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  ملخص

وظهور مشاكل داخلية مثل: إنقسام املجتمعات عىل أسس عرقیة ، بعد انتهاء الحرب الباردة
أصبح من الواضح إن ، الخ ...والهجرة غ� الرشعية، وتزايد تعاطي املخدرات، وتصاعد اإلرهاب، وقومیة

للدول واملصلحة الوطنية ؛ وإ�ا يحتمل أن تشكل املشاكل  األمن ال يقترص فقط عىل األمن الخارجي
وجنباً اىل الجنب ظهرت مدارس ونظريات أمنية جديدة؛ ، الداخلية تهديداً أساسياً ألمن املجتمعات

، وعدت أمن الناس واملجتمعات مرجعية إىل جانب أمن الدولة، ربطت ب� األمن الداخيل والخارجي
التي أتخذت من ، أحدى هذه املدارس، وتعد مدرسة كوبنهاغن. منوعملت عىل توسيع مفهوم األ 

والهمية هذه االطروحات جاءت هذه الدراسة للبحث . مفهوم األمن املجتمعي أحد أطروحاتها الرئيسة
يف أسباب أنعدام األمن وكيفية تحقيقه يف املجتمعات وفق أطروحات هذه املدرسة ؛ السي� يف مجال 

  . فضال عن  أبعاد األمن املجتمعي، و قضايا األمننة، ومأزق األمن املجتمعي، ح�ية أمن الهوية
  

  �پوخت
  پنهاگنۆک �یقوتابخان یکانب�پ�ى ت�زە یىگا��مۆ ک یشیئاسا
شبوونی  كو: دابه كانی وه ناوخۆییه  سارد و دروستبوونی ك�شه نگی جهدوای كۆتایهاتنی 

ی تیرۆر و زیادبوونی  �دانی دیارده رهه سه، ی وه ته زی و نه گهەمای ڕ  ر بنه سه �گاكان له كۆمه
پاراستنی   له  نها بریتی نیه وت ئاسایش ته ركه ده، هتد... ر و كۆچی نایاسای ی هۆشبه كاره�نانی ماده به

ی  شه ەڕ  كان هه ناوخۆییه  كر�ت ك�شه �كو ده ندی نیشت�نی؛ به وهەرژ  تان و به و�ه كی ده ره شی دهئاسای
  ت�زه قوتابخانه ووتنی  ركه ڵ ده گه شان بوو له شان به  مه ئه، �گاكان ر ئاسایشی كۆمه سه كی بن له ره سه
و ئاسایشی مرۆڤ و   وه سته به ده  وه كه یه كیان به ره ئاسایشی ناوخۆ و ده  كان؛ كه نو�یه  منیه ئه

ر فراوانبوونی  سه كاریان له، كرد ماشا ده ع ته رجه كو مه تدا وه و�ه پاڵ ئاسایشی ده لگاكانیان له كۆمه
مكی ئاسایشی  چه،  و قوتابخانانه له  ك�كه ی كۆبنهاگنیش یه قوتابخانه. كرد مكی ئاسایش ده چه

  وه كۆ��ته ی دوو باسدا ده چوارچ�وه  ش له یه وه م ل�كۆ�ینه ئه. كانی كیه ره سه  ت�زه  له  ك�كه �گاش یه كۆمه
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كانی  كیه ره سه  پ�ی ت�زه �گاكاندا به كۆمه  دیه�نانی له تی به بوونی ئاسایش و چۆنیه كانی نه هۆكاره  له
�گا و  مهو گ�ژاوی ئاسایشی كۆ   پاراستنی ئاسایشی ناسنامه  له  وه بین�ته خۆی ده  كۆبنهاگن كه

  . �گا كانی ئاسایشی كۆمه جیاوازه  نده هه دیه�نانی ڕه كان و به ئاسایشكردنی پرسه به
  

Abstract 
The Community Security according to the theses of the Copenhagen School 

This After the end of the Cold War and the emergence of internal problems such as 
the division of societies on the basis of ethnicity and nationalism ،the escalation of 
terrorism ،the increase in drug abuse and illegal immigration... etc.  ،It became clear 
that security is not only limited to the external security of countries and the national 
interests. In fact ،internal problems ،might pose a fundamental threat to the security 
of societies ،the emergence of internal security threat coincided with the emergence 
of new security schools and theories. The new theories worked to expand the concept 
of security when they linked between internal and external security. They considered 
the security of people and communities as a security reference object ،alongside state 
security. One of the main school that give importance to the internal security as a 
referent object is the Copenhagen school. The concept of community security is one 
of its main theses. This study examines the causes of insecurity in the societies and 
examines how the security might be achieved according to the main thesis of 
Copenhagen school.  
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  مقدمة
من القضايا التي اثارت الكث� ، تعد قضية األمن بصورة عامة واالمن املجتمعي عىل وجه الخصوص

من الجدل والنقاش؛ ملا تركت من تداعيات وآثار عىل مستقبل الدول؛ وخاصة الدول التي تتميز 
ما زالت  بحاجة اىل  سياسة مجتمعية   مجتمعاتها بالتنوع والتعدد االجت�عي؛ السي� وإن هذه الدول

، ولعل من ب� القضايا التي تعزز هذه الثقة. تراعي هذه التكوينات ؛ من أجل تعزيز الثقة في� بينها
ولقد شكل واقع التحول االسرتاتيجي . طبيعة الرتتيبات االمنية يف هذه الدول؛ و�ا ينعكس إيجاباً عليها

طة أنعطاف مهمة عىل صعيد الدراسات األمنية ومفهوم األمن بشكل نق، الذي شهدته البيئة الدولية
أذ تجدد نقاش واسع بشكل يتجاوز االهت�مات التقليدية القا�ة عىل متغ�ات القوة واملصلحة . أخص

مربزاً حدود وقصور املنظارات االمنية العقالنية يف ، والرصاع ب� الدول؛ ليشمل قضايا أوسع وأعمق
وقد شهدت قضية . عة املسائل األمنية ومصادر التهديد يف فرتة مابعد الحرب الباردةالتعامل مع طبي

االمن تحوالً كب�اً يف ضوء طروحات مدرسة كوبنهاكن؛ اذ وضعت إطاراً تحليلياً جديداً لألمن من حيث 
  . املستوى الدولة فقط؛ بل عىل املستوى املجتمعي أيضا مستويات التحليل ليس عىل

  
  أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة يف محاولتها تسليط الضوء عىل مدى تأث� أطروحات مدرسة كوبنهاغن 
لتحليل ظاهرة األمن �فهومها الشامل يف املجتمعات املتعددة؛ من خالل مجموعة أطروحات ميزتها 

مفهوم األمن عن أطروحات املدارس األمنية أالخرى وبخاصة التقليدية؛ بحيث عمدت اىل مراجعة 
وتوسيعه من خالل تقديم إطارأً تحليلياً أو أجندًة أمنيًة أك� اتساعاً وانفتاحاً عىل قطاعات ووحدات 

بدالً من إعت�ده عىل مرجعية الدولة وقطاعها العسكري فقط لتحليل الظاهرة ، مرجعية مختلفة
لدراسات املتوفرة عن االمن املجتمعي مع االخذ بنظر االعتبار قلة ا. األمنية ممثالً باملدارس التقليدية

وفقاً مدرسة كوبنهاغن يف املجتمعات الرشقية والعربية عموما خالل مطالعتنا؛ م� يعطي هذه الدراسة 
  . أهمية من خالل أسهامها يف هذا الحقل

  
  أهداف الدراسة

  تهدف هذه الدراسة اىل:
 . الوقوف عىل الظواهر الجديدة لألمن يف املجتمعات. ١
من خالل أطروحات مدرسة كوبنهاغن بوصفها من املدارس األمنية ، تعريف األمن املجتمعي. ٢

 . األوروبية النقدية أو الجديدة
 .تحليل ظاهرة األمن الداخيل للمجتمعات وإيجاد حلول لها وفقاً أطروحات مدرسة كوبنهاغن. ٣

   
  إشكالية الدراسة

، بعد بروز العديد من املدارس النظرية الجديدةوتوسع مجاالته؛ السي� ، أن تغ� مفهوم األمن
التي قدمت تصورات جديدة لالمن من خالل تركيزها عىل االمن املجتمعي؛ ، ومنها مدرسة كوبنهاغن
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م� يث� تساؤالت عدة عىل رأسها هل تتمكن طروحات كوبنهاغن االمنية من تقديم حلول 
بنهاغن تحليل املعضالت األمنية الجديدة يف للمجتمعات املتعددة؟ وهل بامكان أطروحات مدرسة كو

  داخل هذه املجتمعات؟ فضال عن تساؤالت فرعية اخرى وهي:

 مدرسة كوبنهاغن؟ لدىما االمن املجتمعي  -

 فرق ب� أمن الدولة وأمن املجتمع؟هل هناك  -

 . وكيف عالجه؟. أمن املجتمعي حسب أطروحات مدرسة كوبنهاغن؟ما أسباب الال -
  

  فرضية الدراسة  
ان الطروحات االساسية ملدرسة كوبنهاغن هي إنعكاس وإستجابة لتداعيات وتهديدات جديدة 

وأنها منسجمة يف . عىل أمن املجتمعات بصورة عامة وأمن املجتمعات املتعددة عىل وجه الخصوص
. تقديم الحلول لهاتحليلها للظاهرة االمنية يف بعض املجتمعات (ليس لكل املجتمعات) وقادرة عىل 

فكل� أزدادت االرادة التصارعية عىل االرادة التعاونية لدى الج�عات االجت�عية يف املجتمع عىل 
  . أساس (الهوية) أزدادت ظاهرة الال أمن يف املجتمعات

  
  منهجية الدراسة 

 فقد أعتمدت الدراسه عىل مجموعة مناهج مثل ( املنهج املعريف) لتحليل أطروحات مدرسة
و(املنهج التأريخي) ملعرفة تطور مفهوم األمن املجتمعي ، كوبنهاغن حول الظاهرة األمنية يف املجتمع

وأيضاً (املنهج االستقرا�) لجمع البيانات ومالحظة حول ظاهرة االمنية لدى مدرسة ، ومدرسة كوبنهاغن
  . كوبنهاغن

  
  هيكلية الدراسة
  فضالً عن املقدمة والخا�ة وعىل النحو اال�: ثالثة مطالبتتكون الدراسة 

املطلب األول يتناول دراسة (يف التعريف مدرسة كوبنهاغن واألمن املجتمعي) ويتضمن يف ثناياه 
فرعي�: خصص الفرع األول: ملاهية مدرسة كوبنهاغن؛ بين� خصص الفرع الثا�: ملاهية األمن 

