
األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  17  - جانفي  2017 . ص 169 - 175  

األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

األمن يف املتوسط بني التعاون والتنافس

ملخص

إن تسليط الضوء على موضوع التعاون األورو متوسطي ينطلق من دور الفواعل في منطقة المتوسط، في سياق 
ترسيخ مقاربة " الكل األمني" بشعار " المتوسط منطقة آمنة في عالم أفضل"، حيث من مصلحة بلدان منطقة 
المتوسط تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، وذلك في ظل التعاون والتنافس الذي تشهده المنطقة، ما 
يقودنا إلى طرح األسئلة التالية ماهي أهم الفواعل في المنطقة األورو متوسطية؟ وما طبيعة العالقة بينها؟ 
وما دورها في تحقيق األمن والسلم في المنطقة؟، ولإلجابة على هذه األسئلة يتم تحليل الموضوع من خالل 

محورين أساسيين.
المحور األول: العالقات األورو متوسطية من الجيوتاريخية إلى تعقد الوضع الدولي

المحور الثاني: مسار برشلونة والتحديات األمنية في المنطقة األورو متوسطية
الكلمات  الدالة : األمن، العالقات األورومتوسطية، التحديات األمنية.

Abstract 

shedding a light on the Euro-Mediterranean collaboration topic begins with highlighting the role of the actors in 

the Mediterranean zone in the context of emphasizing the entirely security-oriented approach under the slogan” 

the Mediterranean is a safe zone in a better world” where the main interest of the Mediterranean countries is 

assuring security and stability in the region in the atmosphere of collaboration and competition that the zone 

witnesses. This leads us to ask the following questions: what are the main actors in the Euro-Mediterranean zone? 

What kind of relations exists between them? What are their roles in achieving peace in the region? To answer 

these questions we will analyze the topic from to aspects.

The first aspect is: the Euro-Mediterranean relations from the geo-historical perspective to the complication of 

the international situation. 

The second aspect: Barcelona Process and security challenges in the Euro-Mediterranean zone.
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 Security in the Mediterranean between Collaboration
and Competition

)أ(أ.سفيان طبوش، )ب( أ.د غربي محمد

soufyane.tabouche@gmail.com - أ( جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف(

                                                                                                                  )ب( أستاذ التعليم العالي،  المركز الجامعي تيسمسيلت

169



أ.سفيان طبوش | أ.د غربي محمد

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  17  - جانفي 2017 . ص 169 - 175   170

مقدمة

أن  إذ  األمن،  بناء  طريقة  حول  االسرتاتيجيني  منظور  اختلف 
استمرار بعض  لزالت صامدة بسبب  هناك منظورات تقليدية 
الراهنة،  الدولية  السياسة  يف  الباردة  احلرب  سلوك  أوجه 
تطوير  يف  واستمرارها  بأسلحتها  النووية  القوى  كاحتفاظ 
األسلحة،  جتارة  سوق  حول  واملنافسة  التقليدية  الردع  أدوات 
العسكرية  غري  العناصر  أدرجت  جديدة  منظورات  وهناك 
األمن  لتحقيق  وتعاون  شراكة  إطار  يف  وذلك  املفهوم  يف 
تربطها  اليت  متوسطية  األرو  العالقات  وتعترب  واالستقرار، 
العناصر  أدرجت  اليت  املنظورات  أحد  ضفتيها  بني  شراكة 
خالل  من  املنطقة  يف  األمن  وحتقيق  للتعاون  العسكرية  غري 

احملددات اجليو اقتصادية األمنية واجليوسياسية.
التعاون األورو متوسطي ينطلق  الضوء على موضوع  فتسليط 
من دور الفواعل يف منطقة املتوسط، يف سياق ترسيخ مقاربة " 
الكل األمين" بشعار " املتوسط منطقة آمنة يف عامل أفضل"، حيث 
من مصلحة بلدان منطقة املتوسط حتقيق األمن واالستقرار يف 
املنطقة، ما يقودنا إىل طرح األسئلة التالية ماهي أهم الفواعل 
وما  بينها؟  العالقة  طبيعة  وما  متوسطية؟  األورو  املنطقة  يف 
على  ولإلجابة  املنطقة؟،  يف  والسلم  األمن  حتقيق  يف  دورها 

األسئلة يتم حتليل املوضوع من خالل اخلطة التالية:
إىل  اجليوتارخيية  من  متوسطية  األورو  العالقات  األول:  احملور 

تعقد الوضع الدولي

أوال: جيو تارخيية  العالقات يف منطقة املتوسط

ثانيا: املتوسط مسرح لتعقيدات الوضع الدولي

ثالثا: دور الفواعل يف منطقة املتوسط

املنطقة  يف  األمنية  والتحديات  برشلونة  مسار  الثاني:  احملور 
األورو متوسطية

أوال: األمن الدعامة األساسية ملسار برشلونة

ثانيا: الرهانات األمنية يف منطقة املتوسط

ثالثا: حتديات بناء سياسة متوسطية متكاملة  

رابعا: حنو إسرتاتيجية أمنية يف منطقة املتوسط

إىل  اجليوتارخيية  من  متوسطية  األورو  العالقات  األول:  احملور 
تعقد الوضع الدولي

