
  

  

 متالزمة .. األمن واالقتصاد

 الحلقة الرابعة

  

  

 جدلیة   الحرب  والسالم  :

من جملة  التصورات التي يفرضھا  الواقع  ھي تلك التي تقول  : -  ان عالم  الیوم
السائدة الدولیة العالقات لطبیعة نتیجة ، - واالنھیار الفوضى و الھاوية نحو              يسیر
تقديرات ذلك على تؤكد ، ( التآمر ) والريبة والشك التوتر و القلق يحكمھا                التي
شعوب به تشعر لما إضافة ، المتخصصة البحثیة والمراكز المتحدة األمم             خبراء
الصراع كفة فیھا تمیل والتي ، الدولیة العالقات مستقبل تجاه المختلفة             العالم
تتضاءل فیھا واالستقرار السالم فرص وان ، وتجذرا رسوخا وتزداد            والفوضى

:كثیرا   ، الدولي االستشراق معھد قبل من التقديرات ھذه وصفت وقد ،           
المريرة والتجربة القناعة وُترسخ ، - كبیر حد إلى وموضوعیة واقعیة بأنھا -             
في السالم فرص تراجع ان . ذلك المختلفة العالم وشعوب دول بھا مرة               التي
من جعل الذي ، القوى میزان في و العالقات في الخلل طبیعة على دلیال                العالم
حتى ، متقدمة وبنسب صحیحة وانھا فیھا مبالغ غیر ھذه األممیة             التقديرات
فیه تراجعت الیوم فعالمنا ، وتوقعات تكھنات مجرد التقديرات تلك اعتبرت             وان
مرة ذات میل ستیوارت قاله الذي التصور ذلك يعزز مما ، واألمن السالم               سبل
ذلك ان البال عن يغرب وال ، ( بنائه وكیفیة الدولي النظام طبیعة )                عن
إلى مضافاً ، االخر البعض تجاه بعضھا الكبرى الدول عالقات يحكم ما ھو               الواقع
من حالة لفرض والعلن بالسر األموال رؤوس وأصحاب الظل قوى به تقوم ما               ھذا
تلك يحاكي میل ستیوارت إلیه ذھب ما ان ، والفوضى الدولي             االنقسام

النظرة االغريقیة  التي  قال بھا  المعلم  الكبیر ادم سمیث  في  وصفه  للواقع
الى يؤدي الذي السيء الشيء ذلك - : إلى تشیر أو تعني عنده فالحرب ،               

 فقدان الثقة  وينھي  مقولة   (  حسن النوايا ) واحترام الغیر -    .



الذي الممكن ھي واالنھیار الفوضى من جعلت األشیاء لطبیعة الواقعیة الرؤية             ھذه
- مفكري إلیھا ذھب التي النظرة ذاتھا وھي ، الدولیة العالقات بمستقبل              يتحكم
الدائم واالستثناء المنقطع االستثناء لمعنى تحلیلھم في – الديمقراطیة           اللیبرالیة
ھو يعد ولم السالم خیارات بظلھا تنتفي والتي ، الدولیة العالقات             في
ومعناھا ومكانھا للحرية الذھني التصور ھذا يعیدنا ، الوحیدة الثابتة            الحقیقة
ھوية - تعني فالحرية ، والفلسفیة الفكرية وطبیعتھما االستقالل           ومعنى
لوك قال رقیب دون خیاراته عن التعبیر في قدرته وتعني ، ھیوم يقول -                الشعب
لین ابراھام يقول والعدالة الحرية ظل في لإلرادة امتالك فھو االستقالل واما ،             
األدلة انعدام حالتي في وضوحاً أكثر يكونان واالستقالل الحرية وقیم ،             كلون
نظرية وترتیب صیاغة في الفاعل العنصر ھي والحرية ، الواقع في             والمعلومات
العالقات تطور في ُيسھم والذي المقبول الوحید الشيء وھي ، االجتماعي             التطور

 وعلى كافة الصعد  .