الثا� فقد تناول: ترابط االمن املجتمعي يف مدرسة  أما املطلب. املجتمعي عند مدرسة كوبنهاغن
ويتضمن فرعي�: تناول الفرع االول: ترابط االمن الدوال� واالمن املجتمعي يف مدرسة ، كوبنهاغن
اما املطلب الثالث فقد خصص ملأزق االمن . والفرع الثا�: ترابط  ابعاد األمن املجتمعي، كوبنهاغن

خصص الفرع االول: ملازق االمن  :وذلك يف فرع�،  مدرسة كوبنهاغناملجتمعي ونظرية االمننة يف
  . بين� خصص الفرع الثا�: نظرية األمننة يف مدرسة كوبنهاغن، املجتمعي يف مدرسة كوبنهاغن
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  في التعريف مدرسة كوبنھاغن واألمن المجتمعي -المطلب االول:
االجت�عية بعامة والعلوم السياسية عىل وجه ان تحديد وتعريف املصطلحات يف دراسات العلوم 

وال تخرج ، تعد من الرضورات االساسية التي تشكل مدخال لفهم الظاهرة قيد الدراسة، الخصوص
أما الفرع ، يأخذ الفرع األول مدرسة كوبنهاغن، اذ يتناول هذا املطلب فرع�، دراستنا عن هذا النطاق

   .الثا� فيتناول مفهوم األمن املجتمعي
  

  الفرع األول: حول مدرسة كوبنهاغن
ك� سميت ، لقد دخلت النظريات الحديثة اىل حقل الدراسات األمنية مع بدايةعقد التسعينيات

اذ تم ربط مصطلح (النقدية) بحقل الدراسات األمنية ألول مرة ، )(أيضا ب (الدراسات األمنية النقدية)
بناء عىل التوسيع ، (كيث كروز) و (مايكل ويليامز)ثم تطور الحقا مع أع�ل ، عىل يد (ك� بوث)

أو ، أو البرش، ركز املنظرون الجدد عىل (األفراد، األفقي والعمودي يف قطاعات ومرجعيات األمن
أحد ، األنسان) بوصفه موضوعاً مرجعياً للدراسات األمنية الحديثة؛ فحسب (كروز و ويليامس)

املشرتكة ملعالجة موضوع األمن برتكيزه عىل الفرد وليس  التحديات التي توحد النقدي� هي الرغبة
ولهم األسبقية يف تعريف ، واألمن حسبه� هو الطرف الذي يتمتع به األفراد، الدولة ذات السيادة

  . )١(التهديدات (من او ما) ستضمنه
ن من ب� أبرز املدارس التي عمدت اىل توسيع وتعميق مفهوم األم )(وتعد مدرسة كوبنهاغن

، الدولة والخوف، مستمدة أصولها التنظ�ية يف العالقات الدولية من كتاب املنظر (باري بوزان): الناس
وترتكز دراسات مدرسة كوبنهاغن ، )()١٩٨٣الصادر عام (، اشكالية االمن القومي يف العالقات الدولية

                                                           
 )(  ك� تسمى هذه النظريات، بنظريات (األمن غ� التقليدي) أو (النظريات البنائية اإلجت�عية)، وه� يقدمان مفهوم

أمني جديد، يشكل انعكاسا لتفاعل الرصاعات الداخلية مع العوامل الخارجية؛ السي� يف ظل العوملة وأثارها املتسمة 
تحدث العا� عن مجاالت األمن التقليدي؛ ومع بروز  مجاالت أمنية بالتعقيد والتشابك؛ فحتى نهاية القرن العرشين 

جديدة مثل :(األمن الشخيص، واألمن البيئي، والصحي، والثقايف، وغ�ه)، التي شكلت تهديدا حقيقيا لالستقرار ولألمن 
لوم، األمن غ� د.محمد ج�ل مظالوطني واملجتمعي الداخيل.برز املفهوم الجدبد لالمن مزيد من التفاصيل ينظر: 

  .٧٦، ص٢٠١٢التقليدي، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 
سيد أحمد قوجييل، الدراسات األمنية النقدية (مقاربة جديدة ألعادة تعريف األمن)، املركز العلمي للدراسات  )(١

  . ٣٢، ص٢٠١٤السياسية، ع�ن، 
)( مدرسة كوبنهاغن) يف مجموعة من أع�له:يعد (بيل ماك سويني) أول من صاغ مصطلح (  

Bill McSweeney, "Identity and security: Buzan and the Copenhagen school", Review of 
International Studies, Vol. 22, No. 1 (1996), pp.81-94, Barry Buzan and Ole Wver, "Slippery? 
contradictory? sociologically unstable? The Copenhagen school replies", Review of International 
Studies, Vol. 23, No. 2 (1997), pp. 52-143. 

، هي املیزة األسیاسیة التی انتجها (بوزان و وایفر وزمالئها) فی ية (مدرسة كوبنهاغن) لدى (ماك سويني)وسبب تسم
 مقاربة النظرية.)، والتي جعلت مدرسة قا�ة بذاتها وليس مجرد ٢٠٠٤-١٩٩١ة الزمنية (املد

)( ) مع بعض التعديالت:١٩٩١)، ثم اعيد طباعته الطبعة الثانية  يف عام (١٩٨٣صدرت طبعة االوىل للكتاب يف عام (  
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بل انه بناء اجت�عي يتشكل عرب ، �عنى أن األمن ليس مفهوما ثابتا، عىل التجليات األجت�عية لألمن
وبهذا الشكل �كن توسيع األمن ليتجاوز املنظور التقليدي الذي يركز عىل ، امل�رسة وبشكل دينامي�

  . )١(الحروب ب� الدول
يستعمل مصطلح مدرسة كوبنهاغن للداللة عىل برنامج بحثي نقدي يف الدراسات األمنية يضم 

) تحت ١٩٨٥تأسس املعهد سنة (. اغن لألبحاث السالم يف الد�اركعددا من الباحث� يف معهد كوبنه
ويف سنة ، رعاية الربملان الد�ار� بهدف تطوير بحوث متعددة التخصصات يف مجال األمن والسالم

أبرز الباحث� الذين استضافهم . ) تم دمجه ليصبح جزءا من املعهد الد�ار� للدراسات الدولية٢٠٠٣(
، جاب دي وايلد،  التاسيس ملدرسة كوبنهاغن واثراء أطروحاتها هم: (أويل وايفراملعهد وساهموا يف

ويبدو إن ، )١٩٨٨وباري بوزان الذي كان مديرا للمرشوع البحثي الرئييس الذي اسس للمدرسة منذ 
هي التي رسمت املالمح األوىل ملدرسة كوبنهاغن ، البحث يف الجوانب غ� العسكرية لألمن األورو�

برنامجاً بحثياً متميزاً يقوم عىل تحدي أسرتاتيجي للدراسات األمنية التقليدية املتمركزة عىل نحو  بوصفه
ثم أضحت هذه املدرسة . )٢(وعىل الدولة كوحدة مرجعية لألمن، مفرط عىل القطاع العسكري لألمن

وعىل الرغم من أغالق ، منرباً هاماً لدراسة الشؤون األمنية وفقا لخلفيتها الفكرية ضد النظرية الواقعية
) سنة نجح يف تحقيق درجة كافية من الت�سك ١٣لكن وعىل مدى (، )٢٠٠٤املرشوع سنة (

واالستمرارية لتربير استخدام مصطلح (مدرسة) من خالل ض�ن مشاركة الحد األد� من العل�ء 
ر كتاب يحمل عنوان: ولقد توج املرشوع البحثي يف هذه املدرسة باصدا. )٣(والباحث� املنخرط� فيه

والذي ، )Security: Anew Framework For Analysis) (١٩٩٨األمن اطار جديد للتحليل سنة (
وأصبح يشكل مرجعاً هاماً يف ، وجاب دي ويلد)، اويل وايفر، شارك يف تأليفه كل من: (باري بوزان

  . )٤(مدرسة كوبنهاغن وذلك بناءا عىل ما تضمنه من تعريف موسع لألمن
اهم املختصون يف مدرسة كوبنهاغن والسي� كل (باري بوزان واويل وايفر) يف تأليف سلسلة من وس

طوروا من خاللها الدراسات األمنية؛ ولذلك تعد مدرسة كوبنهاغن ألبحاث السالم  )(البحوث النظرية

                                                                                                                                               
Barry Buzan : people, states and fear : the national security problem in international relations, 
Brighton : harvester wheat sheaf, 1983. 

  .١، ص٢٠١٩د.توفيق بوستي، مدرسة كوبنهاغن نحو توسيع وتعميق مفهوم األمن، املعهد املرصي للدراسات، مارس  )(١
، ٦د.محمد حمييش، مدخل اىل املدارس األوروبية يف الدراسات األمنية النقدية، املجلة الجزائرية لألمن األنسا�، العدد: (٢)

  . ٣٣٩-٣٣٨، ص٢٠١٨الجزائر، جويلية 
خرضاوي خديجة، التحول األنطلوجي يف مفهوم األمن؛ دراسة يف اسهامات مدرسة كوبنهاغن، رسالة ماجست� غ�  (٣)

  . متاح عىل الرابط االلكرتو�:٢٠، ص٢٠١٦-٢٠١٥املنشورة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3092/1/%D8%AE%D8%B6%D8 
%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%20%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9.pdf 
(4) Poul D . williams, security studies :an introduction, Taylor and francis e-Library, London and 
New York, 2008, p68.  

