
  

 متالزمة األمن واالقتصاد

 الحلقة الثانیة

  

واالقتصاد األمن - بین المالزمة طبیعة عن تحدثنا قد كنا الماضیة الحلقة              في
واالتساق المقاربة تفترض الواقعیة بإن ھناك وقلنا ، - السیاسیة الواقعیة             و
سنواصل ھذا السیاق نفس وفي ، كان سبب ألي والتبعیض الفصل             وترفض
، - ( البنیوية الواقعیة ) - : اعني المجید الكتاب نظر وجھة من ولكن                 البحث
ومفاھیمھا تصوراتھا وتبني ، أيضاً الشأن ھذا في والتبعیض الفصل ترفض             التي
أجل من ذلك على إثبات بشاھد الكتاب أتنا وقد ، المضمون وحدة              على

 التوكید و زيادة  اإليضاح  حیث   قال   :

ھذه الخبرية والجملة ، 4 قريش – ( خوف من وامنھم جوع من أطعمھم الذي )                
وتقديم ، التوكید على يدل فیھا والضمیر ، للمعلوم البناء صیغة في              وردت
في جاء الجملة وموضوع ، المسامحة باب من ورد فیھا األمن على              االطعام
بلدا ھذا اجعل رب ) - : قال حین النبي إبراھیم بلسان الوارد الدعاء جواب                 مقام
الكالم سیاق في ھذا وداللة ، 126 البقرة – ( الثمرات من أھله وارزق                امنا

 واضحة  على سبیل  االستغراق في طول  الزمان  والمكان    .

، باالطمئنان الشعور وعلى الثقة على تدل المجید الكتاب في األمن ومادة              
واسماً وصفًة مصدراً لتكون بھا االشتغال دائرة العربي اللسان وسع            لذلك
وداللة ، يقابله ما أو للخوف نقیضاً تكون كلھا األحوال في وھي ،               وفعالً
في ووسیلة أداة وكونھا ، والمعنوي المادي الكیان حفظ تعني فیھا             الوصف
القوة ھي - : الذاتیة والقوة ، الذاتیة القوة معنى على دالة تكون               التعبیر

 الطبیعة التي تكون للمجتمع وللدولة في الواقع -      .

وقابلیة  فاعلیة من وجده ما بلحاظ ھذا على استنتاجه النص رتب             وقد
من السیاسي الفاعل به يقوم ما إلیھما مضیفاً ، األمن قوة و االقتصاد قوة                في
وھذا ، - للمفاسد درًء و للمصالح جلباً الغیر مع التحالف - : عبر للقوة                 كسب
الواجبة العالقات طبیعة مجال في علیه ركز والذي النص لسان في المضمر              ھو

. 



مجال في حضوراً أكثر تكون المجید الكتاب في - واألمن االقتصاد - متالزمة               إن
وقانونیا شرعیا غطاًء ذلك وفي ، مصادرھا من القدرة تحصیل وفي             الحماية
المجید الكتاب يفصل وال ، الصعد كل على وسیادتھا وھیبتھا لوجودھا و              للدولة
عناصر السیاسي الفاعل وحركة فالثروة ، القوة مفھوم وبین الدولة مفھوم             بین

  للدولة وقوتھا (  في الفضاء  العام   )

وال ، فیھا الحسم عناصر بین و الدولة قوة بین كذلك المجید الكتاب يفصل                وال
 في سلوكھا مع  األخرين  .

 وحدة األجزاء :

الجمع ھو : وقیل ، المتفرق غیر الجمع يعني االصطالح في الوحدة              مفھوم
الطبیعي الوعي يتوفر حین ، والتعسف اإلكراه نحو على ال يكون ال الذي               الواحد

ھولھما  في المالزمة  بین -  االمن  و االقتصاد  -  وفي  طبیعة  وجودھما والذي ،   
الذي ذاك االنفصال عدم بشرط - أجزاء مركب عن عبارة - : الوضع               بحسب
جزء كل وحدة ھو - : ارسطو لدى االنفصال وعدم ، والسقوط لالنھیار               يؤدي
و الوطنیة القوة عناصر في الوحدة معنى نفھم وھكذا ، - األخر الجزء               مع
اقتضاًء أو سببا عسكريا القوة حصر أعني ، ھنا ممتنع والحصر ،              مقوماتھا

. 

