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  األمن الوطني

  دراسة نقدية للمفهوم

  أحمد برقاوي
  

يحوز امتحان المعرفة العلمية ونقدها على اهتمام الباحثين اآلن، وعلى أهمية كبيرة في مسألة التجديد المنهجي للعلوم اإلنسانية. 
ذلك أن العلوم اإلنسانية، وبخاصة علم السياسة، هي علوم معيارية واحتمالية ونسبية وال يمكن أن تنجو من التلوث األيديولوجي  وآية

 .مطلب الموضوعية في البحث -غالبًا–الذي يفسد 
ما ذهب إليه علماء  ولهذا فنحن ال نريد أن نعرض لما هو متداول في مسألة األمن الوطني عرًضا وصفيًا، وال أن نعيد ونكرر

على اختالفها  -السياسة أو الباحثون السياسيون في تحديد مفهوم األمن الوطني، بل نريد أن نمتحن هذا المبحث الذي تهجس به الدول
 .امتحانًا إبستيمولوجيًا. وهي مهمة قل ما نهض بها أحٌد من الباحثين في حدود علمنا وبحثنا –

قدي، أي اإلبستيمولوجي لتعريفات األمن القومي أن يضع هذا المفهوم في حقل االستخدام العملي إن من شأن التناول المعرفي الن
وفق الشروط الخاصة بكل دولة، من جهة، ومن شأنه أن يحرره من حموالته األيديولوجية من جهة ثانية. وفي هذا، يحوز مفهوم 

 نتيجة الختالف زوايا الرؤية المؤسَّسة على اعتبارات ال تنتمي األمن الوطني على تعريفات عدة. وما اختالف هذه التعريفات إال
 .بالضرورة إلى مطلب العلم

 .دعونا نبدأ بالتعريف األكثر شهرة الذي يقول: األمن الوطني هو حماية الوطن من األخطار الخارجية والداخلية
هو الخطر الخارجي والخطر الداخلي الذي يجب  يبدو هذا التعريف في صورته المنطقية صحيًحا ومتمتعًا بالحياد. ولكن، ما

 .حماية الوطن منه؟ وما الجهة التي تحدد الخطر على الوطن؟ فمفهوم الخطر بقدر ما هو نسبي بقدر ما هو أيديولوجي
 .هتعود نسبية الخطر إلى اختالف الظروف الخاصة بكل دولة، أو إلى اختالف كل دولة من الدول في تقدير الخطر وتحديد معنا

 .لنأخذ نماذج من نظرة الدول إلى ما تعده خطًرا
فالواليات المتحدة األميركية، مثًال، بوصفها ذات عقل إمبراطوري عالمي، تنظر إلى العالم بوصفه ساحة فعلها، فكل دول العالم 

الواليات المتحدة إلى أي مكان  بهذا المعنى واقعة على حدودها على الرغم من آالف األميال التي تبعدها عنه. ومن ثم يكفي أن تنظر
 .متوتر في العالم على أنه خطر يهدد أمنها لكي تتدخل باسم األمن القومي درًءا لخطر يهدد هذا األمن

فإذا أضفنا إلى اإلرهاب، بوصفه خطًرا خارجيًا يهدد األمن القومي األميركي، مواجهة روسيا في أوكرانيا، والنشاط النووي 
لحاصلة في الشرق األوسط، واألمن اإللكتروني، واألمن الفضائي، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والدفاع اإليراني، والفوضى ا

عن المصالح األميركية، أدركنا اتساع مفهوم الخطر على األمن الوطني األميركي الذي يختلف عن مفهوم الخطر الخارجي على 
مثًال، الذي هو خطر يأتي من اإلرهاب وإيران (احتالل الجزر)، ويختلف كذلك عن األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

أمن إسرائيل التي تعتبر أن الخطر آت من حدودها مع الدول العربية ومن محاولة إيران صنع القنبلة الذرية والمقاومة الفلسطينية 
 .التي تعدها إرهابًا

