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األمن اجلامعي

(Collective Security) من اجلماعي الأ
يمكن اختصار املبدأ األسايس الكامن وراء هذا املفهوم باجلملة التالية »الفرد يف سبيل 
اجلميع واجلميع يف سبيل الفرد«، ووصفه وسيلة للحفاظ عىل السالم بني الدول، قد يكون 
توازن  بني  املسافة  منتصف  يف  واقعًا  اجلامعي  باألمن  اخلاص  والقانوين  الدبلومايس  التنظيم 
قوى منعدم وحكومة عاملية. ومع أنه ُينظر أحيانًا إىل فكرة احلكومة العاملية الواحدة عىل أهنا 
حل ملشكلة احلرب، فإن من املستبعد متامًا أن يتم اللجوء إليها يف تصميم واٍع. وتبدو فكرة 
األمن اجلامعي جذابة ألهنا توحي باحلصول عىل الفوائد املزعومة حلكومة عاملية من دون تغيري 

املالمح الرئيسة لنظام الدول الفوضوي.

آليات ذات ركيزة قانونية، ُصممت  وبتعابري شكلية، يشري األمن اجلامعي إىل جمموعة 
ملنع اعتداء أي دولة عىل أخرى، أو قمع ذلك االعتداء إن حدث. ويتم حتقيق ذلك عرب توجيه 
هتديدات ذات صدقية إىل املعتدين احلقيقيني أو املحتملني، وتوجيه وعود ذات صدقية أيضًا 
إىل الضحايا احلقيقيني أو املحتملني، باختاذ تدابري مجاعية فاعلة للحفاظ عىل السالم، وتنفيذها 
العقوبات وحتى  الدبلوماسية وفرض  املقاطعة  بني  التدابري  تراوح هذه  وقد  الرضورة.  عند 
خالل  من  املعتدين  ضد  مجاعي  عقاب  يف  الفكرة  أساس  ويكمن  عسكرية.  بأعامل  القيام 
حلل  القوة  إىل  اللجوء  عن  النظام  هذا  إىل  املنتمية  الدول  وتتنازل  جدًا.  كبرية  قوة  استخدام 
النزاعات الناشبة بينها، ولكنها تعد يف الوقت نفسه باستخدام القوة اجلامعية ضد أي معتٍد. 

أما يف املسائل األخرى كافة فتبقى الدول كيانًا صاحب سيادة.

النظام،  أعضاء  بني  السالم  احلفاظ عىل  األمن اجلامعي يف  نظام  اهلدف يف  ويكمن 
أمن  نظام  األطليس  شامل  حلف  ُيَعد  ال  املثال،  سبيل  فعىل  واخلارج.  النظام  بني  وليس 
مثالية،  نظر  وجهة  من  اجلامعي.  الدفاع  نظاَم  تسميته  يمكن  وربام  حتالف،  إنه  مجاعي. 
تضمحل احلاجة إىل التحالفات يف نظام أمن عاملي؛ إذ إن األمن اجلامعي يسمح للدول 
استخدمت  ما  إذا  باملساعدة  موعودة  ألهنا  للقوة  اجلانب  أحادي  استخدام  عن  بالتخيل 
دولة ما القوة ضدها بصورة غري قانونية. يف الوقت عينه، ُيطلب من الدول كافة املشاركة 

يف تعزيز العقوبات عىل املعتدي.

ثالثة أسباب ترشح لنا انجذاب املحللني )وأحيانًا الدول( إىل فكرة األمن اجلامعي. أواًل، 
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َتـِعد هذه الفكرة الدول كافة باألمن، وليس الدول األكثر قوة فحسب. من حيث املبدأ، متلك 
الدول كلها دافعًا لالنضامم إىل مثل هذا النظام بام أهنا كلها عرضة لتهديد احلرب. ثانيًا، يؤمن 
عىل  منسق  فعل  رد  تعزيز  يف  األقل  عىل  الدولية،  بالعالقات  أكرب  يقينًا  مبدئيًا  اجلامعي  األمن 
احلرب. ثالثًا، يركز األمن اجلامعي عىل مشكلة واضحة ظاهريًا، هي االعتداء بالصورة النمطية 
املعروفة له، كاالعتداء العسكري عىل سالمة أرايض الدول األعضاء أو عىل استقالهلا السيايس.

