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مقدمــة

„السالم ليس كل يشء، لكن بدون سالم، يصبح كل يشء ال يشء“. 
 فييل براندت )مقتبس من دار نرش يوهان هايرنيش   فيلهيلم ديتس، خليفه 1982:  20(

ال يوجــد اقتبــاس يــرشح معنــى الســام بشــكل أفضــل وأكرث دقــة لهــذه النقطة مــن اقتبــاس فيــيل براندت.  
الســام هــو الــرشط املســبق ملجتمع حــر وعــادل ومتامســك.  ال ميكن للقيــم والحقــوق األساســية أن تتحقق 

إال يف مجتمــع بعيــد عــن الحــرب واإلرهــاب والخــوف من مــا يهــدد البقاء عــى قيــد الحياة. 

لكــن كيــف ميكــن تحقيــق الســام؟ كيــف ميكــن ضــامن الســام؟  وهل ميكــن أن يكــون عدم إرســاء الســام 
ــا إلحال الســام؟ رضوريً

تعــد هــذه األســئلة مــن بــن أكــر األســئلة األساســية يف امليــدان الســيايس.  هــذه أســئلة كانــت وال تــزال 
مثــرة للجــدل يف كثــر مــن األحيــان بــن ممثــيل الدميقراطيــة االجتامعيــة.

هــذا الكتــاب ال يعطــي إجابــات قاطعــة لهــذه األســئلة. ال تســتطيع وال تريــد سلســلة كتــب الدميقراطيــة 
االجتامعيــة اإلجابــة عــن ذلــك. لكــن كتبنــا تهــدف إىل توضيــح املفاهيــم، وتوضيــح الخلفيــات، وتوضيــح 
املواقــف، وجعــل النظريــات مفهومــة، ومســاعدة القــراء عــى صنــع موقفهــم الخــاص وإجاباتهــم الخاصــة. 

نــود أيضــا أن نلفــت انتباهكــم إىل قــراءة الكتب األخرى حــول مواضيــع التاريــخ، الثوابت، االقتصــاد، الدولة 
االجتامعيــة، أوروبــا، االندمــاج والهجــرة، الدولــة واملجتمــع املــدين والعوملــة. وهي متوفــرة يف صــورة رقمية 
ومطبوعــة ومســجلة صوتيــا. يف سلســلة أخــرى بعنــوان »باختصــار ووضــوح« تــم نــرش موضوعــات مركزيــة 

مــن كتبنــا جزئيــاً بلغــة الحيــاة اليومية.
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ــاج إىل وقــت. يف الوقــت نفســه يواجــه صلــب موضوعــه  كتــاب حــول هــذا املوضــوع املثــر للجــدل يحت
مــراًرا تحديــا مــن خــال األحــداث الجاريــة.  لذلــك نحن ســعداء أكــرث بكــون الطبعــة األوىل بن يديــك أالن.

أوال، نتقــدم بالشــكر إىل كل مــن نيكــول رينفر وميشــائيل هركنــدل، املؤلفان الرئيســيان. كام نود أن نشــكر 
إنكــن فيــزي وزمائنــا يف مؤسســة فريدريــش ايــرت، تومــاس هارمتــان، مارتــن فايــرنت، بــودو شــولتيس، 
كونســتانتن برفالــدت وماريــوس مولر-هينيــج عــى اقرتاحاتهــم الكثــرة الذكيــة بخصــوص النــص وتحريره. 

وأخــراً، نشــكر املؤلفــن اآلخريــن، وخاصــة هايــدي مــاري فيســوريك تســويل ورولــف موتســينيك، وشــكر 
خــاص لكارســن دى فويجــت وأوليفــر تريــرنت ومشــائيل هرولــد وجيــدو شــتاينبرج وجميــع املشــاركن 

اآلخريــن،  الذيــن بــدون مســاهامتهم مل يتســن للكتــاب أن ينجــح، ونحــن نتحمــل نتيجــة أي تقصــر.

إن رمــز أكادمييــة الدميقراطيــة االجتامعيــة مبثابــة بوصلــة. وتســعى مؤسســة فريدريــش إيــرت عــن طريق 
منشــورات األكادمييــة إىل توفــر إطــار لتوضيح وجهــات النظر والتوجهات.  ســنكون ســعداء إذا اســتخدمت 
منشــوراتنا ألجــل تحديــد مســارك الســيايس . حيــث تعيــش الدميقراطيــة االجتامعيــة مــن خــال التفاعــل 

الدائــم واملتكــرر للمواطنــن واملواطنــات والعنايــة والكفــاح مــن أجلهــا.

يوخن دام
 مدير 

أكادميية الدميقراطية االجتامعية 

بون، ديسمر 2017

الدكتور ماركوس ترومر
مدير املرشوع

كتب الدميقراطية االجتامعية
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كيف ميكن تحقيق السالم؟

العامل: منذ 1989 أقل وضوحا

تقييامت الرصاع مثرية للجدل 

ـــد 1. متهي

ـــرث ســـلام.   ـــامل أك ـــر يف ع ـــاك أمـــل كب ـــف، كان هن ـــدون عن ـــاردة ب ـــا انتهـــت الحـــرب الب عندم
ـــك.  لســـوء الحـــظ مل يحـــدث ذل

ـــا  ـــراً م ـــال - كث ـــوريا والصوم ـــا، س ـــا، ليبي ـــتان، أوكراني ـــراق، أفغانس ـــدا، الع ـــافيا، راون يوغس
ســـمعنا أســـامء هـــذه الـــدول يف األخبـــار خـــال الســـنوات والعقـــود األخـــرة. ميثـــل كل إســـم 

ـــه.  ـــا ل ـــم مثًن ـــرون حياته ـــع الكث ـــا دف ـــا عنيًف ـــن هـــذه األســـامء رصاًع م

ـــن  ـــف ميك ـــه، كي ـــن تجنب ـــف ميك ـــة:  كي ـــئلة التالي ـــرح األس ـــم ط ـــزاع يت ـــرب أو ن ـــع كل ح م
احتـــواؤه؟  كيـــف ميكـــن تجنـــب الضحايـــا املدنيـــن؟ مـــا هـــي املســـاهمة التـــي ميكـــن 
وينبغـــي أن تقدمهـــا السياســـة الخارجيـــة األملانيـــة؟ هـــل ميكـــن وينبغـــي للقـــوات املســـلحة 
ـــاء  ـــد انته ـــدول بع ـــامر ال ـــاء وإع ـــادة بن ـــن إع ـــف ميك ـــاهم؟ كي ـــل وتس ـــة أن تتدخ األملاني

ـــزاع؟ ـــل الن ـــات ح ـــة آلي ـــن تقوي ـــف ميك ـــف وكي ـــامل العن أع

ـــح  ـــام 1989 أصب ـــذ ع ـــتعصية. من ـــة ومس ـــئلة صعب ـــذه األس ـــى ه ـــيطة ع ـــات البس إن اإلجاب
ـــد مـــن الرصاعـــات يف وقـــت  ـــه.  تنشـــب العدي ـــداً وال ميكـــن الســـيطرة علي العـــامل أكـــرث تعقي
ـــن  ـــد، لك ـــة األم ـــة طويل ـــة ذات طبيع ـــة املرغوب ـــر الوقائي ـــون التداب ـــا تك ـــاً م ـــوازي. غالب مت
ـــن  ـــون كل م ـــا يك ـــادة م ـــادة.  ع ـــون ح ـــا تك ـــاً م ـــكرياً دامئ ـــد عس ـــرصاع املتصاع ـــات ال تحدي
املشـــاركة الفعالـــة واالنتظـــار والرتقـــب محفوفـــن بالعيـــوب، ولكـــن كاهـــام يصعـــب 

ـــة. ـــب وخيم ـــه عواق ـــون ل ـــه ويك ـــؤ ب ـــد التنب بالتأكي

ـــة  ـــن للسياس ـــه، وميك ـــؤوس من ـــوال مي ـــن األح ـــال م ـــأي ح ـــس ب ـــع لي ـــإن الوض ـــع، ف وبالطب
ـــم  ـــان حك ـــرتخاء إب ـــو سياســـة االس ـــام وه ـــا مثـــال ه ـــا هن ـــور. لدين ـــرى األم أن تغـــر مج
ـــلمي. ـــكل س ـــاردة بش ـــرب الب ـــاء الح ـــاهام يف إنه ـــذان س ـــار، الل ـــون ب ـــدت وإيغ ـــيل بران في

ـــم  ـــرض تقيي ـــل ع ـــة ألج ـــة االجتامعي ـــيل الدميقراطي ـــن ممث ـــوي ب ـــا رصاع ق ـــاك أيض كان هن
ملمـــوس للنزاعـــات املذكـــورة أعـــاه.  هـــذا دليـــل واضـــح عـــى األهميـــة الكبـــرة التـــي 
تعطـــى للموضـــوع داخـــل الدميقراطيـــة االجتامعيـــة. ولكـــن يجـــب مناقشـــة سياســـة الســـام 
ـــب  ـــن جان ـــل كل يشء م ـــن قب ـــزاب، ولك ـــط يف األح ـــس فق ـــع، لي ـــاق واس ـــى نط ـــن ع واألم
ـــاء وموضوعيـــة - وهـــذا بالتحديـــد مـــا يريـــد أن يكـــون  ـــرأي العـــام: بتحمـــس وأســـلوب بن ال

ـــوع. ـــذا املوض ـــول ه ـــت ح ـــل الثواب ـــة تنق ـــاب، أداة عملي ـــذا الكت ـــه ه علي
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 الفصل السادس: 

برامج

 الفصل السابع: 

للمناقشة

 الفصل الثامن: 

التفكري ىف املستقبل

بعـــد هـــذه املقدمـــة، يعـــرض الفصـــل الثـــاين أوالً نظريـــات مختلفـــة حـــول العاقـــات الدوليـــة. 
يصبـــح مـــن الواضـــح أن القـــرارات يف العاقـــات الدوليـــة ال تتحـــرك يف فـــراغ، ولكـــن عـــادة مـــا 
ـــم مناقشـــة  ـــك، يت ـــد ذل ـــات النظـــر هـــذه.  وبع ـــن وجه ـــم تحديدهـــا يف إطـــار واحـــدة م يت
ـــة  ـــة لسياس ـــاذج محتمل ـــة من ـــد ثاث ـــم تحدي ـــن، وأخـــراً، يت ـــة للســـام واألم ـــم مختلف مفاهي

ـــا البعـــض. الســـام واألمـــن وفصلهـــا عـــن بعضه

ـــة  ـــة لسياســـة الســـام واألمـــن يف الدميقراطي ـــم رســـم األســـس املعياري يف الفصـــل الثالـــث  يت
االجتامعيـــة. اســـتناداً إىل القيـــم األساســـية للدميقراطيـــة االجتامعيـــة وفهمهـــا للحقـــوق 
األساســـية، ســـيتم تطويـــر مبـــادئ الســـام واألمـــن الســـيايس. ويعقـــب ذلـــك النظـــر يف املعـــامل 
ـــرب  ـــد ح ـــى »ال ض ـــرب 1870 حت ـــون ح ـــن دي ـــدءاً م ـــن، ب ـــام واألم ـــة الس ـــة لسياس التاريخي
العـــراق«.  ويختتـــم الفصـــل الثالـــث مبحاولـــة وضـــع لبنـــات لبوصلـــة سياســـية للســـام 

ـــة. ـــة االجتامعي ـــق الدميقراطي ـــن منطل ـــن م واألم

ـــة  ـــا الدميقراطي ـــادي به ـــي تن ـــام  الت ـــرتاتيجية الس ـــات الس ـــع   مقارب ـــل  الراب ـــف الفص يص
االجتامعيـــة والتـــي  ترتكـــز عـــى دعامـــات الوقايـــة ونـــزع الســـاح والتنميـــة، وتتضمـــن أربـــع 
ـــة،  ـــة، والســـام مـــن خـــال التنمي ـــد مـــن العدال ـــل: الســـام مـــن خـــال املزي ـــا بالتفصي قضاي
ودور الجنســـان يف الـــرصاع املســـلح، ونـــزع الســـاح النـــووي وعـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة. 

يقـــدم الفصـــل الخامـــس الاعبـــن املحليـــن والدوليـــن ويعطـــي نظـــرة عامـــة عـــن ظهورهـــم 
وأهميتهـــم ومناقشـــات اإلصاحـــات الحاليـــة. 

يتـــم يف الفصـــل الســـادس مقارنـــة الرامـــج األساســـية لألحـــزاب األملانيـــة فيـــام بينهـــا 
ــية لسياســـة الســـام واألمـــن. ــائل الرئيسـ بخصـــوص املسـ

ـــرصاع يف  ـــيس، ال ـــط األطل ـــر املحي ـــات ع ـــة: العاق ـــا الحالي ـــابع القضاي ـــل الس ـــش الفص يناق
ـــاكات حقـــوق اإلنســـان  ـــة يف حـــاالت انته ـــة عـــن الحامي ـــا، مســـألة املســـؤولية الدولي أوكراني

ـــة. ـــة املحتمل ـــروب اإللكرتوني ـــول الح ـــوار ح ـــريب« والح ـــع الع ـــا، »الربي ـــة م يف دول

ينتهي الكتاب يف الفصل الثامن  مع نظرة ودعوة ملواصلة التفكر والتدبر. 
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 السيناريو: 

كيف ميكن الترصف؟

ـــط  لخط ـــم وا هي ملفا ـــات وا ي لنظر 2. ا

 يف هذا الفصل
يتم عرض خمس نظريات مهمة لوصف العاقات الدولية،	 
 التمييـــز بـــن كل مـــن »الســـام اإليجـــايب« و »الســـام الســـلبي« عـــن بعضهـــام 	 

البعـــض،
توضيح أين تختلف مفاهيم األمن املتباينة،	 
مناقشة مناذج مختلفة للسياسة الخارجية	 

ـــرث  ـــى أك ـــام يعن ـــد أن الس ـــل تعتق ـــة؟  ه ـــة أو واقعي ـــي؟  مثالي ـــايل أو واقع ـــت مث ـــل أن ه
مـــن انعـــدام الحـــرب؟ أي منـــوذج مـــن وجهـــة نظـــرك يجـــب أن تقتـــدي بـــه السياســـة 
ـــن  ـــن »األم ـــاين« ع ـــن اإلنس ـــف »األم ـــاذا يختل ـــة؟ مل ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــة لجمهوري الخارجي
ـــل  ـــن قب ـــة، م ـــرق مختلف ـــل بط ـــى األق ـــات، ع ـــذه املصطلح ـــتخدم ه ـــاذا تس ـــبيك« أو مل الش

ـــة؟ ـــية املختلف ـــارات السياس التي

يطـــرح مجـــال السياســـات املتعلقـــة بالســـام واألمـــن الســـيايس العديـــد مـــن األســـئلة.  
ـــاء عـــى هـــذا،  ـــم والخطـــط.. بن ـــات واملفاهي ســـنناقش يف هـــذا الفصـــل بعـــض أهـــم النظري
ـــة  ـــل سياس ـــن أج ـــة م ـــة االجتامعي ـــة الدميقراطي ـــة بوصل ـــث صياغ ـــل الثال ـــيتم يف الفص س

ـــن. ـــام واألم الس

2.1.  نظريات العاقات الدولية 
هـــل تعـــرف املسلســـل التلفزيـــوين »الجنـــاح الغـــريب« أو »بيـــت الـــورق«؟  إذا مل يكـــن األمـــر 
كذلـــك:  إنهـــا مسلســـات تلفزيونيـــة أمريكيـــة تركـــز أساســـا باإلضافـــة إىل أمـــور أخـــرى عـــى 

الحيـــاة السياســـية اليوميـــة لرئيـــس الواليـــات املتحـــدة. 

ـــو كنـــت رئيـــس أو رئيســـة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ويجـــب أن تقـــرر يف نـــزاع  تخيـــل ل
ـــت  ـــد اندلع ـــة ق ـــاً أهلي ـــو أن حرب ـــيناريو ه ـــدة.  الس ـــات املتح ـــتفعله الوالي ـــاذا س دويل، م
ـــال يف  ـــو الح ـــام ه ـــتمر. ك ـــد مس ـــزاع يف تصاع ـــن الن ـــابق لك ـــام يف الس ـــوده الس ـــد يس يف بل

ـــة.  ـــات مختلف ـــاروك اقرتاح ـــك مستش ـــدم ل ـــة، يق ـــات التليفزيوني املسلس
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خمسة اقرتاحات مختلفة

وجهات نظر مختلفة

وهي:

ـــا أوافـــق أن نراهـــن عـــى التفاهـــم وندعـــو أطـــراف النـــزاع إىل واشـــنطن . 1  „أن
إلجـــراء محادثـــات“.

 „مـــن املهـــم أن نهـــدد بالتدخـــل، وإذا لـــزم األمـــر، عســـكريا مـــن أجـــل . 2
فـــرض وقـــف إطـــالق النـــار“.

ـــن . 3 ـــد م ـــب أن نتأك ـــة. يج ـــات الدولي ـــال للمؤسس ـــر يح ـــذا أم ـــد أن ه  „أعتق
ـــة“. ـــذه القضي ـــش ه ـــدة يناق ـــم املتح ـــع لألم ـــدويل التاب ـــن ال ـــس األم أن مجل

ـــة . 4 ـــة يف املنطق ـــري الحكومي ـــف املنظـــامت غ ـــة إىل إرشاك مختل  „نحـــن بحاج
ـــاح“. ـــا النج إذا أردن

ـــة، وبعدهـــا . 5 ـــار يجـــب أن نعـــزز القـــوى الدميقراطي  „بعـــد وقـــف إطـــالق الن
ســـوف يتطـــور الســـالم“.

ـــراًرا ســـهاً، ورمبـــا ســـرتاهن  ـــد ليـــس ق ـــه؟  بالتأكي ـــذي توافـــق علي ـــا ال خمســـة اقرتاحـــات، م
ـــن يكـــون مســـتغربا.  عـــى مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات املختلفـــة.  هـــذا ل

 خمس مدارس نظرية للعالقات الدولية
 تعكـــس املقرتحـــات الخمســـة خمســـة وجهـــات نظـــر مختلفـــة جـــًدا للعاقـــات بـــن الـــدول.  
ـــا  ـــر.  لكنه ـــن أول األم ـــرى م ـــات األخ ـــن الوجه ـــوأ م ـــل أو أس ـــر أفض ـــة نظ ـــد وجه ال توج

ـــة.  ـــتنتاجات مختلف ـــود إىل اس ـــايل تق ـــة وبالت ـــات مختلف ـــتند إىل افرتاض تس

كل مـــن وجهـــات النظـــر الخمـــس، ميكـــن للمـــرء أن يســـميها أيضـــا »نظريـــات« أو »مـــدارس 
ـــئلة  ـــات لألس ـــى إجاب ـــور ع ـــا العث ـــة،  أراد أتباعه ـــة معين ـــة تاريخي ـــرت يف حال ـــر«، ظه فك
ـــة  ـــل يف معالج ـــن أفض ـــت الراه ـــى يف الوق ـــات حت ـــد النظري ـــك تع ـــم.  لذل ـــة يف زمانه املعين

ـــرى. ـــة أخ ـــة قضي ـــوأ يف معالج ـــن أس ـــا لك ـــة م قضي

ـــة  ـــدارس الفكري ـــذه امل ـــة ه ـــم معرف ـــن امله ـــة، م ـــات الدولي ـــل للعاق ـــم أفض ـــل فه ـــن أج م
املختلفـــة وحججهـــا.  وهكـــذا ميكـــن للمـــرء أن يفهـــم موقـــف الشـــخص اآلخـــر خـــال 

ـــة.  ـــش أو املناقش ـــاور املناق ـــاس يح ـــى أي أس ـــم ع ـــية ويفه ـــة السياس املناقش
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خمس مدارس فكرية

عالمات فارقة 

ركز كانط اهتاممه عى العقالنية 

 لقراءة املزيد:

 إميانويل كانط )2008( ]1795[، 

نحو السالم األبدى. تصميم 

فلسفي، شتوتغارت.

املدارس الفكرية الخمسة األساسية للعاقات الدولية هي: 
املثالية . 1
الواقعية . 2
املؤسساتية . 3
البنائية . 4
الليرالية . 5

ميكن فصل االتجاهات األساسية عن بعضها البعض فيام يتعلق باألسئلة التالية:
ما هي الخلفية التي نشأت عن إثرها؟ 	 
ما هو أساس تصورها لانسان؟	 
من ترى النظرية كجهات فاعلة أساسية؟	 
كيف تقيم النظرية هيكل النظام الدويل؟	 
ما هي األدوات التي تراهن عليها لتحقيق السام واألمن؟	 

داخـــل املـــدارس الفكريـــة هنـــاك فروقـــات. يتحـــدث املـــرء عـــى ســـبيل املثـــال عـــن »الواقعيـــة 
الجديـــدة« أو »البنائيـــة الجديـــدة.« تُعـــرِّ اإلضافـــة »الجديـــدة« عـــن إعـــادة صياغـــة النظريـــة 

وتكييفهـــا عـــى خلفيـــة التطـــورات التاريخية والسياســـية.

ـــة  لي ملثا ا
املثاليـــة تعـــود إىل الفيلســـوف التنويـــري إميانوئيـــل كانـــط.  الـــذي صـــاغ عـــام 1795 يف مقالـــة 
»إىل الســـام األبـــدي، مســـودة فلســـفية« كتـــب فيهـــا أفـــكاره األكـــرث أهميـــة للتعايـــش 

ـــدول.  ـــن ال ـــلمي ب الس

ركـــز إميانوئيـــل كانـــط يف املقـــام األول 
عـــى العقانيـــة. والتـــي ميكـــن بواســـطتها 
التغلـــب عـــى حالـــة الفـــوىض  التـــي 
مل تـــر النـــور بعـــد. كـــام أن اســـتخدام 
اللوائـــح وأدوات الضبـــط، مثـــل الدســـتور 
الدميقراطـــي، ميكـــن أن تســـاهم يف 

ـــة يف  ـــة الجامعي ـــة واملصلح ـــة الفردي ـــح املصلح ـــد تصب ـــة ق ـــذه الحال ـــام.  يف ه ـــق الس تحقي
ـــوك وتجـــاوزه  ـــاك ترابـــط بـــن فكـــر جـــون ل ـــة الفلســـفية، هن انســـجام وتوافـــق. مـــن الناحي

ـــي. 1 ـــد اجتامع ـــال عق ـــن خ ـــة م ـــة الفوضوي ـــة الطبيع لحال

1  انظر الكتاب رقم 1، مبادئ الدميقراطية االجتامعية، الفصل 1.2 الحرية.

كان إميانويل كانط  )1804-1724( فيلسوفًا أملانياً. كان واحدا من أهم 
املفكرين ىف عرص التنوير. وقد أثر مؤلفه الرئييس »نقد العقل الخالص« 

بشكل كبر ىف التنوير. 
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مؤثرة بعد الحرب العاملية األوىل

بعد الحرب العاملية الثانية

الواقعيون: إنسان 

مجبوٌل عى الخوف

ـــعى  ـــة ويس ـــة العقاني ـــن الناحي ـــوب م ـــه موه ـــان بطبيعت ـــة أن اإلنس ـــة املثالي ـــى فرضي تعن
ـــدويل   ـــع ال ـــن داخـــل املجتم ـــون أن الســـام ممك ـــرتض املثالي ـــك، يف ـــن أجـــل الســـام.  لذل م

ـــة.  ـــرش الدميوقراطي ـــم ون ـــة والتعلي ـــات والرتبي ـــر واملعلوم ـــى التنوي ـــزون ع ـــث يرك حي

ـــكل  ـــرة بش ـــت مؤث ـــة كان ـــذه النظري ه
ــة األوىل   ــرب العامليـ ــد الحـ ــاص بعـ خـ
ـــاء  ـــة يف إنش ـــن الرغب ـــت ع ـــد انبثق فلق
ـــم.  يف  ـــي ســـلمي بشـــكل دائ نظـــام عامل
ـــب  ـــال، طال ـــبيل املث ـــى س ـــام 1918 ع ع
الرئيـــس األمريـــيك وودرو ويلســـون 
بإضفـــاء الطابـــع الدميقراطـــي عـــى 
الـــدول املشـــاركة وحاميـــة االســـتقال 
ــام  ــية للسـ ــرشوط أساسـ ــي كـ اإلقليمـ
ونهايـــة الحـــرب العامليـــة األوىل. ويف خطتـــه املكونـــة مـــن 14 نقطـــة، حـــث أيضـــا عـــى 

إنشـــاء عصبـــة األمـــم.

ـــة  قعي لوا ا
 متيـــزت الســـنوات التـــي تلـــت الحـــرب العامليـــة األوىل بعـــدم االســـتقرار والتطـــرف والرصاعات 
ـــاً  ـــر جلي ـــح األم ـــل، وأصب ـــة أم ـــم بخيب ـــام الدائ ـــن يف الس ـــاين املثالي ـــت أم ـــة.  أصيب العنيف
عـــى أبعـــد تقديـــر يف 1 ســـبتمر 1939. اندلعـــت الحـــرب العامليـــة الثانيـــة مـــع الهجـــوم 

ـــدا. ـــى بولن ـــاين ع األمل

بقـــدر مـــا كان الحـــدث غـــر متوقـــع فقـــد رأى الواقعيـــون )الواقعيـــة مدرســـة فكريـــة أخـــرى 
مهمـــة(  يف ذلـــك تأكيـــداً ملخاوفهـــم ونظرياتهـــم.  فوفقـــا للنظريـــة الواقعيـــة، يبـــدو اإلنســـان 
مجبـــول عـــى عـــدم اليقـــن والخـــوف  وال يتـــرصف عـــى أســـاس الثقـــة املتبادلـــة.  بـــدال مـــن 
ذلـــك يهـــدف إىل الســـيطرة عـــى محيطـــه.  مـــن وجهـــة نظـــر الواقعيـــن إذن فـــإن السياســـة 
ـــك تســـعى  ـــن ذل ـــدال م ـــة يف الســـام،  ب ـــام األول الرغب ـــدول ال يحددهـــا يف املق ـــة لل الخارجي

الـــدول بالدرجـــة األوىل إىل االســـتحواذ عـــى الســـلطة.

ـــاو  ـــس مورجنث ـــا العـــامل الســـيايس هان ـــة صاغه ـــة لهـــذه النظـــرة العاملي أحـــد األســـس النظري
ـــة.  ـــن األمـــم« أول إجـــراء مضـــاد ومنهجـــي للمثالي ـــث طـــور يف مؤلفـــه »السياســـة ب حي

ـــم  ـــا التفســـرية.  فل ـــة قوته ـــة التقليدي ـــدت الواقعي ـــايض فق ـــرن امل ـــن الق يف الســـبعينيات م
ـــكل كاف،   ـــرب بش ـــرشق والغ ـــن ال ـــزاع ب ـــارب يف الن ـــرتة التق ـــة ف ـــر بداي ـــن تفس ـــن م تتمك
ـــت  ـــدول، تأسس ـــن ال ـــلمية ب ـــرتات س ـــا ف ـــرب أيض ـــل الح ـــان يتخل ـــة ب ـــور املطالب ـــع ظه وم

ـــدة«. ـــة الجدي ـــة »الواقعي نظري

كانت عصبة األمم والتي كانت موجودة من 1920 إىل 1946 منظمة دولية 

مقرها ىف جنيف. تأسست بعد الحرب العاملية األوىل بفرتة قصرة وكان الهدف 

منها ضامن السام الذي تم الوصول إليه بشكل دائم. كانت عصبة األمم نوعا 

من مقدمات األمم املتحدة. وقد صاغ الرئيس األمرييك وودرو ويلسون الفكرة 

سنة 1918 ىف خطته املكونة من 14 نقطة. كان تأسيس عصبة األمم قبل كل يشء 

إنجازه الناجح. مل يستطع ويلسون عى كل حال إقناع مجلس الشيوخ األمرييك 

بالتصويت لصالح االنضامم إىل عصبة األمم. مل تصبح الواليات املتحدة عضوا، ومل 

تتمكن عصبة األمم من أن تصبح مؤسسة ذات أهمية سياسية.
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لقراءة املزيد:  هانز 

جيه مورغنثاو

)1948(، السياسة بني األمم، 

النضال من أجل السلطة 

والسالم، نيويورك.

مناهج جديدة ىف 

الواقعية الجديدة 

يعتـــر العـــامل الســـيايس األمريـــيك 
ـــة  ـــس الواقعي ـــو مؤس ـــز ه ـــث والت كيني
الجديـــدة مـــن خـــال مؤلفـــه األكـــرث 
ــة«. ــة الدوليـ ــة السياسـ ــراً »نظريـ تأثـ

متثـــل  الكاســـيكية،  الواقعيـــة  يف 
ــان  ــة اإلنسـ ــول طبيعـ ــات حـ االفرتاضـ
املوصوفـــة أعـــاه نقطـــة البدايـــة لجميـــع 
ـــدأ  ـــة أخـــرى، تب ـــن ناحي ـــارات. وم االعتب
الواقعيـــة الجديـــدة مباحظـــة بنيـــة 

ــة. ــة البنيويـ ــا بالواقعيـ ــا أحيانـ ــار إليهـ ــك يشـ ــة  ولذلـ ــات الدوليـ العاقـ

ـــة أعـــى  مـــن األمـــور املركزيـــة يف الواقعيـــة الجديـــدة ماحظـــة أنـــه ال توجـــد ســـلطة أو رقاب
مســـتوى يف العاقـــات الدوليـــة التـــي تخلـــق النظـــام.  ولذلـــك يتعـــن عـــى الـــدول االعتـــامد 
ـــة انعـــدام األمـــن الدائـــم.  كـــام ســـيتعن عـــيل  عـــى املســـاعدة الذاتيـــة )العســـكرية( يف حال

ـــوازن القـــوى لضـــامن بقائهـــا. ـــاع سياســـة ت ـــدول اتب ال

ـــة بالســـعي وراء الســـلطة والهيمنـــة هـــو خـــط  هـــدف البقـــاء عـــى قيـــد الحيـــاة يعـــد مقارن
ـــك، عـــى عكـــس  ـــة الكاســـيكية.  لذل ـــدة والواقعي ـــة الجدي ـــن الواقعي نظـــري فاصـــل آخـــر ب
ـــن  ـــلمية ب ـــل الس ـــر املراح ـــاً أن تف ـــدة أيض ـــة الجدي ـــن للواقعي ـــيكية، ميك ـــة الكاس الواقعي

ـــادل. ـــات مـــن أجـــل األمـــن املتب ـــا تتشـــكل تحالف ـــا عندم ـــدول، مث ال

كان هانز يوأخيم مورغنثاو  )1904-1980( عاملًا سياسيًا ومحامياً 
أمريكياً. ولد ىف أملانيا ودرس وعمل أيضا ىف فرانكفورت وميونيخ وبرلن. 
قام بالتدريس ىف جنيف بداية من عام 1923. بسبب خلفيته اليهودية، 
قرر بعد 1933 عدم العودة إىل أملانيا النازية. وكان من جملة ما صدر 
ضده بالفعل قرارا مبنعه عن العمل. بدالً من ذلك، هاجر مورغنثاو عر 
إسبانيا وإيطاليا ىف النهاية سنة 1937 إىل الواليات املتحدة. يعد مؤلفه 
الرئييس "السياسة بن األمم. النضال من أجل السلطة والسام أحد 
األسس التي تقوم عليها مدرسة الفكر الواقعية ىف العاقات الدولية. 
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 لقراءة املزيد:

 كتاب القراءة رقم 4، أوروبا 

والدميقراطية االجتامعية، 

الفصل الثالث أوروبا

اليوم: كيف أصبحت 

- ما هى عليه.

اإلميان بقدرة التعاون

رؤية إيجابية للمؤسسات

تية ــا ملؤسسـ ا
ـــاك أيضـــا  ـــط يف التطـــور.  نشـــأ هن ـــة فق ـــة، مل تســـتمر الواقعي ـــة الثاني ـــد الحـــرب العاملي  بع
فـــرع نظـــري جديـــد، حيـــث مل يتمكـــن ال املثاليـــن وال الواقعيـــن مـــن تفســـر بعـــض 

التطـــورات الجديـــدة بشـــكل كايف. 

ـــي  ـــب )EGKS(، والت ـــم والصل ـــة للفح ـــة األوروبي ـــاح املجموع ـــو نج ـــك ه ـــى ذل ـــال ع مث
نشـــأ عنهـــا االتحـــاد األورويب )EU(.  ال ميكـــن إرجـــاع نشـــأته إىل مقاربـــة واقعيـــة فقـــط، وال 
ـــدو  ـــا يب ـــك، هن ـــن ذل ـــدال م ـــة.  ب ـــة مثالي ـــة فكري ـــور مدرس ـــن منظ ـــط م ـــه فق ـــن فهم ميك
النهـــج النظـــري أكـــرث فائـــدة، والـــذي ميكـــن أن يتموقـــع بـــن املوقفـــن املتطرفـــن  للمثاليـــة 

ـــة.  والواقعي

ـــا املؤسســـاتيون  ـــم الخاصـــة،  أم ـــون أوالً عـــن مصلحته ـــاس يبحث تفـــرتض املؤسســـاتية أن الن
مـــن الناحيـــة األخـــرى، باعتبارهـــم واقعيـــن، فيعتقـــدون أن الـــدول مســـتعدة وقـــادرة 
ـــن  ـــد م ـــر املزي ـــا وتوف ـــادة ثرواته ـــويا لزي ـــا تعمـــل س ـــا. إنه ـــق أهدافه ـــاون لتحقي ـــى التع ع

ـــتقرار. ـــن واالس األم

ـــد  ـــن توحي ـــدول م ـــن ال ـــور أن تتمك ـــن املتص ـــة، كان م ـــات الواقعي ـــل افرتاض ـــع، يف ظ بالطب
الجهـــود لتحقيـــق فوائـــد مشـــرتكة. إن الخـــط النظـــري الفاصـــل بـــن املؤسســـاتين والواقعيـــن 

ـــزة الناتجـــة عـــن هـــذا التعـــاون املشـــرتك.  ـــا حجـــم املي هـــو مســـألة م

ـــرم  ـــا أو ت ـــدول مًع ـــامل تســـوده الفـــوىض، ال تعمـــل ال ـــه يف ع ـــون بأن يف حـــن يرهـــن الواقعي
اتفاقيـــات مشـــرتكة، إال إذا اســـتطاعت بذلـــك تحقيـــق مكاســـب نســـبية، ويـــرى املؤسســـاتيون 

أن الـــدول تتعـــاون مـــع بعضهـــا البعـــض طاملـــا أنهـــا ال تخـــر.

عـــى النقيـــض مـــن الواقعيـــة واملثاليـــة، ال تركـــز املؤسســـاتية عـــى الـــدول ولكـــن عـــى 
ـــدول  ـــيل لل ـــع الداخ ـــب الوض ـــة، ال يلع ـــى عكـــس املثالي ـــك، ع ـــة.  لذل ـــات الدولي املؤسس

دوًرا حاســـاًم جـــًدا. 

بـــدال مـــن ذلـــك، يف رأي هـــذه النظريـــة، فـــإن املؤسســـات تشـــكل العاقـــات الدوليـــة.  
ـــة. ومـــن  ـــة وتنظيمي ـــا شـــخصية قانوني ـــة وله ـــة الرشعي ـــدة وتكســـب صف ـــر محاي فهـــي تعت
ـــاتية  ـــكل املؤسس ـــاد األورويب. تش ـــدة أو االتح ـــم املتح ـــاك األم ـــات هن ـــذه املؤسس ـــة ه أمثل
ـــون  ـــن الســـيادة والقان ـــع ع ـــي تداف ـــي« وللمؤسســـات الت ـــع العامل ـــرة »املجتم ـــاس لفك األس
ـــام«  ـــرتاتيجية الس ـــوم »اس ـــا مفه ـــو أيض ـــذا ه ـــوى.  ه ـــوازن الق ـــية وت ـــدويل والدبلوماس ال

يف املؤسســـاتية.
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الواقعية الجديدة

ا الفرضية: يتم إنشاء الواقع مًع

تحويل العداوة إىل صداقة

يشـــمل الشـــكل املوســـع للمؤسســـاتية »املؤسســـاتية الجديـــدة« الـــدول باإلضافـــة إىل القوانن 
غـــر الحكوميـــة واملواصفـــات املوحـــدة أو الثقافـــة.  وبنـــاًء عليـــه، تقـــوم املؤسســـات بتشـــكيل 

فاعليهـــا مـــن خـــال منحهـــم الهـــدف وتزويدهـــم بتوجـــه أيديولوجـــي عاملـــي.

ئيـــة لبنا ا
ـــة  ـــات الدولي ـــات يف العاق ـــض العملي ـــن رشح بع ـــوا م ـــاتيون مل يتمكن ـــى املؤسس ـــن حت  لك

ـــل.  ـــكل كام بش

ـــات  ـــية يف العاق ـــة رئيس ـــة رابع ـــر نظري ـــاردة تطوي ـــرب الب ـــززت الح ـــاف، ع ـــة املط يف نهاي
ـــب  ـــذي يلع ـــة، ال ـــوم البنائي ـــول أن مفه ـــة الق ـــرث دق ـــيكون أك ـــة.  س ـــي البنائي ـــة، وه الدولي
ـــة.  ـــات الدولي ـــات العاق ـــة يف نظري ـــب أهمي ـــة، اكتس ـــات العلمي ـــف التخصص دورا يف مختل

الفكـــرة األساســـية لهيـــكل البنائيـــة هـــي أن الواقـــع االجتامعـــي ليـــس ثابتًـــا، بـــل يتـــم 
ـــات  ـــق بالعاق ـــام يتعل ـــن بشـــكل مشـــرتك.  وفي ـــراد الفاعل ـــل األف ـــن قب ـــاؤه( م إنشـــاؤه  )بن
ـــا أيًضـــا، ولكـــن يتـــم  الدوليـــة، فـــإن النظريـــة تكمـــن يف أن هيـــكل النظـــام الـــدويل ليـــس ثابتً
ـــكل  ـــا بالهي ـــة بدوره ـــات الفاعل ـــر الجه ـــا.  وتتأث ـــة مًع ـــات الفاعل ـــن طـــرف الجه تشـــكيله م

ـــرتك.  ـــكل مش ـــاؤه بش ـــم إنش ـــذي ت ال

تنظـــر البنائيـــة إىل حـــد مـــا يف داخـــل الـــدول، بينـــام تـــرى املناهـــج األخـــرى أن الـــدول عبـــارة 
ـــدف إىل  ـــة ته ـــإن اســـرتاتيجيات الســـام يف ســـياق املناهـــج البنائي ـــذا ف ـــت.  ل ـــان ثاب عـــن كي
ـــدول  ـــن ال ـــباب ب ـــادل الش ـــن لتب ـــال، ميك ـــبيل املث ـــى س ـــن.  ع ـــل الفاعل ـــر وعم ـــر تفك تغي

ـــدول.  املتنافســـة أن يســـاعد يف الحـــد مـــن األحـــكام املســـبقة الصـــادرة مـــن ال

اليـــوم نتحـــدث عـــن الصداقـــة األملانيـــة الفرنســـية، ويف املـــايض كانـــت فرنســـا تعتـــر »العـــدو 
اللـــدود« ألملانيـــا.  وهـــذا دليـــل واضـــح عـــى أن التفكـــر وهيـــكل العاقـــات الدوليـــة ميكـــن 

أن تتشـــكل بصفـــة مشـــرتكة.
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مركزية حرية اإلنسان

أنواع املثالية

يـــويل البنائيـــون اهتامًمـــا خاًصـــا للمنظـــامت غـــر الحكوميـــة والحـــركات السياســـية يف 
ـــام أو  ـــر الس ـــى تأث ـــددون ع ـــد يش ـــال، ق ـــبيل املث ـــى س ـــة. ع ـــات الدولي ـــم للعاق تحليله
ـــك  ـــى ذل ـــة ع ـــن األمثل ـــدويل.  وم ـــي وال ـــرار الوطن ـــع الق ـــان يف صن ـــوق اإلنس ـــركات حق ح
الحـــركات السياســـية، مثـــل حـــركات االحتجـــاج يف جمهوريـــة أملانيـــا الدميقراطيـــة أو منظـــامت 
حقـــوق اإلنســـان أو أصحـــاب املصالـــح التـــي تؤثـــر عـــى الجهـــات الفاعلـــة األخـــرى يف 

ـــا.  ـــطتها وحماته ـــال أنش ـــن خ ـــدول، م ـــل ال ـــة، مث ـــة الدولي السياس

ــة  ليـ لليربا  ا
ـــة مضـــادة  ـــر كحرك ـــة.  تطـــورت يف عـــرص التنوي ـــة مهم ـــة فكري ـــة آخـــر مدرس ـــد الليرالي تع
ـــر  ـــة األم ـــك يف بداي ـــرى ذل ـــرش، وج ـــن ع ـــرش والثام ـــابع ع ـــن الس ـــق يف القرن ـــم املطل للحك

ـــدا.  ـــرتا وهولن يف إنجل

ـــراه االجتامعـــي  ـــة اإلنســـان وترفـــض أي شـــكل مـــن أشـــكال اإلك ـــة تؤكـــد عـــى حري الليرالي
ـــون  ـــل ج ـــة )مث ـــة الفكري ـــذه املدرس ـــيل ه ـــإن ممث ـــك ف ـــي.  ولذل ـــيايس أو الحكوم أو الس
ـــل( يقومـــون بحمـــات مـــن أجـــل الحـــد مـــن الحكـــم الســـيايس  ـــوك وجـــون ســـتيوارت مي ل
ـــل كل  ـــن قب ـــيايس، ولك ـــم الس ـــض الحك ـــي رف ـــذا ال يعن ـــك، ه ـــع ذل ـــيايس. وم ـــوذ الس والنف
ـــرتا  ـــة.  وكانـــت وثيقـــة الحقـــوق يف إنجل ـــة الفردي ـــراد والحري ـــة األف ـــة حري يشء يجـــب حامي
)1689( وإصـــدار دســـتور الواليـــات املتحـــدة )1787( مـــن املراحـــل السياســـية الهامـــة يف 

ـــة. ـــور الليرالي تط

ـــك  ـــع ذل ـــة  ويرج ـــري للواقعي ـــل النظ ـــر البدي ـــة تعت ـــت الليرالي ـــا، كان ـــل 25 عام ـــى قب حت
جزئيـــا إىل حقيقـــة أن الليراليـــة عـــى النقيـــض مـــن الواقعيـــة، ال تركـــز انتباههـــا عـــى الدولـــة 
ـــراف  ـــى األط ـــل ع ـــفل( ب ـــى إىل أس ـــن أع ـــة م ـــدويل )الرؤي ـــام ال ـــل يف النظ ـــدة التمثي موح

ـــى(. ـــفل إىل أع ـــن أس ـــة م ـــة )الرؤي ـــة املحلي الفاعل

ـــامل  ـــة أن أع ـــو الليرالي ـــرتض ممثل ـــة.  ويف ـــن املثالي ـــوع م ـــا ن ـــد م ـــة إىل ح ـــر الليرالي تعت
ـــح  ـــن دوي املصال ـــن واملحلي ـــن الدولي ـــوع الفاعل ـــدد وتن ـــز بتع ـــة تتمي ـــة الخارجي السياس

ـــذ.  ـــى التنفي ـــدرة ع ـــة والق املختلف

وهكـــذا، فـــإن هيـــاكل النظـــام الـــدويل ليســـت حاســـمة بالنســـبة لترصفـــات السياســـة 
الخارجيـــة لدولـــة مـــا، ولكـــن تعـــد درجـــة تأثـــر الجهـــات الفاعلـــة والنخـــب داخـــل املجتمـــع 
ـــا  ـــة م ـــيل لدول ـــع الداخ ـــب الوض ـــاس. ويلع ـــي األس ـــا ه ـــد م ـــة لبل ـــة الخارجي ـــى السياس ع

ـــا.  ـــة له ـــة الخارجي ـــلوك السياس ـــكيل س ـــاًم يف تش دوًرا حاس
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"السالم الدميقراطي"

 لقراءة املزيد:

 إرنست-أوتو تشيمبيل 

)1986(، اسرتاتيجيات السالم:

تغيري النظام من خالل 

املنظامت الدولية،

الدمقرطة واالقتصاد، بادربورن.

ويعنـــي هـــذا خاصـــة بالنســـبة ملســـألة الســـام:  أنـــه كلـــام ارتفـــع مســـتوى املشـــاركة يف نظـــام 
الحكـــم، كلـــام ازدادت عدالـــة التوزيـــع وبالتـــايل التوافـــق االجتامعـــي، والـــذي بـــدوره يـــؤدي 
ـــة  ـــادئ الدميقراطي ـــدول ذات املب ـــل ال ـــايل، تتعام ـــة.  وبالت ـــن الهيمن ـــة م ـــة منخفض إىل درج

بشـــكل ســـلمي وتعـــاوين عـــى املســـتوى الخارجـــي أكـــرث مـــن الـــدول غـــر الدميقراطيـــة.

حقيقـــة أن الـــدول الدميقراطيـــة ال تـــكاد 
تشـــن الحـــرب ضـــد بعضهـــا البعـــض 
ـــذا  ـــة. يف ه ـــذه األطروح ـــى ه ـــل ع دلي
اإلطـــار يتحـــدث املـــرء عـــن »الســـام 
ــث يف  ــبة للباحـ ــي«.  بالنسـ الدميقراطـ

مفهـــوم الســـام واملفكـــر الليـــرايل الرائـــد إرنســـت أوتـــو تشـــيمبييل، ينتـــج عـــن ذلـــك 
ـــامت  ـــيط املنظ ـــادة تنش ـــز أو إع ـــب تعزي ـــة، يج ـــن ناحي ـــة.  فم ـــة الخارجي ـــن للسياس ميزت
ـــل  ـــامل. ه ـــاء الع ـــع أنح ـــة يف جمي ـــز الدميقراطي ـــب تعزي ـــرى، يج ـــة أخ ـــن ناحي ـــة، وم الدولي
ـــو  ـــة، فه ـــة الديكتاتوري ـــى األنظم ـــلح ع ـــاء املس ـــة للقض ـــة الرشعي ـــا صف ـــي أيض ـــذا يضف ه

ـــال.  ـــة الح ـــدل بطبيع ـــر للج ـــر مث أم

أي نظرية يا ترى؟
ـــة  ـــق رشوط تأطري ـــا تتشـــكل وف ـــا تشـــرتك يف أنه ـــة هن ـــات املقدم ـــع النظري ـــر:  جمي للتذك
تاريخيـــة وسياســـية محـــدد ويجـــب أن تتكيـــف مـــع التطـــورات الجديـــدة. لكـــن بعـــض عنارص 
ـــة.  إن  ـــات الدولي ـــاة العاق ـــل ومراع ـــة التعام ـــى كيفي ـــتمرار ع ـــر باس ـــات تؤث ـــذه النظري ه
نظريـــات العاقـــات الدوليـــة تبســـط الوقائـــع والقضايـــا املعقـــدة.  وتكمـــن فائدتهـــا الكبـــرة 

ـــة. ـــواع محـــددة مـــن االنتظـــام يف العاقـــات الدولي ـــة وصـــف أن يف إمكاني

إرنست-أوتو تشيمبيل )1927-2017( كان عاملًا أملانيًا ىف مجال 
العلوم السياسية وباحثاً يف السام. صاغ بشكل كبر نظرية الليرالية 

ىف العاقات الدولية. 



17 الواقعية الجديدةاملثالية
املؤسساتية الجديدة

الليرباليةالبنائية
 )أنواع املثالية( 

الظروف السياسية الداخلية تحدد الفكرة
السياسة الدولية.

تسعى الدول للحصول عى القوة 
والسيطرة.

الواقع ليس موجوداً، ولكن سيتم الهياكل املشرتكة تصنع السام.
بنائه معا.

الظروف السياسية 
املحلية 

تحدد السياسة الدولية.

املؤسسون
_

إدوارد هاليت كار، هانز جيه كانط "فكرة السام األبدي"
مورغنثاو، كينيث والتز

جوزيف ناى، 
روبرت أو كيوهان 

ألكسندر فيندت، 
توماس ريس

جون لوك، جون ستيوارت ميل، آدم 
سميث، إرنست أوتو تشيمبيل

تجارب الحرب العاملية الثانية التطلعات بعد الحرب العاملية األوىلخلفية
والتقارب الاحق ىف الرصاع بن الرشق 

والغرب

املواجهة ىف نجاح مؤسسات مثل االتحاد األورويب
الحرب الباردة

نشأت ىف القرنن السابع والثامن عرش

اإلنسان عقاين ويهتدى باملعاير صورة اإلنسان
واملؤسسات.

يسعى اإلنسان للحصول عى القوة 
لتحقيق األمن.

يتم تصوير اإلنسان عى أنه كائن يسعى اإلنسان لألمن.
اجتامعي يسعى إىل التنشئة 

االجتامعية.

اإلنسان عقاين. لديه حق طبيعي ىف 
الحياة والحرية واملمتلكات.

الجهات 
الفاعلة

الدولة كإطار تنظيمي وممثيل الدول والجهات الفاعلة االجتامعيةالدول واملنظامت الدوليةاألفراد، الدولاألفراد والفاعلون االجتامعيون
املجتمع 

وجهة نظر 
األنظمة 
الدولية

الفوىض، وتوزيع السلطة، والحفاظ الفوىض
عى السلطة

الفوىض، الدولة والهياكل االجتامعية، الثقافة، الهوية، الفوىضاالعتامد املتبادل، النظام
العقد االجتامعي

اسرتاتيجيات من أجل 
السالم 
واألمن

تركيز السلطة، توازن القوىالدمقرطة والتنوير
)ميزان القوى(

التقنن، 
االعتامد املتبادل،

الدمقرطة

الدمقرطة والتنويرتغير التفكر
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السالم: أكرث من عدم الحرب

أربع نقاط مركزية

2.2. مفاهيم السام

ـــار املدمـــرة والعنيفـــة التـــي تخلفهـــا الحـــروب، فمـــن البديهـــي أن يكـــون للســـام  نظـــرًا لآلث
قيمـــة عاليـــة يف جميـــع املجتمعـــات واألديـــان واملعتقـــدات. 

يتـــم التعبـــر عـــن هـــذا أيًضـــا بلغتنـــا، عـــى ســـبيل املثـــال يف العديـــد مـــن العبـــارات:  »نريـــد 
أن نعيـــش يف ســـام« أو »نشـــعر بالســـام«. 

ويصـــف الســـام يف هـــذه األمثلـــة حالـــة 
ـــات  ـــن االضطراب ـــة م ـــدوء خالي ـــن اله م
يعمهـــا الوئـــام والطأمنينـــة دون أي 
ــن  ــر مـ ــوم أكـ ــام مفهـ ــاج.  للسـ إزعـ
مجـــرد غيـــاب الحـــرب.  ويصبـــح 
هـــذا واضًحـــا يف الكلمـــة األملانيـــة 
»Unfriede«.  إن »انعـــدام الســـام«، 

حســـب »قامـــوس دوديـــن«، هـــو حالـــة مـــن التوتـــر وعـــدم التوافـــق عـــى الرغبـــات، 
ــرب.  ــس الحـ ــات، وليـ ــات والنزاعـ والخافـ

ـــط؟ يف  ـــام بالضب ـــوم الس ـــا مفه ـــن م لك
أبحـــاث الســـام تـــم وضـــع مفهومـــن 
مختلفـــن للســـام تحديـــًدا فيـــام يتعلـــق 
ـــذه املســـألة وهـــام: الســـام الســـلبي  به

ـــايب.  ـــام اإليج والس

لســـلبي لســـالم ا ا
ـــاب الحـــرب.  لســـنوات   الســـالم هـــو غي

ـــا للنظـــر يف العاقـــات الدوليـــة بعـــد  عديـــدة، كان هـــذا التعريـــف »الســـلبي« للســـام أساًس
الحـــرب العامليـــة الثانيـــة.  هنـــا يجـــب التأكيـــد عـــى أربـــع نقـــاط للمفهـــوم الســـلبي للســـام 

ـــة(2: )انظـــر زايدملـــان 2004: 34 متتالي

ـــى  ـــرصي ع ـــكل ح ـــام بش ـــلبي للس ـــوم الس ـــز املفه ـــر:   يرك ـــتوى النظ 1.  مس
ــرشكات  ــة والـ ــر الحكوميـ ــامت غـ ــى املنظـ ــدول.  تبقـ ــن الـ ــة بـ املعاملـ

واملنظـــامت الدوليـــة خـــارج هـــذا املفهـــوم.
2.  موضـــوع النظـــر: تعريـــف الســـام الســـلبي يطـــرح الســـؤال عـــام إذا كانـــت 
القـــوة العســـكرية مســـتخدمة أم ال. تقريبـــا الـــدول وحدهـــا هـــي مـــن لديهـــا 

2   نشكر دار النرش يوهان هايرنيش فيلهيلم ديتس، خليفه، بون، عى إتاحة الفرصة الستخدام مصطلحات مختلفة من املعجم السيايس  )شوبرت / كاين 2011(. 

ا فهذا ال يعنى شيئا "جيًدا" أو  ا أو سلبًي ا إيجابًي ئً إذا كان التعريف يحدد شي

ا" ىف املقام األول. املقصود هو بأي طريقة يتم تعريف يشء ما. التعريف  ئً "سي

السلبي هو تحديد ليشء، هذا هو وصف الحالة التي ال يجب أن يكون عليها يشء 

ما. ىف التعريف اإليجايب يتم وصف املطلوب دون تهميش. "إنها ال متطر" وصف 

سلبي للطقس، "إنه جافة" وصف إيجايب.

"السالم يشر إىل نظام قانوين شامل ودائم وأسلوب حياة يكون فيه رفاهية 
وازدهار املواطنن أعى هدف. تقسم أبحاث السام والرصاع هذا املصطلح إىل: )أ( 

السام السلبي )أي غياب العنف الشخيص املبارش( و )ب( السام اإليجايب )غياب 

العنف الهيكيل وغر املبارش(. 

)املعجم السيايس 2011: 1152(
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 لقراءة املزيد:

 يوهان غالتونغ )1998(، السالم 

بالوسائل السلمية، السالم

 والرصاع والتنمية 

والثقافة، أوبالدين.

القضاء عى أسباب الخالف

القـــوة العســـكرية.

ـــاب  ـــلبي إىل غي ـــام الس ـــوم الس ـــر مفه ـــالم: يش ـــرتاتيجيات الس ـــاق اس 3.  نط
أشـــكال معينـــة مـــن الســـلوك. هـــذا يعنـــي أنـــه يف أي مـــكان ال تســـتخدم فيـــه 
ـــايل،  ـــف.  وبالت ـــذا التعري ـــا له ـــام وفق ـــاك الس ـــم هن ـــكرية، يع ـــوة العس الق
ـــكرية أو  ـــات العس ـــن الرصاع ـــد م ـــى الح ـــام ع ـــرتاتيجيات الس ـــرص اس تقت

منعهـــا.

ـــم  ـــد طـــرح مفهـــوم الســـام الســـلبي يت ـــز مفهـــوم الســـالم الســـلبي:  عن 4.  متاي
التمييـــز عنـــد اســـتخدام القـــوة العســـكرية بـــن طبيعـــة ومـــدى وشـــدة 
ـــلمية  ـــاردة س ـــرب الب ـــت الح ـــال، ظل ـــبيل املث ـــى س ـــكرية.  ع ـــوة العس الق
فيـــام يتعلـــق باالســـتخدام الفعـــيل للعنـــف النـــووي.  لكـــن التهديـــد املتبـــادل 
ـــز  ـــن التميي ـــام ميك ـــلحة. ك ـــات مس ـــاره مواجه ـــن اعتب ـــة ميك ـــادة النووي لإلب
بـــن الرصاعـــات غـــر النوويـــة والرصاعـــات النوويـــة، وبـــن الرصاعـــات 
ـــوم  ـــام. إن مفه ـــة أي ـــتغرق بضع ـــي تس ـــك الت ـــنوات وتل ـــدة س ـــدة لع املمت
الســـام الســـلبي يصنـــف وفـــق شـــدة العنـــف، وأى نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف 

ـــف. ـــتوى العن ـــتخدم ومس يس

إليجايب ـــالم ا لس ا
ـــر  ـــص جوه ـــك تلخي ـــذا ميكن ـــرب.  ل ـــاب الح ـــرد غي ـــن مج ـــرث م ـــى أك ـــايب يعن ـــالم اإليج الس

ـــدة.  ـــة واح ـــام يف جمل ـــايب للس ـــوم اإليج املفه

ـــى  ـــاء ع ـــم القض ـــا يت ـــط عندم ـــق فق ـــام يتحق ـــام أن الس ـــايب للس ـــوم اإليج ـــرتض املفه يف
ـــام  ـــوم الس ـــي يف عل ـــث الرنويج ـــر بالباح ـــكل كب ـــوم بش ـــذا املفه ـــر ه ـــزاع.  تأث ـــباب الن أس
يوهـــان غالتونـــغ.  إذا كان الســـام الســـلبي يعـــرف بغيـــاب العنـــف يف الوقـــت الحـــايل، فـــإن 

ـــكيل. ـــف هي ـــد عن ـــا ال يوج ـــرش عندم ـــغ ينت ـــب رأي غالتون ـــايب حس ـــام اإليج الس

ـــوم  ـــية للمفه ـــاط أساس ـــاث نق ـــاك ث هن
ـــام. ـــايب للس اإليج  )PRIO( عامل نرويجي. أسس معهد أبحاث السام )يوهان غالتونغ  )* 1930 

ىف أوسلو سنة 1959،  ومجلة أبحاث السالم  سنة 1964، ويعتر أحد اآلباء املؤسسن 

ألبحاث السام والرصاع.
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العنف الحايل

العنف الهيكيل

الدميقراطية كلبنة للسالم

 لقراءة املزيد:

 يوخني دام )2015(، إرهارد إبلر

قوة اللغة، ىف: كريستيان 

كريل )النارش(،

املؤسسات واملؤسسون

الدميقراطية االجتامعية، 

49 بورتريه، دار نرش جى 

أتش. دبليو ديتس ناشف، 

بون، الصفحات 188-112.

ـــايب  ـــوم اإليج ـــز املفه ـــايل: ميي ـــف الح ـــكيل والعن ـــف الهي ـــن العن ـــز ب 1.  التميي
للســـام بـــن العنـــف الحـــايل والهيـــكيل.  العنـــف الحـــايل هـــو العنـــف الـــذي 
يؤثـــر مبـــارشة عـــى النـــاس أو األشـــياء، وباختصـــار، العنـــف الجســـدي.  
ويصـــف العنـــف الهيـــكيل املظـــامل املجتمعيـــة والسياســـية واالقتصاديـــة 
ـــم. ـــق واســـتنفاذ إمكاناته ـــى تحقي ـــن ع ـــاس غـــر قادري ـــل الن ـــي تجع  الت

يتـــم التعبـــر عـــن العنـــف هنـــا يف شـــكل الخلـــل االجتامعـــي، والظلـــم، 
واالســـتبعاد، والقمـــع، وانعـــدام األمـــن.  كـــام ميكـــن أن يأخـــذ شـــكل  إمـــاء 
األســـعار مســـبقا يف العاقـــات التجاريـــة، أو اإلكـــراه عـــى تبنـــي لغـــة أجنبيـــة، 
ـــإن النقيـــض  ـــاًء عـــى هـــذا التصـــور، ف ـــة.  وبن ـــة اســـتعامرية وإمريالي أو بني
ـــا بـــل العـــوز. العـــوز مفهـــوم يرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا  للســـام لـــن يكـــون حربً

ـــة. ـــوع العدال مبوض

إن برنامـــج سياســـة برلـــن للحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي عـــام 1989، والـــذي صاغـــه بشـــكل 
ـــر، عـــر عـــن هـــذا عـــى النحـــو التـــايل. كبـــر إرهـــارد إبل

„عندما يسود الجوع والبؤس فال ميكن للسالم أن يستمر.“  
)برنامج برلن 1989، مقتبس من دويف / كلوتسباخ 2004: 365( 

ـــاين للمفهـــوم اإليجـــايب للســـام  ـــة: الجانـــب األســـايس الث 2.  النـــامذج االجتامعي
ـــر  ـــار إبل ـــايب.  أش ـــام اإليج ـــح الس ـــي تتي ـــع الت ـــاذج املجتم ـــة من ـــو دراس ه
ـــا أفضـــل  ـــق ظروفً ـــدت إىل أن سياســـة الســـام الشـــاملة يجـــب أن تخل وبران
ـــا: عـــى الصعيـــد الفـــردي مـــن خـــال العمـــل  عـــى مســـتويات مختلفـــة متاًم

ــي، عـــى املســـتوى  الاعنفـ
االجتامعـــي مـــن خـــال 
الدمقرطـــة وعـــى املســـتوى 
ـــن  ـــال التقن ـــن خ ـــدويل م ال
والدمقرطـــة.  مـــن هـــذا 
املنطلـــق تعـــد الدميقراطيـــة 
ــام  ــياً يف السـ ــرصاً أساسـ عنـ

ــم. الدائـ

إرهارد إيبلر  )* 1929( هو أحد مؤسيس الدميقراطية االجتامعية األملانية 
وكان وزير التنمية األملاين من سنة 1968 إىل سنة 1974. لقد صاغ بشكل كبر 

أيضا برنامج الحزب االجتامعي الدميقراطي ىف برلن لسنة 1989، والذي ركز عى 

سياسة السام والتنمية والبيئة. 
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العنف، لتحقيق السالم؟

اإليجـــايب  باملفهـــوم  يتعلـــق  فيـــام  التنفيـــذ:   3.  اســـرتاتيجيات 
للســـالم، يطـــرح الســـؤال أيضـــا عـــن كيفيـــة تحقيقـــه.  مـــا هـــي 
االســـرتاتيجيات املناســـبة واملرشوعـــة؟  عـــى ســـبيل املثـــال، هـــل 
 اســـتخدام العنـــف الحـــايل مـــربر للقضـــاء عـــى العنـــف الهيـــكيل؟ 

ـــن  ـــة م ـــة للغاي ـــرق مختلف ـــخ بط ـــرب التاري ـــه ع ـــب علي ـــؤال أجي ـــاك س هن
ـــم  ـــدي، كزعي ـــا غان ـــد املهامت ـــال اعتم ـــدا .  فمث ـــن جي ـــن معروف طـــرف فاعل
لحركـــة االســـتقالل الهنديـــة، عـــى الالعنـــف.  مـــن ناحيـــة أخـــرى، دعـــا 
ــي  ــر الوطنـ ــزب املؤمتـ ــرب حـ ــة عـ ــة العنيفـ ــال إىل املقاومـ ــون مانديـ نلسـ
اإلفريقـــي )ANC( ضـــد نظـــام الفصـــل العنـــري يف جنـــوب إفريقيـــا. 
ويف حركـــة الحقـــوق املدنيـــة األمريكيـــة، كان ملالكـــوم إكـــس ومارتـــن 
لوثـــر كنـــغ شـــخصيتان معروفتـــان  مبوقفيهـــام.  نفـــى غالتونـــغ بنفســـه 
مســـألة مـــا إذا كان ينبغـــي اســـتخدام العنـــف املبـــارش لتحقيـــق ســـالم 
إيجـــايب.  وتحـــدث عـــن الالعنـــف كاســـرتاتيجية، عـــى ســـبيل املثـــال يف 

شـــكل احتجاجـــات ســـلمية. 

ـــة الجتامعي ـــة ا طي لدميقرا ـــر ا ـــة نظ وجه

ـــاب الحـــرب.  الســـالم هـــو األســـاس األويل  ـــرث مـــن مجـــرد غي ـــى أك ـــا يعن الســـالم بالنســـبة لن
للتنميـــة املدنيـــة ملجتمعنـــا العاملـــي.  والوقايـــة مـــن األزمـــات هـــي السياســـة األمنيـــة األكـــرث 
كفـــاءة.  نحـــن مقتنعـــون بـــأن الســـالم الدائـــم ممكـــن فقـــط إذا تـــم التغلـــب عـــى األســـباب 

الهيكليـــة للـــرصاع مثـــل الجـــوع والفقـــر ونقـــص املـــوارد.“ 
)برنامج هامبورغ 2007: 23(

لوم؟ شا و  أ لسالم  ا

مل يتم تحديد تعريف معن ملفردة "السام" ىف اللغة األملانية. ميكن أن يعنى كاً من السام اإليجايب أو السام السلبي. مقارنة هذا مع لغات أخرى يثر 

كس" مثا مفهوم السام السلبي من البداية بشكل أكر.  كانت تشر ىف اإلمراطورية الرومانية إىل هدنة متفق  با االهتامم. تحتضن الكلمة الاتينية "

عليها كتابياً، عى سبيل املثال بن الرومان والسكان ىف األرايض املحتلة.  كان مُيى ىف كثر من األحيان من الرومان بعد حملة عسكرية ناجحة ومل يدم 

لوم" ىف اللغة العرية السام والنزاهة فقط، بل قد تعنى أيًضا الصحة والسامة والرفاهية والهدوء. وبناء عى ذلك،  طوياً. ىف املقابل، ال تعنى "شا

ترتبط الكلمة مبفهوم إيجايب للسام، سام يتم التفاوض عليه من قبل رشكاء أكفاء ويوضع لىك يدوم.
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الدميقراطية االجتامعية: السالم 

يعنى أكرث من عدم الحرب!

فيى براندت:  ثالثة دوافع

ـــون  ـــب أن يك ـــام يج ـــح أن الس ـــن الواض ـــدو م ـــة، يب ـــة االجتامعي ـــور الدميقراطي ـــن منظ م
أكـــرث مـــن مجـــرد غيـــاب الحـــرب.  هـــذا بالفعـــل جـــزء مـــن هـــدف الدميقراطيـــة االجتامعيـــة 
ـــة  ـــية واالقتصادي ـــوق السياس ـــق الحق ـــة إىل تحقي ـــة االجتامعي ـــدف الدميقراطي ـــها.  ته نفس
ـــاس. 3 ـــع الن ـــة( لجمي ـــة والثقافي ـــة واالجتامعي ـــوق االقتصادي ـــة )الحق ـــة والثقافي واالجتامعي

وقـــد تـــم بالفعـــل وضـــع الحقـــوق األساســـية يف عـــام 1976 يف االتفاقيتـــن الحقوقيتـــن 
األساســـيتن لألمـــم املتحـــدة، »امليثـــاق املـــدين« و »امليثـــاق االجتامعـــي«.

إن التغلـــب عـــى العنـــف الهيـــكيل مبعنـــى املفهـــوم اإليجـــايب للســـام يعنـــي أيضـــاً أن خلـــق 
الســـام يجـــب أن يُفهـــم عـــى أنـــه »مهمـــة دامئـــة«، كـــام صاغهـــا فيـــيل برانـــدت يف خطابـــه 

أثنـــاء فـــوزه بجائـــزة نوبـــل عـــام 1971. 

أدرج فييل براندت يف أوسلو ثاثة دوافع للسام السيايس وجهته يف حياته كسيايس:
1.  ال ينبغـــي أال تكـــون الحـــرب وســـيلة للسياســـة.  مـــع ذلـــك، ال يكفـــي التعبـــر 
ـــرء الســـعي  ـــك، يجـــب عـــى امل ـــن ذل ـــدال م ـــط.  ب ـــا الســـلمية فق ـــن النواي ع
ـــا.  ـــب فهمه ـــة يج ـــة دامئ ـــٍد ومهم ـــام تح ـــام.   إن الس ـــم الس ـــاط لتنظي بنش
2.  كمصـــدر آخـــر لسياســـته الســـلمية، ذكـــر برانـــدت االشـــرتاكية، التـــي تســـعى 

ــه.  ــا وخارجـ ــل بلدهـ ــة داخـ ــة االجتامعيـ ــق العدالـ إىل تحقيـ
ـــدت رصاحـــة إىل أفـــكار كانـــط، واحـــد مـــن أهـــم  ـــا يشـــر بران 3.  اإلنســـانية هن

ــة. ــة األملانيـ ــيل املثاليـ ممثـ

مل تفقـــد األســـس الثاثـــة التـــي يفرتضهـــا برانـــدت لسياســـة للســـام أيـــا مـــن أهميتهـــا وصلتهـــا 
بالدميقراطيـــة االجتامعيـــة اليـــوم. ال تـــزال أفـــكار املثاليـــة تنعكـــس اليـــوم يف مفاهيـــم 

ـــة.  ـــة االجتامعي ـــة للدميقراطي ـــة واألمني ـــة والتنموي ـــة الخارجي السياس

ـــة، فـــإن املفهـــوم الســـلبي للســـام لـــه مـــرر.  ومـــع ذلـــك، يف منظـــور الدميقراطيـــة االجتامعي
فغيـــاب العنـــف الحـــايل هـــو رشط رضوري للتنميـــة االجتامعيـــة الحقـــا.

3  أنظر الفصل 2.3 الحقوق األساسية
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األمن: مصطلح ُمختلف عليه

3.2 مفاهيم أمنية

يعتـــر األمـــن أحـــد أساســـيات الحيـــاة. الحاميـــة املبـــارشة للحيـــاة والســـامة الجســـدية حـــق 
ـــن  ـــوز. لك ـــا دون ع ـــش حياتن ـــأن نعي ـــا ب ـــمح لن ـــي يس ـــن االجتامع ـــري. األم ـــايس وجوه أس

ـــة؟  ـــن بدق ـــف األم ـــك تعري ـــف ميكن كي

ـــاب  ـــل غي ـــى األق ـــمل ع ـــق يش ـــى الضي ـــن باملعن ـــى أن األم ـــامع ع ـــاك إج ـــون هن ـــا يك رمب
ـــن أيضـــا تأمـــن  ـــوم األم ـــرون تحـــت مفه ـــم الكث ـــارش. يفه ـــف الجســـدي املب ـــد والعن التهدي
ـــن  ـــار أن األم ـــذا اإلط ـــح يف ه ـــايل. يتض ـــن امل ـــن األم ـــد األدىن م ـــامن الح ـــل وض ـــرص العم ف

ـــا. ـــر دامئً ـــه يتغ ـــدل، وفهم ـــرًا للج ـــزال مث ـــا  ي ـــة. كان وم ـــيايس للغاي ـــح س ـــو مصطل ه

ـــاب  ـــدة لإلره ـــدات الجدي ـــرر التهدي ـــل ت ـــائل؟ ه ـــأي وس ـــة وب ـــتحق الحامي ـــذي يس ـــا ال م
التدخـــل يف حقـــوق حريـــة املواطنـــن؟ هـــل ميكـــن أن تـــؤدي اإلجـــراءات التـــي توفـــر املزيـــد 
ـــدة مـــن عـــدم الشـــعور باألمـــن؟ يف أي املجـــاالت يجـــب  ـــق حـــاالت جدي مـــن األمـــن إىل خل
ـــرح  ـــى تط ـــوف تبق ـــئلة س ـــذه األس ـــا ال؟ ه ـــن، ويف أيه ـــدام األم ـــل انع ـــع تحم ـــى املجتم ع

ـــع. ـــة واملجتم ـــى الدول ـــتمرار ع باس

ـــب.  ـــذا املطل ـــة له ـــب ال ينضـــب، وال توجـــد نهاي ـــن مطل ـــم أن الســـعي وراء األم „نحـــن نعل
ـــاء  ـــاويا إللغ ـــا مس ـــون مطلب ـــأنه أن يك ـــن ش ـــا م ـــن، م ـــة باألم ـــاة محاط ـــد حي ـــام ال توج ك

ـــر 2010: 5( ـــه.“ )ماي ـــى ل ـــكل ال معن ـــه بش ذات

بالنســـبة للعاقـــات الدوليـــة، فمـــن 
املهـــم التمييـــز بـــن خمســـة مفاهيـــم 
أمنيـــة: »أمـــن داخـــيل« و »أمـــن 
خارجـــي«، »األمـــن املتشـــابك«، »األمـــن 
ـــن  ـــابك« و »األم ـــل املتش ـــع والعم املوس
ـــة  ـــتخدامه مهم ـــب اس ـــذي يج ـــان ال ـــوم األم ـــن ومفه ـــم األم ـــة فه ـــألة كيفي ـــرشي«. مس الب
جـــدا. ألن كل مفهـــوم مـــن املفاهيـــم األمنيـــة ينطـــوي عـــى وجهـــات نظـــر وأهـــداف 
ـــم  ـــي يت ـــديئ بشـــأن الوســـائل الت ـــرار مب ـــى ق ـــو ينطـــوى ع ـــايل فه ـــة، وبالت ـــات مختلف وأولوي

بهـــا تحقيـــق األمـــن.

ألمن:  جميع التدابر التي تم تصميمها ملنع النزاعات بن املواطنن  سة ا سيا

أو بن الدول والتي تخدم، وحامية سامة األشخاص واملمتلكات أو حرمة الدولة. 

)املعجم السيايس 2011: 267(
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األمن الداخيل

 لقراءة املزيد:

 إدلجارد بوملان وبودو شولتىس 

وأخرون. )2017(، السالم

تعزيز، وجعل العوملة عادلة، ىف 

الداخل والخارج. دافع للنقاش،  

مؤسسة فريدريش إيربت

)النارش(، برلني.

مؤسسة فريدريش إيربت 

)النارش( )2016(، توفري األمن ىف

أوقات انعدام الثقة، تفضيل 

النظام األمني الفسيفساىئ،

تقرير مجموعة انعكاس 

العاملية "احتكار استعامل

القوة 2.0؟"، برلني.

رجـــي  لخا خـــيل وا لدا ألمـــن ا : ا لكالســـيكية ا
ـــن الداخـــيل والخارجـــي. وتنعكـــس أيضـــا، عـــى ســـبيل  ـــن األم ـــز ب الكاســـيكية هـــي التميي
املثـــال، يف صـــورة تقســـيم الـــوزارات يف أملانيـــا: وزارة الداخليـــة االتحاديـــة مـــن جهـــة، ووزارة 

ـــة مـــن جهـــة أخـــرى. ـــة، وزارة الخارجي الدفـــاع االتحادي

أحيانًـــا مـــا يشـــار إىل األمـــن الداخـــيل باســـم األمـــن العـــام. ويصـــف هـــذا املصطلـــح مكافحـــة 
ـــة  ـــر الحري ـــة بتوف ـــة ملزم ـــتور، فالدول ـــدات. وفقـــا للدس ـــن التهدي ـــة م ـــة والحامي الجرمي
والحيـــاة الكرميـــة ملواطنيهـــا. يجـــب عليهـــا أن تحميهـــم، عـــى ســـبيل املثـــال، بواســـطة 
الرشطـــة وأجهـــزة أمـــن الدولـــة األخـــرى. ولكـــن يجـــب أن يضمـــن األمـــن املحـــيل خصوصيـــة 
املواطنـــن واســـتقرارهم االقتصـــادي كـــام ينبغـــي اتخـــاذ التدابـــر املناســـبة لحاميـــة الســـكان 

ـــة. ـــراض واألوبئ ـــن األم م

وعـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن مفهـــوم األمـــن الخارجـــي يصـــف الحاميـــة ضـــد التهديـــدات 
العســـكرية، أي تعريـــض حـــدود الدولـــة الرتابيـــة للخطـــر أو تعريـــض الســـكان لقـــوة معاديـــة. 

لتشـــعب بلـــغ حـــدوده  ا
ـــن  ـــد م ـــزو العدي ـــكان ع ـــد باإلم ـــت. مل يع ـــرور الوق ـــع م ـــدوده م ـــعب ح ـــذا التش ـــغ ه بل
التهديـــدات للـــدول ومجتمعاتهـــا بشـــكل واضـــح إىل أســـباب داخليـــة أو خارجيـــة. ال تتوقـــف 
التهديـــدات مثـــل اإلرهـــاب الـــدويل أو الكـــوارث البيئيـــة أو األمـــراض املعديـــة عنـــد الحـــدود 
الوطنيـــة. باإلضافـــة إىل الحـــروب الكاســـيكية والرصاعـــات بـــن الـــدول، والتـــي ميكـــن وصفهـــا 
ـــد مـــن الرصاعـــات »غـــر املتكافئـــة«. تكـــون هـــذه  بأنهـــا »حـــروب متكافئـــة«، تحـــدث املزي

ـــة. ـــل الجامعـــات اإلرهابي ـــة، مث ـــة غـــر الحكومي ـــدول والجهـــات الفاعل ـــن ال الرصاعـــات ب

قـــدم جـــدول أعـــامل األمـــم املتحـــدة للســـام لعـــام 1992 مســـاهمة هامـــة يف النقـــاش حـــول 
ـــامل  ـــح الع ـــاردة، مل يصب ـــرب الب ـــة الح ـــد نهاي ـــه بع ـــدول أن ـــد الج ـــن. وأك ـــد لألم ـــم جدي فه
ـــات  ـــدول بســـبب النزاع ـــن ال ـــد م ـــك، ســـتنهار العدي ـــن ذل ـــدالً م ـــرث ســـلمية. ب ـــرورة أك بال
ـــز واإلقصـــاء واإلرهـــاب. وحـــدد جـــدول  ـــة والتميي ـــة والثقافي ـــة واالجتامعي ـــة والديني العرقي
األعـــامل تحديـــات جديـــدة: األرضار البيئيـــة أو النمـــو الســـكاين الـــذي يصعـــب إدارتـــه، 
والديـــون، والحواجـــز التجاريـــة، واالتجـــار باملخـــدرات، والفقـــر، والقمـــع، والهجـــرة الجامعية. 
ـــوب  ـــج املطل ـــو النه ـــا ه ـــن وم ـــود باألم ـــا املقص ـــف م ـــادة تعري ـــة إع ـــن السياس ـــب م يطل

ـــن. ـــة األم ـــق وحامي لتحقي
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لقراءة املزيد:

 ماريوس مولر-هينيج، بودو 

شولتىس، ناتاشا زوبان )2011(،

التنمية ىف املناخ غري اآلمن، 

FriEnt، اإلحاطة رقم 10،

بون.

كريستيان إندرس ونيلس 

بيرتسن )2012(، أبعاد

مفهوم األمن، الوكالة 

االتحادية للتعليم السيايس، 

بون.

أولريش فراى وأخرون. 

)2014(، منطق السالم بدال 

من املنطق األمني.

املباديء النظرية والتنفيذ 

السيايس للسالم.

امللف رقم 75 ىف العلوم 

والسالم، املرصد

العلم والسالم )النارش(، كليفز. 

ـــدة ي ـــة جد ـــم أمني هي مفا
قشـــة  ، متـــت منا يـــدة لجد لتأطرييـــة ا لـــرشوط ا كـــرد فعـــل عـــى هـــذه ا
لعرشيـــن. فهـــي تلغـــي ذلـــك  لقـــرن ا يـــدة منـــذ منتصـــف ا هيـــم أمنيـــة جد مفا
ـــم  ـــق يف تقدي ـــا الح ـــإن له ـــك، ف ـــن ذل ـــدالً م ـــي. وب ـــيل والخارج ـــن الداخ ـــن األم ـــز ب التميي

ـــا. ـــا وخارجيً ـــح داخليً ـــاملة تصل ـــة ش ـــية أمني ـــم سياس ـــرتاتيجيات ومفاهي اس

أحـــد هـــذه املفاهيـــم األمنيـــة الجديـــدة يدعـــى األمـــن املتشـــابك . يهـــدف هـــذا املصطلـــح إىل 
تفاعـــل القـــوات املدنية والعســـكرية وتنســـيق املؤسســـات عـــى مســـتويات مختلفة والتنســـيق 
الوثيـــق بـــن الـــوزارات. تـــم طـــرح املصطلـــح رســـميًا للنقـــاش األملـــاين يف كتـــاب أبيـــض لـــوزارة 
ــام 2006. بعـــد  ــاع االتحاديـــة يف عـ الدفـ
ـــم إعـــادة طرحـــه يف  نقـــاش ســـاخن، مل يت
ـــدال مـــن  ـــام 2016.   ب ـــض لع ـــاب األبي الكت
ذلـــك، اصبـــح يســـتخدم اآلن مصطلـــح 

ـــن املوســـع والعمـــل املتشـــابك“. „األم

ملاذا تعرض مصطلح „األمن املتشابك“ النتقادات شديدة؟ 
تـــم توجيـــه النقـــد يف البدايـــة إىل الســـياق العســـكري الـــذي نشـــأ فيـــه. أوال، تـــم اإلدعـــاء أنـــه 
ـــات  ـــش. فالعملي ـــدين يخضـــع للجي ـــن املتشـــابك« أن القطـــاع امل ـــح »األم ـــن مصطل ـــم م يفه
ـــون  ـــر. عـــادة يكـــون املدني ـــامن ال ـــزم بكت ـــادي محـــدد وتلت ـــكل قي العســـكرية تخضـــع لهي
ـــل  ـــر قاب ـــوازن غ ـــدم الت ـــن ع ـــة م ـــك حال ـــن ذل ـــج ع ـــن. وينت ـــن القاعدت ـــن هات ـــدون ع بعي
للحـــل. ثانيـــاً، ســـيعني التعـــاون املـــدين 
ـــراءات  العســـكري املشـــرتك عســـكرة اإلج
املدنيـــة. ثالثًـــا، مـــن شـــأن مفهـــوم 
»األمـــن املتشـــابك« أن يـــؤدي إىل »توحيد 
مصطلـــح األمـــن« يف النقـــاش. ملـــا أدرك 
املؤيـــدون ملفهـــوم »األمـــن املتشـــابك« 
أن قـــد أيسء إىل فهمهـــم، دافعـــوا عـــن 

ـــامل. ـــد وش ـــج موح ـــوم كنه املفه

ىف  ألول  ا م  ملقا ا ىف  م  يستخد مصطلح  هو   " ألبيض ا ب  لكتا ا "

مجموعة  عى  البيض  ا ب  كتا ا يحتوى   . ألمنية ا سة  لسيا ا ل  مجا

. معن يس  سيا ل  مجا ىف  ت  ملقرتحا ا من 

ألمن" حقيقة أنه تتم مناقشة مجاالت  ا مصطلح  توحيد  ينتقد مصطلح "

السياسة املختلفة بشكل متزايد من ناحية املسائل األمنية. عى سبيل املثال، 

ينظر إىل تغر املناخ أو الزيادة العاملية ىف عدد الاجئن ىف بعض األحيان عى 

أنها مشكلة أمنية. ومع ذلك، فإن مثل هذا الوصف للمشكلة عادة ما يؤدى 

إىل "كام يسميه الناقدون"اقرتاحات للحلول، عى سبيل املثال الحواجز العالية 

أو األسوار عى الحدود الخارجية ألوروبا. بسبب كل هذا، فلن يتم حامية سبل 

العيش أو الراحة لاجئن.
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صياغة جديدة

األمن اإلنساين: سبعة أبعاد

األمن املشرتك

تحـــاول الصياغـــة الجديـــدة  »األمـــن املوســـع والعمـــل املتشـــابك« معالجـــة االدعـــاء بتوحيـــد 
مصطلـــح األمـــن والتأكيـــد عـــى التنســـيق املرغـــوب مـــن مختلـــف الجهـــات الفاعلـــة. 

األمـــن البـــرشي هـــو مصطلـــح أمنـــي آخـــر هـــام. عـــى عكـــس املفاهيـــم األمنيـــة التقليديـــة، 
ال يركـــز هـــذا املفهـــوم عـــى حاميـــة الدولـــة، بـــل يركـــز باألســـاس عـــى حاميـــة الفـــرد 

ـــانية. ـــه اإلنس وكرامت

ـــام  ـــة لع ـــة البرشي ـــدة للتنمي ـــم املتح ـــر األم ـــاس تقري ـــى أس ـــوم ع ـــذا املفه ـــر ه ـــم تطوي ت
1994. يؤكـــد التقريـــر عـــى عنرصيـــن أساســـين مهمـــن لألمـــن البـــرشي: التحـــرر مـــن العـــوز 
ـــن  ـــا ميك ـــوف«(. هن ـــن الخ ـــرر م ـــوز« و »التح ـــن الع ـــرر م ـــوف )»التح ـــن الخ ـــرر م والتح

ـــاه.4 ـــت أع ـــي نوقش ـــلبي« الت ـــام الس ـــايب« و »الس ـــام اإليج ـــم »الس ـــة مبفاهي إدراك الصل

يتـــم تلخيـــص األمـــن البـــرشي يف ســـبعة أبعـــاد: األمـــن االقتصـــادي واألمـــن الغـــذايئ واألمـــن 
الصحـــي واألمـــن البيئـــي واألمـــن الشـــخيص واألمـــن االجتامعـــي واألمـــن الســـيايس. 

