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  :مقدمة

يســعى الباحــث ـفـي الـبـاب األول إـلـى تـقـديم مــدخل نظــري حــول الفكــرة األساســية للدراســة، والمتمثـلـة ـفـي      
ي أوقـات األزمـات، وتوضـيح مـا إذا كانـت العالقـة بينهمـا تحديد العالقة بين األمن القومي والديموقراطية ف
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ًتتسم دائما بالتصادم سواء في الدول الديموقراطية أم في الدول غير الديموقراطية، باإلضافة إلى تحديد ما 
ًإذا كانــــت الــــنظم الديموقراطيــــة أكثــــر نجاحــــا فــــي التعامــــل مــــع أزمــــات األمــــن القــــومي مــــن الــــنظم غيــــر 

  . الديموقراطية
التـي لتأصيل النظـري للمفـاهيم األساسـية ايتم في الفصل األول األول فصلين، يتضمن الباب  ومن هنا     

من القومي والديموقراطية واألزمة، وذلك بهدف التعـرف علـى العالقـات تستخدمها الدراسة، وهي مفاهيم األ
   .المحتملة بين تلك المفاهيم

ة لبدء االهتمـام األكـاديمي بدراسـة العالقـة بـين األمـن القـومي      أما الفصل الثاني، فيتضمن خلفية تاريخي
ًوالديموقراطية، على اعتبار أن القضية قديمة ولكن االهتمام الدولي بهـا لـم يصـبح موضـوعا للنقـاش العـام 
سوى في عقد السبعينيات من القرن العشرين، وهو العقد الذي شهد موجة من التحول الـديموقراطي شـملت 

  .لدول النامية التي كانت تحكمها أنظمة سلطويةالعديد من ا
ًومــن هنــا يتضــمن هــذا الفصــل عــددا مــن القضــايا المهمــة المتعلقــة بمعضــالت األمــن القــومي التــي قــد      

ى كمـا يحــاول هـذا الفصـل اإلجابـة عـلـ. تتعـارض مـع الديموقراطيـة، مثـل مشــاكل السـرية والقابليـة للمسـاءلة
لكـل دولـة علـى حـدة، وكـذلك تأثيرهـا األمـن القـومي علـى ة  الديموقراطيـأثيرعدد مـن التسـاؤالت المتعلقـة بتـ

هــل يــؤدي االلـتـزام بالمعــايير الديموقراطـيـة إلــى : ومــن بــين تـلـك األســئلة. لعالقــات السياســية الدوليــةاعـلـى 
في  هل النظم الديموقراطية أفضل من النظم السلطوية .نجاح سياسات األمن القومي في أوقات األزمات؟

أم أن النظم السلطوية هي األفضل في هذا . لتعامل مع قضايا األمن القومي خاصة في أوقات األزمات؟ا
  .المجال؟

يحاول الباحث اإلجابة على تلـك األسـئلة مـن خـالل اسـتعراض مـوجز لعـدد مـن تجـارب عـدة دول ذات      
 ـفـي أوـقـات األزمــات، ودراســة أنظمــة سياســية متبايـنـة ـفـي التعامــل مــع مســألة األمــن الـقـومي والديموقراطـيـة

قضــية التحــول اـلـديموقراطي فــي الــدول النامـيـة وتأثيراتهــا علــى تعزـيـز األمــن القــومي لتـلـك الــدول، وتعزيــز 
  .السلم واألمن الدوليين بشكل عام
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   وتحديد أبعادهالقوميتعريف مفهوم األمن : المبحث األول

     ده وتحديد أبعاديموقراطيةتعريف مفهوم ال: لثانيالمبحث ا

  تعريف األزمة وتحديد أهم مصادرها: ثالثالالمبحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مقدمة

، وهي مفاهيم األمن  الدراسةألساسية التي تستخدمها للمفاهيم ايهدف هذا الفصل إلى التأصيل النظري   
يـهــدف الباحـــث ـمــن التأصـــيل النظـــري لتـلــك المـفــاهيم إـلــى التـعــرف عـلــى و. الـقــومي والديموقراطـيــة واألزمـــة

 بلـد مـا علـى األمـن فيـه، تـأثير الوضـع الـديموقراطي فـي، خاصة فيما يتعلق بة فيما بينهاالعالقات المحتمل
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 التغلـب علـى مـا قـد يحـدث في بلد ما إلى اسـتطاعة ذلـك البلـدسوخ الديموقراطية أن يؤدي رومدى إمكانية 
  . في أوقات األزمات األمنية ومبادئ حكم القانوناالعتباراتصراع بين من فيه 
    

، "تعرـيـف مفهــوم األمــن الـقـومي وتحدـيـد أبعــاده: "المبحــث األول بعـنـوان: يشــمل هــذا الفصــل ثالـثـة مباحــث
ًسباب التي أدت إلى زيـادة االهتمـام بـاألمن القـومي الـذي أصـبح فرعـا جديـدا فـي العلـوم ويتم فيه دراسة األ ً

السياسية، واستعراض التعريفات المختلفة التي أوردها الباحثون لمفهوم األمن القومي، والتمييز بين مفهـوم 
 اإلســتراتيجية األمــن القــومي وبعــض المفــاهيم التــي يخــتلط معهــا، مثــل مفهــوم المصــلحة القوميــة، ومفهــوم

كما يتم في هذا المبحث دراسة عناصر قوة األمن القومي، وعوامل تهديـده، وخصـائص المفهـوم، . القومية
ومن ثم توضيح النظريات أو المدارس األساسية للتفكير في العالقات الدولية فيما يخص القضايا األمنية، 

   .والمفهوم الذي تتبناه الدراسة
ويــتم فــي هــذا المبحــث ". تعريــف مفهــوم الديموقراطيــة وتحديــد أبعــاده: "و بعنــوان   أمــا المبحــث الثــاني فهــ

اســـتعراض أهـــم التعريـفــات الـتــي ذكرهـــا الـبــاحثون فيمـــا يتعـلــق بمفهـــوم الديموقراطـيــة، واســـتعراض األشـــكال 
ة المـــداخل الرئيســـية لتحليـــل العمليـــ باإلضـــافة إلـــى دراســـة ،الدســـتورية والتنظيميـــة المرتبطـــة بالديموقراطيـــة

، والمتمثـلـة فـي أن الوالـيـات المتحــدة دولـة فيدرالـيـة، وأن هـنـاك الديموقراطيـة ـفـي الوالـيـات المتحـدة األمريكـيـة
 دراسـة يشـمل هـذا المبحـثكمـا . ًتوازنا ورقابة متبادلة بين السلطات الثالث التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية

ر الــذي تلعبــه جماعــات المصــالح فــي الحيــاة النظــام الحزبــي فــي الواليــات المتحــدة، وتوضــيح الــدور الكبيــ
  .السياسية األمريكية

   أما المبحث الثالث، فيتم فيه تعريف األزمة، واستعراض المحاوالت التي جرت لتجميـع تعريفـات األزمـة 
 سـبتمبر التـي بـدت 11في مجموعات فكرية معينة، وتوضيح أهـم سـمات األزمـة، مـع التطبيـق علـى أزمـة 

اخلية، إال أنها مثلـت فـي واقـع األمـر نقطـة تحـول جذريـة نحـو تكـريس نظـام دولـي جديـد ألول وهلة أزمة د
  .اتسم باالنفرادية في اتخاذ القرار في األزمة الدولية
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 وعسـكرية جديـدة أعقبـت سياسـيةة ً متوافقا مع ظـروف عالميـيم قيام الدراسات المهتمة باألمن القوكان   
ـبـــين الـقـــوى الدولـيـــة، نتجــــت عــــن الحــــرب  الـتـــيالحــــرب العالمـيـــة الثانـيـــة والتوازـنـــات والتـكـــتالت والمحــــاور 

أدى إـلــى اـلــذي شـــهدته هـــذه األخـيــرة، واـلــذي  الـنــوعيباإلضـــافة إـلــى االنتشـــار الكثـيــف لألســـلحة والتطـــور 
ً الموروثــة، وفــرض رؤيــة جديــدة لألمــن، وتحديــدا ليديــةالتقالنظــام الــدفاعي العــالمي وثوابتــه تعــديالت فــي 

 الغربية األمريكية بأهداف سياسية، حيـث بـرز نشأتهل المفهوم في ّ تحموقد. 1 للدولًجديدا للمجال األمني
  .في فترة الحرب الباردة واالستقطاب الدوليالعظمى كمحور للسياسات الخارجية للدول 

المـيـة الثانـيـة، إال أن جــذوره تعــود  بعــد الحــرب العلـقـومي ـقـد شــاعلح األمــن امصــط   وعـلـى اـلـرغم مــن أن 
 التـي أسسـت لـوالدة الدولـة القوميـة أو 1648إلى القرن السابع عشر، وبخاصة بعـد معاهـدة وسـتفاليا عـام 

 وشــكلت حقـبـة الحــرب الـبـاردة اإلطــار والمـنـاخ الـلـذين تحركــت فيهمــا Nation – State األمــة –الدوـلـة 
، "إستراتيجية األمـن القـومي"ًقاربات نظرية وأطر مؤسساتية وصوال إلى استخدام تعبير محاوالت صياغة م

وسادت مصطلحات الحرب الباردة مثل االحتواء والردع والتوازن والتعايش السلمي كعناوين بارزة في هـذه 
ـقــرن المقاربــات بـهــدف تحقيــق األـمــن والســـلم وتجنــب الحـــروب المــدمرة الـتــي شـــهدها النصــف األول ـمــن ال

  . العشرين

 مقوماته، إجراءات ضـمان مصادره،: ً تبعا لذلك مؤسسات أكاديمية مهتمة بمسائل األمن القومينشأت   
ٕ علمـيـة واعالميـة ومجــالت متخصصــة ومؤسسـاتحمايتـه، ـمـن معاهـد ومراـكـز بحـث تنتـمـي إلـى جامـعـات 

ي ـفـي الوالـيـات المتحــدة  ويشــكل مجـلـس األمــن الـقـوم.الرســميٕوادارات مؤسســات مرتبطــة ـبـالقرار السياســي 
 اـلـذي طرحــه والـتـر التعرـيـف د هــذا المجـلـسّ لهــذه المؤسســات، حـيـث جســواألمـثـلاألمريكـيـة النمــوذج األول 

قدرة الدولة على تحقيق أمنها بحيث ال تضطر إلى التضـحية بمصـالحها  ( بأنه القوميليبمان عن األمن 
  .2)الحربح إذا ما اضطرت عن طريق  لتفادي الحرب، والقدرة على حماية تلك المصالالمشروعة

 1947   وقد بدأ التشكيل التنظيمي المؤسسي لمصطلح األمن القومي بصدور قانون األمن القومي لعام 
علـى " الدراسـات اإلسـتراتيجية"ًعن الكونجرس األمريكي، أما بقية دول العالم فقد وضـعت عنوانـا آخـر هـو 

ً التخطــــيط السياســــي النشــــط حــــول المســــتقبل، ـبـــدال مــــن بوصــــفها اجتهــــادات ـفـــياألدبـيـــات الـتـــي عالجـتـــه 
وكــأي مصــطلح أو . ًاجتهــادات تعـنـي ضــمنيا محاوـلـة لصــياغة أجوـبـة أو ردود فعــل بقصــد حماـيـة الســيادة

 ال يمكن التوصل إلى تحديد دقيق لـه خـارج نطـاق المكـان والزمـان الـذي ، فإن مفهوم األمن القوميمفهوم

                                                 
  .1989، )الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة ( القومي العربياألمن بلقزيز، اهللا عبد 1

  .مرجع سبق ذكره،  الصاويعلي 2
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ً للتـعـديل والتطــوير انســجاما مــع المتغـيـرات والعواـمـل الـتـي ـتـؤثر ـفـي ًيتحــرك ـمـن خالـلـه، وهــو يخضــع دائـمـا
  3.بروزه إلى مسرح التداول

ً جديــدا فــي العلــوم السياســية، حيــث امتلــك ثقافــة وتــوفرت لــه المــادة ًفرعــا أصــبح األمــن القــومي وهكــذا   
كونـه حلقـة وصـل ٕوامكانيـة الخضـوع لمنـاهج بحـث علميـة، باإلضـافة إلـى ) تحقيق األمن(والهدف العلمي 

 االجتمــاع عديــدة، فــاألمن القــومي ظــاهرة مركبــة متعــددة األبعــاد تــربط فــي دراســتها بــين علــوم علــومبــين 
ً وقـدرا أكبـر المختلفـة كما تتطلـب االسـتفادة مـن المنـاهج ،واالقتصاد والعالقات الدولية ونظم الحكم وغيرها

وـيـذكر .  القــومي مــن الغــرب إـلـى دول الجـنـوب انتـقـل االهتمــام بظــاهرة األمــنوـقـد .مــن التكامــل المنهــاجي
البــاحثون عــدة أســباب لزيــادة االهتمــام بدراســة األمــن القــومي فــي مختلــف دول العــالم، بمــا يمكــن اعتبــاره 

  4:ظاهرة، ومن أهم تلك األسباب
 لمصـادرمسألة ضمان الرفاهية بما يعنيه ذلـك مـن تـأمين ليشمل في مفهوم المصلحة القومية وسع الت -1

 ضــمان ومحاولــة ،ارد، ومــن ثــم بــرز مفهــوم األمــن القــومي كتعبيــر عــن كــل مــن الرفاهيــة مــن ناحيــةالمــو
 مـن  زيـادة معـدل الرفاهيـةإلـى وحمايـة الترتيبـات الداخليـة التـي تـدفع ،مصادرها الخارجية مـن ناحيـة أخـرى

  .ناحية ثالثة
 ســارإـلـى حــروب، ومــن ـثـم  معــدل العـنـف وتصــاعد حــدة الصــراعات المباشــرة والـتـي قــد تتطــور ازدـيـاد -2

  . والدولياإلقليمياالهتمام باألمن القومي في موجات ارتبطت بتزايد الصراعات على المستويين 
عــد ُ تناحيــة،فمــن .  الشــعور لــدى دول الجنــوب بنــوعين مــن التهديــدات المتصــلة بأمنهــا القــوميازديــاد -3

 بالضــرورة مــن حرـيـة اتخــاذ وتحــدقتصــادي، ًاـلـديون الخارجـيـة المســتحقة عليهــا تهدـيـدا ألمنهــا السياســي واال
 من احتمـاالت قيـام الـدول الكبـرى بإسـاءة الصغرىومن ناحية أخرى، تخشى الدول . اإلستراتيجيةالقرارات 

 المتحـــدة لـــيس فقـــط لتحقيـــق مصـــالحها، ولكـــن لإلضـــرار األمـــمتوظيـــف المنظمـــات الدوليـــة وعلـــى رأســـها 
  . وأمنها القوميبمصالح الدول الصغرى

 االسـتقرار اإلحساس بالقلق والتوتر الداخلي والذي يمكن أن يتحول إلـى مظـاهر عديـدة مـن عـدم ايدتز -4
 عمليـة اإلنتـاج وكـذلك فـيوعدم األمن في الدول الصغرى، فال تزال تلك الدول تعاني من مشكالت كبـرى 

  .عملية التوزيع
ً أوسع وأكثر شـموال نظامة القومية إلى ثار االهتمام بظاهرة األمن القومي عند التحول من نظام الدولُي -5

  .كالنظام الفيدرالي، أو التجمعات االقتصادية الدولية

                                                 
    .29مرجع سابق، ص منذر سليمان،  3

:  القومي العربياألمن، )محرر( المشاط المنعمعبد .  في د"اإلطار النظري لألمن القومي العربي"عبد المنعم المشاط، . د4
  17-14، ص ص )1993 البحوث والدراسات العربية، معهد: القاهرة( أبعاده ومتطلباته
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 قومـيـة مســتقلة دولثـار موضــوع األمـن الـقـومي فـي حاـلـة تفـكـك الـدول الكـبـرى وخاصـة الفيدرالـيـة إلـى ُي -6
  .ذات سيادة

ده، األمــن القــومي وتحديــد أبعــادراســة مختلــف الجوانــب المتعلقــة بتعريــف مفهــوم    يــتم فــي الجــزء التــالي 
أهـم مـدارس واسـتعراض ، القـوميتعريـف مفهـوم األمـن وذلك من خالل دراسة عدة موضـوعات، مـن بينهـا 

:  النظرـيــات والـمــدارس المختلـفــة الـتــي تناولــت دراســـة األـمــن الـقــومي ـمــن زواـيــا مختلـفــةالـقــومي، أي األمــن
 سـواء ،دراسـة المسـتويات المتعـددة لألمـن القـومي، باإلضـافة إلـى )الخ....عسكرية، اقتصادية، مجتمعية (

، وحدود التداخل والتشـابك بـين تلـك )اإلقليمي والعالمي(على المستوى الداخلي أم على المستوى الخارجي 
  .المستويات

  :ضبط مصطلح األمن القومي وخلفياته: ًأوال

ل التعريف اللغوي واالصطالحي يتم فيما يلي تقديم تعريف إجرائي لمفهوم األمن القومي وذلك من خال   
  :للكلمتين اللتين يتكون منهما المفهوم

  : التعريف اللغوي واالصطالحي لمفهوم األمن-1

أمنـت فأنـا ": قال ابن منظـور. ِوالفعل الثالثي أمن أي حقق األمان. نقيض الخوف    األمن في اللغة هو
 ضــد الخيانــة، واإليمــان ضــد الكفــر، ، وأمنــت غيــري أي ضــد أخفتــه، فــاألمن ضــد الخــوف، واألمانــةآمــن

 وقــد ورد المفهــوم فــي 5".واإليمــان بمعنــى التصــديق، وضــده التكــذيب، فيقــال آمــن بــه قــوم وكــذب بــه قــوم
  .6"فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف: "القرآن الكريم بقوله تعالى

ًن على أن المفهوم يشير عمومـا إلـى تحقيـق حالـة    تتفق معظم األدبيات التي قامت بتعريف مفهوم األم
، ـمــان ببعدـيــه النفســـي والجســـدي محـــل الشـــعور ـبــالخوفٕ واحـــالل شـــعور األ،ـمــن انعـــدام الشـــعور ـبــالخوف

ة مرغوـبـة ال تقتصــر عـلـى فـئـة اجتماعـيـة معيـنـة أو مرتبطــة بمســتوى ـيـوالشــعور باألمــان قيمــة إنســانية كون
ٕلشــعور باألـمـان ويسـعى إـلـى تحقيـقـه وان اختلفـت درجــات المتمـتـع فقير مثـل الغـنـي يحـتـاج إلـى االـدخل، ـفـال

ُبه، ونظرا لصعوبة تحقيق األمان الكامل، فقد أصبح ينظر لألمن على أنـه مسـألة نسـبية مرهونـة بالسـعي  ً
  7.لتعزيز أفضل الشروط لتوافره

  :ة القوميمفهوم لواالصطالحيالتعريف اللغوي  -2

                                                 
  .140، ص)القاهرة، دار المعارف، دت(، تحقيق عبد اهللا علي الكبير لسان العرب، ابن منظور 5

  .4-3سورة قريش، اآليتان   6

  .30منذر سليمان، مرجع سابق، ص   7
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، والقوم يعني الرجـال دون النسـاء، وهـو لفـظ جمعـي ال واحـد )م.و.ق(هي المادة اللغوية لكلمة القومية    
أـمـا الفعــل الثالـثـي منهــا ـقـام، والرـبـاعي . ـلـه، وربـمـا ـيـدخل النســاء فـيـه عـلـى ســبيل التـبـع، وجمــع الـقـوم أـقـوام

 وعـنـدما.  بالمكــان، والـقـوم هــم الجماعــة الـتـي ـتـرتبط بمكــان مــا وتـقـيم فـيـهاالرتـبـاطأـقـام، ومنهــا ـيـأتي معـنـي 
يوجد قوم من الناس في أرض واحدة ويمـارس أفـراده الحيـاة بثقافـة واحـدة توجـد بيـنهم عالقـات أخـرى قويـة 

وتلـك الـروابط . ًتدور حول المصلحة المشتركة والتضـامن والنسـب، وعالقـات اجتماعيـة تجعلهـم يـدا واحـدة
  .ُهي التي توجد ما يسمى بالقومية

وعناصـــر . ّوـقــد عـبــر عنهـــا اـبــن خـلــدون بفكـــرة العصـــبية. بشـــري   وفـكــرة القومـيــة قديمـــة ـقــدم االجتمـــاع ال
القومية لدى أغلب مفكـري القوميـة العـرب هـي األرض المشـتركة، والتـاريخ، والثقافـة المشـتركة، والمصـالح 

هناك القومية فهي القضية محل االختالف، فالمشتركة، أما قضية تأسيس القومية أو باألحرى بناء الدولة 
والرأي الثـاني يفصـل بـين . 8ة القومية بالدولة، األول يرى أن الدولة تجسيد لمعنى القوميرأيان حول عالقة

القوميـــة كيـــان اجتمـــاعي تتـــوافر فيـــه المقومـــات  ويرجـــع ذلـــك الخـــالف إلـــى أن .9ةالقوميـــة والدولـــة القوميـــ
، إال أن وـمـن الطبيعــي أن يتجــه ذـلـك الكـيـان إـلـى إنشــاء نظــام سياســي يصــبح وعــاء ـلـه. األساســية الســابقة

ًذلك لم يحدث دائما بالضرورة في كل القوميات، فهناك قومية مجزأة، أو مستوعبة بجانب أخرى فـي دولـة 
فالقومية تنتمي إلى طائفة من الظواهر التي تتعلـق بعمليـة تحديـد هويـة أو . واحدة، وهناك قومية بال دولة
. ذاـتـي وموضــوعي: نتمــاء إـلـى مســتويينوتتمــايز عملـيـة تكــوين الهوـيـة أو اال. انتـمـاء جماعــات مــن الـنـاس

ويشـير المسـتوى الموضـوعي إلـى اإلقلـيم . ويشير المسـتوى الـذاتي إلـى اللغـة والتـاريخ والمصـالح المشـتركة
ًالسياسـي ونظـام الدولـة، وعندئـذ تنشــأ الدولـة القوميـة، تعبيـرا عـن كـيـان اجتمـاعي تجسـد فـي وعـاء سياســي 

  .هو الدولة

  :مي أهم تعريفات األمن القو-3

يعنـي أشـياء مختلفـة ألشـخاص " األمن القومي"م على الرغم من استخدامه على نطاق واسع، فإن مفهو   
ًفتقليديا كان يتم تعريـف األمـن القـومي علـى أنـه الحمايـة مـن الهجـوم الخـارجي، وبالتـالي فقـد تـم . مختلفين

وقد ثبت أن هذه . عسكريةت  يعني دفاعات عسكرية في مواجهة تهديداالنظر إليه بشكل أساسي على أنه
  .ًالرؤية ضيقة جيدا، فاألمن القومي يتضمن ما هو أكثر من تجهيز قوات مسلحة واستخدامها

                                                 
8 George Sehwar Zenberger, Power Politics: A Study of World of Society 
(London:Stevens & Sons Limited, 1964). 

Powel and Richard Robbins .in Walter W" Nation States and Violence" Anthlny Giddens,9

).1984The Free Press, : New York (Conflict and Consensus, )eds( 
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 يعتقـد بـأن أفضـل طريـق لزيـادة األمـن هـو زيـادة ء   واألكثر من ذلك، فإن مثل تلك الرؤية قـد تجعـل المـر
ً مهـم جـدا فـي األمـن، فإنهـا تعـد جانبـا واحـدا وعلى الرغم من أن القوة العسكرية هي مكون. القوة العسكرية ً ًُ

مثلـة لسـباقات تسـلح تسـببت فـي إضـعاف األمـن ولـيس فالتـاريخ ملـئ فـي واقـع األمـر بأ. من جوانب األمـن
  .  في تقويته

 بتقوية قوتها العسكرية ألغراض دفاعية من أجل أن تشعر أنها مثل هذه السباقات عادة بقيام دولة تبدأ   
أنهــا مهــددة، وـتـرد عـلـى ذـلـك ـبـأن تزـيـد مــن بوـيـؤدي هــذا الفعــل باـلـدول المجــاورة إـلـى أن تشــعر . ًأكـثـر أمـنـا

  .ًقدراتها العسكرية، مما يجعل الدولة األولى تشعر أنها أقل أمنا فيستمر السباق
حاجـــة إـلــى صـــياغة تعرـيــف أوســـع لألمـــن الـقــومي يتضـــمن األبعـــاد االقتصـــادية    أدى ذـلــك إـلــى ـبــروز ال

وقـد قـدم أرنولـد ولفـرز مثـل هـذا التعريـف عنـدما .  واالجتماعية، باإلضافة إلى البعـد العسـكريوالدبلوماسية
بمعـنــاه يشـــير األـمــن بمعـنــاه الموضـــوعي ـمــدى غـيــاب التهدـيــدات الموجـهــة للـقــيم المكتســـبة، ويـقــيس : (ـقــال

  10).الذاتي إلى غياب الخوف من أن تتعرض تلك القيم إلى هجوم
ى الـرغم مـن أن األمـن مـرتبط مباشـرة بـالقيم، فإنـه لـيس قيمـة فـي حـد ذاتـه، يوضح هذا التعريف أنه علـ   

ً أكثر أمنا ولكنها  ماأمةبالتالي فإن األفعال التي تجعل  و،ٕوانما موقف يسمح لدولة ما بالحفاظ على قيمها
 ولـذلك فـإن األمـن يصـبح ة، موضـوعيومـن الصـعب قيـاس األمـن بـأي طريقـة. هـاتحط مـن قيمهـا ال نفـع ل

ًيمـــا مبنـيــا عـلــى مـفــاهيم ال تتعـلــق ـبــالقوة والضـــعف، وانمـــا أيضـــا بالـقــدرات والنواـيــا الخاصـــة بالتهدـيــدات تقي ً ًٕ
  .المدركة

   ويقــود عــدم الثقــة بشــأن المســتوى الحقيقــي للتهديــد إلــى التخطــيط للبــديل األســوأ بســبب النتــائج القاســية 
. دى القـيـاس المطـلـق، ألـنـه موقــف نســبيللفشــل األمـنـي، وحـتـى إذا كاـنـت المفــاهيم دقيقــة، فــإن األمــر يتحــ

فاألمن يتم قياسه نسبة إلـى التهديـدات القائمـة والمحتملـة، وألنـه مـن غيـر الممكـن تحقيـق أمـن مطلـق ضـد 
ًوأخـيـرا، فمــن . كــل التهدـيـدات المحتمـلـة، فيجــب تحدـيـد مســتويات عــدم األمــن الـتـي يمكــن أن تكــون مقبوـلـة

ٕ جامـــدا يوجـــد ـفــي ـفــراغ، وانـمــا ـيــتم تحدـيــدًالمـهــم إدراك أن األـمــن الـقــومي ـلــيس موقـفــا  ـفــي ضـــوء ـكــل مـــن هً
  .تغير بشكل دائمي الدولية والمحلية، وكل منهما البيئتين

الجـــزء مـــن سياســـة الحكومـــة اـلــذي يســـتهدف خلـــق ذلـــك "بأـنــه  تريجـــر وكرننـبــرج األمـــن القـــومي يعـــرف   
 تصـرفات يسـعى المجتمـع أية"عني  بأنه يجرنكيس هنري ويعرفه 11". المواتية لحماية القيم الحيويةالظروف

                                                 
: Baltimore(Discord and collaboration, Essays on International Politics  Wolfers, Arnold 10

John Hopkins University Press, 1962), P.150. 
  