الواقع في ألنھما ، بالتطور اإليمان بین و الحرية بین فرقا ھناك ان يبدو                وال
وسعیه للتطور حاجته ھي للحرية االنسان وحاجة ، واحدة لعملة            وجھان
عن موضوعنا سیاق ضمن الرؤية ھذه تعمیم ويمكن ، متوازنة مستقرة             لحیاة
مجال فیما علیھا االعتماد يمكن التي الحلول من واحدة ھي أو ، واالقتصاد               االمن

 المقاربة  بین  مفھومي  االمن واالقتصاد   .

 التعددية  :

استیعاب للتعددية يمكن ھل : االنكاري االستفھام بصیغة الموضوع           سنطرح
جعل في القدرة من لھا وھل ؟ واختالفھا الدولیة العالقات في             السعة
) : ونقول ، ؟ والتشريع التنفیذ في القیادي الدور صاحبة ھي              المؤسسات
، ذلك العلمیة الموسوعة تقول ( النظر وجھات في التنوع ذلك ھي              التعددية
) بقیم الراسخ االيمان غیر من به المنوط الدور يؤدي ال التداولي المعنى               وھذا
على ويقوم اصله في بنیوي المؤسساتي فالطابع ، وثقافتھا (            الديمقراطیة
يريدون ما قول في للمخالفین السماح وعلى ، المتنوعة والمشاركة            التعددية
تلعب كذلك المؤسساتیة والتعددية ، القانون ضمن ومالحظات نظر وجھات            من

 دورا  مھماً  في تحقیق األمن و التعاون واالستقرار  .

ان بوسعھا قاعدة باعتبارھا منطلقاً علیھا االعتماد سیكون ھذا بحثنا وفي             
حجم من التقلیل كذلك وباستطاعتھا ، النافعة المعلومات من الكثیر لنا             تضخ
دور وتسھل االتفاقیات صحة توثق اجرائیا وھي ، والمتصورة الممكنة            الخسائر



الغیر مخالفات ورصد وخارجیا داخلیا ايقاعھا وضبط ، نفسھا المؤسسات            وعمل
. 

، بالواجب القیام على وتحث االنتظام تصنع دائما الحرة المؤسساتیه            والتعددية
بل ، وحسب ھذا ولیس والدولة للمجتمع - الرصینة الحماية - اعتبارھا              ويمكن
وفي ، لوحدتھا الضامنة الوطنیة قیمھا مع متسقاً الدولة عمل من تجعل              وكذلك
- الضیقة النظرة أساس على تقوم التي ( السلبیة التعددية ) نرفض فأننا               المقابل
الديمقراطیة أوھام - تعیش التي النظرة تلك ، غیرھما أو - العرقیة أو               الدينیة
بالحقد المغمسة المفاھیم وتتبنى تمیل ولھذا ، ثقافتھا وال حقیقتھا ال -            

 والكراھیة واللؤم و العنصرية   .

السیاسة وبناءات ھیاكل مس شامالً دمارا أحدثت الثانیة العالمیة الحرب            أن
- تبني دون يحول لم ذلك لكن االخاديد فیھا وعملت ، الصمیم في               الدولیة
األمم ھیئة انتاج في المطاف نھاية في ساھم الذي ، - المؤسساتیة              التعددية
في نظماً و أنماطاً انتجت كما ، عنھا المتفرعة ومجالسھا            ومؤسساتھا
فشال دوالً فشلت المقابل وفي ، الصحیح بالشكل الديمقراطیة           ممارسة

 ذريعا  حینما  احتكرت  فیھا السلطة بید فئة معینة او حزب معین   .

نشر في تؤثر أن طريقتھا وعلى استطاعت - المؤسساتیة التعددية -             أن
، بحرية العمل دائرة توسع أن استطاعت و ، الممكنة بالحدود واألمن              السالم
وسوف ، الدولي القرار صعید على اإليجابیة الممارسات من نوعا وفرت درجة              إلى
نحو على المؤسساتیة التعددية فیھا ساھمت التي النجاحات تلك ننسى            لن

فيتسھیل التعاون الدولي  و تبادل المنفعة داللة ذات قیمة وحدھا وتلك ،       
النفوذ فرض الى الحاجة دون ومن والدوام االستمرار في قدرة اكثر الدول              جعل

 بالقوة العسكرية  .