وقد ظهرت أول حماولة رئيسة إلنشاء نظام أمن مجاعي يف هناية احلرب العاملية األوىل، 
مع توقيع ميثاق عصبة األمم. ومثلت املادة 10 من امليثاق التي تضمن السالم، مع املادة 16 
التي تؤمن التهديد بالرد املضاد، جوهَر األمن اجلامعي. وقد ُطلب يف املادة 10 من كل دولة 
عضو ضامن وحدة أرايض الدول األعضاء األخرى وسالمتها السياسية. ولتأمني هذا الوعد، 
كانت كل دولة عضو )وفقًا للامدة 16( بحالة حرب تلقائية مع أي معتٍد. وتعكس قصة عصبة 
األمم املؤسفة التي فشلت يف املحافظة عىل السالم واألمن الدوليني )حتى إن خليفتها، األمم 
املتحدة، ال تذكر عبارة »األمن اجلامعي« يف ميثاقها( بعض املشكالت الرئيسة مع هذا املفهوم 

باعتباره وسيلة للحفاظ عىل السالم.

عىل  النظام  يف  قوة  الدول  أكثر  وشاماًل  فعاًل،  عامليًا  اجلامعي  األمن  يكن  مل  ما  أواًل، 
النظام،  األخرية خارج  الدول  كانت  وإذا  األرجح.  فاعاًل عىل  يكون  فلن  اخلصوص،  وجه 
فلن تستطيع الدول األخرى االعتامد عىل األمن اجلامعي حلامية أنفسها من القوى العظمى. 
هذا ما كانت عليه احلال يف مرحلة ما بني احلربني. فالواليات املتحدة مل تنضم إىل النظام، أما 
القوى العظمى األخرى )بام فيها االحتاد السوفيايت والصني وأملانيا واليابان( فلم تكن قط من 

األعضاء الدائمني يف النظام.

ثانيًا، تعتمد فاعلية األمن اجلامعي عىل إيامن الدول املشرتك بنظرية أن السالم »ال يتجزأ«؛ 
أي أن االعتداء عىل أي دولة يعني اتباع األعضاء السلوك ذاته، بغض النظر عن املكان الذي 
بني  مشرتكة  النظرية  هذه  كانت  والضحية.  املعتدي  من  كل  هويتي  وعن  االعتداء،  فيه  يقع 
دول عدة عند هناية احلرب العاملية األوىل، نظرًا إىل االنتشار الرسيع والكبري للحرب والدمار 
الذي سببته. غري أنه يبقى رضبًا من املثالية، االعتقاد بأن األمن اجلامعي قادر عىل احللول متامًا 
حمل توازن القوى وحسابات املصلحة القومية. فعىل سبيل املثال، كان السبب يف رفض بعض 
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أنه  اعتقادها  بعد غزوها ألبيسينيا )احلبشة( عام 1934،  إيطاليا  الدول فرض عقوبات عىل 
بإمكان إيطاليا أن تبقى حليفة مفيدة ضد أملانيا.

التحديد  صعبة  تبقى  فإهنا  »اعتداء«،  كلمة  معنى  إدراك  سهولة  من  الرغم  عىل  ثالثًا، 
متمركزة  اليابانية  الفرق  بإبقاء  الصني  مع  اليابانية  املعاهدات  سمحت  فمثاًل،  التطبيق.  عند 
عىل سكك احلديد اليابانية يف منشوريا، وقد كان هلذه الفرق حق الدفاع عن نفسها. لذلك، 
عندما انفجرت قنبلة عىل سكة حديدية قرب مدينة مودكن يف أيلول/سبتمرب 1931، احتل 
اليابانيون املدينة وسيطروا عىل مقاطعة منشوريا كاملة، فادعت الصني عىل اليابان العتدائها 
األمم عامًا  نفسها. وقد أمضت عصبة  تدافع عن  بأهنا كانت  فقد زعمت  اليابان  أما  عليها، 
اللعبة  ـ  الدولة  إنشاء  من  اليابان  متكنت  األثناء  هذه  ويف  حق؛  عىل  كان  من  لتحديد  كاماًل 

اخلاصة هبا يف املنطقة.

وضع  عىل  للحفاظ  مكرس  وهو  كبري،  حد  إىل  حمافظًا  اجلامعي  األمن  مفهوم  ُيَعد  أخريًا، 
ف »االعتداء« بأنه أسوأ جريمة يف العالقات الدولية، ويفرتض وجود آليات  األرايض القائم، وُيعرِّ
سلمية حلصول تغيريات إقليمية، ما جيعل احلرب غري رضورية. ويف القرن احلادي والعرشين، يف 
الوقت الذي أصبحت احلروب داخل البلدان هي القاعدة بداًل من أن تكون بينها، من غري املرجح 

أن يكون األمن اجلامعي حاًل، وإن آمنت القوى العظمى جمتمعة بفرضياته األساسية. 

احللف؛  العادلة؛  احلرب  القوى؛  حتالف  املشرتك؛  األمن  املتحدة؛  األمم  أيضًا:  انظر 
السيادة؛ عصبة األمم؛ العقوبات؛ الفوىض؛ املثالية.
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