)( املفتاحية للمعهد: من أهم األع�ل البحثية  
OleW_ver, Pierre Lemaitre and Elzbieta Tromer European Polyphony: Perspectives beyond East-
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نقدية أو واألمن من أبرز املدارس التي قدمت أسهامات يف الدراسات األمنية يف إطار النظريات ال
عىل الرغم من ذلك يرى البعض مثل (مشيال ويليامز) أن مدرسة كوبنهاغن تتبنى شكال من . الحديثة

  . )١(أشكال البنائية األجت�عية ولها جذور يف النهج التقليدي الواقعي
ويتميز مدرسة كوبنهاغن بالطروحات االساسية عىل املستوى األمن الداخيل والخارجي لدولة؛ عىل 

وى الداخيل: يتميز بتوسيع قطاعات األمن يف املجتمع من القطاع العسكري (املنظور التقليدي املست
املأزق األمن ، األمن املجتمعي، الخ) ...العسكري، االقتصادي، لألمن) اىل القطاع املتعددة (السيايس

من األمن وعىل املستوى الخارجي: يتميز بتوسيع مستويات األمن . واألمننة القضايا، املجتمعي
إىل األمن اإلقليمي (نظرية املركب األمن االقليمي) وإىل األمن الدويل ، إىل األمن الدولة، املجتمعي

   . وبهذا الشكل قد ربطت مدرسة كوبنهاغن األمن الداخيل باألمن الخارجي. (النظام الدويل)
ياسا باملدارس من خالل ما تقدم �كن القول ان مدرسة كوبنهاغن وعىل الرغم من حداثتها ق

اال انها ساهمت بصورة مميزة يف تقديم فه� جديدا لالمن يشكل تطوراً نظرياً يف ، االمنية االخرى
، الدراسات االمنية لتصبح مرجعاً �كن الركون اليه يف تحليل الظاهرة االمنية يف املجتمعات التعددية

  . وهو ما سيتم دراسته يف الفرع القادم
  

  م االمن املجتمعيالفرع الثا�: مفهو 
لقد ارتبط االمن اصطالحياً يف املنظور التقليدي بكيفية أستع�ل الدولة لقوتها الدارة االخطار التي 

و بهذه الصفة ، وأستقرارها السيايس؛ وذلك يف مواجهة الدول االخرى، وأستقاللها، تهدد وحدتها الرتابية
االشارة اىل  ان الدراسات االمنية تطورت يف إطار ؛ وتجدر )٢(يكون االمن مجرد مرادف للمصلحة الوطنية

لكن بعد . املدرسة الواقعية التي كانت ظروف الحرب الباردة مواتية لها الحتكار هذا الحقل املعريف
نهاية الحرب الباردة شهد النظام الدويل تحوالت كب�ة حول مفهوم االمن بعيدا عن تركيز الدولة 

وقد كان الدافع ، يف اتجاه إعادة تصور واضح لالحتياجات االمنية، وطنيالتقليدي املنصب عىل االمن ال

                                                                                                                                               
West Confrontation,( London: Macmillan 1989), Barry Buzan et al. The European Security 
OrderRecast: Scenarios for the Post-Cold War Era(London: Pinter Publisher 1990), OleW_ver et 
al., Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, (London: Pinter Publichers1993), 
Barry Buzan, et al., Security: A New Framework for Analysis, (Boulder CO: Lynne  Rienner 1998), 
Barry Buzan and OleW_ver, Regions and Powers: The Structure of International Security, 
(Cambridge UniversityPress 2003). 

- ٢٠١٢، الجزائر، ٣املرجع: مصطفى دلة أمينة، الدراسات األمنية النقدية، رسالة ماجست� غ� املنشورة، جامعة الجزائر 
  . متاح عىل الرابط االلكرتو�:٥٨، ص٢٠١٣

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/123456789/12822/1/MUSTAPHA%20DELLA_AMINA.pdf  
(1) Michael Williams, Words ,Images, Enemies:  Securitization and International Politics, 
International Studies Quarterly, USA , Blackwell Publishing, vol.47, 2003, p511. 

حمد فريجة، أ.لدمية فريجة، االمن والتهديدات االمنية يف عا� مابعد الحرب الباردة، مجلة دفاتر السياسة د.ا )(٢
  .١٥٩، ص٢٠١٦، جامعة بسكر، الجزائر، ١٤والقانون، العدد:
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، لهذا الوعي الجديد هو االدراك املتزايد للطبيعة املغايرة لتحديات األمن يف القرن الواحد والعرشين
كشفت بعمق عن عدم مالءمة ، وهي التحديات التي حملت معها تهديدات أمنية معقدة ومتشابكة

من ، ليدي لألمن يف تحديد السبل املال�ة ملواجهة تحديات تلك األ�اط من مصادر التهديداألقرتاب التق
واألرهاب ، وتغ� املناخ واألوبئة الصحية، الفقر املزمن  واملستدام اىل االتجار بالبرش والجر�ة املنظمة

نف االثني والرصاعات والع، وانتهاكات حقوق االنسان، واالنك�ش االقتصادي واملايل املفاجئ، الدويل
  . )١(وما اىل ذلك ...الداخلية

لذلك توسع نطاق األمن من املعنى التقليدي اىل املعنى العاملي الذي يشمل أمن البرش أين� كانوا 
واألمن عىل املستوى ، واألمن متعدد املستويات فهناك األمن عىل املستوى الفردي. وأمن الكوكب

واالمن عىل املستوى الدوىل؛ ، واألمن عىل املستوى األقليمي، ملجتمعيواألمن عىل املستوى ا، الج�عي
لذا فأن اطالق األمن من خالل مفهوم األمن الشامل جاء ليعني شمولية األمن بجوانب الحياة وجميع 

من هذا املنطلق ظهر األمن املجتمعي ل� يشمل كل . )٢(وعىل جميع املستويات، أنواع املهددات
وقد تعددت وأختلف تعاريف األمن املجتمعي بأختالف االتجاهات الفكرية . يف املجتمع بعاد األمنيةال أ 

  . وس�كز يف هذا الصدد عىل تعريف االمن املجتمعي  حسب مدرسة كوبنهاغن، )(وأهدافها
ابتداًء البد من القول إن مدرسة كوبنهاغن قد ركزت عىل املظا� الثقافية التي تواجه الج�عات 

                                                           
 د.احمد غالب محي الشاله، عيل أحمد عبد مرزوك، البعد السيايس لألمن االجت�عي (دراسة يف املفهوم واالبعاد )(١

  .٢٣٣-٢٣٢، ص ص٢٠٢٠، العراق، اذار ٤٤، العدد: ١واالهداف)، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، املجلد:
  . ٢٢، ص٢٠١١د.ذياب موىس البداينة، األمن الوطني يف عرص العوملة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،  )(٢
)( الدينية، ك� يعرفه (د.محمد ع�رة) بأنه:" الط�نينة التي تنفي الخوف  هنالك تعاريف لالمن املجتمعي من الناحية

والفزع عن األنسان فردا أو ج�عة، يف سائر ميادين العمران الدنيوي، بل أيضا يف املعاد األخروي في� وراء هذه الحياة 
وهنالك تعاريف  .١٢، ص١٩٩٨القاهرة، ، ١د.محمد ع�رة، األسالم واألمن األجت�عي، دار الرشوق، طالدنيا...". املرجع: 

أخرى من الناحية اإلجت�عية، ك� عرف أستاذ األجت�ع (د.احسان محمد الحسن) األمن املجتمعي بأنه:" يعني سالمة 
األفراد والج�عات من األخطار الداخلية والخارجية التي قد تتحداهم كاألخطار العسكرية أو األجنبية كتعرض الدور 

شخاص للقتل واالختطاف أو تعرض األماكن للتفج�ات وجميع هذه املخاطر سيتحمل واملحال اىل الرسقات أو تعرض األ 
نقال عن د.نبيل املد�، األمن األجت�عي بنظرة فلسطينية، األبرياء تكاليفها الناجمة عن غياب األمن املجتمعي". املرجع: 

ويعرف البعض من  .١١٩، ص٢٠١١العراق، ط، جامع� واس، ٥مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم األجت�عية، العدد:
الزاوية (األمن القومي) حيث عرفه بأنه:" أحد أبعاد األمن القومي الذي يهدف اىل ح�ية وسالمة املجتمع". املرجع: 
سالم فيصل الجمل، األمن املجتمعي واألقليات يف العراق: الواقع والتحديات، مركز الد�قراطي العر�، متاح عىل الرابط 

  ٨١٧٧١=https://democraticac.de/?pلكرتو�: األ
وأيضا هناك تعاريف أخرى، يعرف األمن املجتمعي من منظور األمن البرشي فيقصد به تحقيق الخصوصيات دون 

نة ملنع اقصاء الذات، كذلك محاولة تهميش أو اضطهاد، من خالل تساوي الفرص ب� املرأة والرجل، وخلق أليات ضام
تعزيز املناعة املجتمعية ضد كل حركيات اضعاف التجانس، ك� يعد رمزي معنوي مكرس ملفهوم األنا ضد األخر، داخل 
مجموعة أقليات دينية أو لغوية أو عرقية. وتكريس التجانس الذي يقوم عىل فكرة االضطهاد الجنيس للمرأة عىل 

لتهميش دون اضطهاد عىل حساب األقليات، شعور الفرد بأنت�ئه للج�عة واملجتمع، سواء كانت حساب املرأة، فكرة ا
خرموش اسمهان، األمن املجتمعي "مدخل لبناء األمن أ.أرسة أو مجتمع محيل، أو ج�عة عنرصية أو عرقية. املرجع: 

   .٨٩، ص٢٠١٨أملانيا،  ، املركز الد�قراطي العر�٤االنسا�"، مجلة العلوم االجت�عية، العدد:



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

١٩ 
  

  . واالقليات يف املناطق املختلفة من العا�الثقافية 
ويف هذا السياق عرف الباحث (أويل وايفر) االمن املجتمعي بأنه:" قدرة مجتمع ما الثبات عىل 

ما يعني أن األمن . )١(س�ته األساسية يف مواجهة الظروف املتغ�ة والتهديدات املحتملة والحقيقة"
لهوية أو بعبارة أخرى فانه يربط �ا �كن الج�عة من االشارة املجتعي يركز أو يرتبط أساسا �فهوم ا

) الذي قد يشكل تهديداً موضوعياً لهذه الهوية (أي you"  نحن يف مقابل األخر (weاىل نفسها بضم�"
  . الخ)... ج�عة دينية، اثنية، أقلية، نحن ( و التي قد تكون ) أمة

الج�عات داخل املجتمع املحافظة عىل أ�اط خصوصياتها اما  (باري بوزان) فقد عرفه:" قدرة 
يف اطار أو ضمن رشوط مقبولة ، والدين، والثقافة، واللغة، والعادات، التقليدية املتعلقة بالهوية

. )٢(�عنى انه قدرة املجتمع عىل أستمرارية إنتاج هويته يف ظل التهديدات التي تتربص به"، لتطورها
عني خلق توازن فعىل ب� الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية وهنا االمن املجتمعي ي

  . ورضورة بناء األندماج القومي للمواطن� من خالل خلق مجتمع تعددي عادل
ان االمن املجتمعي أضحى مرادفاً لألمن الهويا� حسب رواد مدرسة ، يتضح من هذه التعاريف

الذي تزامن مع اندالع ، ىل الوضع الدويل ملا بعد الحرب الباردةوتعدو هذا املنطق الفكري إ. كوبنهاغن
، موجات العنف واالبادة الج�عية ب� الج�عات االثنية يف كل من الجمهوريات السوفياتية السابقة

