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 14أنشــئ مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث االســرتاتيجية يف 

; هبدف إعداد البحوث والدراسات األكاديمية للقضايا 1994آذار/مارس 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية املتعلقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
ومنطقة اخلليج والعامل العريب. ويسعى املركز لتوفري الوسط املالئــم لتبــادل 

الكتــب  شـــربناآلراء العلمية حول هذه املوضــوعات, مــن خــالل قيامــه 
والبحوث وعقد املؤمترات والندوات. كام يأمل مركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث االسرتاتيجية أن يسهم بشكل فعال يف دفع العمليــة التنمويــة يف 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يعمل املركز يف إطار ثالثة جماالت هي جمــال البحــوث والدراســات, 
حثية وتدريبها, وجمال خدمة املجتمع, وذلــك مــن وجمال إعداد الكوادر الب

أجل حتقيق أهدافه املمثلة يف تشجيع البحث العلمــي النــابع مــن تطلعــات 
املجتمـع واحتياجاته, وتنظيـم امللتقيات الفكريـــة, ومتابعـــة التطـــورات 
العلميـة ودراسـة انعكاســاهتا, وإعـــداد الدراســات املستقبليـــة, وتبنـــي 

دعـم تطويـر الكوادر البحثيــة املواطنــة, واالهــتامم بجمــع الربامـج التي ت
البيانات واملعلومات وتوثيقها وختزينها وحتليلها بالطرق العلميــة احلديثــة, 
والتعاون مع أجهـزة الدولة ومؤسســاهتا املختلفــة يف جمــاالت الدراســات 

 والبحوث العلمية.
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 قدمةامل  

يعترب بعض الباحثني أنه ال يوجد ارتباط بني مفهومي األمن القــومي والديمقراطيــة, 
يف رأهيــم فمفهوم األمــن القــومي يتمركــز  ;وربام متناقضة متصارعةوأهنام يشريان إىل قيم 

لية وتقســيم عوالتنظيم والتعبئة والفا "اهلرياركية"أو  اهلرميةحول الدولة, ويتضمن معاين 
أما مفهوم الديمقراطية فيعترب الفرد حمور كل شـيء, ويتضمن معاين  ,العمل وتركيز اجلهد

والتسامح والتنوع والالمركزية. وير هؤالء أن اخلصوصية والكرامة اإلنسانية والتعددية 
اعتبارات األمن القومي تتصادم مع متطلبات الديمقراطية, ومن الصــعب املواءمــة بيــنهام 

. , مثــل احلــروبخاصة يف أوقات األزمات, وبالراسخة ةالديمقراطيالدول ذات حتى يف 

حلريــات اد لتــي تقيِّــفإن النظم الديمقراطية يمكن أن تقوم بــبعض اإلجــراءات ا ,ولذلك
 1األمن القومي. العتباراتالعامة يف أوقات األزمات 

ي األمــن القــومي أن هناك ارتباطاً وثيقاً بــني مفهــومَ  ون آخرونير باحث وباملقابل,
إىل فتــؤدي الديمقراطيــة أما ق األمن ضـروري للحياة الديمقراطية, تحقُّ ف ;والديمقراطية

لنظام الــديمقراطي مــن تــداول ســلمي للســلطة, وضــبط تعزيز األمن القومي بام يتيحه ا
 وتعــد هــذه .توازنات القوة وصـراعاهتا, واستيعاب التيارات والفئات واملطالب اجلديدة

غياهبــا االســتقرار  الدولة وخارجها, حيث هيدد مور ضـرورية لتحقيق األمن يف داخلاأل
أقليات ومجاعــات إثنيــة وجود السياسـي واألمن القومي, وينذر بتفجري صـراعات بفعل 

بالســخط والظلــم. كــام أن  تشــعروطائفية أو قو سياسية أو دينية أو شـــرائح اجتامعيــة 
يضــمن محايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه والنظام الديمقراطي حيرتم الدستور والقوانني, 

   2األساسية حتى يف أوقات األزمات التي يمكن أن يتعرض هلا األمن القومي للبالد.

أنصار هذا الرأي أن تدعيم األمن العاملي يرتبط بتعزيز الديمقراطية; فخلق ويضيف 
شفافية يف استخدام املوارد العامة, وتقليل الفساد, ورفع مستو اخلدمة املدنية, والتمسك 
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بسيادة القانون يعزز توفري اخلدمات العامة, ويزيد الثقة يف احلكومة. كام أن تطوير صحافة 
ي كــل ذلــك حرة, وتقنني مؤسسا ت مستقلة, واحرتام حقــوق اإلنســان األساســية, يقــوّ

املجتمع املدين, ويوفِّر األساس للفصل بني املجالني اخلاص والعــام, ويقــي مــن العســف 
 3احلكومي.