أوال: جيو تارخيية  العالقات يف منطقة املتوسط

على مر التاريخ اإلنساني مل يكن البحر األبيض املتوسط جمرد 
مانع مائي بني منطقتني جغرافيتني متجاورتني، بل كان دوما 
جتمع  وخمتلفتني  متمايزتني  حضارتني  بني  فاصلة  منطقة 
املتوسط  األبيض  البحر  الصراع/ احلوار، كان  بينهما جدلية 
تأثري  حتت  واجلنوب  الشمال  بني  منيعا  حاجزا  مضت  لقرون 
اليت  اليت طغت على سياسة روما  البيزنطية  التفرقة  سياسة 

متوالية  حروبا  البحر  هذا  وشهد  االندماج،  إىل  ترمي  كانت 
وقرطاجنة،  الرومان  وبني  والفرس،  اليونان  بني  العصور  عرب 
وبني بيزنطا والعرب وبني الصليبيني واملسلمني، وبني اسبانيا 
صراع  نظرة  املتوسط  البحر  على  سيطرت  وهكذا  واألتراك، 

ثنائي فصل بقوة بني الشمال واجلنوب وبني الغرب والشرق.
النهضة  انطالق  منذ  املتوسط  ضفيت  بني  العالقات  مرت  لقد 

الصناعية األوروبية وحتى اآلن بثالث مراحل أساسية وهي)1(:
القوة  باستخدام  وذلك  واالحتالل:  العسكري  الصراع   -1
السياسية  اهليمنة  وجتسيد  الثروات  لنهب  املباشرة  العسكرية 

واالقتصادية والثقافية.
على  كبري  حتول  نتج  املباشر:  غري  العسكري  الصراع   -2
حماوالت  ولكن  العربية،  املنطقة  يف  األوروبي  الدور  صعيد 
اليت سبق  العسكري إلسرائيل  الدعم  أروبا تواصلت من خالل 
للدور  اسرتاتيجي  كبديل  العربية  األرض  على  أوجدتها  وأن 
العسكري األوروبي املباشر، مبا شكل املعادلة االسرتاتيجية اليت 
التغلب عليها حتى اآلن، أو من خالل ما  العرب من  مل يتمكن 
خلفته حقبة االستعمار من أوضاع متشابكة أوجدت حالة من 

الفرقة والصراعات الدائمة.
ممارسة  عن  أروبا  غياب  يأت  مل  جديدة:  أروبية  شعارات   -3
ظروف  من  ناجتا  كان  بل  طوعيا  ختليا  املنطقة  يف  نفوذها 
خططها  تغيري  إىل  دفعها  ما  إرادتها،  عن  خارجة  إسرتاتيجية 
ووسائلها - ملمارسة هذا النفوذ - من العمل العسكري إىل العمل 
من خالل العالقات االقتصادية والثقافية أو العلمية؛ وذلك من 
خالل طرح مشاريع يف املنطقة سواء مشروع الشراكة األورو 

متوسطية أو االحتاد من أجل املتوسط.
ثانيا: املتوسط مسرح لتعقيدات الوضع الدولي

ويف ظل تشابك هذه العالقات مل يعد يلعب أهل هذا البحر يف 
التجارة واحلروب إال دورا صغريا دور البيادق على الرقعة، حتول 
حسب رغبة القوى البعيدة؛ لقد أظهرت التجارب التارخيية يف 
العالقات العربية األوربية أن املواقف األوربية باإلمجال - منذ 
حملاولتها  حمصلة  كانت   - اآلن  وحتى  الصناعية  النهضة 
أهدافها  لتحقيق  فيها  نفوذها  متكني  أو  املنطقة  احتالل 
الراهنة  واملؤشرات  املاضية  الثوابت  ضوء  ويف  االستعمارية، 
تتأثر  العربية  األوربية  العالقات  حمددات  أن  القول  ميكن 
الواليات  بني  والصراع  االتفاق  خبلفيات  املقبلة  املرحلة  خالل 
املنطقة)2(،  يف  النفوذ  مناطق  على  وأوربا  األمريكية  املتحدة 
أوروبا، وهذا  استدعاء دور  العربي ال ميانع  املوقف  وأن  خاصة 
27ـ28  بريوت  يف  املنعقدة  العربية  القمة  مؤمتر  يف  أكده  ما 
يرى  اخلتامي،  بيانه  من  عشر  التاسع  البند  يف  مارس2002 
جانب  إىل  الفاعل  بدورها  االضطالع  أوروبا  مواصلة  ضرورة 