كل ، وبروز املشاكل االجت�عية املتمخضة عنها، فضالً عن تزايد وت�ة الهجرة اىل أوروبا، ووسط أفريقيا
، �نظرو مدرسة كوبنهاغن اىل وضع (املجتمع) كموضوع مرجعي لألمن مقابل الدولةذلك أدى 

وهي تهديدات �س بالدرجة ، وأستعدت ظروف هذه الفرتة بأعادة النظر يف نوع التهديدات الجديدة
وتغ� يف طبيعة الحروب من الخارج اىل ، الذي يعا� ظاهرة االنفصال واالنقسام، األوىل املجتمع

وبعض الدول التي تتميز بالتباين العرقي ، ودول أوروبا الرشقية، جسدتها يوغسالفيا السابقة ،الداخل
  . )٣(األثني يف آسيا وأفريقيا

يتضح من خالل ما تقدم بأن موضوعة األمن املجتمعي �فهوم مدرسة كوبنهاغن أضحت من ب� 
و ، وإثنياً ، املجتمعات املنقسمة دينياً املسائل الحيوية والهامة بالنسبة لجميع املجتمعات وبخاصة 

وأضحى هناك تركيز عىل البعد الداخيل للتكوينات االجت�عية وض�ن امنها من اجل . الخ ...لغوياً 
  . ض�ن وتحقيق االنتصار يف البعد الخارجي

   

   

                                                           
(1) Pinar Bilgin, Individual and Societal Dimensions of Security, International Studies Review, Vol. 
5, 2003, p 211. 
(2) Barry Buzan : People, States and Fear : The National Security Problem in International Relations, 
Op.Cit., pp 19-20. 

، ٠٣ابداب� أحمد، التعددية األثنية واألمن املجتمعي: دراسة حالة مايل، رسالة ماجست� غ� املنشورة، جامعة الجزائر  )(٣
  . متاح عىل الرابط االلكرتو�:٧٧، ص٢٠١٢-٢٠١١الجزائر، 

http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/12047/1/IDABIR_AHMED.PDF.pdf 
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  المطلب الثاني: ترابط األمن المجتمعي في مدرسة كوبنھاغن
لالمن يقوم عىل جدلية ترابط األمن ب� (أمن الدولة) و قدمت مدرسة كوبنهاغن تصور جديد 

(أمن املجتمع)؛ وبغية فهم هذه الجدلية بصورة تفصيلية البد من دراستها يف بعديها الرئسي� وه�: 
فضالً عن توسيع البعد األمن من البعد العسكري �فهوم ، ترابط األمن الدول واألمن املجتمعي

  . ة لألمن يف املجتمع؛ أي �عنى األمن الشامل (ترابط أبعاد األمن املجتمعي)التقليدي إىل أبعاد املتعدد
  

  الفرع االول: ترابط األمن الدوال� و األمن املجتمعي
أرتفعت مع مطلع التسعينات األصوات التي ترى ان تركيز األمن يف الدولة ذات السيادة أصبح 

الباردة؛ فالتهديد � يعد موجهاً إىل بقاء واستقالل مناقضاً للبيئة الدولية الصاعدة بعد نهاية الحرب 
وغ�هم ، والالجئ�، واملهاجرين، الدول ك� كان يف السابق؛ وا�ا اىل الج�عات االجت�عية مثل: األقليات

وقد أدى ظهور الرصاعات العرقية والدينية يف الجمهوريات السوفيتية . من الفواعل تحت الوطنية
فضالً عن تزايد الضغوط املجتمعية التي يسببها التدفق املستمر ، لعظمىالسابقة والبح�ات ا
كل ذلك أدى إىل ، وانتشار األرهاب داخل الدول التي كانت تعد آمنة نسبيا، للمهاجرين يف أوروبا

ينطلق هذا الخطاب من نقد . صعود خطاب أمني مختلف يركز عىل أمن املجتمع بدال من الدولة
ويرى أن الدولة يف كث� من األحيان تكون هي نفسها ، التقليدية يف الفكر السيايس(الدولة الحارسة) 

  . )١(مصدر التهديد
ترى مدرسة كوبنهاغن إن األمن اليتحقق بعملية فوقية تفرض سلوكا معيناً من قبل الدولة؛ بل هو 

دولة وأفراد املجتمع يعد فالتعاون ب� سلطة ال، عملية مشرتكة ب� أبناء املجتمع الواحد واملسؤول� عنه
ومنه اقرتح (اويل وايفر) نقل املوضوع املرجعي لألمن من الدولة إىل . رشطاً أساسياً لتحقيق األمن

مؤكدا أن مصطلح األمن أنتقل من األمن ، ورفع هذا األخ� إىل مصاف موضوع مستقل، املجتمع
ولتحقيق هذا . بقاء األفراد والشعوبإىل مفهوم يقوم عىل اساس ، كمفهوم يقوم عىل أساس بقاء الدول

وأبرزها الت�سك ب� أفراد املجتمع (أي شعور ، يجب أن تكون هناك مجموعة من املقومات األساسية
وجهاز قضا� ، توفره املؤسسات األمنية الرتبوية، والتوافق عىل مبادئ سلوكية وأخالقية، باالنت�ء)

  . )٢(الخ ...عادل
إن مفهوم األمن املجتمعي هو املفهوم النظري األك� إنسجاما وتوافقا ، )وعليه يعتقد (أويل وايفر

فالبعد املجتمعي الذي رمز إىل واحد من قطاعات الدولة يف تصور (باري ، لتحليل الرهانات الجديدة
وخاصة ، كون نظرته لألمن تأ� من زاوية العمل من أجل بقاء الدولة والسهر عىل د�ومتها، بوزان)
فكل القطاعات ، بحيث يراه (باري بوزان) كعنرص مكون ألمن الدولة، األمن املجتمعي منهاقطاع 

                                                           
  ٨١-٨٠سيد أحمد قوجييل، املرجع سبق ذكره، ص (١)
، ١٩٣٦دراسة للنموذج االسبا� منذ  –حنان بن عبد الرزاق، تأث� املأزق األمني األثني عىل االستقرار الداخيل للدولة  (٢)

  رتو�:. متاح عىل الرابط االلك٢٨، ص٢٠١٧-٢٠١٦أطروحة دكتوره غ� املنشورة ، جامعة محمد خيرض، بسكرة، الجزائر، 
 http://thesis.univ-biskra.dz/2998/1/Th%C3%A8se_136_2017.pdf  



  ٢٠٢٢ كانون األول) الثا�) العدد (لخامساملجلد (ا        -     األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٢١ 
  

األمنية التي قام بتقسيمها ينظر إليها من زاوية أنها مجموعات متفرعة ترجع كلها اىل جذع وحيد وهو 
  . )١(هذه األخ�ة التي تعود عليها كل التساؤالت األمنية، الدولة

، اغن وبخاصة (أويل وايفر) الخطوة يف األدالء بالتميز ب� الدولة واملجتمعلقد أتخذ مدرسة كوبنه
بحجة أن الدراسات األمنية بحاجة اىل اعت�د فهم الزدواجية األمن؛ بوصفه ينطوي عىل مزيج من أمن 

اىل هذا اإلرتقاء باملجتمع . وأمن املجتمع املرتبط أساسا بالحفاظ عىل الهوية، الدولة املتعلق بالسيادة
هو ماشكل تحوالً كب�اً يف التفك� الذي كان يركز طوال الوقت عىل أمن ، مستوى كائن مستقل لألمن

، ويرى (وايفر) أنه بفعل جملة من الظواهر ( العوملة والظواهر العابرة للحدود. )٢(الدولة وكيفية بلوغه
االست�اد الواسع للبضائع ، جرةتدفقات اله، البناء األورو� وظهور عرقيات قومية يف أوروبا الرشقية

فهذه األخ�ة ترى وظائفها تتغ� دون ، الخ) فأن املجتمع مهدد أك� من الدولة ...الثقافية األجنبية
ومن ثم ، مراجعة لسيادتها؛ بين� ترى املجتمعات هويتها مهددة من طرف هذه الظواهر املتقاطعة

ً فأن الخوف املرتبط بأنعدام اال  بضياع القيم ، بالهجرة، بالسلوكيات غ� املدنية، منفمن األن فصاعدا
ويرى (وايفر) أن األعتداءات عىل األجانب ، هو الذي يشغل األفراد أك�، الخ ...الثقافية وأ�اط املعيشية

أمثلة ، التطه� العرقي يف يوغسالفيا السابقة، التصويت ضد معاهدة ماسرتيخت يف الدا�ارك، يف أوروبا
يتضح من املناقشات األعاله التميز ب� أمن الدولة املستند عىل ( ح�ية السيادة ) . )٣(الخوفتؤكد هذا 

ويرجع مصدر هذا التميز اىل انتقاد (وايفر) اىل مقاربة ، واألمن املجتمعي املستند عىل (ح�ية الهوية)
اال ان (وايفر) يرى ، ولةالذي يرى األخ� األمن املجتمعي قطاع واحد من قطاعات األمن يف الد، (بوزان)

ا�ا هو املوضوع املرجعي لألمن ، األمن املجتمعي ليس قطاع واحد من قطاعات األمن يف الدولة
  . (ازدواجية أمن الدولة وأمن املجتمع)

هذا ، يعتقد (وايفر) بأنه �كن التميز ب� مفهوم أمن املجتمعي وأمن الدولة، يف هذا السياق
، نظم الحكم واأليديولوجيات التي تستمد منها رشعيتها، قرار التنظيمي للدولاألخ� بجده يعني باإلست

و�كن أن تشكل الدولة فيه ، يف ح� يعني األمن املجتمعي بالحفاظ عىل الهوية واالنسجام املجتمعي
ك� ان بقاءه اليعتمد عىل السيادة مع تأث�اتها عليه؛ بل بقاءه هي مسألة ، وسيلة لحفظ قيم املجتمع

لكن بالنسبة مرجعية األمن عند . )٤(وهذه األخ�ة �ثل القيمة التي يجب أن تتم ح�يتها، هوية
والخوف ) توسيع مفهوم األمن عموديا عندما تحدث عن ، الدولة، اقرتح يف كتابه ( الناس، (بوزان)

موضوعات  الذي ماسمح بأدخال، والنظام الدويل، الدولة، تقسيم األمن عىل ثالثة مستويات: الفرد
ويرى ، الفرد، ج�عة، األمة، املحيل املجتمع، االقليمي، جديدة مرجعية أو وحدات تحليل مثل الدويل

فمفهوم األمن ، أن عالقة الدولة بالفرد أو املجتمع املحيل والنظام الدويل جد قوية وال�كن تجاهلها

                                                           
(1) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Security: A New Framework For Analysis, Lynne 
Rinner Publishers, London, 1998., pp122-124. 
(2) Keith Krause and Michael C. Williams, Broadening the agenda of security studies: Politics and 
methods, mershon international studies review, Geneva, Vol.40, No.02, Oct, 1996, p 243. 

