
3الف�صل

مقدمة

يقي�س هذا الف�شل اأداء الدول العربية وفًقا لأربعة 

معايير هي:

مدى قبول المواطنين لدولتهم.  .1

التزام الدولة بالعهود الدولية الخا�شة بحقوق   .2

الإن�شان.

ا�شتخدام  حّق  لحتكارها  الدولة  اإدارة  كيفية   .3

القوة والإكراه.

الموؤ�ش�شات  بين  المتبادلة  الرقابة  مدى قدرة   .4

على الحوؤول دون اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة.

ويتناول الق�شم الثاني من هذا الف�شل الآفاق 

الم�شتقبلية والحدود الخا�شة بالإ�شالح ال�شيا�شي 

والقانوني والموؤ�ش�شي العربي المت�شل بهذا الأداء. 
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الدولة العربية واأمن االإن�صان – 

االأداء واالآفاق

 ينبغي على الدولة، بموجب دورها المتعارف عليه، اأن تحوز قبول مواطنيها، وتتوّلى الدفاع عن حّقهم في 

الحياة والحرية، وتوّفر لهم الحماية من العدوان، وت�شع القواعد الكفيلة بتمكينهم من ممار�شة حرياتهم 

الأ�شا�شية. الدولة التي توؤدي هذا الدور هي الدولة التي تتمّتع بال�شرعية والتي تلتزم حكَم القانون، الذي 

 
َ
يخدم الم�شلحة العامة، ل م�شالح جماعٍة محّددة. والدولة التي تحيد عن هذه القواعد ت�شبح م�شدًرا لمخاطر

تتهّدد الحياة والحرية بحيث تغدو الدولة نف�شها من الأخطار الرئي�شة التي تحيق باأمن الإن�شان بدلً من اأن 

تكون �شامنًة له.

اأّما اأداء الدول العربية في هذا المجال، فيمكن القول اإّنه متفاوت ب�شكل عاّم، وت�شوبه تاأثيرات �شلبّية 

في اأمن الإن�شان. فقد ان�شّمت اأغلب هذه الدول الى المعاهدات الدولية و�شّمنت د�شاتيرها موادَّ وبنوًدا 

العادلة.  المحاكمة  والحق في  القانون  اأمام  والم�شاواة  والعدالة  الإن�شان  الحياة وحقوق  احترام  على  تن�ّس 

ال�شوابط  مثل  عدة،  عوامل  تت�شافر  ما  وغالًبا  والتطبيق.  النظرية  بين  وا�شعة  فجوًة  يظهر  اأداءها  ولكّن 

الموؤ�ش�شية ال�شعيفة في الحّد من �شلطات الدولة، والمجتمع المدني المفّكك والمنق�شم، والمجال�س المنتخبة 

ا 
ً
الدولة خطر الأمن ذات ال�شالحيات المطلقة، لتحّول  اأو الوطني، واأجهزة  المحّلي  الفاعلة، �شواء منها  غير 

يتهّدد اأمن الإن�شان، بدلً من اأن تكون هي ال�شند الرئي�شي الداعم له.

يظهر اأداء الدول 

العربية فجوة 

وا�شعة بني النظرية 

والتطبيق

ينبغي على الدولة 

اأن حتوز قبول 

مواطنيها، واأن تدافع 

عن حّقهم يف احلرية
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مل يكن م�رسوع جمان�شة 

الدولة العربية نقلة 

ي�شرية نحو توفري اإطار 

جامع لل�شّكان على 

اختالف فئاتهم

متّثل الهويات الفردية 

واجلماعية مكّوناٍت طبيعية 

يف احلياة الجتماعية

ال�شيا�شية  ال��ح��ك��م  اإخ��ف��اق��ات  دف��ع��ت  ل��ق��د 

المتنوعة  الُهويات  ذات  الجماعاِت  والقت�شادية 

لتحرير  ال�شعي  اإلى  العربية  البلدان  من  عدد  في 

تعي�س  ال��ت��ي  القومية  ال��دول��ة  ن��ط��اق  م��ن  نف�شها 

ال��دول��ة،  �شرعية  رف�����سَ  وراف��ق��ت  ظاللها.  تحت 

المعا�شرة،  العربية  الدولة  واأدامتها  ورثتها  التي 

بع�س  معها  تعاملت  الإن�شان  اأمن  تهدد  �شراعاٌت 

وال�شيطرة. غير  القيود  المزيد من  الدول بفر�س 

عن  والتعبير  العاّمة  الم�شاركة  قنوات  ان�شداد  اأن 

العديد من  الفتور في قبول  الى زيادة  اأّدى  الراأي 

الجماعات للدول التي يعي�شون على اأر�شها. وهكذا 

اأخذت بملء الفراغ ال�شيا�شي الذي ترتب على هذه 

الأو�شاع فئات �شيا�شية ودينية مناوئة يتمّتع بع�شها 

الجتماعية  الخدمات  تقديم  في  حافٍل  ب�شجلٍّ 

عامة  اأو�شاط  في  الم�شداقّية  من  عاٍل  وبم�شتوًى 

النا�س – قد تتخّطى اأحيانا م�شداقّية الحكومات 

التي تعار�شها تلك الجماعات.

الهوّية والتنّوع

اأكانت  �شواء  والجماعية  الفردية  الهويات  تمّثل 

في  طبيعيًة  م��ك��ّون��اٍت  ل،  اأم  ال�شراع  م��ن  ج���زًءا 

الواحد  ال�شخ�س  اأن  والواقع  الجتماعية.  الحياة 

المغربي،  يكون  فقد  متعّددة.  هوّيات  له  تكون  قد 

ا اأو اأمازيغيًّا، م�شلًما اأو يهوديًّا،  في اآٍن واحٍد، عربيًّ

ا اأو متو�ّشطيًّا، وجزًءا من العائلة الإن�شانية.  اأفريقيًّ

م�شلًما  اأفريقيًّا،  اأو  ا  عربيًّ ال�شوداني  يكون  وق��د 

العائلة  في  ع�شًوا  عينه  الآن  وف��ي  م�شيحيًّا،  اأو 

اأو  ا  مارونيًّ يكون  قد  اللبناني  اأن  كما  الإن�شانية. 

اأو درزيًّا وكذلك ع�شًوا في العائلة  ا  اأو �شّنّيًّّّ ا  �شيعيًّ

�شواء  ال��م��رء،  م��درك��ات  اأن  الحقيقة  الإن�شانية. 

لة هي من  المتاأ�شّ اأنثى، عن هويته  اأم  اأكان ذكًرا 

وت�شاعد  النا�س،  بين  الو�شائج  تعزز  التي  العوامل 

هويات  عدد  ازداد  وكلما  الإن�شان.  اأمن  دعم  في 

المرء، ات�شع مجال الرتياح الذي يتحّرك فيه في 

اأو�شاط الجماعات المختلفة التي ينت�شب اليها، مع 

اأن اإحدى هذه الهويات قد ت�شّكل المحور الرئي�شي 

لهويته العامة.

ويرى بع�س الباحثين في العلوم ال�شيا�شية اأن 

لي�س  ما  جماعٍة  هوية  تحديد  في  الأه��م  العن�شر 

هو  بل  عليها،  الُم�ْشَبغة  اأو  الموروثة  الخ�شائ�س 

 1.  مدى حيازة الدولة 
قبول المواطنين 

ح��دوده��ا  ت��م��ّث��ل  ل  ا�شطناعية  ك��ي��ان��ات  ال����دول 

ولغوية  اإثنية  لجماعات  طبيعيًّا  محّددة  ف�شاءات 

ودينية متجان�شة. وناأخذ على �شبيل المثال اإ�شبانيا 

وبريطانيا وفرن�شا، وهي دول اأقدم عهًدا من الدول 

العربية، فنجد اأّن �شّكانها ي�شّكلون خليًطا متنّوًعا 

من فئات مختلفة. وقد تالزَم ن�شوء هذه الدول مع 

ن�شوء الموؤ�ش�شات الجامعة فيها، ونمو الديمقراطية 

والم�شاركة ال�شعبية، واحترام التنّوع الثقافي. وقد 

�شهدته  الذي  والموؤ�ش�شي  ال�شيا�شي  التطّور  مّكنها 

من تغليب طابع التوازن على النزعات النف�شالية 

اأن يكون ذلك  الموجودة لدى بع�س �شّكانها، دون 

في  ال��ن��زع��ات  ه��ذه  على  ل��الإب��ق��اء  كافية  �شمانًة 

الدول  واجه معظم  وقد  بات.  ال�شُّ دائمة من  حالٍة 

من  تحّديات  متعّددة،  ظ��روٍف  وف��ي  الم�شتقرة، 

ا�شتقاللها  تعزيز  اإلى  اإّما  ت�شعى  جماعات  جانب 

المحلي اأو النف�شال عن ال�شلطة المركزية نهائيًّا. 

بما ينطوي عليه من  التحّدي،  اأن مثل هذا  ويبدو 

ال�شتقرار  اأو�شاع  على  معروفة  لحقة  تداعيات 

وال�شالم والأمن داخل حدود الدولة، قد بلغ درجة 

حاّدة في بع�س البلدان العربية.