جهود الدول الصديقة األخرى)3(.
لقد حتول املتوسط بضفته الشمالية واجلنوبية إىل مسرح يصور 
تعقيدات الوضع الدولي وجيسد تناقضاته وتوتراته وال توازناته، 
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اقتصادية،  )دميغرافية،  الرهانات  من  سلسلة  تواجهه  حيث 
اهلويات  بني  للتمايز  جماال  ميثل  فهو  عسكرية(  سياسية، 
والثقافات وفضاء للرفض املوروث كما أشار أركون، وللحروب 
القائمة )استعمار، تهويد فلسطني، قربص، البلقان، والتحوالت 
السياسية يف املنطقة العربية بعد 2011 ليبيا، سوريا...(، فاملتوسط 
يفصل بني عاملني يف الشمال شعوب غنية تنظمها قيم دميقراطية 
ليربالية جتسد بناء سياسي واقتصادي موحد، واجلنوب ذو بنى 
تقليدية ونزاعات ومتزقات داخلية)4(، واعترب جون كريستوف 
روفني املتوسط منطقة ال توازن وتوتر بني الشمال واجلنوب يف 
كتابة" أوهام اإلمرباطورية وعظمة الربابرة"؛ وأضحت منطقة 
املتوسط ذات ميزة اسرتاتيجية لعاملني مرتابطني أوهلما النفط 
األمريكية  الدفاع  لوزارة  فطبقا  األمنية،  التهديدات  وثانيهما 
متلك  ال  الصحراء  جنوب  أفريقية  دولة  أربعني   )40( حنو  فإن 
السيطرة الكافية على حدودها ومن ثم فإنها متثل مالذا آمنا ألي 

مجاعة توسم بأنها إرهابية)5(. 
ثالثا: دور الفواعل يف منطقة املتوسط

العسكرية  باملصلحة  حمكوم  املتوسط  منطقة  يف  الوضع  إن 
واالقتصادية للقوى الكربى، فالتصادم يف منطقة املتوسط يعود 
ألسباب جيو اقتصادية بعدما كان وجود عدو مشرتك مبثابة 
مظلة ختتفي حتتها كل التناقضات؛ حيث يرى مسري أمني أن 
جنوب املتوسط" يشكل يف املدى املتوسط وسيلة ممتازة للضغط 
على أوروبا، وعلى هذا األساس سعت الواليات املتحدة األمريكية 
للتحكم يف قطاع احملروقات انطالقا من اجلزائر وكل املتوسط 
الواليات  أفغانستان، لذا أخذت  وصوال إىل ما وراء اخلليج إىل 
السيطرة  لضمان  اخلليج  حرب  يف  املبادرة  األمريكية  املتحدة 
وتوجيهه  السالم  مسار  رعاية  ثم  العربي  العامل  كل  على 
لتجعل من أروبا جمرد تابع للقوة األمريكية")6(، رمبا ميثل هذا 
االهتمام األمريكي وكذلك الصيين املتزايد بالقارة االفريقية 
تدخال يف مناطق النفوذ التقليدية األوروبية السيما الفرنسية 
والفرنسي  األمريكي  النفوذين  بني  العالقة  بدأت  وقد  منها، 
تأخذ الطابع التنافسي على الكعكة النفطية اإلفريقية، فهناك 
يف  اجلديدة  األمريكية  االسرتاتيجية  من  كبري  فرنسي  قلق 
إفريقيا، حبيث تبدو اإلسرتاتيجية الفرنسية يف وضع دفاعي 
اهلجوم  مواجهة  يف  نفوذها  مواقع  على  احلفاظ  حتاول  وهي 
األمريكي، بل والصيين إلجياد موضع قدم يف هذه املناطق حيث 
يعين  ما  وهو  إفريقية،  األورو  الرابطة  مفهوم  فرنسا  تطرح 
لفرنسا)7(،  اإلفريقية  السياسة  على  األوروبي  الطابع  إضفاء 
أما الصني فرتتبط بتفسري ما يعرف ب" الصعود االسرتاتيجي" 
املقدرات، حيث يزيد من تعقيد  الشامل يف كل  التزايد  ويعين 
القوة كونها ال ترتبط وال تطالب  التزايد يف أهمية هذه  هذا 
االحتاد  عكس  التعاون  إجراء  مقابل  مدنية  إصالحات  بأي 
الشرطية  على  تقوم  سياسات  غالبا  اعتمد  الذي  األوروبي 
شريك  ثاني  الصني  أصبحت  حيث  والدميقراطية،  احلقوقية 
للمغرب وراء االحتاد األوروبي وثالث شريك ملصر وليبيا ورابع 
شريك للجزائر وخامس شريك لتونس، وتعد الطاقة واألنشطة 

االقتصادية حمددا كبريا يف السياسة الصينية)8(. 
إعتبار  ميكن  هل  املتوسط  منطقة  على  التنافس  هذا  ظل  ويف 
عقد  لبناء  حقيقية  دعوة  متوسطية  األورو  الشراكة  مشروع 
الشامل  األمن  ضمان  بإمكانه  املتوسط  ضفيت  بني  تنموي 
واجلماعي يف املنطقة؟، أو أنه مبادرة اسرتاتيجية يف ظل احتدام 
التنافس على منطقة املتوسط بني القوى الكربى الذي يرتتب 