و "أي تصرفات" يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء، وإذا كان األمن القومي في تعريف هنري كسينجر ه
يشير إلى المعنى البسيط، بل إلى حق البقاء  أدركنا الدهاء السياسي الذي يتطلب تصرفات تحافظ على هذا الحق. فحق البقاء هنا ال
تعني أن كل التصرفات مباحة  "ي تصرفاتكما تتصوره الدولة أو المجتمع، والذي في ضوء تحديد معاييره تأتي التصرفات. إن "أ

 .من العقوبات االقتصادية وانتهاء باستخدام القوة العسكرية، مروًرا بالحصار االقتصادي، مثل ما جرى مع إيران وكوبا والعراق

القارة  متوسًطا أم قريبًا. وكانت مفي أن هناك دائًما إمكان وجود خطر خارجي على الدول سواء كان خطرا بعيًدا أ كال ش
حدا للشعور بالخطر الخارجي في أوروبا حين أعلنت وثيقة  1975األوروبية قد وضعت في مؤتمر هلسنكي لألمن والتعاون 

هلسنكي: "المساواة في السيادة والتزام حقوق السيادة الوطنية لكل دولة، وحصانة حدودها ووحدة أراضيها وسالمتها، وحل الخالفات 
ستخدام القوة والمساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وترسيخ مظاهر التعاون بين الدول وتنفيذ بالطرق السلمية وعدم ا

 ."االلتزامات والتعهدات الدولية بما ينسجم مع ميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الدولي

فوثيقة األمن والسالم الهلسنكية  .الشكل أو ذاك لكن أوروبا ليست هي العالم، فما زالت القوة العسكرية لبعض الدول قائمة بهذا
 .قد أكدت غياب الخطر الخارجي أصًال، وصياغة في وثيقة عهد جديد من نهاية الحرب الباردة التي كانت سائدة

ر صحيح أن زوال االتحاد السوفياتي الفاعل في صياغة هذه الوثيقة، وزوال حلف وارسو، قد خلقا عالًما جديًدا. غير أن الخط
الخارجي اآلتي من دول أوروبا بعضها على بعض قد انتهى، وال يعكره إال مرحلة صناعة االستقرار في جمهوريات االتحاد 
السوفياتي السابق، ورغبة روسيا في تشكيل هذه الجمهوريات على هواها، وربما كانت أزمة أوكرانيا واحدة من الحاالت التي قد 

سيا، من دون تهديد جدي لألمن في القارة بل إن األزمة األوكرانية تدل على مدى تداخل األمن أميركية مع رو -تخلق أزمة أوربية
 .الداخلي والخطر عليه مع األمن الخارجي
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غير أن العالم األوربي األميركي والصين وروسيا وكندا وأستراليا، التي ال تعيش خطًرا خارجيًا على أمنها باستثناء ظاهرة 
ال جزًءا ضئيًال من العالم. فما زالت مشكلة كشمير، مثًال، تشكل بؤرة خطر على األمن في كل من باكستان اإلرهاب، ال يشكل إ

والهند، وما زالت اليابان في خطر خارجي على أمنها من روسيا، وقس على ذلك. وهذا يعني أن مشكالت الخطر الخارجي على 
 .األمن متنوعة األسباب والشدة والمواجهة

ى تعريف األمن الوطني مرة أخرى، والجانب المتعلق بحماية المجتمع من الخطر الداخلي، سنجد أن المسألة تحتاج ولو عدنا إل
 إلى تأمل أعمق. فما معنى األمن الداخلي أوًال؟ وما معنى الخطر الداخلي على األمن الوطني؟

 .سلم األهليتتمتع الدولة باألمن الوطني الداخلي عندما تكون بمنأى عن أزمات تهدد ال
 .تعريف كهذا يعني أن ليس كل أزمة تهدد السلم األهلي. فكل الدول تمر بأزمات اقتصادية وسياسية وخيمة وهي قابلة للتجاوز

 .ظلت في حقل االقتصاد، ولم تؤثر في السلم األهلي 2008فاألزمة االقتصادية التي مرت بها دبي في العام 
ليا، وما زالت، لم تهدد السلم األهلي، ومن ثم ال تشكل هذه األزمات خطًرا على األمن واألزمة السياسية التي مرت بها إيطا

 .الوطني
، والتي أساسها النظام السياسي الطائفي، وأدت إلى حرب أهلية، أتت على 1975غير أن األزمة السياسية التي حلت في لبنان 