  .٧٩ابداب� أحمد، املرجع سبق ذكره، ص )(٣
(4) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit., pp123-124. 



  وفقاً لطروحات مدرسة كوبنهاغن ألمن املجتمعيا

٢٢ 
  

. )١(ملوضوع من خالل منظور شامليربط االفراد والدول والنظام الدويل برباط وثيق يستلزم معالجة ا
  ك� يتضح يف املخطط األد�:

  :)١املخطط رقم (
  (اويل وايفر) املعدل.ـتصور األمن لدى (باري بوزان) وفقاً لنموذج (الساعة الرميلة لألمن) املقتبس ل

  
، الجزائر، جامعة سطيف، رسالة ماجست� غ� املنشورة، التنوع الثقايف من منظور األمن املجتمعي، منيغر سناءاملرجع: 

 . ١٦ص، ٢٠١٤-٢٠١٣
  

ان مدرسة كوبنهاغن قدمت تصور جديد لالمن يقوم عىل ان االمن عىل  ، يتضح من املخطط االعىل
اي �عنى ان التهديدات الداخلية بأسباب ، املستوى املجتمعي يتنافس مع االمن عىل مستوى الدولة

واللغوية تؤدي اىل التهديد عىل األمن بنفس التهديدات عىل الدولة (الهوية) كالنزاعات االثنية والدينية 
وهنا يتضح ان االهت�م �وضوع . وهذه ازدواجية مرجعية االمن لدى (أويل وايفر)، بأسباب (السيادة)

إستجابة لتلك األصوات يف أوروبا يف ، األمن املجتمعي بصياغته املقدمة من طرف مدرسة كوبنهاغن
وقضية ، منها عودة النزعة القومية (االثنية) يف أوروبا الوسطى والرشقية، تسعينياتبداية سنوات ال

  . وبشكل تزايد التكامل داخل الغرب، الهجرة يف أوروبا الغربية
وعىل رأسهم (بيل ماك ، ويبدو ان هذه الفكرة قد تعرضت اىل االنتقاد من قبل بعض الباحث� 

ة كوبنهاغن لهوية املجتمع كحقيقة اجت�عية لها منزلة الذي انتقد تناول عل�ء مدرس، سويني)
ألنه يعني ، ويعتقد (ماك سويني) بأن مثل هذا الرتكيز غ� مالئم، موضوعية وأنطولوجية م�ثلة للدولة

بأن املجتمع والهوية ترى كحقائق اجت�عية لها وجود مستقل بدالً من ان تخلق ويعاد إنشائها بتغي� 
بدالً كيشء حقيقي متوفر ألي ، ويرى (ماك سويني) الهوية يشء يتم التفاوض عليه. القوى االجت�عية

  . )٢(مثل� يرى كل من (بوزان) و (وايفر)، مجتمع
فانها اضحت احدى ، وعىل الرغم من هذه االنتقادات لفكرة الرتابط االمني املجتمعي بامن الدولة

املجتمعات التي تشهد انقسامات اجت�عية حادة ب� السي� يف ، االسس التي تسعى الدول اىل تحقيقها
  . مكوناتها بوصفها مدخال اساسيا لتحقيق االمن الشامل

                                                           
(1) Barry Buzan : People, States And Fear: The National Security Problem In International Relations, 
Op.Cit., pp1-13. 

   .٩٧سيد أحمد قوجييل، املرجع سبق ذكره، ص  )(٢
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  الفرع الثا�: ترابط أبعاد األمن املجتمعي 
يعود أول تقسيم قطاعي للقضايا األمنية يف فكر الدراسات األمنية اىل املفكر الربيطا� (باري 

، اإلجت�عي، األقتصادي، السيايس، اعات أساسية لألمن هي (العسكريالذي ميز ب� خمسة قط، بوزان)
لوجود تداخل وتأث� ، وقد شدد فيه عىل كون هذه القطاعات التعمل �عزل عن بعضها البعض، البيئي)

نظراً ، اذ وبالرغم من أن كل واحدة منها يشكل نقطة محورية يف قضية األمن، متبادل في� بينها
اال انها تظل مرتبطة ، املرجعي املعرض للتهديد بأختالف القطاع أو املجال املدروسألختالف املوضوع 

فلو عدنا بالنظر إىل واقع الحياة لوجدنا أن أغلب القضايا أو املسائل . )١(ببعضها البعض يف نسيج مت�
عن ال�كن ألي منها منفردة أن تعرب بشكل كاف ، األمنية تنطوي عىل مزيج من عدة أبعاد أمنية

هو االرتباط الوثيق الذي يجمع ، ولعل مرد التشابك الوطيد ب� جميع هذه االبعاد. املسائل األمنية
. بشكل يولد بينها عالقة تبادلية نفعية، األبعاد السياسية باألبعاد االجت�عية واالقتصادية والعسكرية

األبعاد األخرى يف داخل كل  من هنا سنحاول عرض مكامن الرتابط املوجود ب� األمن املجتمعي وباقي
  كاأل�:، املجتمعات بشكل وجيز

يتعلق االمن السيايس �دى االستقرار التنظيمي  -:أوالً: ترابط األمن املجتمعي باألمن السيايس
بالنسبة ، ومطالب هذا البعد. واملؤسسا� للدول وأنظمتها الحكومية باألضافة إىل رشعية ايدلوجيتها

وتعدد األحزاب السياسية وقوتها ، ي استقرارها يف اطار الرشعية الدستوريةه، للسياسة الداخلية
وتوجيه التنافس للقوى الداخلية واألتجاهات ، ومدى قوة ج�عات املصالح أو مراكز القوى، وتنظي�تها

ويرى (بوزان) ان تصور لألمن بعد النهاية الحرب الباردة يف . )٢(السياسية لصالح املجتمع بأكمله
، التهديدات والوحدات السياسية واملجتمعات، الد�قراطية، تمع واسعة وتتمحور حول الحرياتاملج

  . )٣(لح�ية استقاللهم وهوياتهم ووحدتهم الوظيفية تجاه قوى التغ� التي يرونها معادية
�ا يعنيه عىل اعتبار إن األمن السيايس ، فلذلك ارتبط األمن املجتمعي أرتباطاً وثيقاً باألمن السيايس

، الخوف، القهر، ملغي لكافة رشوط التعسف، من وجود نظام سيايس قائم عىل بناء د�قراطي مشاركا�
بجعله من حقوق املواطنة أساسا لبناء دولة تقوم ، بل يجب استجابة ملطالب املواطن�، القمع والتسلط

  . )٤(ياتوالتداول ومحاسبة صانعي القرار عىل كافة املستو، عىل حقوق األنسان
تعد األمن االقتصادي احتياجات أساسية لالنسان  -:ثانياً: ترابط األمن املجتمعي باألمن األقتصادي

كل هذه االحتياجات رضورية لبقاء ، الخ ...مايكفي يف الغذاء واملاء وامللبس واملؤى والتعليم، يف املجتمع
وتشمل مختلف الطبقات ، توف�ها وض�نهالذلك يجب عىل الدولة ، الفرد واستمرار وتقدم املجتمع

ك� ان االمن االقتصادي للدولة يتمحور أساساً حول قدرة الدولة عىل بلوغ املوارد املختلفة ، االجت�عية

                                                           
(1) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit. pp7-8. 

فالح العموش، األمن الوطني: املفهوم، األبعاد والنظريات، مجلة كلية األداب، خالد عيل محمد األم�ي، د. أحمد  )(٢
  .٥٣٣، ص٣٠/٦/٢٠٢٠، العراق، ١٣٣، العدد: ٢٠٢٠املجلد: 

(3)Barry Buzan, New Patterns of global security in the twenty – first century, International Affairs 
(Royal Institute of International Affairs 1944-), vol.67, no. 3, jul.1991, p.439. 

  .٣٢املرجع سبق ذكره، ص منيغر سناء، )(٤
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اذن أن األمن االقتصادي له أهمية . )١(وض�ن األسواق لتوف� مستوى معييش مقبول، واالمكانيات املالية
خاصة وان تحليل التوترات والرصاعات االثنية ، رار املجتمعي أو هدمهكربى يف تحقيق ودعم االستق

فالتوترات . ال�كن فصلها عن مسائل التوزيع واألشرتاك العادل للموارد وال�وات ب� أفراد املجتمع
يف وكذلك الرصاع ب� السنهال� والتاميل ، والرصاع االثني يف ماليزيا ب� املاالوين والصين� يف الستينيات

  . )٢(الخ ...رسيالنكا
يعد االك� شأنا كون التهديدات العسكرية تطال  - :ثالثاً: ترابط االمن املجتمعي باألمن العسكري

فهي ح�ية املواطن� وسالمتهم الواجب األسايس للدولة محل ، جميع مكونات الدولة واملجتمع بأكمله
اعل ب� القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية ويتعلق هذا القطاع ببقاء الدولة و�دى التف، األختبار

ألن ، عالقة األمن العسكري باألمن املجتمعي عالقة قوية. )٣(للدول وادراكها لنوايا بعضها تجاه البعض
ومحايد ، والتي تعامل مع مكونات املجتمع بشكل متساوي، وجود قوة عسكرية وطنية رضورة ملجتمع

  . ان يكون جزء من التهديدات عىل األمن املجتمعيوبالعكس . من الرصاعات السياسية
تعد القطاع البيئي من أهم القطاعات بالنسبة لألمن  -:رابعاً: ترابط األمن املجتمعي باألمن البيئي

، االقليمي، فهو يهتم باملحافظة عىل املحيط الحيوي املحيل، �فهومه املوسع عند رواد مدرسة كوبنهاغن
ك� أنه يش� اىل ، أسايس تعتمد أو تتوقف عليه الحياة االنسانية ككلوالعاملي كنظام محورى و 

املحافظة عىل املحيط الفيزيا� للمجتمع وتلبية احتياجاته من دون التأثر أو األخالل يف املخزون 
تزايد االختالل والتسارع يف التغ�ات ، ومع تزايد عدد السكان واسترتافهم ملوارد الطبيعية. )٤(الطبيعي

التي ، مسبباً الجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع منسوب البحار واملحيطات، ناخية والبيئيةامل
والتي بدورها ، واىل املزيد من الهجرات البرشية، ستعرض الكث� من املجتمعات للخطر ور�ا لالندثار

ب� مفهوم األمن من هنا تظهر العالقة الرتابطية . )٥(ستكون مدعات لتهديدات أمنية ملجتمعات أخرى
لذلك نرى العديد من االصوات يف ، ألنه تهديدا مبارشا لقيمة الحياة، املجتمعي والتهديدات البيئية

  . التي تستدعي رضورة تفعيل مفهوم األمن البيئي، املجتمع من املختص� واملنظ�ت األخرض
األخرى لألمن يف هناك ترابط العضوي ب� األمن املجتمعي وقطاعات ، وعىل الضوء ما تقدم

، وتحقيق األمن يف املجتمع ليس مسألة تتعلق بح�ية حدود الدولة وقدراتها العسكرية، املجتمع
فاألمن ، االقتصادية أو السياسية فحسب بل تشمل الكيان املجتمعي بكافة جوانبه وأبعاده املختلفة

  . املجتمعتوسع عند مدرسة كوبنهاغن ليشمل قطاعات عديدة وكل زاوية للحياة يف 
  

   

                                                           
(1) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit. p104. 