مفهـــوم الســـام الـــذي شـــكله أساســـا ممثلـــو الدميقراطيـــة االجتامعيـــة هـــو األمـــن املشـــرتك 
ـــاء«5 كان  ـــط للبق ـــرتك: مخط ـــن املش ـــامل »األم ـــر ب ـــمى تقري ـــاب يس ـــل إىل كت ـــود يف األص يع
ـــزع  ـــن ون ـــة مســـتقلة لألم ـــرتأس لجن ـــوزراء الســـويدي وكان ي ـــس ال ـــذاك رئي ـــامل آن ـــوف ب أول
ـــام 1982  ـــه يف ع ـــم تقدمي ـــامل. ت ـــر ب ـــه أيضـــاً بتقري ـــايئ يشـــار إلي ـــا النه الســـاح، وكان تقريره

ـــزع الســـاح. ـــة لن ـــدة الثاني ـــم املتح ـــة الخاصـــة لألم إىل الجمعي

لقـــد تـــم فهـــم األمـــن يف هـــذا التقريـــر كمـــرشوع مشـــرتك، مســـؤولية مشـــرتكة للكتـــل 
ـــر. ال  ـــرف اآلخ ـــع« الط ـــل »م ـــد«، ب ـــس »ض ـــاون لي ـــي التع ـــن ينبغ ـــق األم ـــرة. لتحقي املتناح

ـــن. ـــوم لألم ـــذا املفه ـــل ه ـــع مث ـــردع م ـــلح وال ـــات التس ـــق سياس تتواف

 )KSZE( ـــة خاصـــة بالنســـبة ملؤمتـــر األمـــن والتعـــاون ـــوم األمـــن املشـــرتك ذا أهمي كان مفه
 6.)OSZE( ـــا ـــا اىل منظمـــة لألمـــن والتعـــاون يف أوروب ـــم تحوله ـــاه مـــن اســـتقرارها ث ـــا ت وم
ـــن املشـــرتك. ميكـــن للمـــرء أن يســـمى  ـــوم األم ـــاً مبفه ـــن الجامعـــي ارتباطـــاً وثيق ـــط األم يرتب

ـــن الجامعـــي. ـــل أورويب لألم ـــن املشـــرتك كبدي األم

4  انظر الفصل 2.2 مصطلحات السام.

5  الرتجمة جى دي:  "األمن املشرتك: مخطط للبقاء عى قيد الحياة."

6  انظر الفصل 4.4.3 السياسة الرشقية الجديد منذ الستينات والفصل 5.4 من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
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التحول ىف املناقشة

 لقراءة املزيد:

 كريستيان إندريس ونيلس 

بيرتسن )2012(، أبعاد

مفهوم األمن، الوكالة 

االتحادية للتعليم السيايس، 

بون.

„ال خيـــار لإلنســـانية إال أن تعيـــش مًعـــا أو تهلـــك مًعـــا. هـــذه البدائـــل غـــري املســـبوقة 
تاريخيـــا وتتطلـــب مقاربـــة جديـــدة للشـــؤون الدوليـــة، وخاصـــة حفـــظ الســـالم „ .

)برنامـــج برلـــن للحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي لســـنة 1989، مقتبـــس مـــن دوىف / كلوتســـباخ 
)361 :2004

ألمـــن هيـــم ا د لتصنيـــف مفا بعـــا ربعـــة أ أ

ـــال  ـــن خ ـــدة؟ م ـــة إىل الجدي ـــن القدمي ـــم األم ـــن مفاهي ـــر م ـــص التغي ـــن تلخي ـــف ميك كي
ـــر داىس 2010(: ـــاد )انظ ـــة أبع ـــر إىل أربع النظ

التغيرات يف البعد املرجعي، يف مسألة: من الذي ينبغي ضامن أمنه	 
 التغـــرات يف البعـــد املوضوعـــي، يف مســـألة: يف أي مجـــاالت السياســـة توجـــد 	 

ـــدات تهدي
التغيرات يف البعد املكاين، يف مسألة: أمن أي منطقة يجب أن يتحقق	 
ـــن 	  ـــف ميك ـــألة: كي ـــر، يف مس ـــد الخط ـــرات يف بع ـــتجيب للتغ ـــي أن تس  ينبغ

ـــا ـــة حله ـــى السياس ـــب ع ـــكلة يتوج ـــف مش وص

„تنتقـــل االتجاهـــات مـــن „األمـــن الوطنـــي“ إىل „األمـــن اإلنســـاين“، مـــن „األمـــن العســـكري“ 
إىل „األمـــن البيئـــي“، مـــن „األمـــن اإلقليمـــي“ إىل „األمـــن العاملـــي“، ومـــن „منـــع التهديـــد“ 

إىل „منـــع املخاطـــر“.
)إندرس / بيرتسن 2012(

ما هو املفهوم األمني للدميقراطية االجتامعية؟
عـــى أســـاس هـــذه األبعـــاد، مـــن املمكـــن تحديـــد أي مفهـــوم لألمـــن هـــو املبـــدأ التوجيهـــي 

للدميقراطيـــة االجتامعيـــة. 
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ال "ألوروبا القلعة"

من الذي ينبغي ضامن أمنه؟ 
ـــة  ـــر محـــوري لرشعي ـــه أم ـــة. إن ـــية للدول ـــام األساس ـــن امله ـــة الســـكان هـــي واحـــدة م حامي
ـــن  ـــة. لك ـــة االجتامعي ـــرًا يف الدميقراطي ـــا كب ـــكان وزنً ـــة الس ـــك، فلحامي ـــا لذل ـــة. تبًع الدول
الدميقراطيـــة االجتامعيـــة كانـــت دوًمـــا حركـــة دوليـــة وقـــوة سياســـية تعلـــق أهميـــة 
ـــة  ـــارات األخـــرى لحامي ـــن التي ـــرث نشـــاطًا م ـــي أك ـــك، فه ـــدويل. لذل ـــن ال ـــرة عـــى التضام كب

ـــزاع. ـــق الن ـــخاص يف مناط األش

يف أي مجاالت السياسة توجد تهديدات؟
ـــا  ـــد. إنه ـــوم التهدي ـــق ملفه ـــم دقي ـــة إىل فه ـــة االجتامعي ـــو الدميقراطي ـــد، تدع ـــذا البع  يف ه
ـــر  ـــاف تغ ـــن، وإيق ـــاعدة الاجئ ـــب مس ـــه يج ـــرى ان ـــن. وت ـــح األم ـــد مصطل ـــارض توحي تع
ـــانية:   ـــق باإلنس ـــر متعل ـــه أم ـــل ألن ـــن، ب ـــق باألم ـــوع متعل ـــه موض ـــس ألن ـــن لي ـــاخ. ولك املن
ـــة  ـــإن بوصل ـــك، ف ـــاًء عـــى ذل ـــه. وبن ـــة ســـبل رزق ـــاة كرميـــة وحامي ـــرد الحـــق يف حي ـــكل ف فل
ـــيايس  ـــل س ـــاماً )= حق ـــا ش ـــا نهًج ـــع أيًض ـــة تتب ـــة االجتامعي ـــن يف الدميقراطي ـــام واألم الس

ـــدود(.7 ـــر للح عاب

أمن أي منطقة يجب أن يتحقق؟
بســـبب مطالبتهـــا الدوليـــة، فإنـــه ال يكفـــي بالنســـبة للدميقراطيـــة االجتامعيـــة إذا تـــم إحـــال 
ـــا هـــام نجـــاح تاريخـــي. لكـــن  ـــة. إن الســـام واألمـــن يف أوروب األمـــن فقـــط يف منطقـــة معين
ـــذا،  ـــتقبل. ل ـــا للمس ـــت مرشوًع ـــروب ليس ـــة بالح ـــلمية واملحاط ـــن« الس ـــا الحص إن »أوروب

ـــق األمـــن املشـــرتك. ـــذي يخل ـــاء األمـــن العاملـــي ال ـــة إىل بن ـــة االجتامعي تدعـــو الدميقراطي

كيف يتم وصف املشكلة؟
مل تكـــن الدميقراطيـــة االجتامعيـــة يوًمـــا حركـــة ســـلمية بحتـــة. لكـــن املســـاملة كانـــت 
دومـــا ذات صلـــة بالدميقراطيـــة االجتامعيـــة. لذلـــك، أرص ممثلـــو الدميقراطيـــة االجتامعيـــة 
ـــة  ـــى مواجه ـــط ع ـــامد فق ـــدا االعت ـــم أب ـــي له ـــات ال ينبغ ـــاء الراع ـــه أثن ـــى أن ـــا ع دامئ
ـــك مـــن  ـــس ذل ـــة مـــن املخاطـــر. لي ـــري للوقاي ـــدات، ولكـــن ينبغـــي أيضـــا اتخـــاذ تداب التهدي
ـــة  ـــادل، وألن التنمي ـــامل الع ـــيات الع ـــن أساس ـــه م ـــل ألن ـــن، ب ـــح األم ـــد مصطل ـــج توحي نه
ـــع  ـــية ومن ـــة للدبلوماس ـــتمنح األولوي ـــن. وس ـــالم واألم ـــة للس ـــل سياس ـــي أفض ـــة ه العادل
ـــلح  ـــة التس ـــالح ومراقب ـــزع الس ـــز ن ـــة، وتعزي ـــامت الدولي ـــم املنظ ـــة، ودع ـــات املدني األزم

ـــان.  ـــوق اإلنس ـــدويل وحق ـــون ال ـــز القان وتعزي

7  انظر الفصل 5.3 عنارص بوصلة سياسة األمن والسام. 
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لقراءة املزيد:

 جريترود برورش )2008(، 

املساملة كخطاب، فيسبادن.

يورجن هابرماس )1999(، 

الوحشية واإلنسانية. الحرب عى 

الحدود بني القانون واألخالق، ىف: 

جريدة »تسايت« العدد 18/1999.

كارل هول )1988(، املساملة ىف 

أملانيا، فرانكفورت أم ماين.

التيارات املختلفة

السلمية القانونية 

4.2.  مناذج مختلفة: املساملة، الســـلطة املدنية والعسكرية

ـــوم الســـام،  ـــة ومســـألة مفه ـــات الدولي ـــة للعاق ـــات املختلف ـــة إىل التأمـــل يف النظري باإلضاف
هنـــاك متغـــر آخـــر وهـــو أمـــر مهـــم للتوجيـــه يف مســـائل الســـام واألمـــن: مفهـــوم بواســـطته 

ـــة.  ـــد مـــا سياســـته الخارجي يصـــف بل

يف هـــذا املجلـــد، ســـيتم تقديـــم ثاثـــة مفاهيـــم أساســـية. لقـــد تـــم اختيارهـــم بهـــدف 
تقديـــم التاميـــز الجيـــد، وبالتـــايل التوجـــه الجيـــد: مفهـــوم الســـام، أو قـــوة الســـلطة املدنيـــة 

ـــكرية.  ـــوة العس ـــام، أو الق ـــوة الس أو ق

ملة  ملســـا ا
ـــام.  ـــا يقـــرب مـــن 200 ع ـــا إىل م ـــة أن تعـــود تاريخيً ـــة الحديث ـــة الســـام األوروبي ميكـــن لحرك
تعـــود جـــذور حركـــة الســـام إىل مـــا يســـمى »مجتمعـــات الســـام«، التـــي تأسســـت يف 
ـــوا مـــن  ـــات أت ـــاء هـــذه املجتمع ـــرش. غالبيـــة أعض ـــف األول مـــن القـــرن التاســـع ع النص

البورجوازيـــة الليراليـــة الطامحـــة. 

ـــية  ـــة سياس ـــوم معرك ـــن كمفه ـــرن العرشي ـــة الق ـــح »املســـاملة« نفســـه يف بداي أســـس مصطل
 »facere« ـــل ـــام والفع ـــي »pax« للس ـــم الاتين ـــن االس ـــتقة م ـــة مش ـــام. الكلم ـــة الس لحرك

ـــع«. ـــى »يصن ويعن

ـــة  ـــارات املختلف ـــذا ألن التي ـــح »املســـاملة«. ه ـــف موحـــد ملصطل ـــاد تعري ـــب إيج ـــن الصع م
ـــا داخـــل الحركـــة املســـاملة. واحـــدة مـــن التيـــارات األكـــرث شـــهرة للمســـاملة  تطـــورت تدريجي

ـــر.  ـــي تقـــوم عـــى فكـــرة التنوي ـــة، الت ـــة أو املســـاملة القانوني هـــي البورجوازي

املبـــدأ التوجيهـــي لهـــذه الحركـــة هـــو »الســـام مـــن خـــال القانـــون«. فاملمثلـــون ال يهتمـــون 
بشـــكل مبـــارش بإحـــال الســـام، وإمنـــا بتغيـــر عـــام يف العاقـــات الدوليـــة. وينبغـــي أن يحـــل 

»حكـــم القانـــون« محـــل »قانـــون األقـــوى«. 
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املساملة العلمية

الحكم 

العاملي

املساملة 

الدينية

املساملة 

الدينية

ـــدول  ـــك.  فحـــق ال ـــديئ الســـتخدام القـــوة العســـكرية مل يكـــن مرتبطـــا بذل لكـــن الرفـــض املب
يف الدفـــاع عـــن نفســـها عســـكريا يف حـــال وقـــوع هجـــوم كان أمـــرًا غـــر قابـــل للنقـــاش مثـــل 

ـــب.  ـــن األجان ـــر ضـــد املحتل ـــة حـــروب التحري رشعي

ــة“ أو  ــاملة العلميـ ــو »املسـ ــة هـ ــاملة البورجوازيـ ــهدته املسـ ــذي شـ ــر الـ ــور اآلخـ التطـ
„التنظيميـــة“  الـــذي طـــوره ألفـــرد هــــ. فريـــد حـــوايل عـــام 1900. ويهـــدف إىل حـــل الرصاعـــات 
ـــانية  ـــية واإلنس ـــات السياس ـــيع األدوات واملؤسس ـــاء وتوس ـــق إنش ـــن طري ـــرب ع ـــدون ح ب

والقانونيـــة. 

ويشـــر مصطلـــح »التنظيميـــة« إىل الرتابـــط املتزايـــد وتكثيـــف التجـــارة العامليـــة والعاقـــات 
التعاقديـــة. وباملثـــل، مل يســـع منظمـــو تيـــار املســـاملة التنظيميّـــة إىل تحقيـــق الســـام العاملـــي، 
ولكنهـــم، مثلهـــم مثـــل دعـــاة املســـاملة القانونيـــة، يهدفـــون إىل احتـــواء العنـــف بـــن الـــدول 

ـــر نظـــام قانـــوين دويل.  مـــن خـــال تطوي

ـــة  ـــح „الحكوم ـــدويل مبصطل ـــاون ال ـــاكل التع ـــف هي ـــث لوص ـــوم حدي ـــوم مفه ـــط الي يرتب
ـــة  ـــر الحكومي ـــة وغ ـــات الحكومي ـــع الجه ـــطة جمي ـــل أنش ـــي مجم ـــذا يعن ـــة“ . وه العاملي
ـــة  ـــة املثالي ـــاد دالل ـــه فرصـــة إلبع ـــوم أن ـــة. ورأى أنصـــار هـــذا املفه ملعالجـــة املشـــاكل العاملي

ـــا.  ـــي عليه ـــيايس الحقيق ـــع الس ـــاء الطاب ـــاملة وإضف ـــن املس ع

ـــا يف املنطقـــة األنجلـــو  اتجـــاه ســـلمي آخـــر هـــو املســـاملة الدينيـــة. حيـــث لعبـــت دوًرا خاًص
ـــول:  ـــي تق ـــل، الت ـــى الجب ـــة ع ـــه العظ ـــر الي ـــا تش ـــن م ـــا ضم ـــع له ـــذ كمرج ـــة وتتخ أمركي

ـــى 5:39(.  ـــم« )مت ـــرش ضدك ـــل ال ـــد عم ـــن يري ـــوا م »ال تقاوم

ـــة مـــع وجـــود فكـــر  ـــار املســـاملة املتطرف ـــة األوىل، تطـــور تي نتيجـــة لتجـــارب الحـــرب العاملي
مناهـــض للعســـكرية )»الحـــرب عـــى الحـــرب«(. يف كثـــر مـــن األحيـــان يوضـــع هـــذا التيـــار يف 
املناقشـــات العامـــة مـــع تيـــار املســـاملة عـــى قـــدم املســـاواة. ويوجـــد يف مركـــز تيـــار املســـاملة 
ـــع  ـــك جمي ـــد وتفكي ـــاء التجني ـــزع الســـاح وإلغ ـــة العســـكرية ون ـــان الخدم املتطـــرف »عصي
الجيـــوش“  عـــى النقيـــض مـــن تيـــار املســـاملة الرجـــوازي اليمينـــي، الـــذي يســـعى إىل فـــرض 
ـــار املســـاملة  ـــة , يســـعى تي ـــاكل السياســـية والقانوني ـــة داخـــل الهي ـــات الدولي ـــع العاق ترشي

املتطـــرف، إيل نـــزع كل متطلبـــات أي حـــرب مســـتقبلية مـــن خـــال املقاومـــة النشـــطة. 
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املساملة املتطرفة 

تهيمن عى اإلدراك

عـــى النقيـــض مـــن حركـــة الســـام يف القـــرن التاســـع عـــرش، تطـــورت الحركـــة املســـاملة 
ـــة  ـــن الطبق ـــرة م ـــات ســـام صغ ـــا مجتمع ـــد تتحمله ـــة. مل تع ـــة جامهري ـــة إىل حرك املتطرف
ـــم  ـــك، انض ـــة إىل ذل ـــة. باإلضاف ـــة العاملي ـــل الحرك ـــن قب ـــاً م ـــل وأيض ـــب، ب ـــطى فحس الوس

ـــترن. ـــش كيس ـــس و أري ـــو ديك ـــس وأوت ـــى كولفيت ـــل كيت ـــاب مث ـــن وكت ـــا فنان إليه

وجـــدت املســـاملة املتطرفـــة تطـــوراً يف مفهـــوم املقاومـــة النشـــطة غـــر العنيفـــة التـــي مارســـها 
ـــى  ـــب ع ـــو التغل ـــة ه ـــة الاعنفي ـــن املقاوم ـــدف م ـــغ. وكان اله ـــر كن ـــن لوث ـــدي ومارت غان

ـــر الســـيايس واالجتامعـــي. ـــك التغي ـــة، نتيجـــة لذل ـــن خـــال وســـائل غـــر عنيف ـــف م العن

أي مفهوم مساملة؟
كـــام رأينـــا، مـــن الصعـــب تحديـــد تعريـــف مشـــرتك للمســـاملة. يف اللغـــة الرســـمية، عـــادة مـــا 
يكـــون املصطلـــح مســـاوياً ملبـــدأ الاعنـــف املطلـــق، حتـــى لـــو كان يغطـــي تيـــاًرا واحـــًدا فقـــط.

للتمييـــز بـــن األنـــواع املثاليـــة املختلفـــة، 
قـــد يكـــون مـــن املفيـــد تســـمية املســـاملة 
ــن  ــك، مـ ــع ذلـ ــورا. ومـ ــة محـ املتطرفـ
املهـــم أن نتذكـــر أنـــه ليـــس كل شـــخص، 
أو أي شـــخص يطلـــق عـــى نفســـه اســـم 
»مســـامل« أو »مســـاملة«، يقـــرتح أيضـــاً 
االمتنـــاع عـــن أي اســـتخدام للقـــوة يف 

ـــال. أي ح

ية  والذي عادة ما يرتبط بالظاهرة  لعسكر ا ة  ا د مبعا ينفصل ما يسمى  

العاملية كظاهرة تاريخية عن حركة املساملة. كان الهدف من معاداة العسكرية 

هو التغلب عى البنى االجتامعية التي، من وجهة نظر املدافعن، هى سبب 

الحرب والفتنة. كان هذا النهج يرتبط عادة باملواقف املناهضة للرأساملية. عى 

النقيض من تيار املساملة ىف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين، والذي 

أرتبط به مفهوم السام السلبي، فإن معاداة العسكرية تعنى السام اإليجايب. 
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املساملة 

1. رغبة التشكيل

 	  التغلب عى الصدامات العنيفة
 يف الرصاعات بن الدول من خال

 تقنن العاقات الدولية
)"العقد االجتامعي للدول"، فرايد 1918(

2. الهدف الوطني املتوخى

	  التغير يف الوعي السيايس واالجتامعي 
خلق ثقافة السام االجتامعية  	

نزع الساح   	

3. الهدف الدويل املتوخى

	  تقنن العاقات الدولية؛ تحويل الرصاع املدين وتسوية الرصاع السلمي 
بن الدول القومية

إنشاء مؤسسات وأنظمة تعزز ترسيخ العاقات الدولية  	
تكثيف التجارة العاملية والعاقات التعاقدية  	

نزع الساح   	

4.االهتاممات  املتشابكة  والقيم 

العاملية

	  رفض القوة العسكرية
تعزيز الحكم العاملي )السياسة الداخلية الدولية(  	

5. أمناط عمل السياسة الخارجية 

تعزيز األجهزة املدنية عى املستوى الدويل وتنفيذ نظم نزع الساح الخصوصية   	

6. أجهزة السياسة الخارجية للمساملة

	  ال تعتر الحرب والعنف وسيلة مرشوعة لتحقيق املصالح الخاصة أو 
الحفاظ عى السلطة. 

ا. تلعب املوارد املدنية دوًرا أساسيً  	
تأييد الدفاع الفردي   	

ـــة ني ملد ـــلطة ا لس  ا
ـــا بشـــكل أوســـع عـــى  ـــة« معروف ـــح »الســـلطة املدني ـــح مصطل ـــل التســـعينيات، أصب  يف أوائ
ـــة  ـــن مدين ـــة م ـــامل السياس ـــورات ع ـــال منش ـــن خ ـــام م ـــي الع ـــيايس والعلم ـــتوى الس املس
ـــا واســـتخدم  تريـــر هانـــس ف. مـــاول. إن إنشـــاء املصطلـــح قـــد مـــى بالفعـــل عليـــه 20 عاًم
ـــل فرانســـوا دوشـــن، املســـؤول الصحفـــي الســـابق  ـــل الســـبعينيات ألول مـــرة مـــن قب يف أوائ
لجـــون مونيـــه، ومديـــر املعهـــد الـــدويل للدراســـات االســـرتاتيجية يف لنـــدن. ومصطلـــح 
ـــة يف  ـــة األوروبي ـــدول املجموع ـــلمي ل ـــش الس ـــي التعاي ـــة« يعن ـــة األوروبي ـــلطة املدني »الس

ـــامل. ـــا ويف الع أوروب
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املؤسس: نوربرت إلياس

املطور: ماول وكريستى

يف أملانيـــا، اســـتخدم هانـــز ف. مولـــر وكنـــوت كرســـتى هـــذا املصطلـــح. وصـــاغ االثنـــان 
مفهـــوم دور مثـــايل للســـلطة املدنيـــة. ومـــن بـــن أمـــور أخـــرى، وضعـــوا قامئـــة مـــن املعايـــر، 

ـــة.  ـــلطة املدني ـــة الس ـــة طبيع ـــددوا بدق ـــا ح ـــن خاله ـــي م والت

ويســـتند مفهـــوم الســـلطة املدنيـــة عـــى نظريـــة الحضـــارة لعـــامل االجتـــامع نوربـــرت اليـــاس. 
ـــذ العصـــور  ـــاس تطـــور الحضـــارة يف املجتمـــع من ـــع إلي ـــة الحضـــارة، يتتب ـــه عـــن عملي يف كتاب
الوســـطى. وبـــن يف تحليلـــه أن التاريـــخ البـــرشي يتكـــون مـــن ترويـــض متزايـــد للعنـــف 

ـــخاص. ـــن األش ب

مـــن خـــال التشـــابك االجتامعـــي املتزايـــد، ظهـــر يف النهايـــة يشء مثـــل »الحـــرج عنـــد  
اســـتخدام القـــوة يف حـــل النـــزاع« . ازداد ضغـــط املجتمـــع عـــى الفـــرد ليتـــرصف بشـــكل مائم 
ـــع انتهاكهـــم للســـلوك االجتامعـــي.  ـــذايت ملن ـــم ال ـــة للتنظي ـــة تلقائي ـــراد آلي بحيـــث طـــور األف

ويف النهايـــة، تبـــع ذلـــك أن الفـــرد تخـــى عـــن اســـتخدام القـــوة الجســـدية وبـــدالً مـــن ذلـــك 
دعـــا إىل احتـــكار اســـتخدام القـــوة مـــن قبـــل أجهـــزة املجتمـــع أو أجهـــزة الدولـــة. 

لكـــن بالنســـبة إىل نوربـــرت إليـــاس، مل يكـــن مـــن الـــروري أن تنتهـــي الحضـــارة عنـــد 
ـــة.  ـــات الدولي ـــة الحضـــارة بالتســـاوي إىل العاق ـــك نقـــل عملي ـــة، ولذل ـــدول القومي حـــدود ال
ـــة  ـــى مؤسس ـــف، وه ـــي للعن ـــكار عامل ـــكيل »احت ـــون تش ـــن أن يك ـــن املمك ـــه م ـــد أن واعتق

ـــة. ـــات الدولي ـــة العاق ـــدم تهدئ ـــب األرض«، تخ ـــى كوك ـــة ع ـــية مركزي سياس

تناولـــت دراســـة مـــاول وكريســـتى الفكـــرة التـــي وضعهـــا إليـــاس، ورأى كاهـــام مهمـــة 
الســـلطة املدنيـــة يف تحفيـــز الـــذات ملزمـــة األمـــم عـــى املســـتوى الوطنـــي الـــدويل بالتحـــر. 
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الهدف: تحجيم العنف

التأثري ىف جمهورية 

أملانيا االتحادية

"أبداً مرة أخرى!"

"أبداً مبفردك!"

"السياسة 

قبل القوة"

الهـــدف مـــن عمليـــة الحضـــارة هـــذه ليـــس إلغـــاء الظواهـــر الشـــخصية أو الحكوميـــة 
ـــا يف  ـــر وإدماجه ـــذه الظواه ـــى ه ـــيطرة ع ـــق بالس ـــل يتعل ـــف. ب ـــوة أو العن ـــة أو الق الدولي
ـــإن  ـــك ف ـــدة(. ولذل ـــم املتح ـــاد األورويب واألم ـــل االتح ـــة )مث ـــة أو الوطني ـــاكل االجتامعي الهي
الســـلطة املدنيـــة مســـتعدة لنقـــل ســـيادتها إىل مؤسســـات فـــوق وطنيـــة أو إعـــادة املصالـــح 
الوطنيـــة قصـــرة األجـــل لصالـــح املعايـــر الدوليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز األمـــن الجامعـــي 

ـــرادي.  ـــلوك االنف ـــة الس ومقاوم

مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف، تزعـــم الســـلطة مدنيـــة أنهـــا تشـــارك يف تشـــكيل العاقـــات 
الدوليـــة )اإلرادة الخاقـــة(. يف القيـــام بذلـــك، فإنهـــا تعـــزل نفســـها يف هدفهـــا املتوخـــى 

ـــة كســـلطة(.  ـــيكية )الســـلطة املدني ـــى الكاس ـــوى العظم ـــن الق واســـرتاتيجيتها ع

ـــى  ـــل ع ـــداف تعم ـــة بأه ـــة ملزم ـــتها الخارجي ـــون سياس ـــة تك ـــي دول ـــة ه ـــلطة املدني الس
تحفيـــز العاقـــات الدوليـــة )مبـــا يف ذلـــك الرخـــاء، وتنفيـــذ القيـــم العامليـــة، والقانـــون الـــدويل(. 
ـــة  ـــا لتجرب ـــة وفق ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــة يف جمهوري ـــم تشـــكيل مفهـــوم دور الســـلطة الوطني ت

ـــة. ـــادئ توجيهي ـــة مب ـــة وميكـــن تلخيصـــه يف ثاث ـــة الثاني الحـــرب العاملي

األول هـــو »لـــن يتكـــرر هـــذا مـــرة أخـــرى!«:  لـــن تتكـــرر معســـكرات االعتقـــال مـــرة أخـــرى! 
ـــة مـــرة أخـــرى!  ـــن تتكـــرر الدكتاتوري ـــن تتكـــرر انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان مـــرة أخـــرى! ل ل
ومنـــذ ذلـــك الحـــن، كان احـــرتام حقـــوق اإلنســـان وااللتـــزام بالدميقراطيـــة مـــن القيـــم 

ـــة.  ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــة لجمهوري ـــوم دور السياســـة الخارجي ـــية ملفه األساس

ــردك  ــون مبفـ ــن تكـ ــاين »لـ ــدأ الثـ املبـ
أبـــدا!« )„Never alone!“(. إنهـــا تعنـــي 

التعدديـــة والرتابـــط الغـــريب. 

ــة  ــث للسياسـ ــي الثالـ ــدأ التوجيهـ املبـ
الخارجيـــة ألملانيـــا الغربيـــة هـــو 
 politics„(  »ــوة ــل القـ ــة قبـ »السياسـ
before force“( ويصـــف الشـــكوك 
ــكرية،  ــوة العسـ ــتخدام القـ ــول اسـ حـ
والتـــي ال ينبغـــي الخلـــط بينهـــا وبـــن 

»املســـاملة«. 

"    ىف السنوات األخرة إىل جانب  لسالم ا قوة  " تم استخدام مصطلح  

ا لوصف عمل السياسة الخارجية واألمنية  انً مصطلح "السلطة املدنية" أحي

لجمهورية أملانيا االتحادية. 

يرى بعض علامء السياسة أن هناك فارقاً بن املصطلحن. بخاف السلطة املدنية، 

ستكون قوة السام مستعدة وقادرة عى استخدام الوسائل العسكرية. ومع ذلك، 

فإن هذا الرأي ييسء فهم أن منهج السلطة املدنية ينص كذلك عى استخدام 

الوسائل العسكرية كإمكانية أخرة. بالنسبة للجزء األكر، يتم استخدام كا 

املصطلحن ىف العلوم السياسية والسياسة بالرتادف.
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 السلطة املدنية

1. رغبة التشكيل

املطالبة بتشكيل العاقات الدولية عن طريق الجهود الجامعية  	
االستعداد لتحمل املسؤولية الدولية  	
الرواد ومامرسة الوظيفة النموذجية  	

2. الهدف الوطني املتوخى

التوازن االجتامعي واالستقرار الدميقراطي   	
االزدهار  	

نقل السياسة الداخلية للدولة الدميقراطية االجتامعية إىل العاقات   	
الدولية

3. الهدف الدويل املتوخى

تنفيذ القيم العاملية  	
النقل الجزيئ للسيادة إىل املنظامت الدولية  	

تعزيز وتعميق وتقنن املؤسسات  	
تنفيذ القانون الدويل   	

4. االهتاممات املتشابكة والقيم العاملية

سياسة خارجية ذات قيمة  
تعزيز عمليات الدميقراطية   	

الحلول التعاونية للمشاكل العاملية )السياسة الداخلية العاملية( 	 
	  تعزيز الحكم الرشيد )سيادة القانون، الدميقراطية، التعددية، اقتصاد 

السوق(
تعزيز التنمية املستدامة  	

5. أمناط عمل السياسة الخارجية الخصوصية 

ال يوجد عمل أحادي أو مستقل  	
رفض استخدام القوة باستثناء الدفاع الجامعي أو الفردي عن النفس  	

عقوبة مشرتكة النتهاكات املعاير الدولية  	
	  التنازالت واملفاوضات والوساطة باعتبارها ثقافة الرصاع يف السياسة 

الخارجية
إنشاء احتكار للقوة  	

6. أجهزة السياسة الخارجية للقوى املدنية 

األمن الجامعي كهدف مثايل  	
	  التهديد باستخدام القوة العسكرية واستخدامها مرتبطان بالرشعية 

الدولية والتنفيذ الجامعي.
	  شكوك أساسية حول القوة العسكرية. تفضيل األجهزة السياسية )مثل 

العقوبات(
	  ال يجوز استخدام الوسائل العسكرية إال كخيار نهايئ يف حاالت األزمات 

والنزاعات.
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مفهوم إتش بول

ال قوة عسكرية خالصة 

ىف جميع أنحاء العامل

ـــكرية لعس ـــوة ا لق ا
هنـــاك فـــرق واضـــح بـــن مفهومـــي الســـلطة املدنيـــة واملســـاملة مـــن جهـــة وتصميـــم هيـــديل 
ـــل  ـــا مـــن البدائ ـــك نوًع ـــات. لقـــد كان ذل ـــل الثامنيني ـــول يف منـــوذج للقـــوة العســـكرية أوائ ب

ـــا املدنيـــة« باملعنـــى الـــذي تحـــدث عنـــه فرانســـوا دوشـــيني. املفاهيميـــة لــــ »قـــوة أوروب

ـــة  ـــات الدفاعي ـــة إىل معارضـــة اإلمكاني ـــا الغربي ـــول، اضطـــرت دول أوروب مـــن وجهـــة نظـــر ب
ـــا الخاصـــة يف  ـــت، بأجهزته ـــك الوق ـــزال قامئـــة يف ذل ـــت ال ت ـــي كان لاتحـــاد الســـوفييتي، والت
ـــووي، وتوســـيع القـــوى  ـــردع الن ـــاء قـــدرات ال ـــك بن ـــه، شـــمل ذل ـــة. ويف رأي السياســـة الدفاعي

ـــة.  ـــا الغربي ـــدور أكـــرث نشـــاطًا مـــن طـــرف أملاني ـــام ب ـــة، والقي املســـلحة التقليدي

ـــة.  ـــة الواقعي ـــة نظري ـــوذج ملدرس ـــكرية كنم ـــوة العس ـــوذج الق ـــف من ـــرء أن يصن ـــن للم ميك
ـــة قصـــوى  ـــاً ذات أهمي ـــوة العســـكرية هـــي دامئ ـــإن الق ـــيل هـــذا النمـــوذج، ف بالنســـبة ملمث
ـــوة العســـكرية هـــي وســـيلة  ـــإن الحـــرب مـــن أجـــل الق ـــك، ف ـــا لذل ـــة«(. تبع ـــوة الصلب )»الق
ـــة ال  ـــزة املدني ـــإن األجه ـــامن الســـلطة. وبالعكـــس، ف ـــرء أو ض ـــرض أهـــداف امل ـــة لف مرشوع

ـــب أي دور.  ـــا أو ال تلع ـــب ســـوى دورا ثانوي تلع

هـــذا ينطبـــق أيضـــا عـــى ميـــل القـــوة العســـكرية إىل العمـــل األحـــادي يف املجـــال العســـكري. 
يف مقابـــل الســـام أو الســـلطة املدنيـــة، فبالنســـبة للقـــوة العســـكرية فـــإن رشعيـــة العمليـــات 
ـــس  ـــدور لي ـــاهمت ب ـــي س ـــة، والت ـــت إلزامي ـــدة ليس ـــم املتح ـــال األم ـــن خ ـــكرية م العس

ـــة. ـــل يف إضعـــاف املنظـــامت الدولي بالقلي

إن مهمـــة القـــوة العســـكرية املعروضـــة هنـــا هـــو يف نهايـــة املطـــاف توصيـــف مثـــايل. 
ـــا  ـــي وصفه ـــة، والت ـــى متبقي ـــوة عظم ـــر ق ـــا آخ ـــدة باعتباره ـــات املتح ـــإن الوالي ـــايل، ف وبالت
بعـــض املؤلفـــن كقـــوة عســـكرية، ال ينطبـــق عليهـــا جميـــع النقـــاط املقدمـــة. فأيضـــا الواليـــات 
ـــعى  ـــا تس ـــكري، فإنه ـــا العس ـــن تفوقه ـــم م ـــى الرغ ـــاون، أو ع ـــى التع ـــد ع ـــدة تعتم املتح

ـــة.  ـــة والثالث ـــج الثاني ـــرب الخلي ـــت ح ـــام أوضح ـــاون، ك ـــدة للتع جاه



37

القوة العسكرية

1. موجة التشكيل
	  مطلب تشكيل العاقات الدولية من خال السيطرة عى الجهات 

الفاعلة واملوارد 

تعظيم القوة2. الهدف الوطني  	

أكر قدر ممكن من السيطرة عى املجتمع الدويل3. الهدف الدويل  	

4. االهتاممات والقيم العاملية املتشابكة
فهم املصالح من حيث الفوائد الخاصة.   	

يتم استبعاد التدخل إذا مل تتأثر املصالح الوطنية.  	

5. أمناط عمل السياسة الخارجية املحددة

الرغبة ىف الترصف من جانب واحد   	
الرغبة ىف استخدام العنف من جانب واحد   	

اتفاقيات املصالح بدال من الرشاكة  	
فهم السياسة الدولية عى أنها لعبة خارسة.  	

6. أدوات السياسة الخارجية ىف السلطة املدنية

الحرب وسيلة مرشوعة إلنفاذ مصالح خاصة أو للحفاظ عى السلطة.  	
ا فقط.  تلعب املوارد املدنية دوًرا ثانويً  	

تفضيل الدفاع الفردى   	
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البوصلة: اقرتاح

ألمـــن مـــن منظـــور  لســـام وا ســـة ا 3.  بوصلـــة سيا
كية ـــرتا الش ـــة ا طي لدميوقرا ا

 يف هذا الفصل يتم
رشح القيم األساسية للدميقراطية االشرتاكية.	 
توضيح الحقوق األساسية وفقا لرؤية الدميقراطية االشرتاكية.	 
تطوير مبادئ سياسة السام واألمن للدميقراطية االشرتاكية.	 
رشح معامل سياسة السام واألمن يف الدميقراطية االشرتاكية.	 
تقديم اقرتاح ببوصلة سياسية للسام واألمن يف الدميقراطية االشرتاكية.	 

ـــة  ـــاين، كيـــف ميكـــن وصـــف بوصل ـــواردة يف الفصـــل الث ـــم ال ـــات واملفاهي اســـتنادا إىل النظري
ـــة االشـــرتاكية؟  الســـام واألمـــن يف الدميقراطي

يطرح هذا الفصل اقرتاًحا يستطيع القارئ والقارئة تبنيه وتحديد موقفه بناء عليه.

ـــية  ـــم األساس ـــن القي ـــتمد م ـــب أن تس ـــن يج ـــام واألم ـــة الس ـــة سياس ـــد أن بوصل ـــن املؤك م
للدميقراطيـــة االشـــرتاكية وأن تنطلـــق مـــن الحقـــوق األساســـية. يتنـــاول الفصـــان 3.1 و 
3.2 مبزيـــد مـــن الدقـــة أهميـــة القيـــم والحقـــوق األساســـية يف قضايـــا الحـــرب والســـلم. 
 الفصـــل 3.3 يحـــدد مبـــادئ سياســـة الســـام واألمـــن وفقـــا ملفهـــوم الدميقراطيـــة االشـــرتاكية. 
ـــة  ـــات الدميقراطي ـــى الجه ـــم ع ـــي تحت ـــة الت ـــرارات املحوري ـــض الق ـــاول بع ـــل 3.4. يتن الفص
ـــا  ـــل 3.5 ملخص ـــم الفص ـــتها. يض ـــت مناقش ـــف مت ـــال وكي ـــذا املج ـــا يف ه ـــرتاكية اتخاذه االش
ـــايل  ـــع الح ـــى الوض ـــرة ع ـــل 3.6 نظ ـــاول الفص ـــام يتن ـــا.ىف الخت ـــابق ذكره ـــات الس لألطروح

ـــامل. ـــن يف الع ـــام واألم ـــة الس سياس
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مثلث قيم الدميقراطية 

االجتامعية

الحرية: العيش وحق 

تقرير املصري

لقراءة املزيد:

 كتاب القراءة رقم 1، 

مباديء الدميقراطية 

االجتامعية؛ الفصل الثاين

القيم األساسية.

كريستيان كريل ومايك فويىك 

)2015(، القيم األساسية

للدميقراطية االجتامعية. 

األصول التاريخية 

واألهمية السياسية.

3.1. القيم األساسية

ـــل  ـــي متث ـــة االشـــرتاكية. فه ـــية للدميقراطي ـــم األساس ـــن هـــي القي ـــة والتضام ـــة والعدال الحري
ـــث  ـــه الســـلوك. حي ـــار ملجتمـــع أفضـــل وتوجي ـــع الســـيايس، وهـــي املعي ـــم الواق ـــار تقيي معي
تشـــكل هـــذه القيـــم األساســـية الثاثـــة وحـــدة واحـــدة. وهـــي متســـاوية يف القيمـــة وتحـــدد 

ـــا البعـــض. وتدعـــم وتكمـــل بعضه

وأيضـــا يف السياســـة الدوليـــة فـــإن هـــذه القيـــم الثاثـــة تشـــكل اإلطـــار الـــذي تتحـــرك 
الدميقراطيـــة االشـــرتاكية وفقـــا لـــه.

ـــة ي لحر ا
الحريـــة تعنـــي إتاحـــة الفرصـــة للعيـــش مـــع القـــدرة عـــى اختيـــار منـــط الحيـــاة. إن التطبيـــق 
ـــدر  ـــدويل بق ـــع ال ـــه املجتم ـــر ويطبق ـــد كب ـــول إىل ح ـــية مقب ـــة األساس ـــذه القيم ـــي له العامل

متزايـــد يف شـــكل حقـــوق اإلنســـان السياســـية وحقـــوق املواطـــن. 

ـــك  ـــاه، وذل ـــذا االتج ـــة يف ه ـــوة مهم ـــان خط ـــوق اإلنس ـــي لحق ـــان العامل ـــل اإلع ـــد مث وق
عندمـــا أعلنتـــه الجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف 10 كانـــون األول / ديســـمر 1948. حيـــث 

ـــيل:  ـــا ي ـــى م ـــه ع ـــادة األوىل من ـــص امل تن

„كل البـــرش أحـــرار ومولـــودون متســـاوين يف الكرامـــة والحقـــوق. وقـــد وهبـــوا العقـــل 
والوجـــدان وعليهـــم أن يعاملـــوا بعضهـــم بعضـــاً بـــروح اإلخـــاء.“ )اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق 

ـــادة 1( ـــان، امل اإلنس

ـــه أهميـــة خاصـــة أن احـــرتام حقـــوق اإلنســـان ميكـــن املطالبـــة بـــه يف جميـــع أنحـــاء  ومـــام ل
ـــد  ـــرا. وق ـــدة تأث ـــم املتح ـــق األم ـــوى وثائ ـــد أق ـــان أح ـــر اإلع ـــذا يعت ـــا ه ـــامل. وإىل يومن الع
ـــك  ـــة إىل ذل ـــاترها. باإلضاف ـــة دس ـــان يف صياغ ـــذا اإلع ـــدول ه ـــن ال ـــد م ـــتلهمت العدي اس
ـــوق اإلنســـان متعـــددة األطـــراف إىل اإلعـــان العاملـــي  ـــد مـــن معاهـــدات حق تســـتند العدي

ـــان.  ـــوق اإلنس لحق

ـــا بصفـــة مســـتمرة  ـــة االشـــرتاكية يف أملاني ـــة يف مجـــال الدميقراطي كـــام تشـــر األطـــراف الفاعل
إىل اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان، مثـــل الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي يف برنامـــج 

هامبـــورج. 
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ىف املركز: قضايا التوزيع

 لقراءة املزيد:

 كتاب القراءة رقم 7، العوملة 

والدميقراطية االجتامعية، الفصل 

4 العدالة االجتامعية والعوملة.

„أحـــرارا ومتســـاوين يف الكرامـــة والحقـــوق“، كـــام جـــاء يف اإلعـــالن العاملـــي لحقـــوق 
اإلنســـان، يجـــب أن يكـــون كل شـــخص قـــادرا عـــى تحديـــد حياتـــه يف املجتمـــع مـــع اآلخريـــن 

ـــورج 2007: 14(  ـــج هامب ـــهم.“ )برنام وأنفس

ـــة ل ا لعد ا
 عـــى النقيـــض مـــن الحريـــة، فـــإن العدالـــة مفهـــوم نســـبي. ميكـــن صياغـــة بعـــض الحريـــات، 
مثـــل حرمـــة الشـــخص، بشـــكل مســـتقل إىل حـــد كبـــر عـــن حالـــة معينـــة. ىف العدالـــة 
يتعلـــق األمـــر دامئـــا مبســـألة الســـلع املاديـــة أو غـــر املاديـــة وفـــرص الوصـــول إليهـــا. ولذلـــك 
ـــن  ـــه وم ـــا ســـيتم توزيع ـــر عـــى م ـــا إىل حـــد كب ـــادل تعتمـــد دامئ ـــع الع ـــإن مســـألة التوزي ف

ـــه. ـــع علي ـــيتم التوزي س

يف حـــن أن أشـــكال العدالـــة املختلفـــة، مثـــل املســـاواة بـــن الجنســـن أو العدالـــة االجتامعيـــة 
ـــدول  ـــا أهـــداف سياســـية داخـــل ال ـــا عـــى نطـــاق واســـع عـــى أنه ـــة، معـــرتف به أو القانوني
ـــدل أي دور  ـــب الع ـــدول. ال يلع ـــن ال ـــات ب ـــم خدم ـــا بتقدي ـــذا ال يلزمه ـــإن ه ـــة، ف القومي
ـــن  ـــة م ـــال، يســـتند أداء كل دول ـــبيل املث ـــك عـــى س ـــدول. لذل ـــن ال ـــة ب ـــم يف العاق حاس

ـــار.  ـــدأ االختي ـــى مب ـــاف ع ـــة املط ـــايئ يف نهاي ـــاون اإلمن ـــال التع ـــدول يف مج ال

عـــى الرغـــم مـــن أن األمـــم املتحـــدة مـــن خـــال إصدارهـــا العهـــد الـــدويل الخـــاص بالحقـــوق 
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافيـــة واملعهـــد الـــدويل الخـــاص بالحقـــوق املدنيـــة والسياســـية 
وهـــام ميثاقـــان يهدفـــان إىل حاميـــة أهـــم حقـــوق اإلنســـان، إال أن هـــذه العهـــود ال تطبقهـــا 
ـــة  ـــة والدميقراطي ـــم 7 العومل ـــاب رق ـــش الكت ـــوال. يناق ـــن األح ـــال م ـــأي ح ـــدول ب ـــع ال جمي

االشـــرتاكية وقضيـــة العدالـــة العامليـــة بطريقـــة متعمقـــة للغايـــة. 

بالنســـبة للدميقراطيـــة االشـــرتاكية كانـــت قضايـــا العدالـــة يف السياســـة الدوليـــة ذات أهميـــة 
ـــها  ـــي رأس ـــوب الت ـــامل والجن ـــة الش ـــن لجن ـــذا كل م ـــى ه ـــهد ع ـــود. وتش ـــذ عق ـــرة من كب

ـــام 1989. ـــن ع ـــن م ـــج برل ـــدت وبرنام ـــيل بران في
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التضامن: الوقوف مع 

بعضنا البعض

ـــة  ـــإن مســـتقبل البرشي ـــة، ف ـــدان النامي ـــة والبل ـــدان الصناعي ـــني البل ـــوازن ب ـــدون وجـــود ت „ب
ـــدوم.“ ـــؤس ال ميكـــن للســـالم أن ي ـــه معـــرض للخطـــر. فحيـــث يســـود الجـــوع والب كل

)برنامج برلن 1989، مقتبس من دوىف / كلوتسباخ 2004: 365( 

 „هنـــاك خطـــر حقيقـــي يتمثـــل يف أنـــه يف عـــام 2000 ســـيكون جـــزء كبـــري مـــن ســـكان العـــامل 
ـــا  ـــح مكتظ ـــد أصب ـــامل ق ـــون الع ـــن أن يك ـــن املمك ـــر. م ـــأة الفق ـــت وط ـــرزح تح ـــزال ي ـــا ي م
ـــد  ـــة. لق ـــد يف املناطـــق الحرضي ـــع زائ ـــيقابله توس ـــذا س ـــه أن ه ـــام ال شـــك في بالســـكان، وم
ـــدة  ـــربى جدي ـــرب ك ـــر ح ـــا مل تدم ـــامال م ـــرث احت ـــرة أك ـــر املدم ـــة واملخاط ـــت املجاع أصبح

ـــوب، 1979(. ـــامل والجن ـــر الش ـــة „)تقري ـــارة العاملي ـــميه بالحض ـــذي نس ـــاس ال األس

ـــن م لتضا ا
ـــن  ـــن م ـــع اآلخري ـــاون م ـــن والتع ـــن اآلخري ـــاع ع ـــي للدف ـــتعداد الطوع ـــو االس ـــن ه التضام
ـــم  ـــام بينه ـــخاص في ـــا األش ـــوع به ـــي يتط ـــة الت ـــو القيم ـــن ه ـــه. التضام ـــدف نفس ـــل اله أج

ـــون. ـــه القان ـــام ينظم ـــد م ـــور أبع يف أم

ـــة ميكـــن  ـــي ال توجـــد أحـــكام قانوني ـــة الت ـــات الدولي ـــا يف العاق ـــن القضاي ـــد م ـــاك العدي هن
ـــا االقتصـــاد والتجـــارة  ـــدويل يف قضاي ـــإن االســـتعداد للتضامـــن ال ـــك ف ـــا. ولذل تنفيذهـــا واقعي
ـــوز  ـــن الع ـــون م ـــن يعان ـــا مل ـــرا وجودي ـــد أم ـــايئ يع ـــاون اإلمن ـــا والتع ـــل والتكنولوجي والتموي

ـــامل. ـــر يف الع ـــوع والفق والج

والدفـــاع عـــن املحرومـــن يف إطـــار التضامـــن الـــدويل ال يتســـق فقـــط مـــع صـــورة اإلنســـانية 
ـــة.  ـــة واضح ـــة وأمني ـــية خارجي ـــباب سياس ـــا أس ـــه أيض ـــن ل ـــرتاكية، ولك ـــة االش يف الدميقراطي
وقـــد اتضـــح خـــال الســـنوات القليلـــة املاضيـــة مـــراراً وتكـــراراً أن عـــدم املســـاواة يف الوصـــول 

إىل املـــوارد يســـاهم أيضـــاً يف النزاعـــات والعنـــف. 

ـــن  ـــامل. م ـــار الع ـــاركة يف ازده ـــاوية للمش ـــا متس ـــعوب فرص ـــع الش ـــاح لجمي ـــب أن تت „يج
ـــا الشـــعوب األخـــرى.“ )برنامـــج جوِدســـِرجر 1959،  ـــة أن تتضامـــن معه ـــدان النامي حـــق البل

ـــباخ 2004: 327( ـــن دوىف / كوتس ـــس م مقتب
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لقراءة املزيد:

 كتاب القراءة رقم 1،

مباديء الدميقراطية االجتامعية، 

الفصل 3 الحقوق األساسية.

الحقوق األساسية: ملزمة 

أكرث من القيم األساسية

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

مواثيق األمم املتحدة

محكمة حقوق اإلنسان األوروبية

3.2. الحقوق األساسية

ـــا  ـــروج منه ـــب الخ ـــن الصع ـــك فم ـــرد. ولذل ـــن التج ـــال م ـــدر ع ـــية بق ـــم األساس ـــم القي تتس
ـــإن كل اتجـــاه مـــن االتجاهـــات يســـعى لتحقيـــق  ـــك ف بسياســـات محـــددة. باإلضافـــة إىل ذل

ـــة. ـــة للغاي ـــاليب متباين ـــن بأس ـــة والتضام ـــة والعدال ـــية كالحري ـــم األساس القي

ـــاس  ـــى أس ـــية ع ـــم األساس ـــب القي ـــيايس إىل جان ـــل الس ـــع العم ـــي وض ـــن املنطق ـــك فم لذل
ـــر اىل  ـــد كب ـــاس إىل ح ـــذا األس ـــتند ه ـــي يس ـــتوى العامل ـــى املس ـــة. ع ـــرث إلزامي ـــع وأك أوس
ـــة  ـــوق االقتصادي ـــن بالحق ـــن الخاص ـــن الدولي ـــان والعهدي ـــوق اإلنس ـــي لحق ـــان العامل اإلع
ـــة والسياســـية. هـــذه الحقـــوق األساســـية املكرســـة  واالجتامعيـــة والثقافيـــة والحقـــوق املدني
يف وثائـــق األمـــم املتحـــدة متثـــل ركيـــزة مهمـــة لصياغـــة مبـــادئ السياســـة الخارجيـــة واألمنيـــة 

ـــرتاكية.  ـــة االش يف الدميقراطي

ـــدول ومعـــرتف بهـــا مبوجـــب  ـــرة للثقافـــات وال ـــة، أي عاب ـــا عاملي ـــق بأنه وتتســـم هـــذه الوثائ
ـــة ومحـــددة  ـــا دقيق ـــم املتحـــدة حقوقً ـــق األم ـــل كل يشء تضـــع مواثي ـــدويل. وقب ـــون ال القان
للغايـــة لـــكل فـــرد، ومـــع ذلـــك، فـــإن مـــن الصعـــب أو املســـتحيل يف الوقـــت الحـــايل املطالبـــة 

بهـــا بشـــكل فـــردي أو جامعـــي. 

ولكـــن حتـــى يف هـــذا األمـــر تـــم إحـــراز بعـــض التقـــدم أيًضـــا، مثـــل إنشـــاء محكمـــة الجنايـــات 
الدوليـــة التـــي مـــن ضمـــن مهامهـــا التعامـــل مـــع جرائـــم مثـــل اإلبـــادة الجامعيـــة والجرائـــم 
ـــا بعـــض املشـــاكل،  ـــا تواجـــه حاليً ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــم الحـــرب. وع ضـــد اإلنســـانية وجرائ
مثـــل انســـحاب عـــدد مـــن الـــدول األفريقيـــة التـــي تشـــتيك مـــن أن األشـــخاص الـــذي 

ـــر 2016(. ـــول / في ـــر ت ـــة )انظ ـــم أفارق ـــة معظمه يتعرضـــون للماحق

وعـــى املســـتوى األورويب فـــإن ميثـــاق الحقـــوق األساســـية لاتحـــاد األورويب واتفاقيـــة حاميـــة 
حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية )والتـــي يطلـــق عليهـــا اختصـــارا االتفاقيـــة األوروبيـــة 

لحقـــوق اإلنســـان( هـــام مصـــدران آخـــران للحقـــوق األساســـية. 

ـــة  ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــا وجمهوري ـــورى أوروب ـــس ش ـــع األعضـــاء العـــرشة املؤسســـون ملجل وق
ـــر 1950.  ـــوم 4 نوفم ـــوق اإلنســـان ي ـــة لحق ـــة األوروبي ـــى االتفاقي ـــا ع وتركي

ويف شـــهر ســـبتمر 1953 بـــدأ رسيـــان االتفاقيـــة، ومنـــذ ذلـــك الحـــن تـــم اســـتكاملها بأربعـــة 
ـــات األساســـية يف  ـــم للمـــرة األوىل إضافـــة الحقـــوق والحري ـــك فقـــد ت عـــرش بروتوكـــوال. وبذل
شـــكل قانـــوين كحقـــوق فرديـــة ميكـــن املطالبـــة بهـــا يف القانـــون الـــدويل. ويف املقـــام األول فـــإن 
ـــراد مـــن تدخـــل  ـــة األف ـــة املصممـــة لحامي ـــل مجموعـــة مـــن الحقـــوق الدفاعي ـــة متث االتفاقي
الدولـــة يف حياتهـــم. ومـــن ضمـــن الحقـــوق التـــي تشـــملها حريـــة الديـــن )املـــادة 9( وحريـــة 
التعبـــر )املـــادة 10(، وأيضـــا حظـــر التعذيـــب )املـــادة 3(. تـــرشف محكمـــة العـــدل األوروبيـــة 
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لقراءة املزيد:

 املفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان )2016(، اإلنذار 

املبكر والحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية،

مكتب املفوض السامي لحقوق 

اإلنسان  )النارش(، نيويورك.

كويكر مكتب األمم املتحدة 

ومؤسسة فريدريش ايربت 

)النارش( )2016(، تقرير 

معنى بربط حقوق اإلنسان 

بالسالم واألمن استعداداً

للمناقشة املوضوعية رفيعة 

املستوى بشأن السالم واألمن 

الدوليني  ىف مايو 2016، جنيف.

مـــن مقرهـــا يف سرتاســـبورج عـــى تنفيـــذ 
االتفاقيـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان.

ــدول  ــاء الـ ــة رؤسـ ــر قمـ ــال مؤمتـ خـ
كولونيـــا  مدينـــة  يف  والحكومـــات 
يف يونيـــو 1999، برئاســـة املستشـــار 
تـــم  رشودر،  غرهـــارد  االتحـــادي 
ـــوق  ـــاق الحق ـــع ميث ـــرار بوض ـــاذ الق اتخ
ـــبتمر  ـــهر س ـــس يف ش ـــة ني ـــه يف مدين ـــان عن ـــم اإلع ـــذي ت ـــاد األورويب، وال ـــية لاتح األساس
ـــوق  ـــاق الحق ـــإن ميث ـــان، ف ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة األوروبي ـــن االتفاقي ـــض م ـــى النقي 2000. ع
ـــل  ـــة، مث ـــات املدني ـــل يشـــمل أيضـــاً الحري ـــاع فحســـب، ب ـــوق الدف األساســـية ال يشـــمل حق
ـــوق  ـــاق الحق ـــع ميث ـــادة 15(. وض ـــل )امل ـــق يف العم ـــادة 14( أو الح ـــم )امل ـــق يف التعلي الح
ـــتوى  ـــى مس ـــرة ع ـــامل ألول م ـــوب ش ـــكل مكت ـــة يف ش ـــية القامئ ـــوق األساس ـــية الحق األساس

االتحـــاد األورويب. 

كـــام هـــو الحـــال يف اإلعـــان العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان ومواثيـــق األمـــم املتحـــدة فـــإن 
األثـــر القانـــوين لاتفاقيـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان وميثـــاق الحقـــوق األساســـية محـــدود 
وغـــر قابـــل للمقارنـــة مـــع األهميـــة التـــي للحقـــوق األساســـية يف للدســـتور األملـــاين والنظـــام 

ـــاين.  ـــوين األمل القان

ومـــع ذلـــك فـــإن متطلبـــات الدميقراطيـــة االشـــرتاكية تكمـــن يف ســـد الفجـــوة بـــن الصاحيـــة 
ـــق األمـــم  ـــى للحقـــوق األساســـية املوضحـــة يف مواثي ـــر الفعـــيل، وإعطـــاء معن الرســـمية واألث

ـــة. املتحـــدة واملواثيـــق األوروبي

1949 وهو  مجلس شورى }1 / أوروبا  هو منظمة دولية تأسست ىف سنة 

مستقل عن االتحاد األورويب. لذلك يجب متييز مجلس شورى أوروبا 

األورويب.   لاتحاد  تابعة  مؤسسة  يعد  الذي  األورويب،  املجلس  عن 

مناقشة  بواسطته  ميكن  كمنتدى  نفسه  أوروبا  شورى  مجلس  يرى 

أعضاء  من  أكرث  أي  47 عضواً،  حاليا  لديه  األوروبية سويا.  القضايا 

االتحاد األورويب إىل اآلن.
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خمسة مبادئ

 لقراءة املزيد:

 غريد فايسكريشن )2009( 

الدميقراطية االجتامعية

والسياسة األمنية والخارجية، 

األكادميية عى شبكة 

اإلنرتنت التابعة ملؤسسة 

فريدريش إيربت. 

رولف موتزينش )2017(، 

معامل السياسة الخارجية

واألمنية للدميقراطية 

االجتامعية، ىف: مجتمع جديد

مجلة فرانكفورت 2017/9، 

الصفحات 34-30.

3.3.   املبادئ السياسية للسام واألمن
        

وفقـــا لقامـــوس دودن يتـــم فهـــم املبـــدأ عـــى أنـــه قاعـــدة ثابتـــة يجعلهـــا الشـــخص موجهـــة 
ــن يف  ــام واألمـ ــة السـ ــادئ سياسـ ــه. إن مبـ ــره وترصفاتـ ــا يف تفكـ ــق منهـ ــه ونطلـ ألفعالـ
ـــم األساســـية املتمثلـــة يف الحريـــة والعدالـــة  الدميقراطيـــة االشـــرتاكية مســـتمدة مـــن القي
ـــة  ـــادئ فقـــط يف نصـــوص برنامـــج الدميقراطي والتضامـــن. وال يقتـــرص التعبـــر عـــن هـــذه املب

ـــوس.  ـــيايس امللم ـــل الس ـــى العم ـــك ع ـــس ذل ـــا أن ينعك ـــد أيًض ـــن ال ب ـــرتاكية، ولك االش

الســـؤال هـــو مـــا إذا كانـــت هنـــاك مبـــادئ سياســـة خارجيـــة وأمنيـــة للدميقراطيـــة االشـــرتاكية 
ميكـــن اعتبـــار أنهـــا تتجـــاوز كونهـــا مجـــرد مواقـــف محـــددة.

ـــك  ـــادئ، وذل ـــة مب ـــة خمس ـــد صياغ ـــاب نري ـــذا الكت ـــي ه ـــؤال فف ـــذا الس ـــى ه ـــة ع وكإجاب
ـــو: ـــا ه ـــات. واقرتاحن ـــن املناقش ـــد م ـــراء مزي ـــز إلج ـــاش وكحاف ـــم النق لتنظي

ـــون  ـــة بالقان ـــة واألمني ـــة الخارجي ـــاط السياس ـــى ارتب ـــذا يعن ـــة،  وه 1.  الرشعي
الـــدويل أو املعاهـــدات الدوليـــة الســـارية )مثـــل ميثـــاق األمـــم املتحـــدة(

ـــات  ـــا وواجب ـــة تتضمـــن حقوق ـــاكل ملزم ـــى إنشـــاء هي ـــاون، وهـــذا يعن 2.  التع
ـــف  ـــة حل ـــل منظم ـــة )مث ـــة العام ـــاالت السياس ـــف مج ـــة يف مختل يف األنظم
شـــامل األطلـــيس، ومعاهـــدة حظـــر األســـلحة النوويـــة، ومواثيـــق األمـــم 

املتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان(
3.  التضامـــن الـــدويل، وهـــو الرغبـــة الطوعيـــة يف الدفـــاع عـــن اآلخريـــن والعمـــل 
مـــع اآلخريـــن مـــن أجـــل الهـــدف نفســـه. يف الســـياق العاملـــي فـــإن التضامـــن 
ـــرز يف  ـــن ت ـــا ح ـــب دورا هام ـــوص يلع ـــه الخص ـــى وج ـــية ع ـــة أساس كقيم
صـــورة التعـــاون بـــن الـــدول يف مجـــاالت االقتصـــاد والتجـــارة والتمويـــل 

ـــايئ. ـــاون اإلمن ـــكل التع ـــك يف ش ـــا، وكذل والتكنولوجي
ـــتقرار  ـــام واالس ـــه يف الس ـــر واملوج ـــتثامر املبك ـــى االس ـــذا يعن ـــة، وه 4.  الوقاي
ـــدالً مـــن التدخـــل املتأخـــر. وقـــد تبعـــت هـــذه الفكـــرة برنامـــج الحكومـــة  ب
ـــي تقـــوم عـــى  ـــن عـــام 2004 الت ـــة للخـــر واالشـــرتاكين الدميقراطي االتحادي
ـــام 2017  ـــام«. ىف ع ـــاء الس ـــات، وبن ـــل النزاع ـــة، وح ـــات املدني ـــع األزم »من
كانـــت املبـــادئ اإلرشـــادية للحكومـــة االتحاديـــة هـــي »منـــع األزمـــات، 
وإدارة الرصاعـــات، ودعـــم الســـام« الـــذي اعتمـــد الحقـــا لخطـــة العمـــل.
ـــا  ـــة دامئ ـــاء األولوي ـــى  إعط ـــذا يعن ـــرتخاء، وه ـــة االس ـــالح وسياس ـــزع الس 5.  ن
للدبلوماســـية قبـــل اللجـــوء للقـــوة، والتمســـك بسياســـة تقييـــد تصديـــر 
ــات. ــق األزمـ ــلحة إىل مناطـ ــر لألسـ ــذا: ال تصديـ ــي هـ ــا يعنـ ــلحة. وضمنـ األسـ
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لقراءة املزيد:

 الحكومة االتحادية )2017(، 

منع األزمات والرصاعات

التعامل مع

تعزيز السالم.

املبادئ التوجيهية للحكومة 

االتحادية، برلني.

معهد السياسة العامة العاملية 

)2017(، املدونة املصاحبة لعملية

املبادئ التوجيهية للحكومة 

االتحادية، يوليو 2016 إىل يونيو 

.www.peacelab2016.de ،2017

ماريوس مولر هينيج )2015(،

دبلوماسية دفرت الشيكات؟ 

هل مطلوب أكرث من ذلك!

املسؤولية األملانية فيام وراء

شحنات األسلحة: ثالثة 

مقرتحات، آى ىب جى جورنال،

تم نرشه ىف 25 أغسطس 2014،

برلني. 

للنقاش:
ـــادئ؟ يف  ـــا عـــى أســـاس هـــذه املب مـــا هـــي األهـــداف امللموســـة التـــي ميكـــن صياغتهـــا حالي
ـــر الخارجيـــة  يوليـــو 2017 قـــدم رئيـــس الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي مارتـــن شـــولتس ووزي
ـــت  ـــورج. فتح ـــن يف هامب ـــة العرشي ـــامع مجموع ـــبة اجت ـــا مبناس ـــل اقرتاًح ـــيجامر جابريي س
عنـــوان »بـــدون الســـام والعدالـــة يصبـــح كل يشء ال يشء«. خمســـة أهـــداف ملرحلـــة 
ـــة )انظـــر شـــولتس / جابرييـــل 2017(. جديـــدة مـــن التعـــاون الـــدويل« صاغـــوا النقـــاط التالي

1(  تعزيـــز دور االتحـــاد األورويب واألمـــم املتحـــدة: وهـــذا يعنـــي عـــدة أمـــور منهـــا أن 
سياســـة خارجيـــة أوروبيـــة حقيقيـــة يجـــب أن يكـــون لهـــا األولويـــة قبـــل السياســـة 
األمنيـــة والدفاعيـــة املشـــرتكة، وكذلـــك تقويـــة األمـــم املتحـــدة، بـــدالً مـــن االعتـــامد فقـــط 

ـــن. ـــة العرشي ـــى مجموع ع

ـــون الحـــق لألقـــوى: وهـــذا يعنـــي عـــدة أمـــور منهـــا  ـــدويل وليـــس قان ـــون ال ـــز القان 2(  تعزي
اتفاقـــات تجاريـــة حديثـــة تتضمـــن معايـــر عاليـــة للحاميـــة، واملزيـــد مـــن مصـــادر متويـــل 

التعـــاون اإلمنـــايئ، وتعزيـــز إنفـــاذ القانـــون الـــدويل.

3(  مبـــادرة نـــزع الســـالح بـــدالً مـــن التســـلح العاملـــي: هـــذا يعنـــي عـــدة أمـــور منهـــا رفـــض 
ـــك فـــرض حظـــر عـــى  ـــة التســـلح، مبـــا يف ذل ـــط الصارمـــة ملراقب التســـلح التلقـــايئ والضواب
تصديـــر األســـلحة الصغـــرة إىل دول خـــارج االتحـــاد األورويب وحلـــف الناتـــو والـــدول 

ـــة. ـــلحة اآللي ـــة األس ـــر أنظم املشـــابهة، وحظ

ـــي عـــدة  ـــات: وهـــذا يعن ـــع األزم ـــن العمـــل ملن ـــد م ـــدة للســـالم واملزي 4(  دبلوماســـية جدي
ـــة  ـــة مدني ـــاء هيئ ـــام وإنش ـــات الس ـــن األدوات لخدم ـــد م ـــص املزي ـــا تخصي ـــور منه أم
ـــام 2030  ـــذ خطـــة ع ـــرشق األوســـط، وتنفي ـــة الســـام يف ال ـــاء عملي ـــظ الســـام، وإحي لحف

ـــدة. ـــم املتح ـــتدامة لألم ـــة املس ـــداف التنمي وأه

ـــدة  ـــي ع ـــذا يعن ـــة: وه ـــة عاملي ـــة مناخي ـــدة لسياس ـــرص الجدي ـــتخدام الف ـــز واس 5(  تعزي
ـــار دوالر  ـــادة الدعـــم املـــايل إىل 100 ملي ـــة بزي ـــدول الصناعي ـــد ال ـــزام بوع ـــا االلت أمـــور منه
ـــع  ـــف م ـــاخ والتكي ـــة املن ـــل حامي ـــن أج ـــرا م ـــرث فق ـــدول األك ـــدم لل ـــنويا تق ـــيك س أمري

ـــام 2020.  ـــول ع ـــه بحل تغرات

 . مللموســـة حـــات ا القرتا يـــد مـــن ا لعد لورقـــة ا وتتضمـــن ا
؟ لتـــي ســـتضعها ت ا يـــا ألولو مـــا هـــي ا
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 لقراءة املزيد:

 مارتن هريكندل )2012(، أملانيا: 

السلطة املدنية أو السالم؟ تحول 

السياسة الخارجية واألمنية 

للحزب االجتامعي الدميقراطي 

)1982-2007(، دار نرش جى إش 

دبليو ديتس ناشف، بون.

3.4. عامات الطريق التاريخية

إن مبـــادئ سياســـة الســـام واألمـــن يف الدميقراطيـــة االشـــرتاكية مســـتمدة مـــن قيـــم الحريـــة 
ـــك يف  ـــى ذل ـــاًء ع ـــاملة بن ـــل الش ـــادئ العم ـــرتح ملب ـــة مق ـــم صياغ ـــن. ت ـــة والتضام والعدال

ـــة. ـــرارات ملموس ـــول ق ـــل ح ـــذا الفص ـــدور ه ـــابق. ي ـــل الس الفص

ـــية  ـــرارات سياس ـــاذ ق ـــا اتخ ـــم عنده ـــة تحت ـــة مختلف ـــول تاريخي ـــات تح ـــرض لحظ ـــم ع يت
محـــددة تتعلـــق بالســـام واألمـــن بنـــاء عـــى القيـــم األساســـية. كانـــت هـــذه عامـــات 
طريـــق شـــهدت مناقشـــات ومواجهـــات قويـــة يف بعـــض األحيـــان، ومـــا زال بعـــض املؤرخـــن 

ـــوم.  ـــى الي ـــونها حت يناقش

ـــرة  ـــى نظ ـــن ع ـــن التاليت ـــاع يف الصفحت ـــن االط ـــا ميك ـــرارات برنامجي ـــم الق ـــل تقيي ـــن أج م
عامـــة موجـــزة جـــدا عـــن تطـــور محـــددات سياســـة الســـام واألمـــن التـــي حددهـــا الحـــزب 

االشـــرتايك الدميقراطـــي يف برامجـــه األساســـية.

مـــا يلفـــت النظـــر للوهلـــة األوىل هـــو حقيقـــة أنـــه مبـــرور الوقـــت تـــم طـــرح أســـئلة جديـــدة 
كان مـــن الـــروري الوصـــول إىل إجابـــة لهـــا. هـــذه األســـئلة تأثـــرت بدورهـــا بشـــدة بالســـياق 

التاريخـــي.

ـــة بعـــض املؤسســـات أو رفضهـــا -كاألمـــم املتحـــدة  فموضوعـــات مثـــل املوافقـــة عـــى عضوي
ـــك املؤسســـات رغـــم  ـــا إال بعـــد إنشـــاء تل ـــر مث أو منظمـــة حلـــف شـــامل األطلـــيس- مل تظه

ـــة. ـــة األمـــم الدميقراطي ـــد بالفعـــل عصب ـــد أي ـــزر عـــام 1921 كان ق أن برنامـــج جورليت

ـــام 89  ـــن ع ـــج برل ـــا واردة يف برنام ـــارج أملاني ـــة إىل خ ـــوات أملاني ـــال ق ـــألة إرس ـــن مس مل تك
ـــاول  ـــم تن ـــام 2007 ت ـــورج لع ـــج هامب ـــن يف برنام ـــن- ولك ـــد األملانيت ـــادة توحي ـــل إع -أي قب

ـــألة.  ـــذه املس ه

ـــا  ـــوم، ولكنه ـــة الي ـــدو بديهي ـــد تب ـــابقة ق ـــج س ـــات يف برام ـــه، وردت إجاب ـــت نفس ويف الوق
كانـــت مثـــرة للجـــدل يف ذلـــك الوقـــت: عـــى ســـبيل املثـــال، نعـــم بخصـــوص موضـــوع 

ـــام 1959. الدفـــاع الوطنـــي يف برنامـــج جودزبرجـــر لع
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السياق: الحرب األملانية 

الفرنسية 1871/1870

املطالب الربامجية

ـــا  ـــيظهر لن ـــة س ـــل التالي ـــة املراح ـــيتضح يف مناقش ـــذي س ـــياقات ال ـــوع الس ـــال تن ـــن خ وم
ـــن.  ـــرارات سياســـة الســـام واألم ـــاذ ق ـــة التخ ـــية موثوق ـــة سياس ـــة وجـــود بوصل ـــدى أهمي م

ـــة. ـــذه البوصل ـــل ه ـــة ملث ـــوط العريض ـــل 3.5 الخط ـــم الفص ـــوف يرس س

3.4.1. اعتامدات حرب 1870

لسؤال ا

هل يجب عى الدميقراطين االجتامعين يف رايخستاج 

شامل أملانيا التصويت لصالح اعتامدات الحرب؟

لسياق ا

الحرب األملانية الفرنسية 1870 /1871. وهناك عدد قليل من النواب االشرتاكين الدميقراطين يف رايخستاج شامل أملانيا

املوافقون

مؤيدو السال وماركس وإنجلز:  يرونها حربا دفاعية ضد فرنسا بقيادة نابليون الثالث.

لرافضون ا

عدة نواب من بينهم أغسطس بيبل وفلهلم ليبكنشت، ومررهم هو أن:  الحرب بن العائات النبيلة ليس يف مصلحة 

القوى العاملة عى املستوى الدويل

املرتتبة اآلثار   / القرار 

رفض أغلبية النواب االشرتاكين الدميقراطين، ولكن مع ذلك تم املوافقة عى تخصيص االعتامدات. ُوصم االجتامعيون 

الدميوقراطيون بأنهم "غر وطنين". 

كانـــت الحـــرب الفرنســـية الروســـية التـــي وقعـــت عامـــي 1870-71 نتيجـــة للنـــزاع بـــن 
ـــن  ـــواب الدميقراطي ـــة أن الن ـــك إىل حقيق ـــباين. أدى ذل ـــرش اإلس ـــى الع ـــا ع ـــيا وفرنس بروس
ـــح  ـــع من ـــل م ـــم التعام ـــا كان عليه ـــامل أملاني ـــان( اتحـــاد ش ـــن يف رايخســـتاج )برمل االجتامعي

ـــام. ـــرب والس ـــألة الح ـــع مس ـــايل م ـــرب، وبالت ـــامدات الح اعت

ـــة االشـــرتاكية  ـــام األوىل للدميقراطي ـــة دورا هامـــا يف األي ـــة والدفاعي لعبـــت السياســـة الخارجي
ـــن  ـــة ع ـــة ناجم ـــج الحرك ـــب األوىل لرنام ـــت املطال ـــرش. كان ـــع ع ـــرن التاس ـــتينيات الق يف س
التجـــارب السياســـية الداخليـــة. حيـــث لعـــب الجيـــش دوراً مركزيـــاً يف قمـــع الحركـــة العامليـــة. 
لذلـــك ناشـــد الدميقراطيـــون االشـــرتاكيون تشـــكيل جيـــش شـــعبي بـــدالً مـــن الجيـــش القائـــم 
بالفعـــل. وقـــد اعتـــروا الجيـــش الشـــعبي مبثابـــة »النظـــر العســـكري لحـــق االقـــرتاع العـــام«. 
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أيزناخر 
برنامج  )1869( 

جوتار 
برنامج  )1875(

إرفورت 
برنامج  )1891(

غورليتز 
برنامج  )1921(

التضامن 
الدويل

الدولية؛  العاملية  الحركة  من  جزء 
األخوة اإلنسانية

الدولية؛  العاملية  الحركة  من  جزء 
األخوة اإلنسانية

الرابطة الدولية للطبقة العاملةجزء من الحركة العاملية الدولية

الدفاع
الوطني

من  بدال  اإللزامية  العسكرية  الخدمة 
الجيوش الدامئة

من  بدال  اإللزامية  العسكرية  الخدمة 
الجيوش الدامئة

الخدمة العسكرية اإللزامية

–

 قرار 
حول الجيش 
من خالل الربملان

––

الرملان يقرر الحرب والسام.

–

القانون 
––الدويل

بواسطة التحكيم من قبل محاكم التحكيم الدولية  النزاعات  ىف  الحكم 
املحكمة

نزع السالح 
ومراقبة
التسلح

–––

التضامن 
نزع الساح

األمن 
واألمن

–––

بواسطة  الدولية  االلتزامات  إنفاذ 
عصبة األمم

االستعامر/
التعاون
التنموي

–––

تقرير املصر 
للشعوب

التضامن 
الدولية

–––

عصبة األمم 
الدميقراطية

البعثات
––––الخارجية

الدول 
–––الهشة

ألمن  وا لسالم  ا ت  يحا تر عى  مة  عا نظرة 

: طي لدميقرا ا عي  الجتام ا للحزب  يس  ألسا ا مج  لربنا ا
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هايدلبريغ 
برنامج  )1925(

جودزبرج 
برنامج  )1959( 

برلن 
برنامج  )1989( 

هامبورج 
برنامج  )2007( 

الرابطة 
الدولية للطبقة العاملة

التعاون  بفكرة  مليئة  الدميقراطية  االجتامعية 
والتضامن الدولين. 

الثالث عى فرصة الحياة  يحصل الناس ىف العامل 
الكرمية.

والرشاكة  العادل  العاملي  االقتصادي  التعاون 
التعاونية التنموية

موثوق  جهاز  إىل  االمراطورية  جيش  تحول 
للجمهورية

من نعم للدفاع الوطني والوقاية  الوطني  للدفاع  اتحادي  جيش 
الحروب

الدفاع الوطني، ولكن دون استخدام ىف الداخل؛ 
الخدمة  ىف  التطوعية  الخدمة  من  مزيد 

العسكرية

–

السيطرة عى القوات املسلحة بواسطة الرملان، 
الجندي مواطن ىف الزي الرسمي

بواسطة  االتحادي  الجيش  عى  السيطرة 
البوندستاغ، الجندي مواطن ىف الزي الرسمي

البعثات تحتاج إىل تفويض من البونديستاج

الداخلية يجب أن يضمن القانون الدويل السامالحكم ىف النزاعات الدولية بواسطة املحكمة للسياسة  بأداة  املتحدة  األمم  توسعة 
العاملية غر العنيفة

املحاكم  تعزيز  الدويل؛  القانون  وإنفاذ  إنشاء 
الدولية

التضامن 
نزع الساح

الشامل  الدمار  ألسلحة  ال  يا،  دول الساح  نزع 
ألملانيا

انعدام  الساح؛  نزع  الشامل؛  الدمار  أسلحة  نزع 
ال   ، األسلحة  من  خال  فضاء  الجامعي،  الهجوم 

أسلحة دمار شامل أملانية ويف أملانيا

من  خال  فضاء  التسلح،  ومراقبة  الساح  نزع 
وعدم  النووية،  األسلحة  من  خال  عامل  األسلحة، 
وجود أسلحة دمار شامل أملانية؛ مراقبة تصدير 

األسلحة

سياسة  ىف  فعالة  كأداة  األمم  عصبة  توسعة 
السام

أن  يجب  القوة،  وباستخدام  القانون  مبوجب 
يصبح الدفاع الوطني غر رضوري

ا من  ال ميكن ألي بلد ىف أوروبا أن يكون أكرث أمانً
الخصم املحتمل

ميكن لإلنسانية حل املشاكل الوجودية معا فقط

استغال  ضد  للشعوب،  املصر  تقرير 
الشعوب االستعامرية

نظام اقتصادي عاملي جديد وعادل؛ إتاحة التنمية التضامن مع الدول النامية
املستدامة لجميع البلدان

والرشاكة  العادل  العاملي  االقتصادي  التعاون 
التعاونية التنموية

الدمقرطة،  األوروبية،  املتحدة  الواليات 
عصبة األمم

ينبغي عى األمم املتحدة أن ترقى إىل مستوى 
مطالبها؛ نظام السام األورويب الشامل

عى  قدرة  أكرث  املتحدة  األمم  تكون  أن  يجب 
عضوية  األوروبية؛  املتحدة  الواليات  الترصف. 
االجتامعية  للتهدئة(،  والجاهزية  )الدفاع  الناتو 

الدولية

الناتو،  حلف  تجديد  املتحدة،  األمم  توسيع 
والتعاون  األمن  منظمة  ومنوذج  أوروبا  مجلس 
ا، الواليات املتحدة األوروبية، االجتامعية  ىف أوروب

الدولية، منظمة العمل الدولية

–––

إدماج  الرملان;  وموافقة  املتحدة  األمم  بتفويض 
ىف املرشوع الشامل

–––
إعادة بناء 

الدول املتفككة
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خالف بني حزب العامل 

الدميقراطي االجتامعي 

واالتحاد العام األملاين للعامل 

 لقراءة املزيد:

كتاب للقراءة، تاريخ الدميقراطية

االجتامعية ، الفصل 3.

كـــام طالـــب برنامـــج جوثـــر عـــام 1875 بـــأن تكـــون قـــرارات الحـــرب والســـام يف يـــد الشـــعب 
أو الرملـــان فقـــط. كان األمـــل أن املجتمعـــات الدميقراطيـــة لـــن تســـعى لشـــن حـــرب.

ـــوىل  ـــة« تت ـــم دولي ـــة تحكي ـــاء هيئ ـــا »إنش ـــي أيًض ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــدف الح كان ه
ـــدالً مـــن سياســـة  ـــدويل ب ـــون ال ـــة املختلفـــة. كان »القان ـــن القـــوى الدولي حســـم النزاعـــات ب

ـــعار. ـــو الش ـــوة« ه الق

ورغـــم مـــن أن الهـــدف النهـــايئ كان »كل النـــاس إخـــوة« إال أن الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي 
ـــة. وبخصـــوص تقييـــم  ـــد الحـــزب خـــوض الحـــروب الدفاعي ـــاً مســـاملًا. حيـــث أي مل يكـــن حزب
مـــا إذا كانـــت الحـــرب الفرنســـية الروســـية مبثابـــة حـــرب دفاعيـــة، فـــإن االشـــرتاكين 

ـــر. ـــذا األم ـــول ه ـــموا ح ـــد انقس ـــهم ق ـــن أنفس الدميقراطي

حيـــث صـــوت فيلهلـــم ليبكِنشـــت وأغســـطس بيبـــل مـــن حـــزب العـــامل الدميقراطـــي 
ـــن  ـــا حـــرب ب ـــرون أنه ـــوا ي ـــث كان ـــامدات الحـــرب. حي االشـــرتايك األملـــاين )SDAP( ضـــد اعت

ـــامل.  ـــح الع ـــا مبصال ـــة له ـــاء، وال عاق ـــات النب عائ

ـــو الرابطـــة العامـــة للعـــاّمل األملـــان )ADAV( ونائـــب حـــزب العـــامل  يف حـــن صـــوت ممثل
الدميقراطـــي االشـــرتايك األملـــاين )SDAP( فريتـــش لصالـــح اعتـــامدات الحـــرب. وبســـبب 
ـــان  ـــامل األمل ـــام للع ـــاد الع ـــاء االتح ـــيا، فقـــد رأي أعض ـــى بروس ـــرب ع ـــا الح ـــان فرنس إع
ADAV الذيـــن تـــم تســـميهم »األلســـاليانر« نســـبة إىل قائدهـــم، أنهـــا حـــرب دفاعيـــة. وقـــد 
ـــرب  ـــث رأوا يف الح ـــز. حي ـــس وإنجل ـــم مارك ـــن ومنه ـــم الكثري ـــف بدع ـــذا املوق ـــي ه حظ

ـــروه.  ـــث املك ـــون الثال ـــام نابلي ـــة بنظ ـــة لإلطاح ـــا إمكاني ـــد فرنس ض

بعـــد هزميـــة الفرنســـين يف ســـيدان يف ســـبتمر مـــن عـــام 1870 تقـــارب الفريقـــان مـــرة أخـــرى. 
ـــأن الحـــرب مـــن جانـــب األملـــان قـــد فقـــدت طابعهـــا الدفاعـــي،  ـــوا إىل قناعـــة ب حيـــث وصل

وعارضـــوا عـــدة أمـــور منهـــا الضـــم القـــري ألقليـــم اإللـــزاس واللوريـــن.
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سؤال جديد: املوافقة 

عى قروض الحرب؟

ىف النهاية: انقسام 

الحركة العاملية

3.4.2. اعتامدات الحرب العاملية األوىل 1914

لسؤال ا

هل يجب عى الدميقراطين االجتامعين يف رايخستاج شامل أملانيا التصويت لصالح اعتامدات الحرب؟

لسياق ا

اندالع الحرب العاملية األوىل يف عام 1914، ميثل الحزب الدميقراطي االشرتايك أقوى جناح يف الرايخستاج األملاين.

املوافقون

عدة نواب منهم هوجو هايس: حرب دفاعية ضد روسيا القيرصية التي تعادي التقدم. ومخاوف من تجدد وصمهم بأنهم 

"غر وطنين"، والتعرض لحظر وقمع كام حدث أيام "القوانن االشرتاكية" )1890-1878(

لرافضون ا

عدة نواب منهم كارل ليبكِنشت: العاملية، التوجه للسام بشكل أسايس، ال حرب للطبقة العاملة

املرتتبة اآلثار   / القرار 

موافقة أغلبية نواب االشرتاكين الدميقراطين وموافقة الرملان باألغلبية، وبعدها تم تقسيم الحزب إىل حزب األغلبية 

USPD والحزب االشرتايك الدميقراطي املستقل MSPD الدميقراطية االشرتاكية

يف يوليـــو / أغســـطس 1914 احتلّـــت اعتـــامدات الحـــرب مـــرة أخـــرى مركـــز الصـــدارة يف 
الـــرصاع االشـــرتايك الدميقراطـــي. كان موضـــوع اعتـــامدات الحـــرب أحـــد أصعـــب املعـــامل 

التاريخيـــة يف مســـرة الحـــزب. 