لم ياأخذ تثبيت اأركان الدولة العربية بالعتبار 

مدى عمق ومتانة عالقات القربى والروابط الإثنية 

الوحدات  ت�شّكل  التي  الب�شرية  الجماعات  بين 

لتجعل  التطّورات  التي تالحقت  للكيانات  الإدارية 

حدود  تبدو  ما  فغالًبا   
1
بذاتها. قائمًة  دوًل  منها 

جماعاٍت  ت�شم  م�شتحدثًة  ح���دوًدا  البلدان  ه��ذه 

ال��دول  في  ُدمجت  مختلفة  ولغوية  ودينية  اإثنيًة 

التي ن�شاأت في مرحلة ما بعد ال�شتعمار. ولم يكن 

م�شروع مجان�شة الدولة العربية على الإطالق نقلة 

ي�شيرة نحو توفير اإطار جامع لل�شّكان على اختالف 

فئاتهم، بل اأّدى الى تنامي تيار قومي قوي في هذه 

الكيانات، بهدف حجب التنوع في اأو�شاطها، و�شهر 

التغاير الثقافي واللغوي والديني تحت مظّلة �شلطة 

واحدة. ولم تنجح معظم الدول العربية في تطوير 

الحكم الديمقراطي الر�شيد والموؤ�ش�شات التمثيلية 

لكاّفة  المتوازنة  الم�شاركة  �شمان  على  القادرة 

بين  الثروة  توزيع  في  العدالة  تحقيق  اأو  الفئات، 

مختلف الجماعات، اأو احترام التنوع الثقافي.

الق�صم االأول: اأداء الدولة يف �صمان اأمن االإن�صان
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ال�شخ�شية  تكوين  في  غر�شها  يتّم  التي  الأ�ش�س 

الموقف  اأو  ال�شيا�شي  والنتماء  الأيديولوجيا  مثل 

اأف��راد  بين  التفاعل  عبر  تتبلور  والتي  الفكري، 

الجماعة من جهٍة، وبينهم وبين البيئة الجتماعية 

التي يعي�شون في ظّلها من جهة اأخرى.

من  لي�شت  ال��ه��وي��ة  اأن  هنا  ال��ت��اأك��ي��د  وي��ج��در 

الخ�شائ�س الثابتة في الفرد اأو الجماعة، بل هي 

خيار مرن، بين عدة خيارات، يتنوع تبًعا للظروف 

ويعّبر عن اإرادة ال�شخ�س اأو الجماعة، ولكنه لي�س 

باختيارنا  ونحن،  م�شبقة.  ب�شورة  ًرا  م��ق��دَّ اأم���ًرا 

نظرًة محددة اإلى اأنف�شنا من بين ما هو متاٌح لنا اأن 

نختار، اأَمْوروَثًة كانت هذه النظرة اأم متبناة، ت�شبح 

هي ُهّويتنا ومنطلق ا�شتجابتنا لو�شع معّين.

مفهوم  الغربي،  ال�شيا�شي  الفكر  تاريخ  في 

اأ�شهم  ال���ذي  المعياري  المفهوم  ه��و  ال��م��واَط��ن��ة 

والثقافي  الإثني  التنوع  اإدارة  في  الأكبر  الإ�شهام 

ت��ط��ور ه��ذا المفهوم ج��زًءا  ك��ان  وال��ل��غ��وي. وق��د 

ل ي��ت��ج��زاأ م���ن ن�����ش��وء ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ك��م 

الدولة  ببروز  المرتبطين  الر�شيد  الديمقراطي 

الأوروبية الحديثة. وثّمة مناق�شة جوهرية لق�شية 

توما�س  طرَحها  الأوروب���ي  ال��ت��راث  في  المواطنة 

ال��درا���ش��ات  م��ن  مجموعة  ف��ي  م��ار���ش��ال  همفري 

بهية احلريري* - الدولة القوية العادلة �رشًطا الأمن االإن�صان يف لبناناالإطار 1-3

ال�شوء على  بت�شليط  الفكرية  الحيوية  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقارير  جّددت 

العالم  في  نعي�شها  التي  واآخر(  بلد  بين  تتفاوت  )التي  الم�شكالت  من  العديد 

فيها  بما  التقارير  تلك  تناولتها  التي  والمو�شوعات  الم�شائل  وعلى  العربي، 

ق�شايا الحرية ومجتمع المعرفة والمراأة.

اأن  غير  عديدة،  اأخرى  ق�شايا  اإلى  مدخالً  المو�شوعات  هذه  من  كل  و�شكل 

المحور الرئي�شي فيها جميًعا كان هو الكائن الب�شري في العالم العربي. واإذا جاز 

لنا اأن ن�شجل �شمًة مميزة واحدة واإيجابية ب�شورة مطلقة في هذه التقارير، فاإنها 

�شتتمثل في تحديد خ�شو�شية عربية في مجال التنمية. ذلك اأن الأمم المتحدة، 

والقت�شادية  الجتماعية  وم�شتلزماتها  الإن�شان  حقوق  ميدان  في  ومطبوعاتها 

ب�شورة  الإن�شان  عن  الحديث  على  الما�شي  في  درجت  قد  والبيئية  وال�شحية 

نر�شي  اأن  العربية،  التقارير  تلك  با�شتخدام  بو�شعنا،  اأ�شبح  وقد  وعامة.  �شاملة 

ندرك  واأن  وم�شبباتها،  العربي  النهو�س  اإ�شكاليات  حول  عربي  لحوار  الأ�ش�س 

اأهمية التعامل مع هذه الخ�شو�شية العربية. غير اأننا �شندرك، في اأثناء ذلك، اأن 

الخ�شو�شية  اإلى  اإ�شافًة  العربية،  الأقطار  واحد من  لكل  زة 
ّ
ثمة خ�شو�شيًة متمي

العربية الم�شتركة التي تجمعنا.

وانطالًقا من هذا التعريف، فاإن على المرء اأن يقارب، باأ�شلوب جديد، اأو�شاع 

 
ٍ
ف

ّ
– وهو البلد الذي عا�س المواطنون فيه، على مدى ني اأمن الإن�شان في لبنان 

التحتية  البنية  في  عميقة  ا 
ً
اآثار تركت  التي  التجارب  من  �شل�شلًة  عقود،  وثالثة 

الب�شرية، وفي الوعي الإن�شاني على ال�شعيدين الفردي والمجتمعي. 

وخالل العقود التي تعر�س فيها النا�س في لبنان ل�شتى �شنوف التهديد، 

ا بجميع دللته التقليدية والحديثة. وتهّددت هذه المخاطر 
ًّ
ا تام

ً
انهار الأمن انهيار

ال�شواء.  على  الكريم  العي�س  في  والحق  التعليم،  في  والحّق  الحياة،  في  الحّق 

وا�شُتهدفت، في ذلك كله، الأ�ش�س الجوهرية للعي�س الكفاف مثل الماء والكهرباء 

وحرية الحركة وحرية المعتقد وحرية النت�شاب، كما ا�شُتهدف كل فرد في جميع 

عنا�شر �شخ�شيته وفي احتياجاته وتطّلعاته. وكان من نتائج ذلك انهيار ال�شامن 

الطبيعي لالأمن الذي يتمّثل في توافر الأ�شكال الأ�شا�شية للنمو والتقدم اللذين ل 

يمكن اأن يتحّققا اإل على اأ�شا�س ال�شتقرار الذي يف�شي اإلى الأمن بجميع معانيه، 

والذي يتمثل جوهره الحقيقي في وجود دولة قادرة عادلة وحا�شنة، تكون هي 

الإطار الأ�شا�شي لأمن الإن�شان بمكوناته واأبعاده كافة. و هذه الدولة لن تقوم اإل 

يتهم 
ّ
ية التعاقد الجتماعي بين الأطراف على الإطار ال�شامن لحر

ّ
على اأ�شا�س حر

وا�شتقاللهم. ولن يكون في و�شعها اأن ت�شمن الأمن وال�شتقرار اإل اإذا تمكنت من 

الحفاظ على الأمن وال�شتقرار.

ي�شتطع  لم  وللدولة  وللمجتمع  لالأفراد  الأمن  تحقيق  حاول  الذي  لبنان،  اإن 

تحقيق الأمن وال�شتقرار في منطقة العمليات التابعة له. وذلك ما جعل اللبنانيين 

اأمنهم  ا�شتهداف  بذكريات  حافل  الأول  الذكريات:  من  نوعين  يواجهون  اليوم 

الإن�شاني، والثاني الذي برز في فترة لحقة، وتمّثل في ا�شتهداف ما يبذلونه من 

م�شاٍع وجهود ل�شتعادة اأمنهم وا�شتقرارهم، واإعادة بناء دولتهم. ويعيد الواقع 

البنية  موّجه في مجالت  ا�شتهداف  من  اللبنانيون  عاناه  ما  الأذهان  اإلى  الراهن 

الهيكلية والبعد الإن�شاني والحرية والدولة.