 .المشابهة اآلنوقس على ذلك الحاالت  األمن الداخلي، وأطاحت السلم األهلي،
وعندي أن الخطر الداخلي األكبر على األمن الوطني أساسه سياسي قبل كل شيء، وهنا يجب تمييز الدول من حيث أمنها 

  :السياسي والداخلي إلى ثالث
  

 دول ذات استقرار سياسي دائم  .1

وهي الدول التي أسست نظامها السياسي على العقد االجتماعي والوطني الدائم، وطريقة الحكم المطابقة. وهي النظام الديمقراطي  
 .التداولي وتأكيد الديمقراطية نمط حياة كلية، وما يتبع ذلك من قوانين محافظة على هذا النمط من الحياة السياسية

متحدة واليابان وكندا، وما شابه تلك الدول، ال تعاني أزمات بنيوية سياسية، وإنما قد تعاني فدول أوروبا الغربية والواليات ال
ويكاد الخطر الداخلي على أمنها الوطني أن يكون معدوًما، إال  أزمات شكلية قابلة للتجاوز. وتتمتّع هذه الدول بأمن وطني داخلي.

 .لب معالجة قانونية اجتماعية، وليس معالجة سياسية تطال نظام الحكممن بعض أشكال الجريمة المنظمة أو الفردية، التي تتط

وال يلغي تعريف كهذا لألمن الوطني الداخلي في دول االستقرار السياسي ما حصل في فرنسا من قتل إرهابي للصحافيين، إذ 
  .األهلي في المجتمع الفرنسينظر إلى هذا الفعل على أنّه خطر خارجي يهدد األمن الداخلي، ولم يؤّد إلى زعزعة السلم 

 

 دول ذات استقرار نسبي .2

 .األمنوهي الدول التي تشهد مجتمعاتها حركات سياسية مناهضة للدولة، وقادرة على زعزعة 

فالحركات اإلسالموية مثًال، إذا توسعت عصبيتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم قادرون على زعزعة االستقرار 
طًرا على السلم األهلي نسبيًا كما في السعودية؛ واألكراد في تركيا مازالوا يشكلون في وضعهم الحالي خطًرا الداخلي، ويشكلون خ

 .على السلم األهلي، وهكذا

وربما كانت البحرين أكثر الدول نموذًجا لوجود الخطر على األمن الداخلي بسبب المطالب الشيعية المنظمة، وهذا ما دعا قوات 
  .لتدخلعسكرية خليجية ل

 

  دول ذات استقرار سياسي هش .3

وهي الدول التي يغيب فيها الحد األدنى من التطابق بين السلطة السياسية الحاكمة والمجتمع، وتستمر بفضل استخدام القوة  
 الشمالية). االيمن، كوري والعنف (سورية، العراق، ليبيا،

رها فقط. وهذه الدول، كما بينت التجربة، قابلة لالنفجار الذي ال يعني األمن الداخلي الوطني لهذه الدول أمن السلطة، واستمرا
يهدد األمن الوطني الداخلي والسلم األهلي فحسب، بل يحطمها تحطيًما كليًا يصل حد وصول مجتمعاتها إلى شفير حروب أهلية، أو 

 .ما شابه ذلك
هي دول األمن الخارجي الهش. إذ إن فَْقَد األمن دول االستقرار السياسي الهش هي دول األمن الوطني الداخلي الهش، كما 

 .الداخلي الوطني يقود حتًما إلى فَْقد األمن الخارجي. وهذا ما يؤكد مرة أخرى العالقة بين األمنين الوطني الداخلي، والوطني الخارجي
ر قوى جديدة قادرة على فهذه الدول تحت الخطر في كل شيء، ذلك أن أي ضعف في مركزية الدولة التسلطية يؤدي إلى ظهو

إضعاف قدرتها على التحكم باألمن الداخلي بمفهومها. فما إن ضعفت السلطة المركزية في سورية، مثًال، حتى أتت الفوضى على 
تبسط هيمنتها على المجتمع، لم تعد قادرة على حماية  -في الظاهر-مجاالت الحياة كلها، إلى درجة أن السلطة المركزية التي كانت 
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نها الخاص. ومع تدمير األمن الداخلي زال األمن الخارجي أيًضا، وأصبحت سورية في غياب عنصري األمن دولة فاشلة بالمعنى أم
 .الدقيق للكلمة، تخاض على أرضها حرب أهلية، تشترك فها قوى داخلية وخارجية

