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 التعريفات

 

 حمؼ عمني أك سرم بيف دكلتيف أك أكثر يتضمف تعيدان متبادالن لكؿ منيما بتقديـ الدعـ :التحالف

. العسكرم كالسياسي كاالقتصادم كالدبمكماسي حسب الحاجة أك ما ينص عميو االتفاؽ

 حرب نشبت بيف العراؽ كالدكؿ المتحالفة ضده بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية، :حرب الخميج الثانية

 . 1991إلخراج القكات العراقية مف الككيت عاـ 

كسعت إلى  (1951-1945) سياسة تبنتيا إدارة الرئيس األمريكي ىارم تركماف :سياسة االحتواء

، بناء قكاعد قكية في أرجاء العالـ بيدؼ احتكاء كحصر النفكذ الشيكعي في حدكد الدكؿ الشيكعية

. كالحيمكلة دكف كقكع أكركبا الغربية أك دكؿ العالـ النامي تحت ىذا النفكذ

 30/10/1991 مؤتمر دكلي بدأ أعمالو في العاصمة االسبانية مدريد بتاريخ :مؤتمر مدريد لمسالم 

كيعتبر خطكة أكلى لمتصالح بيف العرب ، لمدة يكميف بيدؼ إحالؿ السالـ في الشرؽ األكسط

 .كاإلسرائيمييف

القدرة عمى حماية الدكلة مف األخطار الداخمية كالخارجية الطبيعية منيا  :مفيوم األمن القومي

عداد الدكلة كتجييزىا لمتجاكز كالتصدم ألم تيديد مستقبمي ،كالمفتعمة  .كا 

كاالجتماعية كالثقافية كالفكرية  تشير إلى العالقات السياسية كاالقتصادية :العالقات الدولـية

كالمنظمات الدكلية ، كمجمكعات الدكؿ،  كالعسكرية عمى مستكل الدكؿةكاأليديكلكجي

 .كالشعكب التي تناضؿ مف أجؿ الحرية ، كالمنظمات غير الحككمية



 

 ه 

كتشتمؿ عمى تحديد األىداؼ ، ىي خطة لتحقيؽ أىداؼ معينة في مرحمة تاريخية كاممة: اإلستراتيجية 

 ق بيف اليدؼ كالقكة الالزمة لبمكغو أك تحقيؽممع تميز ضركر، كتحديد لمقكات الضاربة أك المنفذة

 .بحسب الكفاءة كالقدرة

بناء شبكات حماية مككنة مف أنظمة صكاريخ أرضية مستندة إلي نقاط ، يقصد فيو : الدرع الصاروخي

 .قادرة عمى إسقاط أم صاركخ بالسيتي عػابر لمقارات يستيدؼ األراضي األمريكية، ارتكاز جغرافية عدة

كىي التحكؿ إلى ترتيبات مف خالؿ ،  كتمت في عيد إدارة الرئيس األمريكي نيكسكف: .ABMمعاىدة 

المفاكضات مع االتحاد السكفيتي كالتي تتيح فقط لكال الطرفيف نشر نظاـ دفاع صاركخي محدكد 

كبالتالي الحد مف التغطية الممكنة ألم مف الدكلتيف لجزء معيف مف األراضي القكمية لمدكلة ، جغرافيان 

كتـ صياغة ىذه الترتيبات في معاىدة الصكاريخ المضادة لمصكاريخ الباليستية المعركفة . األخرل

كقد حددت ىذه المعاىدة في . 1972في الثامف كالعشريف مف مايك  (اـ. بي. ايو )اختصاران باسـ

األساس كمتا الدكليتيف مف نشر أنظمة دفاعية ضد ىجمات صاركخية نككية باستخداـ صكاريخ باليستية 

 .طكيمة المدل

كييدؼ إلى إيجاد التعامؿ االقتصادم كالسياسي ، كيطمؽ عمى دكؿ غرب أكركبا: االتحاد األوروبي

بيف أعضائو كىك يتككف مف دكؿ غرب أكركبا التي كانت تعرؼ سابقان بالمجمكعة االقتصادية 

فرنساػ بمجيكاػ لكسمبكرج كىكلندا :  كأعضاؤىا األصميكف ىـ 1958ػ1957األكركبية التي تأسست في 

يطاليا ػ غرب ألمانيا  كاليكناف في 1973ثـ لحؽ بيذه الدكؿ المممكة المتحدة كالدنمارؾ كايرلندا عاـ ، كا 

 كالنمسا كفنمندا كالسكيد عاـ 1990 كألمانيا الشرقية عاـ 1986 ثـ البرتغاؿ كاسبانيا في 1981

1995 .



 

 و 

التي تضـ في منطقة جغرافية معينة عددنا مف الدكؿ تجمع بينيا ركابط   ىي الييئات الدائمة: اإلقميمية

تتعاكف جميعان عمى حؿ ما قد ينشأ ، كالتقارب الثقافي كالمغكم كالركحي، كالمصالح المشتركة، التجاكر

 . فييا مف منازعات حالن سمميان كحماية مصالحيا كتنمية عالقاتيا االقتصادية كالثقافية

ىي إحدل أىـ فعاليات الدكلة التي تعمؿ مف خالليا لتنفيذ أىدافيا في المجتمع :السياسة الخارجية

كتعتبر الدكلة ىي الكحدة األساسية في المجتمع، كىي المؤىمة لممارسة السياسة الخارجية بما . الدكلي

.تممكو مف مبدأ السيادة كاإلمكانات المادية كالعسكرية 
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الممخص بالمغة العربية 

 العالقات األمريكية الفرنسية

2001-2006 

 
  مع  عدـ 2006 ػ 2001تيدؼ ىذه  الدراسة إلى تناكؿ العالقات األمريكية ػ الفرنسية خالؿ الفترة 

كما تناكلت الدراسة  ، استثناء مرحمو التسعينات مف القرف الماضي كمدخؿ تمييدم لمدراسة

كتطرقت إلى العالقات األمريكية ػ الفرنسية في ضكء ، العالقات الثنائية تجاه بعض القضايا األكركبية

ركزت الدراسة عمى العالقات الثنائية في ، كأخيران ، بعض القضايا ذات الطابع األمني كاالستراتيجي

. ضكء بعض القضايا الشرؽ أكسطية

كما تـ ،ىذا كقد استخدمت الدراسة منيج تحميؿ العالقات السياسية الدكلية في إطار نظرية التكازف

كاستفادت الدراسة مف منيج اقتراب النظاـ ، االستعانة بمنيج صنع القرار في دراسة العالقات الدكلية

. كقاـ الباحث بتقسيـ البحث إلى سبعة فصكؿ شاممة المقدمة كاالستنتاجات. الدكلي

إلى انو بالرغـ مف كجكد بعض المكاقؼ الخالفية بيف الطرفيف كخصكصان تجاه      ، كخمصت الدراسة

كبركتكككؿ كيكتك لمتغيير المناخي كالدرع الصاركخي كحرب العراؽ عاـ ، المحكمة الجنائية الدكلية

إال أنو في نياية المطاؼ تماشت كسايرت السياسة الفرنسية ،  كتكسيع اإلتحاد األكركبي2003

كتكجيات السياسة األمريكية بفعؿ بعض التأثيرات المتعمقة في بيئة فرنسا الداخمية كىيكؿ النظاـ 

، بينما ىناؾ العديد مف القضايا التكافقية بيف الطرفيف، الدكلي مما أدل إلى محدكدية دكر فرنسا

كالحرب عمى اإلرىاب كالحرب عمى أفغانستاف كالمكقؼ تجاه الصراع العربي ػ اإلسرائيمي كعممية 

في ، السالـ ككذلؾ تجاه سكريا كلبناف كتجاه حركتي حماس كالجياد اإلسالمي كالممؼ النككم اإليراني

.تقاربت كتداخمت العالقات األمريكية ػ الفرنسية إلى حدو كبير، ضكء تمؾ القضايا
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                                            Abstract 

The American-French Relations 

2001 – 2006 

  

      The goal of this study is to tackle the relationships between the USA and 

France in the period between 2001 and 2006 without ignoring the period of 

the nineties as a preliminary entrance to the study. The study, too, takes the 

bilateral relations towards some European issues, and the relations between 

them in the light of security and strategic issues. Finally, it focuses upon the 

bilateral relations concerning the Middle Eastern issues. 

      The study uses the method of analyzing the political international relations 

in a frame of balanced theory, also, using the method of decision-making in 

studying and benefiting from the international system approach. The 

researcher divided the study into seven chapters including the introduction 

and the conclusions. 

       The study reveals that in spite of some differences between the USA and 

France such as the International Criminal Court, Kito Protocol for the climate 

changing, the missile armor, Iraq war 2003 and the enlargement of the 

European Union. 

       However, the political French attitude kept pace with the attitude of the 

USA, that was due to several reasons as the internal French affairs and the 

frame of the international system which limits the role of France. Even 

though, there were a lot of agreed stances as the war against terrorism, the war 

on Afghanistan, the position of the Arab-Israeli conflict and the peace 

process, also, the stance towards Syria, Lebanon, Hamas, Islamic Jihad and 

the Iranian nuclear file. In the light of the previous issues, the American-

French relations were very close and interweaved to the extent of similarity. 
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 2 

 الفصل األول

اإلطار العام لمدراسة 

: خلفية الدراسة1   ـ1

،               تسعى الدكؿ في ضكء عالقاتيا الثنائية إلى إحداث تأثير كتفاعؿ متبادؿ فيما بينيا

الجكانب السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كاألمنية؛ فظاىرة العالقات : كتشتمؿ عممية التأثير

كترتبط بطبيعة األىداؼ ، الدكلية ترتبط بالقرارات كاألفعاؿ كردكد األفعاؿ، كأنماط التفاعؿ الناتجة عنيا

بحيث يسعى كؿ طرؼ إلى تحقيؽ أىدافو بأكبر قدر ممكف مف النجاح، كبأقؿ فترة كتكمفة ، كاألدكات

. ممكنة

كتيشكؿ مجمؿ ، كما إف ظاىرة العالقات الدكلية تعكس في الكقت نفسو نمط الصراع كالتعاكف الدكلي

أما السياسة الخارجية فيي جانب  ميـ . جكىر عمميات التفاعؿ الدكلية  السممية كغير السممية أيضا

بمعنى أف السياسة الخارجية ىي ، مف جكانب التفاعالت الدكلية كبدكنيا تنتفي ىذه التفاعالت أصال

.  كىذا ما يؤكده أساتذة العمـك السياسية كالعالقات الدكلية عمكما، الشؽ التنفيذم لمعالقات الدكلية

كمف المعمـك بأف الدكؿ تيدؼ لتحقيؽ مصالحيا مف خالؿ صياغة عالقات كاسعة مع غيرىا مف 

 كالخارجية ةكككف السياسة يتحكـ بيا متغيرات البيئة الداخمي،  سياستيا الخارجيةةالدكؿ عبر ممارس

لذلؾ يالحظ أف السياسة الخارجية التي تنتيجيا دكلة ما ، كالتي بدكرىا تحدد خط كمسار ىذه السياسة

كتتكتر ،  تارةن تتجاه دكؿ أخرل في مجاؿ العالقات الدكلية قد تشيد مراحؿ مد كجزر، فتتعزز العالقا

 كتعد العالقات  األمريكيةػ الفرنسية. كىذه الصفة غالبان ما تميز العالقات الدكلية بشكؿ عاـ، تارةن أخرل

نمكذجا لذلؾ؛ فالمتتبع لمعالقات األمريكية الفرنسية منذ انييار االتحاد السكفيتي يالحظ أف ىذه 

.     العالقات تشيد مراحؿ تحسف كتناغـ تارةن كمراحؿ تناقض كخالؼ تارةن أخرل 

:   مشكمة  الـدراســــة 1ـ2
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                   تكمف مشكمة الدراسة حكؿ طبيعة التأرجح كالتذبذب ما بيف التقارب كالخالؼ في 

فنمكذج الدراسة ىك العالقات ، المكاقؼ الفرنسية تجاه السياسة األمريكية مف العديد مف القضايا الدكلية

 . 2006ػ2001األمريكية ػ الفرنسية خالؿ الفترة 

فيناؾ طمكح ، حيث شيدت العالقات الثنائية خالؿ ىذه الفترة الكثير مف المكاقؼ المتذبذبة كالمتأرجحة

كىذا الطمكح غالبان ما اصطدـ بمعكقات الطرؼ ، فرنسي يكمف في البحث عف دكر كمكانة لفرنسا

كمف ثـ الخضكع ، كتارةن أخرل  تتسـ بالمساكمة، فتارة تيساير فرنسا مكاقؼ الكاليات المتحدة. األمريكي

الفرنسي لمطرؼ األمريكي؛ لذا فإف مف أىداؼ ىذه الدراسة إلقاء الضكء عمى العكامؿ التي تدفع فرنسا 

بيغية الكقكؼ عمى مدل قدرة فرنسا في تحقيؽ ، كالتعنت أحيانا أخرل، باتجاه المسايرة كالمساكمة أحيانا

. قدر مف التكازف في عالقتيا مع الكاليات المتحدة 
 

:    مبــررات الدراســـة 1ـ3 
 

                         مف أىـ مبررات ىذه الدراسة قمة االىتماـ بدراسة ىذا المكضكع كعدـ نيمو ما 

يستحؽ مف االىتماـ عمى المستكل البحثي كاألكاديمي؛ فالدراسات العربية المتخصصة لـ تفرد ىذا 

في الكقت الذم تعددت فيو الدراسات المتعمقة بالعالقات األمريكية ػ ، المكضكع بالبحث كالتحميؿ

ىذا باإلضافة إلى أف الدراسة العممية األكاديمية ليذا المكضكع أمر في غاية . األكركبية عمكمان 

فالتراكـ المعرفي العممي بشأف التفاعالت األمريكية ػ الفرنسية يزيد مف القدرة عمى فيـ ىيكؿ ، األىمية

ا بعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ ، النظاـ الدكلي  .2001كخصكصن
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 : أىداف الدراسة  :4-1

:                   تيدؼ ىذه الدراسة إلى 

 . استعراض عاـ لطبيعة العالقات األمريكية ػ الفرنسية خالؿ عقد التسعينيات  -

 .التعرؼ عمى طبيعة المكاقؼ الخالفية في العالقات األمريكية ػ الفرنسية  -

 .تناكؿ القضايا ذات الطابع التقاربي في العالقات الثنائية  -

تحميؿ كتفسير عكامؿ التأرجح كالتذبذب في السياسة الفرنسية تجاه السمكؾ األمريكي مف  -

 .العالمية منيا كاإلقميمية ، القضايا المختمفة

كالمصالح الفرنسية مف جانب آخر ، تسميط الضكء عمى طبيعة المصالح األمريكية مف جانب -

. 

براز مدل قدرة فرنسا عمى إحداث قدر مف التكازف في عالقاتيا مع الكاليات المتحدة  - تبٌيف كا 

. األمريكية 

الفرضيات  /  أسئمة الدراسة 1ـ5
 

 :                 تسعى الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية

   ما ىي طبيعة المكاقؼ الخالفية في العالقات األمريكية الفرنسية ؟1-

 كالمصالح الفرنسية التي أدت إلى حدكث تناقض بينيما ؟،   ما ىي طبيعة المصالح األمريكية2-

لماذا تتأرجح السياسة الفرنسية تجاه الكاليات المتحدة كتتذبذب ما بيف المسايرة تارة كالمساكمة 3-  

كالخضكع تارة أخرل ؟ 

إلى أم مدل نجحت فرنسا في تحقيؽ قدر مف التكازف في عالقاتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية 4- 

؟ 

:  كىي ، كسكؼ تستند الدراسة عمى الفرضية التالية
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تأثير الكضع السياسي كاالقتصادم األكركبي عمى طمكح فرنسا الساعية إلى إيجاد قدر مف التكازف في 

 .عالقاتيا مع الكاليات المتحدة األمريكية 

 ىائمة مقارنة باإلمكانات الفرنسية اقتصادية وعسكريةإف امتالؾ الكاليات المتحدة األمريكية إلمكانات 

 .أسيـ في تقميص فرص فرنسا نحك الكصكؿ إلى تكازف مع الكاليات المتحدة األمريكية 

فإف مكانتيا كطمكحيا السياسي يتراجع أماـ الدكر ،كمما حرصت فرنسا لمحفاظ عمى مصالحيا 

لذا لـ تتمكف فرنسا مف الثبات عمى مكاقفيا المتعارضة كتكجيات ، األمريكي المستند عمى القكة 

 .السياسة األمريكية تجاه العديد مف القضايا الككنية أك األكركبية أك الشرؽ أألكسطية 

 

:  حدود الدراسة1ـ6

 2001               تبدأ فترة الدراسة بتكلي الرئيس األمريكي جكرج دبميك بكش الحكـ في يناير

، كىي تمثؿ مرحمة حساسة جدان في العالقات الدكلية لما شيدتو مف أحداث 2006كحتى بدايات عاـ 

. كغزك كالن مف أفغانستاف كالعراؽ، 2001أحداث سبتمبر ، تاريخية ىامة كمف أبرزىا

ككقع االختيار عمى ىذه الفترة كإطار زمني لمدراسة ألنيا  تشكؿ فترة خصبة بأحداثيا كتفاعالتيا 

كاألمريكيةػ ، انعكست عمى طبيعة العالقات األمريكية ػ األكركبية بشكؿ عاـ، المحمية كاإلقميمية كالدكلية

نرجك أف نصؿ إليو في دراستنا . الفرنسية بشكؿ خاص؛ األمر الذم يتطمب تحميالن مكضكعيا ن

:   محددات الدراسة ومعوقاتيا1ـ7

صعكبة الحصكؿ عمى المصادر كالمراجع التي تناكلت المكضكع كتحديدان فيما يتعمؽ  -

. باالتفاقيات السرية

. كبالتالي ال يمكف تعميـ نتائج الدراسة ، 2006-2001تـ تطبيؽ الدراسة في الفترة  -

:   منيجية الدراسة 1ـ8
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:                  ارتكزت الدراسة  عمى 

حيث يكمف جكىرىا في أف ، منيج يحمؿ العالقات السياسية الدكلية في إطار ما يسمي بنظرية التكازف

الدكؿ تتبع السياسات التي تضمف ليا الحصكؿ عمى أفضؿ كضع ممكف في إطار التكازف الدكلي 

كىي تفضؿ استعماؿ الكسائؿ السممية ، القائـ، كتحاكؿ دكمان اإلبقاء عمى أكضاع التكازف الدكلي

.  لتطكير ىذا النظاـ نحك األفضؿ بيدؼ خمؽ تكازف قائـ عمى الشراكة

كما أف الطبيعة المزدكجة لفكرة التكازف أنيا تجمع بيف األساس النظرم لما يجب أف يككف عميو سمكؾ 

مف أجؿ خمؽ إطار أفضؿ ، كالذم يتصؼ بالميؿ إلى التكازف، الدكؿ كالسمكؾ العممي أك الكاقعي ليا

. لفيـ العالقات الدكلية 

كىك المنيج الذم ،  كاستفادت الدراسة أيضا مف أدبيات منيج صنع القرار في دراسة العالقات الدكلية

.  كاتخاذ القرار المناسب بشأنو، يتميز بقدرتو عمى استيعاب كافة المتغيرات المرتبطة بمكقؼ معيف

، ككنو يقسـ العالـ إلى نظاـ دكلي كنظـ إقميمية، كما اعتمدت الدراسة عمى اقتراب النظاـ الدكلي

. كالتفاعؿ بينيما يخمؽ أنماطان لمسمكؾ داخؿ النظاـ الدكلي ، كبينيما نكع مف التأثير كالتأثر

الذم استطاع أف يستفيد مف اقتراب تحميؿ النظـ  (مكرتف كابالف)كأشير مف كتب عف  ىذا االقتراب 

 . ليجعؿ منو اقتراب صالح لدراسة العالقات الدكلية 



 
 

 
 
 
 

الفصل الثاني 
استعراض األدبيات 
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الفصل الثاني 

استعراض األدبيات 
 

: مراجعة الكتب المتعمقة بالبحث2-1 

يتناكؿ ىذا ، لمدكتور سعيد الالوندي  "حرب باردة جديدة, أمريكا في مواجية العالم            " 

الكتاب طبيعة التفاعالت التي شيدىا العالـ في السنكات الخمس كالعشريف الماضية كالتي أفرزت 

األكلى سيطرة ، كيبرز المؤلؼ حقيقتيف أساسيتيف، العديد مف النتائج اليامة  عمى الصعيد العالمي

أف المناطؽ : كاألخرل، 1989مناخ أحادم القطب بزعامة الكاليات المتحدة مع انييار حائط برليف 

الغنية بالبتركؿ مرشحة لالشتعاؿ كستشيد ىذه المناطؽ حربان باردة جديدة طرفيا الكاليات المتحدة مف 

بما في ذلؾ الحمفاء كاألصدقاء في أكركبا كآسيا كيعالج المؤلؼ ، كالعالـ كمو مف جانب آخر، جانب

قضية العالقات بيف الكاليات المتحدة كأكركبا كيعتبرىا عالقة تبعية ال تحالؼ كيؤكد المؤلؼ أف 

كيذكر كيؼ ىمشت دكر االتحاد األكركبي في ، الكاليات المتحدة عممت عمى تقزيـ الدكر األكركبي

ثـ تناكؿ قضية التنافس األمريكي ػ ، عممية السالـ في الشرؽ األكسط كاقتصاره عمى الدكر المالي

كما استعرض دكر المكبي الييكدم كسيطرتو عمى الكاليات ، األكركبي في إطار منظمة التجارة العالمية

لماذا يكره العالـ أمريكا ؟ : كاختتـ كتابو باإلجابة عف سؤاؿ، المتحدة

حيث ضـ الكتاب . "إستراتيجية أمريكية ـ أوروبية لمشرق األوسط الكبير:ىالل األزمات"كتاب 

ناقشكا فييا ، قاـ بطرحيا خبراء أمريكيكف كأكركبيكف، مجمكعة متنكعة مف الدراسات كاألكراؽ البحثية

يبدأ الكتاب بتناكؿ أزمة ، أكجو الشبو كاالختالؼ بيف السياسات األمريكية كاألكركبية تجاه األزمات

إنو مف المحتمؿ أف تصبح إيراف المشكمة ، بوالك. كينيث إم الممؼ النككم اإليراني كالذم يعتبر فيو  

حيث ، كينتقؿ الكتاب لمعالجة التكجسات الغربية مف إيراف، األمنية الكبرل في القرف الحادم كالعشريف
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 أف األزمة اشتعمت بسبب سعي إيراف المتالؾ أسمحة الدمار الشامؿ كبسبب برونو ترتريويعتبر 

ثـ تطرؽ ، كيعتبر أف المنظكر األمريكي لألزمة يختمؼ عف المنظكر األكركبي. مساندة إيراف لإلرىاب

. الكتاب لألزمة العراقية كمظاىر فشؿ اإلستراتيجية العسكرية األمريكية في تحقيؽ أىدافيا 

ثـ يختتـ الكتاب بفصؿ ىاـ ثـ يناقش كضع ، كيعالج الكتاب أيضان قضايا أفغانستاف كباكستاف

. إستراتيجية أمريكية أكركبية لمتعامؿ مع ىالؿ األزمات 

 "  مارتن إنديك"يقدـ الكتاب كرقو تطرح المنظكر األمريكي كىي بقمـ، كحكؿ الصراع العربي اإلسرائيمي

كالذم يشير في بدايتيا إلى أف الطريؽ أماـ الكصكؿ إلى تسكية الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي 

 فإف اإلدارة األمريكية يجب أف تتحرؾ 2005كيعتبر إنديؾ أنو مع االنسحاب مف غزة عاـ ، صعب

عادة بناء السمطة الفمسطينية أما في مناقشتو لممنظكر األكركبي ، بسرعة لممساعدة في عممية السالـ كا 

. فيرل إمكانية تكفر فرصة لقياـ دكلة فمسطينية قابمة لمحياة ، لمصراع

، فمينت لفيريت أما فيما يتعمؽ باألزمة السكرية ػ المبنانية فيتكقع الكتاب في الدراسة كالتي ناقشيا 

حيث تتكقع الدراسة عدـ استمرار التعاكف بيف أكركبا كالكاليات ، "دروب مختمفة إلى دمشق" بعنكاف 

 . 1559المتحدة تجاه األزمة كالذم تجسدت في تطبيؽ قرار مجمس األمف 

التعاون مع أوروبا وحمف .. االئتالفات في مواجية اإلرىاب " ،  في دراستيا حكؿنورا بنشال كتعالج 

. البعد الدكلي لمتعاكف في مكجيو اإلرىاب، "شمال األطمنطي واالتحاد األوروبي 

 سبتمبر كأشكاؿ التعاكف التي تحتاجيا الكاليات المتحدة 11كتتناكؿ ردكد فعؿ األكركبييف عمى أحداث 

يرل الكاتب في األكؿ منيا أف ، ينقسـ الكتاب إلى أربعة فصكؿ، مف أكركبا في مكاجية اإلرىاب

أما الفصؿ . األكركبييف كانكا كما يزالكف الشريؾ القريب لمكاليات المتحدة في الحممة ضد اإلرىاب

كما ، بشكميو الثنائي كالمتعدد، فتناكؿ  الدعـ األكركبي لمكاليات المتحدة في حربيا ضد اإلرىاب، الثاني



 

 10 

كلكف تحكؿ ىذا التعاكف إلى ، أبرز طبيعة اإلسياـ البريطاني كالفرنسي في الحرب ضد أفغانستاف

. اختالؼ داخؿ حمؼ األطمسي فيما يتعمؽ بأزمة العراؽ

. كيناقش الفصؿ الثالث الدكر الذم تمعبو المؤسسات األكركبية لتضييؽ الخناؽ عمى اإلرىابييف

يرل الكاتب أف عمى الكاليات المتحدة في خطتيا لمكاجية اإلرىاب مع ، كفي الفصؿ الرابع كاألخير

كأف تكازف ، مالينا كقانكنينا كعسكرينا كمخابراتينا، أكركبا أف تكازف بيف اتجاىات التعاكف الثنائية كالمتعددة

. أيضان بيف السياسات الثنائية كالمتعددة لتحقؽ أقصى فائدة ممكنة 

فتبيف  ،  لمدكتور جارى سامـور" المتاح والمستحيل.. مواجية التحدي النووي اإليراني " بينما دراسة

دكافع  المكقؼ األكركبي المضاد لمتحركات األمريكية التي تستيدؼ تحكيؿ الممؼ النككم اإليراني إلى 

 مف اجؿ تفادم إحالة ممفيا إلى 2003كيشػرح الكاتب كيؼ عمػمت إيراف في أكتكبر ، مجمس األمف

، (ألمانيا، فرنسػا،  بريطانيا)كذلؾ مف خالؿ تكقيعيا عمى اتفاقية مع التركيكا األكركبية ، مجمس األمف

.  كلكف يعػتبر الكػاتب أف فرص نجاح أية مفاكضات بيف إيراف كالتركيكا ال تبدك مضمكنة

 كمرة أخرل نشطت التركيكا األكركبية 2003 تراجعان عف اتفاقية أكتكبر2004حيث أظيرت إيراف في 

كفي محاكلة لمعمؿ ، 2004كالتقت مع مسئكليف إيرانييف في فينيا كباريس خالؿ أكتكبر كنكفمبر 

بصكرة مشتركة مف أجؿ التكصؿ إلى اتفاؽ إلعادة تعميؽ أنشطة إيراف النككية كتفادم إحالتيا إلى 

يراف في  مجمس األمف، كيعتبر المؤلؼ أنو في الكقت الذم تنيمؾ فيو دكؿ التركيكا األكركبية الثالث كا 

تتخذ الكاليات المتحدة لنفسيا مكضعان مريحان عمى الخطكط الجانبية ، المفاكضات الجارية بينيما

بؿ ترفض حتى ، فيي ترفض إقامة صالت مع طيراف، كميشاىدو تساكره الشككؾ حياؿ ما يحدث

كتفضؿ إحالة الممؼ ، اإلقرار صراحة بالنيج التفاكضي الذم تتبعو دكؿ التركيكا األكركبية معيا

فإذا فشمت المفاكضات فستعمؿ عمى إحالة الممؼ ، فكاشنطف تنتظر النتائج، لمجمس األمف الدكلي

. أما إذا تٌكجت بالنجاح فإنيا ستبارؾ االتفاقية، لمجمس األمف
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يرٌكز عمى ، لروبرت كاجان, أمريكا وأوروبا في النظام العالمي الجديد": الجنـة والقـوة "ككتاب 

كتتمثؿ في تسٌرع الكاليات المتحدة في استخداـ القكة لتحقيؽ ، الفكارؽ الرئيسة بيف أكركبا كأمريكا

كيرل الكاتب أف أكركبا ػ في المقابؿ ػ تركز عمى الحمكؿ السياسية لممشكالت ، أىدافيا السياسية

كيرل الكاتب إف الدكؿ األكركبية قد . كاستخداـ القانكف الدكلي كالتعاكف بيف الشعكب لفض المنازعات

بسبب اعتمادىا الكبير عمى الغطاء العسكرم ،  التسمُّحتتمتعت طكاؿ العقكد الماضية بانخفاض ميزانيا

كجعؿ االقتصاد األكركبي ينتعش؛ ألنو ال يحتاج إلى استيالؾ ، األمريكي الذم كفر حماية ألكركبا

.  كىك ما أدل إلى تبعية أكركبا عسكريان لمكاليات المتحدة األمريكية، مكارد الدكؿ في التسمُّح

كىك ما ، كيحاكؿ الكاتب تكضيح أسباب التباعد الفكرم كالسياسي بيف أكركبا كأمريكا في اآلكنة األخيرة

إف التباعد بيف :" ظير بشكؿ جمي خالؿ حرب العراؽ األخيرة كاختتـ الباحث دراستو بكجية نظر تقكؿ

أكركبا كأمريكا كاف سيحدث بصرؼ النظر عمف يتحكـ في صناعة القرار عمى جانبي المحيط 

".  األطمسي

, في الشرق األوسط" سايكس بيكو جديد " أمريكا ـ أوروبا " سعيد الالوندي بعنوان .دكجاءت دراسة 

ثـ محاكالت أكركبا ،  لتتناكؿ مسألة الييمنة األمريكية منذ البداية"مالمح أولية لوفاق دولي جديد 

كالدكر األمريكي في المقابؿ في إضعاؼ ىذا التكجو الذم بدأ يكره منطمؽ ، لمتمرد كمكاجية األمركة

.   األمركة 

ثـ انتقؿ المؤلؼ لشرح المكاقؼ كالسياسة األكركبية كبشكؿ عممي لمقاكمة أمريكا بإتباع سياسة خارجية 

كما استعرض الباحث التنازالت . ككيؼ تسيـ فرنسا في خمؽ آلية لكحدة أكركبا، كدفاعية مشتركة

األكركبية حكؿ الممؼ اإليراني كالسكرم كالتقارب الذم حصؿ بيف السياستيف األمريكية كاألكركبية 

. كخاصة فرنسا تجاه الممفيف
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حيث يعتبر المؤلؼ أف ىناؾ اختالفان في " مالمح أكلية لكفاؽ دكلي جديد " كاختتـ كتابو ببركز 

األساليب كاآلليات بيف أكركبا كأمريكا في تحقيؽ أىدافيـ كلكنو اختالؼ ال يصؿ لدرجة التصادـ 

 .     بينيما

: مـراجعة الدراسات المتعمقة بالبحث  2ـ2

العالقات " : كجاءت بعنكاف،  في رسالتيا لمحصكؿ عمى الدكتكراهسعاد حسن             تناكلت 

دراسة في تأثير الدكؿ األكركبية في ، "األوروبية ـ األمريكية في إطار منظمة حمف شمال األطمسي 

. السياسة الخارجية األمريكية كاشتممت الدراسة عمى فصؿ تمييدم كبابيف كخاتمة 

محددات العـالقات األوروبية ـ األمريكية في إطار مـنظمة حـمف شمـال " كجاء الباب األكؿ بعنكاف 

كخمصػت إلى أف الكاليػات المتحػدة ،  كتناكلت الباحثة ىذه المحددات في ثالثة فصػكؿ,"األطمسي 

األمريكية تمتعت في ظػؿ نظاـ القطبية الثنائية بتفكؽ اقتصادم كعسكرم بالمقارنة مػع حمفائيا داخػؿ 

كمع تغيػر بنػية النظػاـ الدكلي كاالتجاه نػحك أحادية القطبية أصبحت الكاليات المتحدة ػ حػسب ، الحػمؼ

مقاليد  (بكش االبف )الباحثػة ػ تستخدـ ذركة قكتيا العسكرية في قيادتيا ليذا النظاـ مع تكلي جكرج

. الحكـ مما أثر بطبيعتو في العالقات األكركبية ػ األمريكية

كناقشت الباحثػة العالقات الثنائية بيف الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة كتكصمت إلى أف ىذه المنظػمة 

حيث تراكحت ، تمثؿ إطاران رئيسيان لمتعاكف األكركبي ػ األمريكي في المجاليف السياسي كالعػسكرم

العالقات الثنائية بيف نمطيف تمثؿ األكؿ في سػعي بعض الدكؿ األكركبية نحك االستقالؿ في عالقاتيا 

كتمثؿ النمط األخر في ، كذلؾ عمى النحك الذم مثمتو السياسة الفرنسية، مع الكاليات المتػحدة األمريكية

. بريطانيا كألمانيا ، اعتماد متداخؿ فعٌاؿ مثؿ

تطبيقات نوعية لقضايا العالقات األوروبية "كتنتقؿ الباحثة إلى الباب الثاني الذم جاء عنكانو

 1962حيث تعٌرض الفصؿ األكؿ ألزمة الصكرايخ الككبية عاـ ،  كتقسمو إلي أربعة فصكؿ"األمريكية
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كالفصؿ .  1963أما الفصؿ الثاني فقد كاف متعمقان بمعاىدة الحػظر الجػزئي لمتجارب النككية عاـ ، 

الثالث تناكؿ قرار منػظمة حػمؼ شمػاؿ األطمسي بشأف الصكرايخ النككية متكسطة المدل في ديسمبر 

أما الفصؿ الرابع  فقد ناقشت فيو الجدؿ حػكؿ المفيـك االستراتيجي الجديد لمنظمة حمؼ ، 1979عاـ 

.  2003الشماؿ األطمسي كالحػرب األنجمك ػ أمريكية عػمى العػراؽ في مػارس 

كاعتبرت الباحثة أف مستقبؿ العالقات األكركبية ػ األمريكية في إطار الحمؼ تتكقؼ عمى عػامميف 

،  بمعنى ىؿ تنتيج أمريكا سمككان انفراديان في السياسة الدكلػية، األكؿ السػمكؾ األمريكي:

سػمكؾ الدكؿ األكركبية الغػربية كمدل نجاحيا في تحكيؿ قكتيا االقتصادية إلي قدرة سياسية  : كاآلخر

كػي تستطيع أكركبا الحفاظ عمى العالقات مع الكاليات المتحدة في إطار مف التكازف الذم يقـك عمى 

. المشاركة

توافق أم , السياسة األوروبية و األمريكية في الشرق األوسط" محمد السيد سميم بعنوان.دأما دراسة 

 كالتي نشرت في مركز الدراسات اإلستراتيجية التابعة لمركز األىراـ ػ كراسات إستراتيجيةػ حيث "تعارض

عالجت ىذه الدراسة الرؤل المتضاربة لمعالقات األكركبيةػ األمريكية في إطار قضيتيف ميمتيف لمعالـ 

. كالغزك األنجمك ػاألمريكي لمعراؽ، قضيتا الصراع العربي اإلسرائيمي: ىما، العربي

كحاكلت ىذه الدراسة أف تحدد مجاالت االتفاؽ كاالختالؼ بيف الكاليات المتحدة ػ دكؿ االتحاد 

يتناكؿ القسـ ، كقٌسـ الباحث الدراسة إلي أربعة أقساـ. األكركبي فيما يتعمؽ بياتيف القضيتيف فقط

بينما يتطرؽ القسـ الثاني . الرؤل العربية المختمفة لمعالقات األكركبية ػ األمريكية بصفة عامة، األكؿ

كفي القسميف الثالث . إلي تفاعؿ العالقات األكركبية ػ األمريكية فيما يتعمؽ بالشرؽ األكسط بالتحديد

كالرابع تناكؿ الباحث تحميؿ كمقارنة بيف السياسات األكركبية كاألمريكية تجاه الصراع العربي ػ 

. اإلسرائيمي كالقضية العراقية عمى التكالي
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ال شؾ بأف ىذه الدراسة جاءت بأفكار كتحميالت كمعمكمات ىامة حكؿ طبيعة االختالفات بيف 

. (األكركبية كاألمريكية)السياستيف 

:  الخالصة3-2
            بالرغـ مف أف الكتب كالدراسات التي تـ استعراضيا في ىذا الفصؿ أسيمت بإيجابية إلى 

:  فأنيا اتصفت بما يمي ، حدٍّ ما في تناكؿ مسار العالقات األمريكية ػ األكركبية منذ مطمع التسعينات

، ىذا مف جانب، الدراسات السابقة غمب عمييا طابع التشابو ككنيا تناكلت فترات زمنية متقاربة -

.      مف جانبو آخر، كفي مجمميا تناكلت العالقات األكركبية ػ األمريكية

لـ يتـ تغطية الفترة الزمنية المراد بحثيا بدراسات أكاديمية معمقة كدراسات ماجستير أك دكتكراه  -

 .أك أبحاث كردت في مجالت عربية أك أجنبية 

معظـ الدراسات لـ تتميز بالشمكلية ػ أم بمعنى ال تشتمؿ عمى كافة العناصر التي يمكف أف  -

 .تدكر حكؿ العالقات األمريكية ػ الفرنسية 

لذلؾ جاءت ىذه الدراسة كمحاكلة لتغطية كمعالجة الخمؿ الناجـ عف نقص الدراسات المتخصصة في 

.مجاؿ العالقات األمريكية ػ الفرنسية تحديدنا 



 

 

                                    

 

الفصل الثالث 

 (مدخل تمييدي)2000-1990: الفرنسية–تطور العالقات األمريكية 
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الفصل الثالث 

 (مدخل تمييدي)2000-1990: الفرنسية–تطور العالقات األمريكية 

 

:   المقدمة 1-3

              يتناكؿ ىذا الفصؿ بالرصد كالتحميؿ العالقات األمريكية ػ الفرنسية خالؿ عقد 

انتياء : حيث شيدت ىذه الفترة تحكالتو جذريةن في مسار العالقات الدكلية كمف أبرزىا، التسعينيات

كانييار االتحاد السكفيتي ، كحدكث تحكالت جذرية لدل أنظمتيا، كتفكؾ الكتمة الشرقية، الحرب الباردة

فيذه . 1990كأحد القطبيف،كالتكجيات األكركبية لتشكيؿ كحدة أكركبية، كاجتياح العراؽ لمككيت عاـ 

التحكالت كاف ليا انعكاساتيا عمى العالقات األمريكية ػ األكركبية بشكؿ عاـ، كالعالقات األمريكية 

. الفرنسية بشكؿ خاص

في سياؽ ىذا الفصؿ سيتـ تسميط الضكء عمى قضايا محكرية شٌكمت مالمح تطكر العالقات األمريكية 

كالمحكمة ، كقضية الشرؽ األكسط، حرب الخميج الثانية:الفرنسية خالؿ فترة التسعينات، كمف أبرزىا

.  الدكلية الجنائية كبرتكككؿ كيكتك

(: 1991حرب الخميج الثانية ) الحرب عمى العراق 3ـ2

 أزمة إقميمية 1990أغسطس / آب2              شكىمت كقائع االجتياح العراقي لمككيت في 

حيث فرضت ىذه األزمة عمى األطراؼ الدكلية المختمفة كخاصة ، حقيقية ذات تداعيات كأبعاد دكلية

كذلؾ بسبب انعكاسيا المباشر عمى منطقة الخميج ذات األىمية ، الغربية منيا أف تتعامؿ كتتفاعؿ معيا

اإلستراتيجية لمغرب بشكؿ عاـ كلمكاليات المتحدة بشكؿ خاص؛ فاندالع األزمة أبرز مقدار عجز 

القدرات العسكرية لدكؿ الخميج في الدفاع عف نفسيا، كمف ثـ تأكدت الحاجة الماسة لدكلو إلى مساندة 
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أمريكية كغربية فاعمة، كما لبث الدكر الرئيسي لمكاليات المتحدة في الحرب أف اتضح في ىذه المنطقة 

.  الساخنة، فقد نجح في حشد تحالؼ دكلي مف إحدل كثالثيف دكلة

كمف المنظكر كالرؤية األمريكية فإف ىذه األزمة كانت اختبار ىاـ لإلستراتيجية الغربية 

كعمى الصعيد السياسي، التزمت الكاليات . كاإلستراتيجية األمريكية كتحديدان لمدفاع عف أمف الخميج

دانتو كتـ تغميؼ ىذا المكقؼ بطابع الحـز كالتشدد  المتحدة منذ نشكب األزمة برفض الغزك العراقي كا 

كالتصميـ عمى حرماف العراؽ مف جني ثمار العدكاف، حيث أدانت كاشنطف الغزك العراقي ألراضي 

(     2002سعيد كآخركف، )".اعتداء سافر كعمؿ ليس لو ما يبرره"الككيت ككصفتو بأنو 

كلقد تميز التحرؾ األمريكي عسكريان كسياسيان بسرعة أكبر مف سرعة األحداث، حيث عقد 

الرئيس األمريكي جكرج بكش، ثالثة اجتماعات لمجمس األمف القكمي، كبدأ بحشد القكات العسكرية 

كبناءن عمى طمب الكاليات المتحدة كالككيت اجتمع مجمس األمف ، (1990بكر، ).األمريكية في الخميج

الذم طالب بسحب  (660)الدكلي في اليـك نفسو الذم كقع فيو الغزك العراقي كأصدر قراره األكؿ 

كفي اليـك التالي صدر بياف أمريكي ػ سكفيتي مشترؾ طالب . القكات العراقية فكران كبدكف أم شرط

أغسطس أصدر مجمس األمف /  آب6كفي يـك . المجتمع الدكلي باتخاذ تدابير عممية ضد العراؽ

أعمف فيو فرض المقاطعة التجارية كالمالية كالعسكرية عمى العراؽ إلى أف  (661)الدكلي القرار

.  يستجيب بسحب قكاتو مف الككيت

كعمى الصعيد العسكرم، أخذت الكاليات المتحدة زماـ المبادرة منذ البداية حيث أصدر الرئيس 

األمريكي جكرج بكش األب تعميماتو مباشرةن لعدة سفف حربية أمريكية بالتكجو لمنطقة الخميج لحماية 

الدكؿ الخميجية األخرل مف أم تيديد قد تتعرض لو، كفي أكبر حممة عسكرية بعد حرب فيتناـ، تككنت 

( 2002سعيد كآخركف، ).  سفينة حربية100 طائرة ك1800 جندم ك500,000القكة األمريكية مف 
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تصعيد المكقؼ الدكلي إزاء األزمة بفرض : كاستندت السياسة األمريكية عمى ركيزتيف، األكلى

تعزيز كجكدىا كاستكماؿ قدراتيا العسكرية في : العقكبات ضد العراؽ مف خالؿ األمـ المتحدة، كاألخرل

منطقة الخميج، أم كسب الكقت لتككف مستعدة لخكض معركة عسكرية ضد العراؽ بالمبادرة أك برد 

الفعؿ، كما ظير المكقؼ األمريكي بكضكح مف خالؿ الخطاب السياسي األمريكي حيث أعمف بكش أف 

، (1990صدقي، ).  أىداؼ السياسية األمريكية ىي االنسحاب العراقي غير المشركط مف الككيت

/ كاعتبر أف احتالؿ األراضي بالقكة غير مقبكؿ، كعقد مؤتمران صحفيان في صباح الثامف مف آب

إف العربية السعكدية تشكؿ مصمحة حيكية لمكاليات المتحدة كأف اليدؼ مف إرساؿ : " أغسطس قاؿ فيو

ثـ ٌصعد بكش ليجة الخطاب السياسي األمريكي حيث شبو ". قكات إلى السعكدية ىك الدفاع عنيا 

ككاف اليدؼ مف كراء ىذا التشبيو تعبئة الرأم العاـ . الرئيس العراقي صداـ حسيف بالكحش النيـ

كفعالن لـ يكاجو . األمريكي كالعربي كراء سياستو اليادفة إلى تدمير قكة العراؽ العسكرية كاالقتصادية

باستثناء محاكلة اإلدارة ، بكش صعكبات كثيرة في حشد الرأم العاـ بضركرة مقاكمة العدكاف العراقي

، ىؿ لمقاكمة العدكاف كتحرير الككيت، األمريكية إقناع الرأم العاـ حكؿ دكافع إرساؿ الجيكش لمحرب

. أـ الحفاظ عمى تأميف مصادر النفط ؟

كما ظير المكقؼ األمريكي بكضكح عمى لساف الرئيس بكش في كممتو أماـ الجمعية العامة 

ضركرة االنسحاب العراقي "، عندما أشار إلى 1990أكتكبر / لألمـ المتحدة في األكؿ مف تشريف أكؿ

ثـ بعد ذلؾ يتـ التكصؿ لتسكية دائمة ككاممة لمخالفات بيف البمديف، كأف ". بشكؿ كامؿ كغير مشركط

تقـك دكؿ المنطقة بكضع ترتيبات أمنيا المشترؾ، كأف تنيي دكؿ كشعكب المنطقة خالفاتيا كنزاعاتيا 

سرائيؿ .  التي قامت بيف العرب كا 

عمميان، بدأت تكشؼ الكاليات المتحدة عف طبيعة أىداؼ تحركيا باتجاه الخميج، ففي التقرير الذم 

إننا : "  أماـ مجمس النكاب كالشيكخ قاؿ فيو3/9/1990في " جيمس بيكر"عرضو كزير الخارجية 
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ف  نعمؿ عمى إقامة بنية أمنية إقميمية في منطقة الخميج تضـ الكاليات المتحدة كالدكؿ العربية ىناؾ كا 

مشاركة الكاليات المتحدة تتمثؿ في كجكد دائـ مف خالؿ تمركز لقكات بحرية أك كجكد بحرم يمثؿ بنيو 

( 2005الحاج، )". أمنية شبيية بحمؼ األطمسي

لذلؾ كمف خالؿ ىذه التصريحات التي تضمنيا الخطاب السياسي األمريكي يمكف القكؿ، بأف أىداؼ 

:  الكجكد األمريكي العسكرم كاألمني في الخميج ىي

 منع التمرد عمى تكجيات النظاـ الدكلي الجديد في المنطقة .

 السيطرة عمى منابع النفط كالتحكـ بأسعاره بؿ كأسكاقو. 

 منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ في المنطقة. 