عنه حماولة لتقسيم النفوذ يف شكل جديد؟. 
العظمى  االمرباطورية  لبناء  وسعيا  الكربى  اللعبة  ظل  ويف 
السياسة األمريكية تعرف اهتماما  العامل، بدأت  واهليمنة على 
السياسة  على  بآثاره  التطور  هذا  ويلقي  بإفريقيا،  متزايدا 
التنافس  وعلى  املتوسط  األبيض  البحر  يف  األرومتوسطية 
ومستجد  إفريقيا  يف  احلاضرة  التقليدية  األوروبية  القوة  بني 
احلضور األمريكي، حيث يشكل اجملال األمين أحد أهم اجملاالت 
أهمية  ازداد  والذي  بإفريقيا  األمريكي  االسرتاتيجية لالهتمام 
بعد 11سبتمرب، وباحلضور البارز للحركات األصولية املسلحة 
املغرب  يف  والقاعدة  نيجرييا،  يف  حرام  كبوكو  إفريقيا  يف 
ومجاعة  الصومال،  يف  اجملاهدين  الشباب  ومجاعة  اإلسالمي، 
أنصار الدين يف مالي، وكذلك توسع ما عرف بالدولة اإلسالمية 
آخر  عامل  املعطى  هذا  إىل  ويضاف  )داعش(،  والعراق  الشام  يف 
التدخل  خيول  ما  النفط  واستكشاف  الطاقة  يف  يتمثل  حيوي 
مباشر  تدخل  سواء  األمريكية  املتحدة  للواليات  فأكثر  أكثر 
أو بالنيابة أو اعتمادا على احملاور، واعتماد على بلدان احملاور يف 

إفريقيا إلجياد البدائل كنيجرييا واجلزائر وجنوب إفريقيا.  
تعترب إسرائيل ذات أهمية إسرتاتيجية بالنسبة للواليات املتحدة 
امليزة اليت حتظى بها إسرائيل حمددا  األمريكية، حيث تشكل 
األمريكي  اإلسرتاتيجي  الدبلوماسي  السلوك  لتفسري  أساسيا 
واخلليج  مصر  تشمل  اليت  الدائرة  ويف  املتوسط  شرق  يف 
البارز يف تعريف  وإيران وتركيا، لقد أناطت إسرائيل بأثرها 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  عاملية  قوة  أهم  لدن  من  املتوسط 
بريطاني  إسرتاتيجي  تنافس  جمال  من  املتوسط  حتول  لقد 
احلرب  يف  أمريكية  سيطرة  شبه  تنافس  جمال  إىل  فرنسي 
السيطرة  مد  حول  يقوم  فرنسا  اهتمام  كان  وبعدها،  الباردة 
لربيطانيا  املتوسط  وكان  لفرنسا،  الروماني  اإلرث  وترمجة 
العبور  الضاربة ومرونة  البحرية  الذي يعكس قوتها  احلوض 
البحر  فكانت  مستعمراتها،  أهم  كان  حيث  آسيا  إىل  والولوج 
جمال احتكاك جغرايف سياسي ثقايف جيذب القوى للتحكم يف 

جيو إسرتاتيجيته.
املنطقة  يف  األمنية  والتحديات  برشلونة  مسار  الثاني:  احملور 

األورو متوسطية

 أوال: األمن الدعامة األساسية ملسار برشلونة 

 ويف ظل التنافس يبقى األمن املتوسطي يف ديناميكية وحوض 
املتوسط العمق االسرتاتيجي اجلنوبي ألوروبا حيث تشكل قضية 
األمن املوجه الرئيس الذي حيكم التصور األوروبي للشراكة، 
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وهذا ما يالحظ من خالل ما أعطته ندوة برشلونة من اهتمام 
متميز لقضية األمن باعتباره مفتاحا للتعاون، ولذلك ال يكفي 
ميكن  ال  بل  األوروبي  األمن  لضمان  وحدها  العسكرية  القوة 
التكلم عن األمن دون التكلم على التنمية االقتصادية والتطور 
األوروبية  الدول  أن  أليبوني  روبرنو  يشري  حيث  السياسي؛ 
متيل إىل تقدير أن القدرات العسكرية لدول الضفة اجلنوبية 
والثقافية  سياسية  السوسيو  العوامل  لكن  تهديدا،  تشكل  ال 
يف  تهديد  إىل  تتحول  أن  ميكن  وأخطار  توترات  اليوم  تشكل 

املستقبل)9(.
وباإلرهاب  املنظمة  اهتماما باجلرمية  أفريكوم  ويوضح وجود 
يف منطقة الساحل والصحراء من خالل عملية احلرية الدائمة 
حيث  الصحراء،  عرب  اإلرهاب  حماربة  وعملية  الصحراء  عرب 
وموريتانيا  وتونس  واجلزائر  املغرب  دول  العملية  هذه  تشمل 
وتشاد ومالي والنيجر ونيجرييا والسنغال، ويالحظ من خالل 
األمريكية  االسرتاتيجيات  بني  الكبري  التداخل  الربامج  هذه 
لنهج  تسعى  واليت  منها،  الفرنسية  باخلصوص  واألوروبية 
إال  والصحراء،  الساحل  يف  بها  خاص  أمين  وتنسيق  أسلوب 
اإلقليمية  البيئة  وإكراهات  اإلسرتاتيجية  اإلكراهات  أن 
لدى  متزايدا  مطلبا  األطلسي  عرب  التنسيق  جعلت  والدولية 
األوروبيني جتلى يف األزمة الليبية بوضوح رغم حماولتهم بناء 
الفرنسية  اجلهود  باخلصوص  مستقلة  أروبية  دفاع  سياسة 