الجھة - واالقتصاد االمن - متالزمة حول مقولتنا من تجعل المؤسساتیة             والتعددية
) ، التبعیة وعدم االستقالل و الحرية على الدول ُتحث التي والوحیدة              الفاعلة
ولیس ، محددة أھداف ذات موحدة كیانات الدول من تجعل التي وحدھا              وھي

 مجرد  تركیبات من جھات محلیة مختلفة  ذات  مصالح متنافسة   )  .

الحاجات بحسب القرارات من يلزم ما للدول توفر المؤسساتیة           والتعددية
فئوي نحو على منافعھا عن تبحث أنھا أبداً يعني ال وھذا ، األولیة               والمصالح
الزمان ظرفي طبیعة بحسب الواقع لمتطلبات تستجیب ھي بل ،            ضیق



ھذاوالمكان وعلى ، دائما إيجابیا تأثیرا السلوك في تأثیرھا يكون ولھذا ،            
  فبوسعھا كذلك الحد من المخاوف الناتجة عن الغش والتحايل والفوضى .

  مفھوم التعاون  األمني   :

الجھد ھو - : األمن ظل في التعاون أن تقول فكرة من المفھوم ھذا ينطلق                 
والمفترضة المحتملة األخطار من والمجتمع الدولة صیانة أجل من المبذول            الجمعي
( المعلومات وجمع والتحري والرصد البحث ) عامل الحماية تلك وأساس ، -               
محددة آلیات ضمن والتعقب المالحقة مھمات يسھل المبذول الجھد وھذا ،           
يكون ال األمن أجل من التعاون : يقول أخر رأي وھناك ، والنظام القانون                ضمن
بالھوية التعريف مجال فتح يمكنه الذي ، المؤسساتي االطار دون من             مفیداً
وذھب ، معلومات من علیه الحصول يتم فیما والمقاربة والتمییز اإليقاع             وضبط
محلیین فاعلین من تحالف تشكیل ھو األمني التعاون بأن : للقول ثالث              رأي
المجامیع على تصح ان يمكن مركب جمع صیغة فاعلین ولفظة ،             ودولیین
االفراد على كذلك وتصح وتجار دين ورجال وأحزاب ومؤسسات ومنظمات            حكومات
القول الدرجة في تساوي مفاعلة صیغة فاعلین صیغة إن أعني ،             النشطین
، والنفوذ التأثیر ذات الجھات من المثمر التبادل نظرية على باالعتماد             والعمل
جوھر ان ومع ، ورغباته الشعب إلرادة احترام دون من للغرض مؤديا يكون ال                وذلك
مجال في منھا المرجوة بالفائدة يوحي جديد من إنتاجھا أداة ان إالَّ قديم ھذا                الفكرة
، والحرية العدل مجتمع وبناء السالم ھو القصوى الغاية مادام ، األمني              التعاون
مصدراً يكون الذي ذاته وھو التعددية ظل في األمني التعاون يشكله             والذي

 رئیسیاً للسالم.

 بداية العصر الجديد

نھاية بلحاظ - التاريخ نھاية - معنى إلى ياما فوكو فرنسیس تطرق كتابه               في
والتاريخي الموضوعي سیاقھا في اخذناھا ان المالحظة وھذه ،           اإليديولوجیا
عزم وعن نفسھا عن تتحدث بمرحلة يمر الیوم فالعالم ، يبررھا ما لھا               سنجد
- متالزمة عن نبحث ونحن انطالقنا كان ھنا ومن ، جديد عصر لبداية               المريدين
الطريقة ان شئنا حیث من ووجدنا ، االتجاه ھذا في يسیر - واالقتصاد               األمن
ُيصاغ علمیا تركیبا ھناك وان ، أوانھا انتھى قد واالقتصاد األمن صناعة في               القديمة
نھاية إلى نشیر وھنا االقتصاد يكون كذلك ، فیه الجديد األمن مفھوم              لصب
والبترول الطاقة أسواق تعد فلم ، القديمة لالقتصاد التقلیدية بالوسائل            العمل
صدمة - الصدمة بعد ما مفكري يقول ، والثروة الرسامیل بسیر تتحكم من               ھي