وقد حاولنا خالل فترة النهو�س، ومنذ اأوائل الت�شعينات من القرن المن�شرم، 

اإلى  بالدعوة  وذلك  وجماعية.  فردية  ماآ�ٍس،  من  باللبنانيين  حّل  ما  نن�شى  اأن 

الت�شامح والم�شالحة وبتعزيز اأمن الإن�شان لكل فرد في لبنان – واإني على ثقة 

باأّن في و�شع كل لبناني، �شواء اأرجالً كان اأم امراأًة اأم طفالً، اأن يكتب اأطروحة عن 

اأن هوؤلء اللبنانيين  ته. بيد 
ّ
اأمنه، واإن�شانيته، ووعيه وحري المخاطر التي تهّددت 

الطامحين اإلى الحرية وال�شتقرار والتقدم ا�شتطاعوا تجاوز تلك الفواجع. وتجلى 

ذلك، في اأو�شح �شوره، عبر قدرتهم على تذليل المحن وموا�شلة م�شيرة الحياة. 

الدولة  وبناء  الحيوية  ا�شتعادة  في  ا 
ً
رئي�ش ا 

ًّ
اإن�شاني نموذًجا  بذلك  يطرحون  وهم 

وتحقيق النبعاث وا�شتئناف الحياة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية. ويمكن 

اإلى  الطامحة  والإرادة  العزيمة  �شدق  على  ا 
ًّ
عربي مثالً  النموذج  هذا  ي�شّكل  اأن 

 عري�شة تتجاوز الواقع المتداعي في هذه 
ٍ

النبعاث والتنمية، والنطالق في وثبات

الأول  البند  راأيي،   بديهية ت�شكل، في 
ٍ
البدء بم�شّلمة اإلى  المرحلة. ويدعونا ذلك 

في  البند،  هذا  ويتمثل  الإن�شان.  اأمن  لفهم  ال�شرورية  الم�شتلزمات  قائمة  في 

اأب�شط �شوره، في الإقرار باأن العرب مخلوقات ب�شرية، بكل ما فيهم من مكونات 

فة 
َّ
ْدركات م�شبقة مزي

ُ
وقدرات واحتياجات، اإذ اإن التعامل مع اإن�شاننا بناًء على م

حول ما هو عليه، اأو ما ينبغي اأن يكوَنه، اأو ما يفتقر اإليه، اإنما يمثل اأفدح انتهاك 

عليه  تكون  اأن  ينبغي  ما  حول  م�شبقة  ة 
ّ
نمطي �شورة  ا�شتحداث  بينما  لإن�شانيته 

ته ي�شّكل اإدانًة م�شبقًة لهذه الإن�شانية وقدراتها.
ّ
اإن�شاني

وقد تكون هذه الظاهرة هي ال�شبب الرئي�شي للتطرف، والتع�ّشب، ورف�س 

تلك ال�شورة. وعلينا اأن نتعلم من تجاربنا مع من يّدعون العمل من اأجل التقدم 

لتاأكيد تخّلفهم و�شعفهم،  الخفاء،  بينما يعملون، في  والتنمية في مجتمعاتنا، 

المفاهيم  ت�شكلت فيها  التي  والنتداب  الو�شاية  الحال في عهود  كانت  مثلما 

ال�شتعمارية التي ن�شهد عودتها الآن، واإن باأ�شكال جديدة، على الأ�ش�س نف�شها 

والموقف المجحف  نف�شه تجاه اإن�شاننا ومجتمعاتنا.

* وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية، 2008.

 اإن الهوية لي�شت من

 اخل�شائ�س الثابتة

 يف الفرد اأو اجلماعة،

بل هي خيار مرن
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مع ق�شية التنوع هي 

اعتماد وتطبيق مفهوم 

املواطنة يف ظّل القانون 

وواقع املمار�شة

الهوّية بحد ذاتها، 

لي�شت بال�رسورة �شبب 

النزاع، اأو حتى امل�شدر 

الرئي�س للتوّتر بني 

خمتلف اجلماعات
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الجتماعي« والتطور  والمواطنة  »الطبقة  بعنوان 

التو�ّشع  ف��ي  تتمّثل  الأوروب���ي���ة  التجربة  اأن  ت��رى 

التدريجي لحقوق المواطنة، انطالقا من الحقوق 

فالمواطنون  فالجتماعية.  فال�شيا�شية  المدنية 

هم اأ�شخا�س َحَملُة حقوق يعّدون مت�شاوين في ظّل 

قوانين الدولة التي يلتزمون بها التزاًما م�شترًكا. 

والمواطنة هي م�شاركة الأفراد، فعاًل اأو امتناًعا، 

في الهوية العامة التي ت�شبغها عليهم هذه الحقوق 

الهويات  ك��ان��ت  ومهما  ال�شاملة.  والل��ت��زام��ات 

فاإن  الجماعات،  اأو  الأفراد  التي يظهرها  الأخرى 

الم�شترك  القا�شم  تمّثل  التي  هي  المواطنة  هوية 

بين جميع اأفراد المجتمع.

م��ازال  النا�شجة،  الديمقراطيات  ف��ي  حتى 

وهو  الت�شّكل،  ط��ور  ف��ي  نف�شه  المواطنة  مفهوم 

لي�شتوعب  ا���ش��ت��ن��ارًة  اأ���ش��ك��ال��ه  اأك��ث��ر  ف��ي  ي��ت��ط��ور 

في  الأقليات  عليها حقوق  تنطوي  التي  التعقيدات 

ويمثل  والثقافات.  الإثنيات  المتعّددة  المجتمعات 

حقوق  بين  بالتوتر  م�شوًبا  توازًنا  الأخير  التطّور 

لما  لوله  التي  الأقليات  وحقوق  جهٍة  من  الأغلبية 

اإل  بالم�شاواة.  لتحظى  الدولة  من  كانت مطالبها 

اأن بيت الق�شيد هو اأن الدول العربية لم ت�شل بعد 

باعتماد  ناهيك  الر�شيد،  للحكم  نمط  اإر�شاء  الى 

تفعيل  م��ن  المزيد  اأو  الحقيقية،  الديمقراطية 

حقوق  احترام  في  المتمّثل  الديمقراطي  النموذج 

الأقليات. وعلى هذا الأ�شا�س، فاإن الخطوة الأولى 

للتعامل مع ق�شية التنوع – وهو ما بداأته عدة بلدان 

عربية – هي اعتماد وتطبيق مفهوم المواطنة في 

ظّل القانون وواقع الممار�شة.

اأحد العنا�شر الأ�شا�شية في تطّور المواطنة هو 

الإدراك باأّنها ل تج�ّشد فقط عالقة »عمودّية« بين 

»اأفقية«  عالقة  كذلك  تمّثل  بل  والدولة،  المواطن 

بين المواطنين اأنف�شهم. فاأن يكون المرء مواطًنا 

مواطنون،  اأق��راٌن  له  يكون  اأن  بال�شرورة،  يعني، 

وتفاعالت  م�شوؤوليات  من  ذلك  يت�شّمنه  ما  بكل 
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المدني«. »ال�����ش��ل��وك  �شلب  ف��ي  ه��ي  وت�����ش��وي��ات 

المتقدمة  النظر  وجهة  تر�شيخ  ث��ّم  من  وي�شبح 

للتربية  الأّولّية  المهّمات  من  المواطنة  حول  تلك 

تلقين  وبين  بينها  الخلط  عدم  وينبغي  والتعليم؛ 

بل  الوطن  حّب  حول  ال�شّيقة  اأو  المبتذلة  الأفكار 

القيم  نقل  على  التركيز  ذل��ك،  من  ب��دًل  يتعّين، 

المدنية حول التعاون والتعاي�س وح�شن الجوار اإلى 

اأذهان الجيل الجديد. وعندما ي�شترك المواطنون 

حّل  ي�شبح  المدني،  الوعي  من  ع��اٍل  م�شتًوى  في 

النزاعات بطريقة �شلمية، محّليًّا، ومن دون تدّخل 

الدولة، ممكًنا في اأغلب الحالت.

العربية  البلدان  المعا�شرة في  تبّين الأحداث 

ال�شراعات  ف��ي  ال��ه��وي��ة  ق�شايا  ب���روز  م��دى  اأّن 

يكون  اأن  دون  اآخر،  اإلى  بلد  يتفاوت من  الداخلية 

ثّمة نمط واحد لل�شكل الذي تّتخذه هذه الق�شايا. 

في  النزاع  جوهر  يترّكز  قد  المثال،  �شبيل  فعلى 

بع�س الحالت على الهوية، لكن الخالف قد يدور 

حول الهوية الوطنية )هل الأمة عربية اأم هل هي 

كلتيهما؟(  اأخرى على  تغلب هوية  اأم هل  م�شلمة، 

فقد  وهكذا،  المتنازعة.  الأط��راف  هّوية  حول  ل 

جماعات  اإلى  بال�شرورة  الأط��راف  هذه  تنتمي  ل 

ل  وقد  معّين،  وثقافي  عرقي  ولء  ذات  منف�شلة 

يدور النزاع حول عالقات القوة بين هذه الفئات. 