11 Frank Trager and Philip Kronenberg (eds.), National Security and American 
Society (Kansas: Kansas University Press, 1973), p35-36. 
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 هــو التنمـيـة، وـبـدون األمــن" روـبـرت ماكنمــارا فـيـرى أن أمــا. 12ء إـلـى حـفـظ حـقـه ـفـي البـقـا– طريقهــا عــن –
 .13ةآمن يمكن أن يوجد أمن، والدول التي ال تنمو في الواقع، ال يمكن ببساطة أن تظل التنمية 

 بـاري يـذكرو. لمفهـومًدرا مـن التخلـف النظـري لأن هنـاك قـتعريفـات مفهـوم األمـن القـومي    ويوضح تنوع 
  :14ي لذلك التخلف، وهبوزان عدة أسباب

معقد ومركب لدرجة يصعب معها جذب الدارسين إليه، حيث انصرفوا إلى مفاهيم  مفهوماألمن القومي  -أ
  .أي أنه مفهوم مثير للخالف واالختالف مرونة،أكثر 

الواقعـيــة الـتــي رســـمت فكـــرة  ةالمدرســـ، الســـيما بـعــد ـبــروز التشـــابك ـبــين األـمــن الـقــومي ومفـهــوم الـقــوة -ب
لألمــن علــى أنــه مشــتق مــن القــوة وأنــه أداة  نظــرُيالتـنـافس مــن أجــل القــوة فــي العالقــات الدوليــة، وبحيــث 

  .لتعظيمها

  .لألمن القومي وهو السالم ًبديالًظهور موجة من المثاليين ترفض المدرسة الواقعية وتطرح هدفا  -ج

فـي مجـال األمـن القـومي واهتمامهـا بالجوانـب العسـكرية لألمـن، وتكريسـه  اإلسـتراتيجيةاسـات غلبـة الدر -د
والبعد النظري  التحليليالمتطلبات الدفاعية والحفاظ على الوضع القائم، مما أسهم في تحجيم األفق  لخدمة

 .للمفهوم

ـنـاورة علـيـه ســواء فــي تكــريس غمــوض المفهــوم، لـتـوفير فرصــة أكـبـر مــن الم فــيدور رجــال السياســة  -هـــ
  . الصراع الخارجيمالداخلي أ االستهالكأغراض 

 :وبعض المفاهيم المشابهة لهاألمن القومي مفهوم التمييز بين  -4

أكـثـر المفــاهيم الـتـي ـيـتم الخـلـط بينهــا وـبـين  مــن  القومـيـةواإلســتراتيجية المصــلحة القومـيـة امفهومــُيعــد      
مفـهـوم األـمـن الـقـومي  الـتـالي ـمـن الدراســة إـلـى وضــع حــدود ـبـين مفـهـوم األـمـن الـقـومي وـلـذلك يســعى الجــزء

  .مفهومي المصلحة القومية واإلستراتيجية القوميةو

  

                                                 
12 Henry Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy (London: Wild Field and 
Nicholson, 1969), p 46.  
 
13 .McNamara, The Essence of Security (New York: Harper Press, 1966), p149. 
14 Barry Buzan, People, States and Fear (London: Wheatsheaf Books, LTD, 1983), PP 
6-10 
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  :مفهوم األمن القومي والمصلحة القومية بينالتمييز  - أ

ومـدى   للدولـة،السياسة الخارجيـة ة لوصف وشرح وتقويم مصادر كأداة تحليلي القوميةستخدم المصلحة ُت    
. أو اقتـراح سياسـة مـا اسـتنكارتبرير أو في المصلحة القومية كأداة للعمل السياسي  ويتم توظيف. تهاكفاء

هـي التـي تقـرر علـى أنهـا القوميـة  المصـلحةالنظـر إلـى والقوة، ًوغالبا ما يتم الربط بين المصلحة القومية و
 ولـيس فقـط مصـالح قوميـة المصـالحالبهـدف تعزيـز  رسـمهاالسياسـة الخارجيـة، وذلـك أن تلـك السياسـة يـتم 

  .كل فرد على حدة

فـي وجودهـا واسـتمرارها مـا يحقـق  لـةهـي األوضـاع التـي تـرى الدو ق،ً، وفقـا لمـا سـبالقوميـةن المصـلحة إ   
 الخارجيـةتتضمن الحفاظ على قيم الدولة وصيانة استقاللها وكيانها وحرياتها في عالقاتهـا  وهي أهدافها،

للتـأثير علـى البيئـة الدوليـة   محاولتهـافـي  المفهـومًغالبا ما تستخدم الدولة هذا و. ودعم هيمنتها االقتصادية
  .لصالحها

كـأداة تحليليـة فـي مجـال السياسـة الخارجيـة علـى  القوميـةأن هناك من يرفض قبول مفهوم المصلحة  كما   
فة إلــى غيــاب ضــاباإلالتحديــد الكلــي والتصــنيف الجزئــي لمكوناتــه،  إلــىأســاس ضــخامة المفهــوم وافتقــاره 

ً بــالقيم يجعلــه كيانــا أضــخم مــن  المفهــومارتبــاطكمــا أن . المفهــوم بعــد تحديــده لتجســيدالوســائل اإلجرائيــة 
  .15همكونات

ًالقــومي والمصــلحة القومـيـة، فســنجد أن هـنـاك اتجاهــا  األمــنانتقلـنـا إـلـى التعــرف عـلـى العالـقـة ـبـين  ٕواذا   
جاه آخر يرى وجود عالقة تأثير متبادل بـين المفهـومين، وهناك ات. لآلخر كمرادفيستخدم كال المفهومين 

 للدوـلـةالـقـومي لدوـلـة مــا تعكــس مصــلحتها القومـيـة، وكــذلك ـفـإن تحدـيـد المصــلحة القومـيـة  األمــنفنظرـيـة 

ًينطلق من مفهوم واضح ألمنها وما يمكن أن يشكل خطرا أو تهديدا لألمن    .القوميً

 : القوميةراتيجيةواإلستمفهوم األمن القومي  بينالتمييز  -ب

ًوهـي مفهـوم عسـكري أساسـا تطـور وأصـبحت لـه مضـامين ، ًأساسـا فـن القيـادة باإلسـتراتيجية المقصـود   
مصـادر  لكـلهـي تلـك العمليـة التـي يـتم فيهـا الصـهر الكامـل  اإلسـتراتيجيةواجتماعيـة، فصـارت  سياسـية
القوميــة العليــا،  المصــلحةقيــق  فــي الجســد السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي للدولــة مــن أجــل تحالقــوة

 .واألهداف المطلوب إنجازها في إطار فلسفة األمن القومي

                                                 
15 Keith Krause and Michael William, (ed.), Critical Security Studies : Concepts 
and Cases, (Mineapolis: University of Minnesota Press, 1987). 
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وتنبع المصالح القومية من التفاعل بين القيم .  وتنفيذهااإلستراتيجية القوميةصعب تحديد كيفية تشكيل ي   
ُونظريا يجب أن تقدم هذه المصـالح القوميـة األهـدا. والبيئتين المحلية والدولية وفـي . ف إلسـتراتيجية قوميـةً

  16:الممارسة هناك صعوبتان مهمتان تتسببان في إعاقة تشكيل مثل هذه السياسة
وعلــى ســبيل . تتمثــل فــي أن العناصــر التــي تــؤثر علــى البيئــة قــد تكــون غيــر مؤكــدة أو غامضــة: األولــى

  .إدراكها بشكل مختلفالمثال فإن طبيعة ودرجة التهديدات للقيم الواضحة قد ال تكون واضحة أو قد يتم 
. ال يوجــد ميكــانيزم يمكــن مــن خالـلـه وضــع إســتراتيجية لألمــن الـقـومي تنـبـع مــن المصــالح القومـيـة: الثانـيـة

ًوكنتيجة لذلك فبدال من أن تكون هناك خطة متكاملة تخدم لتحقيق المصالح القومية وتقود تشكيل سياسـة 
كيلها مـن خـالل المفـاهيم والمعتقـدات لصـانعي القـرار األمن القومي، فإن اإلستراتيجية تميل إلى أن يتم تش

وتشكل هـذه الهياكـل والعمليـات نظـام األمـن . كل على حدة، والهياكل والعمليات لصنع قرار األمن القومي
  .   القومي

المتاحـة تحـت جميـع الظـروف مـن أجـل  القوميـةاسـتخدام اإلمكانـات  القوميـة    ويتطلب تنفيذ اإلستراتيجية
، بهـدف تحقيـق مصـالح األمـن القـومي للدولـة التهديداتى سيطرة ممكنة على العدو عن طريق إنتاج أقص

والعملية القائمة على االسـتخدام األمثـل للقـوى والمصـادر القوميـة  العلميةفهي منظومة األساليب والوسائل 
 القوميـةاف الخطـط والمبـادئ التـي تحـدد األهـد مجموعـةأهـداف األمـن القـومي، أو أنهـا  تحقيـقمـن أجـل 

لتحقيـق أهـدافها القوميـة  والمبـادئٕللدولة في جميع المجاالت في نطاق التعـاون الـدولي وادارة تلـك الخطـط 
  .التي تحدد طبيعة النظام الدولي المعاصر والقواعدفي حدود القوة المتاحة، وفي إطار المبادئ 

ًالقومـيـة ماديـا ومعنوـيـاالقـوة  ومكوـنـاتعناصــر (أن زـيـادة القـوة القومـيـة للدولـة  والشـك     ؤدي إـلـى زـيـادة تـ) ً
ًوهنا نجد اختالفا في وجهات النظر حول طبيعـة العالقـات بـين .  بالعكس والعكسالشعور باألمن القومي 

أن  والبـد والوحيـد للعالقـات بـين الـدول، ييوجـد رأي يـذهب إلـى أن الصـراع هـو الـنمط الرئيسـ حيـثالدول، 
آمنـة إال عنـدما تزيـد مـن  تكـون القومي على افتراض مؤداه أن األمة ال تقوم سياسات واستراتيجيات األمن

 .قوتها الذاتية إلى أقصى حد مقارنة بالدول األخرى

العالقـات بـين الـدول والبـد مـن إنقـاص قـوة الدولـة  أسـاسرأي آخـر يـرى أن التكامـل والتعـاون هـو  وهنـاك   
التهدـيــد فـيــزداد التعـــاون والتكامـــل واالعتمـــاد وتنتهـــي مصـــادر  .ـبــاألمنلـكــي ـيــزداد شـــعور اـلــدول األخـــرى 

فينشــأ مفهــوم األمــن الـقـومي الجمــاعي فيمــا ـبـين هــذه اـلـدول فيحـقـق ـفـي إطــاره األمــن   بينهــاالمتـبـادل فيمــا 
  .الخاص بكل دولة القومي

                                                 
16 Daniel J.Kaufman& Jeffrey S.Mctrick& Thomas J.Leney, U.S. National Security A 
Framework for Analysis (Toronto: Lexington Books, 1985), p.15. 
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  القوميـة يشـير إلـىاإلسـتراتيجية القوميـة فـي أن مفهـوم باإلسـتراتيجيةالقـومي  األمـنتتحـدد عالقـة  وهكـذا   
واالقتصـادية  والعسـكريةًوتوحيد موارد المجتمع ويتضمن في ثناياه عددا من االسـتراتيجيات السياسـية  تعبئة

سـتراتيجيات رغـم تخصصـها إال اإل وهـذهالتـي تسـعى كـل منهـا وفـي مجالهـا إلـى تحقيـق األهـداف القوميـة، 
وبالتـالي فـإن . مجـاالت مختلفـةذاتهـا ولكـن فـي  األهـدافأنهـا تتـرابط فيمـا بينهـا بحكـم أنهـا تسـعى لتحقيـق 

  17.ضمنه من خطط ومبادئ تعكس مكوناتهتياألمن القومي بما  مفهوم القومية تجسد اإلستراتيجية

  : وعوامل تهديدهالقومي األمنقوة  عناصر: ًثانيا  

تشــارك ـفـي تحديـد األـمـن الـقـومي للدوـلـة وتمـثـل قاعــدة عـمـل لـهـا  الـتـيتعنـي عناصــر الـقـوة تـلـك األســس    
الجيوبـوليتيكي والـديموجرافي واالقتصـادي والسياسـي والعسـكري، فـي حـين أن  العنصـر تحديدها في ويمكن

عوامــل  أوهــي ـكـل ـمـا ـمـن شــأنه تهدـيـد الـقـيم الداخلـيـة للدوـلـة وكيانـهـا بفـعـل عوامــل داخلـيـة  التهدـيـدعواـمـل 
ادـيـة لتهدـيـد عالم الـقـوىخارجـيـة، فـهـي عواـمـل تشــكل جواـنـب الضــعف ـفـي كـيـان الدوـلـة ويمـكـن أن تســتغلها 

ًواألمن القومي للدولة ينبع أساسا من معرفتها لمصادر قوتها ونقـاط ضـعفها والعمـل . األمن القومي للدولة
  . على تنمية مصادر القوة والتغلب على عوامل الضعف

  :القومي األمنقوة  عناصر -1

 :   تتمثل أهم عناصر قوة األمن القومي فيما يلي

  :العنصر الجيوبولتيكي  -أ 

وقـد ظهـرت العديـد مـن النظريـات . القـومي األمـنهـذا العنصـر أهميـة قصـوى بالنسـبة لسياسـات  يمثـل     
  :القومي، ومن بينها واألمنالتي حاولت الربط بين تلك الطبيعة 

    The Heart Land  األرضنظرية قلب 

 حيث يجعل ماكيندر من ر،َ أن المستقبل لقوى الب1904 عام ماكيندر وضعهاهذه النظرية التي  ملخص   
في األطراف، ويرى العالم القديم قارة واحدة ذات ثالثـة فصـوص ملتحمـة يجمـع  يتحكمًاليابس قلبا لألرض 

ارتكـاز أسـماه  محـورويوجـد لهـذه الجزيـرة . البحـر المتوسـط وتضـم ثلثـي اليـابس وأسـماها جزيـرة العـالم بينها
ًحـوض الفولجـا غربـا إلـى سـيبيريا  مـن ماكينـدر والذي يمتد فـي تصـور  The Heart Land  قلب األرض

ًشرقا وقلب إيران جنوبا   18.لمي مليون 21وتبلغ مساحته . ً

                                                 
  .24، ص )2000، القاهرة، دن، األمن في اإلسالم(محمود محمد خليل، . د 17

  .214، ص ) 1983القاهرة، دار الشروق،  (إستراتيجية االستعمار والتحرير، جمال حمدان.د  18



 39

 الجزيـرةف ماكيـنـدر عـلـى نطـاق ســاحلي محيطــي يغـلـف ّوعلـى الطــرف النـقـيض ـمـن قلـب األرض تـعـر    

أمريكـا وجنـوب و وكنـداالعالميـة علـى شـكل هـالل وأطلـق عليـه اسـم الهـالل الخـارجي والـذي يضـم بريطانيـا 
المالحــة عـلـى أوســع نطــاق ـفـي المحــيط  بحرـيـةأفريقـيـا واســتراليا والياـبـان، وهــو مـهـد الـقـوة البحرـيـة، ويتمـتـع 

  .العالمي

ًماكينــدر نطاقــا ثالثــا بــين قلــب األرض ويضــع    الخــارجي أســماه الهــالل الــداخلي ويضــم ألمانيــا   والهــاللً
ويـرى ماكينـدر أن اتحـاد . ًة بمعنـى أنهـا بريـة وبحريـة جزئيـامنطقة بيني فهووالنمسا وتركيا والهند والصين، 

قلب األرض مع الهالل الداخلي معناه السيطرة العالمية، فإذا كـان شـرق أوروبـا هـو مفتـاح قلـب األرض ، 
قلـب األرض يسـيطر  يحكـمفإن النتيجة هـي أن مـن يحكـم شـرق أوروبـا يسـيطر علـى قلـب األرض ، ومـن 

  .العالمكم جزيرة العالم يسيطر على على جزيرة العالم، ومن يح

وكـان ماكينـدر، كجغرافـي، . يغير باستمرار في حدود قلـب العـالم ونظرتـه للعـالم ككـل   وقد كان ماكيندر 
ًا على علم تام بأن استغالل اإلنسـان لمحيطـه الطبيعـي كـان دائـم التغييـر وأن المحـيط الطبيعـي كـان أيضـ

  19.ٕيتغير، وان كان ذلك يسير ببطء

  :البحرية لـ ماهان القوةة نظري

البحريـة التـي  القـوةماهان أن المسـتقبل لقـوى البحـر وأن الـدول البحريـة هـي المؤهلـة المـتالك  يرى    
، مـن بينهـا الموقـع ة البحريـةقـوال فـي وهنـاك العديـد مـن العناصـر التـي تـؤثر .هـي سـبيل السـيادة العالميـة

والتكـوين الطبيعـي للدولـة، ويقصـد بـه  البحـار،طـل علـى الجغرافـي بمعنـى تعـدد الجبهـات فـي الـدول التـي ت
امتـداد اإلقلـيم البحـري ثـم حجـم السـكان وقـدرة الدولـة علـى  ومـدىخطـوط األعمـاق فـي المنطقـة السـاحلية، 

  20.الحكومة وسياساتها تجاه تقوية أسطولها طبيعةًبناء السفن، وأخيرا 

  

  

 : الهامشي لـ سبيكمان النطاقنظرية  

                                                 
، ص ص )2007جامعـة أسـيوط، كليـة التجـارة، : أسـيوط(، ةالجغرافيـا السياسـية والسياسـة الجغرافيـ محمد نصر مهنـا، .د 19

79 – 87 .  
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رى أن القوة الحقيقية تكمن ت و،قلب األرضنظرية  إلمكاناتلنظرية على ماكيندر تقديره الزائد هذه ا تأخذ   
بالنطاق الهامشي، ويرى سـبيكمان أن التـاريخ السياسـي لـم   سبيكمانأسماهفي الدول التي تسيطر على ما 

شـية مـن ناحيـة ضـد  بـين بريطانيـا وقـوى هامًنضـاالكـان وقوى البحر، بقـدر مـا  البرًيكن صراعا بين قوى 
 سـبيكمانوهكذا يعـدل .  هامشيةىًهامشية من ناحية أخرى، أو بين بريطانيا وروسيا معا وقو وقوىروسيا 

ـيـتحكم ـفـي   أوراسـياـمـن يســيطر عـلـى النطـاق الهامشــي يحـكـم أوراســيا وـمـن يحـكـم "أن نبـوءة ماكيـنـدر إـلـى 
  ."مصير العالم

   :الديموجرافيالعنصر  -ب

ًحيث يلعـب العنصـر البشـري دورا أساسـيا فـي  القومي،وجرافي أحد عناصر قوة األمن العنصر الديم يعد    ً
الدولــة يشــكل عصــب القــوة البشــرية الالزمــة للحــرب ولــإلدارة فــي  ســكان دولــة، فعــدد ةاألمــن القــومي أليــ
ك ًكبر حجم السكان ليس ضمانا في كل األحوال المتالك قوة عسـكرية كبـرى، فهنـا ولكناألجهزة المدنية، 

  . كيفية أخرى أهمها القدرات القتالية ونوعية التسليح والتدريب  عوامل

مــن العوامــل الـتـي تجعلهــا صــعبة االخـتـراق والســيطرة  العالـيـةتعتـبـر المـنـاطق ذات الكثاـفـة الســكانية  كمــا   
لقول وخالصة ا. هافيعني تجميد نسبة كبيرة من قوات االحتالل تبها  االحتفاظعليها، ومن ثم فإن محاولة 

ًن تعــداد الســكان يعتـبـر مــن العوامــل المهمــة نســبيا فــي تكــوين قــوة الدوـلـة، إ البشــريالعنصــر فيمــا يتعـلـق ب
 تـوافراتسع نطاق فئات العمر فـي التكـوين السـكاني للدولـة، و تخلـق ضـخامة السـكان مـع  كلماًخصوصا 

عليها، بشرط أن  تسيطرن عوامل أخرى قوة عسكرية للدولة، كما تجعل من الصعب على أية قوة أجنبية أ
  21.يرتبط ذلك بالحد األمثل للسكان

  : السياسيالعنصر -ج  

 .الخارجية والمؤسسات السياسية والسياسةًهذا العنصر كال من السياسة الداخلية  يشمل      

 :السياسة الداخلية

. يكيـة والتطـور السياسـيالسياسـية والدينام المكونـاتبالسياسـة الداخليـة فـي هـذا السـياق كـل مـن  قصـدُي      
األفكار واالتجاهات والقيم التي تسيطر على الحياة السياسية ومدى  علىتعني المكونات السياسية التعرف 

 المعلنـةوقوتهـا وأوزانهـا النسـبية، وأسـلوب تنظـيم األحـزاب السياسـية، واألهـداف  المصـالحوجـود جماعـات 
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علـى أسـلوب صـنع  ذلـكيـل السياسـات السـابقة، وأثـر وغير المعلنـة والتـي يمكـن اسـتنباطها عـن طريـق تحل
  .القرار واتخاذه والتماسك السياسي

ومــدى ســلطتها ـفـي وأســلوبها القـيـادة السياســية  شخصــيةالديناميكـيـة السياســية فتهــتم ـبـالتعرف عـلـى  أمــا    
 . واتخاذه القراراتخاذ القرار والقواعد المنظمة لصنع 

التطـور، وقـدرة النظـام السياسـي علـى التنسـيق بـين  إمكانات على مدى التطور السياسي التعرف يعنيو      
الجماهيرـيـــة والقـيـــادة وحــــل المشــــاكل واتخــــاذ الـقـــرارات والتحــــرك  والمشــــاركةإمكانيـــات الوحــــدة الجغرافـيـــة، 

  .الجماهيري

 : الخارجية السياسة

 وفي حماية  مصالحها العلياالسياسة الخارجية هي األداة األولى للدولة التي تستخدمها في الدفاع عن    
والذود عن كيانها ومعتقداتها وقيمها ونظام الحياة فيها في وجه ما قد يواجهها من أخطار وتهديدات أمنها 

علـى الجهـاز الدبلوماسـي توقـف فعاليـة السياسـة الخارجيـة لدولـة مـا تو .من هذا المصدر الخـارجي أو ذاك
العـام الـدولي  والـرأي لمصادر قوتها والمنظمات السياسية الدوليـة وأسلوب استخدام الدولة ٕوامكانياته،للدولة 

كلـه علـى قـدرة الدولـة علـى شـرح  ذلـك وتأثير ،وسياسات الدول األخرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة
  22. الخارجفي  هانفوذأهدافها للمجتمع الدولي، وقدرة الدولة على مد 

  :السياسية المؤسسات

  وخبراتهـا،السياسـيةالقيـادة  التعـرف علـى اتجاهـاتة في دراسـة المؤسسـات السياسـية  من األمور المهم    

على تحريك الجماهير  تهاقدرتها في التأثير على الجماهير، ودراسة التنظيمات السياسية ومدى قدرحدود و
ى حشـد ذلك كله على مدى قدرة الدولة علـ وأثروتعبئتها، ودور وسائل اإلعالم في شرح أهداف الحكومة، 

  . خلف سياساتهارالجماهي

 :االقتصادي العنصر -د

أنـــواع مـــن المـــوارد  ثالثـــةوتوجـــد . أحـــد أهـــم عناصـــر قـــوة األمـــن القـــوميُيعـــد العنصـــر االقتصـــادي    
 :االقتصادية التي تؤثر على مستوى األمن القومي، وهي

  :الغذائيةالموارد  -
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 بالكامـل،  غـذائيالمـوارد الغذائيـة، فـال يوجـد أمـن مـن ًا ذاتيـً اكتفـاءتحقـقتوجد دولة فـي العـالم كلـه  ال   
بـأخرى علـى اسـتيراد المـواد الغذائيـة وهـو عامـل لـه اعتبـاره  أوومن ثم فإن كـل دول العـالم تعتمـد بدرجـة 

 .ي دولةبصدد األمن القومي أل

 :المعدنيةالموارد  -

وتسـتحوذ مـوارد الطاقـة علـى . دنيـةمـن المـوارد المع الـذاتيتوجد دولة على اإلطالق تمتلك االكتفـاء  ال   
 في ً في المرتبة الثانية خصوصااإلستراتيجيةالقومي، ثم تأتي الموارد  األمنأهمية خاصة بصدد سياسة 

 .الحربفترات 

  :الصناعيةالموارد  -

ًالصناعي للدولة سببا مـؤثرا النمو  عتبرُي      هجوميـة مال يمكـن أليـة سياسـة دفاعيـة كانـت أو. قوتهـافـي ً
  .قدرة على تصنيع آالت الحرب  تساندهان تكون ذات أثر فعال إذا لم أ

   وتتنوع أساليب التوظيف السياسي لعناصر القوة االقتصادية لدولة في مواجهة الدول الخارجية، ومـن 
  23: أهم تلك األساليب

  .األسلوب القائم على تقديم اإلغراءات والحوافز االقتصادية للدول الخارجية - 

  .لقائم على توقيع العقوبات والجزاءات االقتصاديةاألسلوب ا - 

  :العسكريالعنصر  -هـ

 ـمـن وجهــة الـقـومي األـمـنعــدد ـمـن المؤشــرات الـتـي يمـكـن االســتناد إليهــا كمقـيـاس لتحدـيـد ـقـوة وجــد ي      
، المرونـةو ،وتسـليحها القـواتتنظـيم ، والقـواتم وتكـوين  حجـ:ومـن بـين تلـك المؤشـرات. النظـر العسـكرية

   .24العسكريةاألحالف ، و الحربياإلنتاج ، والتعبئة، والقتالية الخبرةو

   أما عن الكيفية التي يمكن من خاللها أن تستخدم الدولة قوتها العسكرية كأداة محققة ألهـداف أمنهـا 
  25:القومي، فإن هذا االستخدام يمكن أن يتمثل في أي من الصور التالية

  :ةاالستخدام الهجومي للقوة العسكري -
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لجأ إلى استخدام تلك الوسـيلة، رغـم مـا  العديد من المزايا للدولة التي تالهجومي للقوة   يوفر االستخدام 
ومـن هـذه المزايـا أنهـا تمتلـك . تتعـرض لـه مـن إدانـة دوليـة واسـعة بسـبب عـدم مشـروعيتها وال أخالقياتهـا