  .٢٤١د.احمد غالب محي الشاله، عيل أحمد عبد مرزوك، املرجع سبق ذكره، ص )(٢
  .٢٣صد.توفيق بوستي، املرجع سبق ذكره،  )(٣

 (4) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, Op.Cit. pp71-78. 
(5)Barry Buzan, New Patterns of global security in the twenty – first century, op.cit., p. 450.   
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  المطلب الثالث: مأزق األمن المجتمعي ونظرية األمننة
ان الرتابط االمني الداخيل والخارجي فضال عن الرتابط ب� ابعاد االمن ال تعطي تصورا كامال  

ومن ، دون البحث يف املازق االمني وطروحات قضايا االمننة، للطروحات النظرية ملدرسة كوبنهاغن
االمني لهذه املدرسة البد من البحث بصورة تفصيلية لطروحات هذه املدرسة اجل اك�ل التصور 

بخصوص الجانب� االخري� وذلك من خالل فرع� اساسي�: يتناول االول مازق االمن املجتمعي بين� 
  يتناول الثا�: قضايا االمننة

  
  الفرع االول: مأزق االمن املجتمعي

مى ب(املعضلة األمنية املجتمعية) احدى أكرب مصادر الال يعد املأزق األمني املجتمعي أو مايس
وهي تعني أن املجتمعات �كن أن تواجه العمليات التي تؤدي . أمن املجتمعي لدى مدرسة كوبنهاغن

  . )١(نفس نوع التفاعل السلبي للمعضلة األمنية ب� الدول
النزاعات التي تأخذ الطابع وذلك عىل ، أن أول من طبق مفهوم املعضلة االمنية (باري بوزان)

ثم جاء بعده العديد من . )٢()١٩٩٣األثني خاصة يف كتابه (املعضلة األمنية والنزاع األثني) املنشور عام (
اضافة إىل العديد من املفكرين الذين يشتغلون ، فيد اليك). الباحث� أمثال ( دونالدروتشيلد) و (د

محاول� ، كل منهم ركز عىل حالة الرصاع يف البلقان، تحت لواء (معهد كوبنهاغن لدراسات السالم)
  . )٣(تطبيق نفس املتغ�ات التي تحكم املعضلة األمنية الدولية عىل املعضلة األثنية

حول ما�كن املجموعة من االشارة إىل ، يرى (بوزان) أن املعضلة األمنية تتمحور حول الهوية
لكن ممكن التحدي . الخ ...نحن األكراد يف تركيا، فرنسانحن أبناء املهاجرين يف ، نفسها بضم� "نحن"

فهي عملية تفاعلية مستمرة للتحكم يف املطالب امللحة واشباع حاجات ، هنا هو جانبها التطوري
غ� أن هذا املسار التفاعيل قد يقود اىل معضلة أمنية ، اذا �ارس األدراك والذاتية دوراً مه�ً ، معينة

هوية جوهرا للرصاع عىل املصالح وسند للسعي من أجل الهيمنة أو سند لبنية مجتمعية اذا أصبحت ال
  . )٤(العالقات القا�ة مع املجموعات األخرى ويتضح ذلك يف تغليب مظاهر "األنا" عىل املظاهر التعاونية

يتمثل املأزق األمن املجتمعي أحد أكرب مصادر الال أمن يف املجتمعات عند رواد مدرسة 
تتسبب يف رد فعل يف الج�عة ، فعندما تقوم مجموعة ما �حاولة زيادة أمنها املجتمعي، (كوبنهاغن)

، السبب يف حدوث هذه املعضلة، بحيث هذا االخ� ينقص من األمن املجتمعي للج�عة االوىل، الثانية
بادي �كن أن يكون كب�ا جدا بحيث ينتج سلوكا شبه ا، يعود اىل أن دافع األمن لدى ج�عة معينة

                                                           
  .٨٣سيد أحمد قوجييل، املرجع سبق ذكره، ص )(١

(2   ) Barry posen, The Security Dilemma and Ethnic conflict, Survival, vol. 35, no.1, Spring 1993. 
pp27-45. 

، رسالة ماجست� -أزمة سوريا �وذجا–أمينة زردا�، املعضلة األمنية يف املتوسط من املنظور الواقعية النيوكالسيكية  )(٣
  عىل الرابط االلكرتو�: . متاح٣١، ص٢٠١٧-٢٠١٦غ� املنشورة، جامعة العر� بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/2753/1/memoire%20amina.pdf 
(4) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit. p120-121. 
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فعندما تحس مجموعة ما بالال أمن ازاء السلطة األقليمية أو املجموعات التي . تجاه الج�عات املجاورة
فغياب حكومة . )١(تشاركها االقليم نفسه؛ فأن ذلك يؤدي اىل مايسميه (بوزان) باملأزق االمني املجتمعي

ومن ثم تصبح ، عىل تأم� نفسها طائفية) مجربة، عرقية، مركزية فعالة يعني أن هذه الج�عة (اثنية
وعليه تحاول اللجوء اىل شكل تنظيمي أخر هو الج�عة ، تنظر اىل السلطة املركزية عىل أنها غ� مجدية

تكون هذه االخ�ة مسؤولة عن ح�يتهم يف وجه التهديدات التي تستهدف بقاءهم ، األثنية
يتم ، جموعة اثنية كانت أو عرقية لتعزز أمنهافان جهود أي م، يف ظل هذا املأزق األمني. واستمراريتهم

األمر الذي يزيد من فرص ، تفس�ه من قبل الج�عات األخرى عىل أنها خطوة عدائية بأتجاه التصعيد
  . )٢(ماتقوي احت�الت نشوء الحروب، التعبئة ألغراض دفاعية

" الفوىض (الداخلية) من هنا يجب االشارة بأن نظرية معضلة األمن املجتمعي تستند اىل مايسمى 
تجد الج�عات (العرقية) ، يف االنهيار -عرقيا مثال - وعندما تبدأ الدول املنقسمة عىل نفسها، الناشئة"

وذلك يف غياب سلطة مركزية ، كل ج�عة  عىل حدتها، نفسها مجربة عىل تحصيل أمنها الخاص بها
اعت�د عىل النفس شبيه اىل حد كب� وبذلك تصبح هذه الج�عات يف وضع ، فعالة تتوىل هذه املهمة

، ك� تصبح هذه الج�عات يف حالة فوىض (داخل الدولة)، بالوضع التي �يز الدول يف النظام الدويل
، وقد يتخذ هذا التنافس ب� الج�عات. )٣(شبيه اىل حد كب� بحالة الفوىض التي �يز النظام الدويل

أحد ، اذا أضيفت له قضايا الهجرة، ألمن املجتمعييف صميم اهت�مات ا، حسب مدرسة كوبنهاغن
حيث تلجأ الج�عات بفصل املؤثرات اللغوية والثقافية اىل تغي�  -التنافس العمودي: - ١الشكل�: 

عندما ، فيعكس مشكالت االندماج والال اندماج - أما التنافس األفقي: -٢. طريقها نحو وجهات مغايرة
ومعروف يف . حيث تتسع الهويات أو تضيق، االندماج من عدمه تضطر املجموعات لالمتثال لضغوط

كل� أنها تتح� لحظات ضعف ، أنها كل� تحسست خطراً تزداد �سكا بهويتها، ادبيات األقليات
  . )٤(تحقيق مطالبها التأريخية يف األنفصال أو شكل من الحكم ترضيه، وهشاشة الدولة

املجتمعي لدى مدرسة كوبنهاغن واملرتبط بدوره �فهوم ينبغي التوقف عند مفهوم الدفاع ، أخ�ا
دفاع ، حيث تويل املدرسة أهمية كب�ة ملا تسمية آليات الدفاع املجتمعي. معضلة االمن املجتمعي

والدفاع املجتمعي ك� يعرفه (برايان مارتن) هو . الج�عات عن هوياتها وعن بقائها الثقايف والسيايس
وهو يشمل طيفا واسعا من ، عدوان كبديل عن الدفاع العسكري ( العنيف )املقاومة غ� العنيفة لل

األساليب واألدوات مثل املقاطعة وأع�ل العصيان واألرضابات واملظاهرات واقامة مؤسسات بديلة 
غ� ان هذه األدوات تبقى فعالة عىل نحو محدود طاملا أن بقائها املادي/ الوجودي غ� . )٥(وغ�ها
ألنها هنا تصبح مجربة عىل اللجوء للدفاع العسكري املسلح الذي قد يصل اىل حد التورط يف ، مهدد

                                                           
  .٨١ابداب� أحمد، املرجع سبق ذكره، ص (١)
  .٣٢أمينة زردا�، املرجع سبق ذكره، ص )(٢

(3) Barry posen, The Security Dilemma and Ethnic conflict, 0p.ct, pp 27-28. 
، جامعة ١٠د.عالق جميلة، األمن املجتمعي: مقاربة يف املفهوم والعنارص، مجلة البحوث السياسية واالدارية، العدد: )(٤

  . ١٠٦، ص٢٠١٨الجلفة، الجزائر، اكتوبر 
(5) Brian Martin, Social Defense, Social Change, Freedom Press, London, 1993, p.4.  
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يبقى �اسك الج�عة وسيلة رضورية للدفاع ضد ، فضال عن ذلك. أع�ل االبادة والتطه� املتبادل
 وهو كذلك أمر رضوري لح�ية هوية الج�عة، األعتداء املحتملة من الج�عة/ الج�عات األخرى