تباين  نتيجة  بل قد يكون الخالف في جوهره هو 

في الروؤى ال�شيا�شية للكيان ال�شيا�شي الذي تنتمي 

على  القائم  الجدل  ذل��ك  على  الأمثلة  من  اإليه. 

الدولة  بين  العربية  البلدان  من  عدد  في  الهوية 

الجدل  هذا  ويدور  الإ�شالمية.  الجماعات  وبع�س 

حول فر�س هوية �شيا�شية معينة على هذه الدول، 

المتنازعة  ل��الأط��راف  الموروثة  الهويات  ح��ول  ل 

اأو  عرقية  جماعات  اإلى  بال�شرورة  تنتمي  ل  التي 

اإثنية مختلفة.

من جهة اأخرى، توؤّكد المعلومات الم�شتقاة من 

والطائفية  والدينية  الإثنية  الختالفات  اأّن  الواقع 

بنزاعات  العربية  البلدان  في  ترتبط  قد  واللغوية 

لة بين الجماعات، ل �شيما في البلدان التي  متاأ�شّ

. ففي بلدان مثل ال�شودان  لي�س فيها تجان�ٌس �شّكانيٌّ

وال�شومال والعراق ولبنان كانت الولءات الَقَبلية 

ال��ت��ي التّفت  ال��م��ح��اور  والإث��ن��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة ه��ي 

اأو  بالندماج  للمناداة  الجماعات  حولها  وُح�شدت 

اإلى  والتجيي�س  الح�شد  هذا  واأف�شى  النف�شال. 

من  انتق�شت  لال�شتقرار  ومزعزعة  مدمرة  اآث��اٍر 

اأمن الإن�شان و�شالمة الدولة على حد �شواء. ومن 

اأ�شفرت  اأن هذه ال�شراعات قد  الأمور الماأ�شاوية 

عن الجانب الأعظم من الخ�شائر في الأرواح في 

وقع  ما  اأع��داده��ا  تجاوزت  التي  العربية  البلدان 

جّراء الحتالل الأجنبي لبع�س هذه البلدان.

التقرير  يتبناها هذا  التي  النظر  تتمّثل وجهة 

في اأن الهوّية، بحد ذاتها، لي�شت بال�شرورة �شبب 

النزاع، اأو حتى الم�شدر الرئي�س للتوّتر بين مختلف 

الجماعات. فالخالفات التي تنطلق، في ظاهرها، 

من  تن�شاأ  ما  كثيًرا  بالهوية،  تتعلق  اعتبارات  من 

تعّثر �شبل الو�شول اإلى ال�شلطة ال�شيا�شية اأو الثروة، 

وغياب قنوات الم�شاركة التمثيلّية ال�شيا�شية، وقمع 

التنوع الثقافي واللغوي. وفي اأغلب الحالت، تبداأ 

ال�شيا�شية،  الزعامات  با�شتغالل  النزاعات  هذه 

لأغ��را���ش��ه��ا الأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��خ��ا���ش��ة، ل��ل��ولءات 
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 ما ت�شمنه الد�شاتري

 العربية للمواطنني من

 حقوق وحرّيات تتوىل

 ت�شذيبه يف كثري من

احلالت القوانني العادية

وف��ًق��ا لأح��ك��ام ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي. وب�����ش��ورة اأكثر 

تحديًدا، فاإن الميثاق يتفّرد بين جميع المعاهدات 

الإقليمية والعالمية التي تتناول عقوبة الإعدام في 

اأنه ل ين�ّس ب�شورٍة مطلقة على حظر اإيقاع عقوبة 

وتجدر   .)7-6 )الماّدتان  الأحداث  على  الإعدام 

تّم  التي  الإع��دام،  عقوبة  اأن  اإل��ى  كذلك  الإ�شارة 

حظرها في اأكثَر من ن�شف دول العالم، و�شجبتها 

الأمم المتحدة، ما زالت تتو�ّشع عدة بلدان عربية 

في تطبيقها بحيث ل تقت�شر على الجرائم الكبرى، 

ول ُت�شتثنى منها حالت الجرائم ال�شيا�شية.

طر القانونية
ُ
الد�شاتير العربية والأ

الم�شادقة على المواثيق والتفاقات الدولية ل تعني 

بال�شرورة اإدراج اأحكامها في د�شتور الدولة المعنية 

وقوانينها. وحتى عندما يتم ذلك، كما اأ�شار تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2004، نحو الحرية 

في الوطن العربي، فاإن ما ت�شمنه الد�شاتير العربية 

الحالت  من  كثير  في  ت�شذيبه  تتولى  للمواطنين 

تحّوله  القوانين  تلك  تبيحه  وما  العادية،  القوانين 

الممار�شة مخالفًة في اأغلب الأحيان.

الأ�شلية بين الفئات التي يجمع ما بينها اإح�شا�شها 

ال�شتغالل،  وهذا  والتمييز.  والحرمان  بالإق�شاء 

اأع�شاء تلك الجماعات  الو�شائج بين  الذي يعطي 

مرتبة الأولوية على م�شالح المجتمع، يغدو ممكًنا 

المواطنة  حقوق  تاأمين  في  الدولة  تخفق  عندما 

الكاملة و�شمانها للجميع. ووفًقا لهذا المعيار، فاإن 

عن  قا�شرة  العربية  الدول  من  العديد  ممار�شات 

بناء نموذج ي�شمن المواطنة الكاملة. 

2.  االلتزام بالمعاهدات االإقليمية 
والدولية واالأطر الد�صتورية

المعاهدات الإقليمية والدولية

المعاهدات  اإل��ى  العربية  البلدان  معظم  ان�شمَّ 

الدولية الرئي�شة الخا�شة بحقوق الإن�شان. وي�شتلزم 

الن�شماُم اإلى هذه المعاهدات والم�شادقة عليها 

ت�شريعاتها  بتعديل  المعنية  العربية  الدول  التزاَم 

وممار�شاتها الوطنية ب�شورة تن�شجم واأحكام هذه 

المعاهدات. غير اأن هذه الدول، كما يالحظ تقرير 

التنمية الإن�شانية العربية للعام 2004، تكتفي على 

ما يبدو بالم�شادقة على بع�س التفاقات الدولية 

لحقوق الإن�شان دون اأن ت�شل اإلى حد الإقرار بدور 

الآليات الدولية في تفعيل حقوق الإن�شان.

اأوا�شط  الإقليمية، وحتى  المواثيق  على �شعيد 

الميثاق  على  ���ش��ادق��ت   ،2009 ن��ي�����ش��انِ/اأب��ري��ل 

النفاذ  الذي دخل حيز  الإن�شان -  العربي لحقوق 

الأر���س  هي  عربية  دول  ع�شر   -  2008 العام  في 

العربية  والإم��ارات  والأردن  المحتلة  الفل�شطينية 

المتحدة والبحرين والجزائر و�شورية وليبيا وقطر 

 ول يعني ذلك اأن الدول التي 
4
وال�شعودية واليمن.

اأكثر  التفاقات هي  تلك  اتفاقية من  اإلى  ان�شمت 

احتراًما لهذه الحقوق من تلك التي لم تفعل، غير 

اأن الن�شمام اإلى هذه التفاقات والم�شادقة عليها 

من  بدرجة  الدولة  قبول  على  ر�شمّي  دليل  بمثابة 

5
الم�شاءلة اأمام العالم.

وب�شرف النظر عن عدد الدول التي �شادقت على 

الميثاق العربي لحقوق الإن�شان، تبرز ق�شّية تتعلق 

الدولية.  المعايير  الوثيقة مع  ان�شجام هذه  بمدى 

بعقوبة  قبولها  مثال  فيها  الق�شور  جوانب  فمن 

الإعدام. وين�ّس الميثاق، في ن�شخته المعّدلة التي 

 ،2004 العام  العربية في  اعتمدتها جامعة الدول 

على الحق في الحياة )المادة 5(، وعلى الحق في 

الحرية )المادة 14(، اإل اأنه يجيز النتقا�س من 

هاتين المادتين، �شريطة اأن يكون هذا النتقا�س 

ميثاق القنوات الف�صائية العربيةاالإطار 2-3

ية ال�شحافة 
ّ
ية الراأي والتعبير، وبحر

ّ
فيما كانت الأ�شوات تتعالى في العالم العربي مطالبة بحر

وو�شائل الإعالم، ومع توافر الف�شاءات الإلكترونية التي تمثل المالذ الرئي�شي للقنوات الإعالمية 

ية، اتفقت 
ّ
الخا�شة الم�شتقلة للتعبير عن اآرائها ولتبادل الأفكار والح�شول على المعلومات بحر

�س الَطْلق. و�شميت الأداة الم�شتخدمة  الدول العربية في اأوائل العام 2008 على خنق هذا المتنفَّ

 »مبادئ تنظيم البث وال�شتقبال الف�شائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة 
ِ
لهذا الغر�س بـ

اإلى كتم الأ�شوات وت�شييق هام�س الحرية المتاح، وذلك  العربية«. وهي تهدف في واقع الأمر 

على الرغم مما قد يعّده بع�شهم نقاًطا اإيجابية في تلك الوثيقة. وقد تحايل م�شدرو هذه الوثيقة 

اأو اتفاقية، لتحا�شي عر�شها على  في م�شاألة الت�شمية، فاعتبروها بمثابة »اإعالن« ل »معاهدة« 

البرلمانات العربية للمناق�شة والموافقة، ولأن كالًّ من قطر ولبنان اأبدتا تحّفظات على الوثيقة، 

الموافقة  تتطّلب  الم�شروع  م�شودة  لأن  عربية،  معاهدًة  اأو  اتفاقيًة  �شتتحول  تكن  لم  التي 

الإجماعية.