  تقديـ دليؿ عممي كبشكؿ رسمي عمى أف الكاليات المتحدة قد أصبحت شرطي العالـ حتى في

( 1991، طالس).ظؿ نظاـ متعدد األقطاب

تميزت السياسة األمريكية إزاء األزمة بالرغبة في تجنب عمؿ منفرد، كاىتمت ، إضافة إلى ما سبؽ

بأداء دكر قيادم في بمكرة استجابة دكلية حقيقية تجاه األزمة، كتبٌيف ذلؾ بشكؿ جمي مف التحرؾ النشط 

الذم بذلتو داخؿ األمـ المتحدة كمجمس األمف مف أجؿ استصدار مجمكعة مف القرارات لحصار العراؽ 

كيعكد سبب ىذه ، (Kissinger، 1991).اقتصاديان كعسكريان كسياسيان كالضغط عميو باالنسحاب

الرغبة إلى أجكاء الكفاؽ السكفيتي األمريكي التي بدأت منذ منتصؼ الثمانينيات تحديدان، كالتي ًضمنتى 

كىي إصدار بياف ، لمكاليات المتحدة مجاالن مف حرية المناكرة كالحركة، فقد ظيرت أكؿ سابقة مف نكعيا

مشترؾ سكفيتي ػ أمريكي بإدانة الغزك العراقي لمككيت، كتأكيد ضركرة انسحاب العراؽ كعكدة الحككمة 

إف ىذه األجكاء فرضت عمى السكفييت الحد مف التكرط في الصراعات ، الشرعية إلى الككيت

اإلقميمية، مع ضركرة تسكية الخالفات بالطرؽ السممية كفي إطار مف تكازف المصالح ال تكازف 

كالبياف المشترؾ السكفيتي األمريكي شكمت ، ال شؾ بأف   ىذه األجكاء، (Roberts، 1991).القكل
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خطكة جكىرية في مجاؿ تأميف استجابة دكلية حقيقية لألزمة، كىيأت لمكاليات المتحدة الدكر القيادم 

(  Nye ،1990).في إدارتيا

ككاف ىناؾ ميزة سياسية أخرل لمتحرؾ األمريكي حياؿ األزمة ترتبط بالحرص عمى إيجاد نكع 

، كاىتمت كاشنطف بأف (1991عبد الكىاب، ).مف الربط بيف التحرؾ الدبمكماسي كالتحرؾ العسكرم

، يسبؽ التحرؾ األكؿ التحرؾ الثاني، فيذه السياسة ىدفت لتحقيؽ ىدؼ مزدكج حسب الرؤية األمريكية

فيك مف ناحية يسيـ في تأميف فرض عقكبات دكلية كاسعة النطاؽ عمى العراؽ، كمف ناحية أخرل، 

 عمى كافة التحركات العسكرية األمريكية، كتقميص حجـ الدعاية العربية ةيعمؿ عمى إضفاء المشركعي

، كلكي تضمف تحقيؽ أكبر (1991عبد الكىاب، ).المناىضة لمكجكد العسكرم كالغربي في المنطقة

تحالؼ دكلي سياسيان كعسكريان ضد العراؽ، اشتمؿ الخطاب السياسي األمريكي عمى نقاط ىامة 

أساسية، كىي تأكيد الكاليات المتحدة كحرصيا عمى عدـ السعي إلى المكاجية أك إلى محاكلة رسـ 

كتأكيد تمسكيا بأال تككف ىي البادئة في القتاؿ، كحرصيا عمى الدفاع عف ، مصير الدكؿ األخرل

كنجحت كاشنطف في إبراز أف المشكمة الراىنة ليست مشكمة أمريكية . مصالحيا كأصدقائيا في الخميج

إنما مشكمة تيـ العالـ كمو، كأف المكاجية ليست بيف العراؽ كالكاليات المتحدة، إنما ىي مكاجية بيف 

. العراؽ كدكؿ العالـ كمو

إذف، فقد ظير جميان منذ البداية خمك ساحة الخميج مف الكجكد السكفيتي، كأف الكاليات المتحدة ىي 

ٌكيفت الدكؿ األكركبية سياستيا ، كعميو، (Pfaff، 1990 ػ 1991).الالعب األساسي في ىذه الساحة

استنادان ليذا الكاقع، فنظران لمعالقات الخاصة بيف بريطانيا الكاليات المتحدة، فقد بدا التحالؼ، فقد اتسـ 

 35000سياسيان كعسكريان مع الكاليات المتحدة، كقٌدر عدد قكاتيا بػ ، دكر بريطانيا بالشراكة التامة

 سفينة حربية، كىي عمى عكس الدكؿ األكركبية التي 20 طائرة ك72 دبابة ك163جندم، إضافة إلى 

(  1993غانـ، ).فٌضمت حؿ األزمة بالطرؽ السممية
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    أما فرنسا فقد بدت اقرب إلى المكقؼ السكفيتي في تفضيؿ األساليب السياسية كالدبمكماسية لحؿ 

األزمة، كقد آثار مكقؼ فرنسا نقاشان حادان لدل بعض الدكؿ األكركبية، مما دفع المتحدث الرسمي 

عمى فرنسا أف تختار بيف الكحدة، في مكاجية أزمة الخميج كبيف القياـ :  "الدانمركي إلى القكؿ بأنو

(.   1991الشافعي، )".بمبادرات فردية 

فإف المكقؼ الفرنسي لـ يكف كذلؾ، فقد ، كخالفان لممكقؼ البريطاني الذم كاف كاضحان منذ بداية األزمة

كيرجع ذلؾ االختالؼ أساسان إلى دكر . اختمؼ ما بيف المرحمة األكلى لألزمة كمرحمة الحرب كما بعدىا

فرنسا في المنطقة كمحاكلتيا التقرب مف الدكؿ العربية منذ عيد الجنراؿ ديغكؿ، ككذلؾ بسبب قرب 

فرنسا مف المنطقة العربية، ىذا فضالن عف كجكد جالية عربية كبيرة داخؿ فرنسا عارضت الحرب، 

عبد ).كبذلؾ بدأ المكقؼ الفرنسي ساعيان لتفادم الحرب كالتكصؿ إلى حؿ مف خالؿ الطرؽ السممية

( 1991الكىاب، 

ككانت فرنسا مف المؤيديف لمعراؽ أثناء حرب الخميج األكلى مع إيراف، كلكف مكقفيا تغيٌر في حرب 

الخميج الثانية، نظران لسعى فرنسا مف أجؿ الحفاظ عمى مصالحيا في الخميج، خاصة النفطية، ككذلؾ 

كلقد أحدثت حرب . الحفاظ عمى أسكاؽ الخميج بالنسبة إلى البضائع الفرنسية، خاصة تجارة األسمحة

الخميج الثانية تحكالن كبيران في السياسة الفرنسية، فعممت عمى إعادة حساباتيا كأدركت أف محاكلتيا 

ألف الكساطة تعني الكقكؼ ضد ، لمعب دكر الكسيط، سيبعدىا عف المنطقة، في مرحمة ما بعد الحرب

. الرغبة األمريكية في ضرب العراؽ

 طرح الرئيس  الفرنسي 1990سبتمبر / كلذلؾ قامت فرنسا بطرح مبادرات لحؿ األزمة، ففي أيمكؿ

كاإلفراج عف جميع . فرانسكا متيراف، مبادرة فرنسية تؤكد عمى نية العراؽ باالنسحاب مف الككيت

الرىائف األجانب، كتضمف األسرة الدكلية بدء االنسحاب العراقي، كعكدة السيادة إلى الككيت،   
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كالشركع في تسكية النزاعات األخرل في الشرؽ األكسط، في إطار مبدأ حسف الجكار كالعيش في        

جراء مفاكضات لمحد مف األسمحة في الشرؽ األكسط . أماف كسالـ لجميع األطراؼ، كا 

(  1991عبد الكىاب، )

يالحظ أف فرنسا كعمى عكس الكاليات المتحدة، قد ربطت أزمة الخميج بقضية الشرؽ األكسط كالصراع 

العربي اإلسرائيمي، فمف جانبو اشترط العراؽ أف تتضمف المباحثات المشكمة الفمسطينية كلكف الكاليات 

، فالرئيس الفرنسي طالب في خطابو (2002سعيد كآخركف، ).المتحدة لـ تقبؿ الربط بيف القضيتيف

، بربط االنسحاب العراقي مف الككيت 1990 سبتمبر 28أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في 

بانسحاب إسرائيؿ كتسكية سممية لقضايا الشرؽ األكسط، كذلؾ ضمف مؤتمر دكلي يتـ عقده برعاية 

كما دعت فرنسا إلى إعطاء ، (1994العجالني، ). الدكؿ الكبرل كيحضره جميع أطراؼ النزاع

غير أنة قكبؿ برفض . العقكبات المفركضة عمى العراؽ الكقت الكافي قبؿ البدء بأم عمؿ عسكرم

سبتمبر /  أيمكؿ15عراقي، باإلضافة إلى اليجكـ عمى مقر السفير الفرنسي في الككيت في 

كفي أعقاب فشؿ المحادثات التي جرت بيف جيمس بيكر كزير ، (1991غريش كفيدؿ، ).1990

 كانكف 9خارجية الكاليات المتحدة كطارؽ عزيز كزير خارجية العراؽ، التي جرت في جنيؼ في 

 في محاكلة لتيدئة الكضع، أعمف الرئيس الفرنسي ميتراف  أف ىناؾ تقاربان بيف 1991يناير / الثاني

معمنةن بذلؾ انضماميا لمتحالؼ . فأرسمت فرنسا عشرة آالؼ مقاتؿ، مكقؼ فرنسا كالكاليات المتحدة

الدكلي ضد العراؽ، عمى الرغـ مف كجكد تيار فرنسي يعارض ىذا المكقؼ، حيث اعتبر العديد مف 

الفرنسييف أف تمؾ الخطكة ستؤدم إلى فقداف فرنسا ألصدقائيا العرب؛ األمر الذم دفع بكزير الدفاع 

ألف فرنسا سعت ألف تككف شريكان في ، الفرنسي جاف بيار شيفنماف إلى االستقالة خالؿ حرب الخميج

. المنطقة كليس تابعان لمسياسة األمريكية
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أنيا محككمة بالقرارات الدكلية التي شاركت : أىميا،    عمكمان إف ىذه المشاركة، كانت تحكميا عكامؿ

كصكتت عمييا باإليجاب كالمكافقة، كما أف المصالح الفرنسية االقتصادية العميا ، فرنسا في اقتراحيا

طغت عمى المبادئ، لذلؾ أيقف صانع القرار الفرنسي أف عميو االلتحاؽ بالقطار قبؿ فكات األكاف، 

خاصة في ظؿ إدراؾ القيادة الفرنسية أف نتائج الحرب معركفة كبشكؿ مسبؽ، كأف المنتصر فييا 

( 1992ىيكؿ، ).سكؼ يرسـ خريطة التسكية في الشرؽ األكسط مف جديد

لذا جاءت مشاركة متيراف في الحرب مستندة إلى قرار الجمعية العمكمية الفرنسية التي كافقت عمى 

ككذلؾ عمى استطالعات الرأم العاـ الفرنسي التي أظيرت . استخداـ القكة ضد العراؽ بأغمبية ساحقة

( 1992ىيكؿ، ).يعارضكف الحرب عمى العراؽ% 48يؤيدكف سياسة متيراف، بينما % 79أف 

كمع دخكؿ فرنسا الحرب إلى جانب الكاليات المتحدة، عمؿ متيراف عمى إزالة المبس كالغمكض حكؿ 

أنو ال تكجد : " يناير22سياسة فرنسا كتحالفيا مع الكاليات المتحدة ضد العراؽ، فقد صرح ميتراف في 

، " أىداؼ عسكرية أمريكية كأىداؼ عسكرية فرنسية، بؿ تكجد أىداؼ كاحدة ىي أىداؼ األمـ المتحدة

ال يكجد ما يمنع القكات الفرنسية مف المشاركة في عمميات عسكرية داخؿ : " مشيران أيضا إلى أنو

كفي معرض تبريره لمكقؼ فرنسا بالمشاركة في العمميات العسكرية صرح ركالف ". األراضي العراقية 

أف أزمة الخميج ىي أكؿ اختبار لمنظاـ الدكلي : " فبراير قائالن / 11دكما كزير خارجية فرنسا في 

ف المجكء إلى القكة المسمحة كاف ضركريان نظران لفشؿ جميع الجيكد السممية ، الجديد العجالني، )".كا 

كدكليان سعى الرئيس . أضاؼ أيضان أف ىناؾ تالقيان في كجيتي النظر الفرنسية كاألمريكية، (1994

متيراف لتكسيع اتصاالتو لشرح سياستو، فأرسؿ كزير الدفاع الفرنسي الجديد بيير جككس لمقاء الرئيس 

بكش، ككاف ييدؼ مف كراء ىذه الزيارة إلى إنياء كؿ ما قيؿ عف اختالؼ بيف الكاليات المتحدة كفرنسا 

حيث أكد جككس أف التطابؽ بيف مكقفي   الكاليات المتحدة كفرنسا كامؿ، ككاف . في مكضكع الحرب

 ( 2005،حسف).جككس أكؿ كزير فرنسي يزكر الكاليات المتحدة ليؤكد تكافؽ المكقفيف
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إذف ما ىي العكامؿ التي أدت إلى التحكؿ في المكقؼ الفرنسي باتجاه االنضماـ لمحرب ؟  

ػ  إف تغير السياسة الفرنسية يعكد إلى إدراؾ الرئيس فرانسكا متيراف، أف التفاىـ األمريكي ػ    السكفيتي 

كأجكاء الكفاؽ سيسمح باستخداـ القكة لتحرير الككيت داخؿ إطار األمـ المتحدة أك خارجو، استنادان إلى 

مكاد ميثاؽ األمـ المتحدة الذم يسمح لدكلة أف تستعيف بدكلة أخرل مف أجؿ الدفاع عف نفسيا، لذا 

أدراؾ متيراف أف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي سيمتقياف في الحرب، كبالتالي مشاركة فرنسا 

. كدعكتيا إلى ىذه المائدة الدكلية ال يتـ إال بدخكليا الحرب إلى جانب الحمفاء

ػ رأت فرنسا أف دكرىا كأىميتيا كباقي الدكؿ الخمس األعضاء الدائمة في مجمس األمف يمقى عمييا 

مسؤكلية كبيرة خالؿ الحرب كما بعدىا، كأف تككف حاضرة لتشارؾ في إعادة ترتيب منطقة الشرؽ 

كمع ذلؾ حرص الرئيس متيراف عمى االحتفاظ بسمعة فرنسا اإليجابية في العالـ العربي، ، األكسط

ككذلؾ التأكيد عمى استقاللية فرنسا في اتخاذ قراراتيا السياسية، كلذلؾ أكد أكثر مف مرة أف بالده 

ليست في حرب مع العراؽ بؿ ىي تشارؾ في تنفيذ قرارات األمـ المتحدة،كأنيا ال تحارب العالـ العربي 

بؿ تستجيب لنداء طرؼ عربي كقع عميو اعتداء مف طرؼ أخر، كأنيا في سبيؿ ذلؾ ستستعمؿ كؿ ما 

 (1991عبد الكىاب، ).في كسعيا بعد الحرب لحؿ المشكمة الفمسطينية

ػ  أرادت فرنسا أال تككف متفرجان سمبيان لمجريات األمكر عمى الساحة الدكلية، خاصة أف الكاليات 

المتحدة كجدت الفرصة السانحة لفرض نفكذىا كيتضح ذلؾ مف خالؿ تصريح جيمس بيكر كزير 

يتعيف عمى الكاليات المتحدة أف تقكد، كيتعيف عمى شعبنا أف يفيـ، نحف اآلف : "الخارجية األمريكي

( 1991غريش كفيداؿ، )".األمة الكحيدة التي تمتمؾ األدكات السياسية كالعسكرية

ػ  القمؽ عمى مصير الكحدة السياسية األكركبية ٌشكؿ أحد الدكافع اليامة لتغيير المكقؼ الفرنسي 

لذلؾ سارعت الدكؿ األكركبية لرأب الصدع في مكاقفيا كإلنقاذ مظير ، كاألكركبي مف أزمة الخميج

 . كحدتيا السياسية
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فإف المصالح اإلستراتيجية لفرنسا في الخميج تكمف في استمرار التدفؽ الحر لمنفط، كىنا ، إجماالن 

تشترؾ مع المصالح األمريكية في المنطقة أيا كانت االختالفات بينيا، في شأف اعتمادىا عمى النفط 

العربي، فاالعتماد الفرنسي عمى النفط العربي يزداد باستمرار في ظؿ تطكر الصناعات الفرنسية كنمك 

حجـ اقتصادىا، كىذا ما يجعميا تحافظ عمى ىذه السمعة اإلستراتيجية مف المخاطر التي قد تيدد 

تدفقيا، مف ىنا شاركت القكات الفرنسية في الخميج بجانب القكات األمريكية، كعندما انتيت الحرب في 

الخميج، التقى الرئيس الفرنسي متيراف بالرئيس األمريكي جكرج بكش األب في جزر المارتينيؾ كعقب 

المقاء صرح المتحدث باسـ قصر الرئاسة الفرنسي بما يكحي بإعادة التفكير الفرنسي في منطمقات 

إف كاشنطف كباريس لـ تشيدا تقاربان مثمما تشيدانو حاليان في : " السياسة الخارجية الفرنسية حيف قاؿ

كىذا ما يؤكد مدل تقمص المكقؼ الفرنسي ، (1991زىراف، )".مجاؿ  السياسة الخارجية كأىدافيا 

. الساعي إلى قدرو مف االستقاللية في مكاجية أبرز أزمات العصر منذ مطمع تسعينيات القرف الماضي

 

:   قضية الشرق األوسط3-3

          مع انتياء مرحمة الحرب الباردة عند مطمع التسعينيات ازداد  النفكذ األمريكي في 

كما ساد  مفيـك النظاـ آحادم القطبية، مما ، العالـ بشكؿ عاـ، كمنطقة الشرؽ األكسط بشكؿ خاص

ففي ىذا . دفع أكركبا إلى تعزيز التعاكف مف أجؿ القياـ بدكرو أكثر فعالية في صياغة العالقات الدكلية

.  اإلطار ظيرت مؤسسات كحدكية أكركبية، مما شكؿ قكة اقتصادية كسياسية إلى حد ما

استنادان ليذه الرؤية، رغبت أكركبا في طرح نفسيا كقطب في ظؿ غياب االتحاد السكفيتي كدكلة 

.  عظمى عف مسرح األحداث الدكلية
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كفي عيد الرئيس ميتراف حدثت تطكرات عدة في المنطقة كعمى صعيد قضية الشرؽ األكسط، 

اجتياح العراؽ لمككيت كحرب الخميج الثانية كانعقاد مؤتمر مدريد لمسالـ لحؿ الصراع : كاف مف أبرزىا

( 1999البرغكثي، ). 338 ك242في المنطقة عمى أساس قرارات مجمس األمف 

 (ؼ.ت.ـ)كذلؾ شيدت القضية الفمسطينية تطكرات ىامة، فأصبح لمنظمة التحرير الفمسطينية

حضكر دكلٌي كممثؿ شرعي لمفمسطينييف، لذا انتيزت الدبمكماسية الفرنسية قرارات المجمس الكطني 

الفمسطيني الذم عقد في الجزائر بشأف برنامج السالـ الفمسطيني كالذم أفضى بدكره إلى المقاء بيف 

كفي تطكر الحؽ تجاه الصراع، قاؿ . 1989الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات كالرئيس متيراف في 

لكي يككف ىناؾ سالـ في حكض المتكسط ال بد مف دكلة فمسطينية : " متيراف في ندكة البحر المتكسط

مف دكف اشتراط االعتراؼ المسبؽ مف جانب المنظمة  (ؼ. ت. ـ)كعمى ذلؾ يجب التفاكض مع 

".  بإسرائيؿ 

ككانت فرنسا أكؿ دكلة أكركبية غربية أيدت فكرة المؤتمر الدكلي لمسالـ في الشرؽ األكسط، 

كتندرج السياسة الفرنسية في سياؽ معارضتيا لييمنة القكتيف العظمييف كاحتكار إحداىما العممية 

كىذا ما أكده الرئيس ميتراف في مؤتمر صحافي ، (1999أبك خمؼ، ).السممية في المنطقة العربية

مازلت أعتقد أف : " ـ  قائالن 6/5/1991 غكرباتشكؼ في ؿمشترؾ مع الرئيس السكفيتي السابؽ ميخائي

المؤتمر الدكلي ضركرم بشرط أف ينطكم عمى دكر لألمـ المتحدة، المنظمة المسئكلة عف تقرير حؽ 

يجب التعامؿ بشكؿ جدم مع مشكمة تطمعات الفمسطينييف إلى " كأضاؼ ".  معان فإسرائيؿ كالفمسطينيي

(   1999،البرغكثي)".كطف ينشئكف فيو بينى دكلة 

غير أف ىذا المكقؼ الفرنسي غالبان ما اقترف بتأكيد ضركرة ضماف أمف كسالمة إسرائيؿ داخؿ 

أنا صديؽ إلسرائيؿ :  "حدكد آمنة كمعترؼ بيا، كقد أكد الرئيس الفرنسي متيراف ىذا المعنى عندما قاؿ
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كلف أفعؿ شيئان ييعٌرض كجكدىا لمخطر، كلكنني ال أظف أنو مف الكاقعية اإلدعاء بأف القضية 

( 1986مقمد، )".الفمسطينية غير مكجكدة 

كمف جيتو أٌكد كزير الخارجية الفرنسي ركالف دكما عمى حؽ إسرائيؿ في الكجكد، كالحدكد 

إف فرنسا ستبقى متمسكة إلى أقصى درجة ببقاء دكلة إسرائيؿ : " 1981اآلمنة، حيث صرح عاـ 

، كلكف فرنسا ستصر كتؤكد أف 242كبسالمتيا ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بيا، كذلؾ طبقان لقرار 

االعتراؼ بالحقكؽ القكمية الفمسطينية ىك عنصر أساسي مف عناصر السالـ في الشرؽ 

ىذه المكاقؼ الفرنسية المتكازنة جاءت مف أجؿ تثبيت مكانة فرنسا كدكرىا ، (1981فرشخ، )".األكسط

المتميز في العالـ العربي، كتيدؼ كذلؾ إلى دفع أكركبا نحك مشاطرتيا ىذا السمكؾ إلفراز قكة مستقمة 

ىذا المكقؼ الفرنسي، ليس إال امتدادان لمتكجو . قادرة عمى إيجاد قدر مف التكازف مع النفكذ األمريكي

الذم ىيمف عمى السياسة الفرنسية الخارجية كاليادؼ لتدعيـ الدكر الفرنسي في حؿ أزمة الشرؽ 

. األكسط، كبالتالي تكريس البعد العالمي في السياسة الخارجية الفرنسية

إف ممؼ القضية الفمسطينية كالصراع العربي ػ اإلسرائيمي مف القضايا الخالفية إلى حدو ما في مسار 

فالكاليات المتحدة تسعى دكمان لكي تككف الطرؼ األكحد المتحكـ في . العالقات األمريكية ػ الفرنسية

فاقترح الرئيس متيراف عقد ، الصراع العربي اإلسرائيمي، بينما تحاكؿ فرنسا أف يككف ليا ىامشي ي ي ي ه 

كطالب بأف يؤكد المؤتمر تحقيؽ ثالثة أىداؼ ، مؤتمر دكلي لمسالـ في الشرؽ األكسط لحؿ الصراع

كاألىداؼ ، (1991،غريش     كفيدؿ).تؤدم لبناء العالقات عمى أساس مف التكازف كالثقة المتبادلة

ػ : ىي

. ػ  التكازف في العالقات بيف العراؽ كتركيا كبمداف الخميج كالسعكدية

 .ػ  التكازف عبر حؿ مشكمة الصراع العربي ػ اإلسرائيمي

 .ػ  التكازف عبر العمؿ عمى حؿ جميع مشاكؿ المنطقة
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ىذه المقترحات الفرنسية جاءت بسبب تبمكر شعكر أكركبي قكم  عقب انتياء الحرب الباردة، عمى 

ضركرة بذؿ الجيكد لتكسيع نطاؽ التعاكف الدكلي إليجاد حمكؿ لمنزاعات اإلقميمية، كتحقيؽ التكازف في 

، 1991لذلؾ جاءت فكرة عقد مؤتمر مدريد عاـ ، عالقات الدكؿ كتدعيـ أسس السالـ كاالستقرار

. تمييدان لبناء إطار جديد لألمف في المنطقة

لقد شكمت حرب الخميج الثانية عالمة فارقة في التغيير الذم حدث في العالقات كالتكازنات الدكلية، 

حيث أظيرت ىذه الحرب الكاليات المتحدة كقكة عظمى ػ كاحدة ككحيدة ػ  كجعمت قادتيا يعتقدكف بأنيـ 

نحف :  "يمتمككف القدرة عمى فعؿ كؿ ما يريدكف في الساحة الدكلية، فكزير الخارجية جيمس بيكر قاؿ

إننا أحرار فيما نتصكره دفاعان عف ، اآلف األمة الكحيدة التي تمتمؾ األدكات السياسية كالعسكرية

كىذا السمكؾ لـ يتـ معارضتو مف قكل المجتمع الدكلي،  (1991،غريش كفيدؿ)".مصالحنا األساسية

فاالتحاد السكفيتي كاف يعيش أيامو األخيرة تحت رئاسة غكرباتشكؼ، كفرنسا كاف اىتماميا فقط  

. بكاجبيا كعضك دائـ في مجمس األمف

، 1991).  استنادان لما سبؽ، سعت الكاليات المتحدة الستثمار كتكظيؼ نصرىا العسكرم عمى العراؽ

Kaufman)األكؿ السيطرة المباشرة عمى النفط في الخميج ىك مف ضمف : ، لتحقيؽ ىدفيف ىما

المصالح العميا لمكاليات المتحدة، كاآلخر الدعكة لعقد مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسط؛ حيث 

 بحؿ النزاع 1991مارس /  آذار6تعيد الرئيس بكش في الككنغرس األمريكي بعد حرب الخميج، في 

حاف كقت إنياء النزاع اإلسرائيمي ػ العربي، يجب أف يككف السالـ العادؿ : " اإلسرائيمي ػ العربي كقاؿ

 كعمى مبدأ 338 ك242كالدائـ في الشرؽ األكسط مرتكزان عمى قرارم مجمس األمف في األمـ  المتحدة 

ٌمفي االعتراؼ   بإسرائيؿ كبأمنيا كاحتراـ الحقكؽ ... األرض مقابؿ السالـ الذم يجب أف يييٌيأي بشكؿ ييؤى

كعمدت الكاليات المتحدة في ىذا المؤتمر عمى تيميش دكر ، "السياسية المشركعة لمشعب الفمسطيني 

كلكف أكدت الدكؿ األكربية في ، (2003خضر، ). أكركبا التي أدركت أنيا انتقمت إلى مكقع ثانكم
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كالذم يعني رفض مبدأ ضـ األراضي بالقكة ، مؤتمر مدريد أىمية االلتزاـ بمبدأ األرض مقابؿ السالـ

كالعمؿ عمى تحقيؽ السالـ العادؿ كالدائـ في الشرؽ األكسط، كضماف حؽ تقرير المصير لمشعب 

الفمسطيني، كحماية االستقالؿ السياسي لدكؿ المنطقة كضماف حرية المالحة في المياه 

ككذلؾ طالبت دكؿ أكركبا  بضركرة تمكيف الشعب الفمسطيني مف حقو في ، (1991فيصؿ، ).اإلقميمية

(، 1995األزعر، ).تقرير المصير بصكرة كاممة، عف طريؽ عمؿ مالئـ، يرد في إطار سالـ شامؿ

ىذه التكجيات كالمكاقؼ األكركبية دعمتيا فرنسا، كأخذت بعيف االعتبار أىمية تكفير بيئة إقميمية 

تتكازف فييا المصالح لتحقيؽ األمف كاالستقرار، كاعتبرت فرنسا أف انعقاد المؤتمر في إحدل العكاصـ 

،  األكركبية، يعد نقطة تحكؿ ىاـ في الدكر الذم تطمع أف تؤديو في عممية السالـ في الشرؽ األكسط

كلكف كاف مكقؼ إسرائيؿ المدعـك مف الكاليات المتحدة يكمف في إبقاء االتحاد األكركبي عمى اليامش، 

تككف ىذه الدكؿ مراقبة فقط كليست شريكة في العممية السممية بيدؼ التفرد األمريكي فقط ، بمعنى أف

كبعد أزمة الخميج الثانية كتكسيع قاعدة القبكؿ العربي بالمنيج ، (1996الشكباني، ).في العممية السممية

األمريكي في عممية السالـ ليشمؿ معظـ الدكؿ العربية أدركت فرنسا أنيا لـ تعد مضطرة إلى 

االستمرار في سياسة حفظ التكازف في سياساتيا كمكاقفيا كتصريحاتيا تجاه المكاقؼ العربية التي كانت 

تتردد كثيران في تأييدىا منذ بداية عممية السالـ، كبيف تأييد كدعـ السياسة األمريكية في المنطقة، كبعد 

تراجع أسباب االختالؼ األكركبي ػ اإلسرائيمي حكؿ إطار السالـ كآلياتو، قبمت إسرائيؿ بدكر أكركبي 

كانت ترفضو في السابؽ، لكف قبكؿ إسرائيؿ بيذا الدكر لـ يجعؿ مف دكؿ االتحاد األكركبي شريكان 

أساسيان في عممية تسكية الصراع العربي ػ اإلسرائيمي، حيث ظمت الكاليات المتحدة األمريكية الراعي 

أبرزت فرنسا دكرىا االيجابي في دفع العممية ، عمى الرغـ مف ذلؾ. األكثر تأثيران في تقدـ ىذه العممية

السممية قدمان مف حيث تعريؼ دكرىا ككسيط ككجسر بيف المكقفيف العربي كاإلسرائيمي األمر الذم أدل 
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إلى تمايز كاختالؼ سياساتيا عف السياسة األمريكية تجاه الصراع العربي ػ اإلسرائيمي بشكؿ عاـ، 

.  كتجاه القضية الفمسطينية بشكؿ خاص

سرائيؿ في سياسة تيميش  كمع كصكؿ شيراؾ إلى سدة الرئاسة الفرنسية، كاستمرار الكاليات المتحدة كا 

كعدـ إفساح المجاؿ أماميا لممشاركة الفعمية في تسكية الصراع ، فرنسا بشكؿ خاص كأكركبا بشكؿ عاـ

العربي ػ اإلسرائيمي كاستئثارىا بكافة المبادرات الدبمكماسية لتسكية الصراع، كتفردىا برعاية العممية 

الدبمكماسية بشكؿ أساسي، ازداد اىتماـ فرنسا  السياسي في عممية السالـ،  لذلؾ قامت فرنسا بدعـ 

المكاقؼ كالمطالب العربية، كىذه السياسة الجديدة دفعت دكؿ االتحاد األكركبي إلى اإلسياـ بشكؿ 

ميغؿ  )أكثر فعالية في إيجاد بعض الحمكؿ المناسبة لتسكية الصراع، كذلؾ مف خالؿ إيفادىا

ممثالن خاصان ليا في عممية السالـ في الشرؽ األكسط إضافة إلى طرحيا عددان مف  (مكراتينكس

المبادرات الدبمكماسية األكركبية المساندة لممبادرات األمريكية أحيانان كالمستقمة عنيا أحيانان 

، دعت الطرفيف العربي كاإلسرائيمي إلى 1992كخالؿ قمة ماسترخيت عاـ ، (2005الحاج، ).أخرل

كتحديدان مف خالؿ إيقاؼ سياسة االستيطاف مقابؿ إلغاء . اتخاذ إجراءات بناء الثقة بشكؿ متكازف

 تحركت الدبمكماسية الفرنسية لمكاجية آثار 1996كفي ، (1992حتى، ).المقاطعة العربية إلسرائيؿ

، كأدل ىذا التحرؾ إلى 1996عاـ " عناقيد الغضب"العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف، خالؿ عممية 

تعزيز التقارب بيف المكاقؼ العربية كاألكركبية، كتحقيؽ انتصار سياسي فرنسي ،ىك األكؿ مف نكعو، 

سرائيؿ كأمريكا كلبناف كسكريا، كاليدؼ منيا "  لجنة تفاىـ نيساف"كتمثؿ في إنشاء  المككنة مف فرنسا كا 

ضبط األكضاع األمنية في الجنكب المبناني، ىذا التشكيؿ جاء تعبيران عف انتصار الدبمكماسية  

مف المكاقؼ العربية كالمستندة إلى مرجعية  (أكركبا)الفرنسية ػ األكركبية نتيجة اقتراب سياسات فرنسا 

لـ تكف كاشنطف مرتاحة إلى التحرؾ . بالمقارنة مع الدبمكماسية األمريكية المؤيدة إلسرائيؿ، مدريد

، كبقي 1996ابريؿ مف عاـ / السياسي الفرنسي خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف في نيساف
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المكقؼ األمريكي يتسـ بالحٌدة كالسمبية تجاه المكقؼ الفرنسي في تمؾ األزمة، األمر الذم أدل إلى 

قياـ كاشنطف بعرقمة المبادرات الفرنسية مرات عديدة حيث ترل أف الدكر السياسي الفرنسي في عممية 

السالـ منافسان ميمان ليا، خاصة في ظؿ الجيكد التي تقكـ بيا دكؿ االتحاد األكركبي لبمكرة سياساتيا 

( 2005الحاج، ). الخارجية التي تؤىميا الحتالؿ مكقع كمكانة مميزة في بمداف المنطقة العربية

عمى الرغـ مف سياسات الكاليات المتحدة تجاه السياسة الفرنسية الشرؽ أكسطية فإف الدكر الفرنسي 

نشط بعدما تـ تشكيؿ السمطة الفمسطينية، كالتي بدكرىا ىددت بإعالف قياـ الدكلة الفمسطينية مف جانب 

كجاء أكؿ رد فعؿ أكركبي، . كاحد، نظران لرفض إسرائيؿ استكماؿ انسحابيا مف األراضي الفمسطينية

، خالؿ زيارة 1998نكفمبر / تجاه تيديد السمطة بإعالف الدكلة الفمسطينية، مف فرنسا في تشريف الثاني

الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات لباريس، كتىعيدت الحككمة الفرنسية، بإعادة إعمار األراضي 

الفمسطينية، مقابؿ إبراـ العقكد كتسييؿ دخكؿ رأس الماؿ الفرنسي لممناطؽ الفمسطينية، كصرحت 

مصادر فرنسية بأف زيارة عرفات حققت ػ إضافة إلى المساندة السياسية كاالقتصادية ػ نجاحان في 

كلكف، كفي اليـك الثاني لتمؾ التصريحات، أكدت كزارة الخارجية . مكضكع إقامة الدكلة الفمسطينية

الفرنسية بأف فرنسا ال تشجع إعالف قياـ الدكلة الفمسطينية مف جانب كاحد، خكفان مف حدكث قطيعة في  

إننا نشجع عمى أف تندرج الحمكؿ المطركحة ليذه القضية : " كأردفت المتحدثة باسـ الكزارة، المفاكضات

األساسية في إطار منطؽ المفاكضات بيف األطراؼ المعنية، كمنطؽ السالـ، كنشجع منذ كقت طكيؿ 

ممارسة حؽ تقرير المصير لمشعب الفمسطيني، كىك ما قد يؤدم إلى قياـ الدكلة الفمسطينية، كأف فرنسا 

كانكف الثاني / يناير/ 22كفي مكعد الحؽ في  ". ؿتدعـ مع شركائيا بناء الكياف الفمسطيني المستؽ

، نصحت باريس بتأجيؿ إعالف الدكلة إلى ما بعد االنتخاب اإلسرائيمية كذلؾ ألنيا كانت ال 1999

تتمنى إعادة انتخاب رئيس الكزراء السابؽ بنياميف نتينياىك، نظران لسياساتو المتطرفة، التي تعارضيا 

فرنسا كاجتيدت فرنسا في إقناع شركائيا في أكركبا الغربية بمساعدة الفمسطينييف في حالة تأجيؿ 
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كفي ىذا السياؽ، قامت فرنسا بتكثيؼ جيكدىا عبر االتحاد األكركبي . إعالف الدكلة الفمسطينية

حيث تبمكر المكقؼ األكركبي عمى شكؿ . بالضغط مف أجؿ إنقاذ العممية السممية مف االنييار الكامؿ

صفقة مع السمطة الفمسطينية التي اشترطت التخمي عف فكرة إعالف الدكلة الفمسطينية مف جانب كاحد 

مقابؿ صدكر بياف قكم مف جانب االتحاد األكركبي يحدد بكضكح تأييده لقياـ دكلة 

 " 1999آذار مارس / 26حيث أصدر المجمس األكركبي في ، (Moratinos, 1999).فمسطيف

،  الدائـ كغير المنقكص في تقرير المصيرفالذم أعاد فيو التأكيد عمى حؽ الفمسطينيي"  إعالف برليف 

كيشكؿ ىذا اإلعالف ، كأبدل فيو استعداد االتحاد األكركبي لالعتراؼ بدكلة فمسطيف في الكقت المناسب

كيعتبر بياف قمة برليف أقكل ما أصدرتو . نقمو نكعية جديدة في المكقؼ األكركبي تجاه العممية السممية

دكؿ أكركبا الغربية مف مكاقؼ، مساندة لمدكلة الفمسطينية كالشعب الفمسطيني خاصة أنو يعبر عف 

( 2003خضر، ). اتفاؽ جماعي بيف خمسة عشر دكلة أكركبية

أعمف الرئيس الفرنسي، جاؾ شيراؾ، كعقب لقائو الرئيس الفمسطيني ياسر ، كفي ىذا اإلطار

إف قرار إعالف الدكلة الفمسطينية ليس قراره : "  حيث قاؿ1999آذار /  مارس22عرفات في باريس بػ

قىعى مف الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي عمى اتفاقية أكسمك، كبالتالي فيك قرار  كحده، لكنو قرار مف كى

أننا ننتظر مف أكركبا الكثير، كخاصة أف تتخذ مكقفان داعمان : " كأضاؼ الرئيس الفرنسي". دكلي 

إف مكقؼ فرنسا مف إعالف الدكلة " ، كقالت المتحدثة باسـ قصر االليزيو،"كمؤيدان لعممية السالـ 

، كأكضحت بأف مكقؼ      بالدىا "فالفمسطينية يتمثؿ في اعتباره قراران سياديان يتعمؽ بالفمسطينيي

نيا مستعدة لالعتراؼ بالدكلة عند إعالنيا في الكقت المالئـ كؿ ذلؾ جاء . معركؼ مف ىذه القضية، كا 

عمى خمفية تأكيد حضكر فرنسا في المنطقة، كعميو تحركت مف خالؿ االتحاد األكركبي في بمكرة ىذه 

المكاقؼ السياسية األكركبية المشتركة تجاه الصراع العربي ػ اإلسرائيمي، مختمفة عف المكاقؼ 

ككذلؾ محاكلة الطرؼ الفرنسي قيادة االتحاد األكركبي . كالسياسات األمريكية كاإلسرائيمية المشتركة
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كتكظيؼ دكره االقتصادم لتحقيؽ أىداؼ سياسية فيما يتعمؽ بالدكر األكركبي في الصراع العربي ػ 

حيث تسعى باريس لخمؽ قدرو مف التكازف مع الكاليات المتحدة كذلؾ استمراران لمتصكر ، اإلسرائيمي

كىذا ما أكده ، الديغكلي، الساعي ألف تقكـ فرنسا بدكرو كسطيٍّ بيف االتحاد السكفيتي كالكاليات المتحدة

كاف عمى فرنسا أف تعيد تعريؼ سياستيا كتعيد التفكير : "ىكبير فيدريف كزير الخارجية الفرنسي قائالن 

في دبمكماسيتيا كأدكات قكتيا كنفكذىا بما يتفؽ مع المتغيرات الدكلية الناجمة عف انتياء مرحمة القطبية 

ختامان لما تـ طرحو، كفي ضكء تتبع أحداث تطكرات الصراع العربي ػ ، (2004حسيف، )".الثنائية

اإلسرائيمي، نجحت الكاليات المتحدة كقكة مييمنة لدييا كسائؿ متعددة مف تحقيؽ حضكرىا الكبير 

كتمكنت مف تيميش باقي القكل، كفي مقابؿ ىذه الييمنة سعت فرنسا جاىدةن في مقاكمة تحجيـ دكرىا، 

مكتفية بتصريحات كمكاقؼ مبدئية، لـ " قبض العصا مف الكسط"لكف إمكاناتيا اقتصرت عمى سياسة 

ترتؽ إلى مستكل الفعؿ كالتحرؾ النشط، إف ىذه المكاقؼ ال تتناقض بشكؿ جكىرم مع اإلستراتيجية 

كأف فرنسا عبرت سكاء في ممارستيا االنفرادية، أـ مف خالؿ حمفائيا ، المييمنة لمكاليات المتحدة

األكركبيكف عف عجز في التأثير عمى مجرل األحداث، كعف تباعد بيف الخطاب كالممارسة في بعض 

.   األحياف كاالكتفاء بالبحث عف تكازف صعب مع الكاليات المتحدة األمريكية كقكة مييمنة عظمى

كلكحظ أيضان أف الجانب الفرنسي دائـ الحرص عمى عدـ استمرارية التناقض مع السياسة 

األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، مما قمؿ مف تأثير الدكر الفرنسي في تفاعالت الصراع العربي  

إضافة عمى ما سبؽ، فإف السيطرة األمريكية في المنطقة العربية، اقتصاديان كسياسيا . اإلسرائيمي

قمصت أم دكر فرنسي فييا بالرغـ مف مساعيو الحثيثة نحك كسب الدكؿ العربية بإقامة عالقات ،  ن

. اقتصادية معيا

 

:   المحكمة الجنائية الدولية3ـ4
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       يعكد التاريخ الحقيقي لفكرة تأسيس المحكمة الجنائية الدكلية إلى بدايات القرف 

مما دفع الكثير مف الدكؿ  ، العشريف الذم شيد ارتكاب أبشع جرائـ القتؿ كاإلبادة في حؽ اإلنسانية

كأسفر اجتماع ركما الذم عقد في ،  جرائـ إبادة كقتؿ جماعيالمتفكير في إنشائيا لمحاكمة أفراد ارتكبك

، بتصكيت (المعاىدة المؤسسة لممحكمة الجنائية الدكلية)، عف تبني قانكف ركما1998يكليك /  تمكز17

 عف التصكيت، ككانت الدكؿ السبع التي صكتت ضد االتفاقية ىي 21 كامتناع 7 مقابؿ 120

يراف سرائيؿ كالصيف كالعراؽ كليبيا كالسكداف كا  كدخؿ قانكف ركما، ، (2001غناـ، ).الكاليات المتحدة كا 

 18كتـ انتخاب ،  كبدأت الدكؿ ػ األطراؼ في عقد االجتماعات2002يكليك /  تمكز1حيز التنفيذ في 

ككشفت مداكالت ،   (United Nations, 2003. )2003مارس /  آذار11قاضيان أىديكا اليميف في 

ركما عف التداخؿ الشديد ما بيف اإلنساني كالسياسي في مجاؿ عمؿ المحكمة، ككاف الكفد األمريكي 

صاحب الصكت األعمى في معارضة إنشاء المحكمة كالتحذير مف تداعياتيا عمى السياسة األمريكية 

فكانت الكاليات المتحدة في طميعة الدكؿ التي رفضت بشكؿ مطمؽ فكرة . كعمى مصالح حمفاء كاشنطف

إنشاء محكمة دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب بالرغـ مف أف المحكمة تيمثؿ أحد أىـ أذرع ما يسمى 

ماجد، ).بالنظاـ العالمي الجديد الذم بشر بو الرئيس جكرج بكش األب بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة

2001 )
 

إف مخاكؼ الكاليات المتحدة ناجـه عف تخكفيا مف التعرض لممحاكمات ذات الدكافع السياسية 

 المشاركيف في عمميات حفظ السالـ، كيخشى صانعك السياسة فنظران  لكجكد كثير مف الجنكد األمريكيي

كفي حيف أف . 2001سبتمبر /  أيمكؿ 11األمريكية مف استيداؼ بعضيـ، كبخاصة بعد ظرؼ 

الحرب عمى اإلرىاب شٌددت مف تصميـ إدارة بكش عمى معارضة المحكمة الجنائية الدكلية، فإف أم 

كاعترؼ العديد مف المسئكليف األمريكييف ، قبكؿ قد ييعىرٌض المسئكليف المدنييف الكبار إلجراء قانكني

ليذا كانت دكافع كاشنطف في رفض . بأف ىذا الخطر ىك السبب في نفكرىـ مف المحكمة الجنائية
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إنشاء محكمة جنائية دكلية مستقمة كقكية بسبب الخكؼ الشديد مف مالحقة جنكدىا العامميف في الخارج 

كتكجيو االتيامات الجنائية ليـ كال سيما أف ىناؾ بالفعؿ جرائـ ليؤالء الجنكد في القكاعد العسكرية 

األمريكية في الياباف كالبكسنة كالعراؽ كأفغانستاف ككذلؾ في القكاعد األطمسية في أكركبا نفسيا، ككانت 

الكاليات المتحدة قد أيقنت في كقت مبكر أف المحكمة الجنائية الدكلية في حاؿ قياميا لف تستطيع 

: مف المعركؼ أف إنشاء ىذه المحكمة سيحقؽ أمريف. السيطرة عمييا أك منعيا مف محاكمة عسكريييا

ستجبر ىذه المحكمة الدكؿ لمقياـ بالتحقيؽ في الجرائـ التي تقع داخميا ثـ تحكيميا إلى :  األول

محاكميا خكفان مف أف تحكؿ إلى المحكمة الجنائية الدكلية، لذلؾ سيككف صعبان عمى الدكؿ إخفاء 

. الجرائـ داخؿ حدكدىا أك تقديـ الحماية لممجرميف

تستطيع المحكمة متابعة القضايا التي يرفعيا األفراد أيضان، كىذا ما سيحـر المسئكليف :  اآلخر

. مف االختفاء كراء الحماية السياسية كالدبمكماسية

كألف ىذيف األمريف ال يركقاف لكاشنطف فمقد دأبت عمى كضع العراقيؿ في طريؽ المحكمة 

كلكنيا فشمت في ثني المجتمع الدكلي عمى المضي في ىذا الطريؽ، . الجنائية كمعارضو تأسيسيا

فاضطرت إلى التكقيع، حيث كقعيا الرئيس كمينتكف في المحظات األخيرة كقبيؿ إغالؽ باب التكقيع 

كلكنيا كاجيت معارضة كبيرة في الككنجرس ، (Lee Meyers, 2001.)31/12/2000كذلؾ في 

األميركي ألف مف صالحياتو التصديؽ عمييا، كأعمنت المعارضة أنو ليس مف المطركح أف يتـ صرؼ 

كقد ٌعبر السفير األمريكي لشؤكف جرائـ ، مف مكازنة الكاليات المتحدة لتمكيؿ المحكمة"  دكالر كاحد"

كذلؾ حيف ، في ىذا السياؽ عف معارضتو الشديدة أماـ لجنة مف الككنجرس (ريتشارد بركسبر )الحرب،

 سإف الكاليات المتحدة ال يمكنيا أف تدعـ محكمة ال تممؾ الضمانات الضركرية لمنع تسيي:  "قاؿ

( 2004الالكندم، )". العدالة
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ثـ قامت الكاليات المتحدة في عيد الرئيس جكرج بكش االبف بسحب مكافقتيا السابقة كعدـ 

، مما عزز االنطباع بأف كاشنطف تدير 2002نيساف /   ابريؿ12اعترافيا بتكقيع كمينتكف بتاريخ 

.   ظيرىا لعمميات مالحقة المجرميف كبالتالي سيحد مف قدرة ىذه المحكمة كتأثيرىا عمى الصعيد الدكلي

فقرارات ، إف ىذا المكقؼ جاء عمى خمفية التخكؼ األمريكي ككنو ال يستطيع التحكـ في المحكمة

كبالرغـ مف حصكؿ كاشنطف عمى ،اإلدانة ال تخضع لمفيتك األمريكي كما ىك الحاؿ في مجمس األمف 

تنازالت مف الممكف أف تيًزيؿ ىذا القمؽ، حيث تمت المكافقة عمى كجكد دكر فعاؿ لمجمس األمف 

كأصبحت لو السمطة في قبكؿ القضايا في المحكمة، فإف ىذه التنازالت لـ تكف كافية إلزالة المخاكؼ 

كاشبكرف، ).كالقمؽ األمريكي، ألنو مف الممكف اتياـ جنكدىـ بارتكاب جرائـ حرب في دكؿ أخرل

مما ال يرضى البنتاغكف أك لجنة العالقات ، كبالتالي فإف السيطرة األمريكية ليست كافية، (2001

فالكاليات المتحدة تريد تكفير الحصانة لجميع األفراد األمريكييف . الخارجية بمجمس الشيكخ األمريكي

الذيف يشارككف في ميمات حفظ السالـ بحجة أنو بدكف ىذه الحصانة فإف قكاتيا كمكاطنييا سكؼ 

". اتيامات ذات دكافع سياسية"يتعرضكف لما أسمتو 

إف عدـ مشاركة الكاليات المتحدة في المعاىدة قد يشكؿ جانبان ايجابيان فاالنسحاب األمريكي مف 

أما الجانب السمبي . المحكمة قد يككف فرصة لممحكمة إلصدار أحكاميا بعيدان عف الضغكط األمريكية

فيكمف في كجكد الكاليات المتحدة خارج أسكار المحكمة مما يجعميا تصكؿ كتجكؿ في الساحة الدكلية 

كما سيضعؼ المحكمة أيضان نظران لكجكد دكلة عظمى ، دكف الخكؼ مف كقكعيا تحت طائمة أحكاميا

. بإمكاناتيا االقتصادية خارج أسكارىا

مايك عاـ /ففي أيار ،  الجيكد األمريكية إلفقاد المحكمة الجنائية الدكلية فعاليتياتلذلؾ تكاتؼ

 قامت بإلغاء تكقيعيا عمى المعاىدة، مما أثار احتجاجان دكليان شديدان، كاعتبر المشرعكف 2002
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األمريكيكف أف تكقيع الكاليات المتحدة عمى المعاىدة دكف المصادقة عمييا، ال يمزميا قانكنينا باحتراـ 

( Lewis, 2002). قرار إدارة سابقة

إف مطالبة الكاليات المتحدة بالتكقيع عمى معاىدة إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة ، إجماالن 

أمر في غاية األىمية؛ ألف ذلؾ يجعؿ المحكمة حقيقة عالمية كاقعة، كما ييخًضع أقكل دكؿ العالـ 

. لقكاعد القانكف الدكلي كاإلنساني أيضان 

كاف ىذا مكقؼ الكاليات المتحدة، أما عمى الجانب اآلخر مف ضفة األطمسي فكاف المكقؼ 

يختمؼ جذريان تجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية، فعمى عكس كاشنطف رحبت برككسؿ عاصمة 

االتحاد األكركبي بمحكمة الجزاء الدكلية التي تستحؽ ػ حسب البياف الصادر عنيا ػ الدعـ غير 

المشركط مف الجميع؛ ألنيا ستككف عنصران أساسيان في مكافحة اإلفالت مف العقاب لمرتكبي جرائـ 

. اإلبادة كالجرائـ ضد البشرية كجرائـ الحرب

الدعـ غير المشركط " كرحبت فرنسا بعمؿ نظاـ المحكمة، كعندما طالب الرئيس جاؾ شيراؾ 

،  أداة فعالة في مكافحة اإلفالت مف الجرائـ1/2/2003ألف المحكمة ستككف في يـك ، " مف الجميع 

كقد قامت مع الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي ، كتعد فرنسا مف أقكل الداعميف ليذه المحكمة

بدكر حاسـن في ضماف تكصؿ مؤتمر ركما إلى محكمة تتسـ بالفعالية كالمصداقية، كقد ضخت دكؿ 

 European). االتحاد األكركبي قدران ضخمان مف المكارد المالية لدعـ إنشاء المحكمة الجنائية الدكلية

Council, 2001) ،تبنى مجمس االتحاد األكركبي مكقفان مشتركان مف 2001حزيراف / كفي يكنيك ،

كبالتالي ، عضك بالتصديؽ عمى قانكف ركما المحكمة الجنائية الدكلية، بحيث تمـز الكثيقة كؿ دكلة

اإلسياـ في دخكليا مبكران حيز التطبيؽ، كأكدت الكثيقة التزاـ االتحاد األكركبي بمساعدة الدكؿ األخرل 

كعندما اتضح أف المحكمة الجنائية الدكلية ستبدأ العمؿ في . في االنضماـ بكسائؿ سياسية أك مالية
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/ ، ازدادت الجيكد األكركبية، حيث تـ تبني خطة عمؿ لالتحاد األكركبي في أيار2002يكليك / تمكز

. 2001 لدعـ المكقؼ المشترؾ الصادر في سنة 2002مايك 

ضعاؼ تماسؾ االتحاد ، في الكقت ذاتو سعت الكاليات المتحدة، إلفقاد المحكمة الجنائية أىميتيا كا 

كعممت عمى تككيف اتفاقيات ثنائية لحماية المكاطنيف األمريكييف مف المحكمة ، األكركبي تجاىيا

الجنائية الدكلية، ككانت ركمانيا، كدكلة مشاركة في االتحاد كمرشح محتمؿ لعضكية حمؼ الناتك 

كأعطت إيطاليا كأسبانيا كبريطانيا إشارات إلى أنيا قد ، كاالتحاد األكركبي أكؿ مف كٌقع اتفاقية ثنائية

كلقد أغضب المكقؼ الركماني بعض الدكؿ األكركبية كعمى رأسيا ، (Traynor, 2002).تحذك حذكىا

ا عف مكقؼ االتحاد األكركبي المشترؾ. فرنسا كألمانيا كالسكيد (   Black, 2002).كاعتبرتو مكقفنا خارجن

اعتبرت فرنسا أف افتقار المحكمة الجنائية إلى دعـ الكاليات المتحدة كال سيما االستثناء ، عمى أم حاؿ

مف الكالية القضائية لممحكمة الجنائية الدكلية لو عكاقب جدية عمى مصداقية المحكمة كشرعيتيا، ألف 

كاعتبرت باريس أف مف فضائؿ المحكمة الجنائية ، نجاح المحكمة يتكقؼ عمى التعاكف بيف الدكؿ

كأال تخضع لسياسة الدكؿ الكبرل أك لمشيئة مجمس ، الدكلية المنشكدة أف تككف كيانان قضائيان مستقالن 

. األمف الدكلي

:   بروتوكول كيوتو لمتغيير المناخي5-3

كبالتالي ،     لقد ازداد  االىتماـ العالمي لقضية احتماؿ حدكث تغيرات في المناخ

كنتيجة زيادة ، مكاجية العالـ لعددو مف القضايا البيئية ذات المدل العالمي، كتحديدان عالمية قضية البيئة

انبعاث غازات االحتباس الحرارم تـ التكقيع عمى االتفاقية اإلطارية الدكلية لتغيير المناخ أثناء انعقاد 

. 1992 في البرازيؿ عاـ ريو دي  جانيروفي  (قمة األرض)مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية 

( 2001السعدم،)
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تثبيت غازات االحتباس الحرارم، في الغالؼ الجكم عند مستكل ال "كتيدؼ ىذه المعاىدة أساسان إلى 

ييحدث تداخالن مع نظـ المناخ، كأف يتحقؽ ذلؾ خالؿ فترة تسمح لمنظـ االيككلكجية بالتأقمـ مع تغير 

كقد التزمت الدكؿ المتقدمة كدكؿ كسط كشرؽ أكركبا بتبني سياسات مؤداىا خفض انبعاث ، المناخ

. غازات االحتباس الحرارم إلى مستكيات منخفضة

كيعتبر مؤتمر أطراؼ االتفاقية ػ األطراؼ التي صادقت عمييا ػ بمثابة السمطة العميا لمراجعة تنفيذ 

كتقرر عقد اجتماعات سنكية لمؤتمر األطراؼ لممتابعة كاتخاذ القرارات الالزمة، كفي ، الدكؿ اللتزاماتيا

، كجد انو مف الضركرم االتفاؽ عمى 1995االجتماع األكؿ لمؤتمر األطراؼ الذم عيقد في برليف عاـ 

، كفي االجتماع الثالث 2000التزامات جديدة لمحد مف انبعاث غازات االحتباس الحرارم بعد سنة 

الذم يمـز الدكؿ الصناعية " بركتكككؿ كيكتك" تـ إقرار 1997الذم عقد في كيكتك في الياباف عاـ 

، كما 2012 ػ 2008عمى األقؿ بحمكؿ % 5بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحرارم فييا بنسبة 

آلية التنمية النظيفة، : حدد البركتكككؿ ثالث آليات لمساعدة األطراؼ عمى خفض انبعاثاتيا كىي

كنظاـ االتجار في االنبعاثات، كآلية التنفيذ المشترؾ، كمع دخكؿ بركتكككؿ كيكتك حيز التنفيذ بتاريخ 

 دكلة صناعية ممزمة قانكنيان بأف مستكل انبعاث الغازات التي تسبب 34، أصبحت 2005 فبراير 16

بمداف االتحاد األكركبي : كمف بيف ىذه الدكؿ، 2012تغيرات مناخية ال بد أف تخفض بحمكؿ سنة 

. كالياباف ككندا كركسيا

أما الكاليات المتحدة فقد ضربت بيذه االتفاقية عرض الحائط غير عابئة باآلثار السمبية الناتجة دكليان 

كالجدير ذكره، أف الكاليات . عف مكقفيا كمنيا استعداء الطبيعة كتمكيث ىكاء العالـ كتيديد حياة البشر

مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربكف % 25كلكنيا مسئكلة عف ، فقط مف سكاف العالـ% 4المتحدة تمثؿ 

(  2004الالكندم، ). في العالـ
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كتىعتىًبر الكاليات المتحدة أف ارتفاع درجة الحرارة ناجـه عف دكر الدكؿ النامية التي تقكـ بقطع األشجار 

كلكف المؤكد ىك أف سخكنة المناخ التي تتزايد بشكؿ مضطرد تؤثر ، التي تيعتىبر محمية طبيعة لألرض

عمى عدد مف نظـ البيئة مثؿ ذكباف الجميد كنشاط طبقة األرض، كىجرة بعض الطيكر كالحيكانات إلى 

كزيادة الفيضانات كالجفاؼ كالزالزؿ مما يؤدم إلى انخفاض إنتاج بعض ، المناطؽ الشمالية

. المحاصيؿ، لذا فإف االدعاء األمريكي يجافي الحقيقة كالكاقع

كعمى الرغـ مف النداءات الدكلية المحذرة مف ظاىرة تغيير المناخ كالتي تنذر بكثير مف المشاكؿ في 

 مبررة ذلؾ 1997القرف الحادم كالعشريف فإف الكاليات المتحدة رفضت التكقيع عمى اتفاقية كيكتك عاـ 

إف أمريكا، لكي تكقع عمى االتفاقية أك ترسؿ بيا : "عمى لساف نائب الرئيس األمريكي آؿ غكر بقكلو

( 2001الالكندم، )".  إلى مجمس الشيكخ يجب أف يككف مساىمة ذات معنى مف جانب الدكؿ النامية

كترفض الكاليات المتحدة التكقيع عمى االتفاقية دفاعان عف حيكية االقتصاد األمريكي الذم مف 

فقط مف انبعاث ثاني أكسيد الكربكف الناتج % 5المفترض أنو سيعاني مف التباطؤ إذا ما تـ خفض 

. 2012عف النشاط الصناعي بحمكؿ 

لذا يكاجو بركتكككؿ كيكتك تحديات خطيرة منيا مثالن، اعتراض الرئيس األمريكي، كرفض الككنجرس 