ومــن . ا قــد يربــك خصــومها، ممــدام وزمانــهمكــان هــذا االســتخبوحــدها زمــام المبــادأة فــي كــل مــا يتعلــق 
انتهــــاك الســــيادة اإلقليمـيـــة لدوـلـــة مــــن اـلـــدول أو إهــــدار : مظــــاهر االســــتخدام الهجــــومي للـقـــوة العســــكرية

استقاللها السياسـي، وتغييـر الوضـع الـدولي القـائم السـتحداث عالقـات قويـة جديـدة تعمـل لصـالح الدولـة 
  .وية على حساب اآلخرينالمهاجمة، والسعي إلى تحقيق بعض المصالح االقتصادية الحي

  :ةاالستخدام الدفاعي للقوة العسكري

ًوـلــة ال تســـتخدم قوتهـــا العســـكرية إال إذا اضـــطرتها الظـــروف إـلــى ذـلــك إمـــا دفاعـــا عـــن    ومـفــاده أن الد
وـمـن مشــكالت األســلوب اـلـدفاعي أـنـه ـقـد يفـقـد الدوـلـة . ًنفســها أو دفـعـا للتهدـيـد اـلـذي تستشــعره لمصــالحها

ً التخطــيط اـلــدفاعي ال يضــمن للدوـلــة دائمــا الحماـيــة الفعالــة ضـــد القــدرات الهجومـيــة زمــام المـبــادرة، وأن
  .المتفوقة ألعدائها المحتملين

  : استخدام القوة المسلحة كأداة للردع

 مـن االعتمـاد علـى أسـلوب الـدفاع مهمـا كانـت كفـاءة ُ   ثمة اعتقاد بأن الردع الفعـال يعـد أفضـل بكثيـر
هــو أن الــردع المــؤثر والفعــال قــد يــؤدي إلــى إحبــاط الهجــوم دون أن تضــطر الــدفاع وفعاليتــه، والســبب 

ولكـي . الدولة إلى تكبد الخسـائر التـي تترتـب علـى دخولهـا فـي مواجهـات عسـكرية فعليـة ضـد خصـومها
ًيكون الردع مؤثرا وفعاال، البد أن يكون بحوزة الدولة الرادعـة إمكانـات كافيـة مـن القـوة تتـيح لهـا المقـدرة  ً

، وكـذلك البـد وأن يتـوفر لـديها التصـميم علـى اسـتخدام واجهة التهديد الذي تمثله الدولة المهاجمةعلى م
ٕوادراك الطــرف . اإلمكاـنـات المتاحــة لهــا مــن القــوة إذا مــا تجــاوز االســتفزاز كــل طاقــة لهــا علــى احتمالــه
ثيـر، وينتهـي بـه كاآلخر لهذه الحقيقة هو الذي يجعله يحجـم عـن اإلقـدام علـى هجومـه الـذي قـد يكلفـه ال

  26.إلى خسارة محققة

  

 : األمن القوميتهديد عوامل -2

 تهديــد القــيم الداخليــة وكيــان الدولــة وفقــدان ثقــة شــأنه بعوامــل تهديــد األمــن القــومي كــل مــا مــن قصــدُي   
بطريـق مباشـر ذلـك التهديـد  داخليـة، وسـواء تـم م بفعل قوى خارجيـة أسواءالجماهير في النظام السياسي، 
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 ظـاهرة متـعـددة  هـو بمفهومـه الشـامل السـابق اإلشـارة إليـه األمـن القـوميأنوعلـى اعتبـار . ر مباشـر غيـمأ
 الجوانـب السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة، إلـىالجوانب وال تقتصر على الجانب العسـكري، بـل تتعـداه 

  . هذه الجوانب كثيرةكلفإن إمكانية استغالل نقاط الضعف في 

 وحدودها، وذلك باختالف وضعية القوميحيث رؤيتها لنوع األخطار المهددة ألمنها تختلف الدول من    
 مـن دوـلـة ألخــرى، ـبـل إن ـمـا يحـقـق األـمـن الـقـومي تختـلـفتلـك اـلـدول، فالعواـمـل الـتـي تـهـدد األـمـن الـقـومي 

ا وهناك حد أدنـى يمكـن أن تقبلـه كـل دولـة فـي نطـاق تحركهـ.  أخرىلدولةلدولة ما قد يهدد األمن القومي 
 أي تصــرف مــن قـبـل اـلـدول األخــرى يخــرج عــن هــذا النطــاق الـبـد وأن يواجــه مــن فــإنالخــارجي، ومــن ـثـم 

 التـي األمنيـة تهـدد أمنهـا مواجهـة تتناسـب ودرجـة التهديـد، بمـا يقودهـا إلـى فكـرة الـدوائر التـيجانب الـدول 
ختلـفـــة عـلـــى كــــل مــــن  المالتهدـيـــدوفيمــــا يـلـــي اســــتعراض لعوامــــل . بتهدـيـــدها يتهــــدد األمــــن الـقـــومي للدوـلـــة

  :المستويين الداخلي والخارجي

  :الداخلي المستوى -أ

وـقـد تـكـون تـلـك التهدـيـدات .  ـمـامجتمــع بالتهدـيـدات القائـمـة أو المحتمـلـة داخــل  المســتوى اـلـداخلييتصــل   
وضــعف شــرعية الســلطة، واتجــاه الحـيـاة السياســية إـلـى ذات طبيعــة سياســية مـثـل عــدم االســتقرار السياســي 

 الـقـوى المــؤثرة ـفـي صــنع الـقـرار، والتخـلـف السياســي، وعــدم وكـثـرة ،ـنـف ـبـين مكوـنـات المجتمــععالـقـات الع
 السياســي، وعــدم تعميـق الشــعور ـبـالوالء واالنتمـاء السياســي، إضــافة إـلـى النظــاموجـود مشــاركة شــعبية فـي 

 لطةالسـ مصالح لها نفوذ قوي وتسيطر على عملية اتخاذ القرار، إضـافة إلـى ضـعف نفـوذ جماعاتوجود 
 .27هإالتنفيذية، واهدار كرامة القضاء وهيبته، وعدم وضوح األهداف وتعارض

 العسكرية، فمـن أهمهـا ضـعف القـوة العسـكرية للدولـة، الطبيعة بالنسبة لعوامل التهديد الداخلية ذات أما   
، كمـا  واحدة كمصدر للسالح والمعـدات وقطـع الغيـار مـن أهـم عوامـل التهديـددولةكما يعد االعتماد على 

 والصـراع الفرقـةسـتغل إليجـاد ُ االجتماعية داخل بنية الجيش، وخلفياتـه االجتماعيـة يمكـن أن تالطبيعةأن 
 عســـكرية ال تخضـــع ميليشـــياتويزـيــد مـــن تـلــك المخـــاطر وجـــود . والحـــرب األهلـيــة ـبــين قطاعـــات الجـــيش

 تــدخلكرية، منهــا  التهديــد العســعوامــلوهنــاك مؤشــرات يمكــن عــن طريقهــا قيــاس . لســيطرة جهــاز الدولــة
 غيـر خاضـعة لسـيطرة الدولـة، وعـدم كفايـة عسـكريةالسياسة، ومدى وجود قـوات شـبه في القوات المسلحة 

 مــن األســلحة والمعــدات وقطــع الغـيـار، إضــافة إـلـى انخفــاض المســلحةاإلنـتـاج الحرـبـي لســد حاجــة الـقـوات 
لحة والمعــدات، ويزـيـد عـلـى ذـلـك  وانخـفـاض المســتوى التكنوـلـوجي لألســلألـفـراد،المســتوى العلمــي والصــحي 
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 السريعة أجنبية على أرض الدولة وال تخضع لرقابتها، وعدم قدرة الدولة على التعبئة عسكريةوجود قواعد 
  .إلمكاناتها العسكرية والمدنية

 اقتصــادية، حيــث يعتبــر التخلــف االقتصــادي طبيعــة عوامــل تهديــد داخليــة لألمــن القــومي ذات وتوجــد   
 قـيــاس عوامـــل التهدـيــد الداخلـيــة ذات الطبيعـــة يمكـــن و.العوامـــلً اقتصـــاديا مـــن أهـــم تـلــك والوضـــع المنهـــار

 المعيشة، ووجـود فـوارق كبيـرة فـي الـدخل بـين الطبقـات وارتفـاع مستوىاالقتصادية بدرجة الفقر وانخفاض 
 الصـناعي  إلى عدم توافر المواد األولية والطاقة الالزمـة للصـناعة، وضـعف اإلنتـاجإضافةنسبة البطالة، 

 ذاتـي فـي المـواد الغذائيـة اكتفـاءوالزراعي والحيواني وعدم كفايته لتلبيـة احتياجـات الجمـاهير، وعـدم وجـود 
 عـلــى الشـــركات ، واالعتمـــاد األساســـية للدوـلــةوالبنـيــة، وضـــعف مســـتوى الخـــدمات والمرافـــق واإلســـتراتيجية

معـدالت االدخــار قابـل انخـفـاض مالك  االســتهت معـدالوارتفـاعمتعـددة الجنسـيات وعـلـى البنـوك األجنبـيـة، 
  .واالستثمار

 علـى المسـتوى الـداخلي، فـيمكن القـول إن الجبهـة االجتماعيـة بالنسبة لعوامـل التهديـد ذات الطبيعـة أما   
 لصــد أـيـة ـتـدخالت خارجـيـة، وأصــبحت الجمــاهير العادـيـة ـتـؤثر بشــكل الحاســمةالداخلـيـة تعــد مــن األمــور 

 الدعايـةولهـذا فـإن إمكانيـات . لداخلية، بل على السياسة الخارجية للدولة السياسة اعلىمباشر، ليس فقط 
، حيــث يمكــن لدولــة مــا أن والحــرب النفســية للتــأثير علــى هــذه الجمــاهير ممكنــة وتقــود إلــى نتــائج وخيمــة

 كاـنـت مشــكلة حماـيـة األقلـيـات وـقـد.  تتقاســمها طواـئـف متصــارعة ومتعــددةتســتغل الوضــع ـفـي دوـلـة أخــرى
وبالتـالي فـإن تلـك العوامـل يمكـن قياسـها مـن خـالل . االسـتعمارارجي لحمايتها من أهـم ذرائـع والتدخل الخ

 والدينية ودرجة وجود خلل في التركيب االجتماعي وانخفاض مستوى التعليم والقبليةإثارة النعرات الطائفية 
  . واإلدارة واالنضباط أو وجود خلل بين السكان والنمو االقتصاديوالصحة

  :الخارجي توىالمس - ب

  28: يمكن التمييز بين مستويين فرعيين   وفيه

  :  مستوى إقليمي-

وبين محيطها الجغرافي أو اإلقليمي أي مجال ما يعرف بـ " أو الدول"   يتصل بمجال العالقة بين الدولة 
ام ذلـك ، وما يدخل تحت هذا اإلطـار مـن عالقـات التهديـد أو التعـايش أو التعـاون، وأحكـ"النظام اإلقليمي"

  .كله
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  : مستوى عالمي-ب

   يتصل بمجال العالقة بين الدولة وبين المحـيط العـالمي، وخاصـة القـوى الدوليـة الكبـرى المتحكمـة فيـه، 
ًومـــا ـيــدخل تحـــت ذـلــك اإلطـــار أيضـــا مـــن عالـقــات التبعـيــة أو االســـتقالل أو التحالـفــات، ومـــا يتبعهـــا مـــن 

  .أوضاع ونتائج

  :بينهاخارجية، من التهديد لا مؤشرات متعددة لعوامل توجد   

  :ذات طبيعة سياسيةتهديد عوامل 

 ـفـــي المنظمــــات ضــــويتهافصــــل الدوـلـــة أو تجمـيـــد ع   ـمـــن أهــــم عواـمـــل التهدـيـــد ذات الطبيـعـــة السياســــية 
 عـلـى الرادعــة الدولـيـة وقطــع العالـقـات الدبلوماســية مــع دول ذات أهمـيـة دولـيـة وـفـرض العقوـبـات السياســية

 هــــي عملـيـــات المؤشــــراتتالت تتـعـــارض ومصــــلحة الدوـلـــة، عـلـــى أن أخطــــر الدوـلـــة ووجــــود أحــــالف وتـكـــ
 علـى معلومـات حكوميـة مـا التزييفالتجسس وهي عبارة عن محاوالت للحصول بطريقة سرية أو بوسائل 

 بهــا أجهــزة مخــابرات الدوـلـة، بهــدف تضــطلعوبعـبـارة أخــرى هــي تـلـك الجهــود الـتـي . لصــالح حكومــة أخــرى
  . من حقيقة قوتها، وتحركها وخططها المستقبليةللتأكدلدولة األخرى  اجهودالتفتيش السري على 

، والتي تتركـز حـول معرفـة القـدرات ة العسكريالجاسوسية:  اتسعت مجاالت الجاسوسية إلى كل منوقد   
 الحصول على معلومات عـن طريـق التنظـيم والتـدريب والتسـليح محاولةالعسكرية للدولة، وما تقتضيه من 

 تهــدف إلــى التعــرف علــى النوايــا  التــيسياســيةالجاسوســية ال التكتيكيــة للقيــادات، وإلســتراتيجيةاوالنظريــات 
 تهـدف  التـيقتصـاديةاالجاسوسية الا، وبينه للقادة السياسيين وطبيعة القوى الداخلية ومدى الصراع الخفية

ــــة وـقــــدراتها الصـــــناعية ومراكـــــز  ــــة واإلنتاجـيــــة للدوـل ــــاجلمعرـفــــة الـقــــدرات المالـي االقتصـــــادي المـــــؤثرة،  اإلنـت
  29. أنواع األبحاث اإلنتاجية وأهدافهاومعرفةوجاسوسية علمية تهدف إلى توضيح المستوى العلمي للدولة 

  

  : عسكريةذات طبيعةتهديد عوامل 

 العسـكرية فتتمثـل فـي الهجـوم المسـلح أو حشـد الطبيعـة بالنسـبة لعوامـل التهديـد لألمـن القـومي ذات أما   
 بمنــاورات وتــدريبات عســكرية علــى الحــدود فــي أوقــات التــوتر أو القيــامى الحــدود أو القــوات المســلحة علــ

 مجـاورة لقوات مسلحة متفوقة في األسلحة ذات الطـابع الهجـومي، أو إذا دخلـت دولـة مجاورةامتالك دولة 
 قواعـد عسـكرية وجـدتفي حلف عسكري ال تتفق أهدافه ومصالحه مع أهـداف الدولـة ومصـالحها، أو إذا 
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.  والمعـدات وقطـع الغيـارباألسـلحةولة كبرى على أراضي دولة مجاورة أو تم فرض حظر علـى اإلمـداد لد
 استمر كأحد أدوات تحقيق السياسة الخارجية والذيوال شك أن أخطر تلك التهديدات هو الهجوم المسلح، 

ي هـو ظـاهرة مسـتمرة، العـدوان العسـكرومـن ثـم ف.  للـدول المجـاورةالقـومي نللدولة وأحد عوامـل تهديـد األمـ
 المســتقبلية يتوجــب علـى الـدول أخــذه فـي الحسـبان وقـيـاس القـدرات العسـكرية األمنـيـة والقـدرات الـذياألمـر 

  . التي تتحدد على أساسها قدرة الدولة على حماية أمنها القومي

  :اقتصاديةذات طبيعة تهديد عوامل 

 فتوجد عدة مؤشرات لقياس التهديدات االقتصادية ،االقتصادية بالنسبة لعوامل التهديد ذات الطبيعة أما   
 الدولـــة أو مقاطعتهـــا، والتكـــتالت االقتصـــادية التـــي تتعـــارض مـــع عـلــىفـــرض حصـــار اقتصـــادي : أهمهـــا

  . إيقاف المساعدات االقتصاديةإلىمصالح الدولة إضافة 

  :اجتماعيةذات طبيعة تهديد عوامل 

 فتتمثــل فــي تصــدير إيــديولوجيات ال تتفــق وقــيم الجتماعيــةا بالنســبة لعوامــل التهديــد ذات الطبيعــة أمــا   
  .  النفسية عن طريق اإلذاعات المضادةالحربالمجتمع ومبادئه، واستخدام 

  : األمن القوميمفهوم خصائص: ًثالثا

 عــدة خصــائص تمـيـز مفهــوم األمــن الـقـومي تتمـثـل هـنـاك إـلـى التحلـيـل الســابق، يمـكـن الـقـول إن ًاســتنادا   
  :في

  :ٕالقومي هو خالصة التفاعل بين عوامل داخلية واقليمية ودولية األمن -1

 الداخليــة المدعومــة بقــوى خارجـيـة وبشــرط أن التهدـيـدات العوامــل الداخليــة بحماـيـة المجتمــع مــن تتعـلـق   
 عــن الـقـيم الحقيقـيـة للشــعب، وأن تســمح المؤسســات السياســية بـتـوفير معـبـرةتـكـون أهــداف النظــام السياســي 

 أو اإلقـلـيموالعوامــل اإلقليمـيـة هــي الخاصــة بعالـقـات الدوـلـة مــع اـلـدول المجــاورة لهــا ـفـي . المشــاركةقـنـوات 
 الــدولي وطبيعــة تحالفاتهــا المحــيطوالعوامــل الدوليــة بمعنــى أبعــاد عالقــات الدولــة فــي . المنطقــة الجغرافيــة

  30.الدولية وطبيعة عالقاتها بالقوى العظمى

  : القومي له جانباناألمن -2

  .ًعي يمكن تحديد مكوناته وعناصره والتعبير عنها كميا موضوجانب -
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 البـد متكاملـة معنوي يتعلق بالروح المعنويـة ومـدى ارتبـاط الشـعب بالنظـام السياسـي، وأي دراسـة جانب -
  .وأن تأخذ كال الجانبين في االعتبار

  : القومي ظاهرة ديناميكية حركيةاألمن -3

 ليس مرحلة تصلها الدولة وتستقر عندها، فال يمكن فهولتغيير،  األمن القومي كظاهرة بالحركة وايتسم   
ٕ الدوـلــة مـــرة واحـــدة واـلــى األـبــد، ـفــال يمكـــن ألي دوـلــة أن تتوـقــف عـنــد تحققهـــااعتـبــار األمـــن حقيـقــة ثابـتــة 

تـابع باسـتمرار مـا ت واألعمـال تـرى أنهـا حققـت مـن خاللهـا أمنهـا القـومي، بـل هـي اإلجراءاتمجموعة من 
ًا وحولـهـا إقليمـيـا ودولـيـا لتـعـدل مـن أوضــاعها وتحركاتـهـا، وتطــور ـمـن  فيـهـا وبينـهـيـدور  لتحــافظ عـلـى قوتـهـاً

 مجموعة من الثوابت فإن هناك يعرفدرجة األمن التي ترغب في تحقيقها، أي أنه إذا كان األمن القومي 
  31. خاصية الديناميكيةالقوميًأيضا العديد من المتغيرات التي تكسب األمن 

  : ي حقيقة نسبية وليست مطلقة القوماألمن -4

 حققت ثم التاريخ دولة تمكنت من السيطرة على مقدرات العالم، وأحكمت سيطرتها عليه، ومن يذكر لم   
 التهديـد المطلـق ألمـن يعنيلنفسها األمن المطلق، وهذا يعود لسبب واحد وهو أن األمن المطلق لدولة ما 

 ال تعيش فـي أمـن مطلـق، بـل يمكـن تهديـد الحيادارت طريق كل الدول المجاورة، بل حتى الدول التي اخت
ًويكون سعي الـدول لزيـادة هـامش أمنهـا دافعـا .  تلك الدولحيادأمنها بفعل القوى ذاتها التي حافظت على 

 تعــويض اـلـنقص، وبالـتـالي ـتـدخل كــل األطــراف ـفـي تســابق أمـنـي هاـئـل أولألطــراف األخــرى لســد الفجــوة، 
ومن ثـم فـإن مـا تسـعى إليـه كـل الـدول عـادة هـو تحقيـق . وهي اإلخالل باألمن واحدةليس له سوى نتيجة 

 عالقـات النسبي لهـا آخـذة فـي االعتبـار أمـن الـدول المجـاورة، أو تلـك التـي تـدخل معهـا فـي القومياألمن 
 الحكم في دولة مـا بشـكل نظاموثيقة، كما أن مفهوم األمن القومي نسبي من الناحية اإليديولوجية، فتغير 

 كلهــا تطــرح تأثيراتهــا علــى مفهــوم األمــن الحاكمــة،أساســي، أو تغيــر اإليديولوجيــة التــي تأخــذ بهــا النخبــة 
  .القومي

  

  

  :النظريات األساسية في العالقات الدولية فيما يخص القضايا األمنية: ًرابعا
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ي كإطار ً   انطالقا من نسبية األمن القومي، على المستوى النظري كمفهوم، وعلى المستوى العمل
وبرغم عدم . استراتيجي، تعددت المدارس واالتجاهات في تحليل ماهية األمن القومي، أبعاده ومؤشراته

مدارس أساسية للتفكير في نظريات أو ثالث أن هناك وجود تصنيف حاسم لكتابات األمن القومي، إال 
 النظرية الواقعية، والنظرية : يخص القضايا األمنية لكل منها رؤى متعارضة وهيفيماالعالقات الدولية 

  :وفيما يلي عرض ألهم مقوالت تلك النظريات.  والنظرية الثوريةالليبرالية،

  : الواقعية النظرية -1 

فإن الدولة هي الفاعل الدولي الرئيسي، إن لـم ها ل ًوفقاو.    تركز النظرية الواقعية على البعد اإلستراتيجي
 وـلـذلك آمــرة، ســلطة دولـيـة مركزـيـة لغـيـاب  Anarchyســم بالفوضــوية اـلـدولي فيتالنظــاميكــن الوحـيـد، أمــا 

 Power القـــــوةتتـــــولى الـــــدول فـــــرادي أمـــــر أمنهـــــا، وتـــــدافع عـــــن مصـــــالحها وذلـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتحواذ 
  32.واستخدامها

 أي ينصرف إلى التكامل ، State Security لهذه النظرية الواقعية فإن األمن هو أمن الدولة ًووفقا   
.  للدولة، وهو بذلك يجب أمن الفرد والجماعة ويحتويهالسياسيتماسك االجتماعي واالستقرار اإلقليمي وال

 في ظل مناخ وعالقات الصراع والتوتر والحرب، ولذلك فقد ازدهر في أعقاب لألمنويزدهر هذا المفهوم 
 الشرقيين  الثانية بعدما ظهر من انقسام دولي وبداية الحرب الباردة بين المعسكرالعالميةالحرب 
 أكثر من االهتمام بمفهوم األمن  ، Security Policiesوبرز االهتمام بسياسات األمن . والغربي

Concept of Security ، ذلك في الواليات المتحدة األمريكية في إنشاء مجلس األمن القومي وانعكس 
 ذلك ومنذ. ات الدولة ليلعب دور المنسق بين استراتيجي،  National Security Councilاألمريكي 

 المحلية واإلقليمية الظروفالحين انتشر استخدام مفهوم األمن القومي بمستوياته المختلفة حسب طبيعة 
  . والدولية

   وقــــد أدت الحــــرب الـبـــاردة إـلـــى تحمــــل مفهــــوم األمــــن القــــومي بأهــــداف االســــتقطاب ومظــــاهره النفســــية 
لية، حيـث اهـتم أنصـار هـذا االتجـاه بالحفـاظ علـى الـنمط واإليديولوجية في الصراع بين الشـيوعية والرأسـما

الرأســـمالي والنظـــام الليبرالـــي فـــي مواجهـــة االشـــتراكية الصـــاعدة فـــي الكتلـــة الشـــرقية، منـــذ خـــروج االتحـــاد 
الســوفييتي كقــوة عظمــى عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة مقابــل تــدهور مركــز الزعامــة الغربيــة التقليديــة فــي 

  . بريطانيا وفرنسا

 أن توظـف دراسـات األمـن القـومي وهـي غربيـة في مواجهـة مـا سـمي بالمـد الشـيوعي كان من المنطقي   
وهكـذا أصـبح . النشأة لصالح خدمة األهـداف الغربيـة األمريكيـة فـي الصـراع الـدولي مـع الشـرق االشـتراكي
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سياسات التطويق األمن القومي يكمن في الحفاظ على الليبرالية ومحاربة الشيوعية، األمر الذي ظهر في 
  . واالحتواء والردع واالستقطاب وحافة الهاوية

الـدرع الـذي يحمـي الـوطن والـردع الـذي يصـد العـدوان هـي  القـوة العسـكرية    اعتبرت النظرية الواقعيـة أن
 هيبة الدولـة، حيـث كانـت العالقـات الدوليـة محكومـة بالتوازنـات العسـكرية، فيهاوالذراع القوية التي تتجسد 

وبــذلك أقامــت هــذه المدرســة . ًســتراتيجي مــا يــزال قائمــاالحــرب علــى الصــعيد التكتيكــي أو اإل خيــاروكــان 
 .33يةعالقة ترابط بين األمن والقدرة العسكر

  :   وتتمثل أهم عناصر مفهوم األمن القومي لدى النظرية الواقعية فيما يلي

  والقوة  Deterrence مفهومي الردع  أن مفهوم األمن يرتبط بالقدرة العسكرية للدولة، كما يرتبط ب-

Power.  