  . )١(وتعزيز قدرتها عىل اعادة انتاج تلك الهوية
يعد (مأزق األمن املجعي) من أهم األطروحات ملدرسة كوبنهاغن لتحليل ظاهرة الال ، م� تقدم

ك� نرا يف أغلب ، أمن يف املجتمعات وبخصوص املجتمعات املتعددة الدينية واللغوية واالثنية
، ا) حيث فيها املأزق األمني ب� القوميتي (األكراد والرتك)املجتمعات املتعددة الرشقية مثل� (تركي

  . )٢٠٠٣و(العراق) ب� مذهب� (الشيعة والسنة) بعد تغي� النظام عام (
  

  األمن املجتمعي ونظرية األمننة  - الفرع  الثا�:
 والذي �كن أن نعتربه إخرتاعاً غ� مسبوق من طرف، من األطروحات االصلية ملدرسة كوبنهاغن

املطور ، مفهوم األمننة أو أضفاء الطابع األمني أو نظرية الخطاب األمني أو أمننة القضايا، هذه املدرسة
والتي قام (أويل وايفر) بتأسيسها عام . وبدرجة أقل (باري بوزان)، أساسا من طرف (أويل وايفر)

تطويرها " باري بوزان " ولقد شاركه يف ، ) من خالل مقاله املعنون ب" األمننة ونزع األمننة"١٩٩٥(
  . )٢(لتصبح هذه النظرية ميزة خاصة �درسة كوبنهاغن للدراسات األمنية

فقد عرفه كل من (وايفر وبوزان) بأنه" فعل خطا�" ناجح والذي ، بالنسبة لداللة مفهوم األمننة
ي لقيم وحدة يف مجموعة سياسية ملعالجة شيئ ما عىل أنه تهديد وجود، )(يتم عربه بناء فهم تذتا�

. )٣(للتمكن من اللجوء اىل تداب� أستعجالية وأستثنائية للتعامل مع هذا التهديد، مرجعية معينة
هي اضفاء طابع التهديد األمني عىل ، ك� هو واضح من املصطلح اللغوي يف حد ذاته، األمننة، وأجرائيا

الخطاب عىل االستدالل  حيث يعمل. ويتم عرب عملية خطابية، مسألة هي يف األصل ليست كذلك
أو ، الج�عة، الفرد، بوجود تهديد �س البقاء (املادي أو املعنوي) ملوضوع مرجعي ما (قد يكون الدولة

الهدف من أمننة مسألة ماهو رشعنة اللجوء اىل ترتيبات استثنائية الغاية منها تأم� املوضوع . الهوية)

                                                           
، ٦د.محمد حميش، مدخل اىل املدارس االوروبية يف الدراسات األمنية النقدرية، مجلة الجزائرية لألمن االنسا�، العدد: )(١

  .٣٤٥-٣٤٤، ص ص٢٠١٨الجزائر، جويلية 
(2) Ole Waever, Securitisation and Desecuritisation, In. Barry Buzan and Lene Hansen (Editeds), 
International Security: Widening Security, volume 3, London : Sage Library of International 
Relations, 2007, p.67-98. 

 ) () دارس األمنية الحديثة، ويعني عدم تفس� الواقع عىل أساس القوى املادية التذتانية) من املفاهيم األساسية ملمفهوم
( مثل� هو األمر بالنسبة للمقاربات الوضعية) بل تعتمد عىل األفكار والعالقات االجت�عية ب� البرش تجد مصدرها يف 

غي� بشكل دينامي� عرب التفاعل الوعي االنسا�، وبهذا الشكل ان مفهوم (األمن) ليس له مضمون محدد سلفاً، النه يت
التذتا� ب� الفواعل، و�عنى األخر ان األمن ليس مفهوم ثابتاً، بل انه بناء اجت�عي يتشكل عرب امل�رسة وبشكل 

    دينامي�.

(3) Holger Stritzel, Towards a theory of Securitization: Copenhagen and beyond, European journal 
of international relations, vol.13, n.03, 2007, p.358. 
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من  -املؤمنة –م ذلك من خالل نقل تلك املسألة ويت، املرجعي املهدد من التهديدات املحدقة به
حيث �كن التعامل معها بسالسة أك� ، النطاق السياسات العامة العادية اىل نطاق السياسات الطارئة

  . )١(�عزل عن الضغوط والقيود التي �ارسها الضوابط الد�قراطية لصناعة القرار
فعندما تصف النخب ، هي: الفعل الخطا�و ، تتشكل عملية األمننة من ثالثة عنارص أساسية

وهذا هو املقصود بكلمة "فعل ، فأنها تصبح مشكلة أمنية، السياسية أن مشكلة ماهي مشكلة أمنية
والعنرص الثا� هو ، وهذه النقطة تعد واحدة من العنارص الرئيسية ملفهوم خطاب األمننة، خطا�"
ويقصد ، أما العنرص الثالث فهو الجمهور املستهدف. اوهنا قد يكون التهديد ماديا أو معنوي، التهديد

  . )٢(به اقناع الجمهور املستهدف بأن قضية معينة هي قضية أمنية و�ثل تهديدا وجوديا
لقد اهتم رواد مدرسة كوبنهاغن يف كتابهم املرجعي حول موضوع األمننة بربط األمننة أساسا   

وان وجود مشكلة أمنية يوحي ، بالسياسة العامة للحكومة أي األمننة يف مستواها املحيل أو املجتمعي
أفات  فالجنوح واملخدرات والعنف والنزاع األثني والديني وغ�ها، بشكل بديهي بوجود تهديد

هكذا تنطلق األمننة . ولكن عندما ننظر اليها كمشكالت أمنية نعطيها منزلة مرادفة للتهديد، اجت�عية
حيث �تلك النخبة الحاكمة ، يتم تحديد املشكلة األمنية من طرف الدولة. من تحديد املشكلة األمنية

مثالً قضية املذهبية ، أمني القدرة واملصلحة لوصف فاعل أو قضية معينة كقضية السياسية أو كتهديد
غ� أن األمننة . )٣(واألمننة الثقافية يف االتحاد السوفيتي السابق، السعودية والبورما، الدينية يف إيران

هذا الدور املحوري ، التتم عرب النخبة الحاكمة فقط؛ بل يعد تدخل املجتمع رشطاً رضورياً لحدوثها
تبنيه األمن املجتمعي كأطار بديل لألمن  -١تبارين اثن�: الذي يعطيه "وايفر" للمجتمع نابع من اع

تبنيه مفهوم لغوي لألمن يقوم عىل البنية  -٢، القومي ( أي مرجعية املجتمع بدال من الدولة )
يؤدي بنا هذا التعريف اىل السؤال: كيف يستطيع املجتمع أن ، الكالم نفسه هو الفعل، الخطابية للفعل

بل املؤسسات والفواعل يف ، يقول وايفر: ليس املجتمع نفسه هو الذي يتكلم، ا؟يتكلم أو أن ينتج خطاب
يصبح من له القدرة عىل الكالم من ناحية األمن داخل املجتمع ( ، فحسب هذا املنطق، املجتمع
تصبح ، بالتايل، له القدرة عىل اضفاء الطابع األمني عىل قضية معينة، الخ) ...االفراد، نخب، ج�عات

لذلك رواد . )٤(نة نتاج الخطاب السائد داخل املجتمع أو بالضبط الكالم الناجح حول قضية معينةاألمن
حيث ينظر اىل األمننة عىل أنها النسخة ، مدرسة كوبنهاغن يقومان بالربط ب� " األمننة" و "التسيس"

 عىل قضايا معينة أو الصيغة األك� تطرفا لعملية التسيس التي تتعلق بدورها بأضفاء الطابع السيايس
أي الصاق السياسة �وضوعات غ� سياسية لتصبح هذه القضايا املسيسة جزءاً من السياسة العامة 

�عنى أخرى ألي قضية عامة وبحسب الرضوف أن تندرج ماب� مرحلة عدم التسيس والتي ، للدولة
ثم اخضاعها للنقاش العام تكون القضايا فيها غ� مسيسة نظراً لعدم تعامل حكومات الدول معها ومن 

                                                           
  .٣٤٥د.محمد حميش، املرجع سبق ذكره، ص (١)

(2) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit., pp125-127. 
(3) Ibid., 24. 

  .٨٧-٨٦ابداب� أحمد، املرجع سبق ذكره، ص )(٤
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. )١(وعملية اتخاذ القرار مرورا �رحلة التسيس أين تصبح جزءاً من السياسة العامة وصوالً اىل األمننة
  و�كن توضيح مسار عملية االمننة يف املجتمع من خالل املخطط اال�:

  
  :)٢املخطط رقم (

  مسار عملية األمننة

  
مجلة الجزائرية لألمن ، اىل املدارس االوروبية يف الدراسات األمنية النقدريةمدخل ، محمد حميش. دمصدر: نقال عن 

  . ٣٥٢ص، ، ٢٠١٨جويلية ، الجزائر، ٦العدد:، االنسا�
  

اذ تبدأ من تغ� قضية معينة غ� مسيسة (عادي) ، كيفية مسار عملية األمننة، يتضح من املخطط
ك� ظهرت فيها عملية (نزع . النفوذ والسلطةإىل قضية مسيسة من قبل النخبة الحاكمة أو صاحب 

ان عملية ، وهنا نتوقف عند قضية اساسية وهي. والتي هي حركة عكسية لعملية األمننة، األمننة)
التي تتيح ، وينتقد (وايفر) بشدة إضفاء الطابع األمني عىل القضايا، أمننة القضايا هي ظاهرة سلبية

املرور عرب القنوات املؤسساتية والرقابية التقليدية أو الخطوات  للفاعل املؤمن إتخاذ قرارات التستلزم
وأنها تعرب عن الفشل يف معالجة قضية أمنية ، لذلك فهو يرى أن األمننة هي ظاهرة سلبية، الد�قراطية

ان نزع األمننة هي الحركة ، وك� مؤرش يف املخطط األعىل. )٢(ما وفق القواعد والضوابط الد�قراطية
أي نزع طابع التهديد األمني عن مسألة أمنية ما واعادة نقلها من مجال ، لعملية األمننة العكسية

السياسات األستثنائية اىل مجال السياسات العادية ليتم التعامل معها وفقا للقواعد واألجراءات 
الت هناك عىل األقل ثالث اسرتاتيجيات لنزع األمننة: العمل عىل الحديث عن املشك. الد�قراطية

العمل عىل ، والقضايا بأستخدام مفردات وايحاءات ودالالت أمنية؛ اذا ماحدث أن �ت أمننة مسألة ما
كبح األستجابات وردود األفعال واالبقاء عليها مادون املستوى الذي تؤدي معه اىل انتاج معضلة أمنية 