 2008 �شباط/فبراير   13 في  العرب  الإعالم  وزراء  عليها  وافق  التي  الوثيقة  تت�شمن 

اأ�شكال المنتجات الإعالمية الم�شموعة والمرئية التي تبثها القنوات  ة عديدة لكل 
ّ
بنوًدا تقييدي

فر�س  اإلى  اإ�شافًة  وغيرها،  والترفيهية  والفنية  والأدبية  ال�شيا�شية  البرامج  ومنها  الف�شائية، 

عقوبات على كل ما يخالف هذه المبادئ. وتن�ّس الوثيقة على اأن ال�شلطات في كل بلد عربي هي 

التي توافق على تاأ�شي�س محطة تلفزيونية ف�شائية، اأو اإعادة بث مواد تذيعها محطات اأخرى، غير 

اأنها ل تحدد معايير وا�شحة لإعطاء مثل هذه الموافقة، ما يترك للحكومات منح التراخي�س وفًقا 

لم�شيئتها. وهذا يمثل بالفعل نوًعا من الرقابة الم�شبقة على م�شمون المعلومات التي يراد بثُّها. 

وتمثل هذه الأحكام مفارقة �شارخة مع المادة 32 ال�شامنة حق الح�شول على المعلومات، وحرية 

التعبير، من الميثاق العربي لحقوق الإن�شان الذي اعتمده المجل�س الوزاري لجامعة الدول العربية 

في العام 2004. كما ت�شّكل اأي�شا انتهاًكا للمادة 19 من العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية 

وال�شيا�شية والتي �شادَق عليها العديد من الدول في المنطقة العربية.

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008. 
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اإن التمييز �شد 

املراأة وا�شح كل 

الو�شوح يف قوانني 

بع�س البلدان

ثمة د�شاتري عربية 

تتناول حرية الراأي 

والتعبري بطريقة 

غام�شة مع اجلنوح اإىل 

التقييد ل اإىل الت�شامح

علنية اإلى دولة اأجنبية اأو منظمة دولية لها مكاتب 

6
في العراق جريمة كذلك.

الأ�شا�شية  الحقوق  العربية  الد�شاتير  وتمتهن 

بطرق اأخرى كذلك؛ فمع اأن قوانين الدول العربية، 

على العموم، ل تجيز التمييز بين المواطنين على 

العقيدة فاإن  اأو  اأو المذهب  اأو الدين  اللغة  اأ�شا�س 

التمييز �شد المراأة وا�شٌح كل الو�شوح في قوانين 

هذه  معظم  في  القوانين  وتنطوي  البلدان.  بع�س 

الق�شايا  ف��ي  ال��م��راأة  �شد  التمييز  على  ال���دول 

المتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية والعقوبات الجزائية 

وال�شتخدام وجن�شية الأطفال ذوي الآباء الأجانب. 

البلدان  معظم  في  الن�شاء  اأن  من  الرغم  وعلى 

ف��اإن  ال�شيا�شية،  حقوقهن  اكت�شبن  ق��د  العربية 

الت�شويت.  بحق  يتمّتعن  ل  ال�شعودية  في  الن�شاء 

ا اإلى اأن اأغلب الدول العربية  وتجدر الإ�شارة اأي�شً

الخا�شة  البنود  بع�س  على  تحّفظات  �شجلت  قد 

بالم�شاواة بين الجن�شين في العهد الدولي الخا�س 

الدولي  العهد  وفي  وال�شيا�شية،  المدنية  بالحقوق 

والجتماعية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ح��ق��وق  ال��خ��ا���س 

على  للق�شاء   1979 عام  اتفاقية  وفي  والثقافية 

في  )�شيداو(،  المراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع 

اأغلب الأحيان، بحّجة التحا�شي من التعار�س بين 

التّطورات  ومن  الإ�شالمية.  وال�شريعة  البنود  تلك 

تون�س  هي  مغاربية  بلدان  ثالثة  قيام  الإيجابية 

في  متطّورة  قوانين  بو�شع  والمغرب  والجزائر 

قطعت  دول  وه��ي  ال�شخ�شية،  الأح����وال  م��ج��ال 

في  الجنو�شية  الم�شاواة  لتحقيق  بعيدًة  اأ�شواًطا 

قوانين العائلة.

تتباين المواقف في البلدان العربية اإزاء الحق 

والمدى  ودعمها،  ال�شيا�شية  الأح��زاب  ت�شكيل  في 

فهناك  فيه.  بالعمل  الأح��زاب  لهذه  ُي�شمح  ال��ذي 

�شّتة بلدان عربية ما زالت تحّظر، من حيث المبداأ، 

العربية  الإم���ارات  وه��ي:  �شيا�شية  اأح���زاب  قيام 

المتحدة وال�شعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا. 

العربية  الخليج  بلدان  بين  الوحيدة  الدولة  اأم��ا 

فهي  �شيا�شية«  »جمعيات  بقيام  ت�شمح  التي  ال�شتة 

العربية ممار�شة  الدول  اأغلبية  البحرين. وتوا�شل 

درجات ملمو�شة ومتفاوتة من التقييد على تاأ�شي�س 

اأح��زاب  �شيما  ول  وعملها،  ال�شيا�شية  الأح���زاب 

المعار�شة التي قد يتعر�س المنت�شبون اإليها كذلك 

ن�شبيًّا  ات�شاًعا  ن�شهد  اأننا  غير  قمعية.  لممار�شات 

في  الآون��ة  هذه  في  ال�شيا�شية  الحرية  هام�س  في 

دول مثل لبنان والمغرب.

العربية  ال��دول  جميع  تتيح  ليبيا،  وبا�شتثناء 

في  المالحظ  اأن  غير  المدنية،  الجمعيات  اإقامة 

والإجراءات  القانونية  الأنظمة  اأن  المنطقة  �شائر 

الحريات،  ونطاق  الحقوق،  م�شمون  ويختلف 

عربي  د�شتور  كل  في  عليها  المن�شو�س  والحماية 

تلك  في  ال�شائدة  ال�شيا�شية  الفل�شفة  باختالف 

الدولة )محمد نور فرحات، ورقة خلفية للتقرير(. 

حقوق  ع��ن  دفاعها  ف��ي  الد�شاتير  تلك  وتتباين 

الإن�شان بين الإيجاز المقت�شب، والتو�شع الُم�شَهب. 

على  الحفاظ  �شرورة  على  كلها  ُتجمع  حين  وفي 

كافة،  باأ�شكالها  التعبير  وحرية  الم�شاكن  حرمة 

اأخ���رى من  اأن���واٍع  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  بع�شها  ُيخفق 

الحريات، اأو يتناولها ب�شورة غام�شة.

منًحى  ال��ع��رب��ي��ة  ال��د���ش��ات��ي��ر  تنحو  م��ا  ك��ث��ي��ًرا 

المتعلقة  الن�شو�س  يفرغ  فقهيًّا  اأو  ا  اأيديولوجيًّ

بالحقوق والحريات العامة من كل م�شمون، وي�شمح 

اأو  الأيديولوجيا  با�شم  الفردية  الحقوق  بانتهاك 

المذهب الر�شمي. ومن الأمثلة على ذلك، التمهيد 

ال�شورية،  العربية  الجمهورية  د�شتور  يت�شّدر  الذي 

العربية  والقومية  ال�شتراكية  عن  يتحّدث  وال��ذي 

باعتبارهما ال�شبيل الأوحد للن�شال الوطني، ويعلن 

في  ال�شتراكي  العربي  البعث  لحزب  الرائد  الدور 

الد�شتور  م��ن   38 ال��م��ادة  وتخ�شع  المجال.  ه��ذا 

ال�شوري حّرية التعبير لأيديولوجية الدولة والمجتمع، 

بجعلها م�شروطة »بما ي�شمن �شالمة البناء الوطني 

والقومي ويدعم النظام ال�شتراكي«.