ولھذا ، تأثیرا واكثر كلفة اقل اقتصادية عمل لوسائل يحتاج العالم ان - كورونا                وباء
صناعة في المذھل وعالمھا التكنولوجیا قدرة وتوطین استدراج الى           مالوا
رصد في الغربیین المشرعین لدى حاسم توجه وھناك ، الجديد العالم             مستقبل
الحرب انتھاء ُبعید عمت التي الفوضى من وتحريرھما ، والمجتمع السوق             حركة

للعالمالباردة الدولیة االنتقالیة الفترة بمثابة كانت الحقبة تلك أن - : ويقولون ،             
والتحقیق الرصد بمفھوم العمل ببداية إيذاناً العالمي الوباء كان ثم ، -              الجديد
المستوى على مقبوال عمله يمكن ما لجعل االنتظار ثم ومن ، المعلومات              وجمع

 العام  .

، اللعین الفیروس سطوة بفعل البشرية يجتاح الذي الُرھاب ھذا ُمقرراً كان              لقد
األمن يعد ولم ، ذلك على السیطرة على قادرة العتیقة األمن وسائل تعد               ولم
ظل في ، علیھا ُيراھن التي التعلیمیة او التداولیة السلعة تلك ھو              القديم
ذلك ان للعلم والمفید ، المجال ھذا في التنفیذ حیز دخلت علمیة              طروحات
بالحديث العالم انشغال ھذا في ساھم ، إعالمیة ضوضاء غیر من             حدث
يتم ومتى ، عنه ينتج وما للعالم يسببه وما كورونا وباء عن المزمن               اإلعالمي
مالمح وتحديد رسم يجري الخفیة الزاوية في وھناك ، ؟ وكیف منه              التخلص
، والمطلوبة التامة السرية وتحت األنظار عن بعیدا ، الجديد الدولي النظام              خرائط

 وكما قلنا  مع الُمھل واالشغال اإلعالمي  وانتظار الفرج  باللقاح المنتظر .

المتحدة الواليات وھي الفاعلین من أخرى لجھة مواربة غیر من سنشیر             وھنا
، المحتمل الدولي التغییر ھذا في األكبر السھم لھا سیكون التي ،              االمريكیة
يكون لن سوف االمريكیة االنتخابات أن : نقول والموضوعیة الحیاد باب             ومن
حظوظ له لیس يدن با جو الديمقراطي المرشح وان ، نصیب فیھا              للديمقراطیین
ولیس ، القديم العھد مخلفات من يعتبر الرجل ان ذلك ، األبیض للبیت الوصول                في
عندي القوي والظن ، والنھاية بالزوال علیھا ُحكم قد مرحلة انتاج أعادة الالئق               من
، القديم النظام زوال مراحل لیرافق المؤھل وھو الحاكم سیبقى ترامب ان :             
زوال أسباب في بدونه أو عمد عن يساھم مزدوجا دورا يؤدي الرجل أن               ذلك
فترة بین واقوال أفعال من يؤديه ما المثال سبیل على ومنھا ، القديم               العھد
الحال وكذلك ، عنھا ُيحكى التي المقوالت وتعمیم تشويه في تساعد             وأخرى
النفطیة والدول ، محالة ال وسیتفكك يحتضر الذي األوربي االتحاد الى             بالنسبة
البديلة الطاقة موارد على االعتماد في نفسھا تتدارك لم ان سیئا مصیرا              ستالقي

 قبل فوات األوان .



التي العمالة من الكبیر العدد ترحیل في ينفع قد والتعقب والرصد الحصر بان               ونذكر
الحديث في ومازلنا ، النفطیة للدول ھائال وثقافیا واقتصاديا اجتماعیا عبئا             تشكل
اإلسالم مشروع حظوظ تتراجع ان الطبیعي من فانه ، عھد وبداية عصر نھاية               عن

 السیاسي ،  بل وستزول من الذاكرة والخاطرة .

محال فیه لیس ، سیسود االستبداد من ونظاماً القوة من عالما فان              وبالختام
ستكون وألفناه عشناه الذي غیر مختلف عالم باختصار إنه ، والفقراء             للضعفاء
حتى كذلك سیبقون الھامش في ھم ومن ، الطولى الید فیه الذكیة              للتكنولوجیا

 حین ..

 آية هللا الشیخ إياد الركابي

 
 