يتطلب نزع . )٣(سات العاديةتعزيز مساعي اعادة نقل املسائل األمنية نحو مجال السيا، حادة؛ واخ�ا

                                                           
(1) Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, op.cit., pp23-24. 
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  .١٥١٠ص ،٢٠١٩، الجزائر، ابريل ١، العدد: ١٠جلد:مجلة العلوم القانونية والسياسية، امل
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رضورة الحفاظ عىل الهوية يف نطاق  -حسب مدرسة كوبنهاغن -األمننة يف سياق األمن املجتمعي
فعندما تعترب املخاوف األمنية املجتمعية ضمن املفهوم . (أفعال الكالم) املؤسسة يف السياسة العادية

املجتمعية �ثابة الخطاب املتوفر لتأم�  يصبح الدفاع عن (ح�ية/ اعادة) الهوية، الالحق لألمننة
أي الحفاظ عىل هويتنا مقابل ، األمننة يف املجتمع محددة بتعريف (نحن وهم)، وبالتايل. الفاعل

عىل هذا النحو يتطلب نزع األمننة يف القطاع املجتمعي لغة الحفاظ عىل الهوية الج�عية . هويتهم
  . )١(ائيةبشكل اصدار افعال كالم خالية من االستثن

مع اجابيات هذه األطروحة (األمننة ونزعها) لتحليل ظاهرة األمنية يف املجتمع وبخاصة 
وعىل رأسهم (جيف ، اال انها � يخرج من انتقادات عند بعض الباحث�، املجتمعات املتعددة

تكرس ولكن بدل من ذلك ، الذي يرى هذه النظرية التعطينا اسرتاتيجية لتجاوز حدوثها، هويس�نس)
ك� يستنتج بأن التكلم والكتابة حول األمن ليس بريئاً؛ هو ، د�ومتها عرب طريقة تكلم وكتابة األمن

فعندما يتم طرح السؤال . يحمل دوماً مخاطر املساهمة يف فتح فرصة للتعبئة الفاشية أو االيديولوجية
قد يشكل ذلك معضلة ، األمناملعياري من قبل من يتكلمون أو يكتبون األمن بصيغة مايجب أن يعمله 

  . )٢(اذ تشملها كيف أكتب أو أتكلم عن األمن، معيارية
تعد امننة القضايا احد أسباب الال أمن يف املجتمع ك� يتحدثها ، وعىل الرغم من هذه االنتقادات

ألنها ينعكس سلباً عىل مجتمع ووسيلة بيد نخبة الحاكمة يف ، وهي ظاهرة سليبة، مدرسة كوبنهاغن
ولذلك مدرسة . جتمع الستخدامها من أجل تحقيق محصالحها وسياساتها دون اجراءات الد�قراطيةامل

  . كوبنهاغن وبخاصة (اويل وايفر) ثبت عملية (نزع األمننة) كوسيلة لحلها
   

                                                           
  .٩١سيد أحمد قوجييل، املرجع سبق ذكره، ص )(١

(٢) Jef Husysmans, Defining Social Constructivism in Security Studies: The Normative Dilemma of 
Writing Security, Alternatives, Vol.27, 2002, pp 41-60.  
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  الخاتمة واإلستنتاجات
، أيامنا هذهأك� االمور أهت�ماً من قبل الشعوب يف وفقاً ملا تقدم �كن أن نستنتج بأن من 

وهو ماجعل تلك املجتمعات ، الحديث عن األمن واألمان يف ظل حمى التغ�ات والتبدالت املتسارعة
واألمن املجتمعي رضورة ، أك� أنفتاحاً وجرأًة عىل املطالبة بكل ما يحقق لها استقرارها وأمنها وسعادتها

والتحقق هذه اال ، والط�نينة والسكنيةملحة ألشباع أحتياجات الجنس البرشي مثل: الحاجة اىل األلفة 
ك� تعد أطروحات مدرسة كوبنهاغن حول األمن املجتمعي بأحدى من األطروحات . باألمن املجتمعي

وتعد مدرسة كوبنهاغن لألبحاث السالم . األساسية لتحليل ظاهرة الال أمن يف املجتمعات وطريقة حلها
حيث ، يف الدراسات األمنية يف اطار النظريات النقديةواألمن من أبرز املدارس التي قدمت اسهامات 

ساهمت هذه املدرسة يف توسيع مفهوم االمن وابحاثها يف السالم خاصة عند املفكرين (باري بوزان 
  و�كن ان نخلص من خالل هذه الدراسة اىل االستنتاجات االتية:. وأويل وايفر)

ن يعني خلق توازن فعيل ب� املقصود باألمن املجتمعي عند رواد مدرسة كوبنهاغ .١
العرقية ) ورضورة بناء منطق األندماج القومي للمواطن� يف ، اللغوية، الدينية، الخصوصية ( الثقافية

 . بناء مجتمع تعددي وعادل
واالمن املجتمعي يشكل ، اتسم مفهوم االمن عند (بوزان) بشمولية وعىل عدة املستويات .٢

لكن عند (أويل وايفر) هناك ازدواجية مرجعية ، الدولة وليس املرجعقطاع واحد من قطاعات األمن يف 
 . األمن (أمن الدولة) و (أمن املجتمع)

وتحقيق األمن ، هناك ترابط العضوي ب� األمن املجتمعي وقطاعات األخرى لألمن يف املجتمع .٣
ة أو السياسية االقتصادي، يف املجتمع ليس مسألة تتعلق بح�ية حدود الدولة وقدراتها العسكرية

  . فحسب بل تشمل الكيان املجتمعي بكافة جوانبه وأبعاده املختلفة
يعد املعضلة األمنية املجتمعية أو يسمى ب(املأزق األمني املجتمعي) احدى أكرب مصادر الال  .٤

حول ما�كن املجموعة ، أن املعضلة األمنية تتمحور حول الهوية، أمن املجتمعي لدى مدرسة كوبنهاغن
وكذلك الهوية جوهرا للرصاع عىل املصالح وسند للسعي من أجل ، شارة اىل نفسها بضم� "نحن"من األ 

  . الهيمنة
وظهرت ألول مرة مع أع�ل ( أويل ، تعد نظرية األمننة أطروحة أساسية للمدرسة كوبنهاغن .٥

عادية اىل وتقوم عىل فكرة أساسية هي أن الخطاب السيايس االجت�عي هو الذي يحول قضية ، وايفر )
وقد ، فقد تكون الهجرة مشكلة أمنية، فالقضية األمنية هي اعتربته النخب عىل أنها أمنية، قضية أمنية

 . وحسب أراء (وايفر) هي ظاهرة سلبية يف املجتمع. الخ ...تكون التنمية مشكلة أمنية
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  قائمة المراجع
  الکتبأوالً: 
، املعهد املرصي للدراسات، وتعميق مفهوم األمنمدرسة كوبنهاغن نحو توسيع ، توفيق بوستي .١

  . ٢٠١٩مارس 
، ١ط، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، األمن الوطني يف عرص العوملة، ذياب موىس البداينة .٢

  . ٢٠١١، الرياض
املركز ، الدراسات األمنية النقدية (مقاربة جديدة ألعادة تعريف األمن)، سيد أحمد قوجييل .٣

  . ٢٠١٤، ١ط، ع�ن، للدراسات السياسيةالعلمي 
 . ٢٠١٢، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، األمن غ� التقليدي، محمد ج�ل مظلوم .٤
  . ١٢ص، ١٩٩٨، القاهرة، ١ط، دار الرشوق، األسالم واألمن األجت�عي، محمد ع�رة .٥

  
  االبحاث والدراساتثانياً: 

البعد السيايس لألمن االجت�عي (دراسة يف ، عيل أحمد عبد مرزوك، احمد غالب محي الشاله .١
، ٤٤العدد: ، ١املجلد:، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، املفهوم واالبعاد واالهداف)

  . ٢٠٢٠اذار ، العراق
مجلة ، االمن والتهديدات االمنية يف عا� مابعد الحرب الباردة، لدمية فريجة. أ، احمد فريجة .٢

  . ٢٠١٦، الجزائر، جامعة بسكر، ١٤العدد:، وندفاتر السياسة والقان
، األبعاد والنظريات، األمن الوطني: املفهوم، أحمد فالح العموش. د، خالد عيل محمد األم�ي .٣

  . ٣٠/٦/٢٠٢٠، العراق، ١٣٣العدد: ، ٢٠٢٠املجلد: ، مجلة كلية األداب
، ٤العدد:، العلوم االجت�عيةمجلة ، األمن املجتمعي "مدخل لبناء األمن االنسا�"، خرموش اسمهان .٤

  . ٨٩ص، ٢٠١٨، املركز الد�قراطي العر� أملانيا
، مجلة البحوث السياسية واالدارية، األمن املجتمعي: مقاربة يف املفهوم والعنارص، عالق جميلة .٥

  . ٢٠١٨اكتوبر ، الجزائر، جامعة الجلفة، ١٠العدد:
): اسهامات مدرسة ١١/٩األمنية بعد أحداث (أثر خطاب األمننة عىل تطور الدراسات ، فوزية قايس .٦

  . ٢٠١٩ابريل ، الجزائر، ١العدد: ، ١٠املجلد:، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كوبنهاغن
مجلة الجزائرية لألمن ، مدخل اىل املدارس االوروبية يف الدراسات األمنية النقدرية، محمد حميش .٧

 . ٢٠١٨جويلية ، الجزائر، ٦العدد:، االنسا�
مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم ، األمن األجت�عي بنظرة فلسطينية، نبيل املد� .٨

 . ١١٩ص، ٢٠١١، العراق، جامع� واسط، ٥العدد:، األجت�عية
  

  ثالثاً: الرسائل واألطاريح العلمية
، املنشورةرسالة ماجست� غ� ، التعددية األثنية واألمن املجتمعي: دراسة حالة مايل، ابداب� أحمد .١

 متاح عىل الرابط االلكرتو�:. ٢٠١٢- ٢٠١١، الجزائر، ٠٣جامعة الجزائر 
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http://biblio. univ-alger. dz/jspui/bitstream/1635/12047/1/IDABIR_AHMED. PDF. 
pdf 

، - أزمة سوريا �وذجا–املعضلة األمنية يف املتوسط من املنظور الواقعية النيوكالسيكية ، أمينة زردا� .٢
متاح . ٢٠١٧-٢٠١٦، الجزائر، أم البواقي، جامعة العر� بن مهيدي، رسالة ماجست� غ� املنشورة

 عىل الرابط االلكرتو�:
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