وقـــد أدى النقـــاش حـــول اعتـــامدات الحـــرب يف النهايـــة عـــام 1917 إىل تقســـيم الحـــزب 
 )MSPD( ــاين ــرتاكية األملـ ــة االشـ ــة الدميقراطيـ ــرتايك الدميقراطـــي إىل حـــزب األغلبيـ االشـ

 .)USPD( والحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي األملـــاين املســـتقل

لفـــرتة طويلـــة انحـــاز الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي إىل خيـــار الســـام. كـــام شـــارك الحـــزب 
ـــم مظاهـــرات كبـــرة ضـــد الحـــرب. واآلن فقـــد وجـــد نفســـه يف مواجهـــة ســـؤال مـــا  يف تنظي
ـــا يف الحـــرب العامليـــة األوىل.  إذا كان عليـــه املوافقـــة عـــى اعتـــامدات متويـــل مشـــاركة أملاني
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تحديد املواقف ىف الحزب 

االجتامعي الدميقراطي 

مثري للجدل

األغلبية: موافقة

ـــا،  ـــى فرنس ـــار ع ـــة. كان االنتص ـــرب حقيقي ـــوة ح ـــة يف نش ـــطى عالق ـــة الوس ـــدت الطبق ب
ـــي. ـــر وطن ـــألة فخ ـــن مس ـــبة للكثري ـــا بالنس ـــى بريطاني ـــا، وع ـــدود« ألملاني ـــدو الل »الع

غـــر أن حـــامس ناخبـــي الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي للمشـــاركة يف الحـــرب كان محـــدوًدا 
إىل حـــد كبـــر يف يوليـــو 1914. حيـــث خـــيش العـــامل مـــن عواقـــب الحـــرب، ورأوا أن وجودهـــم 
ـــة انضاممهـــم للمجهـــود الحـــريب  ـــه يف حال ـــوا متخوفـــن مـــن أن االقتصـــادي مهـــدد. فقـــد كان

فســـيكون عليهـــم أن يدفعـــوا مثنـــاً أعـــى مـــام تدفعـــه النخبـــة.

كان لـــدى الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي أكـــرث مـــن مليـــون عضـــو يف ذلـــك الوقـــت. مل 
يكـــن أكـــر حـــزب فحســـب، بـــل كان ميثـــل أيضـــا أقـــوى جنـــاح يف الرايخســـتاج بــــ 110 نائبـــا. 

ـــرب.  ـــد الح ـــارم إىل تأيي ـــض الص ـــن الرف ـــا ب ـــزب م ـــل الح ـــف داخ ـــت املواق تباين

ـــمبورج-  ـــم روزا لوكس ـــي -ومنه ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــدي الح ـــض مؤي ـــى بع ـــث تبن حي
ـــة.  ـــية املعادي ـــة الروس ـــد القيرصي ـــة ض ـــة املعلن ـــرب الدفاعي ـــرة الح فك

ويف نهايـــة املطـــاف كانـــت الغلبـــة لهـــذا الـــرأي. ويف الوقـــت نفســـه فـــإن االشـــرتاكين 
الدميقراطيـــن مبوافقتهـــم هـــذه قـــد نفـــوا االتهـــام القديـــم بأنهـــم ليســـوا وطنيـــن بـــل 

»أشـــخاص ليـــس لديهـــم انتـــامء«.

ـــت  ـــزو فرض ـــرب غ ـــا ح ـــرب بأنه ـــاس، الح ـــو ه ـــذاك، هوج ـــزب آن ـــم الح ـــر زعي وكان تقدي
عـــى أملانيـــا وشـــدد عـــى حـــق الشـــعب يف االســـتقال الوطنـــي والدفـــاع عـــن النفـــس وفقـــا 
ـــن  ـــرأي م ـــه ال ـــام خالف ـــة. بين ـــيحمي الحري ـــذا س ـــأن ه ـــا ب ـــة. وكان مقتنع ـــرارات الدولي للق

ـــة. ـــة الخيان ـــي مبثاب ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــة الح ـــروا أن موافق اعت

ومـــن املعـــروف أيضـــا أن موافقـــة جميـــع الفصائـــل يف الرايخســـتاج عـــى اعتـــامدات الحـــرب 
قـــد أُطلـــق عليـــه اســـم »الهدنـــة«. يف صيـــف عـــام 1914 تقـــدم مئـــات اآلالف مـــن األشـــخاص 

كمتطوعـــن للذهـــاب إىل جبهـــة القتـــال مقتنعـــن أنهـــم ســـيحققون نـــرصا رسيعـــا.

ـــب األول للحـــزب الدميقراطـــي  ـــه النائ ـــزاج. بصفت ـــر امل ـــدة الحـــرب تغ ـــع طـــول م ـــن م ولك
االشـــرتايك صـــوت كارل ليبكنشـــت بالفعـــل ضـــد اقـــرتاح اعتـــامد جديـــد للحـــرب يف 2 ديســـمر 
ـــرتايك  ـــزب االش ـــاء الح ـــدد أعض ـــة األوىل، ازداد ع ـــرب العاملي ـــداث الح ـــور أح ـــع تط 1914. وم

ـــا.  ـــن عارضـــوا الحـــرب علن الدميقراطـــي الذي
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1917: إنقسام

 لقراءة املزيد:  كتاب 

القراءة، تاريخ

الدميقراطية االجتامعية الفصل 4.

ـــام  ـــزب. يف ع ـــن الح ـــت م ـــتبعاد كارل ليبكنيش ـــاف إىل اس ـــة املط ـــزاع يف نهاي ـــد أدى الن وق
1917 انقســـم الحـــزب إىل حـــزب األغلبيـــة االشـــرتاكية الدميقراطيـــة )MSPD( والحـــزب 
ـــن  ـــبارتاكوس ع ـــاد س ـــام 1918 انشـــق اتح االشـــرتايك الدميقراطـــي املســـتقل )USPD(. ويف ع
الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي املســـتقل )USPD(. عـــاد جـــزء مـــن الحـــزب االشـــرتايك 
ـــام 1922، يف  ـــي )SPD( ع ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــتقل )USPD( إىل الح ـــي املس الدميقراط
ـــام  ـــات ع ـــن الجامع ـــا م ـــبارتكوس وغره ـــاد س ـــع اتح ـــر باالشـــرتاك م ـــام الجـــزء األك حـــن ق

1919 لتشـــكيل الحـــزب الشـــيوعي.

وهكـــذا يف النهايـــة تـــم تقســـيم حركـــة الطبقـــة العاملـــة نهائيـــا إىل حـــزب ثـــوري )شـــيوعي( 
وإصاحـــي )اجتامعـــي دميقراطـــي(. بعـــد انتهـــاء الحـــرب العامليـــة األوىل، كان الحـــزب 
ـــرت وشـــكل  ـــش إي ـــوىّل مســـؤولية الحكومـــة مـــع فريدري االشـــرتايك الدميقراطـــي أول مـــن ت

ـــار. ـــة فامي ـــات جمهوري بداي

ـــق  ـــام يتعل ـــاً حاســـامً جـــداً ســـواء في ـــرار الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي )SPD( عام كان ق
ـــرا أن  ـــن الواضـــح مبك ـــح م ـــاً. أصب ـــة الحق ـــويل الحكوم ـــق بت ـــام يتعل بتقســـيم الحـــزب أو في

ـــن يف الحـــزب. ـــن السياســـين ممثل ـــن املســـاملن والواقعي كا م
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"ال حرب مرة أخرى!"

3.4.3. نقاش إعادة التسليح 1955-1949

لسؤال ا

هل يجب عى أعضاء البوندستاج األملاين أن يوافقوا عى إعادة تسليح الجمهورية االتحادية؟

لسياق ا

بعد الحرب وبداية الحرب الباردة، وكان الحزب االشرتايك الدميقراطي يف املعارضة.

املوافقون

الحزب الدميقراطي املسيحي: إعادة التسلح واالرتباط بالغرب كضامن ضد التهديد الرشقي، وإعادة التسليح كخطوة عى 

طريق املساواة السياسية

لرافضون ا

الحزب االشرتايك الدميقراطي: مع إعادة تسليح أملانيا ستصبح أملانيا يف حال نشوب حرب عاملية ثالثة هي ساحة املعركة 

الرئيسية، وبالتايل فإن إعادة التسلح من شأنها تعزيز تقسيم أملانيا. ووجهة النظر املؤيدة لذلك ال تأخذ يف الحسبان 

التيارات املساملة يف املجتمع.

املرتتبة اآلثار   / القرار 

يف البداية عارض الحزب االشرتايك الدميقراطي مسألة إعادة التسلح دون أن ينجح يف ذلك. وبعد هزائم انتخابية متعددة قام 

الحزب مبراجعة مفاهيمه للسياسة الخارجية واألمنية، وهو ما انعكس يف إعادة صياغة ملبادئه يف برنامج جودزبرجر عام 1959.

كان كـــورت شـــوماخر هـــو مـــن قـــام بعـــد الحـــرب العامليـــة الثانيـــة برســـم مســـار املســـتقبل 
للدميقراطيـــة االشـــرتاكية يف املناطـــق الغربيـــة الثـــاث. االعتبـــارات األمنيـــة السياســـية يف 

ـــة.  ـــلمية بحت ـــت س ـــرب األوىل كان ـــد الح ـــا بع ـــنوات م س

وكان شـــعار »ال حـــرب مـــرة أخـــرى« بعـــد عـــام 1945 أكـــرث رســـوًخا يف وعـــي الحـــزب االشـــرتايك 
الدميقراطـــي مـــام كان عليـــه عـــام 1918. تبعـــت التجـــارب الرهيبـــة للحـــرب العامليـــة الثانيـــة 
االعتقـــاد بـــأن أمـــن أملانيـــا ال ميكـــن ضامنـــه إال مـــن خـــال التضامـــن الـــدويل لجميـــع الـــدول 

يف نظـــام لألمـــن الجامعـــي )بوسيلوفســـىك 1973: 52(.
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الحزب االجتامعي الدميقراطي 

يرفض إعادة التسلح

الحزب االجتامعي الدميقراطي: 

األمن الجامعي

وبذلـــك تـــم ربـــط األمـــل يف أنـــه مل يعـــد مـــن املمكـــن حـــل املشـــاكل بـــن الـــدول بالحـــروب. 
كان أحـــد أهـــداف الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي هـــو »نـــزع كيل وشـــامل للســـاح«. 

ـــة  ـــال مناقش ـــوح خ ـــه بوض ـــي موقف ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــدد الح ـــك ح ـــى ذل ـــاًء ع وبن
ـــك  ـــال إيري ـــمر 1949. وق ـــاور يف ديس ـــراد أدين ـــار كون ـــا املستش ـــي بدأه ـــلح الت ـــادة التس إع
ـــض  ـــي يرف ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــتاج إن الح ـــاح يف البوندس ـــس الجن ـــب رئي ـــاور نائ أولِنه
ـــى مجـــرد التفكـــر يف إعـــادة التســـلح. مـــن وجهـــة نظـــر الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي  حت
كان هنـــاك خطـــر أن تـــؤدي إعـــادة التســـلح واالرتبـــاط الغـــريب األملـــاين املصاحـــب لـــه -الـــذي 

ـــا.  ـــد أملاني ـــادة توحي ـــع إع ـــة- إىل من ـــاع األوروبي ـــة الدف ـــدف مجموع كان ه

ومـــن ناحيـــة أخـــرى رأت األحـــزاب املســـيحية الليراليـــة الحاكمـــة أن تكويـــن جيـــش أورويب 
ـــق  ـــكل أوث ـــامم بش ـــة واالنض ـــا الغربي ـــية ألملاني ـــاواة السياس ـــتعادة املس ـــة الس ـــل إمكاني ميث

ـــيس. ـــر األطل ـــف ع إىل التحال

ـــو  ـــي ه ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــة للح ـــة الخارجي ـــق بالسياس ـــاد املتعل ـــرتاح املض كان االق
فكـــرة نظـــام األمـــن الجامعـــي. وعـــى النقيـــض مـــن التحالفـــات العســـكرية التقليديـــة، فـــإن 

ـــن العســـكريتن.  ـــج الكتلت ـــذا النظـــام هـــو رضورة دم ـــه ه ـــا يتضمن أهـــم م

ـــو  ـــي 26 و 27 ماي ـــا. ويف يوم ـــرض رؤيته ـــر ف ـــة األم ـــة يف نهاي ـــة االتحادي ـــتطاعت الحكوم اس
ـــة  ـــت اتفاقي ـــا. كان ـــة أملاني ـــة واتفاقي ـــاع األوروبي ـــة الدف ـــى مجموع ـــق ع ـــم التصدي 1952 ت
أملانيـــا تهـــدف إىل إلغـــاء وضـــع احتـــال الجمهوريـــة االتحاديـــة ومنـــح أملانيـــا ســـيادتها 

ـــرى. ـــرة أخ ـــة م ـــة والخارجي الداخلي

ـــة  ـــو 1952، فقـــد رفضـــت الجمعي ـــا يف ماي ـــة أملاني ـــق عـــى اتفاقي ـــم التصدي ولكـــن يف حـــن ت
ـــة. مل تفشـــل املعاهـــدة فحســـب،  ـــاع األوروبي ـــة الدف ـــة الفرنســـية معاهـــدة مجموع الوطني
ـــى  ـــام حت ـــذ. واســـتمرت األوضـــاع ك ـــز التنفي ـــا حي ـــة أملاني ـــذر أيضـــا أن تدخـــل اتفاقي ـــل ع ب
عـــام 1955 عندمـــا تـــم صياغـــة نســـخة معدلـــة أعـــادت لجمهوريـــة أملانيـــا االتحاديـــة 

ـــو.  ـــف النات ـــا إىل حل ـــا أيًض ـــت أملاني ـــام انضم ـــس الع ـــيادتها. ويف نف س

ـــا.  ـــة أملاني ـــأن اتفاقي ـــلبيا بش ـــي س ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــن الح ـــدأ مل يك ـــث املب ـــن حي م
بـــل كان مســـتعد أيًضـــا للحديـــث عـــن سياســـة دفاعيـــة مســـتقبلية. إال أن االشـــرتاكين 
الدميقراطيـــن رأوا أن هدفهـــم األســـمى -املتمثـــل يف إعـــادة توحيـــد أملانيـــا- معـــرض للخطـــر 

ـــرب. ـــاط بالغ ـــلح واالرتب ـــادة التس ـــبب إع بس
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إعادة توجيه مع 

برنامج جودسبريج

وأدى متســـك الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي بخطـــة إعـــادة توحيـــد أملانيـــا إىل تقليـــص مجـــال 
ـــد اســـتهزأ الحـــزب الدميقراطـــي املســـيحي وحـــزب االتحـــاد  ـــة. وق ـــة سياســـته الخارجي حرك
ـــي  ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــن الح ـــر م ـــي الح ـــزب الدميقراط ـــيحي والح ـــي املس االجتامع
ـــة  ـــام 1957 يف النهاي ـــدة ع ـــة الجدي ـــة االنتخابي ـــم. أدت الهزمي ـــح للحك ـــر صال ـــاره غ باعتب
ـــاين  ـــاع األمل ـــة الدف ـــى اتفاقي ـــة ع ـــت املوافق ـــزب. كان ـــل الح ـــه داخ ـــادة توجي ـــة إع إىل عملي
ـــار  ـــد أث ـــول، وق ـــذا التح ـــى ه ـــؤرش أويل ع ـــة م ـــج الحـــزب مبثاب ـــادي املشـــرتك يف برنام االتح

ـــام.  ـــرأي الع ـــدى ال ـــة ل ضج

ـــة  ـــة واألمني ـــة الخارجي ـــة السياس ـــت األولوي ـــد تحول ـــر فق ـــج جودزبرج ـــان برنام ـــع إع وم
ـــاؤه يف  ـــم إنش ـــذي ت ـــريب ال ـــاط الغ ـــة االرتب ـــزب حقيق ـــت للح ـــث اتضح ـــايئ. حي ـــكل نه بش
ـــادة  ـــال إع ـــن خ ـــن م ـــة »األم ـــن صيغ ـــة ع ـــيل يف النهاي ـــم التخ ـــد ت ـــاور. وق ـــنوات أدين س
التوحيـــد« يف عـــام 1960. وبذلـــك مـــزق الحـــزب الدميقراطـــي االشـــرتايك الحواجـــز أمـــام 

الدميقراطيـــن املســـيحين وبنـــى أول جـــر إىل الحـــزب الدميقراطـــي الحـــر. 

ـــرن  ـــتينيات الق ـــن س ـــدأ م ـــرشق ب ـــاه ال ـــدة تج ـــة الجدي 3.4.4.  السياس
ـــن العرشي

لسؤال ا

هل يجب الرد عى التقسيم املشدد ألملانيا إىل جمهورية أملانيا الغربية وجمهورية أملانيا الدميقراطية بسياسة التهدئة؟

لسياق ا

انقسمت أملانيا بعد الحرب العاملية الثانية اىل جمهورية أملانيا الدميقراطية وجمهورية أملانيا االتحادية، وقد تم تعزيز 

االنقسام ببناء جدار برلن يوم 13 أغسطس 1961. أجواء الحرب الباردة تسود بن الرشق والغرب.

املوافقون

الحزب االشرتايك الدميقراطي: فييل براندت/إيجون بار: "التغير من خال التقارب"

لرافضون ا

الحزب الدميقراطي املسيحي: التهدئة تعني التخيل عن املناطق الرشقية األملانية، وبدال من ذلك ال بد من تطبيق سياسة 

االحتواء

املرتتبة اآلثار   / القرار 

يقوم الحزب االشرتايك الدميقراطي بتطبيق مفهومه يف التحالف االشرتايك الليرايل. ويحصل فييل براندت عى جائزة نوبل 

للسام. أصبح الحزب االشرتايك الدميقراطي بعد االنتخابات يف عام 1972 ألول مرة يف جمهورية أملانيا االتحادية أقوى حزب 

وانضم إليه الكثر من األعضاء الجدد.
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ايجون بار: "التغيري من 

خالل التقارب"

"التفاوض"، "املصالحة"، "التقارب"

ــارب«  ــال التقـ ــن خـ ــر مـ كان »التغيـ
هـــو العنـــوان الـــذي اختـــاره إيجـــون 
ـــار ملشـــاركته يف مناقشـــة يف األكادمييـــة  ب
الروتســـتانتية قـــرب بلـــدة توتســـينج 
ـــو 1963. كان مـــن املفـــرتض  ـــوم 15 يولي ي
جديـــدة  والدة  ســـاعة  تصبـــح  أن 
ـــار  ـــرشق. بالنســـبة لب للسياســـة تجـــاه ال
فـــإن »التغيـــر مـــن خـــال التقـــارب« 
ـــرشق  ـــن ال ـــم ب ـــع القائ ـــي أن الوض يعن
والغـــرب ال ميكـــن تجـــاوزه إال مـــن خـــال 

عـــدم الســـعي لتغيـــره يف البدايـــة. 

ـــدى  ـــى امل ـــب ع ـــة هـــي التقري ـــرتاكية الدميقراطي ـــة االش ـــة الخارجي ـــت أهـــداف السياس كان
الطويـــل بـــن النظـــم االجتامعيـــة يف الـــرشق والغـــرب ونظـــام ســـام أورويب دائـــم. كان 
»األمـــن« و«التهدئـــة« هـــام املبـــدآن اللـــذان أراد الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي مـــن 

خالهـــام تحقيـــق هـــذه األهـــداف. 

ـــل  ـــارب«، وهـــو بدي ـــر مـــن خـــال التق ـــوم »التغي ـــدت مفه ـــيل بران ـــار وفي وضـــع إيجـــون ب
متكامـــل ومـــرر منطقـــي ويقـــوم عـــى أســـس علميـــة لسياســـة االحتـــواء الخاصـــة باالتحـــاد. 

عـــى مـــدار فـــرتة طويلـــة وضـــع كل مـــن برانـــدت وبـــار مفهـــوم »التغيـــر مـــن خـــال التقـــارب«، 
والـــذي ميكـــن تلخيصـــه يف الكلـــامت الرئيســـية »التفـــاوض«، »املصالحـــة«، »االقـــرتاب«.

ـــت إىل  ـــرتاكية تطابق ـــة االش ـــة للدميقراطي ـــة واألمني ـــة الخارجي ـــه السياس ـــإن توج ـــذا ف وهك
حـــد كبـــر مـــع إعـــادة توجيـــه سياســـيات 
حلـــف الناتـــو. وقـــد ســـعت الواليـــات 
املتحـــدة عـــى وجـــه الخصـــوص يف عهـــد 
ــة  ــد أزمـ ــدي بعـ ــون كينيـ الرئيـــس جـ
الصواريـــخ الكوبيـــة يف عـــام 1962 إىل 

التهدئـــة. 

حـــدد التقريـــر املعـــروف بتقريـــر 
هارمـــل الـــذي ســـبق عمليـــة إعـــادة 
توجيـــه سياســـات حلـــف الناتـــو هدفـــن، 

وهـــام: أوالً: 

ء هو قمع تأثر االتحاد  الحتوا ا سة  سيا عى الصعيد الدويل ، كان هدف   

ا )مبا يف  السوفييتى واألفكار الشيوعية حيثام أمكن ىف العامل ، ورمبا أيًضا عسكريً

ذلك يف فيتنام(. ظهرت سياسة االحتواء يف السياسة الخارجية لجمهورية أملانيا 

ين سياسة تقرير  لشتا االتحادية يف مبدأ هالشتاين تأثرا خاًصا. يعد مبدأ ها

مصر للسياسة الخارجية لجمهورية أملانيا االتحادية. كان نافذاً من سنة 1955 إىل 

سنة 1969. وينص عى أنه ينبغي عى الدول التي أقامت عاقات دبلوماسية مع 

جمهورية أملانيا الدميقراطية أن تتوقع عقوبات من جمهورية أملانيا االتحادية. 

كان الهدف هو عزل أملانيا الدميقراطية ىف السياسة الخارجية وفرض املمثل الوحيد 

ا االتحادية، وبالتايل أن جمهورية أملانيا االتحادية فقط  ىف صورة جمهورية أملاني

ميكنها أن تتحدث عن كل أملانيا.

كان إيغون بار  )1922-2015( عاماً صناعياً وعمل أيضاً ىف وقت الحق كصحفي 
وكان واحدا من املؤسسن الرئيسين ومصمم مشارك ىف سياسة "التقارب مع 

الرشق" الجديدة لفييل براندت. كان بار بالفعل املتحدث الصحفي لراندت ىف 

السنوات 1960-1966 عندما كان عمدة برلن. استمر التعاون يف تحالفات مختلفة. 

وكان بار الوزير االتحادي للشؤون الخاصة ىف مجلس الوزراء ىف حكومة براندت ىف 

السنوات 1972-1974، يف وقت الحق أصبح الوزير االتحادي للتعاون االقتصادي ىف 

حكومة شميت ىف السنوات  1974-1976. من 1976 إىل 1981، كان بحر املدير العام 

للحزب الدميقراطي االجتامعي. 
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النبضات األوىل من سنة 1966

من 1969 ائتالف اجتامعي ليربايل

1970: معاهدة جمهورية أملانيا 

االتحادية – اتحاد الجمهوريات 

االشرتاكية السوفياتية

ـــا: وكان هـــذا الهـــدف  ـــة والتضامـــن الســـيايس، وثاني الحفـــاظ عـــى القـــوة العســـكرية الكافي
ـــدي، أل  ـــف وراء الســـتار الحدي ـــي تق ـــدول الت ـــة لل ـــة موجه ـــدة وواضح ـــالة جدي ـــة رس مبثاب

ـــة.  ـــق التهدئ وهـــو الســـعي إىل تحقي

متكـــن الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي مـــن تطبيـــق أوىل الخطـــوات بخصـــوص سياســـة 
ـــرشق أدت  ـــاه ال ـــة تج ـــر أن السياس ـــر. غ ـــاف كب ـــام 1966 يف أول ائت ـــن ع ـــداء م ـــرشق ابت ال

ـــر. ـــاف الكب ـــل االئت ـــات داخ ـــوب رصاع ـــراًرا إىل نش ـــراًرا وتك م

كان املوقـــف أفضـــل حـــاال يف بدايـــة انطـــاق االئتـــاف االشـــرتايك الليـــرايل مـــع الحـــزب 
الدميقراطـــي الحـــر بـــدءا مـــن عـــام 1969. وبعـــد بضعـــة أشـــهر مـــن تـــويل التحالـــف النـــاىشء 

ـــووي. ـــار الن ـــدم االنتش ـــدة ع ـــى معاه ـــع ع ـــدة بالتوقي ـــح جدي ـــاف مام ـــة أض الحكوم

ـــدان  ـــة يف بل ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــك التحفظـــات ضـــد جمهوري ويف الوقـــت نفســـه رفعـــت بذل
ـــو  ـــات، وه ـــد االنتخاب ـــة بع ـــرشق برع ـــاه ال ـــة تج ـــورت السياس ـــام تط ـــة. ك ـــا الرشقي أوروب

ـــي.  ـــيايس العامل ـــل الس ـــه التكت ـــب ب ـــا رح م

يف موســـكو، بعـــد القتـــال الســـوفيتي-الصيني عـــى نهـــر أوســـوري الحـــدودي يف مـــارس 1969 
ـــا. يف ديســـمر  ـــع أوروب ـــة م ـــادة التفكـــر يف العاق ـــدأت إع واألحـــداث يف تشيكوســـلوفاكيا ب

ـــة واالتحـــاد الســـوفيايت.  ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــات بـــن جمهوري 1969 جـــرت أول محادث

ـــرتام  ـــوة و«االح ـــتخدام الق ـــد أو اس ـــذ التهدي ـــى نب ـــكو ع ـــدة موس ـــان يف معاه ـــق الطرف اتف
ـــة«.  ـــام الحالي ـــل حدوده ـــا داخ ـــدول يف أوروب ـــع ال ـــراب جمي ـــدة ت ـــل لوح الكام

ـــدا  ـــع بولن ـــة م ـــدات مامثل ـــرام معاه ـــى إب ـــة ع ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــت جمهوري ـــام وافق ك
ـــدة  ـــا ملعاه ـــزءا مكم ـــد ج ـــي تع ـــة، والت ـــا الدميقراطي ـــة أملاني ـــلوفاكيا وجمهوري وتشيكوس

موســـكو. 

ـــرتاكية  ـــات االش ـــاد الجمهوري ـــة واتح ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــن جمهوري ـــاق ب ـــع االتف ـــم توقي ت
ـــف يف موســـكو  ـــد بريجني ـــدت وليوني ـــيل بران ـــطة في الســـوفياتية يف 12 أغســـطس 1970 بواس
ـــادات  ـــة واتح ـــة املحافظ ـــة والصحاف ـــن املعارض ـــان م ـــض األحي ـــاد رشس يف بع ـــم االنتق برغ

ـــم. ـــن مناطقه ـــن م املُهجري
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1970: قمة جمهورية أملانيا 

االتحادية - جمهورية 

أملانيا الدميقراطية

1970: معاهدة وارسو

1970: حادث ركوع براندت

1971: جائزة نوبل للسالم لرباندت

وبالتـــوازي مـــع املحادثـــات يف موســـكو تفـــاوض وزيـــر الخارجيـــة جـــورج فردينانـــد دوكويتـــز 
مـــع وارســـو منـــذ فرايـــر 1970. كـــام شـــهدة العاقـــات األملانيـــة األملانيـــة فصـــا جديـــدا متثـــل 
يف اجتامعـــات القمـــة بـــن املستشـــار االتحـــادي برانـــدت ورئيـــس وزراء أملانيـــا الدميقراطيـــة 

فيـــيل ســـتوف يف مدينتـــي إرفـــورت وكاســـل خـــال شـــهري مـــارس ومايـــو 1970.

وشـــهد يـــوم 7 ديســـمر 1970 توقيـــع معاهـــدة ُعرفـــت باســـم معاهـــدة وارســـو. كان جوهـــر 
ـــدودي  ـــط الح ـــى أن »الخ ـــن ع ـــا الدولت ـــا كلت ـــت فيه ـــي اتفق ـــادة 1 الت ـــو امل ـــدة ه املعاه
ـــة بولنـــدا الشـــعبية«. باإلضافـــة إىل ذلـــك أقـــر  الحـــايل« يشـــكل »الحـــدود الغربيـــة لجمهوري

ـــة اآلن ويف املســـتقبل«.  ـــة حدودهـــم الحالي ـــاق »بحرم املوقعـــون عـــى االتف

ـــة  ـــا انتفاض ـــذكاري لضحاي ـــب الت ـــام النص ـــه أم ـــدت بركوع ـــيل بران ـــدم في ـــوم ق ـــس الي يف نف
ـــي.  ـــكر الرشق ـــع املعس ـــد م ـــام بع ـــته في ـــه سياس ـــتكون علي ـــا س ـــزا مل ـــو رم ـــو يف وارس الغيت
ـــة  ـــزاً للهوي ـــاً رم ـــذا أيض ـــل ه ـــد مث ـــن فق ـــرتاكين الدميوقراطي ـــن االش ـــد م ـــبة للعدي بالنس
ـــن.  ـــرن العرشي ـــخ الق ـــاه تاري ـــرتايك تج ـــي االش ـــف الدميقراط ـــرتاكية واملوق ـــة االش الدميقراطي

ـــام  ـــاك انقس ـــد كان هن ـــدت، فق ـــوع بران ـــول رك ـــوم ح ـــدل الي ـــود الج ـــا يس ـــدر م ـــن بق ولك
حـــول هـــذا األمـــر بـــن األملـــان عـــام 1970. ويف اســـتطاع أجرتـــه مجلـــة ديـــر شـــبيجل اإلخبارية، 
ـــن  ـــط م ـــر 41٪ فق ـــه، يف حـــن اعت ـــغ في ـــدت مبال ـــوع بران ـــن املشـــاركن أن رك ـــر 48٪ م اعت
ـــه  ـــم تأجيل ـــد ت ـــدود ق ـــايئ للح ـــيم النه ـــن أن الرتس ـــم م ـــى الرغ ـــوال. ع ـــرا مقب ـــاركن أم املش
ـــم  ـــد ت ـــة ق ـــة الرشقي ـــأن األرايض األملاني ـــعور ب ـــاك ش ـــد كان هن ـــق، فق ـــام الح ـــر س إىل مؤمت

ـــد.  ـــا إىل األب التخـــيل عنه

نبـــه برانـــدت إىل أنـــه مل يتـــم التفريـــط »فيـــام تـــم التفريـــط فيـــه مســـبقا. نحـــن مـــن حمـــل 
ـــن  ـــن نح ـــة ومل نك ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــية يف جمهوري ـــؤولية السياس ـــل املس ـــزال يحم ـــا ي وم
ـــازي«.  ـــا هـــو نظـــام إجرامـــي، أي نظـــام الحـــزب الن ـــرط فيه ـــا. ولكـــن مـــن ف ـــرط فيه مـــن ف

ـــا  ـــا واضح ـــام 1971 دلي ـــدت ع ـــيل بران ـــا لفي ـــم منحه ـــي ت ـــام الت ـــل للس ـــزة نوب ـــت جائ مثل
عـــى التقديـــر الـــدويل لسياســـة املصالحـــة التـــي انتهجهـــا برانـــدت. اكتســـب الحائـــز 
عـــى جائـــزة نوبـــل للســـام شـــهرة عامليـــة مـــن خـــال هـــذه السياســـة تجـــاه الـــرشق 
ـــرتايك  ـــزب االش ـــاز الح ـــد. ف ـــل دويل جدي ـــاب ثق ـــى اكتس ـــة ع ـــة االتحادي ـــاعد الجمهوري وس
ـــوى  ـــة كأق ـــة االتحادي ـــخ الجمهوري ـــرة يف تاري ـــبة 45.8٪ ألول م ـــرتايك بنس ـــي االش الدميقراط
حـــزب يف االنتخابـــات العامـــة يف 19 نوفمـــر 1972، والتـــي أصبحـــت اســـتفتاًء حـــول السياســـة 

ـــا. ـــزب وألملاني ـــة للح الخارجي
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العقد األسايس ومؤمتر األمن 

والتعاون ىف أوروبا

الحرب تعود إىل أوروبا

بعـــد اتخـــاذ خطـــوات مهمـــة يف تطبيع العاقـــات متثلـــت يف املعاهـــدات الرشقيـــة و«املعاهدة 
األساســـية« معاهـــدة أســـس العاقـــات بـــن جمهوريـــة أملانيـــا االتحاديـــة وجمهوريـــة أملانيـــا 
الدميقراطيـــة، حـــددت الحكومـــة االتحاديـــة االشـــرتاكية-الليرالية مراحـــل مهمـــة عـــى 
املســـتوى املتعـــدد األطـــراف مبوجـــب الوثيقـــة الختاميـــة ملؤمتـــر األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا8

3.4.5  تفـــكك يوغوســـافيا والعواقـــب: البوســـنة )1992-1995( وحـــرب 
كوســـوفو )1999-1998(

لسؤال ا

هل يجب أن تصوت الحكومة االتحادية املكونة من االشرتاكين والخر واألغلبية يف البوندستاج عى مشاركة أملانيا يف 

عملية قوات الحلف األطليس؟

لسياق ا

الحرب األهلية يف كوسوفو، فشل جهود السام

املوافقون

عدة شخصيات منهم جرهارد رشودر / إيرهارد إبلر:  تجنب كارثة إنسانية، االلتزام مببادئ التحالف الحاكم، ال ترصف أملاين 

منفرد، "خطة حدوة الحصان"املثرة للجدل

لرافضون ا

انعدام الغطاء الرشعي الدويل، العمليات الجوية ليست وسيلة مناسبة، تم إضعاف األمم املتحدة كمؤسسة.

املرتتبة اآلثار   / القرار 

ألول مرة بعد الحرب العاملية الثانية يتم إرسال الجنود األملان إىل العمليات القتالية. كام أصبحت خطط منع نشوب 

الرصاعات يف بؤرة االهتامم.

ـــن  ـــرصاع ب ـــة ال ـــا ونهاي ـــلمي ألملاني ـــد الس ـــادة التوحي ـــد إع ـــه بع ـــون أن ـــرون يأمل كان الكث
ـــدد، وكانـــت  ـــد تب ـــن الســـام. إال أن هـــذا األمـــل ق ـــة م ـــأيت فـــرتة طويل الـــرشق والغـــرب أن ت
ـــن. فمـــع تفـــكك يوغوســـافيا  ـــدا مثال ـــة يف روان ـــادة الجامعي ـــام 1991 واإلب ـــج ع حـــرب الخلي

ـــام 1991. ـــا ع ـــى إىل أوروب ـــرب حت ـــادت الح ع

8  انظر الفصل 5-4 منظمة األمن والتعاون يف أوروبا. 
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1994: حكم املحكمة 

الدستورية االتحادية

1998: الحكومة االتحادية 

الحمراء والخرضاء

1999: مهمة الناتو

ـــارك  ـــادي سيش ـــش االتح ـــا إذا كان الجي ـــألة م ـــت مس ـــي كان ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش يف الح
ـــت  ـــدل. دع ـــرة للج ـــألة مث ـــك مس ـــم ذل ـــن أن يت ـــف ميك ـــا، وكي ـــات وغره ـــذه الرصاع يف ه
ـــام  ـــظ الس ـــوات حف ـــن ق ـــاين ضم ـــش األمل ـــرش الجي ـــزب إىل ن ـــادة الح ـــدة وقي ـــة القاع أغلبي
التابعـــة لألمـــم املتحـــدة املعروفـــة باســـم الخـــوذ الزرقـــاء، ولكنهـــا رفـــض املشـــاركة يف أعـــامل 
قتاليـــة تحـــت مظلـــة حلـــف شـــامل األطلـــيس واألمـــم املتحـــدة واتحـــاد غـــرب أوروبـــا. ونظـــرا 
لقـــدرة الحكومـــة عـــى إجـــراء تعديـــل دســـتوري يســـمح مبشـــاركة الجيـــش االتحـــادي حتـــى 

ـــك.  ـــة السياســـية عـــى ذل ـــاح الواقعي ـــة فقـــد وافـــق جن يف املهـــام القتالي

ـــة  ـــح الواجـــب اتباعـــه يف السياســـة الخارجي ـــق الصحي شـــّكل مضمـــون النقـــاش حـــول الطري
واألمنيـــة عائقـــا أمـــام الحـــزب يف هـــذا الجانـــب الســـيايس حتـــى منتصـــف التســـعينيات. ومل 
ـــه  ـــذي أصدرت ـــم ال ـــد الحك ـــكك إال بع ـــر يف التف ـــذا األم ـــة له ـــة الصلب ـــات املقاوم ـــدأ جبه تب
ـــب  ـــاهم يف التغل ـــذي س ـــو. وال ـــوص 12 يولي ـــذا الخص ـــة به ـــتورية االتحادي ـــة الدس املحكم
ـــل  ـــى األق ـــة ع ـــكرية خارجي ـــام عس ـــاركة يف مه ـــدأ للمش ـــى املب ـــة ع ـــة القامئ ـــى املعارض ع

ـــتاج. ـــرتايك يف البوندس ـــي االش ـــل الدميقراط ـــل الفصي داخ

حيـــث حكـــم القضـــاة يف كارلروهـــة بـــأن التدخـــل العســـكري يف الخـــارج يف إطـــار منظمـــة 
ـــن الدســـتور.  ـــم 24 م ـــامدة رق ـــا لل ـــم املتحـــدة دســـتوري وفق ـــيس واألم ـــف شـــامل األطل حل
باإلضافـــة إىل ذلـــك فقـــد ضمـــن هـــذا الحكـــم وجـــود »تحفـــظ برملـــاين« قبـــل نـــرش القـــوات 
األملانيـــة املســـلحة يف الخـــارج. أي أن الرملـــان يجـــب أن يوافـــق عـــى التدخـــل العســـكري يف 

الخـــارج، ولهـــذا يطلـــق عـــى الجيـــش االتحـــادي أيضـــا اســـم »الجيـــش الرملـــاين«.

ـــاف 90/  ـــف ائت ـــع تحال ـــرتاك م ـــة باالش ـــي الحكوم ـــرتايك الدميقراط ـــزب االش ـــويل الح ـــد ت بع
حـــزب الخـــر عـــام 1998 كان عـــى الحـــزب اتخـــاذ قـــرارات بعيـــدة املـــدى يف سياســـة الســـام 
واألمـــن. يف يوغوســـافيا الســـابقة تصاعـــد الـــرصاع حـــول جمهوريـــة كوســـوفو الرصبيـــة 
ـــة  ـــاق حـــول كيفي ـــم املتحـــدة يف التوصـــل إىل اتف ـــن باألم ـــس األم ـــر. فشـــل مجل بشـــكل كب
ـــس  ـــو( يف مجل ـــض )الفيت ـــق النق ـــيا ح ـــتعملت روس ـــوفو. اس ـــكلة كوس ـــع مش ـــل م التعام
ـــا. ـــد رصبي ـــدة ض ـــم املتح ـــة لألم ـــكرية محتمل ـــة عس ـــع عملي ـــدة لتمن ـــم املتح ـــن باألم األم

ـــة  ـــر 1999 ونتيج ـــباط / فراي ـــس يف ش ـــرات باري ـــه ومؤمت ـــر رامبويي ـــل مؤمت ـــاب فش ويف أعق
ـــو العمـــل دون تفويـــض مـــن األمـــم املتحـــدة.  ـــان كوســـوفو قـــرر النات للتهجـــر القـــري أللب
ــا وهـــي عمليـــة »قـــوات  يف 24 آذار / مـــارس 1999 تدخلـــت قـــوات الناتـــو ضـــد رصبيـ

ـــو.  ـــة للنات ـــف« التابع التحال
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نقطة تحول

 لقراءة املزيد:

 الفصل 7.4 "ال للتدخل أو 

الحامية؟" ىف هذا الكتاب

أدوات جديدة

لقـــد أظهـــرت عمليـــة كوســـوفو املعضلـــة التـــي يعـــاين منهـــا املجتمـــع الـــدويل وأيضـــا معضلـــة 
ـــدويل التدخـــل يف  ـــون ال ـــة يحظـــر القان الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي، أال وهـــي: مـــن ناحي
ـــا  ـــون فيه ـــاك حـــاالت يك ـــون هن ـــد تك ـــة أخـــرى ق ـــن ناحي ـــدان، وم ـــة للبل الشـــؤون الداخلي

عـــدم اتخـــاذ إجـــراء ســـببا يف ارتـــكاب انتهـــاكات خطـــرة لحقـــوق اإلنســـان. 

بالنســـبة للدميقراطيـــة االشـــرتاكية كان هـــذا التدخـــل مبثابـــة نقطـــة تحـــول يف تاريخهـــا. 
ـــوا أنفســـهم عـــى  ـــم أال يعزل ـــار أنه ـــم، واعتب ـــف الحاك ـــادئ التحال ـــزام مبب ـــة إىل االلت باإلضاف
ـــي  ـــزام أخاق ـــرار إىل الت ـــاع الق ـــد أشـــار صن ـــا، وق ـــة حديث ـــة منتخب ـــدويل كحكوم املســـتوى ال
ـــع  ـــاً م ـــارض متام ـــان تتع ـــة البلق ـــت سياس ـــر كان ـــة األم ـــي نهاي ـــرار. فف ـــذا الق ـــباب له كأس
ـــاف  ـــع رشكاء االئت ـــاق م ـــا االتف ـــو وأيض ـــا للت ـــم إقراره ـــي ت ـــزب الت ـــرات الح ـــرارات مؤمت ق

ـــدة.  ـــم املتح ـــن األم ـــض م ـــان إال بتفوي ـــود األمل ـــرش الجن ـــم ن ـــي. مل يت الحكوم

لقـــد كان املـــرر األخاقـــي مبثابـــة رابـــط قـــوي يحافـــظ عـــى متاســـك إطـــار السياســـة 
ـــل  ـــا كان الفض ـــابقة. ورمب ـــنوات الس ـــس يف الس ـــق األنف ـــه بش ـــم صياغت ـــذي ت ـــة ال الخارجي
ـــون يف أن خطـــة  ـــامع الحـــزب الخـــاص عـــام 1999 يف ب ـــر يف اجت يرجـــع لخطـــاب إيرهـــارد إبل
ـــادات  ـــم االنتق ـــرة رغ ـــة كب ـــد غالبي ـــت بتأيي ـــاربينج حظي ـــف ش ـــارد رشودر ورودول جره
ـــر بظهـــوره يف إرشاك  ـــو يف كوســـوفو. حيـــث نجـــح إبل ـــف النات ـــا تدخـــل حل ـــي تعـــرض له الت

ـــلمية.  ـــول الس ـــل للحل ـــذي ميي ـــار ال اليس

ـــف  ـــو كي ـــد ه ـــؤال الوحي ـــل. والس ـــاء القناب ـــام بإلق ـــا إذا ق ـــرء مذنب ـــيصبح امل ـــع س „بالطب
)113–112  :1999 Eppler( „ .تصبـــح مذنبـــا أكـــرث

ـــزام  ـــا كان الت ـــة ومقدوني ـــور الرشقي ـــال يف تيم ـــو الح ـــام ه ـــرى، ك ـــة أخ ـــات دولي ويف رصاع
جمهوريـــة أملانيـــا االتحاديـــة الجديـــد بالسياســـة الخارجيـــة واضحـــا. ولذلـــك ففـــي 27 
ـــق  ـــدف تحقي ـــو به ـــح تدخـــل النات ـــة ســـاحقة لصال ـــتاج بأغلبي ت البوندس ـــبتمر 001، صـــوَّ س

ـــاين.  ـــدي أمل ـــن 600 جن ـــرث م ـــرش أك ـــم ن ـــا، وت ـــتقرار يف مقدوني االس

ـــر  ـــرتاكين والخ ـــن االش ـــة م ـــة املكون ـــة االتحادي ـــتكملت الحكوم ـــه اس ـــت نفس ويف الوق
ـــات، وعـــى أســـاس املنظـــور الشـــامل  ـــع نشـــوب النزاع ـــات ومن ـــع نشـــوب األزم ـــا ملن أدواته
ـــة  ـــاون االقتصـــادي والتنمي ـــة للتع ـــوزارة االتحادي ـــن ال ـــام كل م ـــادة مه ـــم زي ـــد ت ـــن فق لألم

ـــة.  ـــاع االتحادي ـــة ووزارة الدف ـــة االجتامعي ـــوزارة التنمي ـــة ل التابع
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"مرشوع 2000"

رشودر ىف 

11 سبتمرب 2001: "تضامن 

ال محدود"

ـــرش  ـــكا في ـــر يوش ـــزب الخ ـــو ح ـــادة عض ـــت قي ـــة تح ـــة األملاني ـــتكملت وزارة الخارجي اس
ـــات  ـــع األزم ـــل »من ـــة مث ـــع املهم ـــول املواضي ـــنة 2000« ح ـــرشوع س ـــة »م ـــته الخارجي سياس
والنزاعـــات ومعالجتهـــا«، وكان لهـــا دور أســـايس يف إنشـــاء مؤسســـات لتدريـــب وتأهيـــل 
املوظفـــن للقيـــام مبهـــام دوليـــة، مثـــل: مركـــز عمليـــات الســـام الدوليـــة )ZIF(. وقـــد تبعـــت 
هـــذا املـــرشوع أيضـــا خطـــة العمـــل »منـــع األزمـــات املدنيـــة وحـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـام«، 

ـــام 9.2004 ـــن االشـــرتاكين والخـــر ع ـــة م ـــة املكون ـــة االتحادي ـــا الحكوم ـــي اعتمدته الت

3.4.6. الحرب ضد االرهاب

لسؤال ا

هل يجب أن تشارك أملانيا يف الحرب عى اإلرهاب، مبا يف ذلك املشاركة يف العمليات العسكرية يف أفغانستان؟

لسياق ا

يف أعقاب الهجامت اإلرهابية يف 11 سبتمر 2001 عى مركز التجارة العاملي يف نيويورك وعدة أهداف أخرى يتم للمرة األوىل 

والوحيدة يف تاريخ حلف الناتو اإلعان عن مفهوم "حالة التحالف".

املوافقون

تضامن الحلف، وأيضا أمن أملانيا مهدد بسبب اإلرهاب الدويل.

لرافضون ا

الحرب ليست وسيلة مناسبة يف الحرب ضد اإلرهاب.

املرتتبة اآلثار   / القرار 

تشارك أملانيا بقدر محدود يف "عملية الحرية الدامئة" التي رشعتها األمم املتحدة وبعثة إيساف التي يقودها الناتو يف 

أفغانستان.

 
بعـــد ســـاعة مـــن انهيـــار برجـــا مركـــز التجـــارة العاملـــي خـــرج املستشـــار رشودر أمـــام 
ـــأرسه«. وأن  ـــد »إعـــان حـــرب عـــى العـــامل املتحـــر ب الكامـــرات مشـــرا إىل أن الهجـــوم يُع
ـــة«.  ـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف هـــذه الســـاعة الصعب ـــا »تقـــف بقـــوة إىل جانـــب الوالي أملاني
ـــة«.  ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــق لجمهوري ـــن املطل ـــوش »بالتضام ـــو ب ـــورج دبلي ـــس ج ـــد الرئي ووع

9  انظر الفصل 5.1 الجهات الفاعلة يف السياسة الخارجية األملانية. 
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12 سبتمرب 2001: الناتو: 

حالة الدفاع

إعالن حكومة رشودر

ـــات  ـــح الوالي ـــذي من ـــرار 1368 ال ـــدة الق ـــم املتح ـــدرت األم ـــد أص ـــوم واح ـــك بي ـــد ذل وبع
ـــبتمر 2001  ـــوم 12 س ـــدة. وي ـــم املتح ـــاق األم ـــا مليث ـــس وفق ـــن النف ـــاع ع ـــق الدف ـــدة ح املتح
ـــارج  ـــن الخ ـــت م ـــا وجه ـــامت طامل ـــيس أن الهج ـــامل األطل ـــف ش ـــس حل ـــرر مجل ـــا ق أيض

إىل الواليـــات املتحـــدة، ينبغـــي اعتبارهـــا 
اعتـــداًء عـــى جميـــع دول الحلـــف مـــن 
حيـــث االلتـــزام بتقديـــم املســـاعدة 
ـــذه  ـــت ه ـــة. كان ـــادة الخامس ـــب امل مبوج
ـــى اآلن يف  ـــدة حت هـــي املـــرة األوىل والوحي
تاريـــخ حلـــف شـــامل األطلـــيس إلعـــان 

حالـــة تحالـــف.

ويف بيـــان حكومـــة املستشـــارية يف 19 ســـبتمر 2001 أشـــار املستشـــار رشودر رصاحـــة إىل 
ـــم  ـــة بتقدي ـــط ملزم ـــت فق ـــا ليس ـــار إىل أن أملاني ـــو. وأش ـــرار النات ـــدة وق ـــم املتح ـــرار األم ق
ـــكرية.  ـــم املســـاعدة العس ـــتبعد تقدي ـــه أيضـــا مل يس ـــل إن ـــي والســـيايس، ب ـــن األخاق التضام

ـــم  ـــتور وحك ـــدة بالدس ـــتلتزم بش ـــا »س ـــا يف قراراته ـــة أن أملاني ـــذ البداي ـــد رشودر من ـــد أك وق
املحكمـــة الدســـتورية العليـــا - وال ســـيام حقـــوق هـــذا املـــكان املوقـــر - إذا تـــم طلـــب 

ـــكال. ـــن األش ـــكل م ـــأي ش ـــكري ب ـــم العس الدع

ومـــع ذلـــك اعتـــرت الحكومـــة االتحاديـــة االشـــرتاكية الدميقراطيـــة أن »االقتصـــار عـــى 
اتخـــاذ التدابـــر العســـكرية حـــرصا« لـــه مـــردود فـــادح وطالبـــت بــــ »تصـــور شـــامل ملكافحـــة 
اإلرهـــاب«. وقـــد حـــاول الحـــزب وزعـــامء الفصائـــل يف الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي 
وحـــزب الخـــر بهـــذه الطريقـــة يف مرحلـــة مبكـــرة إرشاك الجنـــاح اليســـاري للحزبـــن 
ـــة  ـــة الخارجي ـــكرة السياس ـــام بعس ـــب اتهامه ـــى تجن ـــة ع ـــن البداي ـــا م ـــن، وحرص الحاكم

ـــد.  ـــب واح ـــن جان م

ـــان  ـــام طالب ـــد نظ ـــكرية ض ـــا عس ـــاذ أول إجراءاته ـــدة باتخ ـــات املتح ـــدأت الوالي ـــا ب وعندم
وشـــبكة أســـامة بـــن الدن يف 7 أكتوبـــر / ترشيـــن األول 2001 رحـــب رشويـــدر بهـــذا »كـــرد فعـــل 
ـــتتحمل مســـؤوليتها  ـــا س ـــورك« وأوضـــح أن أملاني ـــة يف نيوي ـــى الهجـــامت اإلرهابي رضوري ع

ـــف شـــامل االطلـــيس. ـــك مهـــم يف حل ـــا رشي بصفته

د  للامدة 5 من معاهدة حلف الناتو. يتضمن ذلك اتفاق  التحا تخضع حالة  ا

الدول األعضاء ىف الناتو عى اعتبار أي هجوم مسلح ضد عضو ىف الناتو باعتباره 

ا عى جميع دول الناتو وستساعد تلك بعضها البعض. هجوًم
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التصويت لصالح عملية الحرية 

الدامئة سيكون تصويت بالثقة

ـــات  ـــن العملي ـــا م ـــة يف موقفه ـــم الحكوم ـــي دع ـــرتايك الدميقراط ـــاف االش ـــن أن االئت يف ح
العســـكرية مـــع األمركيـــن والريطانيـــن، إال أن بعـــض األصـــوات يف صفـــوف حـــزب الخـــر 
والحـــزب الدميقراطـــي االشـــرتايك تعالـــت منتقـــدة عـــى وجـــه الخصـــوص اســـتخدام الذخائـــر 

ـــرد املناســـب. ـــزام بال ـــة ودعـــت لالت العنقودي

يف بدايـــة نوفمـــر 2001 مل يكـــن ممكنـــا االســـتمرار يف تجاهـــل الدعـــوة داخـــل جنـــاح الحـــزب 
االشـــرتايك الدميقراطـــي إليقـــاف الهجـــامت. فحتـــى قـــادة الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي، مثل 
ـــات،  ـــك النقاب ـــة، وكذل ـــك عاني ـــدون ذل ـــوا ينتق ـــرزي كان ـــج ت ـــتاج فولفجان ـــس البوندس رئي

التـــي دعـــت الحكومـــة إىل العمـــل مـــن أجـــل إنهـــاء القصـــف.

وحينهـــا أصبحـــت املشـــاركة يف عمليـــة الحريـــة الدامئـــة محـــل تســـاؤل يف كا الحزبـــن 
الحاكمـــن وأعضـــاء كا الفصيلـــن يف البوندســـتاج. إال أنـــه بالنســـبة للمستشـــار األملـــاين رشودر 
ـــى  ـــا ع ـــدرة أملاني ـــق بق ـــألة تتعل ـــة مس ـــة الدامئ ـــة الحري ـــا يف عملي ـــاركة أملاني ـــت مش كان
ـــدم االنضـــامم  ـــة كان ع ـــس الحكوم ـــر رئي ـــة نظ ـــن وجه ـــدول األخـــرى. فم ـــع ال ـــف م التحال
ـــك  ـــو. لذل ـــا داخـــل حلـــف النات ـــة أملاني ـــة الدامئـــة ينطـــوي عـــى خطـــر عزل ـــة الحري إىل عملي

ـــة. ـــألة الثق ـــة مبس ـــة الدامئ ـــة الحري ـــاركة يف عملي ـــط املش ـــرر رب ـــد ق فق

ويف 16 نوفمـــر 2001 صـــوت جميـــع الرافضـــن املحتملـــن تقريبـــا لصالـــح نـــرش الجيـــش األملاين. 
ـــتا  ـــة كريس ـــر والنائب ـــزب الخ ـــن ح ـــط م ـــاء فق ـــة أعض ـــوى أربع ـــض س ـــك بالرف ومل يتمس
لـــوررش التـــي اســـتقالت مـــن الجنـــاح الرملـــاين بســـبب مســـألة التصويـــت عـــى إرســـال 
ـــرتايك  ـــزب االش ـــل الح ـــاد فصي ـــذي س ـــزق ال ـــد كان التم ـــتان. وق ـــكرية الفغانس ـــوات عس ق
ـــن 80  ـــرث م ـــال أك ـــن خ ـــا م ـــتان واضًح ـــاركة يف أفغانس ـــة املش ـــوص قضي ـــي بخص الدميقراط

ـــم. ـــع أصوته ـــون م ـــون االجتامعي ـــان الدميقراطي ـــاء الرمل ـــه اعض ـــد قدم ـــخيص ناق ـــان ش بي

ـــاين / نوفمـــر 2001،  بعـــد تصويـــت الرملـــان األملـــاين عـــى مـــرشوع القانـــون يف 16 ترشيـــن الث
ـــذت  ـــي نف ـــة، الت ـــة الدامئ ـــة الحري ـــا يف الحـــرب ضـــد اإلرهـــاب يف إطـــار عملي شـــاركت أملاني

ـــوب الصحـــراء. ـــا يف جن ـــن وأفريقي ـــع مناطـــق: أفغانســـتان والقـــرن األفريقـــي والفلب يف أرب

ـــا يف  ـــتان، مب ـــة يف أفغانس ـــامل القتالي ـــة يف األع ـــة األملاني ـــوات الري ـــاركت الق ـــرة ش وألول م
ذلـــك  100 فـــرد مـــن القـــوات الخاصـــة. متـــت مراجعـــة تفويـــض نـــرش الجيـــش األملـــاين 
ـــك  ـــال تل ـــاين، وخ ـــتاج األمل ـــل البوندس ـــن قب ـــنوياً م ـــة س ـــة الدامئ ـــة الحري ـــياق عملي يف س
ـــاين / نوفمـــر 2008،  املراجعـــت كان يتـــم باســـتمرار تخفيـــض عـــدد القـــوات. ويف ترشيـــن الث
اقتـــرص التفويـــض عـــى املشـــاركة يف عمليـــات تأمـــن منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي، إىل أن 

ـــران 2010. ـــو / حزي ـــا يف يوني ـــض متام ـــى التفوي انته
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قوة املساعدة األمنية 

الدولية)إيساف(

 لقراءة املزيد:

 مريكو غونرت )2017(، هذه الحرب 

ال ميكن االنتصار فيا عسكريا، 

IPG بتاريخ 25 أغسطس 2017. 

نيلز أنني و إنكني ويز )2008(،

مصالح أملانيا ىف الهندوكوش.

نداء السرتاتيجية إقليمية، يف:

مجتمع جديد/مجلة فرانكفورت

2008/12، الصفحات 63-60.

نيلز أنني )2008(، ال استقرار دون

التضامن. يتم الدفاع 

عن مصداقيتنا ىف 

الهندوكوش: السياسة الدولية 

2007/10، الصفحات 89-86.

ـــاء  ـــدأت بعـــد انته ـــة أخـــرى ب ـــاك عملي ـــت هن ـــة الدامئـــة، كان ـــة الحري يف نفـــس وقـــت عملي
ـــس  ـــد مجل ـــمر 2001، اعتم ـــون األول / ديس ـــي 20 كان ـــر. فف ـــد كب ـــة إىل ح ـــامل القتالي األع
ـــرتض أن  ـــن املف ـــة. كان م ـــن دولي ـــوة أم ـــرش ق ـــض لن ـــدة تفوي ـــم املتح ـــع لألم ـــن التاب األم
ـــة  ـــة املؤقت ـــل الحكوم ـــة عم ـــاف( بحامي ـــة« )إيس ـــة الدولي ـــاعدة األمني ـــوة املس ـــوم »ق تق

ـــا.  ـــة به ـــة املحيط ـــول واملنطق ـــرزاي وكاب ـــد ك لحام

ـــرر  ـــك ق ـــوات، ولذل ـــة بق ـــا ستشـــارك يف هـــذه العملي ـــا يف وقـــت مبكـــر إىل أنه أشـــارت أملاني
ـــدي يف  ـــرش 1200 جن ـــرة ن ـــة كب ـــادئ وأغلبي ـــاش ه ـــد نق ـــتاج يف 22 ديســـمر 2001 بع البوندس

ـــوش.  ـــدو ك ـــة الهن منطق

ـــو  ـــف النات ـــخ حل ـــة يف تاري ـــول عملي ـــة أط ـــة الدولي ـــاعدة األمني ـــوة املس ـــة ق ـــت مهم أصبح
ـــان كان  ـــض األحي ـــمر 2014. يف بع ـــوم 31 ديس ـــت ي ـــد انته ـــى اآلن، وق ـــائر حت ـــا خس وأكرثه
ـــدي  ـــل 55 جن ـــة. وقـــد قت ـــدي مـــن 40 دول ـــة يصـــل إىل 140000 جن عـــدد املشـــاركن يف العملي

ـــا. ـــال 13 عاًم ـــاين خ أمل

ـــارة للجـــدل داخـــل الحكومـــة  ـــة أقـــل إث ـــة الدولي ملـــاذا كانـــت مهمـــة قـــوة املســـاعدة األمني
االشـــرتاكية الدميقراطيـــة والحمـــراء والخـــراء مقارنـــة ببعثـــة عمليـــة الحريـــة الدامئـــة؟

ـــاد  ـــة تهـــدف إىل املســـاعدة يف اســـتقرار الب ـــة للمســـاعدة األمني كانـــت مهمـــة القـــوة الدولي
ـــك  ـــد. ونتيجـــة لذل ـــة تعمـــل بشـــكل جي ـــاكل الدول ـــاء هي ومتكينهـــا مـــن األعـــامر وإعـــادة بن
يفـــرتض أن تصبـــح عمليـــة التنميـــة الذاتيـــة ممكنـــة. وفـــوق كل ذلـــك فقـــد ســـاعد الوجـــود 
ـــة  ـــة الدامئ ـــة الحري ـــن عملي ـــض م ـــى النقي ـــدين، وع ـــل امل ـــى العم ـــاظ ع العســـكري يف الحف
فقـــد اعتمـــدت هـــذه املهمـــة عـــى إدراك أن اإلرهـــاب ال ميكـــن محاربتـــه بالعمـــل العســـكري 
ـــن يف  ـــن البعثت ـــيل ب ـــع العم ـــث الواق ـــن حي ـــز م ـــب التميي ـــه يصع ـــك فإن ـــع ذل ـــده. وم وح

ـــان. ـــن األحي ـــر م كث

ففـــي عـــام 2017 ســـاءت الحالـــة األمنيـــة مـــرة أخـــرى، ورأت الواليـــات املتحـــدة أنهـــا مجـــرة 
ـــن  ـــن املمك ـــا إذا كان م ـــول م ـــدي ح ـــم نق ـــراء تقيي ـــا إج ـــا. كان رضوري ـــادة قواته ـــى زي ع

ـــك. ـــا ذل ـــف ميكنه ـــا، وكي ـــح يف مهمته ـــة أن تنج ـــة األمني ـــاعدة الدولي ـــوة املس لق
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الرئيس بوش االبن "محور الرش"

3.4.7. „ال لحرب العراق“

لسؤال ا

هل تشارك أملانيا يف الحرب ضد العراق

لسياق ا

تزعم الواليات املتحدة أن العراق ميتلك أسلحة دمار شامل. إنهم يعدون لحرب تهدف إىل طرد الدكتاتور صدام حسن.

املوافقون

الحزب الدميقراطي املسيحي: الواليات املتحدة هي رشيك األمن األكرث أهمية، انقسام أوروبا يف مسائل السياسة الخارجية 

واألمنية، الطريق األملاين الخاص"

لرافضون ا

الحزب االشرتايك الدميقراطي: رفض الرؤية العاملية التي يروجها املحافظون الجدد، والتي توجد فيها دول "جيدة" وأخرى 

"رشيرة"، ال يوجد دليل عى أسلحة الدمار الشامل، ال رشعية من األمم املتحدة

املرتتبة اآلثار   / القرار 

يوم 19 مارس 2003 بدأ تحالف الحرب بقيادة الواليات املتحدة الهجوم عى العراق. إال أن أملانيا مل تشارك فيه.

ـــن  ـــه ع ـــن يف خطاب ـــوش االب ـــس ب ـــن الرئي ـــورك أعل ـــامت نيوي ـــن هج ـــهر م ـــة أش ـــد بضع بع
حالـــة االتحـــاد أن دول إيـــران والعـــراق وكوريـــا الشـــاملية هـــي »محـــور الـــرش«. وأعلـــن أنـــه 
يف املرحلـــة التاليـــة مـــن محاربـــة اإلرهـــاب أن الواليـــات املتحـــدة، إذا لـــزم األمـــر، ســـتترصف 
ـــة  ـــة بعملي ـــة األمريكي ـــام الحكوم ـــك قي ـــب عـــى ذل ـــرة«. وترت ـــدول الرشي وحدهـــا ضـــد »ال

ـــة.  ـــه أساســـية لسياســـتها الخارجي إعـــادة توجي

ـــورة  ـــدول املذك ـــة يف ال ـــامل، وخاص ـــاء الع ـــع أنح ـــة يف جمي ـــدم الراح ـــاب يف ع ـــبب الخط تس
وأوروبـــا. جرنـــوت ايرلـــر نائـــب رئيـــس الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي رئيـــس كتلـــة الحـــزب 
ـــات  ـــم الوالي ـــل وحل ـــة تعق ـــدح يف البداي ـــذي م ـــتاج ال ـــي يف البوندس ـــي الدميقراط ألاجتامع
املتحـــدة بعـــد الهجـــامت، انتقـــد الحقـــا وبشـــكل علنـــي »ســـحب العهـــد القديـــم« بوصـــف 
ـــة  ـــا »إهان ـــران بأنه ـــاه إي ـــة تج ـــة األمريكي ـــف السياس ـــرش ووص ـــور ال ـــاث مبح ـــدول الث ال

ـــة«.  ـــة األوروبي ـــة للسياس علني
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الحزب االجتامعي الدميقراطي: 

ال للحرب عى العراق

ـــل  ـــى العم ـــد ع ـــكل متزاي ـــدة بش ـــات املتح ـــة يف الوالي ـــة األمني ـــرصت السياس ـــن اقت يف ح
العســـكري، فقـــد واصلـــت الحكومـــة املكونـــة مـــن االشـــرتاكين والخـــر التأكيـــد عـــى مبـــدأ 
»فهـــم شـــامل ومعـــزز لألمـــن«. وبحســـب وزيـــر الدفـــاع شـــاربينج فـــإن هـــذا يشـــمل وضـــع 
ـــراف  ـــددة األط ـــات متع ـــدون اتفاق ـــه ب ـــة وأن ـــة الحديث ـــة األمني ـــب السياس ـــة يف قل الوقاي
ومعايـــر دوليـــة ســـينتهى األمـــر إىل »تقويـــض األمـــن واالســـتقرار العامليـــن«. وكان مـــن 

ـــن. ـــن املوقف ـــن هذي ـــرتك ب ـــم مش ـــى قاس ـــور ع ـــا العث ـــتحيل تقريب املس

ويف أملانيـــا تعرضـــت السياســـة األمريكيـــة لانتقـــاد لرتكيزهـــا عـــى العمليـــات العســـكرية. كان 
ـــه يف  ـــر بانتقـــاد رشيـــك الناتـــو وقـــال إن بـــوش اكـــد ل املستشـــار رشودر يف البدايـــة غـــر متأث
محادثـــة شـــخصية أنـــه ال توجـــد خطـــط للتدخـــل العســـكري. وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة فيـــرش 
مـــن أن التحالـــف املناهـــض لإلرهـــاب ميكـــن أن ينهـــار يف حـــال هجـــوم أمريـــيك عـــى العـــراق. 

ـــة  ـــإن قضي ـــر، ف ـــت مبك ـــرة يف وق ـــت ظاه ـــرصاع أصبح ـــوط ال ـــم أن خط ـــك ورغ ـــع ذل وم
ـــطس 2002.  ـــل أغس ـــة يف أوائ ـــة االنتخابي ـــى الحمل ـــوي حت ـــوى دور ثان ـــب س ـــراق مل تلع الع
ولكـــن هـــذا تغـــر يـــوم 5 أغســـطس 2002. حيـــث ألقـــى املستشـــار رشودر ذلـــك اليـــوم 
ـــن  ـــر م ـــوف كث ـــى خ ـــه ع ـــع رد في ـــاق واس ـــى نط ـــانًا ع ـــى استحس ـــر لق ـــا يف هانوف خطابً

ـــكري.  ـــل عس ـــام بعم ـــًة القي ـــارض رصاح ـــراق وع ـــرب الع ـــن ح ـــاس م الن

ـــس الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي للحـــرب ضـــد العـــراق محـــل جـــدل  ومل يكـــن رفـــض رئي
داخـــل الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي. ويف اســـتطاع أجرتـــه املجلـــة اإلخباريـــة »ديـــر 
ـــض  ـــراق بتفوي ـــى الع ـــا يف هجـــوم ع ـــاركة أملاني ـــن املشـــاركن مش ـــارض 65٪ م ـــبيجل«، ع ش
مـــن األمـــم املتحـــدة. ورأت املعارضـــة يف حـــزب االتحـــاد املســـيحي الدميقراطـــي أن الرشاكـــة 

ـــر.  ـــيس يف خط ـــر األطل ع

ومـــن وجهـــة نظـــر الحـــزب االشـــرتايك الدميقراطـــي فقـــد فقـــد رســـخت تهديـــدات الواليـــات 
ـــات  ـــدد يف الوالي ـــون الج ـــا املحافظ ـــف ورائه ـــامل يق ـــة للع ـــورة معين ـــكرية ص ـــدة العس املتح

ـــرة. ـــدة وأخـــرى رشي ـــك الصـــورة دول جي ـــث توجـــد يف تل املتحـــدة. حي

ـــل  ـــطس 002، أن »العم ـــيني يف 28 أغس ـــك تش ـــيك دي ـــس األمري ـــب الرئي ـــن نائ ـــد أن أعل بع
ـــرصاع مل  ـــايس لل ـــل الدبلوم ـــأن الح ـــرتاض ب ـــإن االف ـــي« ف ـــراق  »حتم ـــد الع ـــتباقي« ض االس

ـــة. ـــارات األمريكي ـــب أي دور يف االعتب ـــد يلع يع
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ـــه ال يحـــق ألحـــد أن  ـــاً إن ـــرده، قائ ـــن التـــرصف مبف ـــيك م ـــس األمري ـــد حـــذر رشودر الرئي وق
ـــم املتحـــدة«.  ـــع لألم ـــن التاب ـــس األم ـــة مجل »يتخـــذ أي إجـــراء دون رشعي

ـــذه  ـــال ه ـــاب خ ـــة اإلره ـــا يف مكافح ـــاء بالتزاماته ـــة الوف ـــة االتحادي ـــت الجمهوري وواصل
ـــإن  ـــك ف ـــة. ومـــع ذل ـــع ســـلطات األمـــن األمريكي ـــب م الفـــرتة واســـتمرت يف العمـــل عـــن كث
»ال« للحـــرب يف العـــراق مل ميثـــل فقـــط نقطـــة تحـــول يف العاقـــة عـــر األطلـــيس، بـــل أظهـــر 
ـــة.  ـــة املهم ـــة واألمني ـــا الخارجي ـــول القضاي ـــد ح ـــوت واح ـــدث بص ـــا مل تتح ـــا أن أوروب أيًض
ـــن حـــن  ـــات املتحـــدة. ف ـــرصف الوالي ـــكا والنمســـا ت ـــا وفرنســـا وبلجي ـــدت أملاني ـــث انتق حي
أعلنـــت بريطانيـــا وإيطاليـــا وإســـبانيا والرتغـــال والدمنـــارك وأيضـــا املجـــر وبولنـــدا وجمهوريـــة 

ـــا ـــم له ـــيك دعمه التش

ـــدويل  ـــن ال ـــس األم ـــاول إىل مجل ـــن ب ـــيك كول ـــة األمري ـــر الخارجي ـــدم وزي ـــر 2003، ق يف 5 فراي
ـــار الشـــامل يف العـــراق. ويف 17 مـــارس 2003 أصـــدر  ـــاج أســـلحة الدم ـــة مزعومـــة عـــن إنت أدل
ـــراق  ـــادرة الع ـــدام مبغ ـــب ص ـــي يطال ـــور العراق ـــاً للديكتات ـــذاًرا نهائي ـــيك إن ـــس األمري الرئي
ـــأن  ـــدة الــــ18 بش ـــم املتح ـــرارات األم ـــن ق ـــمله أي م ـــب مل يش ـــو مطل ـــاعة. وه ـــال 48 س خ
العـــراق. بعـــد ثاثـــة أيـــام مـــن خطـــاب بـــوش بـــدأت حـــرب الخليـــج الثالثـــة مـــن بالعمليـــة 

ـــب«. ـــة والرع ـــم »الصدم ـــت اس ـــي حمل ـــكرية الت العس

للنقاش
يف عـــام 2014، ناقشـــت الحكومـــة األملانيـــة مســـألة مـــا إذا كان ينبغـــي إرســـال األســـلحة 
ـــراق. ورأى أنصـــار  ـــتان الع ـــم كردس ـــوات املســـلحة إلقلي ـــة، الق ـــوات البشـــمركة الكردي إىل ق
ـــة اإلســـامية«  ـــراد يف الحـــرب ضـــد منظمـــة »الدول ـــه إجـــراء مناســـب لدعـــم األك الداخـــل أن
اإلرهابيـــة. وأشـــار النقـــاد إىل أنـــه كان مـــن مبـــادئ السياســـة األمنيـــة األملانيـــة عـــدم إرســـال 
ـــدى  ـــى إذا أدى إرســـال األســـلحة عـــى امل ـــة حت ـــي النهاي ـــات. فف األســـلحة إىل مناطـــق األزم
ـــه عـــى املـــدى الطويـــل يـــؤدى الحتـــامل حـــدوث  القصـــر إىل دعـــم األهـــداف املرجـــوة، فان
رصاع يف تلـــك املناطـــق، ويف الحالـــة التـــي نحـــن بصددهـــا فقـــد يســـاعد هـــذا عـــى حـــدوث 
ـــامل  ـــف ش ـــو يف حل ـــت عض ـــي يف ذات الوق ـــي ه ـــة الت ـــة الرتكي ـــراد والدول ـــن األك رصاع ب

ـــلحة.  ـــال األس ـــاف إرس ـــة املط ـــة يف نهاي ـــة األملاني ـــارت الحكوم ـــيس. اخت األطل
ركـــم؟ ا ســـيكون قرا نهـــا فـــامذ لـــو كنتـــم مكا
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عنارص 

بوصلة

 لقراءة املزيد:

 كتلة الحزب االجتامعي 

الدميقراطي )النارش( )2017(،

سياسة السالم والتهدئة 

االجتامعية الدميقراطية ىف 

أوقات التحديات الدولية،

برلني.

لجنة القيمة األساسية للحزب 

االجتامعي الدميقراطي )النارش( 

)2015(، السالم، الدميقراطية،

التنمية، أوروبا -

خرائط املسار من وضع 

األزمة الحالية

للسياسة العاملية، ورقة 

نقاش، برلني.

 3.5  عنارص بوصلة السام واألمن.

عندمـــا ســـأل صحفـــي بريطـــاين رئيـــس لبـــوزراء لبريطـــاين لبســـابق هارولـــد ماكميـــان 
ـــا: »األحـــداث  ـــه قائ ـــات عـــن مســـارها، رد علي ـــد بالحكوم ـــا يحي ـــرث م ـــن أك )1894-1986( ع

ـــداث.«10  ـــي... األح ـــا بن ي

ـــق  ـــة هـــي مجـــال ســـيايس ينطب ـــة واألمني ـــول إن السياســـة الخارجي ـــد الق ـــكل تأكي ـــا ب ميكنن
عليـــه هـــذا االقتبـــاس بطريقـــة خاصـــة. حتـــى الفاعلـــن يف الدميوقراطيـــة االشـــرتاكية اضطـــروا 
ـــة بعـــد  ـــة امللموســـة خـــال الــــ 154 ســـنة املاضي ـــف مســـار السياســـة األمني إىل إعـــادة تعري

األحـــداث الكـــرى.

ومـــع ذلـــك فـــإن أســـاس أي توجـــه جديـــد كان ومـــا زال بوصلـــة ثابتـــة للقيـــم يتـــم معايرتهـــا 
بنـــاء عـــى القيـــم األساســـية الثاثـــة للدميوقراطيـــة االجتامعيـــة: الحريـــة والعدالـــة والتضامن. 

إذا اتبـــع املـــرء هـــذه البوصلـــة فسيكتشـــف برعـــة أنـــه ال ميكـــن تحقيـــق الحريـــة والعدالـــة 
ـــية(  ـــل الدبلوماس ـــة )مث ـــة الخارجي ـــق السياس ـــن طري ـــة ع ـــة الدولي ـــن يف السياس والتضام
ـــة.  ـــة التنمي ـــال سياس ـــن خ ـــا م ـــن أيًض ـــط، ولك ـــكرية( فق ـــل العس ـــة )مث ـــة األمني والسياس

ـــات  ـــة والسياس ـــة والبيئي ـــات التجاري ـــل السياس ـــرى، مث ـــات أخ ـــن سياس ـــع ب ـــي الجم ينبغ
املاليـــة العامليـــة، وجمعهـــا كجـــزء مـــن  نهـــج شـــبيك لتفـــادي اآلثـــار الســـلبية غـــر املتعمـــدة 
قـــدر اإلمـــكان ولتعزيـــز اآلثـــار الهيكليـــة اإليجابيـــة. هـــذا األمـــر يتطلـــب مناقشـــة مفتوحـــة 

ـــة.  ـــدف املحتمل حـــول مشـــاكل اله

ـــة. إحـــدى نقـــاط  ـــد مـــن العامـــات املركزي يتطلـــب فهـــم الســـلوك الســـيايس امللمـــوس املزي
ـــة االشـــرتاكية املوصـــوف يف الفصـــل 2-1. إن  ـــوم الســـالم للدميقراطي ـــط هـــذه هـــي مفه الرب
ـــة االشـــرتاكية يعنـــى اكـــرث مـــن عـــدم مجـــرد عـــدم الحـــرب. الســـام مـــن منظـــور الدميقراطي

ونوقـــش بالفعل يف الفصـــل 2.1.  

ـــذي يقـــوم عـــى  ـــة أخـــرى يف الفصـــل 2.2 مفهـــوم األمـــن الشـــامل، وال تصـــف نقطـــة مركزي
السياســـة الدوليـــة للدميقراطيـــة االشـــرتاكية، ويشـــمل باإلضافـــة إىل السياســـة الخارجيـــة 

ـــة.  ـــة والبيئي ـــة والتنموي ـــب االقتصادي ـــة، الجوان ـــب األمني والجوان

10  الرتجمة جى دي:  "األحداث يا فتى، األحداث". 
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لقراءة املزيد:

 نيلز أنني )2016(، أكرث وقائية، 

أكرث اسرتاتيجية، أكرث أساسية:

 ،PeaceLab ،تطوير منع األزمات

مقال بتاريخ 21 يوليو 2016.

صورة 1: بوصلة سياسة السالم واألمن 

ـــب  ـــاس يتطل ـــع الن ـــوم شـــامل لألمـــن:  األمـــن لجمي ـــوم عـــى مفه ـــة تق „إن سياســـتنا الدولي
ـــة  ـــة والثقافي ـــة واالقتصادي ـــة االجتامعي ـــة، والتنمي ـــة، والدميقراطي ـــة والحري الســـالم، والعدال

املســـتدامة“)برنامج هامبـــورج 2007: 20(

يف النهايـــة، ميكـــن للمـــرء أن يحـــدد املمـــر الـــذي تتحـــرك فيـــه الدميقراطيـــة االشـــرتاكية 
ـــه  ـــار مســـامل، إال أن ـــة االشـــرتاكية ليســـت تي ـــا. عـــى الرغـــم مـــن أن الدميقراطي وفقـــا لتوجهه
ـــا ســـتدافع  ـــور، أنه ـــم املذك ـــون القي ـــبب قان ـــرى، بس ـــة أخ ـــن ناحي ـــن، م ـــر املمك ـــن غ م
ـــوذج »الســـلطة  ـــا تتحـــرك يف نطـــاق من ـــك، فإنه ـــن ذل ـــدال م ـــوة عســـكرية. ب ـــا كق ـــن أملاني ع

ـــام« ـــوة الس ـــة أو ق املدني

�وذج:

أولوية الوقاية
املدنية وتخفيف حدة التوتر والدبلوماسية

املهام الخارجية للجيش األملا� 
فقط يف إطار اسرتاتيجية سياسية شاملة +

عىل أساس الدستور األملا� وميثاق األمم املتحدة + ومعاي  أخرى

نقطة ارتساء نقطة ارتساء

مفهوم األمنمفهوم السالم

الترصف املتشابك

(السياسة الخارجية، واألمنية،
والتنموية زائد

حقول سياسية أخرى)

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان | امليثاق االجت�عي واملد� | ميثاق الحقوق األساسّية (االتحاد األورو�) | االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

الحريــة            العدالــة            التضامــن

املد� أو
قوة من أجل السالم

املباديء

• المشروعية

• التعاون

• التضامن الدولي

• نزع السالح وتخفيف حدة التوتر

الحقوق األساسية

القيم األساسية
للد¦قراطية االجت¤عية
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 لقراءة املزيد:

 يوخني هيبلر )2007(، الرشوط،

معايري وحدود التدخالت

العسكرية، يف: برونو شوخ 

وأخرون )النارش(، تقرير 

السالم لسنة 2007.

جري فان دير لني )2017(، مستقبل

احتكار االستخدام الرشعي للقوة:

أربعة بدائل للمستقبل العاملي، 

مؤسسة فريدريش إيربت )النارش(

تقرير السالم السنوي ملعاهد 

بحوث السالم الخمس األملانية؛ 

www.friedens-gutachten.de

الكتاب السنوي ملعهد 

ستوكهومل الدويل لبحوث السالم

)SIPRI(

„رغـــم أن الكثرييـــن قـــرروا أن دعـــاة الســـالم يعتـــربون الدميقراطيـــة االشـــرتاكية ملجـــأ 
سياســـيا، فإنهـــا مل تكـــن أبـــدا حزبـــا مســـاملا. لكنهـــا كانـــت محصنـــة ضـــد الشـــوفينية والنزعـــة 
العســـكرية، حيـــث تحملـــت مســـؤولية الحكومـــة، وخدمـــت الســـالم. نحـــن فخـــورون بأننـــا 

ـــدا ضـــد شـــعبنا. „ ـــتبداد أب ـــع أو االس مل نخـــض الحـــرب أو القم
)برنامج هامبورج 2007: 13–14(

إن مهمـــة عســـكرية يف الخـــارج ال ميكـــن أن تتـــم إال عـــى أســـاس تفويـــض مـــن األمـــم 
ـــة االشـــرتاكية، ويجـــب أن يقرهـــا الرملـــان ويجـــب أن  املتحـــدة مـــن وجهـــة نظـــر الدميقراطي
ـــل  ـــة العم ـــي أن فعالي ـــذا يعن ـــامل. وه ـــيايس ش ـــج س ـــن نه ـــزء م ـــة كج ـــا واقعي ـــع أهداف تتب

ـــتقلة. ـــامت املس ـــن التقيي ـــق م ـــاج إىل التحق ـــكري( تحت )العس

باإلضافـــة إىل ذلـــك، يشـــمل هـــذا إجـــراء مناقشـــات عامـــة يف الفـــرتة التـــي تســـبق عمليـــات 
البعثـــات الخارجيـــة للجيـــش االتحـــادي، عـــى ســـبيل املثـــال، معايـــر صنـــع القـــرار، أو 
األهـــداف السياســـية أو االســـرتاتيجية العامـــة، فضـــاً عـــن رشوط النجـــاح وفعاليـــة األدوات.

3.6.  نظرة عى الخريطة: هل الســـام شئ خيايل؟ 

ـــة  ـــوات ملموس ـــد خط ـــن تحدي ـــاه. ال ميك ـــر إىل االتج ـــي تش ـــه.  فه ـــة التوجي ـــح البوصل تتي
إال بالنظـــر إىل املناطـــق املحيطـــة وخريطـــة جيـــدة. يف عـــام 2017، تبـــدو النظـــرة األوىل عـــى 

ـــة.  ـــن محزن ـــام واألم ـــة الس خريط

ـــه  ـــا مجموع ـــدويل )HIIK( م ـــرصاع ال ـــاث ال ـــرغ ألبح ـــد هايدل ـــرصاع ملعه ـــاس ال ـــد مقي رص
ـــا.  ـــا عنيًف ـــك 226 نزاًع ـــا يف ذل ـــام 2016، مب ـــامل يف ع ـــاء الع ـــع أنح ـــا يف جمي 402 نزاًع
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)10  :2016( HIIK وفقا ملعهد هايدلربغ ألبحاث الرصاع الدويل)صورة 2:   نزاعات عام 2016 )عى املستويني املحى والدويل

)11 )11 :2016( HIIK وفقا ملعهد هايدلربغ ألبحاث الرصاع الدويل  ،)صورة 3:  النزاعات العنيفة 2016 )املستوى بني الدول

(AUF NATIONALER UND INTERNATIONALER EBENE)

JD World Wagner IV؛ الرتجمة:  عــرض: 

األزمات غ� املقرتنة بالعنف   ٢

ع ا لرص ا ــد  بُع

عدم الرصاع   ٠

النزاعات   ١

األزمات املقرتنة بالعنف   ٣

الحرب املحدودة  ٤ 

الحرب  ٥

عنيف  

عنيف غ�  األزمات غ� املقرتنة بالعنف   ٢

ع ا لرص ا ــد  بُع

عدم الرصاع   ٠

النزاعات   ١

األزمات املقرتنة بالعنف   ٣

الحرب املحدودة  ٤ 

الحرب  ٥

عنيف  

عنيف غ� 

(SUBNATIONALE EBENE)

JD World Wagner IV؛ الرتجمة:  عــرض: 

ع ا لرص ا ــد  بُع

الحرب املحدودة   ٤

الحرب   ٥

األزمات املقرتنة بالعنف  ٣

عدم الرصاع

ع ا لرص ا ــد  بُع

الحرب املحدودة   ٤

الحرب   ٥

األزمات املقرتنة بالعنف  ٣

عدم الرصاع
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التسلح 

نفقات

الرصاعات الجديدة والقدمية

االتحاد األورويب 

الضعيف والقومية

لكن أيًضا: 

جدول أعامل 2030 

واتفاقية املناخ ىف باريس

وفًقـــا لحســـابات معهـــد ســـتوكهومل الـــدويل ألبحـــاث الســـام، بلـــغ اإلنفـــاق العســـكري 
العاملـــي يف عـــام 2016 مـــا مقـــداره 1.686 مليـــار دوالر. يســـاوى هـــذا 2.2 باملائـــة مـــن الناتـــج 
ـــة، كان اإلنفـــاق الدفاعـــي  ـــا الغربي ـــرد. يف أوروب املحـــيل اإلجـــاميل العاملـــي أو 227 دوالًرا للف
ـــا يف جميـــع  أعـــى بنســـبة 2.6 يف املائـــة عنـــه يف عـــام 2015. ظـــل اإلنفـــاق عـــى األســـلحة ثابتً

.)12  :2017 SIPRI ـــا )راجـــع ـــامل تقريبً أنحـــاء الع

ـــف  ـــن حل ـــة ب ـــرصاع القدمي ـــا، تجـــددت خطـــوط ال ـــرم حديث ـــرة الق ـــال شـــبه جزي ـــع احت م
الناتـــو وروســـيا. ويف الوقـــت نفســـه، هنـــاك حـــروب بالوكالـــة جديـــدة بـــن القـــوى العســـكرية 
الكـــرى، عـــى ســـبيل املثـــال يف ســـوريا، وأبعـــاد جديـــدة يف املواجهـــة العســـكرية مـــع جهـــات 

إرهابيـــة غـــر تابعـــة للدولـــة، مثـــل مـــا يســـمى بالدولـــة اإلســـامية )IS( أو بوكـــو حـــرام.