وثمة د�شاتير عربية اأخرى تتناول حرية الراأي 

والتعبير بطريقة غام�شة، مع الجنوح اإلى التقييد 

اإلى الت�شامح. ونجد مثاًل على ذلك في المادة  ل 

ال�شعودية،  في  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  من   39

وهي تن�ّس على اأن »تلتزم و�شائل الإعالم والن�شر 

وباأنظمة  الطيبة  بالكلمة  التعبير  و�شائل  وجميع 

وحدتها  ودع��م  الأم��ة  تثقيف  في  وت�شهم  ال��دول��ة. 

يم�ّس  اأو  النق�شام  اأو  الفتنة  اإلى  يوؤدي  ما  ويحظر 

باأمن الدولة وعالقاتها العاّمة اأو ُي�شيء اإلى كرامة 

الإن�شان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك«. 

تعريف  تحيل  عديدة  عربية  د�شاتير  وهناك 

بتقييد  تتو�ّشع  التي  الدولة  اأنظمة  على  الحقوق 

ن�شو�س  با�شتخدام  وانتهاكها  الأف����راد  ح��ق��وق 

للد�شتور  ووف��ًق��ا  ال��ع��ادي.  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ُت�شّمنها 

الجديد في العراق، تظّل جميع القوانين القائمة، 

�شدام  عهد  ف��ي  �ُشنَّت  التي  القوانين  فيها  بما 

اأو  اإلغاوؤها  يتم  اأن  اإل��ى  المفعول  �شارية  ح�شين، 

زال  ما  لذلك،  ونتيجًة  )المادة 130(.  تعديلها 

قيد  المت�شّددة  التقييدّية  القوانين  من  العديد 

التطبيق. فبموجب المادة 226 من قانون العقوبات 

العراقي ُتَعدُّ اإهانة اأّية من الموؤ�ش�شات والم�شوؤولين 

عليها  يعاقب  جريمًة  العام  الحكومي  القطاع  في 

القانون. ووفًقا للمادة 227 منه، ُيعّد توجيه اإهانة 
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التي تحكم وتنّظم قطاع المجتمع المدني تحتوي 

الإج���راءات  من  ومتعاظمة  عري�شة  �شل�شلة  على 

المجتمع  ويواجه  الحق.  تعوق هذا  التي  التقييدية 

القيود  م��ن  ع���دًدا  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  المدني 

والعراقيل والممار�شات التي يمكن ت�شنيفها تحت 

على  المفرو�شة  القيود  هي  الأول��ى  فئات:  ث��الث 

ت�شكيل الجمعيات وقدرتها على ممار�شة ن�شاطها. 

والثانية هي �شلطة الدولة غير المقّيدة في مجال 

حل الجمعيات اأو مجال�س اإدارتها اأو تعليق ن�شاطاتها 

المفرو�شة  القيود  هي  والثالثة  نهائيًّا.  اإلغائها  اأو 

ا الخارجية منها، اأو  على م�شادر التمويل خ�شو�شً

الدولية  وال�شبكات  التحادات  اإلى  النت�شاب  على 

بين  كبيرة  بدرجة  القيود  هذه  وتتفاوت  الأخ��رى. 

بلد واآخر، وبين زمن واآخر. َبْيد اأن �شيطرة الدولة 

المفرطة وم�شادرتها لدور المجتمع المدني تظّل 

بالمجتمع  الدولة  عالقة  في  البارزة  العالمة  هي 

المدني في المنطقة العربية.

المواطن  لأم��ن  ج��ّدّي��ًة  الأكثر  التهديد  يتمّثل 

الذي  ال�شياق  اأّن  في  العربية  البلدان  بع�س  في 

تجري فيه مكافحة الإرهاب يعطي الدولة الذرائع 

لنتهاك الحقوق والحريات الفردية دون الحتكام 

اإل��ى ال��ق��ان��ون. ففي اأع��ق��اب اأح���داث 11 اأي��ل��ول/

�شبتمبر 2001 اأ�شدر مجل�س الأمن الدولي القرار 

في  التعاون  اإلى  جميًعا  ال��دول  يدعو  الذي   1373

ت�شريعاتها  وتعديل  وقمعها،  الإره��اب  اأعمال  منع 

الدولية  الت��ف��اق��ات  على  والم�شادقة  الوطنية 

هذه  يطالب  كما  الإره����اب.  بمكافحة  المتعّلقة 

الإرهابية  الأعمال  اإدراج  »ب�شمان  جميًعا  ال��دول 

في القوانين والت�شريعات المحلية بو�شفها جرائم 

خطيرة ومن َثّم �شمان اأن تعك�س العقوبات ج�شامة 

الدولة وحقوق االإن�صان يف العامل العربياالإطار 3-3 ر�صوان زيادة* – 

لة، ذلك اأن  اإن العالقة بين الدولة العربية وحقوق الإن�شان عالقة اإ�شكالية متاأ�شّ

اإل في �شياق المواجهة  مفهوم حقوق الإن�شان، بمعناه القانوني، ل يمكن فهمه 

الدولة،  يمكن  فكيف  التعقيد:  طابع  الق�شية  هذه  على  ي�شفي  ما  الدولة.  مع 

الم�شوؤولة  تكون هي  اأن  والق�شائية،  والت�شريعية  التنفيذية  موؤ�ش�شاتها  بمجمل 

عن انتهاكات حقوق الإن�شان، وهي في الوقت نف�شه القادرة على حّلها؟ هنا نجد 

 مجالت الخالف ال�شيا�شي حول م�شاألة الدولة وحقوق الإن�شان. لقد تمحورت 
ّ
اأهم

ترمي  التي  القواعد  من  لعدد  ال�شلطة  اإخ�شاع  حول  خت 
ّ

وتر�ش الحديثة  الدولة 

اإلى حماية حقوق الإن�شان من الدولة نف�شها، وبعبارة اأخرى اإّن ال�شمانات الأولى 

والأهم لحقوق الإن�شان تتمثل في اإخ�شاع الدولة نف�شها لحكم القانون وذلك هو 

القانون،  الدولة لحكم  اإذا لم تخ�شع  اأي حق، لأنه  ال�شرط الجوهري للحديث عن 

ا كان نوعه.
ًّ
فلن يكون ثمة اأ�شا�س للحديث عن الحق، اأي

ا 
ً
حا�شم ارتباًطا  بلد  اأي  في  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  ن 

ّ
تح�ش يرتبط  هنا،  من 

ا بتطّور موؤ�ش�شاته القانونية والق�شائية، وبمتانة الأ�ش�س التي تقوم عليها 
ً
ودائم

حقوق  مناق�شة   
ّ
تتم اأن  يمكن  ل   

ّ
ثم ومن  وال�شيا�شية.  الديمقراطية  �شاته 

ّ
موؤ�ش

الإن�شان اإل في ظّل نظام للحكم يلتزم بمبادئ محّددة تقوم على ف�شل ال�شلطات، 

وال�شيا�شية  ة 
ّ
العام الحريات  ي�شمن  د�شتور  وعلى  الق�شائي،  الجهاز  وا�شتقالل 

والد�شتورية.

لقد ا�شتوحت الدولة العربية الحديثة تطّلعاتها من نموذج ال�شرعية الحديثة 

القائم على ال�شعور القومي اأو النتماء الوطني. غير اأن ممار�شة ال�شلطة، في واقع 

بين  الت�شادم  ب�شبب  وذلك  الإطالق  على  وا�شح  اأ�شا�س  اأي  على  تقم  لم  الأمر، 

القيم المتعار�شة وعدم الن�شجام بين الآمال والتطّلعات. واختلطت على امتداد 

هذه المنطقة، وبدرجات متفاوتة، عنا�شر ال�شلطة وال�شتيالء والنقالب بعنا�شر 

م�شتمدة من ال�شرعية الإ�شالمية اأو الملكية اأو القبلية.

ك الدولة العربية ب�شورة 
ّ
كان من الطبيعي، في ظل هذه الأو�شاع، اأن تتحر

ن �شرعيتها و�شالمة نظامها في اآٍن واحد، م�شتندة في ذلك اإلى اأنماط 
ّ
متاأّنية لتوؤم

 بكامله على البناء ال�شكلي 
ّ

التحديث الغربية. فراأت اأّن الهتمام يجب اأن ين�شب

لموؤ�ش�شات الدولة اأكثر منه على المحتوى الأ�شا�شي لأدوارها. وقد افتر�شت اأن 

وال�شرعية  العتراف  الخارجي �شي�شمن لها  المظهر  المح�شوب على  التركيز  هذا 

الإن�شان في  بم�شائل حقوق  اهتمامها  مما ي�شمنهما  اأكثر  الدولي  ال�شعيد  على 

ال�شرعية  الدولة  تمنح  اأن  ت�شتطيع  وحدها  الحقوق  هذه  اأن  حين  في  الداخل، 

الداخلية الفعلية بو�شفها التج�شيد الحّق لتطلعات المجتمع وم�شالحه.