 . أن التهديدات التي تواجه الدولة ذات طابع عسكري باألساس ومصدرها خارجي-

 . أن مسئولية تحقيق األمن تتوالها الجيوش وأجهزة المخابرات التابعة للدولة-

  الـذي يـرفض إطـالقبيعحامد ر. د  في األدبيات العربيةالقومي لألمنأنصار المفهوم العسكري  ومن   
ًفــي رأـيـه يتجــه أساســا إـلـى تـلـك الحماـيـة الذاتـيـة  فاالصــطالحمفهــوم فضــفاض عـلـى كلمــة األمــن الـقـومي، 

 تلـك"ًوالجيوبوليتيكية، وبالتالي فاألمن القـومي وفقـا لـه هـو اإلستراتيجية  ا وأوضاعه الدولةالمرتبطة بحدود
اـلـدول  علـىة أن تحـافظ علـى احترامهـا وأن تفـرض مـن القواعـد الحركيـة التـي يجـب عـلـى الدولـ المجموعـة

  .34يةالوقائية اإلقليم الذاتيةًالمتعاملة معها مراعاتها لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية 

  

  

  

  :االنتقادات التي توجه للنظرية الواقعية
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صيصــها فــي  تضــع هــذه النظريــة األمــن القــومي كقيمــة عليــا، ممــا يتطلــب تحويــل المــوارد القوميــة وتخ-
ًوقد يقود ذلك أيضـا إلـى . أغراض الدفاع، ويرفع من نفقة الفرصة البديلة لهذه الموارد على حساب التنمية

  .نموذج الدولة البوليسية

ً تزداد تلك المعضلة خطورة وتعقدا في الدولة النامية، والتي ال تتمتع بدرجة عاليـة مـن درجـات اإلجمـاع -
  .ناك تحديات مجتمعية وليست عسكريةواالندماج والتكامل القومي، فه

 األمـــن عـلــى األبعـــاد الخارجـيــة خاصـــة التهدـيــدات العســـكرية مـــن جاـنــب دول منافســـة، مفهـــوم اقتصـــار -
  .  األبعاد الداخلية للمفهومٕواهمال

 ألن تقويضـــه، العســكرية لدوـلــة ـمــا ال يــؤدى إـلــى تعزيــز أمنـهــا الـقــومي، بــل ربـمــا يــؤدي إـلــى الـقــوة نمــو -
  .  مما يحفزه على أن يقوم هو اآلخر بزيادة اإلنفاق العسكريله،ً ذلك تهديدا الخصم سيعتبر

  :الثوريةالنظرية  -2

 مجرد إصالحه، ويرون أن التغيير واجب  إلى النظرية الثورية إلى تغيير النظام وليسأنصار يسعى   
وقد وجدت . وريثوع  النظام يعاني من حالة ظلم واضح، ومن هنا فمن الضروري القيام بتغيير سريألن

 عالم الجنوب، وذلك بسبب الفقر في في دراسة عالقات الشمال والجنوب والتنمية ًية صدى كبيراؤهذه الر
  . المدقع الذي تعانيه أغلبية شعوب العالم

 االقتصادي من دول الستغاللل الثورية من شأن قيمة العدالة، وترى الحرب كمحصلة النظريات يوتعل   
  35.الحربً، وترى التغيير في هذه العالقات االقتصادية مفتاحا لحل مشكلة الجنوبالشمال لدول 

  

  : النظرية الليبرالية-3

 في الوحيد الليبرالية فروض النظرية الواقعية، فالدولة لدى الليبراليين ليست الفاعل النظرية ترفض   
 التي قد تتباين والجماعاتعالقات األمن الدولية، كما أن الدولة تتألف من عديد من المؤسسات 

 فإن مفهوم األمن يوبالتال. المصالحمصالحها وتدخل في مساومات للوصول إلى اتفاق عام حول تلك 
 بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية العسكري،لدى النظرية الليبرالية ال يقتصر على البعد 

  . ذات أهمية

 وراء منعامالت والفوائد المتبادلة التي يمكن للمجتمعات أن تجنيها  النظرية على حرية المهذه وتركز   
  . االعتماد المتبادل

  36: من بينهاالليبرالية ظهرت روافد متعددة للنظرية وقد   
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 :االقتصادية المدرسة  - أ

   أوضحت الحربان العالميتان أن القوة االقتصادية تقع في قلب قدرة الدولة علـى ولـوج الحـرب وحمايـة    
، ممــا انعكــس ـفـي تعبـيـرات مـثـل )ظــاهرة الـنـدرة(ًمنـهـا الـقـومي عموـمـا لتزاـيـد االهتمــام بالظــاهرة االقتصــادية أ

السلع اإلستراتيجية واألمن الغذائي، واهتمامات تجميع وتصـنيف الثـروات القوميـة وكيفيـة تخصيصـها بـين 
تطلب مـن المـوارد لحمايـة القـيم ما هو الجزء الم: وبرز السؤال المهم. القطاعات العسكرية وغير العسكرية

وأكـــد أنصـــار . ؟الداخلـيــة مـــن التهدـيــد الخـــارجي وتـلــك الـقــيم هـــي األســـاس والغاـيــة بالنســـبة لألمـــن الـقــومي
  .المدرسة االقتصادية على أن األمن الحقيقي يعتمد على استقرار وازدهار االقتصاد القومي والعالمي

سـمى األمـن ُوهذا التيـار ي.  الفقري لمفهوم األمن القومي  تشكل المصالح القومية في تلك المدرسة العمود
القومي المصـلحي، بـل إن هنـاك مـن يـرى أن هـدف الدولـة مـن األمـن القـومي هـو تحسـين قوتهـا النسـبية، 

  .صادية والعسكرية والسياسيةاالقت

  :   وتتمثل أهم افتراضات المدرسة االقتصادية حول األمن القومي فيما يلي

 العائـد فهـي ال تحبـذ زيـادة اإلنفـاق العسـكري باعتبـاره - األمن القومي من منظور التكلفة معالجة قضايا-
  .يهدد األمن االقتصادي

 . الحربتبتأمين الموارد االقتصادية اإلستراتيجية واقتصاديا االهتمام -

ى أن هنـاك ً ويعتبر روبرت ماكنمارا أبرز رواد تلـك المدرسـة، حيـث جعـل مـن التنميـة مرادفـا لألمـن، ورأ-
فـــإذا كاـنــت الـقــوة العســـكرية ـتــوفر . عالـقــة مباشـــرة ـبــين درجـــة االســـتقرار وـبــين الوضـــع االقتصـــادي لـلــدول

النظام، فالبد عالوة على ذلك من توفير القاعدة الصلبة للقانون والنظام فـي المجتمـع النـامي حتـى تصـبح 
تقــدمت التنمـيــة ترســخ األـمــن، ـفــاألمن وكلـمــا . ًدرعــا تتحـقــق وراءه التنميــة، وهـــي الحقيقــة األساســـية لألمــن

  37.والتنمية وجهان لعملة واحدة

  :ُ   وقد وجهت عدة انتقادات للمدرسة االقتصادية، من بينها

 تنطـلـق المدرســة ـمـن فـكـرة الرفاهـيـة االقتصــادية، مـمـا يشــكك ـفـي مصــداقيتها بالنســبة للجـنـوب الفقـيـر مــن -
 Basic Needsاجات األساسية ًالعالم، حيث ينصب االهتمام أساسا على إشباع الح
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 الحــرب أو الوظــائف االقتصــادية اإليجابـيـة للحــرب فهــي غـيـر متحقـقـة ـفـي العــالم ت وبالنســبة القتصــاديا-
  .النامي حيث تواجه الدول النامية معضلة المفاضلة بين الخبز والمدفع

وبـي والواليـات المتحـدة  ارتبطت جذور المدرسة االقتصادية بالنظم الرأسمالية الصناعية في الغـرب األور-
ًأساســا، األـمــر الــذي يثـيــر الحفيظــة ـمــن جــراء األخـــذ بمفاهيمهــا مباشـــرة فــي الـعــالم النــامي خشـــية تفضـــيل 

 .التنمية االقتصادية على االعتبارات اإلستراتيجية في نسق األولويات

  :الجديدة الليبرالية - ب

 ومؤسساتنشأ من خالل بناء معايير  أنصار هذا االتجاه أن التعاون بين الدول يمكن أن ييرى   
 نشأ مفهوم األمن الجماعي الذي يعني اتفاق عدد من الدول على الرد هنا ومن ،Regimesوأنظمة 

  .  عدوان تقوم به إحدى الدول المشاركة في النظامأيالجماعي على 

  :النسوي التيار -ج

حدوث ى قضايا األمن الدولي، ويرى أن على الفروق بين الرجل والمرأة في النظر إلهذا التيار  يركز   
  . ًأمنا في المشاركة النسوية يمكن أن تغير من طبيعة النظام الدولي بجعله أكثر ملحوظةزيادة 

  : السالمدراسات مدرسة -د

وترى   ردئ،ً بانحيازها اإليديولوجي إلى السالم باعتباره شيئا طيبا، أما الحرب فهي شئ  المدرسةتقر   
استخدام القوة  عديد من الثقافات تسهم في ميل الدول للجوء إلى في Militarismلعسكرية المدرسة أن ا

Forceفي المساومة الدولية .  

   وقد أدى ظهور تلك المدرسة إلى توسيع نطاق دراسات األمن لتشمل العوامل االجتماعية واالقتصادية 
وضع النظرية موضع التطبيق من خالل كما أنها أسهمت كذلك في . التي تجاهلتها المدرسة الواقعية

  .مشاركة جماعات السالم وحركاته في العملية السياسية

ً   واذا كان السالم لدى المدرسة الواقعية سلبيا، ويعني غياب الحرب، فإن السالم اإليجابي لدى مدرسة  ٕ
قيام العنف، ومن دراسات السالم يتجاوز ذلك الموقف إلى البحث في الظلم والفقر باعتبارهما من شروط 

داة فعالة للتأثير خاصة لدى الشعوب الفقيرة أو المقهورة ثم فإن العنف، بمعنى نبذ القوة، يمكن أن يكون أ
  38".حركة المقاومة المدنية بقيادة المهاتما غاندي في الهند"

  : أهمها، من عدد من االنتقادات إلى النظرية الليبراليةتم توجيه  وقد   
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 من الفقير من فكرة الرفاهية االقتصادية، مما يشكك في مصداقيتها بالنسبة للجنوب المدرسة تنطلق - 
  .Basic Needsالعالم، حيث ينصب االهتمام على إشباع االحتياجات األساسية 

 الحرب أو الوظائف االقتصادية اإليجابية للحرب، فهي غير متحققة في الدول القتصادات بالنسبة - 
  . ضلة المفاضلة بين الخبز والمدفع التي تواجه معالنامية

ً من األمن القومي مفهوما طارئا وليس تعبيرا عن عمليـة تطوريـة طويلـة األجـل، النظرية تجعل -  ثـم ومـنً
، وـلـذلك  الصــراعيةللوـقـائعًفهــو يـتـأرجح ـبـين الصــعود ـتـارة والهـبـوط ـتـارة أخــرى تبعــا إلدراك صــانعي الـقـرار 

طـور األمـن القـومي إلـى حقـل علمـي متكامـل لـه أدواتـه المسـتقلة،  أقلها أهميـة تعطيـل تعيوب خطيرة ليس
  .وهكذا تأرجح األمن القومي ما بين حقلي العالقات الدولية والشئون الدفاعية

  .ً األمن القومي طبقا لهذه النظرية المصدرة للعالم الثالث أمن دولة أكثر منه أمن مجتمع-

  :لليبراليةإطار النظرية ا مفهوم األمن القومي في توسيع

 الذي تبنته يددالجواالقتراب .  الحرب الباردة إلى زيادة المطالبة بتوسيع مفهوم األمن القومينهاية أدت   
 التهديدات ينتقد المفهوم التقليدي لألمن الذي يركز على التحديات الخارجية خاصة النظرية الليبرالية

ً من الداخل أساسا، ينبعت األمنية المعاصرة العسكرية من الدول المنافسة، ويرى أن مصدر التهديدا
 بشرعية الدولة وحدودها من جانب المتعلقةكالمشاكل المتعلقة بشرعية النخب والنظم السياسية، والمشاكل 

 التهديد األمني األساسي قد ينبع من النظام أن أنصار هذا االقترابكما يري . االنفصاليين أو الوحدويين
  . ق بين المواطنين على أساس العرق أو العنصر أو النوعّ وفراإلنسان،انتهاك حقوق الحاكم ذاته إذا قام ب

 أظهرت أن والتي االنتقادات على الدراسات المتعلقة بمفهوم األمن القومي في العالم الثالث، هذه تعتمد   
ًمعظم الحروب في األعوام األخيرة كان مصدرها محليا وليس دوليا،  رجية لم تتم من  التدخالت الخاوحتىً

 ومنظمات فدائية أو جماعات انفصالية أو ميليشياتٕخالل جيوش تعبر الحدود الوطنية، وانما بواسطة 
ً المنتقدون مفهوما أكثر شموال لألمن ويعرفونه يتبنى وبالتالي .مجاورةإرهابية تجد مأوى لها في دول  ً

المتنوعة، بما فيها التهديدات الناجمة عن  على مواجهة التهديدات ً يكون قادراحتى"  اإلنسانيباألمن"
رؤية قد ركزت التعريفات الجديدة لألمن القومي على تقديم و. الخ..  البيئة واألمراض وسوء التغذيةتلوث

 للمفهوم وهي األبعاد خمسة أبعاد رئيسية وذلك من خالل التركيز على ،ممفهوللشاملة متعددة األبعاد 
  39. بيئيةال وقتصاديةاالوعية جتمااالسياسية والعسكرية وال

                                                 

39Benjamin Miller,“The Concept of Security: Should it be Redefined”?, The 

journal of Strategic Studies, Vol. 24, No. 2, June 2001, pp.19-21. 
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 إلى توسيع مفهوم األمن القومي أن المشاكل غير العسكرية هي مصدر الصراعات الداعون يعتبر   
 النامية والدول المتقدمةفي الدول   كما أن المشاكل غير العسكرية هي التي تهم معظم الناسالعسكرية،

 الهجرة غير األجور،انخفاض : كل من قبيلففي الدول المتقدمة يهتم الناس بمشا. على حد سواء
 اقتصادية كالت الدول النامية فيعانى الناس من مشفي أما. الخ…الشرعية، الالجئين، تهريب المخدرات

 ذاته بسبب النقص في االحتياجات األساسية كالغذاء والصحة وبقاءهمخطيرة تهدد مستوى معيشتهم بل 
 أن تلبية تلك االحتياجات األساسية تعد من القوميوم األمن  إلى توسيع مفهالداعونويرى . واإلسكان

  .  الحيوية لألمن القومياألمور

 أن اإلنفاق العسكري يأتي على حساب النمو االقتصادي واإلنفاق على الحاجات هؤالء يضيف   
يمقراطي،  الدالتحول ولذلك ينبغي إيجاد حلول مدنية غير عسكرية للمشاكل األمنية من بينها اإلنسانية،

أما المسئولية عن األمن .  المتبادلواالعتمادوبناء الدولة، وتنمية المجتمع المدني، والنمو االقتصادي، 
ٕ، وانما تقع على عاتق المؤسسات الدولية ونظام  القوميةالدولةفال ينبغي في رأيهم أن تكون مسئولية 

 التقليدي كان المفهوم التي فال تشمل القيم  للقيم المحورية للمفهوم الجديدبالنسبة أما .األمن الجماعي
 حقوق تتضمنٕ عليها مثل االستقالل القومي والتكامل اإلقليمي والسيادة وقدسية الحدود، وانما يركز

  . اإلنسان وتوفير احتياجاته األساسية والرخاء االقتصادي وحماية البيئة

و إلى توسيع مفهوم األمن القومي، ومـن    وقد أطلقت عدة مسميات على ذلك االتجاه الحديث الذي يدع
الكلــي فــي التحلـيـل، المدرســة الحديـثـة، المدرســة اإلجرائيــة، / المدرســة المجتمعيــة، االتجــاه الشــمولي: بينهــا

 وـمـن ـبـين التعريـفـات الـتـي تأخــذ باالتجــاه الكـلـي أو التـكـاملي ـفـي تعرـيـف .تحلـيـل النســق، المدرســة التنموـيـة
األمــن الـقـومي هــو ـتـأمين "عـلـي اـلـدين هــالل اـلـذي ـيـرى أن .ربـيـة تعرـيـف داألمــن الـقـومي ـفـي األدبـيـات الع

كيــان الدولــة أو عــدد مــن الــدول مــن األخطــار التــي تهــددها فــي الــداخل ومــن الخــارج، وتــأمين مصــالحها 
الحيويـة، وخـلـق األوضـاع المالئـمـة لتحقيـق أهــدافها وغاياتهـا القومـيـة والتـي تتمـثـل فـي االســتقرار السياســي 

الدولـة تـأمين : "ألمـن القـومي بأنـهعـدلي سـعيد ل/ يف اللواءعروت ،40"االجتماعي والتنمية الشاملةاسك والتم
من الداخل، ودفع التهديد الخارجي عنها بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر لهـا اسـتغالل أقصـى طاقاتهـا 

  41"للنهوض والتقدم

ٕة األمن القومي، وانما يتسع ليشملها كلها    ال يحصر هذا االتجاه النظر في بعد أو آخر من أبعاد ظاهر
فهـو مـن ناحيـة يتفـق . في منطق تحليلي يقبـل التعـديل والتطـوير حسـب الظـروف المجتمعيـة محـل البحـث

مــع نســبية مفهــوم األمــن وأبعــاده، ويواكــب التطــور العصــري والمنهــاجي فــي الدراســة، كمــا أـنـه قــادر علــى 
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ن القومي من ناحيـة أخـرى، إذ أن كتـاب هـذا االتجـاه ينطلقـون استيعاب المتغيرات الجديدة في ظاهرة األم
 تتفاعـل فـي تحريكهـا عوامـل سياسـية واقتصـادية Societalمن افتراض مـؤداه أن األمـن ظـاهرة مجتمعيـة 

وـمـن شـأن تلـك الظـاهرة المركبـة أن تتســم بقـدر كبيـر مـن النســبية، . واجتماعيـة وعسـكرية داخليـة وخارجيـة
مــل عـلـى آخــر ـفـي لحظــة مــا تختـلـف تركيـبـة ظــاهرة األمــن، كمــا تختـلـف منظومــة فـبـاختالف ـقـدر وثـقـل عا

  .سياسة األمن الناتجة عنها

   ويـــرى أنصـــار هـــذه المدرســـة أن تهديـــدات األمـــن القـــومي ال تنحصـــر فـــي الجوانـــب العســـكرية، فهنـــاك 
  :عوامل داخلية يمكن استغاللها لتهديد األمن القومي لدولة ما، وأهمها

اســـي، حـيــث إن عـــدم االســـتقرار السياســـي وتصـــارع الثقاـفــات واإليديولوجـيــة السياســـية، أي  الجاـنــب السي-
عتبر من أهم العوامل التي تهـدد األمـن واالسـتقرار، خاصـة إذا ُ ي،غياب درجة مناسبة من اإلجماع القومي

  .كان البنيان االجتماعي يعضد هذا االنقسام وتلك التناقضات

لى قدرة الدولة على التدخل والحركة، فالتخلف السياسي يعنـي مؤسسـات  الجانب المؤسسي الذي يشير إ-
ويمثــل ذلــك جانــب ضــعف قابــل لالخـتــراق . غيــر قــادرة علــى ربــط القمــة بالقاعــدة فــي الجماعــة السياســية

ًالخارجي، حيث أصبحت القاعدة االجتماعية والجبهة الداخلية عموما من األهـداف المباشـرة لتهديـد األمـن 
  .القومي

لجانب االقتصادي، فالتخلف االقتصادي من العوامل التي تهدد األمن القومي، فالتبعية االقتصادية قد  ا-
  . تؤدي إلى تبعية سياسية

 الجاـنـب االجتمــاعي، ويمـثـل عصــب الجبهــة الداخلـيـة ألي دوـلـة، حـيـث أصــبحت الجـمـاهير ـتـؤثر بشــكل -
 .ب النفسية والدعائيةمباشر على السياسات الداخلية والخارجية، وأصبحت هدف الحر

تعلـق بـالمجتمع بكافـة جوانبـه، مفهـوم مجتمعـي يهـو    مفهوم األمن القومي لدى المدرسة المجتمعية إذن 
مفهوم متعدد الجوانب واألبعاد، وتتطلـب دراسـته منهاجيـة متعـددة المسـالك واألدوات البحثيـة، كمـا كما أنه 

لف العلوم االجتماعية كاالقتصاد واالجتماع والسياسة ٕتتطلب االستفادة من مقوالت وأدوات واسهامات مخت
وعلم اإلنسان، إلى جانب العلوم العسكرية وعلم العالقات الدولية، عالوة على ذلـك فـاألمن القـومي ظـاهرة 

 ولـيس حالـة سـكونية يصـل إليهـا المجتمـع ويقـف عنـدها، وهـو Process وهو عمليـة  Dynamic حركية
  .  حجم هذه التفاعالت وحدتها ونوعهامحصلة التوازن الذي يقف على

  42:الضوابط التالية لتأكيد فكرتهممفهوم المجتمعي لألمن القومي    ويحدد أنصار فكرة شمولية ال
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ًأن أمن أي دولة هو خالصة التفاعل بين عوامل داخلية واقليمية ودولية أيضا -  ٕ.  

ً والتعبـيـر عنهــا كمـيـا مثــل حجــم موضــوعي يمكــن تحدـيـد مكوناتــه:  أن مفهــوم األمــن القــومي لــه جانـبـان-
وأي دراسـة متكاملـة لألمـن . التسليح والقدرة االقتصادية، وآخر نفسي يشير إلى أمـور مثـل الـروح المعنويـة

  .ينبغي أن تدخل كال الجانبين في االعتبار

طـار  أن األمن القومي ظاهرة ديناميكية وليست استاتيكية جامدة، ولهذا ينبغي تحليل ظاهرة األمن في إ-
  .التوازن الحركي النسبي

األول مســتمر وهــو ـمـرتبط بالحـقـائق :  أن األمـن الـقـومي حقيـقـة نســبية وليســت مطلـقـة، أو أن ـلـه جــانبين-
الجغرافية أو االجتماعية، والثاني متغير نسبي وهو مرتبط باإليديولوجية أو العقيدة السياسية للدولة، والتي 

  .الخارجية تتطلب تحقيقها والدفاع عنهاتفرض مصالح واهتمامات وغايات للسياسة 

األمـن :  أن نظريات األمن القومي تختلف حول كيفية تحقيق أمن الدولة، وتتـراوح بـين مـوقفين رئيسـيين-
فالنظريات األولى تنطلق مـن مفهـوم القـوة وتنـاقض . من خالل الصراع، واألمن من خالل التعاون الدولي

 ال ـتـرى حتمـيـة تـنـاقض األهــداف ـبـين اـلـدول، وهــي األســاس النظــري المصــالح القومـيـة، والنظرـيـات الثانـيـة
  .لمفاهيم األمن الجماعي والحد من التسلح

 أن مفهوم األمن القومي ذو طبيعة مجتمعية شاملة، تـدخل فـي تكوينهـا اعتبـارات متعـددة منهـا الـداخلي -
  والخارجي 

 تؤثرل الخارجية خاصة العسكرية التي  لألمن يركز على العوامي سبق أن المفهوم التقليدمما يتضح   
 كانت اء ما سولدولةعلى األمن، ويغفل العوامل الداخلية التي يمكن استخدامها لتهديد األمن القومي 

 لتوسيع مفهوم األمن القومي الداعينوفي الوقت ذاته فإن .  اجتماعيةم مؤسسية أم اقتصادية أمسياسية أ
 الباردة، كما أنهم يقوضون الترابط المنطقي الحربعقب انتهاء  من صراعات مسلحة ىيتجاهلون ما تبق

  . نهاية  المالمفهوم األمن القومي بتوسيعه إلى 

 أن يستمر إدخال الصراعات المسلحة والعنف في نطاق دراسات األمن القومي يفضل الباحث ولذلك   
 حتىع مفهوم األمن القومي ٕ تلك الدراسات على البعد العسكري، وانما يجب أن يتم توسيقصرمع عدم 

 مع عدم المبالغة األمن،لمفهوم ) الخارجية والداخلية، العسكرية وغير العسكرية(يشمل األبعاد المختلفة 
 ذلك التوسيع وفق منطق تحليلي يقبل يتمٕنهاية، وانما يجب أن  في توسيع مفهوم األمن القومي إلى ما ال

 مما يتفق مع نسبية مفهوم األمن وأبعاده، البحث،حل التعديل والتطوير حسب الظروف المجتمعية م
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 ويمكن من استيعاب المتغيرات الجديدة في ظاهرة األمن الدراسة،ويواكب التطور العصري والمنهاجي في 
  . القومي

 كمـا تـم توسـيعه فـي مفهوم الشامل لألمـن القـومييأخذ الباحث في هذه الدراسة بالبق،  ما سعلى وبناء   
فـي االعتبـار األبعـاد الداخليـة للمفهـوم، مـع مراعـاة عـدم ، بما يسمح بـأن يـتم األخـذ ةة الليبراليإطار النظري

ينطـوي : "ً ووفقا لما سبق يمكن تقـديم التعريـف اإلجرائـي التـالي لألمـن القـومي.المفهومالمبالغة في توسيع 
واطنيهـا، عبـر اســتخدام األمـن القـومي ألي دولـة علـى السـعي الـدءوب لتحقيـق األمـن النفسـي والجسـدي لم

جمـيـع عناصــر ومصــادر الـقـوة المتنوعــة الـتـي تمتلكـهـا للحيلوـلـة دون تعرضــها لمخــاطر خارجـيـة أو داخلـيـة 
ٕتهدد وجودها وحيـاة مواطنيهـا ونمـط معيشـتها، والعمـل المسـتمر علـى تنميـة قـدرات الدولـة وامكاناتهـا علـى 

  ".كافة المستويات

  

  

  

  

  

  

  

  

   وتحديد أبعادهالديموقراطية تعريف مفهوم: انيالثمبحث ال

، وتوضــــيح أهــــم أبعــــاده،  لمفهــــوم الديموقراطيــــةواالصــــطالحياللغــــوي    يــــتم فــــي هــــذا المبحــــث التعريــــف 
األشـكال المؤسسـية للحكومـات ، واسـتعراض  المرتبطة بالديمقراطيةوالتنظيمية األشكال الدستورية واستعراض

  .تحليل العملية الديموقراطية في الواليات المتحدة األمريكيةالمداخل الرئيسية لباإلضافة إلى ، الديموقراطية

  : لمفهوم الديموقراطيةواالصطالحيالتعريف اللغوي : ًأوال
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 Demos الديموقراطية من الناحية اللفظية في األساس كلمة يونانية مركبة من جزأين، الجزء األول   
ُ وبذلك تصبح الديموقراطية مصطلحا يطلق . وتعني حكم أو سلطةKratosوتعني الشعب، والجزء الثاني  ً

  43.  حكومة الشعب أو الحكم بواسطة الشعبفيه الشعب الحكم، وبعبارة أوضح هيعلى شكل للحكم يتولى 

فالقاموس السياسي األمريكي يذهب إلى .    ال تختلف عن هذا التعريف غالبية دوائر المعارف والقواميس
  44".ُتمارس فيه السلطة السياسية بواسطة الشعبالديموقراطية هي نظام للحكومة "أن 

ُودوائر المعارف مصطلحا يطلق على حكم الكثرة كمقابل بح حسب تعريف القواميس    الديموقراطية تص ً
توجد مئات التعريفات و. لحكم القلة أو حكم الفرد، حيث ال يمكن وصف النمطين األخيرين بالديموقراطية

لق في استخدامه األصلي على أحد أشكال الحكم، ويرجع ذلك إلى أن طلمفهوم الديموقراطية الذي ُأ
 للشعوب والدول المختلفة، فالديموقراطية كمفهوم وكمؤسسة نبعت من ءالديموقراطية ال تعني نفس الشي

  .45الحضارة الغربية ثم امتدت إلى مناطق أخرى من العالم وأصبح لها اآلن استخدام عالمي

   بينما عرفها لويل،" الشعب للشعب وبالشعبحكم" بأنها الديموقراطية Lincoln لنكولن ّعرف   وقد 
Lowell سيليعرفها جربة في الحكومة، في الوقت الذي  تبأنها Seely كل فيه الذي يملك الحكم "بأنها 
وتوجد تعريفات أخرى متعددة للديموقراطية، من أشهرها ما طرحه شومبيتر من أن جوهر . 46ًافرد نصيب

وهذه اآللية هي االنتخابات التنافسية . قراطية يتمثل في وجود آلية سياسية الختيار القيادة السياسيةالديمو
التدابير المؤسسية التي تتخذ من أجل التوصل إلى القرارات "ويعرف شومبيتر الديموقراطية بأنها . الحرة

وبالتالي ". اتلتنافس على األصوالسياسية التي يكتسب من خاللها األفراد سلطة اتخاذ القرار عن طريق ا
ين بًفالمواطنون وفقا لهذا التعريف لهم حرية االختيار ما بين متنافسين على أصوات الناخبين، لكن ما 

وفي االنتخابات التالية يمكن للمواطنين الناخبين أن . انتخابات وأخرى يتخذ القادة السياسيون القرارات
  47. بصورة سلميةا محلها قيادات أخرى تتفق ومصالحهمتخلصوا من القيادات الموجودة ويحلوي

                                                 
43 Philip P.Wieiner, Dictionary of the History of Ideas (New York: Charles Seribners 
Sons, 1973), p.652.  
44 Jack Plano & Milton Greenberg (eds), The American Political Dictionary ( New 
York: Halt Rinehart and Winston Inc, 1967) p.6. 