التصديؽ عميو، كالمفارقة ىنا أف النصكص األساسية ليذا البركتكككؿ جاءت بناءن عمى تكصيات 

أف يككف التخفيض عمى مدل خمس سنكات بدالن مف تحديد نسب تخفيض سنكية، : منيا، أمريكية

السعدم، ). كحجتيا في ذلؾ إعطاء مركنة في مكاجية تقمبات األداء االقتصادم مف عاـ ألخر

2001 )

كتجدر اإلشارة إلى أف الكاليات المتحدة كٌقعت عمى البركتكككؿ في عيد الرئيس األمريكي بيؿ كمينتكف 

مف دكؿ العالـ، كىي الدكؿ % 80كلكنو اعتبر البركتكككؿ غير عادؿ لمدكؿ الصناعية ألنو يستبعد 

. النامية
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إف ارتفاع تكاليؼ تنفيذ بنكد البركتكككؿ كعدـ التأكد الذم يحيط بالمشكمة كخطكرتيا مف الناحية 

فالتحركات لخفض غازات االنبعاث الحرارم أثارت ، عمى أم حاؿ. العممية زاد مف تفاقـ األمكر

مخاكؼ الكثيريف كخاصة أحزاب اليميف في مختمؼ أرجاء العالـ الصناعي كعمى األخص في الكاليات 

المتحدة، لكف جيكد الناشطيف مف البيئييف كالذيف كجدكا تأييدان مف الكثيريف في دكؿ أكركبا خاصة تمؾ 

 في تحرير بركتكككؿ كيكتك في المؤتمر 1997التي تحكميا أحزاب يسار الكسط نجحت في سنة 

.  الدكلي

 دكلة صناعية بخفض نسبة انبعاثاتيا مف غازات االحتباس الحرارم حتى تصؿ 38تعيدت ، عمكمان 

كذلؾ في مدل العشر إلى  االثنى عشر % 7 بمقدار 1999بيا إلى نسبة تقؿ عف انبعاثاتيا في سنة 

كقبؿ أف يجؼ التكقيع عمى ىذا البركتكككؿ كاف ىناؾ ىجكـ عميو مف دكائر اليميف كمف رجاؿ . عامان 

كىدد مجمس الشيكخ األمريكي فكر التكقيع عمى البركتكككؿ بأنو سيرفض المكافقة عميو، في ، األعماؿ

ظؿ تقديرات بعض مراكز البحكث غير الحككمية بالكاليات المتحدة أف مثؿ ىذا الخفض الذم تقرر 

في بركتكككؿ كيكتك، قد يؤدم إلى خسائر في جممة الناتج القكمي ليذه البالد قد تصؿ إلى حكالي 

لى زيادة في أسعار الكيرباء قد تصؿ إلى أكثر مف ،  مميار دكالر في كؿ عاـ400 مف % 86كا 

( 2001السعدم،  ).سعرىا في الكاليات المتحدة 

كجاءت ذركة ىذه الحممة بإعالف الرئيس جكرج دبميك بكش بانسحاب الكاليات المتحدة مف االلتزاـ بيذا 

مما أكشؾ أف يجيز عمى ىذا البركتكككؿ تمامان ألف نفاذه يرتكز عمى تصديؽ خمسيف ، البركتكككؿ

مف جممة % 55دكلة مف الضركرم أف تشكؿ انبعاثاتيا مف غاز ثاني أكسيد الكربكف ما ال يقؿ عف 

كلما كانت انبعاثات ىذا الغاز مف الكاليات المتحدة كحدىا تزيد . االنبعاثات الكمية ليذا الغاز في العالـ

فقد كاف كاضحان أف انسحاب الكاليات المتحدة يمثؿ ضربة ، مف جممة انبعاثاتو في العالـ% 25عمى 

. كما أعمنت الياباف في مؤتمر مراكش رفضيا المكافقة عمى بركتكككؿ كيكتك، قاضية ليذا البركتكككؿ
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 انسحاب الكاليات المتحدة مف 2001استنادا عمى ما سبؽ، أعمف الرئيس جكرج دبميك بكش في مارس 

كيستثني دكالن نامية ، إنو سيضر باقتصاد بالده نظران الرتفاع تكمفتو االقتصادية: "بركتكككؿ كيكتك قائالن 

تجاىمت الكاليات المتحدة أصكات االحتجاج كاالستنكار كتنكرت التفاؽ كقعت عميو ، "مف أية التزامات 

لعدـ التزامو باتفاقية " مجرمي البيئة " دكلة؛ لذا اندلعت مظاىرات مف أكركبا معتبرة بكش مف 150

.   نكع مف الغطرسة غير المقبكلةاكيكتك كاعتبرتو أكركب

في مقابؿ ىذا الرفض كاالنسحاب األمريكي مف بركتكككؿ كيكتك، كاف ىناؾ إصرار أكركبي عمى 

التمسؾ بمعاىدة كيكتك كااللتزاـ بيا، كاعتبارىا األساس الكحيد كالمناسب لخفض نسبة الغازات المتسببة 

في االحتباس الحرارم، كرفض تأجيؿ معالجة ىذه المشكمة البيئية كفي ىذا السياؽ، قاؿ رئيس الكزراء 

كعميو إف أردنا السيطرة عمى ، باعتقادنا أف معاىدة كيكتك كثيقة ضركرية" :" بيرسكف"السكيدم  

(  2001،السعدم)".التبدالت المناخية بشكؿ جاد 

لذلؾ يالحظ باف دكؿ االتحاد األكركبي مستمرة في جيكدىا لتطبيؽ معاىدة كيكتك، رغـ الرفض 

انو اتفؽ مع الرئيس األمريكي جكرج :" قاؿ" غيرىارد شركدر"األمريكي ليا، أما المستشار األلماني 

كما حذر مسئكلكف أكركبيكف الرئيس األمريكي مف أف ". بكش في جميع القضايا عدا اتفاقية كيكتك

. 1997عالقات بالده مع بقية دكؿ العالـ قد تتأثر بسبب قرار التراجع عف االتفاقية المكقعة عاـ

اتفاقية كيكتك " :" مارغكت كالستركـ"كمف جانبيا قالت رئيسة ككالة حماية البيئة في االتحاد األكركبي  

". إنو مكضكع يتعمؽ بالتجارة كاالقتصاد ، ليست مكضكعان ىامشيان يمكف تجاىمو أك االنتقاص منو

( 2001الالكندم، )

معتبران إعالف اإلدارة األمريكية خطيران لمغاية " مايكؿ ميتشر"كمف جيتو عبر كزير البيئة البريطاني 

أف : " كأضاؼ معتبران ، إننا نتحدث عف العالقات عبر األطمنطي كعكلمة السياسة الخارجية:  "كقاؿ

". االحتباس الحرارم يعد التحدم المرعب كاألكثر خطكرة عمى اإلنسانية في األعكاـ المائة القادمة 
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أما المفكضية األكركبية فعكست الحالة األكركبية بشكؿ عاـ تجاه مكقؼ الكاليات المتحدة حيث 

اعتبرت القرار األمريكي المتعمؽ بالبحث عف بديؿ التفاقية كيكتك أنو يجعؿ المباحثات حكؿ التغيرات 

كلـ يختمؼ المكقؼ الفرنسي كثيران عف مكقؼ االتحاد األكركبي، ففي ". المناخية في غاية الصعكبة

  قاؿ الرئيس الفرنسي جاؾ 2002\مايك\26أثناء عقد المحادثات األمريكية الفرنسية في باريس يـك 

بأف الطرفيف الفرنسي األمريكي : " شيراؾ في مؤتمر صحفي مشترؾ مع الرئيس األمريكي جكرج بكش

أكدا عمى نفس الفيـ كالتصميـ بشأف محاربة اإلرىاب، كبينما استمرا في خالفيما حكؿ قضيتي التجارة 

، لـ يخؼ الرئيساف اختالفيما حكؿ قضيتي التجارة كالبيئة بسبب انسحاب الكاليات المتحدة مف "كالبيئة

اتفاقية كيكتك، فإنيما أكدا أف ىذا النزاع يعد ىامشيان إذا ما قكرف بالقيـ المشتركة بيف الكاليات المتحدة 

. 1997كفرنسا حيث تستاء فرنسا مف رفض كاشنطف التصديؽ عمى بركتكككؿ كيكتك لعاـ

( 2001،السعدم)

: في قصر االليزيو" جاؾ شيراؾ"الذم تاله الرئيس الفرنسي " نداء باريس مف أجؿ العمؿ" تناكؿ بياف

كمف الجدير ". عمينا أف ندرؾ أننا كصمنا إلى نقطة الالعكدة كتسببنا في ضرر ال يمكف إصالحو"

ىي مؤسسة فرنسية تسعى إلى إنشاء منظمة بيئية جديدة تابعة " نداء باريس مف أجؿ العمؿ"أف ، ذكره

. لألمـ المتحدة لمكاجية ارتفاع درجة حرارة األرض كنقص المياه

كقاؿ شيراؾ في أعقاب محادثاتو مع عمماء كرؤساء شركات كزعماء أجانب،في لقاء مع جريدة لكمكند 

بدأنا ندرؾ أف الكككب كمو في خطر كأف سعادة كصحة كأماف كبقاء الجنس البشرم نفسو : "الفرنسية

( 2001الالكندم، )".في كضع حرج

يالحظ أف المكقؼ الفرنسي كاف مدركان لمخاطر ظاىرة االحتباس الحرارم كأف ، بناءن عمى ما تـ طرحو

عالج ىذه الظاىرة يعتمد عمى التزاـ أقطار العالـ في إطار برنامج لمتعاكف الدكلي لمتحكـ في قدر 

كىك انتقاد مبطف لممكاقؼ ،كأف تقصير بعض الدكؿ أك رفضيا التعاكف يفسد جيد اآلخريف، المخرجات



 

 44 

لذلؾ تحرص فرنسا كاالتحاد األكركبي عمى . األمريكية مف قضية االحتباس الحرارم كبركتكككؿ كيكتك

مشاركة الجميع لمكاجية تزايد كميات الغازات الحابسة التي تتصاعد منيا كتييأ العالـ لتطبيؽ برنامج 

بالرغـ مف النقد الفرنسي لممكاقؼ األمريكية تجاه قضيو االحتباس الحرارم . تسيـ فيو كؿ دكلة بقسط

حاكؿ إرضاء بكش عندما اعتبر الخالؼ حكؿ قضية االحتباس الحرارم نزاعان ىامشيان إذا " شيراؾ"فإف 

 (2001الالكندم، )".ما قكرف بالقيـ المشتركة

 

 : الخالصة6-3

   في سياؽ ما تـ طرحو خالؿ ىذا الفصؿ المتعمؽ بتطكر العالقات األمريكية ػ الفرنسية خالؿ عقد 

التسعينيات مف القرف الماضي تبيف أف ىذه العالقات تعرضت إلى حٌد ما مف االختالؼ النسبي تجاه 

غير أف ىذا االختالؼ سرعاف ما ،  كالشرؽ األكسط1991الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ : قضيتي

أبرز محدكدية الدكر الفرنسي في مكاجية الدكر كالنفكذ األمريكي؛ لذا شاركت فرنسا عسكريان بجانب 

متخمية بذلؾ عف مساعييا لحؿ ، 1991التحالؼ الدكلي ضد العراؽ في حرب الخميج الثانية عاـ 

كبالنسبة لقضية الشرؽ األكسط حاكلت فرنسا دكمان استثمار ىذه الكرقة بيدؼ تحقيؽ . األزمة دبمكماسيان 

كلكنيا اصطدمت بحقيقة المكقؼ األمريكي ػ اإلسرائيمي الرافض ألم ، مصالحيا في المنطقة العربية

. دكر قد تقـك بو أطراؼ أخرل

المحكمة الجنائية الدكلية : أما فيما يتعمؽ بمكقؼ كؿ مف الكاليات المتحدة كفرنسا تجاه قضيتي

فقد استعرضت الدراسة مدل التناقض بيف الطرفيف؛ فالسياسة ، كبركتكككؿ كيكتك لمتغير المناخي

الفرنسية لـ تتبمكر باتجاه اتخاذ مكاقؼ جذرية كثابتة في مكاجية الرفض األمريكي لالنضماـ لممحكمة 

بقدر ما تبمكرت باتجاه مساكمة كاسترضاء الطرؼ ، الجنائية أك التكقيع عمى بركتكككؿ كيكتك
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كىذا كاف كاضحان مف خالؿ الخطاب السياسي الفرنسي الرسمي الذم اعتبر التناقض ، األمريكي

. الفرنسي ػ األمريكي تناقضان ثانكيان فقط

فيذا ما ، أما فيما يتعمؽ بمسار العالقات األمريكية ػ الفرنسية تجاه بعض القضايا المتعمقة بأكركبا

. سيتناكلو الفصؿ الرابع باالستعراض كالتحميؿ
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العالقات األمريكية ـ الفرنسية تجاه قضايا أوروبية 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

الفصل الرابع 

العالقات األمريكية ـ الفرنسية تجاه قضايا أوروبية 

:   المقدمة4ـ1

         تسعى الدراسة في ىذا الفصؿ إلى تناكؿ بعض القضايا المستجدة عمى الساحة األكركبية 

لذا سيتـ التركيز . كالتي كاف ليا أثره كاضحه في تطكر العالقات األمريكية ػ الفرنسية خالؿ فترة الدراسة

شكمت في الكقت ذاتو خالفان بيف الطرفيف بسبب محاكلة كؿ طرؼ تدعيـ ، عمى ثالث قضايا رئيسية

فالكاليات المتحدة كقكة عظمى مييمنة بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة سعت إلى الكقكؼ أماـ ، نفكذه

في المقابؿ ، كالخركج عف إطار الييمنة األمريكية (نسبيان )أم محاكالت أكركبية طامحة لالستقالؿ كلك
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سعت فرنسا كباستمرار إليجاد قدرو مف التكازف في عالقاتيا مع الكاليات المتحدة كخصكصان عمى 

ففي سياؽ ىذا الفصؿ سيتـ رصد كتحميؿ ثالث قضايا أكركبية شكمت محؿ ، كعميو. الساحة األكركبية

كنظاـ الدرع األمريكي ، المشاريع العسكرية األكركبية: كىي، خالؼ في العالقات األمريكية ػ الفرنسية

. كتكسيع االتحاد األكركبي، المضاد لمصكاريخ

 

 :  المشاريع العسكرية األوروبية4ـ2

نادت الكاليات المتحدة بإقامة ،             نتيجة سقكط االتحاد السكفيتي كتفكؾ حمؼ كارسك

؛ األمر (Kaufman,1991)بيدؼ فرض نفسيا الدكلة العظمى الكحيدة في العالـ، نظاـ عالمي جديد

، الذم دفع دكؿ أكركبا الغربية كعمى رأسيا فرنسا إلى التفكير في مستقبميا كمكانتيا في العالـ

خاصة أف الدكؿ   األكركبية ، كتضاعفت رغبتيا في تجسيد االستقاللية األمنية عف الحمؼ األطمسي

تمتمؾ المقدرة العسكرية كاألمنية التي تسمح ليا بالدفاع عف نفسيا ضد أم تيديدات أمنية 

( 2004،نافعة).خارجية

كبالرغـ مف أف أكركبا الغربية في المرحمة السابقة شكمت قكة اقتصادية عظمى عبر السكؽ األكركبية 

فإنيا لـ تنشئ قكة ، كتكاكبيا في سباؽ التطكر، المشتركة تكازم قدرة الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفيتي

ذم الثقؿ ، بؿ اعتمدت عمى حمؼ شماؿ األطمسي، عسكرية مكممة لمقكة االقتصادية

( Archer & Butler,1992).األمريكي

، كتدرؾ فرنسا أف الكاليات المتحدة األمريكية لف تتراجع عف التزاماتيا اإلستراتيجية تجاه القارة األكركبية

ألنيا تعتبر المجاؿ األكركبي مجاالن حيكيان كاستراتيجيان ليا يمٌكنيا مف المناكرة العسكرية كمراقبة 

كلذلؾ دعت الدكؿ األكركبية إلى إنشاء جياز أمني أكركبي ، تحركات القكل العسكرية كفرنسا كركسيا

كأكضحت بأف دعكتيا إلنشاء ىذا الجياز يجب أاٌل يفسر عمى أنو مشركع يدعك ، مستقؿ يجسد كحدتيا
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إلى االستقاللية التامة عف حمؼ شماؿ األطمسي أك اإلنقاص مف المياـ التي يقـك بيا األسطكؿ 

. بؿ عمى العكس مف ذلؾ فإف ىذا المشركع ىك دعامة ألدكار الحمؼ، السادس األمريكي

(Lachowski,2002) ، كما أنو سكؼ يمعب دكران أمنيان في حؿ المشكالت التي تكاجييا دكؿ

كما يؤدم مف جية أخرل إلى تقريب سياساتيا األمنية التي يغمب عمييا الطابع العسكرم إلى ، المنطقة

ككاف أكؿ اتفاؽ أبرمتو الدكؿ ، (Rotfeld,2001).سياسة أمنية يغمب عمييا التعاكف كالسمـ الداخمياف

يطاليا كأسبانيا ىك اتفاؽ عمى مشركع فرنسي لبناء قمر صناعي لممراقبة : 1883الثالث عاـ  فرنسا كا 

يستيدؼ معرفة كضعية القكات العسكرية األجنبية المستقرة " ىيميكس"كمشركع آخر يسمى ، العسكرية

كما يككف لو دكر في إدارة العمميات العسكرية كتطكير األىداؼ ، داخؿ حكض البحر المتكسط

( 1997،محمد).اإلستراتيجية التي ليا عالقة بالقكات النككية

، تمثؿ رسالةن مباشرة لمكاليات المتحدة، كليس مف شؾ في أف ىذه المشاريع ذات الصبغة العسكرية

(Latter,2002) أف الدكؿ األكركبية بإمكانيا أف تدافع عف أمنيا العسكرم ضد أية تيديدات ، مفادىا

. خارجية دكف طمب مساعدة الكاليات المتحدة

أما الكاليات المتحدة فقد فٌسرت الدعكة األكركبية لتطكير المشاريع العسكرية دكف إشراكيا فييا عمى 

ألف المشاريع العسكرية كاألمنية ، أنيا تمثؿ سابقة خطيرة في تاريخ العالقات األميركية ػ األكركبية

الفرنسي يعد تحديان لمتحركات العسكرية كاألمنية األميركية في " ىيميكس"األكركبية كخاصةن مشركع 

كاعتبرت المشركع أيضان بأنو ييدؼ إلى مراقبة تحركات القكات األمريكية كجمع المعمكمات ، أكركبا

كىذا ماال تسمح بو الكاليات ، (1999،كردكف).االستخباراتية عف خطط القكات األمريكية في المنطقة

المتحدة ألف كجكدىا كبقاءىا في المنطقة ييديؼي إلى ضماف أمف شعكب القارة 

( 2005،حسف).األكركبية
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كىدفت فرنسا مف المشاريع العسكرية الدخكؿ بمنافسة عسكرية لكؿٍّ مف الكاليات المتحدة كركسيا المتيف 

سكاء في أكركبا ، كانتا تحتكراف المجاؿ الجكم مف خالؿ رصد تحركات القكات العسكرية األكركبية

ألف األسطكؿ السادس األمريكي لـ تكف ميمتو مراقبة تحركات ركسيا العسكرية ، الغربية أك الشرقية

كالتجسس عمى  (خاصة فرنسا)بؿ ميمتو األساسية مراقبة تحركات الدكؿ األكركبية الفاعمة ، فحسب

رغـ إدراؾ فرنسا بذلؾ كما قاؿ الكزير الفرنسي ميشاؿ . أسطكليا النككم المرابط في مدينة طكلكف

إف فرنسا ال ترغب في أف تثير زكبعة أمنية كسياسية مع الكاليات المتحدة؛ ألف ىذه األخيرة : " رككار

حميؼ قديـ بالرغـ مف تأثيرىا عمى مقدرة فرنسا عمى التحرؾ األمني داخؿ المجاؿ األكركبي 

كمع ذلؾ فقد كانت فرنسا أكبر الدكؿ ، (1999،كردكف)".كالمتكسطي أك خارج أكركبا كالمتكسط 

ألنيا لـ تسقط مف حساباتيا يكمان أنيا قكة إقميمية " ىيميكس"األكركبية المتحمسة لمشركع 

كتمتمؾ كسائؿ الردع التي تسمح بأف تمعب أدكاران أمنية داخؿ أكركبا كالذم تعتبره ، (1998،جاد).نككية

فمشركع ىيميكس سيساعدىا ليس فقط عمى مراقبة التحركات العسكرية ، مجاليا الحيكم الرئيسي

( 1999،كردكف). األميركية فحسب بؿ كمراقبة تحركات دكؿ منطقة البحر المتكسط أيضا

، 1987فقد أبرمت ثالث دكؿ أكركبية اتفاقيات عسكرية ثنائية عاـ ، كباإلضافة إلى مشركع ىيميكس

ففي مجاؿ الدفاع الجكم كالبحرم تـ ،  في مجاالت التعاكف كالدفاع الجكم كالبحرم1988كبداية عاـ

كفرنسا كأسبانيا مف جية أخرل كىدفت االتفاقيات إلى إجراء ، عقد اتفاقية بيف إيطاليا كفرنسا مف جية

( Ravenal,1998)مناكرات مشتركة جكية كبحرية كتبادؿ المعمكمات العسكرية بيف الدكؿ الثالث 

. لقد أصبحت دكؿ أكركبا أكثر قناعة بأف عمييا التكيُّؼى مع تحكالت النظاـ الدكلي الجديد

حيث ، كالتنافس االقتصادم كالتكنكلكجي، الذم أصبحت تحكمو مفاىيـ جديدة  (1998،مكرافشيؾ)

كلكي تيثبت لمقكل الدكلية األخرل بأنيا قادرة عمى ، كجدت دكؿ أكركبا فييا فرصة لتحقيؽ ذاتيا

كأصبح االىتماـ باألمف اإلقميمي كاالقتصادم بالنسبة ليا ، المنافسة االقتصادية كاألمنية السياسية
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كبدأ العمؿ عمى إدخاؿ تقنيات متطكرة إلى المنظمة العسكرية ، حقيقة يتعيف عمييا ترجمتيا إلى الكاقع

. األكركبية لتككف أكثر قدرة عمى المناكرة لمكاجية التحديات األمنية مف داخؿ القارة األكركبية

ثـ حركب البمقاف كعمى كجو التحديد في ، 1991أظيرت حرب الخميج عاـ ، عمى المستكل الدفاعي

(، Moritan,1992 ).مدل اليكة المتسعة بيف العسكرية األميركية كنظيرتيا األكركبية، ككسكفك

عمى عكس الكاليات ، فالدفاع األكركبي ييعاني مف ضعؼو ىيكمي ٌكاضح عمى مستكل القيادة كاالتصاؿ

فإف انقساـ أكركبا إلى كتمتيف شرقية كغربية لقرابة ، كعمى الجانب السياسي، المتحدة التي تتميز بالتقنية

(، Wright,1991). نصؼ قرف جعؿ األكركبييف أشد ميالن إلى أكركبا المكحدة اقتصاديان كليس دفاعيان 

ففكرة الحرب تثير قمؽ العديد مف دكؿ أكركبا إلى الحد الذم دفع الكثير مف ىذه الدكؿ إلى إلغاء 

. مع تفضيؿ مظمة حمؼ الناتك، التجنيد اإلجبارم

إف التاريخ األكركبي يمقي دائمان ببذكر الشؾ فيناؾ دكؿ أكركبية تخشى عكدة ، عمى أية حاؿ

كىذا الشؾ ، مناطؽ النفكذ المقسمة بيف بريطانيا كفرنسا كألمانيا نتيجة لتنامي القكة العسكرية ليذه الدكؿ

كما مف ،  يفضمكف مظمة الناتك لمحفاظ عمى استقرار القارة األكركبيةفالكامف جعؿ الكثير مف األكركبيي

شؾ في أف ىذا الفكر األكركبي الذم يتسـ بالكثير مف الشككؾ تجاه تعاكف أكركبي دفاعي كبير كاف 

فدكرىا المحدكد في تفاعالت الصراع ، مف عناصر إضعاؼ السياسة الخارجية لالتحاد األكركبي

ألف عددان مف بمداف االتحاد تؤيد ضمنان الكاليات ، (2003،خضر).العربي اإلسرائيمي مثاالن عمى ذلؾ

. المتحدة كسياستيا باعتبارىا القكة الفعمية القادرة عمى حفظ استقرار العالـ كاستقرار أكركبا

( 2004،نافعة)

ترجع إلى أف الدكؿ األكركبية أصبحت أكثر قناعة بأف ، إف دكاعي تطكير القدرات الدفاعية األكركبية

مكاجية التيديدات الجديدة مف داخؿ المنطقة كالنزاعات الداخمية كاإلقميمية تتطمب تكافر قكات تتميز 

بالسرعة عمى الرد كاالحتكاء خاصة ضد الجماعات التي يمكف أف تستعمؿ صكاريخ ضد أىداؼ 
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نتيجةن لذلؾ اتخذت دكؿ أكركبا مبادرة خفض األسمحة . أك احتكاء أم نزاع عرقي في أكركبا، أكركبية

حيث طالبت اتفاقية ماستريخت الدكؿ ،  تجسيدان لفكرة الكحدة األكركبية1990التقميدية في باريس

زالة جزء منيا مف أجؿ أمف المنطقة األكركبية . المكقعة عمييا بالكشؼ عف كؿ أجيزتيا العسكرية كا 

( 2004،نافعة)

كانت بمثابة رد فعؿ أكركبا عمى تطكرات ما بعد الحرب ، 1993إف معاىدة ماستريخت في عاـ 

كأحد محاكر ىذه المعاىدة ىي الدعكة ، (Kagan,2003).الباردة كتفرد الكاليات المتحدة بالقرار الدكلي

كتقكم مف قدرتيا ، إلى أف  تتبنى أكركبا سياسة خارجية كدفاعية مكحدة تقكم مف مركزىا التفاكضي

اقترحت ، استكماالن لما سبؽ، (Archer&Bulter,1993).عمى لعب دكر أساسي في السياسة الدكلية

     فكرة إنشاء قكة 1991فرنسا عمى بقية الدكؿ األكركبية في حمؼ األطمسي في اجتماع إبريؿ عاـ 

كليذه القكة الحؽ في مكاجية األزمات داخؿ  (قكة التدخؿ السريع)أكركبية متكسطية مكحدة تحت اسـ 

 28كتـ قبكؿ االقتراح الفرنسي مف أغمبية دكؿ أكركبا كذلؾ في ، كخارج المجاؿ الجغرافي األكركبي

( 1997،اإلماـ).1991مايك 

كالمالحظ أنو عقب حرب الخميج الثانية أعادت فرنسا طرح فكرة االستقاللية األمنية داخؿ أكركبا  

بعدما تفردت الكاليات المتحدة األمريكية باإلشراؼ عمى إدارة النزاع في ككسكفك لكحدىا دكف إشراؾ 

مع أنيا ، كاعتبرت فرنسا أف التيميش سيضر بمصداقية فرنسا الدكلية، الدكؿ األكركبية بشكؿ مباشر

كىكذا سعى الخبراء العسكريكف الفرنسيكف إلى ، تمتمؾ مقكمات الدكلة القادرة عمى إدارة األزمات

الضغط عمى الرئيس الفرنسي متيراف إلتباع سياسة أكركبية أكثر عقالنية كمركنة كاستقاللية كأكثر قدرة 

كطالبكا صناع القرار في اإلدارة ، كارتفعت أصكات خبراء شؤكف الدفاع كاألمف في فرنسا، عمى الحركة

الفرنسية بانتياج سياسة أكركبية تككف الدرع الكاقي لسياسة القكة الضاربة التي يشرؼ عمييا األسطكؿ 

( Cartan,1995). النككم المرابط في طكلكف
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فرنسا كايطاليا كأسبانيا قد بدا مبكرانػ : أف التنسيؽ األمني بيف الدكؿ األكركبية الثالث، يتضح مما سبؽ

أم قبيؿ تفكؾ االتحاد السكفيتي السابؽ ػ مما يعني أف الدكؿ األكركبية لـ تكف مرتاحة لمتكاجد 

. العسكرم األميركي في أكركبا

كلقد تخكفت فرنسا مف تضاعؼ االىتماـ األمريكي بالمنطقة األكركبية كاعتبرتو ردان عمى مشاريعيا 

كانطالقان مف ذلؾ سارعت باريس كبكف إلى إعادة ، (2002،الالكندم). األكركبية الداعية إلى الكحدة

إحياء مشاريعيا القديمة لمرد عمى التكجو األمريكي بالتكسع نحك الجنكب كالذم فسرتو بأنو تكسع 

كقاؿ الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ في مقابمة تمفزيكنية أجرتيا معو قناة ، يستيدؼ تضيؽ الخناؽ عمييا

إف االتحاد األكركبي سيفشؿ في كؿ المشاريع التي طرحيا إذا بقي مكبؿ األيدم أماـ  : " 2فرانس

فسيأتي الكقت الذم ستصبح فيو أكركبا مقاطعة أمريكية ال تمتمؾ ، المشاريع األمريكية في المنطقة

ثـ أضاؼ بأف الرد األمثؿ عمى المشاريع األمريكية يتمثؿ في ، السيادة كال القرار السياسي الشجاع

". التفكير في مشاريع أكركبية تعزز قدرات أكركبا األمنية كالسياسية كاالقتصادية

(Muravchik,1996) ، حيث سعت جاىدة لبناء قكة ، 1999ىذا ما فكرت فيو فرنسا ابتداءان مف عاـ

أمنية أكركبية بعيدان عف حمؼ األطمسي تعتمد عمييا لدعـ المصالح الفرنسية كالسياسة الخارجية 

كفي مناسبة أخرل شٌدد . كىذا ما أكده كزير الخارجية الفرنسي ىكبير فدريف أيضان ، األكركبية المشتركة

إف أكركبا ينبغي أف تؤكد :" المناىض لمحمـ األمريكي قائالن ، الرئيس جاؾ شيراؾ عمى الحمـ األكركبي

أنيا ستككف أحد أكبر العناصر الفاعمة في العالـ كعمييا ترسيخ السالـ كاألمف في أراضييا إلى جانب 

( 2006،الالكندم)". كحمؼ أطمسي جديد، بناء أمف أكركبي جديد

لقد عززت دكؿ االتحاد األكركبي كحدتيا لمدفاع عف أمنيا بقرار اتخذتو في القمة األكركبية التي 

 بإنشاء قكة تدخؿ أكركبية تجسيدان لمرغبة األكركبية في امتالؾ قدرات 2000انعقدت في ىمسنكي عاـ 

كقكة ، (2004،نافعة).دفاعية مستقمة ليا القدرة كالكفاءة عمى معالجة األزمات الناشئة كالتدخؿ السريع
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كميمتيا القياـ بعمميات إنسانية  (Reriout,2002). ألؼ مقاتؿ60التدخؿ السريع األكركبية قكاميا 

 2003كقد تـ تحديد عاـ . عاجمة كحفظ أك إعادة السالـ في مناطؽ األزمات مثؿ البكسنة أك ككسكفك

كتحديد التعبئة ، مكعدان لتسمية قادة تمؾ القكة المزمع إنشاؤىا كتشكيؿ ىيئة لمتخطيط كاتخاذ القرار

ككجدت . الالزمة لتحقيؽ طمكحات الدكؿ األعضاء مف أجؿ تكييفيا مع المحيط االستراتيجي الجديد

ألنيا ، فرنسا في النزاع اليكغسالفي فرصة ليا لتدعك إلى اإلسراع في تجسيد المشركع األكركبي

الحظت إف الكاليات المتحدة قد أحبطت كؿ المشاريع السممية التي طرحتيا دكؿ االتحاد األكركبي في 

حيث عممت الكاليات المتحدة ، مجمس األمف كالتعاكف األكركبي إلحالؿ السالـ في يكغسالفيا السابقة

عمى عرقمة جيكد أكركبا كأشرفت عمى إدارة النزاع دكف إشراؾ الطرؼ كالحميؼ األكركبي أك ىيئة 

كقد أحبطت المشاريع ، ذلؾ ألنيا تعتبر نفسيا مسئكلة مباشرة عف إدارة النزاعات الدكلية، األمـ المتحدة

النزاع اليكغسالفي كفرصة لإلشراؼ عمى إدارة النزاعات ، األكركبية لكي ال تتخذ الدكؿ األكركبية

الداخمية في أكركبا كىذا ما أثبت فعالن عندما أشرفت الكاليات المتحدة عمى ضرب األىداؼ العسكرية 

.  لمقكات الصربية في ككسكفك دكف الحصكؿ عمى مكافقة مجمس األمف الدكلي

اعتبرت حرب ككسكفك سابقة خطيرة في تاريخ العالقات األمنية األميركية ػ ، استنادان عمى ما سبؽ

حيث تـ االتفاؽ عمى اتخاذ ، كلكنيا أسيمت في تجاكز النزاعات بيف الدكؿ األكركبية نفسيا، األكركبية

، (خافيير سكالنا)كما تـ تعييف ، خطكات عميقة في المجاؿ العسكرم األمني كالسياسي الخارجي

اقترنت خطكة تعييف سكالنا اإلدارية ، مفكضان باسـ االتحاد األكركبي لمشؤكف األمنية كالسياسية الخارجية

( 2003،حماد): بخطكات عممية كاف أبرزىا

 2003قرار االتحاد األكركبي في ىمسنكي تشكيؿ فيمؽ عسكرم مشترؾ يككف جاىزان عاـ  -

.  مزكدان بأحدث األسمحة التي تمكنو مف أداء ميامو العسكرية
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االتفاؽ الفرنسي األلماني عمى إطالؽ قمر صناعي استطالعي لمتخمص مف االحتكار  -

. األمريكي لممياـ االستطالعية في حمؼ شماؿ األطمسي

 .التفاىـ الفرنسي البريطاني عمى تطكير الصناعة العسكرية المشتركة -

اتخاذ خطكات جديدة لتنشيط منظمة االتحاد األكركبي الغربي كاعتبارىا المنظمة العسكرية  -

. لالتحاد األكركبي

ال شؾ أف ىذه الخطكات كانت بمثابة منعطؼ حاسـ في الجيكد التي بدأتيا فكر انييار االتحاد 

ككاجيت معارضة أمريكية شديدة بمغت درجة التيديد الضمني عمى لساف ، السكفيتي كالمعسكر الشرقي

عندما أشار إلى خطط ،  في ركما1990الرئيس األمريكي جكرج بكش األب عقب القمة األطمسية 

ثـ تيديد كزير الخارجية .  تحكؿ عالقات الحمفاء األطمسية إلى عالقات عداء بعد الحرب الباردة

بتكجو كاشنطف نحك تكثيؽ عالقاتيا بشرؽ أسيا كجنكبيا الشرقي ، (كارف كريستكفر)األميركي األسبؽ 

. عمى حساب العالقات التقميدية مع أكركبا الغربية

إف فرنسا سجمت نجاحان جزئيان في البداية في الحصكؿ عمى تأييد ألمانيا كتشكيؿ أكؿ فميؽ أكركبي 

كعمؽ ىنرم كيسنجر عمى ىذا النجاح ، (Vinocur,2002).مشترؾ خارج نطاؽ حمؼ شماؿ األطمسي

. باعتباره نكعان مف التحريض الفرنسي أللمانيا لمكاجية الييمنة األمريكية كمقاكمة سياستيا الخارجية

( 2003،كيسنجر)

التي تأسست قبؿ حكالي خمسيف ، "االتحاد األكركبي الغربي"ثـ نجحت فرنسا ثانية عبر تنشيط منظمة 

حيث قرر كزراء الخارجية كالدفاع القياـ  (بكف ) في1992ككاف أبرز لقاءاتيا في يكليك ، عامان 

كسعت المنظمة إلثبات كجكدىا إلى جانب حمؼ شماؿ ، بإجراءات عسكرية لحفظ السالـ

لذلؾ نشطت التكجيات الفرنسية كاألكركبية بالعمؿ مف أجؿ تميز أكركبي ، (2004،نافعة).األطمسي
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كانضمت دكؿ أكركبية مثؿ بمجيكا كأسبانيا إلى مشركع الفيمؽ العسكرم األكركبي كالذم سبؽ ، أكبر

( 1998،جاد).كأف شكمتو كؿ مف فرنسا كألمانيا

دعت فرنسا كألمانيا إلى استخالص العبر مف النزاع اليكغسالفي كالعمؿ عمى منح ، مف ىذا المنطمؽ

.  االتحاد األكركبي كسائؿ ذاتية مف أجؿ اتخاذ القرار كالتحرؾ لمكاجية األزمات داخؿ المجاؿ األكركبي

 في المعيد الفرنسي 2000في حديث لو عاـ  (فيدريف)كفي ىذا اإلطار تطرؽ كزير خارجية فرنسا 

بأنيا قكة : "إلى السياسة األمريكية كدكرىا المركزم في السياسة الدكلية كالتي كصفيا، لمعالقات الدكلية

إال أنو ". مفرطة في النفكذ كالسيطرة فرغـ أنيا كذلؾ فيي أمة ال غنى عنيا بالنسبة ألكركبا كالعالـ كمو

عادة تعزيز دكر أكركبا . أكد بأف األكركبييف كالفرنسييف يعممكف بجيد كبير ليشكال قكة عظمى كا 

بؿ في كجو قكل كتحالفات دكلية ، المكحدة ليس في كجو الكاليات المتحدة الصديقة الحميمة ليا فحسب

 ، أخرل قد تشكؿ خطران عمييا معان 

معمالن أف مجرد التفكير بقياـ شراكة أكركبية ػ أميركية غير مؤقتة كاالنتقاؿ إلى التعددية في النظاـ 

كبخاصة أف السياسة الخارجية ألكركبا ، العالمي ذم القطب الكاحد أمر يحتاج إلى برىنة عميقة

المكحدة كالدفاع األكركبي المشترؾ كتشكيؿ قكة الردع األكركبية تتمحكر حكؿ أىمية الخركج مف 

( 2000،محمكد). القطب األمريكي

بسبب ، قكبؿ برفض أمريكي،  إف ىذا اإلصرار األكركبي لتشكيؿ القكة العسكرية لمدفاع عف أكركبا

حيث اعتبر ىنرم ، لذا تحركت كاشنطف بغضب لمحد مف ىذا التكجو، تخكفو عمى مصالحو في أكركبا

إف ىذا المكقؼ : " ككتب كيسنجر يقكؿ، كيسنجر ىذا القرار مدعاة صدمة كحيرة لمكاليات المتحدة

إف الدافع األكركبي الكحيد لتنمية قدرتو عمى العمؿ باستقالليو ىك ... يحمؿ ضمنان ثكرة في بناء الغرب

كمشاعر الغضب ضد الييمنة ، اليركب مف الكصاية األمريكية كزيادة قكة المساكمة األكركبية

ذا كاف مطمب االستقالؿ قد جاء بدافع شعكر مناىض لمكاليات المتحدة فإنو ، األميركية ستزيد حتمان  كا 
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كيزيد التحدم الرئيسي لمحمؼ المتمثؿ في االرتباؾ حكؿ ما يفترض بو إنجازه أكالن ، سيرىؽ حمؼ الناتك

، كانتقد كيسنجر إجراءات القادة األكركبييف كاعتبرىا ال تعكس أية سياسات عممية، (1999،كيسنجر)".

كحرصان مف الكاليات المتحدة األمريكية عمى مصالحيا االسترتيجية كخكفان عمى كضعيا الدكلي مف 

أعمنت الكاليات المتحدة أنيا سكؼ ، احتماؿ تعزيز الدكؿ األكركبية لحضكرىا في المنطقة األكركبية

، 1972تعيد النظر في اتفاقية الصكاريخ المضادة لمصكاريخ التي كقعتيا مع االتحاد السكفيتي عاـ 

كأعمنت أنيا ستشكؿ نظامان جديدان مضادان لمصكاريخ لمدفاع عف أمنيا كحمفائيا كلمكاجية المخاطر 

. األمنية المستقبمية

لذلؾ فيمت الدكؿ األكركبية رسالة الكاليات المتحدة المكجية إلييا بأف تمـز حدكدىا العسكرية كالسياسية 

في النظاـ الدكلي الجديد خاصة بعد أف طرحت الكاليات المتحدة مشركع الدرع الصاركخي الذم فسرتو 

كقد عارضت الدكؿ األكركبية المشركع األمريكي كاعتبرتو ، بأنو إجراء عسكرم يستيدفيا باألساس

. إجراء عسكريا مف شأنو أف يعيد الكضع الدكلي الجديد إلى فترة الحرب الباردة

ىذا كقد عبر الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ عف جكىر الخالؼ األمريكي األكركبي في تصريحات قاؿ 

فالصيف كاليند كأكركبا كركسيا كميا ستككف ، إف القرف الجديد لف يككف بأم حاؿ قرنان أمريكيان : " فييا

كعٌدد نقاط الخالؼ بيف أكركبا كالكاليات المتحدة فأشار إلى ، "دكالن عظمى في القرف الحادم كالعشريف

لى مبادرة كمينتكف إلقامة درع الصكاريخ ، رفض الككنجرس اتفاقية الحظر عمى التجارب النككية كا 

إف اإلنساف منذ أف بدأ يشؽ حربان : "بينما تيدد ىذه المبادرة أمف أكركبا كقاؿ أيضان ، المضادة لمصكاريخ

". لـ يتكقؼ السباؽ بيف السيؼ كالدرع كيشيد التاريخ أف السيؼ خرج دائمان منتصران 

اتضح أف فرنسا كدكؿ االتحاد األكركبي ترغب في أف يككف ليا كياف مستقؿ ، استكماالن لما تـ طرحو

كذلؾ ألنيا كصمت إلى قناعة بأنيا قادرة عمى الدفاع عف أمنيا في ، عف الكاليات المتحدة األمريكية

فيذه الدكؿ تمتمؾ كسائؿ القكة كالردع كالتي تمكنيا مف إبعاد أم تيديد ، عالـ ما بعد الحرب الباردة
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كمف جية أخرل اتضح أف أكركبا المكحدة تريد أف يككف ليا مكانة في الترتيبات ، ىذا مف جية، عمييا

كىذا ما قصده الرئيس جاؾ ، الجارية إلقامة نظاـ دكلي جديد تريد فيو الكاليات المتحدة أف تنفرد بإدارتو

حيث ، (2006،الالكندم)". لـ يعد مقبكالن أف تخطئ أكركبا فيما يتعمؽ بمستقبميا: "شيراؾ عندما قاؿ

 تكأف يحسب حسابيا في الترتيبا، كتكسيع االتحاد األكركبي، قصد بالمستقبؿ ىك حمـ أكركبا العظمى

فالدكؿ األكركبية تعتقد أف تكتميا االقتصادم كالسياسي يجب أف يتبعو تكتؿ عسكرم يسمح ليا ، الدكلية

. كبالمشاركة في إدارة األزمات الدكلية إلى جانب الكاليات المتحدة، بالدفاع عف نفسيا

كلكف الكاليات المتحدة تخكفت مف احتماؿ تحكؿ  أكركبا المكحدة إلى خطر ييدد مصالحيا في أكركبا 

لذلؾ سعت جاىدة إلى احتكاء الدكؿ األكركبية خاصة فرنسا كمنعيا مف التحرؾ العسكرم عبر ، كالعالـ

الحمؼ األطمسي الذم أصبحت ميمتو ال تنحصر في مراقبة التيديدات اآلتية مف المنطقة األطمسية 

بؿ أصبحت ميمتو كذلؾ مراقبة التحركات األكركبية التي تعمؿ جاىدة عمى إنجاح مشاريعيا ، فحسب

. العسكرية الداعية إلى تجسيد الكحدة العسكرية األكركبية

كتنبيت الكاليات المتحدة إلى الدكر الثنائي الفرنسي األلماني عمى الصعيد اإلستراتيجي كالذم يهعد 

لذلؾ سعت الكاليات المتحدة إلى إقناع ، (2006،الالكندم).حجر الزاكية في أم تحرؾ أكركبي

المستشار األلماني األسبؽ ىيممكت ككؿ بأف يككف أللمانيا مدخؿ ثابت لممعمكمات عمى أقمار 

" ىيميكس"التجسس األمريكية شرط أال تسيـ ألمانيا في المشركع األكركبي الخاص بالقمر الصناعي 

ككاف ىدؼ كمينتكف ىك إفشاؿ المشركع األكركبي ألنو يعمـ أف التكاليؼ بدكف ألمانيا سكؼ تككف 

جاءت المحاكالت األمريكية كمحاكلة ، لذا. باىظة مما يؤدم إلى إفشاؿ المشركع جممة كتفصيالن 

( 2006الالكندم،).لضرب المشاريع الكحدكية األكركبية في الصميـ

يبدك أف قضية األمف األكركبي كالمشاريع العسكرية األكركبية ما تزاؿ تٌعد قضية أطمسية أكثر ، إجماالن 

بأكثر مما تعد شأنان أكركبيان ، كتعالج باعتبارىا كذلؾ في إطار حمؼ األطمسي، منيا قضية أكركبية
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يضاؼ إلى ذلؾ أف منظمة إتحاد ، أك تعالج بكصفيا كذلؾ داخؿ المؤسسات األكركبية المعنية، خالصان 

أكركبا الغربية تبدك أقرب فكريان إلى حمؼ األطمسي منيا إلى االتحاد األكركبي المعني برسـ كتخطيط 

، كىي التي تتكلى التنسيؽ الفعمي مع الحمؼ حكؿ قضايا األفؽ األكركبي، السياسة الخارجية لالتحاد

كىي المسئكلة عف كضع كتنفيذ خطط ، كعندما تصبح المنظمة األكركبية التي تقكد العممية التكاممية

ستصبح أكركبا ، الدفاع عف األمف األكركبي باعتبارىا جزءان مف السياسة الخارجية لالتحاد األكركبي

، في كضع أفضؿ يمٌكنيا مف رسـ سياسة خارجية كأمنية مستقمة بالفعؿ عف الكاليات المتحدة األمريكية

. حيث يأتي ىذا ضمف التصكر الديغكلي، كىذا ما تطمح بو فرنسا

 

 :   نظام الدرع األميركي المضاد لمصواريخ4- 3  

بؿ بدأت مع الرئيس ،            إف فكرة إقامة نظاـ الدرع الصاركخي األمريكي ليست جديدة

ثـ أخذت في التبمكر في عيد ، األمريكي ركنالد ريجاف أثناء فترة الحرب الباردة مع االتحاد السكفيتي

الرئيس بيؿ كمينتكف الذم تحمس ليا، لكنو كاجو تحديات كمعارضة داخمية نتيجة التكمفة اليائمة ليذا 

كتحفظ الحمفاء األكركبيكف الذيف اعتبركه تخميان مف جانب ، كمعارضو كؿ مف ركسيا كالصيف، البرنامج

كاشنطف عف حمايتيـ؛ لذا قرر إرجاء تنفيذ ىذا البرنامج كتركو لخمفو الرئيس بكش االبف ليأخذ قراران 

كالبرنامج ببساطة يرتكز عمى إقامة درع مف الصكرايخ الدفاعية مضاد لمصكرايخ الباليستية طكيمة ، فيو

كحماية القكاعد األميركية سكاء داخؿ أمريكا أك ، بيدؼ حماية الكاليات المتحدة بكامميا، المدل

 (2007،المديني).خارجيا

ككذلؾ ، إقامة أنظمة صكاريخ برية كبحرية عمى السفف الحربية: منيا، كيأخذ ىذا النظاـ أشكاالن عدة

كقد تبنى ، كيحتاج ىذا البرنامج إلى تكمفة مالية باىظة كتقنيات تكنكلكجية عالية، استخداـ الميزر

الرئيس جكرج دبميك بكش ىذا البرنامج كحصؿ عمى دعـ مالي إضافي مف الككنجرس لسد العجز في 
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كنجحت إدارة بكش بالفعؿ في إقامة جزء ، ميزانية الدفاع كخصص بالكامؿ لبرنامج الدفاع الصاركخي

. كتحاكؿ استكمالو في أكركبا، مف ىذا البرنامج في كاليتي أالسكا ككاليفكرنيا

حيث كانت ىناؾ محاكالت أمريكية جادة تبحث عف كسائؿ ، فنظاـ الدفاع الصاركخي قديـ، إذف

فجاءت مبادرة ريغاف لتمثؿ تحكالن في الفكر ، لمحماية مف الصكاريخ بعيدة المدل منذ مطمع الستينيات

أما عمى . أك بالنسبة لكسائؿ الدفاع،  األميركي سكاء بالنسبة لمسرح العممياتمالدفاعي االستراتيج

فتقـك المبادرة عمى نقؿ ميداف المعركة ضد الصكاريخ الباليستية مف   األرض ، مستكل مسرح العمميات

أما عمى مستكل كسائؿ الدفاع فقد أعيطى مشركع المبادرة أكلكية ، إلى الفضاء تجنبان لحجـ الخسائر

كعمى رأسيا تقنيات الميزر التي كظفتيا كاشنطف إلقامة ، قصكل لألسمحة كالكسائؿ التكنكلكجية المتقدمة

( 2003ركب دم،).شبكة دفاعية متعددة المحاكر كالطبقات

نظاـ الدفاع الصاركخي لمسرح : كتقـك الكاليات المتحدة بتطكير نكعيف مف الدفاعات الصاركخية ىما

أما النظاـ األكؿ فيشتمؿ عمى نشر صكاريخ مضادة . كنظاـ الدفاع الصاركخي القكمي، العمميات

مثؿ القكات كالقكاعد كالمعدات ، لمصكاريخ الباليستية محدكدة المدل يمكنيا حماية مناطؽ صغيرة نسبيان 

فيقـك عمى نشر صكاريخ ، بينما النكع اآلخر. العسكرية مف ىجمات الصكاريخ الباليستية قصيرة المدل

مضادة لمصكاريخ الباليستية يمكنيا حماية مناطؽ أكبر مثؿ الدكؿ كاألقاليـ مف ىجمات الصكاريخ 

( 2004ليبؿ،).الباليستية طكيمة المدل

الذم كضعت قائمة " محكر الشر"ك" المارقة"كدأبت إدارة جكرج بكش االبف عمى إطالؽ مفيـك الدكؿ 

لتسكيؽ برنامجيا في نشر شبكة صكاريخ مضادة لمصكاريخ  (ككريا الشمالية، إيراف، العراؽ)دكؿ 

إلقناع المكاطف كالككنغرس معان بكجكد خطر حقيقي عمى األمف القكمي األمريكي بيدؼ تأميف ، داخميان 

،  مميار دكالر لممرحمة األكلي فقط60 ك30كىي أمكاؿ طائمة تقدر مابيف ، األمكاؿ الالزمة لممشركع

حيث يثير قرارىا مشكالت دكلية حادة نظران ، كخارجيان الحتكاء المعارضة الركسية كالصينية كاألكركبية
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فنشر الصكاريخ يفتح الباب أماـ إلغاء اتفاقيات كمكاثيؽ ، لما يترتب عميو مف تغييرات في البنية األمنية

كعميو فإف قرار الكاليات المتحدة بتدشيف نظاـ الدرع . دكلية حافظت عمى استقرار العالـ لفترة طكيمة

: الصاركخي المضاد لمصكاريخ يعني 

المكقعة مع االتحاد  (أـ. بي. أم)انسحاب الكاليات المتحدة مف معاىدة الدفاع المضاد لمصكاريخ . 1

 كالتي صيغت عمى قاعدة االنكشاؼ الكامؿ لمقطبيف األمريكي كالسكفيتي أماـ 1972السكفيتي عاـ 

 1كاستكممت باتفاقيات ستارت ، ككسيمة مبتكرة لمردع المتبادؿ كالتكازف النككم، ىجـك نككم شامؿ

.  القاضية بخفض عدد الرؤكس النككية لدل الجانبيف عمى طريؽ إقامة استقرار استراتيجي2كستارت 

(Kile,2002 )

ألف دكالن كثيرة لف تسمـ لمكاليات المتحدة بتحقيؽ . فتح باب سباؽ تسمح جديد عمى صعيد العالـ .2

. 1972فركسيا رفضت القرار األمريكي كأعمنت تمسكيا باتفاؽ عاـ ، نصر إستراتيجي بسيكلة

أما دكؿ ، إضعافان لمكانتيا اإلستراتيجية" درع الصكرايخ"ككذلؾ فعمت الصيف التي رأت في نشر 

الذم حفظ األمف الدكلي  (أـ. بي. أم)االتحاد األكركبي فأشارت إلى ضركرة التمسؾ باتفاؽ 

أما بريطانيا فكحدىا ، باإلضافة إلى تحفظ ىندم. لسنكات طكيمة كعدـ إثارة سباؽ تسمح جديد

 . أيدت القرار األمريكي بذريعة تأميف الحماية مف ىجـك نككم محتمؿ

 األمريكييف المحافظيف فجزء مف برنامج كبير لتحقيؽ حمـ السياسيي" درع الصكاريخ"برنامج  .3

حيث قرر صقكر اإلدارة ، كيكمف في السيطرة عمى األرض انطالقا مف السيطرة عمى الفضاء

 2004 منصات إطالؽ صكاريخ مضادة لمصكاريخ عاـ 10األميركية المحافظة نشر شبكة مف 

كشنكا حممة إعالمية كاسعة لتبرير قرارىـ عبر اتياـ ما أسمتيـ بالدكؿ المارقة ، في أالسكا