العربية  الدولة  في  ا 
ًّ
ثانوي ا 

ً
اهتمام الإن�شان  حقوق  مفاهيم  ظلت  وهكذا 

العربية  الد�شاتير  اأن  والواقع  والنمو.  التقدم  اإلى  بالتطّلعات  مقارنًة  الحديثة 

اأنها  بيد  الأ�شا�شية،  والحريات  الإن�شان  حقوق  تتناول  متعّددًة  ا 
ً
اأحكام ن 

ّ
تت�شم

والحريات،  الحقوق  لتلك  �شوًنا  تقّدمها  التي  ال�شمانات  م�شتوى  في  تتفاوت 

وللنطاق الم�شموح به لممار�شتها، برغم كون هذه الحقوق هي التي تعطي الدولة 

الحقوق  بما فيها  وال�شيا�شية  المدنية  الحقوق  رها. ي�شّح ذلك على 
ّ
ومبر دورها 

ال�شخ�شي،  والأمن  والحرية  الحياة،  وحق  التمييز،  وعدم  الم�شاواة  في  الفردية 

وحقوق  منها،  الحرمان  وعدم  بالجن�شية  التمتع  وحق  والحركة،  الإقامة  وحرية 

وحق  القانون،  اأمام  وبالم�شاواة  الخا�شة،  وبالملكية  الخا�شة  بالحياة  التمتع 

المطالبة بالتعوي�س القانوني، وحرية العتقاد والممار�شة، والحريات الأ�شا�شية 

 في مجالت الحقوق 
ٌ
المت�شلة بالراأي، والتجمع والم�شاركة العامة. كما للدولة دور

القت�شادية والجتماعية.

والمدنية  ال�شيا�شية  الحقوق  نهج  العربية  الد�شاتير  اأغلب  ونهجت 

اللذان  ان 
ّ
الدولي العهدان  �شمنها  التي  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

الحقوق،  اأن هذه  1966. غير  العام  المتحدة في  العامة لالأمم  الجمعية  اأعلنتهما 

الطوارئ  حالت  تلغيها  متفاوتة،  بدرجات  العربية  الد�شاتير  عليها  ن�ّشت  التي 

 عربي، ويتم اإبطالها وتعطيلها ب�شبب غياب الأعراف 
ٍ
قة في غير بلد

ّ
العامة المطب

القانونية التي ت�شمن احترام القانون وموؤ�ش�شاته، والتي ترتبط وتتعزز بالعالقات 

ال�شيا�شية والجتماعية وتمّد جذورها في الأنماط الثقافية وال�شلوكية. 

القيود  وطاأة  الممار�شة تحت  واقع  ي�شيع في  الد�شاتير  عليه  تن�ّس  ما  اإن 

تحمي  التي  ال�شمانات  غياب  ظل  وفي  ال�شتثنائية،  والإجراءات  الت�شريعية 

تلك الحقوق. ويتجلى هذا الو�شع نف�شه في مجال احترام المواثيق والتفاقات 

الدولية. ويبدو، في الأغلبية العظمى من الحالت، اأن البلدان العربية قد �شادقت 

اإجراء  دون  الدولي  المجتمع  اأمام  تح�شين �شورتها  بق�شد  المعاهدات  هذه  على 

اأن  ودون  بها،  التزامها  لتاأكيد  الوطنية  ت�شريعاتها  في  ال�شرورية  التعديالت 

تترتب على هذه الم�شادقة اأية فائدة ملمو�شة للمواطن العربي.

* باحث ونا�شط في مجال حقوق الإن�شان في �شورية، وموؤ�ش�س مركز دم�شق لدرا�شات حقوق الإن�شان.

 يواجه املجتمع املدين

 يف البلدان العربية عدًدا

 من القيود والعراقيل
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بالحقوق  الخا�س  الدولي  للعهد  وفًقا  اأنه،  ال�شياق 

الطوارئ،  حالت  في  وحتى  وال�شيا�شية،  المدنية 

ل يجوز النتقا�س من حق الإن�شان في الحياة، اأو 

التراخي في حظر التعذيب، اأو اعتبار اأي �شخ�س 

تكن عند  لم  اأو هفوة  اأي عمل  اأ�شا�س  على  مذنًبا 

النتقا�س  يجوز  ل  كما  جريمة.  ت�شكل  ارتكابها 

القانون  اأمام  اأينما كان،  الفرد،  الإقرار بحق  من 

وبحرية الفكر وال�شمير والعقيدة الدينية.

العربية  ال����دول  معظم  اأ����ش���درت  ذل���ك،  م��ع 

تعريفات  ت�شتخدم  الإره����اب  لمكافحة  قوانين 

»الإره�����اب«،  لمفهوم  م��ح��ددة  وغ��ي��ر  ف�شفا�شة 

ومنحت من خاللها الأجهزة الحكومية �شالحيات 

وا�شعة لمعالجة جرائم الإرهاب، ما ي�شّكل تهديًدا 

القوانين  ه��ذه  مثل  ويجيز  الأ�شا�شية.  للحّرّيات 

المحاكمة،  قبل  محددة  غير  لفتراٍت  الحتجاز 

ويهّدد  الإع��دام،  عقوبة  تطبيق  نطاق  من  ويو�ّشع 

ال�شرطة  �شالحيات  م��ن  وي��زي��د  التعبير،  حرية 

الهاتفية  المكالمات  ومراقبة  الممتلكات  لتفتي�س 

بع�س  وفي  الأخ��رى.  التوا�شل  اأ�شكال  واعترا�س 

الق�شايا  اإحالة  من  القوانين  هذه  تزيد  الحالت، 

العموم،  وعلى  الع�شكرية.  المحاكم  على  المعنية 

معظم  ف��ي  الإره����اب  مكافحة  ق��وان��ي��ن  اأخ��ف��ق��ت 

التوازن المطلوب بين  العربية في تحقيق  البلدان 

الحقوق  على  والمحافظة  جهة  من  المجتمع  اأمن 

والحريات الفردية من جهة اأخرى.

ال�شادرة  التقارير  مراجعة  عند  لنا  تتك�ّشف 

والإقليمية  الدولية  الإن�شان  حقوق  منّظمات  عن 

)المنّظمة العربية لحقوق الإن�شان ومنظمة العفو 

الدولية وهيومن رايت�س ووت�س(، انتهاكاٌت وا�شحة 

لاللتزام بحماية حقوق الإن�شان من جانب الدول 

المعنية،  ال��دول��ي��ة  المواثيق  على  �شادقت  التي 

د�شاتيرها،  ف��ي  الحقوق  ه��ذه  اح��ت��رام  واأدرج���ت 

ت�شادق  لم  التي  ال��دول  جانب  من  نف�شه  وبالقدر 

على هذه المعاهدات.

المتعلقة  الموؤ�ّشرات  بع�س  يلي  ما  في  ونعاين 

بممار�شات الدول العربية، مع تحا�شي تكرار ما ورد 

 2004 للعام  العربية  الإن�شانية  التنمية  تقرير  في 

والذي تناول ق�شية الحرية في البلدان العربية.

حالت الطوارئ وحقوق الإن�شان

�شهدت بلدان عربية عديدة فترات طويلة وخارقة 

الطوارئ،  حكم  اأو  العرفية  الأح��ك��ام  من  للعادة 

دائًما  اأ�شلوًبا  الموؤقتة  الإج���راءات  فيها  تحّولت 

لتوجيه الحياة ال�شيا�شية. ذلك اأن حالة الطوارئ 

تمنح الحكومة المعنّية ال�شلطة وال�شالحية لتعليق 

اأّي��ة  اإل��ى  اإ�شافًة  تلك الأع��م��ال الإره��اب��ي��ة، وذل��ك 

لكن  ال�شدد«.  ه��ذا  في  تتخذ  قد  اأخ��رى  تدابير 

الف�شل  بموجب  اتخذ  الذي  الملزم،  القرار  هذا 

ال�شابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم يقّدم تعريًفا 

ل�شطالح »الإرهاب«. الجديرة مالحظته في هذا 

اإىل اأي حّد ت�صمن الدولة االإطار 4-3 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

احلقوق االأ�صا�صية؟

اأن ي�شفوا  ولبنان، واملغرب  والكويت،  الفل�شطينية املحتلة،  الأر�س  امل�شتجيبني يف  ُطلب من 

اإذا كانوا يثقون مبختلف املنظمات املدنية،  عالقتهم بدولهم وموؤ�ش�شاتها. وعندما �شئلوا عما 

واملجال�س التمثيلية، واملجال�س املحلية، تنوعت اإجاباتهم ب�شكل وا�شح. فلم تعرب غري اأقلية من 

امل�شتجيبني يف البلدان الأربعة عن م�شتًوى عاٍل من الثقة مبوؤ�ش�شات الدولة. بينما اأعربت الأغلبية 

الفل�شطينية املحتلة،  الأر�س  الكويت، تليها  الأعلى يف  الثقة  عن ثقة حمدودة. وجتّلى م�شتوى 

وكان امل�شتوى الأدنى يف املغرب، ثم يف لبنان. وهذه النتيجة تدعو اإىل الَده�س اإذ اإنها تعك�س 

خيبة الأمل من اأداء املوؤ�ش�شات التمثيلية يف اثنني من البلدان العربية التي قطعت اأ�شواًطا بعيدًة 