احلجج التي يستند إليها أنصار هذين االجتــاهني, والشـــروط  هذا الكتابستعرض ي
ويــدرس  .متطلبات احلكــم الــديمقراطيالالزمة للتوفيق بني ضـرورات األمن القومي و

يف جمــال املواءمــة بــني اعتبــارات األمــن  −يف حالة دراسية  −بالتفصيل التجربة األمريكية 
ومتطلبات الديمقراطية, من خالل استعراض نبذة تارخيية عن هذه التجربة, والرتكيز عىل 

ي شهدها التاريخ زمات التاألسياسة األمن القومي األمريكي يف أعقاب واحدة من أعنف 
, وتأثريهــا يف زيــادة دور 2001ســبتمرب احلادي عشـر من  األمريكي, واملتمثلة يف أحداث

الدولة, ليس يف الواليات املتحدة األمريكية فحسب, بل ويف دول ديمقراطية أخر مثــل 
.  اململكة املتحدة وأسرتاليا, أيضاً

 موضوع البحثأمهية 

سياسياً وأكاديمياً منذ منتصف السبعينيات مــن القــرن ازداد االهتامم باألمن القومي 
ظ ومع ذلك, .العشـرين وحتى اآلن سرتاتيجية التــي تركــز عــىل غلبة الدراسات اال تُالحَ

مما أد إىل تقليص مفهــوم األمــن يف قضــايا  ;اجلوانب العسكرية لألمن وأبعاده اخلارجية
السياســية واالقتصــادية  :فهــومالتسلح وتأمني احلــدود, وإمهــال اجلوانــب الداخليــة للم

إمهاهلــا العالقــة بــني األمــن  جرواالجتامعية. ومن بني اجلوانب الداخلية السياسية التي 
النظــامني  أيّ  :بمعنــى ,"غري ديمقراطــي أو ديمقراطي"القومي وطبيعة النظام السياسـي 

 أكثر نجاحاً يف تعزيز األمن القومي? 

التسعينيات من القرن العشـرين أن هنــاك  كام أوضحت التحوالت التي شهدها عقد
عالقة قوية بني البنية االجتامعية واألمن القومي, حيث اهنارت دول عديدة بسبب عوامل 
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تزايــدت  ,داخلية كاخللل االجتامعي, والتحول القيمي, واالهنيار االقتصــادي, ومــن ثــمّ 
من أوسع مــن املفهــوم مفهوم جديد لأل يالدعوات يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة إىل تبن

التقليدي, وذلك بإضفاء الطابع اإلنساين عىل املفهوم, والعمــل عــىل الــربط بــني املفهــوم 
 من بينها محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.واألساسية للشعوب,  احلاجاتوحتقيق 

 التالية:  ةالثالث مناقشته للموضوعاتيف  الكتابتربز أمهية  وبناءً عليه,

 وهــو مفهــوم مركــب ومثــري للخــالف, مــع  ;النظري ملفهوم األمن القومي التأصيل
لمصادر الداخلية لتهديد األمن القومي, والتي نادراً مــا أشــارت إليهــا ل إعطاء أمهية

وكذلك التأصيل النظري للمفاهيم األساســية األخــر التــي  .الدراسات األكاديمية
 مثل مفهومي الديمقراطية واألزمة. الكتاب,ستخدمها ي

  االحتياجاتتوضيح العالقة بني األمن القومي والديمقراطية, من خالل دراسة تأثري 

العملية الديمقراطيــة,  يفخاصة يف أوقات األزمات (الداخلية واخلارجية) وب ,األمنية
 وذلك بالتطبيق عىل سياسة األمن القومي األمريكــي, واملؤسســات التــي تشــارك يف

كيفية تعامــل تلــك السياســة مــع قضــايا الديمقراطيــة بشأن صنعها, مع إعطاء أمثلة 
واحلريات املدنية خالل الفرتات التي شهدت عدداً من أهــم أزمــات األمــن القــومي 

 التي تعرضت هلا الواليات املتحدة يف التاريخ احلديث.

  ادي عشـــر مــن احلــ كيفية تعامل النظام السياسـي األمريكي مع أزمة أحــداثحتليل
 األمريكية. الواليات املتحدة داخل 2001سبتمرب 

 املشكلة البحثية

تتمثل املشكلة البحثية يف حتديد إىل أي مد يمكن حتقيــق املواءمــة بــني ضـــرورات 
خاصــة يف حــاالت األزمــات التــي يتعــرض هلــا , وبالديمقراطية امرسةاألمن القومي وامل

ع حــرب, مــع حماولــة حتديــد املعــايري التــي يمكــن انــدالمثــل  ;األمن القومي يف بلد مــا