كفي ىذا . أك احتماؿ ىجـك نككم عف طريؽ الخطأ، بامتالؾ صكاريخ باليستية بعيدة المدل

قد تتعرض الكاليات المتحدة لبيرؿ ىاربر :" أعمف كزير الدفاع األمريكي السابؽ رامسفيمد، الصدد
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فضائية إثر ىجـك مفاجئ كمدمر عمى األقمار الصناعية األمريكية التي تعتمد عمييا الحياة 

 (Secretary of Defense Office,2002)".األمريكية 

 كمف ىذا المنطمؽ استغمت اإلدارة األميركية ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر لتنفيذ إستراتيجيتيا 

( 1373رقـ )ككظفت التعاطؼ الدكلي معيا في استصدار قرار مف مجمس األمف ، الدكلية

لزا،    يسمح ليا بضرب كؿ مف لو عالقة باإلرىاب كحددت ،  دكؿ العالـ بالتعاكف معيا في ذلؾـكا 

كاستغمت مكجة ، مناخات تفٌرخ اإلرىاب، دكؿ ترعى اإلرىاب، قكل إرىابية: الخصـك في ثالثة أصناؼ

. التعاطؼ الدكلي مف أجؿ تعزيز إستراتيجيتيا المتعمقة بدرع الصكاريخ

( US Department of State,2002 )

حيث استفزت قكل دكلية ،  (Helm,2003).انطكت عمى العديد مف المخاطر، غير أف ىذه الخطكة

، نتيجة فزع الجميع مف مجرد التفكير بالعيش تحت سيطرة دكلة كاحدة، بما فييا قكل حميفة ألمريكا

كىذا ما شعرت بو فرنسا ، فدرع الصكاريخ يخؿ باالستقرار االستراتيجي لمصمحة ىيمنة دكلة كاحدة

كما ىي إال محاكلة إلعادة سباؽ التسمح إلى سابؽ ، حيث اعتبرتا أف مبرراتو قد سقطت، كألمانيا

( Gertz,2003).عيده

إف نظاـ الدفاع الصاركخي األمريكي يعتبر أكثر القضايا األمنية التي يمكنيا أف ، لذلؾ يمكف القكؿ

( Guggenheim,2002).تيحدث خالفات بيف الكاليات المتحدة كحمفائيا األكركبييف

أضحت مقتنعة بحاجة الكاليات المتحدة لنظاـ الدفاع ، إف إدارة الرئيس األميركي بيؿ كمينتكف

نتيجة حدكث عدة مستجدات كبرل أدت إلى دعـ ىذه اإلدارة لمبدأ نظاـ الدفاع ، الصاركخي القكمي

: كىي، الصاركخي
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ف ، انتيت إلى أف ىناؾ تيديدان حقيقيان ، لجنة رامسفيمد المككنة مف الحزبيف الجميكرم كالديمقراطي. 1 كا 

التيديد الذم يشكمو عدد مف الدكؿ أكسع كأكثر نضجان كيتطكر بسرعة أكثر مف تمؾ المٌقدرة في تقارير 

.  جماعة االستخبارات

مما يشير ، قرب الياباف (تايبك دكنج) لصاركخ 2001أغسطس/ أب31إطالؽ ككريا الشمالية في . 2

إلى اقتراب ككريا الشمالية في ذلؾ الكقت إلى امتالؾ صكاريخ باليستية عابرة القارات تمكنيا الكصكؿ 

. إلى أالسكا كىاكام

نتيجة ضغط أعضاء األغمبية الجميكرييف في الككنغرس عمى إدارة كمينتكف مف أجؿ إعداًد نظاـ . 3

لذلؾ كافقت إدارة كمينتكف عمى مشركع قانكف لمككنغرس يتعمؽ بالنظاـ ، دفاعي صاركخي قكمي

أف "كينص ىذا القانكف عمى . 1999الدفاعي الصاركخي القكمي كالذم أصبح قانكنا في يكليك عاـ 

سياسة الكاليات المتحدة تسعى لنشر نظاـ دفاع صاركخي قكم ضد عدد محدكد مف اليجمات 

 Guggenheim,2002) )".الصاركخية بمجرد أف يصبح ذلؾ ممكنان تكنكلكجيان 

كالمجمع العسكرم المركب مكقفان مؤيدان بقكة ألم ، فكاف طبيعيان أف تتبنى شركات تصنيع األسمحة

ضافة استثمارات إلى ، أك أٌم تحرؾ ييدؼ إلى تشغيؿ المزيد مف العمالة األمريكية،مشركع جديد  كا 

كبالتالي ، ىذه الصناعات خاصة بعد أف أدت انتياء الحرب الباردة إلى تراجع التيديدات الخارجية

. تضاءؿ فرصة االحتياج إلى األسمحة اإلستراتيجية

أعمف الرئيس جكرج بكش االبف في خطابو الذم ألقاه ، كبعد ثالثة أشير مف كصكلو إلى البيت األبيض

عف تصميـ اإلدارة األميركية عمى تطكير ، 2001أماـ جامعة الدفاع القكمي في كاشنطف في أكؿ أيار 

 ىذا االىتماـ مف قبؿ اإلدارة األميركية بعد دكازدا، كنشر النظاـ القكمي لمدفاع المضاد لمصكاريخ

كالتي أكدت عمى كجكد تيديدات جديدة كبالغة الخطكرة قد تيعرض األمف ، 2001 سبتمبر11أحداث 

بدأت إدارة بكش االبف فكر كصكليا إلى السمطة في تنفيذ خطة ، لذا. القكمي األمريكي لمخطر
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كتعزيز مكانة ، مف أجؿ إحداث تطكير جذرم في ىيكؿ كحجـ ىذه القكات، إلصالح القكات المسمحة

كيتمثؿ الدافع ليذا البرنامج في أف جكرج . الكاليات المتحدة كقكة عظمى كحيدة عمى الساحة الدكلية

بكش ظؿ كمنذ بداية حممتو االنتخابية ينتقد بشدة أداء الرئيس السابؽ بيؿ كمينتكف في المجاؿ 

أم أف بكش يحاكؿ مف خالؿ خطة اإلصالح العسكرم أف يصمح ما دمرتو إدارة كمينتكف ، الدفاعي

تيدؼ ىذه الخطة إلى امتالؾ قدرة أكبر ، كفي الكقت نفسو، (2003،كيسنجر).خالؿ حقبة التسعينيات

عمى مكاجية التيديدات كالتحديات المرتبطة بحالة الشؾ التي يتسـ بيا المناخ الدكلي لفترة ما بعد 

. مع التركيز عمى التيديدات المتعمقة باالنتشار المتزايد لتكنكلكجيا الصكاريخ الباليستية، الحرب الباردة

كفي ىذا اإلطار فإف المجمع العسكرم المركب الذم يشكؿ قاطرة االقتصاد األمريكي يضغط بقكة في 

بأف ىذا المشركع ، خاصة في ظؿ إدراؾ أمريكي، اتجاه التسكيؽ السياسي لبرنامج الدرع الصاركخي

سكؼ يؤثر سمبان عمى النمك االقتصادم األكركبي كالفرنسي تحديدان ألف ذلؾ مف شأنو سيجعؿ أكركبا 

مف قيمة % 1.41بزيادة ميزانيات التسمح كخصكصان أف إجمالي الميزانية الدفاعية في فرنسا فقط 

مف % 2.87في حيف أف الميزانية الدفاعية لمكاليات المتحدة تمثؿ ، الناتج القكمي اإلجمالي لفرنسا

( 2002،عبد العظيـ).الناتج القكمي

فإف النفقات الفرنسية كمشركع الدرع الصاركخية ليس فقط سيكرس اليكة بيف أمريكا ، كبناءن عمى ذلؾ

كىذا ، كلذلؾ ستككف فرنسا مضطرة إلى مكاصمة السباؽ النككم مرغمة، كفرنسا كلكف يزيدىا اتساعان 

ىذا فضالن عف إلياء فرنسا بقضايا . يعني ضمنيان التأثير عمى معدؿ النمك االقتصادم الفرنسي العاـ

يجاد تكازف مقابؿ  أمنية تضطر إلى كضعيا عمى رأس أكلكياتيا بدالن مف التطمع إلى كحدة أكركبا كا 

( 2006،الالكندم). نفكذ كىيمنة الكاليات المتحدة في الساحة الدكلية

حاكلت الكاليات المتحدة مشاركة أكركبا في مشركع نظاميا الدفاعي الصاركخي ، كفي خطكه أخرل

غير أف فرنسا ، بيدؼ إعطاء ىذا المشركع بعدان عالميان يتجاكز حدكد الكاليات المتحدة األمريكية
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رفضت ىذه المشاركة كفضمت التعاكف مع ركسيا إلقامة منظكمة دفاعية قارية تضمف حماية أكركبا 

حيث اعتبرت دكؿ أكركبا أف ىذا المشركع سيزيد مف التيديدات المحتممة ، مف الصكرايخ الباليستية

كسيفتح الباب عمى مصراعيو أماـ سباؽ التسمح بسبب إدراؾ العديد مف تمؾ الدكؿ بأف نظـ صكاريخيا 

مما سيدفع ىذه  الدكؿ لمبحث ، الباليستية غير قادرة عمى ردع كاشنطف في حالة نجاح نظاميا المقترح

.  عف رفع قدراتيا في ىذا المجاؿ

فيك يعمؿ عمى زيادة اليكة الفاصمة ، كىناؾ مخاكؼ فرنسية مف نظاـ مشركع الدرع الصاركخي

السيما أف اتخاذ القرار ببدء المشركع يكحي ، فعسكريان بيف الكاليات المتحدة كحمفائيا األكركبيي

ففرنسا تدرؾ أف تكجيات السياسة ، باستغالؿ العجز األكركبي ماليان عف مجاراة الكاليات المتحدة

ف ىدؼ الكاليات ، األميركية مستقبالن ستتركز بشكؿ رئيسي حكؿ الحفاظ عمى مكانة القطب الكاحد كا 

المتحدة ػ حسب الرؤية الفرنسية ػ إشاعة سياسات صراع الحضارات كبديؿ لمحرب الباردة كاعتماد 

سياسة تكتير المناخ الدكلي إليجاد ظرؼ دكلي يسمح بإعادة االعتبار لمعامؿ العسكرم الذم تتفكؽ فيو 

كمحاكلة لتعديؿ ميزاف القكل االقتصادم عبر تحقيؽ انتصارات تكظفيا في ضبط التفاعالت 

كتراجع في ، رككد: االقتصادية الدكلية كتنشيط االقتصاد األمريكي الذم يعاني مف صعكبات كبيرة

 ) 2007المديني،).النمك كعجز تجارم مع معظـ الشركاء التجارييف

فالرئيس الفرنسي ، فرنسا كفي ظؿ رؤيتيا لنفسيا كألكركبا كقفت معارضة لنظاـ الدرع الصاركخي، إذان 

جاؾ شيراؾ حٌذر مف أف خطط الكاليات المتحدة إلقامة نظاـ دفاعي مضاد لمصكاريخ في شرؽ أكركبا 

كخصكصان أف الكاليات المتحدة تسعى ألف تككف قاعدة ، قد يؤدم إلى إحياء انقسامات قديمة في القارة

النظاـ الدفاعي في بكلندا كجميكرية التشيؾ بحيث يمكف إسقاط أم صكاريخ تطمؽ مف دكؿ تصفيا 

كقاؿ شيراؾ خالؿ مؤتمر صحفي بعد قمة لزعماء االتحاد . كاشنطف بالمارقة مثؿ إيراف كككريا الشمالية

كأال ، ينبغي أف نككف حذريف لمغاية بأال نتجو نحك خالفات جديدة في أكركبا: "األكركبي في برككسؿ
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أف ىذه الخطة تثير عددان مف األسئمة التي يجب أف ندرسيا : "كأضاؼ، "نعكد إلى نظاـ عتيؽ

كفي أثناء المؤتمر الصحفي المشترؾ بينو كبيف الرئيس الركسي ىاجـ الرئيس شيراؾ خطة ". بالتفصيؿ

إف نظرة االتحاد : " إدارة كمينتكف لمراجعة معاىدة الصكاريخ المضادة لمصكاريخ الباليستية قائالن 

لقد أٌدنا أم مراجعة محتممة لمعاىدة الصكاريخ المضادة لمصكاريخ ، األكركبي كركسيا متطابقة

معتقديف أف مثؿ ىذه المراجعة تحمؿ أخطار االنتشار الذم سيشكؿ خطران كبيران عمى ، الباليستية

إنني كرامسفيمد : " قاؿ كزير الدفاع الفرنسي أالف ريشار، كأثناء زيارتو لمبنتاغكف، كمف جيتو. المستقبؿ

( 2000،محمكد).".لدينا العديد مف االتجاىات فيما يتعمؽ بقضية الدفاع الصاركخي

 أما ركبرت رانكي نائب مدير كزارة الدفاع الفرنسية لمشؤكف اإلستراتيجية  فقد قاؿ عف الدركع التي 

إنيا مكمفة : "تعتمد عمى استخداـ أجيزة تعقب رادارية كصكاريخ قادرة عمى إسقاط الصاركخ المياجـ

كأكضح أف كاشنطف مف حقيا أف تناقش مثؿ تمؾ المبادرات " لمغاية بالنسبة لفعاليتيا المشككؾ فييا

كلكف فرنسا تختمؼ معيا اختالفان جكىريان حكؿ أفضؿ السبؿ لمعالجة التيديدات ، الدفاعية مع حمفائيا

يراف .  مف ككريا الشمالية كا 

جاؾ شيراؾ أف خطط الكاليات المتحدة اليادفة إلى إقامة قكاعد ، ىذا كقد اعتبر الرئيس الفرنسي

لى تجزئة كتقسيـ القارة العجكز ، الصكاريخ الدفاعية في أكركبا قد تؤدم إلى اندالع حرب باردة جديدة كا 

إف أكركبا كالكاليات المتحدة في حاجة ماسة إلى الكضع في االعتبار قمؽ ركسيا : " كأضاؼ شيراؾ

(، Glasser,2002)". حكؿ قكاعد الصكاريخ األمريكية المنكم إنشاؤىا في بكلندا كجميكرية التشيؾ 

كالشعكر بأف كاشنطف ال تعير ، يمكف القكؿ بأف ىناؾ قمقان فرنسيان مف ىذا النظاـ، استنادان لما سبؽ

في الكقت الذم تنتقد فيو بشدة التحركات ، اىتمامان لمشراكة األطمسية في تبني إستراتيجيات أمف عالمية

الفرنسية فيما يتعمؽ بشأف األمف األكركبي كنتيجة تصاعد كتيرة مشركع الدرع الصاركخي المضاد 



 

 66 

أمف القارة " أكركبة"لمصكاريخ تحركت فرنسا بخطكة مكازية عمى الصعيد األكركبي لتصعيد مشركعات 

. عف طريؽ تشكيؿ قكة أمنية أكركبية منفصمة عف الناتك كتعميؽ المككف كاليكية األكركبية لمناتك نفسو

ىناؾ حجج يستند إلييا الفرنسيكف في معارضتيـ لنظاـ الدرع الصاركخي ، عمى أم حاؿ

ذا ما تـ بناؤه يعتبر خرقان لمعاىدة ، حيث يعتبر الفرنسيكف استحالة تصميـ نظاـ عممي، األميركي كا 

. كتيديدان لمعالقات األمريكية الركسية، 1972الصكاريخ المضادة لمصكاريخ الباليستية المكقعة عاـ

(Ivanov,2000) تعتبر فرنسا أف البرنامج المضاد لمصكاريخ سيفصؿ الدفاع ، إضافة إلى ما سبؽ

ألف مف شأف ىذا البرنامج أف يشكؿ انسحابان أمريكيان إلى الداخؿ ، األكركبي عف الدفاع األمريكي

. أف ىذا البرنامج سكؼ يشجع عمى انتشار األسمحة النككية، كترل فرنسا أيضان . األمريكي

كبالرغـ مف المعارضة الفرنسية الشديدة لممشركع األمريكي فإف كاشنطف مصرة بعناد عمى المضي في 

تنفيذه بالرغـ مف تخكؼ فرنسا كالحمفاء األكركبييف مف احتماالت تفسخ حمؼ األطمسي مستقبالن 

. كتصاعد كتيرة انتشار األسمحة النككية

 

:  توسيع االتحاد األوروبي4-4

           أعمنت فرنسا فكرة التكامؿ األكركبي لممرة األكلى بعد الحرب العالمية الثانية مف خالؿ 

، 1957في عاـ " لمفحـ كالصمب"حيث بدأت بتأسيس الجماعة األكركبية " جاف مكنيو"خطة كضعيا 

كسعت ىذه الدكؿ إلى اليدؼ ، كالتي تعد النكاة األكلى لمتكامؿ األكركبي ككانت تضـ فرنسا كألمانيا

. األكبر كىك تكسيع رقعة االتحاد الجغرافية مف خالؿ إقناع دكؿ أكركبا باالنضماـ إلييا

(Gerbet,1994 )

كمع انييار ،  دكلة12كمنذ مطمع التسعينيات زاد عدد الجماعة األكركبية بحيث أصبحت تضـ 

أعطى ىذا الحدث دفعة قكية لمتكسع شرقان مف أجؿ جمع شمؿ ، االتحاد السكفيتي كتفكؾ الكتمة الشرقية
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كتـ ضـ ،  كالتي حكلت الجماعة إلى اتحاد أكركبي1993كجاءت معاىدة ماستريخت. أكركبا بأكمميا

فسياسيان تطالب ،  (Herzog,2001). دكلة15فازداد عدد دكؿ االتحاد إلى  ، فنمندا كالسكيد كالنمسا

كما أسيـ التحكؿ في أكركبا مف مفيـك ، (2001،جاد).فرنسا بضركرة اإلسراع بالكحدة السياسية

الجماعة األكركبية إلى مفيـك الكحدة االقتصادية في إعطاء ثقؿ كبشكؿ بارز كممحكظ عمى دكر 

كبالتالي أدركت فرنسا أف االتحاد األكركبي يتمتع بقكة سياسية كبقدر ، االتحاد األكركبي إقميميان كدكليان 

كفي ىذا الصدد نشرت كزارة الدفاع األميركية بعد انتياء ، مف االستقاللية عف سياسة الكاليات المتحدة

أكضحت فيو أف اإلستراتيجية األميركية بعد انتياء الحرب ، 1992الحرب الباردة تقريران مفصالن عاـ 

الباردة تقـك عمى أساس منع ظيكر أم منافس جديد لمكاليات المتحدة األمريكية بعد انييار االتحاد 

بحيث ، كاإلبقاء عمى الكضع الذم نتج عند انييار المنظكمة عمى الساحة الدكلية كما ىك، السكفيتي

ىي عالقة غير ، كما اعتبر التقرير أف العالقة األمريكية ػ األكركبية، يضمف ألمريكا مكانة مميزة

. متكافئة كتمارس مف خالليا الكاليات المتحدة قدران مف الييمنة عمى الدكؿ األكركبية

(Whitny,1992 )

دفع فرنسا لتفعيؿ دكر االتحاد األكركبي عمى الصعيد الدكلي مف أجؿ إثبات كجكدىا ، ىذا األمر

إضافة إلى كضعيا سياسة جديدة تيدؼ إلى إعادة االنتشار األكركبي في المناطؽ . كنفكذىا الدكلييف

ىذا ما أدل إلى قياـ تنافس فرنسي ػ أمريكي خفي في ، الدكلية بعد تراجعيا خالؿ الحرب الباردة

بحيث اختمفت السياسة األميركية في المنطقة ، مناطؽ الشرؽ األكسط: أبرزىا، مناطؽ عديدة مف العالـ

مع السياسات األكركبية كبخاصة السياسة الفرنسية التي تتعارض مع السياسة األمريكية تجاه شرؽ 

( 2003خضر،).كجنكب حكض البحر المتكسط
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كأدركت فرنسا أف عناصر القكة االقتصادية كالتكامؿ كاالندماج بيف الدكؿ األكركبية ذات أىمية قصكل 

في مكاجية الكاليات المتحدة حيث اعتبرت فرنسا أف لدل أكركبا مقكمات اقتصادية تمكنيا مف مكاجية 

( 2005الحاج،).الكاليات المتحدة كتجعميا تتمتع بنفكذ دكلي ال يمكف تجاىمو

ظير االختالؼ بيف الدكؿ األعضاء تجاه األزمة اليكغسالفية كأزمات ، كعمى صعيد السياسة الخارجية

كىذه األزمات أكضحت عدـ قدرة دكؿ االتحاد عمى حؿ النزاعات . البكسنة كاليرسؾ كككسكفك

مما أدل إلى بركز تيار تدعمو فرنسا كىك . األكركبية بعيدان عف الكاليات المتحدة كحمؼ األطمسي

، كىك مطمب كطمكح فرنسي منذ عيد الرئيس شارؿ ديغكؿ، اعتماد أكركبا عمى نفسيا في تحقيؽ أمنيا

كىناؾ اتجاه آخر يرتكز عمى أساس التنسيؽ مع ، كالذم كاف يسعى إلى منح فرنسا كزنان استراتيجيان 

نشاء ، فحدث تكفيؽ في ىذا المجاؿ مف خالؿ تكسيع نطاؽ الناتك كتعديؿ عقيدتو اإلستراتيجية، الناتك كا 

( 2001،زرنكفة).قكة أكركبية لمدفاع عف حدكدىا الجنكبية

األكؿ يقكـ عمى أساس سياسة مستقمة عف ، كفي إطار السياسة الخارجية أيضان كاف ىناؾ اتجاىاف

كاآلخر يؤكد عمى ضركرة تكافؽ السياسة الخارجية لالتحاد األكركبي مع المكاقؼ ، الكاليات المتحدة

كذلؾ مف خاؿ قياميا بدكر مستقؿ نسبيان ، كاستطاعت فرنسا التكفيؽ بيف ىذيف االتجاىافً ، األمريكية

في المجاؿ الدكلي عف المكقؼ األمريكي كلكف بما ال يخؿ بما يمكف أف نطمؽ عميو التحالؼ األكركبي 

. األميركي

تـ التكقيع عمى اتفاقية أمسترداـ مف أجؿ التحضير لتكسيع االتحاد األكركبي ليضـ ، عمى أم حاؿ

كبدأت ،  اتخذ االتحاد الخطكات األكلى لتكسعو نحك الشرؽ1998كفي عاـ ، دكؿ أكركبا الشرقية

.  مفاكضات رسمية مع ىنغاريا كبكلندا كاستكنيا كالتشيؾ كسمكفينيا كقبرص

اتخذ االتحاد األكركبي خطكاتو نحك التكسع بانضماـ عشرة دكؿ جديدة ، 2004كفي األكؿ مف مايك 

. (كاستكنيا كالمجر كالتفيا كلتكانيا كمالطا كبكلكنيا كسمكفاكيا كسمكفينيا، كتشيكيا، قبرص)لعضكيتو 
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الحثيثة لتكسيع نطاؽ االتحاد األكركبي تكثفت  (الفرنسية)كبالعكدة إلي الكراء فإف المساعي األكركبية

ففي ىذا الصدد قاؿ جيمس ،  بتشكيؿ نظاـ عالمي جديد1991بعدما بدأت الكاليات المتحدة منذ عاـ 

ليذا جاء الرد األكركبي عمى لساف جاؾ شيراؾ كبشكؿ ، "إف أمريكا ستكاصؿ قيادتيا لمعالـ: "بيكر 

إنو مف غير المعقكؿ أك المقبكؿ أف يظف البعض أف اإلرادة كالقرار سيككناف دائمان مف : " كاضح

( 2006الالكندم،)".كعمى أكركبا فقط أف تدفع الثمف ... نصيب أمريكا

: كسخر دكنالد رامسفيمد كزير الدفاع السابؽ ممف يتحدثكف عف تعاظـ قكة االتحاد األكركبي حيث قاؿ

نيا مجرد مساحة جغرافية تضـ دكالن صغيرة كمتكسطة  الحجـ ، إف أكركبا ال تمثؿ كيانان مكحدان " كا 

عبد )". كعجزت خالؿ عقكد مف الزماف عف االتفاؽ عمى االتحاد في إطار دكلة كاحدة أك كياف كاحد

( 2002،العظيـ

، ككضع العراقيؿ تارة أخرل مف أجؿ إعاقة مشركع الكحدة األكركبية، كبالرغـ مف التحفظ األمريكي تارةن 

فإف ىناؾ كجية نظر أمريكية أخرل تعتبر تكسيع االتحاد األكركبي كانضماـ الدكؿ الجديدة فيو يخدـ 

ألف ذلؾ سيككف حافزان لمزيد مف التحرير لمتجارة كالنمك ، المصمحة األمريكية في المقاـ األخير

. مما سيعكد بأثر إيجابي عمى صادرات الكاليات المتحدة إلى االتحاد األكركبي، االقتصادم

( 2004،أندرسكف)

ىذه الرؤية يدعميا زببجينك بريجنسكي مستشار األمف القكمي األسبؽ لمرئيس األمريكي كارتر 

إف تكسيع أكركبا كحمؼ الناتك سكؼ يخدـ أىداؼ السياسة األمريكية : "عندما قاؿ(2001،برجينسكي)

، إذ إف أكركبا أكثر اتساعان ىك أمر يزيد مف طائمة النفكذ األمريكي، عمى المدييف القصير كالطكيؿ

سيزيد مف عدد الدكؿ المؤيدة ألمريكا داخؿ ، فقبكؿ أعضاء جدد مف كسط أكركبا ىك مف جانب

سكؼ يحكؿ دكف بناء أكركبي متماسؾ سياسيان بالقدر الذم ، كمف جانب أخر، المجالس األكركبية
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يصبح فيو منافسان حقيقيان لمكاليات المتحدة في بعض المناطؽ التي لدل االتحاد األكركبي مصالح 

( 2005،عبد العظيـ)".ميمة فييا كالشرؽ األكسط

لذلؾ تنشط فرنسا مف أجؿ تفعيؿ االتحاد األكركبي سياسيان كىذا ما حاكؿ تأكيده الرئيس الفرنسي جاؾ 

حيث أكضح أف ، 2001فبراير/شيراؾ في اجتماع القمة الفرنسية البريطانية المشتركة في فرنسا شباط

كؿ األمكر تدفعنا إلى تعزيز : "االتحاد األكركبي يسير في اتجاه الكصكؿ إلى اتحاد دكؿ كأمـ كقاؿ

".  المسيرة األكركبية كتعميقيا كتحممنا عمى االندماج

قاؿ الرئيس جاؾ شيراؾ أيضان في أكؿ حديث لو عقب تكلية السمطة في ،       كفي ىذا الصدد

إيجاد قاعدة ، إف مف بيف أىداؼ تحديث الحمؼ إلى جانب إنجاح االتحاد األكركبي: " قصر اإلليزيو

ال بد مف إيجاد دفاع أكركبي حقيقي؛ ألنو ال تكجد حضارة تستطيع أف تعيش ...أكركبية لمدفاع  

(                             2006،الالكندم)".طكيالن إذا لـ تكف لدييا كسائؿ دفاع عف نفسيا 

أنا أريد أكركبا : " كيعد النيج الشيراكي امتدادان لمخطكات التي بدأىا شارؿ ديغكؿ الذم كاف يردد دائمان 

:كتأكيدان منو عمى ىذا النيج قاؿ أيضان . كىذا يعني أال تصبح أميركية، "لكي تككف أكركبية  

نريد أف تتقدـ ، كال نريد أكركبا مقسمة أك مشمكلة، إف أكركبا المكسعة لف تككف أكركبا بمستكييف " 

(2001،عكني)".أكركبا برمتيا   

كالفضائع التي ارتكبت فيما بعد بحؽ اإلنسانية في البكسنة ،  لقد شكؿ انييار االتحاد السكفيتي

الفرصة المكاتية كالتاريخية لفرنسا لمعمؿ مف أجؿ تحقيؽ الحمـ الديغكلي تككيف ، كاليرسؾ كككسكفك

االتحاد األكركبي كبدأت فرنسا بالعمؿ عمى تجسيد فكرة تكسيع نطاؽ االتحاد األكركبي مف أجؿ القياـ 

. كعدـ قدرتيا عمى حفظ األمف كالسالـ في عقر دارىا، بالكاجبات المناطة بعد أف تبيف عجز أكركبا

كجاءت ىذه النظرة الفرنسية لمكحدة األكركبية مف أجؿ زيادة ثقؿ أكركبا السياسي عمى ، (2004،ريد)

حداث تكازف أماـ الييمنة األميركية، الصعيد العالمي ىذا التطكر أشاع بيف األكركبييف شعكران . كا 
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ألف البديؿ ىك ، بضركرة أف تقؼ أكركبا في تساكو كتكازو مع الكاليات المتحدة عمى المسرح العالمي

التي قد تؤدم إلى تقكقع أكركبا عمى ذاتيا كدخكؿ دكليا في نزاعات داخمية يككف مف شأنيا ، الفكضى

. إخفاؽ اليدؼ الذم يسعى مناصرك الكحدة األكركبية عمى تحقيقو

أف العالـ في حاجة إلى أكركبا قكية لكي يحدث التكازف في ، كينطمؽ مناصرك الكحدة مف قناعة مفادىا

فإف عممية تكحيد أكركبا كتحقيؽ اليكية األكركبية حسب  ، كفي ىذا اإلطار. العالقات الدكلية

إف التفكؽ : " حيث قاؿ، ىك تقميؿ ىيمنة الكاليات المتحدة، كزير خارجية فرنسا،    رؤية ىكبير فدريف

،  كالتكنكلكجيا كفي المجاالت العسكرية، كاضح في االقتصاد كفي الشؤكف المالية...األميركي اليكـ

إضافة إلى أنماط الحياة كالمغة الثقافية الكاسعة التي تغرؽ العالـ كتشكؿ طرؽ التفكير كتمارس سحران 

" . يؤثر حتى في خصـك الكاليات المتحدة 

إف سعي فرنسا إلى تفعيؿ الكحدة السياسية عبر البرلماف األكركبي كالكحدة االقتصادية عبر ، إجماالن 

ليس سكل تعبير كتجسيد لتطمعيا ليذا ، كتنشيط السكؽ األكركبية المشتركة، (اليكرك)النقد المكحد 

كلتكريس دكر أكركبا كقطب رئيسي مكاز ، التجمع اإلقميمي االقتصادم الكبير لتثبيت دكرىا مف ناحية

كتدرؾ فرنسا أف ىذه الطمكحات . لمكاليات المتحدة عمى قاعدة ثنائية التحكـ بالعالـ مف ناحيةو ثانية

كىي استراتيجيو حددت لنفسيا ىدفان " األكراسيا"تتعارض مع االستراتيجيو األميركية تجاه ما يعرؼ بػ

( 2001،أميف). كىك منع الكحدة األكركبية كاألكراسية، مركزيان أكليان 

فأنو لف يتحكؿ إلى شكؿ مف ، كلكنني أعتقد، أف التناقض األمريكي ػ الفرنسي كاألكركبي ميما اتسع

ألف ىذه األطراؼ جميعيا تشكؿ رأس اليـر في ، أشكاؿ التناقض التناحرم الحاد في ىذه المرحمة

. النظاـ الرأسمالي العالمي

الفرنسي األكركبي االختيارم كالمصمحي في معظـ / كىذا يحتـ كجكد نكعان مف التفاىـ األمريكي

كفؽ مكازيف القكل بينيـ كمركزيف رئيسييف ، كتفاىمان إكراىيان في بعض األحياف األخرل، األحياف
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كخصكصان إذا ما أخذ باالعتبار أف الكحدة األكركبية ، (2001،أميف).يتحكماف في مقدرات ىذا الكككب

المتمثمة بمشركع ، ركيزة المعكنة االقتصادية األميركية، فأصالن ارتكزت باألساس عمى ركيزتيف أميركيتي

، كىي حمؼ األطمسي كاستمرت الركيزة األكلى لفترة زمنية محددة، كركيزة المظمة األمنية، مارشاؿ

كالتي ال ، أما المظمة األمنية األمريكية. كتمكنت بعدىا أكركبا مف االنطالؽ ببناء مشركعيا االقتصادم

فيك الذم يتحكـ بمكقؼ فرنسا كيجعميا تتناغـ مع ، كربما ىذا العامؿ األخير. تستطيع التخمص منيا

. الكاليات المتحدة في القضايا كالمكاقؼ الدكلية المختمفة

 

:  الخالصة5-4

تبيف أف فرنسا لـ تنجح في ، عمى ما تـ طرحو خالؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة،           تأسيسان 

بؿ ، تشكيؿ قكة أكركبية مستقمة نسبيان عف حمؼ الناتك بالرغـ مف أىمية ىذه الخطكة ليس لفرنسا فحسب

كلكف محدكدية الدكر الفرنسي ، ألكركبا كميا كما أنيا تخدـ السياسات الخارجية كالدفاعية ألكركبا

سرعاف ما تأكدت بعدما عجز ىذا الدكر عف مكاجية السياسة األمريكية التي عممت عمى تحجيـ ىذا 

دراؾ فرنسا أيضان لمدل النجاح األمريكي في اختراؽ بعض األطراؼ األكركبية، التكجو ىذا . كا 

إلى عدـ قدرة فرنسا تحديدان كأكركبا عمكمان في مكاجية المشركع األمريكي المتمثؿ في إقامة ، باإلضافة

ماديان  )كذلؾ نظران لمقدرات كاإلمكانات األمريكية اليائمة ، نظاـ درع أمريكي مضاد لمصكاريخ في أكركبا

كنجاحيا في استمالة كاحتكاء بعض دكؿ الكتمة الشرقية المفككة ، ىذا مف ناحية (كتكنكلكجيان كعسكريان 

في مكاجية  (ماديان )ناىيؾ عمى عدـ قدرة فرنسا ، بنصب صكاريخ عمي أراضييا مف ناحية أخرل

أما عمى صعيد الجيكد الفرنسية كاألكركبية اليادفة إلى تكسيع االتحاد . كمكاكبة ذلؾ مف ناحية ثالثة

فسرعاف ما عارضت الكاليات المتحدة ىذا ، األكركبي تمييدان إليجاد كحدة سياسية شاممة ألكركبا

انطالقان مف إستراتيجيتيا بعد انتياء الحرب الباردة كالمتمثمة في عرقمة أم مساعو ىادفة لتشكيؿ ، التكجو
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ككاف لإلدراؾ الفرنسي لمدل . محكر سياسي يعيؽ مشركع الييمنة الككنية لمكاليات المتحدة األمريكية

الحاجة لممظمة األمنية األمريكية عامؿه في عدـ رغبة فرنسا في الدخكؿ بتناقض مع الكاليات المتحدة 

. في ىذا الشأف

 



 

الفصل الخامس 

ستراتيجيو  العالقات الثنائية تجاه قضايا أمنية وا 
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الفصل الخامس 

ستراتيجية  العالقات الثنائية تجاه قضايا أمنية وا 

 

:   المقدمة1-5

           في سياؽ ىذا الفصؿ سيتـ تناكؿ العديد مف القضايا ذات البعد األمني كالعسكرم 

، الحرب عمى اإلرىاب، كاالستراتيجي كالتي أثرت في مسار العالقات األمريكية ػ الفرنسية كمف أبرزىا

سيتـ التركيز عمى الدكر ، لذا. كالحرب األمريكية عمى أفغانستاف كأخيران عقيدة بكش كالحرب االستباقية

تمييدان لبسط النظاـ العالمي أحادم القطب بقيادة الكاليات ، األمريكي الذم ىدؼ إلى عكلمة اإلرىاب

باإلضافة إلى المكقؼ تجاه الحرب ، كما سيتـ استعراض المكقؼ الفرنسي تجاه ىذا التكجو، المتحدة

كأخيران كيؼ كاجيت فرنسا عقيدة الحرب االستباقية التي ىدفت إلى تجاكز . األمريكية عمى أفغانستاف

. الخ...كالمنظمات الدكلية، القكانيف كاألعراؼ الدكلية

 : الحرب عمى اإلرىاب2-5

 الساسة كرجاؿ القانكف حكؿ تعريؼ كتحديد مفيكـ اإلرىاب، نظران ألف ىذا اختمؼ         لقد 

المفيكـ يشتمؿ عمى كجكه كثيرة كمختمفة كيتأثر بالتغير الناجـ عف التطكرات كالمستجدات الدكلية، كفي 

ىذا السياؽ بذلت األسرة الدكلية جيكدان كبيرة مف أجؿ تعريؼ عالمي كمكحد لظاىرة اإلرىاب، كلكفِّ 

ىك جريمة مقصكدة ذات دافع "عمى أم حاؿ، فمف التعريفات الشائعة، . مساعييا لـ تنجح حتى اليكـ

سياسي، إال زمف الحرب حيث يمكف أف تككف مجرد تقنية عسكرية ترتكب مف قبؿ فرد أك أكثر لصالح 

جماعة ما أك منظمة ما أك نظاـ حاكـ يمثؿ دكلة؛ زعزعة نظاـ سياسي قائـ، أك في طكر القياـ أك 

( 2002يازجي كشكرم، ).محاكلة القضاء عميو
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لذا يجب تكضيح نقطة ميمة، أال كىي أف اإلرىاب ىك مفيـك قانكني ذك بعد سياسي، كعدـ التكصؿ 

كىذا األمر أعطى الكاليات المتحدة . إلى تعريؼ مكحد يجسد كيعكس حالة الكضع السياسي الدكلي

، كىي إنشاء تحالؼ دكلي تقكد 2001 سبتمبر 11الفرصة لتمبية طمكحاتيا كرغباتيا عمى أثر أحداث 

بو العالـ لخدمة مصالحيا الخاصة حيث كفرت ليا األعماؿ اإلرىابية الفرصة لشف حربو حقيقية ضد 

( 2002رفعت كالطيار، ).شعب سحقتو حركب مستمرة منذ أكثر مف عشريف عامان 

لقد اتبعت الكاليات المتحدة أثناء الحرب الباردة إستراتيجية سياسية كعسكرية في حممتيا المناىضة 

كمع . كردع القكة السكفيتية النككية كالتقميدية،  الشيكعيملمشيكعية عمى احتكاء المجاؿ الجيك سياس

انييار االتحاد السكفيتي أدل ذلؾ إلى ظيكر فراغ أيديكلكجي كفراغ سياسي، ألف ىذا االنييار لـ يسفر 

عف عدكٍّ أك تحدٍّ منظكر مباشر لمكاليات المتحدة، كىذا ما دعا  ككندكليزا رايس قبيؿ تكلييا منصب 

إف الكاليات المتحدة تجد صعكبة فائقة : " مستشار الرئيس األمريكي لشؤكف األمف القكمي ألف تقكؿ

/ كجاءت أحداث أيمكؿ، (Lemann, 2002)".في تحديد مصمحتيا القكمية في غياب القكة السكفيتية 

يديكلكجية جديدة مف أجؿ تبرير سياساتيا الداخمية 2001سبتمبر   لتعطي الكاليات المتحدة فرصة كا 

كالدكلية، حيث كضعت تمؾ األحداث الكاليات المتحدة عمى مسار سياسي كعسكرم ييدؼ إلى 

ككاف مف تداعيات تمؾ األحداث عدـ التفات المسئكليف األمريكييف أك ، مخاطبة كاقع كظركؼ جديدة

المثقفيف العاميف حكؿ أسباب اإلرىاب أك مناقشة حكؿ ما الذم يشكؿ إرىابان، كاقتصر األمر عمى 

كذلؾ مف أجؿ إعطاء تفسير كمبرر ، (2002محمكد، ).كصؼ اإلرىاب كاإلرىابييف باعتبارىـ شران 

فإف أم استفسار حكؿ التعريؼ األمريكي مف جانب كاحد لإلرىاب قد ، لميجمات األميركية كعدا ذلؾ

كما تـ كصؼ أم معارضة دكلية أك إقميمية أك حتى محمية لمسياسات األميركية بأنيا ، تـ تنحيتو جانبان 

كاشتمؿ ىذا التعريؼ أيضان ما  (2002محمكد، ).   معارضة إرىابية سكاء كانت جماعات أك دكالن 
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األشعؿ، ). كىي الدكؿ التي ليست حميفة إنما معارضة لمكاليات المتحدة" الدكؿ المارقة"يسمى بػ 

2002 )

كتحكؿ اإلرىاب إلى خطر استراتيجي يستأثر باإلنفاؽ الدفاعي كاالىتماـ الدبمكماسي عمى أثر أحداث 

 التي اقتضت إعادة بناء العقيدة اإلستراتيجية األميركية، كما دفعت اإلدارة 2001 سبتمبر عاـ 11

كبادر الرئيس بكش إلى إطالؽ لفظ ". الحرب ضد اإلرىاب"األميركية لإلسراع بإعالف ما أسمتو بػ 

الحرب العالمية ضد اإلرىاب معتبران إياىا أفظع كأقسى مف أم حرب دخمتيا الكاليات المتحدة مف قبؿ، 

إف حربنا ضد اإلرىاب يبدأ بالقاعدة : "2001 سبتمبر 25فقاؿ في خطابو أماـ الككنغرس بتاريخ 

كلف تنتيي ىذه الحرب إال عندما يتـ القبض عمى كؿ مجمكعة إرىابية دكلية .  كلكنيا ال تنتيي عندىا

كمنذ اليـك فإف كؿ أمة تستمر في احتضاف أك دعـ اإلرىاب ستعتبرىا الكاليات .. بإيقافيا كتحطيميا

 )2001كلد أباة، )". المتحدة نظامان معاديان ليا

 عف ىذه الرؤل 2002الصادرة عاـ " االستراتيجيو الكطنية لمحاربة اإلرىاب"لذلؾ عبرت كثيقة 

 20االستراتيجيو الجديدة، التي يكضحيا نص التقرير الذم كجيو الرئيس بكش إلى الككنغرس في 

 حيث أعمف بكضكح أف الخطر الذم تكاجيو الكاليات المتحدة اليـك ىك اإلرىاب، كقاؿ 2002سبتمبر 

أمريكا اليـك ميددة مف دكؿ غازية أقؿ مما ىي ميددة مف دكؿ : " الرئيس بكش االبف في ىذا السياؽ

فاشمة ، تيددنا اليـك األساطيؿ كالجيكش بدرجة أقؿ مما تيددنا تكنكلكجيا كارثية بيف أيدم قمة مغتاظة 

( 2004كلد أباة، )". 

استنادان لما سبؽ، أصبحت الحرب عمى اإلرىاب العنكاف الرئيس لمسياسة األميركية في مرحمة ما بعد 

أحداث سبتمبر، كلكف مف المالحظ أف اإلدارة األميركية لـ تعط تعريفان محددان لإلرىاب الذم أعمنت 

( 2002أميف، ). الحرب عميو
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" حربان عمى اإلرىاب"بعد أياـ قميمة مف اليجمات في نيكيكرؾ ككاشنطف أعمف الرئيس جكرج بكش االبف 

دكف إعالف حرب مف جانب الككنغرس، كدكف أم أساس دستكرم، ىذا التحرؾ جاء بناء عمى 

. استراتيجيو كاسعة إلعادة رسـ خريطة الشرؽ األكسط كآسيا الكسطى كتكسيع الييمنة األمريكية

كبالطبع تضمف جدكؿ األعماؿ الفكرم إسقاط نظاـ حكـ طالباف في أفغانستاف، كاستبدالو بنظاـ حكـ 

( Machines, 2003)أكثر كضكحان كتبعية لمكاليات المتحدة 

، حيث استخدمت (2007بريجنسكي، ).ككاف اليدؼ مف ىذه الحرب نشر ثقافة الخكؼ بيف األمريكييف

اإلدارة األميركية اليزة النفسية اليائمة التي خمفيا الحدث في صفكؼ األميركييف لتمرير أجندتيا كتبرير 

(، Soros, 2003).مضاعفة اإلنفاؽ العسكرم كتكثيؼ التدخؿ العسكرم في الخارج

: ىي،كتتمحكر استراتيجيو الكاليات المتحدة في محاربة اإلرىاب حكؿ ثالثة مرتكزات أساسية

. مالحقة التنظيمات اإلرىابية بالكسائؿ العسكرية كالمخابراتية كالقانكنية المالئمة .1

سقاطيا عند  .2 السعي لمقضاء عمى أسمحة الدمار الشامؿ كمالحقة األنظمة التي تنتجيا كا 

 . (الدكؿ المارقة التي دعاىا بكش محكر الشر)الضركرة 

 في المناطؽ المحركمة منيا، باعتبارىا دعامة لألمف القكمي ةنشر القيـ الديمقراطي .3

 (Rice, 2000).األمريكي، كغيابيا مصدران رئيسيا لإلرىاب كالتطرؼ

 سبتمبر شكمت نقمة نكعية كخطيرة بؿ نقطة تحكؿ في النظاـ الدكلي 11ليذا يمكف القكؿ إف ىجمات 

حيث أصبح اإلرىاب الجديد كاحدان مف األشكاؿ الرئيسية، إف لـ يكف الشكؿ الرئيسي لمصراع المسمح 

. عمى الساحة الدكلية، كأحد أىـ األدكات التي تعتمد عمييا الكاليات المتحدة في بسط ىيمنتيا الككنية

 سبتمبر يمكف أف تمثؿ 11كفي ىذا السياؽ طرح ىنرم كيسنجر، كجية نظر تقكـ عمى أف ىجمات 

نقطة تحكؿ في صياغة النظاـ العالمي لمقرف الحادم كالعشريف؛ ألنيا أدت بصكرة كاضحة إلى تعزيز 

المكانة العالمية لمكاليات المتحدة، كدفعت القكل المنافسة مثؿ أكركبا المكحدة كالياباف كالصيف كاليند 
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كركسيا االتحادية إلى التعاكف بصكرة كثيقة مع الكاليات المتحدة، كىي مسألة لـ تكف متكقعة قبؿ تمؾ 

اليجمات، مما أدل إلى بناء عالقة شراكة أمنية كاستراتيجيو بيف عدة أطراؼ دكلية كما خمؽ أجكاء 

( 2001كيسنجر، ).جديدة لمعالقات الدكلية

يمكف القكؿ بأف الكاليات المتحدة نجحت في حشد تحالؼ دكلي في حممتيا العسكرية ضد ، كعميو

كاعتمدت الكاليات المتحدة في ىذا اإلطار عمى تكظيؼ " اإلرىاب " أفغانستاف عمى ما أسمتو بمحاربة 

. العديد مف األدكات كالكسائؿ كاستراتيجيات الضغط، جنبان إلى جنب بتقديـ بعض اإلغراءات

(Lieven, 2001 )

 كفي خطاب لو أماـ االجتماع المشترؾ لمجمس الككنجرس األمريكي حدد الرئيس جكرج بكش أبرز 

 ,Chace).مالمح اإلستراتيجية األمريكية الشاممة التي ستنطمؽ عمى أساسيا الحممة ضد اإلرىاب

االستمرارية كالشمكؿ كىذا ما كرد عمى لسانو : ، حيث ارتكزت عمى محكريف رئيسيف ىما (2002

كعمى كؿ أمة ككؿ منطقة أف تتخذ ، إف حربنا ضد اإلرىاب تبدأ بتنظيـ القاعدة في أفغانستاف: " قائالن 

، فمنذ اليكـ كصاعدان، كؿ نظاـ يكاصؿ إيكاء اإلرىاب فقرارىا اآلف، إما إنكـ معنا أك مع اإلرىابيي

ال ، أغمقكا فكران كبصفة دائمة أم معسكر إرىابي... سيعتبر مف قبؿ الكاليات المتحدة نظامان معاديان  كا 

( 2002سميماف، )".فأنكـ ستشارككنيـ نفس المصير

يالحظ أف الكاليات المتحدة تحدثت في البداية عف ىدؼ حممة مكافحة اإلرىاب ىك ، استكماالن لما سبؽ

ضرب تنظيـ القاعدة بزعامة أسامة بف الدف كحركة طالباف في أفغانستاف، ثـ تكالت قكائـ المستيدفيف 

يراف كالسكداف، ، كمثاالن عمى ذلؾ، (Ricks & Leab, 2002).مف تمؾ الحممة العراؽ ثـ سكريا كا 

أحمد، ). كمنظمات أيضان مثؿ حزب اهلل المبناني كحركة حماس كحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف

2001 )
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ما ىك المكقؼ الفرنسي كاألكركبي تجاه الحممة األمريكية عمى اإلرىاب؟ في ،    بعد ىذا االستعراض

اليـك األكؿ لكارثة اليجـك عمى مركز التجارة العالمي في نيكيكرؾ، كمقر كزارة الدفاع، أصدر الرئيس 

إف االعتداءيف المذيف ضربا الكاليات : "الفرنسي جاؾ شيراؾ بيانان أداف فيو بشدة ىذا اليجكـ، كقاؿ

، يشكالف تراجيديا مرعبة، أبدا لـ يتعرض أم بمد في العالـ 2001 سبتمبر 11المتحدة األمريكية يـك 

أريد أف أعبر لمشعب األمريكي عف ... لمثؿ ىذه االعتداءات اإلرىابية، بالنظر إلى حجميا كعنفيا

كختـ ... كما حدث في الكاليات المتحدة يعنينا كمنا... تضامف كؿ الفرنسييف في ىذه المحنة المأساكية

إف فرنسا تعرؼ أنو ال يمكف مكافحة اإلرىاب بفعالية إال عف طريؽ حركة : " شيراؾ بيانو بالقكؿ

كقد أجمع أقطاب الطبقة السياسية الفرنسية ". مصممة كجماعية، كسكؼ نقـك بما يجب أف نقـك بو 

اإلرىاب ".  عمى إدانة ىذا اليجكـ بشدة، فقاؿ ركبير ىك، السكرتير الكطني لمحزب الشيكعي الفرنسي

كلكف يجب أف نقاـك أكلئؾ الذيف يدعكف إلى حرب الغرب ضد ىذا الطرؼ أك ... ىك دائمان بربرية

ذاؾ، ضد أعداء مفترضيف، تـ تحديدىـ بسرعة، بينما لـ يكف بإمكاف أم أحد في ىذه المحظة التي 

/ أيمكؿ/ 11أتحدث فييا، أف يقكؿ بكؿ يقيف مف ىـ، أك أيف يكجد مدبرك اعتداءات يكـ الثالثاء 

(  2001أحمد، )". 2001

نحف " بعنكاف 2001 سبتمبر 12مف جانبيا عمٌقت صحيفة لكمكند الفرنسية في افتتاحيتيا الصادرة يكـ 

نما أكركبا ككؿ " جميعان أمريكيكف كأٌكدت الصحيفة أف المستيدؼ مف االعتداءات ليس فقط أمريكا كا 

". الغرب دكف تفرقة أك تميز

 مكضكع إعادة التفكير في 2001/ أيمكؿ/14 كما طرحت صحيفة لكمكند في افتتاحيتيا الصادرة يـك 

اليجمات اإلرىابية التي استيدفت نيكيكرؾ ككاشنطف كالرد المرتقب مف قبؿ الرئيس : "اإلرىاب بقكليا

بكش كالمدعـك مف جانب الحمفاء األكركبييف لمكاليات المتحدة، يقكد المسئكليف الغربييف إلى إعادة 

".  التفكير في أفكارىـ فيما يتعمؽ باإلرىاب
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ففي سياؽ تحميؿ المكقؼ الفرنسي، نجد أف باريس كبخاصة بعد االعتداءات التي تعرضت ليا الكاليات 

المتحدة األمريكية بأنيا ىي كدكؿ أكركبا ستبقي تشكؿ أىدافان انتقامية لمجماعات المتطرفة كاإلرىابية، 

في حاؿ بقيت تعتمد سياسات غير عادلة في معالجة القضايا الدكلية كاإلقميمية، لذلؾ ففرنسا تشارؾ 

لكنيا ال تكؼ عف التنبيو إلى " الحرب عمى اإلرىاب"الكاليات المتحدة األميركية في حربيا التي أسمتيا 

العكامؿ التي تساىـ في انتشار اإلرىاب كتنميتو، خصكصان األسباب السياسية، لكف الكاليات المتحدة ال 

تيتـ إال بالتعامؿ مع نتائجو كال تعرؼ سبيالن في التعاطي معو غير لغة القكة العسكرية كاإلجراءات 

( Woodward, 2002).األمنية

كما أدركت الكاليات المتحدة ػ بالرغـ مف أنيا أكثر الدكؿ تطكران كقدرة عمى مكافحة اإلرىاب ػ بأنيا 

غير قادرة كحدىا عمى مكاجية تداعيات التحكالت الدكلية كالتحكـ المنفرد في القرارات الدكلية، حيث 

 أىمية التعاكف الدكلي لمكافحة ظاىرة اإلرىاب الدكلي 2001سبتمبر /  أيمكؿ11أظيرت اعتداءات 

الحاج، )كحاجتيا لمساعدة االتحاد األكركبي مف أجؿ حصكليا عمى التأييد الدكلي لمكاجية اإلرىاب 

، ليذا استثمرت الدبمكماسية الفرنسية الحاجة األمريكية كبدأت بالتفريؽ بيف اإلرىاب كالمقاكمة، (2005

كحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كرفضت المبدأ األمريكي القاضي باعتبار أعماؿ المقاكمة 

كاالنتفاضة مف األعماؿ اإلرىابية، ليذا تمكنت فرنسا مف إظيار نفسيا كالعب ميـ ذم شخصية 