العسكرية القوة ضعف عن - كرونا فايروس - لنا كشف بعدما : ھذا               أقول
المجال ھذا في الكبرى القوى تدعیه ما وھشاشة ، الفیروس ھذا مواجھة              في

 ومع،   وكیف  خسرت الصین   الرھان  مع ما لديھا  من قوة  في ھذا  المجال  ،
الحصانة فقد ولكنه ، وعناصرھا القوة من الشمولي نظامھا لھا يوفره             ما
، ونشاطه تأثیراته من الحد يستطع ولم اللعین الفیروس ھذا مواجھة             في
األخرى ھي عجزت التي الكبرى الصناعیة الدول شأن في نقوله نفسه             واألمر
لنا كشف - : إغناتیوس يقول ، المرعبة الخفیة الفیروس قوة مواجھة              في

وھذاالوباء عن  كذبة نظامنا  وھشاشته  ،  وعجز أجھزتنا الصحیة و الدوائیة ، -   
لم الفائقة العسكرية القدرات تمتلك التي الدول بأن موضوعیا انطباعاً            يعطینا
المرافق في واالنھیار العجز وجدنا ولھذا ، الخطر من مأمن في تكون لن و                تكن
الذي الفكر خطورة على ھذا يدل مما الدول من لكثیر واالجتماعیة             االقتصادية
- : مرة ذات قال حین واضحا كیسنجر كان لقد ، الحرب دعاة بعض له                 يسعى
من ينطلق ھذا وتحلیلنا ، - نفسك تخسر قد ولكن الحرب تربح قد               بانك
الكبرى الصناعیة الدول مجتمعات وفي العالم في يجري لما الیومیة            مشاھداتنا



على دلیال السن كبار و العجزة تجاه السوء من الممارسات بعض كانت لقد ،              
رؤيتنا في حذراً أكثر يجعلنا مما ، البعض بھا يتسم التي الخطیرة العقلیة               طبیعة

 للمستقبل على المدى المنظور فیما لو طال أمد األزمة الحالیة   .

النخب علیھا كانت التي العقلیة بتلك تذكرنا الیوم السائدة العقلیة            أن
على للخوف يدعونا خطر ناقوس وذلك ، الثانیة العالمیة الحرب قبل             السیاسیة
تلك لتصديق يدعونا وھذا ، االجتماعي والتعايش الديمغرافي التكوين           طبیعة
لن أبداً األمني المجال في اإلنفاق حجم إن - : تقول التي التاريخیة               المقاربة
مجال في متخصصین بھا يقوم التي األبحاث ومراكز التحلیالت عن ، البديل              يكون

تعتمدهالعلوم  والبحوث االستراتیجیة الذي االختزال مبدأ نرفض ولھذا ، -        
على تركیزھا ونرفض ، للمستقبل نظرتھا في واالمبريالیة الشمولیة           النظم
أن ، الدولیین القرار صناع عند األول المقام في تأتي والتي ، المحضة               القوة
كونھا من تتعدى ال األحیائي الجھد في موضوعیا تشكله وما للقوة             نظرتنا
أرنولد إلیه ذھب ما بان قلنا لھذا ، إالّ لیس محفزا سلوكاً باعتبارھا أو                وسیلة
دفع على أو في القدرة ھي القوة - : اعتبر حین مخاطرة من يخلو ال                 ولفارز
في ألنه ، - ( يریدون ال ما عمل من ومنعھم يریدون ما عمل نحو )                  اآلخرين
على أو في القدرة ھي موضوعیا فالقوة ، والتأثیر القوة بین ما خلط               ذلك

في تحريك   اآلخرين ترتیب مجرد ھو وإنما ، كذلك لیس التأثیر ولكن ، -            
اعتبرنا قد كنا األولى الحلقة وفي ، ذاتھا ھو ولیس المفاھیم و األولويات               ُسلم

: 