إن األمـــل يف إيجـــاد حلـــول متعـــددة األطـــراف لهـــذه الرصاعـــات يصطـــدم مـــع صعـــود 
الحـــركات القوميـــة يف أوروبـــا، ولكـــن أيضـــا يف الواليـــات املتحـــدة. ومـــن املؤكـــد أن مؤسســـات 
ـــة  ـــدة طويل ـــا: فلم ـــد ســـاهمت بنفســـها يف تراجـــع أهميته ـــددة األطـــراف ق ـــة املتع السياس
ـــد  اســـتطاع الجهـــاز التكنوقراطـــي الهـــروب مـــن الحاجـــة امللحـــة لإلصـــاح مـــن حيـــث املزي
مـــن الشـــفافية والفعاليـــة واملســـاءلة - مبـــا يف ذلـــك األمـــم املتحـــدة )UN( ومنظـــامت 
االتحـــاد األورويب فـــوق الوطنيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن األمـــم املتحـــدة، وهـــي املحفـــل الرئيـــيس 
ـــاون  ـــات التع ـــر تحالف ـــا، تعت ـــي، وغره ـــى الصعيـــد العامل ـــا ع ـــد وتطبيقه ـــع القواع لوض
ـــم السياســـة،  ـــادة تأمي ـــدول األعضـــاء. يف ظـــل إع ـــه ال ـــا يســـمح ب ـــدر م ـــة بق اإلقليمـــي فعال
ـــاكل وأدوات  ـــل هي ـــة خطـــرة مث ـــم املتحـــدة يف أزم ـــئ إذن أن تكـــون األم ـــن املفاج ـــس م لي

ـــة. ـــام األوروبي ـــة الس بني

ومـــع ذلـــك هنـــاك أمـــل. إن اعتـــامد »خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 2030« واتفـــاق 
ـــذ  ـــا من ـــي كان مـــن املســـتحيل التفكـــر فيه ـــاخ هـــام مـــن النجاحـــات الت باريـــس بشـــأن املن
ـــة  ـــة ملكافحـــة األســـلحة النووي ـــل للســـام لحمل ـــزة نوب ـــح جائ ـــن خـــال من ـــة. م ـــرتة طويل ف

ـــاح.  ـــزع الس ـــة لن ـــارة عاملي ـــل إش ـــزة نوب ـــة جائ ـــت لجن ICAN، وضع

ـــل  ـــن املث ـــرتاب م ـــة يف االق ـــة االجتامعي ـــدأ اســـرتاتيجية الســـام للدميقراطي ـــن أن تب ـــن ميك أي
ـــاول هـــذا الســـؤال يف الفصـــل 4. ـــة؟ ســـيتم تن ـــا البوصل ـــي تصوغه ـــا الت العلي
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ميكن للمرء صنع السالم

 لقراءة املزيد:

 معلومات حالية عن أعامل 

مؤسسة فريدريش إيربت ىف مجال 

السياسة الدولية للسالم واألمن

تحت: 

www.fes.de/index.    t

id=2677؟php

 : ـــام لس  4.  صنع ا
ـــج  لنه ت وا تيجيا ـــرتا الس ا

يف هذا الفصل يتم
ــة 	  ــلمية للدميقراطيـ ــة السـ ــة عـــن مرتكـــزات السياسـ ــة عامـ ــاء ملحـ  إعطـ

االجتامعيـــة،
رشح ملاذا يحتاج السام إىل مزيد من العدالة عى مستوى العامل،	 
وصف كيف يساهم التعاون اإلمنايئ يف السام،	 
مناقشة دور الجنسن يف النزاع املسلح وصنع السام،	 
تحديد كيف ميكن أن ينجح نزع الساح النووي وعدم انتشاره.	 

ـــن  ـــج ع ـــم نات ـــذا الفه ـــه. ه ـــام وحاميت ـــن صنـــع الس ـــب وميك ـــام. يج ـــع الس ـــا صن ميكنن
ـــاء عـــى هـــذا يحـــدد هـــذا الفصـــل  ـــة. وبن ـــة االجتامعي ـــن للدميقراطي ـــة الســـام واألم بوصل
العنـــارص التـــي يجـــب أن تتضمنهـــا اســـرتاتيجية الســـام للدميقراطيـــة االجتامعيـــة. باإلضافـــة 
ـــة خاصـــة مـــن منظـــور  ـــل أهمي ـــاول أربعـــة أســـاليب سياســـة محـــددة متث ـــم تن ـــك يت إىل ذل

ـــة. ـــة االجتامعي الدميقراطي

 4.1  الركائز األساسية  السرتاتيجية السام الدولية الدميقراطية االجتامعية
بقلم كونستانتني بريفالت وبودو شولتسه

ـــة  ـــرتاتيجية لسياس ـــس االس ـــا أس ـــدويل؟ م ـــيايس ال ـــل الس ـــة العم ـــاه بوصل ـــو إذن اتج ـــا ه م
ـــتخاصها؟ ـــن اس ـــي ميك ـــة الت ـــة االجتامعي ـــام الدميقراطي الس

بفضـــل قيمتهـــا وتوجههـــا القيمـــى توفـــر البوصلـــة املرجعيـــة األوىل يف الفـــرتات التـــي تشـــهد 
اضطرابـــات عـــى مســـتوى العـــامل. 
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السياسة الدولية ليست 

لعبة خارسة

"نفعل كام فعلنا حتى 

اآلن" ليست كافية

نحتاج إىل:

خطة اسرتاتيجية شاملة

ـــة  ـــة إىل املحطـــات التاريخي ـــا وأماكـــن أخـــرى، باإلضاف ـــة يف أوروب يف ظـــل التجـــارب التاريخي
لحركـــة الدميقراطيـــة االجتامعيـــة )انظـــر الفصـــل 3.4(، يبـــدوا واضحا أنـــه ال االنتـــكاس العاملي 
يف اتجـــاه القوميـــة واالســـتبداد وال فهـــم السياســـة الدوليـــة باعتبارهـــا لعبـــة محصلتهـــا صفـــر 
ســـيكون قـــادرا عـــى حـــل أي مـــن املشـــاكل العامليـــة )مثـــل تغـــر املنـــاخ، وانتشـــار األســـلحة 

النوويـــة، واإلرهـــاب، والجرميـــة املنظمـــة، واللجـــوء والنـــزوح( يف هـــذا العـــامل. 

بـــل عـــى العكـــس،  فتعليـــل هـــذه التحديـــات بأســـباب خارجيـــة ســـيؤدي إىل تفاقـــم تأثرهـــا 
ـــى  ـــن ع ـــى، ولك ـــتوى املح ـــى املس ـــا ع ـــامل، ورمب ـــا يف الع ـــرا وضعف ـــاس فق ـــد الن ـــى أش ع
ـــكان  ـــع س ـــى جمي ـــات ع ـــك التحدي ـــرات تل ـــم تأث ـــك إىل تفاق ـــيؤدي ذل ـــدى املتوســـط س امل
ـــام  ـــرتاتيجية الس ـــون اس ـــب أن تك ـــك، يج ـــا. لذل ـــرص له ـــب ال ح ـــن عواق ـــا ع األرض، فض

ـــب. ـــددة الجوان ـــة متع ـــة االجتامعي ـــدويل للدميقراطي ال

ـــإن  ـــتاينامير(، ف ـــرت ش ـــك فال ـــيطرة« )فران ـــن الس ـــرج ع ـــه »خ ـــدو أن ـــامل يب ـــود ع ـــل وج يف ظ
ـــة  ـــة املحلي ـــى اآلن« يف السياس ـــه حت ـــا ب ـــا قمن ـــام مب ـــتمر يف القي ـــر يف أن »نس ـــرد التفك مج
ـــا  ـــدة مث ـــم املتح ـــر األم ـــة وتأث ـــور يف دميقراطي ـــه القص ـــاً. فأوج ـــون كافي ـــن يك ـــة ل والدولي
ـــي  ـــة الت ـــم العاملي ـــا مناقشـــة القي ـــام يجـــب أيًض ـــدى املتوســـط. ك ـــى امل ـــه ع يجـــب معالجت
ـــع  ـــن أو كمجتم ـــاء غربي ـــن أو كحلف ـــان أو كأوروبي ـــواء كأمل ـــا س ـــا مع ـــا تجمعن ـــعر بأنه نش

ـــي.  عامل

ففـــي نهايـــة األمـــر ونتيجـــة للعوملـــة )انظـــر الكتـــاب رقـــم 7، العوملـــة والدميقراطيـــة 
االجتامعيـــة(، فـــإن البـــرش يف نطـــاق معيشـــتهم الشـــخصية سيشـــعرون مســـتقبا بقـــوة 
أكـــر بتأثـــر نجـــاح أو فشـــل املجتمـــع الـــدويل واتخـــاذه أو عـــدم اتخـــاذه إجـــراءات معينـــة.  

ـــا السياســـية  ـــة للشـــعب إجراءاته ـــرشح الحكوم ـــة أن ت ـــك ســـتتزايد يف املســـتقبل أهمي ولذل
الخارجيـــة وتطرحهـــا للمناقشـــة. ويف هـــذا الصـــدد أيضـــا فـــإن البوصلـــة تســـاعد عـــى تطويـــر 
ـــة مـــا تـــزال هنـــاك فكـــرة أنـــه ال ميكـــن أن  وصقـــل وجهـــات النظـــر والحجـــج. ألنـــه يف النهاي
ـــع حـــاالت األزمـــات والرصاعـــات العنيفـــة.  ـــاك اســـرتاتيجية واحـــدة تناســـب جمي تكـــون هن
ـــح مـــن السياســـات واألدوات بحســـب الظـــروف  ـــج الصحي ـــد املزي ـــر بتحدي ـــق األم ـــل يتعل ب
املحيطـــة. وهـــذا يتطلـــب مفهوًمـــا اســـرتاتيجيًا شـــامًا يحـــدد قيـــم ومصالـــح وأهـــداف 

ـــة. ـــذ ملموس ـــوات تنفي ـــا بخط ـــاين ويعززه ـــركات األمل ـــات التح وأولوي
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التعلم من التدخالت السابقة

ألنـــه ميكـــن صنـــع الســـام. ومـــع ذلـــك ميكـــن للجهـــات الخارجيـــة الفاعلـــة يف أحســـن األحـــوال 
أن تدعـــم وتؤثـــر إيجابيـــا يف الظـــروف العامـــة. ففـــي نهايـــة األمـــر يعتمـــد األمـــر عـــى اإلرادة 
السياســـية لألطـــراف املحليـــة واإلقليميـــة لتطويـــر الســـام عـــى األرض وحاميتـــه عـــى املـــدى 

الطويـــل. وهـــذا أيضـــا إدراك ناتـــج عـــن بوصلـــة الســـام واألمـــن للدميقراطيـــة االجتامعيـــة.

لذلـــك نـــود أن نحـــدد ثاثـــة مجـــاالت للعمـــل أو منطلقـــات أو أســـس متثـــل أهميـــة خاصـــة 
ـــي  ـــن الجامع ـــام واألم ـــز الس ـــل تعزي ـــن أج ـــة م ـــة االجتامعي ـــر الدميقراطي ـــة نظ ـــن وجه م

ـــامل، أال وهـــي:  ـــى مســـتوى الع ع

أ( منع األزمات مدنيا وتعزيز السالم
ب( سياسة التهدئة ونزع السالح ومنع انتشار األسلحة 

ج(  تحقيق العدالة عى مستوى العامل والتعاون اإلمنايئ الدويل

يف مـــا يـــيل يتـــم باختصـــار توضيـــح النقـــاط األساســـية. فإلقـــاء نظـــرة متعمقـــة عـــى أقســـام 
مختـــارة يعطينـــا اآلراء التاليـــة. 

أ( منع األزمات مدنيا وتعزيز السالم
ـــا  ـــا م ـــذي غالب ـــة، ال ـــلوب األزم ـــن أس ـــة ع ـــن الدولي ـــام واألم ـــود الس ـــى جه ـــب أن تتخ  يج
ـــا.  ـــع محلي ـــد الواق ـــدى تعق ـــبا مل ـــون مناس ـــكرية أو ال يك ـــول العس ـــى الحل ـــدة ع ـــز بش يرك
ـــار تجـــارب إدارة  ـــرارات مـــن القمـــة إىل القاعـــدة ال تأخـــذ يف االعتب ـــم اتخـــاذ ق ـــا يت ـــاً م غالب

ـــابقة.  ـــات الس األزم

أظهـــرت التدخـــات يف أفغانســـتان وليبيـــا أن التدخـــات العســـكرية لخلـــق االســـتقرار وبنـــاء 
ـــن  ـــات ب ـــة وال النزاع ـــات الداخلي ـــل النزاع ـــن ح ـــدودا:  ال ميك ـــا مح ـــون تأثره ـــة يك الدول
ـــب  ـــن يج ـــة، ولك ـــرض هدن ـــات لف ـــك التدخ ـــؤدي تل ـــد ت ـــكري. فق ـــل العس ـــدول بالتدخ ال
حـــل النـــزاع نفســـه مـــن خـــال املفاوضـــات واالتفاقـــات. ولهـــذا الســـبب فـــإن منـــع نشـــوب 
ـــف  ـــد وق ـــاء وبع ـــرصاع أثن ـــة ال ـــف ومعالج ـــدالع العن ـــل ان ـــة قب ـــاليب مدني ـــات بأس األزم
ـــي  ـــامل وينبغ ـــاء الع ـــع أنح ـــن يف جمي ـــام واألم ـــز الس ـــة يف تعزي ـــة خاص ـــام أهمي ـــف له العن

ـــة. ـــة األملاني ـــاملة يف السياس ـــرتاتيجية ش ـــؤوليات اس ـــخ كمس أن ترتس
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ويهـــدف تعزيـــز الســـام الخارجـــي إىل تعزيـــز العاقـــات الدوليـــة الســـلمية والتعاونيـــة عـــى 
نحـــو مســـتدام، وبالتـــايل ضـــامن توفـــر الظـــروف األساســـية الازمـــة لحريتنـــا وأمننـــا وكذلـــك 
ـــإن  ـــة، ف ـــدول الرشيك ـــدين وال ـــع امل ـــة يف املجتم ـــات الفاعل ـــع الجه ـــة م ـــا. وبالرشاك ازدهارن
ـــتور  ـــة الدس ـــه يف ديباج ـــوص علي ـــدف املنص ـــق اله ـــاً إىل تحقي ـــدف أيض ـــام يه ـــز الس تعزي
للمســـاهمة يف تحقيـــق الســـام يف العـــامل. وميكـــن أن يكـــون مـــا يـــيل مـــن مجـــاالت العمـــل 

ـــارة:  املخت

ــار تنظيمـــي دويل تعـــاوين وقائـــم عـــى 	   التعزيـــز الســـيايس واملـــايل إلطـ
ــددة  ــد محـ قواعـ

 تحســـن قـــدرة املنظـــامت الدوليـــة عـــى التحـــرك: وهـــذا يشـــمل مثـــا توفـــر 	 
ـــام  ـــاء الس ـــدة لبن ـــم املتح ـــكل األم ـــاح هي ـــتدام وإص ـــل مس ـــادر متوي مص
وبعثـــات الســـام، وكذلـــك التنظيـــم املؤســـيس ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة 
لتنفيـــذ أجنـــدة عـــام 2030 أو تطويـــر الوقايـــة والوســـاطة وبنـــاء الســـام 

ـــة.  ـــة األوروبي ـــة واألمني ـــة الخارجي ـــية للسياس ـــات أساس ـــا مكون باعتباره
ـــس 	  ـــا يعك ـــل، مب ـــدى الطوي ـــى امل ـــرصاع ع ـــة لل ـــباب الجذري ـــة األس  معالج

اإلطـــار االجتامعـــي الســـيايس والعوامـــل الدوليـــة مثـــل الحكـــم الســـيئ، 
ـــاواة يف  ـــدم املس ـــي وع ـــتبعاد االجتامع ـــان، واالس ـــوق اإلنس ـــاكات حق وانته

الوصـــول إىل املـــوارد، وغســـل األمـــوال، واالتجـــار باألســـلحة.
 تعزيـــز الجهـــات الفاعلـــة يف املجتمـــع املـــدين املحـــيل وإنشـــاء هيـــاكل 	 

أساســـية محليـــة للســـام
 املشـــاركة ودعـــم الحـــوار وعمليـــات الســـام، مثـــا. مـــن خـــال زيـــادة 	 

مشـــاركة املـــرأة11
 تعزيـــز نهـــج العدالـــة االنتقاليـــة والتعامـــل مـــع املـــايض والوســـاطة يف 	 

ــات النزاعـ
 تعزيـــز )»املســـؤولية عـــن الحاميـــة« )R2P(( العاملـــي كأحـــد مبـــادئ القانون 	 

الدويل12

ـــاك حاجـــة إىل  حيـــث تتصاعـــد الرصاعـــات العنيفـــة أو تكـــون تصاعـــدت بالفعـــل تكـــون هن
ـــك  ـــدف تل ـــون ه ـــب أن يك ـــر. ويج ـــدى القص ـــى امل ـــتقرار ع ـــق االس ـــة لتحقي ـــر فعال تداب
التدابـــر هـــو التأثـــر عـــى التفاعـــات السياســـية بطريقـــة تقلـــل مـــن العنـــف وخلـــق 
ـــتقرار يف  ـــور االس ـــل مح ـــتدام. ويتمث ـــامل مس ـــكل ش ـــزاع بش ـــوية الن ـــة لتس ـــروف الازم الظ
عمليـــة تجميـــع مـــا بـــن الجوانـــب السياســـية ودبلوماســـية. التدابـــر السياســـة اإلنســـانية أو 
ـــر مشـــاريع مصممـــة خصيصـــا  ـــك يجـــب تطوي ـــاً. لذل ـــا جانب ـــزج به ـــد ي ـــة أو األمـــن ق التنمي

ـــدة. ـــى ح ـــيل ع ـــياق مح ـــع كل س ـــب م ـــا يتناس مب

11  انظر الفصل 4.4 املساواة بن الجنسن والنزاع املسلح وتعزيز السام. 

12  انظر الفصل R2P 7.4:  عدم التدخل وعدم الحامية؟  

تعزيز السالم

مجاالت العمل املمكنة

لقراءة املزيد:

 إدلجارد بوملان وبودو شولتىس 

وأخرون. )2017(، تعزيز السالم، 

وجعل العوملة عادلة، ىف الداخل 

والخارج، مؤسسة فريدريش 

إيربت )النارش(، برلني.

ادلجارد بوملان وأخرون. )2013(، 

حجر الزاوية السرتاتيجية تعزيز 

السالم وتغيري الرصاع: شاملة - 

تضامنية - مستدامة، مؤسسة 

فريدريش إيربت )النارش(، برلني.
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التفاعل: السالم الداخيل 

والخارجي 

السالم الداخيل

تخفيض )صادرات( األسلحة 

تفقد أموال اإلنفاق عى 

الجيش ىف مكان آخر

ـــث  ـــي. حي ـــيل والخارج ـــتوين الداخ ـــى املس ـــام ع ـــن الس ـــادل ب ـــر املتب ـــو التأث ـــم ه األه
ـــا  ـــاف قدرتن ـــا، إىل إضع ـــى يف أملاني ـــة، حت ـــة الداخلي ـــات االجتامعي ـــادة يف الرصاع ـــؤدي الزي ت
ـــن  ـــس م ـــى العك ـــة. وع ـــض أدوات هام ـــال تقوي ـــن خ ـــارج م ـــام يف الخ ـــز الس ـــى تعزي ع
ـــد  ـــب والبعي ـــوار األورويب القري ـــات يف الج ـــع أو إدارة الرصاع ـــى من ـــا ع ـــإن قدرتن ـــك ف ذل
ـــذا  ـــدويل. له ـــا ال ـــج عملن ـــرث بنتائ ـــارش أك ـــكل مب ـــر بش ـــا نتأث ـــيل، ألنن ـــامنا الداخ ـــوي س تق
ـــاهمة يف  ـــك املس ـــا كذل ـــه ميكنن ـــي أن ـــا يعن ـــيل ملجتمعن ـــام الداخ ـــز الس ـــا بتعزي ـــإن قيامن ف

ـــح.  ـــس صحي ـــا، والعك ـــا أيض ـــك خارجي ـــاح ذل نج

ـــاع  ـــدف الدف ـــام، به ـــز الس ـــى تعزي ـــد ع ـــكل متزاي ـــز بش ـــا أن نرك ـــا أيض ـــي لن ـــك ينبغ ولذل
عـــن قيمنـــا االجتامعيـــة األساســـية، مثـــل النظـــام الليـــرايل والدميقراطيـــة والعدالـــة االجتامعية 
ـــى  ـــي ع ـــذا ينبغ ـــا. ل ـــة له ـــة الازم ـــس االجتامعي ـــر األس ـــون وتوف ـــيادة القان ـــن وس والتضام
ـــا، والعمـــل عـــى تعزيـــز نهـــج غـــر عنيـــف  السياســـين معارضـــة محـــاوالت تقســـيم مجتمعن

ـــة. ـــة املحلي ـــة واالقتصادي ـــات السياســـية واالجتامعي للتحدي

ب( سياسة التهدئة ونزع السالح ومنع انتشار األسلحة
ـــذا  ـــامل. وه ـــاء الع ـــع أنح ـــد يف جمي ـــو متزاي ـــى نح ـــرة( متاحـــة ع ـــلحة )الصغ أصبحـــت األس
ـــك  ـــط ألولئ ـــر فق ـــادرة تتوف ـــة ن ـــان عمل ـــن األم ـــل م ـــر ويجع ـــة للخط ـــن العام ـــرض األم يع
القادريـــن عـــى توفـــره ألنفســـهم. باإلضافـــة إىل ذلـــك ميكـــن لتصديـــر األســـلحة إىل مناطـــق 
التوتـــرات أن يـــؤدي النـــدالع الرصاعـــات. وتظهـــر العواقـــب اإلنســـانية والسياســـية الفادحـــة 

ـــن.  ـــا يف الحـــرب املســـتمرة يف اليم ـــذا بوضـــوح مث له
 

ـــر.  ـــل التصدي ـــن أج ـــط م ـــايل تضغ ـــدة وبالت ـــات زائ ـــا كمي ـــة لديه ـــلحة األوروبي رشكات األس
بـــدالً مـــن ذلـــك يجـــب أن تعمـــل تلـــك الـــرشكات مـــع النقابـــات والسياســـة لتطويـــر 
ـــكار يف  ـــات االبت ـــة األجـــل وتســـخر إمكان ـــرص عمـــل طويل اســـرتاتيجيات للتحـــول لتأمـــن ف

ـــة.  ـــراض املدني ـــة لألغ الصناع

ـــدى  ـــى م ـــدان ع ـــن البل ـــد م ـــرة يف العدي ـــادة كب ـــلحة زي ـــوات املس ـــى الق ـــاق ع ازداد اإلنف
ـــاق  ـــن اإلنف ـــة م ـــتويات العالي ـــؤدي املس ـــا ت ـــاً م ـــك غالب ـــة إىل ذل ـــايض. باإلضاف ـــد امل العق
العســـكري إىل نقـــص التمويـــل للتعليـــم أو البنيـــة التحتيـــة أو أنظمـــة الضـــامن االجتامعـــي، 
ـــان  ـــن األحي ـــر م ـــد. ويف كث ـــل البل ـــية داخ ـــات السياس ـــم النزاع ـــؤدي إىل تفاق ـــن أن ت وميك
تنقلـــب األجهـــزة املفـــرتض قيامهـــا توفـــر األمـــن عـــى املعارضـــن يف بلدهـــم ويتـــم تســـخرها 

ـــة.  ـــة الحاكم ـــلطة النخب ـــى س ـــاظ ع للحف
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 لقراءة املزيد:

 سارة بروكمري )2017(، ال 

حلول دبلوماسية بدون 

 ،PeaceLab2016 ،دبلوماسيني

مقال بتاريخ 27 أبريل 2017.

أوىت فينك-كرمير )2016(، موضوع 

للمبادئ التوجيهية: نزع السالح 

 ،PeaceLab2016 ،ومراقبة التسلح

مقال بتاريخ 01 نوفمرب 2016.

ماكس أم موتشلر / ماريوس 

باليس )2017(،واجب التربير 

بدالً من عدم التدخل. توصيات 

للحكومة االتحادية الجديدة

إلصالح 

سياسة تصدير األسلحة 

األملانية، مركز التغيري الدويل 

ىف بون )BICC(، موجز 

السياسة رقم 7، بون.

ماثيو بولتون )2017(، حظر 

األسلحة النووية واألمن 

البرشى للجميع، مؤسسة 

فريدريش إيربت، نيويورك.

وتذكرنـــا هـــذه الجولـــة الحاليـــة مـــن التســـلح بفداحـــة ســـباق التســـلح بـــن الـــرشق والغـــرب 
ـــك  ـــداً: فأولئ ـــة جي ـــباق معروف ـــذا الس ـــة ه ـــاردة. وآلي ـــرب الب ـــال الح ـــردع خ ـــة ال وسياس
ـــن خـــال  ـــم م ـــادة أمنه ـــم بحاجـــة إىل زي ـــدون أنه ـــددون يعتق ـــم مه ـــن يشـــعرون بأنه الذي

ـــم(.  ـــم حلفائه ـــن خـــال دع ـــا أو م ـــاق العســـكري )محلي ـــادة اإلنف زي

ـــاهمت يف  ـــي س ـــم الت ـــر يف املفاهي ـــب التفك ـــن املناس ـــيكون م ـــك س ـــن ذل ـــدالً م ـــن ب ولك
ـــة  ـــاح، ومراقب ـــزع الس ـــة، ون ـــاء الثق ـــر بن ـــرتك، وتداب ـــن املش ـــاردة: األم ـــرب الب ـــاء الح إنه

ـــامل13.  ـــار الش ـــلحة الدم ـــار أس ـــدم انتش ـــلح وع التس

ـــاد  ـــى االتح ـــارصة ع ـــت ق ـــة )ليس ـــان أوروبي ـــة أم ـــاد بني ـــرتك إىل إيج ـــن املش ـــدف األم يه
األورويب أو الـــدول الغربيـــة(. أثبتت التجربة أثناء الحرب الباردة أنه حتى يف حالة املواجهة 
ـــمى فيام بعد منظمة األمن والتعاون يف  ـــه يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا )س الخطرة فإن

أوروبا(، تـــم إنشاء إطار سيايس يؤدي إىل االسرتخاء وبالتايل إىل األمن املشرتك.14 

ـــل  ـــى محم ـــور ع ـــي أو املتص ـــم الحقيق ـــة للخص ـــاوف األمني ـــذ املخ ـــي أخ ـــة يعن ـــاء الثق بن
ـــر  ـــاد األورويب املشـــاركة بشـــكل أك ـــا واالتح ـــى أملاني ـــق يجـــب ع ـــذا املنطل ـــن ه ـــد. وم الج
ـــو وروســـيا أو مؤمتـــر  ـــس النات ـــل مجل ـــات مث ـــر هيئ ـــة وتطوي يف مجـــال الدبلوماســـية الوقائي
حـــول األمـــن والتعـــاون يف الـــرشق األوســـط أو حتـــى التوســـط يف موقـــف املواجهـــة يف كوريـــا. 

ويبـــدو أن التدابـــر الوقائيـــة، مثـــل نـــزع الســـاح ومراقبـــة التســـلح وعـــدم انتشـــار األســـلحة، 
أكـــرث إلحاحـــا مـــن أي وقـــت مـــى يف ظـــل بيئـــة دوليـــة غـــر مســـتقرة.

لـــذا يبـــدو أن أملانيـــا واالتحـــاد األورويب تعمـــان منـــذ منتصـــف عـــام 2016 عـــى زيـــادة 
الجهـــود التـــي بـــدأت يف تجديـــد اتفاقيـــات الحـــد مـــن األســـلحة التقليديـــة يف إطـــار منظمـــة 
ـــادرة لحظـــر  ـــي )معاهـــدة تجـــارة األســـلحة(، وأخـــرا مب ـــاون عـــى نطـــاق عامل ـــن والتع األم
ـــر  ـــي حظ ـــدة. ينبغ ـــم املتح ـــوة يف األم ـــة عض ـــن 130 دول ـــرث م ـــا أك ـــة وقعته ـــلحة النووي األس

ـــلحة.  ـــة باألس ـــدة الخاص ـــم املتح ـــة األم ـــا التفاقي ـــة وفق ـــة القاتل ـــلحة اآللي ـــتخدام األس اس

13  انظر الفصل 4.5 نزع الساح النووي وعدم االنتشار.  

14  انظر الفصل 3.4.4 سياسة الرشق الجديدة منذ الستينات، والفصل 5.4 حول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
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التخيل عن الطائرات بدون طيار

قمة العرشين: 80 ٪ من 

اإلنفاق العسكري العاملي

جدول أعامل 2030

ـــن رشاء  ـــت ع ـــر إذا تخل ـــكل كب ـــتزيد بش ـــام س ـــوة س ـــة وق ـــوة مدني ـــا كق ـــة أملاني مصداقي
طائـــرات بـــدون طيـــار قـــادرة عـــى حمـــل أســـلحة. ميكـــن ألملانيـــا أن تصبـــح رائـــدة يف 
ـــتوى األورويب،  ـــى املس ـــك ع ـــم ذل ـــو لتعمي ـــلحة وأن ندع ـــر األس ـــن تصدي ـــد م ـــة الح سياس
ـــدة  ـــمل ع ـــذا يش ـــان األورويب. وه ـــة والرمل ـــات املحلي ـــن الرملان ـــرة م ـــاركة كب ـــك مبش وذل
ـــامل  ـــف ش ـــاد األورويب وحل ـــارج االتح ـــرى خ ـــر إىل دول أخ ـــر التصدي ـــا حظ ـــراءات منه إج
ـــص  ـــحب رخ ـــهيل س ـــكرية وتس ـــدات العس ـــاج املع ـــص إلنت ـــح الرتاخي ـــر من ـــيس، وحظ األطل

ـــل.  ـــا بالفع ـــم منحه ـــي ت ـــر الت التصدي

ـــاً  ـــي وتقريب ـــكري العامل ـــاق العس ـــن اإلنف ـــن ٪80 م ـــؤولة ع ـــن مس ـــة العرشي ـــد مجموع تع
جميـــع صـــادرات األســـلحة عامليـــا. كـــام أن املصالـــح الجيوسياســـية املؤثـــرة تتداخـــل يف أيـــدى 
ـــة  ـــن الجول ـــية ع ـــؤولية األساس ـــل املس ـــة تتحم ـــذه املجموع ـــإن ه ـــك ف ـــدول. ولذل ـــذه ال ه
ـــايل  ـــروب، وبالت ـــق الح ـــلحة إىل مناط ـــال األس ـــلح وانتق ـــادة التس ـــن إع ـــة م ـــدة الحالي الجدي

ـــاه. ـــل عـــى عكـــس االتج ـــل أيضـــا مســـؤولية العم ـــدول تتحم ـــإن هـــذه ال ف

ج( العدالة عى مستوى العامل والتعاون اإلمنايئ الدويل

ـــة مـــن الخـــوف  ـــة وشـــاملة خالي ـــز مجتمعـــات ســـلمية وعادل „نحـــن مصممـــون عـــى تعزي
والعنـــف. بـــدون الســـالم ال ميكـــن أن تكـــون هنـــاك تنميـــة مســـتدامة، وبـــدون تنميـــة 

ـــام 2030( ـــة ع ـــة خط ـــالم. „)مقدم ـــاك س ـــون هن ـــن أن يك ـــتدامة، ال ميك مس

ـــب  ـــق يج ـــذا املنطل ـــن ه ـــام. وم ـــام للس ـــايس ه ـــامل رشط أس ـــتوى الع ـــى مس ـــة ع العدال
ـــداف  ـــام 2015 كأه ـــدت يف ع ـــي اعتم ـــتدامة«، الت ـــة املس ـــامل 2030 للتنمي ـــدول أع ـــراءة ج ق
ـــي  ـــة )Millenium Development Goals( الت ـــة للتنمي ـــة تحـــل محـــل أهـــداف األلفي تالي

ـــا.  ـــى تحقيقه ـــدة ع ـــم املتح ـــاء يف األم ـــدول األعض ـــل ال تعم

 Sustainable Development Goals( ـــة املســـتدامة الســـبعة عـــرشة ـــل أهـــداف التنمي متث
ـــة ومســـتدامة حتـــى عـــام 2030. مـــع أخـــذ  ـــة عادل SDG[[( اإلطـــار املرجعـــي العاملـــي لتنمي
ـــة املســـتدامة واألمـــن  ـــر جـــدول األعـــامل أن التنمي ـــار يظه البعـــد الشـــامل للســـام يف االعتب
البـــرشي ال ميكـــن تحقيقهـــام إال أثنـــاء الســـام، وأن العنـــف، وهشاشـــة األوضـــاع السياســـية، 

ـــات رئيســـية.  وأســـاليب الحكـــم الســـيئة تشـــكل عقب
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بريبل كوفلر )2017(، منع 
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PeaceLab2016، مقالة بتاريخ
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النزاعات العنيفة، نيويورك.

لـــذا فـــإن الســـام هـــو أحـــد األركان الخمســـة لألجنـــدة )»النـــاس، الكوكـــب، الرخـــاء، الســـام، 
ـــة  ـــه أيضـــا الهـــدف الســـادس عـــرش املســـتقل أال وهـــو )الســـام والعدال ـــام أن ـــة«(، ك الرشاك
ـــرى تشـــمل أيضـــا  ـــداف األخ ـــإن األه ـــا الشـــامل ف ـــل منظوره ـــة(. وبفض ـــات القوي واملؤسس
ـــا، مكافحـــة الفقـــر )الهـــدف 1.4: املســـاواة  أبعـــادا ومســـاهامت هامـــة للســـام واألمـــن: مث
يف الوصـــول إىل الخدمـــات االجتامعيـــة واســـتخدام األرايض(، يف التعليـــم )الهـــدف 4.7: إدمـــاج 
ـــدف 5.2:  ـــن )اله ـــن الجنس ـــاواة ب ـــة(، املس ـــج التعليمي ـــام يف املناه ـــة الس ـــف وثقاف الاعن
إنهـــاء جميـــع أشـــكال العنـــف ضـــد النســـاء والفتيـــات(، وىف مجـــال عـــدم املســـاواة )الهـــدف 
10.2 الحـــد مـــن عـــدم املســـاواة السياســـية واالجتامعيـــة واالقتصاديـــة بـــن الفئـــات الســـكانية( 
أو يف التنميـــة الحريـــة واإلقليميـــة )الهـــدف 11 املـــدن واملجتمعـــات املســـتدامة واآلمنـــة(. 

ـــوب« أو   ـــامل« و«الجن ـــن »الش ـــز ب ـــي التميي ـــو يلغ ـــي: فه ـــق عامل ـــدة ح ـــم األجن ـــام تض ك
ـــة  ـــيل السياس ـــدول وممث ـــع ال ـــرتكة لجمي ـــؤولية املش ـــغ املس ـــن« ويصي ـــن« و«املتلق »املانح
ـــة  ـــا إىل مجتمعـــات تحافـــظ عـــى البيئ واملجتمـــع املـــدين واالقتصـــاد لتشـــجيع التحـــول عاملي
ـــريب  ـــامل الغ ـــا والع ـــا وأوروب ـــة يف أملاني ـــول - خاص ـــذا التح ـــدون ه ـــا. فب ـــا ومجتمعي اقتصادي
ســـوف تـــزداد مســـتويات عـــدم املســـاواة عـــى مســـتوى العـــامل وعاقـــات القـــوة غـــر 
املتكافئـــة والتبعيـــات، كـــام ســـيتزايد تدمـــر البيئـــة، واالســـتياء عـــى األرايض وال ميكـــن 
حـــل النزاعـــات )والرصاعـــات( الناتجـــة عـــن هـــذا . وبـــدون تحليـــل جـــدي ألســـباب العنـــف 
ـــة  ـــات املدني ـــام وإدارة النزاع ـــز الس ـــة تعزي ـــتظل عملي ـــة، س ـــؤولية الذاتي ـــكيل( واملس )الهي

ـــة.  ـــوات منقوص خط

ـــراءات  ـــلبية لإلج ـــار الس ـــي أن اآلث ـــرى يعن ـــور أخ ـــن أم ـــذا ضم ـــإن ه ـــا ف ـــبة ألملاني وبالنس
التـــي يتـــم اتخاذهـــا )مثـــا يف مجـــال سياســـة التمويـــل والتجـــارة والدفـــاع والسياســـة 
ـــار  البيئيـــة الدوليـــة( عـــى ديناميكيـــات الـــرصاع يف أماكـــن أخـــرى يجـــب أن تؤخـــذ يف االعتب
ـــن  ـــاح ع ـــب اإلفص ـــذا يج ـــدد ه ـــذا الص ـــل. ويف ه ـــن ذي قب ـــر م ـــموال بكث ـــرث ش ـــور أك مبنظ
ـــد  ـــع للتأك ـــم موس ـــلمي« أو تقيي ـــق س ـــياق »تواف ـــا يف س ـــته، مث ـــح ومناقش ـــارب املصال تض
مـــن اســـتدامة تأثـــر اإلجـــراءات، حيـــث تقـــوم الحكومـــة االتحاديـــة والبوندســـتاج مبراجعـــة 

ـــة.  ـــات الترشيعي ـــية واملقرتح ـــادرات السياس ـــع املب جمي

ـــدة  ـــم املتح ـــة لألم ـــة العام ـــن الجمعي ـــادرة ع ـــام« الص ـــظ الس ـــرارات »حف ـــاول ق ـــام تتن ك
ومجلـــس األمـــن، مـــع التأكيـــد عـــى أن تعزيـــز الســـام يجـــب أن يبـــدأ قبـــل انـــدالع العنـــف، 
ـــم عمـــل األمـــم املتحـــدة  ـــة للنزاعـــات يف صمي مـــن خـــال وضـــع معالجـــة األســـباب الهيكلي

ـــا.  ـــاء فيه ـــدول األعض وال
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باإلضافـــة إىل ذلـــك يجـــب عـــى أملانيـــا اتخـــاذ مبـــادرات لتقديـــم دعـــم خـــاص للـــدول الهشـــة 
ـــاون  ـــا التع ـــب أيض ـــام يج ـــتدامة. ك ـــة املس ـــداف التنمي ـــذ أه ـــات يف تنفي ـــرة بالرصاع واملتأث
ـــل،  ـــة، والتموي ـــارة الدولي ـــات التج ـــا يف سياس ـــة )مث ـــة املحوري ـــا العاملي ـــكيل القضاي يف تش

ـــة( مـــن منظـــور سياســـة الســـام. ـــة والصحي ـــب، والبيئي والرائ

 4.2  السام من خال العدالة
بقلم: هايدي ماري فيتســـوريك تسويل

نحـــن نعيـــش يف أوقـــات الرصاعـــات الداخليـــة املتصاعـــدة والتصدعـــات الجديـــدة. لقـــد تـــم 
ـــا يقـــرب  ـــدان م ـــع البل ـــات الســـكانية يف جمي ـــع الفئ ـــل دخـــا مـــن جمي تجاهـــل ال40٪ األق
ـــة عـــى مســـتوى  ـــات الســـوق الراديكالي ـــق سياســـات اقتصادي ـــن تطبي ـــود م ـــة عق ـــن ثاث م

ـــدول. ـــن ال ـــع املجتمعـــات وب ـــاء والفقـــراء يف جمي ـــن األغني العـــامل، وزادت الفجـــوات ب

ـــل  ـــث جع ـــة، حي ـــدور املختلف ـــل ألدوار ال ـــم بالفع ـــيم القائ ـــم التقس ـــذا إىل تفاق ـــؤدي ه وي
مـــن معظـــم البلـــدان الناميـــة مصدريـــن تقليديـــن للمـــواد الخـــام وجعـــل البلـــدان الصناعيـــة 
هـــي مواطـــن املنتجـــات والخدمـــات املبتكـــرة. ونتيجـــة لذلـــك تظهـــر ساســـل إنتـــاج وإنشـــاء 
قيمـــة مضافـــة بـــن البلـــدان املتقدمـــة والبلـــدان الناميـــة، بطريقـــة لهـــا آثـــار كارثيـــة، فمثـــا 
يف صناعـــة املابـــس: هنـــاك األجـــور الزهيـــدة وظـــروف العمـــل البائســـة، مثلـــام هـــو الحـــال 
ـــا  ـــدة به ـــادات الصاع ـــى يف دول االقتص ـــة. وحت ـــدان النامي ـــن البل ـــا م ـــش وغره يف بنغادي

ـــامل.  ـــراء يف الع ـــن الفق أعـــى عـــدد م

ـــوم  ـــث تق ـــى األرايض. حي ـــتياء ع ـــو االس ـــي ه ـــة العامل ـــدم العدال ـــى ع ـــة ع ـــد األمثل وأح
العديـــد مـــن البلـــدان املتقدمـــة والناميـــة بـــرشاء أو اســـتئجار مايـــن الهكتـــارات مـــن األرايض 
يف البلـــدان األفريقيـــة لزراعـــة املحاصيـــل الزيتيـــة، وهـــي األرايض الروريـــة بالفعـــل لألمـــن 
الغـــذايئ لألفارقـــة أنفســـهم. ومؤخـــرا هـــزت األزمـــة املاليـــة يف عامـــي 2009/2008 املجتمعـــات 
ـــاس  ـــدد الن ـــد ع ـــاص، وتزاي ـــكل خ ـــة بش ـــدان النامي ـــت البل ـــامل، وعان ـــاء الع ـــع أنح يف جمي
ـــا، وقـــد ســـارعت املؤسســـات املاليـــة الحكوميـــة الســـتعادة اســـتقرار  الذيـــن يتضـــورون جوًع
األســـواق املاليـــة، واآلن تحـــاول تلـــك املؤسســـات تحميـــل املواطنـــن مســـؤولية ضـــامن نتائـــج 
ـــم  ـــه إىل تفاق ـــذا كل ـــؤدي ه ـــارسة. وي ـــد والخ ـــة للقواع ـــر الخاضع ـــة غ ـــات املالي االقتصادي
ـــرات  ـــل توت ـــا بالفع ـــد به ـــي توج ـــق الت ـــة يف املناط ـــتباكات العنيف ـــات واالش ـــدة الرصاع ح

ـــة.  ـــات الســـكانية املختلف ـــن املجموع ب
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ليس فقط إلنقاذ القطاع املاىل!

األهداف التنموية لأللفية

)SDG( أهداف التنمية املستدامة

 التسلح: 

1.7 تريليون دوالر، تعاون 

اً تنموى: 130 مليار دوالر سنوي

وينبغـــي أال نســـمح ألنفســـنا بـــأن ندخـــل التاريـــخ بوصفنـــا الجيـــل الـــذي جمـــع تريليونـــات 
إلنقـــاذ القطـــاع املـــايل، لكننـــا مل منتلـــك القـــوة أو اإلرادة إلنقـــاذ العـــامل مـــن املجاعـــة أو 

ـــاخ. ـــر املن ـــة أو تغ ـــر أو البطال الفق
 

ألنـــه باإلضافـــة آلثـــار التجـــارة العامليـــة العنيفـــة هنـــاك أيضـــا تأثـــر متزايـــد للتغـــر املناخـــي 
العاملـــي. حيـــث يؤثـــر هـــذا التغيـــر بالدرجـــة األوىل كـــام أشـــارت األمـــم املتحـــدة، يف البلـــدان 
واملجموعـــات الســـكانية األفقـــر يف العـــامل التـــي تســـاهم بأقـــل نســـبة يف زيـــادة حـــرارة 
ـــن  ـــع الثم ـــر تدف ـــكانية األفق ـــات الس ـــذه البلـــدان واملجموع ـــألرض. ه ـــوي ل ـــاف الج الغ
ـــزوح. ـــة والن ـــد مـــن الكـــوارث الطبيعي ـــدد متزاي ـــاة أو باملجاعـــة، أو بع ـــا يف الحي مـــن فرصته

الدوليـــن  والعدالـــة  التعـــاون  فـــإن  القائـــم  الوضـــع  لهـــذا  ونظـــرا 
األبعـــاد  ذات  العنيفـــة  الرصاعـــات  منـــع  أردنـــا  إذا  للغايـــة  رضوريـــان 
لاســـتخدام.  الصالحـــة  واملســـاحات  وامليـــاه  األرض  عـــى  املســـبوقة   غـــر 
ويعنـــي ذلـــك أيضـــا أن األهـــداف املشـــرتكة التـــي حددهـــا العـــامل للحـــد مـــن الفقـــر يف عـــام 
ـــام  ـــول ع ـــا بحل ـــاء به ـــي الوف ـــي ينبغ ـــة، الت ـــة لأللفي ـــداف اإلمنائي ـــمى األه ـــا يس 2000، أي م

ـــة.  ـــة املنصف ـــد للعومل ـــة قواع ـــا مثاني ـــوة عـــى أنه ـــع بق 2015، ينبغـــي أن تتب

ـــتدامة )SDG( يف  ـــة املس ـــداف التنمي ـــامد أه ـــم اعت ـــة ت ـــة لأللفي ـــداف اإلمنائي ـــد األه وبع
ـــا  ـــي نبغـــي العمـــل عـــى تحقيقهـــا حتـــى عـــام 2030. وهـــي تنطبـــق عاملي ســـبتمر 2015. والت
عـــى جميـــع البلـــدان وتجمـــع بـــن مكافحـــة الفقـــر ومكافحـــة تغـــر املنـــاخ. ويـــأيت يف 
مقدمـــة تلـــك األهـــداف تحســـن الظـــروف املعيشـــية يف جميـــع البلـــدان للــــ40٪ األفقـــر مـــن 
ـــك  ـــم ذل ـــات: ويت ـــل املجتمع ـــر داخ ـــكل أك ـــة بش ـــة االجتامعي ـــق العدال ـــكان، وتحقي الس
لدينـــا يف أملانيـــا مثـــا عـــن طريـــق سياســـة األجـــور النشـــطة والحـــد القانـــوين األدىن لألجـــور، 
ـــر العمـــل األساســـية لرنامـــج العمـــل الائـــق  ويف البلـــدان الناميـــة مـــن خـــال تطبيـــق معاي
 social«( ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة مـــع تأمـــن الحـــد األدىن مـــن الحاميـــة االجتامعيـــة

 .)»protection floor

مـــن الواضـــح أن الـــدول التـــي ال تحـــرص اليـــوم يف سياســـاتها عـــى مراعـــاة عنـــرص االســـتدامة، 
ســـيتعن عليهـــا مواجهـــة »موجـــات تســـونامي« اجتامعيـــة ثقيلـــة يف العقـــود املقبلـــة. 
ـــة أن  ـــدان الصناعي ـــن البل ـــب م ـــروري يتطل ـــي ال ـــول االجتامعي-البيئ ـــإن التح ـــك ف ولذل
تكـــون منوذجـــا يحتـــذى بـــه، وإنشـــاء تحالفـــات بـــن الحكومـــات املتطـــورة واملجتمـــع 
ـــائل:  ـــف الوس ـــم مختل ـــادة تقيي ـــة وإع ـــود املالي ـــزام بالوع ـــة وااللت ـــدان املعني ـــدين يف البل امل
ـــن  ـــيك يف ح ـــون دوالر أمري ـــه 1.7 تريلي ـــا قيمت ـــوم م ـــي الي ـــكري العامل ـــاق العس ـــغ اإلنف يبل

ـــار دوالر.  ـــوى 130 ملي ـــوي س ـــاون التنم ـــات التع ـــاوز مخصص ال تتج
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"العدل والسالم أخوان"

لقراءة املزيد:

 هايدى مارى 

فيتسوريك تسويل )2017(،

العدل والسالم 

األخوة،

ماربورغ.

توماس بوجى )2015(، الفقر،

وثيقة حقوق اإلنسان، الوكالة 

االتحادية للرتبية السياسية 

)النارش(، من السياسة 

والتاريخ املعارص 7-9 / 2015، بون.

تيلامن سانتاريوس )2007(، 

تغري املناخ والعدالة العاملية، 

الوكالة االتحادية

للرتبية السياسية

)النارش(، من السياسة 

والتاريخ املعارص 2007/24، بون.

ـــل  ـــلح، مث ـــن التس ـــدة م ـــة جدي ـــاج إىل جول ـــلحة، وال يحت ـــادرات أس ـــاج إىل ص ـــامل ال يحت الع
ـــاج إىل  ـــه يحت ـــة. إن ـــن العدال ـــد م ـــل يحتـــاج إىل املزي ـــار. ب ـــدون طي ـــة ب ـــرات املقاتل الطائ
تحقيـــق األهـــداف، التـــي دعـــا لهـــا فيـــيل برانـــدت مـــن قبـــل يف تقريـــره عـــن الشـــامل 

والجنـــوب. 

نعـــم، يف بعـــض األحيـــان، يتطلـــب األمـــر القيـــام بعمـــل عســـكري بهـــدف تحمـــل »مســـؤولية 
ـــدل والســـام  ـــلحة. فالع ـــا األس ـــامل ال تحله ـــذا الع ـــات يف ه ـــم الرصاع ـــن:  أه ـــة«. ولك الحامي
متازمـــان. وباملناســـبة هـــذا كان أيضـــا املـــرر الـــوارد يف الطلـــب املقـــدم ملنـــح جائـــزة نوبـــل 

ـــة.  للســـام لاتحـــاد األورويب. الجميـــع مدعـــوون للعمـــل بـــروح الســـام والعدال

قام فييل براندت بصياغة هذه الرؤية يف مقدمة تقريره عن الشامل والجنوب: 

„إن تقريرنـــا ]...[ ال يتنـــاول األســـئلة الكالســـيكية عـــن الحـــرب والســـالم فقـــط، ولكنـــه يشـــمل 
ـــعوب،  ـــؤس الش ـــى ب ـــب ع ـــة التغل ـــامل، وكيفي ـــوع يف الع ـــى الج ـــب ع ـــة التغل ـــاً كيفي أيض
ـــار:  ـــراء. وباختص ـــاء والفق ـــني األغني ـــة ب ـــروف املعيش ـــات يف ظ ـــة بالتحدي ـــات املليئ والتفاوت

ـــدت 2013 ]1980[:  39( ـــر موضـــوع الســـالم. „)بران ـــاول هـــذا التقري يتن

 4.3.  السام من خال التنمية 
كلمة: إينكني فيزي

„عندمـــا يكـــون وجـــود املـــرء مهـــددا نتيجـــة ألبســـط احتياجاتـــه اليوميـــة، فـــال يجـــوز 
ـــوع“. ـــع الج ـــا من ـــه أيًض ـــب علي ـــرب، يج ـــع الح ـــد من ـــن يري ـــن. ]...[ م ـــن األم ـــدث ع التح

)فيـــيل برانـــدت 1973: 35-37، خطـــاب أمـــام الجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف 26 ســـبتمر 
ـــدة(  ـــم املتح ـــة إىل األم ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــامم جمهوري ـــبة انض 1973 مبناس

ـــي.  ـــرب يشء طبيع ـــر والح ـــن الفق ـــة ب ـــة وثيق ـــود عاق ـــة أن وج ـــيو التنمي ـــد سياس ـــد يج ق
ـــة. ـــرتة طويل ـــة لف ـــذه العاق ـــت ه ـــة تجاهل ـــة األمني إال أن السياس
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احتامل طويل غري معرتف به 

- منذ سنة 1990 تغري النقاش

منذ سنة 1945: مناذج 

مختلفة

نظرية التحديث

ـــم أن  ـــات، رغ ـــع األزم ـــى من ـــة ع ـــة التنمي ـــدرة سياس ـــل ق ـــة تجاه ـــرتة طويل ـــم لف ـــث ت حي
ـــيل  ـــها في ـــي يرأس ـــدة الت ـــم املتح ـــة لألم ـــوب التابع ـــامل والجن ـــة الش ـــايئ للجن ـــر النه التقري
برانـــت يف عـــام 1980 قـــد أشـــار بالفعـــل إىل ذلـــك. وبـــدالً مـــن ذلـــك كثـــراً مـــا كان التعـــاون 
ـــة  ـــادرا مـــا يســـتخدم ملحارب ـــاردة، أي حتـــى أواخـــر الثامنينـــات، ن اإلمنـــايئ خـــال الحـــرب الب

ـــوري 2001(.  ـــات السياســـية والعســـكرية )هات ـــن أجـــل ضـــامن التحالف ـــر ولكـــن م الفق

ومل تبـــدأ الكثـــر مـــن النقـــاش حـــول إمكانيـــة املخاطـــر األمنيـــة العامليـــة املنبثقـــة مـــن 
املجتمعـــات والـــدول الفقـــرة ســـوى يف تســـعينيات القـــرن العرشيـــن. ومـــع ذلـــك فـــإن 
ـــاون  ـــم التع ـــر تحجي ـــى خط ـــوي ع ـــن ينط ـــامل لألم ـــوم الش ـــول املفه ـــيايس ح ـــاش الس النق

ـــن.  ـــة األم ـــه إىل أداة لسياس ـــي تحول ـــية الت ـــة السياس ـــة املامرس ـــايئ نتيج اإلمن

ـــوي  ـــي تنط ـــة الت ـــي بالقيم ـــادة الوع ـــط إىل زي ـــدف فق ـــة ال ته ـــذه املقال ـــإن ه ـــك، ف ولذل
ـــأن  ـــي ب ـــادة الوع ـــا لزي ـــن أيض ـــن، ولك ـــام واألم ـــال الس ـــة يف مج ـــات اإلمنائي ـــا السياس عليه
سياســـة التنميـــة لهـــا أهدافهـــا املســـتقلة. وهـــذه السياســـات ميكـــن أن تتعـــارض مـــع 
ـــة  ـــة واملالي ـــح االقتصادي ـــع املصال ـــا م ـــن أيض ـــرى، ولك ـــة األخ ـــة واألمني ـــات الخارجي السياس

)فيتســـوريك تســـويل 2007: 247(. 

منوذج „التنمية“ عى مر العصور 
ـــرب  ـــة الح ـــام إىل نهاي ـــكل ع ـــة بش ـــال التنمي ـــدويل يف مج ـــاون ال ـــخ التع ـــخ تاري ـــع تاري يرج
العامليـــة الثانيـــة، عندمـــا تـــم إعـــان االســـتقال الوطنـــي للعديـــد مـــن دول الجنـــوب 
ـــن  ـــة م ـــة يف البداي ـــة التنمي ـــزام بسياس ـــكل االلت ـــتعامر. تش ـــاء االس ـــة إنه ـــن سياس ـــزء م كج
الـــدول الصناعيـــة يف الشـــامل مـــن خـــال منـــوذج »اللحـــاق ب« أو »تقليـــد« التنميـــة. 
تعـــن عـــى شـــعوب الجنـــوب الذيـــن يوصفـــون بأنهـــم »بدائيـــن« أن يتبعـــوا منـــوذج الـــدول 
الصناعيـــة الشـــاملية املتقدمـــة. ومـــع ذلـــك كان هنـــاك قـــدر كبـــر مـــن عـــدم االتفـــاق حـــول 

ـــبة.  ـــرتاتيجيات املناس االس

تـــرى نظريـــة التحديـــث أن املشـــكلة األساســـية تكمـــن يف التعقيـــدات االجتامعيـــة الداخليـــة 
والتوجـــه نحـــو سياســـة التجمـــد. وبنـــاء عـــى ذلـــك ال بـــد لسياســـة التنميـــة أن تعمـــل عـــى 
تشـــجيع التحـــول إىل التصنيـــع، مـــام يـــؤدي إىل بـــدء عمليـــة تغيـــر اجتامعي-ثقـــايف. ونتيجـــة 
ـــدول  ـــول ال ـــة« فتتح ـــات حديث ـــة« بـ«مؤسس ـــات »التقليدي ـــتبدال املؤسس ـــيتم اس ـــك س لذل

ـــة.  الناميـــة إىل الدميقراطيـــة بطريقـــة تلقائي
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املنظرون التبعية

الكالسيكية الجديدة 

والليربالية الجديدة

التنمية املستدامة

التنمية البرشية

يف املقابـــل، وفقـــاً ملنظـــري التبعيـــة 
املســـتوحاة مـــن املاركســـين، فـــإن 
البلـــدان الناميـــة ليســـت امللومـــة 
عـــى تخلفهـــا، بـــل الـــدول الصناعيـــة 
الرأســـاملية الشـــاملية هـــي التـــي 
أوصلتهـــا إىل تلـــك الحالـــة. لذلـــك دعـــت نظريـــة التبعيـــة إىل نظـــام اقتصـــادي عاملـــي 
ـــة  ـــن توجـــه أصحـــاب نظري ـــف ع ـــة تختل ـــة التبعي ـــاة نظري ـــت حجـــة دع ـــذا كان ـــد. به جدي
التحديـــث، فهـــي ليســـت محليـــة حكوميـــة، بـــل كانـــت ذات توجـــه ســـيايس عاملـــي. 

ـــا  ـــب أيض ـــن يج ـــن -اللت ـــن النظريت ـــن هات ـــب ب ـــدة جوان ـــن ع ـــس م ـــتمر التناف ـــد اس وق
اعتبارهـــام انعكاســـا لـــرصاع أنظمـــة الحـــرب البـــاردة- منـــذ أواخـــر الســـبعينيات. ولكـــن عـــى 
النقيـــض مـــن كا النهجـــن فـــإن مقاربـــات الكاســـيكية الجديـــدة والليراليـــة الجديـــدة التـــي 
ـــة يف الســـبعينيات مل تعـــد تســـتهدف  ـــل التنمي ـــد مـــن منظـــامت متوي ـــا يف العدي ـــم تقدميه ت

ـــل القطـــاع الخـــاص.  ـــة ب الدول

ـــع  ـــض م ـــة« تتناق ـــرة اجتامعي ـــا »صخ ـــى أنه ـــر ع ـــن الفق ـــد م ـــة الح ـــض سياس ـــم رف ـــد ت وق
قـــدرة األســـواق عـــى التنظيـــم الـــذايت. ونتيجـــة لذلـــك تـــم يف االســـرتاتيجيات التنمويـــة حتـــى 
ـــذ التدخـــل يف أفغانســـتان  ـــط من ـــة، وفق ـــدرة الحكوم ـــز ق أواخـــر التســـعينات إهـــامل تعزي

ـــر 2005(.  ـــدأ يحـــدث انعـــكاس يف هـــذا االتجـــاه )ماي عـــام 2001 ب

ـــا  ـــة له ـــة العاملي ـــات التنمي ـــوا يف إدراك أن التزام ـــا من ـــهدت أيض ـــد ش ـــبعينات ق ـــه الس إال أن
أيضـــا حـــدود بيئيـــة. ولذلـــك فـــإن مفهـــوم »التنميـــة املســـتدامة«، الـــذي تـــم تطويـــره يف ذلـــك 
الوقـــت، كان يـــرى أن التنميـــة يجـــب أن تكـــون مقبولـــة اجتامعيـــاً، وأنـــه يجـــب اســـتخدامها 

مـــن أجـــل رفاهيـــة املجتمـــع ككل مـــن خـــال االســـتخدام الدقيـــق للمـــوارد الطبيعيـــة. 

وعـــى النقيـــض مـــن هـــذه التدابـــر املوجهـــة نحـــو االقتصـــاد، فـــإن املفهـــوم الجديـــد 
ـــن  ـــة ميك ـــق بيئ ـــروج لخل ـــو ي ـــرد. وه ـــى الف ـــه ع ـــت ذات ـــز يف الوق ـــة« يرك ـــة البرشي »للتنمي
ـــة  ـــاة إنتاجي ـــادة حي ـــا، وقي ـــة بأكمله ـــم اإلنتاجي ـــم وقدراته ـــر إمكاناته ـــا تطوي ـــاس فيه للن

مبتكـــرة وفًقـــا الحتياجاتهـــم ومصالحهـــم.

لتبعية  اسمها من الكلمة اإلسبانية "dependencia"، والتي  ا تستمد نظرية  

تعني التبعية أو الخضوع. يرى ممثلوها تبعية الدول النامية للدول الصناعية سبباً 

رئيسياً للفقر يف البلدان النامية، الذي غالباً ما شاركت الدول الصناعية يف تعزيزه.
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أمارتيا سني: "مقاربة القدرات"

الرتكيز الجديد: "التمكني"

يركز هذا املفهوم أهداف التنمية يف سبع حريات ينبغي تحقيقها:
التحرر من التمييز	 
التحرر من الفقر 	 
حرية إطاق العنان لطاقات وإمكانات كل شخص واالستفادة منها 	 
التحرر من الخوف 	 
التحرر من الظلم 	 
حرية املشاركة والتعبر وتشكيل الجمعيات 	 
حرية العمل املناسب دون استغال 	 

كانـــت هـــذه الحريـــات هدفـــاً وصـــكاً للتنميـــة لـــكل مـــن أمارتيـــا ســـن الحائـــز عـــى جائـــزة 
نوبـــل، والـــذي يعتـــر »تســـخر القـــدرات« لبنـــة أساســـية بالنســـبة ملفهـــوم التنميـــة البرشيـــة. 
حيـــث طالـــب بـــأن ال ينبغـــى الســـرتاتيجيات النمـــو االقتصـــادي أن تهـــدف فقـــط إىل تعزيـــز 

الحريـــات االقتصاديـــة، ولكـــن ينبغـــي النظـــر يف الجوانـــب االجتامعيـــة )ســـن 1999: 43(. 

ـــل  ـــة، مث ـــة البرشي ـــدم يف التنمي ـــد التق ـــؤرشات لتحدي ـــر امل ـــدا يف تطوي ـــن مفي ـــج س كان نه
ـــة، ال ســـيام مـــن حيـــث  ـــة التنمي ـــة. حيـــث يقيـــس هـــذا املـــؤرش حال ـــة البرشي مـــؤرش التنمي
معايـــر التعليـــم ومتوســـط العمـــر املتوقـــع ومســـتوى املعيشـــة مـــن حيـــث القـــوة الرشائيـــة. 

ـــن  ـــى متك ـــز ع ـــوا بالرتكي ـــن طالب ـــم م ـــم ه ـــة« وحده ـــة البرشي ـــار »التنمي ـــن أنص ومل يك
ـــج  ـــب نه ـــا يتطل ـــايئ. مث ـــاون اإلمن ـــال التع ـــامريس مج ـــب م ـــن جان ـــا م ـــل أيض ـــراد، ب األف
ـــذ  ـــط وتنفي ـــاركة يف تخطي ـــرث مش ـــون أك ـــكان املحلي ـــون الس ـــاركية« أن يك ـــة التش »التنمي

مشـــاريع التنميـــة. 

لذلـــك يـــدور الحديـــث يف هـــذا الســـياق عـــن »االقـــرتاب مـــن القاعـــدة إىل القمـــة« أو 
»املقاربـــات الشـــعبية« و«التنميـــة مـــن أســـفل«. نظـــراً للنقـــد املتزايـــد للعوملـــة الـــذي 
ـــاركية«  ـــة التش ـــت »التنمي ـــة، أصبح ـــر الحكومي ـــامت غ ـــة واملنظ ـــركات املحلي ـــوده الح تق
تلقـــى الكثـــر مـــن االهتـــامم. ومـــع ذلـــك تـــم انتقـــاد هـــذا النهـــج لتعزيـــزه هيـــاكل الســـلطة 

ـــة.  ـــات املحروم ـــل املجموع ـــة وتجاه القامئ
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النهج النسوية

األهداف التنموية لأللفية

)SDG( أهداف التنمية املستدامة

ـــكل  ـــوية بش ـــوث النس ـــز البح ـــاء. ترك ـــي النس ـــة ه ـــات املحروم ـــذه الفئ ـــن ه ـــدة م وواح
ـــاء اآلن  ـــت النس ـــام أصبح ـــرأة. ك ـــى امل ـــوي ع ـــل التنم ـــر العم ـــجيع إدراك تأث ـــاص بتش خ
ـــاً  ـــياً واجتامعي ـــة سياس ـــة فاعل ـــامم كمجموع ـــن االهت ـــد م ـــام مبزي ـــة الس ـــى يف سياس تحظ

ـــا15ً  ـــة أيض ـــاة الخاص وىف الحي

اسرتاتيجيات وأهداف سياسة التنمية
حـــددت األمـــم املتحـــدة أهدافـــا اســـرتاتيجية للتعـــاون اإلمنـــايئ الـــدويل. كان الرتكيـــز الرئيـــيس 
عـــى األهـــداف اإلمنائيـــة الثامنيـــة لأللفيـــة )MDGs(. والتـــي شـــكلت األســـاس الســـرتاتيجية 
ـــن اســـرتاتيجيات  ـــة الســـابقة وب ـــن أفـــكار النمـــو التـــي قدمتهـــا مناهـــج التنمي تجمـــع مـــا ب
ـــو  ـــر )»النم ـــو الفق ـــه نح ـــو املوج ـــتهدف النم ـــب أن يس ـــية. يج ـــات األساس ـــة االحتياج لتلبي
ــادي عريـــض القاعـــدة )زانجاميســـرت /  ــام األول النمـــو االقتصـ املـــوايل للفقـــراء« يف املقـ

ـــا.(  ـــا بعده ـــتديت 2009: 179 وم شونش

كانـــت اســـرتاتيجية االحتياجـــات األساســـية هـــذه تهـــدف إىل متكـــن الفقـــراء أنفســـهم 
ـــم  ـــض متكنه ـــد فوائ ـــتدام، وتولي ـــارش ومس ـــكل مب ـــية بش ـــم األساس ـــة احتياجاته ـــن تلبي »م
ـــلر 2005: 232(. كان  ـــل« )نوش ـــدى الطوي ـــى امل ـــم ع ـــائل إنتاجه ـــذايت لوس ـــل ال ـــن التموي م
ـــز  ـــات الحواف ـــر عـــى آلي ـــت الكث ـــا بن ـــة هـــو أنه ـــة لأللفي ـــيس لألهـــداف اإلمنائي ـــد الرئي النق
االقتصاديـــة وتجاهلـــت التدابـــر الراميـــة إىل القضـــاء عـــى عاقـــات القـــوة االجتامعيـــة غـــر 

ـــتديت 2009: 184(.  ـــرت / شونش ـــة )زانجاميس املتكافئ

وكان الـــيشء األكـــرث طموًحـــا مـــن الناحيـــة السياســـية يف هـــذا الصـــدد هـــو املناقشـــات 
حـــول مواصلـــة تطويـــر األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة املتعلقـــة بأهـــداف التنميـــة املســـتدامة 

 .)SDGs(

واعتمـــد املجتمـــع الـــدويل 17 مـــن هـــذه األهـــداف يف عـــام 2015 ويهـــدف إىل أن توجـــه تلـــك 
ـــة،  ـــب االجتامعي ـــة إىل الجوان ـــام 2030. وباإلضاف ـــى ع ـــة حت ـــامل التنمي األهـــداف جـــدول أع
ـــذا  ـــى، وه ـــت م ـــن أي وق ـــرث م ـــار أك ـــن االعتب ـــة بع ـــة والبيئي ـــب االقتصادي ـــذ الجوان تؤخ
ـــدف 16  ـــة. واله ـــتدامة ومنصف ـــة مس ـــم بطريق ـــة تت ـــات العومل ـــل عملي ـــا جع ـــمل أيض يش
)الســـام والعدالـــة واملؤسســـات القويـــة( يعالـــج رصاحـــة إنشـــاء مجتمعـــات ســـلمية وعادلـــة 
ـــدول  ـــن ال ـــدًدا م ـــإن ع ـــك ف ـــع ذل ـــف. وم ـــكال العن ـــع أش ـــى جمي ـــاء ع ـــو إىل القض ويدع

ـــدف16 ـــذا اله ـــارض ه ـــة يع ـــة الغربي الصناعي

15  انظر الفصل 4-4 املساواة بن الجنسن والنزاع املسلح وتعزيز السام. 

16  4.1 الركائز األساسية السرتاتيجية السام الدولية الدميقراطية االجتامعية
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ال يوجد منوذج قيايس

لقراءة املزيد:

 مدونة مستقبل التعاون 

التعاون

األملاين،

http://blogs.die-gdi.de/ 

zukunft-der-ez

الوزارة االتحادية للتعاون 

االقتصادي والتنمية )2013(، 

التنمية من أجل السالم 

واألمن. املشاركة السياسية 

التنموية ىف سياق النزاع،

الهشاشة والعنف، الورقة 

االسرتاتيجية 2013/4 الصادرة 

عن الوزارة االتحادية للتعاون 

االقتصادي والتنمية، برلني.

ـــا  ـــاك أيًض ـــده، هن ـــادي وح ـــدم امل ـــع التق ـــور م ـــاوي التط ـــي تس ـــم الت ـــة إىل املفاهي باإلضاف
ـــان 2013:  ـــة )زوندرم ـــة والروحاني ـــة االجتامعي ـــة الرفاهي ـــى أهمي ـــا ع ـــد أيًض ـــات تؤك مقارب
187(. عـــاوة عـــى ذلـــك فـــإن بلـــدان الجنـــوب، بقيـــادة بلـــدان الريكـــس )الرازيـــل وروســـيا 
ـــة مـــن االحتياجـــات  ـــؤرة النقـــاش حـــول التنمي ـــا(، تدفـــع ب ـــد والصـــن وجنـــوب أفريقي والهن
ـــذا  ـــب به ـــد طال ـــرتايك ق ـــي االش ـــزب الدميقراط ـــبرج للح ـــج جودس ـــوق. وكان برنام إىل الحق
ـــه  ـــيكون ل ـــة س ـــوروث يف التنمي ـــق امل ـــن الح ـــر 2007: 131(. لك ـــام 1959 )إيبل ـــل يف ع بالفع

ـــة. ـــل التنمي ـــاذج متوي ـــى من ـــب ع عواق

الحد من الفقر عى مستوى العامل مهمة سياسية شاملة. 
اليـــوم ال ميكن مقاومة الفقر بنامذج سياسة التنمية الموحـــدة. فالـــدول املنهـــارة مثا، تتطلب 
ـــكلة  ـــم مش ـــاج تفاق ـــتخدم يف ع ـــي تس ـــك الت ـــن تل ـــة ع ـــية مختلف ـــتخدام أدوات سياس اس
ـــد  ـــن والهن ـــام يف الص ـــكان ك ـــن الس ـــل م ـــدد هائ ـــا ع ـــي به ـــئة الت ـــواق الناش ـــر يف األس الفق
وباكســـتان )ديبيـــل 2005: 13، زوندرمـــان 2013: 184(. وباإلضافـــة إىل ذلـــك لـــن يتـــم مســـتقبا 
ـــم  ـــث أنه ـــة، حي ـــات التنمي ـــال سياس ـــن خ ـــامل م ـــراء الع ـــن فق ـــر م ـــدد كب ـــول إىل ع الوص
ـــدان  ـــذه البل ـــة. أي أن ه ـــكانية العالي ـــة الس ـــئة ذات الكثاف ـــادات الناش ـــون يف االقتص يعيش
نتيجـــة ااقتصاداتهـــا املتناميـــة لـــن تســـتفيد ســـوى بشـــكل هامـــيش مـــن دعـــم املـــوارد 

ـــايئ.  ـــاون اإلمن ـــا التع ـــي يوفره ـــة الت ـــة والبرشي ـــة والتكنولوجي املادي

إذا بالتـــايل مل يعـــد مجـــرد األغنيـــاء يف الشـــامل وحدهـــم مطالبـــون باملســـاهمة يف ســـد الفجوة 
يف نظـــام العدالـــة الدوليـــة ولكـــن أيضـــا األغنياء الجـــدد يف الجنـــوب )نوشـــيلر 2005: 485(.

ـــذايت لألســـواق والعوملـــة ســـوف يجلـــب الرخـــاء  لفـــرتة طويلـــة ســـاد تكهـــن بـــأن التنظيـــم ال
ـــة  ـــة حـــول سياســـة التنمي ـــد املناقشـــات الحالي ـــإن تنتق ـــك ف ـــة. ولذل ـــع بصـــورة تلقائي للجمي
ـــة  ـــن يف العومل ـــض الخارسي ـــة إىل تعوي ـــا الحاج ـــور منه ـــدة أم ـــد ع ـــاول بالنق ـــة تتن والعومل
ـــن أن  ـــذا ال ميك ـــن ه ـــنايدر 2006: 123(. ولك ـــط )ش ـــع النش ـــادة التوزي ـــال إع ـــن خ ـــا م مادي
ـــة  ـــات الفاعل ـــل يجـــب أيضـــا أن تكـــون الجه ـــة وحدهـــا. ب ـــق سياســـة التنمي ـــم عـــن طري يت
يف القطـــاع الخـــاص ملزمـــة باإلســـهام يف التشـــكيل العـــادل للعوملـــة. ويجـــب أن يكـــون 
ـــات  ـــات وعاق ـــل إدراك ديناميكي ـــن أج ـــتهلكن م ـــن املس ـــي ب ـــر يف الوع ـــا تغي ـــاك أيًض هن

ـــل.  ـــكل أفض ـــة بش ـــة الدولي ـــامل التجاري ـــة واألع السياس
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تبييض العيوب

تغري مفاهيم األمن

موجز
ـــة الســـام  ـــأن سياس ـــم ب ـــن الفه ـــن املاضي ـــي جـــرت يف العقدي ـــت املناقشـــات الت ـــد عمق لق
ـــا  ـــة له ـــة. فسياســـة التنمي ـــة فعالي االســـتباقية والشـــاملة هـــي أكـــرث أشـــكال السياســـة األمني

ـــة بسياســـات أخـــرى.  ـــون مصحوب ـــا يجـــب أن تك ـــة يف هـــذا الشـــأن، ولكنه ـــة مركزي أهمي

ويبـــن مصـــر تقريـــر برانـــدت -الـــذي تـــم االعـــرتاف بأهميتـــه بعـــد عقـــود كوثيقـــة رئيســـية 
ـــراءات  ـــة يف إج ـــارف النظري ـــج املع ـــة دم ـــدى صعوب ـــرن 2013(- م ـــة )ميس ـــة الدولي للسياس
ـــمل كل  ـــي يش ـــاون حقيق ـــال تع ـــن خ ـــآزر م ـــر الت ـــن تأث ـــن تكوي ـــطة. ميك ـــة النش السياس
التخصصـــات. وســـيكون هـــذا مناســـبًا أيًضـــا ليوضـــح للسياســـين املخصصـــن العيـــوب الخافية 
ـــامل  ـــوم الش ـــأة املفه ـــك نش ـــى ذل ـــة ع ـــن األمثل ـــة. وم ـــرتاتيجياتهم الخاص ـــم واس لتحلياته

ـــي. ـــا الســـيايس واألمن ـــة يف مردوده ـــة التنمي ـــن وخطـــر اختصـــار سياس لألم

ومـــع ذلـــك ال تـــزال حلقـــات النقـــاش حـــول السياســـة األمنيـــة تتســـم بعـــدم وجـــود سياســـين 
يف مجـــال التنميـــة والسياســـة، وعـــى وجـــه الخصـــوص غيـــاب السياســـين االقتصاديـــن 
والبيئيـــن أو االجتامعيـــن. فاملفاهيـــم واالســـرتاتيجيات التـــي تريـــد حقـــا أن تكون يف مســـتوى 
ـــة إال إذا تـــم إثراؤهـــا بالخـــرة مـــن جميـــع  مشـــاكل العـــامل املعقـــدة ال ميكـــن أن تكـــون فعال
ـــدرة االســـرتاتيجية  ـــاً بشـــأن الق ـــدأ حديث ـــذي ب ـــاش ال ـــة. ونظـــرا إىل النق املجـــاالت ذات الصل
ـــت  ـــي خلص ـــب الت ـــن املطال ـــة ع ـــول املقرتح ـــف الحل ـــى أال تتخل ـــرص ع ـــب الح ـــا يج ألملاني

ـــا املناقشـــات الســـابقة. إليه

 4.4.  املساواة بن الجنســـن والنزاع املسلح وتعزيز السام.
كلمة: كونستانتني بارفيلت

وكـــام اتضـــح يف الفصـــل 2.3، فقـــد تغـــر خطـــاب السياســـة األمنيـــة )الـــدويل(، خاصـــة 
ـــد،  حيـــث انتقلـــت املجموعـــات واألفـــراد الذيـــن  ـــة التســـعينات عـــى نحـــو متزاي ـــذ بداي من
يحتاجـــون إىل الحاميـــة إىل بـــؤرة السياســـة األمنيـــة. وقـــد ازدادت ذروة هـــذا التطـــور يف 
مفهـــوم »األمـــن البـــرشي« وكذلـــك يف مبـــدأ »مســـؤولية الحاميـــة« الـــذي تعـــرتف بـــه 

األمـــم املتحـــدة. 
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جديد: أسئلة تتعلق بنوع الجنس

األمم املتحدة 2000: القرار 

1325 "املرأة والسالم واألمن"

األهداف املحققة؟

ـــارات  ـــد يف اعتب ـــع الوحي ـــي املرج ـــة ه ـــد الدول ـــاب، مل تع ـــول يف الخط ـــذا التح ـــياق ه يف س
ـــال  ـــاء والرج ـــلحة )النس ـــات املس ـــن بالرصاع ـــخاص املتأثري ـــام أن األش ـــة. ك ـــة األمني السياس
والفتيـــات والفتيـــان( الذيـــن يحتاجـــون إىل الحاميـــة، دخلـــوا عـــى نحـــو متزايـــد يف حســـابات 

ـــة.  ـــة األمني السياس

ـــة  ـــح املســـائل املتعلق ـــم توضي ـــة، ت ـــق بالسياســـة األمني مـــع توســـيع نطـــاق الخطـــاب املتعل
بنـــوع الجنـــس يف املناقشـــات التـــي جـــرت ســـابًقا حـــول السياســـة األمنيـــة للمـــرة األوىل:  مـــا 
ـــن الجنســـن؟ هـــل تضخمـــت أو ضعفـــت  ـــار النزاعـــات املســـلحة عـــى العاقـــات ب هـــي آث
األدوار الســـائدة بـــن الجنســـن وعاقـــات القـــوة التـــي يعتمـــدون عليهـــا يف أوقـــات الـــرصاع؟ 
ـــات  ـــب العاق ـــادة( ترتي ـــل )إع ـــن أج ـــام م ـــات الس ـــر يف عملي ـــامالت التغي ـــي احت ـــا ه م

ـــد الحـــرب؟  ـــا بع ـــع م ـــن الجنســـن يف مجتم ب

يف القانـــون الـــدويل اإلنســـاين فـــإن قـــرار األمـــم املتحـــدة رقـــم 1325 »املـــرأة والســـام واألمـــن« 
ـــوص  ـــر بخص ـــة النظ ـــدث يف وجه ـــذي ح ـــول ال ـــى التح ـــيا ع ـــرا قياس ـــل تعب ـــام 2000 ميث ع
ـــات  ـــاء معرض ـــرار أن النس ـــذا الق ـــرة يف ه ـــدويل ألول م ـــع ال ـــد أدرك املجتم ـــر. لق ـــذا األم ه
ـــن  ـــام واألم ـــدا للس ـــكل تهدي ـــا يش ـــو م ـــلح وه ـــزاع املس ـــرب والن ـــار الح ـــاص آلث ـــه خ بوج
ـــبعة  ـــرارات الس ـــة للق ـــرار باإلضاف ـــذا الق ـــإن ه ـــذا ف ـــا ه ـــامل. وإىل يومن ـــاء الع ـــع أنح يف جمي
ـــق  ـــعي إىل تحقي ـــن الس ـــدويل ع ـــع ال ـــا يف املجتم ـــع نطاق ـــان األوس ـــد اإلع ـــه يع ـــي تلت الت

ـــن. ـــام واألم ـــة للس ـــة الدولي ـــن يف السياس ـــن الجنس ـــاواة ب املس

ـــروف  ـــار الظ ـــذ يف االعتب ـــأن تأخ ـــدة ب ـــم املتح ـــاء يف األم ـــدول األعض ـــة ال ـــم مطالب ـــث ت حي
واألدوار املعيشـــية املختلفـــة للنســـاء والرجـــال يف ظـــروف الحـــرب ومـــا بعـــد الحـــرب، ومنـــع 
ـــاواة يف  ـــدم املس ـــى ق ـــرأة ع ـــارك امل ـــب أن تش ـــة. يج ـــاء الدول ـــادة بن ـــة وإع ـــات املدني األزم
جميـــع مجـــاالت سياســـة الســـام واألمـــن. باإلضافـــة إىل ذلـــك تلعـــب املـــرأة دوراً حاســـامً يف 
ـــر يف السياســـة  ـــد مـــن التقدي منـــع الرصاعـــات وتحوالتهـــا، وهـــو مـــا ينبغـــي أن يحظـــى مبزي
ـــات  ـــة الفتي ـــة إىل حامي ـــه التكميلي ـــم املتحـــدة 1325 وقرارات ـــرار األم ـــو ق ـــام يدع ـــة. ك الدولي

ـــيس.  ـــف الجن ـــن العن والنســـاء م

ـــة  ـــراء دراس ـــدة بإج ـــم املتح ـــت األم ـــرار 1325 كلف ـــرش للق ـــة ع ـــرى الخامس ـــاب الذك يف أعق
ـــة  ـــج مخيب ـــذ أهـــداف القـــرار يف سياســـة الســـام واألمـــن. وجـــاءت النتائ لبحـــث مـــدى تنفي
لآلمـــال. فرغـــم إحـــراز تقـــدم منـــذ عـــام 000، ال تـــزال املـــرأة ممثلـــة متثيـــا ضعيفـــا للغايـــة يف 
ـــال يف حـــاالت  ـــح النســـاء واألطف ـــكايف ملصال ـــار ال ـــم إعطـــاء االعتب مفاوضـــات الســـام. ومل يت
مـــا بعـــد الـــرصاع. وال يـــزال الرجـــال يهيمنـــون عـــى قـــوات األمـــن الحكوميـــة، حيـــث ميثلـــون 
أكـــرث مـــن 95٪ مـــن بعثـــات األمـــم املتحـــدة لحفـــظ الســـام. كـــام يســـتخدم العنـــف الجنـــيس 

بصـــورة ممنهجـــة، وخاصـــة ضـــد النســـاء واألطفـــال، كســـاح يف العديـــد مـــن النزاعـــات.
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املتكافئة ...