: بيـروت(،  التطبيقيـةالديموقراطيـة الليبراليـة ونماذجهـاإكـرام بـدر الـدين، . د: حول التطبيقات المختلفة للديموقراطيـة أنظـر 45
  .50-36، ص ص )1986دار الجوهرة للطبع والنشر، 

  .63ص ، )1986 مكتبة نهضة الشرق، :القاهرة ( في النظرية السياسيةمقدمةعلي أحمد عبد القادر، .د: ًنقال عن 46

Allen and : London(Capitalism, Socialism and Democracy Joseph Schumpeter,  47

Unwin, 1950), p.250. 
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ً   يوجـــد تعرـيــف آخـــر للديموقراطـيــة أكـثــر اتســـاعا طرحـــه ديفـيــد هيـلــد ال يقصـــر الديموقراطـيــة عـلــى وجـــود 
  48:ٕانتخابات تنافسية كما فعل شومبيتر، وانما يذهب إلى أن الديموقراطية تتضمن العناصر التالية

، بمعنــى أن يتمتــع األـفــراد "االســتقالل الــديموقراطي"ق عليــه هيـلــد مبــدأ ُ وجــود قواعــد أساســية لمــا يطلــ-1
بحقوق متساوية، ومن ثم يكون عليهم التزامات متساوية في تحديد اإلطار الذي يولـد الفـرص المتاحـة لهـم 

  .تجاهل حقوق اآلخرين يُا شريطة أال يستخدم هذا اإلطار فأو يحد منه
ً يتمـتــع بهــا المواطـنــون جنبــا إـلــى جنــب ـمــع الحقــوق السياســـية  ضــرورة ـتــوافر حقــوق وحرـيــات أساســية-2

فبــدون الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة ال يمكــن التمتــع بــالحقوق . ليتحقــق مبــدأ االســتقالل الــديموقراطي
ًوبدون التمتع بالحقوق السياسية فإن أشكاال جديدة مـن عـدم المسـاواة فـي توزيـع السـلطة والثـروة . السياسية

  .ٕن أن تظهر لتنتهك تطبيق واقرار الحريات االقتصادية واالجتماعيةكموالمكانة ي
  . توافر درجة عالية من المساءلة لجهاز الدولة-3
  . توافر فرص متساوية للمشاركة السياسية-4

 الديموقراطية، فالديموقراطية ليسـت مجـرد بد للباحثين من الحرص عند تعريف   ويرى هوارد وياردا أنه ال
اـبـات، عـلـى اـلـرغم مــن أن هــذه خطــوة أوـلـى جـيـدة، ـفـإذا كاـنـت الديموقراطـيـة تعـنـي مجــرد إجــراء إجــراء انتخ

إن الديموقراطـيـة . انتخاـبـات، ـفـيمكن وصــف دول مـثـل نيكــاراجوا والســلفادور وروســيا بأنـهـا دول ديموقراطـيـة
 تعمــل تتطـلـب إـلـى جاـنـب إجــراء انتخاـبـات حــرة وبصــفة دورـيـة وجــود العدـيـد ـمـن المؤسســات الـتـي يجــب أن

بكفاءة، مثل وجود برلمـان قـوي ومسـتقل، ووجـود نظـام قضـائي مسـتقل، وأحـزاب سياسـية قويـة، وجماعـات 
ًووفقـا لهـذا التعريـف، يمكـن . مصالح قوية قادرة على التعبير عن وجهات نظرها، ومشاركة سياسية واسـعة
كامـلـة، أو ديموقراطـيـات ـفـي الـقـول إن العدـيـد مــن اـلـدول الـتـي ـتـم ذكرهــا ال ـتـزال ديموقراطـيـات جزئـيـة غـيـر 

  49.طور التشكيل
   وباإلضافة إلـى مـا سـبق، فـإن الديموقراطيـة تتطلـب التسـامح واحتـرام وجهـات النظـر المختلفـة، والتعبيـر 

التحـول الـديموقراطي، ، ولـذلك فإنـه إلـى جانـب دراسـة عمليـات "الثقافـة المدنيـة"الحر، وهـو مـا يطلـق عليـه 
  50.ع ودرجات مختلفة من الديموقراطية بأنه توجد أنوايجب االعتراف

 مـن أشـكال شـكل ليست مجـرد الديموقراطية"ن أالدكتور محمد عبد المعز نصر في هذا اإلطار يرى و    
ًالحكــم فهــي ليســت أساســا شــكال مــن أشــكال الحكــم، فــالحكم الــديموقراطي   دولــة ديموقراطيــة، ولكــن يعنــيً

 فالدوـلـة الديموقراطـيـة تتســق مــع أي ـنـوع مــن ديموقراطيــة، الدوـلـة الديموقراطـيـة ال تعنــي بالضــرورة حكومــة
 أو ملكـيـة، وـقـد توضــع الســلطة العلـيـا ـفـي أـيـدي ديكتاتورـيـة كمــا تفعــل أوتوقراطـيـةالحكوـمـة، ديموقراطـيـة أو 

                                                 
48 David Held, "From City States to a Cosmopolitan Order" in David Geld, ed., 
Prospects For Democracy (Oxford: Blackwell Publishers, 1993), p.15. 

Philadelphia, Harcourt  (Introduction to Comparative Politics, Wiarda.Howard J 49

College Publishers, 2000), p.101. 
 
50 Ibid. 
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 فكــل مــا تعنـيـه جمهوريتهــا، المتحــدة مــن الناحـيـة الواقعـيـة ـفـي أوـقـات األزمــات فيمــا يتصــل ـبـرئيس الوالـيـات
 بالســـيطرة النهائيــة علــى األـمــور ويحــتفظاطيــة هــو أن المجتـمــع ككــل يملــك ســـلطة الســيادة الدولــة الديموقر

 مجــــرد طريـقـــة لتعـيـــين الحكوـمـــة واإلشــــراف عليهــــا هــــيالعاـمـــة، فالديموقراطـيـــة كشــــكل ـمـــن أشــــكال اـلـــدول 
ها ـفــي عـقــول أـمــا ـكــارل وشــميتر فـقــد ذهـبــا إـلــى أن الديموقراطيــة هـــي الكلـمــة الـتــي يتــردد صـــدا .51هــاوعزل

  52.ٕالناس، وتنشأ من رغبتهم وكفاحهم من أجل الحرية وايجاد سبل أفضل لحياتهم

توفير :    يتضح مما سبق أن مفهوم الديموقراطية يدور في معظم التعريفات حول األبعاد الرئيسية التالية
ًول السلطة طبقا ضمانات احترام حقوق اإلنسان، والقبول بالتعدد السياسي والفكري، واحترام مبدأ تدا

لإلرادة الشعبية، وتوسيع المشاركة السياسية التي تعني قدرة مختلف الفئات االجتماعية على التأثير الفعال 
  .  في السياسات والقرارات بأشكال معينة بشكل اختياري تطوعي– وليس الشكلي –

ًة السياسية بحيـث تحقـق قـدرا    يعني ما سبق أن الديموقراطية هي مجموعة من القواعد التي تحكم العملي
بــين القــوى والجماعــات (ًوأفقيــا ) بــين الحــاكم والمحكــومين(ًرأســيا : أكـبـر مــن المشــاركة فــي الســلطة والثــروة

 الدوـلــة  ـمــا أو ـفــي ـمــواده األوـلــى ـمــن أندوـلــةُ مـمــا ـقــد ـيــذكر ـفــي ديباجـــة دســـتور وعـلــى اـلــرغم ).السياســـية
ُو األسلوب الذي يطبق في ممارسة السـلطة هـو الـذي يحـدد ديموقراطية أو دستورية فإن الممارسة وحدها أ

ًالنمط الذي تسير عليه الدولـة، فـإذا كـان النظـام يتـيح بشـكل أو بـآخر مجـاال لممارسـة السـلطة ُأطلـق عليـه 
الديموقراطـيــة إذن هـــي جـــوهر قبـــل أن تكـــون ًصـــفة الديموقراطيـــة التـــي هـــي أصـــال تعنـــي حكـــم الشـــعب، ف

ًعـة النظــام السياسـي وليسـت شـكال لنظـام الحـكـم، فقـد يكـون النظـام السياســي ًمظهـرا، أو هـي توصـيف لطبي
ًليبرالـيــا أو اشـــتراكيا يســـتند إلــى التعددـيــة الحزبـيــة، أو يتســـم بوجــود حـــزبين كبـيــرين أو حـتــى " الــديموقراطي" ً

عدتـه وتعـد المشـاركة آليـة النظـام الـديموقراطي وقا. حزب واحد مسيطر واألمثلة التطبيقية عديدة على ذلـك
  .  في المجتمع– مادية وغير مادية –والمشاركة تكون في القيم النادرة . ٕالنظرية واطاره الحركي

   وـيـدعي الغربـيـون عـلـى اخــتالف لغــاتهم وبـلـدانهم أنهــم يطبقــون الديموقراطـيـة بشــتى الوســائل مــن خــالل 
 اخــتالف إـيـديولوجياتهم أنظـمـة حكمهــم وتنظيمــاتهم السياســية وفلســفتها، وظــل الشــرقيون لفـتـرة طويـلـة وعـلـى

ًيسمون نظمهم السياسية بالديموقراطية أو الديموقراطية الشـعبية تمييـزا لهـا عـن الديموقراطيـة الغربيـة والتـي 
وبــين أولئــك . وأمثلــة تـلـك الــنظم الغربيــة والشــرقية كثيــرة فــي عالمنــا المعاصــر. تعتـبـر ديموقراطيــة برلمانـيـة
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ًة إلــى النمــو وناميــة ومتخلفــة نجــدها جميعــا تفخــر بأنهــا تطبــق وهــؤالء نجــد دول العــالم األخــرى مــن ســاعي
ًالديموقراطية سواء بالميل يمينا أو بالميل يسارا ً.  

   وقــد اتبعــت كثيــر مــن دول العــالم التــي نالــت اســتقاللها الــنمط الغربــي للديموقراطيــة وذلــك إمــا ألســباب 
اتباع ذلك النمط من الديموقراطية، إال أنهـا ٕتاريخية أو سياسية أو عسكرية، هذا وان اتفقت تلك الدول في 

ٕواحدا وانما تعددت االتجاهات فهناك مـن بـين الـدول مـا اتجـه نحـو تطبيـق النظـام ًلم تسلك جميعها مسلكا  ً
ًطبــق النظــام الرئاســي ومنهــا مــا طبــق نظــام الجمعيــة الوطنيــة، ومنهــا أخيــرا مــا جمــع مــا البرلمــاني ومنهــا 

  53. نظام واحد فيبعض خصائص األساليب الثالثة

ًتتيح الديموقراطية، كنظام سياسي، قدرا أكبـر مـن المشـاركة السياسـية مـن جانـب المـواطنين عـن طريـق    
ممارســتهم لـعــدد مــن الحـقــوق السياســية والمدنـيــة مثــل حـــق التصــويت والترشـــيح للمجــالس النيابـيــة، وحرـيــة 

وعية ال تقـيم أي مركـز متميـز أليـة فئـة أو التعبير والمساواة أمام القانون، أي أن هناك قواعـد عامـة موضـ
  .جماعة على أساس انتمائها العرقي أو الديني أو القبلي

فالديموقراطية هي المناخ . أمام ممارسة الحقوق والحرياتالعائق األكثر أهمية عد غياب الديموقراطية ُي   
 ليســت مجــرد شــكل للنظــام ،، كمــا ســبقت اإلشــارةوهــي. الطبيعــي اـلـذي ـيـوفر للمــواطنين حقــوقهم وحرـيـاتهم

 .ٕالسياســـي، وانمـــا هـــي جـــوهر للعمليـــة السياســـية االجتماعيـــة التـــي تحقـــق المشـــاركة والعدالـــة االجتماعيـــة
وتستلزم ممارسة ذلك الحـق . تفترض الديموقراطية احترام حقوق اإلنسان وفي مقدمتها المشاركة السياسيةو

 Basicٕكفايـة وعدالـة التوزيـع واشـباع الحاجـات األساسـية ًالتمتع بالحقوق االجتماعية واالقتصادية أوال كال

Needs  .  وال ينفصل إشباع تلك الحاجات األساسية أو يقل أهمية من منظور االستقرار الداخلي واألمن
القومي عن التنمية االقتصادية وتحقيق الطموحات القومية والحضارية والـدفاع عـن الحـدود ضـد األخطـار 

  .الخارجية

ـفــإذا كاـنــت المشـــاركة ذات دالالت .  أخـــرى، ـفــإن جـــوهر الديموقراطـيــة هـــو المشـــاركة والمســـاواة   وبعـبــارة
سياسية، فالمساواة تشير للعوامل االقتصادية االجتماعية بما يؤكد أهمية الجوانـب االقتصـادية االجتماعيـة 

طة ـفـي المجتمــع، وترتكــز الديموقراطـيـة عـلـى نظــام موضــوعي ـفـي توزـيـع الـثـروة والســل. للمشــاركة السياســية
س الـعـــدل االجتمـــاعي وعــــن طريـــق المشــــاركة السياســـية، وـتـــرتبط تلـــك المشــــاركة مـــع األنســــاق اعلـــى أســـ

 فـي -كمـا تشـكل تلـك األنسـاق. اقتصادية، اجتماعية، ثقافية في عالقة اعتماد متبادل: المجتمعية األخرى
  .اخلي البيئة االجتماعية أو الداخلية لالستقرار الد-مجموعها وتفاعالتها
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 :األشكال الدستورية والتنظيمية المرتبطة بالديمقراطية: ًثانيا

وهنـا يثـار , الشـعب والحكـم كمـا سـبق توضـيحه:    مصطلح الديموقراطية مشتق من الكلمتين اإلغـريقيتين
  54:االتساؤل عن كيفية قيام الشعب بالحكم، وهناك نماذج عديدة شهدها التاريخ، من أهمه

  : باشرة الديموقراطية الم-1

 أول أنـــواع الديموقراطـيـــة الـتـــي تـعـــرف عليـهـــا Direct Democracy   تعتبـــر الديموقراطـيـــة المباشــــرة 
اإلنسان في حياته السياسية، وهي تشير إلى نظام ما التخاذ القرارات في الشئون العامة يشارك فيه جميـع 

ً حيـث المبـدأ تعبيـرا عـن سـيادة ومن هنـا فـإن الديموقراطيـة المباشـرة تصـبح مـن55.المواطنين بصورة مباشرة
وتتمـثــل شـــروط قـيــام تـلــك الديموقراطـيــة ـفــي صـــغر عـــدد المـــواطنين، والتوزـيــع المتســـاوي للملكـيــة . الشـــعب

ًوالـثـروات، وتجــانس المجتمــع ثقافـيـا، وعــدم الســماح للـقـائمين عـلـى تطبـيـق الـقـانون بمباشــرة وظــائف خاصــة 
ي المـقـام األول، وتتمـثـل الظــروف المواتـيـة لـهـذا الـنـوع أخــرى مســتقلة عــن اإلرادة الشــعبية صــانعة الـقـانون ـفـ

  .من الديموقراطية في وجود مجتمع زراعي صغير العدد وغالبية من الفالحين

بعـض أجـزاء اليونـان (   وتدل الخبرة التاريخية على بعض النماذج المحدودة لهـذا النـوع مـن الديموقراطيـة 
وقـد ضـمت دولـة المدينـة تنظيمـات سياسـية هـي 56).سويسرا، وبعض المقاطعات في "دولة المدينة"القديمة 

وعلى الرغم من أن المؤتمر العام يتكون من جميع المواطنين . المؤتمر العام ومجلس الخمسمائة والمحاكم
ًالذكور الذين بلغوا سن العشرين في أثينا وهو يعتبر تطبيقا للديموقراطية المباشرة، إال أنـه يمكـن القـول إن 

ًيموقراطـيـة ـفـي أثيـنـا ـلـم يكــن تطبيـقـا صــحيحا للديموقراطـيـة المباشــرة، وذـلـك لســبب مهــم وهــو ـمـا طـبـق ـمـن د ً
  57:تقسيم مجتمع المدينة إلى طبقات ثالث متميزة، وهي

  .ً طبقة المواطنين، والذين ال يعملون شيئا سوى المحاكم واعتالء أعلى المراكز في دولة المدينة-أ

االستقرار وبالتالي ليس لهم حقوق سياسية ويطبق عليهم قانون طبقة األجانب، وهم ال يملكون صفة    - ب
  .خاص بهم
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 .  ًطبقة العبيد، وهي تلك الطبقة التي لم تنل من الحقوق شيئا بل عليها كل الواجبات  -  ج

   ويشـــير ـتــاريخ الديموقراطـيــة المباشـــرة إـلــى عـــدم ـقــدرة اـلــنظم الـتــي اتبعـــت هـــذا الـنــوع عـلــى الصـــمود ـفــي 
و التهديد بها، كما أنه من المحتمل أن يزول بفقدان المجتمـع لخاصـيته الزراعيـة ظروف أزمات الحروب أ

  .لصالح التجارة، وظهور عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية بين المواطنين

  : الديموقراطية النيابية-2

تقـوم علـى    أصبحت الديموقراطية في معناها الحـديث ومـع تعقـد الحيـاة االجتماعيـة وزيـادة عـدد السـكان 
فالديموقراطـيــة ـفــي . ًمـبــدأ التمثـيــل النـيــابي ـبــدال ـمــن مـبــدأ المشـــاركة المباشـــرة المعـــروف ـفــي اـلــنمط األثيـنــي

معناها الحديث تفترض تفويض ممارسة السلطة وفي هـذه الحالـة تظهـر آليـات معينـة لسـد الفجـوة التـي قـد 
وتتمـثـــل تـلـــك اآللـيـــات ـفـــي عملـيـــات . تظهــــر ـبـــين المعـنـــى األثيـنـــي الـقـــديم للديموقراطـيـــة ومعناهــــا الحــــديث

  58.االنتخاب

   يعني ما سبق أن هذا النوع من الحكومات الديموقراطية يستند على أسـاس قيـام الشـعب بانتخـاب نـواب 
ويتطلب إقامة هذا النموذج . يمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه، وذلك لفترة زمنية معينة يحددها الدستور

افة إلــى ذلــك، وبوجــه خــاص تــوافر مجموعــة مــن المبــادئ المهمــة التــي مــن الحكومــات الديموقراطيــة إضــ
  59:تتضمن ما يلي

  : وجود برلمان منتخب-أ

  .    يقوم الشعب بانتخاب أعضاء البرلمان، الذي قد يتكون من مجلس واحد أو مجلسين

  : اختصاصات محددة للبرلمان-ب

صاصات التشريعية، والتي تتمثل في    يكون للبرلمان اختصاصات أو وظائف أساسية محددة، كاالخت
ًقيامه بسن القوانين، واختصاصات مالية كالموافقة على الميزانية، فضال عن اختصاصاته السياسية 

  .المتعلقة بمراقبة السلطة التنفيذية

  : تمثيل األمة ككل-ج
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ه واهتمامه على ً   يصبح عضو البرلمان، بمجرد انتخابه، ممثال لمصالح األمة بأسرها، فال يقتصر تمثيل
ًمصالح ناخبيه أو دائرته فقط، بل يصبح متمثال في خدمة الصالح العام ككل، حتى لـو تعـارض ذلـك مـع 

  .المصالح الضيقة لدائرته أو ناخبيه

  : استقاللية البرلمان-د

   بمعـنـى أن يصــبح البرلمــان، وبمجــرد انتخاـبـه وطــوال مدـتـه النيابـيـة صــاحب الســلطة القانونـيـة وال يجــوز 
  .لشعب التدخل في أعمالهل

ًوغالبـا مـا تكـون .    ويرى البعض أن البرلمان أو الحكم النيابي ال يعبر عن األغلبية بل هو يمثل األقلية
ًوكثيــرا مــا يحــدث أن يوافــق البرلمــان علــى قــانون مهــم بأغلبيــة . األقليــة ذات نفــوذ اقتصــادي أو اجتمــاعي

  60. عن عشر عدد السكاننسبية ال تتجاوز نسبة ما تمثله من الناخبين

   وقد اعتبر جان جاك روسو أن األسلوب النيابي يتنافى مـع الحريـة، فالسـيادة ال يمكـن تمثيلهـا ألنهـا ال 
ونــواب الشــعب ليســوا وال يمكــن أن يكونــوا . تنتقــل، فهــي تكمــن فــي اإلرادة العامــة واإلرادة ال يمكــن تمثيلهــا

، وال يمكـن أن يبتـوا فـي أي شـئ، وكـل قـانون لـم يوافـق عليـه ممثلين له، فهم ليسوا إال مجرد مندوبين عنه
ًالشـــعب بنفســـه باطـــل وال يمكـــن أن يكـــون قانوـنــا أـبــدا وـفــي اإلطـــار ذاـتــه ـيــرى اـلــبعض أن فكـــرة الوكاـلــة 61.ً

ًالتمثيلـيــة باإلضـــافة إـلــى فكـــرة الفصـــل ـبــين الســـلطات اللـتــين تشـــكالن معـــا الجـــوهر التقلـيــدي للديموقراطـيــة 
دفتا إلى حل التناقض بين السلطة والحرية لم يوجدا ذلك الحل، وذلك ألن شـكل الحكومـة الغربية واللتين ه

  .النيابي لم يذب الحواجز بين الحاكمين والمحكومين

ويخلـص أنصـار ذلـك الـرأي إلـى أنـه .    كما أن الفصل بين السلطات لم يتحقق في الواقع علـى اإلطـالق
نيابية، فيمكن القول إن تلك الصورة مـن صـور الديموقراطيـة قـد ال ًنظرا لتلك التجاوزات في الديموقراطية ال

فقـد تـكـون هــذه . تعبـر عــن الديموقراطيـة ـفـي صــورتها المثلـى وهــي سـلطة الشــعب الـتـي يمارسـها دون نياـبـة
  62.الصورة نتيجة طرق غير سليمة يمارسها من في الحكم لتثبيت مركزه في الحكم

  : الديموقراطية شبه المباشرة-3
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  .201، ص )1975دار النهضة العربية، : القاهرة (النظم السياسيةثروت بدوي، . د 61

، ص ص )1967المكـتـب المصــري الحــديث للطباعــة والنشــر، : اإلســكندرية (أصــول عـلـم السياســةمحـمـد طــه ـبـدوي، . د 62
370 – 374.  
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ًثــل الديموقراطيــة شــبه المباشــرة بوجــه عــام نموذجــا يتوســط بــين الديموقراطيــة والديموقراطيــة النيابيــة،    تم
ًحـيـث ينتخــب الشــعب برلماـنـا يـنـوب عـنـه، كمــا يســتند كــذلك إـلـى اإليمــان بحــق الشــعب فــي الـتـدخل بشــكل 

ديموقراطـيـة ليســت وبالـتـالي فـإن هــذه ال. مباشـر ـفـي الشــئون العامـة، والتشــريع ـفـي ظــل تـوافر شــروط معيـنـة
ًمباشـرة ألن الـمـواطن ال يعتبـر ممارســا للسياســة بصـفة دائـمـة، كـمـا أنهـا ليســت ديموقراطـيـة نيابيـة ألـنـه ـفـي  ُ
ٕتـلـــك الممارســــة ال يـنـــوب شــــخص عــــن شــــخص وانمــــا يتطـلـــب إســــباغ تـلـــك الصــــفة عـلـــى هــــذا الـنـــوع مــــن 

حقـق الديموقراطيـة شـبه المباشـرة وتت. الديموقراطية حق اشتراك جميـع المـواطنين فـي تلـك العمليـة السياسـية
  63:بطريقتين

  .  وهي تجعل للشعب حق اقتراح القوانين، فيلزم المجلس التشريعي بإصدارها: طريقة االقتراح الشعبي-أ

ُ وهـو يـلـزم الحكوـمـة بطـرح مشــروعات الـقـوانين علـى الشــعب إلـبـداء اـلـرأي : طريـقـة االـسـتفتاء الـشـعبي-ب
  . فيها

 أو الهيئة الناخبـة تتمتـع فـي ظـل هـذا النظـام بممارسـة بعـض الحقـوق التـي    يتضح مما سبق أن الشعب
وتتحدد تلك الحقوق من خالل حق الشعب فـي مراقبـة البرلمـان أو . ال تتوافر في ظل الديموقراطية النيابية

تمتـد المجلس النيابي، واالعتـراض علـى القـوانين التـي يقرهـا البرلمـان، واقتـراح القـوانين التـي يرغـب فيهـا، و
ًسلطة الشعب لتشمل حق إقالة النواب قبل انتهاء مدة إنابتهم، ويكون من حق الشعب أيضا االقتراع على 

  .حل البرلمان كله قبل انتهاء مدته المقررة

  :  األشكال المؤسسية للحكومات الديموقراطية: ًثالثا

ً   يقصـــد بهـــا التمييـــز بـــين األنـــواع المختلفـــة للحكومـــات طبقـــا لطبيعـــة ال عالقـــة بـــين الســـلطتين التنفيذيـــة ُ
. والتشريعية، وما يترتب على ذلك من آثار تنعكس بدورها علـى تكـوين كـل مـن تلـك المؤسسـات ووظائفهـا

ًوطبقا لذلك يمكن التمييز بين أكثر الحكومات شهرة وذيوعا على النحو التالي ً:  