األملانية يف ذلك. 
كل  على  العربي  والوطن  املتوسط  ملنطقة  املقلق  فالوضع 
األصعدة جيرب األمريكيني واألوروبيني الذين عارضا بعضهما 
البعض يف احلرب على العراق أن يراجعوا مفهوم األمن والسلم 
والدفاع وذلك بالتخلي عن السياسة التدخلية؛ إذ ترى أمريكا 
الكثري من  األورو متوسطي بيئة خطرة، بينما يرى  أن اجملال 
للخروج  بد من مساعدتها  أنه منطقة يف خطر ال  األوروبيني 

من منزلقات هذا اخلطر)10(.
ثانيا: الرهانات األمنية يف منطقة املتوسط

واملشاريع  املبادرات  املتوسط جمموعة من  لقد شهدت منطقة 
مبنطق  حمكومة  جديدة  اقتصادية  هويات  ظل  يف  الدولية 
التنافس موجهة حنو هذه املنطقة وفق مفاهيم جديدة لألمن 
سواء  التحديات  من  جمموعة  املنطقة  وتواجه  واالستقرار، 
وانتشار  واهلجرة  االجتماعية  أو  االقتصادية  بالفوارق  تعلقت 
وطرح  التطرف،  وتصاعد  الداخلية  والنزاعات  األسلحة، 
وعالقتها  جهة  من  بالدميقراطية  التنمية  عالقة  إشكالية 
باالستقرار من جهة أخرى، فالدميقراطية قد تؤدي يف بدايتها 
الدولة  عجز  وبالتالي  الالستقرار  وإثارة  النزاعات  تأجيج  إىل 

عن أداء وظائفها)11(.
املنطقة،  يف  املطروحة  املشاريع  وتزايد  الالاستقرار  ظل  ويف 
املتحدة  الواليات  القلق واالنزعاج األوروبي من حماولة  تزايد 
بشكل مستمر لتهميش الدور األوروبي خاصة مع خطاب بوش 
التشكل  بدأ يف  الذي  1990 لتشكيل نظام دولي جديد  سبتمرب 

مع بداية حرب اخلليج، حيث يقول مسري أمني أن " قرار حرب 
اخلليج قد اختذ يف واشنطن بكل حرية بوصفه احدى الوسائل 
املنوي استخدامها ملنع تشكل الكتلة األوروبية بإضعاف أوروبا 
اخلطر  واستبدال  السياسي  األوروبي  البناء  هشاشة  وإبراز 
املتحدة  الواليات  سيطرة  عرب  وهذا  باجلنوب)12(،  الشيوعي 
إبراز  إىل  باإلضافة  منفردة  النفط  منابع  على  األمريكية 
األوروبي،  البناء  يف  السياسية  النظر  وجهات  يف  االختالف 
األوسط  الشرق  يف  التسوية  عملية  انطالق  منذ  وكذلك 
وحماولة الواليات املتحدة األمريكية السيطرة على مشروعات 
التعاون االقتصادي يف إطار القمم االقتصادية املتعاقبة، حيث 
املتحدة  الواليات  أن   ": بقوله  إليبوني  روبريتو  ذلك  عن  عرب 
األمريكية تفضل أن يضطلع األوروبيون بعبء أكرب يف البحر 
السياسية  القرارات  الختاذ  منرب  وجود  بدون  ولكن  املتوسط 
املشرتكة، حيث لن يشعر األمريكيون بالثقة من نتيجة هذا 
يف  العليا  باليد  حيتفظوا  أن  سيفضلون  فإنهم  ثم  ومن  املنرب، 
مسائل األمن، وسيعارضون إنشاء مؤسسة متوسطية على غرار 
مؤمتر األمن والتعاون األوروبي تتعامل مع قضايا األمن، ومن 
ناحية أخرى فبدون وجود منرب مشرتك لن يتحرك األوروبيون 
بقوة الضطالع مبسؤوليات أكرب يف املسائل األمنية والسياسية 

يف البحر املتوسط والشرق األوسط")13(.  
ثالثا: حتديات بناء سياسة متوسطية متكاملة  

 حيث حتد اإلكراهات املرتتبة عن واقع دولي وإقليمي يتسم 
بأزمة مالية واقتصادية من قدرات االحتاد األوروبي وأعضائه 
خمتلف  تشمل  وسريعة  وفعالة  متكاملة  سسياسة  بلورة  يف 
القطاعات، ورغم الضغوط اليت ميارسها التحول اجليوسياسي 
األزمة  الشمال  يف  املتوسطية  املنطقة  به  مرت  الذي  السريع 
األزمة  تؤثر  حيث  2008؛  من  ابتداء  واالقتصادية  املالية 
ثالث  خالل  من  متوسطية  األورو  العالقات  يف  االقتصادية 
مستويات، أوهلا احلد من فرص إعداد وإجناز برامج بتكاليف 
مالية جديدة وباهظة، وثانيا احلد من سياسات املساعدات، أما 
ثالثا ينجم عن ختوف الشركاء اجلنوبيني من عدم االستقرار 
التحوالت  اجلنوب  ويف  األوروبي)14(؛  اإلحتاد  يف  االقتصادي 
لبعض  يتيح  التحول  هذا  فإن   2011 من  ابتداء  اجليوسياسية 
الدول فرصة تارخيية للبحث عن فرصة جديدة للتعاون مثل 