كبالتالي حاكلت فرنسا كدكؿ اإلتحاد ، مستقمة كذات سياسة معتدلة عمى مسرح العالقات الدكلية

األكركبي استعادة مكاقعيا عمى الصعيديف اإلقميمي كالدكلي، إلى درجة دفعت البعض إلى ترداد ما قالو 

مف أف عصا قيادة العالـ سكؼ تتسمميا أكركبا المتحدة مستقبالن " صمكئيؿ ىانتغتكف سابقان 

(."Huntington, 1988 – 1989 )

كما يرل الفرنسيكف أف الفقر كالتيميش يشكالف جذكر العنؼ كعدـ االستقرار في دكؿ العالـ، كاألرض 

.  الخصبة لنمك اإلرىاب
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كيختمؼ الفرنسيكف خصكصان كاألكركبيكف عمكمان مع الكاليات المتحدة في النظرة إلى اإلرىاب، كفي 

كيفية معالجة األزمات، فالفرنسيكف يقكلكف إف المعالجة الحقيقية لإلرىاب ليست في مطاردتو في 

لذلؾ فإف كزير الخارجية الفرنسي  ،الجباؿ كالكيكؼ بؿ في معالجة أسبابو، كأىميا أزمة الشرؽ األكسط

ىكبير فيدريف، قبؿ أف يرافؽ جاؾ شيراؾ في زيارة لكاشنطف، أكد أف الكاليات المتحدة لـ تقرر بعد 

صيغة الرد عمى اليجمات التي تعرضت ليا، كلـ تطمب بعد أم مشاركة عسكرية فرنسية، كلكنو اعتبر 

أف إزالة نظاـ حكـ طمباف ستجعؿ العالـ يتنفس الصعداء ػ في حاؿ أثبتت البراىيف عمى تكرط بف الدف 

ػ كرأل أف ال حؿ في الشرؽ األكسط دكف قياـ دكلة فمسطينية ميما ارتفعت كتيرة العداء كخنؽ 

إف : "كفيما يتعمؽ بالمشاركة الفرنسية في المشاكرات لمعمؿ العسكرم، قاؿ فدريف. األراضي الفمسطينية

كنأمؿ أف يككف لدل ... إعداد الرد ىك قضية أمريكية، كىـ لـ يطمبكا منا حتى اآلف أم شيء

( 2002أميف،)". جكاب دكف الكقكع بالفخ الشيطاني الذم خطط لو منظمك العمميةفاألمريكيي

إذا عدنا إلى ما تقكلو المنظمات األصكلية :  "كلـ يعارض فيدريف استخداـ بكش لكممة حرب حيث قاؿ

". فيي تعمف الحرب ضد الكاليات المتحدة، كىذه حرب جديدة ال تقؼ دكؿ خمفيا كال تعمف عف اسميا

( 2006الالكندم، )

استنادان لما سبؽ، يمكف القكؿ إف فرنسا أعمنت تضامنيا مع أمريكا، كصاحبت ذلؾ بالحرص عمى 

ضركرة أف يترافؽ العمؿ العسكرم مع جيكد أخرل عمى الصعيد السياسي حتى ال يتفاقـ المكقؼ 

حسبما جاء عمى لساف كزير الخارجية الفرنسي األسبؽ، فيدريف، الذم اعتبر أنو ال يجب أف ندفع 

( 2002أميف،)".اإلسالـ بشكؿ عاـ في زاكية اإلرىاب ألف ىذا سيزيد األمكر سكءان 

 سبتمبر، بؿ جاء 11فباريس رفضت منح كاشنطف صكان عمى بياض في ردىا العسكرم عمى ىجمات 

المكقؼ الفرنسي كتحركات الرئيس جاؾ شيراؾ، خكفان مف التيميش كتأثيره عمى صكرة السياسة 

 قبؿ المؤتمر 2001 أكتكبر 19الخارجية الفرنسية، لذلؾ طالب شيراؾ بعقد اجتماع قمة استثنائية يـك 
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المكسع لدكؿ كحككمات االتحاد األكركبي حيث ىدؼ جاؾ شيراؾ مف كراء تمؾ القمة تأكيد تمسؾ 

ظيار فرنسا كقطب أكركبي  فرنسا بترتيبات التنسيؽ األكركبي كالخركج بمكقؼ أكركبي دفاعي مكحد كا 

( 2003بنساىاؿ،).فاعؿ كمؤثر

عمى أم حاؿ، يمكف القكؿ إنو مع طرح فكرة التحالؼ الدكلي كضعت فرنسا كالدكؿ األكركبية شركطان 

منيا ما أدرج رسميان في نص قرارا مجمس حمؼ شماؿ األطمسي بتطبيؽ المادة ، ميمة لممشاركة فييا

الخامسة مف ميثاؽ الحمؼ باعتبار اليجمات اإلرىابية عمى أميركا ىجمات عمى جميع الدكؿ 

األعضاء، كتتضمف ىذه المادة شرطان كاضحان، حيث إف التطبيؽ يمكف تنفيذه فقط في حالة التأكد 

بصكرة كاضحة أف ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر كانت مكجية مف الخارج، أم أف الدكؿ 

األكركبية تريد ربط أم عممية عسكرية مقبمة بأدلة ال تقبؿ الشؾ، فال يمكف لمدكؿ األكركبية تبرير 

ضرب أىداؼ عشكائية أك أىداؼ تتجاكز ما أسفرت عنو التحفظات عف كجكب ضربة، فالمشاركة 

أما ، األكركبية في الضربة العسكرية تتكقؼ عمى نكع الضربة التي سكؼ تقـك الكاليات المتحدة بتنفيذىا

إذا بدا ليـ أف الرد المقترح غير مالئـ كمبالغ مف حيث الحجـ، فإنيـ قد يمتنعكف عف المشاركة، فضالن 

عف كجكد عدد مف الدكؿ األكركبية قد أعمنت مكقفيا مسبقان بعدـ المشاركة في أم أعماؿ عسكرية في 

باف اإلرىاب، ىك الحرب كلـ : " التحالؼ الدكلي، كقاؿ جاؾ شيراؾ الرئيس الفرنسي في ىذا الصدد

يكف أحد يعتقد أف عممية إرىابية ميما كانت ضخامتيا تستكجب كبمجرد الشؾ إعالف حرب رسمية 

 إلى مسرح عمميات حربية تقترؼ فييا باسـ 11/9/2001ضد مرتكبييا كأف تتحكؿ أفغانستاف بعد 

( 2003بنساىاؿ،)".مكافحة اإلرىاب جرائـ أشد كأفظع 

 2001أكتكبر / لقد كاف التدخؿ الذم قادتو الكاليات المتحدة في أفغانستاف ابتداء مف تشريف األكؿ

ناجحان بشكؿ كاضح بالنظر إلى أىدافو المباشرة، حيث استطاعت الكاليات المتحدة تدمير قكاعد طالباف 

زاحة نظاـ طالباف عف السمطة، غير أف ىذا النجاح  في أفغانستاف كتفكيؾ البنية التحتية لمقاعدة، كا 
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العسكرم الذم قادتو الكاليات المتحدة قد تـ بعدما تمكنت الكاليات المتحدة مف تشكيؿ ائتالؼ دكلي 

كاسع بشكؿ غير مسبكؽ دعمان ليا ضد القاعدة كطالباف، فكاف المكقؼ الفرنسي مكقفان داعمان لجيكد 

بؿ يمكف القكؿ إف الكاليات المتحدة استغمت القاعدة . الكاليات المتحدة في حربيا ضد القاعدة كطالباف

كأحداث سبتمبر ذريعة لخدمة مصالحيا عمى صعيد عالقاتيا مع أكركبا كفرنسا تحديدان، كبالتالي تبمكر 

". أمريكا كأكركبا " خطاب سياسي كاستراتيجي مكحد يشمؿ قطبي أك طرفي النظاـ الدكلي الحالي كىما 

( 2006الالكندم،)

" الحرب عمى اإلرىاب" كبيذا يمكف القكؿ، إف فرنسا تشارؾ الكاليات المتحدة في حربيا التي أسمتيا 

لكنيا في الكقت نفسو ال تكؼ عف التنبيو إلى العكامؿ التي تسيـ في انتشار اإلرىاب كتنميتو 

كخصكصان األسباب السياسية، أما الكاليات المتحدة فال تيتـ إال بالتعامؿ مع نتائجو، كال تعرؼ سبالن 

 (2006ككش، ). في التعاطي معو غير لغة القكة العسكرية كاإلجراءات األمنية

. إجماالن عبر الزعماء السياسيكف كقطاعات كبيرة مف الرأم العاـ عف التضامف كالدعـ لمكاليات المتحدة

كعبر الرئيس شيراؾ كزعماء ، ففرنسا لـ تتردد في دعـ المادة الخامسة لضماف الدفاع المشترؾ

، سياسيكف آخركف عف تأييدىـ كدعميـ ألم مكقؼ مشترؾ محتمؿ تقـك بو الكاليات المتحدة

ككش، ). مف الفرنسييف % 73كىك المكقؼ الذم أيَّده ما يزيد عف ، كاستعدادىـ لممشاركة فيو

أما خالفات الحككمة الفرنسية مع إدارة بكش كخصكصان تجاه قضايا برنامج الصكاريخ ، (2006

تـ كضعيا جانبان عمى األقؿ لفترة ، كرفض معاىدة كيكتك كالمحكمة الجنائية الدكلية، الدفاعية األمريكية

. معينة

كلكف فرنسا كضحت منذ البداية أف مكقفيا ال يعني مكافقة مطمقة عمي كؿ ما تقـك بو الكاليات 

حى رئيس الكزراء الفرنسي، المتحدة إنو عمي الرغـ مف أف فرنسا لف تقـك بتقميص : " (جكسباف )فقد كضَّ

كأكد ". مسؤكليتيا؛ فإف ذلؾ لف يمنعيا مف تككيف حكـ حر إزاء مشاركة فرنسا في أم عمؿ عسكرم 
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 في البيت األبيض حيث تـ ر سبتمب18ىذا المكقؼ الرئيس شيراؾ في لقائو مع الرئيس بكش في 

عرض بعض الشركط كالمكاصفات التي تشترطيا فرنسا لممشاركة العسكرية ككجكب مشاكرتيا قبؿ 

. القياـ بأم عمؿ عسكرم؛ عمى أف يككف اليدؼ ىك القضاء عمى اإلرىاب فقط 

 11ككانعكاس لمرأم العاـ الفرنسي أصر الزعماء الفرنسيكف السياسيكف عمى أف الرد عمى ىجمات 

كحذركا مف تحكيؿ الحرب عمى اإلرىاب بأنو حرب عمى  ، سبتمبر يجب أال تككف عسكرية فقط

، أف الرد يجب أف يككف رادعان كليس انتقاٌميان : "(فيدريف)كما كضَّح كزير الخارجية الفرنسي ، اإلسالـ

كاإليديكلكجيات ،   األمكاؿ: فإذا حاربت ضد اإلرىاب الدكلي فيجب عميؾ أف تحارب ضد مصادره 

( 2002،سميماف)".المكاقؼ كاألزمات التي تزكد اإلرىابييف بالمقاتميف، القبمية اليدامة

، كتدعيـ القانكف، إجماالن إف فرنسا في سياستيا تجاه اإلرىاب تنادم باالعتماد عمى األداة الدبمكماسية

كعندما كافقت فرنسا عمى العمؿ العسكرم فإنيا كضعت لو شركطنا عديدة؛ . كتعاكف المخابرات الدكلية

كأكدت عمى أىمية الحاجة إلى شرعية دكلية ، كأف يككف قاصرنا عمى اإلرىابييف فقط كاألىداؼ اإلرىابية

مثمما أكدت قبؿ ذلؾ بضركرة حؿ المشكالت اإلقميمية كمعاكدة المحاكلة ، فيما تقـك بو الكاليات المتحدة

. فييا؛ كقضية العراؽ أك الصراع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي؛ حتى يتسنى القضاء عمى اإلرىاب

   

 : الحرب عمى أفغانستان3-5

اىتمت اإلدارة األميركية في البداية ، 2001 سبتمبر 11            فكر كقكع األحداث في 

احتكاء التأثيرات المباشرة لمحادث عمى المجتمع األمريكي قبؿ أف تبدأ الحقان في بمكرة مكقفيا ، بمحاكلة

(، Maley,2002).مف القكل التي تقؼ كراء ىذا العمؿ كاألسمكب الذم يتعيف عمييا إتباعو لمرد عميو

كمنذ البداية تنبيت اإلدارة األميركية إلى أىمية التكصيؼ الدقيؽ لالعتداءات التي ضربت برجي 

حيث تحكلت سريعان مف كصفو باسـ اإلرىاب إلى استخداـ تعبير ، التجارة العالمي كمبنى البنتاغكف
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كبالتالي ىذا االعتداء يجب ، مكضحة أف ما تعرضت لو الكاليات المتحدة حرب أك إعالف حرب" حرب"

التي " الردع"بؿ حرب أيضان السترداد قيمة ، الرد عميو بقكة ليس فقط لتأميف البالد مف اعتداءات شبيية

 جكرج دبميك سكلذلؾ اعتبر الرئي، انتيكت كباتت أكبر تيديد لممصالح األمريكية في الداخؿ كالخارج

بكش منذ البداية أف ىذا التحدم ىك بمثابة حرب، كال يكفي في الحرب أف تحتمؿ الضربة ،بؿ البد مف 

( 2002،كيسنجر ).االنتصار

ىذا التكصيؼ كالتحكؿ أك االنتقاؿ في كصؼ الحكادث اإلرىابية مف عمؿ إرىابي إلى حالة اعتداء 

تستمـز شف حرب تستيدؼ أطركحات الدكؿ التي رفضت المشاركة في أم تحالؼ تنكم الكاليات 

المتحدة تشكيمو في مكاجية اإلرىاب ػ خاصة الدكؿ العربية كاإلسالمية ػ ما لـ يتـ في البدء عقد مؤتمر 

( 2002،مسعد).دكلي مف أجؿ تحديد معنى اإلرىاب

كنجحت الكاليات المتحدة في إقناع العديد مف الدكؿ العربية كاإلسالمية بحتمية الفصؿ بيف قضية 

كبيف حاجة أمريكا لمرد عمى االعتداءات التي كقعت عمييا ، تعريؼ اإلرىاب كىك أمر يمكف تأجيمو

لذلؾ استطاع كزير الخارجية ككلف باكؿ تشكيؿ ائتالؼ عالمي يضفي الشرعية عمى ، بشكؿ عاجؿ

حيث اعتبرىا الدكلة التي تكفر المالذ اآلمف ألسكأ رمكز ، استخداـ القكة العسكرية ضد أفغانستاف

اآلف ليس كقت : " كديعـ ىذا المكقؼ مف خالؿ مقكلة بكش، (2002،كيسنجر).اإلرىاب الدكلي

فالعالـ أصبح منقسمان إلى فريقيف إما مع اإلرىاب أك ضده كعمى كؿ طرؼ أف يختار ، المناقشات

حددت الكاليات المتحدة أف القاعدة ىي ، 2001سبتمبر /أيمكؿ11كفكر كقكع ىجمات ". مكقعو 

فقاؿ الرئيس بكش في خطابو أماـ الككنجرس كالشعب األمريكي في ، المرتكب المرجح لتمؾ اليجمات

مف الذم ىاجـ بمدنا؟ إف األدلة التي جمعناىا تشير إلى مجمكعة مف المنظمات : " سبتمبر/ أيمكؿ20

كنشرت الحككمة البريطانية الحقان ، (,2001White House )".اإلرىابية الفضفاضة تدعى القاعدة 
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أف ىناؾ دليالن ذا طبيعة خاصة " كاٌدعى أيضان ، دليالن يربط القاعدة كزعيميا أسامة بف الدف باليجمات

".  جدان كشديد الحساسية بحيث ال يمكف نشره يربط المسؤكلية ببف الدف كشركائو

سبتمبر نظاـ طالباف الحاكـ في أفغانستاف بتسميـ / أيمكؿ20طالب بكش في خطابو في ، كعمى أثر ذلؾ

لمحاكمتو بأمريكا أك التعرض لحممة عسكرية لمقبض عميو كتدمير تنظيـ القاعدة " أسامة بف الدف"

قامة حككمة ديمقراطية في أفغانستاف سممكا إلى السمطات : "حيث قاؿ. كالقضاء عمى حكـ طالباف كا 

كقدمكا الحماية ...كأطمقكا سراح كؿ األجانب. األميركية كؿ زعماء القاعدة الذيف يختبئكف في أرضكـ

، كأغمقكا معسكرات تدريب اإلرىابييف في أفغانستاف كسممكا كؿ اإلرىابييف. لمصحفييف كالدبمكماسييف

كامنحكا الكاليات المتحدة اإلمكانية الكاممة لمكصكؿ إلى معسكرات تدريب اإلرىابييف بحيث تضمف شؿ 

عمى طالباف أف ، ىذه المطالب غير مفتكحة لممفاكضات أك البحث:"كأضاؼ أف " قدرتيـ عمى العمؿ

ال شارككىـ المصير نفسو، تعمؿ كتعمؿ عمى الفكر  White))". كعمييـ أف يسممكا اإلرىابييف كا 

House,2001 
سبتمبر ٌعبر / أيمكؿ12ففي ، (2002،مسعد).لقد تمقت الكاليات المتحدة دعمان دكليان لـ يسبؽ لو مثيؿ

كأعمف عف ، مجمس األمف الدكلي باإلجماع عف إدانتو الكاضحة التي ال لبس فييا لميجمات اإلرىابية

كأعاد . تصميمو عمى أف يكافح بأم ثمف التيديد الذم تسببو األعماؿ اإلرىابية لمسالـ كاألمف الدكلييف

كعبر عف استعداده التخاذ كؿ ، التشديد عمى الحؽ األساسي في الدفاع الفردم كالجماعي عف النفس

قرار مجمس ) 2001سبتمبر/  أيمكؿ11الخطكات الالزمة لمرد عمى اليجمات اإلرىابية التي كقعت في 

أدانت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشدة تمؾ ، كفي اليـك نفسو، (2001,1368األمف الدكلي 

أم حدث .  اليجمات كدعت إلى التعاكف الدكلي لتقديـ المرتكبيف كالمنظميف كالراعييف إلى العدالة

اتفاؽ تاـ بيف الكاليات المتحدة كاألمـ المتحدة في التعامؿ مع الكضع الدكلي الذم نشأ عف االعتداءات 

ككاف ىناؾ تالؽو ، المسمحة التي تعرضت ليا ككاف إيذانان باندالع أكؿ حركب القرف الكاحد كالعشريف
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كفي إدانتو كالعمؿ عمى عقاب ، في الرؤل بينيما فيما يتعمؽ بكصؼ ىذه االعتداءات باإلرىاب

ككذلؾ في تأييد الحممة العسكرية األمريكية ضد نظاـ حكـ طالباف كتنظيـ القاعدة في ، مرتكبيو

( 2003بنساىاؿ،).أفغانستاف بقيادة أسامة بف الدف

، لـ تكف طالباف قد سممت بف الدف أك أعضاء تنظيـ القاعدة، 2001/أكتكبر/كفي أكائؿ تشريف األكؿ

قاؿ الرئيس ، كفي خطاب متمفز، أكتكبر بدأت الكاليات المتحدة العمميات العسكرية/ تشريف األكؿ7كفي 

إف الكاليات المتحدة تقـك بذلؾ اإلجراء ألف طالباف تجاىمت اإلنذار بتسميـ زعماء اإلرىابييف : "بكش

غالؽ معسكرات اإلرىابييف كلـ يتـ تنفيذ أم مف ىذه ، بمف فييـ أسامة بف الدف، المشتبو بيـ كا 

 كبٌررت الكاليات المتحدة (White House,2001) ".المطالب كعمى طالباف أف تدفع الثمف اآلف

بما ينسجـ ، أعماليا بشكؿ رسمي بأنيا تمارس الحؽ األساسي في الدفاع الفردم كالجماعي عف النفس

كىي مصممة لمحؤكؿ دكف كقكع مزيد مف اليجمات عمى ،  مف ميثاؽ األمـ المتحدة51مع المادة 

فقد بدأت اإلدارة األمريكية ، كبناءن عميو, United Nations) 2001 ).الكاليات المتحدة كردعيا

كبسبب األجكاء التي سادت في الكاليات المتحدة كالتعاطؼ القكل الذم حصؿ ،  لمحربااستعداداتو

حصؿ الرئيس بكش عمى تفكيض مف الككنجرس ، كبسبب الرغبة في االنتقاـ، عميو الرئيس بكش

 مميار دكالر لمكافحة 40كاعتمد الككنجرس مبمغ ، بمجمسيو النكاب كالشيكخ باستخداـ القكة العسكرية

ككقع الرئيس بكش عمى القرار الذم اتخذه الككنغرس ،  مميار دكالر لمعمؿ العسكرم20اإلرىاب منيا 

كتـ استدعاء حكالي ، كبدأت اإلجراءات عمى األرض، بشف الحرب حتى يكتسب القرار صفة القانكف

كبدأت الحككمة في حممة تعبئة ، كشكؿ الرئيس األمريكي حككمة حرب،  ألؼ جندم مف االحتياط50

تشمؿ كافة مؤسسات الدكلة استعدادان لمحرب كبدأت تحشد األساطيؿ في منطقة الخميج العربي كالشرؽ 

( 2002،كيسنجر). األكسط كقرب أفغانستاف كالمحيط اليندم
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أما عمى المستكل الدكلي فنشطت الدبمكماسية األميركية إلقامة تحالؼ دكلي لمكاجية اإلرىاب في 

أم أف الكاليات المتحدة أعمنت أف ىدفيا ىك ضرب قكاعد اإلرىاب كاستئصاليا في  ، أفغانستاف

كىي أف تمؾ ، أفغانستاف كلكف يجب أف ننكه ىنا إلى أف ىناؾ أىدافان أخرل لتمؾ الحممة ضد أفغانستاف

كبالتالي كاف ال بد مف ضركرة تكجيو ضربة ، األحداث استفزت كخدشت الكطنية كالكرامة األمريكية

عسكرية لتفريغ شحنة الغضب الشعبي األمريكي كلتكجيو رسالة قكية لمعالـ الستعادة الييبة كالكرامة 

ثبات أف الكاليات المتحدة ىي القادرة عمى مالحقة أعدائيا في أقاصي األراضي، األميركية  ).كا 

 أحدثت ىزة نفسية كسياسية في 2001سبتمبر / أيمكؿ11خاصة أف أحداث ، (2001،الدسكقي

إذا لـ يخطر عمى باؿ أحد أف تستخدـ طائرات مدنية في ىجمات انتحارية داخؿ ، الكاليات المتحدة

( 2002،أحمد).الكاليات المتحدة

كلقد ٌشكمت أفغانستاف البيئة المناسبة لتحقيؽ ىذه األىداؼ حيث يقطف بف الدف كحككمة طالباف 

ىذا فضالن ، كبالتالي ضربيا لف يؤثر عمى مصالح العالـ، التي ليس ليا عالقات متبادلة مع دكؿ العالـ

( 2001،الدسكقي).فال أىداؼ استراتيجيو بيا كال بنية تحتية تممكيا، عف أف أفغانستاف دكلة مدمرة

ككاف رد ، كنفت حركة طالباف أف يككف بف الدف متكرطان بالحادث، رفض بف الدف ىذه االتيامات

إف ىذا اإلعالف جاء ليكفر الفرصة لتحقيؽ . حركة طالباف بإعالف حماية بف الدف ميما كمؼ الثمف

( 2002،الشكربجي). أىداؼ الكاليات المتحدة

 أكلى مراحؿ ما تطمؽ عميو 2001 أكتكبر7بدأت الكاليات المتحدة في، استنادان لممعطيات السابقة

( 2002،مسعد).كاستيدفت بيا أفغانستاف كحركة طالباف كتنظيـ القاعدة" الحرب ضد اإلرىاب"

كاستخدمت ، كبدأت أميركا ىجماتيا عمى أفغانستاف كزرعت المكت باستخداـ كافة األسمحة المتطكرة

فيدفت الكاليات المتحدة إبادة الخصـ كليس ، مكاد نككية ككيماكية كقنابؿ يكرانيكـ كقنابؿ ممكثة كيماكيان 
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أنو يفضؿ حرؽ عناصر طالباف : "كحسب كزير الدفاع السابؽ دكنالد رامسفيمد الذم أكد، استسالمو

( 2005،شكير). كعناصر القاعدة في الكيكؼ بدالن مف القبض عمييـ كمحاكمتيـ

فالكاليات المتحدة تدرؾ بأنيا تممؾ القدرة عمى البطش بأفغانستاف كأرضو كجبالو ككيكفو بكؿ 

يستحؽ ىذه االستعدادات لكي يككف ، كلكنيا أرادت أف تٌصكر كتصنع عدكان قكيان ، بساطة كسيكلة

النصر ذا معنى كتظير لشعبيا كشعكب العالـ جبركتيا كمقدرتيا عمى االنتصار عمى الخصـك حتى 

.  تعكد كرامتيا كىيبتيا

شنت الكاليات المتحدة حممتيا العسكرية عمى أفغانستاف كسط ظركؼ سياسية ، عمى أم حاؿ

، ففي إطار محاربة اإلرىاب تمقت الكاليات المتحدة تأييدان مف كؿ المنظمات الدكلية كاإلقميمية، مكاتية

كمنظمة الكحدة األفريقية كالجمعية ، كمنظمة الدكؿ األمريكية، كاالتحاد األكركبي، حمؼ الناتك: مثؿ

كالصيف : مثؿ باكستاف، ككذلؾ مف جيراف أفغانستاف المباشريف، العامة لألمـ المتحدة كمجمس األمف

يراف أف ،كاف ال بد عمى فرنسا التي تعمقت في دراسة اليجمات كتداعياتيا، كفي ظؿ ىذه األجكاء، كا 

تنساؽ مع المكاقؼ الدكلية كالمكقؼ األكركبي الذم كاف يبدم تعاطفان عارمان مع الشعب األمريكي في 

ستبدك ككأنيا تسير ، حيث شعرت فرنسا أنو في حاؿ إتباع سياسة مخالفة لمسياسة األميركية، محنتو

لذلؾ سايرت المكقؼ األمريكي كدعمتو في ، كعكس التيار الدكلي، عكس التيار األكركبي شعبيان كرسميان 

كما أنيا ارتأت بأف المصمحة الكطنية الفرنسية تتطمب ذلؾ ، (2003بنساىاؿ،).حربو ضد أفغانستاف

كزير ، كىذا ما يعبر عنو ىكبير فيدريف، بالرغـ مف بعض قضايا االختالؼ مع الطرؼ األمريكي

،  أسمكب النقد المنظـ1985إف الدبمكماسية الفرنسية انتيجت منذ عاـ : "بقكلو، خارجية فرنسا األسبؽ

ف ، نعـ إذا كانت نعـ في مصمحتنا: لقد تكصمنا إلى صيغة أف نككف قادريف عمى أف نقكؿ: كأضاؼ كا 

كنجحنا في أف نطرح جميع القضايا عمى مائدة .... ال إذا كاف ذلؾ ال يضر بأىدافنا الحيكية:نقكؿ

كال لما نقكلو بشأف ، كفي المقابؿ فإف أمريكا ال تميؿ إلى تحميمنا أك رؤيتنا، التفاكض كالنقاش بيننا
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صرارنا عمى مفيكـ التعددية القطبية كمما يؤكد ما تناكلو فيدريف  (2003، الالكندم).مخاطر التماثؿ كا 

ألف ، لسنا أمريكيكف)إال أنيـ قالكا فيما بعد ، بعد أحداث سبتمبر (كمنا أمريكيكف)ىك إطالؽ فرنسا مقكلو

كعبثان حاكؿ الرئيس األمريكي جكرج بكش أف يخفؼ ، (كنحف في أكركبا شيء أخر، األمريكاف شيء

إال أف التظاىرات ، 2002مف ىذه االنطباعات لدل الفرنسييف عندما قاـ بجكلة أكركبية في عاـ 

( 2006،الالكندم )".ال لمحرب كال لحكـ رعاة البقر" استقبمتو في باريس كبرليف كركما باليتاؼ 

عندما اقترح ، لـ يكف األميركيكف كاألكركبيكف أكثر اتحادان مما كانكا في ذلؾ الكقت، ختامان 

إف تستخدـ المنظمة سمطة المادة الخامسة مف أجؿ نجدة ، األميف العاـ لحمؼ الناتك، جكرج ركبرتسكف

، كتنص تمؾ المادة عمى اعتبار أم ىجكـ يشف عمى دكلة عضك في حمؼ الناتك، الكاليات المتحدة

لذلؾ انضمت معظـ الحككمات األكركبية كدكؿ االتحاد األكركبي . ىجكمان عمى كؿ الدكؿ األعضاء

كمف ضمنيا فرنسا مع الكاليات المتحدة في حربيا عمى اإلرىاب في أفغانستاف كفي سائر أنحاء العالـ 

  .

 

 : بوش وعقيدة الحرب اإلستباقية4-5

كبدأ ذلؾ ،  عمى الخطاب السياسي األميركي2001 سبتمبر 11       انعكست أحداث 

، كاضحان مف خالؿ الخطب كالتصريحات التي رددىا الرئيس األمريكي جكرج بكش كأعضاء إدارتو

كالتي بمضمكنيا ال تكاد تخمك مف مصطمح الحرب عمى اإلرىاب أك الدكؿ المارقة أك دكؿ محكر الشر 

يراف كمنظمات كحركات إسالمية (، 2005،شكير). كتحديدان العراؽ كسكريا كليبيا كالسكداف كأفغانستاف كا 

 سبتمبر انتيجت استراتيجيو جديدة في مكاجية 11أف اإلدارة األمريكية بعد أحداث ، بمعنى آخر

كتقـك عقيدة بكش اإلستراتيجية عمى مبادئ ثالثة أساسية ، اإلرىاب عرفت بنظرية الحرب االستباقية

: حددت ميمة أميركا المستقبمية كمسؤكليتيا في العالـ كىي
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. االنتقاؿ مف الردع إلى االستباؽ لمكاجية اإلرىاب كانتشار أسمحة الدمار الشامؿ -

حيث اعتبرت الكاليات المتحدة أف األنظمة المستبدة ىي ، االنتقاؿ مف االحتكاء إلى تغيير األنظمة -

 .ذاتيا تشكؿ خطران عمى المصالح القكمية األمريكية

االنتقاؿ مف الغمكض إلى القيادة أم إدراؾ الكاليات المتحدة بدكرىا الريادم في العالـ كتتحمؿ  -

 (Kaplan & Kristol,2003).مسؤكليتيا بصفتيا األمينة عمى استقراره كأمنو

كقد قدـ الرئيس بكش تكضيحان إلستراتيجية األمف القكمي األمريكي الجديدة التي تعتمد عمى نظرية 

حيث أبرز خطكرة التنظيمات ، 2002سبتمبر/ أيمكؿ17كذلؾ في خطابو في ، (الحرب االستباقية)

حداث الفكضى كتحقيؽ اليدؼ بأقؿ  اإلرىابية عمى الكاليات المتحدة مف حيث سيكلة االختراؽ كا 

فإف أعداء الماضي كانكا ال ، إف ميمة الدفاع عف كطننا قد تغيرت تغيران كبيران : "فقاؿ، التكاليؼ

مكانات صناعية ىائمة لتيديد أميركا أما اآلف فإف الشبكات المشكىة مف ، يحتاجكف إلى جيكش كبيرة كا 

ثـ كضع في نفس الخطاب ، (White House,2002)".األفراد بإمكانيا إحداث فكضى في عقر دارنا

سنعمؿ عمى إحداث الفكضى لدل المنظمات اإلرىابية كتدميرىا مف : " إستراتيجية الحرب الكقائية بقكلو

كذلؾ مف ، خالؿ الدفاع عف الكاليات المتحدة كالشعب األمريكي كمصالحنا داخؿ البالد كفي الخارج

كبينما سنعمؿ باستمرار عمى حث مساندة ، خالؿ تحديد التيديد كتدميره قبؿ أف يصؿ إلى حدكدنا

لك استمـز األمر لممارسة حقنا في الدفاع عف ، لف نتردد مطمقان في العمؿ بشكؿ منفرد، المجتمع الدكلي

 لمنعيـ مف إحداث أم ضرر ضد شعبنا فالنفس مف خالؿ العمؿ بشكؿ كقائي ضد ىؤالء اإلرىابيي

( Nye,2003)".كبمدنا

إف النظرية االستراتيجيو الجديدة التي تعطى لمكاليات المتحدة الحؽ في أف تقكـ بشكؿ منفرد بضرب 

أم بمد ما في العالـ عسكريان أك محاصرتو كتيديده باستخداـ القكة تحت ذريعة دعـ أك إيكاء منظمات 
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أك اتخاذ أم إجراء عسكرم أك سياسي أك اقتصادم ضد أية منظمة إقميمية أك دكلية تتيميا ، اإلرىاب

. باإلرىاب

كتكمف الخطكرة في أف ىذه العقيدة اإلستراتيجية الجديدة لألمف القكمي األميركي في أنيا تنسؼ كؿ 

بؿ تحدث قطيعة كاممة مع المنظكمة القانكنية الدكلية التي تكفؿ سيادة الدكؿ كأمنيا ، الشرائع الدكلية

كما أصبحت المنظمة الدكلية التي تحمي األمـ الضعيفة مف العدكاف كاالحتالؿ كالييمنة ، كاستقالليا

كفي كثير مف األحياف مغيبة إف لـ تحتـر القرارات التي تصب في ، (2004،كلد أباة).ميمشة كضعيفة

. خدمة مصالح الكاليات المتحدة كىيمنتيا عمى العالـ

تنطكم عمى المجكء إلى كؿ الكسائؿ ، لذلؾ فإف الحرب العالمية عمى اإلرىاب حسب الكاليات المتحدة

الالزمة لمقضاء عمى الشبكات اإلرىابية كاالنتشار غير المشركع ألسمحة الدمار الشامؿ كاألنظمة 

،  اإلستراتيجيةقكنتيجة انتياج الكاليات المتحدة ليذ. كمكاجية الشبكات كالدكؿ الداعمة ليا، الديكتاتكرية

كتـ تجميد أمكاؿ ما ، (Gunaratna,2004). فإنيا نجحت في تجنب أكثر مف مائة ىجـك إرىابي

كما قامت بعض الدكؿ ، (Stevenson,2003). مميكف دكالر تعكد ممكيتيا إلى إرىابييف200يقارب 

 Sanger).كإيراف كالسكداف كسكريا بمراجعة سمككيا نظران لتخكفيا مف أف تككف ىدفان لمتدخؿ األمريكي

& Farguhart,2004 )

كفي سياؽ المساعي الحثيثة لمرئيس بكش االبف كأعضاء إدارتو كتصميمو عمى نظرية الضربة 

لف أقؼ جانبان بينما الخطر يقترب . لف انتظر األحداث بينما األخطار تتجمع: "قاؿ بكش، االستباقية

لكنيا بدأت فقط كقد ال تنتيي ىذه الحممة ، إف حربنا عمى اإلرىاب قد بدأت بداية جيدة... أكثر فأكثر

قد دعا ... ال نستطيع أف نتكقؼ قبيؿ اليدؼ، مع ذلؾ فال بد أف نشنيا تحت أعيننا، تحت أعيننا

(، Kelly,2002)". كأنيا لمسؤكليتنا كامتيازنا أف نقاتؿ معركة الحرية، التاريخ أمريكا كحمفاءنا لمعمؿ
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إف ىذه الكممات التي أدلى بيا الرئيس األميركي جكرج بكش ىي رسالة كجييا لالتحاد في كانكف 

. 2002يناير /الثاني

القسـ الكبير مف القرف الماضي كاف الدفاع عف أمريكا يعتمد عمى مبدأ الردع : "كما قاؿ أيضان 

لكف أخطاران جديدة ، كفي بعض الحاالت ستطبؽ ىذه االستراتيجيات، كاالحتكاء في الحرب الباردة

ستتطمب تفكيران جديدان فالردع ػ أم الكعد بانتقاـ شامؿ ضد دكؿ ػ ال يعني شيئان ضد شبكات إرىابية 

كاالحتكاء غير ممكف حينما يمتمؾ طغاة غير متكازنيف . مبيمة حيث ال دكؿ أك مكاطنيف لمدفاع عنيـ

فإذا ما انتظرنا حتى تتحقؽ ىذه األخطار ماديان فإننا سنككف قد أطمنا ... عقميان أسمحة لمتدمير الشامؿ

 (White House,2002)...".انتظارنا أكثر ما يمـز

بناءن عمى الخطاب السياسي لبكش اتضح بأنو لـ يكف المقصكد مف الحرب عمى اإلرىاب االكتفاء 

أك أف يككف نطاؽ العمميات العسكرية محدكدان ، بشنيا عمى منفذم اليجمات ضد الكاليات المتحدة

أما نائب الرئيس األمريكي ديؾ . بأفغانستاف بؿ شنيا عمى اإلرىابييف كرعاتيـ في مختمؼ أنحاء العالـ

 )". أك يدعميـ معادو لمكاليات المتحدةفإف مبدأ بكش سيعتبر أف أم نظاـ يأكم إرىابيي: "تشيني قاؿ

White House,2002) 
أف األسمكب الكحيد لمتعامؿ مع ىذه التيديدات : " كمف جيتو اعتبر كزير الدفاع السابؽ دكنالد رامسفيمد

ىك مطاردتيا حيث تكجد، ليذا السبب فإف حرب الرئيس عمى اإلرىاب العالمي تستند إلى ذلؾ المبدأ 

الذم يقضي بأف نعثر عمى اإلرىابييف العالمييف في أم مكاف في العالـ، كأف نمنع األمـ مف منحيـ 

 US Department of Defense,2002))". ممجأ أمنان 

استنادان لما سبؽ، فاف إدارة بكش طكرت مذىبان استراتيجيان كسياسة عسكرية تقضى بتكجيو 

، كيالحظ أف الرئيس بكش دكف أف يتخمى عف سياسة (Spiegel, 2003).الضربة الكقائية األكلى
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" التدخؿ الدفاعي"ك" االستباؽ"الردع كاالحتكاء فإف اإلستراتيجية ستسمح لممرة األكلى بإضافة خيار 

( Ricks & Loeb, 2002).كخياريف رسمييف لضرب دكؿ أك مجمكعات معادية

ىذه االستراتيجيو تبرز الكاليات المتحدة كتظير تفكقيا العسكرم كاالقتصادم عمى مسرح نظاـ عالمي 

فاألحادية القطبية حيث ال دكلة فيو كال ، (Krauthamer, 1991).تككف فيو ىي نظاـ كحيد القطب

 ,Ikenberry). تحالفان قادران عمى الكقكؼ أماميا كحاكـ لمعالـ، كحامي حماه، كالمنفذ لما شاءت فيو

2002 )

كجاءت إدارة بكش لتعطي دليالن قاطعان بأف الكضع العالمي لـ يتطكر باتجاه الخضكع لإلدارة 

األميركية، ككصؿ األمر بجكرج دبميك بكش أثناء حممتو االنتخابية إلى القكؿ أف أمريكا أصبحت ىزأة 

في عيد بيؿ كمينتكف، ليكشؼ أف نفكذ أميركا كاقعيان أضعؼ بكثير مما يركج لو أصحاب نظرية 

كىذا ما يفسر اإلستراتيجية األميركية الجديدة في عيد بكش، أم العمؿ لتحقيؽ ىدؼ . القطب الكاحد

قامة نظاـ القطب الكاحد عف طريؽ إستراتيجية العضالت العسكرية باستخداـ ، استعادة الييبة كالنفكذ كا 

الحرب الكقائية كالضربة االستباقية، كعدـ االرتباط أك التقييد باالتفاقيات الدكلية السابقة بما في ذلؾ 

حمؼ األطمسي أك ىيئة األمـ أك القكانيف الدكلية أك المنظمات الدكلية التي تستند قراراتيا إلى اإلجماع 

( 2006شفيؽ، ).أك األغمبية

استنادان ليذا، شكمت إستراتيجية األمف القكمي أك عقيدة بكش إعالنان لمكت استراتيجيو الردع العسكرم 

عالنان لحؽ تصرؼ أمريكا لكحدىا  خالؿ الحرب الباردة كاالنتقاؿ إلى إستراتيجية األعماؿ الكقائية، كا 

كعدـ السماح بتحدم عظمة أمريكا، كتستند ىذه االستراتيجيو إلى نظرة عالمية ، قبؿ كقكع الحدث

كمنع تيديد األصدقاء الحمفاء كنمك اقتصادم  كأسكاؽ حرة ، أميركية كمحاربة اإلرىاب العالمي

كجاءت ىذه االستراتيجيو كإفراز طبيعي ألحداث . كالعمؿ عمى تفكيؾ النزاعات اإلقميمية، كديمقراطية

كىك تحكيؿ االىتماـ األمريكي مف الدكؿ المتيمة ،  التي أضافت بعدان جديدان 2001 سبتمبر 11



 

 96 

عادة ، كالتدخؿ في فض النزاعات العرقية، باإلرىاب إلى الشعكب المشتبو في تفريخيا لإلرىاب كا 

. االعتبار لمبدأ حؽ تقرير المصير كما حصؿ في يكغسالفيا السابقة كفي جنكب السكداف كأفغانستاف

بسبب التجربة السيئة ، ىناؾ عدهد مف المراقبيف يعتقدكف أف عقيدة بكش فاشمة،كلكف في الكقت ذاتو

لالحتالؿ العسكرم لكؿ مف أفغانستاف كالعراؽ كالتي مثمت عبئان عمى المبدأ، األمر الذم دفع الكثير 

( Wright, 2004).بالقكؿ أف مبدأ بكش قد مات

كىذا ما أشار إليو فرنسيس فككاياما الذم اعتبر إدارة بكش التي ابتعدت عف المكاجية العسكرية مع 

يراف مؤشران عمى أف ىذا المبدأ لف يحيا في فترة بكش الثانية  ,Fukuyama). كؿ مف ككريا الشمالية كا 

2005 )

فإف عقيدة بكش مبنية  أيضا عمى االنتشار الكاسع كالضخـ لمقكات كىذا أمر ، إضافة إلى ما سبؽ

مكمؼ كيشكؿ عبئان عمى االقتصاد األمريكي، كذلؾ الجيش األمريكي ليس كبيران إلى درجة يمكنو 

احتالؿ بمد كبير، كمياجمتو بمد أخر في الكقت نفسو، فالكاليات المتحدة كبسبب احتالليا لمعراؽ، ال 

بؿ إف ىناؾ   (Jervis, 2005). يمكنيا استخداـ القكات األرضية ضد كؿ مف إيراف كككريا الشمالية

مف يرل أف مبدأ بكش قد انتيى تماما؛ ألف ىذا المبدأ نفسو ليس مبدأن جديدان في العالقات الدكلية أك 

في السياسة األمريكية، فكؿ رئيس كاف يمتمؾ الخيار في اليجـك عمى عدك إذا ما اقتنع بأنو يمثؿ 

( J.& Boorstin, 2005).تيديدان مباشران عمى المكاطنيف أك المصالح األميركية

بناءن عمى ىذه الرؤية، اعتبرت فرنسا أف سياسة الكاليات المتحدة المرتكزة عمى مبدأ أك عقيدة 

قصاء دكرىا مف الحمبة الدكلية، فمف خالؿ ىذا  الحرب االستباقية تيدؼ إلى تيميش دكر أكركبا كا 

المبدأ تحاكؿ الكاليات المتحدة ػ حسب الرؤية الفرنسية ػ االلتفاؼ عمى محاكالت فرنسا كأكركبا لمكقكؼ 

 (أكركبا)أماـ الييمنة األميركية، كتريد ضرب حمـ شيراؾ الذم يعمؿ جاىدان عمى إيجاد مكاف لفرنسا 

إف أكركبا ينبغي أف تؤكد : "أماـ النفكذ كالييمنة األميركية، حيث شٌدد شيراؾ عمى الحمـ األكركبي قائالن 



 

 97 

كعمييا ترسيخ السالـ كاألمف في أراضييا إلى جانب بناء ، أنيا ستككف أحد العناصر الفاعمة في العالـ

كعمى أكركبا أف تشارؾ في إرساء األمف العاـ كالشامؿ في ... أمف أكركبي جديد، كحمؼ أطمسي جديد

(  Revel, 2003). العالـ كما يممي عمييا ذلؾ تاريخيا، كيفرض عمييا كرسالة

لذلؾ رفضت فرنسا التعامؿ بنفس السياسة التي لكح بيا الرئيس جكرج دبميك بكش، ككانت صحيفة 

ككذلؾ " أك مبدأ بكش"لكفيجارك الفرنسية قد استبعدت مساندة أكركبا لبكش في عقيدتو المعركفة بعقيدة 

إف الكاليات المتحدة ستجد نفسيا في حالة : " كقالت الصحيفة" محكر الشر"في حربو التي سماىا 

". إصرارىا عمى ىذه اإلستراتيجية كحيدة، كما أف التضامف األطمسي سيككف أكثر فتكران 

في الخطاب األميركي، ألنيا ليست متطابقة " الخير كالشر"كأعمنت فرنسا تحفظيا الصاـر عمى مقكلة 

إال إذا تبيف أف ىناؾ صالت ال ، لكاقع العالـ، ككذلؾ عمى تكسيع الحرب في أفغانستاف إلى دكؿ أخرل

.  تقبؿ الشؾ في تنظيـ القاعدة الذم أسسو أسامة بف الدف

ليذا فإف فرنسا تشعر مف خالؿ ىذه العقيدة كالحركب االستباقية ما ىي إال كسيمة لفرض ىيمنة 

الكاليات المتحدة عمى العالـ كمحاكلة أمريكية الستباؽ األحداث بجعؿ القرف الحادم كالعشريف قرنان 

ذلؾ الحمـ الذم دغدغ مشاعر "  أكركبا العظمى"كمصادرة حؽ فرنسا كأكركبا في أف يحممكا بػ، أمريكيان 

( 2006الالكندم، ). عامان 50كأحاسيس أباء أكركبا الكبار منذ أكثر مف 

كمف جيتو عبر الرئيس جاؾ شيراؾ، بشكؿ كاضح عف رفضو لجميع التكجيات األمريكية كبيذا الصدد 

إنو مف غير المعقكؿ أك المقبكؿ أف يظف البعض أف اإلدارة كالقرار سيككناف دائمان مف نصيب :  "قاؿ

 )2006الالكندم، )".كعمى أكركبا فقط أف تدفع فاتكرة الحساب.. أمريكا

كتدرؾ فرنسا أف الحرب االستباقية ما ىي إال كسيمة استعراض العضالت األمريكية كتأتي في سياؽ 

 2001أيمكؿ /  سبتمبر11إستراتيجية أميركية تيدؼ لتعزيز سياسة القطب الكاحد، كجاءت ىجمات 

كبالرغـ مف تعاطؼ فرنسا مع . لتككف بمثابة ذريعة لمكاليات المتحدة لمدفع بيذه اإلستراتيجية قدمان 
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كلكنيا لـ تتفؽ معيا حكؿ ، كتأييدىا في حربيا ضد اإلرىاب، الكاليات المتحدة عمى أثر تمؾ األحداث

أدركت فرنسا بأف الكاليات المتحدة تسعى جاىدة في ظؿ النظاـ الدكلي الجديد . الضربات االستباقية

، كعدـ السماح ليـ بالنفكذ في ىيكؿ النظاـ الدكلي، في الشركع باالنفراد الذم يعني إخضاع اآلخريف

:  ككاف مف أبرز مظاىر ىذا التفرد 

 فقد بدأت الكاليات المتحدة محاكلة إخضاع جميع : جعؿ أمريكا مركز العالقات الدكلية

أم كؿ شيء في العالـ ال يمر إال ، التفاعالت الدكلية ألسمكب حتمية المركر بالمركز

كأصبحت ، السكداف، العراؽ، ككسكفك، الصراع العربي اإلسرائيمي: عف طريؽ أمريكا

أمريكا المركز الذم يجب أف تمر عبره جميع التفاعالت كليس لبقية القكل في ىيكؿ 

 .النظاـ الدكلي

 التدخؿ في العالقات اإلقميمية كالثنائية. 

 إخضاع حكاـ العالـ. 