  :الحكومة البرلمانية -1

وفـي هـذه .  بين المؤسسات التنفيذيـة والتشـريعية فـي الحكومـة   تتميز النظم البرلمانية بوجود عالقة وثيقة
الـــنظم تتنـــافس األحـــزاب السياســـية مـــن خـــالل برامجهـــا الحزبيـــة المعلنـــة للحصـــول علـــى أعلـــى األصـــوات 

وال تتم عملية المنافسة . للوصول إلى مقاعد البرلمان، ومن خالل انتخابات عامة ومفتوحة أمام المواطنين
ويت بهدف االختيار المباشر لشخص بعينه كرئيس للسلطة التنفيذية، حيث يتم تكليـف االنتخابية أو التص

                                                 
  .446 مرجع سابق، ،المدخل في علم السياسةمحمود خيري عيسى، .بطرس غالي، ود.د  63
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ًالحزب الفائز في االنتخابات بتشكيل الحكومة، ومن هنا يصـبح رئيسـه رئيسـا للسـلطة التنفيذيـة، وعليـه أن 
لنمـــوذج ُومـــن ـبــين اـلــنظم السياســـية المعاصـــرة يعـــد النظـــام البريطـــاني ا64.يـقــوم باختـيــار وزراـئــه ومســـاعديه

  .التقليدي للنظام البرلماني

ً   وبوجه عام، فإن وجـود حكومـة برلمانيـة ال يعـد فـي حـد ذاتـه مؤشـرا علـى ديموقراطيـة أو حتـى سـلطوية 
  65:وبصورة عامة، فإن من أهم خصائص الحكومات البرلمانية ما يلي. دولة معينة

توزيــع الــرأي العــام والمصــالح التــي تمثلهــا  التقــارب الكبيــر بــين أفــراد الســلطة التنفيذيــة وسياســاتها ومــن -أ
ًومن ثم فإن استمرارية الحكومة في السلطة تعد رهنا بحصول سياساتها وبرامجها علـى . السلطة التشريعية

ًتأييد األغلبية البرلمانية، األمر الذي قد يـؤدي أحيانـا إلـى عـدم االسـتقرار السياسـي نتيجـة لكثـرة أو لتقـارب 
ُوهنا يجب أن ينظر إلى ذلك على أنه نتيجـة طبيعيـة لطريقـة عمـل . التغييرات الوزاريةالفترات الزمنية بين 

الحكومة أو النظام البرلماني، كما أن االستقرار الذي قد يبدو للبعض كميزة يتمتع بها النظام البرلمـاني قـد 
  .ال يكون سوى مؤشر على الركود والكساد السياسي

ًالسلطتين التنفيذية والتشريعية، فـإن مـن حـق األولـى أيضـا◌ أن تقـوم  في حالة األزمات السياسية بين -ب َ
  .بحل الثانية والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة

 تـتـيح العالـقـة الوثيـقـة ـبـين الســلطة التنفيذـيـة والبرلمــان وـبـين أعضــاء الحــزب الحــاكم ككــل فرصــة أكـبـر -ج
لبهـا علـى المشـكالت واألزمـات السياسـية التـي لفتح المجال أمام تطوير قدرات الحكومة، وتعظيم فـرص تغ

ويكمـــن أحـــد األســـباب الرئيســـية لهـــذه الخاصـــية فـــي كـــون رئـــيس الـــوزراء، وهـــو رئـــيس الســـلطة . تواجههـــا
التنفيذية، هو في نفس الوقت زعيم حزب األغلبية في البرلمان، األمـر الـذي يكسـب حكومتـه ووزارتـه خبـرة 

 البرلمانـيـة ويـتـيح ـلـه فرصــة أكـبـر ـفـي التنســيق مــع ممثلـيـه بصــدد أكـثـر فــي السياســات الحزبـيـة والمناقشــات
 .المشروعات والبرامج التي يتم تقديمها للبرلمان

ً الطبيعــة المنفتحــة نســبيا للصــراع السياســي فــي اـلـنظم البرلمانـيـة، حـيـث يتمـتـع رـئـيس اـلـوزراء أو وزراؤه -د
لبرلمانية المباشـرة وضـد معارضـيهم أو بفرصة الدفاع عن مصالح حزبية بصورة مباشرة خالل المناقشات ا

  .منافسيهم من األحزاب األخرى

  : النظم الرئاسية-2

                                                 
، )1994جامعة الكويت، : الكويت (موسوعة العلوم السياسية، )محرران(إسماعيل صبري مقلد .محمد محمود ربيع، ود.د 64
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   يتميــز النظــام الرئاســي بالفصــل بــين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية، وتعــد الواليــات المتحــدة 
ام من وجود قنوات رسمية وباإلضافة إلى ما يتميز به هذا النظ. األمريكية من األمثلة المتميزة لهذا النظام

لالتصال ما بين السلطة التنفيذيـة وبـين السـلطة التشـريعية، فـإن هـذا النظـام يتميـز بوجـود مجموعـة قنـوات 
غيــر رســمية لالتصــال بــين الفــرعين التنفيــذي والتشــريعي، ومــن أهمهــا االجتماعــات الخاصــة بــين الــرئيس 

  66.ء الشخصي بين المشرعين واإلدارةوقادة الهيئة التشريعية، باإلضافة إلى إطار من الوال

   وتبــرز أهميــة هــذه القنــوات غيــر الرســمية بصــفة خاصــة عنــدما يســيطر حــزب المعارضــة علــى الهيئــة 
وـفـي مثـل هــذه الظـروف، ـفـإن هــذه . التشـريعية، بينـمـا تقتصـر ســيطرة حـزب اـلـرئيس علـى الســلطة التنفيذيـة

ًالقـنــوات غـيــر الرســـمية ـتــوفر إطـــارا هامـــا يســـاعد ـفــي  صـــنع السياســـة العامـــة مـــن خـــالل عملـيــات التوفـيــق ً
  :وبوجه عام، فإن من أهم خصائص وسمات النظام الرئاسي ما يلي. والمساومة السياسية

 بواسطة الشعب وليس من خالل الهيئة التشـريعية كمـا – رئيس السلطة التنفيذية – يتم انتخاب الرئيس -أ
  .هو الحال بالنسبة للنظم البرلمانية

، ومحاســبتهم وعــزلهم، ويكونــون مســئولين أمامــه )الــوزراء(الــرئيس باختيــار مســاعديه ومعاونيــه  يقــوم -ب
  .وعادة ما يتم اختيارهم بعد موافقة روتينية من السلطة التشريعية. مباشرة

 تتمتـــع هـــذه الـــنظم بوجـــود مبـــدأ الرقابـــة والتـــوازن بـــين الســـلطات، خاصـــة الســـلطة التنفيذيـــة والســـلطة -ج
ًـكـون لـلـرئيس طبـقـا لـهـذا المـبـدأ الحــق ـفـي االعـتـراض وعــدم الموافـقـة أو رـفـض التعييـنـات الـتـي وي. التشــريعية

 .يقدمها الرئيس وكذلك بعض مشروعات القوانين التي يتقدم بها

 ال تستطيع السلطة التشريعية عزل الرئيس أو الحكومـة إال فـي الظـروف االسـتثنائية وفـي ظـل ظـروف -د
كمـا فـي حالـة   (Impeachmentًواتخـاذ إجـراءات عزلـه تمهيـدا لمحاكمتـه غير عادية مثل اتهـام الـرئيس 

، والـتـــي اســــتقال فيهــــا حـتـــى ال يتخــــذ ضــــده اإلجــــراء 1974اـلـــرئيس األمريكــــي الســــابق ريتشــــارد نيكســــون 
وفي هذه العملية فإن من غير المحتمل أن يتم التغييـر فـي إطـار مـن الـوالء الحزبـي أو الخـالف ). السابق

  .لسياسة العامةالمؤسسي حول ا

  .  ال يجوز للوزراء أن يكونوا أعضاء في البرلمان، وال أن يحضروا جلساتهم بصفتهم هذه-هـ

ً على ذلك، فإن الـرئيس فـي كـل األحـوال يكـون مطمئنـا عـادة السـتمراره فـي منصـبه، علـى األقـل حتـى -و
ًموعد االنتخابات التالية، مما يتيح قـدرا هامـا مـن االسـتقرار السياسـي مـ ًن ناحيـة، كمـا أنـه يقـدم أيضـا أحـد ً

                                                 
-520، مرجــع ســابق، ص ص موســوعة العلــوم السياســية، )انمحــرر(إســماعيل صــبري مقلــد .محمــد محمــود ربيــع، ود.د 66

521.  



 69

. المؤشــرات المهمــة عـلـى ديموقراطـيـة اـلـنظم الرئاســية، حـيـث تتحــول الســيطرة الحزبـيـة عـلـى مكـتـب الرئاســة
وتظل هناك مالحظة أساسية يثيرها البعض بصدد االرتباط بين النظام الرئاسي وبين وجـود انقسـام حزبـي 

  67.ومؤسسات سياسية ضعيفة أو كليهما معا

ًكمــا أن االرتـبـاط يـثـار أيضــا بصــدد اـلـدول . ـبـالطبع ـفـإن الوالـيـات المتحــدة تســتثنى مــن هــذه المالحظــة   و
حديـثـة االســتقالل ذات االقتصــاديات المختلفــة، والـتـي تحتــاج إـلـى تركيــز للســلطة يســمح لهــا بالقيــام بمهــام 

ه معظم هذه الدول التي ومتطلبات عمليات تحديث األبنية االقتصادية واالجتماعية األمر الذي اتجهت مع
  .تنظمها حكوماتها في إطار النظام الرئاسي

ً   وعـلـى أيــة حــال، فــإن التجرـبـة األمريكيــة مــع النظــام الرئاســي، كمــا ســيجري دراســتها تفصــيال، والتطــور 
ًالكبـيــر اـلــذي حـــدث فـــي وظيفـــة ودور الرئاســـة ومؤسســـاتها وتحولهـــا إـلــى دور المـبــادرة بـــدال مـــن االكتفـــاء 

، كـل هـذا يقـدم مؤشـرات واضـحة الداللـة )تشريعية، تنفيذية، قضائية(ين الفروع الثالثة للحكومة بالتنسيق ب
وبوجـه عـام فإنـه ال يمكـن إنكـار . فيما يثار بشـأن التفكـك واالنقسـام الحزبـي وضـعف المؤسسـات السياسـية

ة، وـمـن يحكــم ـتـأثير وأهمـيـة شــكل الحكوـمـة عـلـى المجرـيـات السياســية العاـمـة وعـلـى صــنع السياســات العاـمـ
ٕومـــن ال يحكـــم، ومـــا ـيــتم أو ال يـــتم تنفيـــذه، وعـلــى أنمـــاط التفاعـــل السياســـي وادراك االحتياجـــات والفـــرص 

ًومــن هنــا يصــبح مــن المهــم أيضــا تنــاول الخصــائص . الــخ..المتاحــة والقــدرة علــى المســاومة والمفاوضــة 
  . الفيدراليةالهيكلية للدولة وتأثيرها على شكل حكوماتها بين الحكومات الموحدة أو

  : حكومة الجمعية-3

   جــوهر هــذا النظــام هــو إدمــاج الســلطتين التشــريعية والتنفيذـيـة مــع التســليم لألوـلـى بالغلـبـة والهيمـنـة عـلـى 
ُالثانـيـة، فالحكومــة تمارســها هيئــة منتخـبـة عــن الشــعب تعــرف بالجمعـيـة النيابـيـة ال يقــف دورهــا عـنـد مجــرد 

ٕاقتراح القوانين وامرارها، وانما تبا شر كذلك تنفيذ هذه القوانين، غير أن التطبيـق العملـي يفيـد قيـام الجمعيـة ٕ
ٕوللجمعية حق عزل هذه اللجنة والغـاء أو تعـديل . بتكوين لجنة صغيرة تتولى التنفيذ وتكون مسئولة أمامها

  . ما يصدر عنها من قرارات

 وعقــب الحــرب 1848، وعقــب ثــورة 1795، 1792   مــن تطبيقــات هــذا النظــام فرنســا فيمــا بــين عــامي 
، إذ كانـت هنالـك جمعيـة وطنيـة تجمـع بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة مـع إسـناد 1871السـبعينية فـي 

، وأخـذت بـه اسـتونيا 1924وطبقت تركيا هذا النظام عام . مهمة تنفيذ السياسات إلى مجموعة من اللجان
تـولى البرلمـان االتحـادي السـلطة العليـا كمـا يأخـذ بـه النظـام السويسـري، حيـث ي. 1933-1920في الفتـرة 
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في الدولة، مع إسناد السلطة التنفيذية إلى مجلس االتحاد المكون من سبعة أعضاء ينتخبهم البرلمان لمدة 
  .أربع سنوات

   ويأخــــذ الــــبعض علــــى نظــــام حكومــــة الجمعيــــة احتمــــال اســــتبداد المجلــــس المنتخــــب علــــى نحــــو يهــــدد 
ً إن هذا النظام قد يسمح للديموقراطية بأن تتحقق شكال ال موضوعاُالديموقراطية ذاتها، لذا يقال ً.68  

  Consociational Democracy الديموقراطية التوافقية -4

.    يأخذ بهذا النظام الديموقراطي عدد من النظم التعددية الصغيرة في أوروبا مثل هولندا والنمسا وبلجيكا
  69.ا تأخذ به مثل لبنانًكما أن هناك دوال أخرى مشابهة خارج أوروب

   يقــــوم الجــــوهر المميــــز لهــــذا النظــــام علــــى إدراك وجــــود ميــــول صــــراعية متأصــــلة فــــي البنيــــة التعدديــــة 
االجتماعية، أي تواجد طوائف أو جماعـات دينيـة ولغويـة وعرقيـة تقابلهـا ميـول تعاونيـة أو تصـالحية علـى 

كـبح "الحي النخبـوي فـي كونـه يعمـل علـى وتكمـن أهميـة هـذا االتجـاه التصـ. مستوى زعماء هذه الجماعات
  70".جماح العنف على صعيد الجماهير وبالتالي تحقيق االستقرار السياسي

  71:  وتنهض الديموقراطية التوافقية على األسس األربعة التالية

  :االئتالف الكبير  - أ

أن وبشــكل يضــمن . يضــم االئــتالف الكبيــر ممثلــين لمختلــف المجموعــات التــي يتكــون منهــا المجتمــع
تكــون السياســة مقـيـدة لكــل األطــراف، وبمــا يقـلـل إـلـى حــد كبـيـر مــن فرصــة قـيـام أحــد األطــراف بخــداع بقـيـة 

ًاألطراف األخرى، وبما يشكل حافزا مهما لها لكي تعمل معا في إطار من االعتدال والتوفيق ً ً. 

ً   وقد يتخذ هذا االئتالف إطارا مؤسسيا في شكل مجلس تنفيذي على نحو  القـائم فـي " لفيـدراليالمجلس ا"ً
كمــا يتخــذ . سويســرا، والمكــون مــن ســبعة أعضــاء يمثلــون األحــزاب السياســية واللغــات والمنــاطق المختلفــة

االئــتالف شــكل لجـــان أو مجــالس دائمــة أو مؤقـتــة علــى نحــو ـمــا تقدمــه الخبــرة الهولندـيــة، والتــي ال تأخـــذ 
ًبالتالي شكال تنفيذيا مؤسسيا مماثال للنمط السويسري ً ً ً.  
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  : الفيتو المتبادل  -  ب

ُهــو حــق مـقـرر لســائر المجموعــات ـفـي االـئـتالف الكبـيـر، ومــن ـثـم فهــو يعــد بمثاـبـة الضــمانة األساســية 
ًلحماية مصالح األقلية، كما يشكل مصدرا للشعور باألمن باعتباره سالحا متاحا أمام كل مـن المجموعـات  ً ً

ً المجموعـات يعـد بـدوره أمـرا مسـتبعدا نظـرا وبالتالي فإن تكرار استخدامه من قبل إحـدى. أعضاء االئتالف ً ً ُ
لوجود الفرصة أمام باقي المجموعات الستخدامه ضدها، مما سـيترتب عليـه إلحـاق الضـرر بمصـلحة تلـك 

 .الجماعة

   Proportionality:  التناسب-ج

نهـــا ُ   يقصـــد ـبــه توزـيــع المناصـــب السياســـية واإلدارـيــة والمـــوارد المالـيــة عـلــى كـــل المجموعـــات حســـب أوزا
العددـيـة، ومــن ـثـم فإنــه، وفــي حاـلـة تشــكيل صــنع القــرار علــى أســاس مـبـدأ التناســب، تـبـرز مشــكلة ضــمان 

 وعـلـى - غـيـاب اإلجمــاع ـفـي هــذه الحاـلـة-تحـقـق الـتـأثير النســبي إذا كــان الـقـرار يحتمــل القـبـول أو اـلـرفض
وهـنـا تـبـرز . ســريننحــو ـمـا ـتـذكر موســوعة العـلـوم السياســية، وـيـؤدي ذـلـك بالضــرورة إـلـى وجــود رابحــين وخا

ُالبــدائل ممثلــة فــي التنــازالت المتبادلــة مــن جانــب، وفــي معالجــة عــدة موضــوعات معــا فيمــا يعــرف باتبــاع  ً
  .أسلوب الحزمة، وتفويض قادة االئتالف في القرارات المصيرية

  

  

  Segmental Autonomy:  االستقالل الطائفي-د

ها النهائيــة عـلـى شــئونها الخاصــة، وخــارج إطــار    يشــير االســتقالل الطــائفي إـلـى ـتـولي كــل طائفــة ســلطت
  .الموضوعات والمسائل ذات االهتمام المشترك

ً   يتضح مما سبق أن استقرار وفعالية النظام يظل رهنا بتوافر عدة خصائص محددة البد وأن تتوافر في 
 االجتماعـيــة اـلــوعي بمخـــاطر التعددـيــة: وتتضـــمن تـلــك المتطلـبــات. الـقــادة وأن تمـيــز ممارســـاتهم السياســـية

ٕوادراك ســلبياتها علــى التماســك واالســتقرار السياســي، وااللتــزام التــام والــدائم بالحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة 
واالستقرار السياسي باعتبارهمـا المصـدر الجـوهري لبقـاء االتحـاد وفعاليتـه، وكـذلك التمسـك بـروح االعتـدال 

ٕؤسســـية واجـــراءات التوفيـــق بـــين مصـــالح مختلـــف والتســـامح والقـــدرة علـــى التوفيـــق وصـــياغة الترتيبـــات الم
وـفـي المقاـبـل، ـفـإن مــن أـبـرز المخــاطر الـتـي تواجــه هــذا الـنـوع مــن اـلـديموقراطيات انتشــار روح . الجماعــات

  .واتجاهات العزلة الطائفية، اختالل التوازن الداخلي، التدخالت والتهديدات الخارجية
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  :ةاألمريكيوقراطية في الواليات المتحدة لرئيسية لتحليل العملية الديمالمداخل ا: ًارابع

 إـلـى تأســيس حكومــة شــعبية تكــون مســتقرة وعادلــة  للوالـيـات المتحــدة األمريكيــة   ســعى اآلـبـاء المؤسســون
وـمـن هـنـا ـفـإن ادعــاء الـقـادة الشــرعية ال . وحــرة، ـفـي الوـقـت اـلـذي تضــمن فـيـه األـمـن للـمـواطنين والممتلكــات

وـقــد اســـتخدموا . ٕن، وانمـــا إـلــى أن ســـلوكهم وصـــفاتهم كاـنــت ممـتــازةيرجـــع فـقــط إـلــى أنهـــم انتخـبــوا كمســـئولي
، حيــــث كــــانوا مــــدركين للمشــــاكل التــــي واجهــــت الــــنظم "ديموقراطيــــة"، ولــــيس "حكومــــة شــــعبية"مصــــطلح 

ًالديموقراطية القديمة التي كانت أقل استقرارا، ولم يكن النظـام الـديموقراطي هـو النظـام الـذي يحظـى بـأكبر 
  72.ذاكقدر من االهتمام آن

  :أربعة مفاتيح رئيسية لتحليل آليات عمل النظام األمريكي، وهي   ويمكن القول إن هناك 
  : الواليات المتحدة دولة فيدرالية-1

فمنـذ كتابـة .    تعتبر الفيدرالية من أهم المفاتيح التي يمكـن مـن خاللهـا االقتـراب مـن التفـاعالت السياسـية
لــم يتوقــف الجــدل حــول حــدود الــدور المنــوط بالحكومــة الفيدراليــة الدســتور األمريكــي وحتــى هــذه اللحظــة، 

مقابل ما ينبغي أن يظل من اختصاص حكومات الواليات، وهو الجـدل الـذي يتخلـل الخطـاب العـام بشـأن 
ًكل القضايا تقريبا ويلعب دورا محوريا في صناعة القرار بشأن كل منها ً ً.  

 & Checksًراليا يقوم في جوهره على مبدأ الرقابة والتـوازن ً   ومن ثم أنشأ الدستور األمريكي نظاما فيد

Balances صـالحيات واسـعة كـل المؤسسـات السياسـية عبـر إعطـاء غيرهـا كان هدفه الرئيسي هو تقييـد 
فـتم . للرقابة عليها وقمعها إذا ما تمادت في استخدام تلك الصالحيات أو سعت البتالع صالحيات غيرهـا

توزعت صالحيات كل منها " تشريعية وتنفيذية وقضائية"مكونة من مؤسسات ثالث إنشاء حكومة فيدرالية 
ًعلى نحو ال يسمح لها باالنفراد بصـنع القـرار، هـذا فضـال عـن تنظـيم العالقـة بـين تلـك الحكومـة الفيدراليـة 

س ًوحكومات الواليات على نحو يجعل كال منها رقيبة على األخرى، ومشاركة لها في صـنع القـرار فـي نفـ
فقــد ذكــر الدســتور صــالحيات بعينهــا للحكومــة الفيدرالـيـة وأخــرى لحكومــات الوالـيـات، وصــالحيات . الوـقـت

ثالـثــة يتقاســـمها الطرفـــان، ـثــم نـــص عـلــى أن كـــل مـــا ـلــم يـــرد ذكـــره مـــن صـــالحيات يظـــل مـــن اختصـــاص 
ًوعلى ذلك، فقد أرسى الدستور عالقة جعلت كل طـرف رقيبـا علـى اآلخـر قـادرا علـى ر. الواليات دعـه عنـد ً

  73.ًاللزوم، بما ال يمكن أيا منهما من انتهاك الحريات الفردية
   وعلى الرغم من المد والجزر المستمر في طبيعة التوازن بين الطرفين، تظل العالقة في جوهرها عالقة 

اليات، شراكة، فالحكومة الفيدرالية ال يمكنها في الواقع تنفيذ القوانين التي تصدرها دون تعاون حكومات الو

                                                 
72 Irving Kristol, Neoconservatism The Autobiography of an Idea (Chicago: Ivan 
R.Dee Publisher, 1999), pp316-317. 
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بعضها " منح"وحكومات الواليات ال يمكنها تنفيذ سياستها دون األموال الفيدرالية التي تأتي إليها في شكل 
وربما تكون طبيعة العملية االنتخابية . مشروط بانصياع الواليات لقواعد بعينها تفرضها الحكومة الفيدرالية

ـيـة بالـغـة التعقـيـد والتشــابك، ألن القواعــد والـقـوانين هــي أحــد أهــم تجلـيـات الطــابع الفـيـدرالي للدوـلـة، فـهـي عمل
  . الحاكمة لها تختلف اختالفات كبيرة من والية ألخرى

ُ   نـص الدسـتور األمريكـي علـى انتخــاب الـرئيس انتخابـا غيـر مباشـر عـبـر مـا يسـمى المجمـع االنتخــابي،  ً
روط يحـــددها المجلـــس  يـــتم وفـــق شـــElectorsِوالمجمـــع االنتخـــابي عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المنتخبـــين 

ومـن . ًالتشريعي في كل والية، ويساوي عـددهم عـدد أعضـاء هـذه الواليـة فـي مجلسـي النـواب والشـيوخ معـا
ً منتخـبـا، وهـو عــدد ثابـت، ألنـه مســاو لعـدد أعضــاء 538ثـم فـإن مجـمـوع عـدد أعضــاء المجمـع االنتخـابي  ِ

ى ثالثــــة أصــــوات لواشــــنطن ً، فضــــال علــــ"ً عضــــوا435"ومجلــــس النــــواب " ً عضــــوا100"مجلــــس الشــــيوخ 
  .العاصمة

 بمعـنـى أن Winner Takes All   ويـقـوم انتخــاب اـلـرئيس عـبـر قاعــدة الـفـائز يحصــل عـلـى كــل شــئ 
يفـوز بكـل " أي أصـوات النـاخبين"المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من األصوات الشعبية في الوالية 

ُنافسـه علـى شـئ علـى اإلطـالق، وال يشـترط أصوات تلك الوالية في المجمـع االنتخـابي، بينمـا ال يحصـل م
التـي " الشـعبية"ومن هنا يأتي التباين الكبير بين األصوات . أن تكون النسبة األعلى هذه أغلبية بالضرورة

  ".االنتخابية"يحصل عليها المرشح واألصوات 
 األولـى، سـواء    أما الكونجرس فيتكون في إطار الصيغة الفيدراليـة مـن أعضـاء يمثلـون نـاخبيهم بالدرجـة

وتـؤثر الفيدراليـة ". فـي مجلـس النـواب" أحـد دوائرهـا أم" في مجلس الشـيوخ"الية بأكملها كان ذلك التمثيل للو
ًأيضا على طبيعة المؤسسات السياسية نفسها، فالصيغة الفيدرالية وحدها هي التي تشرح طبيعة االختالف 

 لحمايـة الواليـات األصـغر التـي قـد تجـد نفسـها فقد نشأ مجلـس الشـيوخ. بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ
ومـن ثـم عكسـت كـل . في موقع األقلية في مجلس النواب الذي يقوم التمثيل فيـه علـى أسـاس عـدد السـكان

 أيـة أقليـة –ًالقواعد الحاكمة لعمل مجلس الشيوخ ذلك الطابع، فصار المجلس يعطـي حقوقـا هائلـة لألقليـة 
على سبيل المثال، فإن الكثير مـن عمـل مجلـس الشـيوخ يـتم عـن طريـق ف. ً خصوصا من الناحية العددية–

ًأغلبيــة الثلثــين، ال األغلبيــة البســيطة، كمــا هــو الحــال فــي مجلــس النــواب، األمــر الــذي يعطــي ثقــال كبيــرا ً 
 . ما تريده األغلبية، إذا لم تكن هذه األغلبية قوية متماسكةلألقلية، حيث يصبح بإمكانها إبطال

  :التشريعية والقضائية والتنفيذية: وازن بين المؤسسات السياسية الثالث طبيعة الت-2

ٕـبــين الســـلطات، وانـمــا أنشــأ مؤسســـات منفصـــلة تتقاســـم الســـلطات، ً   لــم ينشـــئ الدســـتور األمريـكــي فصــال 
فالعالـقــة ـبــين المؤسســـات الفيدرالـيــة اـلــثالث، التشـــريعية والتنفيذـيــة والقضـــائية، تـقــوم عـلــى الـتــوازن والرقاـبــة 