تركيا اليت هي وضع أفضل.
ويف ظل النظام الدولي الذي ال تستطيع فيه أي دولة أن تؤمن 
بقاءها إال باالعتماد على نفسها وعلى قدراتها الدفاعية فقط، 
حيث يبدو أن دوال كثرية يف املنطقة مستعدة أساسا لالنضمام 
إقليمية  أنظمة  إقامة  إىل  اهلادفة  املدى  البعيدة  اجلهود  إىل 
سيتبعون  جريانها  بأن  جتزم  أن  تستطيع  ال  ولكنها  سلمية، 
لن  تعاونا  األقل  الدول  بأن  جتزم  بأن  وال  هلا،  مماثلة  سياسة 
السالح،  نزع  من  عليها  يرتتب  وما  التعاونية  سياساتها  تستغل 
ويالحظ أن عدم االستقرار بشأن النوايا املستقبلية ألي خصم 
حمتمل يشري إىل نقص معلوماتي جوهري يف النظام؛ مما يؤدي 
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من  اعتداء  أي  من  دائما  نفسها  محاية  حتاول  أن  إىل  بالدول 
جانب األطراف الدولية بأن تبين استعدادات تسليحية ضخمة، 
وعندئذ ينظر جريانها عن قرب أو عن بعد إىل ضرورة ضمان 
األمن من خالل االستعداد العسكري، على أنه سياسة خارجية 
رفع  إىل  فيتجهون  أراضيهم،  سالمة  يهدد  وخطر  عدائية 
قدراتهم الدفاعية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل تبين السياسات 
منطقة  يف  األمين  املأزق  فيتشكل  األوىل)15(،  للدولة  الدفاعية 
ذالك  ويتجلى  الدول،  بني  الثقة  وعدم  الشك  نتيجة  املتوسط 
واضحا يف السباق حنو التسلح العربي مقابل إسرائيل، أو سباق 
التسلح بني اجلزائر واملغرب، وهكذا تعترب اجلهود الدفاعية اليت 

تقوم بها أي دولة من وجهة نظر جريانها استعدادا للهجوم.
األمريكية  املتحدة  الواليات  تسعى  اليت  التصورات  خالل  ومن 
اخلرائط  رسم  إعادة  أجل  من  األوروبي  واالحتاد  وإسرائيل 
اجليو اقتصادية واجليوسياسية واألحزمة األمنية اجلديدة يف 
املنطقة مبا ميكن إسرائيل من فرض نفسها، ال باعتبارها جسدا 
غريبا زرع قسرا يف املنطقة لتحقيق أهداف استعمارية، وإمنا 
واهليمنة  الصراع  عالقات  باستبدال  عضويا  جزءا  باعتبارها 
املستمر  التلويح  رغم  املنطقة  يف  والتعاون  الشراكة  بعالقات 
صياغة  إعادة  يف  دورها  ملمارسة  املستعدة  العسكرية  بالذراع 
اخلارطة اجليوسياسية واألمنية يف املنطقة، ويف ظل التنافس 
املدعمة  املتوسط  املنطقة بني دول مشال  املستمر يف  والتعاون 
الشمال  حلف  العسكري  وذراعها  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

األطلسي لضمان أمن واستقرار إسرائيل سعت إىل)16(:
العربي. املغرب  • فصل بلدان املشرق عن بلدان 

املشرق   " ودمج  مصر،  يشمل  لكي  املشرق  تعريف  إعادة   •
اجلديد" مع إسرائيل يف منظومة تعاون اقتصادي وأمين.

)عند  دجمه  وحماولة  العربي  املشرق  عن  العراق  فصل   •
اقتصادية  منظومة  يف  والسياسي(  األمين  االستقرار  حتقيق 
إيران  رمبا  أو  اخلليج،  بلدان  تشمل  أن  ميكن  جديدة  وأمنية 
مظلة  وحتت  الحقا،  الوسطى  آسيا  من  إسالمية  ومجهوريات 
األمريكية  املفاوضات  تقدم  مع  خاصة  ألمريكية  اهليمنة 

اإليرانية يف امللف النووي اإليراني.
واألمين  االقتصادي  اجملال  يف  العربي  املغرب  بلدان  دمج   •

لبلدان البحر األبيض املتوسط األوروبية.
بلدان  باعتبارها  واليمن  والصومال  السودان  وتهميش  عزل   •
خاصة  اقتصادية  ومناطق  أمنية  لنظم  وضمها  أطراف، 

بإفريقيا والقرن اإلفريقي.
إىل  العربي  التحرر  حلركة  قاطرة  من  فلسطني  حتويل   •

معرب وجسر إلسرائيل حنو الدول العربية. 
للحلف   1999 واشنطن  قمة  يف  أن  نسجل  أن  ميكن  وعموما 
األطلسي، مت اختاذ قرارات غريت الرؤية األمنية اليت مت تبناها 
التدخل  احللف  حق  من  أصبح  حيث  املاضية،  سنة   50 خالل 
اعتمدتها  اليت  الوثيقة  حددت  قد  و  اجلغرايف  حميطه  خارج 

اليت  األمنية  والتهديدات  العاملية  املخاطر  بعنوان:"  القمة 
تستدعي تدخل احللف واليت تشمل)17( :

1- احتمال انقطاع اإلمدادات مبادة حيوية كالنفط مثال.