... والتهديدات غري املتكافئة 

من الرجال والنساء

عواقب غري مبارشة

أدوار الجنسن وأسباب الراعات املسلحة وتبعاتها
ـــي  ـــة الت ـــس الطريق ـــلحة بنف ـــات املس ـــن النزاع ـــات م ـــاء والفتي ـــاين النس ـــام، تع ـــكل ع بش
ـــون.  ـــون ويغتصب ـــون ويخطف ـــون ويعذب ـــون ويجرح ـــن يقتل ـــان. فه ـــال والفتي ـــا الرج يعانيه
ـــوع  ـــر والج ـــن الفق ـــن م ـــن، ويعان ـــن منازله ـــن م ـــاح، وطرده ـــن بالس ـــم تهديده ـــام يت ك
واملـــرض والخـــوف. ويظهـــر العمـــل القـــري والعبوديـــة والتجنيـــد القـــري كنـــامذج 
ـــاء يعـــد ســـبب الحـــروب  ـــي مـــن أجـــل البق ـــرصاع اليوم ـــة للرصاعـــات املســـلحة. فال مصاحب

ـــد.  ـــا يف آن واح ـــة له ـــات ونتيج والرصاع

ويف الوقـــت نفســـه أظهـــر عـــدد كبـــر مـــن الدراســـات أن الرصاعـــات املســـلحة تهـــدد 
الجنســـن بطريقـــة مختلفـــة يف مجـــاالت حياتهـــم. منـــذ عـــام 1945 شـــهدت النزاعـــات 
ـــال.  ـــدد الرج ـــن ع ـــر م ـــر بكث ـــال أك ـــاء واألطف ـــن النس ـــدد م ـــل ع ـــروب مقت ـــة والح املدني
كـــام متثـــل نفـــس املجموعـــة نســـبة تـــرتاوح مـــا بـــن 70 إىل 80٪ مـــن جميـــع الجئـــي الحـــرب. 
ـــيس  ـــذاء الجن ـــاص لإلي ـــكل خ ـــاء بش ـــرض النس ـــن تتع ـــامت الاجئ ـــزوح ويف مخي ـــاء الن وأثن
ـــرر كأداة اســـرتاتيجية  ـــد اســـتخدم االغتصـــاب بشـــكل متك ـــف. وق ـــن أشـــكال العن ـــره م وغ
ـــة  للحـــرب يف النزاعـــات املســـلحة يف الحـــارض واملـــايض. تعتـــر عمليـــات االغتصـــاب الجامعي
ـــد اإلذالل  ـــة. يع ـــخ البرشي ـــم يف تاري ـــن أســـوأ الجرائ ـــن ب ـــدا وســـراليون والبوســـنة م يف روان
 )IS( ـــش ـــمى بداع ـــا يس ـــيل م ـــوف مقات ـــن صف ـــال ضم ـــاء واألطف ـــاب النس ـــيس واغتص الجن

ـــتبدادية.  ـــة االس ـــم الحاكم ـــم أيديولوجيته ـــن صمي ـــراق م ـــوريا والع يف س

ـــش  ـــام تعي ـــلحة. وبين ـــات املس ـــارشة للرصاع ـــج غـــر املب ـــاء بالنتائ ـــر النس ـــا تتأث ـــاً م وغالب
النســـاء يف زمـــن الســـلم عمـــرا أطـــول مـــن الرجـــال يف املتوســـط، ففـــي أوقـــات النـــزاع 
ـــم  ـــث يت ـــل. حي ـــر الرج ـــط عم ـــن متوس ـــرأة ع ـــع للم ـــر املتوق ـــط العم ـــل متوس ـــلح، يق املس
ـــة بشـــكل مبـــارش أو غـــر مبـــارش بســـبب النزاعـــات  ـــة واالجتامعي ـــاكل االقتصادي تدمـــر الهي
ـــذاء  ـــاج الغ ـــش، وإنت ـــبل العي ـــى س ـــرة ع ـــار مدم ـــه آث ـــون ل ـــا يك ـــاً م ـــذا غالب ـــلحة. وه املس

ـــي.  ـــامن االجتامع ـــة والض ـــة الصحي ـــه، والرعاي وتوزيع
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حذار من الصور النمطية

دراسات: البلدان العادلة بني 

الجنسني تكون أكرث سلامً

يف جميـــع أنحـــاء العـــامل ويف جميـــع مناطـــق الـــرصاع تقريبـــا تتشـــكل هيـــاكل تشـــجع االتجـــار 
ـــزءا ال  ـــون ج ـــة( وتك ـــارة )القري ـــارصات والدع ـــة الق ـــاءة معامل ـــاب وإس ـــاء واالغتص بالنس
ـــرة  ـــادة الكب ـــة إىل الجـــراح النفســـية تحـــدث الزي ـــرصاع. وباإلضاف يتجـــزأ مـــن اقتصـــادات ال
ـــون  ـــا تك ـــاً م ـــدز غالب ـــة / اإلي ـــة البرشي ـــص املناع ـــروس نق ـــة جنســـيا وف ـــراض املنقول يف األم

ـــيس.  ـــف الجن نتيجـــة للعن

ـــل  ـــلح. فمث ـــزاع املس ـــا للن ـــرد ضحاي ـــن مج ـــى أنه ـــاء ع ـــر النس ـــأ تصوي ـــن الخط ـــن م ولك
ـــورة  ـــذه الص ـــإن ه ـــك ف ـــى ذل ـــاوة ع ـــي. ع ـــر التجريب ـــام النظ ـــد أم ـــف ال يصم ـــذا الوص ه
ـــم  ـــى أنه ـــال ع ـــن الرج ـــائعة ع ـــة الش ـــب النمطي ـــم القوال ـــأنها أن تدع ـــن ش ـــوهة م املش
ـــدم  ـــز ع ـــائدة إىل تعزي ـــاش الس ـــاط النق ـــث أدت أمن ـــا«. حي ـــاء »ضحاي ـــن« وأن النس »مقاتل

ـــن.  ـــن الجنس ـــاواة ب املس

لكـــن الحقيقـــة أكـــرث تعقيـــًدا. فالنســـاء يشـــاركن يف القتـــال )مثـــا يف إريرتيـــا ونيبـــال 
ـــا  ـــا يف أملاني ـــوش )مث ـــم الجي ـــلحة ودع ـــات األس ـــن يف صناع ـــار(، ويعمل ـــكا وميامن ورسيان
ـــة(، ويشـــاركن يف التفـــاوض عـــى الهدنـــة  ـــة الثاني والواليـــات املتحـــدة خـــال الحـــرب العاملي
ـــام  ـــظ الس ـــز حف ـــام وتعزي ـــع الس ـــا يف صن ـــار(، وأيض ـــوريا أو ميامن ـــال يف س ـــو الح ـــام ه )ك

ـــدا(.  ـــا وروان ـــال يف ليبري ـــو الح ـــام ه )ك

وتنـــوع هـــذه األدوار ليـــس ناتجـــاً عـــن الخصائـــص البيولوجيـــة للرجـــال والنســـاء، بـــل نتيجـــة 
ـــرث  ـــس األك ـــرأة ليســـت الجن ـــن الجنســـن. امل ـــوة ب ـــات الق ـــي وعاق ـــدور االجتامع ـــناد ال إس
مســـاملة بالفطـــرة ولكـــن غالبـــا مـــا تبعـــد نفســـها عـــن العنـــف واألدوار العســـكرية والحـــرب 
ـــاء  ـــد مـــن مجتمعـــات أثن ـــة. لقـــد أثبـــت هـــذا املوقـــف يف العدي بســـبب أدوارهـــا االجتامعي
الـــرصاع ومجتمعـــات مـــا بعـــد الـــرصاع أنهـــن مصـــدر مهـــم لخلـــق الســـام والحفـــاظ عليـــه. 

وقـــد أشـــار األمـــن العـــام الســـابق لألمـــم املتحـــدة كـــويف عنـــان إىل ذلـــك بالكلـــامت التاليـــة: 
»يف املجتمعـــات التـــي مزقتهـــا الحـــرب غالبـــا مـــا تحافـــظ النســـاء عـــى اســـتمرار املجتمعـــات. 
إنهـــن يحافظـــن عـــى النســـيج االجتامعـــي. إنهـــن يتحملـــن مســـؤولية العمـــل يف الخدمـــات 
ـــإن النســـاء هـــن الدعـــاة  ـــك ف ـــة املـــرىض والجرحـــى. ونتيجـــة لذل ـــن رعاي ـــة ويتول االجتامعي

الرئيســـيون للســـام.17

الجنسان وبناء السالم 
مـــن أجـــل تعزيـــز املســـاواة بـــن الجنســـن - وتعزيـــز الســـام املســـتدام - يجـــب 
ــد الحـــرب، عـــى  ــا بعـ ــات مـ ــاء مجتمعـ ــادة( بنـ ــة يف )إعـ ــاركة كاملـ ــرأة مشـ إرشاك املـ
ــات  ــن الدراسـ ــد مـ ــر العديـ ــم 1325. تشـ ــدة رقـ ــم املتحـ ــرار األمـ ــدد يف قـ ــو املحـ النحـ

17   الرتجمة جى دي: يف املجتمعات التي مزقتها الحرب غالبا تحافظ النساء عى استمرار املجتمعات. إنهن يحافظن عى النسيج االجتامعي. إنهن يتحملن مسؤولية العمل يف الخدمات 

االجتامعية ويتولن رعاية املرىض والجرحى. ونتيجة لذلك فإن النساء هن الدعاة الرئيسيون للسام."
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تعزيز دور املرأة ىف إعادة اإلعامر

دعم املرأة ليس بديالً 

عن سياسة الجنسني

مراعاة السياق

ــت  ــام قلـ ــة - كلـ ــا الخارجيـ ــى يف عاقاتهـ ــام - حتـ ــرث للسـ ــل أكـ ــات متيـ إىل أن املجتمعـ
فجـــوة الـــرصاع بـــن الرجـــال والنســـاء. فاملطالـــب مـــن املجتمعـــات يف فـــرتة مـــا بعـــد 
ــة.  ــرة للغايـ ــام كبـ ــرب إىل السـ ــن الحـ ــال مـ ــاح يف االنتقـ ــد النجـ ــي تريـ ــرب التـ الحـ
ـــادة  ـــة. وع ـــف والهشاش ـــن الضع ـــة م ـــة عالي ـــة بدرج ـــات املتحول ـــم املجتمع ـــة تتس وعام
مـــا تكـــون املنافســـة السياســـية عـــى املســـودات االجتامعيـــة والنقـــاش حـــول )إعـــادة( 
 تعريـــف الهويـــات القوميـــة والعرقيـــة والثقافيـــة والدينيـــة شـــديدة الديناميكيـــة. 
ـــرح  ـــبيا لط ـــة نس ـــة مواتي ـــاك فرص ـــن، هن ـــن الجنس ـــوارق ب ـــي الف ـــر تراع ـــة نظ ـــن وجه م
موضـــوع العاقـــات بـــن الجنســـن يف هـــذه املرحلـــة للتســـاؤل. إن املراجعـــة الكافيـــة 
لصدمـــات الحـــرب والعنـــف الجنـــيس لهـــا أهميـــة خاصـــة يف هـــذا الســـياق، ألن هـــذه 
ـــاء الـــرصاع.  ـــن الجنســـن أثن ـــا نتيجـــة لعـــدم املســـاواة الفـــادح ب ـــم كانـــت يف معظمه الجرائ

يف أوقـــات التحـــول والنهضـــة يجـــب أن تُعطـــى املـــرأة وزنـــا متســـاويا يف عمليـــة صنـــع القـــرار 
ـــة يف  ـــر الحكومي ـــة وغ ـــات الحكومي ـــام واملؤسس ـــات الس ـــا يف مفاوض ـــوىل األدوار العلي وتت
ـــاركت  ـــرتة أطـــول إذا ش ـــى لف ـــات الســـام تبق ـــة أن اتفاق ـــاث التجريبي ـــر األبح ـــاد. وتظه الب
ـــة  ـــاء والرشط ـــرأة يف القض ـــة امل ـــد ترقي ـــامر. ويع ـــادة اإلع ـــام وإع ـــات الس ـــاء يف محادث النس
ـــة يف ضـــامن  ـــدات والتصـــورات املختلف ـــتيعاب التهدي ـــن أجـــل اس ـــرا حاســـام م ـــش أم والجي
ـــا،  ـــمل، مث ـــي تش ـــذه، الت ـــن ه ـــس التمك ـــون مقايي ـــا تك ـــرا م ـــاص. وكث ـــام والخ ـــن الع األم
ـــإن  ـــك ف ـــع ذل ـــرب. وم ـــد الح ـــا بع ـــات م ـــدا يف مجتمع ـــة ج ـــب، مهم ـــام النس ـــال نظ إدخ

ـــي.  ـــده ال يكف ـــرأة وح ـــم امل دع

ـــام  ـــاً ك ـــن - متام ـــن الجنس ـــة ب ـــات املتكافئ ـــارصات للسياس ـــرورة من ـــاء بال ـــر النس ال تعت
ـــاً عـــن سياســـة  ـــس بدي ـــرأة لي ـــذه السياســـات. إن دعـــم امل أن الرجـــال ليســـوا معارضـــن له
الجنســـن، ويف أســـوأ الحـــاالت، ميكـــن أن تـــزداد التفاوتـــات القامئـــة بـــن الجنســـن مـــن 

ـــرأة.  ـــل وامل ـــدى الرج ـــة ل ـــض للحداث ـــلوك املناه ـــال الس خ

ففـــي أفغانســـتان مثـــا، كثـــراً مـــا نظـــر الســـكان األفغـــان إىل املشـــاريع الراميـــة إىل النهـــوض 
ــيايس  ــياق السـ ــبان السـ ــذ يف الحسـ ــي مل يأخـ ــا التقنـ ــلبية، ألن نهجهـ ــرة سـ ــرأة بنظـ باملـ
ـــدم  ـــبب ع ـــز بس ـــة للتميي ـــهم عرض ـــال انفس ـــرى الرج ـــا ي ـــراً م ـــايف. وكث ـــي والثق واالجتامع
ـــودة  ـــال الع ـــن خ ـــرأة م ـــادة دور امل ـــن زي ـــض ع ـــون التعوي ـــاريع ويحاول ـــرتاكهم يف املش اش

ـــم.  ـــه صالحه ـــا في ـــة مب ـــية التقليدي ـــة الجنس إىل الهوي
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لقراءة املزيد:

 لينا أبريافه )2008(، دروس من 

املساعدات الدولية التي 

تركز عى الجنسني يف 

أفغانستان ما بعد الحرب،

مؤسسة فريدريش إيربت، بون. 

سانام ناراجى أندرلينى )2007(، 

نساء يبنني السالم: ماذا يفعلن، 

ملاذا ذلك مهم، بولدر.

إدلجارد بوملان وآخرون )2013(، 

النقاط الرئيسية السرتاتيجية 

تعزيز السالم وتغيري الرصاع:

طريقة شاملة - تضامنية – 

مستدامة، مؤسسة فريدريش 

إيربت )النارش(، برلني.

نيكول ديرتاز )2012(، األمن الدويل

والجنسان، ممفيس.

وبالتـــايل يجـــب عـــى الفاعلـــن الدوليـــن أن يكـــون لديهـــم فهـــم اجتامعـــي وثقـــايف وتاريخـــي 
شـــامل لســـياقات الـــرصاع مـــن أجـــل فهـــم هويـــات الجنســـن الســـائدة. ويجـــب أيضـــا فهـــم 
ـــوم  ـــرشط ميكـــن أن تق ـــذا ال ـــط به ـــم يف الســـياق. وفق ـــرصاع عـــى الجنســـن وعائاته ـــر ال أث
ـــايل  ـــت الح ـــن يف الوق ـــن الجنس ـــز ب ـــن التميي ـــد م ـــط بالح ـــس فق ـــة لي ـــاريع التعاوني املش
ـــز عـــى  ـــاء ســـام، بـــل ميكـــن أن تـــؤدي إلنهـــاء هـــذا التميي ـــة لبن بفعـــل أنشـــطة حســـنة الني
ـــا  ـــات م ـــل يف مجتمع ـــات العم ـــن متطلب ـــد األدىن م ـــون الح ـــي أن يك ـــل. ينبغ ـــدى الطوي امل
ـــر السياســـات  ـــف تؤث ـــة كي ـــة والدولي ـــة املحلي ـــات الفاعل ـــدرك الجه ـــد الحـــرب هـــو أن ت بع

ـــة.  ـــة عـــى النســـاء والرجـــال بطـــرق مختلف املختلف

 4.5.  نزع الساح النووي وعدم االنتشار
كلمة: أوليفر تريرنت.

ـــراغ.  ـــة ب ـــام قلع ـــا أم ـــا رائًع ـــا خطابً ـــاراك أوبام ـــيك ب ـــس األمري ـــى الرئي ـــل 2009 ألق يف 5 أبري
ـــو  ـــدف ه ـــا فاله ـــح أوبام ـــام أوض ـــووي. وك ـــاح الن ـــزع الس ـــو ن ـــيس ه ـــه الرئي وكان موضوع
تدمـــر كل األســـلحة النوويـــة. رمبـــا لـــن يـــرى هـــو بنفســـه تحقـــق هـــذه الرؤيـــة. لكـــن مـــن 
ـــه عاجـــاً أو  ـــة. وإال فإن ـــال القادمـــة بعـــامل خـــاٍل مـــن األســـلحة النووي ـــزم األجي املهـــم أن تلت
ـــب ال  ـــع عواق ـــامل، م ـــوى يف الع ـــلحة األق ـــذه األس ـــتخدام ه ـــد باس ـــاك تهدي ـــى هن ـــاً، يبق آج

ـــاء. ـــة جمع ـــى البرشي ـــل ع ـــارشة، ب ـــا مب ـــن به ـــى املتأثري ـــط ع ـــس فق ـــا لي حـــرص له

القنبلة النووية األوىل
ـــووي.  ـــة العـــرص الن ـــادا بداي ـــو 1945 يف صحـــراء نيف ـــة يف يولي ـــة نووي دشـــن تفجـــر أول قنبل
ـــة  ـــة نووي ـــيك قنبل ـــو األمري ـــقط ســـاح الج ـــطس 1945 أس ـــر يف 6 و9 أغس ـــت قص ـــد وق وبع
واحـــدة عـــى كل مـــن مدينتـــي هروشـــيام وناجـــازايك اليابانيتـــن. نتيجـــة ذلـــك استســـلمت 
ـــيون أن  ـــراء والسياس ـــتنتج الخ ـــا اس ـــان م ـــة. رسع ـــة الثاني ـــرب العاملي ـــت الح ـــان، وانته الياب
ـــيكون  ـــتقبل س ـــد. يف املس ـــامل إىل األب ـــر الع ـــد غ ـــووي ق ـــاح الن ـــه الس ـــذي أحدث ـــار ال الدم

ـــة. ـــروب النووي ـــوب الح ـــع نش ـــروري من ـــن ال م
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جوديث آن تيكرن )2001(، تجنيس

السياسة العاملية: قضايا ومناهج

ملرحلة ما بعد الحرب 

الباردة، نيويورك.

هيئة األمم املتحدة للمرأة 

)2015(، منع الرصاع،

تحويل العدل، وتأمني السالم.

دراسة عاملية عن تنفيذ

قرار مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة رقم 1325.

معاهدة ستارت

2010: معاهدة ستارت الثانية

ويف عـــام 1949 فجـــر االتحـــاد الســـوفيتي قنبلتـــه النوويـــة األويل. قـــام الـــرشق والغـــرب 
بتســـليح نفســـه يف الســـنوات التاليـــة برتســـانة نوويـــة ضخمـــة. خـــال أزمـــة الصواريـــخ 
الكوبيـــة عـــام 1962، عندمـــا قـــام االتحـــاد الســـوفييتي بنصـــب أســـلحة نوويـــة يف جـــزر 
الكاريبـــي، أمـــام األبـــواب األمريكيـــة مبـــارشة، وبـــد أن القوتـــن العظمتـــن يف طريقهـــام 
ـــع  ـــر مـــن مجـــرد حســـن الحـــظ ملن ـــر بحاجـــة لكث ـــة. وكان األم ـــة النووي للســـقوط يف الهاوي
ـــدأت املفاوضـــات  ـــف، وب ـــن هـــذا املوق ـــان م ـــم الطرف ـــد تعل ـــة. لق ـــة النووي ـــدالع املواجه ان
ـــباق  ـــم يف س ـــن التحك ـــل أمك ـــى األق ـــلح. وع ـــة التس ـــووي ومراقب ـــاح الن ـــزع الس ـــول ن ح

ـــدات. ـــدة معاه ـــق ع ـــن طري ـــووي ع ـــلح الن التس

1987: روسيا والواليات املتحدة ينزعان سالحيهام
ـــا كجـــزء مـــن  ـــدة يف أوروب ـــة جدي ـــات املتحـــدة لوضـــع أســـلحة نووي عندمـــا خططـــت الوالي
القـــرار املـــزدوج الـــذي أصـــدره حلـــف الناتـــو يف بدايـــة الثامنينـــات، أثـــار هـــذا االحتجاجـــات. 
ـــة أيضـــا يف حركـــة الســـام الناشـــئة. عـــى الرغـــم مـــن  ـــة االجتامعي وقـــد شـــاركت الدميقراطي
أن نـــرش األســـلحة قـــد بـــدأ فعليًـــا يف البدايـــة، إال أن الرئيـــس األمريـــيك رونالـــد ريجـــان 
ـــام 1987  ـــمر( ع ـــون األول )ديس ـــا يف كان ـــوف وقع ـــل غورباتش ـــوفيتي ميخائي ـــس الس والرئي
ـــة متوســـطة  ـــع األســـلحة النووي ـــي بإلغـــاء جمي ـــي تق ـــة الت ـــزع األســـلحة النووي معاهـــدة ن

ـــن.  ـــدى للدولت امل

وللمـــرة األوىل تـــم التخلـــص مـــن مجموعـــة كاملـــة مـــن األســـلحة النوويـــة. يف نهايـــة 
الحـــرب البـــاردة اســـتطاع ريجـــان وجورباتشـــوف مبعاهـــدة ســـتارت أيضـــاً خفـــض األســـلحة 
ـــوفييتي أن  ـــاد الس ـــدة واالتح ـــات املتح ـــن للوالي ـــي ميك ـــك الت ـــرتاتيجية، أي تل ـــة االس النووي
ـــكل  ـــة بش ـــتارت مهم ـــدة س ـــت معاه ـــارشة. أصبح ـــر مب ـــطتها لآلخ ـــام بواس ـــل كل منه يص
ـــتقلة  ـــه املس ـــت جمهوريات ـــام 1991، قام ـــوفيايت يف ع ـــاد الس ـــكك االتح ـــد تف ـــه بع ـــاص ألن خ
ـــى  ـــة ع ـــلحة النووي ـــد األس ـــن تواج ـــيل ع ـــيا، بالتخ ـــا وبياروس ـــتان وأوكراني ـــا، كازاخس حديث
أراضيهـــا ونقلتهـــا إىل روســـيا. وقـــد تـــم االتفـــاق عـــى هـــذا يف معاهـــدة ســـتارت عـــام 1994.

ـــة بالنســـبة  ـــووي أقـــل أهمي ـــزع الســـاح الن ـــدا موضـــوع ن ـــاردة، ب ـــاء الحـــرب الب وبعـــد انته
ـــج  ـــن دون نتائ ـــات لك ـــدة مفاوض ـــيا ع ـــدة وروس ـــات املتح ـــت الوالي ـــد خاض ـــن. لق للكثري
ـــا  ـــيك أوبام ـــن األمري ـــد الرئيس ـــة إال يف عه ـــتارت الثاني ـــدة س ـــع معاه ـــم توقي ـــاملة. ومل يت ش
ـــلحة  ـــدد األس ـــض ع ـــم تخفي ـــرى ت ـــرة أخ ـــل 2010. وم ـــهر أبري ـــف يف ش ـــرويس ميدفيدي وال

ـــلحة. ـــدى لألس ـــد امل ـــزع بعي ـــق ن ـــن دون تحقي ـــرتاتيجية، ولك ـــة االس النووي
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إيران

القوى النووية الجديدة
يف تلـــك األثنـــاء بـــرزت مســـألة انتشـــار األســـلحة النوويـــة إىل الواجهـــة. لقـــد أثبتـــت 
ـــرن  ـــن الق ـــتينيات م ـــينيات والس ـــرتة الخمس ـــال ف ـــن خ ـــى والص ـــا العظم ـــا وبريطاني فرنس
ـــورت  ـــام ط ـــة. ك ـــارب نووي ـــا تج ـــة بإجرائه ـــلحة نووي ـــاك أس ـــى امت ـــا ع ـــن، قدرته العرشي
إرسائيـــل أســـلحة نوويـــة دون اختبارهـــا. وحتـــى اآلن رفضـــت جميـــع الحكومـــات اإلرسائيليـــة 

ـــة. ـــلحة النووي ـــل لألس ـــاك إرسائي ـــرتاف بامت االع

ـــرى  ـــي األخ ـــم ه ـــة. لتنظ ـــلحة نووي ـــتان أس ـــد وباكس ـــن الهن ـــرت كل م ـــام 1998 اخت ويف ع
إىل النـــادي النـــووي. ومبـــا أن هاتـــن الدولتـــن يف رصاع ســـيايس ينطـــوي، ضمـــن عـــدة أمـــور، 
ـــة  ـــر املواجه ـــإن خط ـــه، ف ـــا ل ـــة أراضيه ـــام تبعي ـــى كاه ـــي يدع ـــمر الت ـــة كش ـــى منطق ع
ـــرت  ـــر 2006 فج ـــن األول / أكتوب ـــرا، يف ترشي ـــل. وأخ ـــن محتم ـــن الدولت ـــن هات ـــة ب النووي
كوريـــا الشـــاملية قنبلـــة نوويـــة. كـــام أجـــرت تلـــك الدولـــة الفقـــرة واملعزولـــة سياســـياً 
ـــاملية  ـــا الش ـــد كوري ـــت تع ـــك الوق ـــذ ذل ـــر2013. ومن ـــو 2009 وفراي ـــرى يف ماي ـــاوالت أخ مح

ـــة. ـــوى النووي ـــن الق م

.)NPT( مشاكل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
 يف الواقـــع كان الهـــدف مـــن معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة منـــع ظهـــور املزيـــد 
مـــن الـــدول النوويـــة. يف هـــذه االتفاقيـــة التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ يف عـــام 1970، التزمـــت 
ـــلحة  ـــن األس ـــيل ع ـــاً( بالتخ ـــدول تقريب ـــع ال ـــمل جمي ـــت اآلن تش ـــة )أصبح ـــدول املوقع ال
النوويـــة. ولكـــن هـــذا االتفـــاق نـــص عـــى اســـتثناءات. فالواليـــات املتحـــدة وروســـيا 
ـــل  ـــت، يظ ـــك الوق ـــة يف ذل ـــلحة نووي ـــك أس ـــت متتل ـــي كان ـــا، الت ـــا وفرنس ـــن وبريطاني والص
ـــة إىل  ـــدت بالســـعي بجدي ـــدول تعه ـــك ال ـــة. إال أن تل ـــلحة نووي ـــاك أس ـــا بامت مســـموحاً له
ـــب  ـــة. ومل ترغ ـــلحة النووي ـــع األس ـــى جمي ـــام ع ـــاء الت ـــدف القض ـــووي به ـــاح الن ـــزع الس ن
ـــا  ـــة. أم ـــن البداي ـــار م ـــدم االنتش ـــدة ع ـــامم إىل معاه ـــل يف االنض ـــتان وإرسائي ـــد وباكس الهن
كوريـــا الشـــاملية التـــي أصبحـــت عضـــوا يف املعاهـــدة منـــذ عـــام 1985، فقـــد انســـحبت مـــن 

ـــام 2003. ـــووي ع ـــار الن ـــر االنتش ـــدة حظ معاه

ترتبـــط رؤيـــة أوبامـــا لعـــامل خـــاٍل مـــن األســـلحة النوويـــة ارتباطًـــا وثيًقـــا بالحاجـــة إىل 
تعزيـــز معاهـــدة عـــدم االنتشـــار. وميكـــن لخطـــوات نـــزع الســـاح النـــووي الجـــادة أن 
ـــدم  ـــدة ع ـــم معاه ـــة لدع ـــة امللح ـــة بالحاج ـــلحة نووي ـــك أس ـــي ال متل ـــراف الت ـــع األط تقن
ـــر  ـــاء غ ـــد األعض ـــى ي ـــد ع ـــرض للتهدي ـــا يتع ـــرا م ـــج كث ـــذا النه ـــن ه ـــووي. لك ـــار الن االنتش
ـــدام  ـــي ص ـــور العراق ـــك الديكتات ـــاال لذل ـــات كان مث ـــال الثامنيني ـــدة. خ ـــن باملعاه امللتزم
حســـن، الـــذي عمـــل رسا عـــى تطويـــر أســـلحة نوويـــة باملخالفـــة التزاماتـــه تجـــاه معاهـــدة 
ـــة  ـــة. متـــت معالجـــة املســـألة وإنهـــاء برنامـــج األســـلحة النووي ـــع انتشـــار األســـلحة النووي من
ـــم املتحـــدة )كان جـــزًءا مـــن  ـــي خـــال التســـعينات كجـــزء مـــن قـــرار خـــاص لألم العراق

ـــام 1991(.  ـــج يف ع ـــرب الخلي ـــاء ح ـــار إلنه ـــاق الن ـــف إط ـــة وق اتفاقي
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انتشار األسلحة النووية

 لقراءة املزيد:

 أوليفر ماير )2017(، 

األمم املتحدة تقرر

حظر األسلحة النووية، 

A/2017 SWP 54، مؤسسة

العلم والسياسة )النارش(، برلني.

فيـــام يتعلـــق بالرنامـــج النـــووي اإليـــراين، تـــم إحـــراز تقـــدم دبلومـــايس هـــام بواســـطة 
ـــة  ـــاد األورويب 3 + 3 )فرنســـا واململك ـــه االتح ـــذي وقع ـــل الشـــامل املشـــرتك ال ـــج العم برنام

ـــو 2015. ـــران يف 14 يولي ـــن( وإي ـــيا والص ـــدة وروس ـــات املتح ـــا والوالي ـــدة وأملاني املتح

هنـــاك اآلن فرصـــة أن تصبـــح إيـــران املخالفـــة عضـــواً عاديـــاً ليـــس لديـــه ســـاح نـــووي 
مـــرة يف معاهـــدة منـــع انتشـــار األســـلحة النوويـــة. لقـــد قبلـــت طهـــران قيـــوداً هامـــة 
ـــا  ـــمح له ـــووي للســـنوات العـــرش إىل الخمـــس عـــرشة القادمـــة، لكـــن يُس ـــا الن عـــى برنامجه
ـــتنبذ  ـــران س ـــت إي ـــام إذا كان ـــؤال ع ـــل الس ـــليمة. ويظ ـــة س ـــا التحتي ـــى بنيته ـــاظ ع بالحف

ـــا. ـــا مفتوح ـــووي نهائي ـــار الن الخي

ـــران عـــن بعـــض نقـــاط الضعـــف األساســـية  ـــا الشـــاملية والعـــراق وإي تكشـــف حـــاالت كوري
يف معاهـــدة عـــدم االنتشـــار. وعـــى وجـــه الخصـــوص فـــإن مراجعـــة املنشـــآت النوويـــة 
املعلـــن أنهـــا ألغـــراض ســـلمية يبقـــى ثغـــرة يف االتفاقيـــة. ونتيجـــة لذلـــك تـــم وضـــع مبـــادئ 
توجيهيـــة جديـــدة خـــال التســـعينات، تضمنـــت التزامـــات أكـــرث شـــموالً باإلبـــاغ عـــن 
ـــش  ـــول وتفتي ـــق دخ ـــة ح ـــة الذري ـــة الطاق ـــيش وكال ـــح مفت ـــك من ـــة، وكذل ـــدرات النووي الق
ـــة  ـــلحة النووي ـــار األس ـــدم انتش ـــدة ع ـــاء معاه ـــن أعض ـــد م ـــة. إال أن العدي ـــآت النووي املنش
ـــوى  ـــرز الق ـــد أن تح ـــة إال بع ـــادئ التوجيهي ـــذه املب ـــق ه ـــتعدادهم لتطبي ـــدم اس ـــدوا ع أب

ـــووي. ـــاح الن ـــزع الس ـــدم يف ن ـــن التق ـــًدا م ـــة مزي النووي

ـــذا  ـــبة يف ه ـــية مناس ـــة روس ـــات أمريكي ـــر إىل اآلن اتفاقي ـــازال ينتظ ـــامل م ـــك فالع ـــع ذل وم
ـــكا للتوســـع  ـــؤدى خطـــة امري ـــك هـــو خشـــية موســـكو مـــن أن ت الصـــدد. وأحـــد أســـباب ذل
ـــلحتها  ـــيا أن أس ـــرى روس ـــك ت ـــى ذل ـــاوة ع ـــيا. ع ـــن روس ـــد أم ـــاع الصاروخـــي بتهدي يف الدف
ـــرة ال  ـــة كب ـــوذ ذات أهمي ـــارص نف ـــا يف الوقـــت الراهـــن، كعن ـــوم بتحديثه ـــي تق ـــة، الت النووي
ـــدة  ـــة الجدي ـــة األمريكي ـــتكون الحكوم ـــدى س ـــا إىل أي م ـــا. أم ـــض أعداده ـــب يف تخفي ترغ
ـــات  ـــووي، فســـيبقى مجـــرد تكهن ـــزع الســـاح الن ـــب مســـتعدة لن ـــد ترام تحـــت إدارة دونال

ـــة. ـــانتها النووي ـــث ترس ـــى تحدي ـــا ع ـــنطن أيًض ـــز واش ـــث ترك ـــايل، حي ـــت الح يف الوق

كـــام أنـــه غـــر الواضـــح مـــا إذا كانـــت فرنســـا وبريطانيـــا والصـــن ســـوف تشـــارك يف مفاوضـــات 
ـــك  ـــة ذل ـــدول معلل ـــذه ال ـــع ه ـــى اآلن متتن ـــدى. حت ـــتقبل وإىل أي م ـــاح يف املس ـــزع الس ن
بـــرورة خفـــض الواليـــات املتحـــدة وروســـيا عـــدد أســـلحتهام النوويـــة أوال. إمكانيـــة انضـــامم 
الهنـــد وباكســـتان وإرسائيـــل إىل معاهـــدة نـــزع الســـاح النـــووي مفتوحـــة إىل حـــد كبـــر. لقـــد 
ـــار الشـــامل يف الـــرشق  ـــة مـــن أســـلحة الدم ـــاء منطقـــة خالي ـــة إىل بن فشـــلت الجهـــود الرامي
ـــر  ـــت الراهـــن خـــال مؤمت ـــدم االنتشـــار يف الوق ـــز معاهـــدة ع ـــام يتصـــل بتعزي األوســـط في

املراجعـــة التاســـع ملعاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوويـــة لعـــام 2015.
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أخذ الرؤية بجدية!

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
ـــزع الســـاح  ـــراراً إىل ن ـــراراً وتك ـــي دعـــت م ـــة الت ـــة االجتامعي ـــر الدميقراطي ـــة نظ ـــن وجه  م
ـــرٍض. عـــى الرغـــم مـــن أن عـــدد األســـلحة  ـــإن الوضـــع الحـــايل غـــر م ـــا ف ـــووي يف تاريخه الن
ـــاك  ـــامزال هن ـــاردة، ف ـــة الحـــرب الب ـــذ نهاي ـــص من ـــد تقل ـــامل ق ـــع أنحـــاء الع ـــة يف جمي النووي
مـــا يقـــرب مـــن 15000 قطعـــة ســـاح نـــووي قـــادرة عـــى إفنـــاء البرشيـــة. إذا زاد عـــدد 
ـــة  ـــذ رؤي ـــة. إن أخ ـــرب نووي ـــدالع ح ـــذا إىل ان ـــؤدي ه ـــد ي ـــة، ففق ـــة الحالي ـــلحة النووي األس

ـــًدا. ـــر رضوري ج ـــوم ألم ـــد الي ـــل الج ـــى محم ـــا ع أوبام
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األمم املتحدة، حلف الناتو 

ومنظمة األمن والتعاون ىف أوروبا

االتحاد اإلفريقي واالتحاد األورويب

الجهات الفاعلة األملانية

ملؤسســـات ـــة وا عل لفا لجهـــات ا 5.  ا

 يف هذا الفصل
ـــة يف سياســـة 	  ـــة األملاني ـــم إلقـــاء نظـــرة عـــى املؤسســـات والجهـــات الفاعل  يت

السام واألمن؛ 
ـــم املتحـــدة، 	  ـــة: األم ـــات الدولي ـــة يف العاق ـــة أطـــراف فعال ـــم ثاث ـــم تقدي  يت

ـــاون يف  ـــن والتع ـــة األم ـــو( ومنظم ـــيس )النات ـــامل األطل ـــف ش ـــة حل ومنظم
ـــا. أوروب

 تُبـــنِّ مـــا هـــى املـــدارس النظريـــة التـــي يرجـــع إليهـــا الفضـــل يف ظهـــور 	 
هـــذه املؤسســـات؛

مناقشة وجهات النظر املستقبلية ومقرتحات اإلصاح لهذه املؤسسات.	 

تعتـــر املنظـــامت الدوليـــة تاريخيـــاً ظاهـــرة جديـــدة نســـبياً يف النظـــام الـــدويل. وقـــد 
ـــدول  ـــن ال ـــات ب ـــة بالنزاع ـــات املثقل ـــم العاق ـــب وتنظي ـــان لرتتي ـــب األحي ـــئت يف أغل أُنش
ـــة مبفردهـــا  ـــاورة لدول ـــا نتيجـــة تناقـــص مســـاحة املن ـــا تكـــون أيًض ـــراً م بشـــكل أفضـــل. وكث

ـــي. ـــكل جامع ـــاورة بش ـــاحة يف املن ـــذه املس ـــتعادة ه ـــة اس ومحاول
مـــن األهـــداف املهمـــة مـــن وجهـــة نظـــر الدميقراطيـــة االجتامعيـــة اإلضفـــاء املتزايـــد للطابـــع 
املؤسسســـايت وللـــدور القانـــوين عـــى العاقـــات الدوليـــة. لذلـــك، يتـــم تقديـــم ثاثـــة العبـــن 
ـــكل مـــن األمـــم  ـــن يف هـــذا الفصـــل. يف الوقـــت نفســـه ل أساســـين ظهـــروا يف القـــرن العرشي
ـــاث  ـــا ث ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــيس ومنظم ـــامل األطل ـــف ش ـــة حل ـــدة ومنظم املتح

ـــة.  ـــات الدولي ـــة يف العاق ـــة للغاي ـــات نظـــر مختلف وجه

ـــق  ـــام يتعل ـــة خاصـــة في ـــة ميكـــن أن تكـــون ذات أهمي ـــث أن منظـــامت األمـــن اإلقليمي وحي
ـــا نكتفـــي يف هـــذا  ـــايئ يف أدىن مســـتوى ممكـــن، ف ـــايئ املدعـــوم، أي األمـــن الوق باألمـــن الوق
الفصـــل بتقديـــم منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا فقـــط، ولكـــن أيًضـــا االتحـــاد اإلفريقـــي 

وهيـــاكل سياســـات الســـام واألمـــن التابعـــة لاتحـــاد األورويب. 

ولكـــن مـــن املثـــر لاهتـــامم وقبـــل كل يشء، أن ننظـــر إىل البيئـــة الغنيـــة باألطـــراف الفاعلـــة 
بوجـــه خـــاص يف مجـــال السياســـة األملانيـــة للســـام واألمـــن.
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تجديدات كثرية تحت 

حكم الحمر والخرض

الجهة الفاعلة األكرث تأثرياً 

عى املستوى االتحادي

 5.1  األطراف الفاعلة يف السياســـة الخارجية األملانية  
بقلم مايكل هريولد.

 طـــورت السياســـة الخارجيـــة األملانيـــة أدواتهـــا بشـــكل كبـــر يف الســـنوات األخـــرة. وال شـــك أن 
الناتـــو والدبلوماســـية التقليديـــة تواصـــان لعـــب دوراً مهـــامً يف واشـــنطن وموســـكو وبكـــن. 
ـــر يف  ـــزب الخ ـــي وح ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــة الح ـــرارات حكوم ـــال ق ـــن خ ـــن م ولك
ـــتكملت األدوات  ـــي اس ـــن املؤسســـات الت ـــدد م ـــاء ع ـــم إنش ـــد ت ـــن 1998-2005، فق ـــرتة ب الف
التقليديـــة للسياســـات الخارجيـــة واألمنيـــة خاصـــة يف مجـــال الوقايـــة مـــن األزمـــات املدنيـــة. 

ـــة  ـــر: وزارة الخارجي ـــن التغي ـــة م ـــهد حال ـــل الحكومـــة تش ـــة داخ ـــاكل القامئ ـــام أن الهي ك
ـــع  ـــة يف جمي ـــانية األملاني ـــاعدات اإلنس ـــن املس ـــط ع ـــوم فق ـــؤولة الي ـــت مس ـــة ليس األملاني
أنحـــاء العـــامل، ولكـــن يف ســـياق عمليـــة اإلصـــاح التـــي بدأهـــا وزيـــر الخارجيـــة فرانـــك فالـــرت 
شـــتاينامير )»مراجعـــة 2014 - السياســـة الخارجيـــة – متابعـــة التفكـــر«( فقـــد أنشـــأت أيًضـــا 
ـــا  ـــة م ـــل يف مرحل ـــادة التأهي ـــق االســـتقرار وإع ـــات وتحقي ـــن األزم ـــة م ـــدة للوقاي إدارة جدي
ـــن 100  ـــرث م ـــرس أك ـــتقرار( ، يك ـــة اس ـــارا لكلم ـــم »س« )اختص ـــذا القس ـــرب.  يف ه ـــد الح بع

ـــات ككل. ـــدورات الرصاع ـــهم ل ـــف أنفس ـــة وموظ موظف

ـــا  ـــة يف أملاني ـــة يف السياســـة الخارجي ـــات الفاعل ـــيل نظـــرة عامـــة قصـــرة ألهـــم الجه ـــام ي وفي
ـــات والتحليـــل املتعمـــق. 18 - دون ادعـــاء اكتـــامل البيان

الحكومة االتحادية
وفقـــا للدســـتور فـــإن رعايـــة العاقـــات مـــع الـــدول األجنبيـــة أمـــر يخـــص االتحـــاد، أي 
ــوص  ــع بخصـ ــن الترشيـ ــا عـ ــؤول حرصيـ ــو مسـ ــادة 32(. وهـ ــة )املـ ــة االتحاديـ الحكومـ
الشـــؤون الخارجيـــة )املـــادة 72(. لـــدى الواليـــات األملانيـــة وبرملانـــات الواليـــات عـــدٌد قليـــل 
ـــة(. ـــة الخاصـــة السياســـة األوروبي ـــة )باســـتثناء الحال ـــات يف السياســـة الخارجي مـــن الصاحي

ومـــن بـــن الجهـــات الفاعلـــة عـــى املســـتوى االتحـــادي، تلعـــب الحكومـــة االتحاديـــة الـــدور 
األكـــر. وفقـــا للحكـــم القانـــوين للمحكمـــة الدســـتورية االتحاديـــة والعقيـــدة الســـائدة، فـــإن 
ـــام الشـــؤون  ـــة عـــن مه ـــا نطـــاق واســـع لتصـــور املســـؤولية الذاتي ـــة لديه الحكومـــة االتحادي

ـــة. الخارجي

18   للمزيد من القراءة ينصح بـ "دليل السياسة الخارجية األملانية" للمؤلف زيجامر شميت وآخرين والذي ما زال يصلح يف كثر من املواضيع. )إصدار( فيسبادن 2007.
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وزارة الخارجية

وزارة التعاون االتحادية 

ووزارة الدفاع االتحادية

املستشارية االتحادية

2004: خطة عمل

ـــة  ـــن إقام ـــة ع ـــة االتحادي ـــل الحكوم ـــايس داخ ـــكل أس ـــؤولة بش ـــة مس ـــد وزارة الخارجي وتع
ـــان  ـــن األمل ـــة املواطن ـــة وحامي ـــدول األخـــرى واملنظـــامت الدولي ـــع ال ـــات دبلوماســـية م عاق
ـــا  ـــة دبلوماســـية يف الخـــارج )مـــن بينه ـــوزارة 227 بعث ـــدى ال ـــك فل ـــة لذل يف الخـــارج. باإلضاف
ســـفارات يف 153 دولـــة(. هـــذه شـــبكة دبلوماســـية عامليـــة ال يســـتطيع امتاكهـــا ســـوى 
ـــون وآذان  ـــا »عي ـــات الدبلوماســـية يف الخـــارج عـــى أنه ـــة. يشـــار بغبطـــة إىل البعث دول قليل
وصـــوت« أملانيـــا. وهـــي متثـــل أملانيـــا يف مقراتهـــا الخارجيـــة بنـــاء عـــى تعليـــامت مـــن 
ـــاون  ـــية والتع ـــات السياس ـــزز العاق ـــاك وتع ـــة هن ـــة املحلي ـــع الحكوم ـــاوض م ـــن، وتتف برل

ـــي. ـــايف والعلم ـــادي والثق االقتص

كـــام تنشـــط الـــوزارة االتحاديـــة للتعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة )BMZ( بازديـــاد يف السياســـة 
ـــك  ـــة إىل ذل ـــا. باإلضاف ـــة )BMVg( أثره ـــاع االتحادي ـــي وزارة الدف ـــا تقتف ـــة وحديث الخارجي
يوجـــد عمليـــا لـــدى جميـــع الـــوزارات االتحاديـــة األخـــرى إتصـــاالت سياســـية خارجيـــة، حيـــث 
ـــة  ـــن وزارة الخارجي ـــق دويل. لك ـــا تواف ـــد فيه ـــية ال يوج ـــاالت سياس ـــد أى مج ـــكاد توج ال ت
تقـــوم بوظيفـــة التنســـيق. ووفقـــاً للنظـــام الداخـــيل للحكومـــة االتحاديـــة ال يجـــوز للجهـــات 

الحكوميـــة املعنيـــة إجـــراء مفاوضـــات دوليـــة إال مبوافقتهـــا. 

تلعـــب املستشـــارية االتحاديـــة، والتـــي ميكنهـــا أن تتدخـــل وتوجـــه السياســـة الخارجيـــة عـــر 
ـــا  ـــض القضاي ـــة بع ـــرصاً مبعالج ـــها ح ـــص نفس ـــا تخت ـــراً م ـــاً وكث ـــة دوراً خاص اإلدارات املوازي
ـــإن  ـــا، ف ـــل القاعـــدة يف أملاني ـــة متث ـــات االئتافي ـــادة«. ومبـــا أن الحكوم كمســـألة »تخـــص القي
»وزارة الخارجيـــة« عـــادة مـــا يتـــم »التحكـــم فيهـــا« بواســـطة ائتافـــات صغـــرة. لذلـــك 
ـــرط  ـــن دور مف ـــكوى م ـــم الش ـــا يت ـــراً م ـــادرة. كث ـــت ن ـــع املستشـــارية ليس ـــرات م فالتوت
للســـلطة يف املستشـــارية )ووزارة املاليـــة االتحاديـــة( فيـــام يتعلـــق بالسياســـة األوروبيـــة 

ـــة. ـــاب وزارة الخارجي ـــى حس ع

منع نشوب األزمات حكوميا ومدنيا
ـــاء  ـــا وبن ـــات مدني ـــل النزاع ـــات وح ـــع األزم ـــل »من ـــة العم ـــامد خط ـــع اعت ـــام 2004 وم يف ع
ـــزب  ـــاف الح ـــن إئت ـــة م ـــت مكون ـــك الوق ـــت يف ذل ـــي كان ـــة الت ـــت الحكوم ـــام«، صاغ الس
االجتامعـــي الدميقراطـــي وحـــزب الخـــر ألول مـــرة إلتزاًمـــا شـــاماً برنامـــج ســـيايس لتعزيـــز 
ـــع  ـــوم الفكـــرة الرئيســـية عـــى رضورة أن تكـــون سياســـة الســـام ومن ـــامل. وتق الســـام يف الع
األزمـــات مدنيـــاً مهامـــاً محوريـــة للحكومـــة االتحاديـــة كلهـــا وأن يتـــم التخطيط لهـــا وتنفيذها 
عـــى مســـتوى الجهـــات الحكوميـــة. كـــام يجـــب أن تكـــون األولويـــة لـــألدوات املدنيـــة قبـــل 

الوســـائل العســـكرية. 



104

لجنة إدارة منع الرصاع املدين

 مركز عمليات السالم الدويل

2017: إرشادات جديدة

املشكلة: اهتاممات مختلفة

وبتأســـيس لجنـــة حاميـــة الســـام مدنيـــاً أُنشـــئت هيئـــة لتمثيـــل جميـــع الجهـــات الحكوميـــة 
االتحاديـــة، برئاســـة وزارة الخارجيـــة، التخـــاذ إجـــراءات بشـــأن منـــع األزمـــات مدنيـــاً وتحســـن 
ـــد  ـــز التعـــاون مـــع املجتمـــع املـــدين بوضـــوح. وق ـــوزارات. كـــام يجـــب تعزي ـــن ال التعـــاون ب
ـــل  ـــم عم ـــذي يدع ـــاً، وال ـــات مدني ـــع األزم ـــارى ملن ـــس اإلستش ـــاء املجل ـــك إنش ـــن ذل تضم
لجنـــة الجهـــات الحكوميـــة فنيـــا ويتكـــون مـــن ممثلـــن مـــن املجتمـــع املـــدين واملجـــال 

ـــية. ـــي واالستشـــارات السياس العلم

ـــاف الحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي وحـــزب الخـــر  ـــة إئت ـــام 2002 أسســـت حكوم ويف ع
ـــاً يف  ـــراً مدني ـــة 150 خب ـــا قراب ـــف حالي ـــذي يوظ ـــدويل )ZIF(، ال ـــام ال ـــات الس ـــز عملي مرك
بعثـــات حفـــظ الســـام الدوليـــة وقرابـــة 300 مراقـــب لانتخابـــات يف بعثـــات منظمـــة األمـــن 
والتعـــاون يف أوروبـــا ســـنويا. تـــم تجديـــد مركـــز عمليـــات الســـام الـــدويل مـــرة أخـــرى 
ـــم  ـــام ت ـــام 2017. ك ـــدل يف ع ـــداب املع ـــون االنت ـــدار قان ـــات بإص ـــة بعث ـــه إىل مؤسس وتحويل
ـــا يف  ـــا أملاني ـــي توفره ـــة، والت ـــة املتخصص ـــة للعامل ـــة واالجتامعي ـــة القانوني ـــن الحامي تحس
ـــل  ـــل العم ـــو جع ـــا ه ـــك أيًض ـــن ذل ـــدف م ـــاً. واله ـــة مدني ـــات الدولي ـــع األزم ـــات من عملي
كخبـــر مـــدىن أو كخبـــرة مدنيـــة أكـــرث جاذبيـــة وزيـــادة عـــدد الخـــراء. وبذلـــك ميكـــن 

ـــة.  ـــام الدولي ـــظ الس ـــات حف ـــة يف عملي ـــاركة األملاني ـــز املش تعزي

ويف صيـــف 2017 إعتمـــدت الحكومـــة االتحاديـــة املبـــادئ التوجيهيـــة الجديـــدة »منـــع 
األزمـــات، إدارة الرصاعـــات، تعزيـــز الســـام«، والتـــي تحـــل محـــل خطـــة العمـــل لســـنة 2004. 
ـــب  ـــام يج ـــات. ك ـــع األزم ـــيايس م ـــل الس ـــدوق أدوات للتعام ـــر صن ـــة بتطوي ـــزم الحكوم تلت
تشـــجيع الوســـاطة الدوليـــة للســـام بطريقـــة أكـــرث تحديـــدا وتعزيـــز إجـــراءات مراقبـــة 
ـــد  ـــة األســـلحة الصغـــرة. وق ـــام والذخـــرة ومراقب ـــة األلغ ـــا بإزال ـــزع الســـاح، مث التســـلح ون

ـــل. ـــورة أفض ـــزه بص ـــاً وتجهي ـــات مدني ـــع األزم ـــاري ملن ـــس االستش ـــث املجل ـــم تحدي ت

وبالرغـــم مـــن ذلـــك ال تـــزال هنـــاك مشـــاكل أساســـية ال ميكـــن حلهـــا بســـهولة، رغـــم 
ـــل،  ـــل األج ـــكل طوي ـــة بش ـــاً موضوع ـــات مدني ـــن األزم ـــة م ـــراءات الوقاي ـــينات:  إج التحس
ـــرة  ـــف ظاه ـــن العن ـــة م ـــة الناجح ـــون الوقاي ـــكاد تك ـــاً. ت ـــى ضئي ـــام يبق ـــا الع ـــن تأثره لك
ـــف  ـــتخدام العن ـــكرية واس ـــات العس ـــإن العملي ـــل ف ـــا. يف املقاب ـــب إثباته ـــع يصع ويف الواق
يجذبـــان االنتبـــاه برعـــة. ونتيجـــة لذلـــك فمـــن الصعـــب عـــى دعـــاة منـــع األزمـــات 

مدنيـــاً الرتويـــج لفكرتهـــم. 
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مطلوب:   وثيقة اسرتاتيجية 

اللجان ذات الصلة

التحفظ الربملاين

املوازنة

ـــإن  ـــة، ف ـــات الحكومي ـــن الجه ـــرتك ب ـــاون املش ـــل بالتع ـــزام الكام ـــن االلت ـــم م ـــى الرغ وع
ــا  ــأتها واختصاصاتهـ ــال منشـ ــاليب قدميـــة حيـ ــة تواصـــل التفكـــر بأسـ األطـــراف الفاعلـ
ــص وزارة  ــام تختـ ــية، بينـ ــة بالدبلوماسـ ــص وزارة الخارجـ ــان. وتختـ ــن األحيـ ــر مـ يف كثـ
التعـــاون والتنميـــة بالتعـــاون اإلمنـــايئ وتختـــص وزارة الدفـــاع االتحاديـــة باألمـــور 
العســـكرية. ومـــن هـــذا املنطلـــق وبالتـــوازي مـــع املبـــادئ التوجيهيـــة الجديـــدة، تـــم 
ـــة ومســـتقبل الجيـــش االتحـــادي« وصـــدر  ـــر »الكتيـــب األبيـــض حـــول السياســـة األمني تطوي
يف صيـــف  2016 - برعايـــة وزارة الدفـــاع االتحاديـــة. كـــام تنـــرش الحكومـــة االتحاديـــة كل 
ـــد  ـــة. وال توج ـــاون والتنمي ـــة وزارة التع ـــة« - برعاي ـــة التنمي ـــر سياس ـــنوات »تقري ـــع س أرب
ــام الـــدويل إىل اآلن. ــال النظـ ــا حيـ ــة تـــرصف أملانيـ ــة اســـرتاتيجية بخصـــوص كيفيـ  وثيقـ

البوندستاغ
  يتمتـــع البوندســـتاغ يف املقـــام األول بحقـــوق املشـــاركة يف مجـــال السياســـة الخارجيـــة. 
ويتمتـــع البوندســـتاغ ولنوابـــه الحـــق يف التعامـــل مـــع أي قضيـــة تتعلـــق بالسياســـة الخارجيـــة. 

ـــان.  ـــة عـــى اســـتجوابات الرمل ـــة اإلجاب ـــة االتحادي ـــام يجـــب عـــى الحكوم ك

ـــاع وشـــؤون االتحـــاد  ـــة والدف ـــيس يف لجـــان الشـــؤون الخارجي ـــك بشـــكل رئي ـــم ذل ـــث يت حي
ـــوق  ـــة وحق ـــادي والتنمي ـــاون االقتص ـــان التع ـــتور ويف لج ـــا الدس ـــص عليه ـــي ين األورويب الت
ـــؤون  ـــة الش ـــأت لجن ـــة. أنش ـــة العام ـــة إىل الجلس ـــانية باإلضاف ـــاعدات اإلنس ـــان واملس اإلنس
ـــل  ـــاً وح ـــات مدني ـــع األزم ـــة ملن ـــة فرعي ـــنوات لجن ـــدة س ـــذ ع ـــن من ـــع آخري ـــة م الخارجي
النزاعـــات والتدخـــل الجامعـــي، كانـــت أيضـــأ تدعـــم باهتـــامم عمليـــة إعـــداد املبـــادئ 

ـــاه. ـــة أع ـــة املبين التوجيهي

ـــق(.  ـــتاغ )التصدي ـــة البوندس ـــاد موافق ـــق باالتح ـــي تتعل ـــة الت ـــات الدولي ـــب االتفاقي وتتطل
وللرملـــان األملـــاين حـــق خـــاص يف املشـــاركة يف اتخـــاذ قـــرار بإرســـال الجنـــود األملـــان لعمليـــات 
عســـكرية مســـلحة. وقـــد نصـــت املحكمـــة الدســـتورية االتحاديـــة عـــام 1994 عـــى  أن 
ـــتوريًا  ـــراًرا دس ـــا ق ـــارج أيًض ـــتخدامه يف الخ ـــب اس ـــاين، يتطل ـــش برمل ـــلحة جي ـــوات املس الق

ـــاين(. ـــظ برمل ـــان )تحف ـــن الرمل م

ـــة. بســـبب  ـــوارد املالي ـــى امل ـــر ع ـــة آخ ـــال سياس ـــل أى مج ـــة مث ـــة الخارجي ـــد السياس وتعتم
ســـيطرته عـــى امليزانيـــة، فـــإن البوندســـتاغ لـــه تأثـــر مامثـــل ليـــس فقـــط عـــى مـــوارد 
ـــم  ـــا بتقدي ـــام أملاني ـــدى قي ـــى م ـــا ع ـــن أيًض ـــاع، ولك ـــة ووزارة الدف ـــة االتحادي وزارة الخارجي

ـــامل.  ـــاء الع ـــع أنح ـــة يف جمي ـــاعدات إمنائي ـــانية ومس ـــاعدات إنس مس
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مشهد متنوع

مجموعة معالجة 

النزاعات األهلية

األحزاب واملؤسسات السياسية
ال تلعـــب األحـــزاب السياســـية يف أملانيـــا دوراً عمليـــا مبـــارشاً يف الشـــؤون الخارجيـــة اليوميـــة. 
بالرغـــم مـــن ذلـــك ينبغـــي عـــدم التقليـــل مـــن أهميتهـــا. فلـــدى األحـــزاب شـــبكاتها الدوليـــة 
ـــة  ـــزاب فرعي ـــا أح ـــح له ـــود، وأصب ـــنوات أو عق ـــر س ـــى م ـــا ع ـــت غالب ـــي من ـــة، والت الخاص

ـــدان أخـــرى.  يف بل

متثـــل املؤسســـات السياســـية الســـت القريبـــة مـــن األحـــزاب، مجموعـــة مميـــزة مـــن الجهـــات 
الفاعلـــة يف السياســـة الخارجيـــة، والتـــي تعمـــل أيًضـــا عـــى املســـتوى الـــدويل. وتعمـــل هـــذه 
ـــة  ـــة للدول ـــة الخارجي ـــتطيع السياس ـــن ال تس ـــرشكاء الذي ـــع ال ـــاص م ـــكل خ ـــات بش املؤسس
التعـــاون معهـــم بســـهولة، مثـــل النقابـــات والصحفيـــن وأحـــزاب املعارضـــة، مـــام يتيـــح 

ـــي. ـــة خـــارج املســـتوى الحكوم ـــات الثنائي ـــن العاق ـــة م شـــبكة كثيف

 حركة السالم، املنظامت غري الحكومية والكنائس
 إن مشـــاركة مواطنـــن مهتمـــن بعمليـــة الســـام وانتقـــاد إدارة السياســـة الخارجيـــة للحكومـــة 
ـــر مـــن املنظـــامت غـــر  ـــإن القســـم الكب ـــك، ف ـــد. عـــى النقيـــض مـــن ذل ليـــس باألمـــر الجدي
الحكوميـــة التـــي تتعامـــل مـــع قضايـــا السياســـة الدوليـــة والخارجيـــة، والتـــي تشـــكل كذلـــك 

ـــة منـــذ تســـعينات القـــرن املـــايض مل يكـــن قدميـــا جـــًداً.  جـــزءاً مـــن الحـــركات االجتامعي

ـــز معظـــم املنظـــامت عـــى  ـــة. وترك ـــاء نظـــرة عام ـــن إعط ـــث ال ميك ـــوع بحي إن املشـــهد متن
ـــزع الســـاح،  ـــة، ون ـــة، والسياســـة البيئي مجـــال السياســـة )حقـــوق اإلنســـان، وسياســـة التنمي
ومـــا إىل ذلـــك(، وتعمـــل بشـــكل رئيـــيس مـــن خـــال العاقـــات العامـــة وجامعـــات الضغـــط، 

ـــادة نفوذهـــا.  ـــا مشـــكا اتحـــادات لزي ـــد اتحـــد قســـم منه وق

ففـــي عـــام 1995 تأسســـت جمعيـــة السياســـات اإلمنائيـــة واملســـاعدات اإلنســـانية للمنظـــامت 
ــن  ــن 120 مـ ــرث مـ ــا اآلن أكـ ــي إليهـ ــي ينتمـ ــة )VENRO(، والتـ ــر الحكوميـ ــة غـ األملانيـ
ـــه  ـــام 1994 نفس ـــذ ع ـــان من ـــوق اإلنس ـــدى حق ـــرس منت ـــد ك ـــة. وق ـــر الحكومي ـــامت غ املنظ
ـــل  ـــن أج ـــة م ـــر الحكومي ـــامت غ ـــن املنظ ـــن 50 م ـــة م ـــة مكون ـــل متخصص ـــة عم كمجموع

ـــان.  ـــوق اإلنس ـــاملة لحق ـــة الش الحامي

كـــام تأسســـت مجموعـــة فـــض النزاعـــات مدنيـــاً عـــام 1998 وتعتـــر نفســـها شـــبكة مفتوحـــة 
لتشـــجيع فـــض النزاعـــات مدنيـــا. وتوفـــر مســـاحة لألفـــراد واملنظـــامت غـــر الحكوميـــة للعمل 

ســـوياً وبالتـــإىل فهـــي جـــزء مـــن مجتمـــع دويل مـــن الجهـــات الفاعلـــة يف املجتمـــع املـــدين. 
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مجموعة العمل املعنية 

بالسالم والتنمية

برنامج خدمة السالم املدين

 ،)FriEnt( عـــى النقيـــض مـــن ذلـــك تتشـــكل مجموعـــة العمـــل الخاصـــة بالســـام والتنميـــة
ـــة  ـــرى تابع ـــة وأخ ـــات حكومي ـــع مؤسس ـــم تس ـــاف يض ـــن ائت ـــام 2001 م ـــئت ع ـــي أنش الت
للمجتمـــع املـــدين ومؤسســـات التنميـــة يف مجـــال الســـام يف أملانيـــا )مبـــا يف ذلـــك وزارة التنمية 

والتعـــاون واملؤسســـة األملانيـــة للتعـــاون الـــدويل )GIZ( ومؤسســـة فريدريـــش إيـــرت(. 

ـــة الســـام  ـــادرة حرك ـــاء رئاســـة فيتســـوريك تســـويل، مب ـــة أثن ـــاون والتنمي ـــت وزارة التع تبن
مـــن خـــال وضعهـــا برنامـــج خدمـــة الســـام املـــدين )ZFD(. تبنـــت وزارة التعـــاون والتنميـــة 
ـــج  ـــا برنام ـــال وضعه ـــن خ ـــام م ـــة الس ـــادرة حرك ـــويل، مب ـــوريك تس ـــة فيتس ـــاء رئاس اثن
خدمـــة الســـام املـــدين )ZFD(. يتـــم إرســـال موظفـــي الســـام املدنيـــن كخـــراء إىل مناطـــق 
ـــر عســـكرية  ـــة وغ ـــر عنيف ـــائل غ ـــات بوس ـــع الرصاع ـــل م ـــاكل للتعام ـــات، إلنشـــاء هي األزم
مبســـاعدة املنظـــامت الرشيكـــة املحليـــة. يختلـــف برنامـــج خدمـــة الســـام املـــدين عـــن 
ـــام  ـــطته يف املق ـــتهدف أنش ـــك، ال تس ـــن ذل ـــن ضم ـــوي وم ـــاون التنم ـــن أدوات التع ـــره م غ
ـــام يف املجـــال الســـيايس  ـــم طاقـــات الس األول الجهـــات الفاعلـــة الحكوميـــة ولكنهـــا تدع

ـــن. ـــطاء األهلي ـــع النش ـــل م ـــع بالعم ـــي الواس االجتامع

ـــرتو  ـــوريف فوس ـــام، ك ـــة الس ـــذور يف حرك ـــا ج ـــي له ـــيكية الت ـــامت الكاس ـــة املنظ ـــن أمثل م
KURVE Wustrow  ومركـــز معلومـــات العســـكرة )IMI( واألطبـــاء الدوليـــن ملنـــع الحـــرب 

.)IPPNW( ـــة النووي

ـــيايس  ـــار س ـــد مس ـــاج ض ـــركات احتج ـــادة كح ـــرت ع ـــة ظه ـــركات االجتامعي ـــن أن الح يف ح
ـــة  ـــة والتنموي ـــة يف السياســـة الخارجي ـــر الحكومي ـــن املنظـــامت غ ـــد م ـــاك العدي معـــن، فهن
ـــان  ـــض األحي ـــى يف بع ـــة فه ـــة الحكوم ـــح لسياس ـــاطها كمصح ـــر نش ـــا تعت ـــم أنه ـــي رغ الت

ـــة.  ـــة االتحادي ـــع الحكوم ـــا م ـــل أيًض تعم

ـــاة  ـــن الحي ـــزًءا م ـــوم ج ـــة الي ـــر الحكومي ـــان غ ـــوق اإلنس ـــامت حق ـــع منظ ـــوار م ـــر الح يعت
ـــل  ـــارج للتواص ـــة يف الخ ـــفارات خاص ـــعى الس ـــة. وتس ـــة االتحادي ـــة يف وزارة الخارجي اليومي
مـــع منظمـــة العفـــو الدوليـــة ومنظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتـــش وغرهـــا، حيـــث أنهـــا عـــى 
اتصـــال وخـــرة يف املواقـــع املعنيـــة. عندمـــا يكـــون املوضـــوع متعلـــق بتنفيـــذ مســـائل حقـــوق 
اإلنســـان يف إطـــار األمـــم املتحـــدة، فليـــس نـــادرا أن الـــدول الغربيـــة واملنظـــامت غـــر 
ـــة،  ـــوق املدني ـــة والحق ـــوق املواطن ـــس حق ـــي مت ـــا الت ـــون رشكاء يف القضاي ـــة يصبح الحكومي
ـــدول يف  ـــة ال ـــال، ضـــد مقاوم ـــة )عـــى ســـبيل املث ـــة لسياســـة تقدمي ـــن أجـــل إنشـــاء أغلبي م

ـــن( . ـــواذ واملتحول ـــاحقات والش ـــن والس ـــد اللواط ـــز ض ـــال التميي ـــيا يف مج ـــا وآس إفريقي
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التزام الكنائس

مؤسسة العلوم والسياسة

الجمعية األملانية 

للسياسة الخارجية

يف مجـــال »التنميـــة واملســـاعدات اإلنســـانية«، تنشـــط بعـــض املنظـــامت غـــر الحكوميـــة أيًضـــا 
كمقاولـــن للحكومـــة االتحاديـــة وتنفـــذ مشـــاريع ملموســـة يف موقـــع الحـــدث. لذلـــك تـــدور 
ـــة  ـــافة الصحيح ـــرب أو املس ـــول الق ـــات ح ـــا مناقش ـــة دامئ ـــر الحكومي ـــامت غ ـــل املنظ داخ
ـــق األمـــر  ـــب بشـــكل خـــاص عندمـــا يتعل مـــن مؤسســـات الدولـــة. تصبـــح املســـألة أصع

ـــة. ـــة خارجي ـــش االتحـــادي يف إطـــار مهم ـــع الجي ـــاون م بالتع

ـــاركتهام يف  ـــى مش ـــة األوىل ع ـــا بالدرج ـــيتان يف أملاني ـــيحيتان الرئيس ـــتان املس ـــز الكنيس ترك
ـــب الكاثوليـــيك خصوصـــا بواســـطة  ـــك يف الجان ـــم ذل ـــة ومكافحـــة الفقـــر. ويت سياســـة التنمي
  Misereor ــة ــة اإلغاثـ ــام« )Justitia et Pax( ومنظمـ ــدل والسـ ــة »العـ ــاج منظمـ إندمـ
ــة  ــة التنميـ ــطة منظمـ ــتانتي بواسـ ــب الروتسـ ــرية، ويف الجانـ ــة Missio التبشـ ومؤسسـ
الروتســـتانتية ومنظمـــة »خبـــز للعـــامل«. باإلضافـــة إىل ذلـــك، كانـــت ومـــا زالـــت كلتـــا 
الكنيســـتن باألســـاس مـــن األماكـــن والـــرشكاء املهمـــن يف حركـــة الســـام. عـــى ســـبيل املثـــال، 
تدعـــو جمعيـــة »ســـام املســـيح« )Pax christi( يف الكنيســـة الكاثوليكيـــة إىل سياســـة ســـام 

ـــا. ـــاء أملاني ـــات يف كل أنح ـــك مجموع ـــة ومتل دولي

 العلوم واملشورة السياسة
ـــية  ـــات سياس ـــن تحدي ـــا م ـــط به ـــا يرتب ـــة وم ـــة الدولي ـــي يف السياس ـــد املتنام ـــع التعقي  رف

ـــورة.  ـــي واملش ـــل العلم ـــة إىل التحلي ـــة الحاج ـــة وأمني خارجي

ـــر  ـــة غ ـــات البحثي ـــن املؤسس ـــدد م ـــن ع ـــة واألم ـــة الخارجي ـــال السياس ـــد يف مج ـــام يوج ك
الحكوميـــة العتيـــدة التـــي يتـــم متويلهـــا كليـــا أو إىل حـــد كبـــر مـــن األمـــوال العامـــة وتنـــرش 
ـــل  ـــة إىل مؤسســـات االستشـــارة والتحلي ـــام باإلضاف ـــرأي الع ـــي عـــى ال دراســـاتها بشـــكل علن

ـــاين ـــان األمل ـــة يف الرمل ـــات العلمي ـــط أو الخدم ـــي التخطي ـــل موظف ـــة مث املحلي

ـــة  ـــة خارجي ـــاث سياس ـــة أبح ـــها مؤسس ـــة )SWP( يف نفس ـــوم والسياس ـــة العل ـــرى مؤسس ت
ــال واســـع مـــن  ــا. تقـــوم بأبحـــاث يف مجـ ــا يف أوروبـ ــة وتعـــد األكـــر مـــن نوعهـ وأمنيـ
املوضوعـــات منـــذ عـــام 1962 ويتـــم متويلهـــا بشـــكل حـــرصي تقريبًـــا مـــن امليزانيـــة االتحاديـــة. 

ـــرن  ـــن الق ـــينات م ـــة )DGAP( يف الخمس ـــة الخارجي ـــة للسياس ـــة األملاني ـــت الجمعي تأسس
العرشيـــن عـــى غـــرار النمـــوذج الريطـــاين واألمريـــيك ولديهـــا مجموعـــات بحثيـــة مختلفـــة، 
يتبـــادل خالهـــا ممثلـــوا الســـلطة التنفيذيـــة والترشيعيـــة وجهـــات النظـــر. تـــم إنشـــاء 
ـــل الســـبعينيات. ـــة يف أوائ ـــة الخارجي ـــة للسياس ـــة األملاني ـــد البحـــوث الخـــاص بالجمعي معه
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منـــذ عـــام 1987 تنـــرش معاهـــد أبحـــاث الســـام الخمســـة )اآلن( الرائـــدة مـــا يســـمى بتقريـــر 
ـــددة  ـــات مح ـــرح توصي ـــة ويط ـــات الحالي ـــل النزاع ـــر بتحلي ـــوم التقري ـــنة. يق ـــام كل س الس
ـــن  ـــاداً م ـــرث انتق ـــه أك ـــون توجه ـــا يك ـــادًة م ـــا. ع ـــا وأوروب ـــن يف أملاني ـــام واألم ـــة الس لسياس
خطـــة املؤسســـات »املرتبطـــة بالحكومـــة«. املؤسســـات املشـــاركة يف التقريـــر هـــى مؤسســـة 
 ،)BICC( مركـــز بـــون الـــدويل للتغيـــر ،)HSFK( اليبنتـــس هيســـن ألبحـــاث الســـام والـــرصاع
 )INEF( معهـــد التنميـــة والســـام ،)FEST( مركـــز أبحـــاث مجموعـــة الدراســـة الروتســـتانتية

.)IFSH( ومعهـــد أبحـــاث الســـام والسياســـة األمنيـــة يف جامعـــة هامبـــورغ

ـــاف  ـــم االئت ـــت حك ـــام 2000 تح ـــام )DSF( ع ـــاث الس ـــة ألبح ـــة األملاني ـــت املؤسس تأسس
االجتامعـــي الدميقراطـــي وحـــزب الخـــر. والغـــرض منهـــا هـــو تعزيـــز أبحـــاث الســـام 
بشـــكل دائـــم واملســـاهمة يف اســـتقالها الســـيايس واملـــايل يف أملانيـــا. مـــع ذلـــك فهـــي ال 
تجـــرى أبحاثهـــا الخاصـــة، ولكنهـــا تركـــز عـــى تشـــجيع وإنشـــاء املشـــاريع العلميـــة والتبـــادل 

ـــض.  ـــا ببع ـــابة ووصله ـــب الش ـــجيع املواه ـــي وتش العلم

 5.2.  األمم املتحدة  
بقلم توماس هارمتان

ـــم  ـــورك. ت ـــا نيوي ـــة ومقره ـــاً 193 دول ـــم حالي ـــة تض ـــة دولي ـــة حكومي ـــدة جمعي ـــم املتح األم
ـــات الحـــرب«،  ـــال القادمـــة مـــن وي ـــاذ األجي ـــة »إلنق ـــة الثاني تأسيســـها بعـــد الحـــرب العاملي

ـــدة.  ـــم املتح ـــاق األم ـــة ميث ـــاء يف مقدم ـــام ج ك

ـــكو و يف 24  ـــان فرانسيس ـــو 1945 يف س ـــاق يف 26 يوني ـــى امليث ـــع ع ـــة بالتوقي ـــت 50 دول قام
أكتوبـــر 1945 دخـــل حيـــز التنفيـــذ. كانـــت الواليـــات املتحـــدة أول دولـــة تصـــدق عـــى 
ـــة  ـــرب العاملي ـــد الح ـــة بع ـــداف مامثل ـــت بأه ـــي أقيم ـــم، الت ـــة األم ـــلت عصب ـــاق. فش امليث

ـــرى.  ـــباب أخ ـــة ألس ـــا باإلضاف ـــم إليه ـــدة مل تنض ـــات املتح األوىل، ألن الوالي

كان دخـــول ميثـــاق األمـــم املتحـــدة حيـــز التنفيـــذ بعـــد خـــرات يف حربـــن عامليتـــن، مصاحبـــا 
باألمـــل يف إمـــكان خلـــق نظـــام دويل ســـلمى مســـتمر.
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األهداف املركزية

ابن املثالية

طريقة صعبة

تم تحديد أهداف األمم املتحدة الرئيسية يف الفصل األول من ميثاقها:
الحفاظ عى السام واألمن الدولين	 
الوساطة السلمية يف كل النزاعات	 
االبتعاد عن استخدام القوة	 
احرتام املساواة والسيادة الوطنية لجميع الدول	 
تعزيز التعاون الودي لحفظ السام	 
 تعزيـــز التعـــاون الـــدويل لحـــل املشـــاكل االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافيـــة 	 

واإلنســـانية
ـــرق 	  ـــن الع ـــر ع ـــض النظ ـــية بغ ـــات األساس ـــان والحري ـــوق اإلنس ـــرتام حق  اح

ـــن ـــة أو الدي ـــس أو اللغ أو الجن

يصبـــح مـــن الواضـــح أن األمـــم املتحـــدة كانـــت وليـــدة املثاليـــة. يرجـــع ذلـــك لقناعتهـــا بـــأن 
ـــم. تشـــارك  ـــام بينه ـــع الســـام في ـــل والوجـــدان يســـتطيعون صن ـــوا العق ـــن وهب ـــرش الذي الب
األمـــم املتحـــدة يف هـــذا الســـام بواســـطة مجموعـــة مـــن مختلـــف األجهـــزة والرامـــج 
 )UNICEF( والصناديـــق. مـــن األجهـــزة املشـــهورة جـــًدا، منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة
واملفوضيـــة الســـامية لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون الاجئـــن )UNHCR( وبرنامـــج األمـــم 
املتحـــدة اإلمنـــايئ )UNDP( وبرنامـــج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة )UNEP(. تـــم التفـــاوض 
ـــام 2030  ـــة ع ـــة إىل خط ـــدة، باإلضاف ـــم املتح ـــطة األم ـــس بواس ـــاخ يف باري ـــة املن ـــى اتفاقي ع

 .)SDG( ـــتدامة ـــة املس ـــداف التنمي وأه

ـــر الهـــن. يف حـــن شـــاركت  ـــذ تأسيســـها باألم ـــك مل يكـــن مســـار األمـــم املتحـــدة من ومـــع ذل
ـــامل،  ـــة الســـلمية يف الع ـــة يف التنمي ـــة التســـلح مشـــاركة هام ـــزع الســـاح ومراقب ـــادرات ن مب
ـــة تنتقـــد كثـــرا بســـبب عـــدم اســـتغال إمكاناتهـــا وارتفـــاع املطالبـــات  فـــإن املنظمـــة الدولي

ـــا. ـــة داخله بإجـــراء إصاحـــات هيكلي
متلـــك األمـــم املتحـــدة العديـــد مـــن األدوات لحفـــظ أو إعـــادة بنـــاء الســـام واألمـــن الدوليـــن. 
ـــة الســـكان املدنيـــن  ـــة نشـــوب الرصاعـــات وحامي ـــع اإلجـــراءات الوقائي ـــاً يجـــب أن متن فمث
بواســـطة التدخـــل الفعـــال يف الرصاعـــات القامئـــة وفيـــام بعـــد تأمـــن اســـتقرار الســـام. 

ـــذا الشـــأن.  ـــياً يف ه ـــة دورا أساس ـــة العام ـــن والجمعي ـــس األم ـــن مجل ـــب كل م ويلع

 مجلس األمن
 يعـــد مجلـــس األمـــن الهيئـــة األهـــم يف مجـــال الســـام واألمـــن داخـــل هيـــكل األمـــم 
املتحـــدة. لديـــه رئاســـة تتبـــدل شـــهريا ويتكـــون مـــن 15 عضـــواً. يوجـــد مـــن بينهـــم خمســـة 
ـــة، فرنســـا( وعـــرشة  ـــات املتحـــدة األمريكي ـــا، الصـــن، روســـيا، الوالي أعضـــاء دامئـــن )بريطاني
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"املرشع العاملي"

ـــدول غـــر الدامئـــة ملـــدة  ـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة هـــذه ال غـــر دامئـــن. وتنتخـــب الجمعي
ســـنتن. ويتـــم توزيـــع املقاعـــد ضمـــن هـــذه املجموعـــة وفًقـــا ملفتـــاح جغـــرايف بهـــدف 
ـــر  ـــا عـــدد كب ـــس األمـــن أيًض ـــب مجل ـــف مناطـــق العـــامل. كـــام يوجـــد إىل جان ـــاة مختل مراع

ـــيل.  ـــتوى العم ـــى املس ـــة ع ـــان الدامئ ـــل واللج ـــات العم ـــن مجموع م

ـــاق األمـــم املتحـــدة.  ـــن الفصـــل الســـابع مـــن ميث ـــة الخاصـــة ملجلـــس األمـــن م ـــع املكان وتنب
وتنـــص املـــادة 39 عـــى أنـــه، عندمـــا تتوفـــر لـــدى مجلـــس األمـــن القناعـــة بــــ »وجـــود تهديـــد 
ـــة  ـــات اقتصادي ـــا فـــرض عقوب ـــام بهجـــوم« أو غرهـــا. فيمكنـــه ضمن أو خـــرق للســـام أو القي

)املـــادة 41( أو التدخـــل العســـكري )املـــادة 42(. 

باإلضافـــة إىل ذلـــك ميكـــن ملجلـــس األمـــن عمـــل تحقيقـــات خاصـــة بـــه أثنـــاء الرصاعـــات وأن 
يقـــدم توصيـــات ألطـــراف الـــرصاع أو وضـــع اتفـــاق لوقـــف إطـــاق النـــار ومراقبـــة التســـلح. 

تتزايـــد النزاعـــات الداخليـــة ذات الدوافـــع العرقيـــة والدينيـــة أو السياســـية منـــذ نهايـــة 
ـــد للســـام )القـــرار  ـــات كتهدي ـــا إىل قمـــع األقلي ـــاردة. ينظـــر مجلـــس األمـــن حالي الحـــرب الب

ـــام 2004(.  ـــرار 1546 لع ـــان )الق ـــوق اإلنس ـــرة لحق ـــاكات الخط ـــام 1990( واالنته 688 لع

يف ســـياق هجـــامت ســـبتمر 2001 تغـــر تفســـر املـــادة 39 )انظـــر أعـــاه(. تـــم تصنيـــف 
ـــد للســـام  ـــا تهدي ـــار الشـــامل عـــى أنه ـــدويل أو انتشـــار أســـلحة الدم أحـــداث كاإلرهـــاب ال

ـــن.  ـــك الح ـــذ ذل ـــدويل من ال

ـــدول  ـــع ال ـــام 2001 جمي ـــرار 1373 لع ـــن مبوجـــب الق ـــس األم ـــزم مجل ـــال، يل عـــى ســـبيل املث
األعضـــاء مباحقـــة جميـــع أشـــكال متويـــل اإلرهـــاب قضائيـــا. ويف عـــام 2004، ومبوجـــب 
القـــرار 1540، طالـــب مجلـــس األمـــن جميـــع الـــدول األعضـــاء بترشيـــع قوانـــن تجـــرِّم أى نقـــل 
ملـــواد أو تكنولوجيـــا أســـلحة الدمـــار الشـــامل. بســـبب ســـلطته الترشيعيـــة يســـمى مجلـــس 
 األمـــن أيًضـــا بــــ »املـــرشع الـــدويل« وهـــو أمـــر غـــر مختلـــف عليـــه سياســـياً وقانونيـــاً.
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الخوذ الزرقاء

مسار القرار

ـــال، الحصـــار البحـــري، أو  ـــام بعمـــل عســـكري )عـــى ســـبيل املث إذا قـــرر مجلـــس األمـــن القي
ـــه اســـتخدام القـــوات املســـلحة للـــدول  ـــة(، فيجـــب علي ـــة، أو القـــوات الري ـــات الجوي الرب
األعضـــاء. لكـــن ال تـــزال الـــدول املهمـــة مثـــل الواليـــات املتحـــدة ترفـــض إنشـــاء قـــوات دامئـــة 
تابعـــة لألمـــم املتحـــدة. بـــدالً مـــن ذلـــك فـــوض »مجلـــس األمـــن« مجموعـــات مختلفـــة مـــن 
ـــام  ـــدة للقي ـــم املتح ـــاق األم ـــن ميث ـــادة 53 م ـــب امل ـــة مبوج ـــامت اإلقليمي ـــدول أو املنظ ال
ـــادة  ـــة بقي ـــة الدولي ـــاعدة األمني ـــوة املس ـــرش ق ـــطة ن ـــا بواس ـــام )مث ـــاء الس ـــراءات لبن بإج
حلـــف شـــامل األطلـــيس يف أفغانســـتان يف األعـــوام 2003 حتـــى 2014 أو تدخـــل االتحـــاد 

ـــام 2006(.  ـــو ع ـــة الكونغ ـــة( يف جمهوري ـــات الدميقراطي ـــن االنتخاب األورويب لتأم

باإلضافـــة لذلـــك فمجلـــس األمـــن هـــو مـــن يقـــرر نـــرش قـــوات مـــا يســـمى 
بالخـــوذات الزرقـــاء.  تـــم إرســـال قـــوات الخـــوذات الزرقـــاء ألول مـــرة عـــام 1948 
 لضـــامن وقـــف إطـــاق النـــار بـــن دولـــة إرسائيـــل الناشـــئة حديثـــا وجرانهـــا العـــرب.

ـــاء  ـــوذات الزرق ـــوات الخ ـــرش ق ـــم ن ـــن ت ـــك الح ـــذ ذل ـــوم. ومن ـــى الي ـــتمرة حت ـــة مس  املهم
ـــزة  ـــى جائ ـــوات ع ـــت الق ـــامل وحصل ـــاء الع ـــع أرج ـــرصاع يف جمي ـــق ال ـــن مناط ـــد م يف العدي

ـــدويل.  ـــام ال ـــن الس ـــا بتأم ـــام 1988 اللتزامه ـــام ع ـــل للس نوب

ـــع  ـــداً لضـــامن الســـام يف مطل ـــاً جدي ـــة التســـعينيات طـــورت األمـــم املتحـــدة مفهوم يف بداي
األلفيـــة حـــن كان لـــدى قـــوات الخـــوذات الزرقـــاء انتـــداب إلحـــال الســـام الـــذي مل تتمكـــن 
ـــن  ـــكان املدني ـــبة للس ـــاوية بالنس ـــب مأس ـــن عواق ـــك م ـــن ذل ـــج ع ـــا نت ـــه وم ـــن تحقيق م
ـــن إىل  ـــس األم ـــل مجل ـــإىل ميي ـــت الح ـــدا. ويف الوق ـــال وروان ـــنة والصوم ـــة البوس ـــام يف حال ك
إقـــرار انتـــداب متـــن لحفـــظ الســـام، ويفضـــل أن يكـــون ذلـــك مبوافقـــة األطـــراف املتنازعـــة. 

ـــة  ـــة تخضـــع لســـيطرتها، ومراقب ـــن إنشـــاء مناطـــق عازل ـــاء م ـــام الخـــوذات الزرق تتكـــون مه
ـــع املســـاعدات اإلنســـانية  ـــة وتوزي ـــار واتفاقـــات الســـام، وحامي اتفاقـــات وقـــف إطـــاق الن
وإمكانيـــة تـــوىل املهـــام الحكوميـــة. وكان أكـــر املســـاهمن بالقـــوات يف مايـــو 2015 هـــم 

ـــد. ـــتان والهن ـــش وباكس بنجادي

ويقـــرر مجلـــس األمـــن  بأغلبيـــة تســـعة أصـــوات. وبالنســـبة للقـــرارات »املحوريـــة« املتعلقـــة 
بالسياســـات )مثـــل العقوبـــات( يلـــزم تصويـــت أغلبيـــة األعضـــاء الخمســـة الدامئـــن وأربعـــة 
أعضـــاء غـــر دامئـــن عـــى األقـــل. ويســـتطيع األعضـــاء الدامئـــون تعطيـــل القـــرارات باســـتخدام 

حـــق النقـــض الفيتـــو.
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أسلوب العمل

ـــرب،  ـــرشق والغ ـــن ال ـــرصاع ب ـــاء ال ـــوص أثن ـــه الخص ـــى وج ـــض ع ـــق النق ـــتخدم ح ـــد اس وق
بحيـــث اصبـــح مجلـــس األمـــن بـــدون ســـلطة مـــن الناحيـــة العمليـــة. لكـــن غيـــاب أو امتنـــاع 
أحـــد األعضـــاء عـــن التصويـــت ال يعيـــق صـــدور القـــرار.  برغـــم التمكـــن مـــن تعزيـــز قـــدرة 
ـــرارات  ـــاردة. إال أن الق ـــرب الب ـــة الح ـــذ نهاي ـــرار من ـــذ الق ـــع وتنفي ـــى صن ـــن ع ـــس األم مجل
التـــي يهددهـــا اســـتخدام حـــق النقـــض الفيتـــو ال تصـــل أصـــا إىل مرحلـــة التصويـــت الرســـمي. 