يكفي لظهور حركة طائفية مسلحة منذ ما قبل  وقس على ذلك اليمن التي كانت تعيش استقراًرا سياسيًا هًشا إلى الحد الذي كان
 .ومؤسساتهاالثورة حتى تطيح الدولة 

 :وأكدت تجربة بلدان االستقرار السياسي الهش أمرين مهمين
إن تحول القوى األمنية والعسكرية من وظيفتيهما في تحقيق أمن الدولة إلى تحقيق السلطة في البقاء، سيؤدي حتًما إلى  األول:

 .الوطني في أي لحظة تضعف فيها السلطةتحطم األمن 
الثاني: ال تستطيع الدولة ذات االستقرار السياسي الهش أن تحافظ على احتكار القوة والعنف، وفي الوقت الذي ينتهي هذا 

 .االحتكار تنتهي فكرة الدولة أصًال، بكل أمنها الداخلي والخارجي
القوة والعنف. وليس هو مؤسسات أمنية تسهر على أمن المواطن لتقيه وهذا يعني أن األمن الوطني ليس محض احتكار أدوات 

الخطر، إنه، كما سنرى، مسألة كلية شاملة. وهذا ما يؤكده التعريف الذي قدمه مكنمارا وزير الدفاع األميركي األسبق حين قال: 
 ."ي ظل حماية هذا التطور"األمن يعني التطور والتنمية في كل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية ف

ولنتوقف عند هذا التعريف بوصفه تعريفًا كليًا شامًال، ألنه يتحدث عن تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويجب أن نضيف 
 .إلى ذلك تنمية ثقافية

العقد الوطني في الحكم إذا عدنا إلى تقسيمنا للدول من حيث استقرارها السياسي فإن االستقرار السياسي ال يعني سوى استمرار 
 .وفي طريقة إنتاجه. وعندي إن ارتباط األمن الوطني باالستقرار السياسي الناتج عن العقد الوطني ال تنفصم عراه

وبحسب ما أكدت التجربة، فإن كل دولة ال تقوم سلطتها على عقد وطني فإنها تعاني إمكان الخطرين على األمن الداخلي واألمن 
جب أن يكون االستقرار السياسي بوصفه جوهر األمن الوطني وماهيته حاضًرا عند الحديث عن أي أمن آخر، الخارجي، ولذلك ي

وعن عناصر األمن الوطني. فتوفير قوة الوالء للدولة، واالنتماء إليها، يحقق أساس األمن الوطني. وبالعكس، فكلما قل الوالء 
 .واالنتماء ازداد الخطر على األمن الوطني

نا أهمية التنمية السياسية أساًسا عائد إلى تلك الوظيفة التي تؤديها هذه التنمية في تحقيق الوالء واالنتماء على نحو دائم، وتأكيد
 .واالستقرار الكافي لألمن الوطني

  .وهناك أنماط من الحياة السياسية التي تلقي بظاللها على مسألة األمن الوطني
 

 الوطني -دولة العقد االجتماعي .1

 .الدولة التي توافقت فيها اإلرادات المجتمعية على العيش المشترك في ظل نظام سياسي متوافق عليه وطنيًا وهي
 .التنمية السياسية في هذه الدول مرتبط بمدى صالحية النظام السياسي لتطور الدولة والمجتمع وطريقة إنتاج سلطة الحكم

ولة وإجماع، بما يحقق األمن السياسي الوطني، فاالنتقال من نظام برلماني في دولة كهذه يمكن للتنمية السياسية أن تتحقق بسه
إلى نظام جمهوري مثًال، هو انتقال بسبب الحاجة إلى النظام الجمهوري أو العكس. ووجود الملكيات الدستورية في الغرب ليس إال 