، االنقساـ الحاصؿ في الجسد األكركبي، كلكف بدأ التمممؿ يحدث في النظاـ الدكلي كمف مظاىره

كىك الذم يؤكد مدل رفض القكل ، كبركز ما يسمى بالمحكر الفرنسي ػ األلماني ضد الكاليات المتحدة

 )الدكلية كاستنكارىا لمغطرسة األمريكية كمحاكلة كاشنطف فرض ىيمنتيا الككنية عبر إلغاء دكر فرنسا 

زاحتيا مف المشيد السياسي كالعب أساسي (أكركبا   ةكما أكد ىذا الرفض باف الدكؿ األكركبي. كا 

. بؿ ليا مصالح في بقاع العالـ كينبغي إدراكيا كمراعاتيا ، ليست تابعة لمكاليات المتحدة

:   الخالصة 5-5

           تأسيسان عمى ما تـ استعراضو في ىذا الفصؿ كالذم تمحكر حكؿ تداعيات بعض 

فقد تبيف ، القضايا األمنية كاإلستراتيجية كالعسكرية عمى العالقات الثنائية بيف الكاليات المتحدة كفرنسا

أف الكاليات المتحدة نجحت إلى حدٍّ كبير في إعالف الحرب عمى ما أسمتو اإلرىاب كقامت بشف حربيا 
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كما تمكف بكش كبعض الصقكر في إدارتو مف ، ضد أفغانستاف حيث تمركز القاعدة كحككمة طالباف

، استثمار المناخ السائد في الكاليات المتحدة كحالة التراجع في ىيكؿ النظاـ الدكلي لصالح بالده

فقد سايرت إلى حدو ، أما فرنسا. كبالتالي نجح في اإلعالف كالتركيج لمبدأ أك عقيدة الضربة االستباقية

فسارعت بتأييد الكاليات المتحدة في حربيا عمى . كبير التكجيات األمريكية تجاه القضايا المذككرة

كما نادت بضركرة ،  عمى كسائؿ متعددة كليس العسكرية لكحدىاداإلرىاب بالرغـ مف مطالبتيا باالعتما

ىذا كنتيجة إدراؾ فرنسا لحجـ التأييد . معالجة مسببات ظاىرة اإلرىاب كليس التعامؿ مع نتائجيا فقط

فأنيا أيدت شف الكاليات ، الدكلي الكاسع الذم اكتسبتو الكاليات المتحدة في حربيا في أفغانستاف

بالرغـ مف خطكرة األىداؼ األمريكية مف جراء إعالنيا لمبدأ ، كأخيران . المتحدة الحرب عمى أفغانستاف

كمعارضة فرنسا ليذه العقيدة ػ نظرنا لتداعياتيا الخطيرة عمى النظاـ ، أك عقيدة بكش كالضربة االستباقية

الساعي لمعب دكر القطب اآلخر بشكؿ خاص ػ فأنو  (كالفرنسي)الدكلي بشكؿ عاـ كالطمكح األكركبي 

بأثر قضايا الشرؽ األكسط ، أما فيما يتعمؽ. سرعاف ما تٌبيف محدكدية الدكر الفرنسي في مكاجية ذلؾ

.فإف الفصؿ القادـ سيتناكليا بالطرح كالتحميؿ، عمى العالقات الثنائية
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الفصل السادس 

العالقات األمريكية الفرنسية في ضوء قضايا شرق أوسطية 

: المقدمة  1-6

-               لقد أسيمت مجمكعة مف القضايا الشرؽ أكسطية في رسـ معالـ العالقات األمريكية

في طبيعة العالقات الثنائية  (ال التناقض)فمنيا ما أحدث قدرنا مف الخالؼ ، 2001الفرنسية منذ العاـ 

كعميو تسعى الدراسة في ىذا الفصؿ الجكىرم كالياـ إلى . كمنيا مثىؿ حمقة ترابطو كتكافؽ بيف الطرفيف، 

الحرب عمى : كىي، الفرنسية-طرح كتتبع كتحميؿ القضايا التالية كتداعياتيا عمى العالقات األمريكية

كالمكقؼ األمريكي كالفرنسي تجاه الكجكد ، كقضية الصراع العربي اإلسرائيمي، 2003العراؽ عاـ 

كالمكقؼ األمريكي كالفرنسي تجاه حركتي حماس كالجياد اإلسالمي ، 1559السكرم في لبناف كقرار 

. في فمسطيف كأخيرنا الممؼ النككم اإليراني

 

 : 2003  الحرب عمى العراق عام 2-6

، حدث تحكؿه في السياسة األميركية، كجكىر ىذا 2001 أيمكؿ 11                 منذ أحداث 

التحكؿ يكمف في التراجع عف سياسة االحتكاء كالردع التي مارستيا الكاليات المتحدة منذ الحرب الباردة 

كبالتالي أخذت تتجو نحك سياسات ىجكمية . 1991كامتدادان إلى ما بعد حرب الخميج الثانية عاـ 

حالؿ نظاـ حميؼ لمكاليات المتحدة  استباقية تيدؼ إلى إسقاط نظاـ  الرئيس صداـ حسيف في العراؽ كا 

كاستغمت . مكانو يقـك بتمبية مطالب كاشنطف في تصكرىا لترتيب أكضاع المنطقة بشكؿ إجمالي

 سبتمبر سكاء داخؿ الكاليات المتحدة أك خارجيا 11الكاليات المتحدة الظركؼ التي نشأت في أعقاب 

ففي الخارج شنت حربان عمى ما أسمتو باإلرىاب في . لكي تقـك بتبني سياسات ىجكمية عسكرية
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أفغانستاف، بينما داخميان استحدثت كزارة لألمف القكمي، كأنشأت منظكمة أمنية متكاممة كذلؾ في ظؿ 

، 2002كمنذ بداية عاـ  (2003، مرا)صعكد التيار المحافظ كالمتشدد كتكليو زماـ األمكر الداخمية 

يناير عاـ / 29اكتسبت السياسة األميركية تجاه العراؽ طابعنا عدائينا، حيث تحدث الرئيس بكش بتاريخ

يراف كككريا الشمالية،  عف ثالث دكؿ تمثؿ تيديدان ألمف الكاليات المتحدة2002 كىي ، شممت العراؽ كا 

( 2002محمكد، )".  دكؿ محكر الشر"مجمكعة الدكؿ التي أطمؽ عمييا بكش 

: كجاء التصعيد األمريكي ضد العراؽ عمى خمفية متغيريف، ىما

، حيث غيرت كافة اتجاىات التفكير االستراتيجي 2001ػ  أحداث الحادم عشر مف سبتمبر

، كأصبحت مسائؿ األمف عمى رأس أجندة السياسة الخارجية األمريكية، (2004كلد أباة، ).األمريكي

كىذا األمر يحتاج إلى سياسة أمريكية جديدة جكىرىا التخمي عف سياسات الردع كاالحتكاء السابقة   

تباع سياسات عسكرية ىجكميو استباقية ( 2002كيسنجر، ).كا 

ػ  تصاعد نفكذ المحافظيف الجدد في إدارة بكش االبف، كالميؿ نحك استخدـ القكة العسكرية، لتحقيؽ 

 (6200فرانؾ، ).أىداؼ الكاليات المتحدة

انعكست زيادة نفكذ التيار المتشدد في كثيقة األمف القكمي التي أصدرىا الرئيس بكش في سبتمبر 

إلى العقيدة الدفاعية ، (Nye, 2003).، كالتي أدخمت مبدأ الضربة العسكرية االستباقية2002

كما أنيا لـ تستبعد العمؿ العسكرم األمريكي المنفرد كطريؽ لمكاجية التيديدات األمنية . العسكرية

الجديدة كىي المبادئ التي تـ األخذ بيا في الحرب التي شنتيا الكاليات المتحدة ضد العراؽ، كيعبر 

عف ىذا التيار، نائب الرئيس ديؾ تشيني، ككزير الدفاع السابؽ دكنالد رامسفيمد، كنائبو بكؿ 

(   Hendrik, 2002).ككلفكفتيز

 سبتمبر أك إيكاء عناصر 11كعندما فشمت الكاليات المتحدة في إلصاؽ التيـ لمعراؽ بالتكرط بأحداث 

القاعدة، انتقؿ المحافظكف الجدد في إدارة بكش إلى حجة جديدة كىي امتالؾ العراؽ ألسمحة الدمار 
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، كبدأت تصريحات الرئيس بكش منذ ذلؾ الكقت تركز عمى العراؽ (Weisman, 2003).الشامؿ

( Siman, 2002).كضركرة عكدة المفتشيف الدكلييف إليو

بدأت الكاليات المتحدة بالتحضير لمحرب عمى العراؽ مرتكزة عمى حمالت دعائية كاسعة كجكالت ، لذا

( Charles, 2002).لممنطقة قاـ بيا المسئكلكف السياسيكف كالعسكريكف

كعممت عمى قطع الطريؽ عمى أم محاكلة لتسكية األزمة العراقية سمميان، ىذا فضالن عف القياـ بتجميع 

المعارضة العراقية في محاكلة لالستفادة مف مكانتيا، كبدأت تضع سيناريكىات مف أجؿ اإليقاع 

بالنظاـ العراقي في فخ السياسة األميركية، التي قامت بضغكط لعكدة المفتشيف بدكف شركط أك قيكد 

حيث تكقعت اإلدارة األمريكية أف يرفضو العراؽ، فيككف مبرران قكيان ، كذلؾ باالستناد عمى قرارو دكليٌ 

في حيف أف الدكؿ الكبرل مثؿ ، (2005شكير، ).لتكجيو ضربة عسكرية ضده بدعكل أنو رفض القرار

ركسيا كفرنسا كالصيف، كانت تعارض استصدار قرار جديد مف مجمس األمف، كاالكتفاء بالقرارات 

السابقة كىذه الدكؿ ايعتيًبرىٍت دكؿ مناىضة لمحرب كحاكلت عرقمة أم خطكة تستيدؼ إضفاء الشرعية 

( 2004نافعة، ).الدكلية عمييا

، انتياكان التفاؽ العراؽ مع األميف العاـ لألمـ المتحدة عمى  كمف ناحية أخرل، يمثؿ صدكر قرارو جديدو

معتبريف ىذا التصرؼ غير قانكني كينتقص مف ىيبة ، 2002 أكتكبر 29عكدة المفتشيف فعميان في 

( 2004الالكندم، ).كسمعة المنظمة الدكلية كيخضعيا لممزاج األمريكي

كلـ تكتؼ الكاليات المتحدة بذلؾ، بؿ سعت إليجاد مبررات لضرب العراؽ، كذلؾ مف خالؿ تضميف 

. القرار الجديد نصان يبيح كبشكؿ تمقائي استخداـ القكة ضده في حالة عدـ االمتثاؿ ألم بند مف بنكده

ليذا دارت مفاكضات مضنية كصعبة بيف أعضاء مجمس األمف كبيف كاشنطف كلندف مف ناحية 

حيث تمكف الجناح الثاني مف إدخاؿ تعديالت عمى المشركع . كباريس كمكسكك كبكيف مف ناحية أخرل

الذم تقدمت بو الكاليات المتحدة كبريطانيا، بشكؿ ينزع تمقائية الحؽ في استخداـ القكة مف قبؿ الكاليات 
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المتحدة، كيطالبيا بالرجكع إلى مجمس األمف في حاؿ أقر المفتشكف في تقريرىـ أف العراؽ قد أخؿ 

. قبمسؤكليات

كبناءن عمى ما سبؽ، تـ تجنيب العراؽ ضربة عسكرية أمريكية، خاصة أف الكاليات المتحدة لـ يكف 

أماميا سكل الرضكخ لمتعديالت التي طمبكىا ػ خاصة التعديالت الفرنسية ػ خشية تقديـ مشركع القرار 

لمجمس األمف فترفض الدكؿ الثالث مستخدمة حؽ النقض الفيتك، كىذا فعالن ما حدث، فعندما عادت 

الكاليات المتحدة مضطرة إلى مجمس األمف تعرض عميو مشركع قرار جديد يفكضيا باستخداـ القكة، لـ 

تترد فرنسا في أف تمكح عمنان باستخداـ الفيتك إذا عرض المشركع لمتصكيت كالذم بدا أنو يحظى 

( 2004نافعة، ).باألغمبية الالزمة

:   أما التعديالت الفرنسية فيي

الذم يحدد كاجباتو حياؿ بنكد كقؼ إطالؽ  (687)عدـ اإلعالف عف انتياؾ العراؽ ماديان لمقرار:  أوالً 

. النار في حرب الخميج الثانية

.   عدـ ذكر ميمة األياـ السبعة الالزمة لمعراؽ لممكافقة عمى القرار الجديد:ثانياً 

  االعتراض عمى فكرة االحتفاظ بالتيديد بمضاعفات كخيمة، ألنيا تقكد لرفض تعاكف العراؽ مع :ثالثاً 

المفتشيف الدكلييف بشأف نزع أسمحة الدمار الشامؿ، كىذه النقطة كانت مثار خالؼ مف المرتبة الثانية 

بعد الجدؿ الكبير الذم أثير بشأف تضميف القرار بندان يبيح استخداـ القكة تمقائيان ضد العراؽ في حاؿ 

. عدـ امتثالو حرفيان لنصكص القرار

، ليككف قرار عكدة المفتشيف ىك الذم أخمد قميالن 2002 نكفمبر 8كتـ التصديؽ عمى القرار في يـك 

الذم يطالب بعكدة المفتشيف  (1441)عمى أم حاؿ، صدر القرار. لييب المسألة العراقية المشتعمة

الفكرية إلى العراؽ، كينص عمى إزالة أسمحة الدمار الشامؿ مف العراؽ، كعمى مكافقة بغداد خالؿ 
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أسبكع، كتقديمو تقريران كافيان عف أسمحة الدمار الشامؿ كبرامجو خالؿ شير كتعاكنو الكثيؽ مع 

. المفتشيف

، حمؿ قدران كبيران مف انتياؾ سيادة العراؽ لدرجة كصمت إلى حد اإلذالؿ، (1441)إف القرار 

ا عندما أيٍجًبرى عمى االعتراؼ بارتكاب تجاكزات إزاء قرارات مجمس األمف السابقة، كايعتيًبرى  كخصكصن

القرار الجديد بمثابة الفرصة األخيرة لتنفيذ ىذه االلتزامات، فضالن عف صالحيات المجنة كالككالة التي 

كالتحقيؽ مع ، تنتيؾ حرمة العراؽ كأمنو مف قبيؿ السماح بتفتيش القصكر الرئاسية دكف سابؽ إنذار

كعمى أف ، العمماء العراقييف ذكم الصمة ببرامج أسمحة الدمار الشامؿ، سكاء داخؿ العراؽ أك خارجو

تتـ المقابالت دكف حضكر أك مراقبة مف الحككمة العراقية، كحؽ المجنة في إعالف مناطؽ بيا مكاقع 

تفتيش محظكرة، فضالن عف استخداـ كؿ الكسائؿ لالنتقاؿ مف أجؿ التفتيش بما ذلؾ جميع أنكاع 

. الطائرات

كعندما اندلعت الحرب برز محكر أكركبي يعارض ىذه الحرب كضـ كؿ مف فرنسا كألمانيا كبمجيكا 

كاليكناف، كسعى ىذا المحكر إلى عدـ إعطاء الكاليات المتحدة المبررات كالذرائع لضرب العراؽ 

عسكريان كلكحظ أف دكؿ االتحاد األكركبي تمكنت مف صياغة استراتيجيو دبمكماسية مشتركة في 

لكف سرعاف ما ،  (1441)كارتكزت ىذه الدكؿ عمى قرار مجمس األمف رقـ ، مكاجية الكاليات المتحدة

نشأ استقطاب دبمكماسي حاد بيف الكتمة األنجمك ػ أمريكية مستندة عمى مجمكعة مف الدكؿ المسماة 

كبيف معسكر ما يسمى دكؿ أكركبا القديمة ، (Applebaum, 2003).دكؿ أكركبا الجديدة مف جية

كأكضحت إدارة بكش بعد ذلؾ بأنيا تنكم استخداـ القكة ، (Shales, 2003).بقيادة فرنسا كألمانيا

كتحركت الدبمكماسية الفرنسية ، العسكرية ضد العراؽ، لكف فرنسا رفضت كعارضت ىذه الخطكة

باالشتراؾ مع ركسيا بيدؼ تعطيؿ الجيكد األمريكية اليادفة إلى الحصكؿ عمى الدعـ مف أجؿ صدكر 

( Barringer, 2003).قرار ثافو مف مجمس األمف
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لكف األميركييف قرركا عدـ طرح القرار الثاني عمى التصكيت في مجمس األمف، كىكذا استطاعكا تجنب 

إال أف الصفقة قد أبرمت في الكقت نفسو داخؿ الناتك أخذت بمكجبيا القرارات ... شبح الفيتك الفرنسي

( Dempsey, 2003)الالزمة في ىيئة التخطيط الدفاعي التي ال تضـ فرنسا في عضكيتيا

فقد بات األمر كاضحان بأف ىناؾ انقطاعان في العالقات األمريكية ػ الفرنسية، لدرجة أف ، كبالتالي

أكجدت الطريؽ نحك نزع األسمحة العراقية أسكأ أزمة داخؿ حمؼ األطمسي منذ إنشائو :  "كيسنجر قاؿ

شٌخص ركبرت كاغاف، االنقساـ المكجكد عمى ، كمف جيتو، (Kissinger, 2003)".قبؿ خمسة عقكد

األميركييف ىـ مف المريخ بينما األكركبييف ىـ : "جانبي األطمسي تجاه قضية الحرب عمى العراؽ قائالن 

كاستنتج ، "كيقؿ تٌفيـ كؿ جية لمجية األخرل شيئان فشيئان ، بمعنى أنيـ يتفقكف عمى القميؿ:  مف الزىرة

يجب التكقؼ عف التظاىر بأف األكركبييف كاألمريكييف يتقاسمكف رؤية مشتركة لمعالـ، أك حتى :  "قائالن 

( Kagan, 2002)".أنيـ يعيشكف في نفس العالـ 

بأف عمى األمريكييف "أما فيكتكر ديفيس ىانسكف مف المحافظيف الجدد فتكصؿ إلى استنتاج مفاده 

كاألكركبييف أف يدرككا بأنيـ يقتربكف مف نياية العالقة كىـ يتجيكف نحك االنفصاؿ الجيك سياسي، إف 

( Hanson, 2002)".لـ يكف نحك الطالؽ 

برز االختالؼ األمريكي الفرنسي، كلكف ىذا االختالؼ يكمف في اآللية، فاألمريكيكف مقتنعكف ، إجماالن 

فقط ىك األمر المجدم نفعان في احتكاء المعتديف، بينما الفرنسيكف " القكة الصمبة"بأف استخداـ 

بمعنى  (Nye,) 2003 .مف أجؿ احتكاء التحديات العالمية" القكة الناعمة"كاألكركبيكف يؤمنكف بتطبيؽ 

يرغب األكركبيكف في تطبيؽ نمكذج الالعنؼ في العالـ كالتعامؿ مع النزاعات العالمية عف ، آخر

طريؽ االعتماد عمى المؤسسات متعددة القكميات كالمعاىدات الدكلية، لذلؾ فإف األمريكاف يمكمكف 

( 2005ىادار، ).الفرنسييف عمى محاكلتيـ كبح استخداميـ القكة العسكرية ضد صداـ حسيف
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إف معارضة فرنسا لمحرب عمى العراؽ، ىك في حقيقة األمر مكقؼ معارض لسياسات الييمنة التي 

(  2005ىادار، ) إدارة بكش في الشرؽ األكسط كالتي أفصح عنيا مفكرم المحافظيف الجدد اانتيجتو

أدرؾ الفرنسيكف بأف أىداؼ الحرب عمى العراؽ كما :"كىذا ما قالو الصحفي الفرنسي أكليفر دكم قائالن 

خدمت كستار مف الدخاف مف أجؿ إخفاء ... حددىا الرئيس بكش، أم تدمير أسمحة الدمار الشامؿ

األىداؼ اإلستراتيجية الحقيقية التي استطاع المحافظكف الجدد أف يحممكا بكش عمى تبنييا بعد أحداث 

( Roy, 2003)". سبتمبر/ الحادم عشر مف أيمكؿ

إف المتتبع لممكاقؼ الفرنسية في مكاجية الكاليات المتحدة في مجمس األمف يعتقد بأف فرنسا تعمؿ عمى 

صيانة الشرعية الدكلية كحماية مصالح العراؽ، كلكف في الحقيقة فإف فرنسا لجأت ليذه الخطة لكي 

كيشعر بأنو أقرب المدافعيف عنو قد ، تمارس مف خالليا ضغكطان عمى العراؽ فتصبح الكرة في ممعبو

ينتقؿ إلى المكقؼ المعادم كالصؼ األمريكي، فينصاع لعكدة المفتشيف، كفعالن تحقؽ ىذا اليدؼ 

. 2002 ديسمبر 17الفرنسي، حيث أعمف العراؽ مكافقتو عمى عكدة المفتشيف دكف قيد أك شرط في 

( 2004،سميـ )

أم العقالنية - إف فرنسا الباحثة عمى مصالحيا، نظرت لألمكر مف كجية نظر مصمحتيا الكطنية 

كشيكة كأف الكاليات المتحدة كبريطانيا تسعياف كبشكؿ جدم إلسقاط ، كأدركت أف الحرب- الكاقعية 

نظاـ الحكـ في العراؽ، كما أدركت بأف االنقسامات عمى الساحة األكركبية كبسبب غياب سياسة 

لف تستطيع الصمكد طكيالن أماـ الكاليات المتحدة، كبالتالي فإف فرنسا ال بد ليا كأف ، خارجية مكحدة

كتبيف ذلؾ مف خالؿ تصريحات كبار مسئكلييا، الذيف أكدكا عمى عدـ ، تتماشى كالتكجيات األمريكية

كجدت باريس في االمتناع عف التصكيت حالن ، استخداـ بالدىـ لحؽ الفيتك في مجمس األمف، لذا

نما ، مالئمان ينقذىا مف المأزؽ الذم تعرضت لو، أما في حاؿ اندالع الحرب لف تظؿ مكتكفة األيدم كا 
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كىك ما حدث فعميان ، سيككف ليا تكاجد عسكرم بجانب تحالؼ الدكؿ األكركبية دعمان لمقكات األمريكية

( 2004الالكندم، ).مف خالؿ تقديميا مساعدات لكجستية لمقكات األمريكية أثناء حرب احتالؿ العراؽ

كبالرغـ مف أف فرنسا رفضت تكجيو ضربة عسكرية لمعراؽ، كقادت تياران أكركبيان مف أجؿ ، كما أنو

يؤكد   (2005ىادار، ).فإنيا لـ تمانع مف ضربو في حاؿ صدكر قرار ثافو مف مجمس األمف، ذلؾ

( 2004سميـ،).كأف لجاف التفتيش قد استنفدت كافة كسائميا، كيثبت بأف صداـ حسيف غير متعاكف

في ضكء ما سبؽ، أرادت فرنسا بمشاركة ألمانية تكجيو رسالة لمكاليات المتحدة مفادىا أف ىناؾ قطبان 

( 2006الالكندم، ). سياسيان كاقتصاديان ميمان يجب أخذ مصالحو بعيف االعتبار

فاستكعبت الكاليات المتحدة الرسالة، ككاف الرد األميركي سريعان كذلؾ بخمؽ محكر أكركبي مضاد، 

كىك بمثابة إعالف كفاة لألمـ المتحدة كمسمار في نعش   (بمير ػ ازنار ػ بيرلسككني)سيمى محكر 

لقد خٌيب ىذا المحكر آماؿ كطمكحات فرنسا بإيجاد سياسة ، (2004الالكندم، ). البنياف األكركبي

يجاد قطب أكركبي منافس لمكاليات المتحدة بدأت ، لذا (Shaes,2003).خارجية كدفاعية مكحدة، كا 

فرنسا تراجع حساباتيا، كىذا ما حدث فعالن عندما قامت بتغيير مكاقفيا كسياساتيا تجاه األزمة العراقية، 

.  كأدركت أف التصعيد ضد الكاليات المتحدة يعرض مصالحيا السياسية كاالقتصادية إلى الخطر

إذا يمكف القكؿ، عمى الرغـ مف معاندة فرنسا لمسياسة األميركية، فإنيا في نياية المطاؼ كقفت لجانب 

ىذه السياسة لمحفاظ عمى مصالحيا كاستثماراتيا في منطقة الخميج العربي، كاستكعبت الدرس سريعان 

كترجـ الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ ، كطكت بإرادتيا الكاممة صفحة االختالفات مع الكاليات المتحدة

 ئإننا نيف:  "ىذا التحكؿ بتصريح كاضح عندما أعرب عف فرحتو بانتصار القكات األمريكية حيث قاؿ

بيذا التصريح، ". أنفسنا كالرئيس جكرج بكش، كالديمقراطية كالقيـ الغربية ىي التي انتصرت في العراؽ

الالكندم، ).فيك يقدـ اعتذاران مغمفان عف مكاقؼ فرنسا كسياستيا تجاه الكاليات المتحدة قبؿ الحرب

2004 )
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. عمميان تبدؿ الخطاب السياسي الفرنسي مف أجؿ الحفاظ عمى مصالح فرنسا الحيكية كأجندتيا الخاصة

قامت الدراسة باستعراض بعض الطركحات التي اعتقد أصحابيا بأف المكقؼ الفرنسي تجاه ، كىنا

.  إال أنو تٌبيف عكس ذلؾ ، الكاليات المتحدة مف أزمة العراؽ انطكل عمى خالؼ جذرم

فالبعض اعتقد أف ىذا الخالؼ مؤشره لبزكغ مشركع أكركبي مضاد لممشركع العالمي  -

.  األمريكي، خاصة أف فرنسا مدعكمة مف ألمانيا ذات القكة االقتصادية الضخمة

الشكبكي، ).اعتقد البعض أف المعارضة الفرنسية تخدـ مصالح العرب كاألكركبييف في آف كاحد -

2003) 

أثبت خطأ نظرية صراع الحضارات ، ارتأت بأف التحدم الفرنسي لمكاليات المتحدة، كفئة أخرل -

كأف الصراع األكركبي األمريكي قد ، بسبب المعارضة الفرنسية لمغزك، لصامكئيؿ ىانتيغنكف

 (2003ىكيدم، ).بدأ

 ىنا ال بد مف التكضيح، أف فرنسا كألمانيا عارضتا الخطط األنجمك ػ أمريكية لغزك العراؽ  -

كلكنيما لـ يسمحا لتمؾ المعارضة بأف تصؿ إلى حد العداء مع ، لمحفاظ عمى مصالحيما

أنو مع بدأ الغزك طمب الرئيس الفرنسي شيراؾ أف تكضع ، كمما أثبت ذلؾ. الكاليات المتحدة

عمى أىبة االستعداد باتجاه مياه الخميج، كاعتبر أف " شارؿ ديغكؿ"حاممة الطائرات العمالقة 

مشاركة فرنسا في الحرب ليست مستبعدة، كعمى نفس المسار، فتحت ألمانيا أراضييا كساحة 

 ,Daalder).لحركة الطائرات األمريكية الحربية المتجية إلى أك العائدة مف قصؼ العراؽ

2003 )

إجماالن أعتقد أف المعارضة الفرنسية الشكمية لمغزك، قد خدمت خطط الغزك كبشكؿ يفكؽ ما فعمتو 

الدكؿ األكركبية التي دعمت كأيدت الغزك، فمف خالؿ معارضتيا لمغزك استطاعت إقناع الرئيس 

العراقي صداـ حسيف بقبكؿ التفتيش غير المشركط لكؿ المكاقع العسكرية كالمدنية كالرسمية كغير 
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، كذلؾ مقابؿ كعده بمنع الغزك إذا استجاب بدكف شركط لمطالب (2003بف عنتر، ).الرسمية العراقية

مفتشي األمـ المتحدة، كقد تٌبيف بعد الغزك أف فرنسا كعدت صداـ حسيف باستعماؿ حؽ النقض لمنع 

صدكر قرار ييٌخكؿ الكاليات المتحدة غزك العراؽ، حيث راىف العراؽ بأف أكركبا بإمكانيا الكقكؼ في 

قناعيا بالعدكؿ عف الخيار العسكرم ىكذا سادت قناعة راسخة لمقيادة العراقية . كجو الكاليات المتحدة كا 

بأف فرنسا ستقؼ معيا إذا استجابت بالكامؿ لشركط المفتشيف، كنفذت قرار مجمس األمف رقـ 

 لألمريكييف بعد أف 2003 أبريؿ 9كىذا ما أكده طارؽ عزيز نائب رئيس الكزراء العراقي . (1441)

كمف ثـ سمح العراقيكف لممفتشيف باستباحة العراؽ كالقصكر الرئاسية كمنازؿ العمماء . تـ اعتقالو

كسمحكا لطائرات االستطالع األمريكية كالفرنسية بالتحميؽ فكؽ العراؽ لمسح األراضي 

( 2004سميـ،).العراقية

، أسقطت فرنسا كألمانيا أكىاـ الخالؼ مع الكاليات 2003 مارس 20كحينما بدأ الغزك فعميان يكـ 

إنو إذا : "ففي اليـك األكؿ لمغزك قاؿ السفير الفرنسي لدل الكاليات المتحدة، المتحدة، كأيدتا الغزك

استعمؿ العراؽ أسمحة الدمار الشامؿ ضد القكات األمريكية كالبريطانية فإف فرنسا ستقؼ ضد العراؽ 

لذلؾ ففرنسا، بظيكرىا مظير المعارضة ". ألف استعماؿ تمؾ األسمحة غير قانكني طبقان لمقانكف الدكلي

بف عنتر، ).لمغزك، لعبت دكر امتصاص الصدمات، حيث بدأ ككأف الغرب منقسـ تجاه قضية العراؽ

دكران في حث ( فرنسا كألمانيا)حيث لعبت المعارضة األكركبية ، كسيمٍت بالتالي عممية الغزك، (2003

العراؽ عمى قبكؿ التفتيش غير المشركط لكؿ مكاقعو، مما جعؿ الكاليات   المتحدة عمى يقيف بما 

كتأكدت مف أف العراؽ لف يستخدـ أسمحة الدمار الشامؿ ضدىا ألف ىذه األسمحة غير ، ستتكقعو

(  2004،سميـ).مكجكدة

عندما بدأ الغزك باركو الفرنسيكف كاأللماف، كتمنكا التكفيؽ لمغزاة، كٌعبر شيراؾ عف اغتباطو ، كأخيران 

( 2004الالكندم، ).ككذلؾ فعؿ المستشار األلماني السابؽ شركيدر، لمقبض عمى صداـ حسيف
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استنادان لما سبؽ، إف دفاع فرنسا عف مصالحيا ال يعني دفاعيا عف العرب أك عف أم قطر مف أقطار 

ففرنسا عندما عارضت الحرب أرادت أف تحمي نفكذىا كمصالحيا في المنطقة، فقد . العالـ العربي

ناىيؾ عف ، كانت فرنسا لمعراؽ الشريؾ التجارم األكؿ، كما أف الديكف العراقية لفرنسا كانت كبيرة جدان 

الشركات الفرنسية العاممة في العراؽ، كىذا يعني أف أم ىجـك أمريكي عمى العراؽ سيؤدم إلى فقداف 

إال أف فرنسا في الحقيقة كازنت بيف أقؿ . إضافة إلى أمكاليا كمصالحيا، فرنسا لنفكذىا في المنطقة

. فأعادت تقييـ مكاقفيا كتماشت كالسياسة األمريكية كعادتيا، الخسائر

 

: الصراع العربي اإلسرائيمي والعممية السممية   3-6 

 يبدك أف ىناؾ تفاىمنا مبدئيا بيف الكاليات 2001 سبتمبر عاـ 11             منذ أحداث 

كىذا التفاىـ يكمف ، المتحدة كاألكركبييف عمى الخطكط العامة لمتعامؿ مع الصراع العربي اإلسرائيمي

فإف االتحاد األكركبي لف يعرض عالقاتو االستراتيجيو ، ليذا، في تشخيص الصراع العربي اإلسرائيمي

ىناؾ تفاىـ بيف الكاليات ، بمعنى آخر، مع الكاليات المتحدة لمتكتر بسبب قضايا الشرؽ األكسط

بحيث يككف ، المتحدة كاالتحاد األكركبي عمى ترؾ عممية تسكية الصراع العربي اإلسرائيمي لألمريكييف

فاالتحاد األكركبي يعتبر أف ، كتطبيؽ إجراءات بناء الثقة، الدكر األكركبي مقتصران عمى منع الصراع

كذلؾ ، دكره يقتصر عمى دكر المساعدة مف خالؿ االجتماعات الدكرية مع القكل الرئيسية في المنطقة

كالممثؿ األعمى لمسياسة الخارجية ،   كالتركيكا األكركبية، مف خالؿ زيارات قادة االتحاد األكركبي

كالمجنة األكركبية فضالن عف أنشطة المبعكث الخاص لالتحاد األكركبي لمسالـ في ، كاألمنية المشتركة

حؿ الصراع مف خالؿ تطبيؽ " كفي ىذا الصدد ٌعرىؼى االتحاد األكركبي دكره بأنو ، الشرؽ األكسط

 ( 2005ىادار،)".اإلصالحات السياسية كالتعاكف الطبيعي بيف الفاعميف
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مف ، كالتحرؾ ضمنيا لتطكيرىا، كلكف فيما يتعمؽ بالدكر الفرنسي فيسعى لمحفاظ عمى العممية السممية

أجؿ المشاركة في صياغة نظاـ إقميمي جديد يسمح ليا بتحقيؽ مصالحيا االستراتيجيو في المنطقة 

تحرص فرنسا عمى عدـ انييار العممية السممية ألف ذلؾ سيعطى زخمان ، كمف ىذا المنطمؽ. العربية

خاصة في ظؿ ، ستمتد آثارىا كتداعياتيا عمى دكؿ االتحاد األكركبي، لمتيارات المتطرفة في المنطقة

فالياجس األمني األكركبي القادـ مف جنكب المتكسط ، (2005،ىادار).كجكد جاليات عربية في أكركبا

يشكؿ دافعان رئيسيان الستمرارية التدخؿ الفرنسي بشكؿ خاص كاألكركبي بشكؿ عاـ في إيجاد تسكية 

( 2005،الحاج).مناسبة كمشاركة فاعمة في إدارة الصراع العربي اإلسرائيمي

كبالتالي تتطمع لخمؽ حالة استقرار ، فالشرؽ األكسط يعتبر الفناء الخمفي االستراتيجي لفرنسا كأكركبا

كىذا يدفع فرنسا لكي يككف ليا دكر مكمؿ أك مساعد لمدكر األمريكي في عممية ، (2005،ىادار).فيو

ال يمكف ترؾ المصالح األكركبية في الشرؽ األكسط لسياسات الكاليات : "ففرنسا تعتبر أنو، السالـ

( Balis & Serfaty, 1991)".المتحدة كحدىا

لذلؾ تسعى فرنسا إلى تدعيـ حضكرىا في حؿ الصراع العربي ػ اإلسرائيمي بيدؼ ترسيخ االستقرار في 

كالتي بدأت تتأـز مؤخران بسبب تعاظـ حدة ، ككذلؾ مف أجؿ إصالح العالقات مع العرب، المنطقة

العداء لمغرب الذم لـ يتخذ مكقفنا حاسمنا تجاه سياسة إسرائيؿ العدكانية عمى الفمسطينييف في الضفة 

كلذلؾ كانت كجية النظر الفرنسية تكمف في تأجيؿ الحرب عمى العراؽ عاـ ، الغربية كقطاع غزة

( 2005،ىادر). فإال أف تقـك إسرائيؿ بتقديـ تنازالت لصالح الفمسطينيي، 2003

فالكاليات المتحدة ترتكز ، بأف السياسة األميركية استفادت مف الدبمكماسية األكركبية، كىنا يمكف القكؿ

فإذا أرادت القياـ بخطكات عسكرية ، سياستيا في المنطقة عمى إدارة الصراع كليس العمؿ عمى حمو

ضد أىداؼ في المنطقة تعمؿ بنصائح األكركبييف كمفادىا أنو البد مف القياـ بخطكات إيجابية عمى 

. اإلسرائيمي أك عمى األقؿ اإليحاء بذلؾ- المسار الفمسطيني
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، في عممية السالـ (الراعي)فإف فرنسا ترغب في الحصكؿ عمى مكانة خاصة ، استنادان عمى ما سبؽ

مرتكزة بذلؾ عمى نفكذىا في داخؿ االتحاد األكركبي كما يقدمو مف إسيامات اقتصادية كمالية في ىذه 

ال تسعى فرنسا ألف تقـك بدكر منافس أك مكازف لمدكر األمريكي تجاه ممؼ ، بمعنى آخر. العممية

الصراع العربي ػ اإلسرائيمي كالعممية السممية كىذا ما أكده كتضمنو القرار األكركبي الذم حدد مياـ 

مما يدؿ عمى أف أكركبا غير راغبة في الدخكؿ في االتجاه التنافسي ، المبعكث األكركبي لعممية السالـ

كىذا أيضان ما حدده ميغؿ مكراتينكس ، (2006،الالكندم).مع الكاليات المتحدة في عممية المفاكضات

بأف ميامو تعمؿ عمى تقريب كجيات النظر كتقديـ اقتراحات كأفكار لبناء الثقة كنقؿ رسائؿ بيف 

( 2005،الحاج).األطراؼ المعنية

كيعتبر مكراتينكس أف المطمكب ىك خمؽ مناخ مف الثقة لمدكر األكركبي كعدـ المشاركة في 

كما يؤكد التنسيؽ األكركبي مع الكاليات المتحدة في ، بؿ إبداء االستعداد لممشاركة، المفاكضات مباشرة

بحيث تدرؾ ، كعميو فإف ىذا التكجو األكركبي يشكؿ عنصر طمأنة لمسياسة األميركية. ىذا الخصكص

أف الطرؼ األكركبي يرغب في تثبيت مكقع سياسي لو في العممية السممية دكف االصطداـ بالكاليات 

(  2005،الحاج).المتحدة األمريكية

كأف ىذا التكامؿ ىك محصمو ، متكاممة (األكركبية)كىذا يدؿ عمى أف األدكار األمريكية كالفرنسية 

أف يبتعد االتحاد األكركبي عف القضايا السياسية لمصراع العربي اإلسرائيمي : لمطمب أمريكي مؤداه

، إف ىذا الدكر التي رسمتو كحددتو (2004،سميـ).كيمحكر دكره فقط عمى تسييؿ تنفيذ الدكر األمريكي

الكاليات المتحدة ألكركبا عمكمان كفرنسا تحديدان قامت ببمكرتو اإلدارات األمريكية المتعاقبة؛ حرصان منيا 

. عمى التأكيد بأف االتحاد األكركبي ال يجب أف يضطمع بدكر سياسي مستقؿ في الشرؽ األكسط

كبالتالي أدركت فرنسا أف ، كبصفة عامة ًقبؿى صانعك القرار األكركبيكف مفيكـ الدكر األكركبي المكمؿ

التناقض في سياسات االتحاد األكركبي مع سياسة القكة العظمى كالكسيط الرئيسي في العممية السممية 
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كعمى ىذا األساس عندما تـ  إنشاء المجنة الرباعية في مؤتمر قمة شـر الشيخ في . لف تجدم نفعا

 تـ كضع آلية تنسيقية لمسياسات تجاه المنطقة تسمح بنكع مف النفكذ كالتكاجد 2000أكتكبر عاـ 

( Asseburg,2003).كلكنيا تحتفظ بالقيادة لمكاليات المتحدة، األكركبي

بأف الدكر الحقيقي ألكركبا تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي ما ىك إال عممية ، كىنا يمكف القكؿ

( 2005،الحاج).امتصاص الصدمات الناشئة عف الدكر األمريكي كاحتكاء كؿ تكتر محتمؿ

فإف رؤيتيا لمصراع العربي اإلسرائيمي برزت بشكؿ كاضح في مؤتمر ، بالنسبة لمكاليات المتحدة، عمكما

 بيف الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف 2000القمة الذم عقد في كامب ديفيد في يكليك عاـ 

ككاف اليدؼ ، كالرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات، اييكد باراؾ، كرئيس الكزراء اإلسرائيمي األسبؽ

كلكف المؤتمر فشؿ في تحقيؽ ىذا ، ىك التكصؿ إلى تسكية نيائية لمصراع العربي اإلسرائيمي

( 2004،ركس).اليدؼ

ىذا فضالن عف أف المشركع الذم ، فالرئيس كمينتكف كاف يفاكض في ىذا المؤتمر بالنيابة عف إسرائيؿ

فقد عرض كمينتكف عمى عرفات أف يقبؿ أف تضـ . قدمو الرئيس كمينتكف ىك مشركع إسرائيمي أصالن 

كأف يتـ ، مف مساحتيا% 12كىي تشكؿ ، إسرائيؿ الكتؿ االستيطانية اإلسرائيمية في الضفة الغربية

كىذه النسبة ال تشير إلى ، مما سيتبقى مف مساحة الضفة كقطاع غزة% 95إقامة دكلة فمسطينية عمى 

كلكف إلى تمؾ المساحات التي ستبقى بعد أف تضـ ، 1967الضفة كالقطاع المذيف ايٍحتاٌل في يكنيك 

ال ، مف الضفة كالقطاع% 83كىك ما يعني أف الدكلة ستقاـ عمى مساحة ، ةإسرائيؿ الكتؿ االستيطاني

كذلؾ فإف الدكلة الفمسطينية التي اقترحيا كمينتكف تتألؼ مف أربعة كانتكنات تفصميا ، منيا% 95عمى 

كترتبط ببعضيا مف خالؿ طرؽ تسيطر عمييا إسرائيؿ كتسيطر أيضان عمى حدكد ، الكتؿ االستيطانية

قميميا الجكم فإف إسرائيؿ ستضـ شرؽ القدس ، كذلؾ. كالتي ستككف منزكعة السالح أيضان ، الدكلة كا 

باإلضافة إلى المنطقة التي يقع فييا المسجد األقصى مقابؿ إعطاء الدكلة الفمسطينية سمطة رمزية 
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. كؿ ذلؾ سيككف إطاران لمفاكضات مستقبمية لمتكصؿ إلى معاىدة سالـ، (2004،ركس).عمى المسجد

فإف الصراع العربي اإلسرائيمي ، يتـ في ضكئيا تكقيع إعالف فكرم يؤكد فيو أنو في مقابؿ ىذا اإلطار

كىذا يعني أف عمى السمطة . كأنو ال تكجد أم مطالب أخرل لمشعب الفمسطيني في المستقبؿ، قد انتيى

كعندما طالب عرفات المشركع مكتكبان ، الفمسطينية أف تدفع الثمف فكران كتتقاضى السمعة في المستقبؿ

كأعمف فشؿ المفاكضات كاتُّيـ عرفات بالمسؤكلية الكاممة عف ىذا ، رفض كمينتكف

( 2004،ركس).الفشؿ

لذلؾ ال يمكف التأكيد أك الجـز عمى مدل درجة التكافؽ ،  أما فرنسا فمـ تؤيد بشكؿ عمني ىذا المشركع

 حيث 2002في يكليك عاـ  ، أما فيما يتعمؽ بمشركع خطة خارطة الطريؽ، الفرنسي ػ األمريكي حكلو

كاالتحاد ، تـ التكصؿ إلى أرضية مشتركة كافية ما بيف مكاقؼ كؿ مف ركسيا كالكاليات المتحدة

لتمكيف الرباعية مف العمؿ معان عمى تطكير خطة خارطة الطريؽ نحك ، األكركبي كاألمـ المتحدة

فإنيا أعمنت بشكؿ متزامف مع لقاء ، 2002كرغـ أف الخارطة تمت صياغتيا في يكليك عاـ . السالـ

  لمكصكؿ إلى ؼأما خطة خارطة الطريؽ فتيد. لتحديد مكعد لغزك العراؽ (بمير كآزنار)بكش كحميفيو 

سرائيمية مع حمكؿ عاـ  صدرت كثيقة خارطة الطريؽ في نيساف ، 2005معاىدة سالـ فمسطينية كا 

أم في الشير الذم اكتمؿ فيو الغزك ، (US Department of State,2003.)2003ابريؿ/

كقد كاف ،  غضبيـ بعد احتالؿ العراؽء لمعراؽ في محاكلة مف الطرفيف لتيدئو العرب كاحتكاماألميرؾ

التي " المجنة الرباعية"االتحاد األكركبي مشاركان في صياغة كتأييد خارطة الطريؽ بحكـ عضكيتو في 

. تبنت الخارطة رسميان 

ىي تعبير عف ، بمعني، إف الخارطة باألساس ما ىي إال مشركٌع أمريكيِّ رعتو أكركبا، في الحقيقة

حيث أراد الطرفاف األمريكي ،اإلسرائيمي- التكافؽ األمريكي األكركبي حكؿ إدارة الصراع العربي

إف ىناؾ انسجامان في الرؤل لتسكيف القضية ، كاألكركبي التفرغ لمقضية العراقية؛ لذلؾ يمكف القكؿ
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بالرغـ مف ، الفمسطينية كالصراع العربي اإلسرائيمي كىذا النيج يصب في خانة إدارة الصراع كليس حمو

أف االتحاد األكركبي أعطى إشارات عديدة تؤكد رغبتو في لعب دكر في منطقة الشرؽ األكسط يتناسب 

.  كمع حجـ مصالحة الحيكية فييا، مع طبيعة العالقات القكية التي تربطو بدكؿ المنطقة

 أعتقد أف المكقؼ الفرنسي تجاه قضية الصراع العربي اإلسرائيمي كالعممية السممية يختمؼ نسبيان إلى 

كمف أبرزىا ، كىناؾ العديد مف السمككيات التي انتيجتيا فرنسا يثبت ذلؾ، حدٍّ ما عف المكقؼ األمريكي

 :

كخصكصان بعد ،  ػ مطالبة فرنسا بإرساؿ مراقبيف دكلييف إلى األراضي المحتمة لمراقبة األكضاع ىناؾ

. 2002االجتياح اإلسرائيمي لمضفة الغربية في مارس 

منذ اإلعالف الذم صدر في ،  ػ تعد فرنسا في طميعة الدكؿ المؤيدة إلنشاء دكلة فمسطينية دكف تحفظ

كيتضمف حالن قائمان عمى ، كقد كاف لو صدل فاعؿ لدل اإلدارة األميركية. 1998مارس/برليف آذار

. 2002مارس/في آذار (1397 ) الصادر عف مجمس األمف الدكليركاستنادان عمى القرا، أساس دكلتيف

كالذم اشترط عمى أف قياـ ، الذم تال خارطة الطريؽ، 2002يكنيك/حزيراف24إال أف خطاب بكش في

الدكلة الفمسطينية مرىكفه باألداء األمني كاإلصالح الحككمي مما سجؿ تراجعان بارزان في المكقؼ 

( Ortega,2003). األمريكي

كما إنيا لـ تقاطع الرئيس الراحؿ ، ػ تعتبر فرنسا مف أكثر الدكؿ األكركبية تمكيالن لمسمطة الفمسطينية

بالرغـ مف كؿ ذلؾ فإف ، كلكف. كلـ تدعـ صراحة خطة رئيس الكزراء السابؽ شاركف، ياسر عرفات

كلـ تصؿ عمى اإلطالؽ إلى الطابع ، الخالفات الفرنسية ػ األمريكية ليست خالفات عميقة

بؿ جرل التنسيؽ كتكزيع األدكار فيما بينيا لتحقيؽ مصالح كأىداؼ ، (2003،ساف برك).الجذرم

كما ازداد التنسيؽ كالتقارب تجاه العديد مف الممفات كالقضايا منيا الصراع Lesser,2004) ).الطرفيف

العربي اإلسرائيمي بعد أحداث سبتمبر حيث تحكؿ المكقؼ الفرنسي  باتجاه دعـ الرؤية األمريكية 
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كما أنيما صاغا استراتيجيات " اإلرىاب"إف المشكمة الحقيقية في القضية الفمسطينية تكمف في : "القائمة

التي صاغيا " خارطة الطريؽ"متماثمة إلى حد كبير لمتعامؿ مع تمؾ المشكمة كقد كاف ذلؾ كاضحان في 

كىي الخارطة التي جعمت مف كقؼ المقاكمة الفمسطينية المدخؿ الكحيد لمحديث ، كدعميا األكركبيكف

عف أم تسكية سياسية بؿ تعاكنت فرنسا كألمانيا مع الكاليات المتحدة عمنان لدعـ مشركع قرار مجمس 

ككٍضع منظمتي حماس كالجياد اإلسالمي عمى قائمة المنظمات ، األمف لتأكيد شرعية االحتالؿ

(  2004،سميـ).اإلرىابية

ارتأت أف تتناكؿ بالتحميؿ عكامؿ محدكدية المكقؼ الفرنسي في مكاجية ، كلكف الدراسة في ىذا المحكر

بؿ كمسايرتو في نياية المطاؼ بالرغـ مف بعض ، المكقؼ األمريكي تجاه الصراع العربي اإلسرائيمي

: مقارنة مع المكقؼ األمريكي الذم حكمتو اعتبارات ميمة كانت كما يمي  (كااليجابية )المكاقؼ المميزة

ػ   

. ػ التزاـ فرنسا بالمكقؼ المكحد الصادر عف االتحاد األكركبي

كعدـ قدرتو عمى االستفادة مف بعض المكاقؼ الفرنسية ، ػ ضعؼ كىشاشة دكر النظاـ الرسمي العربي

. اإليجابية نسبيان 

ػ تاريخيان معظـ األنظمة العربية تدكر في فمؾ السياسة األمريكية كبالتالي فإف ذلؾ يحد مف الدكر 

. الفرنسي في المنطقة

المدعـك )كالمكقؼ اإلسرائيمي ، ػ إدراؾ القيادة الفرنسية بعظمة النفكذ كالدكر األمريكي في المنطقة

الرافض ألم دكر فاعؿ باستثناء الكاليات المتحدة انطالقا مف عمؽ العالقات األمريكية ػ  (أمريكيان 

. اإلسرائيمية

ػ نجاح الكاليات المتحدة في إضعاؼ مكقؼ االتحاد األكركبي ػ عبر اختراؽ بعض دكلو كخصكصان 

. حديثة العضكية
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كعمى صانع القرار كالرأم العاـ ، ػ دكر المكبي الييكدم الفاعؿ كالمؤثر في الساحة الداخمية الفرنسية

. الفرنسي

      

 :1559 الموقف األمريكي والفرنسي تجاه الوجود السوري في لبنان وقرار4-6

بعدـ ضبطيا لمحدكد التي عبرىا يتـ تدفؽ ،                  بدأت االتيامات األمريكية تكجو لسكريا

كاتيًيمىٍت بأنيا المسئكلة عف دعـ المكقؼ المتشدد ألىؿ الستة تجاه الدستكر في ، المحاربيف إلى العراؽ

، 2005فبراير/كأنيا تقؼ كراء حادثة اغتياؿ رئيس الكزراء المبناني رفيؽ الحريرم في شباط، العراؽ

كبالتالي فإف ، ككذلؾ تساعد في دعـ إيراف في معارضة الشرعية الدكلية فيما يتعمؽ بممؼ إيراف النككم

لذا ال بد مف ، سكرياػ حسب تمؾ المكاقؼ كالمعايير األمريكيةػ دكلة راعية لإلرىاب

( 2006،الالكندم).محاسبتيا

كفي ظؿ ىذه المكاقؼ كاالتيامات األميركية لسكريا يبدك أف الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ بدأ يتخذ 

ككاف ليذا التحكؿ ، مكاقؼ أكثر صالبة محدثان بذلؾ تحكالن كاضحان في سياسة بالده تجاه سكريا

: فمنيا: مؤشراتو

  إعالف الرئيس الفرنسي جاؾ شيراؾ بعد سقكط بغداد بأنو سيأخذ ما حدث ىناؾ بعيف

 (2005،بكنيفاس).االعتبار

 كزير الخارجية األميركي األسبؽ إلى باريس إلجراء محادثات مع ، زيارة جيمس بيكر

 .كىي محاكلة لمتقاسـ في المكقؼ الدكلي غداة سقكط بغداد، كبار القادة الفرنسييف

  حالة المسؤكلية األمنية لكؿ مف سكريا كلبناف مف يد فرنسا إعالف اجتماع دكؿ الناتك كا 

 .قائد المنطقة الكسطى (مايرز)إلى يد الجنراؿ األمريكي 
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" لكفيجارك" كفي إطار التنسيؽ بيف البمديف كشؼ الرئيس األميركي جكرج بكش في حديث لصحيفة 

فكرة مشركع قرار مف ، عندما زار فرنسا، 2004أفَّ شيراؾ اقترح عميو في يكنيك :" اليكمية الفرنسية

، كاقعان  (1559)كأصبح القرار رقـ ، مجمس األمف يقكؿ لمسكرييف أنو أصبح ضركريان أف يغادركا لبناف

كأف العالـ سيشيد ، كاعتبر بكش أف الكقت حاف لتحييد الخالفات مع فرنسا كالعمؿ سكيان في المنطقة

( 2006،الالكندم)".ظيكر فرنسا كالكاليات المتحدة في خانة كاحدة مف أجؿ الحرية

كما بدأ التقارب الفرنسي األميركي في تجاه األكضاع في منطقة الشرؽ األكسط يتضح عند صدكر 

كالذم ألـز سكريا بإنياء كجكدىا ، 2004أيمكؿ مف العاـ/في سبتمبر (1559)القرار الدكلي رقـ

( 2006،غكردف، نيسكتك، دالدر). العسكرم كالمخابراتي في لبناف

، أحد عىٌرابي القرار، رفيؽ الحريرم، كقد تال ىذا القرار حادث اغتياؿ رئيس الكزراء المبناني األسبؽ

مما أدل لتعجيؿ عممية انسحاب الجيش السكرم مف ، كأحد األصدقاء المقربيف لمرئيس جاؾ شيراؾ

كبعد . كما أف التحقيؽ الدكلي الذم طالب بو مجمس األمف كٌجو االتيامات إلى دمشؽ نفسيا، لبناف

حيث تـ طرح مشركع قرار مشترؾ لدل مجمس األمف ، ذلؾ تعزز التعاكف بيف الفرنسييف كاألمريكييف

ال ،  الحريرمؿالدكلي يطالبكف فيو سكريا إبداء التعاكف التاـ في قضية التحقيؽ الدكلي المتعمقة باغتيا كا 

( 1636) تمت المصادقة عمى القرار2005تشريف األكؿ/أكتكبر31كفي . سيتـ فرض عقكبات عمييا

كىك القرار الذم أضاؼ ، الذم يمـز دمشؽ بتكقيؼ أم سكرم مشتبو بتكرطو في اغتياؿ رفيؽ الحريرم

تبنت فرنسا كالكاليات ، إذف، (2005،بكنيغاس). ككضعيا تحت رقابة شديدة، ضغكطان عمى سكريا

كيطالب بسحب جميع القكات األجنبية ، كالذم يدعك إلى احتراـ استقالؿ لبناف (1559)المتحدة القرار

بأنو نكعه مف الضغط ، أك يمكف القكؿ، منو كىك القرار الذم اعتبر مكجيان ضد الكجكد السكرم في لبناف

إف لبناف أصبح أحد ، بيذا يمكف القكؿ. المباشر عمى سكريا تكطئةن الستيدافيا مف كاشنطف الحقان 

( 2006،البيفيير). ركائز التقارب بؿ كالشراكة الفرنسية األميركية في ىذا الشأف
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بدأ التراجع الكبير كالسريع في مسار العالقات الفرنسية السكرية بعد اغتياؿ الحريرم نتيجة دعـ ،  لذا

كخصكصان أف فرنسا أضحت مقتنعة تمامان أف دمشؽ ىي التي اغتالت صديؽ ، 1559فرنسا لقرار

أسيمت سياسة شيراؾ التي لـ تعد تخفى كراىيتيا ، باريس كأحد أعمدة الصداقة الفرنسية ػ المبنانية

( 2006،البيفيير).في تكتر العالقات الفرنسيةػ السكرية، التامة لمنظاـ في سكريا

ما ىي أسباب التحكؿ أك االنقالب في المكقؼ الفرنسي تجاه سكريا ؟ ، كلكف

تكقيع سكريا عقكد نفطية الستثمار الغاز السكرم إلى تجمع شركات أمريكية بريطانية  _

. كندية كاستبعاد الشركات الفرنسية

عدـ انصياع سكريا إلى نصائح فرنسا بتخفيؼ الضغط عمى لبناف كالمبنانييف خاصة فيما  _

. كالتمديد لمرئيس إميؿ لحكد ثالث سنكات، يتعمؽ بتغيير الدستكر المبناني

 (2006،غكردف،نيسكتك،دالدر)

 .رفض سكريا لممقترحات الفرنسية المتعمقة باإلصالحات داخؿ سكريا _

كذلؾ ، رغبت فرنسا في كسب كد الكاليات المتحدة، 2003ابريؿ/9كبعد سقكط بغداد في  _

كالعمؿ عمى جعؿ فرنسا ليا مكانتيا كدكرىا ، في إطار رسـ خريطة جديدة لمكفاؽ الدكلي

لتجد لنفسيا مقعدان عمى مائدة صنع القرار ، لتقؼ جنبان إلى جنب مع الكاليات المتحدة

( 2006،الالكندم).الدكلي

 خاصة في ظؿ إعادة انتخاب فقررت فرنسا أف تعيد حساباتيا مع األمريكيي، فبناءن عمى ما سبؽ

في الكقت نفسو اعتبرت لبناف بمثابة الجسر ، كقررت التضحية بسكريا، الرئيس بكش لفترة رئاسية ثانية

( 2006،البيفيير).لمتقارب بينيا كبيف الكاليات المتحدة

فيذا القرار ،    ىذا المكقؼ الفرنسي كاف بمثابة ضكء أخضر لتصعيد السياسة األميركية نحك سكريا

ييدؼ إلى ابتزاز السكرييف لممكافقة عمى كافة الشركط األمريكية فيما يتعمؽ بالعراؽ كالحرب عمى 
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كما ييدؼ القرار ، كخاصة ما يتعمؽ بإستراتيجية أمريكا لمدفاع عف إسرائيؿ ميما كمؼ الثمف، اإلرىاب

كأخذ حقيـ كتطبيؽ قرارات الشرعية ، إلى كسر شككة المبنانييف كتحجيـ انتصارىـ في تحرير أرضيـ

( 2006،غكردف، نيسكتك، دالدر): فينص عمى، 1559كفيما يتعمؽ بقرار مجمس األمف ، الدكلية بالقكة

 انسحاب جميع القكات األجنبية مف لبناف. 