 الجمعية العامة
 تعتـــر الجمعيـــة العامـــة محفـــل تفـــاويض عـــام متثـــل فيـــه جميـــع الـــدول األعضـــاء يف 
األمـــم املتحـــدة عـــى أســـاس مبـــدأ »دولـــة واحـــدة - صـــوت واحـــد«. يتـــم كل عـــام انتخـــاب 
الرئيـــس ويكـــون لـــه واحـــد وعـــرشون نائبـــاً - خمســـة منهـــم مـــن بـــن األعضـــاء الدامئـــن يف 
ـــى يف  ـــا بحـــد أق ـــن عنه ـــداب خمســـة مندوب ـــة عضـــو انت ـــكل دول ـــس األمـــن. ميكـــن ل مجل
ـــدأ  ـــورك. وتب ـــة ســـبتمر يف نيوي ـــة العامـــة عـــادة ســـنويا يف بداي ـــة. وتجتمـــع الجمعي الجمعي
ـــات  ـــا رؤســـاء دول وحكوم ـــي يتحـــدث فيه ـــة الت ـــة العام هـــذه االجتامعـــات دامئـــا بالجمعي
ـــة أعضـــاء  ـــس األمـــن أو أغلبي ـــك ميكـــن ملجل ـــة لذل ـــامع. باإلضاف ـــل االجت ـــدول األعضـــاء قب ال

ـــات خاصـــة.  ـــد اجتامع ـــم املتحـــدة عق األم

ـــتعدادا  ـــا اس ـــو فيه ـــة عض ـــل كل دول ـــم متثي ـــي يت ـــية، والت ـــان رئيس ـــتة لج ـــكيل س ـــم تش يت
للجلســـة العامـــة وهـــى لجـــان:  لجنـــة نـــزع الســـاح واألمـــن الـــدويل )األوىل( واللجنـــة 
االقتصاديـــة واملســـائل املاليـــة )الثانيـــة( واللجنـــة االجتامعيـــة واإلنســـانية والثقافيـــة )الثالثة(، 
ــة  ــة وامليزانيـ ــائل اإلداريـ ــة املسـ ــة( ولجنـ ــة )الرابعـ ــية الخاصـ ــائل السياسـ ــة املسـ ولجنـ

ـــة(.  ـــة )السادس ـــائل القانوني ـــة املس ـــة(، ولجن )الخامس

ميكـــن للجمعيـــة العامـــة تقديـــم توصيـــات إىل الـــدول األعضـــاء وإىل مجلـــس األمـــن بخصـــوص 
قضايـــا األمـــن الـــدويل أو الســـام الـــدويل أو نـــزع الســـاح. وبالرغـــم مـــن أن هـــذه التوصيـــات 
ليســـت ملزمـــة للـــدول األعضـــاء، فقـــد قامـــت بتنفيذهـــا مـــرارا يف الســـابق، وهكـــذا شـــاركت 

يف تطويـــر املعايـــر القانونيـــة والسياســـية الدوليـــة. 

ـــام  ـــة ع ـــة العام ـــرت الجمعي ـــد أق ـــن، فق ـــس األم ـــذايت ملجل ـــلل ال ـــدي للش ـــل التص ـــن أج م
ـــا  ـــع فيه ـــة . تتمت ـــرب الكوري ـــة الح ـــى خلفي ـــام« ع ـــل الس ـــن أج ـــاد م ـــة »االتح 1950 توصي
ـــاالت، وأن  ـــك الح ـــل تل ـــن يف مث ـــس األم ـــات مجل ـــوىل اختصاص ـــق ت ـــة بح ـــة العام الجمعي
ـــس  ـــا أن مجل ـــراءات. مب ـــة باإلج ـــة للتوصي ـــة خاص ـــات طارئ ـــدورات جلس ـــارج ال ـــد خ تعق
األمـــن هـــو الهيئـــة الوحيـــدة التـــي تلـــزم قراراتهـــا جميـــع األعضـــاء، فـــإن صاحيـــات الجمعيـــة 

ـــن.  ـــس األم ـــلطة مجل ـــع لس ـــة تخض العام



114

انتخاب جديد لألمني العام

 لقراءة املزيد:

 www.1for7billion.org

تركيبة مجلس األمن 

- صوت واحد"

تعتـــر الجمعيـــة العامـــة، بحكـــم تركيبتهـــا وعملهـــا هيئـــة ثقيلـــة إىل حـــد مـــا بالنســـبة 
لألمـــم املتحـــدة، حـــن يتعلـــق األمـــر مبعالجـــة قضايـــا الســـام واألمـــن. كـــام تعتـــر توصيـــات 
ـــا  ـــات، ولكـــن ميكـــن له ـــدويل مجـــرد توصي ـــون ال ـــة مبوجـــب القان ـــة العام ـــرارات الجمعي وق
ـــة بســـيطة. ويف  ـــا بأغلبي ـــرار غالب ـــاذ الق ـــم اتخ ـــد. ويت ـــون دويل جدي ـــاس لقان ـــور األس أن تبل
التوصيـــات املرتبطـــة بقضايـــا الســـام واألمـــن الدوليـــن يتطلـــب األمـــر أغلبيـــة الثلثـــن. 
ـــح  ـــات مصال ـــة أو تحالف ـــن نفـــس املنطق ـــدول م ـــن ال ـــات ب ـــاك تحالف ـــا تكـــون هن ـــرا م وكث
اقتصاديـــة وسياســـية مشـــابهة أثنـــاء عمليـــة صنـــع القـــرار. خصوصـــا بالنســـبة الـــدول 
الصغـــرة التـــي ال يوجـــد لهـــا بعثـــات دبلوماســـية يف جميـــع الـــدول، فـــإن االجتامعـــات 

ـــا.  ـــر إىل قضاياه ـــت النظ ـــام للف ـــدًى ه ـــا منت ـــر أيًض ـــنوية تعت الس

مناقشات حول اإلصالح
يف عـــام 2017، تـــم انتخـــاب األمـــن العـــام الجديـــد لألمـــم املتحـــدة أنطونيـــو جوتريـــس 
ـــون  ـــحون مختلف ـــه مرش ـــدم خال ـــابق ق ـــن الس ـــفافية م ـــرث ش ـــكل أك ـــد. فبش ـــراء جدي بإج
ـــل  ـــد قاب ـــكل منهـــم. مـــع أن اإلجـــراء االنتخـــايب الجدي ـــة خاصـــة ب ـــدة إصاحي أنفســـهم بأجن
للتحســـن, فهـــو يظهـــر برغـــم كل االنتقـــادات أن األمـــم املتحـــدة يف حالـــة متكنهـــا مـــن 
ـــم  ـــادات، أن األم ـــن كل االنتق ـــم م ـــى الرغ ـــر ع ـــو يظه ـــن, فه ـــات. للتحس ـــام باإلصاح القي

ـــات. ـــذ اإلصاح ـــن تنفي ـــا م ـــع ميكنه ـــدة يف وض املتح

ـــق  ـــن وح ـــس األم ـــة مجل ـــط برتكيب ـــدة مرتب ـــم املتح ـــايس لألم ـــاد األس ـــا زال االنتق ـــن م لك
ـــام  ـــظ الس ـــات حف ـــل عملي ـــا يجع ـــو م ـــن، وه ـــة الدامئ ـــاء الخمس ـــو( لألعض ـــض )الفيت النق
وحـــل الرصاعـــات العامليـــة صعبـــة يف الغالـــب. يتهـــم املنتقـــدون مجلـــس األمـــن بأنـــه يعيـــد 
بهـــذا إنتـــاج تـــوازن القـــوى يف نهايـــة الحـــرب العامليـــة الثانيـــة وفشـــله يف اســـتيعاب الواقـــع 
ـــزن  ـــل مت ـــود متثي ـــوب وج ـــن املطل ـــن. وم ـــادي والعرشي ـــرن الح ـــي يف الق ـــيايس العامل الس
لـــكل القـــارات وتغلـــب تدريجـــي عـــى عرقلـــة مجلـــس األمـــن بواســـطة حـــق النقـــض 

ـــن.  ـــاء الدامئ لألعض
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اقرتاح: أعضاء إضافيني

 لقراءة املزيد:

 صوىف آيزينرتاوت )2016(، 

مجلس األمن

األمم املتحدة: مجتمع جديد

اإلصالح الجديدة، آفاق 

النجاح والعواقب ألملانيا، 

SWP-Aktuell 79، برلني.

تركيبة مثرية للجدل

و تهـــدف مقرتحـــات اإلصـــاح املرتبطـــة برتكيبـــة مجلـــس األمـــن غالبـــا إىل زيـــادة عـــدد 
األعضـــاء الدامئـــن وغـــر الدامئـــن. كـــام اقرتحـــت أملانيـــا والرازيـــل والهنـــد واليابـــان يف الســـابق 
زيـــادة عـــدد األعضـــاء الدامئـــن بســـتة أعضـــاء وعـــدد األعضـــاء الغـــر دامئـــن بأربعـــة أعضـــاء. 

ـــدول  ـــن ال ـــان م ـــا للشـــكل اآليت: اثن ـــن طبق ـــن الدامئ ـــار الســـتة أعضـــاء اإلضافي يجـــب اختي
ـــي،  ـــة ودول الكاريب ـــكا الاتيني ـــن أمري ـــدول األســـيوية، وواحـــد م ـــن ال ـــان م ـــة، واثن اإلفريقي

ـــة ودول أخـــرى. ـــا الغربي ـــن دول أوروب وواحـــد م

ـــدول  ـــن ال ـــد م ـــاح اآليت: واح ـــا للمفت ـــن طبق ـــر الدامئ ـــة غ ـــاء األربع ـــار األعض ـــب اختي يج
ـــا الرشقيـــة، وواحـــد مـــن  اإلفريقيـــة، وواحـــد مـــن الـــدول اآلســـيوية، وواحـــد مـــن دول أوروب

ـــي. ـــة ودول الكاريب ـــكا الاتيني دول أمري

ـــة عمـــل مجلـــس األمـــن؛ مـــا إذا كان  ـــة ورشعي ـــة ومصداقي ـــادة فعالي ـــراد بهـــذا االقـــرتاح زي ي
ـــة مفتوحـــة. وذلـــك ألن محـــاوالت اإلصـــاح يف  ســـيتم تحقيـــق ذلـــك يومـــا مـــا, تبقـــى اإلجاب
ـــا  ـــة العامـــة قـــد فشـــلت حتـــى وقتن ـــة الثلثـــن يف الجمعي ـــاج أغلبي هـــذا االتجـــاه، التـــي تحت

ـــو.  ـــح دول الفيت هـــذا، والســـبب بالدرجـــة األوىل، هـــو مصال

كـــام تلعـــب االختافـــات اإلقليميـــة واملنافســـة بـــن دول الجـــوار دوراً هامـــاً يف جهـــود 
ـــادة  ـــة إىل زي ـــرون بريب ـــل، ينظ ـــان أو الرازي ـــا أو الياب ـــل أملاني ـــران دول مث ـــاح. ألن ج اإلص
عـــدد األعضـــاء الدامئـــن بواســـطة تلـــك الـــدول القويـــة سياســـياً واقتصاديـــاً . يضـــاف إىل ذلـــك 

ـــة.  ـــذه الهيئ ـــل ه ـــدرة عم ـــى ق ـــيؤثر ع ـــو س ـــن للفيت ـــاء املالك ـــن األعض ـــر م ـــدد أك أن ع

يجـــب عـــى مجلـــس األمـــن يف ذات الوقـــت أن يصنـــع توازنـــاً بـــن التمثيـــل والرشعيـــة واتخـــاذ 
ـــن.  ـــن العاملي ـــام واألم ـــن الس ـــؤوليته ع ـــل مس ـــن تحم ـــن م ـــىك يتمك ـــة ل ـــرارات الفعال الق
فبالرغـــم مـــن بعـــض اإلصاحـــات، فـــا تـــزال هنـــاك مطالبـــات مبزيـــد مـــن الشـــفافية وزيـــادة 

ـــة ملجلـــس األمـــن.  ـــة مـــن املجتمـــع املـــدين يف األنشـــطة العملي مســـاهمة األطـــراف الفاعل



116

تقييد حق النقض الفيتو

 لقراءة املزيد:

 فلوريان ىت فورتاك )2015(، 

املنظامت الدولية. املنظامت 

الحكومية وغري الحكومية ىف 

السياسة العاملية، فيسبادن.

معلومات حالية

ملكتب األمم املتحدة

الخاص بـ مؤسسة فريدريش

إيربت يف

نيويورك تحت:

u  www.fes- 

newyork.org

ـــا إذا كان  ـــس األمـــن، عـــن م ـــة عمـــل مجل ـــق بطريق ـــاش يتعل ـــال نق ـــاك عـــى ســـبيل املث هن
يجـــب عـــى األعضـــاء الدامئـــن التنـــازل عـــن حقهـــم يف النقـــض وفـــق رشوط محـــددة. فرنســـا، 
ـــدول األعضـــاء التـــي لهـــا حـــق  التـــي متتلـــك حـــق النقـــض يف مجلـــس األمـــن، اقرتحـــت أن ال
ـــى  ـــرتاض ع ـــق يف االع ـــذا الح ـــتخدام ه ـــن اس ـــيل ع ـــزم بالتخ ـــب أن تلت ـــو يج ـــض الفيت النق

ـــم ضـــد اإلنســـانية.  ـــم الحـــرب والجرائ ـــة وجرائ ـــادة الجامعي ـــرارات املرتبطـــة باإلب الق

يجـــب أن يكـــون هنـــاك اســـتثناء عندمـــا تتأثـــر املصالـــح الوطنيـــة الجوهريـــة. الســـؤال 
الطبيعـــي هـــو كيـــف يتـــم تفســـر تلـــك املفاهيـــم. وفقـــا للمقـــرتح الفرنـــيس يتوجـــب عـــى 
ـــة  ـــواء كان يف حال ـــك س ـــد ذل ـــة تحدي ـــة إىل 50 دول ـــة باإلضاف ـــة العام ـــام / األمين ـــن الع األم
ـــؤال  ـــة الس ـــى إجاب ـــانية. تبق ـــد اإلنس ـــم ض ـــرب أو الجرائ ـــم الح ـــة أو جرائ ـــادة الجامعي اإلب
املرتبـــط مبـــا إذا كانـــت املصالـــح الوطنيـــة ســـتتأثر باســـتخدام الفيتـــو، مســـألة تقديـــر الـــدول 
ـــد  ـــيكون ق ـــو س ـــق الفيت ـــتخدام ح ـــر اس ـــش تقدي ـــإن هام ـــك ف ـــم ذل ـــو, ورغ ـــة للفيت املالك

ـــا.  ـــا م ـــه نوع ـــم تحجيم ت

ويتطلـــب التعامـــل مـــع األزمـــات العامليـــة والتحديـــات األمنيـــة الجديـــدة املزيـــد مـــن 
أشـــكال التعـــاون الـــدويل.

تقـــدم الهيئـــات املركزيـــة لألمـــم املتحـــدة، مثـــل مجلـــس األمـــن والجمعيـــة العامـــة، إمكانيـــات 
ـــدر  ـــذ إال بالق ـــر ال تنف ـــا باألخ ـــي، ولكنه ـــام العامل ـــظ الس ـــات وحف ـــل الرصاع ـــة لح ضخم

ـــا.  ـــدول األعضـــاء فيه ـــه ال ـــذي تســـمح ب ال

ـــة كهيئـــة مركزيـــة لصنـــع القـــرار، لكنـــه ال  ـــه قـــوة رســـمية قوي برغـــم أن مجلـــس األمـــن لدي
ميتلـــك وســـائل مبـــارشة )مثـــل جنـــوده كـــام هـــو مخطـــط لـــه أصـــاً يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة( 
ـــا عـــى التعـــاون التطوعـــي للـــدول  ـــا، ولذلـــك فـــإن ســـلطته تعتمـــد دامئً لتحقيـــق ذلـــك فعليً

ورغبتهـــا يف دعـــم بعثـــات حفـــظ الســـام أو تنفيـــذ العقوبـــات االقتصاديـــة. 

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
ـــة  ـــن وجه ـــدويل م ـــام الســـام ال ـــه يف نظ ـــتغناء عن ـــن االس ـــرص ال ميك ـــدة عن ـــم املتح  إن األم
ـــح  ـــى مصال ـــه ع ـــاوض في ـــن التف ـــذي ميك ـــكان ال ـــي امل ـــة. فه ـــة االجتامعي ـــر الدميقراطي نظ
مختلفـــة بصـــورة متحـــرة. لذلـــك فتعزيـــز األمـــم املتحـــدة يعنـــى دامئـــا أيًضـــا تعزيـــز 
ـــن شـــولتس  ـــل ومارت ـــد زيجـــامر جابريي ـــوى. أك ـــون األق ـــز قان ـــس تعزي ـــدويل ولي ـــون ال القان
ـــدة  ـــم املتح ـــز األم ـــى:  تعزي ـــة ع ـــة املقتبس ـــرى يف الورق ـــرة أخ ـــنة 2017 م ـــف س يف منتص

.)G20( ـــن ـــة العرشي ـــن مجموع ـــدالً م ب
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يستحق النقد: املشاركة 

ىف بعثات السالم

املدرسة النظرية للواقعية:

"ميزان القوى"

29 دولة

ـــاج  ـــة وتحت ـــا مرهق ـــدة غالب ـــم املتح ـــار األم ـــا يف إط ـــم بذله ـــي ت ـــود الت ـــون الجه ـــا تك رمب
ـــداف  ـــدور األه ـــاخ أو ص ـــس للمن ـــة باري ـــل اتفاقي ـــرة مث ـــات األخ ـــا النجاح ـــرة - أم إىل املثاب

ـــاء. ـــتحق العن ـــد يس ـــذا الجه ـــت أن ه ـــة تثب ـــتدامة للتنمي املس

يدعـــو ممثلـــو الدميقراطيـــة االجتامعيـــة أيًضـــا إىل تحديـــث تركيبـــة مجلـــس األمـــن وأســـلوب 
عملـــه مـــن أجـــل تعزيـــز رشعيتـــه وتأثـــره.

باإلضافـــة إىل ذلـــك فالنقص الحاد يف مشـــاركة الشـــعوب الناطقـــة باألملانية والـــدول الغربية يف 
بعثـــات الســـام التابعـــة لألمـــم املتحـــدة, هـــو مـــا يجـــب مناقشـــته بشـــكل نقـــدي مـــن وجهـــة 
نظـــر الدميقراطيـــة االجتامعية. تســـتخدم الـــدول الغربية هياكل حلـــف الناتـــو بالدرجة األوىل 
يف التدخـــات العســـكرية املهمـــة لهـــا.  يف حـــال وجـــود بعثـــات أقـــل أهميـــة لألمـــم املتحـــدة، 
 فإنهـــا تتحفـــظ عـــى املشـــاركة، وهـــو مـــا يعرقـــل نظـــام بعثـــات األمـــم املتحـــدة بطريقـــة مـــا.

 5.3.  حلف شامل األطليس  
بقلم توماس هارمتان

ـــة  ـــة. مـــن وجهـــة نظـــر الواقعي ـــة املدرســـة الواقعي ـــه إىل نظري ـــو بطبيعت ينتمـــى حلـــف النات
ـــدول إىل  ـــات بواســـطة ســـلطتها. تســـعى ال ـــرض العقوب ـــا ف ـــا ميكنه ـــة علي ـــاك جه ـــس هن فلي
كســـب املزيـــد مـــن القـــوة واألمـــن. يف ظـــل ظـــروف واقعيـــة تعـــد القـــوة يف النظـــام الـــدويل 
ـــز  ـــكاد حاف ـــايل ي ـــر. وبالت ـــر يخ ـــرف اآلخ ـــوز والط ـــرف يف ـــى ط ـــذا يعن ـــارسة، ه ـــة خ لعب
ـــاع  ـــك إىل الدف ـــن ذل ـــا ع ـــدول عوض ـــعى ال ـــون منعدمـــا. تس ـــدول أن يك ـــن ال ـــاون ب التع
ـــق األمـــر إذا  ـــة األخـــرى. يتعل ـــة الجهـــات الفاعل ـــدويل أمـــام مكان عـــن مكانتهـــا يف النظـــام ال

ـــوازن الســـلطة«(.  ـــدويل )»ت ـــام ال ـــوازن يف النظ ـــق وضـــامن الت بالدرجـــة األوىل بخل

ـــو.  ـــة شـــاملية مشـــكلة حلـــف النات ـــة وأمريكي ـــة أوروبي مـــن هـــذا املنطلـــق اتحـــدت 29 دول
ـــاعدة  ـــامن املس ـــروا بض ـــث أق ـــو، حي ـــف النات ـــدة حل ـــا عـــى معاه ـــت جميعه ـــد وقع وق
ـــدول  ـــل كل يشء أن ال ـــاق قب ـــذا االتف ـــم يف ه ـــوع هجـــوم عســـكري. امله ـــال وق ـــة ح املتبادل
ـــه هجـــوم ضـــد  ـــدول األعضـــاء في ـــر الهجـــوم عـــى إحـــدى ال ـــو تعت ـــف النات األعضـــاء يف حل
ـــح  ـــذي من ـــم ال ـــي االس ـــو( ه ـــيس )النات ـــامل األطل ـــف ش ـــدة حل ـــاء. معاه ـــدول األعض كل ال
ـــامل  ـــف ش ـــة حل ـــدة منظم ـــر إىل معاه ـــو(  يش ـــار )النات ـــث أن االختص ـــمه، حي ـــف اس الحل
األطلـــيس. تأسســـت منظمـــة حلـــف شـــامل األطلـــيس )الناتـــو( كحلـــف دفاعـــي، لكنهـــا تنظـــر 
ـــتقرار  ـــز لاس ـــا وتعزي ـــز ألمنه ـــا تعزي ـــى أنه ـــايس ع ـــكل أس ـــت بش ـــا يف ذات الوق إىل مهمته
ـــز التنفيـــذ. يف كل أرجـــاء العـــامل. ويف أغســـطس 1949 دخلـــت معاهـــدة شـــامل األطلـــيس حي
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البناء: مجلس ما بني حكومي

لحلف شامل األطليس 

اللجنة العسكرية

ـــض  ـــع بع ـــون م ـــه يتعاون ـــع أن أعضائ ـــة. م ـــة دولي ـــة حكومي ـــو منظم ـــف النات ـــر حل ويعت
بصـــورة وثيقـــة، لكنهـــم ال يعطـــون األجهـــزة املشـــرتكة حقوقـــاً ســـيادية محليـــة. ويتقســـم إىل 
جـــزء تنظيمـــي ســـيايس وآخـــر عســـكري. يعـــد إنشـــاء و / أوحفـــظ الســـام واألمـــن املهمـــة 
ـــن  ـــاء. وال ميك ـــدول األعض ـــن ال ـــي ع ـــاع الجامع ـــة إىل الدف ـــو باإلضاف ـــف النات ـــة لحل املركزي

ـــرب. ـــرشق والغ ـــاء رصاع ال ـــم أثن ـــي املتفاق ـــع األمن ـــدون الوض ـــه ب ـــر تأسيس تفس

ـــو.  ـــف النات ـــرار الســـيايس داخـــل حل ـــاذ الق ـــا التخ ـــة العلي ـــو الهيئ ـــو ه ـــف النات ـــس حل مجل
فهـــو يقـــدم مبـــادئ إرشـــادية لتطويـــر املنظمـــة. يجتمـــع يف العـــادة أســـبوعياً عـــى مســـتوى 
املمثلـــن الدامئـــن للـــدول األعضـــاء )ســـفراء الناتـــو( يف مقر حلـــف الناتـــو يف بروكســـل، ومرتن 
ـــتوى  ـــى مس ـــنويا ع ـــرة س ـــن، وم ـــاع الوطني ـــة والدف ـــتوى وزراء الخارجي ـــى مس ـــنويا ع س
رؤســـاء الـــدول والحكومـــات. الهيئـــات الفرعيـــة الرئيســـية يف املجلـــس هـــي لجنـــة تخطيـــط 
ـــامع.  ـــاً لإلج ـــس وفق ـــرار يف املجل ـــاذ الق ـــم اتخ ـــووي. ويت ـــط الن ـــة التخطي ـــاع ومجموع الدف
كـــام تتمتـــع كل دولـــة مـــن الـــدول األعضـــاء الــــ 28 بحـــق الفيتـــو بغـــض النظـــر عـــن حجمهـــا. 

ـــاء  ـــل األعض ـــن قب ـــن م ـــو ويع ـــف النات ـــرار حل ـــاور وق ـــة التش ـــام عملي ـــن الع ـــود األم ويق
ـــل.  ـــارج والداخ ـــف يف الخ ـــل الحل ـــه ميث ـــام أن ـــنوات. ك ـــع س كل أرب

ـــدم  ـــى تق ـــو. وه ـــا للنات ـــكرية العلي ـــة العس ـــي الهيئ ـــكرية ه ـــة العس ـــك فاللجن ـــاف ذل بخ
ـــو. وهـــى مســـؤولة  ـــزة السياســـية للنات ـــا العســـكرية االســـرتاتيجية لألجه املشـــورة يف القضاي
عـــن اإلدارة الكاملـــة للمهـــام العســـكرية للناتـــو وتنفـــذ القـــرارات السياســـية يف صـــورة 

ـــكرية.  ـــامل عس أع

ـــخ(  ـــل، إل ـــات العم ـــان ومجموع ـــة )اللج ـــان الفرعي ـــن اللج ـــدد م ـــد ع ـــك يوج ـــب ذل بجان
واملوظفـــن العســـكرين الدوليـــن. وظيفـــة هـــذه اللجـــان هـــو دعـــم الهيئـــة العليـــا يف عملهـــا.
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1955: انضامم جمهورية 

أملانيا االتحادية

1967: تقرير هرمل

سقوط الستار الحديدي

ـــرب.   ـــا يف الغ ـــياق إندماجه ـــو يف س ـــف النات ـــو 1955 إىل حل ـــا يف 9 ماي ـــت أملاني ـــد انضم وق
بعـــد خمســـة أيـــام تـــم تأســـيس حلـــف وارســـو. بـــدال مـــن التحالـــف املضـــاد لهتلـــر بقيـــادة 
الواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد الســـوفيتي، انقســـم العـــامل آالن إىل فريقـــن عســـكرين أحدهـــام 
حلـــف الناتـــو بقيـــادة الواليـــات املتحـــدة وحلـــف وارســـو بقيـــادة االتحـــاد الســـوفيتي. ميـــز 
ـــي  ـــادل، الت ـــردع املتب ـــة ال ـــت خاصي ـــا كان ـــدى عامته ـــاردة. إح ـــرب الب ـــاف الح ـــذا االخت ه
ـــل  ـــكل كام ـــة بش ـــلحة النووي ـــر باألس ـــرف اآلخ ـــر الط ـــه تدم ـــراف ميكن ـــد األط ـــي أن أح تعن

ـــة. ـــة ثاني ـــد تعـــرض األول لرب ـــى بع ـــاً حت تقريب

ـــف  ـــيايس للحل ـــد س ـــة بع ـــتينات إىل إضاف ـــدأت يف الس ـــي ب ـــة الت ـــة التهدئ ـــن مرحل ـــج ع نت
ـــو: أوال  ـــن رئيســـيتن للنات ـــام 1967 مهمت ـــل لع ـــر هارم ـــا يســـمى بتقري ـــكري. ينظـــم م العس
ـــع دول  ـــة م ـــات دامئ ـــة عاق ـــا إقام ـــردع وثاني ـــف ك ـــكرية للحل ـــوة العس ـــى الق ـــاظ ع الحف
ـــوفييتي  ـــاد الس ـــلح االتح ـــرى بتس ـــرة أخ ـــكران م ـــب املعس ـــك تصل ـــع ذل ـــو. وم ـــف وارس حل
ـــزدوج  ـــو امل ـــرار النات ـــع ق ـــف م ـــق للحل ـــل الاح ـــرد الفع ـــم ب ـــدى، ث ـــطة امل ـــخ متوس بصواري
ـــرب  ـــة يف غ ـــينج II النووي ـــخ برش ـــن صواري ـــب 108 م ـــى نص ـــذا ع ـــص ه ـــام 1979. وين لع
أوروبـــا. يف داخـــل حلـــف الناتـــو كانـــت هنـــاك توتـــرات مـــن بينهـــا أن أصـــوات بعـــض 

ـــخ.  ـــذه الصواري ـــب ه ـــد نص ـــت ض ـــة ارتفع ـــة الغربي ـــعوب األوروبي الش

وقـــد أدى انهيـــار الســـتار الحديـــدي إىل تغيـــر جـــذري يف الوضـــع الجيوســـرتاتيجي. تـــم 
ـــم  ـــو. ت ـــف وارس ـــل حل ـــم ح ـــك ت ـــوفياتية وكذل ـــرتاكية الس ـــات االش ـــاد الجمهوري ـــل اتح ح
االتفـــاق يف باريـــس عـــام 1997 عـــى »امليثـــاق األســـايس بخصـــوص العاقـــات املتبادلـــة 
ـــو  ـــف النات ـــد حل ـــث مل يع ـــرويس«، حي ـــاد ال ـــو واالتح ـــف النات ـــن حل ـــن ب ـــاون واألم والتع

وروســـيا يطلقـــان عـــى نفســـيهام اســـم الخصـــم.

ـــىء بســـبب  ـــف دفاعـــي أن ـــا كحل ـــي منـــت تاريخي ـــه الت ـــو رشعيت ـــف النات بعـــده خـــر حل
التهديـــد العســـكري املفـــرتض القائـــم والـــذي مصـــدره دول حلـــف وارســـو. باتـــت اإلصاحـــات 

ـــة إعـــادة التوجـــه وشـــيكة. الشـــاملة ومرحل

قـــرر حلـــف الناتـــو عـــدم حـــل نفســـه، بـــدال مـــن ذلـــك تبدلـــت صـــورة الحلـــف. وســـع مهامـــه 
ـــة  ـــات مكافح ـــانية وعملي ـــات اإلنس ـــام والتدخ ـــظ الس ـــات حف ـــاركته يف بعث ـــان مش بإع
ـــدة –  ـــم املتح ـــن األم ـــداب م ـــب انت ـــدويل مبوج ـــارج القانـــون ال ـــن أو خ ـــاب – ضم اإلره
ـــك  ـــذ ذل ـــو من ـــف النات ـــرى حل ـــك ي ـــف. عـــاوة عـــى ذل ـــو خـــارج نطـــاق دول الحل ـــى ول حت
ـــال  ـــة يف مج ـــج الرشاك ـــطة برام ـــدويل بواس ـــيايس ال ـــوار الس ـــز الح ـــه تعزي ـــن أن مهمت الح
األمـــن أو بواســـطة التعـــاون مـــع البلـــدان األخـــرى واملنظـــامت الدوليـــة مثـــل األمـــم املتحـــدة 
ـــع  ـــاون م ـــج التع ـــطة برام ـــتقرار بواس ـــاء االس ـــات وبن ـــع النزاع ـــن من ـــاد األورويب. ميك واالتح

ـــو. ـــف النات ـــارج حل ـــدول خ ال
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ـــف  ـــية يف التحال ـــة أساس ـــا مهم ـــام 2010 باعتباره ـــة لع ـــو الحالي ـــرتاتيجية النات ـــت اس وضع
لحاميـــة حريـــة وأمـــن الـــدول األعضـــاء السياســـية والعســـكرية يف املجـــاالت الثاثـــة للدفـــاع 

ـــي. ـــاون األمن ـــات والتع ـــي وإدارة األزم الجامع

ـــك  ـــا وكذل ـــط ورشق أوروب ـــم دول وس ـــه لض ـــو عضويت ـــف النات ـــح حل ـــك فت ـــة لذل باإلضاف
مـــن منطقـــة البلقـــان. وقـــد أقـــر الحلـــف يف قمـــة بـــراغ عـــام 2002 أكـــر جولـــة توســـع مثـــرة 
ـــا وســـلوفاكيا وســـلوفينيا ودول  ـــا وروماني للجـــدل . باألخـــر ويف مـــارس 2004 انضمـــت بلغاري
ـــم  ـــو.. ويض ـــف النات ـــوفيايت إىل حل ـــاد الس ـــابقة يف االتح ـــات س ـــاث وجمهوري ـــق الث البلطي
حلـــف الناتـــو اآلن 28 مـــن الـــدول األعضـــاء. ومنـــذ تســـعينات القـــرن املـــايض شـــكل التوســـع 
ـــا كبـــرًا عـــى عاقـــات حلـــف الناتـــو مـــع روســـيا بشـــكل خـــاص، حيـــث  باتجـــاه الـــرشق عبئً
تعتـــر روســـيا نفســـها مســـتهدفة يف مصالحهـــا األمنيـــة. ويف عـــام 2002 أنشـــئ مجلـــس الناتـــو 
ـــة  ـــة بسياس ـــائل املرتبط ـــاون يف املس ـــن التع ـــل تحس ـــن أج ـــيق م ـــدى للتنس ـــيا كمنت - روس

ـــن. ـــاع واألم الدف
ـــدة  ـــات املتح ـــى الوالي ـــامت ع ـــاب الهج ـــو يف أعق ـــف النات ـــاع حل ـــألة دف ـــأت مس ـــد نش وق
ـــوات إيســـاف يف أفغانســـتان  ـــادة ق ـــا قي ـــو أيًض ـــف النات ـــوىل حل ـــث ت يف 11 ســـبتمر 2001، حي

ـــام 2003. ع

ـــاً  ـــاً وهام ـــس( رضوري ـــن النف ـــي ع ـــاع الجامع ـــف )الدف ـــدف األســـايس للحل ـــح اله ـــد أصب وق
خاصـــة يف الوقـــت الحـــايل ليـــس فقـــط بســـبب ضـــّم شـــبه جزيـــرة القـــرم إىل روســـيا، ولكـــن 

ـــزاع   ـــا بســـبب الحـــدود الجيواســـرتاتيجية القدميـــة للن أيًض

ـــة  ـــن ناحي ـــها - م ـــى نفس ـــر ع ـــه خط ـــرى بأن ـــرة أخ ـــو م ـــف النات ـــيا حل ـــت روس ـــد وصف وق
ـــدرع  ـــة أخـــرى ألن ال ـــن ناحي ـــرشق وم ـــاه ال ـــو املخطـــط والناجـــح باتج بســـبب توســـع النات
ـــية  ـــخ الروس ـــرتض الصواري ـــد يع ـــو ق ـــف النات ـــه حل ـــط ل ـــذي خط ـــي ال ـــي الصاروخ الدفاع
ـــرة  ـــرتة األخ ـــد زادت يف الف ـــوى. وق ـــوازن الق ـــر ت ـــد يغ ـــايل ق ـــا وبالت ـــد أوروب ـــة ض املوجه

ـــة. ـــة األوكراني ـــى األزم ـــو رداً ع ـــف النات ـــلح يف حل ـــادة التس ـــوات لزي الدع
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الدميقراطية االجتامعية: 

التواجد بهدف التشكيل

مدرسة نظرية: املؤسساتية

مؤمتر السالم الدائم

1995: من املؤمتر إىل املؤسسة

1975: هلسنيك

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
 كانـــت عضويـــة أملانيـــا يف حلـــف الناتـــو مثـــرة للجـــدل إىل حـــد كبـــر أثنـــاء حكومـــة شـــوماخر 
ـــى تســـعينيات  ـــة وحت ـــة الثاني ـــد الحـــرب العاملي ـــة للحـــزب الدميقراطـــي االشـــرتايك بع التابع
ـــون  ـــن تك ـــة، ل ـــة وحازم ـــدة قوي ـــم متح ـــه أم ـــامل ب ـــل ع ـــة ويف ظ ـــايض. ويف النهاي ـــرن امل الق
ـــرا  ـــهم كث ـــة أنفس ـــة االجتامعي ـــو الدميقراطي ـــب ممثل ـــو. نص ـــف النات ـــة إىل حل ـــاك حاج هن

ـــش أورويب.  ـــاع عـــن فكـــرة وجـــود جي للدف

وبالرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن الحـــزب الدميقراطـــي االجتامعـــي يف ظـــل واقـــع العـــامل اليـــوم يؤيـــد 
بقـــوة عضويـــة أملانيـــا يف حلـــف الناتـــو. ففـــي النهايـــة لـــن يتمكـــن ســـوى مـــن يجلـــس عـــى 
ـــرت  ـــة إذا توف ـــة االتحادي ـــو. ميكـــن للحكوم ـــف النات ـــن املشـــاركة يف تشـــكيل حل ـــة م الطاول
ـــار  ـــه لألخط ـــن خارج ـــل م ـــكل افض ـــو بش ـــل النات ـــن داخ ـــدى م ـــية أن تتص اإلرادة السياس

ـــد. ـــروري وســـباق التســـلح الجدي ـــر ال ـــد غ ـــة: التوســـع والتصعي الكامن

 5.4.  حلف شامل األطلىس 
بقلم توماس هارمتان

ـــا )OSZE( هـــي منظمـــة تســـلط الضـــوء بشـــكل خـــاص  منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروب
ـــة املؤسســـاتية19. عـــى نظري

تعـــد منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا مؤمتـــر دائـــم للســـام تشـــارك فيـــه 57 دولـــة مـــن 
ـــا مبـــا يف ذلـــك تركيـــا ومنغوليـــا والـــدول التـــي انبثقـــت عـــن  دول العـــامل - جميـــع دول أوروب
ـــن  ـــة األم ـــر منظم ـــد مق ـــدا. يوج ـــة وكن ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــوفييتي والوالي ـــاد الس االتح

ـــا. ـــا يف فيين ـــاون يف أوروب والتع

ـــاون يف  ـــن والتع ـــر األم ـــن مؤمت ـــام 1995 م ـــا ع ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم نشـــأت منظم
ـــح  ـــة« أصب ـــر« إىل »منظم ـــمى »املؤمت ـــر مس ـــام 1975. مـــع تغي ـــس ع ـــذي تأس ـــا، ال أوروب

مفهـــوم »مؤمتـــر الســـام« راســـخا أيًضـــا يف االســـم.

أجـــرى أول مؤمتـــر ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا عـــام 1975 يف هلســـنىك. نشـــأت مبادرة 
ـــة  ـــا االتحادي ـــة أملاني ـــت جمهوري ـــو. رفض ـــاق وارس ـــن اتف ـــع م ـــي املوس ـــر األمن ـــذا املؤمت ه
الفكـــرة لفـــرتة طويلـــة، ألنـــه كان هنـــاك تخـــوف مـــن ترســـيخ انقســـام أملانيـــا يف إطـــار هـــذا 
ـــة  ـــة الليرالي ـــة االجتامعي املؤمتـــر األمنـــي. وأصبـــح املؤمتـــر واقعـــاً مـــن خـــال سياســـة التهدئ
تحـــت قيـــادة فيـــى برانـــدت، والتـــي تبنـــت شـــعار »التغيـــر مـــن خـــال التقـــارب«. وكانـــت 

19  انظر الفصل2.1 نظريات العاقات الدولية. 
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ـــو  ـــخ 30 يولي ـــة الصـــادرة بتاري ـــة للمؤمتـــر، أي مـــا يســـمى بالوثيقـــة الختامي الوثيقـــة الختامي
ـــاردة. ـــاء الحـــرب الب 1975 وثيقـــة مهمـــة للتهدئـــة أثن

ـــات  ـــة رغب ـــرة لتلبي ـــات األخ ـــه يف اللحظ ـــل إلي ـــم التوص ـــط ت ـــل وس ـــى ح ـــوت ع ـــد احت وق
ـــة.  ـــال الثاث ـــمى بالس ـــام يس ـــنىك م ـــة هلس ـــون اتفاقي ـــن. وتتك كا الطرف

ـــا. اشـــتملت  ـــدول املشـــاركة يف عاقاته ـــادئ توجـــه ال ـــوى الســـلة األوىل عـــى عـــرشة مب تحت
ـــية«  ـــات األساس ـــان والحري ـــوق اإلنس ـــرتام حق ـــدود« و »اح ـــة الح ـــى »حرم ـــاً ع ـــذه ضمن ه
ـــف  ـــا يف تحال ـــة طرف ـــون الدول ـــق »يف أن تك ـــة« والح ـــائل الداخلي ـــل يف املس ـــدم التدخ و »ع

ـــون«.  أو ال تك

ــوم  ــك يف العلـ ــاد وكذلـ ــارة واالقتصـ ــاالت التجـ ــاون يف مجـ ــة التعـ ــلة الثانيـ ــم السـ وتنظـ
والتكنولوجيـــا والبيئـــة. أمـــا الســـلة الثالثـــة فتهتـــم بــــ »مســـائل األمـــن والتعـــاون يف منطقـــة 

البحـــر األبيـــض املتوســـط« والتعـــاون يف املجـــاالت اإلنســـانية واملجـــاالت األخـــرى.

ـــطة  ـــنىك بواس ـــدأت يف هلس ـــي ب ـــة الت ـــتمرت العملي ـــك اس ـــت ذل ـــي تل ـــوام الت ـــال األع وخ
ـــاء  ـــد انته ـــرة بع ـــال كب ـــت اآلم ـــاركة. كان ـــدول املش ـــة لل ـــاءات املنتظم ـــات واللق االجتامع
ـــات  ـــة التحدي ـــا ومعالج ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــر األم ـــرب يف مؤمت ـــرشق والغ ـــن ال ـــرصاع ب ال

ـــقفه. ـــت س ـــل تح ـــي أورويب متكام ـــام أمن ـــال نظ ـــن خ ـــدة م الجدي

ـــدول املشـــاركة يف مؤمتـــر األمـــن والتعـــاون  ـــدة، حـــددت ال ـــات الجدي ـــة التحدي وعـــى خلفي
يف أوروبـــا توجهـــاً جديـــداً يف »ميثـــاق باريـــس« )نوفمـــر 1990( وشـــددت عـــى دور السياســـة 
ـــع  ـــاالت من ـــع يف مج ـــام أوس ـــال مه ـــن خ ـــا م ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــر األم ـــة يف مؤمت األمني

ـــات.  ـــة االنتخاب ـــذار املبكـــر وإدارة األزمـــات ومراقب نشـــوب الرصاعـــات واإلن

وأخـــراً تقـــرر يف االجتـــامع الخامـــس للمتابعـــة يف بودابســـت )1994( أن تكـــون عمليـــة 
ـــا أيًضـــا أكـــرث رســـوخاً مـــن الناحيـــة املؤسســـية يف املنظمـــة  مؤمتـــر األمـــن والتعـــاون يف أوروب
ـــا إىل  ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــر األم ـــر اســـم مؤمت ـــم تغي ـــد ت ـــة. وق ـــدرات تنفيذي ـــزة بق ومجّه
ـــح  ـــت أصب ـــك الوق ـــذ ذل ـــر 1995. ومن ـــن يناي ـــا يف األول م ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم منظم

ـــا.  ـــة يف فيين ـــا العام ـــر أمانته مق
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57 دولة

مؤسسات منظمة األمن 

والتعاون ىف أوروبا

 لقراءة املزيد:

 فلوريان ىت فورتاك )2015(، 

املنظامت الدولية. املنظامت 

الحكومية وغري الحكومية ىف 

السياسة العاملية، فيسبادن.

ـــة مشـــاركة عـــى قـــدم املســـاواة  ـــا 57 دول ـــا منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروب وتضـــم حالي
مـــن أمريـــكا الشـــاملية وأوروبـــا وآســـيا، ومتثـــل بذلـــك أكـــرث مـــن مليـــار شـــخص. بســـبب أنـــه مل 
يتـــم إنشـــاء منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا وفـــق القانـــون الـــدويل، فليـــس لديهـــا وضـــع 
قانـــوين وفـــق القانـــون الـــدويل.  لذلـــك تعـــد قراراتهـــا سياســـية، لكنهـــا غـــر ملزمـــة قانونيـــاً. 

ـــن.  ـــامل لألم ـــد وش ـــوم واح ـــا مبفه ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــام منظم ـــاق مه ـــط نط يرتب
تتمحـــور أهدافـــه الرئيســـية يف إقامـــة حســـن الجـــوار، والتســـوية الســـلمية للنزاعـــات 

والتعـــاون يف املجـــاالت االقتصاديـــة والتقنيـــة والبيئيـــة. 

ـــد  ـــو متزاي ـــى نح ـــا ع ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــيس ملنظم ـــكل املؤس ـــع الهي ـــد توس وق
ـــرر  ـــة تق ـــية مختلف ـــات سياس ـــن هيئ ـــون م ـــة ويتك ـــنيك الختامي ـــة هلس ـــدار وثيق ـــذ إص من
ـــددة يف  ـــة مح ـــاك حال ـــت هن ـــن إذا كان ـــة(. لك ـــة الرملاني ـــتثناء: الجمعي ـــق اآلراء )باس بتواف
ـــاذ  ـــن اتخ ـــتوري، ميك ـــي والدس ـــام الدميقراط ـــاكات النظ ـــان أو انته ـــوق اإلنس ـــاكات حق انته
إجـــراءات ضـــد حـــق النقـــض لدولـــة مـــا بـــدون موافقتهـــا )»قانـــون التصويـــت ناقـــص 

ـــام 1992(.  ـــوت« لع ص

وتصـــدر منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا قـــرارات جوهريـــة أثنـــاء مؤمتـــرات قمـــة 
ـــس  ـــع مجل ـــك يجتم ـــاء ذل ـــنوات. أثن ـــدة س ـــد ع ـــرتات متت ـــات لف ـــدول والحكوم ـــاء ال رؤس
ـــن  ـــاين م ـــام 320 برمل ـــع كل ع ـــام يجتم ـــنوياً. ك ـــة س ـــتوى وزراء الخارجي ـــى مس ـــوزراء ع ال
ـــادل رئاســـة منظمـــة األمـــن  ـــم تب ـــة. يت ـــة الرملاني ـــدول املشـــاركة يف كوبنهاجـــن يف الجمعي ال
والتعـــاون يف أوروبـــا بـــن الـــدول األعضـــاء ســـنويًا. يجتمـــع املجلـــس الدائـــم يف فيينـــا، الـــذي 

ـــبوع. ـــرة يف األس ـــل م ـــى األق ـــاركة ع ـــدول املش ـــن لل ـــن دامئ ـــن ممثل ـــف م يتأل

ـــد أو  ـــل واح ـــة إىل وكي ـــا باإلضاف ـــة يف فيين ـــاون األوروبي ـــن والتع ـــة األم ـــة منظم ـــوم أمان تق
ـــك  ـــب ذل ـــية. إىل جان ـــات السياس ـــاعدة الهيئ ـــنوات مبس ـــاث س ـــدة ث ـــن مل ـــام مع ـــن ع أم
ـــاء بالتزامـــات منظمـــة  ـــدول املشـــاركة يف الوف يفـــرتض أن تســـاعد املؤسســـات املتخصصـــة ال
األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا. وتتكـــون هـــذه مـــن مكتـــب املؤسســـات الدميقراطيـــة وحقـــوق 
اإلنســـان )BDIMIR( ومقـــره يف وارســـو ومكتـــب املفـــوض الســـامي لألقليـــات القوميـــة 
ـــإن  ـــك، ف ـــب ذل ـــا. إىل جان ـــره يف فيين ـــام ومق ـــة اإلع ـــوض حري ـــاي ومف )HKNM( يف اله
ـــرارات  ـــاذ الق ـــلطة اتخ ـــه س ـــا ل ـــبوعيا يف فيين ـــع أس ـــذي يجتم ـــي، ال ـــاون األمن ـــدى التع منت

ـــكري. ـــيايس - عس ـــد س ـــا بع ـــي له ـــائل الت ـــه يف املس ـــة ب الخاص
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املنافسة من الجهات 

الفاعلة األخرى

تعـــد العمليـــات امليدانيـــة ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا مـــن األدوات التنفيذيـــة الهامة 
ملنـــع الرصاعـــات وإدارة األزمـــات. تشـــمل مثـــاً الدعـــم واملشـــورة لتعزيـــز الدميقراطيـــة 
ـــا  ـــم إقراره ـــدين. يت ـــع امل ـــر املجتم ـــات وتطوي ـــان واألقلي ـــوق اإلنس ـــون وحق ـــيادة القان وس
ـــاون يف  ـــن والتع ـــف. تتواجـــد منظمـــة األم ـــد املضي ـــة البل ـــم بعـــد موافق ـــس الدائ ـــن املجل م
ـــا  ـــا وأوروب ـــدا يف جنـــوب رشق أوروب ـــة ميدانيـــة« يف 16 بل ـــا مـــن خـــال 18 »بعث ـــا حالي أوروب

ـــيا الوســـطى.  ـــاز وآس ـــة والقوق الرشقي

ـــة  ـــرى يف منظم ـــة أخ ـــرى مهم ـــة أخ ـــات أداة تنفيذي ـــة االنتخاب ـــل مراقب ـــك متث ـــب ذل بجان
األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا. الهـــدف مـــن ذلـــك هـــو منـــع التاعـــب بواســـطة املراقبـــة الجـــادة 
ـــد. واملســـؤول عـــن  ـــة للبل ـــة الدميقراطي ـــز التنمي ـــايل تعزي ـــات وبالت ـــذ االنتخاب إلعـــداد وتنفي
ـــة يف  ـــذه املهم ـــوم به ـــان. ويق ـــوق اإلنس ـــة وحق ـــات الدميقراطي ـــب املؤسس ـــو مكت ـــك ه ذل
ـــار وتوزيـــع أعضـــاء فريـــق خـــراء  ـــا مركـــز عمليـــات الســـام الدوليـــة )ZIF(. يتـــم اختي أملاني
ـــا  ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــل منظم ـــات داخ ـــة االنتخاب ـــام ملراقب ـــات الس ـــز عملي مرك

ـــة.  ـــة األملاني ـــع وزارة الخارجي ـــق م ـــاون الوثي بالتع

 فقدان أهمية منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 يف حـــن أن منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا معروفـــة عـــى نطـــاق واســـع عـــى املســـتوى 
ـــن،  ـــرن الحـــادي والعرشي ـــة الق ـــذ بداي ـــتقلة من ـــات املس ـــة االنتخاب ـــن خـــال مراقب ـــام م الع
فإنهـــا تكافـــح ضـــد فقدانهـــا لألهميـــة باعتبارهـــا العـــٌب أســـايس لألمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا. 

ـــف  ـــل حل ـــن مث ـــن آخري ـــدة مـــن العب ـــة املنافســـة املتزاي كان ســـبب هـــذا التطـــور يف البداي
الناتـــو واالتحـــاد األورويب. حيـــث تعـــد معظـــم الـــدول املشـــاركة نفســـها بـــأن تجنـــى فوائـــد 
ـــا  ـــا ميكنه ـــن م ـــن ع ـــتن الفاعلت ـــن املؤسس ـــن هات ـــة م ـــائل األمني ـــر يف املس ـــرتاتيجية أك اس
ـــة  ـــدول الرشقي ـــد ال ـــك تنتق ـــة لذل ـــا. باإلضاف ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــن منظم ـــه م جني
املشـــاركة وخاصـــة روســـيا تركيـــز املنظمـــة املتحيـــز عـــى البعـــد اإلنســـاين )مراقبـــة االنتخابـــات 

ـــة.  وحقـــوق اإلنســـان( والتدخـــل يف أمورهـــا الداخلي

ـــن األنشـــطة  ـــا م ـــا الخـــاص أيًض ـــا ومظهره ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــة منظم ـــاىن رؤي تع
ـــن  ـــة األم ـــا منظم ـــوم به ـــت تق ـــي كان ـــاالت الت ـــة األخـــرى يف املج الواســـعة لألطـــراف الفاعل
ـــاطة يف  ـــات أو الوس ـــة االنتخاب ـــال مراقب ـــبيل املث ـــى س ـــايض )ع ـــا يف امل ـــاون يف أوروب والتع
ـــا يف  ـــة ينعكـــس أيًض ـــا لألهمي ـــإن فقدانه ـــة ف ـــات بواســـطة االتحـــاد األورويب(. يف النهاي األزم

ـــاركة.  ـــدول املش ـــن ال ـــة م ـــا املقدم ـــرد مليزانياته ـــض املط التخفي

مثـــال واضـــح عـــى فقـــدان منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا ملزيد مـــن األهمية كمؤسســـة 
أمنيـــة هـــو فشـــل محـــاوالت التســـوية متعـــددة األطـــراف ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف 

ـــام 2008.  ـــيتيا لع ـــوب أوس ـــرصاع عـــى جن ـــا يف ال أوروب
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 لقراءة املزيد:

 فرانك فالرت شتاينامير )2016(،

دروس دبلوماسية من

سياسة التهدئة. عرض التعاون

يجب أن يكون ملموًسا مثل

الردع، IPG بتاريخ 1 

سبتمرب 2016، برلني.

فولفغانغ تسيلرن )2017(، األملاين

الرئاسة األملانية ملنظمة 

األمن والتعاون ىف أوروبا 

2016 - التقييم األول، يف:

ملف منظمة األمن والتعاون 

ىف أوروبا، الوكالة االتحادية 

للشؤون التعليم السيايس

)النارش(، بون.

معلومات حديثة من املكتب 

اإلقليمي للتعاون والسالم 

ىف أوروبا، ومقره ىف فيينا

تحت:

www.fes-vienna.org    t

 نهضة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أثناء أوقات األزمات
 شـــهدت منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا يف اآلونـــة األخـــرة نهضـــة نتيجـــة ألزمـــة 
ـــا وروســـيا  ـــن أوكراني ـــن ع ـــن ممثل ـــة م ـــة اتصـــال ثاثي ـــام 2014. أنشـــأت مجموع ـــا ع أوكراني
ـــك  ـــل ذل ـــاطة. قب ـــة للوس ـــو 2014 كأداة مركزي ـــا يف ماي ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ومنظم
ـــة  ـــة الثامن ـــة امليداني ـــة )العملي ـــة الخاص ـــة املراقب ـــارس 2014  بعث ـــم يف م ـــس الدائ زود املجل
عـــرشة( بانتـــداب لـــإلرشاف عـــى اتفاقـــات منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا. كان مطلوبـــاً 
مـــن املراقبـــن املدنيـــن املســـاعدة يف اســـتقرار الوضـــع والحـــد مـــن التوتـــر بواســـطة اإلبـــاغ 
ـــان  ـــوق اإلنس ـــة حق ـــم حال ـــة لتقيي ـــة يف مهم ـــداب بعث ـــك انت ـــب ذل ـــم بجان ـــي. ت املوضوع

ـــا. ـــن أوكراني ـــوة م ـــر 2014 بدع ـــو وأكتوب ـــية يف ماي ـــة والرئاس ـــات الرملاني ـــة االنتخاب ومراقب

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
 أثبتـــت منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا مـــراراً يف املـــايض وجـــود إمكانـــات كبـــرة لديهـــا 
ـــن  ـــا يف لحظـــات األزمـــات لتنســـيق العمـــل املشـــرتك الـــروري وتشـــجيع الحـــوار ب خصوًص
أطـــراف النـــزاع. تســـمح األدوات غـــر العســـكرية املعقـــدة، والتـــي تقـــوم عـــى مفهـــوم األمـــن 
الشـــامل بالكشـــف املبكـــر عـــن الرصاعـــات املهـــددة ومعالجـــة القائـــم منهـــا. ويتكـــون 
أعضـــاء املنظمـــة مـــن 30٪ مـــن الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك أربعـــة مـــن 
األعضـــاء الخمســـة الدامئـــن يف مجلـــس األمـــن، وجميـــع دول الناتـــو واالتحـــاد األورويب. يجـــب 
ـــيك  ـــا ل ـــاركة فيه ـــدول املش ـــب ال ـــن جان ـــن م ـــا باملوظف ـــيا وتزويده ـــاً وسياس ـــا مالي تعزيزه
تواصـــل االســـتفادة مـــن خراتهـــا وإمكاناتهـــا يف إدارة األزمـــات والنزاعـــات ومنـــع تهميشـــها.
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االتحاد األورويب: أنجح 

مرشوع سالم

تجربة مثرية لإلعجاب: 

الرصاع ىف البلقان

تطوير سياسة األمن 

والدفاع املشرتكة

 لقراءة املزيد:

 معلومات حالية عن عمل 

مؤسسة فريدريش إيربت 

ىف مجال السياسة الخارجية 

واألمنية للالتحاد األورويب 

تحت العنوان التايل:

u  www.fes.de/

internationale-

politikanalyse/aussen-

und-sicherheitspolitik

 5.5.  االتحاد األورويب -
 من  قوة للســـام إىل قوة عسكرية؟

بقلم رونا كيمبني

االتحـــاد األورويب هـــو أنجـــح مـــرشوع ســـام يف العـــرص الحـــارض. حيـــث يعيـــش النـــاس 
ـــا.  ـــاً م ـــة يوم ـــت دموي ـــي كان ـــارة الت ـــى الق ـــة ع ـــون ويســـافرون بحري ـــنة ويعمل ـــذ 60 س من
اقرتبـــت دول االتحـــاد األورويب )EU( مـــن بعضهـــا البعـــض بصـــورة أكـــر، لـــىك ال تعـــود 
ـــم  ـــة تنظي ـــن اتفاقي ـــرة م ـــذه الفك ـــت ه ـــرى. نبع ـــرة أخ ـــة م ـــارة األوروبي ـــرب إىل الق الح
ـــام  ـــب )EGKS( لع ـــة للفحـــم والصل ـــة األوروبي ـــواردة يف الجامع ـــب ال ـــاج الفحـــم والصل إنت
)1951(. ولكـــن  محاولـــة إنشـــاء قـــوات مشـــرتكة ســـنة 1954 يف الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية 

ـــل. ـــاءت بالفش ـــد ب ق

ـــد  ـــة عجـــز األوروبيـــن يف نزاعـــات البلقـــان  دول االتحـــاد األورويب لتجدي كـــام دفعـــت تجرب
ـــى  ـــام 1999 ع ـــوفو ع ـــر رصاع كوس ـــرتكة. أظه ـــة مش ـــة وأمني ـــة دفاعي ـــاء سياس ـــود لبن الجه
وجـــه الخصـــوص عـــدم قـــدرة االتحـــاد األورويب عـــى إيجـــاد حـــل ســـيايس. باإلضافـــة لذلـــك، 
وبســـبب أن االتحـــاد األورويب مل يكـــن لديـــه قدراتـــه العســـكرية الخاصـــة للتدخـــل يف الـــرصاع، 

ـــد املمكـــن.  ـــار الوحي ـــو كان  الخي ـــإن تدخـــل قـــوات النات ف

بنـــاء عـــى ذلـــك قـــرر رؤســـاء وحكومـــات الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب أثنـــاء اجتـــامع 
ـــات يف إدارة  ـــام بعملي ـــو 1999 متكـــن االتحـــاد األورويب مـــن القي ـــا يف يوني ـــس يف كولوني املجل
ـــدرات  ـــة والق ـــاكل الروري ـــاء الهي ـــاء بإنش ـــدول األعض ـــدت ال ـــام تعه ـــة. ك ـــات الدولي األزم
املدنيـــة والعســـكرية. و يف معاهـــدة أمســـرتدام، التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ يف 1 مايـــو 
ـــمى  ـــام يس ـــة )ESVP(، في ـــاع األوروبي ـــن والدف ـــة األم ـــال سياس ـــدول مج ـــددت ال 1999 ، ح
ـــام  ـــانية ومه ـــام إنس ـــوم مبه ـــاد األورويب أن يق ـــى االتح ـــبورج“. يتوجـــب ع ـــام بيرتس بــــ „مه
ـــام وعمليـــات قتاليـــة يف إدارة األزمـــات وفـــق خطـــة األمـــن  إنقـــاذ وعمليـــات حفـــظ س
ـــط  ـــد فق ـــاد األورويب ال يعتم ـــدة، فاالتح ـــات املتح ـــس الوالي ـــى عك ـــة. ع ـــاع األوروبي والدف
.)soft power :ـــا عـــى „القـــوة الناعمـــة“ )باالنجليزيـــة عـــى القـــوة العســـكرية، ولكـــن أيًض

ـــه  ـــق علي ـــا يطل ـــامد م ـــن اعت ـــا ع ـــة فض ـــاكل دامئ ـــات وهي ـــاء مؤسس ـــطة إنش ـــك بواس وذل
كتالوجـــات القـــدرات لتطويـــر القـــدرات العســـكرية واملدنيـــة، فقـــد تـــم يف األعـــوام 2000 إىل 
ـــة  ـــكرية أو املدني ـــات العس ـــال البعث ـــرارات إرس ـــذ ق ـــية لتنفي ـــروف األساس ـــة الظ 2003 تهيئ
العســـكرية. أعلنـــت الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب ســـنة 2003 أن سياســـة األمـــن 

ـــيل.  ـــذ العم ـــة للتنفي ـــة صالح ـــاع األوروبي والدف
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متنوعة

بعثات

اإلرضار 

بالسالم

ومنـــذ ذلـــك الحـــن، متكنـــت بلـــدان االتحـــاد األورويب مـــن إرســـال قـــوات عســـكرية أو رشطـــة 
ـــن 30  ـــرث م ـــذ أك ـــاء بتنفي ـــدول األعض ـــت ال ـــات. قام ـــق األزم ـــاء إىل مناط ـــدول األعض ـــن ال م
مهمـــة وعمليـــة معقـــدة يف بعـــض األحيـــان خـــال الســـنوات العـــرش املاضيـــة وفـــق سياســـة 
ـــاد األورويب  ـــدي يف االتح ـــي وجن ـــر أمن ـــاً 4000 خب ـــل حالي ـــرتكة 20. يعم ـــاع املش ـــن والدف األم
ممثلـــن لاتحـــاد األورويب يف ســـت بعثـــات عســـكرية وعـــرش بعثـــات مدنيـــة. وتتمركـــز 
البـــؤرة الجغرافيـــة لاهتـــامم األورويب يف مجـــال األمـــن والدفـــاع األورويب يف القـــارة اإلفريقيـــة.

هنـــا تلتـــزم مشـــاريع التنميـــة االجتامعيـــة يف مـــايل والنيجـــر وليبيـــا والصومـــال والبحـــر 
ـــة  ـــاكل األمني ـــر الهي ـــطة تطوي ـــن بواس ـــام واألم ـــي بالس ـــرن اإلفريق ـــط والق ـــض املتوس األبي
ـــات سياســـة األمـــن  وتدريـــب قـــوات األمـــن والرشطـــة والجيـــش والقضـــاء. كـــام تنشـــط بعث
والدفـــاع املشـــرتكة عـــى القـــارة األوروبيـــة يف البوســـنة والهرســـك وكوســـوفو وجورجيـــا 
وكذلـــك يف أوكرانيـــا. يعتمـــد نجـــاح العمـــل األورويب يف جميـــع هـــذه البعثـــات عـــى حقيقـــة 
أن لـــدى االتحـــاد األورويب القـــدرة عـــى ربـــط املـــوارد الدبلوماســـية واالقتصاديـــة والتنمويـــة 
ـــادر  ـــايل ق ـــة ،عـــى عكـــس أي العـــب آخـــر، وهـــو بالت السياســـية باألمـــن والسياســـة الدفاعي
عـــى التعامـــل مـــع األزمـــات بطريقـــة شـــاملة. ويســـاعد هـــذا التعـــاون منقطـــع النظـــر بـــن 
ـــامل؛  ـــدة يف الع ـــدول عدي ـــى ل ـــل األع ـــاد األورويب املث ـــل االتح ـــى جع ـــائط ع ـــف الوس مختل

ـــة. ـــن الرفاهي ـــرش يف األم ـــن الب ـــر م ـــل للكث ـــك األم ـــح بذل ـــو مين وه

وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك أصبحـــت هـــذه الصـــورة ألوروبـــا كقـــوة ســـام يف الســـنوات املاضيـــة 
ـــر  ـــدًدا غ ـــه ع ـــدول األعضـــاء في ـــاد األورويب وال ـــه االتح ـــام يواج ـــد. ك ـــددة بشـــكل متزاي مه
ـــن  ـــات م ـــد األزم ـــث متت ـــة. حي ـــدوده الخارجي ـــى ح ـــات ع ـــات والرصاع ـــن األزم ـــبوق م مس
أوكرانيـــا وميتـــد عـــر شـــامل إفريقيـــا ومنطقـــة الســـاحل والقـــرن اإلفريقـــي وصـــوال إىل  
ـــُر الســـكان  الـــرشق األدىن واألقـــى. وتتزايـــد التوتـــرات أيًضـــا يف منطقـــة غـــرب البلقـــان. يَُهجَّ
أو يجـــرون عـــى الهـــروب بســـبب الهيـــاكل الضعيفـــة للـــدول، أو بســـبب األنظمـــة  الفاســـدة 
أو اإلرهابيـــة أوالديكتاتوريـــة، أو بســـبب غيـــاب التطلعـــات االقتصاديـــة، أو بســـبب النزاعـــات 
ـــم الرصاعـــات.  ـــب يف تفاق ـــا الذن ـــا جزئي ـــة. وتتحمـــل أوروب ـــة أو الديني ـــع العرقي ذات الدواف

.„ GSVP بـ " سياسة األمن والدفاع املشرتكة ")ESVP( 20   ومنذ معاهدة لشبونة عام 2007 يشار إىل "سياسة األمن والدفاع األوروبية
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عدم تطابق:

وسيلة 

للمهارات

منذ سنة 2016 من التنمية

الرسيعة

 لقراءة املزيد:

 كتاب القراءة رقم 4، أوروبا 

والدميقراطية االجتامعية، 

الفصل 4.5 تعزيز صورة 

السياسة الخارجية.

آنا ماريا كيلرن، أوىف اوبتينهوجيل، 

هانز بيرت بارتلس، 

)النارش( ) 2017(، االستقاللية 

االسرتاتيجية والدفاع عن

أوروبا نحو جيش أورويب؟ دار نرش

جى إتش دبليو ديتس 

ناشف، بون.

ـــي  ـــات، الت ـــة األزم ـــى مواجه ـــا ع ـــة وحده ـــة قومي ـــدرة أي دول ـــدم ق ـــن ع ـــم م ـــى الرغ وع
تكـــون غالبـــا شـــديدة التعقيـــد، فـــا تـــزال الـــدول األعضـــاء تتمســـك حتـــى اليـــوم بســـيادتها 
ـــة فقـــط  ـــى اآلن التعامـــل مـــع السياســـة الخارجي ـــة. ويســـتطيع االتحـــاد األورويب حت الوطني
يف حـــال توافـــق الـــدول الــــ 28 عـــى األهـــداف السياســـية وعـــى اختيـــار الوســـائل. ونتيجـــة 
ـــادراً مـــا يتصـــدى لهـــا.  ـــاً مـــا يتفاعـــل االتحـــاد األورويب متأخـــراً مـــع األزمـــات ون ـــك، غالب لذل
ويظهـــر هـــذه األمـــر ســـلبيا يف سياســـة األمـــن والدفـــاع بشـــكل خـــاص، حيـــث تنفـــق الـــدول 
ـــة؛  ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــه الوالي ـــا تنفق ـــف م ـــن ضع ـــرث م ـــاد األورويب أك ـــاء يف االتح األعض

ـــدرات واشـــنطن.  ـــط عـــى عـــرش ق ـــون فق ـــك يحصل ـــم ذل وعـــى رغ

وقـــد متـــت معالجـــة هـــذه املشـــاكل مـــن قبـــل الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب يف 
ـــة  ـــرتكة برع ـــاع املش ـــن والدف ـــة األم ـــور سياس ـــن تتط ـــك الح ـــذ ذل ـــام 2016. و من ـــف ع صي
مذهلـــة. فقـــد اتفقـــت الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب مثـــاً عـــى إنشـــاء فريـــق 
تخطيـــط وإدارة عســـكري ومراجعـــة تنســـيقية للدفـــاع. وقـــد أبـــدت رغبتهـــا أيًضـــا يف تحديـــد 
ـــارة التقـــدم  ـــدول املخت ـــح لل ـــة 2017، مـــام يتي ـــول نهاي ـــم بحل ـــر للتعـــاون املنظـــم الدائ معاي

ـــل.  ـــة التكام ـــال سياس ـــكل أرسع يف مج بش

ـــاع.  ـــة الدف ـــاط يف سياس ـــة بنش ـــة األوروبي ـــارك املفوضي ـــاء تش ـــدول األعض ـــة إىل ال باإلضاف
ـــال  ـــن خ ـــرتاتيجية م ـــدرات االس ـــر الق ـــة وتطوي ـــوث التعاوني ـــم البح ـــب ف دع ـــام ترغ ك
ـــوص  ـــه الخص ـــى وج ـــمة ع ـــرات حاس ـــة تغي ـــاك ثاث ـــرتك. وهن ـــاع أورويب مش ـــدوق دف صن

ـــد:  ـــيايس الجدي ـــل الس ـــزة التكام ـــز قف لتعزي

ـــاد  ـــتمرار االتح ـــارات واألحـــزاب الشـــعبوية أن ضـــامن اس ـــة أوضـــح انتشـــار التي ـــن ناحي فم
ـــه.  ـــه ومواطني ـــة“ مواطنات ـــاد األورويب „بحامي ـــوم االتح ـــا يق ـــط عندم ـــن فق األورويب ممك
ويجـــب يف ضـــوء األزمـــات والرصاعـــات املتزايـــدة يف الجـــوار املبـــارش ألوروبـــا مثـــل العمليـــات 
اإلرهابيـــة يف بعـــض الـــدول األعضـــاء أن ال تقتـــرص الحاميـــة عـــى القضايـــا االقتصاديـــة 

ـــك.  ـــن ذل ـــاً ع ـــاع عوض ـــن والدف ـــاالت األم ـــز مج ـــا تعزي ـــي أيًض ـــل ينبغ ـــة.  ب واالجتامعي

ـــرار اململكـــة  ـــاع هـــي ق ـــن والدف ـــن األم ـــد م ـــة الحاســـمة نحـــو املزي ـــت الخطـــوة الثاني وكان
ـــدول  ـــد قامـــت اململكـــة املتحـــدة بالضغـــط عـــى ال املتحـــدة مبغـــادرة االتحـــاد األورويب. وق
ـــدن قـــد أعاقـــت مـــرارا  ـــة للعمـــل املشـــرتك. ونظـــراً ألن  لن األعضـــاء األخـــرى إلعطـــاء األولوي
وتكـــرارا تطـــورات حاســـمة يف سياســـة األمـــن والدفـــاع املشـــرتكة، فقـــد ظهـــرت اآلن خيـــارات 

ـــدة للعمـــل. جدي
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أجندة إلصالح

خطة عمل

دفاعية

أوروبية

مهم: ال

سامح

للتحيز 

ـــة  ـــات املتحـــدة األمريكي ـــس الــــ 45 للوالي ـــد ترامـــب ملنصـــب الرئي ـــد كان انتخـــاب دونال وق
ـــد  ـــن دونال ـــد أعل ـــاع. وق ـــن والدف ـــة األم ـــال سياس ـــاون يف مج ـــا للتع ـــاً مقوي ـــر عام باألخ
ـــن مســـتقبا  ـــوا قادري ـــن يكون ـــن ل ـــة أن األوروبي ـــه االنتخابي ـــل خـــال حملت ترامـــب مـــن قب

ـــم.  ـــة له ـــدة األمريكي ـــات املتح ـــة الوالي ـــى حامي ـــوا ع ـــد أو رشط أن يعول دون قي

أدت هـــذه التطـــورات إىل تســـارع عمليـــة التفكـــر األوروبيـــة، التـــي أدت يف شـــتاء 2016 إىل 
ـــم  ـــرر أن يت ـــد تق ـــاع املشـــرتكة. لق ـــن والدف ـــة األم ـــامل لإلصـــاح يف سياس ـــامل ش جـــدول أع
ـــة  ـــدرات املدني ـــر الق ـــات يف توف ـــد األولوي ـــام تحدي ـــاع ك ـــال الدف ـــاون يف مج ـــق التع تعمي
والعســـكرية، والتعـــاون بشـــكل أوثـــق يف عمليـــات توفرهـــا وتنفيذهـــا. مـــام يـــؤدى لتوفـــر 
التكاليـــف ولجعـــل االتحـــاد األورويب أكـــرث قـــدرة عـــى التدخـــل يف مجـــال العمليـــات. 
وينبغـــي إتاحـــة الفرصـــة يف املســـتقبل للـــدول األوروبيـــة التـــي تســـتويف املعايـــر العســـكرية 
ـــات  ـــق بالبعث ـــام يتعل ـــة في ـــرث رصام ـــات أك ـــداء التزام ـــب يف إب ـــي ترغ ـــة والت ـــرث صعوب األك

ـــرة.  ـــات الكب ذات املتطلب

مـــا قدمـــت مفوضيـــة االتحـــاد األورويب يف نوفمـــر 2016 إضافـــة إىل ذلـــك خطـــة عمـــل 
للدفـــاع األورويب. وتنـــص الخطـــة عـــى إنشـــاء صنـــدوق دفـــاع أورويب )EVF( لتقديـــم 
ـــن  ـــرتك م ـــكل مش ـــا بش ـــا وتوفره ـــم تطويره ـــي يت ـــكرية الت ـــدرات العس ـــايل للق ـــم امل الدع

ـــاء. ـــدول األعض ـــن ال ـــد م ـــل العدي قب

ـــو أن  ـــام ل ـــدو ك ـــاب. ويب ـــٌر لإلعج ـــن مث ـــك الح ـــذ ذل ـــازه من ـــه وإنج ـــل إلي ـــم التوص ـــا ت م
الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد األورويب قـــد اســـتهلوا عمليـــة تحـــول جـــذري يف السياســـة 
ـــل  ـــه يف الحق ـــة في ـــل ال رجع ـــن أجـــل تكام ـــا م ـــك يجـــب أيًض ـــع ذل ـــة. وم ـــة والدفاعي األمني
الســـيايس باإلضافـــة إىل الظـــروف األساســـية واملشـــاريع امللموســـة، اإلجابـــة حـــاال عـــى 
األســـئلة االســـرتاتيجية: كيـــف ينبغـــي حاميـــة مواطنـــات ومواطنـــي االتحـــاد األورويب؟ وبـــأي 
قـــدرات؟ يجـــب عـــى االتحـــاد األورويب والـــدول األعضـــاء فيـــه الحفـــاظ عـــى هـــدف إنشـــاء 
جيـــش أورويب. لكـــن ال يجـــوز أن يتجاهلـــوا أثنـــاء تركيزهـــم الحـــايل عـــى اكتســـاب القـــدرات 
ـــول  ـــع حق ـــن جمي ـــاون ب ـــة“: هـــو التع ـــوة الســـام األوروبي ـــا هـــو أســـاس „ق العســـكرية، م

ـــة. ـــة واألمني ـــة الخارجي وأدوات السياس
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من عدم التدخل إىل 

عدم الالمباالة

مجلس السالم واألمن

5.6.  االتحـــاد اإلفريقي بقلم توماس هارمتان 21
 

ـــي يعيـــش فيهـــا أكـــرث مـــن مليـــار  ـــي مـــن 55 دولـــة عضـــو والت يتألـــف االتحـــاد اإلفريق
ـــت  ـــامل، ويف الوق ـــة يف الع ـــة إقليمي ـــر منظم ـــي أك ـــاد اإلفريق ـــون االتح ـــذا يك ـــان. وبه إنس
نفســـه األكـــرث تباينـــاً مـــن حيـــث مســـتويات الدخـــل واألنظمـــة الحكوميـــة وأعـــداد الســـكان 
واملعطيـــات الجغرافيـــة. تـــم االعـــرتاف باالتحـــاد اإلفريقـــي كمنظمـــة إقليميـــة بحســـب 

ـــدة.  ـــم املتح ـــاق األم ـــن ميث ـــن م ـــل الثام الفص

وميكـــن ألي دولـــة إفريقيـــة أن تصبـــح عضـــوا يف االتحـــاد اإلفريقـــي مبوافقـــة األغلبيـــة 
ـــى  ـــة؛ هـــذا يعن ـــر االتحـــاد اإلفريقـــي ســـلطة فـــوق وطني ـــدول األعضـــاء. ال يعت البســـيطة لل
ـــاد. ـــة إىل االتح ـــيادة الوطني ـــوق الس ـــل حق ـــم إىل اآلن بنق ـــاء مل تق ـــه األعض ـــن دول ـــاً م أن أي

 Organization ( ـــة ـــدة اإلفريقي ـــة الوح ـــي إىل منظم ـــاد اإلفريق ـــل االتح ـــاع أص ـــن إرج ميك
ـــارة  ـــاء االســـتعامر يف الق ـــرة يف إنه ـــي حققـــت نجاحـــات كب of African Unity OAU(، الت
ـــة قصـــوى  ـــة أولوي ـــدأ »عـــدم التدخـــل« يف الشـــؤون الداخلي ـــك، كان ملب ـــة. ومـــع ذل اإلفريقي
ـــة يف  ـــادة الجامعي ـــاء اإلب ـــزاً أثن ـــاد عاج ـــف االتح ـــد وق ـــة. وق ـــدة اإلفريقي ـــة الوح يف منظم
ـــي  ـــاد اإلفريق ـــيس االتح ـــع تأس ـــم م ـــول حاس ـــاك تح ـــن كان هن ـــنة 1994. ولك ـــدا يف س روان
ســـنة 2002 حيـــث تحـــول مبـــدأ »عـــدم التدخـــل« إىل مبـــدأ »عـــدم التهـــاون«. وقـــد أصبحـــت 

ـــي. ـــاد اإلفريق ـــم  االتح ـــاً لفه ـــرصاً مركزي ـــة التدخـــل اآلن عن آلي

 الهيكل اإلفريقي للسالم واألمن
ـــول  ـــامد بروتوك ـــم اعت ـــي، ت ـــاد اإلفريق ـــة إىل االتح ـــدة اإلفريقي ـــة الوح ـــل منظم ـــع تحوي  م
ــاء دول  ــادي األول لرؤسـ ــامع العـ ــي ف االجتـ ــن اإلفريقـ ــام واألمـ ــس السـ ــاء مجلـ إنشـ
وحكومـــات االتحـــاد اإلفريقـــي لعـــام 2002 يف مدينـــة ديربـــان بجنـــوب إفريقيـــا. دخـــل 
ـــل  ـــن قب ـــه م ـــق علي ـــم التصدي ـــد أن ت ـــر 2004، بع ـــذ يف يناي ـــز التنفي ـــول حي ـــذا الروتوك ه

أغلبيـــة بســـيطة مـــن الـــدول األعضـــاء يف االتحـــاد اإلفريقـــي. 

ـــد االتحـــاد اإلفريقـــي مـــن خـــال هـــذا الروتوكـــول مبجلـــس الســـام واألمـــن  ـــم تزوي وقـــد ت
ـــة  ـــة اإلفريقي ـــة اإلقليمي ـــات االقتصادي ـــا املجموع ـــن أيًض ـــذي يتضم ـــي )APSA(، وال اإلفريق

 .RECs

 مجلس السالم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي
النقطـــة املحوريـــة يف الهيـــكل اإلفريقـــي للســـام واألمـــن هـــي مجلـــس الســـام واألمـــن 
ـــدة  ـــية جدي ـــة سياس ـــه كهيئ ـــد إلي ـــد عه ـــو 2004. وق ـــي ماي ـــه ف ـــدأ عمل ـــذي ب ]PSC[، ال
ـــة، ويتواجـــد فـــي مقـــر االتحـــاد  ـــاء الســـام فـــي القـــارة اإلفريقي وظيفـــة تنســـيق أنشـــطة بن

21  باملساعدة من وعى أساس نصوص من اليزابيت براونه وفلوريان كوخ.
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مهام املجلس

خمس مؤسسات

ـــن  ـــس األم ـــه بمجل ـــبة لهيكل ـــدي بالنس ـــو يقت ـــة. وه ـــا اإلثيوبي ـــس أباب ـــي أدي ـــي ف اإلفريق
التابـــع لألمـــم المتحـــدة، غيـــر أن اتخـــاذ القـــرارات يتـــم  باإلجمـــاع أو بثلثـــي األصـــوات 

ـــة. ـــا المهم ـــول القضاي ـــاع ح ـــى إجم ـــل إل ـــدم التوص ـــد ع عن

ـــنتين  ـــدة س ـــث يجـــرى انتخـــاب عشـــرة أعضـــاء لم ـــن 15 عضـــواً. حي ـــس م ـــون المجل ويتك
ـــن. ويجتمـــع  ـــاوب اإلقليميي ـــع والتن ـــان التوزي ـــاث ســـنوات لضم وخمســـة أعضـــاء لمـــدة ث
ـــى مســـتوى  ـــن ومـــرة ســـنويًا عل ـــن الدائمي ـــى مســـتوى الممثلي ـــن شـــهريًا عل المجلـــس مرتي

ـــات. ـــدول أو الحكوم ـــاء ال ـــوزراء أو رؤس ال

ويشـــمل انتـــداب مجلـــس الســـام واألمـــن ضمـــن مهامـــه علـــى المهـــام التاليـــة وفقـــا 
للمـــادة 7:
 تحديـــد ومنـــع الرصاعـــات والنزاعـــات العنيفـــة يف وقـــت مبكـــر وكذلـــك 	 

السياســـة التـــي قـــد تـــؤدى إىل اإلبـــادة الجامعيـــة أو جرائـــم ضـــد اإلنســـانية
ـــكان نشـــأتها؛ 	  ـــات يف م ـــرش الســـام إلدارة الرصاع ـــع ون ـــام صن  االضطـــاع مبه

ـــم الســـام ـــات دع ـــذ عملي ـــط وتنفي ـــة عـــى تخطي املوافق
 تقديـــم توصيـــات إىل الجمعيـــة للتدخـــل يف دولـــة عضـــو حـــال وجـــود أوضـــاع 	 

خطـــرة وفقـــاً ملعنـــى املـــادة 4 )ح( مـــن الائحـــة التأسيســـية
ــوارث 	  ــلحة أو الكـ ــات املسـ ــانية يف النزاعـ ــامل اإلنسـ ــز األعـ ــم وتعزيـ  دعـ

ــرى ــة الكـ الطبيعيـ

تســـاعد خمســـة مؤسســـات املجلـــس يف عملـــه وهـــى: مفوضيـــة االتحـــاد اإلفريقـــي ومجلـــس 
الحكـــامء ونظـــام اإلنـــذار املبكـــر القـــاري وقـــوة التدخـــل اإلفريقيـــة وصنـــدوق الســـام التابـــع 

.)AU Peace Fund( ـــي لاتحاد اإلفريق

 قوة التدخل اإلفريقية
ـــة  ـــة مـــن كل منطقـــة فرعي ـــة )ASF( مـــن خمســـة ألوي ـــة االحتياطي  تتكـــون القـــوة اإلفريقي
يف إفريقيـــا: جنـــوب وغـــرب ورشق ووســـط وشـــامل إفريقيـــا. يفـــرتض أن تتكـــون كل وحـــدة 
مـــن هـــذه الوحـــدات اإلقليميـــة مـــن عـــدد يصـــل إىل 6500 مـــن العســـكرين والرشطـــة 
ـــم  ـــد ت ـــاً. وق ـــن 14 و 30 يوم ـــرتاوح ب ـــرتة ت ـــال ف ـــل خ ـــزة للتدخ ـــون جاه ـــن وأن تك واملدني
إنشـــاء لجنـــة عســـكرية وآليـــات إقليميـــة )RM( كعنـــارص إضافيـــة بجانـــب القـــوة اإلفريقيـــة 
ـــا.  ـــا وحله ـــع النزاعـــات وإدارته ـــكل اإلفريقـــي للســـام واألمـــن ملن ـــة بواســـطة الهي االحتياطي
وتتشـــكل اللجنـــة العســـكرية مـــن ضبـــاط عســـكرين رفيعـــي املســـتوى مـــن الـــدول األعضـــاء 
يف مجلـــس الســـام واألمـــن، وهـــم مكلفـــون بتقديـــم املشـــورة واملســـاعدة للمجلـــس يف 

ـــة. املســـائل العســـكرية واألمني
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منذ سنة 2004: الربملان اإلفريقي

 نظام اإلنذار املبكر القاري
ـــا  ـــا قاريً ـــع لاتحـــاد اإلفريقـــي نظاًم ـــك أنشـــأ بروتوكـــول الســـام واألمـــن التاب ـــة لذل  باإلضاف

ـــة: ـــارص التالي ـــذار املبكـــر. ويتكـــون النظـــام مـــن العن لإلن
ـــة 	  ـــم غرف ـــرف باس ـــي يع ـــاد اإلفريق ـــع يف االتح ـــد يق ـــة والرص ـــز للمراقب  مرك

ـــات؛ العملي
ـــارشة 	  ـــط مب ـــي ترتب ـــة )RM(، الت ـــات اإلقليمي ـــة لآللي  وحـــدات رصـــد ومراقب

ـــدات  ـــذه الوح ـــوم ه ـــبة؛ تق ـــال املناس ـــائل االتص ـــر وس ـــات ع ـــز العملي مبرك
ـــة  ـــلها إىل غرف ـــي وترس ـــتوى اإلقليم ـــى املس ـــات ع ـــة البيان ـــع ومعالج بجم

ـــات. العملي

 مجلس الحكامء
ـــن.  ـــام واألم ـــي للس ـــكل اإلفريق ـــام يف الهي ـــاء الس ـــر لبن ـــرص آخ ـــو عن ـــامء ه ـــس الحك  مجل
ـــائل  ـــأن كل املس ـــة بش ـــة، خاص ـــس اللجن ـــن ورئي ـــام واألم ـــس الس ـــورة إىل مجل ـــدم املش يق

ـــا. ـــتقرار يف إفريقي ـــن واالس ـــام واألم ـــظ الس ـــز وحف ـــة بتعزي املرتبط

 رئيس اللجنة والهيئات األخرى
ـــاه  ـــت انتب ـــه أن يلف ـــة. ميكن ـــة األهمي ـــب يف غاي ـــي منص ـــاد اإلفريق ـــة االتح ـــس مفوضي  رئي
ـــن  ـــتقرار الداخلي ـــام واالس ـــدد الس ـــد ته ـــي ق ـــا الت ـــن إىل كل القضاي ـــام واألم ـــس الس مجل
ـــع  ـــبة ملن ـــادرات مناس ـــة مب ـــاذ أي ـــا اتخ ـــه أيًض ـــق ل ـــره. يح ـــة نظ ـــن وجه ـــو م ـــة عض لدول

ـــاطته.  ـــق وس ـــن طري ـــا ع ـــا وحله ـــات وإدارته النزاع

تـــم إنشـــاء برملـــان إفريقيـــا يف مـــارس 2004، ومقـــره يف جوهانســـرج بجنـــوب إفريقيـــا 
لتكملـــة عمـــل هيـــاكل الســـام واألمـــن التابعـــة لاتحـــاد اإلفريقـــي. أنشـــأ االتحـــاد اإلفريقـــي 
ـــا لتنفيـــذ آراء وأفـــكار املجتمـــع املـــدين يف شـــؤون  ـــا وثقافيً ـــا واجتامعيً أيًضـــا مجلًســـا اقتصاديً
ـــن،  ـــن الجنس ـــاواة ب ـــوص املس ـــان رضوري بخص ـــى إع ـــس ع ـــادق املجل ـــد ص ـــاد. وق االتح
ـــة. ـــارة اإلفريقي ـــات يف الق ـــاء حـــل الرصاع ـــة للنســـاء والرجـــال أثن ـــز املشـــاركة املتكافئ لتعزي
ـــعوب  ـــوق الش ـــان وحق ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة اإلفريقي ـــاء املحكم ـــم إنش ـــك ت ـــة إىل ذل باإلضاف

ـــاء.  ـــدول األعض ـــحها ال ـــا ترش ـــرشة قاضي ـــد ع ـــن أح ـــة م ـــي مكون ـــام 2004. وه ع
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ً ا ب موارد االتحاد األورويب غال

قوة التدخل: حتى اآلن 

بدون استخدام

صندوق السالم لالتحاد اإلفريقي 
يتيـــح صنـــدوق الســـام املـــوارد املاليـــة لعمليـــات الســـام واألمـــن واألنشـــطة 
ــاد  ــة يف االتحـ ــوم العضويـ ــن رسـ ــزء مـ ــق جـ ــق إىل الصناديـ ــرى. وتتدفـ ــة األخـ التنفيذيـ
اإلفريقـــي، ومســـاهامت الـــدول األعضـــاء الطوعيـــة وأمـــوال مـــن مصـــادر أخـــرى، 
مثـــل القطـــاع الخـــاص واملجتمـــع املـــدين واألفـــراد؛ ومـــع ذلـــك فالقســـم األكـــر مـــن 
ـــاء. ـــه األعض ـــاد األورويب ودول ـــن االتح ـــا م ـــدويل، خصوًص ـــع ال ـــن املجتم ـــأيت م ـــل ي  التموي

مناقشات اإلصالح والتحديات يف  الهيكل أإلفريقي للسالم واألمن
ـــاد  ـــل االتح ـــم متوي ـــاح؛ يت ـــة لإلص ـــم قضي ـــي أه ـــاد اإلفريق ـــم لاتح ـــل الدائ ـــكل التموي يش
ـــة  ـــة التنفيذي ـــول امليزاني ـــل إن مت ـــن، ب ـــن املانح ـــل إىل 74٪ م ـــبة تص ـــاً بنس ـــي حالي اإلفريق
ـــد  ـــي مقي ـــاد اإلفريق ـــك فاالتح ـــة لذل ـــي. ونتيج ـــل الخارج ـــن التموي ـــبة 97٪ م ـــون بنس يتك

ـــل. ـــى الفع ـــه ع ـــتقاله وقدرت يف اس

مثـــال لذلـــك، إذا تحمـــل االتحـــاد األورويب التكاليـــف فـــا ميكـــن نـــرش قـــوة التدخـــل 
إال إذا كان هنـــاك انتـــداب مـــن األمـــم املتحـــدة. مـــازال التمويـــل املقـــدم إىل الهيـــكل 
اإلفريقـــي للســـام واألمـــن مـــن جانـــب االتحـــاد األورويب ميثـــل نصيـــب األســـد. 
أعلـــن االتحـــاد األورويب عـــام 2016 أنـــه ســـيواصل الوفـــاء بالتزاماتـــه يف املســـتقبل، 
 ولكنـــه أوضـــح أيًضـــا أن منـــوذج التمويـــل الحـــايل لـــن يســـتمر بهـــذه الصـــورة.