  ...تغير كيفي في بنية الحياة السياسية. وهكذا
 
 دولة الغلبة .2

 .شابه ذلك تي قامت فيها السلطة أو تقوم على مبدأ الغلبة، مثل أغلب الدكتاتوريات العسكرية، وماوهي الدولة ال
حتى لو تمتّعت هذه الدول من حيث المبدأ باستقرار ناتج عن استخدام أدوات القمع، لكنه استقرار ال ينتمي إلى مفهوم األمن 

 .الوطني من حيث هو أمن سياسي
ن دولة مثل دولة المغرب تشكل لنا نموذًجا للتنمية السياسية في دولة انتقلت من دولة الغلبة إلى دولة وكي ال نبقى بالمجرد، فإ

العقد الوطني. فلقد ورث الحسن بن محمد الخامس السلطة، وأقام دولة غلبة. شهدت هذه الدولة أزمات اقتصادية وسياسية ومحاوالت 
ادس وراح يبني السلطة على عقد وطني أساسه الديمقراطية والحياة السياسية انقالبات وقتل وسجن. وبعد موته، جاء محمد الس

 .المؤسسة على ملكية دستورية
كان األمن الوطني في مرحلة الحسن عرضة دائًما لنوع من االهتزاز والخرق وغياب الشعور المواطني به. وهذه حال دولة 

، وهذه حال دولة العقد الوطني. يمكن أن نطلق على سياسة محمد السادس الغلبة، ثم تحول األمن الوطني إلى حالة مجتمعية مستقرة
 ."سياسة التنمية السياسية"في حلة دولة العقد هذه اسم 

وعلى أساس هذا النمط من الدولة، يمكن أن تتحقق التنمية االقتصادية بوصفها عنصًرا مهًما من عناصر األمن الوطني. والتنمية 
لحاجات األساسية ألفراد المجتمع، وتلبية الحاجات المادية الروحية تخلق الشعور باألمن المعاشي من جهة ما االقتصادية تعني تلبية ا

 .تؤكد قضية الوالء واالنتماء
دولة  -دولة العقد الوطني-وهذا أمر ال يحتاج إلى طول عرض له، فقد صار من قبيل البداهة. ولكن توافر المنعة السياسية 

 .تلبية الحاجات، يؤسس لتنمية اجتماعية أساسها مفهوم اإلنصاف المجتمعي -ة االقتصاديةالمواطنة مع المنع
 .والمفهوم المؤسس لألمن االجتماعي هو المواطنة، وتنمية روح المواطنة يؤدي بالضرورة إلى تنمية الشعور باألمن



 

    دراسات 466 

  األمن الوطني  
    دراسة نقدية للمفهوم

ناقضات القديم والجديد والتقليدي والمعاصر، وهو غير أن هناك عالًما بطيء التغيير جًدا، ويعكس تناقضات الحركة التاريخية، ت
العالم الثقافي القيمي والديني. عالم يعكس بدوره قوى مجتمعية ذات إهاب أيديولوجي يلقي بظله على مجمل الحياة المجتمعية، وبما 

 .في ذلك على االقتصاد والسياسة
ية التعقيد، أال وهي مسألة االندراج في روح العصر. وروح هذه التنمية الضرورية لتحقيق األمن الوطني مرتبطة بمسألة في غا

  .العصر ال تعني سوى آخر معايير ينتجها التقدم اإلنساني، بوصفها معايير عالمية للحياة
 
 العالقة بين األمن الوطني وروح العصر 

معايير عالمية. وروح العصر اآلن هي كنا قد أشرنا إلى أن روح العصر هي تلك المعايير التي تنتجها حضارة عالمية لتصبح 
 .المعايير التي أنتجتها أوروبا وتنتجها أميركا

وليست روح العصر ثمرة قوة عسكرية تتمتع بها هذه الدولة أو تلك، فروسيا مثًال تحتوي على ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم 
هي نمط حياة ووعي، بل بخالف ذلك، هي عرضة الختراق روح  بعد الواليات المتحدة األميركية، لكنها ليست مصدرة للمعايير التي

العصر نفسه. وبفضل التواصل بين شعوب األرض، صارت روح العصر قادرة على االنتقال إلى أمم وشعوب وجماعات أخرى 
 .ومتعددة، غير منتجة لروح العصر بل متلقية له، ومتأثرة به
األمة -فإذا تركنا جانبًا الحضارة في هذا العصر على وجه الخصوص.وفي التجربة تتحول روح العصر إلى حاجات محلية 