إلیه يرجع الذي الموضوع وھي الحدث صناعة في الحیوي الفاعل ھي             القوة
وھي ، االمكانیات و للطاقات وفقا بھا قلنا التي المتحركة المتالزمة ظل في ،              
العالم دول ان - : التالي القید مع ، وھیبتھا قیمتھا للدول تحفظ التي                ذاتھا
لھا يحددھا ، موافقات من لديھا بما مرھونة عندھا القوة قضیة تعتبر              الثالث
األكبر السھم األمن مجلس لدول ولعل ، - ومؤوسسات ومنظمات دول             الغیر
القرار على وسطوة ھیمنة من المؤوسسة لھذه ما يخفى وال ، ذلك              في
الدول وحقوق بمصالح تبالي ال ابدا المجلس ودول ، فیه والتحكم             الدولي
واالجراءات الشروط من نوعا تفرض وإنما ، الثالث العالم من والفقیرة             الضعیفة

 المجحفة   .

العالم ثقة اھتزاز ان - : العموم بمجلس مداخلته في براون جمیس              يقول
لألمن احترامه وعدم الدولي النظام تعسف بفعل جاءت ، الدولي            بالنظام
وتحملت الدولیة العالقات في والشك الريبة سادت ولھذا ، - الدولیین             والسالم



الحروب نشوب إلى أدى مما ، الكبرى الدول تحالفات تبعات الصغیرة             الدول
  اإلقلیمیة  واألھلیة المتعددة  .

    المفھوم الجديد لألمن:

تحقیق باستطاعتھا الدول أن - : تقول فضفاضة بجمل يالطا اتفاقیة             تطالعنا
قدرة يعني الرومانسي القول وھذا ، - !! وبحرية لمصالحھا وفقا             حاجاتھا
ومعاھدات اتفاقیات من تجريه ما خالل من ، بیدھا مستقبلھا صنع على              الدول
تعبر ال وشروحاتھا الجملة ولكن ، !! والمصالح الحاجات من ينفعھا ما              بحسب

 ذلكعن  الواقعیة السیاسیة  التي تحكم  الموقف الدولي  القديم والجديد  ،
في نسبیا شیئا يعد والمصلحة الحاجة لمبدا وفقا الیه المشار الحرية مفھوم              ان
، الدولي السلم في الترتیب في األول يعد المكانة بحسب وھو ،              الواقع
امنیا تصورا يعد والذي ، ( المفاعلة نظم ) عن - وولتز - به اعتقد ما                  وھذا
في ( والفوضوية التراتبیة ) محوطة داخل الیه ينظر حین بامتیاز             سیاسیا
القدرة و والوحدة التنظیم مبدأ من العادة في تتكون والتي ، السیاسیة              البنى
، الخارجي السلوك تحدد التي الدولیة المصالح نسق سھمھا في ويندرج ،            
، للدولة النھائي الھدف ھو الذات على االعتماد ان - : فنعتبر نحن جھتنا                ومن
الذاتي االكتفاء من ينطلق ذلك وبداية ، ما مستقبل لھا يكون ان ارادت لو                فیما
الحیة الدولة ان - : يقول أخر رأي وھناك ، - والمجتمع الدولة شؤون إدارة                 في
، المطلقة األرباح على ولیست النسبیة األرباح على تعتمد التي تلك             ھي
او للقدرة وافقادھم اآلخرين اضعاف على تعتمد التي تلك ھي - ادق              وبعبارة
- الحرب اعتبر عندما - ص – محمد الرسول النظرية ھذه طبق وقد ، -                 التفوق
الفضاء ظل في المعاھدات وعقد والحوار الجسور مد على معتمدا - الدواء              اخر
وانضمام والحركة الدعوة صعید على مھوال تقدما ذلك في حقق وقد ،              الحر
من استطعتم ما لھم اعدوا - مفھوم اطار في وسیلة وھذه ، دعوته الى                الكثیر
والفوضى التراتبیة بین وال الطبیعي الصراع مفھوم عن ھذا يخرج وال - ...               قوة

  قال  :  (  وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا  )  ،  وھذه  ھي الواقعیة البنیوية   ..

  وللحديث بقیة

 آية هللا الشیخ إياد الركابي

  

 



 