ـــد  ـــك، ينتق ـــال لذل ـــرى. مث ـــات أخ ـــا تحدي ـــن أيًض ـــام واألم ـــي للس ـــكل اإلفريق ـــه الهي يواج
االتحـــاد األورويب كـــون اآلليـــات التنفيذيـــة الحاليـــة للهيـــكل اإلفريقـــي للســـام واألمـــن 
مثـــل قـــوة التدخـــل اإلفريقيـــة مل تســـتخدم أبـــًدا يف واحـــدة مـــن الرصاعـــات الحاليـــة، وبـــدالً 
ـــل  ـــل وحـــدة العم ـــات مث ـــدة لتســـوية النزاع ـــات مؤسســـية جدي ـــم إنشـــاء آلي ـــك ت ـــن ذل م
املشـــرتكة متعـــددة الجنســـيات )MNJTF( أو الســـاحل G5. يبـــدو أن هنـــاك أيًضـــا تحّفظـــات 
ـــة،  ـــل اإلفريقي ـــقوة التدخ ـــرش لـ ـــة ن ـــابقة أول عملي ـــم س ـــي لدع ـــاد اإلفريق ـــن دول االتح م

ـــه. ـــد ذات ـــد البل ـــة ض ـــل اإلفريقي ـــوة التدخ ـــتخدام ق ـــة إىل اس ـــؤدى يف النهاي ـــد ت ـــي ق والت
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حالة 

األمن الجديدة

 لقراءة املزيد:

 فلوريان كوخ وإليزابيث براون 

)2017( واالتحاد اإلفريقي

والعالقات األفريقية األوروبية،

تقرير موضوعي، 

مؤسسة فريدريش

إيربت )النارش(، برلني.

مؤسسة فريدريش إيربت 

)النارش( )2011(، تحت الضغط 

ومبالغ يف صورته؟ آفاق السياسة 

األمنية يف إفريقيا ودعم أوروبا 

لها، ملفات مؤمتر دويل من 9 

-10 شباط/فرباير 2011، برلني.

ـــايل  ـــد مـــن الدعـــم امل ـــا إذا كان املزي ـــا مســـألة م ـــذا التطـــور أيًض ـــط االتحـــاد األورويب به يرب
ـــه  ـــاق، ألن ـــى اإلط ـــد ع ـــر مفي ـــايل أم ـــي  يف مســـتواه الح ـــن اإلفريق ـــام واألم ـــكل الس لهي
ـــه. ـــك من ـــة ذل ـــدة لحـــل النزاعـــات وقـــد طلبـــت دول إفريقي ـــات جدي ـــا دعـــم آلي ـــد أيًض يري

ـــكل  ـــاء هي ـــذ إنش ـــايس من ـــكل أس ـــا بش ـــد يف إفريقي ـــة التهدي ـــرت حال ـــت تغ ـــس الوق يف نف
ـــوة  ـــي وق ـــن اإلفريق ـــام واألم ـــكل الس ـــاء هي ـــم إنش ـــام ت ـــي. وبين ـــن اإلفريق ـــام واألم الس
ـــإن  ـــدول، ف ـــن ال ـــكرية ب ـــات العس ـــة الرصاع ـــة األوىل ملعالج ـــة  يف بالدرج ـــل اإلفريقي التدخ
التهديـــدات الجديـــدة مثـــل اإلرهـــاب والجرميـــة املنظمـــة والقرصنـــة العابـــرة للـــدول وغرهـــا 

ـــزاع.  ـــل الن ـــرى لح ـــات أخ ـــم وآلي ـــب مفاهي تتطل

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
 يلعـــب تصميـــم هيـــكل الســـام واألمـــن اإلفريقـــي دورا مركزيـــا يف إطـــار التهديـــد املســـتمر 
ـــة.  ـــة اإلفريقي ـــات األوروبي ـــم يف العاق ـــكل أع ـــة، وبش ـــارة اإلفريقي ـــن يف الق ـــام واألم للس
ومـــع ذلـــك يـــرتك هيـــكل الســـام واألمـــن اإلفريقـــي أســـئلة كثـــرة بـــدون إجابـــة. وبالتـــايل ال 
ـــة بشـــكل  ـــة اإلقليمي يتـــم حـــل أي تجـــاذب بـــن االتحـــاد اإلفريقـــي واملجموعـــات االقتصادي
ـــكل  ـــام هي ـــذ مه ـــا يف تنفي ـــايل إلفريقي ـــامد امل ـــن االعت ـــل م ـــة التقلي ـــألة كيفي ـــرٍض، وال مس ُم

ـــي.  ـــن اإلفريق الســـام واألم

ـــدى  ـــى امل ـــة ع ـــى الســـام والتنمي ـــاظ ع ـــن الحف ـــن املمك ـــون م ـــن يك ـــدأ ل ـــث املب ـــن حي م
ـــدول  ـــة لل ـــة الدميقراطي ـــيد والتنمي ـــم الرش ـــوص الحك ـــيايس بخص ـــوار س ـــدون ح ـــد ب البعي
ـــى  ـــاء ع ـــدول األعض ـــي ال ـــاد اإلفريق ـــيس االتح ـــجع تأس ـــك ش ـــة إىل ذل ـــة. باإلضاف اإلفريقي
العمـــل ســـويا بصـــورة أوثـــق يف مجـــال السياســـة وتقاســـم املســـؤولية لحـــل املشـــاكل املهـــددة 
ـــاحة  ـــى الس ـــي ع ـــاد اإلفريق ـــر إىل االتح ـــك ينظ ـــة. وبذل ـــارة اإلفريقي ـــن يف الق ـــام واألم للس

ـــة. ـــح اإلفريقي ـــاً للمصال ـــاره ممث ـــدة باعتب ـــورة متزاي ـــة بص الدولي
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ب   ـــة لألحـــزا قـــف منهجي  6.   موا
م ا بقلـــم: يوخـــن د

ـــال  ـــزاب يف مج ـــف األح ـــا مختل ـــي تتخذه ـــف الت ـــول املواق ـــؤال ح ـــل س ـــذا الفص ـــاول ه يتن
ـــة يف  ـــزاب املمثل ـــية لألح ـــج األساس ـــد الرام ـــاول بالتحدي ـــه يتن ـــن. إن ـــام واألم ـــة الس سياس

ـــتاغ“.  ـــاين „البوندس ـــان األمل الرمل

ـــإن  ـــراد، ف ـــات األف ـــزب أو ترصيح ـــان الح ـــرارات لج ـــة أو ق ـــج االنتخابي ـــس الرام ـــى عك وع
الرنامـــج األســـايس للحـــزب موضـــوع بهـــدف التوجيـــه طويـــل األجـــل. كـــام تـــرشح األحـــزاب 
ـــا  ـــم السياســـة وم ـــف تفه ـــع وكي ـــرى املجتم ـــف ت ـــة وكي ـــا الذاتي ـــج السياســـة رؤيته يف الرام

ـــره.  ـــد تغي تري

 تُقارن الربامج األساسية بناء عى النقاط التالية:
 مـــا هـــي األفـــكار التـــي تشـــكل أساًســـا فهـــم الحـــزب لسياســـة الســـام 	 

واألمـــن؟ كيـــف يتـــم تصنيـــف النهـــج النظريـــة والنـــامذج املوضحـــة يف 
هـــذا الكتـــاب؟ 

ـــة  بالنســـبة 	  ـــا مركزي ـــن اعتباره ـــن ميك ـــوم لألم ـــوم للســـام وأى مفه  أي مفه
ـــزب؟ للح

ـــم 	  ـــل األم ـــراف مث ـــددة األط ـــامت املتع ـــن املنظ ـــزب م ـــف الح ـــو موق ـــا ه  م
ـــا؟ ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم ـــو ومنظم ـــف النات ـــدة وحل املتح

ـــاء 	  ـــارج وبن ـــادي يف الخ ـــش االتح ـــام الجي ـــن مه ـــزب م ـــف الح ـــو موق ـــا ه  م
ـــاً؟ ـــام مدني الس

ما هو موقف الحزب من مسألة التسلح أو نزع الساح؟	 

ـــا  ـــر أيًض ـــن تظه ـــج، لك ـــة الرام ـــد مقارن ـــاط عن ـــن النق ـــر م ـــابه يف الكث ـــه تش ـــر أوج تظه
اختافـــات واضحـــة. فيـــام يـــيل ملخـــص قصـــر لاختافـــات الرئيســـية. 

ميكـــن الحصـــول عـــى مقارنـــة مفصلـــة للربنامـــج كمنشـــورات 
إضافيـــة تحـــت الرابـــط التـــايل: 

u www.fes-soziale-demokratie.de/lesebuecher/mehrlesen.html
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النموذج والتأثريات النظرية
ـــاب.  ـــذا الكت ـــواردة يف ه ـــكرية22 ال ـــوة العس ـــوذج للق ـــأي من ـــزب ب ـــرتف أي ح ـــاً، ال يع  مث
ميكـــن وصـــف الحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي واالتحـــاد الدميقراطـــي املســـيحي والحـــزب 
الدميقراطـــي الحـــر وحـــزب الخـــر بشـــكل واضحـــة كأحـــزاب تتبـــع منـــوذج الســـلطة املدنيـــة. 
يتبـــع الحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي وحـــزب الخـــر نهجـــاً ســـلمياً وغـــر عنيـــف بصـــورة 
ـــد  ـــب تحدي ـــاملة. يصع ـــه للمس ـــة يف إتباع ـــرث مبالغ ـــو أك ـــار ه ـــزب اليس ـــن ح ـــة. لك واضح
ـــه  ـــل يف برنامج ـــوى القلي ـــب س ـــذي ال يكت ـــا” ال ـــل أملاني ـــن أج ـــل م ـــزب »البدي ـــف ح موق
حـــول مســـائل الســـام واألمـــن. فهـــو يبـــدو أكـــرث ميـــا الســـتخدام القـــوة العســـكرية، حيـــث 

ـــادة التســـلح.  ـــوا إلع ـــذي يدع ـــة ال ـــد يف هـــذه املقارن ـــه الحـــزب الوحي أن

تـــرز يف برامـــج الحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي وحـــزب الخـــر وحـــزب »اليســـار« أفـــكار 
ـــز األحـــزاب األخـــرى بقـــوة  ـــك ترك ـــط. كذل ـــة بحســـب كان ـــة املثالي ـــا إىل نظري ميكـــن إرجاعه

ـــل تأمـــن املـــواد الخـــام. ـــة، مث ـــح الوطني عـــى املصال

مفهوم السالم واألمن
ـــام  ـــوم »الس ـــار مفه ـــزب اليس ـــر وح ـــزب الخ ـــي وح ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــى الح يتبن
اإليجـــايب« ويســـر أيًضـــا برنامـــج الحـــزب الدميقراطـــي الحـــر يف هـــذا االتجـــاه. بالنســـبة لاتحـــاد 
املســـيحي الدميقراطـــي وحـــزب »البديـــل مـــن أجـــل أملانيـــا« يبقـــى هـــذا الســـؤال بـــدون إجابـــة. 

ميكـــن التمييـــز فيـــام يتعلـــق مبفهـــوم األمـــن بوضـــوح بـــن الحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي 
ـــزب  ـــي والح ـــيحي الدميقراط ـــاد املس ـــة واالتح ـــن جه ـــار« م ـــزب »اليس ـــر وح ـــزب الخ وح
الدميقراطـــي الحـــر مـــن جهـــة أخـــرى. ويُعتـــر األمـــن »الجامعـــي أو املتبـــادل« باإلضافـــة إىل 
ـــج  ـــدث برنام ـــق األول. يتح ـــبة للفري ـــام بالنس ـــة للس ـــألة محوري ـــر مس ـــرف اآلخ ـــن الط أم
ـــل 2.3،  ـــر يف الفص ـــام ذك ـــه ك ـــم تناول ـــوم ت ـــو مفه ـــبيك« وه ـــن ش ـــن »أم ـــر ع ـــق األخ الفري
ـــر  ـــي الح ـــزب الدميقراط ـــر الح ـــرة. يش ـــنوات األخ ـــرًا يف الس ـــه كث ـــدل حول ـــم الج ـــث ت حي
أيًضـــا بصـــورة إيجابيـــة إىل منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا بنموذجهـــا »األمـــن التعـــاوين« 
ـــن  ـــل م ـــزب »البدي ـــح ح ـــي. ال يوض ـــن الجامع ـــر لألم ـــوم آخ ـــره كمفه ـــن تفس ـــذي ميك وال

ـــن. ـــوم األم ـــا« مفه أجـــل أملاني

األمم املتحدة، الناتو، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ـــل  ـــف التفاصي ـــك تختل ـــع ذل ـــدة؛ وم ـــم املتح ـــوص األم ـــايب بخص ـــزاب إيج ـــف كل األح موق
ـــج االتحـــاد املســـيحي الدميقراطـــي  ـــر برنام ـــا. مل يذك املرتبطـــة مبقرتحـــات اإلصـــاح ومرراته
ـــا  ـــرى تعزيزه ـــزاب األخ ـــن األح ـــد كل م ـــن يري ـــا يف ح ـــاون يف أوروب ـــن والتع ـــة األم منظم

ـــاح. ـــج واإلص ـــات الدم ـــل يف مقرتح ـــتوى التفصي ـــف مس ـــا يختل ـــا أيًض ـــيعها، وهن وتوس
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ـــاء  ـــار« إلغ ـــزب اليس ـــد »ح ـــزاب.  يري ـــن األح ـــًدا م ـــف ج ـــكل مختل ـــو بش ـــم النات ـــم تقيي يت
ـــيحي  ـــي املس ـــاد الدميقراط ـــى االتح ـــيا. يعط ـــم روس ـــة تض ـــتبداله مبنظم ـــو واس ـــف النات حل
ـــة  ـــو درج ـــف النات ـــا« حل ـــل أملاني ـــن أج ـــل م ـــزب »البدي ـــر وح ـــي الح ـــزب الدميقراط والح
ـــر  ـــزب الخ ـــي وح ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــد الح ـــام يؤك ـــة، ك ـــن األهمي ـــًداً م ـــة ج عالي
عـــى أهميتـــه. تـــرز لـــدى هـــذا األخـــر بصـــورة خاصـــة إصاحـــات تهـــدف إىل تعزيـــز 

ـــف. ـــكرية للحل ـــر عس ـــز الغ الركائ

مهامت الجيش االتحادي الخارجية وبناء السالم املدين
ـــر  ـــي الح ـــزب الدميقراط ـــر والح ـــزب الخ ـــي وح ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــدث الح يتح
ـــك  ـــرى تل ـــة وت ـــادي الخارجي ـــش االتح ـــى مهـــام الجي ـــاين ع ـــظ الرمل ـــن التحف ـــوح ع بوض
األحـــزاب أيًضـــا حاجـــة إىل انتـــداب مـــن األمـــم املتحـــدة، يتحـــدث الحـــزب الدميقراطـــي الحـــر 
ـــامت  ـــايس مه ـــكل أس ـــار« بش ـــزب اليس ـــارض »ح ـــح. يع ـــوين دويل واض ـــند قان ـــن س ـــا ع هن
ـــوص  ـــت بخص ـــيحي الصم ـــي املس ـــاد الدميقراط ـــزم االتح ـــة. يلت ـــادي الخارجي ـــش االتح الجي
ـــل  ـــداب األمـــم املتحـــدة. كـــام ال يطـــرح حـــزب »البدي الســـؤال حـــول التحفـــظ الرملـــاين وانت
ـــزب  ـــج ح ـــا لرنام ـــاش. طبق ـــا للنق ـــاين موضوع ـــظ الرمل ـــألة التحف ـــا« مس ـــل أملاني ـــن أج م
ـــة املشـــاركة يف مهـــامت  ـــا«، يجـــب عـــى القـــوات املســـلحة األملاني ـــل مـــن أجـــل أملاني »البدي
حلـــف شـــامل األطلـــيس فقـــط إذا توفـــر انتـــداب مـــن األمـــم املتحـــدة وإذا مل يتـــم املســـاس 

بالــــمصالح األمنيـــة األملانيـــة.

توجـــد مقرتحـــات محـــددة وجاهـــزة يف مجـــال بنـــاء الســـام املـــدين بالدرجـــة األوىل يف برامـــج 
الحـــزب الدميقراطـــي االجتامعـــي وحـــزب الخـــر وحـــزب »اليســـار« وأيًضـــا يف برنامـــج 

ـــر. ـــي الح ـــزب الدميقراط الح

نزع السالح
ميكـــن العثـــور عـــى مقرتحـــات عديـــدة لنـــزع الســـاح ال ســـيام يف برامـــج الحـــزب االجتامعـــي 
ـــي  ـــاد الدميقراط ـــإن االتح ـــا ف ـــن أيض ـــار«، ولك ـــزب »اليس ـــر وح ـــزب الخ ـــي وح الدميقراط
ـــة التســـلح بوضـــوح.  ـــزع الســـاح ومراقب ـــدان ن ـــر يؤي املســـيحي والحـــزب الدميقراطـــي الح
ـــش  ـــليح الجي ـــادة تس ـــب بزي ـــن يطال ـــده م ـــا« هـــو وح ـــل أملاني ـــن أج ـــل م ـــزب »البدي ح

ـــاين. األمل
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 7.1.  العاقـــات عـــر األطلســـية 
بقلم كارستني فويجت 

لقـــد غـــر االجتامعيـــون الدميقراطيـــون 
ـــرات  ـــدة م ـــدة ع ـــات املتح ـــم للوالي تصورته
ــا البتـــة،  يف تاريخهـــم. هـــذا ليـــس مفاجئًـ
ألنـــه حتـــى حكومـــات الواليـــات املتحـــدة 
ــاً مـــن  ــاً إيجابيـ ــا اتخـــذت موقفـ ــادراً مـ نـ
ــن  ــي، ولكـ ــي الدميقراطـ ــزب االجتامعـ الحـ
ىف الغالـــب اتخـــذت موقفـــا ســـلبيا تجـــاه 
ـــي  ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــات الح سياس

عـــى مـــدى عقـــود. 

ـــذي  ـــة ال ـــن موكـــب الزين ـــر ب ـــارق كب ـــاك ف هن
اســـتقبل بـــه ســـكان نيويـــورك فيـــى برانـــدت ىف 
بـــرودواى ىف 10  فرايـــر 1959، وبـــن احتقـــاره مـــن 
قبـــل إدارة ريجـــان. مل تخـــف إدارة ريجان رفضها 
األيديولوجـــي للحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي 

ـــن الدولين. واالجتامعي

يعـــد شـــخص فيـــى برانـــدت منوذجـــاً 

يُحتـــذى للعاقـــة بـــن الواليـــات املتحـــدة 
والدميقراطيـــة االجتامعيـــة ككل: فبصفتـــه 
اجتامعـــي شـــاب قـــام مبنافســـة الواليـــات 
املتحـــدة ىف ثاثينيـــات القـــرن املـــايض 
ــة  ــق االجتامعيـ ــاص لتحقيـ ــعيه الخـ ىف سـ
الدميقراطيـــة. تغـــرت وجهـــة نظـــره أثنـــاء 
ســـنوات عملـــه ىف برلـــن. وقـــد تأثـــرت 
بشـــكل متزايـــد مبســـألة املصالـــح األملانيـــة 
ووظيفـــة برانـــدت ومســـؤوليته بصفتـــه 

ــن.  ــدة برلـ عمـ

ـــدة  ـــات املتح ـــدور الوالي ـــه ل ـــبة ل كان بالنس
أثنـــاء الحـــرب البـــاردة ىف أمـــن برلـــن 
والجمهوريـــة االتحاديـــة والجـــزء الغـــريب مـــن 
أوروبـــا األســـبقية عـــى انتقـــاد التطـــورات 
ــات  ــل الواليـ ــية داخـ ــة السياسـ االجتامعيـ
املتحـــدة. انتقـــد فيـــى برانـــدت بعـــد 
اســـتقالته مـــن منصـــب املستشـــار االتحـــادي 
الواليـــات املتحـــدة مـــرارا وبصفتـــه رئيســـا 
لاجتامعيـــة الدوليـــة ورئيســـا للجنة الشـــامل 

والجنـــوب.

7. للمناقشة

 ىف هذا الفصل
العاقات عر األطليس،	 
الرصاع ىف أوكرانيا،	 
"الربيع العريب"،	 
مناقشة مسألة مسؤولية للحامية 	 
والتهديدات املحتملة بسبب »الحرب اإللكرتونية«.	 

يف هذا الفصل، جمعنا خمس قضايا للسام واألمن للمناقشة، والتي تم مناقشتها كثراً 
يف السنوات األخرة وحالياً. هل تتفق مع وجهة نظر املؤلفن؟



139

ش
قا
لن
ل

ـــن  ـــل املحافظ ـــن قب ـــدت م ـــى بران ـــم في اته
ــاداة  ــا مبعـ ــدة وىف أملانيـ ــات املتحـ ىف الواليـ
الواليـــات املتحـــدة عندمـــا تحـــدث ســـنة 
1983 ىف مســـرة لحركـــة الســـام ىف بـــون ضـــد 
متركـــز األســـلحة املتوســـطة املـــدى. كانـــت 
عاقاتـــه مـــع الواليـــات املتحـــدة ىف بعـــض 
األحيـــان أكـــرث ترابطـــا ووديـــة كرئيـــس بلديـــة 
برلـــن عنهـــا عندمـــا كان مستشـــارا ألدينـــاور. 

كان مهتـــاًم بنفـــس الـــيشء ىف كلتـــي الحالتن: 
الحفـــاظ عـــى املصالـــح األملانيـــة ومتثيـــل 
ــي.  ــي االجتامعـ ــزب الدميقراطـ ــة الحـ رؤيـ
تلـــك هـــي املعايـــر التـــي قـــام مبوجبهـــا هـــو 
ـــاء  ـــارون أو رؤس ـــم مستش ـــاؤه بصفته وخلف
ـــات  ـــه سياســـتهم تجـــاه الوالي للحـــزب بتوجي

ـــدة.  املتح

ىف الســـنوات األخـــرة مـــن حيـــاة فيـــى 
برانـــدت صـــدرت العديـــد مـــن الترصيحـــات 
املتحـــدة  الواليـــات  عـــن  اإليجابيـــة 
وسياســـاتها. وكان جـــزًءا مـــن آمالـــه أن 
سياســـات واشـــنطن ىف ظـــل إدارة بـــوش األب 
وسياســـات موســـكو ىف ظـــل غورباتشـــوف 
ــن  ــرصاع بـ ــام للـ ــاء التـ ــأنها اإلنهـ ــن شـ مـ
الـــرشق والغـــرب وليـــس منـــع تقســـيم أملانيـــا 
ـــاءة  ـــاعدة بن ـــا مبس ـــا أيًض ـــل أوروب ـــط، ب فق
ـــن  ـــن واإلصاحي ـــا الغربي مـــن ســـيايس أوروب
الدميقراطيـــن خـــارج وداخـــل األحـــزاب 

ــة.  ــا الرشقيـ ــيوعية ىف أوروبـ الشـ

وهكـــذا كانـــت عاقـــة برانـــدت مـــع 
مثـــل  متوتـــرة  املتحـــدة  الواليـــات 
الدميقراطيـــة االجتامعيـــة بشـــكل عـــام:  
مـــدح الدميقراطيـــة والحريـــة ىف الواليـــات 
املتحـــدة مـــن ناحيـــة وانتقـــاد اآلثـــار الســـلبية 
ـــرى.  ـــة أخ ـــن ناحي ـــة م ـــاملية األمريكي للرأس

ـــاده  ـــي كان انتق لكـــن أيضـــا ىف الســـنوات الت
ـــة، كان  ـــة ىف املقدم ـــة األمريكي ـــا للسياس فيه
فيـــى برانـــدت يـــرى نفســـه دامئـــاً جـــزءاً مـــن 
ـــرب،  ـــة ىف الغ ـــة الليرالي ـــد الدميقراطي التقالي

وبالتـــايل أيضـــاً ىف الواليـــات املتحـــدة. 

جّســـد فيـــى برانـــدت مبوقفـــه هـــذا التقاليـــد 
السياســـية للحـــزب الدميقراطـــي االجتامعـــي، 
ـــم انتقـــاده بعـــد تأسيســـه ىف القـــرن  ـــذي ت ال
التاســـع عـــرش وأثنـــاء جمهوريـــة فاميـــار مـــن 
قبـــل اليمـــن املتطـــرف والشـــيوعين كحـــزب 
ـــت،  ـــم ليبكنيش ـــركا. وكان فيلهيل ـــد ألم مؤي
ـــة  ـــرث حري ـــة األك ـــكا الدول ـــر أمري ـــذي اعت ال
ـــه تحـــدث  ـــى أن ـــه، حت ـــامل خـــال حيات ىف الع
أحيانًـــا عـــن رغبتـــه ىف الهجـــرة اىل هنـــاك، 
ـــي  ـــاء املؤسســـن للحـــزب االجتامع أحـــد اآلب

ـــي.  الدميقراط

عندمـــا انتخـــب بـــاراك أوبامـــا بصفتـــه 
الرئيـــس األمـــريك الرابـــع واألربعـــن ىف 
ـــرة بالنســـبة  ـــاالً كب ـــار هـــذا آم ـــام 2008، أث ع
للسياســـات األمركيـــة الرئيســـية الجديـــدة 
ىف أملانيـــا وخاصـــة بـــن الدميقراطيـــن 
االجتامعيـــن. عـــزز أول عمـــل رســـمي 
ـــامل  ـــة إىل الع ـــل إشـــاراته اإليجابي ـــا: مث ألوبام
اإلســـامي والرغبـــة العامـــة ىف مراجعـــة 
ـــابقة،  ـــة الس ــة الخارجي ــم السياسـ مفاهيـ
وبذلـــه الجهـــد ىف االســـتامع إىل الـــرشكاء 
ــا  ــع بهـ ــي كان يتمتـ ــة التـ ــب، الثقـ األجانـ
الرئيـــس عندمـــا تـــوىل منصبـــه داخـــل أملانيـــا. 

وبســـبب التوقعـــات الكبـــرة املنتظـــرة 
مـــن أوبامـــا، كانـــت هنـــاك حاجـــة إىل 
التحذيـــر حتـــى ىف ذلـــك الحـــن مـــن 
ربـــط توقعـــات خياليـــة بشـــخصه أو 
 برؤســـاء الواليـــات املتحـــدة ىف املســـتقبل.
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ـــام 2013، وىف ضـــوء منشـــورات إدوارد   وىف ع
ـــرى  ـــرة أخ ـــح م ـــن الواض ـــح م ـــنودن أصب س
أن رئيـــس الواليـــات املتحـــدة ميثـــل ىف املقـــام 
األول املصالـــح األمريكيـــة ويتعـــن عليه أن ال 
ـــه.  ويف حـــن أن انتخـــاب  ـــن ناخبي ـــد ع يبتع
ــاب  ــد أثارانتخـ ــاح، فقـ ــار االرتيـ ــا أثـ أوبامـ

ـــاوف. ـــب املخ ترام

ـــات عـــر األطلســـية  ـــإن العاق ـــك، ف ـــع ذل وم
الوثيقـــة هـــي نقطـــة ثابتـــة للسياســـة 
ـــة.   ـــة االتحادي ـــة للجمهوري ـــة واألمني الخارجي
ــض ىف  ــب تتناقـ ــس ترامـ ــة الرئيـ إن سياسـ
نقـــاط رئيســـية مـــع األفـــكار الدميقراطيـــة 
االجتامعيـــة. ومـــع ذلـــك، تظـــل الواليـــات 
املتحـــدة أهـــم رشيـــك خـــارج االتحـــاد 
ـــات  ـــب عـــى التحدي األورويب. ال ميكـــن التغل
ـــيس دون  ـــه رشكاء األطل ـــي تواج ـــة الت العاملي
ـــة،  ـــىك تنجـــح هـــذه الرشاك ـــق. ل ـــاون وثي تع
فمـــن املهـــم فهـــم االختافـــات الهيكليـــة 
ــيايس  ــدور السـ ــية والـ ــة السياسـ ىف الثقافـ

العاملـــي واملصالـــح.

ــان يف  ــة األملـ ــال الساسـ ــت أجيـ ــد عرفـ لقـ
ـــة  ـــح األوروبي ـــرب املصال ـــد الح ـــا بع ـــرتة م ف
ـــا  ـــت أيض ـــام أدرك ـــة، ك ـــح أملاني ـــا مصال بأنه
أن ضبـــط النفـــس الحكيـــم ىف السياســـة 
ــة  ــا االتحاديـ ــة أملانيـ ــة لجمهوريـ الخارجيـ
ـــن  ـــة. م ـــح األملاني ـــى املصال ـــاظ ع أداة للحف
ـــا  ـــط أوروب ـــرايف ىف وس ـــا الجغ ـــال موقعه خ
ـــن أجـــل  ـــا م ـــاج أملاني ـــة، تحت ـــة تجاري وكدول
أن تكـــون ناجحـــة إىل عاقـــة جيـــدة مـــع 
ـــيايس  ـــادي والس ـــار االقتص ـــا واىل اإلط جرانه
املســـتقر الـــذي أنشـــأه االتحـــاد األورويب. 

ــت  ــة، تخلـ ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــد الحـ بعـ
أملانيـــا عـــن كل تطلعـــات الهيمنـــة ىف أوروبـــا 
ووجـــدت مكانتهـــا كقـــوة أوروبيـــة متوســـطة 

ذات عاقـــات وثيقـــة مـــع جرانهـــا ورشكائهـــا 
املتحالفـــن معهـــا. يُعتـــر التجهيـــز لحـــرب 
ـــر  ـــتور غ ـــن الدس ـــادة 26 م ـــة ىف امل هجومي
ـــد  ـــون. وتؤك ـــه القان ـــب علي ـــتوري ويعاق دس
معاهـــدة اثنـــن  زائـــد أربعـــة املؤرخـــة ىف 12 
ســـبتمر 1990 عـــى هـــذا املوقـــف ىف املـــادة 2 
ـــتخدم  ـــن تس ـــدة »ل ـــا املُوح ـــن أن أملاني وتعل
ـــاً لدســـتورها  ـــا مـــن أســـلحتها إال وفق ـــداً أي أب

ـــدة«. ـــم املتح ـــاق األم وميث

كنتيجـــة منطقيـــة لهـــذه السياســـة الخارجيـــة 
ــق  ــن منطلـ ــه مـ ــة املوجـ ــة األملانيـ واألمنيـ
القيـــم واملصالـــح، فـــإن االئتـــاف األحمـــر 
واألخـــر بقيـــادة جرهـــارد رشودر أدان 
حـــرب العـــراق التـــي بررهـــا الرئيـــس 
األمريـــيك بـــوش االبـــن بوضـــوح وبشـــكل 
ــض  ــن رفـ ــم مـ ــى الرغـ ــه. عـ ــس فيـ ال لبـ
الحـــرب، مل تكـــن السياســـة الخارجيـــة 
ـــدة  ـــات املتح ـــة الوالي ـــى هزمي ـــة تتمن األملاني
وحلفائهـــا أو وقـــوع رضر دائـــم ىف  العاقـــات 
ـــق مل  ـــة. ومـــن هـــذا املنطل ـــة األمريكي األملاني
تعـــرتض الحكومـــة االتحاديـــة عـــى اســـتخدام 
القواعـــد األمريكيـــة واملجـــال الجـــوى األملـــاين 
خـــال الحـــرب. اسرتشـــد الحـــزب االجتامعـــي 
ــا  ــاء مـ ــادئ أثنـ ــس املبـ ــي بنفـ الدميقراطـ
ــى.  ــن القومـ ــة األمـ ــة وكالـ ــمى بقضيـ  يسـ

كان ســـلوك املخابـــرات األمريكيـــة غـــر 
ــل:   ــى األقـ ــباب عـ ــة أسـ ــول لثاثـ مقبـ

ـــا  1(    أرض بحقـــوق حريـــات الســـكان ىف أملاني
ــات  ــة بيانـ ــاك حاميـ ــال انتهـ ــن خـ مـ
الســـكان الذيـــن يعيشـــون ىف أملانيـــا 
ـــتور  ـــار الدس ـــة ىف إط واملؤسســـات العامل

بطريقـــة تخالـــف أحـــد مبادئنـــا. 
2(    ألحـــق الـــرر مببـــاديء الرشاكـــة عـــر 
األطلســـية، كـــام هـــو الحـــال ىف مامرســـات 
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ــة  ــد الجمهوريـ ــة ضـ ــرات الريـ املخابـ
االتحاديـــة وســـكانها، ومل متـــارس أي 
انضبـــاط مامثـــل لتعاملهـــا مـــع مواطنـــي 

الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة. 
3(   أرض باألســـس الدســـتورية للدميقراطيـــة 
حيـــث أن »مجمـــع االســـتخبارات« خـــرج 
بســـلوكه عـــن الرقابـــة الدميقراطيـــة إىل 

ـــوم. ـــوره الي ـــن تص ـــد ال ميك ـــد بعي ح

ــى  ــب عـ ــاد، يجـ ــذا االنتقـ ــى هـ ــاًء عـ بنـ
الحكومـــة االتحاديـــة الضغـــط لتغيـــر 
املامرســـة الســـابقة الســـتخبارات األمريكية ىف 
وضـــد أملانيـــا. ســـوف يلبـــى التعـــاون الوثيـــق 
ـــتخبارات  ـــة واالس ـــتخبارات األملاني ـــن االس ب
ـــتقبل.  ـــة ىف املس ـــح األملاني ـــة املصال األمريكي
لكنـــه يتطابـــق مـــع فهمنـــا املبنـــى عـــى القيم 
ملثـــل هـــذا التعـــاون حيـــث يسرتشـــد مببـــادئ 
ــذا  ــات. هـ ــون ىف الدميقراطيـ ــيادة القانـ سـ
ـــاك  ـــتبقى هن ـــه س ـــت أن ـــى ىف ذات الوق يعن
اختافـــات ىف الـــرأي ورصاعـــات ىف املســـتقبل 
ألن تطبيـــق مبـــادئ ســـيادة القانـــون 
ومامرســـة الرقابـــة الدميقراطيـــة يختلفـــان 
بشـــكل كبـــر بـــن أملانيـــا والواليـــات املتحـــدة 

ىف مجـــال االســـتخبارات. 

تعتمـــد أملانيـــا لحاميـــة نفســـها ىف نهايـــة 
األمـــر عـــى حلـــف الناتـــو وبالتـــايل عـــى 
الواليـــات املتحـــدة كدولـــة رائـــدة فيـــه. مل 
تعـــد أملانيـــا اليـــوم تتأثـــر بهـــذه التبعيـــة 
ـــى  ـــرى ع ـــة األخ ـــدول األوروبي ـــن ال ـــرث م أك
عكـــس ســـنوات الحـــرب البـــاردة. فبينـــام 
ـــا  ـــر أملاني ـــا ع ـــر حينه ـــرصاع مي ـــط ال كان خ
وكانـــت القـــوات الســـوفييتية متمركـــزة ىف 
جمهوريـــة أملانيـــا الدميقراطيـــة، اكتســـبت 
ـــذ ســـنة  ـــا األمـــن بشـــكل موضوعـــي من أملاني
1989. إن تهديـــدات اليـــوم مثـــل اإلرهـــاب 

ـــكك  ـــامل وتف ـــار الش ـــلحة الدم ـــار أس وانتش
ـــل  ـــد، ب ـــا بالتحدي ـــتهدف أملاني ـــدول ال تس ال
تشـــكل تهديـــدا عـــى املجتمـــع الـــدويل كلـــه. 

أمـــا بالنســـبة للواليـــات املتحـــدة، فقـــد ازداد 
ـــدى  ـــل ل ـــى األق ـــي ع ـــع األمن ـــوم الوض مفه
ـــرش  ـــادي ع ـــداث الح ـــكلت أح ـــكان. ش الس
مـــن ســـبتمر 2001 صدمـــة هـــزت األمريكيـــن 
بعمـــق، وأثـــر ىف أجنـــدة السياســـة الخارجيـــة 
إلدارة بـــوش بشـــدة. باملناســـبة، فاملصالـــح 
وظـــروف الواليـــات املتحـــدة كقـــوة العامليـــة 

ـــال. ـــة الح ـــة بطبعي ـــف كلي تختل

عـــى خـــاف الدســـتور األملـــاين، سيســـتمر 
النظـــام القانـــوين األمـــريك ىف عـــدم االعـــرتاف 
ــاً كســـلطة أعـــى  بالقانـــون الـــدويل أساسـ
تتقاطـــع مـــع القانـــون املحـــى. يتناقـــض هـــذا 
مـــع التقاليـــد الدســـتورية وثقـــة الكونجـــرس 
ــة  ــية املتناميـ ــة السياسـ ــه والثقافـ ىف نفسـ

ـــدة.  ـــات املتح للوالي

تعتمـــد الواليـــات املتحـــدة عـــى إدراك 
ـــدة  ـــات املتح ـــح الوالي ـــق ملصال ـــث ووثي حثي
ىف العـــامل. كـــام تُفهـــم الحريـــة والدميقراطيـــة 
والليراليـــة االقتصاديـــة كأســـاس لنظـــام دويل 
ـــدى  ـــريك. ل ـــوق األم ـــار التف ـــتقر وازده مس
أمريـــكا موقـــف يـــرى أن العمـــل الـــدويل 
املشـــرتك مرغـــوب فيـــه، لكنـــه ليـــس إلزاميـــا. 

ــيس  ــر األطلـ ــة عـ ــذا: أن العاقـ ــى هـ يعنـ
ســـتبقى بـــن رشكاء غـــر متكافئـــن لفـــرتة 
ـــذا  ـــل ه ـــدم التامث ـــد ع ـــددة. ويُع ـــر مح غ
مـــن ثوابـــت العاقـــة عـــر األطلســـية. وحتـــى 
عنـــد املقارنـــة باالتحـــاد األورويب، فـــإن 
ـــيايس  ـــب الس ـــي الاع ـــدة ه ـــات املتح الوالي

العاملـــي األكـــرث أهميـــة.
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هـــذا يـــؤدى إىل النتائـــج التاليـــة ىف 
: ملســـتقبل ا

ــع  ــر األطلـــيس مـ ــاون عـ ــق التعـ 1(    يتوافـ
ــد  ــة. وتُعـ ــة واألوروبيـ ــح األملانيـ املصالـ
العاقـــات مـــع الواليـــات املتحـــدة 
ــاد األورويب.  ــارج االتحـ ــم خـ ــي األهـ هـ
لذلـــك، يجـــب أن يتـــم تحفيزهـــا مـــن 
خـــال اتفاقيـــات االســـتثامر والتجـــارة، 
تعمـــل  الناتـــو.  حلـــف  بواســـطة 
االتصـــاالت مـــع الدميقراطيـــن وجميـــع 
التيـــارات السياســـية واالجتامعيـــة ذات 
الصلـــة والجمعيـــات ىف الواليـــات املتحـــدة 
ــات. ــتقرار العاقـ ــى اسـ ــة عـ األمريكيـ

2(   بالنســـبة للدميقراطيـــن االجتامعيـــن، 
نحـــن نـــوىص باتصـــال مكثـــف بشـــكل 
خـــاص مـــع السياســـين األمريكيـــن 
ـــي  ـــة، الت ـــارات الثقافي ـــات والتي والجمعي

ــابهة. ــم مشـ ــداف وقيـ ــت بأهـ تأسسـ
3(    رغـــم التشـــابه الكبـــر ىف املصالـــح 
ـــظ  ـــرء أن ياح ـــى امل ـــب ع ـــم، يج والقي
االختافـــات بواقعيـــة. مصالـــح القـــوة 
العامليـــة »الواليـــات املتحـــدة« ال تتوافـــق 
دامئـــا عـــى كل حـــال مـــع مصالـــح أملانيـــا 
واالتحـــاد األورويب. فنحـــن نختلـــف 
ـــم  ـــال حك ـــن خ ـــر م ـــكل كب ـــا بش أيًض
القانـــون والثقافـــة الدميقراطيـــة الســـائدة 
ىف الواليـــات املتحـــدة. وســـتظل الواليـــات 
ـــا مـــن  املتحـــدة أكـــرث أهميـــة بالنســـبة لن
أهميتنـــا نحـــن بالنســـبة لهـــا. أي شـــخص 
ـــل. ـــة األم ـــيصاب بخيب ـــك س ـــتوعب ذل يس

 7.2  الرصاع ىف أوكرانيا 
بقلم رولف موتسنيش 24

تعـــد أزمـــة أوكرانيـــا ىف أملانيـــا أيضـــا رصاع 

حـــول تفســـر الســـيادة بـــن مؤيـــدي الحـــرب 
ـــز  ـــب الرتكي ـــيا. وينص ـــيل روس ـــاردة ومحل الب
عـــى الســـؤال:  مـــاذا يريـــد بوتـــن ومـــا الـــذي 
يدفعـــه لذلـــك؟ ال شـــك أن كيل الفريقـــن 
ــى العكـــس:  ــك - عـ ــام أي شـ ليـــس لديهـ
يشـــعر كاهـــام بأنهـــام محقـــان ىف رؤيتيهـــام 

ـــد. ـــد واح ـــامن ببع ـــن تتس ـــة، اللت العاملي

البـــاردة،  الحـــرب  ملؤيـــدي  بالنســـبة 
فالجـــواب بســـيط:  بوتـــن ينفـــذ سياســـة 
القـــوة القيرصيـــة ويحـــاول تجميـــع بقايـــا 
ـــت  ـــة تح ـــوفييتية املفكك ـــة الس اإلمراطوري
عنـــوان »االتحـــاد األوراىس االقتصـــادي«. 
ـــيلة.  ـــرر الوس ـــة ت ـــإن الغاي ـــه ف ـــبة ل وبالنس
ــو:   ــد هـ ــب الوحيـ ــرد املناسـ ــإن الـ ــذا فـ لـ
ـــات،  ـــادة، والعقوب ـــراءات املض ـــردع، واإلج ال
والعضويـــة الفوريـــة ىف حلـــف الناتـــو للجـــزء 
املتبقـــي مـــن )أوكرانيـــا(. لـــدى بعـــض 
مؤيـــدي الحـــرب البـــاردة نشـــوة واســـعة 
ـــي اآلن.  ـــه الحقيق ـــر وجه ـــن أظه ـــون بوت لك
ومـــن املثـــر للدهشـــة أنوجهـــة النظـــر هـــذه 
ـــات  ـــط ىف الوالي ـــون فق ـــا الجمهوري ال يتبناه

ــدة.  املتحـ

فمـــن ناحيـــة أخـــرى، نجـــد أن ُمحلـــيل روســـيا 
- الذيـــن شـــوهتهم دار نـــرش شـــرينجر حيث 
وصفتهـــم بخـــراء روســـيا. وهـــم يعرفـــون 
بالطبـــع مـــا تريـــده روســـيا بالرتتيـــب 
ـــم  ـــهم باعتباره ـــرون أنفس ـــم ي ـــدا. إنه تحدي
ـــا  ـــم غالب ـــية« ولديه ـــروح الروس ـــيل »ال محل
ـــدى املستشـــارين اليســـارين  ـــر ل حضـــور كب
ـــح  ـــكل واض ـــم بش ـــق رؤيته ـــابقن وتتف الس
ـــن الســـكان  ـــة العظمـــى م ـــع الغالبي ـــاً م متام
األملـــان. وهـــم ليســـوا مـــن املقربـــن مـــن 
ـــون  ـــم قريب ـــية، ولكنه ـــن السياس ســـلطة بوت
منـــه مـــن الناحيـــة النفســـية بصـــورة جذريـــة. 

)24( يرجع النص جزئياً إىل مقاالت السياسة الدولية واملجتمع )2014( و موتسنيش )2015(.
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ــي  ــم( هـ ــة )لتحلياتهـ ــوط العريضـ الخطـ
الهـــوس، والتطويـــق والخـــوف مـــن الخســـارة 

واآلالم الوهميـــة. 

ــد  ــيا يعـ ــيل روسـ ــر محلـ ــة نظـ ــن وجهـ مـ
الســـلوك الـــرويس نتيجـــة مبـــارشة لتوســـع 
ـــل  ـــام يجع ـــام 1999، م ـــذ ع ـــا من ـــو رشق النات
ـــل  ـــيا مح ـــرب لروس ـــاة الغ ـــدم مراع ـــن ع م

توضيـــح واعتـــذار. 

امللفـــت للنظـــر أن كيل املعســـكرين، مؤيـــدي 
ـــيا، اســـتخدم  ـــيل روس ـــاردة ومحل الحـــرب الب
ــات  ــية واملقرتحـ ــة الروسـ ــه لألزمـ ىف تحليلـ
ـــواء  ـــد س ـــى ح ـــا, ع ـــل معه ـــبة للتعام املناس
سياســـة التهدئـــة الشـــهرة التـــي وضعهـــا  

ـــتينيات.  ـــر الس ـــت ىف أواخ ـــى بران في

كان الدميقراطيـــون االجتامعيـــون دامئـــا 
يطرحـــون الســـؤال التـــايل بوجـــه حزيـــن: 
ـــيفعل اآلن؟«.  ـــدت س ـــى بران ـــاذا كان في »م
العاقـــة الجيـــدة مـــع موســـكو هـــى إرث 
سياســـة الـــرشق، ويعترهـــا العديـــد مـــن 
»عشـــاق سياســـة التهدئـــة«، العـــرص 
الذهبـــي للسياســـة الخارجيـــة االجتامعيـــة 
ــياق  ــي سـ ــك، ففـ ــع ذلـ ــة. ومـ الدميقراطيـ
األزمـــة األوكرانيـــة والحاجـــة امللحـــة إىل 
سياســـة جديـــدة للتهدئـــة فـــإن عـــرض 
ـــرة  األســـباب يشـــوبه الخطـــأ والفـــوىض الكث
حتـــى أن بعـــض التوضيـــح ال ميكـــن أن يـــر. 

ـــرشق ىف  ـــع ال ـــة م ـــة التهدئ ـــبة لسياس بالنس
عـــرص برانـــدت، فقـــد تـــم تحييدهـــا مـــن 
قبـــل الجانبـــن. مـــن جانـــب مؤيـــدي الحـــرب 
ـــا فقـــط أســـطورة  ـــرون فيه ـــن ي ـــاردة الذي الب
مل تســـاهم ىف التغلـــب عـــى تقســـيم أوروبـــا، 
ويـــرون أن أزمـــة القـــرم أثبـــت أن مفهـــوم 

سياســـة التهدئـــة املنبثقـــة عـــن الدميقراطيـــة 
االجتامعيـــة فشـــلت بالتأكيـــد، ومـــن جانـــب 
املؤيديـــن لبوتـــن الذيـــن يســـتخدمونها 
ألغراضهـــم ويهونـــوا مـــن قيمتهـــا كمـــن يتبـــع 

ـــاً.  ـــاء مقدس وع

ـــة  ـــة التهدئ ـــك سياس ـــرون بذل ـــم ال يظه إنه
ـــك،  ـــل أســـوأ مـــن ذل بصـــورة ســـيئة فقـــط، ب
ـــدون  ـــا ويؤك ـــن مصداقيته ـــون م ـــم يقلل فه
ـــون  ـــوا يؤمن ـــن كان ـــك الذي ـــر أولئ ـــة نظ وجه
ــا ليســـت مثـــرة مؤمتـــر األمـــن  ــا بأنهـ دامئًـ
والتعـــاون ىف أوروبـــا ولكـــن مثـــرة سياســـة 
ـــي أدت  ـــان الت ـــد ريج ـــليح رونال ـــادة تس إع

إىل نهايـــة الحـــرب البـــاردة. 

ــة  ــة سياسـ ــب حاميـ ــك، يجـ ــة لذلـ ونتيجـ
ــن  ــط مـ ــس فقـ ــع الـــرشق ليـ ــة مـ التهدئـ
منتقديهـــا، ولكـــن أيضـــا مـــن أنصـــار سياســـة 
التهدئـــة الســـاذجن الذيـــن يعتقـــدون أن 
سياســـة التهدئـــة ىف أواخـــر الســـتينيات 
ـــى  ـــة ع ـــا بدق ـــن تطبيقه ـــبعينيات ميك والس
وضـــع اليـــوم.  وتجاهـــل حقيقـــة أنـــه نتيجـــة 
لتغيـــر السياســـة الروســـية ألغيـــت رشوط 

ســـابقة هامـــة. 

سياسة التهدئة ىف املايض والحارض
اســـتخلصت سياســـة برانـــت للســـام 
والتهدئـــة الـــدروس مـــن أزمتـــن كبرتـــن: 
أزمـــة الصواريـــخ الكوبيـــة ســـنة 1962 وســـحق 
ـــن  ـــا األزمت ـــراج ســـنة 1968. أدت كلت ـــع ب ربي
ــاد  ــن االتحـ ــدات بـ ــات ومعاهـ إىل اتفاقيـ
الســـوفيتي والواليـــات املتحـــدة، والتـــي 
ـــو وضـــع  ـــر الخطـــوات األوىل نح ـــت تعت كان

سياســـة شـــاملة للحـــد مـــن التســـلح. 
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انضمـــت إليهـــا سياســـة الـــرشق لفيـــى 
برانـــدت وأرادت التغلـــب بهـــا عـــى انقســـام 
أملانيـــا )وحتـــام أوروبـــا( باالعـــرتاف بهـــا دون 
ـــدت  ـــرشق لران ـــة ال ـــت سياس ـــا. وضع قبوله
ـــة  ـــة طويل ـــوار برؤي ـــاد اســـرتاتيجية للح إليج
املـــدى لدمـــج الحكومـــات الشـــيوعية، والتـــي 
ـــاج«  ـــاً »لاندم ـــق فرص ـــاً أن تخل أرادت أيض
بـــن الدولتـــن األملانيتـــن، ورمبـــا حتـــى 
إعـــادة التوحيـــد، ىف نظـــام أمنـــى أورويب عـــر 

تحريـــر أوروبـــا الوســـطى والرشقيـــة. 

ـــة  ـــة التهدئ ـــن سياس ـــه، مل تك ـــت ذات ىف الوق
تعنـــى »سياســـة االبتعـــاد«، لكنهـــا كانـــت 
ـــد عـــى  ـــم التأكي ـــاً ىف الغـــرب. ت راســـخة دامئ
عبـــارة »التحـــول مـــن خـــال التقـــارب« عنـــد 
ذكـــر مصطلـــح »التحـــول«. وبذلـــك اتبـــع 
الغـــرب اســـرتاتيجية مزدوجـــة تـــم تلخيصهـــا 
ىف تقريـــر الناتـــو لهارمـــل الصـــادر ىف عـــام 
ــة  ــان لعملـ ــة وجهـ ــن والتهدئـ 1967:  األمـ

واحـــدة. 

كانـــت سياســـة التهدئـــة وسياســـة الـــرشق 
أكـــرث مـــن مجـــرد سياســـة روســـية رصفـــة. من 
املؤكـــد أنـــه مل يكـــن شـــيئا ليتـــم دون موافقـــة 
موســـكو. كان األمـــر متعلقـــا أيًضـــا بالحـــدود 
الغربيـــة لبولنـــدا )معاهـــدة وارســـو(، 
والسياســـة الداخليـــة األملانية)اتفاقيـــة 
الـــدول األربعـــة واملعاهـــدة األساســـية(، 
ورومانيـــا. واملجـــر   وتشيكوســـلوفاكيا، 

 باإلضافـــة إىل ذلـــك مل تكـــن سياســـة التهدئـــة 
ىف أي وقـــت سياســـة تهدئـــة أو حتـــى سياســـة 
ــن  ــن عـ ــى املدافعـ ــب عـ ــرتضاء.   يجـ اسـ
ـــدون االعـــرتاف  ـــن يري ـــن، خصوصـــا الذي بوت
بضـــم شـــبه جزيـــرة القـــرم مبوجـــب القانـــون 
الـــدويل، والذيـــن ينشـــغلون مبحاولـــة 
ــاء  ــية، إيـ ــة الروسـ ــن الدعايـ ــص مـ التخلـ

ـــذا األمـــر.  ـــاص له ـــامم خ اهت
مـــا يُنـــىس غالبـــا:  عندمـــا كان فيـــى برانـــدت 
ـــب عاجـــزاً  ىف 13 أغســـطس 1961 عمـــدًة يراق
ـــن  ـــد ع ـــدا كل البع ـــن، بعي ـــدار برل ـــاء ج بن
سياســـة التهدئـــة. لقـــد كان غاضبـــاً، ليـــس 
فقـــط مـــن الحـــزب الوحـــدوي االشـــرتايك 
ـــن  ـــل وأيضـــاً مـــن األمريكيـــن الذي األملـــاين، ب
كان يشـــعر بتخليهـــم عنه. ومل ميســـك لســـانه 
)حيـــث قـــال(:  »هـــل يجـــب عـــى مجموعـــة 
تطلـــق عـــى نفســـها حكومـــة أن تحـــاول 
ســـجن ســـكانها!. األعمـــدة الخرســـانية 
واألســـاك الشـــائكة وممـــرات املـــوت وأبـــراج 
املراقبـــة واملدافـــع الرشاشـــة - هـــى العامـــات 
ـــدوم.«.  ـــن ت ـــال. ول ـــكر االعتق ـــزة ملعس املمي

متامـــا كـــام ىف ســـنة 1961 حينام أصبـــح الجدار 
حقيقـــة واقعيـــة، فقـــد اصبـــح احتـــال القـــرم 
اليـــوم حقيقـــة واقعيـــة. عـــى املـــرء التعامـــل 
ـــة  ـــاء الرشعي ـــة دون إضف ـــذه الحقيق ـــع ه م
ـــا  ـــط ألوكراني ـــن فق ـــة ميك ـــا. وىف النهاي عليه
وروســـيا التوصـــل لتســـوية نهائيـــة تحـــت 

ـــدة.  ـــم املتح ـــة األم مظل

وحتـــى ذلـــك الحـــن، ميكـــن للسياســـة 
الخارجيـــة األملانيـــة مـــع سياســـات دول 
ــور برانـــدت  ــة. طـ ــام بالتهدئـ ــرى القيـ أخـ
وباهـــر سياســـة الـــرشق ســـنة 1968 ىف األشـــهر 
التاليـــة للغـــزو الســـوفيتي لتشيكوســـلوفاكيا، 
والـــذي كان أيضـــا مبثابـــة رد فعـــل عـــى ربيـــع 
ـــة  ـــة األمريكي ـــة التهدئ ـــت سياس ـــراج. أنتج ب
رد فعـــل نتيجـــة األزمـــات املزدوجـــة ىف 
ـــات  ـــي لازم ـــل، ال ينبغ ـــا. وباملث ـــن وكوب برل
الحاليـــة ىف جورجيـــا وترانسنيســـرتيا وأوكرانيا 
ـــة  ـــا ملواصل ـــا دفعن ـــن عليه ـــا، ولك أن تحبطن
ـــيا.  ـــع روس ـــث م ـــوار والحدي ـــعي ىف الح الس
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ـــزات.  ـــر معج ـــا أن ننتظ ـــب علين ـــن ال يج لك
ـــادرة  ـــرشق ق ـــة ال ـــت سياس ـــة، كان ىف الحقيق
ــر.  ــل التوتـ ــزع فتيـ ــى نـ ــط عـ ــا فقـ جزئيـ
ــتان  ــوفيتي ألفغانسـ ــزو السـ ــع الغـ ومل متنـ
ســـنة 1979 وال األزمـــة البولنديـــة ىف بدايـــة 

ــات. الثامنينـ

االختـــاف األهـــم والواضـــح بـــن ذلـــك الحـــن 
واآلن: تختلـــف البيئـــة الدوليـــة اختافـــا 
ـــرشق  ـــن ال ـــرصاع ب ـــة ال ـــن طبيع ـــا ع جذريً
والغـــرب. لـــكل مـــن بريجينيـــف وبوتـــن 
أهـــداف مختلفـــة متاًمـــا. أراد أحدهـــام 
تعزيـــز نظـــام مـــا بعـــد الحـــرب، ويريـــد 
ـــة باريـــس« املتعلقـــة  ـــل »اتفاقي اآلخـــر تعدي
ـــدود.  ـــة الح ـــوة وحرم ـــتخدام الق ـــر اس بحظ
ــن  ــع الراهـ ــد الوضـ ــف تجميـ أراد بريجنيـ
ـــة وســـيلة لاســـتقرار.  ـــر سياســـة التهدئ واعت
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يريـــد بوتـــن تعديـــل 
ـــام  ـــذ ع ـــام األورويب من ـــام الس ـــزيئ( لنظ )ج
1990. إنـــه يحـــرتم ســـامة أراىض جرانـــه 
ــرض  ــوفييتية وال يعـ ــد السـ ــة بعـ ىف الحقبـ
حدودهـــم للخطـــر مـــا دامـــوا ال يفكـــرون 
ـــمح  ـــرويس. تس ـــوذ ال ـــن النف ـــال ع ىف االنفص
موســـكو لـــدول مـــا بعـــد االتحـــاد الســـوفيتي 
ـــع  ـــط إذا وق ـــات فق ـــة تحالف ـــا ىف إقام بحقه
ـــال ىف  ـــو الح ـــام ه ـــيا، ك ـــى روس ـــار ع االختي
آســـيا الوســـطى. إىل اآلن ال ميكـــن اإلجابـــة 
عـــن الســـؤال حـــول مـــا إذا كانـــت هنـــاك 
ــك أو  ــدى وراء ذلـ ــة املـ ــرتاتيجية طويلـ اسـ
ـــد  ـــتنتاجية، بي ـــل اس ـــت ردود فع ـــا إذا كان م
أن هنـــاك الكثـــر مـــام ميكـــن قولـــه عـــن 

هـــذا األخـــر. 

ـــذي  ـــك ال ـــن ذل ـــوم ع ـــل الي ـــز تكت ـــا ميي إن م
ــة  ــو حقيقـ ــاردة هـ ــرب البـ ــاء الحـ كان أثنـ
أن روســـيا الحاليـــة معزولـــة بشـــكل كبـــر 

وليـــس لهـــا أي حلفـــاء مـــن الناحيـــة 
ــكان  ــت، كان بإمـ ــك الوقـ ــة. ىف ذلـ الفعليـ
االتحـــاد الســـوفيتي االعتـــامد ليـــس فقـــط 
عـــى تبعيـــه األوروبيـــن الرشقيـــن، ولكـــن 
ـــة  ـــة شـــيوعية معادي ـــا عـــى حركـــة عاملي أيًض
ألمريـــكا، وأيضـــاً عـــى الحكومـــات والحـــركات 
اليســـارية ىف قـــارات عـــدة، عـــى الرغـــم مـــن 
ـــعبية.  ـــن الش ـــة الص ـــع جمهوري ـــا م رصاعه
ــامل  ــرر ىف العـ ــركات التحـ ــض حـ ــا بعـ أيضـ
الثالـــث كانـــت تعلـــق أمالهـــا عـــى 
ــد  ــان . مل يعـ ــن األحيـ ــر مـ ــكو ىف كثـ موسـ
ـــرص  ـــوم. يقت ـــك الي ـــن ذل ـــث ع ـــن الحدي ميك
ـــى  ـــن ع ـــيا بوت ـــاري لروس ـــذاب الحض االنج
ـــاد االقتصـــادي  ـــاء« ىف االتح األعضـــاء »األقوي
ــاء  ــيا البيضـ ــل روسـ ــيوي مثـ األورويب األسـ
وكازاخســـتان وأرمينيـــا. وميكننـــا القـــول 
بصيغـــة أخـــرى أن بوتـــن قـــد حقـــق عكـــس 
ـــن خـــال  ـــيا م ـــوة روس ـــتعادة ق ـــاه الس مبتغ
ضمـــه شـــبه جزيـــرة القـــرم وزعزعتـــه 

ــا.  ــتقرار أوكرانيـ اسـ

دروس مـــن سياســـة التهدئـــة – اســـتعادة 
ويلـــى برانـــدت؟

ــع  ــد ليوقـ ــا كان ويـــى برانـــدت بالتأكيـ مـ
هـــذا البيـــان الســـاذج »ال حـــرب ىف أوروبـــا!«، 
والـــذي كان ينبغـــي تســـميته ىف الحقيقـــة 
»هـــل تعنينـــا الحـــرب ىف رشق أوكرانيـــا؟« 
وقـــد حـــذرت ســـتون شـــخصيًة أملانيـــًة بـــارزًة؛ 
ـــمعة«  ـــويه س ـــن »تش ـــًة م ـــيًة وإعامي سياس
 روســـيا ومـــن حـــرب قـــد تســـتمر طويـــاً.

 
ومـــع ذلـــك ال ميكـــن مطلقـــاً إنـــكار أن الوضع 
شـــديد االنفجـــار. و ىف الحقيقـــة فـــإن هنـــاك 
ـــاردة  ـــداً مـــن اســـتدعاء حـــرب ب خطـــراً متزاي
ـــول  ـــد يتح ـــا  ق ـــة، م ـــرب حقيق ـــى ح أو حت
إىل نبـــوءة ذاتيـــة التحقـــق. ومـــن املؤكـــد 
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أنـــه مـــن الحكمـــة أن نتذكـــر ويـــى برانـــدت 
وأســـاليبه ىف مثـــل هـــذا املوقـــف، وهـــو بعيـــد 
النظـــر مرهـــف اإلحســـاس، وهـــو الـــذي قـــام 
ـــن  ـــا م ـــل أوروب ـــن بنق ـــع آخري ـــرتاك م باالش
 مواجهـــة خطـــرة إىل طـــور مـــن التهدئـــة. 

 
مـــن أحـــد دروس املـــايض املهمـــة ىف الحقيقـــة 
أن سياســـة التهدئـــة هـــى فقـــط التـــي تقـــود إىل 
الســـام وهـــى التـــي تأخـــذ أيضـــا بعـــن االعتبار 
 الحقائـــق واملصالح الروســـية دون الخضوع لها.

ــرب  ــوز للغـ ــرى ال يجـ ــة األخـ ــى الجهـ  وعـ
ــن  ــرب مـ ــتغال وتوظيـــف الغـ ــم اسـ أن يتـ
 قبـــل السياســـين والسياســـيات األوكرانيـــن.

 مـــام ال شـــك فيـــه أنـــه قـــد كان هنـــاك 
ـــرب.  ـــب الغ ـــن جان ـــامل م ـــر وإه ـــوء تقدي  س

 ما قد تم التنبيه عليه مراراً وتكراراً. 

ـــادة تنشـــيط  ـــك مـــن الـــروري جـــدا إع لذل
مجلـــس حلـــف الناتـــو وروســـيا كمنتـــدى 
ـــد. ـــل الج ـــى محم ـــذه ع ـــوار وأخ ـــم للح  مه
 باإلضافـــة لذلـــك فنحـــن بحاجـــة إىل 
مبـــادرات جديـــدة لنـــزع األســـلحة التقليديـــة 
ىف أوروبـــا. وقـــد ميكـــن لاتصـــال بـــن االتحـــاد 
األورويب واالتحـــاد االقتصـــادي األورويب 
األســـيوي أن يخفـــف مـــن أخطـــاء سياســـة 

ــا. ــاه أوكرانيـ ــاد األورويب تجـ االتحـ

ـــدروس يقـــول أن سياســـة  ـــاين أهـــم ال وأمـــا ث
ـــة  ـــة قيمي ـــدون مؤسس ـــتتحول ب ـــة س التهدئ
ـــياء  ـــاك أش ـــن هن ـــة. ولك ـــة التهدئ إىل سياس
غـــر قابلـــة للتفـــاوض. وينتمـــى لهذه األشـــياء 
التمســـك مبكاســـب »الوصايـــا العـــرش 
 التفاقيـــة هلســـنىك« و »ميثـــاق باريـــس«.

 هـــذا بغـــض النظـــر عـــام إذا كانـــت الواليـــات 
املتحـــدة قـــد خرقـــت القانـــون الـــدويل 
ىف العـــراق أو أن الغـــرب قـــد خرقـــه أيضـــاً 

ىف كوســـوفو. مـــام ال شـــك فيـــه أن القـــوة 
العظمـــى األمريكيـــة أيضـــاً  قـــد انتهكـــت 
مـــراراً وتكـــراراً هـــذه املبـــادئ بأســـوأ األشـــكال 
ـــت هـــى ذاتهـــا بالدعـــوة إليهـــا.  التـــي قام
ـــام  ـــا وفيتن ـــيى وكوب ـــران وش ـــون إي ـــد تك ق

وجرينـــادا والعـــراق أمثلـــة كافيـــة هنـــا. 

ولكـــن يجـــب أال تقـــود عـــروض التعـــاون 
الروريـــة التـــي يقدمهـــا الغـــرب لروســـيا 
إىل قبـــول الغـــرب لسياســـة جديـــدة  
ـــه  ـــاء مبادئ ـــا وإلق ـــوذ ىف أوروب ـــر النف لدوائ
الخاصـــة ىف البحـــر. إن حرمـــة الحـــدود 
للقانـــون  كأســـاس  العنـــف  وحظـــر 
القـــارة  للســـام ىف  الـــدويل وضامنـــة 
 األوروبيـــة مســـألة غـــر قابلـــة للتفـــاوض.

 
وأمـــا بالنســـبة للمدافعـــن واملدافعـــات 
عـــن بوتـــن، فليســـت روســـيا هـــى 
ىف  الراهنـــة  املرحلـــة  تجعـــل  التـــي 
 وضـــع تســـاؤل وإمنـــا حلـــف الناتـــو.

  وبالتـــايل فـــإن ضـــم القـــرم وزعزعـــة 
االســـتقرار ىف رشق أوكرانيـــا ال يعـــدو أن 
يكـــون ســـوى رد فعـــل رويس مفهـــوم - 
وإن كان أيضـــاً متأخـــراً – عـــى حلـــف 
الناتـــو وجـــوالت توســـيع االتحـــاد األورويب 
منـــذ عـــام 1999. وينبغـــي لنـــا بشـــكل 
جـــى أن ال نقلـــق ىف هـــذا الســـياق 
والبلطيـــق  واملجـــر  بولنـــدا  لوجـــود 
 وأوكرانيـــا وغرهـــا بـــن األملـــان والـــروس.

 
مـــن الثابـــت: أن سياســـة الغـــرب ال تهـــدد 
أمـــن روســـيا، بـــل تهـــدد فقـــط رغبتهـــا ىف 
ــة  ــز سياسـ ــب أن ترتكـ ــز. يجـ ــوذ مميـ نفـ
أملانيـــا تجـــاه روســـيا وأوروبـــا الرشقيـــة 
ــة  ــة الوقائعيـ ــرة واملعرفـ ــم الخـ ــى قيـ عـ
والتحليـــل وليـــس عـــى الشـــفقة ونســـيان 
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ـــوم  ـــى الي ـــة. وحت ـــخ واألحـــكام بالجمل التاري
ال تنتهـــج أملانيـــا مـــع موســـكو أكـــرث مـــن 
سياســـة التهدئـــة جديـــدة ىف وقـــت تجـــددت 

فيـــه التوتـــرات.
 

تشـــمل هـــذه السياســـة إعـــادة إحيـــاء 
منظمـــة األمـــن والتعـــاون ىف أوروبـــا، 
ـــن  ـــة م ـــاخن املطروح ـــط الس ـــادرة الخ ومب
قبـــل فرانـــك فالـــرت شـــتاينامير كوزيـــر 
للخارجيـــة وبنـــاء موقـــف أورويب مشـــرتك 
ـــدا ودول  ـــع بولن ـــاد األورويب م ـــل االتح داخ
ـــوار  ـــدى للح ـــة منت ـــة إقام ـــق ومحاول البلطي
ـــع االتحـــاد االقتصـــادي األورويب األســـيوي.  م

 مـــن املهـــم ىف أثنـــاء ذلـــك استكشـــاف 
ـــى  ـــة - مبعن ـــا التهدئ ـــي يكـــون به الطـــرق الت
تنفيـــذ اتفاقيـــة مينســـك – هـــذا ممكـــن.  

لكـــن هـــذا يحتـــاج لـــكا الطرفـــن. 

بســـبب السياســـة العدوانيـــة الروســـية 
يجـــب عـــى الغـــرب أن يكـــون ســـعيداً 
عندمـــا يســـتقر الوضـــع  حيـــث ميكنـــه 
ـــت  ـــت. الوق ـــب الوق ـــك كس ـــال ذل ـــن خ م
ــن  ــث عـ ــتخدامه للبحـ ــب اسـ ــذي يجـ الـ
حـــوار مـــع روســـيا دون اإلشـــارة بأصابـــع 
ــة  ــة االتحاديـ ــاج الحكومـ ــام. ال تحتـ االتهـ
مـــع ذلـــك إىل أي مســـاعدة مـــن الحاملـــن 
بالتهدئـــة الدوغامتيـــن، الذيـــن ينعـــون 
»األيـــام الجيـــدة املاضيـــة« وينســـون مـــع 
ذلـــك أنـــه مـــن الصحيـــح أن الحـــرب البـــاردة 
كرســـت االســـتقرار بشـــكل وهمـــى، ولكنهـــا مل 
تكـــن أبـــًدا غـــر خطـــرة. لقـــد أودت حروبهـــا 
ــك  ــى، وذلـ ــن القتـ ــاة مايـ ــة بحيـ بالوكالـ
ليـــس فقـــط خـــال فـــرتة األزمـــة الكوبيـــة 
ـــدة  ـــك ع ـــد ذل ـــامل بع ـــف الع ـــا أيضـــاً وق وإمن

مـــرات عـــى حافـــة الحـــرب النوويـــة. 

لـــذا يجـــب علينـــا أن نبـــذل كل مـــا ىف وســـعنا 
ملنـــع اعتبـــار حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة 
ـــن  ـــة مـــا ب ـــوراء فقـــط  كفـــرتة زمني بنظـــرة لل
ـــدت  ـــى بران ـــاذا كان في ـــاردة. م ـــروب الب الح
ـــيند  ـــرت دوس ـــد وضـــع  بي ـــوم؟ لق ـــيفعل الي س
وميشـــائل تومـــان النقـــاط عـــى الحـــروف:  
»مل يســـقط عـــى ركبتيـــه ىف موســـكو 
ـــام  ـــل(، ولكـــن ىف وارســـو. ك ـــن قب ـــك م )ناهي
ــامس  ــًدا ىف االنغـ ــب أبـ ــدت مل يرغـ أن برانـ
ىف التســـاهل، ولكنـــه أراد املزيـــد مـــن 
الدميقراطيـــة »ال يحتـــاج هـــذا ألي تعليـــق.

 7.3.  الربيع العريب 
بقلم جويدو شتاينربج:

كان »الربيـــع العـــريب« أو »االضطرابـــات ىف 
ـــات  ـــن االحتجاج ـــلة م ـــريب« سلس ـــامل الع الع
واالنتفاضـــات الشـــعبية التـــي بـــدأت ىف 
العـــامل العـــريب ىف ينايـــر 2011، حيـــث تعرضـــت 
ــع  ــتبدادية ىف جميـ ــة االسـ ــا األنظمـ خالهـ
ــرث  ــت أكـ ــوط. وكانـ ــة لضغـ ــاء املنطقـ أنحـ
ـــا  ـــس ومـــرص وليبي ـــرراً هـــى تون ـــدان ت البل
واليمـــن وســـوريا والبحريـــن، لكـــن جرانهـــم 
ـــغب. ـــامل ش ـــرات وأع ـــاً مظاه ـــهدوا أيض ش

ــارع  ــع الشـ ــرق بائـ ــداث بحـ ــدأت األحـ بـ
الشـــاب محمـــد البوعزيـــزى نفســـه ىف 
املدينـــة التونســـية ســـيدى بوزيـــد ىف 17 
ـــارة  ـــة من ـــت مبثاب ـــي كان ـــمر 2010، والت ديس
ىف البلـــد. وكانـــت أســـباب االحتجاجـــات - 
التـــي كانـــت تتويجـــاً ألزمـــة كانـــت مشـــتعلة 
ـــات - هـــى البـــؤس االقتصـــادي  ـــذ الثامنين من
املنتـــرش ىف هـــذه البلـــدان وارتفـــاع معـــدالت 
ــباب والنقـــص  ــة بـــن الشـ ــة، خاصـ البطالـ

الكبـــر للوحـــدات الســـكنية. 
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ــامم  ــدم اهتـ ــبب عـ ــخط بسـ ــم السـ تفاقـ
النخـــب الفاســـدة بالظـــروف املعيشـــية 
ـــع  ـــم إىل القم ـــكان وميله ـــا للس ـــيئة دامئ الس
العنيـــف للتطلعـــات املعارضـــة. لقـــد قيـــدت 
ــل  ــن قبـ ــس مـ ــكل رئيـ ــات بشـ االحتجاجـ
الشـــباب مبـــن فيهـــم الطـــاب وناشـــطون 
ـــطات  ـــطون وناش ـــت وناش ـــطات اإلنرتن وناش
حقـــوق اإلنســـان والحقـــوق املدنيـــة مـــن 
أصـــول إيديولوجيـــة مختلفـــة بشـــكل 
ــة  ــل الهامـ ــة الوصـ ــت حلقـ ــل.  وكانـ كامـ
بـــن املجموعـــات املختلفـــة هـــى وســـائل 
التواصـــل االجتامعـــي الحديثـــة مثـــل 
فيســـبوك وتويـــرت التـــي ســـهلت مـــن تنظيـــم 

االحتجاجـــات.

ــن  ــيس زيـ ــور التونـ ــقوط الدكتاتـ ــد سـ بعـ
العابديـــن بـــن عـــى ىف 14 ينايـــر 2011، مل 
ــارك  ــنى مبـ ــه املـــرصي حسـ ــن زميلـ يتمكـ
ـــح  ـــابيع. أصب ـــة أس ـــوى بضع ـــاء س ـــن البق م
األمـــر أكـــرث صعوبـــة ىف ليبيـــا، حيـــث انتهـــت 
ـــرب  ـــعبية وح ـــة ش ـــات إىل انتفاض االحتجاج
أهليـــة.  فقـــط بعـــد التدخـــل العســـكري 
للواليـــات املتحـــدة وبعـــض الحلفـــاء 
ـــن،  ـــب املتمردي ـــرب إىل جان ـــن والع األوروبي
تـــم إســـقاط الحاكـــم املتفـــرد معمـــر القـــذاىف 
ىف أغســـطس 2011. مـــا ىف اليمـــن فقـــد كان 
ــلميًا ألن الرئيـــس عـــى عبـــد  ــال سـ االنتقـ
اللـــه صالـــح قـــام بتســـليم الســـلطة إىل نائبـــه 
ـــر 2012 -  ـــادى ىف فراي ـــور ه ـــه منص ـــد رب عب
ـــرب  ـــوريا ح ـــدأت ىف س ـــى«. ب ـــل اليمن »الح
ــام 2011، وال  ــف عـ ــة ىف منتصـ ــة داميـ أهليـ

زالـــت مســـتمرة حتـــى يومنـــا هـــذا. 

و مـــن املميـــز أن عائلـــة خليفـــة الحاكمـــة 
ىف البحريـــن متكنـــت مـــن االحتفـــاظ 
بقطاعـــات كبـــرة مـــن الســـكان عـــى الرغـــم 

ـــورات  ـــديدة. ألن الث ـــات الش ـــن االحتجاج م
الناجحـــة اقتـــرصت عـــى الجمهوريـــات 
ـــذ  ـــاك من ـــة هن ـــاء األنظم ـــم إنش ـــرة. ت الفق
ـــات  ـــد انقاب ـــايض بع ـــرن امل ـــينيات الق خمس
لضبـــاط قوميـــن، والذيـــن كانوا يفتقـــرون إىل 
ـــوارد  ـــت امل ـــة غاب ـــة ثاني ـــن جه ـــة وم الرشعي

والقـــوة االقتصاديـــة. 

وقـــد شـــكلت امللكيـــات عـــى الجهـــة األخـــرى 
مجموعـــة ثانيـــة تضـــم دول الخليـــج العـــريب 
مـــن البحريـــن وقطـــر والكويـــت وعـــامن 
واململكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات 
ـــث  ـــرب، حي ـــة املتحـــدة واألردن واملغ العربي
ـــا. مل  ـــاظ بأنظمته ـــن االحتف ـــا م ـــت كله متكن
يعتمـــد هـــذا فقـــط عـــى أن بعضـــا منهـــا 
ـــط  ـــن صـــادرات النف ـــرة م ـــد كب ـــك عوائ ميتل
والغـــاز ويشـــاركون النـــاس أيضـــا ىف جـــزء 
ـــم  ـــا ألن لديه ـــن أيض ـــرثوة ولك ـــذه ال ـــن ه م
ــة  ــاً رشعيـ ــة وأيضـ ــة تاريخيـ ــاً رشعيـ جزئيـ
دينيـــة جزئيـــاً وقـــد دعمـــوا بعضهـــم البعـــض 

ىف األزمـــة. 

ــة »دول  ــى مجموعـ ــة هـ ــة الثالثـ املجموعـ
الحـــرب األهليـــة« ىف لبنـــان والعـــراق 
ـــرون  ـــاس يتذك ـــزال الن ـــث ال ي ـــر، حي والجزائ
الحـــروب األهليـــة املحليـــة ىف العقـــود 
األخـــرة، وبالتـــايل هـــم أقـــل ميـــاً إىل زعزعـــة 

ــة. ــة الحاكمـ ــتقرار األنظمـ اسـ

»الربيع العريب« أو »الشتاء اإلسالمي«؟ 
لقـــد قـــادت الثـــورات العربيـــة إىل بعـــض 
النقاشـــات الســـاخنة ىف العـــامل الغـــريب حـــول 

ـــة:  ـــئلة التالي األس
	      ما إذا كان وإىل أي درجـــة يجوز استخدام 
القـــوة ملساعدة حركات االحتجاج عند 

الحاجة إىل ذلك؛ 
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ـــامين  ـــع اإلس ـــل م ـــن التعام ـــف ميك 	      كي
2011 و 2013  الذيـــن أصبحـــوا بـــن 
ــة  ــتفيدين الرئيســـن مـــن اإلطاحـ املسـ

بالنظـــام القديـــم؛
	      إىل أي مـــدى ينبغـــي أن تـــؤدى األحـــداث 
إىل نهـــج مختلـــف لألنظمـــة االســـتبدادية 

املتبقيـــة ىف املنطقـــة.

1( مناقشة العنف
ـــا إذا كان  ـــألة م ـــول مس ـــاش ح ـــتعل النق اش
ميكـــن اســـتخدام القـــوة وبـــأي كيفيـــة لدعـــم 
الحـــركات االحتجاجيـــة ىف حالـــة الـــرورة ىف 
ـــت  ـــك الوق ـــا. وىف ذل ـــة ليبي ـــنة2011 ىف حال س
تدخلـــت الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا 
لصالـــح  وإيطاليـــا وآخـــرون  وفرنســـا 
الثـــوار عـــن طريـــق شـــن غـــارات جويـــة 
ــوا  ــام وقامـ ــق النظـ ــدات ومرافـ ــى وحـ عـ
ــاس  ــكريا. كان األسـ ــوار عسـ ــب الثـ بتدريـ
لهـــذا التدخـــل هـــو قـــرار األمـــم املتحـــدة 
1973 )2011(، الـــذي أضفـــى الرشعيـــة 
ــرب ىف  ــت الحـ ــد انتهـ ــة. وقـ ــى العمليـ عـ
ــقوط  ــهر بسـ ــة أشـ ــد خمسـ ــة بعـ الحقيقـ
ـــه  ـــى أن ـــة ع ـــرتة طويل ـــدا لف ـــا ب ـــذاىف، م الق
ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــر ع ـــد ظه ـــاح. وق قصـــة نج
ذلـــك ىف  الســـنوات التاليـــة بوضـــوح وبشـــكل 
متزايـــد أن الدولـــة الليبيـــة الجديـــدة مل تكـــن 
قـــادرة عـــى نـــزع ســـاح امليليشـــيات 
ـــام  ـــوة، م ـــا للق ـــتعادة احتكاره ـــة واس القوي
 أدى إىل تدهـــور الوضـــع األمنـــى ىف البـــاد.