 تفكيؾ كنزع سالح كؿ الميميشيات المبنانية كغير المبنانية في لبناف. 

 دعـ سيطرة الحككمة المبنانية عمى جميع أراضييا. 

  إجراء انتخابات حرة كنزيية لرئاسة الجميكرية كفقان لمدستكر المبناني بعيدان عف تدخؿ أم نفكذ

 .أجنبي

: إلى ما يمي (1559 )ككفقان لالستراتيجيو األميركية فإف الكاليات المتحدة تيدؼ مف كراء القرار

  الخاص بتجريد حزب اهلل مف سالحو (1559)إلزاـ لبناف بتطبيؽ البند الكارد في القرار. 

  كالقاضي بتجريد المميشيات  (1559)الضغط عمى السمطات المبنانية لتنفيذ البند الكارد في القرار

كذلؾ لمنعيـ مف مقاكمة مشركع ، فكالمقصكد بيا الالجئيف الفمسطينيي، غير المبنانية مف أسمحتيا

تمبية لرغبة إسرائيؿ التي ،  في فترات الحقةفالتكطيف التي ترغب كاشنطف فرضو عمى الفمسطينيي

 . إلى ديارىـفترفض حؽ عكدة الفمسطينيي

 لتجريدىا مف كرقتيف ، مشاركة كاشنطف في الضغط بشدة عمى دمشؽ بشأف االنسحاب مف لبناف

 :كىما، أساسيتيف كانت سكريا تراىف عمييما

حيث كانت سكريا تقكؿ مف كقت إلى آخر أنيا لف تنسحب مف ، الكرقة المبنانية، الكرقة األكلى -

كما أف دمشؽ كانت كراء شعار كحدة ، لبناف ما لـ يتـ تكقيع سالـ عادؿ كشامؿ مع إسرائيؿ

. المسار كالمصير
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حيث تمجأ سكريا باستخداـ ىذه الكرقة ، كرقة الكصاية السكرية عمى حزب اهلل، الكرقة األخرل -

 . بيدؼ تكتير الجبية المبنانية اإلسرائيميةمكمما شعرت بضغط دكلي ػ إسرائيؿ

  تعمدت كاشنطف نزع الكرقة المبنانية مف أيدم السكرييف كمقدمة؛ لكي تنتزع منيا أيضان في فترة

فتطكرات األحداث أثبتت أف دمشؽ ليا دكر ، كالكرقة الفمسطينية أيضاى ن ، الحقة الكرقة العراقية

فإف الكاليات المتحدة تسعى لتجريد سكريا مف أكراؽ ىامة ، كعميو، فاعؿ في استثمار ىذيف الممفيف

 (Wright,2005).فمسطينية أكالن كلبنانية ثانيان 

  لمشرؽ األكسط "السعي األميركي إلحداث تغيرات في لبناف تأتي في إطار المشركع األمريكي

لياء كؿ دكلة بما يجرم في داخؿ ، اليادؼ إلى تفكيؾ الترابط بيف األنظمة العربية" الكبير كا 

حدكدىا ليتسنى ضميا إلى مشركع ذات طابع أمني كاقتصادم كاستراتيجي مف ضمف أكلكياتو 

ككضع نياية لحالة العداء التي استمرت ، كفتح األسكاؽ أماـ منتجاتيا، إجراء مصالحة مع إسرائيؿ

 (2006،ىادار).أكثر مف نصؼ قرف

لقد شكؿ الممؼ المبناني نقطة التقاء بيف اإلستراتيجية األميركية كالرؤية الفرنسية مف منطمؽ أف التدخؿ 

إذ باتت دمشؽ تتحكـ في ، السكرم في صياغة الخارطة السياسية المبنانية قد تتجاكز حدكد المعقكؿ

. كىي التي تشكؿ الحككمة، كىي التي تعيف رئيس الكزراء، مستقبؿ رئيس الجميكرية

كترؾ المبنانييف يرسمكف مستقبميـ السياسي ، كاف أكركبٌيان كأمريكٌيان إنياء ىذا التدخؿ السكرم، كعميو

لى ،  الذم يدعك في مضامينو العامة إلى انسحاب سكرم كامؿ مف لبناف1559فكاف القرار، بأيدييـ كا 

رساؿ الجيش المبناني عمى ، كنزع أسمحتيا، حؿ المميشيات المبنانية كغير المبنانية كا 

ليذا تجسد التعاكف األميركي الفرنسي مف خالؿ إصدار القرار الدكلي رقـ ، (Byman,2003).الجنكب

كما أف تطبيقو يعد خطكة متقدمة في إطار التنسيؽ القائـ بيف ضفتي األطمسي حكؿ السياسة  (1559)

( 2006،غكردف،نيكسكتك، دالدر).المتبعة حياؿ سكريا كلبناف
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كجدكا في ىذا ، فبالنسبة لمفرنسييف. فإف لكؿ مف كاشنطف كباريس أىدافيما الخاصة، استنادان لما سبؽ

التنسيؽ فرصة ليحصمكا عمى مكطئ قدـ مرة أخرل في الشرؽ األكسط بعد ما خسركا نفكذىـ في 

أما بخصكص األمريكاف فقد كجدكا في تقاربيـ مع فرنسا في ىذا الممؼ فرصة جيدة بكجكد . العراؽ

(  Byman,2003).دكلة أكركبية أخرل غير بريطانيا تتفؽ معيـ عالنية في مكاقفيـ

كفي محاكلة مف فرنسا لتبرير ىذا االنقالب كالتحكؿ في إستراتيجيتيا حياؿ سكريا أشارت لمحككمة 

السكرية بكجكب إعادة حساباتيا عندما قررت دمشؽ التدخؿ في الشأف المبناني الداخمي عندما تـ 

كالقاضي بتحديد  فترة حكـ الرئيس المبناني إميؿ ، (2006،غكردف، نيسكتك، دالدر).تعديؿ الدستكر

. لحكد

كالتقاء ىذه المصالح مع ، اتضح أف المكقؼ الفرنسي جاء ليعبر عف مصالحو، مف خالؿ ما تقدـ

كما أف المكقؼ األكركبي قد بدأ يتغير أيضان منذ أف سقطت بغداد . الحميؼ األميركي كبشكؿ مباشر

في منع الكاليات المتحدة  (الفرنسي األلماني الركسي)كبعد أف فشؿ المحكر ، في يد الكاليات المتحدة

: كيمكف استعراض أسباب التغير في إستراتيجية فرنسا تجاه المنطقة كمنيا، مف شف الحرب

  إعادة كؿ مف فرنسا كألمانيا لحساباتيما في التعامؿ مع ركسيا كقرارىما عدـ االنجرار إلى خطكات

مما قد تضٌر بمصالحيما كمناطؽ ، غير محسكبة النتائج في كجو الكاليات المتحدة األمريكية

كخاصة أف فرنسا تعرضت لضغكطات الكاليات المتحدة السياسية كاالقتصادية ، نفكذىما المتبقية

 (2006،الالكندم).نتيجة مكاقفيا السابقة تجاه األزمة العراقية

 فيما يعمماف أف الكاليات ، إدراؾ فرنسا كألمانيا لمدل خطكرة المكقؼ في حاؿ التحالؼ مع ركسيا

، كقد تكمـ برجينسكي، كىي ترصده في دراساتيا االستراتيجيو، المتحدة تدرؾ مخاطر ىذا المحكر

اختيارات حاسمة كتحديات كافية " تحت عنكاف 1999مستشار األمف القكمي األسبؽ في عاـ 

ف تكجب عدـ استبعاده نيائيان ، ىناؾ احتماؿ آخر بعيد: "فقاؿ يحمؿ إمكانية حدكث اصطفاؼ ، كا 
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ىناؾ سكابؽ تاريخية لكمتا . أكركبي أعظـ يشتمؿ عمى تكاطؤ ألماني ركسي أك حمؼ فرنسي ركسي

كممكف أف تعمؿ تسكية أكركبية ركسية عمى استبعاد ... كمف الممكف تحقؽ أيا منيما، الحالتيف

كىذا يستدعي ىجكمان عنيفان مف أمريكا لمنع ىكذا تحالؼ كتحذير األطراؼ ، أمريكا مف القارة

 ( 1999،مبرجينسؾ)".منو

  اعتبرت كؿ مف فرنسا كألمانيا أف الكاليات المتحدة بقيادة المحافظيف الجدد ال يمكف ىزيمتيا أك

كبعد سقكط المصالح الفرنسية كاأللمانية في العراؽ ليس لدل ركسيا شيء تقدمو ، إقناعيا بالحكار

كبالتالي مف األفضؿ العكدة إلى المظمة األمريكية كالحصكؿ عمى بعض المكاسب اإلقميمية ، ليما

بحيث أصبح ىذا التكجو بمثابة إستراتيجية فرنسية كألمانية كىذا ما يعكسو التحكؿ في ، كالدكلية

فقد أضحى االنخراط كاإلذعاف الفرنسي ، 1559المكقؼ الفرنسي كاأللماني تجاه سكريا كالقرار

 . كاأللماني الكامؿ لمكاليات المتحدة كاضحان 

   

:  الموقف األمريكي والفرنسي تجاه حركتي حماس والجياد اإلسالمي5-6

         لقد تباينت ردكد الفعؿ كالمكاقؼ الدكلية كاإلقميمية مف انتصار حماس في االنتخابات 

 كحصكليا عمى أغمبية مقاعد المجمس التشريعي 2006 يناير25التشريعية الفمسطينية التي جرت في 

كعمى أثر ذلؾ تـ تكميفيا رسميان بتشكيؿ الحككمة ، (2006،الدسكقي) ".132مقعد مف74" الفمسطيني 

.  الفمسطينية لتصبح شريكان أساسيان في النظاـ السياسي الفمسطيني

 كلكف ما ىك المكقؼ األمريكي كالفرنسي ؟  

ا بعد أحداث ، فيما يتعمؽ بالمكقؼ األمريكي  حيث 2001 سبتمبر 11فقد اتضح مسبقنا كخصكصن

كقرر ، أدرجت الكاليات المتحدة كيالن مف حركة حماس كالجياد اإلسالمي ضمف التنظيمات اإلرىابية

 بتجميد أمكاؿ ستة مف كبار 2003أغسطس / آب22الرئيس األميركي جكرج دبميك بكش يـك الجمعة 



 

 125 

كاستيدفت ، كاتيمتيا كاشنطف بمساندة حماس، كخمس منظمات تتمركز بعضيا في أكركبا، قادة حماس

ىذه اإلجراءات كالن مف مؤسس كزعيـ حركة حماس الشيخ أحمد ياسيف كعضكم المكتب السياسي 

أما ، عبد العزيز الرنتيسي. كأسامة حمداف كخالد مشعؿ كد، لمحركة عماد العممي كمكسى أبك مرزكؽ

غاثة الفمسطينييف في فرنسا كجمعية اإلنقاذ الفمسطيني ، الجمعيات المستيدفة فكانت لجنة اإلحساف كا 

في سكيسرا كصندكؽ العكف كالتنمية الفمسطيني في بريطانيا كالجمعية الفمسطينية في النمسا كجمعية 

( 2003، تقرير ابف مصر).سنابؿ لإلغاثة كالتنمية في لبناف

حيث أشار ىذا التقرير ، ثـ صدر تقرير عف كزارة الخارجية األميركية حكؿ اإلرىاب في الشرؽ األكسط

ككاف ػ حسب ، إلى أف منطقة الشرؽ األكسط ظمت األكثر إثارة لمقمؽ في الحرب العالمية عمى اإلرىاب

" كاعتبر التقرير ، التقريرػ بيف المجمكعات النشطة كؿ مف حركة حماس كالجياد اإلسالمي الفمسطيني

أف إسرائيؿ دعمت عمميات مكافحة اإلرىاب بقيادة الكاليات المتحدة أثناء قياـ المجمكعات اإلرىابية 

كأضاؼ التقرير ، "2003الفمسطينية بعدد كبير مف اليجمات في إسرائيؿ كالضفة الغربية كغزة في العاـ

منظمتي حماس كالجياد اإلسالمي الفمسطيني كىي منظمات صنفتيا الكاليات المتحدة كمنظمات "أف 

 US)".) مسئكلة عف معظـ العمميات اإلرىابية (13224)إرىابية أجنبية كفقان لمقرار التنفيذم

Department of State,2003 

كتحكليا إلى ، كفكز حركة حماس باالنتخابات التشريعية، ففي ظؿ المكاقؼ األمريكية الرسمية المسبقة

فإف ذلؾ أحدث إرباكان ، كقياميا بتشكيؿ حككمة فمسطينية، العب أساسي في صناعة القرار الفمسطيني

ناىيؾ عف المكقؼ األمريكي المتأـز ، (2006،حرب).لصانع القرار في السياسة الخارجية األميركية

. كتداعيات ذلؾ عمى العالقات األمريكية مع كؿ مف سكريا كلبناف ، في العراؽ

، السياسة األميركية الخاصة بالقضية الفمسطينية تنسجـ إلى حدٍّ كبير كالسياسة اإلسرائيمية، كلـ تىٌعدٍ 

.  سبتمبر 11 اإلرىاب بعد أحداث ةباإلضافة إلى إدراج حماس كالجياد ضمف إستراتيجية مكافح
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لذا نشطت السياسة األميركية باتجاه محاصرة حككمة حماس كحؿ المجمس التشريعي الفمسطيني ذم 

ا مع حركة راديكالية ، األكثرية الحمساكية نظرنا ألف الكاليات المتحدة ال يكمف أف تستكعب كتتعامؿ أيضن

كمسؤكلية قيادة الحككمة الفمسطينية التي تعتبر كليدة ، كمدرجة عمى الئحة اإلرىاب، متطرفة كمسمحة

ىذا فضالن عف عداء الحركة المعمف ، كالتي ترفضيا حركة حماس، اتفاقيات أكسمك لمسالـ مع إسرائيؿ

. كالصريح إلسرائيؿ

كبسبب ارتباط ، كاف المكقؼ األمريكي األكثر تشددان كذلؾ بسبب مصالحيا الخاصة، استنادان لما سبؽ

، ليست حركة مقاكمة مشركعة لالحتالؿ، فالحركة مف المنظكر األميركي، أجندتيا باألجندة اإلسرائيمية

كترفض االعتراؼ باالتفاقيات المكقعة بيف إسرائيؿ ، كتدعك لتدمير إسرائيؿ، بؿ ىي حركة إرىابية

ىذا فضالن عف أف حماس تنتمي لمتيار اإلسالمي المناىض لمكجكد كالنفكذ . كالسمطة الفمسطينية

( 2002،أبك زيد).األمريكي في المنطقة

كبفكز حماس ككصكليا إلى سدة الحكـ مف خالؿ عممية ديمقراطية فإنيا قد تشكؿ سابقة فريدة 

أكلبرايت ).كمشجعة عمى كصكؿ تيارات أصكلية معادية لمكاليات المتحدة إلى سدة الحكـ في المنطقة

لذلؾ ثمة مؤشرات عمى تراجع اإلدارة األميركية في المطالبة بدمقرطو العالـ العربي ، (2005،ككيبر

. نظران لصعكد تيارات اإلسالـ السياسي مف خالؿ صناديؽ االقتراع

كىددت ، عمى أثر فكز الحركة بدأت السياسة األمريكية في أكؿ إعالف ليا عف مقاطعة حماس، عمكمان 

. إذا لـ تغير حماس مف إستراتيجيتيا، بقطع المساعدات المالية عف السمطة الفمسطينية

كحماس جزء ، أنو مف المستحيؿ مساعدة الحككمة الفمسطينية" في ىذا الصدد ، كأٌكدى الرئيس بكش

كمف جيتيا أٌكدت كزيرة ، White House,2006 ))".كىي التي تدعك إلى تدمير إسرائيؿ ، منيا

كاعتبرت ، "أف كاشنطف لف تقدـ أمكاالن لحككمة تشكميا حماس: " ككندكليزا رايس، الخارجية األميركية

كيؼ يمكف أف يككف لحماس قدـ في السياسة "، كتساءلت" أف مكقؼ كاشنطف مف حماس لف يتغير
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صدر قرار مف مجمس النكاب األمريكي يحث عمى كقؼ المعكنات ، كعمى أثر ذلؾ". كأخرل في العنؼ

كسعت كاشنطف لعزؿ الحركة بمساعدة حمفائيا كممارسة . األمريكية المباشرة لمسمطة الفمسطينية

كما كضعت ، الضغط عمى الدكؿ األخرل لمنع االتصاؿ بحماس كحككمتيا أك تقدـ المساعدات ليا

ترتكز عمى ، الكاليات المتحدة سيناريك كباالشتراؾ مع إسرائيؿ مف أجؿ زعزعة حماس مف الداخؿ

كعزؿ ، كتشديد الخناؽ عمى المعابر كالحكاجز، مكاصمة الضغكط السياسية كاالقتصادية كحجب األمكاؿ

كالشرطة ، كاعتبار السمطة الفمسطينية كعدك، فكطرد العماؿ الفمسطينيي، الضفة الغربية عف غزة

مما يؤدم إلى استحالة الحياة في فمسطيف كيؤدم لتذمر الشعب الفمسطيني ، الفمسطينية كجيش عدك

. األمر الذم يؤدم إلى انييارىا مف الداخؿ ، في ظؿ حكـ حماس

فقد تبمكرت ، كالمكقؼ الفرنسي بشكؿ خاص تجاه حركة حماس، أما عمى الصعيد األكركبي عمكمان 

فقاـ االتحاد األكركبي بتبني مكقؼ الكاليات المتحدة  ، باتجاه عدـ تعكير أجكاء الكفاؽ الدكلي الجديد

كجاء ذلؾ المكقؼ عمى لساف ، الذم اعتبر كالن مف حماس كالجياد اإلسالمي منظمتيف إرىابيتيف

إف ىذا المكقؼ : " خافيير سكالنا منسؽ السياسات األمنية كالخارجية لالتحاد األكركبي حيث قاؿ

كعمى أثر ، (2002،حسف)".األكركبي مرىكف باندماج ىاتيف المنظمتيف في الكياف السياسي الفمسطيني

أكقؼ الككنجرس الدعـ المالي الذم كاف مخصصان لمسمطة ، 2006يناير/25فكز حماس في انتخابات 

". عقابان لمشعب الفمسطيني الذم اختار ممثمي حماس في انتخاباتو التشريعية "الفمسطينية 

كبعد يكميف فقط أعمنت أكركبا المكقؼ ذاتو حيث كجيت دكؿ أكركبا كعمى رأسيا ، (2006،الدسكقي)

ليذا يمكف ، فرنسا طمبان رسميان لشركاتيا كمؤسساتيا كممثمييا بعدـ التعامؿ مع حركة كحككمة حماس

. القكؿ إف ىناؾ تطابقان بؿ تماىيان بيف مكاقؼ كؿ مف فرنسا كالكاليات المتحدة في ىذا الصدد

عمى الالئحة األكركبية " حزب اهلل" تـ إدراج الجناح الخارجي لػ 2001ديسمبر/ كانكف أكؿ27كبتاريخ 

" كتائب عز الديف القساـ"المعركؼ بػ " حماس"كالجناح العسكرم لحركة المقاكمة اإلسالمية ، لإلرىاب
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كجاءت ىذه الالئحة عمى خمفية قرار مجمس األمف رقـ ، كحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف

كىكذا جمدت الدكؿ األكركبية ، الذم يقر محاربة اإلرىاب عبر تجفيؼ منابعو كمكارده المالية (1373)

. األصكؿ المالية لألشخاص كالمنظمات التي كردت في تمؾ الالئحة

أف فرنسا كاألكركبييف عمكمان بالرغـ مف التزاميـ : ال بد مف اإلشارة إلى قضية ىامة جدان كىي، كلكف

بالمكقؼ األمريكي، فقد كاف لدييـ كجية نظر أخرل مغايرة عف كجية النظر األمريكية تجاه حماس، 

أما ىذه النظرة فتكمف في انتياج ما يسمى بالقكة الناعمة لعٌؿ كعسى تنجح في استدراج كاستمالة 

.  كبالتالي ليس مقاطعتيا كاممة مثمما فعؿ األمريكيكف، حماس كاحتكائيا

ىذا المكقؼ يعتبر مناقضان لرغبة الكاليات المتحدة بإبعاد حماس عف الحياة السياسية ما ،بطبيعة الحاؿ 

، لـ تتخٌؿ عف سالحيا بؿ ذىبت بعض الدكؿ األكركبية أبعد مف ذلؾ في مخالفة الكاليات المتحدة

حيث أبمغ االتحاد األكركبي اإلدارة األمريكية بخصكص التحكؿ ، كقامت بإجراء اتصاالت مع حماس

. الجكىرم في االتصاالت التي يجرييا مع حركة حماس 

، كعندما قاـ الرئيس الركسي بكتيف بدعكة قيادة حماس لزيارة مكسكك لمتباحث مع المسئكليف الركس

كذلؾ في تمايز فرنسي كاضح عف كاشنطف، حيث ، بادرت باريس إلى مباركة كتأييد مكقؼ مكسكك

كدعت إلى ضركرة الحكار مع حماس التي تعتبرىا باريس قكة فاعمة ، نيجت فرنسا نيجان أكثر اعتداالن 

ككذلؾ اعتبرتيا مكسكك حركة شرعية كليست ، كجزءان مف النسيج الفمسطيني، في المجتمع الفمسطيني

جاءت دعكة الرئيس بكتيف لقادة حماس بزيارة مكسكك ، عمى ىذه الخمفية. تنظيمان إرىابيان متطرفان 

بؿ أصبحت قناعات كؿ مف مكسكك كباريس بأنو ال بد مف تعزيز فرص ، كدعمت فرنسا ىذا المكقؼ

. الحكار مع حركة حماس كاحتراـ الخيار الديمقراطي لمشعب الفمسطيني

أما االتحاد األكركبي الداعـ األكبر لمسمطة الفمسطينية ػ بالرغـ مف أنو أعمف عف عدـ تمكيؿ حككمة 

إال في حاؿ اعترافيا بإسرائيؿ كتخمييا عف العنؼ ػ فإنو اقترح تحكيؿ المساعدات ، تقكدىا حماس
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األكركبية إلى الرئاسة الفمسطينية مباشرة دكف المركر بكزارة المالية التي تسيطر عمييا حركة حماس 

 ما يسمى 2006يكنيك/كاستحدثت مف خالؿ الرباعية في حزيراف، مف أجؿ تجنب تحكيميا لحماس

ألف االتحاد األكركبي أدرؾ بأف السمطة ، إليصاؿ المساعدات إلى الفمسطينييف" اآللية الدكلية المؤقتة"

دكف مساعدات ستنيار فقررت تقديـ مساعدات مالية طارئة إلنقاذ السمطة مف االنييار قدرت 

أم أف االتحاد األكركبي مارس سياسة منع الدعـ كالتمكيؿ ، (2006،الدسكقي.)مميكف يكرك(120)بػ

في محاكلة منو لمضغط عمى حماس بتغيير مكاقفيا عف طريؽ التيديد بحجب المساعدات المالية عنيا 

أم ممارسة القكة الناعمة بشكؿ عممي تجاه حركة ، كليس عف الشعب الفمسطيني

( 2006،ىادار).حماس

ألف مف شأف ذلؾ أف يضر ، كبالرغـ مف أف فرنسا رفضت فكرة فرض عقكبات ضد حركة حماس

فإف الرئيس شيراؾ أٌكد ضركرة اعتراؼ حماس كقيادتيا بإسرائيؿ كباالتفاقيات ، بالشعب الفمسطيني

التي ، أم أف مكقؼ فرنسا جاء متناغمان مع مكقؼ الرباعية الدكلية، المكقعة مع إسرائيؿ كنبذ العنؼ

عمى أف حؿ الدكلتيف لمصراع يتطمب ، أكدت في اجتماع ليا في لندف عقب فكز الحركة باالنتخابات

كينزعكا ، أف ينبذ كؿ المشاركيف في العممية السممية العنؼ كاإلرىاب كيقبمكا بحؽ إسرائيؿ في الكجكد

.  أسمحتيـ

بقدر قناعتيا بضركرة استمرار  (بالرغـ مف التزاميا بو)إف فرنسا لـ تقتنع بجدكل خيار العقكبات 

جراء حكار معيا خاصة أنيا جزء ىاـ مف النسيج الفمسطيني، االتصاالت مع حماس كذلؾ عمى ، كا 

. أمؿ إعادة حماس إلى مكاقؼ تسمح بتحقيؽ ىدؼ إنشاء دكلتيف تتعايشاف في سالـ

كأف تككف أكثر استقاللية عف مكاقؼ كاشنطف إلى حدو ، فيي تحاكؿ االعتماد عمى سياسة القكه الناعمة

. ما كىي تحاكؿ دعـ المكاقؼ األكثر اعتدالن كاستقالاٌل عف كاشنطف كلكف دكف الصداـ معيا

( 2006،الدسكقي)
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رغـ مخاطر ذلؾ ػ حسب المنظكر الفرنسي ، تمسؾ الفرنسيكف بنيج الحصار بعد االنتخابات، إجماالن 

كعمى المستكل الشعبي الفمسطيني كالشارع العربي ، كاألكركبي ػ عمى مستكل الرأم العاـ األكركبي

. كاإلسالمي أيضان 

 

:  الممف النووي اإليراني6-6

 عرضة 2001 سبتمبر 11      أصبحت العالقات الثنائية بيف إيراف كفرنسا بعد أحداث 

ففرنسا منذ انتصار الثكرة ، لتطكر غير مسبكؽ مقارنة مع ما كانت عميو قبؿ كقكع ىذه األحداث

 كانت عالقاتيا بإيراف قائمة عمى سياسة مستقمة إلى حدٍّ ما عف 2001 سبتمبر 11اإليرانية كحتى 

فبينما كانت الكاليات المتحدة تعمؿ بشكؿ دائـ عمى مقاطعة إيراف اقتصاديا كعزليا . السياسة األمريكية

كانت فرنسا تعمؿ عمى تقميص حدة الضغط األمريكي عمى إيراف كجعؿ عالقاتيا بإيراف ، كحصارىا

 سبتمبر حدث تغير في السياسة الخارجية لفرنسا تجاه إيراف لدرجة أنيا 11لكف بعد أحداث . أكثر قكة

بدأت تتبنى في بعض األحياف سياسة أكثر حدة مف السياسة التي تنتجيا الكاليات المتحدة تجاه 

( 2006الالكندم، ).إيراف

كلكف قبؿ تشخيص ىذا التحكؿ في المكقؼ الفرنسي بشكؿ خاص، كاألكركبي بشكؿ عاـ تجاه إيراف، 

فمنذ انتياء الحرب . ال بد مف العكدة إلى استعراض تطكر العالقات الثنائية منذ مطمع التسعينيات

كمجيء حككمة جديدة في إيراف كانت بمثابة نقطة تحكؿ في تاريخ ، اإليرانية العراقية ثـ كفاة الخميني

ألف الحككمة الجديدة في إيراف كجيت اىتماميا ، عالقات إيراف باالتحاد األكركبي عامة كفرنسا خاصة

نحك إعادة بناء اقتصادىا كجيازىا الدفاعي المدمر بسبب الحرب، مما يتطمب ذلؾ التعاكف مع الدكؿ 

األكركبية ألف االقتصاد اإليراني كاف منذ زمف بعيد مرتبطان باالقتصاديات األكركبية، باإلضافة إلى أف 

صناعات النفط كالغاز اإليرانية المرىقة كانت تحتاج إلى االستثمارات، ككاف المصدر الكحيد الذم 
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كفي أعقاب انييار االتحاد السكفيتي . يستطيع تمبية حاجة إيراف بعد الكاليات المتحدة ىك أكركبا

كظيكر القطبية األحادية بدأت الكاليات المتحدة بفرض ىيمنتيا كقكة عسكرية كحيدة، كقامت بالحد مف 

في غضكف فترة : " نفكذ االتحاد األكركبي في منطقة الخميج العربي حيث اعتبر ىنرم كيسنجر أنو

عشرة أعكاـ يجب أف تنتقؿ العديد مف المسؤكليات األمنية التي تتحمميا الكاليات المتحدة في الخميج 

كلكف عمى أميركا أف تعمؿ مف ،  الذيف يتمقكف حصة أكبر مف نفط المنطقةفالفارسي إلى األكركبيي

".  أجؿ المحافظة عمى ىيمنتيا ىناؾ 

 فقد أدت إلى تدعيـ 1990أغسطس عاـ /  آب2أما األزمة الناجمة عف الغزك العراقي لمككيت في 

بأف تستفيد كاشنطف مف فرصة العدكاف العراقي عمى الككيت : " النفكذ األميركي، حيث اقترح كيسنجر

أما االتحاد األكركبي فقد استغؿ التكتر في العالقات اإليرانية األمريكية لتدعيـ ، (2005ىادار، )".

تعاكنو مع إيراف، حيث أرادت كؿ مف باريس كبكف إرساؿ رسالة لكاشنطف كلمعالـ بأنيما عادتا إلى 

 تبني االتحاد األكركبي سياسة 1993ففي عاـ . المنطقة كبدأتا بتحدم الييمنة األميركية في مكقعيا

كبيذه السياسة فإف االتحاد األكركبي لـ يتبع السياسة األميركية التي عرفت . الحكار النقدم مع إيراف

. بسياسة االحتكاء المزدكج ضد كؿ مف إيراف كالعراؽ

كاف اليدؼ مف كراء سياسة الحكار النقدم ىك اإلبقاء عمى صالت حقيقية مباشرة مع إيراف، فيذه 

حيث قامت فرنسا . السياسة أتت ثمارىا في عممية تبادؿ األسرل كجثث الجنكد بيف إسرائيؿ كحزب اهلل

مما كٌلد قناعة لدكؿ أكركبا بأف إستراتيجيتيا الخاصة بالحكار النقدم ىي ، كألمانيا بدكر الكسيط فييا

كأكدً في ىذا السياؽ كزير الخارجية . استراتيجيو صحيحة كأكثر مالئمة مف أم استراتيجيات أخرل

الفرنسي األسبؽ، ىيرفيو دم شاريت تمسؾ فرنسا كدكؿ االتحاد األكركبي بالحكار النقدم مع إيراف رغـ 

سكؼ نظؿ متمسكيف بيذه السياسة، ألف عزؿ إيراف أك فرض : "حيث قاؿ، معارضة الكاليات المتحدة

كعمييا ، كنعتقد أف إيراف شريؾ مسئكؿ في المجتمع الدكلي. حصار عمييا لف يفيد إال في زيادة التكتر
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أف تتحمؿ مسؤكلياتيا كاممة، أما القكانيف األمريكية التي تسعى إلى فرض حصار عمى إيراف كغيرىا 

 ,Drozdiak)".مف الدكؿ المشتبو في تعاكنيا مع اإلرىاب، فيي قكانيف رديئة، كلف تأخذ بيا أكركبا

إف مجيكد فرنسا : " كمف جيتو عبر كزير الخارجية الفرنسي األسبؽ ركنالد دكماس قائالن ، (1996

الدءكب مف أجؿ محافظتيا عمى سياسة مستقمة في المنطقة بالرغـ مف الييمنة األميركية 

(  Swann, 1991)".المتزايدة

كجاء مكقؼ المفكضية األكركبية في برككسؿ مخالفان لمكاقؼ كسياسة كاشنطف، صحيح بالرغـ مف أنيا 

ظمت تشاركيا المخاكؼ مف التحديات التي تطرحيا أسمحة الدمار الشامؿ، كاإلرىاب فإنيا أكدت 

سياسة الحكار النقدم مع إيراف كتكقيع اتفاقيات التعاكف التجارم معيا، كىذا بالطبع، يتناقض مع حالة 

الحرب التي يمكح بيا الرئيس األمريكي جكرج بكش بيا، ككانت صحيفة لكفيجارك الفرنسية قد استبعدت 

إف الكاليات المتحدة ستجد نفسيا ػ : " كقالت"  محكر الشر"مساندة أكركبا لبكش كحربو ضد ما أسماه 

. في حالة إصرارىا عمى ىذه االستراتيجيو ػ كحيدة كما أف التضامف األطمسي سيككف أكثر فتكران 

كلد  ).كأعمنت فرنسا تحفظيا عمى مقكلة الخير كالشر في الخطاب األمريكي؛ ألنيا مغايرة لكاقع العالـ

( 2004أباة، 

كلكف الشيء الجدير باالىتماـ ، لـ تتمكف إيراف مف استثمار ىذا الخالؼ بيف أكركبا كالكاليات المتحدة

ىك أنو عمى الرغـ مف كجكد تبايف في كجيات النظر بيف األكركبييف كاألمريكييف، لكف ىذا ال يعني أف 

األكركبييف عمى استعداد لمدخكؿ في ائتالؼ كتحالؼ ضد الكاليات المتحدة؛ ألف الخالؼ بينيما في 

كثير مف األحكاؿ ليس حكؿ السياسات بقدر ما ىك خالؼ حكؿ آليات تنفيذ السياسات، كيبدك أنيـ 

ليسكا عمى استعداد أف يضحكا بعالقاتيـ بالكاليات المتحدة مف أجؿ إيراف، كالقضية العراقية نمكذجان 

ال يمكف التكقع أف تدخؿ فرنسا في صداـ مع الكاليات المتحدة مف أجؿ إيراف، ، بعبارة أخرل. لذلؾ

فدكؿ فرنسا كألمانيا كركسيا التي كانت تعارض الكاليات المتحدة في حربيا عمى العراؽ ىي اآلف 
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الالكندم، ).بصدد تحسيف عالقاتيا مع الكاليات المتحدة لكي تتجنب العقكبات المالية كاالقتصادية

سيككف مف السيؿ التضحية بإيراف مف أجؿ تحسيف العالقات مع الكاليات ، كفي ىذا اإلطار، (2004

. المتحدة األمريكية

فقد تبنى االتحاد األكركبي مكقفان متشابيان لممكقؼ األمريكي، أما ، أما فيما يتعمؽ ببرنامج إيراف النككم

المكقؼ الفرنسي إزاء الخطة الشاممة لنزع السالح كخصكصا معاىدة منع انتشار األسمحة النككية 

فالرئيس شيراؾ يكف . فينالؾ أسبابه أخرل دفعت فرنسا إلى تخصيص األكلكية كاالىتماـ بيذا الممؼ

، كىك الذم أرسى عالقات مع العراؽ أياـ الرئيس الراحؿ صداـ حسيف منذ السبعينيات، العداء إليراف

. 1979كدعـ العراؽ في حربيا مع إيراف التي كانت ترفع شعار تصدير الثكرة منذ عاـ 

كمف جية أخرل، كجد الرئيس الفرنسي في الممؼ اإليراني فرصة إلعادة إرساء العالقات مع البيت 

كبالتالي نجحت  فرنسا كبريطانيا كألمانيا في المفاكضات مع . 2003األبيض التي ساءت في ربيع 

عمى تعميؽ مؤقت مف قبؿ إيراف لنشاطاتيا في تخصيب ،2003أكتكبر /  تشريف أكؿ21طيراف في 

 عمى البركتكككؿ اإلضافي لمعاىدة منع 2003ديسمبر /  كانكف أكؿ18اليكرانيكـ، ككقعت إيراف في 

انتشار األسمحة النككية، مما يسمح لمككالة الدكلية لمطاقة الذرية بتنظيـ عمميات تفتيش مفاجئة ككاممة 

. في المكاقع النككية اإليرانية

، مع تسمـ ككندكليزا 2005     لقد أبدت كاشنطف تحفظيا إزاء ىذه الخطكات كلكف في بداية العاـ 

رايس مياـ كزارة الخارجية األميركية الذم تزامف مع تفاقـ حدة المشاكؿ في العراؽ، قررت اإلدارة 

فبراير / األمريكية الدخكؿ في المعبة األكركبية، كقد تجسد ىذا المنعطؼ في برككسؿ في شباط

كفي . ، خالؿ زيارة بكش كحصؿ االتحاد األكركبي عمى دعـ كاشنطف في حكاره مع إيراف2005

كىكذا لف ييسمح لطيراف ، المقابؿ انتزعت اإلدارة األميركية حؽ االطالع عمى االقتراحات األكركبية

( 2005نشرة كاشنطف، ).بأية عممية تخصيب لميكرانيـك كلك كانت تجريبية
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: عف اقتراحاتيا لطيراف (فرنسا كايطاليا كألمانيا) أعمنت التركيكا األكركبية2005كفي صيؼ عاـ 

مكانية االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية، ككعدت ، مقابؿ بضع قطع غيارات لطائرات البكينع كا 

بمساعدة إيراف في تطكير برنامجيا النككم المدني في المقابؿ تقـك إيراف بالتخمي عف أم شكؿ مف 

، كصمت االستراتيجيو األكركبية كاألميركية إلى طريؽ 2006كفي ربيع العاـ . أشكاؿ التخصيب

مسدكد، فقد استعادت طيراف أعماؿ تخصيب اليكرانيـك كحصرت الرقابة المشددة التي تمارسيا الككالة 

كما رفضت كؿ مف بكيف كمكسكك اعتماد أية . الدكلية لمطاقة الذرية عمى المفاعؿ النككم اإليراني

كبعد أف صرحت التركيكا األكركبية تكراران ، (2006دالدر، نيسكتك، غكردف، ).عقكبات ضد إيراف

فقد قدمت عرضان .   ىي نيائية، تقبؿ كما ىي أك ترفض2005كمراران، أف اقتراحاتيا العائدة لربيع 

جديدان بطمب مف كاشنطف يتمتع بحظكظ ضئيمة لمحصكؿ عمى قبكؿ طيراف بو، كقد صرح المستشار 

أف الكقت قد حاف لكاشنطف : "الدبمكماسي لمرئيس الفرنسي شيراؾ، السيد مكريس غكردك مكنتاني

ىذا كقد ". لكف الكاليات المتحدة ترفض ذلؾ بالرغـ مف تجديد طيراف لعركضيا مراران ، بإطالؽ الحكار

 في خطابو حكؿ العقيدة النككية الفرنسية 2006يناير /  كانكف الثاني20شرح الرئيس الفرنسي في 

يجب أف تفيـ الدكؿ التي قد تمجأ إلى أساليب إرىابية ضدنا، كذلؾ أكلئؾ الذيف يفكركف باستخداـ : "أنو

أسمحة الدمار الشامؿ، بطريقة أك بأخرل، أنيـ يعرٌضكف أنفسيـ لرد قاسو كمطابؽ مف جيتنا، قد يككف 

إف ىذه التصريحات قد أثارت ، (2006ليؿ لكنج، )". الرد تقميديان، كقد يككف أيضان ذات طبيعة مختمفة 

كىذه ىي المرة األكلى التي ٌصعد فييا شيراؾ مف حدة خطابو، كىي المرة ، قمقان شديدان في طيراف

. األكلى أيضان التي يتـ فييا استعراض عضالت فرنسا في ىذا المجاؿ

 أعمف كزير 2003إبريؿ /  نيساف30عمى أم حاؿ، تحاكؿ باريس استعادة الركابط مع كاشنطف فمنذ 

ألكركبا كالكاليات المتحدة مسؤكليات خاصة : " الخارجية الفرنسي دكفيمباف ردان عمى أحد النكاب أنو

قد يككف ليذه الشراكة فعالية كاممة بالعمؿ، مف خالؿ مقاربة جماعية كشاممة، ... بطبيعة األحكاؿ
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كذلؾ في مكاجية األزمات بشكؿ خاص، أم في الشرؽ األكسط، مف أجؿ تأميف االستقرار كالسالـ في 

عادة إطالؽ عممية السالـ في الشرؽ األكسط يجب أيضان أف نحارب سكية أكبر مرضيف في . العراؽ كا 

( 2006،الالكندم)".اإلرىاب كانتشار األسمحة النككية : عصرنا ىذا

ىذا التصريح الفرنسي ناتج عف إحساس فرنسي كأكركبي بأف إيراف تقمؿ مف جدية المكقؼ األكركبي 

عمى ، مف ممفيا النككم، مف ىذا المنطمؽ، حصؿ شبة تكافؽ دكلي بضركرة استعماؿ العصا مع إيراف

أف تككف غميظة جدان خاصة أف إيراف تجاكزت حمفاءىا أيضان فيما يتعمؽ بالطرح الركسي، كمف ىنا 

جاءت تصريحات شيراؾ باإلشارة إلى قدرات بالده النككية لمتذكير بأف الخيار العسكرم غير مستبعد 

. عمى اإلطالؽ، كبما أف القدرات التقميدية قد ال تنفع مع إيراف فكاف ال بد مف التمكيح بالعصا النككية

فالفرنسيكف الذيف كانكا في طميعة الدكؿ األكركبية المعارضة لشف حرب عمى العراؽ كضد إرادة 

مكانية استعماؿ الخيار العسكرم مع إيراف . الكاليات المتحدة أصبحكا أكثر استعدادان لمتيديد كالكعيد كا 

إذف، يمكف القكؿ أف التحكؿ في المكقؼ الفرنسي ناجـه عف تخكؼ فرنسا مف إمكانية تعاظـ النفكذ 

اإليراني في منطقة الخميج العربي كبالتالي تيديد المممكة العربية السعكدية بعد سيطرتيا غربان عمى 

كتكسعيا شرقان في أفغانستاف كبذلؾ تككف ليذه اإلمبراطكرية كافة ، العراؽ كامتدادىا شماالن في أذربيجاف

المقكمات العسكرية كاالقتصادية لمتمدد كالمكاجية أك االرتقاء إلى مصاؼ الدكؿ الكبرل مع احتكار 

( 2006بنياميف، ).لمعظـ مكارد كاحتياطات النفط العالمية، كامتالكيا لمرادع النككم

 استنادان لما سبؽ، يمكف القكؿ إف إيراف في حاؿ امتالكيا لمسالح النككم تستطيع تحقيؽ األىداؼ 

(  2006بنياميف، ):التالية

تصبح المنافس الكحيد إلسرائيؿ كالكاليات المتحدة في المنطقة، كالسيطرة عمييا، كبالتالي تنيار  .1

. أىمية أم قكة إسالمية سنية أماميا
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تككف إيراف قد أثبتت كأكضحت قدراتيا عمى تحمؿ المخاطر التي ليس بكسع أم فاعؿ  .2

 .إسالمي تحمميا في سبيؿ الكصكؿ إلى ىدفو

تعمؿ إيراف عمى تحقيؽ تكسع إمبراطكرم يستند في بدايتو عمى التكسع اإلسالمي الشيعي ثـ  .3

 .يحتكم اآلخريف في إطاره كيعتمد عمى السالح النككم كالنفط

كعميو، تدرؾ إيراف أف قرار حؿ األزمة ليس بيد دكؿ أكركبا، إنما يكمف بيد كاشنطف كالتي ترل بكجكب 

بقاء إيراف تحت السيطرة ألف التياكف بامتالكيا ىذا السالح سيقكد إلى نتائج إقميمية كدكلية خطيرة 

.  يترتب عمييا اختالؿ التكازف العسكرم في المنطقة

يبدك أف تكرط الكاليات المتحدة في أفغانستاف كالعراؽ، دفع بكاشنطف بعدـ التصدم لألزمة اإليرانية 

كجيان لكجو، بؿ عمى التركيكا األكركبية لتنفيذ األجندة األمريكية كىذا األمر يدخؿ في إطار إستراتيجية 

أمريكية تقكدىا كزيرة الخارجية األميركية رايس، التي ارتأت كجكب إتباع سياسة جديدة تجاه الحمفاء في 

أكركبا، كىي نكع مف أنكاع الكفاؽ بيف ىذه الدكؿ مف أجؿ تكحيد المكاقؼ كتكزيع األدكار كالغنائـ، 

كفي ىذا السياؽ يتحدث خافيير سكالنا . 2003عمى عكس ما حدث إباف الحرب عمى العراؽ عاـ 

إذا ما أبحرت كؿ مف أكركبا :  "المنسؽ األعمى لمسياسة الخارجية كاألمنية لالتحاد األكركبي قائالن 

كالكاليات المتحدة األمريكية في قارب كاحد فيمكننا أف نيدؼ إلى نتائج مرضية، كتمقي عمى عاتقنا 

أما فيما يتعمؽ بإيراف، فكؿ منا ... ميمة إيجاد أرضية مشتركة لمكاجية الكـ اليائؿ مف التحديات

إننا متفقكف عمى أف إيراف مسمحة ... يرغب في إيراف ديمقراطية تتعامؿ مف كاقع اإلحساس بالمسؤكلية

نككيان تعتبر غير مقبكلة، كأف االتحاد األكركبي يشجع التكصؿ إلى حؿ دبمكماسي، فقد أدت مساعي 

أكركبا إلى حدكث انفراجة أكلى، إذ إف إيراف قد أكقفت أنشطة التخصيب، بينما تستأنؼ المفاكضات 

فالعمؿ المتفؽ عميو بيف االتحاد ، كلكف أمريكيا ليا دكر ميـ في ذلؾ، الرامية إلى التكصؿ لحؿ شامؿ
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األكركبي كالكاليات المتحدة يتيح أفضؿ الفرص لالستمرار في تعزيز التقدـ الذم أحرزناه بالفعؿ مع 

( 2006الالكندم، )".  إيراف لتحكيمو إلى نجاح فعمي

تنكرت لجممة مف  (أكركبا)كنتيجة ليذه اإلستراتيجية كتكافقيا مع الرؤية األكركبية، فإف فرنسا 

الثكابت في سياستيا الخارجية، فيما يتعمؽ بإيراف، في المقابؿ فإف إيراف أعمنت رفضيا لممقترحات 

كلكنيا احتفظت ببعض األفكار لممحافظة ، األكركبية كأعمنت استئنافيا فعميان لعممية تخصيب اليكرانيكـ

كفي نفس الكقت ىددت باالنسحاب مف معاىدة حظر ، عمى قناة المفاكضات مع التركيكا األكركبية

كفي ظؿ تصاعد أسعار النفط . االنتشار النككم، كلكحت باستخداـ سالح النفط في ىذه المكاجية

إف التصعيد اإليراني جاء عمى خمفية تيديد كاشنطف . استقبمت كاشنطف ىذا التيديد بحساسية شديدة

سامكر، ).بإحالة الممؼ النككم اإليراني إلى مجمس األمف، كعدـ استبعاد الخيار العسكرم ضد إيراف

بالرغـ مف تبمكر المكقؼ الفرنسي باتجاه ضركرة محاسبة إيراف عمى أفعاليا، فإنيا لـ تفٌضؿ ، (2006

كألف ىذا األمر سيجعؿ أسعار النفط تتصاعد كستدفع فرنسا ، استخداـ القكة العسكرية لحؿ األزمة

( 2006كاتزماف، ).كأكركبا أيضان الفاتكرة الكاممة

: كىناؾ حسابات أخرل تدركيا السياسة الفرنسية تجاه إيراف كىي

.  قمؽ ليا كلدكؿ أكركباعػ تعتبر فرنسا النفكذ اإليراني المتنامي في الشرؽ األكسط أصبح مكض

ػ استفادة إيراف مف الحرب عمى اإلرىاب في الشرؽ األكسط بعدما استبدلت الكاليات المتحدة 

 .بأعدائيا السنة-  في العراؽ–أصدقاء إيراف الشيعة 

 .ػ استثمرت إيراف التكرط األمريكي في المستنقع العراقي كاألفغاني بشكؿ جيد

 .ػ استفادة إيراف مف عالقاتيا الكثيقة مع سكريا

 .2006ػ قدرة حميؼ إيراف ػ حزب اهلل ػ عمى التصدم إلسرائيؿ في حربيا عمى لبناف في صيؼ 

 .ػ استثمار إيراف لكرقة حماس كالجياد اإلسالمي في فمسطيف
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بمعنى آخر، اعتقد أف الحسابات الغربية غير الدقيقة تجاه إيراف أسيـ في تحكيؿ طيراف إلى قكة 

. يحسب ليا حساب كلك مرحميان 

كقد حددت الحسابات الفرنسية خيارات المكاجية كتحديات المرحمة، حيث أدركت فرنسا منذ البداية 

( 2006سامكر، ).التمايز الكبير بيف الحالتيف العراقية كاإليرانية

إجماالن، إف كاشنطف كباريس تدركا مدل خطكرة امتالؾ طيراف لمسالح النككم؛ ألف ذلؾ سكؼ يغير 

كتدرؾ باريس أف الكاليات المتحدة ستكاجو . المعادلة كالمعطيات كالتكازنات كافة في الشرؽ األكسط

فيناؾ آماؿ إيرانية بالصيف ، عقبات جمة قبؿ الحصكؿ عمى إجماع يمكنيا مف اتخاذ إجراءات مشددة

 مميار دكالر 70كركسيا، بسبب اتفاقيات تصدير النفط كالغاز المكقعة مع كؿ منيما بقيمة تقترب مف 

لكؿ دكلة، ىذا باإلضافة لالتفاقيات العسكرية كالصفقات الكبرل، كالتي عززت بيا طيراف مف قدراتيا 

. الدفاعية

 استغؿ المفاكضكف اإليرانيكف احتمالية الكصكؿ التفاؽ 2006كفي ضكء ىذه اآلماؿ، فمنذ أكائؿ عاـ 

مع ركسيا بشأف اقتراحيا لتدكير الكقكد النككم اإليراني عمى أراضييا، مما أدل إلى تكسيع شقة 

الخالؼ في الرأم بيف الكاليات المتحدة كالتركيكا األكركبية بشأف كجكب إحالة ممؼ إيراف إلى مجمس 

أما الصيف كركسيا فمـ . األمف النعداـ شفافيتيا في التعامؿ مع مفتشي الككالة الدكلية لمطاقة النككية

فكمتا الدكلتيف قاكمتا المكقؼ الغربي . تكافقا عمى إصدار قرار مف المجمس األمف يمـز إيراف قانكنيان 

الذم يتيـ إيراف بأنيا تيدد السمـ كاألمف الدكلييف، كقد أدل ىذا المكقؼ بالكاليات المتحدة إلى عدـ 

المجكء إلى العمؿ العسكرم ضد إيراف دكف الرجكع في ىذا الشأف إلى مجمس األمف، بخالؼ ما قامت 

ككنتيجة ليذه المقاكمة مف جانب ، (2006سامكر، ).2003بو عندما استخدمت القكة ضد العراؽ عاـ 

يطالب إيراف باالستجابة لمككالة الدكلية لمطاقة  (قراران )الصيف كركسيا، أصدر مجمس األمف بيانان كليس 

كتحت الضغط، كاف النظاـ اإليراني . كعمييا أف تفي بكؿ ما تطمبو منيا في غضكف شير، النككية
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كالى حد ، مصران في إجابتو عف المطالب الدكلية مع إعادة التأكيدات القكية عمى حقكؽ إيراف السيادية

 2006 إبريؿ 11كأعمف الرئيس اإليراني أماـ مؤتمر إيراني كبير في . كبير كاف ذلؾ في صالح إيراف

أف إيراف نجحت في إنتاج قدر كاؼ مف اليكرانيكـ المخصب يٌمكنيا مف االنضماـ إلى مجمكعة الدكؿ 

ىذا التأكيد العمني الذم أطمقو أحمدم نجاد كاف لو رد فعؿ رمزم .  التي تممؾ التكنكلكجية النككية

جراءات أخرل عسكرية مفترضة بدأت  ىائؿ بالرغـ مف التيديدات بفرض عقكبات اقتصادية كسياسية كا 

 حثت 2006كفي مايك . 2006تمارسيا الكاليات المتحدة كمجمكعة التركيكا األكركبية منذ بداية عاـ 

التركيكا األكركبية الكاليات المتحدة عمى أف تقدـ إليراف قائمة مكتكبة بحكافز تشجيعية يمكف أف تثنييا 

كتحذرىا في نفس الكقت شفٌكيان كمف خالؿ اتصاالت غير عمنية ، (2006زلكبف كآخركف، ).عف مكقفيا

كحتى مع التغيير ، (2006دالدر، نيسكتك، غكردف، ).مف عكاقب عدـ تخمييا عف طمكحاتيا النككية

كالذم انعكس في العرض الذم قررتو ككندليسا رايس كزيرة الخارجية ، الجذرم في التكتيكات األمريكية

 عامان، كلكف 27األمريكية بإجراء محادثات مباشرة مع إيراف، مخالفة بذلؾ قطيعة دبمكماسية استمرت 

اشترطت رايس أف تثبت إيراف بدليؿ محقؽ كصريح أنيا تكقفت فعالن عف كؿ نشاطاتيا المتعمقة 

فبينما رحبت طيراف بقائمة الحكافز ، ككاف رد إيراف عمى ىذه المقترحات متكقعان . بتخصيب اليكرانيكـ

 6التي قدميا ليا خافيير سكالنا الممثؿ األعمى لالتحاد األكركبي لمسياسة الخارجية كاألمنية بنفسو في 

، إال أف المسئكليف اإليرانييف رفضكا الكعد النيائي الذم حددتو التركيكا األكركبية 2006يكنيك 

، ألف ىذا المكعد ال يسمح ليـ بالكقت الكافي لدراسة النتائج 2006 يكنيك 26كالكاليات المتحدة كىك ػ 

كرد الزعيـ الركحي األعمى في إيراف آية اهلل خامنئي . السياسية كالقانكنية المترتبة عمى ىذه المقترحات