متبادـلـة، أي تمكــين كــل مــن هــذه المؤسســات مــن صــالحيات بعينهــا فــي مجالهــا، ـثـم إعطــاء المؤسســتين ال
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ًاألخــريين مــا يجعــل ـكــال منهمــا قــادرة عـلــى ردع األولــى، إذا مــا توســعت ـفــي تلــك الصــالحيات أو ســـعت 
  74.لالنفراد بصنع القرار

ن الدستور أعطى الـرئيس الحـق ك   فعلى سبيل المثال، فإن سلطة التشريع من اختصاص الكونجرس، ول
ًولـلــرئيس أيضـــا أن . أن يقـتــرح عـلــى الـكــونجرس مشـــروع ـقــانون إذا ـمــا وجـــد ـفــي ذـلــك ضـــرورة وأولوـيــةـفــي 

يســتخدم حــق الفيـتـو ضــد مشــروعات الـقـوانين الـتـي تصــدرها المؤسســة التشــريعية، والـتـي تحـتـاج إـلـى توقـيـع 
ا صـوت ثلثـا أعضـاء كـل مـن المجلسـين علـى ولكن يجوز للكونجرس أن يلغي فيتو الرئيس إذا مـ. الرئيس

أما إذا امتنع الرئيس عن التوقيع في غضون عشرة . ًذلك، وعندئذ يصبح القانون ساريا دون توقيع الرئيس
ا هـو الحـال فـي مشـروع قـانون كمـًيصـبح القـانون نافـذا دون توقيعـه، ًأيام مـن وصـول المشـروع لـه رسـميا، 

ًففـي هـذه الحالـة، إذا لـم يوقـع الـرئيس يصـبح القـانون الغيـا، . لـدورة باستثناء واحد هو حالـة فـض االقدس،
ً ولـلـرئيس أيضــا أن يصــدر ـقـرارات تنفيذـيـة لـهـا ـقـوة الـقـانون، Pocket Vetoُوهــو مــا يـعـرف بفيـتـو الجـيـب 

وهي التي جرت العادة أن تكون ذات طابع إجرائـي لتنظـيم العمـل فـي إحـدى هيئـات الجهـاز التنفيـذي، إال 
ؤساء قد توسعوا في استخدامها لتشمل قضايا تقع في اختصـاص الكـونجرس، ممـا جعـل هـذه أن بعض الر

  .القرارات موضع صراع دائم بين المؤسستين وصل في بعض األحيان للمحاكم للبت في األمر
 التشــريعية ئيس، إال أـنـه أعطــى لكــل ـمـن المؤسســتين   وبينـمـا وضــع الدســتور الســلطة التنفيذـيـة ـفـي ـيـد اـلـر

ولعـل أهـم مـا يمتلكـه الكـونجرس علـى . ية من الصالحيات ما يمكنها من ردع الرئاسـة عنـد اللـزوموالقضائ
 ، إذ ال يمكـن للـرئيس إنفـاق دوالر The Power of the Purseُاإلطـالق هـو مـا يسـمى بنفـوذ المحفظـة 

ك تنفـيـذها دون ُواحـد دون موافقـة الكـونجرس، ومـن ـثـم للـرئيس أن يعـد السياسـة العاـمـة للدولـة ولكنـه ال يملـ
ولـلـرئيس أن يعــين رمــوز إدارـتـه وقضــاة المحكمــة العلـيـا . موافـقـة الكــونجرس اـلـذي ـيـوفر التموـيـل اـلـالزم لهــا

ًوالمحكمــة الفيدرالـيـة ـفـي المســتويات األدـنـى، إال أن أـيـا مــن هــؤالء ال يتســلم مهــام منصــبه إال بعــد تصــديق 
ويمكــن . ًس الشــيوخ أيضــا التصــديق عليهــاولـلـرئيس أن يعقــد المعاهــدات ولكــن عـلـى مجلــ. مجـلـس الشــيوخ

للكونجرس من خالل هذه الصالحيات أن يتسبب في شل الجهاز التنفيذي وتعويق قدرة الرئيس علـى أداء 
  75.مهامه

   أمــا المؤسســة القضــائية، فصــحيح أن الــرئيس هـــو الــذي يعــين قضــاة المحكمــة العليــا، إال أن القاضـــي 
وصــحيح أن مجـلـس الشــيوخ وحــده هــو . اة وال يمكــن لـلـرئيس عزـلـهبمجــرد تعييـنـه يـتـولى منصــبه مــدى الحـيـ

الـذي يصـدق علـى تعـيـين القضـاة وهـو اـلـذي يعـزلهم ،إال أن القضـاة يمكـنهم الحـكـم بعـدم دسـتورية الـقـوانين 
وفي هذه الحالة يمكن للكونجرس، إذا أراد، أن يعدل الدستور وهي عمليـة بالغـة . التي يصدرها الكونجرس

  . طلب موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ثم ثالثة أرباع الواليات الخمسين على التعديلالصعوبة، حيث تت
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  : طبيعة النظام الحزبي في الواليات المتحدة األمريكية-3

كلمة واحدة بخصـوص األحـزاب السياسـية، فهـو لـم يـنص علـى وجودهـا    ال يوجد في الدستور األمريكي 
فـالحزب . األمريكيـة منـذ فتـرة مبكـرة مـن عمـر الدولـة األمريكيـةولم ينظم عملها، ومع ذلك نشـأت األحـزاب 

ًفي الواليـات المتحـدة هـو باألسـاس عبـارة عـن كيـان مصـمم خصيصـا بغـرض الفـوز فـي االنتخابـات، دون 
أن يعنـي ذلـك أن لهـذا الحـزب أجـنـدة سياسـية ثابتـة وواضـحة المعـالم تعـبـر بالضـرورة عـن كـل مـن ينتـمـون 

زب بأصــوات الـنـاخبين، وهــو ـفـي ذـلـك يختـلـف عــن األحــزاب األوروبـيـة الـتـي تقــدم إلـيـه ويـفـوز بموجبهــا الحــ
لـذلك فـإن البرنـامج العـام . إيديولوجية واضحة أو توجهات متماسكة، ثم تفوز على أساسـها فـي االنتخابـات

 للحزب األمريكي والذي يصدره الحزب كل أربعة أعوام ال يتحول بالضرورة إلى برنامج عمل سياسـي عنـد
  76.ً حتى باالثنين معا رموز الحزب سواء بالرئاسة أم بالكونجرس أمفوز

   وال يـقــوم االنتـمــاء الحزـبــي ـلــدى الـمــواطنين ـفــي الوالـيــات المتحـــدة عـلــى عضـــوية مســـجلة أو دـفــع رســـوم 
والحـزب السياسـي فـي الواليـات المتحـدة ال يقـوم علـى تسلسـل واضـح . سنوية أو حضـور اجتماعـات دوريـة

ًيـــة مـــثال يـــتم مـــن خاللهـــا تصـــعيد الكـــوادر المختلفـــة عبـــر أروقـــة الحـــزب ومســـتوياته يخضـــع لقيـــادة مركز
ًوألي مــواطن أن يرشــح نفســه رافعــا شــعار أحــد الحــزبين، دون استشــارة الحــزب بالضــرورة، ثــم . التنظيميــة

يخــوض المعركــة االنتخابـيـة ـبـأموال يجمعهــا بنفســه وبشــكل مســتقل عــن الحــزب، ـثـم يتوـقـف حصــوله عـلـى 
حزب على نسبة أصوات الناخبين التي يحصل عليها في أصوات شعبية، أي دون أن يعني ذلـك ترشيح ال

  .مساندة تنظيمية من ذلك الحزب
ً   بعبـارة أخـرى، ـفـإن المرشـح الـذي يخــوض المعركـة االنتخابيـة الحـقـا باسـم الحـزب ضــد الحـزب المـنـافس 

، وهـــو التأيـيــد الـــذي ـيــأتي بعـــد فـــوزه إنمـــا يفـــوز بالترشـــيح، دون أن يعـنــي ذـلــك أي تأييـــد مـــن ذـلــك الحـــزب
  .بالترشيح ال قبله

وـمـن ـثـم فـإن ـمـن الطبيـعـي . ، فإنـه ال يوجــد ـمـا يلزمـه بمواـقـف حزبـهن يـفـوز هـذا المرشــح بالمنصــب   وحـي
ًتمامــا أن نجــد عضــوا فــي الكــونجرس يصــوت بانتظــام ضــد األغلبيــة فــي حزبــه، ومــع ذلــك يعــود لدائرتــه  ً

  . لفترة تالية باسم نفس الحزب فيفوز مرة أخرىاالنتخابية، ويعيد ترشيح نفسه
   والحـــزب ـفــي الوالـيــات المتحـــدة هـــو عـبــارة عـــن اـئــتالف واســـع يتســـم بالســـيولة، ويضـــم ـفــي داخـلــه ـقــوى 

حدة إزاء كل القضايا العامة، إذ توجد ات ال تتفق بالضرورة على مواقف موهذه القوى والتيار. وتيارات عدة
بعـبــارة أخـــرى، فـــإن الحـــزب . ســـع فـــي بعـــض األحـيــان لتضـــم طرفـــي النقـــيضفيمـــا بينهـــا تباينـــات كثـيــرة تت

األمريـكـي هــو بمثاـبـة مظـلـة واســعة تضــم تحتـهـا تـيـارات عــدة لـهـا مواـقـف متبايـنـة ـبـل ومتعارضــة ـفـي بعــض 
األحـيـان، فــال توجــد للحــزب فــي الواليــات المتحــدة منظومــة واحــدة مــن المصــالح القوميــة الـتـي يــدافع عنهــا 

ذ أن ـفـروع الحــزب ـفـي الوالـيـات المتحــدة تحــدد أولوـيـات مختلـفـة عـلـى أســاس المصــالح ويســعى لتحقيقهــا، إ
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المحلية وحسـابات المكسـب والخسـارة فـي الواليـة، ومـن ثـم فـإن الخطـوط العامـة العريضـة التـي يعبـر عنهـا 
ي الحزب تكون بمثابة توليفة من هذه المصالح مجتمعة، ال تـنعكس كلهـا بالضـرورة علـى المسـتوى الفيـدرال

  .للحزب
   إن وجود حزبين كبيرين هما الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي ال يعني عدم وجود أحزاب أخرى، 
ولكن معناه أن هذين الحزبين وحدهما دون غيرهما هما اللذان يمتلكان فرصة موضوعية للفوز بالمناصب 

  .العامة
  
  : جماعات المصالح ودورها في العملية السياسية-4

 أنشطة جماعات المصالح الواليات المتحدة نظم العالم السياسية من حيث الحيوية التي تتمتع بها   تتقدم 
ً الـتــي يتســـم بهـــا المجتمـــع األمريكـــي إثنـيــا ددـيــة تتناســـب مـــع التعددـيــة الكبـيــرةوتعـــدديتها المذهـلــة، وهـــي تع

ًوجغرافـيـا وثقافـيـا ودينـيـا  ً وحـتـى اآلن شــهدت لـقـرن العشــرين مــن ااـلـخ، إال أن الفـتـرة مـنـذ بداـيـة الســبعينيات ..ً
ًتزايدا مطردا في عدد جماعات المصالح نتج عن مجموعة من العوامل فقد أدى تشابك القضايا وتعقيدها . ً

في مجتمع ما بعد صناعي كالمجتمع األمريكي إلى بروز مجموعة جديدة من القضايا صار هناك اهتمام 
ًـيـد مــن جماعــات المصــالح ـلـم يـكـن معروـفـا ـمـن قـبـل ، فنشــا ـنـوع جد. بـهـا ـلـدى فـئـات بعينـهـا مــن الـمـواطنين
 ويختلــف هــذا النــوع عــن غيــره فــي أنــه عبــارة عــن Lobby Groupُوهــو مــا يســمى جماعــات المــواطن 

ٕجماعات ال تسعى فـي الواقـع إلـى تمثيـل مصـلحة فئـة بعينهـا، وانمـا تسـعى إلـى حمايـة الصـالح العـام مثـل 
ومـن ثـم . وضع قيود على نفـوذ جماعـات المصـالح التقليديـةجماعات المستهلكين أو تلك التي تسعى إلى 

ٕال تقوم العضـوية فيهـا علـى أسـاس وظيفـي أو فئـوي وانمـا علـى  فإن هذه التنظيمات تكون صاحبة قضية،
ٕفأهــدافها ال تعــود بنفــع مباشــر عـلـى أعضــائها وحــدهم وانمــا عـلـى المجتمــع . أســاس اإليمــان بتـلـك القضــية

 ألـف منظمـة أدى انتشـارها السـريع إلـى زيـادة عـدد 30عات إلى أكثر من وقد وصل عدد هذه الجما. ككل
الفـــاعلين المهتمـــين بكـــل قضـــية مـــن القضـــايا العامـــة، أي إلـــى فـــك احتكـــار جماعـــات المصـــالح التقليديـــة 

  77.لممارسة النفوذ على صانع القرار
 للتأثير علـى صـنع    وقد أدى كل ذلك إلى حدوث تعددية مذهلة في جماعات المصالح التي تسعى كلها

القــــرار عبــــر القنــــوات المختلفــــة، األمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى إغــــراق صــــانع القــــرار بالمعلومــــات المتضــــاربة 
ًوالمتناقضــة أحياـنـا، وهــو مــا وصــفه أحــد الـبـاحثين بأـنـه ـيـؤدي إـلـى مــا يشــبه تصــلب الشــرايين أو مــا صــار 

لـــى مكتســـباتها بغـــض النظـــر عـــن ًيعـــرف بانســـداد شـــرايين الديموقراطيـــة ألن كـــال منهـــا تســـعى للحفـــاظ ع
  .فاعليتها للمجتمع ككل

                                                 
77 Allan Ciglar and Burdett Loomis, Interest Group Politics (Washington DC: 
Congressional Quarterly Press, 1995), p 10. 
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   وتتــيح جماعــات المصــالح فــي الواليــات المتحــدة أســاليب عــدة للتــأثير علــى صــنع القــرار وهــي أســاليب 
ٕتحكمـهــا مجموعـــة مـــن الـقــوانين  وان كاـنــت هـــذه المنظمـــات ـقــد برعـــت ـفــي اســـتغالل ثغـــرات تـلــك الـقــوانين 

  :بومن هذه األسالي. وااللتفاف حولها
   تمويل الحمالت االنتخابية-أ

 جماعــات المصــالح بـبـذخ عـلـى الحمــالت االنتخابـيـة لكــل المناصــب الفيدرالـيـة، األمــر اـلـذي يفــرز تنـفـق   
فيما بعـد قـرارات سياسـية تسـتجيب لمصـالح هـؤالء علـى حسـاب مصـالح الجمـاهير غيـر المنظمـة والتـي ال 

كــل هــذه األمــوال وهــذا النفــوذ الــذي تمارســه جماعــات تملــك األمــوال للــدفاع عــن رؤاهــا ومطالبهــا، إال أن 
   .المصالح إنما يتم في واقع األمر في إطار الشرعية، وهو في معظم األحوال يحدث دون انتهاك للقوانين

   االتصال المباشر والمستمر-ب

وهــو ًأهــم األســاليب الـتـي تســتخدمها جماعــات المصــالح، وأكثرهــا شــيوعا، يعتـبـر االتصــال المباشــر مــن    
ً وحتى تقوم أية جماعة بهذا الدور، فإن عليها أن تختار ممثال لها Lobbyingًالمعروف تقليديا بالضغط 

وفـي بعـض األحيـان تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات . ًيتم تسجيله رسميا لدى مجلسي الكونجرس بهذه الصـفة
لتعاقـد مـع محـام أو مكتـب بفتح مكاتب لها فـي واشـنطن لتقـوم بهـذه المهمـة، بينمـا تقـوم جماعـات أخـرى با

  .محاماة للقيام بهذا الدور لصالحها
  : العمل على مستوى القاعدة-ج

 بالضــغط بيــة لعضــو الكــونجرس، والتــي تقــومتســعى جماعــات المصــالح إلــى التــأثير فــي الــدائرة االنتخا   
علـــى العضـــو الـــذي صـــار يســـتجيب لمثـــل هـــذه الضـــغوط أكثـــر ممـــا يســـتجيب فـــي حالـــة اتصـــال ممثلـــي 

خــب واحــد فــي دائرتــه عــن االســتماع عــات المصــالح المباشــر بــه، فالعضــو يفضــل أن يســتمع إلــى ناجما
ولــذلك تقــوم جماعــات المصــالح بحمــالت تعبئــة ضــخمة داخــل . لعشــرات مــن ممثلــي اللــوبي فــي واشــنطن

الــدوائر تشــرح فيهــا مواقفهــا وتســعى الســتمالة أكبــر عــدد ممكــن مــن المــواطنين، عبــر توضــيح أهميــة هــذا 
وـقـــف بالنســــبة للكــــونجرس وـتـــأثيره عـلـــى حـيـــاتهم، ـثـــم تطـلـــب مــــن هــــؤالء االتصــــال بممـثـــل اـلـــدائرة فــــي الم

  78.الكونجرس
  
  
  
  
  
  

                                                 
78 Ibid, p.11. 
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  هم سماتها تعريف األزمة وتحديد أ:ثالث اللمبحثا
  : واالصطالحمفهوم األزمة في اللغة: ًأوال
     : مفهوم األزمة في اللغة-1

ُعرـفـت الكلمــة مـنـذ العهــد اإلغريـقـي ـفـي الـقـرن الراـبـع قـبـل المــيالد، ، فـقـد مــة ليســت حديـثـة العهــد   كلمــة أز
وـفــي القـــرن . خدمها العـــرب كـــذلك ـبــنفس المعـنــىبمعـنــى نقطـــة التحـــول الحرجـــة ـفــي حـيــاة المـــريض، واســـت

الســادس عشــر شــاع اســتخدام هــذا المصــطلح فــي المعــاجم الطبيــة، وتــم اقتباســه فــي القــرن الســابع عشــر 
اجتماعيــة خطيــرة أو لحظــات تحــول فاصــلة فــي تطــور العالقــات السياســية للداللــة علــى ظهــور مشــكالت 

واالقتصادية واالجتماعية، وتم استعمال المصطلح بعد ذلك في مختلف فروع العلوم اإلنسانية وبات يعنـي 
مجموعة الظروف واألحداث المفاجئة التـي تنطـوي علـى تهديـد واضـح للوضـع الـراهن المسـتقر فـي طبيعـة 

  79.األشياء
َ األزمـة فـي اللغـة العربيـة معنـى الضـيق والشـدة، يقـال أزمـت علـيهم السـنة أيتفيد كلمـة    اشـتد قحطهـا، : َ

وعلـى .  وتعني نفس المفهوم الطبيAsthmaوكلمة أزمة باللغة اإلنجليزية هي . َوتأزم أي أصابته األزمة
ي هو الغالب فـي التسـمية  إال أن المعنى الطبCrisisالرغم من أن أدبيات بحوث السالم استخدمت كلمة 

نقطــة تحــول " األزـمـة بأنـهـا Websterويـعـرف معجــم ويبسـتر 80.مـن ناحـيـة المضــمون ال ـمـن ناحيـة االســم
  ". إلى األفضل أو األسوأ، وهي لحظة حاسمة، أو وقت عصيب، أي وضع وصل إلى مرحلة حرجة

  :ًمفهوم األزمة اصطالحا -2

 العربيــة، فيــذهب أحــد تلــك التعريفــات إلــى أن األزمــة هــي    توجــد تعريفــات متعــددة لألزمــة فــي األدبيــات
ًخلل يؤثر تأثيرا ماديا علـى النظـام كلـه، ويهـدد االفتراضـات الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا النظـام" ، ويـذهب 81"ً

                                                 
، فبراـيــر 38، العـــدد  مـفــاهيم، الـقــاهرة، المركـــز اـلــدولي للدراســـات المســـتقبلية واإلســـتراتيجية،"إدارة األزمـــة"والء البحـيــري،  79

  .9، ص .2008

   .96، ص )2007كلية التجارة، جامعة أسيوط، : أسيوط (إدارة األزمات الدولية بين النظرية والتطبيقحسن بكر، . د 80

   .10-5، ص ص )1997مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، : أبو ظبي (إدارة األزمات الحمالوي، محمد رشاد 81
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يـؤدي إلـى صـعوبة التعامـل معـه، ومـن ثـم ضـرورة " غيـر متوقـع"حـدث مفـاجئ (ألزمـة بأنهـا تعريف آخر ل
  82). إلدارته بشكل يحد من آثاره السلبيةالبحث عن وسائل وطرق

  
  

     :تعريف األزمة السياسية وتحديد أهم سماتها: ًثانيا

ُموقـفـا مفاجـئـا يهــدد بتحــول جــذري ـفـي الوضــع الـقـائم بســبب "تعـنـي األزمــة السياســية ـفـي أوســع معانيهــا     ً ً
وبهـــذا المعـنــى تحـــدث ". وـيــةالمفاجـــأة وضـــيق الوـقــت المـتــاح التخـــاذ الـقــرار، والتهدـيــد الـقــائم للمصـــالح الحي

  83.للجماعة والدولتحدث األزمة للفرد، كما 
  84:   وتتسم األزمة بعدة سمات، من بينها

  . أنها نقطة تحول جوهري في تطور األحداث الجارية-1
ً موقف يتطلب عمال عاجال، يستدعي التدخل الفوري لمنع تدهور األمور-2 ً.  
  .و يهدد النظام في وجوده موقف يهدد أولويات النظام القائم، أ-3
  . من المتوقع أن تقود إلى نتائج مهمة ذات آثار محورية على أطرافها-4
  .ً وجود أحداث محورية تفرز مجموعة نتائج جديدة تماما-5
ً تشكل موقفا عصيبا يتزايد فيه الغموض بشأن طبيعة الموقف المطروح والبدائل المتاحة-6 ً .  
  .األحداث أو في نتائجها عدم القدرة على التحكم في -7
ًمما يشكل ضغطا على األطراف المسئولين عن ) (Urgency اإلحساس باألهمية القصوى لما يجري -8

  .إدارتها
: وبالذات في الدول المتخلفة حيث ال توجد برامج محاكـاة األزمـات( قلة المعلومات الصحيحة المتاحة -9

  .، أو برامج اإلنذار المبكر لألزمات)ٕمنع األزمة والتحذير من وقوعها وادارة األزمات
  . الضغوط المفروضة بسبب ضيق الوقت-10
  . ارتفاع حدة التوتر بين أطراف األزمة-11
 :مدارس دراسة األزمة: ًثالثا

 فقـد جـرت محـاوالت لتجميـع تلـك التعريفـات فـي مجموعـات ،ًنظرا لتعدد تعريفات األزمة بتعـدد البـاحثين   
وتـرتبط تلـك المـدارس . مدرسة النظم، مدرسـة صـنع القـرار، مدرسـة بحـوث السـالممن أهمها فكرية معينة، 

 مدرسة النسق وعلى سبيل المثال تركز. ببعضها البعض، ولكنها تتميز من حيث التركيز على حيز معين
                                                 

  .11-2، ص ص 1989، )التجارة، جامعة قناة السويس كلية :اإلسماعيلية (مقدمة في إدارة األزماتأحمد عامر، . د 82

Middle East , "sis, Elites, and Democratization in Arab WorldCri"Saad Eddin Ibrahim,  83

. 1993, Spring, 2., No27. VolJournal, 
 

   101-100المرجع السابق، ص ص ، حسن بكر. د84
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على أن األزمة الدولية هـي نقطـة رال بيل وتشارلز ماكليالند ومن أنصارها كينيث بولدنج وأوران يونج وكو
 وأنهــا تزيــد ـمــن احتمــاالت الحــرب واللجـــوء إلــى اســتخدام الـقــوة ،طــور فــي نظــام دوـلــي مــا عــام أو فرعـــيت

  85.ُبدرجة تهدد باختالل وظيفي للوضع القائم العسكرية

والتهديـد وقصـر الوقـت بتحديـد خصـائص موقـف األزمـة كالمفاجـأة    أما مدرسة صنع القـرار فقـد اهتمـت 
 ومـن أهـم رواد مدرسـة صـنع القـرار هيرمـان كـان. ن خـالل اتخـاذ القـرارالمتاح، كما ركزت على األزمـة مـ

   . ورايموند كوهينهيرمان ومارجريت وتشارلز هيرمانوأنتوني فينر  جيمس روبنسونو

ً   وقد اتخذت مدرسة بحوث السالم اتجاها توفيقيـا يجمـع بـين بعـض عناصـر تعريـف األزمـة كمـا جـاءت  ً
  . في مدرستي النظم وصنع القرار

 حـدث يشـكل أو موقـف"هيرمـان األزمـة بأنهـا   جيمس روبنسـون وتشـارلز هيرمـان ومارجريـتفّعر   وقد 
  86:ماوقد قسموا األزمة إلى نوعين ه. "ًتهديدا لشئ موضع اهتمام طرف آخر بدرجة كبيرة

  The Most Loaded Crisis األزمة الشديدة -1

 عالية من التهديـد لألهـداف ويتوجـب علـى صـانع  وغير متوقع ويتضمن درجةًمفاجئا الفعل فيها يكون   
  . الفوريالردالقرار 

  The Least Crisis األزمة األقل شدة -2

 أقل من التهديد في درجة ويتضمن ، الموقف الروتيني حيث الفعل متوقع من قبل صانع القرارتشبه           
  .إطار وقت قراري متسع

 حــدوث تغيـيـر فــي البيـئـة  فــيلدولـيـة نابعــة مــن موقــف يتســبب   ومجمــل تركـيـز هــذه المدرســة أن األزمــة ا
  :الخارجية أو الداخلية التي تؤثر على القرار السياسي من ثالث زوايا رئيسية

  .وجود تهديد لقيم وأهداف ومصالح أطراف األزمة -أ

                                                 

، رسـالة دكتـوراه غيـر 1967 يونيـو –سـلوك مصـر الـدولي خـالل أزمـة مـايو لمزيد من التفاصيل راجع مصـطفى علـوي،  85
  .28-4، ص ص )1981جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، : رةالقاه(منشورة 

 

86 James A. Robinson, Charles F.Hermann & Margaret G.Hermann, Search under 
Crisis in Political Causes of War ( New York: N.J.Prenic-Hall INC, Englaood Cliffs, 
1980), p. 80. 
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  .محدودية الوقت المتاح التخاذ القرار -ب
  . صانع القرار ومتخذه على حين غرةوجود عنصر المفاجأة، بحيث يفاجئ تصاعد األحداث -ج