 
اســـتمر الجـــدل حـــول العنـــف ىف 2012 و 2013 
بشـــأن ســـوريا. لقـــد تطـــورت  االنتفاضـــة 
التـــي اندلعـــت هنـــاك ىف منتصـــف عـــام 2011 
برعـــة إىل حـــرب أهليـــة وحشـــية، مـــام 
أســـفر عـــن مقتـــل أكـــرث مـــن 120.000 شـــخص 
ـــبب  ـــاً  بس ـــنة 2013 و أيض ـــة س ـــول نهاي بحل

اســـتخدام نظـــام األســـد األســـلحة الكيميائيـــة 
ــيا  ــا أن روسـ ــن. ومبـ ــكان املدنيـ ــد السـ ضـ
ـــو، مل ينجـــح  ـــا باســـتخدام الفيت والصـــن قامت
ىف الحالـــة الســـورية التوصـــل إىل قـــرار أممـــي 
ـــذي كان سيســـمح بالتدخـــل العســـكري.  وال
 ىف الوقـــت نفســـه أبـــدت الحكومـــة 
األمريكيـــة وحلفاؤهـــا رغبـــة ضئيلـــة ىف 
ـــت  ـــام ترصف ـــها ك ـــة نفس ـــرصف بالطريق الت

ىف ليبيـــا. 

2( الجدال اإلسالمي
ـــن ىف  ـــامين املعتدل ـــود اإلس ـــار صع ـــام أث ك
ــاخنا  ــا سـ ــريب« نقاشـ ــع العـ ــدان »الربيـ بلـ
حـــول كيفيـــة التعامـــل معهـــم. كانـــت 
ــات  ــلمن والجامعـ ــوان املسـ ــة اإلخـ جامعـ
األيديولوجيـــة املامثلـــة هـــى القـــوى 
التـــي  الوحيـــدة  املنظمـــة  السياســـية 
ـــاة  عـــى  ـــد الحي ـــاء عـــى قي اســـتطاعت البق
الرغـــم مـــن عقـــود مـــن الدكتاتوريـــة وفـــازت 
ــرة ىف تونـــس ومـــرص  ــات حـ ىف أول انتخابـ
ومتثلـــت بقـــوة ىف الرملـــان ىف ليبيـــا وىف 
ـــوى  ـــت أق ـــد مثل ـــا ىف ســـوريا فق ـــن، وأم اليم

ــة. ــة معارضـ جامعـ
 

ولقـــد بـــدا بحلـــول يوليـــو 2013 كـــام لـــو 
أن اإلســـامين ىف العـــامل العـــريب ميكـــن أن 
ـــد ردت  ـــتقبل. و ق ـــوى املس ـــم ق ـــوا ه يصبح
السياســـة الغربيـــة بشـــكل براغـــامىت عـــى 
هـــذا التطـــور. صحيـــح  أن السياســـين 
والسياســـيات غالبـــاً مـــا أعربـــوا عـــن 
ـــن  ـــلمن الذي ـــوان املس ـــن أن اإلخ ـــم م قلقه
ـــر  ـــرات غ ـــدى امل ـــات ىف إح ـــازوا باالنتخاب ف
ـــم  ـــلطة، لكنه ـــن الس ـــيل ع ـــتعدين للتخ مس
قـــد تعاونـــوا بنفـــس الوقـــت مـــع الحكومـــات 

ــدة. الجديـ
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ومـــع ذلـــك، فشـــل الحـــكام الجـــدد ىف تلبيـــة 
ـــدالً  ـــر ب ـــة لشـــعوبهم. وظه ـــات العالي التوقع
مـــن ذلـــك رسيعـــا إســـتياء شـــديد مـــن امليـــول 
ـــروف  ـــلمة وظ ـــوات األس ـــتبدادية، وخط االس
ــة. ــيئة الدامئـ ــة السـ ــية واالقتصاديـ  املعيشـ

ــة الدعـــم   لقـــد خـــر اإلســـاميون برعـ
ىف تونـــس ومـــرص وظهـــر انقســـام عميـــق 
ىف املجتمعـــن. و ملـــا مل يعـــد هنـــاك مفـــر 
مـــن اإلفـــاس العـــام كـــام هـــى الحـــال ىف 
ــس  ــال الرئيـ ــش وأقـ ــب الجيـ ــرص, انقلـ مـ
 اإلســـامي محمـــد مـــرىس ىف 3 يوليـــو 2013.

 ىف 23 ســـبتمر 2013 تـــم حظـــر جامعـــة 
اإلخـــوان املســـلمن. أدى هـــذا الحـــدث إىل 
مناقشـــات ســـاخنة ىف العـــامل الغـــريب دون 
اإلجابـــة عـــى الســـؤال حـــول كيفيـــة التعامـــل 

مـــع اإلســـامين املعتدلـــن. 

3( النقاش حول االستبداد
ــة  ــول السياسـ ــث حـ ــاش الثالـ ــدور النقـ يـ
ـــة ىف  ـــتبدادية الباقي ـــة االس ـــة باألنظم املتعلق
ـــا  ـــات وعيً ـــت االضطراب ـــريب. خلق ـــامل الع الع
ـــات  ـــح أن الحكوم ـــن الواض ـــه م ـــًدا بأن جدي
املســـتقرة عـــى مـــا يبـــدو تصبـــح عرضـــة 
ـــر البطـــيء. و  ـــة إذا مل تســـمح بالتغي لإلطاح
قـــد حاولـــت دول مثـــل الســـعودية باإلضافـــة 
إىل ذلـــك أن تحـــول دون  اإلطاحـــة بحلفائهـــا 
عـــن طريـــق مســـاعدات باملليـــارات أو حتـــى 
بالتدخـــات العســـكرية )مثـــال البحريـــن(. 
ــد   ــت قـ ــة كانـ ــل أن اململكـ ــن املحتمـ ومـ
ــرصي  ــاب املـ ـــر لانقـ ــاركت ىف التحض شـ
ودعمـــت األنظمـــة الجديـــدة مبليـــارات 

ــدوالرات.  الـ

و قـــد أوضحـــت األحـــداث أن مصالـــح 
امللكيـــات املحافظـــة مل تتطابـــق ىف كل مـــكان 
مـــع مصالـــح األوروبيـــن. وقـــد أصبحـــت 

السياســـة الســـابقة للحكومـــة االتحاديـــة التي 
ركـــزت بشـــكل أســـايس عـــى تعزيـــز التجـــارة 
مـــع دول الخليـــج الغنيـــة محـــل انتقـــاد منـــذ 
ــاك  ــاص كانـــت هنـ ــكل خـ ــنة 2011. بشـ سـ
معارضـــة قويـــة لبيـــع الدبابـــات األملانيـــة 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وعـــى 
ـــلحة  ـــات األس ـــر إىل صفق ـــم النظ ـــوم ت العم

مـــع العـــامل العـــريب بريبـــة بالغـــة. 

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
العـــريب  العـــامل  شـــعوب  إطاحـــة  إن 
بالديكتاتوريـــات البغيضـــة بعـــد عقـــود مـــن 
الحكـــم االســـتبدادي يعتـــرب عـــى الرغـــم 
ـــن  ـــد م ـــدد املتزاي ـــات والع ـــن  كل الصعوب م
ــا االضطرابـــات والحـــروب األهليـــة  ضحايـ
ـــر الحـــروب ىف ســـوريا  ـــاً. تظه تطـــوراً إيجابي
ـــأي  ـــب ب ـــه يج ـــه، أن ـــت نفس ـــا ىف الوق وليبي
ـــن  ـــج ع ـــف النات ـــد العن ـــب تصعي ـــن تجن مث
ـــح شـــعوب  محـــاوالت إســـقاط النظـــام لصال

املنطقـــة وملصلحـــة األمـــن األورويب.

ـــريب“  ـــع الع ـــك يجـــب بالنظـــر إىل “الربي لذل
توجيـــه سياســـة الدميقراطيـــة االجتامعيـــة 
ـــن  ـــة. ميك ـــعوب املنطق ـــات ش ـــو احتياج نح
خدمـــة مواطنـــي ومواطنـــات العـــامل العـــريب 
بقـــدر أكـــرب عندمـــا يســـري االســـتقرار 
والتغيـــري الســـيايس جنبـــاً إىل جنـــب. 
ــة  ــمح األنظمـ ــة تسـ ــة املثاليـ ــن الناحيـ مـ
ـــاركة  ـــادة املش ـــات لزي ـــتبدادية بإصالح االس
السياســـية ومزيـــد مـــن ســـيادة القانـــون 
والعدالـــة االجتامعيـــة. ومبـــا أن هـــذه 
األنظمـــة االســـتبدادية ال تفعـــل ذلـــك 
طواعيـــة، فكانـــت وجهـــة نظـــر الدميقراطيـــة 
ــركات  ــم حـ ــب دعـ ــه يجـ ــة أنـ االجتامعيـ

االحتجـــاج ىف املنطقـــة. 
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ــل  ــز الكامـ ــو التعزيـ ــد هـ ــدف البعيـ والهـ
للدميوقراطيـــة ىف املنطقـــة. وال يـــأيت هـــذا 
ــا  ــة، وإمنـ ــر مثاليـ ــة نظـ ــن وجهـ ــط مـ فقـ
يصـــب أيضـــاً ىف مصالـــح أملانيـــا وأوروبـــا، 
ألن القضيـــة فيـــام يخـــص العـــامل العـــريب 
تـــدور حـــول الجـــوار املبـــارش ألوروبـــا وتؤثـــر 
تأثـــريا خطـــريا عـــى مصالـــح االتحـــاد األورويب 
ـــروب  ـــية والح ـــات السياس ـــالل األزم ـــن خ م

األهليـــة وتفـــكك الـــدول.

ـــة  ـــة الخارجي ـــبة للسياس ـــذا بالنس ـــى ه يعن
للدميقراطيـــة االجتامعيـــة، أنـــه مـــن الصحيح 
التعـــاون بشـــكل براغـــامىت مـــع األنظمـــة 
ـــا ىف الســـلطة، ولكـــن يجـــب  املوجـــودة حالًي
ـــد  ـــى املزي ـــكل دؤوب ع ـــر بش ـــا أن ت أيض
ــن  ــد مـ ــية واملزيـ ــاركة السياسـ ــن املشـ مـ

ـــة. ـــة االجتامعي ـــون والعدال ـــم القان حك

ــا مـــؤرشاً  ــريب” أيًضـ ــع العـ ــرب „الربيـ ويعتـ
لألطـــراف الفاعلـــة ىف مجـــال الدميقراطيـــة 
ـــر  ـــايض تفتق ـــت ىف امل ـــا كان ـــة بأنه االجتامعي
ــن  ــافة مـ ــان إىل مسـ ــن األحيـ ــري مـ ىف كثـ
االنتقـــاد الـــروري للديكتاتوريـــن ىف الرشق 
ـــى  ـــري ع ـــكل ح ـــدت بش ـــط واعتم األوس

التعـــاون الرباجـــامىت.

منـــذ ســـنة 2011 مل توجـــد أي وســـيلة لتمريـــر 
ــن  ــي بـ ــوازن الحقيقـ ــق التـ ــة تحقـ سياسـ
االهتـــامم بالســـالم واالســـتقرار وبـــن التغيـــري 
الســـيايس. مثـــل هـــذه السياســـة ســـتؤدى إىل 
رصاعـــات مـــع الحـــكام املســـتبدين الباقـــن، 
والذيـــن متكنـــوا مـــن البقـــاء ويجـــب عليهـــم 
أن يبقـــوا. ألن قيـــم الدميقراطيـــة االجتامعية 
ليســـت صالحـــة فقـــط ىف ومـــن أجـــل 
ـــاه  ـــا تج ـــات أيًض ـــا التزام ـــل لديه ـــا، ب أوروب

ـــه. ـــريب وخارج ـــامل الع الع

 7.4.  مبدأ مسؤولية الحامية: 
 ال للتدخل

  أو الحامية؟
بقلم نيكول رينفرت

ـــح اإلنجليـــزي  إن الرتجمـــة املناســـبة للمصطل
هـــى   “responsibility to protect„
»مســـؤولية الحاميـــة«. يتعلـــق هـــذا العنـــوان 
مبســـألة متـــى ميكـــن لألمـــم املتحـــدة أو حتـــى 
ـــؤون  ـــل ىف الش ـــا التدخ ـــب عليه ـــى يتوج مت

الداخليـــة للدولـــة. 

وبذلـــك تشـــر مســـؤولية الحاميـــة ىف البدايـــة 
ـــب  ـــعبها: يج ـــاه ش ـــة تج ـــؤولية الدول إىل مس
ــيمة  ــاكات الجسـ ــن االنتهـ ــم مـ أن تحميهـ
ـــل  ـــك نق ـــع ذل ـــن م ـــان. وميك ـــوق اإلنس لحق
هـــذه املســـؤولية إىل املجتمـــع الـــدويل 
ـــة  ـــد الدول ـــدة إذا مل تع ـــم املتح ـــى األم مبعن
ــد  ــعبها ضـ ــة شـ ــة ىف حاميـ ــادرة أو راغبـ قـ
انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان الجســـيمة. هـــذه 
ـــوم »مســـؤولية  ـــرة األساســـية ملفه هـــى الفك

الحاميـــة«. 

إذن  يتعلـــق األمـــر بالتـــوازن: مـــن ناحيـــة 
أخـــرى لدينـــا أحـــد أكـــرث مبـــادئ القانـــون 
ــل ىف  ــر التدخـ ــو حظـ ــهرة وهـ ــدويل شـ الـ
ـــارج -  ـــن الخ ـــدول م ـــة لل ـــؤون الداخلي الش
ـــو  ـــا ه ـــك م ـــة. وذل ـــيادة كل دول ـــبب س بس
منصـــوص عليـــه أيضـــاً مبوجـــب املـــادة 2 مـــن 

ميثـــاق األمـــم املتحـــدة. 
وال يوجـــد ســـوى بعـــض االســـتثناءات 
ـــتثناءات  ـــد االس ـــر. وأح ـــذا الحظ ـــة له القليل
ـــن.  ـــن دولت ـــة الحـــرب ب ـــة هـــى حال املعروف
ـــة  ـــس األمـــن ىف هـــذه الحال ـــرر مجل ـــد يق فق
فـــرض إجـــراءات قريـــة. وقـــد تكـــون هـــذه 
ــة،  ــود تجاريـ ــن قيـ ــارة عـ ــراءات عبـ اإلجـ
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ـــوة  ولكـــن أيضـــا مـــن املمكـــن اســـتخدام الق
ــكرية. العسـ

ـــوق  ـــل وحق ـــدم التدخ ـــرة: ع ـــة املتوت العالق
ـــان اإلنس

ــدم  ــدأ عـ ــن مبـ ــرى مـ ــة األخـ ــى الجهـ عـ
التدخـــل يوجـــد مبـــدأ حاميـــة حقـــوق 
اإلنســـان. يتعـــارض املبدئـــان خاصـــة ىف 

حالتـــن:
1(      إذا ضعفـــت الدولـــة  بســـبب الرصاعـــات 
ــتطيع  ــا ال تسـ ــة أنهـ ــة لدرجـ الداخليـ
منـــع االنتهـــاكات الجســـيمة لحقـــوق 
اإلنســـان. وميكـــن أن تنشـــأ انتهـــاكات 
حقـــوق اإلنســـان كنتيجـــة لألوبئـــة 
ــاً  أو الكـــوارث الطبيعيـــة، ولكـــن أيضـ
بســـبب الجرميـــة املُنظمـــة والعنـــف.

ـــاط ىف  ـــها بنش ـــة نفس ـــارك الدول 2(      أن تش
ـــا.  ـــان ىف بلده ـــوق اإلنس ـــاكات حق انته
كيـــف ينبغـــي للمجتمـــع الـــدويل التعامـــل 
مـــع مثـــل هـــذه الحـــاالت؟ قـــررت الـــدول 
األعضـــاء ىف األمـــم املتحـــدة عـــام 2005 مبوجـــب 
مبـــدأ »مســـؤولية الحاميـــة« مـــا يـــيل: إذا مل تقم 
دولـــة بحاميـــة شـــعبها مـــن اإلبـــادة الجامعيـــة 
وجرائـــم الحـــرب والتطهـــر العرقـــى والجرائـــم 
ـــدويل  ـــع ال ـــن للمجتم ـــانية، فيمك ـــد اإلنس ض
ـــك اســـتخدام  ـــوىل املســـؤولية. ميكـــن بذل أن يت
جميـــع الوســـائل الروريـــة، التـــي  تقـــى مـــن 
ــى األرضار  ــارش أو ترعـ ــر املبـ ــدوث الخطـ حـ

ـــا.  ـــة عنه الناجم

ولكـــن مـــا نظنـــه للوهلـــة األوىل واضحـــا متـــام 
الوضـــوح، يبـــدو يف الحقيقـــة شـــديد التعقيد. 
ـــة  ـــدأ مســـؤولية الحامي ـــن ملب ولكـــن املنتقدي
يتســـاءلون عـــى ســـبيل املثـــال عـــن الســـبب 
يف ســـامح األمـــم املتحـــدة بالتدخـــل برعـــة 
ــكرية ىف  ــات عسـ ــادف بعمليـ ــكل هـ وبشـ

ليبيـــا ســـنة 2011، لكنهـــا افتقـــرت اىل هـــذا 
ـــرصاع ىف ســـوريا.  اإلجـــامع بخصـــوص ال

باإلضافـــة إىل ذلـــك يتـــم طـــرح تســـاؤالت 
ـــائل.  ـــرض والوس ـــن الغ ـــة ب بخصـــوص العاق
اعتمـــد مجلـــس األمـــن التابـــع لألمـــم 
املتحـــدة ىف قـــراره الصـــادر بخصـــوص  
ليبيـــا ىف 17 مـــارس 2011 ألول مـــرة تدخـــًا 
عســـكريًا باالســـتناد إىل مبـــدأ مســـؤولية 
الحاميـــة الصـــادر ىف عـــام 1973. وكان مـــن 
الواجـــب أن يكـــون الهـــدف هـــو حاميـــة 
الســـكان املدنيـــن. ولكـــن قـــد خلـــف العمـــل 
ـــة  ـــو ىف النهاي ـــف النات ـــايل لحل ـــكري الت العس

الكثـــر مـــن الضحايـــا املدنيـــن.

التطور التاريخي
يجـــدر إلقـــاء نظـــرة عـــى التطـــور التاريخـــي 
ـــى  ـــة. مل يتوجـــب ع ـــدأ مســـؤولية الحامي ملب
ــل  ــرة أن يتعامـ ــدويل  ألول مـ ــع الـ املجتمـ
مـــع مســـألة مـــا إذا كان مســـتعًدا أو ىف ظـــل 
ــة  ــؤولية جامعيـ ــل مسـ ــروف لتحمـ أي ظـ
للحاميـــة، فقـــط بعـــد االضطرابـــات الحاصلـــة 
ىف العـــامل العـــريب. لقـــد أثـــارت الرصاعـــات 
والكـــوارث  التســـعينيات  ىف  الدمويـــة 
ـــال  ـــنة والصوم ـــراق والبوس ـــانية ىف الع اإلنس
ـــح التســـاؤل املـــرر عـــن  ـــدا بشـــكل مل وروان
ـــاء  ـــكري إلنه ـــل العس ـــت رضورة التدخ توقي

ـــم.  ـــذه الجرائ ـــل ه مث

وبشـــكل خـــاص تـــم مناقشـــة حالـــة كوســـوفو 
ــتطع  ــف. مل يسـ ــكل كثيـ ــنة 1999 بشـ ىف سـ
مجلـــس األمـــن التوصـــل إىل أي اتفـــاق وقـــام 
ـــن  ـــض م ـــل دون تفوي ـــو بالتدخ ـــف النات حل
ـــل  ـــذا التدخ ـــل ه ـــد مث ـــدة. وق ـــم املتح األم
بالنســـبة  للبعـــض حربـــاً عدوانيـــة ضـــد دولـــة 
ذات ســـيادة ىف انتهـــاك للقانـــون الـــدويل، 
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بينـــام رأى آخـــرون التدخـــل مبثابـــة مســـاعدة 
إنســـانية للســـكان املدنيـــن. و بنـــاء عـــى 
ـــدا وكطريقـــة للخـــروج مـــن  ـــادرة مـــن كن مب
هـــذه املشـــكلة القانونيـــة الدوليـــة، أنشـــئت 

ـــنة 2000. ـــتقلة ىف س ـــراء مس ـــة خ لجن

وقـــد قدمـــت لجنـــة الخـــراء هـــذه، التـــي 
ـــيادة  ـــل وس ـــة للتدخ ـــة الدولي ـــت اللجن دعي
ـــنة  ـــايئ ىف س ـــا النه ـــة )ICISS( تقريره الدول
2001 تحـــت قيـــادة وزيـــر الخارجيـــة األســـرتايل 
الســـابق جاريـــث إيفانـــز والدبلومـــايس 
ـــاء  ـــرتح أعض ـــحنون. اق ـــد س ـــري محم الجزائ
اللجنـــة إســـناد مســـؤولية حاميـــة األفـــراد 
أوالً إىل الـــدول املعنيـــة، وبعـــد ذلـــك يتحمـــل 
املجتمـــع الـــدويل املســـؤولية. وبهـــذا انعكـــس 
ـــى  ـــاد حت ـــذي س ـــدة ال ـــم املتح ـــوم األم مفه
ـــلطة  ـــى س ـــيادة تعن ـــد الس ـــنة 1992: مل تع س
ــن  ــي ال ميكـ ــل، والتـ ــى الداخـ ــة عـ الدولـ
االعتـــداء عليهـــا مـــن الخـــارج، بـــل أصبحـــت 
ـــا  ـــة مواطنيه ـــب حامي ـــى واج ـــيادة تعن الس

ـــارج.  ـــن الخ م
وهـــذا مـــا يخلـــق إمكانيـــة تحمـــل املســـؤولية 
ـــة،  ـــارخ للدول ـــل الص ـــة الفش ـــاً ىف حال خارجي
ـــل ىف  ـــباب، والتدخ ـــن األس ـــر ع ـــض النظ بغ

الحـــاالت القصـــوى بالوســـائل العســـكرية. 

ـــا ملـــرشوع  ـــة، وفًق تشـــمل مســـؤولية الحامي
ـــيادة  ـــل وس ـــة للتدخ ـــة الدولي ـــون اللجن قان

ـــزاء:  ـــة أج ـــى ثالث ـــة، ع الدول
ــة  ــراءات وقائيـ ــاذ إجـ ــؤولية اتخـ 1(      مسـ

)»responsibility to prevent«(

ـــوس   ـــكل ملم ـــتجابة بش ـــؤولية االس 2(      مس
 responsibility«( ــة ــاالت الراهنـ للحـ

)»to react

3(      مسؤولية إعادة البناء 
)»responsibility to rebuild«(

وبذلـــك أنشـــأ املجتمـــع الـــدويل قامئـــة 
بااللتزامـــات املتعلقة مبكافحة أســـباب النزاع 
ومنـــع انتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان أو إعاقتها، 
وتحمـــل املســـؤولية عـــن إعـــادة اإلعـــامر 
ودعـــم عمليـــة املصالحـــة. ثـــم اعتمـــدت 
التوصيـــات الرئيســـية للجنـــة ىف عـــام 2005 
مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة. 
ـــدى االتحـــاد اإلفريقـــي التزامـــه ذاك  وقـــد أب
ـــه  ـــى أن ـــة حت ـــؤولية الحامي ـــدأ مس ـــاه مب تج
تـــم تقييـــده ىف أعاملـــه التأسيســـية. و بذلـــك 
ــة  ــو املنظمـ ــي هـ ــاد اإلفريقـ ــون االتحـ يكـ

ـــك.  ـــت ذل ـــي فعل ـــدة الت ـــة الوحي الدولي

ــة  ــر الدميقراطيـ ــة نظـ التقييـــم مـــن وجهـ
ــة االجتامعيـ

قـــال فيـــى برانـــدت ىف خطابـــه الوداعـــى 
كرئيـــس للحـــزب: »إذا وجـــب عـــى أن 
ـــوار  ـــل بج ـــذي ميث ـــيشء ال ـــو ال ـــا ه ـــول م أق
الســـام أهميـــة أكـــر عـــن غـــره بالنســـبة 
يل، فـــإن إجابتـــي دون أي تـــردد هـــي:  
الحريـــة.  الحريـــة لألغلبيـــة وليـــس فقـــط 
ـــرأي.  ـــر وال ـــة الضم ـــة. حري ـــبة لألقلي بالنس
ــوف«  ــات والخـ ــن األزمـ ــة مـ ــاً الحريـ أيضـ
ـــى  ـــاس ع ـــوى االقتب ـــدت 1987: 3(. يحت بران
املعيـــار الـــذي يجـــب مـــن خالـــه تقييـــم  
ـــة نظـــر  ـــة مـــن وجه ـــدأ مســـؤولية الحامي مب
الدميقراطيـــة االجتامعيـــة. التحـــرر مـــن 
العـــوز والخـــوف وحريـــة الضمـــر والـــرأي 

مـــن جهـــة والســـام مـــن جهـــة أخـــرى. 
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ومبـــا أن حاميـــة حقـــوق اإلنســـان يحمـــل 
ـــة  ـــبة للدميقراطي ـــًدا بالنس ـــرة ج ـــة كب أهمي
االجتامعيـــة فإنـــه يجـــب علينـــا التأكيـــد عـــى 
ذلـــك مـــرة أخـــرى. أحـــد األهـــداف الرئيســـية 
للدميقراطيـــة االجتامعيـــة هـــو تنفيـــذ ميثاقى 
ـــنة  ـــية لس ـــوق األساس ـــدة للحق ـــم املتح األم
1966 بشـــأن الحقـــوق األساســـية السياســـية 
ـــوق  ـــدين( والحق ـــدة امل ـــم املتح ـــاق األم )ميث
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة والثقافية األساســـية 
)امليثـــاق االجتامعـــي لألمـــم املتحـــدة(. ومـــن 
وجهـــة نظـــر الدميقراطيـــة االجتامعيـــة، ال 
ــؤولية  ــوع مسـ ــن موضـ ــة عـ ــن اإلجابـ ميكـ
ــدويل  ــع الـ ــب املجتمـ ــن جانـ ــة مـ الحاميـ
بخصـــوص حقـــوق اإلنســـان إال باإليجـــاب. 
ـــوة العســـكرية  ـــذا اســـتخدام الق ويشـــمل ه
ىف الحـــاالت القصـــوى. مـــن أجـــل منـــع هـــذه 
ـــاظ  ـــكان والحف ـــدر اإلم ـــوى ق ـــة القص الحال
ـــدأ  ـــة ملب ـــإن الدعامـــة الوقائي عـــى الســـام، ف
 responsibility to„( مســـؤولية الحاميـــة
prevent“( ذات أهميـــة كبـــرة بالنســـبة 

للدميقراطيـــة االجتامعيـــة. 

وبالفعـــل فقـــد تـــم ىف ســـنة 1999 متويـــل 
القـــدرات املدنيـــة ىف إطـــار الحكومـــة 
االتحاديـــة املكونـــة مـــن الحـــزب االجتامعـــي 
والخـــر.  فقـــد تـــم عـــى ســـبيل املثـــال 
ـــرات  ـــراء والخب ـــن الخ ـــة م ـــداد مجموع إع
ـــق  ـــل  ىف مناط ـــى العم ـــن ع ـــن قادري املدني
األزمـــات والرصاعـــات. وقـــد ألزمـــت 
ــة  ــها بسياسـ ــة نفسـ ــة االتحاديـ الجمهوريـ
ســـام مســـتدامة ىف خطـــة شـــاملة تـــم 
اعتامدهـــا مـــن قبـــل مجلـــس األمـــن 
االتحـــادي )»خطـــة ســـنة 2000«( بشـــأن املنـــع 
ـــاء  ـــات وبن ـــوية النزاع ـــات وتس ـــدىن لألزم امل

الســـام )انظـــر هافتنـــدورن 2001: 419(. 

ـــاء  ـــاً إنش ـــياق كان أيض ـــذا الس ـــن ه وىف ضم
 .)ZIF( ــة ــام الدوليـ ــات السـ ــز عمليـ مركـ
ــة  ــام الدوليـ ــات السـ ــز عمليـ ــدم مركـ يخـ
ـــب  ـــة أخـــرى لتدري ـــدان أوروبي كنمـــوذج لبل
مراقبـــن ومراقبـــات لانتخابـــات قصـــرة 
وطويلـــة األمـــد لانتخابـــات ىف البلـــدان 
التـــي متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة واختيـــار الطاقـــم 
الحقوقـــى للبعثـــات التـــي يجـــب أن تســـاعد 
ـــايل أن تشـــارك بنشـــاط  ـــة وبالت ـــاء الدول ىف بن
ىف إجـــراءات منـــع الرصاعـــات باملعنـــى 

املقصـــود ىف مبـــدأ مســـئولية الحاميـــة.

و تعـــد أملانيـــا منـــذ فـــرتة طويلـــة واحـــدة 
ـــدأ »مســـؤولية  مـــن الداعمـــن األساســـين ملب
الحاميـــة« عـــى حســـب املبـــادئ العامـــة 
لسياســـتها الخارجيـــة  والتـــي كانـــت مدعومة 
مـــن كل الكتـــل الرملانيـــة باســـتثناء حـــزب 
»اليســـار« ىف الرملـــان األملـــاين. كـــر هـــذا 
التقليـــد امتنـــاع الحكومـــة االتحاديـــة 
)االئتـــاف األســـود - أصفـــر(  عـــن  التصويـــت 
عـــى القـــرار الليبـــى 2011، وهـــو القـــرار األول 
ـــر  ـــة، )انظ ـــؤولية الحامي ـــدأ مس ـــق مبب املتعل

ليـــامن/ شـــوىت 2011: 7(.

ـــع  ـــراءات من ـــاق إج ـــيع نط ـــد  توس ـــام يع ك
ـــر  ـــامً للتطوي ـــراً حاس ـــات أم ـــوب الرصاع نش
املســـتمر ملبـــدأ مســـؤولية الحاميـــة. ويـــرى 
ــق  ــام يتعلـ ــات فيـ ــب العقوبـ ــاً بجانـ أيضـ
ـــوق  ـــة لحق ـــاكات امللموس ـــى االنته ـــرد ع بال
اإلنســـان )»مســـؤولية الـــرد«( تطويـــر أدوات 
أخـــرى تحـــت خـــط التدخـــل العســـكري. 
ـــبيل  ـــى س ـــدو ع ـــى، تب ـــذا املعن ـــار ه ىف إط
املثـــال، بعـــض املشـــاريع التـــي تهـــدف إىل 
جعـــل حـــاالت النـــزاع أكـــرث شـــفافية عـــن 
طريـــق نـــرش صـــور األقـــامر الصناعيـــة )انظـــر 

ليـــامن/ شـــوىت 2011: 7(. 
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ـــكرية  ـــادئ العس ـــل املب ـــب تعدي ـــرا يج وأخ
الســـابقة. »بـــدالً مـــن ضـــامن أكـــر قـــدر 
ممكـــن مـــن التفـــوق العســـكري قبـــل 
ـــل بالتدخـــل اإلنســـاين  ـــم التعجي التدخـــل، يت
ـــر  ـــة أك ـــل حامي ـــن أج ـــن م ـــا ميك ـــأرسع م ب
ـــف«  ـــن العن ـــن م ـــن املدني ـــن م ـــدد ممك ع
)انظـــر ليـــامن/ شـــوىت 2011: 7(. ومـــن 
ــؤال  ــى السـ ــة عـ ــات املحتملـ ــن اإلجابـ بـ
املتعلـــق بكيفيـــة تجنـــب وقـــوع إصابـــات 
بـــن املدنيـــن نتيجـــة للتدخـــل اإلنســـاين، 
ـــة«  ـــاء الحامي ـــر مفهـــوم »املســـؤولية أثن يظه
الـــذي اقرتحتـــه الرازيـــل. ويتمثـــل محـــور 
هـــذا املفهـــوم ىف مراقبـــة أقـــوى مـــن 
ـــة  ـــوات الحامي ـــدويل لق ـــع ال ـــب املجتم جان
املتدخلـــة ومســـاءلة قانونيـــة أقـــوى. أثـــار 
ـــؤولية  ـــدأ مس ـــدل ملب ـــر للج ـــتخدام املث االس
ـــادا  ـــا ح ـــا نقاش ـــنة 2011 ىف ليبي التدخـــل ىف س
ــر  ــات للمعايـ ــل وآليـ ــة عمـ ــول طريقـ حـ
ـــيام  ـــدد وال س ـــن ج ـــن فاعل ـــدر ع ـــي تص الت
ـــي ازدادت  ـــل الت ـــل الرازي ـــوب مث ـــن الجن م
مشـــاركتها ىف الحـــوار. لكـــن أيًضـــا الصـــن 
ـــدأ »مســـؤولة  ـــا الخـــاص ملب طـــورت مفهومه
الحاميـــة«، والـــذي ميكـــن اعتبـــاره تعديـــاً 

ملفهـــوم مســـؤولية الحاميـــة األصـــيل.  

مـــع ذك ســـيكون تطويـــر مجموعـــة واضحـــة 
مـــن معايـــر التدخـــل أمـــرا حاســـام ىف 
ـــط  ـــة. فق ـــؤولية الحامي ـــدأ مس ـــتقبل مب مس
حينهـــا ســـيصبح مبـــدأ مســـؤولية الحاميـــة 
أكـــرث انتشـــارا بـــن املدافعـــن عـــن مبـــدأ 
عـــدم التدخـــل، ويلقـــى قبـــوالً متزايـــداً 
ويصبـــح أداة فعالـــة للحاميـــة الدوليـــة 

ــان. ــوق اإلنسـ لحقـ

 7.5.  الحرب اإللكرتونية: 
 الحرب اإللكرتونية :

 كتحدى سيايس أمنى 
بقلم مايكل هريكندل

ـــارة،  ـــر ض ـــال غ ـــيلة اتص ـــت وس ـــل اإلنرتن ه
يتـــم فيهـــا تبـــادل النصـــوص والصـــور 
ــر؟  ــطة الكمبيوتـ ــو بواسـ ــع الفيديـ ومقاطـ
بالـــكاد. مـــع بـــدء ظهـــور فـــروس الكمبيوتـــر 
ـــرد  ـــاز ط ـــر 1000 جه ـــذي دم ـــنيت، ال ستوكس
ــنة 2010،  ــران سـ ــوم ىف إيـ ــزي لليورانيـ مركـ
وجـــد مصطلـــح »الحـــرب اإللكرتونيـــة« 
ـــيايس  ـــاش  س ـــه ىف نق )„Cyberwar“( طريق
وإعامـــي واســـع النطـــاق )دون كافلتـــي 2011: 

54 ومـــا تليهـــا(.

بالحـــرب  تُعـــد مســـألة مـــا يســـمى 
اإللكرتونيـــة مثـــرة للجـــدل - وىف نفـــس 
ـــئلة  ـــاك أس ـــة. ألن هن ـــألة مركزي ـــت مس الوق
ــة  ــي والوقايـ ــل الرشعـ ــرد الفعـ ــق بـ تتعلـ
الفعـــال ترتبـــط بتعريـــف املصطلـــح يف 

الوقـــت ذاتـــه.
عـــى ســـبيل املثـــال، قـــام ريتشـــارد كارك، 
مستشـــار ســـابق ىف البيـــت األبيـــض لشـــؤون 
ـــا  ـــة بأنه ـــرب اإللكرتوني ـــف الح ـــن بتعري األم
»التســـلل غـــر املـــرصح بـــه مـــن قبـــل حكومة 
ـــة  ـــا ىف أنظم ـــم له ـــل أو داع ـــن وكي ـــا أو م م
ـــة أو أي طـــرف  ـــر حكومي أو شـــبكات كمبيوت
ـــر  آخـــر، أو أي نشـــاط آخـــر لنظـــام الكمبيوت
بغـــرض التجســـس عـــى أو اســـتكامل أو 
تغيـــر أو تشـــويه البيانـــات أو التســـبب ىف 
ـــزء  ـــر أو ج ـــاز كمبيوت ـــل جه ـــة أو تعطي إعاق
ـــا  ـــم التحكـــم فيه ـــارص يت مـــن الشـــبكة أو عن
ــاك  ــر »)كارك/كنـ ــام كمبيوتـ ــطة نظـ بواسـ

.)285 :2011
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وفقـــاً لتعريـــف كارك، فـــإن هجـــوم متعـــدد 
ـــه  ـــوم ب ـــر تق ـــاز كمبيوت ـــد جه ـــراف ض األط
ـــع  ـــى مواق ـــيا ع ـــن أو روس ـــل الص ـــة مث دول
ـــوف  ـــو س ـــف النات ـــتونية أو حل ـــوك اإلس البن

ـــة(.  ـــرب )اإللكرتوني ـــات الح ـــي مبتطلب يف

إذا اتبـــع املـــرء تعريـــف كارك، فســـيتم تريـــر 
ــر  ــا وزيـ ــي رصح بهـ ــل التـ ــات مثـ ترصيحـ
الدفـــاع األمريـــيك آنـــذاك:  »إذا قمـــت بشـــل 
ــا  ــذ رمبـ ــا، فعندئـ ــة لدينـ ــدادات الطاقـ إمـ
ـــك«  ـــد الخـــاص ب ـــاً إىل املوق ســـنوجه صاروخ
ـــانكروكت 2012(.   ـــر / ش ـــق بومل ـــا وف )بانيت

ومثـــل هـــذا التعريـــف ســـيعرض الجهـــات 
الفاعلـــة السياســـية والعســـكرية لضغـــوط 
لتقييـــد مســـاحة املنـــاورة لديهـــم ويدعـــم 

فكـــرة عســـكرة الحـــرب اإللكرتونيـــة.

ــيك ىف  ــر أمريـ ــناير، خبـ ــروس شـ ــدم بـ يقـ
ـــر تعريـــف أضيـــق:  التشـــفر وأمـــن الكمبيوت
»الحـــرب اإللكرتونيـــة هـــى الحـــرب ىف 
الفضـــاء اإللكـــرتوين. يشـــمل هـــذا الهجـــامت 
ــل  ــل تعطيـ ــا - مثـ ــد مـ ــش بلـ ــد الجيـ ضـ
ـــة - والهجـــامت ضـــد  ـــزة االتصـــال الهام أجه

ــناير 2007(. ــكان املدنيـــن - »* )شـ السـ

ــد  ــن املعهـ ــى مـ ــام دون كافـ ــول مرييـ تقـ
ــخ  ــة ىف زيوريـ ــايل للهندسـ ــادي العـ االتحـ
ـــا  ـــس حرًب ـــع لي ـــك:  »اخـــرتاق املواق ـــل ذل مث
إلكرتونيـــة. كـــام أن التجســـس عـــرب اإلنرتنـــت 
أو رسقـــة األرسار الصناعيـــة مبســـاعدة أجهـــزة 
ـــة.  ـــن الحـــرب اإللكرتوني ـــس م ـــر لي الكمبيوت
ــا  ــس حرًبـ ــا ليـ ــرب إلكرتونيـ ــادة الحـ وقيـ
إلكرتونيـــة. وكذلـــك نـــرش معلومـــات 
ـــا  ـــت حرب ـــة ليس ـــة أو خاطئ ـــف صحيح نص
إلكرتونيـــة. وحتـــى تخريـــب املنشـــآت 

ـــر  ـــوفت وي ـــج س ـــتخدام برام ـــة باس الصناعي
ــد  ــة. قـ ــا إلكرتونيـ ــت حربـ ــورة ليسـ متطـ
تكـــون تســـمية هـــذه األنشـــطة بالحـــرب 
ـــري  ـــش وغ ـــل الطائ ـــا بالفع ـــة غالب اإللكرتوني
ـــرب« ىف  ـــة »ح ـــتخدام كلم ـــن اس ـــار، لك الض
ـــة  ـــاحة الدولي ـــمية ىف الس ـــات الرس الترصيح
يشـــكل خطـــورة خلـــق حالـــة مـــن عـــدم 
ــى 2011: 56(. ــر  )دون كافلتـ ــني والتوتـ اليقـ

غالبـــا مـــا يوصـــف الفضـــاء اإللكـــرتوين 
ــكري  ــس العسـ ــكري الخامـ ــد العسـ بالبعـ
باإلضافـــة إىل األرض واملـــاء والهـــواء والفضـــاء 

)ســـالباخ 2013: 4; مـــور 2012: 14(.

ـــه  ـــر مـــام ميكـــن قول ـــاك الكث ـــك هن ومـــع ذل
ـــى  ـــة باملعن ـــرب اإللكرتوني ـــن الح ـــز ب للتميي
الضيـــق واألشـــكال الحديثـــة للتخريـــب، كـــام 
ــبيل  ــى سـ ــون عـ ــم القانونيـ ــل معظـ يفعـ
املثـــال.   يُعـــد االنتقـــام العســـكري باألســـلحة 
التقليديـــة غـــر مـــرشوع )شـــوىن / شـــميتز 

ـــىك 2011(. ـــتاين أي ـــس إن ش ـــام 2011؛ جاي ع

هناك مثاالن ملموسان يوضحان ذلك:
يقـــال إنـــه ىف ســـنة 2007 قـــام قراصنـــة 
ـــة 10 إىل  ـــون برق ـــرز( صيني ـــر )هاك كمبيوت
ـــبكات  ـــن الش ـــات م ـــن البيان ـــت م 20 تراباي
ـــة  ـــوكاالت الحكومي ـــة لل ـــكرية واملدني العس
ورشكات الدفـــاع )زالبـــاخ 2013: 21(. برغـــم 
أن كميـــة البيانـــات التـــي تـــم رسقتهـــا كانـــت 
فلكيـــة، إال أن هـــذا مجـــرد تطـــور جديـــد 
لقـــدرات التجســـس، واســـتغال الثغـــرات ىف 

البنيـــة األمنيـــة.

مثـــال آخـــر هـــو عمليـــة »أوركارد« التـــي 
ـــف  ـــي قص ـــيل، والت ـــش اإلرسائي ـــا الجي نفذه
فيهـــا ســـاح الجـــو اإلرسائيـــيل املنشـــأة 

*  الرتجمة: »الحرب اإللكرتونية - الحرب ىف الفضاء اإللكرتوين. يشمل هذا الهجامت الحربية ضد الجيش الوطني – مام يدفع قنوات االتصال الحساسة إىل العطل عى سبيل املثال - 
والهجامت ضد السكان املدنين.«
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ـــامل  ـــزور ىف ش ـــر ال ـــة ىف دي ـــة املزعوم النووي
ســـوريا ىف 6 ســـبتمر 2007. رمبـــا تـــم التاعـــب 
ـــاعدة  ـــوري مبس ـــوى الس ـــاع الج ـــرادار الدف ب
ــور  ــكل متطـ ــذا شـ ــارة؛ وهـ ــج الضـ الرامـ
ـــة  ـــذ العملي ـــم تنفي ـــب، ولكـــن ت ـــن التخري م
العســـكرية الفعليـــة مـــن قبـــل ســـاح الجـــو.

كـــام أن التعريـــف األضيـــق ملصطلـــح 
ـــح  ـــزة فت ـــع مبي ـــة« يتمت ـــرب اإللكرتوني »الح
البـــاب أمـــام تحديـــات األمـــن اإللكـــرتوين.

يقـــول تيـــم ســـكاىل، رئيـــس األمـــن الســـيرباىن 
اإللكـــرتوين ىف رشكـــة بـــاى سيســـتمس 
الربيطانيـــة للتســـلح:  »إن االســـتخدام 
ـــة«  ـــرب اإللكرتوني ـــح« الح ـــم ملصطل املتضخ
و »الحـــرب« يدفـــع قضيـــة األمـــن اإللكـــرتوين 
نحـــو الحكومـــة والدفـــاع. هكـــذا يتـــم 
تجاهـــل حجـــم التهديـــد اإللكـــرتوين للقطـــاع 
ـــل  ـــوازن ىف التموي ـــدم ت ـــق ع ـــاص ويخل الخ
الحكومـــي. أحـــاول تجنـــب مصطلـــح 
»الحـــرب اإللكرتونيـــة« و »الحـــرب« ألنهـــا 
تـــؤدى إىل عســـكرة العـــامل اإللكـــرتوين 

»)ســـكاىل ىف جرومـــان 2012: 7(.* 

 وقـــد أعلـــن حلـــف الناتـــو ىف بيانـــه الختامـــي 
ىف قمتـــه ىف ويلـــز عـــام 2014:  إن »الهجـــامت 
ــة  ــل إىل مرحلـ ــن أن تصـ ــة ميكـ اإللكرتونيـ
تهـــدد الرخـــاء واألمـــن واالســـتقرار عـــى 
الصعيديـــن املحـــى واألورويب – األطلـــي. 
ميكـــن أن تكـــون آثارهـــا ضـــارة باملجتمعـــات 
الحديثـــة مثـــل الهجـــامت التقليديـــة. لذلـــك 
ـــن  ــزءاً م ــرتوين جـ ــاع اإللكـ ـــكل الدفـ يش
ـــال  ـــو ىف مج ـــف النات ـــية لحل ـــام األساس امله
الدفـــاع الجامعـــي. وســـيتخذ قـــرار بشـــأن 
ـــى ســـيؤدى هجـــوم إلكـــرتوين إىل إعـــالن  مت
حالـــة التحالـــف وفقـــا للـــامدة 5 عـــى 

أســـاس كل حالـــة عـــى حـــدة مـــن قبـــل 
مجلـــس حلـــف الناتـــو »)الناتـــو 2014(.

ـــد  ـــو بحـــق إعـــالن بن ـــظ النات ـــايل يحتف وبالت
الدفـــاع املشـــرتك ىف حالـــة وجـــود هجـــوم 
ــرية  ــئلة كثـ ــى أسـ ــن تبقـ ــرتوين، ىف حـ إلكـ
بـــدون إجابـــة، حتـــى لـــو طالـــب حلـــف 
الناتـــو ىف قمـــة ىف وارســـو ســـنة 2016 بإنشـــاء 
هيئـــة دفاعـــي محـــض )الدفـــاع اإللكـــرتوين(.

وجهة نظر الدميقراطية االجتامعية
ــاك  ــن هنـ ــد:  »مل تكـ ــاس ريـ ــول تومـ يقـ
ـــد  ـــايض. ال توج ـــة ىف امل ـــًدا حـــرب إلكرتوني أب
ـــن  ـــايل. وم ـــت الح ـــة ىف الوق ـــرب إلكرتوني ح
ــاك حـــرب  ــداً أن يكـــون هنـ ــتبعد جـ املسـ
ــد 2012: 6(. ــتقبل »)ريـ ــة ىف املسـ إلكرتونيـ

برغـــم مـــن أن الحـــرب التقليديـــة قـــد 
ـــازات  ـــبب إنج ـــة بس ـــورة واضح ـــريت بص تغ
ـــن  ـــرية، لك ـــنوات األخ ـــي ىف الس ـــامل الرقم الع
ــن  ــن مـ ــة التهويـ ــى السياسـ ــب عـ ال يجـ
اإلمكانـــات الجديـــدة أو املبالغـــة ىف تقديرها. 

ـــن  ـــة ل ـــورات الحالي ـــوح أن التط ـــر بوض يظه
ـــن  ـــد املناقشـــة الســـائدة م تســـاهم ىف تجري
ـــاء  ـــن الفض ـــالح م ـــزع الس ـــالح وال إىل ن الس
ـــعار  ـــدد ش ـــك، يه ـــن ذل ـــدال م ـــرتوىن. ب اإللك
»مـــن الغـــد ســـنعود للحـــرب اإللكرتونيـــة« ىف 
أملانيـــا العـــودة إىل التســـلح الرقمـــي، والـــذي 
ــتخدامها  ــيتم اسـ ــي سـ ــوارد التـ ــدر املـ يهـ
بصـــورة أفضـــل ىف مـــكان آخـــر )كورتـــس 

.)2017
ـــش  ـــى الجي ـــب ع ـــه يج ـــذا أن ـــى ه وال يعن
ــع  ــل مـ ــدم التعامـ ــو عـ ــادي أو الناتـ االتحـ
ـــة. مـــع ذلـــك يجـــب عـــالج  األخطـــار املحتمل
املشـــكلة بدقـــة مناســـبة واالســـتخدام الفعـــال 

ـــوارد. للم

*  الرتجمة: "مييل االستخدام املفرط ملصطلح الحرب والحرب اإللكرتونية إىل دفع مشكلة أمن اإلنرتنت إىل الحكومة واملجال الدفاعي، وبالتايل يُحتمل أن يتم تجاهل تأثر التهديد اإللكرتوين 

عى القطاع الخاص ويخلق انعدام توازن ىف التمويل الحكومي. أحاول تجنب استخدام كلامت الحرب اإللكرتونية أو الحرب ألنها تؤدى إىل عسكرة الفضاء اإللكرتوين".



158

ش
للنقا

وتبـــدو جرائـــم اإلنرتنـــت والتجســـس 
ـــري  ـــة بكث ـــرث واقعي ـــدات أك ـــي كتهدي الصناع
مـــن املواجهـــة بـــني الـــدول ىف الفضـــاء 
ـــد  ـــن املفي ـــة ســـيكون م اإللكـــرتوين. ىف البداي
ــالغ  ــى إبـ ــاء عـ ــدول األعضـ ــق الـ أن توافـ
ـــة  ـــوات األمني ـــود الفج ـــض بوج ـــا البع بعضه
ـــر.  الهامـــة ىف األجهـــزة وبرامـــج الســـوفت وي

يجـــب أوال عـــى الدميقراطيـــة االجتامعيـــة 
األملانيـــة مـــن منطلـــق التزامهـــا املســـتمر 
ــة  ــلحة التقليديـ ــزع األسـ ــود بنـ ــذ عقـ منـ
ـــة، أن تقـــوم بحملـــة ىف هـــذا املجـــال  والنووي
املتعلقـــة لنـــزع الســـالح وبإجـــراءات بنـــاء 
الثقـــة عـــى املســـتوى املتعـــدد األطـــراف. 

عية الجتام ا طية  ميقرا لد ا سس  أ

عية الجتام ا طية  ميقرا لد ا و د  قتصا ال ا

عية الجتام ا طية  ميقرا لد ا و عية  الجتام ا ولة  لد ا

عية الجتام ا طية  لدميقرا ا و با  و ر و أ

 التكامل والهجرة والدميقراطية االجتامعية

  الدولة واملجتمع املدين والدميقراطية االجتامعية

عية الجتام ا طية  ميقرا لد ا و لعوملة  ا  

 السالم واألمن والدميقراطية االجتامعية 

مناقشة  ىف  املشاركة  إىل  ندعوك  أن  نود 
الدميقراطية االجتامعية. أعدت أكادميية 
الدميقراطية االجتامعية ملؤسسة فريدريش 
مثاين  تتناول  الغرض.  لهذا  غرفة  إيرت 
وحدات دراسية القيم األساسية واملجاالت 

العملية للدميقراطية االجتامعية:

www.fes-soziale-demokratie.de
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8. التفكر ىف املستقبل

فالبالـــكاد يتـــم صياغـــة قيـــم مجـــردة وتنفيذهـــا بإخـــاص ىف مجـــال مـــن املجـــاالت السياســـية 
ـــة  ـــح الوطني ـــة مـــن سياســـة الســـام واألمـــن. حيـــث يتنافـــس الكثـــر مـــن املصال أكـــرث صعوب
ـــوة،  ـــكار الق ـــاء احت ـــض. إلغ ـــا البع ـــع بعضه ـــابكة م ـــرارات املتش ـــة والق ـــات الدولي واملؤسس

ـــة. ـــة القومي كـــام هـــو الحـــال ىف الدول
ـــا ىف  ـــة بن ـــج الخاص ـــادئ والنه ـــم واملب ـــل القي ـــدرك ومنث ـــروري أن ن ـــن ال ـــك، فم ـــع ذل وم
سياســـة الســـام واألمـــن. كـــام يجـــب أن تكـــون القـــرارات امللموســـة - مـــع أو ضـــد أي عمـــل 
عســـكري أو مبـــادرة دبلوماســـية أو عقوبـــات أو اتفاقيـــة أو معاهـــدة - قابلـــة للربـــط بالقيـــم 

األساســـية - وإال فســـتصبح السياســـة عشـــوائية. 

ـــة ىف  ـــذا بدق ـــي ه ـــي الدميقراط ـــزب االجتامع ـــية للح ـــة األساس ـــة القيم ـــددت لجن ـــد ح وق
ـــام 2015: ـــة ىف ع ـــة مناقش ورق

ـــان  ـــوق اإلنس ـــية وحق ـــم األساس ـــن للقي ـــح، ميك ـــارب املصال ـــح وتض ـــامل املصال ـــى ىف ع  حت
والقانـــون الـــدويل وقواعـــد التعـــاون العـــادل أن تســـلك الطريـــق لتحقيـــق التـــوازن والتواصـــل 
ـــون ىف  ـــام تك ـــاون وللنظ ـــري للتع ـــع معاي ـــن وض ـــم ميك ـــك القي ـــى تل ـــاًء ع ـــح. وبن ـــني املصال ب
ـــت  ـــية ليس ـــم األساس ـــن القي ـــة ع ـــة املنبثق ـــة الدولي ـــإن السياس ـــك ف ـــع. لذل ـــح الجمي صال
ـــل غريبـــة عـــن العـــامل وليســـت واقعيـــة.  ـــأي حـــال محاولـــة مترسعـــة الســـتبدال الواقـــع مبُثُ ب

إمنا هى املسار األكرث واقعية لنظام عاملي ميكن أن يستمر عى املدى البعيد.“   
) لجنة القيمة األساسية للحزب االجتامعي الدميقراطي 2015: 34(

كتـــاب القـــراءة هـــذا عـــرض مقـــدم لـــك لدخـــول النقـــاش، لتجـــد موقفـــك وتشـــارك يف 
ـــة  ـــات الصحيح ـــول اإلجاب ـــي ح ـــاش الح ـــة ىف النق ـــة االجتامعي ـــر الدميقراطي ـــاش تزده النق

ىف ذروة الوقـــت.
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verfassungsschutz-chef-maassen-will-zu-

den-digitalen-waffen-greifen/ )تـــم االطـــاع 
ـــه ىف 29.9.2017(. علي

بربـــل كوفـــرر )2017(، منـــع األزمـــات وحاميـــة 
ــرشكات،  ــول دور الـ ــان - حـ ــوق اإلنسـ حقـ
PeaceLab2016، مقالـــة بتاريـــخ 17 مايو 2017.
فولكـــر ليـــامن وروبـــرت شـــوىت )2011( 
مســـتقبل مســـؤولية الحاميـــة بعـــد حالـــة 
القـــذاىف، مؤسســـة فريدريـــش إيـــرت، حـــوار 

عـــن العوملـــة، برلـــن.
تعزيـــز   ،)2005( مايـــر  شـــتيفان 
يـــز  وتعز كل  لهيـــا ا ر  ســـتقرا ا
 ،3.2.2004 بتاريـــخ  مقابلـــة   التنميـــة، 
http://www.bpb.de/internationales/
afrika/afrika/59083/strukturen-stabi-

ـــرة ىف  ـــر م ـــه آخ ـــاع علي ـــم االط lisieren )ت
.)23.11.2017

ـــرر  ـــدة تق ـــم املتح ـــر )2017(، األم ـــر ماي أوليف
 SWP Aktuell ،ــة ــلحة النوويـ ــر األسـ حظـ
A/2017 54، مؤسســـة العلـــوم والثقافـــة 

)إصـــدار(، برلـــن.
ــر  ــة ىف تقريـ ــرن )2013(، مقدمـ ــرك ميسـ ديـ
ـــة  برانـــدت. مقدمـــة للمناقشـــة حـــول التنمي
العامليـــة منـــذ الســـبعينات، يف: فيـــى براندت، 
ـــة  ـــاة - مقدم ـــد الحي ـــى قي ـــاء ع ـــامن البق ض
تقريـــر الشـــامل والجنـــوب، بحـــث تقريـــر 
ملؤسســـة املستشـــار االتحـــادي فيـــى براندت، 

ـــات 29-12. ـــن، صفح ـــدد 25، برل الع
تومـــاس مايـــر )2010(، ىف عـــرص انعـــدام الثقـــة، 
يف: مجتمـــع جديد/منشـــورات فرانكفـــورت 

.2010/12
ـــة  ـــر )2006(، مامرســـة الدميقراطي تومـــاس ماي

ـــة، فيســـبادن. االجتامعي
ـــة  ـــة الدميقراطي ـــر )2005(، نظري ـــاس ماي توم

ـــبادن. ـــة، فيس االجتامعي
هانـــس جـــى مورغنثـــاو )1948(، السياســـة 
بـــن األمـــم، النضـــال مـــن أجـــل الســـلطة 

والســـام، نيويـــورك.
ـــية  ـــج )2015(، دبلوماس ـــوس مولر-هينين ماري
ـــن  ـــدوا م ـــم، زي ـــن فضلك ـــيكات؟ م ـــرت ش دف
ذلـــك!، املســـؤولية األملانية فيـــام وراء مبيعات 
ـــرشة مؤسســـة  ـــة مقرتحـــات، ن األســـلحة. ثاث
ـــرشت  ـــع IPG، ن ـــة واملجتم ـــة العاملي السياس

ىف 25.08.2014، برلـــن
ماريـــوس مولر-هينينـــج، بـــودو شـــولز، 
ـــة  ـــة ىف التنمي ـــان )2011(، والتنمي ـــا زوب ناتاش
يف البيئـــات غـــر اآلمنـــة، )FriEnt( إحاطـــة 
ـــة  ـــام والتنمي ـــل الس ـــة عم ـــم 10، مجموع رق

ــون. ــدار(، بـ )FriEnt( )إصـ
إميـــا مودســـى )2012(، مـــن املتلقـــن إىل 
املترعـــن. القـــوى الناشـــئة ومشـــهد التنميـــة 

ــورك، 2012. ــر، لندن/نيويـ املتغـ
ـــة  ـــامل سياس ـــينيش )2017(، مع ـــف موتس رول
خارجيـــة وأمـــن دميقراطـــي اجتامعـــي، يف: 
مجتمـــع جديد/منشـــورات فرانكفـــورت 

2017/9، الصفحـــات 34-30.
رولـــف موتســـينيش )2015(، التهدئـــة ليســـت 
االســـرتضاء، نحـــن بحاجـــة إىل املزيـــد، وليـــس 
ـــة  ـــة الدولي ـــكو، يف: السياس ـــن موس ـــا م ركوع
العنـــوان:  .19.01.2015 مـــن   واملجتمـــع 
http://www.ipg-journal.de/kolumne/ 
artikel/entspannung-ist-kein-appease-

ment-744، تـــم االطـــاع آخـــر مـــرة ىف 
.2017/11/23

رولـــف موتســـينيش )2014(، الشـــك ىف الذات؟ 
بـــاغ كاذب!، أزمـــة أوكرانيـــا تحتـــاج إىل أكـــرث 
ـــد،  ـــة البع ـــة أحادي ـــر دولي ـــات نظ ـــن وجه م
لقـــد بـــدأ االتحـــاد األورويب بالفعـــل ىف تعلـــم 
ـــة  ـــة الدولي ـــة، يف: السياس ـــة الخارجي السياس

واملجتمـــع مـــن 19.01.2015.
ديـــرت مـــور )2012(، مقدمـــة وتقديـــر مـــن 
وجهـــة نظـــر اســـرتاتيجية عســـكرية، يف: 
يورغ ســـامبلنب، شـــتيفان شـــوماخر )إصـــدار(، 
تكنولوجيـــا املعلومـــات وسياســـة األمـــن. هـــل 
ــى  ــة عـ ــة الثالثـ ــرب العامليـ ــتجرى الحـ سـ
ـــد  ـــن ملعه ـــاث األم ـــلة أبح ـــت؟، سلس اإلنرتن
 BoD، ،ماغديبـــورغ لألبحـــاث األمنيـــة

 .Norderstedt
باليـــس  موتشـــلر/ماريوس  أم  ماكـــس 
ــدم  ــن عـ ــدالً مـ ــر بـ ــب التريـ )2017(،واجـ
ــة  ــة االتحاديـ ــات للحكومـ ــل، توصيـ التدخـ
الجديـــدة إلصـــاح سياســـة تصديـــر األســـلحة 
ــون  ــدويل ىف بـ ــر الـ ــز التغيـ ــة، مركـ األملانيـ
)BICC(، موجـــز السياســـة رقـــم 7، بـــون.

حلـــف الناتـــو )2014(، بيـــان قمـــة ويلـــز 5 
http://www.nato.diplo.de/ ،2014 سبتمر
contentblob/4325924/Daten/4919195/

gipfelerklaerungwales.pdf )تـــم االطـــاع 
ـــر 2017(. ـــه ىف 03 أكتوب علي

ـــة،  ـــة التنمي ـــيلر )2005(، وسياس ـــس نوش فران
الوكالـــة االتحاديـــة للرتبيـــة املدنيـــة، سلســـلة 

ـــون ـــد 488، ب مجل
ـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لحقـــوق  مفوضي
اإلنســـان )2016(، اإلنـــذار املبكـــر والحقـــوق 
والثقافيـــة،  واالجتامعيـــة  االقتصاديـــة 
مكتـــب املفـــوض الســـامي لحقـــوق اإلنســـان 

)إصـــدار(، نيويـــورك.
ســـيبيديه بارســـا )2011(، تطويـــر العاقـــات 

عـــر األطلســـية تحـــت قيـــادة الرئيـــس 
األمريـــىك أوبامـــا، مجموعـــة مناقشـــة كولونيـــا 
ـــة،  ـــة واألمني ـــة الخارجي ـــول السياس ـــون ح ب
مؤسســـة فريدريـــش إيـــرت )إصـــدار(، بـــون.

تومـــاس بوجـــى )2015(، الفقـــر العاملـــي 
ومقـــال حقـــوق اإلنســـان، الوكالـــة االتحاديـــة 
للرتبيـــة املدنيـــة )إصـــدار(، مـــن السياســـة 

والتاريـــخ املعـــارص 2015/07/09، بـــون.
ــة  ــم املتحدة/مؤسسـ ــب األمـ ــر مكتـ كويكـ
ـــر  ـــدار( )2016(، تقري ـــرت )إص ـــش إي فريدري
ـــوق اإلنســـان والســـام  ـــن حق ـــط ب ـــن الرب ع
ـــع املســـتوى  ـــن ىف إطـــار التحضـــر الرفي واألم
ـــن  ـــلم واألم ـــول الس ـــاش ح ـــي للنق املوضوع

الدوليـــن ىف مايـــو 2016، جنيـــف.
تومـــاس ريـــد )2012(، الحـــرب االلكرتونيـــة 
لـــن تحـــدث، مجلـــة الدراســـات االســـرتاتيجية، 

ـــدون. 35:1، أبينغ
جيلـــرت ريســـت )2008(، تاريـــخ التنميـــة. 
مـــن األصـــول الغربيـــة إىل عقيـــدة عامليـــة، 

ــورك. لندن/نيويـ
ـــة  ـــؤولية الحامي ـــف )2013(، مس ـــرت رودول بي
ــي لــــ  ــم أخاقـ ــاين. تقييـ ــل اإلنسـ والتدخـ
»مســـئولية الحاميـــة« ىف ضـــوء التدخـــل ىف 
ـــن. ـــة، برل ـــوم والسياس ـــة العل ـــا، مؤسس ليبي

بيـــرت رودولـــف )2017(، الواليـــات املتحـــدة 
ـــب  ـــب. عواق ـــم ترام ـــت حك ـــة تح األمريكي
محتملـــة للعاقـــات عـــر األطلســـية، يف: 
كورينـــا هاوســـفيديل وآخـــرون. )إصـــدار(، 
تقريـــر الســـام لعـــام 2017، برلـــن 2017، 

الصفحـــات 55-45. 
 ،)2013 ( ســـالباخ  بيـــرت  كاوس 
 . نيـــة و لكرت إل ا ب  لحـــر  ا
مبـــاديء - طـــرق - أمثلـــة، اإلصـــدار 6.0 
http://www. بتاريـــخ 02.01.2013، الصفحـــة
dirk-koento.com/downloads/saalbach-
cyberwar-grundlagen-geschichte-

methoden.pdf )تـــم االطـــاع عليـــه ىف 02 
أكتوبـــر 2017(.

ـــتديت  ـــا شونش ـــر واليكس ـــوت زانجامي هارمت
الرخـــاء  وضـــاالت  طـــرق   )2009(
والنظريـــات واالســـرتاتيجيات مـــن أجـــل 
بـــادن. بـــادن  االقتصاديـــة،   التنميـــة 

ــانتاريوس )2007(، تغـــر املنـــاخ  تيلـــامن سـ
والعدالـــة العامليـــة، الوكالـــة االتحاديـــة 
للرتبيـــة املدنيـــة )إصـــدار( مـــن السياســـة 
بـــون.  ،2007/24 املعـــارص   والتاريـــخ 

مـــارك ســـاكر )2008(، سياســـة املســـؤولية 
تجـــاه الحاميـــة، مؤسســـة فريدريـــش إيـــرت، 
ورقـــة إحاطـــة 2 مـــن مؤسســـة فريدريـــش 

ـــن. ـــرت، برل إي

20 من الخطوط العريضة 
املهمة:

 1.  نزع السالح  

)صفحة 79 وما يليها، 

صفحة 95 وما يليها(

2.  حرب البوسنة  وكوسوفو   

)صفحة 60 وما يليها(

 3.  سياسة التهدئة   

)صفحة 56، صفحة 

144 وما يليها(

 4.  التنمية  

)صفحة 81 وما يليها، 

صفحة 83 وما يليها، 

صفحة 85 وما يليها(

 5.  قوة السالم  

)صفحة 32 وما يليها، 

صفحة 127 وما يليها(

 6.  تعزيز السالم

  )صفحة 77 وما يليها(.

 7.  الحرية  

)صفحة 39( 

 8.   األمن املشرتك  

)صفحة 26 وما يليها(

 9.  العدالة  

)صفحة 40، صفحة 81 وما 

يليها، صفحة 83 وما يليها(

  10   الحقوق األساسية  

)صفحة 42(
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كريســـتيان شـــالر )2008(، هـــل هنـــاك وجـــود 
ــة  ــن السياسـ ــة«، يف: مـ ــؤولية الحاميـ »ملسـ
والتاريـــخ املعـــارص، Jg.58.، 2008/46، نوفمـــر 

ـــات 14-9. 2008، الصفح
ســـيجامر شـــميدت وآخـــرون )إصـــدار( 
ـــة،  ـــة األملاني ـــل السياســـة الخارجي )2007(، دلي

ــبادن. فيسـ
ـــة = الســـام؟  ـــنايدر )2006(، العومل ـــد ش جرال
ـــة 61  ـــرصة، يف: السياســـة الدولي ـــة مخت معادل

ـــات 123-118. )2006( 6، الصفح
بـــروس شـــنر )2007(، شـــنر واألمـــن، 
 ،2007 يونيـــو،   4 بتاريـــخ   مدونـــة 
http://www.schneier.com/blog/
 archives/2007/06/cyberwar.html
.)2017 أكتوبـــر   3 ىف  االطـــاع    )تـــم 
 ،)2011( شـــميتز  وبيـــرت  شـــوىن  برنـــد 
الخـــوف مـــن الحـــرب االلكرتونيـــة. خـــراء 
أمـــن تكنولوجيـــا املعلومـــات الدوليـــون 
االلكرتونيـــة،  الحـــرب  أوهـــام   بشـــأن 
http://www.searchsecurity.de/themen-
bereiche/netzwerksicherheit/penetra-

tionstest-hacking/articles/391205/ )تم 
االطـــاع عليـــه ىف 02 اكتوبـــر 2017(.

كاوس شـــوبرت ومارتينـــا كايـــن )2011(، 
املعجـــم الســـيايس، الطبعـــة الخامســـة، دار 

ــون. نـــرش J.H.W. ديتـــس ناشـــف، بـ
ـــل )2017(،  ـــن شـــولتس وزيجـــامر غابريي مارت
ـــح كل يشء ال  ـــة يصب ـــام والعدال ـــدون الس ب
يشء، خمســـة أهـــداف ملرحلـــة جديـــدة مـــن 

ـــن. ـــدويل، برل ـــاون ال التع
رميونـــد زايديلـــامن )2004(، والســـام والحريـــة 
ـــات  ـــة للعاق ـــلامت املعياري ـــة واملس والعدال
الدوليـــة، يف: مانفريـــد ناب/الكســـندر العامة 
التجاريـــة )إصـــدار(، مقدمـــة ىف السياســـة 

ـــخ. ـــة، ميوني الدولي
أمارتيـــا ســـن )1999(، التنميـــة كحريـــة، 

أكســـفورد. 
ســـبرى )2017(، الكتـــاب الســـنوى 2017، معهد 
ـــخ  ـــام، نس ـــاث الس ـــدويل ألبح ـــتوكهومل ال س

ـــة، ســـتوكهومل. أملاني
إيلينـــا ســـونديرمان )2013(، مـــاذا بعـــد 
ـــاش حـــول  ـــة؟ النق ـــة لأللفي األهـــداف اإلمنائي
ـــر«، يف:  ـــة ىف التغي ـــم وأهـــداف التنمي مفاهي
توبيـــاس ديبيـــل، يوخـــن هيبلـــر وآخـــرون. 
)إصـــدار(، التوجهـــات العامليـــة. الســـام، 
التنميـــة، البيئـــة، الوكالـــة االتحاديـــة للتعليـــم 
ـــد 1366،  ـــدات، مجل ـــلة مجل ـــيايس، سلس الس

بـــون، الصفحـــات 193-173.
االئتـــاف الرملـــاين للحـــزب االجتامعـــي 
الدميقراطـــي )إصدار( )2017(، سياســـة الســـام 

والتهدئـــة للحـــزب الدميقراطـــي االجتامعي ىف 
ـــوار  ـــدى ح ـــة، منت ـــات الدولي ـــت التحدي وق
ـــزب  ـــاف الح ـــة الئ ـــام والتهدئ ـــة الس سياس

ـــن.  ـــي، برل ـــي الدميقراط االجتامع
ـــم االساســـية للحـــزب االجتامعـــي  ـــة القي لجن
الدميقراطـــي األساســـية )إصـــدار( )2015(، 
ـــا -  ـــة، وأوروب ـــة، والتنمي الســـام، والدميقراطي
خرائـــط الطريـــق مـــن وضـــع األزمـــة الحاليـــة 
ـــن. ـــة، برل ـــة مناقش ـــة، ورق ـــة العاملي للسياس

مايـــكل ســـتاك ودان كـــراوس )إصـــدار( 
 )2015(، مســـؤولية الحاميـــة ىف النقـــاش.

 »مســـؤولية الحاميـــة« بعـــد إعـــان ليبيـــا، 
سلســـلة املنتـــدى العلمـــي لألمـــن الـــدويل 

)WIFIS(، املجلـــد 32.
رونـــن ســـتينىك )2011(، »الربـــة املضـــادة 
 Süddeutsche.de، :غـــر قانونيـــة«، يف
http://www.sueddeutsche.de/digital/
cyberwar-und-voelkerrecht-ein-

 ،gegenschlag-ist-nicht-legal-1.1430089
ـــه ىف 02 أكتوبـــر  ـــاع علي ـــم االط ـــة، )ت مقابل

.)2017
فرانـــك فالـــرت شـــتاينامير )2016(، دروس 
دبلوماســـية مـــن سياســـة التهدئـــة، يجـــب 
أن يكـــون عـــرض التعـــاون ملمـــوس مثـــل 

الـــردع، IPG ىف 01.09.2016.
ـــة  ـــؤولية الحامي ـــور )2013(، مس ـــش تاك رامي
ـــا وســـوريا، إرشاك القـــوى الناشـــئة،  بعـــد ليبي
 ،)2( 36 ،The Washington Quarterly

الصفحـــات 76-61.
اللجنـــة املســـتقلة املعنيـــة بنـــزع الســـاح 
ـــرتك:  ـــن املش ـــة )1982(، األم ـــائل األمني واملس
مخطـــط للبقـــاء عـــى قيـــد الحيـــاة. نيويـــورك.

جوديـــث آن تيكـــرن )2001(، تجنيـــس السياســـة 
ـــا  ـــة م ـــج ىف مرحل ـــا واملناه ـــة، القضاي العاملي

ـــورك.  ـــة نيوي ـــاردة، مدين بعـــد الحـــرب الب
بيانـــكا تـــوىب غونســـالفيس )2003(، نظريـــة 
التنميـــة. مـــن التحديـــث إىل عـــدم التحديـــث، 

ـــرت. مونس
دينيـــس م. تـــول، أنيـــت فيـــر )2016(، أفريقيـــا 
ـــرصاع  ـــن ال ـــة. م ـــة الدولي ـــة الجنائي واملحكم
إىل إثبـــات الـــذات. دراســـات مؤسســـة العلـــوم 

والسياســـة SWP 2016/S02، برلـــن.
األمـــم املتحـــدة )2017(، مـــاذا تعنـــى 
ـــدة،  ـــم املتح ـــام«؟، األم ـــظ الس ـــارة »حف عب
https://undg.org/wp-content/ :العنـــوان
uploads/2017/01/Guidance-on-Sus-

،taining-Peace.170117.final_.pdf
هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة: منـــع 
الـــرصاع، والتحـــول للعدالـــة، وحفـــظ 
ـــرار  ـــذ ق ـــول تنفي ـــة ح ـــة عاملي ـــام. دراس الس

http:// ،1325 ـــم ـــدويل رق ـــن ال ـــس األم مجل
wps.unwomen.org/~/media/files 
un٪20women/wps/highlights/unw-/

.global-study-1325-2015.pdf
جـــر فـــان ديـــر لـــن )2017(، مســـتقبل احتكار 
ـــل  ـــة بدائ ـــوة: أربع ـــى للق ـــتخدام الرشع االس
للمســـتقبل العاملـــي، مؤسســـة فريدريـــش 
http://library. إيـــرت )إصـــدار( العنـــوان

pdf.13558/fes.de/pdf-files/iez، االطـــاع 
ـــرة. ـــر م ـــه آخ علي

دار نـــرش J. H. دبليـــو ديتـــس ناشـــف. 
ـــرش  ـــة عـــام عـــى دار ن )إصـــدار( )1982(، مائ
J. H. دبليـــو ديتـــس ناشـــف: 1881–1981. 
محـــارضات ىف االحتفـــال بالذكـــرى املئويـــة 
ـــو ديتـــس ناشـــف، ىف  ـــدار النـــرش J. H. دبلي ل

3 نوفمـــر 1981 ىف بـــون، بـــون.
هايدميـــارى فيتســـوريك تســـويل )2017(، 

ــورغ.  ــوأم، ماربـ ــام تـ ــدل والسـ العـ
هايدميـــارى فيتســـوريك تســـويل )2000(، 
ــام.  ــة السـ ــى سياسـ ــة هـ ــة التنميـ سياسـ
تحديـــات جديـــدة للســـام والتنميـــة ىف 
ـــن، يف:  ـــرن الحـــادي والعرشي ـــق إىل الق الطري
ـــام  ـــة والس ـــدار(: التنمي ـــيلر )إص ـــز نوش فران
ـــر  ـــول تأث ـــن. ح ـــادي والعرشي ـــرن الح ىف الق
تقريـــر برانـــدت، حجـــم خـــاص مـــن مؤسســـة 

التنميـــة والســـام، بـــون، ص 162-143.
هايدميـــارى فيتســـوريك تســـويل )2007(، 
تغيـــر العـــامل. الخـــرات والتقاريـــر، برلـــن.

تومـــاس جـــى فايـــس )2016(، التدخـــل 
اإلنســـاين، هوبوكـــن. 

غـــرد فايسكرشـــن )2009( والدميقراطيـــة 
االجتامعيـــة والسياســـة الخارجيـــة واألمـــن؛ 
األكادمييـــة الشـــبكية ملؤسســـة فريدريـــش 

إيـــرت. 
مجموعـــة البنـــك الـــدويل، األمـــم املتحـــدة 
)2017(، مســـارات الســـام: النهـــج الشـــامل 

ملنـــع الـــرصاع العنيـــف.
فولفغانـــغ تســـيلرن )2017(، رئاســـة منظمـــة 
ـــام  ـــة لع ـــا األملاني ـــاون ىف أوروب ـــن والتع األم
ـــن  ـــة األم ـــف منظم ـــم، ىف مل 2016 - أول تقيي
ــة  ــة االتحاديـ ــا ، الوكالـ ــاون ىف أوروبـ والتعـ

للتعليـــم الســـيايس )إصـــدار(، بـــون  .

 11.   املؤسساتية  

)صفحة 13(.

  12.   املثالية  

)صفحة 10(

 .13   حرب العراق  

)صفحة 67 وما يليها(

  14.   اعتامدات الحرب  

)صفحة 47 وما يليها، صفحة 51 وما يليها(.

 15.    الوقاية  من األزمات   

)صفحة 77 وما يليها(.

 16.    السلمية  

)صفحة 29 وما يليها(

  17.   الواقعية  

)صفحة 11( 

 18.   التضامن  

)صفحة 41 وما يليها، صفحة 44( 

 19.    أهداف التنمية املستدامة  

 )خطة 2030(  
)صفحة 81 وما يليها، صفحة 89 وما يليها( 

 20.     إعادة التسلح  

)صفحة 54 وما يليها( 
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ـــق  ـــت  )* 1979( ينس ـــتانتن بارفيل كونس
ــة  ــن العامليـ ــام واألمـ ــة السـ ــل سياسـ عمـ
ملؤسســـة فريدريـــش إيـــرت. ىف الســـابق، 
تـــرأس مكتـــب املؤسســـة ىف ميامنـــار. درس 
العلـــوم السياســـية ىف بـــون، هايدلـــرغ، 
ـــز عـــى  ـــدروز مـــع الرتكي باريـــس وســـانت ان

السياســـة األمنيـــة الدوليـــة. 

ـــة  ـــرأس األكادميي ـــن دام  )* 1981( ي يوخ
ملؤسســـة  االجتامعيـــة  الدميقراطيـــة 
ـــوم السياســـية  فريدريـــش إيـــرت. درس العل
وعلـــوم االتصـــال والقانـــون العـــام ىف مونســـرت 

وماالغـــا.

ـــاس هارمتـــان  )* 1982( متحـــدث ىف   توم
أكادمييـــة الدميقراطيـــة االجتامعيـــة ملؤسســـة 
ـــوم السياســـية  فريدريـــش إيـــرت. درس العل
والتاريـــخ الحديـــث والدراســـات الرومانســـية 
ــاك  ــل هنـ ــام عمـ ــا. كـ ــة كولونيـ ىف جامعـ
كمســـاعد باحـــث ىف معهـــد األبحـــاث 

للعلـــوم السياســـية والقضايـــا األوروبيـــة.

  يديـــر ماريـــوس مولـــر هينيـــج    
)* 1980( مكتـــب مؤسســـة فريدريـــش 
درس  والهرســـك.  البوســـنة  ىف  إيـــرت 
العلـــوم السياســـية واالقتصـــاد والجغرافيـــا 
االقتصاديـــة ىف كليـــة هندســـة رايـــن 

فيســـتفالن ىف آخـــن.

مايـــكل هريولـــد  )* 1980( هـــو منـــذ عـــام 
ـــذ  ـــة. من ـــة األملاني ـــة الخارجي 2009 ىف الخدم
ــل  ــازة للعمـ ــام 2016، كان ىف إجـ ــة عـ بدايـ
كمستشـــار للسياســـة الخارجيـــة ىف املجموعة 
الرملانيـــة للحـــزب االجتامعـــي الدميقراطـــي. 
درس العلـــوم السياســـية ىف برلـــن وليـــون 

ـــس. وباري

الدكتـــور مايـــكل هريكنديـــل  )* 1975( 
يعمـــل كمتحـــدث ىف الجمعيـــة االتحاديـــة 
للعمـــل االجتامعـــي للشـــباب الكاثوليـــيك 
ــية  ــوم السياسـ ــلدورف. درس العلـ ىف دوسـ

والتاريـــخ ىف كولونيـــا وبوخـــوم.

ـــو  ـــش  )* 1959( عض ـــف موتزنيت  د. رول
ىف البوندســـتاغ منـــذ عـــام 2002. درس العلـــوم 
ــل  ــاد وحصـ ــخ واالقتصـ ــية والتاريـ السياسـ
ــية ىف  ــوم السياسـ ــوراه ىف العلـ ــى الدكتـ عـ
برميـــن. يعمـــل رولـــف موتزنيتـــش ضمنـــا 
منـــذ عـــام 2013 نائبـــاً رئيـــس إئتـــاف الحـــزب 
االجتامعـــي الدميقراطـــي لشـــؤون السياســـة 
الخارجيـــة والدفـــاع وحقـــوق اإلنســـان، 
ــس  ــد ماكـ ــاء معهـ ــس أمنـ ــس مجلـ ورئيـ
ــا  ــات ىف كولونيـ ــة املجتمعـ ــك لدراسـ بانـ
ـــش  ـــة فريدري ـــس إدارة مؤسس ـــو مجل وعض

إيـــرت.

 د. نيكـــول رينفـــرت  هـــى عاملـــة سياســـية 
ــة.  ــة الخارجيـ ــة للسياسـ ــة األملانيـ ىف الهيئـ
ـــون، وىف جامعـــة الســـوربون ىف  درســـت ىف ب
باريـــس وجامعـــة جـــورج تـــاون ىف واشـــنطن 
دى ىس وحصلـــت عـــى درجـــة الدكتـــوراه ىف 

دور املؤسســـات السياســـية.

املؤلفون/طاقم التحرير/املساعدون 



يعمل بودو شولتىس  )* 1980( لصالح 
مؤسسة فريدريش إيربت، وينسق القسم 
املعنى بسياسة السالم واألمن العاملية كجزء 
من مرشوع العوملة من 2016 إىل 2017. مثل من 
2009 إىل 2015، ضمن آخرين، الوزارة االتحادية 
للتعاون االقتصادي والتنمية ىف الفريق العامل 
املعنى بالسالم والتنمية )FriEnt( وعمل ىف 
السابق ىف الجمعية األملانية للتعاون الدويل 

ىف نيبال.

د. غويدو شتاينربغ  يعمل ىف مؤسسة 
ىف  أوالً  عمل  برلني.  ىف  والسياسة  العلوم 
الجامعة الحرة ىف برلني ومن 2002 إىل 2005 
كمحارض عن اإلرهاب ىف املستشارية االتحادية 

بعد دراسته للعلوم اإلسالمية.

كان د. أوليفر تريانت  )* 1959( رئيًسا لقسم 
صناديق التفكري ىف مركز الدراسات األمنية 
ىف املعهد االتحادي السويرسي للتكنولوجيا 
بزيوريخ منذ عام 2012. عمل من 2001 إىل 
2012 ىف مؤسسة العلوم والسياسة ىف برلني، 
ومن عام 1986 إىل عام 2001 ىف معهد األبحاث 
التابع ملؤسسة فريدريش إيربت ىف بون وبرلني.

د. ماركوس ترومر  )* 1968( محارض ىف 
التابعة  االجتامعية  الدميقراطية  أكادميية 
العلوم  درس  إيربت.  فريدريش  ملؤسسة 
السياسية والقانون العام باإلضافة إىل العصور 
الوسطى والتاريخ الحديث ىف بون وحصل أيًضا 

عىل الدكتوراه ىف بون.

كارستني دى فويجت  )* 1941( يعمل ضمنا. 
كعضو هيئة رئاسة الهيئة األملانية للعالقات 
الخارجية. درس التاريخ والدراسات األملانية 
وكوبنهاجن  هامبورغ  ىف  واالسكندنافية 
وفرانكفورت أم ماين. لقد كان أيضا من عام 
1969 إىل عام 1972 الرئيس االتحادي للشباب 

االجتامعيني، ومن عام 1976 حتى عام 1998 
عضو ىف البوندستاغ، ومن عام 1999 إىل 2010 

املنسق االتحادي للتعاون األملاين األمريىك.

مارتن فيرنت  )* 1973( شغل سنة 2017 
منصب القائم بأعامل مكتب الدولة ملؤسسة 
فريدريش إيربت ىف هيسني وىف 2018 محارض ىف 
قسم دعم الطالب مبؤسسة فريدريش إيربت. 
درس العلوم السياسية والدراسات األملانية 

والقانون العام ىف ترير. 

درست هايدى مارى فيتسوريك تسويل  
)* 1942( تربية معلمني للمدارس اإلعدادية 
والثانوية  ىف فرانكفورت أم ماين. كانت أيضا   
عضو الربملان األورويب ىف الفرتات من 1979 
إىل 1987، وكانت من 1987 إىل 2013 نائبة 
 1998 الفرتة من  البوندستاغ وكانت ىف  ىف 
إىل 2009 وزيرة اتحادية للتعاون االقتصادي 
والتنمية، وكانت ىف الفرتة من 1993 إىل 2005 
نائب رئيس الحزب االجتامعي الدميقراطي 
والرئيس االتحادي للشباب االجتامعيني من 

1974 إىل 1977.

إنكني فيزى  )* 1975( محارضة ىف جامعة 
كونستانتس، ومراجعة علمية للتعاون التنموي 
الدويل ومدربة ىف التعليم السيايس للبالغني. 
درست العلوم اإلسالمية ىف جامعة برلني الحرة 

وجامعة هارفارد.
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