بلدان  خارج  من  بلد  من  انطالقا  إرهابية  أعمال  وقوع   -2
احللف.

3- نشوء حركة تشريد أو هجرة مجاعية من منطقة ما.

احللف  )مبفهوم  واسع  نطاق  على  اإلنسان  حقوق  انتهاك   -4
طبعا أي ازدواجية مفهوم حقوق اإلنسان حيث يتدخل احللف 

أينما توجد مصلحة الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها(.
5- استفحال اجلرمية املنظمة مثل: جتارة املخدرات.

أن  بلد ال جيب  إىل  الشامل  الدمار  أسلحة  احتمال وصول   -6
تصل إليه.

إن أهم فراغ تواجهه منطقة املتوسط هو غياب تعاون مؤسسي 
منظم إقليميا، ويعود ذلك لعناصر نظرية يتحكم فيها اإلرث 
التارخيي وتناقض املصاحل وعدم تقاسم اهلوية املتوسطية، ويف 
ظل هذا التناقض تسعى الدول إلجياد البدائل املتنوعة اليت ترتكز 
على وجود عدة واجهات جيوسياسية وجيواسرتاتيجية حبرية 
أو برية إقليمية أو قارية تسمح هلذه الدول بالتحرك والتعامل 
على عدة واجهات والدخول يف توافقات متنوعة، وتتميز بعض 
الدول املتوسطية بهذه امليزة ما جيعل مقاربتها للمتوسط جزءا 
ضمن سياسة متكاملة هلذه الدولة إزاء حميطها، فمعيار البدائل 
املتنوعة يشكل ميزانا مؤثرا يف صياغة سياسة الدول يف املنطقة، 
وتعترب تركيا على رأس الدول فهي بلد متوسطي ولكنها متيز 
بني شرق املتوسط وغربه ووسطه، حيث تنظر تركيا إىل حبر 
إجيه الذي ميكن اعتباره ذراعا للبحر املتوسط بأنه جمال حبري 
منفصل عن اسرتاتيجيتها يف شرق املتوسط، واليت تقوم يف حالة 
تعد  حيث  اليونان،  من  وخماوف  مركب  بتنافس  إجيه  جزر 
حسب أوغلو" العامل الذي يضيق على أنفاس تركيا وميكن أن 
يفتح بوابة احلرب عليها يف أي حلظة ويعود ذلك إىل األخطاء 
اليت ال تغتفر لرتكيا بسبب عدم امتالكها إسرتاتيجية حبرية 
متكاملة")18(، وحسب أوغلو ال ميكن تقييم املسألة القربصية وال 
مشكلة حبر إجيه بتكامل إسرتاتيجي دون حتديد إسرتاتيجية 
بني  التنسيق  وحتقيق  خاص،  بشكل  املتوسط  األبيض  البحر 
هذه اإلسرتاتيجية والسياسات املتعلقة باملناطق الربية القارية 
أصبحت  بأنها  نفسها  تقدم  فرتكيا  القريبة)19(،  والقارية 
الناعمة مثل شكل " اإلسالم  دولة مؤثرة يف بعض االختيارات 
السياسي" والدمج بني عناصر احملافظة والتقاليد، حيث تسعى 
من خالل سياستها إىل تصفري املشكالت مع اجلوار والتحول إىل 
دولة مركز بدل دولة مرور؛ أما إسرائيل ويف ظل ضيق البيئة 
اإلسرتاتيجية تدفعها لإلستعانة ببعض احملاور التكتيكية إزاء 
جريانها العرب وغري العرب، فهي تهتم باجملال املتوسطي الذي 
اليت  العربية  الدول  مع  رمسيا  فيه  تلتقي  الذي  الوحيد  يعترب 
ال تربطها عالقات طبيعية معها، وتعد إسرائيل أحد مواضيع 
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اإلسرتاتيجية األمريكة يف املتوسط)20(.
رابعا: حنو إسرتاتيجية أمنية يف منطقة املتوسط

األخرية  السنوات  يف  األوروبي  السياسي  الفكر  أصبح  حيث 
بغية  األوروبي"  األمن   " مسألة  إىل  رئيسية  بصورة  ينصرف 
تعقد  كما  األمن،  هذا  لتدعيم  الضمانات  أقوى  استكشاف 
أو  الديغولي،  باملبدأ  لألخذ  املتوقعة  اجلدوى  بني  مقارنات 
وضع  يف  األوروبي  الدفاع  قومية  أو  األوروبي  احلياد  مبدأ 
املناقشات  على  حيوم  حيث  ألوروبا؛  الدفاعية  االسرتاتيجيات 
شبح  األخرية  الفرتة  يف  أروبا  يف  والدفاع  السياسة  قضايا  يف 
بوضوح  نفسها  عن  عربت  ظاهرة  وهي  األوروبية"  "الديغولية 
الواليات  على  أروبا  اعتماد  بأن  يرى  الذي  املتزايد  االجتاه  يف 
املتحدة األمريكية مدعاة للخطر والقلق السياسي، وأن املصاحل 