 :التي تنتج معايير روح العصر، وتعيش بمعزل عن مسألة التلقي واالختراق والحاجات، فإننا نجد أنفسنا أمام نوعين من الدول
ن سلطتها أن في ذلك خطًرا على بقائها أوًال: دول تضع حدوًدا قمعية جًدا أمام تلبية الحاجات المتولدة عن روح العصر، ظنًا م

أو هيمنتها، فينشأ جيل يخترق روح التمرد في ذاته بانتظار اللحظة المناسبة لالنفجار، وغالبًا ما تكون هذه اللحظة خلًال داخليًا 
 .ممارسات السلطة الحاكمةيستدعي تدخًال خارجيًا ما، فيتهدد األمن الوطني في هذه الحال، وتبرز إلى العلن الجوانب السلبية كلها ل

وهذا أحد الجوانب التي تفسر االنفجارات الكبرى في بلدان الربيع العربي. فقمع الحاجات المتزايدة بفضل روح العصر والمتنامية 
ن على نحو دائم، يضعف شعور الوالء واالنتماء لدى الجيل المحروم من إنجازات روح العصر. والمملكة العربية السعودية واحدة م
 .البلدان العربية التي يمكن أن تواجه خطر زعزعة األمن الوطني بفعل القيود التي تضعفها أمام حاجات جيل الشباب المتصل بالعالم

وقد ينبثق نوع من الصراع االجتماعي واأليديولوجي بين قوى تنتمي مصالحها إلى القديم وقوى تنتمي في حاجاتها إلى الجديد. 
ر إلى موضوع صراع داخلي، إذا ما تنامى إلى حد استخدام العنف وسيلة لحله، فإن األمن الوطني سيتعرض من ثم يتحول روح العص

 .للخطر
تؤّدي الدولة هنا دوًرا مهًما في توفير شروط تلبية الحاجات التي تستحدثها روح العصر، وهذا غير ممكن إال إذا كان هناك 

 .نيسلطة دولة ذات استقرار سياسي ناتج عن عقد وط
 

 الخاتمة

السلطة إلى مسألة األمن  -أوًال: تبين أن مفهوم األمن الوطني مفهوم نسبي وتعود نسبيته إلى الزاوية التي تنظر إليها الدولة
 .الوطني

ثانيًا: يمكن أن يعكس مفهوم األمن الوطني للدولة ذات الرغبة في الهيمنة في سلوك عدواني إذا ما عّد اآلخر تهديًدا لألمن 
 .طنيالو

في الدول التي لم تصل بعد إلى نظام سياسي مستقر، فإن األمن الوطني الداخلي والخارجي سيكون دائًما عرضة للخطر.  ثالثًا:
 .وهذا يعني أن االستقرار السياسي المؤسس على العقد الوطني أحد أهم أسباب وجود األمن الوطني

األمن الوطني واألمن الخارجي، وهذا يجب أن ينعكس في عالقات دولية ذات رابعًا: هناك ارتباط شديد في الدول الصغيرة بين 
 .صلة

إن روح العصر القادرة على اختراق المجتمعات جميعها تغدو عامل تحقيق لألمن الوطني أو عامل تحطيم، وذلك في  خامًسا:
 .ضوء القدرة على التالؤم مع روح العصر وتلبية الحاجات المتولدة عنه

القوة العسكرية بوصفها قوة قادرة على تحقيق األمن الخارجي ضد الخطر العدواني الخارجي ال تستطيع وحدها أن  سادًسا: إن
 .تحقق األمن الوطني الشامل من دون تحقيق شروط األمن الداخلي

مع والقيام باإلصالح ضرورة متابعة التحوالت غير المرئية داخل المجتمع ورصد تنامي الحاجات المادية والروحية للمجت سابعًا:
السياسي والمجتمعي الذي يحول دون زعزعة األمن الداخلي، والذي يعد المدخل األساس لتهديد األمن الخارجي، وبخاصة بالنسبة 

  .إلى دول االستقرار النسبي