  حاول رواد هذه المدرسة قدر طاقتهم إيجاد اجتهادات خاصة نحـو تـدقيق اتخـاذ القـرار وقـت األزمـة فيمـا 
يتعلق بعناصر التهديد، وضيق الوقت والمفاجأة مـن خـالل عـدة وسـائل منهـا تـوفير المعلومـات مـن خـالل 

وعلـى الـرغم مـن  . Crisis Warningاألزمـة ذير مـن  والتحـSimulation Programبـرامج المحاكـاة 
التشابه بين مدرسة النظم ومدرسة صـنع القـرار فـي دراسـة األزمـة، إال أن مـدارس صـنع القـرار تركـز علـى 

  .مواقف معينة في أوقات معينة وتدرس حاالت محددة في أزمات أنظمة الحكم المقارنة
  :إدارة األزمة: ًارابع

التعاـمـل ـمـع عناصـر موـقـف األزـمـة باســتخدام مـزيج ـمـن أدوات المســاومة الضــاغطة  إدارة األزـمـة    تعنـي
ًوالتوفيقـيــة، بمـــا يحـقــق أهـــداف الدوـلــة ويحـــافظ عـلــى مصـــالحها الوطنـيــة، وهـــي أيضـــا عـبــارة عـــن محاوـلــة 
لتطبيق مجموعـة مـن اإلجـراءات والقواعـد واألسـس المبتكـرة، تتجـاوز األشـكال التنظيميـة المألوفـة وأسـاليب 

ًارة الروتينية المتعارف عليها، وذلك بهدف السيطرة على األزمة والـتحكم فيهـا وتوجيههـا وفقـا لمصـلحة اإلد
 تعنـي معالجتهـا علـى نحـو يمكـن مـن تحقيـق Crisis Managementوبالتـالي فـإن إدارة األزمـة . الدولـة

  .أكبر قدر ممكن من األهداف المنشودة والنتائج الجيدة
ُـتـي ـقـدمت لمفـهـوم إدارة األزـمـة أنـهـا نظــام يســتخدم للتعاـمـل ـمـع األزـمـة، ـمـن أجــل    وـمـن ـبـين التعريـفـات ال

تجنــب وقوعهــا، والتخطــيط للحــاالت التــي يصــعب تجنبهــا، بهــدف الــتحكم فــي النتــائج، والحــد مــن اآلثــار 
وتختـلــف إدارة األزمـــة . ، وبالـتــالي فالـبــد أن تشـــتمل عـلــى خطـــوات لتقلـيــل مخـــاطر حـــدوث األزمـــة"الســـلبية
آلية تقوم على " والذي يعبر عن Provocation of Crisis" اإلدارة باألزمة"ني السابقة عن مفهوم بالمعا

ٕخلق األزمة واثارتها واإلعداد المسـبق لهـا والتخطـيط المبكـر لوقوعهـا بهـدف تحقيـق مصـالح محـددة، وهـي 
ل مـا يمكنـهـا مـن خـلـق قـدرة ال تـتـوفر إال لعـدد محــدود مـن اـلـدول والمنظمـات الـتـي تمتلـك ـمـن القـوة والوســائ

  87.ٕاألزمة وادارتها بما يحقق أهدافها
 نقطـــة 1962   كاـنــت أزمـــة الصـــواريخ الكوبيـــة ـبــين الواليـــات المتحـــدة واالتحـــاد الســـوفييتي الســـابق عـــام 

وـقــد أدرك . التحــول المركزيــة نحـــو تحويــل إدارة األزـمــة إلــى حـقــل علمــي مســـتقل، وبالتــالي بحـــوث الســالم
ًر الدفاع األمريكي األسبق روبـرت مكنمـارا أنـه مـن اآلن فصـاعدا لـم يعـد هنـاك مـا الجميع، ومن بينهم وزي

ٕومنذ ذلـك الحـين، صـارت ألفـاظ وأدبيـات إدارة األزمـة وادارة الصـراع . ُيسمى باإلستراتيجية بل إدارة األزمة
  .هي اللغة السائدة في العالقات الدولية

ُل التي تعتبر مصادر لألزمات الدولية، ومن بينها حددت أدبيات دراسة األزمة الدولية بعض العوام  
العوامل االقتصادية، النزعة العسكرية، أنظمة األحالف، إال أن أحد الدارسين وجد من تحليله لسبع 
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ٕ بين العرب واسرائيل، وأزمة 1967حاالت دراسية تتمثل في الحربين العالميتين األولى والثانية، وحرب 
ولى والثانية أنه لم يكن ألي من العوامل السابقة دور في اندالع تلك األزمات، فيتنام، وأزمتي الخليج األ

  88.ًوأن شخصيات القادة والبيئة النفسية لهم كانت أكثر حسما

  

  : على دراسة األزمة الدولية2001 سبتمبر 11تأثير أزمة : ًخامسا

ـفــي واقــع األـمــر نقطــة تحـــول  ألول وهلــة أزـمــة داخليــة، إال أنـهــا مثلــت 2001 ســـبتمبر 11أزمــة بــدت    
جذرية نحو نظام دولي جديد، سعت الواليات المتحـدة إلـى تكريسـه منـذ انهيـار االتحـاد السـوفييتي، ويتمثـل 
في العمل على بقاء الوضـع الفريـد للواليـات المتحـدة كقـوة عظمـى وحيـدة، حيـث اسـتغلت اإلدارة األمريكيـة 

 بخناق النظام الدولي، وتم تصعيد األزمـة إلـى حـربين  سبتمبر وحولتها إلى أزمة طاحنة تمسك11أحداث 
التـي شـنتها الواليـات المتحـدة فـي أعقـاب " اإلرهـاب"ضد أفغانستان والعراق في إطار الحرب الشاملة علـى 

  .م2001 سبتمبر 11أحداث 
ً أيضـا عـامال مهمـا فـي تكـريس العديـد مـن المتغيـرات ذات التـأثير علـ2001 سـبتمبر 11 أزمة    كانت ً ى ً

ومن . األزمة الدولية، والتي أدت إلى تغير النظرة إلى دراسة األزمة الدولية في الشكل والمضمون والمنهج
  89:أهم تلك المتغيرات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  : Unilateralism  االنفرادية في اتخاذ القرار في األزمة الدولية-1

ذ حرب الخليج الثانية أن الشرعية الدولية لم تعد تسعفها    اعتبرت الواليات المتحدة وحلفاؤها ألول مرة من
ًفي إدارة األزمة العراقية، وهو ما مثل نقلة نوعية في العالقات الدولية وفي التنظيم الدولي عموما وكانـت , ّ

دراســات كثيــرة عــن األزمــة الدولـيـة قــد تنبــأت بمثــل هــذه االنفراديــة فــي اتخــاذ القــرار الــدولي، لتنفيــذ الســالم 
مريكي على العالم من خالل وسائل االستعمار القديم كروما وبريطانيا، وذلك من خالل السير في عدد األ

 11ًمــا بعــد الحــرب الـبـاردة، وخصوصــا بعــد هجمــات فـتـرة ـمـن االتجاهــات بهــدف الســيطرة عـلـى العــالم ـفـي 
تصويره بأنـه وتعرضت تلك األفكار النتقادات من جانب معارضي هذا التوجه من خالل . 2001سبتمبر 

يسعى إلى تكريس االنفرادية والتوجه العسكري والرئاسة االستعمارية، في ظل االفتقاد إلى رؤية موضوعية 
  .لألمور

  
  

                                                 

, )1993The Macmillan Press, : New York ( Why Nations Go to WarStoessinger, . John G 88
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  :Polarity  استمرار أحادية القطبية-2

 هـــو ـتــأثير الدوـلــة المســـيطرة عـلــى النظـــام الكـــوني عـلــى األزمـــة Polarity   المعـنــى المقصـــود بالقطبـيــة 
العالقات االرتباطية القائمة بين عدد القوى الكبرى والعظمى في مركز صنع القرار في النظام الدولية، أي 

  . ٕالدولي عند انفجار األزمة وادارتها
  Pax Americanaصعود السالم األمريكي -3

   وهو ما يعكس الرؤية األمريكيـة لسـالم العـالم وبالتـالي لألزمـة الدوليـة، كمـا حـدث فـي السـالم الرومـاني 
بتخطــيط والســالم البريطــاني مــن قبــل، فالعديــد مــن األزمــات التــي نشــبت فــي أعقــاب الحــرب البــاردة تمــت 

 فــي إدارة األزمــة، وكلهــا تمــت وفــق المفهــوم األمريكــي لســالم أمريكــي ســواء فــي البدايــة أم فــي النهايــة أم
ًف أساســـا إنجـــاز العـــالم، ومـــن هـنــا كـــان ـتــدخل الوالـيــات المتحـــدة كطـــرف ثاـلــث ـفــي أزمـــات العـــالم يســـتهد

  . المصالح األمريكية
 إدارة األزمــة الدولـيـة، ـفـاألرجح أنهــا ســتظل متحــدة تســتخدم اإلدارة باألزمــات أم   وســواء أكاـنـت الوالـيـات ال

مـا هـو فـي صـالح الواليـات المتحـدة البـد أن يكـون (لسنوات قادمة تطبع األزمـات الدوليـة بطابعهـا القـومي 
وســـوف ـيــنعكس ذـلــك . معـنــى أصـــح نشـــر الســـالم األمريكـــي عـلــى العـــالموب). ـفــي صـــالح الـعــالم بالضـــرورة

  .ًبالضرورة على دراسة األزمات الدولية مستقبال، وبالذات في المدرسة األمريكية لدراسة األزمة
 Transformation التحويل -4

د بـه ُويقصـ.    يعني التحويل تأجيل أو نقل وضع األزمة إلى منطقـة أخـرى أو مجـال آخـر أو زمـان آخـر
أـنـه لعجــز بعــض اـلـدول عــن إنهــاء أو حــل مشــاكلها المحلـيـة تتجــه لتحوـيـل صــراعاتها ألزمــات خارجـيـة ـقـد 

 أو 1990 قــد تقــود إلــى حــرب كحــرب الخلــيج الثانيــة علــى الجانــب العراقــي عــام زمــة دوليــةتتســبب فــي أ
  .النموذج اليوغسالفي خالل التسعينيات

ل هـو مبـدأ معـروف فـي علـم السياسـة منـذ فتـرة طويلـة، ولكـن    إن االنكفاء للخـارج لتغطيـة مشـاكل الـداخ
والنتيجـة غيـر المتوقعـة أن يـزداد عـدد األزمـات . الجديد هو استخدامه خالل العقـد الماضـي بطريقـة مكثفـة

الدولـيـة لألطــراف محــل الدراســة بســبب حاـلـة االستضــعاف الهيكـلـي ـفـي النظــام اـلـدولي وحاـلـة الســيولة الـتـي 
ومـن هنـا تتعـرض هـذه الـدول ألن تكـون حقـل تجـارب للعبـة الصـراع بـين .  النسبي فيهتتجه إلى االستقرار

وبمـا أنهـا هـي ". االنكفـاء للخـارج"وتنطبـق علـى الواليـات المتحـدة نفـس القاعـدة . األمم نحو نظام دولي مـا
حليـة العنصر األقوى والمسيطر فـي النظـام الـدولي، فيمكنهـا التالعـب بمصـير هـذه البلـدان لقـاء مكاسـب م

  90.مشاكله الداخلية التي يتعرض لهاللرئيس في االنتخابات أو لحل 

                                                 
، سلســلة دلـيـل صــنع  أســاليب وقائـيـة–إدارة األزـمـات والكـوارث، حـلـول عملـيـة  علـيـوة، ســيد. دلمزيـد ـمـن التفاصــيل أنظــر  90
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ً   وهنــاك أزمــات ال يشــعر بهــا الطــرف اآلخــر المقصــود، خصوصــا إذا كانــت دولــة عظمــى، فقــد ال يهــم 
مصـالحها فـي شـئ أن تتصــاعد هـذه األزمـة، وربـمـا تسـتخدمها ألغـراض أخـرى تحوـلـت إليهـا علـى الســاحة 

ً، وهــو مــا يطلــق عليهــا أحيانــا المحلـيـة أو الدوليــة  One- Sided Crisis" األزمــة ذات الجانــب الواحــد"ُ
، كمـا حـدث فـي أفغانسـتان ونقـل األنظـار "الحـرب علـى اإلرهـاب"والشك أن تحول األنظار عن الفشل فـي 

  .ًإلى الحرب على العراق قد يقدم نموذجا يمثل هذا التحول في السلوك المتعلق باألزمة
 Violence العنف  ازدياد حدة-5

ًوقـد شـغلت هـذه المسـألة جانبـا ال بـأس بـه مـن أدبيـات األزمـة .    العنف هـو المحـدد الـرئيس لحـدة األزمـة
ويمكــن القــول إن حــدة العنــف قــد زادت بصــورة ملحوظــة فــي األزمــات الدوليــة منــذ حــرب الخلــيج . الدوليــة

 أمثلــة علــى ذلــك، مــن بينهــا حــرب وهنــاك عــدة. الثانيــة مــع قلــة عــدد األزمــات التــي تحولــت إلــى حــروب
الصـــومال، وحصـــار العـــراق ويوغســـالفيا وضـــربهما فـــي التســـعينيات مـــن القـــرن العشـــرين، والحـــرب التـــي 

  . على التوالي2003، 2001خاضها التحالف األنجلو أمريكي على أفغانستان والعراق في العامين 
ام القطبيـة السـائد، والموقـع الجغرافـي ونـوع    تختلف إدارة األزمـة الدوليـة حسـب عـدة أبعـاد، مـن بينهـا نظـ

، ولكن أهم هذه األبعاد على اإلطالق هو حـدة العنـف )ممتد أو غير ممتد(النظام السياسي ونوع الصراع 
وـقـد ركــزت أدبـيـات إدارة األزمــة المعاصــرة عـلـى ـثـالث . المســتخدم وكثافـتـه عـنـد تصــعيد األزمــة إـلـى حــرب

وبمـا . ن مـن مصـدر العنـفالعنـف فـي بدايـة األزمـة، التـيق: لتـواليهي علـى ا" تخص صانع القرار"مراحل 
أن المصـــدر هـــو المحـــور األساســـي فـــي إدارة األزمـــة، فقـــد تركـــزت حوـلــه معظـــم الدراســـات كمصـــدر لهـــذا 

  .العنف
  :الث ازدياد دور الطرف الث-6

 عقـد التسـعينيات وثمـة عالقـة طرديـة طـوال.  مـن األدوار المعروفـة فـي إدارة األزمـة   دور الطرف الثالـث
ويمكـن التمييـز هنـا فـي . من القرن العشرين بين سرعة حل األزمات والتدخل األمريكي كطرف ثالث للحل

إدارة الصــراعات واألزمــات بــين عــدة مســتويات مختلفــة، أولهــا عمليــات الحــل والتســوية والتأجيــل والتجنــب 
عــــددة، منهــــا اإلكــــراه ـبـــالقوة، التـفـــاوض، ًواإلنهــــاء، وثانيهــــا ـتـــدخل الطــــرف الثاـلـــث، اـلـــذي يأخــــذ أشــــكاال مت
الــخ، وثالثهــا وســائل الحــل مثــل القــوات ..المســاومة، الوســاطة، التحكــيم، المســاعي الحميــدة، ورش العمــل 

ٕمتعددة الجنسيات أو قوات طرف ثالث، أو لقاءات المتخصصين في ورش عمل مشـتركة، واجـراءات بنـاء 
  91.الخ..الثقة، ولقاءات القمة 

يكون الطـرف الثالـث فـي أي صـراع أو أزمـة لـه مصـلحة فـي الحـل عـن طريـق تـوفير المـوارد    وعادة ما 
ًالمالية أو البشرية، كما أنه عادة ما يكون مقبوال من الطـرفين وموثـوق بـه، ومـن ثـم لـه القـدرة علـى التـأثير 

  :ومن هنا يكون للطرف الثالث عدة مزايا، من بينها. نحو الحل

                                                 
  .208 – 205ص ص ، مرجع سابق، دولية بين النظرية والتطبيقإدارة األزمات الحسن بكر، .د 91
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لفعالــة للوصــول إلــى اتفــاق يرضــي الطــرفين مــن خــالل برنــامج حــد أدنــى يتجنــب  المشــاركة اإليجابيــة ا-أ
  .المسائل الصعبة الحل، وجدول أعمال زمني لتطوير االتفاق المشترك

  . للحليود المفروضة على األطراف الرئيسية تخفيف حدة الق-ب
اومي ـبـــين وـقـــف التســــم تخـفـــيض ـمـــدة الوصــــول إـلـــى اتـفـــاق وتكلفـتـــه مــــن خــــالل بـعـــث المروـنـــة ـفـــي ال-ج

  .األطراف
 دور الطـرف الثالـث سـواء بمفردهـا أم   وقد لعبت الواليات المتحدة في فتـرة مـا بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة 

ومـن خـالل .  من خـالل المنظمـة الدوليـة كمـا فـي يوغسـالفيا السـابقة والعـراق وأفريقيـا وغيرهـامع آخرين أم
 البــاردة، يمكــن التأكيــد علــى نتيجـتـين أساســيتين، فيمــا متابعــة أدبيــات الصــراع والتعــاون منــذ نهاـيـة الحــرب

  :يتعلق بالطرف الثالث األمريكي، كما يلي
 أن الدراسة المقارنة إلدارة األزمـات فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة تعطـي االنطبـاع بإعـادة تـدوير دور -أ

ون في خدمة الرؤية األمريكيـة في ظل النظام األحادي القطبية ليك" وبالتالي السكرتير العام"مجلس األمن 
  .للتدخل في الشئون الداخلية للدول األعضاء بشكل مستمر" السالم األمريكي"لسالم العالم 

 أن تعاون القوى العظمى والكبـرى فـي التـدخل لحـل األزمـة الدوليـة ربمـا يـتم فـي المراحـل األولـى لكنـه -ب
، واالتفـاق علـى منطقـة حظـر 1991ثانيـة ينقطـع فـي أعلـى درجـات األزمـة كمـا حـدث فـي حـرب الخلـيج ال

وفـي األخيـرة وقفـت روسـيا مـع أمريكـا، . 1992الطيران في العراق بـين الواليـات المتحـدة وروسـيا فـي عـام 
أمــا التجــاوز األخطــر، فتمثــل فــي اســتغناء الواليــات . ولكنهــا لــم تمــارس أي نشــاط مــن شــأنه تنفيــذ القــرار

، مثلما فعلـت ألمانيـا قبـل الحـرب 2003شن حربها على العراق عام المتحدة وحلفائها عن األمم المتحدة لت
  . العالمية الثانية

  : تخطي الشرعية الدولية والتحول إلى فرض سياسات األمر الواقع-7

   تشــكل الحــرب األمريكيــة علــى العــراق نقطــة تحــول جوهريــة فــي تــاريخ العالقــات الدوليــة، وبالــذات فــي 
ي، فقد درج النمـوذج األمريكـي علـى االرتكـاز علـى األمـم المتحـدة فـي التـدخل الشق المتعلق بالتنظيم الدول

 في الشئون الداخلية للدول األخرى دون إذنها، وذلك بعد سقوط االتحاد السوفييتي، سواء فيما يتعلق بتبني
ويض ، ثـم بتفـً أخذ قـرار مـن الشـرعية الدوليـة، غالبـا مـن مجلـس األمـنقضية عادلة من قضايا الميثاق، أم

تخطت الواليات المتحدة . ًمنها أيضا تتكون قوات متعددة الجنسية تحت علم األمم المتحدة وبقيادة أمريكية
  .هذه المرة هذا السقف، وذلك على الرغم من محاولة إضفاء شرعية الحقة على الغزو

ً   ومـــن المالحـــظ أن الحـــرب عـلــى العـــراق ستشـــكل متغـيــرا محورـيــا ـفــي شـــكل العالـقــات الدولـيــ ة وجوهرهـــا ً
ُويالحظ هنا أن الواليات المتحدة في إدارتها لألزمة قد تخلـت عـن . ًمستقبال، ومن ثم دراسة األزمة الدولية

  :العديد من السلوكيات السابقة عبر ما يزيد عن عقد، ويتضح ذلك فيما يلي
  .حرص على أخذ قرار بالحرب أو االلتزام بقرارات من مجلس األمن الدوليعدم ال - 
 . إضفاء الشرعية على العدوان بقبول التدخل اإلنساني للمنظمة بأثر رجعيمحاولة - 
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 .وساطة أية أطراف ثالثةعدم قبول  - 

 .عدم االهتمام بمواقف الحلفاء التقليديين المعارضين في الناتو أو غيرهم - 

 .ًعدم قبول مبدأ توازن المصالح مع الدول األخرى الذي كان سائدا قبل العدوان - 

 .الرأي العام العالمي المعادي للحربعدم االكتراث ب - 

 .القبول بمبدأ تغيير األنظمة من الخارج - 

 .القبول بتراجع دور األمم المتحدة إلى الصفوف الخلفية في إدارة األزمة الدولية - 

 .القبول بعودة االستعمار التقليدي في تسيير الجيوش لشن العدوان على الدول األخرى - 

خــرى التــي أثــرت علــى األزمــة الدوليــة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة ازديــاد ومــن المتغيــرات المعاصــرة األ   
 ، واالرتفـاع المضـطرد فـي الصـراعات Protracted Conflict- Crisis Modelأزمات الصراع الممتد 

  92. ، واستمرار أهمية الموقع الجغرافيEthnicity" أو العرقية"اإلثنية 
ً ثقــيال، لــيس فقــط لتحــوالت النظــام الــدولي بــل لبحــوث الســالم ًوال شــك أن ذلــك كلــه ســوف يكــون تحــديا       

الدولـيـــة، الـتـــي أصــــبح عليهــــا تغيـيـــر العدـيـــد مــــن النظرـيـــات والنمــــاذج والمـنـــاهج الـتـــي طبـقـــت خــــالل عـقـــد 
  .التسعينيات من القرن العشرين

  :خاتمة الفصل األول

مفــاهيم األمــن القــومي :  وهــي   تــم فــي هــذا الفصــل تعريــف المفــاهيم األساســية التــي تســتخدمها الدراســة،
والديموقراطية واألزمة، وذلـك فـي إطـار هـدف الدراسـة المتمثـل فـي التعـرف علـى أسـباب حـدوث صـراعات 

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن مفهــوم . بــين االعتبــارات األمنيــة ومبــادئ حكــم القــانون فــي أوقــات األزمــات
داف سياســـية، حـيــث ـبــرز كمحـــور للسياســـات األمـــن القـــومي قـــد تحمـــل فـــي نشـــأته الغربـيــة األمريكـيــة بأهـــ

الخارجية للدول العظمى فـي فتـرة الحـرب البـاردة واالسـتقطاب الـدولي، والتـي واكبتهـا مظـاهر عـدم اسـتقرار 
وعــدم أمــن فــي الــدول الصــغرى، وأدى ذلــك إلــى زيــادة االهتمــام بــاألمن القــومي فــي مختلــف دول العــالم، 

ًوأصبح األمـن القـومي فرعـا جديـدا فـي ال علـوم السياسـية، وظهـرت نظريـات ومـدارس مختلفـة تناولـت دراسـة ً
، باإلضـافة إلـى دراسـة المسـتويات )الـخ..عسـكرية، اقتصـادية، مجتمعيـة (األمن القومي مـن زوايـا مختلفـة 

، )اإلقليمــي والعــالمي(المتعــددة لألمــن القــومي، ســواء علــى المســتوى الــداخلي أم علــى المســتوى الخــارجي 
لتشابك بين تلك المستويات، وهو ما أوضحه الفصل األول بالتفصيل إلى جانب التمييـز وحدود التداخل وا

بين مفهوم األمن القومي والمفاهيم األخرى الشبيهة به، ودراسة عوامل قوة األمن القومي وعوامـل التهديـد، 
ظرية الواقعية وتوضيح أهم مدارس التفكير في العالقات الدولية فيما يخص قضايا األمن القومي، وهي الن

  .والنظرية الثورية والنظرية الليبرالية
                                                 

 :القـاهرة(، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ٕاألسـاليب الكميـة لتحليـل وادارة األزمـة السياسـيةأحمد محمود عبد الحليم، . لواء د 92
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   تبنــت الدراســة المفهــوم الواســع لألمــن القــومي الــذي ال يقصــره علــى دراســة البعــد العســكري، بــل يشــمل 
لمفهــوم األمــن، مــع مراعــاة عــدم ) العســكرية وغيــر العســكرية، الخارجيــة والداخلـيـة(ًأيضــا األبعــاد المختلفــة 

ٕ ما ال نهاية وانما وفق منطق تحليلي يقبل التعديل والتطوير حسب الظروف المجتمعية توسيع المفهوم إلى
محل البحث، مما يتفق مع نسبية مفهوم األمن وأبعاده، ويواكب التطور العصري والمنهاجي فـي الدراسـة، 

  .ويمكن من استيعاب المتغيرات الجديدة في ظاهرة األمن القومي
 أهــم واســتعراض فيــه التعريــف بمفهــوم الديموقراطيــة وتوضــيح أهــم أبعــاده،    أمــا المبحــث الثــاني فقــد تــم

لتنظيميـــــة المرتبطـــــة بالديموقراطيـــــة، ودراســـــة المـــــداخل الرئيســـــية لتحليـــــل العمليـــــة األشـــــكال الدســـــتورية وا
  .الديموقراطية في الواليات المتحدة األمريكية

يح أهــم ســماتها، والمحــاوالت التــي جــرت    أمــا المبحــث الثالــث فقــد تــم فيــه تعريــف مفهــوم األزمــة وتوضــ
لتجمـيــع تـلــك التعريـفــات ـفــي مجموعـــات فكرـيــة معيـنــة، مـــن أهمهـــا مدرســـة اـلــنظم، ومدرســـة صـــنع الـقــرار، 

 ســبتمبر مــن أهــم المتغـيـرات التــي أـثـرت علــى دراســة األزمــة 11وقــد كانــت أزمــة . ومدرســة بحــوث الســالم
  .  من بينها االنفرادية في اتخاذ القرار في األزمة الدوليةًالدولية، نظرا لما تسببت فيه من تأثيرات متعددة،

عـــدد ـمــن القضـــايا النظرـيــة المرتبطـــة بعملـيــة ً   ووفـقــا لـمــا ســـبق، يرـكــز الفصـــل الـثــاني ـمــن الدراســـة عـلــى 
 فـي خاصة، ختالف تلك العملية من دولة ألخرى وا،تطلبات الديموقراطيةالمواءمة بين اعتبارات األمن وم

، باإلضافة إلى التحقق من الفرضية التي تذهب إلى  فيهاالديموقراطي لدرجة التطور ًوفقا ،األزماتأوقات 
ًأن النظام الديموقراطي أقل ميال إلى استعمال العنف في الداخل، كما أنه أقل مـيال إلـى اسـتعمال األدوات  ً

  .ت األمن القوميالعسكرية في السياسة الخارجية، وأنه أقدر من النظام التسلطي على التصدي ألزما