األوروبية مل تعد تتوافق مع املصاحل األمريكية)21(.
أكثر  سياسة  انتهاج  يف  األوروبيني  لدى  الرغبة  تزايد  إن 
استقاللية ومتيزا عن نظريتها األمريكية فيما يتصل جبنوب 
مع  األوروبيني  أمام  املتاحة  اخليارات  ظل  ويف  املتوسط، 
أربعة  يف  تنحصر  أن  ميكن  واألمن  للدفاع  الفكرية  النقاشات 

بدائل رئيسة:
1- االرتداد إىل احلياد حبيث تتخذ كل دولة ما تراه مع الدولة 

املهيمنة يف االحتاد األوروبي.
منفرد  بشكل  نفسها  عن  للدفاع  املناسبة  اإلجراءات  اختاذ   -2

وبدون مساعدة أمريكية.
3- إقامة قوة دفاعية أروبية موحدة خارج احللف األطلسي

من  فاعلية  أكثر  بشكل  بينها  فيما  التعاون  على  االتفاق   -4
املشرتكة  واألمريكية  األوروبية  املصاحل  يضمن  السابق 

واحليلولة دون تهديد األمن األوروبي.
التوازن اجليوسياسي  أروبية إلعادة  فمسار برشلونة حماولة 
ألوروبا يف املتوسط يف مواجهة اهليمنة األمريكية، فالسياسة 
الطاقوية  املوارد  مراقبة  حول  تدور  املنطقة  يف  األمريكية 
االقتصادي  الربط  إىل  باإلضافة  متوينها،  لضمان  ومحايتها 
ومنع  إسرائيل  ودمج  الدولية  املالية  باملؤسسات  للمنطقة 
الواليات  وتركز  أمنها؛  لضمان  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار 
املتحدة على اجلزائر باعتبارها دولة حمورية يف منطقة مشال 
إفريقيا نسق معها يف إطار حلف الشمال األطلسي وهذا يف ظل 
املنافسة مع االحتاد األوروبي، ويف ظل هذا الوضع أروبا مل تعد 
يف  عالقاتها  دعم  وحاولت  البيدق  دبلوماسية  دور  بأداء  تقبل 

املنطقة من خالل مسار برشلونة.
اخلامتة

طبيعة  تعكس  أساسية  بتغريات  التاريخ  عرب  الضفتني  مرت 
عالقات القوى املادية واملعنوية بني الضفتني، فالبنسبة للعرب 
كانت الضفة األخرى من البحر يف مرحلة ما تضم مسيحيني 
جبابرة،  مستعمرين  أخرى  مرحلة  ويف  متحضرين  غري 

وبالنسبة  العامل،  على  نورا  تشع  حضارة  ثالثة  مرحلة  ويف 
ميثل  املتوسط  جنوب  كان  الشمالية  الضفة  يف  لألوروبيني 
ينبغي  هاما  اسرتاتيجيا  موقعا  أو  كاسحا  إسالميا  خطرا  تارة 
موارد  يضم  الشمال  لشعوب  حيويا  جماال  أو  عليه  السيطرة 
طبيعية ضرورية الزدهارها أو ثقافة عجيبة ومشوقة تغري 

باالكتشافات واملعايشة.
فمنطقة املتوسط حتوز على أهمية جيوسياسية وتشكل معرب 
رئيس للمواصالت البحرية، وأهمية على املستوى االقتصادي 
العصور،  واحلضاري، ما جعله حمل أطماع عدة دول على مر 
فهي ميدان لتضارب مصاحل عدة دول الضفة الشمالية بسبب 
الثروات خاصة النفط والغاز يف جنوب املتوسط، وهنا يربز دور 
واألنابيب  النفط  وحامالت  للسفن  رئيس  كمعرب  املتوسط 
النفطية والغازية ما ميكن القول أن املتوسط مبثابة الشريان 
بتزايد  االستشراف  السهل  ومن  العاملية،  للتجارة  احليوي 
من  وقريب  للمحروقات  املنتجة  الدول  حياذي  كونه  أهميته 

الدول املستهلكة هلا.
خبطورة  املتوسط  منطقة  يف  املشاركة  الدول  وعي  يعترب 
املرحلة التارخيية اليت متر بها املنطقة حيث تستلزم شراكة 
متعددة اجلوانب، وذلك أن مفهوم األمن أضحى مفهوما شامال 
والسياسة  األمن  بني  املوجود  االرتباط  فيعكس  اجلوانب  لكل 
وجب  لذل  واحلضارية،  االجتماعية  والظروف  واالقتصاد 
ترمجة أهداف مؤمتر برشلونة ترمجة عملية واحرتام مبادئه 
أيضا  يعترب  األطراف،  ومتعددة  إقليمية  تدابري  طريق  عن 
تكميال للتعاون الثنائي املعمول به، حيث ينقسم برنامج العمل 
إىل ثالثة حماور رئيسة، األول يتمثل يف املشاركة االقتصادية 
واملالية اليت تسعى إىل بناء منطقة إزدهار متقامسة، والثاني 
مشرتك  جمال  تعريف  إىل  تسعى  وأمنية  سياسية  مشاركة 
يف  مشاركة  والثالث  املنطقة،  يف  واالستقرار  السالم  من 
تنمية  خالل  من  واالنسانية  والثقافية  االجتماعية  اجملاالت 
املوارد البشرية وتشجيع التفاهم بني احلضارات واملبادالت بني 
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