المفاكضات مع أمريكا ليس " عمى عرض الكاليات المتحدة بإجراء محادثات مباشرة مع إيراف، معمنان بأف

كحتى مع محاكلة الكاليات المتحدة ." ليا أية فائدة لنا، إننا لسنا في حاجة لمثؿ ىذه المفاكضات
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 لمحصكؿ عمى مكافقة األمـ المتحدة باتخاذ مكقؼ دكلي أكثر 2006كالتركيكا إحياء محاكالت يكنيك 

.  حزمان ضد إيراف

مف خالؿ ما تقدـ، نرل أف جيكد فرنسا تستند عمى التمكيح دائما بالجزرة إلجبار اإليرانييف عمى التخمي 

كرفضت فرنسا التكينات حكؿ كجكد اتجاه داخؿ الكاليات المتحدة بأىمية تكجيو ، عف مشاريعيـ النككية

ضربة عسكرية إليراف إلجبارىا بالتخمي عف برنامجيا النككم، كتؤكد فرنسا أف أحدان في االتحاد 

األكركبي ال يفكر في ىذا الخيار، الذم كصؼ بأنو غير بناء، كأف االتجاه األفضؿ ىك مكاصمة 

غراءات ، الحكار مع طيراف فجكىر التصكر الفرنسي يقكـ عمى أف تتقدـ الكاليات المتحدة بحكافز كا 

 العالمية، كبيع طائرات مدنية ليا، مقابؿ كقؼ برنامجيا النككم، التجارة منظمة عضكية :مثؿ، لطيراف

كيكرىكف أف تككف أعماليـ مف خالؿ قنكات . أما األمريكيكف فيفضمكف التصرؼ بشكؿ انفرادم

ال : المنظمات الدكلية، مثؿ األمـ المتحدة، كينطمؽ ذلؾ مف اقتناع يمأل العقؿ كالخياؿ األمريكي مؤداه

نما يكجد مجتمع دكلي تقكده الكاليات المتحدة كيندرج ذلؾ تحت اسـ  الثقافة "كجكد لألمـ المتحدة، كا 

". اإلستراتيجية األمريكية

ف كاف في إطار حرص الكاليات المتحدة عمى أف يظؿ الدكر األمريكي حاضران في الممؼ اإليراني  كا 

نأمؿ أف نتمكف مف التكصؿ إلى حؿ دبمكماسي، أعرؼ أف مكقفنا مع الحمفاء : " فقد أكد بكش قائالن 

األكركبييف كاحد، كىك التكصؿ لحؿ بالسبؿ الدبمكماسية، لدينا ىدؼ مشترؾ ىك إقناع طيراف بعدـ 

( 2005نشرة كاشنطف، )".امتالؾ السالح النككم الميـ ىك أننا متحدكف في ىذا الشأف 

بالرغـ مف تالقي الطرفيف عمى المكقؼ الثابت كالكاضح بمنع كصكؿ سالح نككم لمبمداف ، كختامان 

كالسيما اإلسالمية، فإف الخالؼ الثنائي يبقي خالفان عمى أسمكب التعامؿ ليس إال ، النامية عمكمان 

كىذا ما أثبتتو الدراسة . نتيجة إدراؾ الطرفيف لألىمية االستراتيجيو لممنطقة، كالمصالح المشتركة فييا

حتى في القضايا الخالفية لـ كلف يصال إلى التكتر ، في فصكليا السابقة عندما أبرزت أف الطرفيف
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ىذا مف ، فالتجربة التاريخية كالكاقع الحالي يدلالف عمى عمؽ الركابط األكركبية ػ األمريكية، كالتباعد

كمحدكدية الدكر األكركبي كالفرنسي عمى كجو الخصكص في مكاجية المكاقؼ األمريكية ، جانب

.  المختمفة مف جانب آخر
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الفصل السابع 
استنتاجات الدراسة 

 
 

كلكف لمضركرة ، 2006-2001    لقد تناكلت الدراسة العالقات األمريكية الفرنسية خالؿ الفترة 

األكاديمية تـ تناكؿ العالقات خالؿ فترة التسعينيات مف القرف الماضي كذلؾ بتسميط الضكء عمى 

كممؼ ، 1991الحرب عمى العراؽ عاـ : قضايا ىامة رسمت مالمح العالقات الثنائية كمف أبرزىا

. كبركتكككؿ كيكتك لمتغيير المناخي ، قضية الشرؽ األكسط كالمحكمة الجنائية الدكلية

تبيف أف الكاليات المتحدة اتخذت ، (1991حرب الخميج الثانية)أما فيما يتعمؽ بالحرب عمى العراؽ

إال أف فرنسا في البداية فضمت الطرؽ الدبمكماسية لحؿ ، قرارىا بحشد تحالؼ دكلي لمحاربة العراؽ

كلكف مع بدأ العمؿ العسكرم أعمنت فرنسا رسميان المشاركة بقكاتيا إلى جانب قكات التحالؼ ، األزمة

. الدكلي لطرد الجيش العراقي مف الككيت 

فإنيا سعت دكمان إليجاد مكطئ قدـ ، كلٌما كانت فرنسا تعتبر منطقة الشرؽ األكسط الفناء الخمفي ليا

رثيا االستعمارم في المنطقة، ليا كلكنيا عمى ، فعممت عمى تعزيز تكاجدىا كثقميا بسبب مصالحيا كا 

الرغـ مف ذلؾ أدركت عدـ قدرتيا عمى مزاحمة الكاليات المتحدة في منطقة تعتبرىا األخيرة حيكية 

ليذا اختزلت فرنسا دكرىا في تمكيؿ العميمة ، كاستراتيجيو كتدخؿ في نطاؽ المصالح العميا األمريكية

بؿ أسيمت في تكفير أجكاء سياسية ، كعممت عمى نزع فتيؿ االنفجار في المنطقة، السممية كمتابعتيا

. مكاتية لمكاليات المتحدة مف أجؿ إدارة الصراع كليس حمو

حيث أبرزت ىذه القضية مدل الخالفات بيف ، كتناكلت الدراسة قضية المحكمة الجنائية الدكلية

فاألكلى أجيضت كافة المحاكالت اليادفة لتشكيميا بينما دعمت فرنسا تشكيؿ ، الكاليات المتحدة كفرنسا

كلكف لكحظ أف فرنسا لـ تمارس سياسة معينة تجبر الكاليات المتحدة عمى   القبكؿ ، ىذه المحكمة
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لـ تمارس فرنسا قدران مطمكبان مف الضغكط عمى الكاليات المتحدة ، بمعنى آخر، بتشكيؿ ىذه المحكمة

. لتعديؿ مكقفيا الرافض لالنضماـ لممحكمة الجنائية الدكلية

أما بركتكككؿ كيكتك لمتغيير المناخي كالذم شيد معارضة قكية مف جانب الكاليات المتحدة في المحافؿ 

بينما كقفت فرنسا إلى ، كالسياسات الدكلية عمى اعتبار أف ىذا البركتكككؿ يكجو ضربة قكية القتصادىا

كلكف تبيف أف فرنسا لـ تتبفى مكاقؼ قكية تحاكؿ فييا إجبار أمريكا عمى ، جانب تطبيؽ ىذا البركتكككؿ

. تغيير مكاقفيا كسياستيا تجاه بركتكككؿ كيكتك 

بناءن عمى ما خمصت إليو الدراسة فيما يتعمؽ بالعالقات األمريكية ػ الفرنسية في التسعينيات اتضح ، إذنا

 كقضية 1991كالتراجع تارة أخرل تجاه حرب الخميج الثانية عاـ ، أف فرنسا تتبنى سياسة االنتظار تارةن 

أما القضايا األخرل التي تناقضت فييا المكاقؼ . كفي النياية تساير السياسة األمريكية، الشرؽ األكسط

األمريكية مع المكاقؼ الفرنسية فتكصمت الدراسة إلى أف السياسة الفرنسية لـ تحاكؿ إبراز تمؾ القضايا 

عمى أنيا تناقضات رئيسية بؿ سعت جاىدة عمى اعتبار أف تمؾ التناقضات ىي مجرد تناقضات 

. ثانكية كىذا ما حدث في قضيتي بركتكككؿ كيكتك كالمحكمة الدكلية الجنائية

أبرزت الدراسة أف فرنسا سعت كبشكؿ قكم ، أما فيما يتعمؽ بقضية المشاريع العسكرية األكركبية

كلكف عمى ، لتشكيؿ قكة مستقمة عف الناتك في محاكلةٍّ منيا إليجاد قكة مكازية نسبيان لمكاليات المتحدة

الرغـ مف حيكية ىذه القضية بالنسبة لفرنسا كأكركبا حيث تشكؿ ىذه القكة دعامة أساسية إلنجاح أم 

إال أف النيج الفرنسي لـ يتسـ بالقكة كالتعاظـ أماـ جيكد ، سياسة خارجية كدفاعية مشتركة ألكركبا

. الكاليات المتحدة في تحجيـ ىذا التكجو

حيث أصرت ، كما برز الخالؼ بشكؿ كاضح فيما يتعمؽ بنظاـ الدرع األمريكي المضاد لمصكاريخ

بالرغـ مف إدراؾ فرنسا لخطكرة ىذه   السياسة ، كلكف، أمريكا عمى نشر الصكاريخ في أكركبا الشرقية
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إال أف فرنسا لـ تتخذ أم إجراء لعرقمة أك ، التي اعتبرتيا باريس محاكلة إلعادة أجكاء الحرب الباردة

. كقؼ ىذه السياسة 

الذم اعتبرتو فرنسا بأنو ىدؼ استراتيجي يصب في ، أكضحت  الدراسة أىمية تكسيع اإلتحاد األكركبي

كلكف الكاليات المتحدة سعت ، تحقيؽ أىدافيا الطامحة لتشكيؿ سياسة دفاعية كخارجية كأمنية مكحدة

لتحطيـ ىذا الطمكح الفرنسي كذلؾ بضرب القاطرة التي تقكده كىك ما يعرؼ بالثنائي الفرنسي األلماني 

كبدأ كاضحان مف خالؿ إدراؾ . لتقؼ في كجو الييمنة األمريكية (أكركبا  )الساعي إليجاد مكانة لفرنسا

، فرنسا لحاجتيا لممظمة األمنية األمريكية ػ حمؼ األطمسي ػ لذا لـ تتخذ مكاقؼ تزعج الحميؼ األمريكي

. كعمى األقؿ تصؿ لحد التناقض كالصراع

،  الفرنسية– األمريكية تكفيما يتعمؽ بتأثير عدد مف القضايا األمنية كاإلستراتيجية عمى طبيعة العالقا

أكضحت الدراسة أف فرنسا كقفت بجانب الكاليات المتحدة األمريكية في حربيا ضد اإلرىاب بسبب 

كلكنيا ، كلـ تعارض سياسة الكاليات المتحدة،  سبتمبر11التعاطؼ الدكلي الكبير عمى اثر أحداث 

ككانت ، حيث اعتبرت إف الفقر كالتيميش يشكالف جذكر العنؼ كعدـ االستقرار، تممممت فيما بعد

كلكنيا أرادت أف تعطى شرعية لمحرب كذلؾ ، ىناؾ مسايرة فرنسية ألمريكا في الحرب عمى اإلرىاب

. مف خالؿ المؤسسات الدكلية 

فمقد تكصمت الدراسة إلى أف الكاليات المتحدة استغمت أحداث ، أما فيما يتعمؽ بالحرب عمي أفغانستاف

فقامت فرنسا بدعـ خطكات كاشنطف في ىذا ،  سبتمبر ككظفتيا لما يسمى بالحرب عمى اإلرىاب11

ىذا مف ، نتيجة إدراكيا لعدـ كجكد مساحة كافية إلظيار أم معارضة ضد سياسة كاشنطف، الصدد

كنتيجة مكجة التعاطؼ الدكلي اليائؿ التي القتو كاشنطف مف دكؿ العالـ كمؤسساتو مف جانبو . جانب

. آخر
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 سبتمبر كسرعت في تبنييا 11     فيما تناكلت الدراسة عقيدة الحرب االستباقية كالتي أسيمت أحداث 

أما المكقؼ الفرنسي . مف أجؿ اإلثبات لمعالـ بأف الكاليات المتحدة ما زالت القطب األكحد في العالـ

تيميش دكر فرنسا مف الحمبة ، تجاه ىذه العقيدة فقد كاف مدركنا لخمفية أىداؼ ىذه العقيدة كمنيا

 (أكركبا)كأف اليدؼ منيا أيضان جعؿ القرف الحادم كالعشريف قرنان أمريكيان كتحطيـ حمـ فرنسا . الدكلية

كلكف فرنسا لـ تتخذ خطكات عممية أك ، في تشكيؿ أكركبا العظمى لمكقكؼ أماـ الغطرسة األمريكية

. سياسية لمكقكؼ ضد ىذه العقيدة عمى الرغـ مف معرفتيا لمكاليات المتحدة

فقد برزت المعارضة الفرنسية لسياسة الكاليات ، 2003أما فيما يتعمؽ بالحرب عمى العراؽ عاـ 

بأف فرنسا نشطت في بداية األمر في مقاكمة السياسة ، بؿ يمكف القكؿ، المتحدة بشكؿ كاضح

األمريكية لمنع نشكب الحرب ضد العراؽ كلكننا رأينا كيؼ أف المكقؼ الفرنسي قد تغير مف السياسة 

". القيـ الديمقراطية الغربية " األمريكية بتينئة الكاليات المتحدة بانتصار

، بأف المعارضة الفرنسية تـ تكظيفيا لخدمة السياسة األمريكية نفسيا، كلكف أكضحنا مف خالؿ الدراسة

ف جاءت سياسة فرنسا معارضة لمسياسة األمريكية فيي في النياية كانت تكظؼ لخدمة ، ليذا حتى كا 

. السياسة األمريكية

أما عمى صعيد الصراع العربي ػ اإلسرائيمي  فعمى الرغـ مف أىمية منطقة الشرؽ األكسط بالنسبة 

كامتصاص ، فيناؾ رؤية فرنسية ترتكز بالمحافظة عمى استقرار المنطقة كدعـ جيكد السالـ، لفرنسا

الغضب العربي الناتج مف الممارسات اإلسرائيمية في الضفة كغزة أك الناتج عف السياسة األمريكية 

لذلؾ لـ نمحظ معارضة فرنسية رسمية تجاه السياسة األمريكية نحك الصراع ، المنحازة لصالح إسرائيؿ

أما المكاقؼ السياسية الرسمية فيناؾ مباركة فرنسية ، بؿ ىناؾ اختالؼ بالكممات، العربي ػ اإلسرائيمي

. لمخطكات كالسياسة األمريكية نحك الصراع العربي ػ اإلسرائيمي
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    كفي ضكء مساعي فرنسا إلعادة العالقات الفرنسية األمريكية لالستقرار نتيجة تعرضيا لمتكتر عمى 

بؿ أنيا ، كجدنا أف ىناؾ انقالبان فرنسيان كتحكالن في عالقات فرنسا ضد سكريا، 2003اثر حرب العراؽ 

أم أنيا اتبعت سياسة مف أجؿ إرضاء ،  الذم يدعك لطرد السكرييف مف لبناف1559صاغت قرار 

. كاشنطف كالتقرب ليا

فقد اعتبرت كمتا ، كذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ بالمكاقؼ الفرنسية تجاه حركتي حماس كالجياد اإلسالمي

كلكف عمى صعيد الخطكات السياسية تبيف أف فرنسا سعت لمتأثير عمى حركة ، الحركتيف إرىابيتيف

كجعؿ مكاقؼ حركة ، حماس كالعمؿ عمى تطكيعيا مف أجؿ تذليؿ العقبات أماـ الكاليات المتحدة

حماس أقؿ تطرفان ػ أم االعتراؼ بإسرائيؿ كنبذ اإلرىاب ػ كبمعنى آخر فإف فرنسا كٌظفىٍت سياستيا مف 

. أجؿ إرضاء كمسايرة الكاليات المتحدة فيما يتعمؽ بحماس أيضا

أما الممؼ النككم اإليراني فقد لكحظ أف جكىر السياسة الفرنسية تجاه إيراف عيًرفىٍت بسياسة الحكار 

في محاكلة منيا لتذليؿ العقبات أماـ سياسة  (أكركبا )النقدم التي ما ىي إال كسيمة ابتدعتيا فرنسا

إف السياسة الفرنسية كظَّفىٍت مرة أخرل لخدمة سياسة ، كبكممات أخرل، الكاليات المتحدة الحتكاء إيراف

. الكاليات المتحدة

:  فاعتمادان عمي ما سبؽ تكصمت الدراسة إلى النتيجة التالية 

أف ىناؾ بعض المكاقؼ الخالفية في مسار العالقات األمريكية الفرنسية مثؿ قضية بركتكككؿ كيكتك 

كبرز ذلؾ بشكؿ كاضح خالؿ عقد التسعينات مف القرف الماضي كلكف ىذه ، كالمحكمة الجنائية الدكلية

كىذا ما لمسناه في إطار الخطاب الرسمي ، القضايا الخالفية تـ التقميؿ مف شأنيا مف قبؿ فرنسا

. كالسياسي الفرنسييف

رأينا مف خالؿ الدراسة أيضا أف ىناؾ حالة مف التذبذب في المكاقؼ الفرنسية كالسياسة األمريكية تجاه 

حيث   سايرت ، 1991تمثؿ ذلؾ في مكقؼ فرنسا مف خالؿ حرب الخميج الثانية عاـ ، بعض القضايا
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أما فيما يتعمؽ بحرب العراؽ األخيرة عاـ . فرنسا الكاليات المتحدة فشاركت في الحرب ضد العراؽ

األمر الذم يجعؿ المراقب يشعر بأف ىناؾ ،  فقد بدا ككأف ىناؾ تناقضان في المكاقؼ الثنائية2003

كدفعت بإتجاة تكظيؼ المعارضة الفرنسية لخدمة أىداؼ تصب ، حالة تفسخ أصابت الحمؼ األطمسي

.   في تحقيؽ مصالح الكاليات المتحدة األمريكية أكثر مف الدكؿ المتحالفة معيا

أف فرنسا تتبع سياسة عمنية معارضة لسياسة الكاليات المتحدة ، كاستنتجت الدراسة مف خالؿ ما تقدـ

صٌبٍت في خدمة ، كلكف في حقيقة األمر سايرت تمؾ السياسة أما المعارضة الفرنسية الشكمية فقد ى

ف كانت تمؾ المعارضة بشكؿ كاضح كعمني ػ مثمما حدث قبؿ حرب العراؽ  السياسة األمريكية حتى كا 

ليذا ،  ػ فيي تأتي في إطار إجبار الكاليات المتحدة عمى أخذ مصالح فرنسا بعيف االعتبار2003

. لعبت المصالح الفرنسية دكران ىامان في تكجيو سياسة فرنسا تجاه عالقتيا مع الكاليات المتحدة

يمكف القكؿ باف جميع مكاقؼ كسياسة فرنسا سكاء التي اتسمت بالتذبذب أك المسايرة أك ، إجماالن 

ارتكزت جميعيا كبشكؿ أساسي عمى مصالح فرنسا ، الخضكع أك المعارضة أك حتى المتناقضة

 .بالدرجة األكلى



 

 149 

بيبميوغرافيا 



 (بالعربية)الكتب . 1

المجمكعة األكركبية كالمؤتمر األكركبي لمسالـ في الشرؽ األكسط  :" (1999). ىػ ، أبك خمؼ _

. القدس ، الجمعية األكاديمية لمشؤكف الدكلية. الطبعة األكلى، " 

دار .  الطبعة األكلى، " كالقضية الفمسطينية، الجماعة األكركبية : "(1995). خ ، ـ، األزعر _

. عماف ، الجميؿ

،  "أمريكا كالعرب كالمسمميف قبؿ كبعد أحداث سبتمبر، عكلمة القير : "(2002). ج ، أميف  _

. القاىرة ، دار الشركؽ. طبعة أكلى

الصراع الصييكني العربي عمى ضكء المشركع األمريكي لمسيادة  : "(2001). س ، أميف  _

. القاىرة ، مكتبة مدبكلي. طبعة أكلى، " العالمية

ا لمديمقراطية العربية لماذا ككيؼ ؟ : "(2005). ؼ، كيبر، ـ، أكلبرايت _ . طبعة أكلى، " دعمن

. كاشنطف ، مجمس العالقات الخارجية

.  الطبعة األكلى، "1997 ػ 1967العالقات الفرنسية الفمسطينية  :" (1999). ـ ، البرغكثي _

. راـ اهلل ، آفاؽ المعرفة

مركز اإلمارات لمدراسات ، "السياسة الفرنسية تجاه العالـ العربي : " (2003). س ، ش، برك _

. اإلمارات ، كالبحكث اإلستراتيجية

األكلكية األمريكية كمتطمبات الجيك ، رقعة الشطرنج الضخمة :" (1999).  ز ، بيرجنسكي _

عماف  ، األىمية لمنشر كالتكزيع. طبعة أكلى، ترجمة أمؿ الشرقي، "إستراتيجية 



 

 150 

طبعة أكلى ، ترجمة عمي حسيف باكير، "تكجيات إيراف اإلمبراطكرية  :" (2006). د ، بنياميف _

. الككيت . 

. طبعة أكلى، " مياـ جديدة في بيئة أمنية مغايرة : حمؼ األطمنطي  : " (1998). ع ، جاد  _

. القاىرة ، منشكرات الدراسات السياسية كاإلستراتيجية باألىراـ 

مركز . طبعة أكلى، " السياسة الخارجية كاألمنية المشتركة  : " (2001).  ع ، جاد  _

. القاىرة ، األىراـ، الدراسات السياسية كاإلستراتيجية

سياسات دكؿ االتحاد األكركبي في المنطقة العربية بعد الحرب  : " (2005). ع ، الحاج  _

. بيركت ، مركز دراسات الكحدة العربية. الطبعة األكلى، "الباردة 

الطبعة ، " أكركبا كفمسطيف مف الحركب الصميبية حتى اليكـ :" (2003).  ب ، خضر  _

. بيركت ، مركز دراسات الكحدة العربية. األكلى

اإلستراتيجية األمريكية ػ ، ىالؿ األزمات: " (2006).ؼ ، غكردف ، ف ، نيسكتك ، أ ، دالدر  _

الدار العربية .  طبعة أكلى، ترجمة حساف البستاني، "األكركبية حياؿ الشرؽ األكسط الكبير

. بيركت ، لمعمكـ

، دار الكتاب. طبعة أكلى، " خطة غزك العراؽ ترجمة حسف الحسف : " (2003). ـ ، رام  _

 .لبناف ، بيركت

مركز الدراسات العربي ، " اإلرىاب الدكلي : " (2002). ص ، الطيار ، أ ، رفعت  _

. باريس ، األكركبي

، "قضايا الصراع حكؿ سالـ الشرؽ األكسط : السالـ المفقكد  : " (2004). د ، ركس  _

. كاشنطف



 

 151 

الكاليات المتحدة كالقكة العظمى الجديدة كنياية الييمنة األمريكية  :" (2004).  ر ، ت ، ريد  _

. نيكيكرؾ ، بنغكيف برس . طبعة أكلى، "

تحرير .  طبعة أكلى، "المصالح الدكلية في منطقة الخميج  :" (2006). ف كآخركف ، زلكبف  _

. اإلمارات ، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية

، "سمسمة محاضرات اإلمارات، مكاجية التحدم النككم اإليراني : " (2006). ج ، سامكر  _

. اإلمارات ، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث  اإلستراتيجية . طبعة أكلى

( معد)ىالؿ . ر: في، "الحركب األمريكية في القرف العشريف  : " (2002). ـ ، سعيد  _

. القاىرة ، مكتبة الشركؽ الدكلية. الطبعة األكلى، الجزء الثالث، "اإلمبراطكرية األمريكية"

لماذا يخسر الغرب الحرب عمى ، الفكقية اإلمبريالية األمريكية  :" (2005). ـ ، شكير  _

. بيركت ، الدار العربية لمعمكـ. طبعة أكلى، ترجمة سمة محمد عبد ربو، "اإلرىاب 

،  مركز الدراسات العسكرية. الطبعة األكلى، "حرب تحرير الككيت  :"(1991).ـ ، طالس  _

. دمشؽ

العرب في االستراتيجيات : السياسة الفرنسية في المنطقة العربية  : " (1994). ـ، العجالني  _

. عماف ، مركز الدراسات اإلستراتيجية. الطبعة األكلى، "العالمية 

معيد الدراسات . الطبعة الثالثة، "الخبرات التاريخية كحرب الخميج  : " (1993). ت ، غانـ  _

. إسالـ آباد ، السياسية

، ترجمة إبراىيـ العريس، "مفاتيح لفيـ حرب معمنة : الخميج  : "(1991).د ، فيدؿ، آ، غريش _

. قبرص ، الشارقة لمنشر كالتكزيع . طبعة أكلى

ترجمة سعيد ، " جكلة داخؿ عقؿ الرئيس، بكش تحت المجير : "(2006). ج ، فرانؾ  _

. بيركت ، الدار العربية لمعمكـ. طبعة أكلى، الحسنية



 

 152 

منشكرات . الطبعة األكلى، " فرانسكا ميتراف كالقضايا العربية  : " (1981). ج ، فرشخ  _

. باريس، المكتب العربي

طبعة ، "األىداؼ المعمنة كالخفية ، الحركب األمريكية الجديدة  : " (2005). ؼ ، كامؿ  _

. القاىرة ، العربي لمنشر كالتكزيع. أكلى

مركز الدراسات . طبعة أكلى، "األمف كاالستقرار في المتكسط : " (1999).  ع ، كردكف  _

. لبناف ، اإلستراتيجية كالبحكث كالتكثيؽ

، ترجمة عمر األيكبي، "ىؿ تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية ؟  : " (2003). ىػ ، كيسنجر  _

 .بيركت ، دار الكتاب العربي. طبعة أكلى

دار . طبعة أكلى، عرض كمناقشة محمد مخمكؼ" التراجع الكبير  : " (2006). ر، البيفيير  _

. بيركت ، الكتاب العربي

. الطبعة األكلى، "القرف الحادم كالعشركف ىؿ يككف أمريكينا ؟  : " (2001). س ، الالكندم  _

. القاىرة ، نيضة مصر

. طبعة أكلى، " حرب باردة جديدة .. أمريكا في مكاجية العالـ : " (2002). س ، الالكندم  _

 .القاىرة ، نيضة مصر

أزمة المنظمات الدكلية في زمف الييمنة ، كفاة األمـ المتحدة :" (2004). س ، الالكندم  _

. القاىرة ، نيضة مصر. الطبعة األكلى، "األمريكية 

، في الشرؽ األكسط " سايكس ػ بيكك الجديد " أمريكا ػ أكركبا  : " (2006). س ، الالكندم  _

. القاىرة ، نيضة مصر. طبعة أكلى، " مالمح أكلية لكفاؽ دكلي جديد

األبعاد : الصراع األمريكي ػ السكفيتي حكؿ الشرؽ األكسط  :" (1986). ص ، أ ، مقمد  _

. الككيت ، منشكرات دار السالسؿ. الطبعة األكلى، " اإلقميمية كالدكلية 



 

 153 

مركز .  طبعة أكلى، "اإلتحاد األكركبي كالدركس المستفادة عربيان  : " (2004). ح ، نافعة  _

. بيركت ، دراسات الكحدة العربية

، " فشؿ السياسة األمريكية في الشرؽ األكسط ، عاصفة الصحراء : " (2005). ؿ ، ىادار  _

. بيركت ، الدار العربية لمعمكـ. طبعة أكلى، ترجمة سعيد الحسنية

مركز .  طبعة أكلى ، " أكىاـ القكة كالنصر: حرب الخميج  : "(1992). ح ، ـ ، ىيكؿ  _

. القاىرة ، األىراـ لمترجمة كالنشر 

 اإلشكاالت الفكرية كاإلستراتيجية 2001 سبتمبر 11عالـ ما بعد  : " (2001).س ، كلد أباة  _

. بيركت ، الدار العربية لمعمكـ. طبعة أكلى، "

سمسمة ، "اإلرىاب الدكلي كالنظاـ العالمي الراىف : " (2002). ـ ، شكرم ، أ ، يازجي  _

. بيركت ، دار الفكر المعاصر. الطبعة األكلى، حكارات قرف جديد

 الدوريات.2

 .15-13 ص ص1145، الوحدة، "أزمة الخميج:" (سبتمبر13، 1990)، "أزمة الخميج" -

".  بكش يقكؿ إف أميركا تريد كحدة المكقؼ مع أكركبا كنجاح الدبمكماسية في التعامؿ مع إيراف" -

 .1، ص نشرة واشنطن، (2005فبراير، )

، صحيفة الخميج". اإلسالـ كالغرب حرب الكراىية لماذا ؟ : " (2002يناير، ). أبك زيد، ؽ -

 .4ص 

 إلى الجيك مالتحكؿ مف الجيك استراتيج: حرب أفغانستاف: " (2002، فبراير). ح، أحمد -

 .104-72 ص ص276، المستقبل العربي". ثقافي

 .5ص، صحيفة الخميج". حرب بكش كالقضية الفمسطينية: " ( أكتكبر11، 2001). ـ، أحمد -



 

 154 

، السياسة الدولية". تطكر الجيكد القانكنية لمناىضة اإلرىاب: "(2002، يكليك). ع، األشعؿ -

 .65-63ص ص  ، 149

بحوث ". اتفاقيات المشاركة األكركبية كمكقعيا مف الفكر التكاممي: " (1997،إبريؿ). ـ، اإلماـ -

 .56-53ص ص، 7، اقتصادية عربية

، سي نيوز أونالين. بي. بي". األكركبية- العالقات األمريكية:" (2004، مايك). ؾ، أندرسكف -

 .3-1كاشنطف ص ص 

مركز الدراسات ، قراءات إستراتيجية (2002، فبراير)، "أكركبا كنظاـ الدفاع الصاركخي -

 .8-1ص ص، 2،المجمد الخامس، السياسية كاإلستراتيجية

الحرب عمى اإلرىاب كسياسة تركيج الخكؼ في : " ( مارس26، 2007). ز، برجينسكي -

 .19ص، األيام الفمسطينية". أمريكا

دارة عممية الحشد الدكلي: " (1990،أكتكبر). ح، بكر - ، السياسة الدولية". الكاليات المتحدة كا 

. 109-102ص ص . 102

التعاكف مع أكركبا كحمؼ ... االئتالؼ في مكاجية اإلرىاب: " (2003،إبريؿ). ف، بف ساىاؿ -

قراءات إستراتيجية مركز الدراسات السياسية ". شماؿ األطمنطي كاالتحاد األكركبي

 .12-7ص ، 3 ,المجمد الخامس، واإلستراتيجية

المعرفة الجزيرة ، "إلى أيف... المراىنة العراقية عمى أكركبا: " (2003، مارس). ع، بف عنتر -

 .4-1ص ص ، نت

. الجزيرة, المعرفة".  كأىداؼ تكسيع االتحاد األكركبي مغازم(: "2006، مايك). ع، بف عنتر -

 6-1ص ص ، نت



 

 155 

مركز األىرام لمدراسات ". السياسة الخارجية األمنية المشتركة : " (2001، مارس). ع، جاد -

 .111-159ص ص ، 5، السياسية واإلستراتيجية

 5، أوراق الشرق األوسط، "الجماعة األكركبية كالشرؽ األكسط : " (1992،مارس). ف، حتى -

 .48-45ص ص 

، ص ص 164، السياسة الدولية". فمسطيف تحت حكـ حماس: " (2006إبريؿ، ). حرب، أ -

3 – 5. 

ص ، األىرام". الحرب ضد اإلرىاب قبؿ كبعد سبتمبر: " ( سبتمبر11، 2002). ب، حسف -

17. 

، "التكسع الجديد سيعدؿ ميزاف القكل داخؿ االتحاد األكركبي: " (2004،يكليك). س، حسيف -

 .138-132 ص ص 157. السياسة الدولية

، األىرام". الفرص كالصعكبات...االتحاد الدفاعي األكركبي: " (مايك19، 2003). ع، حماد -

 .12ص 

ص ، 115، شئون فمسطينية". فرنسا ميتراف كالقضايا العربية : " (1981،يكليك). ع، خالد -

 .129-126ص 

، السياسة الدولية". الحدث كالتداعيات : أمريكا كاإلرىاب: " (2001، يناير). أ، الدسكقي -

 .106-104ص ص ، 143

السياسة ، "المكقؼ الدكلي إستراتيجية حماس البديمة : " (2006إبريؿ، ). الدسكقي، أ -

. 17- 13، ص ص 164، الدولية

قراءات ، "اإلصالح العسكرم األكربي ألجؿ شراكة عالمية : " (2003، إبريؿ). ج، دم -

 .7-1ص ص ، 4، المجمد السادس، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية, إستراتيجية



 

 156 

". الكاقع كالتحديات ، تكسيع عضكية االتحاد األكركبي: " (2001، أكتكبر). ص، زرنكفة -

 .87-82ص ص ، 146، السياسة الدولية

السياسة ". أزمة الخميج في مكاجية النظاـ العالمي الجديد : " (1991،يناير). ج، زىراف -

 .87-83ص ، 103،الدولية

، السياسة الدولية، "بركتكككؿ كيكتك كأزمة تغير المناخ: "(2001، يكليك). ف، السعدم -

 ..35- 33ص ص، 145

السياسة ". الحممة األمريكية ضد اإلرىاب خارج أفغانستاف : " (2002، ابريؿ). ع، سميماف -

 .41-38ص ص ، 148، الدولية

ص ، 2،أوراق الشرق األوسط". تعدد المكاقؼ األكركبية : " (1991،ديسمبر). ع، الشافعي -

54. 

, المعرفة". النمكذج... الصراع األميركي مع فرنسا كألمانيا: " (2003، أكتكبر). ـ، شفيؽ -

 .3-1ص ، الجزيرة نت

ىؿ يصبح بديالن لمدكر ، الدكر األكركبي في الشرؽ األكسط: " (1996، مايك). ش، الشكباني -

 .7ص، األىرام". األمريكي

". ىؿ ستقكؿ ال فرنسا في مجمس األمف ؟ : " (نكفمبر7، 2003). ع، الشكبكي -

 .7ص،األىرام

". السياسة األميركية الخارجية صارت أكثر خطران : " ( يناير2، 2002). ـ، الشكربجي -

 .18ص، األىرام

السياسة ". التكجيات العامة لردكد الفعؿ الدكلية : " (1990،يكليك). أ، ر، صدقي -

 .112-95ص ص . 101،الدولية



 

 157 

، السياسة الدولية، "الصراع عمى النفكذ في األكراسيا : " (2005،يكنيك )خ ، عبد العظيـ -

 .75-73ص ص ، 161

- حدكد التحالؼ كأبعاد االنقساـ في العالقات األكركبية: " (2002، يناير). خ، عبد العظيـ -

 .125-123ص ص ، السياسة الدولية، "األميركية 

مكانات نجاحيا : " (1991،يناير). أ، عبد الكىاب - السياسة ". المبادرات السياسية كا 

 .76- 69ص ص. 103،الدولية

أفاؽ التكامؿ األكركبي ، السياسة الخارجية األمنية المشتركة: " (2001، أكتكبر ). ـ، عكني -

 .94-88ص ص  ، 147، السياسة الدولية". الجديدة 

". محكمة القرف الحادم كالعشريف ...المحكمة الجنائية الدكلية: " (2001، إبريؿ). أ، غناـ -

 .87-85ص ص ، 144، السياسة الدولية

أفاق " سالـ األقكل: الالعبكف األساسيكف في المؤتمر: " "(1991، ديسمبر). غ، فيصؿ -

 .69-67ص ص ، 12، عربية

مركز ". أزمة البرنامج النككم اإليراني جميع الحمكؿ الصعبة : " (2006يناير، ). كاتزماف، ؾ -

 .4 – 1، ص ص اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية

مركز ,  األوسطنشؤو". األمف كاالستقرار في المتكسط : " (1999، ابريؿ). ع، كردكف -

 .49- 47ص ص ، لبناف، الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيق

 تمجمة مكرا با". مشيد العالقات الفرنسية األميركية : " (2006، أكتكبر). ع، ككش -

 .2-1ص ص، 743، االلكترونية

". لماذا يتكجب عمى أكركبا أال تنفصؿ عف الناتك؟: " ( أغسطس24، 1999). ىػ، كيسنجر -

 .9ص، الضبيانية االتحاد



 

 158 

 سبتمبر إلى صياغة النظاـ 11كيؼ ستؤدم ىجمات : " ( ديسمبر3، 2001). ىػ، كيسنجر -

 .3ص، صحيفة الشرق األوسط". العالمي لمقرف الحادم كالعشريف 

". المنظكر األمريكي ... السياسة الدفاعية لالتحاد األكركبي: " (2004، يكنيك). ؿ، ليبؿ -

-1ص ص ، 3، المجمد السابع، قراءات إستراتيجية مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية

9. 

مركز األىرام ". المحكمة الجنائية الدكلية كالسيادة الكطنية: "(2001، مارس). ع، ماجد -

 .103-101- ص ص، لمدراسات السياسية واإلستراتيجية

صحيفة الخبر ". عقبات الشراكة األكركبية المتكسطة : " (يناير7، 1997 ). ؼ، محمد -

 .4ص ، الجزائرية

الشكؿ الرئيسي لمصراع المسمح في الساحة : اإلرىاب الجديد: " (2002، يناير). أ، محمكد -

 .46-44ص ص . 147، السياسة الدولية". الدكلية 

ىؿ ينجح األكركبيكف في محاكلة التحرر مف المظمة : " ( يناير14، 2000). ـ، محمكد -

 .9ص . االتحاد الضبيانية". األميركية 

الفكر ". الدبمكماسية الفرنسية كالغزك اإلسرائيمي لمبناف : " (1983،أكتكبر). ف، مصطفى -

 .31-27 ص .9. االستراتيجي العربي

" . تحد لالنعزالية الجديدة : حتمية الزعامة األمريكية: " (1998يناير ). ج، مكرافشيؾ -

 .115-112 ص ص 277، المستقبل العربي

". التحدم األكركبي ألمريكا نسؼ فكرة صراع الحضارات : " (فبراير7، 2003). ؼ، ىكيدم -

 .4ص، الشرق األوسط



 

 159 

". الثغرات كالعكائؽ: التحالؼ الدكلي ضد اإلرىاب: " ( أكتكبر7، 2001). س، كلد أباة -

 .3ص ، صحيفة الشرق األوسط

: الرسائل الجامعية.3

األمريكية في إطار منظمة حمؼ شماؿ –العالقات األكركبية : " (2005).س ،   حسف-

. (رسالة دكتكراه غير منشكرة). مصر، جامعة القاىرة، "األطمسي

 

Foreign Books : 

 

_ Archer , C , Butler  , F .  (1992) :  "The European Community : 

Structure And Process ", St . Martin Press , New York . 

_ Asseburg , M .  (2003) :" The EU And The Tackling The Main 

Obstacle To Europe ـ Mediterranean Partnership" , Mediterranean 

Political , London . 

_ Carton , A .  (1995) :" Larmement Francais et la novelle donnee 

stratefique" , Regardsur .  l'actualite , Paris . 

_ Daalder , I , H .  (2003) : "The End Of Atlantsim" , First Addition . 

The Brookings Institution , Washington D C . 

_ Hader , L .  (2003) : " The Coming American Struggle Over The 

Middle East " , Washington D C : Cato Institute . 

_ Kagan , R .  (2003) : "Paradise and Power : American and Europe 

in the New World Order" , First Edition .  Knopt , New York . 

_ Kaplan , L , Kristol , W .  (2003) :" The War Over Iraq : Saddam's 

Tyranny And America Mission", Encounter Books New York . 



 

 160 

_ Kaufman , J .  (1991) : "The Arab Middle East And The United 

States : Inter ـ Arab Rivalry And Superpower Diplomacy" , First 

Addition .  the Brooking Institute , Washington D C . 

_ Kile , S , N .  (2002) :" Ballistic Missile Defense and Nuclear Arms 

Control" , World Armaments , Disarmaments and International 

Security , Oxford University Press , Washington D C . 

_ Lachowaski , Z .  (2002) :"The Military Dimension Of The 

European Union" , World Armaments and Disarmament And 

International Security , Oxford University Press , Washington D C  

_ Latter , R .  (2002) :" Europe's Future Security And Defense" , 

Wilton Park , Sussex , New York . 

_ Lemann , N .  (2002):" The Next World Order : The Bush 

Administration May Have A Brand – New Doctrine Of Power " , 

First Edition .  Knopt , New York . 

_ Lesser , I .  (2004) : "The United States And Europe ـ 

Mediterranean Relations : Attitude  Evolving And Strategic , Euro 

Mesco Brief 10", Institute Of International Studies ,  Lisbon . 

_ Muravichik , J .  (1996) : "The Imperative of American leadership 

: A Challenge to Neoـ Isolationism ", American Enterprise Institute 

Press, Washington D C . 

_ Ortega , M .  (2003) : 'The European Union And The Crisis In The 

middle East" , First Addition .  Institute For Security Studies , 

Paris. 

_ Ravenal , B .  (1998) : "Mediterranean , Le Nord  centre Le sud ", 

Foundation des etudes defense , Paris . 



 

 161 

_ Rotfeld , A , D .  (2001) :" Europe : An Emerging Power ", World 

Armaments , Disarmaments And International Security , Oxford 

University Press . Washington D C . 

_ Woodward , B .  (2002) : " Bush At War " , Simon And Schuster , 

New York . 

 

 

 

 

Articles :   

 

- Applebaum, A. (2003, 28 January) "Here Comes the New European", 

Washington Post, p 12. 

- Baker, G. (2003, 30 May): "The U.S. Has come to see the Status Quo 

as Inherently  Dangerous". Financial Times, p. 13. 

- Balis, C, Serfaty, S. (1991, 18 February): "Trading Battles: Europe's 

New Economic Crusade in the Middle East". Herlad Tribune, p. 18 

- Barringer F. (2003, 8 March): "UN Split as Allies Dismiss Deadline on 

Iraq", New York Times, p 12. 

- Black, I. (2002, 1, October):" Britian Accused of Sacrificing New 

Court" Guardian Unlimited, pp.13. 

- Byman , D . (November – December,2003) : " Should Hezbollah Be 

Next ? " , Foreign Affairs ,119 , pp. 22 - 24 

- Chace, J. (2002, winter): "Imperial America and the Common interest", 

World Policy Journal, Vol. xix no. 1. pp 22-24. 

- Charles, T. (2002): "A History of press, Iraq" Cambridge: Cambridge 

University, pp – 193 – 284. 



 

 162 

- Cooper, R. (1998, April): "Toward a Real Globel warming "Treaty". 

Foreign Affairs, 77, pp.66-79. 

- Crisis in the Persian Guff Region: U.S. Policy options and Implication. 

Hering, before the committee on Armed services, U.S.  Senate 

(Washington D C: US Government Printing office, 1990) p. 278. 

- Dempsey, J. (2003, 20 March): "Nato Agrees to strengthen country's  

Border Defense",  Financial Time, p4. 

- Drozdiak, W. (1996, 1 May):  "U. S – French Dispute" Financial 

Times, p 12. 

- European Council, Council Common Position of (2001, 11 June) on the 

international Criminal Court, Document no. 2001/443/CFSP 

- Fukuyama, F. (2005, October): "The Bush Doctrine, Before and After". 

Financial Time. pp 12-14.                         (http://www.sais-

jhu-edu/inside/pdf/2005-article/fukuyama-jt-101105-pdf.) 

- Gertz, B. (2003, 19 December): " Pentagon Plans Defence Against 

Mideast Missiles", Washington Times, p7. 

- Glasser, S. (2002, 19 December): "Russia Has Warning and overture on 

Missile Plan", Washington Post p.19. 

- Guggenheim, k. (2002, 18 December): "Bush Missile shield plan 

Draws Criticism", Associated press. 

- Gunaratna, R. (April, 2004): "the post- Madrid Face of Al- Qaeda" the 

Washington Quartely, 47, pp 12-14. 

- Haeri, S. (2004, 4Mareh): "Greater middle East" Asia Times. 

(http://www.atimes.com/middle=Eas/FCO4K06.html)  

- Hanson, V. (2002) "Good bye to Europe?" Commentary, P. 4. 

- Helm, T. (2003, 16 January): "Labour Anger at Decision to Back Son 

of star wars", Daily Telegram, p5. 

- Hendrilk, He (October, 2002): "Manifesto" The New York,  v. 18,.31 # 

p, 12 -14. 

http://www.sais-jhu-edu/inside/pdf/2005-article/fukuyama-jt-101105-pdf
http://www.sais-jhu-edu/inside/pdf/2005-article/fukuyama-jt-101105-pdf
http://www.atimes.com/middle=Eas/FCO4K06.htm


 

 163 

http://story.news.yahoo.com/news?tumpl=story2andcid=54484=/ap/20021

1218/ap_on_go_pr/wh/missile_defence8printer=10 

http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/601042002_botoo_02.html.) 

- Huntington, s. (1988-1989, winter): "the US Decline or Renewal". 

Foreign Affairs, 67, pp- 93- 94. 

- Ikenberry, J. (October, 2002): "Preventive war" Foreign Affairs, 106 

- Ivanov, I. (2000, October): "The Missile- Defense Mistake 

undermining strategic stability and the ABM treaty Foreign Affairs, 

79, pp15-20. 

- " Iran's Strategic weapons programmes : A Net Assessment (2005) , 

International Institute for Strategic Studies , London : Routledge , 

pp 22 – 35 . 

- Jeris, R. (fall, 2005): "why the Bush Doctrine cannot be sustained". 

Political Quarterly, The Academy of political science, vol. 120 pp 254 

– 255.  

- Joint statement by the quartet, DS Department of the state office of the 

spokesman, Washington D.C. 20 December, 2002 

(http://www.Nsembassy-

Israel.org/il/publish/peace/archives/2002/december/122103.html.) 

- Kagan, R. (June, 2002): "Power and Weakness", Policy Review, 113, 

pp. 24, 28 http://www.policyreview.org/Juno2/kagan-print.html. 

- Kelly, M. (2002, 2 February): "Bush's view of world Evolves", state of 

the Union Message. Washington Post p.4. 

- Kissinger, H. (2003, 9 February) "The Atlantic Alliance in the Gravest 

Crisis", Tribune media service international, p 42 – 144 

(http://www.timsfeatures.com/tmsfeatures/subcategory.jsp.) 

- Kissinger, H. (January, 1991): "A postwar Agenda". News week, pp 

26-30. 

http://story.news.yahoo.com/news?tumpl=story2andcid=54484=/ap/200211218/ap_on_go_pr/wh/missile_defence8printer=10
http://story.news.yahoo.com/news?tumpl=story2andcid=54484=/ap/200211218/ap_on_go_pr/wh/missile_defence8printer=10
http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/601042002_botoo_02.html
http://www.nsembassy-israel.org/il/publish/peace/archives/2002/december/122103.html
http://www.nsembassy-israel.org/il/publish/peace/archives/2002/december/122103.html
http://www.policyreview.org/Juno2/kagan-print.html
http://www.timsfeatures.com/tmsfeatures/subcategory.jsp


 

 164 

- Krauthamer, C. (April, 1991): "The unpolar moment", Foreign Affairs, 

72 PP 22 -24. 

- Krepon, M. (2001, May-June): "lost space" Foreign Affairs, 80, pp2-8. 

- Lewis, N. (2002, 5 May); U.S to Renounce it's Role in Pact for world 

Tribunal". New York Times. P5 

- Liven, A. (2001, October): "Fighting Terrorism: Lesson from the Cold 

war Policy Briet, Washington, 7 pp 5-7. 

- Machines, C. (2003, April): "A different kind of war? September 11 

and the United States war". Review of international studies, 29, 

p.175. 

- Meyers, S. (2001,2 January),: "Clinton Approves war crime Court: In 

Challenge to Republicans Global", International Heraled Tribume, 

p2. 

- Morationos, M. (1999, 4 Avril), "Les mirage de l'etat Palestinien: Un 

engagement plus prononce de l'unian europeenne", Le mande diplama 

tique, p. 4. 

- Moritan, R. (Autumn, 1992): "the Developing world and the New 

world order" Washington Quarterly, 15, pp 60-72. 

- NYE, J. (2003, 11 march): "Europe is Too Powerful to be ignored" 

Financial Times, p p 12 -14. 

- Nye, J. (2003, September): "the U.S. National security Strategy: A 

Debate" Council of Foreign Relation, Washington. Pp:22-25. 

- Nye, J. (November, 1990): " the Changing Nature of the world power." 

Political Science Quarterly 105, pp 12-23. 

- Pfaff, W. (December, 1990-1991): "Redefining world Power", Foreign 

Affairs, 70. pp 40-53. 

- Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United states. 

//September 2001" office of the prime minister, 4October 2001. 

http://www.pm.gov.uk/outpat/page1812.asp? 

http://www.pm.gov.uk/outpat/page1812.asp


 

 165 

- Rice, C. (2000, January February): "Promoting the national foreign 

Affairs" Public Affairs, p. 25-27. 

- Ricks, T, Leab, V. (2002, 16 October): " Bush Developing military 

Policy of striking First, New Doctrine addresses Terrorism 

"Washington post, p. 2. 

- Roberts, A. (July, 1991):" A New Age in International Relations". 

International Affairs, 67. pp 60-72. 

- Roy, O. (2003, 13 may): "Europe won't befooled Again", Financial 

Times, p p 13 – 15. 

- Sanger, D, Forguhart, N. (2004,2 January): " Taking Look Back at the 

axe of evil", the National Herald Tribune, p.5. 

- secretary of Defense Donald Rumsfeld," Missile Defense programme 

Direction" Memorandum, office of Secretary Defense January 2002.  

- Shlaes, A. (2003, 15 March): "New Europe, New Divide" Financial 

Times, p 13.  

- Shlaes, A. (2003, 28 March): "Rumsfeld is Right a bout Fearful 

Europe",  is Right a bout Fearful Europe", Financial Times, p3. 

- Siman, J. (2002, 30 July): "Iraq: countdown to war?" the Guardian. P3. 

- Soros, G. (2003, April): "the Bubble of American Supremacy". Public 

Affairs, p.27 

- Spiegel, P. (2003,27 February): "US Expands it military presence 

around Global", Financial Times; P.3 

-  Stanely, H. (1991, Fall): "A New world and its troubles", Foreign 

Affairs, 69, pp 17-23. 

- Stevenson, J. (2003, 3 December): " the New face of old-style 

Terrorism". The international Herald Tribune, p. 4. 

-  Sunic, T. (199, 12 may) "The Gulf war in Europe" Chronicles, p. 49. 

- Swann, R. (1991 – 20 December): "self – Interest wins out" Middle 

East International, p. 13. 



 

 166 

- Traynor, I. (2002, 17 A gust): "East Europeans Torn on the Rock by 

international Court Row". Guardian Unlimited pp 12-14. 

- United Nations "letter Dated 7 October 2001 from the Permanent 

Representative of the United states of America to the United Notions  

Addressed to the president of the security council "UN Document 

s/2001/946. (http://www.unit/vas/s-2001-946.htm.)  

- United Nations, (February, 2003): 1CC Assembly of states parties" 

press Release UN Document, L/3026. pp72-74. 

- Us Department of Defense, "Missile Defense operations 

Announcement, "News Release.no.642_02,17December. 

- US Department of State performance – Based Roadmap to a permanent 

Two – state solution to the Israeli – Palestinian conflict" press 

statement, 30 April, 2003. 

- US White House, office of the press secretary presidential Address to 

the Nation." 7 October 2001 

- US white House, office of the press secretary, Address to a joint 

session of congress and the American people".  20 September 2001. 

(http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/691/20010920-8/html.) 

- Vinocur, J. (2003, 18 December): "In EU, France Now Leads and 

Germany follow", Herald Tribune, pp1-6. 

- Wallace, w. (2001, may-June): "Europe, the Necessary Partner". 

Foreign Affairs, 80. pp16-34. 

- Weisman, S. (2003, 17 March): "A long winding Road to a Diplomatic 

Dead End".  New York Times, p. 2.   

- Whitny, G. (1992, 13 December): "5 courts March to instruct Europe 

once concept independent". New York Times P. 26 

- Wright, R. (1991, 26 June): "Old ways falling But New order is still 

Murky", Los Angles Times, p7. 

http://www.unit/vas/s-2001-946.htm
http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/691/20010920-8/html


 

 167 

- Wright, R. (2005, 16 February) :"U.S And U.N. step up pressure on 

Syria " , Washington Post . p 12 . 

- Wright, R. (2004, 28 June): "Iraq Occupation Erodes Bush Doctrine" 

Washington Past, P 12.    

- "Behind the U.S. Rift with Europeans: slights and politics."  (2003,27 

March) Washington, p.6. 

- "war in Afghanistan." (2001, October) International institute for 

strategic studies. Pp 245 – 246. 

(http://www.definse.link.mil/news/Dec2002/612172002_42_02html) 

  (http://www.state.gov/r/pa/pre/ps/2003/20062pf.htm).  

- (http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/10/2001007-8.html. )  

 

 

 

http://www.definse.link.mil/news/Dec2002/612172002_42_02html
http://www.state.gov/r/pa/pre/ps/2003/20062pf.htm
http://www.whitehouse.gov/news/release/2001/10/2001007-8.html