اأعرب  الكويت،  للمواطنني. ويف الجتاه املعاك�س لذلك، وبا�شتثناء  ال�شيا�شية  يف منح احلريات 

املواطنون يف البلدان الثالثة الأخرى عن درجة اأعلى من الثقة باجلمعيات اخلريية. اأفيعود ال�شبب 

يف ذلك اإىل اأن موؤ�ش�شات الدولة يف تلك البلدان ل تتيح التمتع باحلريات العامة؟ ال�شكل اأدناه 

يو�شح الإجابات عن هذا ال�شوؤال يف العينات الأربع: 

ُتظهر الإجابات يف البلدان الأربعة اختالًفا مماثالً يف تقومي النا�س مل�شتوى احلريات العامة املتاحة 

العادلة  واملحاكمة  والتعبري  العتقاد  حريات  اأن  يرون  ملن  املئوية  الن�شبة  وكانت  بلدانهم.  يف 

يف  بارًزا  لي�س  التنظيم  حق  اأن  الكويتيون  ويعتقد  الكويت.  يف  الأعلى  هي  بعيد  حد  اإىل  متاحة 

بلدهم، واأنه متاح بدرجة اأقل بكثري من احلقوق الأخرى. يليهم اللبنانيون يف ما يتعلق بتوافر هذه 

احلقوق يف بالدهم: فرتى ن�شبة كبرية )40 يف املائة( منهم اأن حقوق العتقاد والتعبري والتنظيم 

الفل�شطينية املحتلة  الأر�س  اأعلى مما هي لدى نظرائهم يف  ًدا يف لبنان. ن�شبة هوؤلء 
ِّ
م�شونة جي

40 يف املائة من  الفل�شطينية املحتّلة، حيث يرى  الأر�س  با�شتثناء حرية العتقاد يف  واملغرب، 

اأفراد العينة اأنها م�شونة اإىل حد كبري، ون�شبة اأقل )38 يف املائة( اأنها م�شونة اإىل حد ما. واأفادت 

حريات  اأن  املحتلة  الفل�شطينية  والأر�س  املغرب  يف  العينة  ربع  تبلغ  ل  تكاد  منهم  قليلة  ن�شبة 

ًدا. واأعربت ن�شبة �شئيلة – اأقل من ُخم�س العينة يف كلٍّ من الأر�س 
ِّ
التعبري والتنظيم م�شونة جي

الفل�شطينية املحتلة ولبنان واأقل من الُع�رسْ يف املغرب – عن اعتقادها باأن حرية املحاكمة العادلة 

متاحة يف تلك البلدان. وكانت الأغلبية تعتقد اأن العك�س هو ال�شحيح.

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

المحاكمة العادلة

حرية التنظيم

حرية التعبير

حرية العتقاد

اإلى حد مااإلى حد بعيد

اىل اأّي حدٍّ حترتم الدولة احلقوق االأ�صا�صّية؟
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اأخفقت قوانني مكافحة 

الإرهاب يف حتقيق التوازن 

بني اأمن املجتمع واملحافظة 

على احلقوق الفردية 
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 جلاأ عدد من احلكومات

 العربية اإىل اإعالن حالت

 الطوارئ لفرتات ممتّدة

 دون اأن تكون ثّمة

تربيرات ل�شتمرارها

 ل تاأتي املخاطر التي

 تهّدد ا�شتقالل الق�شاء

 يف بع�س الدول من

 الد�شاتري، بل تاأتي من

ال�شلطة التنفيذية

البلد
ال�صنة التي اأعلنت فيها 

حالة الطوارئ

الأر�س الفل�شطينية 

املحتلة
2007

ال�شودان

 2005 يف اإقليم دارفور

 )ثم امتدت اإىل جميع اأنحاء البالد

يف اأيار/مايو 2008(

2004العراق

1992اجلزائر

1981م�رس

1963�شورية

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008.

البلدان العربية التي  اجلدول 1-3

كانت فيها حالة الطوارئ قائمة خالل العام 2008

القانون  واأح��ك��ام  الد�شتور  ب��ن��ود  ببع�س  العمل 

وين�شجم   – وتعطيلها  الإن�شان  بحقوق  المت�شلة 

المدنية  بالحقوق  الخا�س  الدولي  العهد  مع  ذلك 

في  ال�شتمرار  الواجب  من  اأن  غير  وال�شيا�شية. 

اح��ت��رام ع���دد م��ن ه���ذه ال��ح��ق��وق – م��ث��ل حرية 

القانون  تطبيق  وعدم  التعذيب،  وحظر  العتقاد، 

باأثر رجعي. ويفتر�س اأن تكون حالة الطوارئ حالة 

موؤقتة ُتفر�س فقط لمواجهة خطر يهدد ا�شتقالل 

الطبيعي  الأداء  اأو  اأرا���ش��ي��ه��ا،  و�شالمة  ال��دول��ة 

ذلك  من  الرغم  وعلى  الد�شتورية.  للموؤ�ش�شات 

لجاأ عدد من الحكومات العربية اإلى اإعالن حالت 

الطوارئ لفتراٍت ممتّدة دون اأن تكون ثّمة تبريرات 

ل�شتمرارها، وغالًبا ما تكون حالة الطوارئ ذريعًة 

اأية  من  الحّكام  واإعفاء  الأ�شا�شية  الحقوق  لتعليق 

اأ�شاًل.  �شعيفة  كانت  مهما  د�شتورية،  تقييدات 

كانت  الإن�شان  لحقوق  العربية  المنظمة  وح�شب 

عربية  بلدان  �شتة  في  مفرو�شة  ال��ط��وارئ  حالة 

خالل العام 2008.

 انتهاك الحق في الحياة من خالل التعذيب 

و�شوء المعاملة

التعّدي  لأّن  مبا�شرة،  الدولة  يورط  النتهاك  هذا 

العموم، عبر  على  يتّم،  اإنما  الحياة  في  الحق  على 

ر�شميين  موظفين  اأيدي  وعلى  الحكومية  الأجهزة 

لحقوق  ال��ع��رب��ي��ة  المنظمة  ت��ق��ري��ر  وي����ورد  ف��ي��ه��ا. 

اأمثلًة على انتهاك هذا الحق   2008 الإن�شان للعام 

 وهذه البلدان، اإ�شافًة اإلى 
7
في ثمانية بلدان عربية.

الأر�س الفل�شطينية المحتلة والعراق، هي: الأردن، 

والمغرب.  وم�شر،  والكويت،  و�شورية،  وال�شعودية، 

المتحدة  لالأمم  ال�شامية  المفو�شية  تقارير  وت�شير 

لحقوق الإن�شان، ا�شتناًدا اإلى تقارير منظمات حقوق 

 اإلى اأن هناك حالت 
8
الإن�شان الإقليمية والعالمية،

تعذيب في البحرين وتون�س والجزائر والمغرب.

 الحتجاز والنتهاك غير القانوني للحق

في الحرية

تنت�شر ممار�شة انتهاك الحق في الحرية على نطاق 

وا�شع في البلدان العربية. وهي �شائعة في العديد 

الآلف في  ويبلغ عدد �شحاياها  البلدان  من هذه 

بع�س الحالت. ويرتبط انت�شار هذه الممار�شة بما 

ي�شمى »الحرب على الإرهاب«، غير اأن �شحايا هذه 

الممار�شة في اأكثر البلدان الأخرى هم على الأغلب 

المنظمة  تقرير  ويذكر  ال�شيا�شية.  المعار�شة  من 

العربية لحقوق الإن�شان اأ�شماء اإحدى ع�شرة دولة 

عن  فيها  المواطنين  حّريات  بتقييد  قامت  عربية 

وهي  الق�شاء،  الى  اللجوء  دون  الحتجاز  طريق 

وال�شودان  وال�شعودية  وتون�س  والبحرين  الأردن 

واليمن.  وموريتانيا  وم�شر  وليبيا  ولبنان  و�شورية 

وعلى الرغم من عدم توافر اإح�شاءات ر�شمية عن 

اأعداد المحتجزين في هذه البلدان، ت�شير الأعداد 

المذكورة في تقرير المنظمة اإلى �شخامة �شحايا 

هذا النتهاك الذين قد يزيدون على ع�شرة اآلف 

للعام  المنظمة  تقرير  وي�شير  الأحيان.  بع�س  في 

من  ع��دد  ف��ي  المعنية  ال�شلطات  اأن  اإل��ى   2008

بع�س  �شراح  باإطالق  ب��داأت  قد  العربية،  البلدان 

9
هوؤلء المعتقلين.

ا�شتقالل الق�شاء – الفجوة بين الن�ّس 

والتطبيق

ل تاأتي المخاطر التي تهّدد ا�شتقالل الق�شاء من 

هذا  �شاأن  من  العموم،  على  ُتعلي،  التي  الد�شاتير 

وتعاني  التنفيذية.  ال�شلطة  من  تاأتي  بل  المبداإ، 

الموؤ�ش�شات الق�شائية العربية جميًعا �شكاًل اأو اآخر 

ا�شتقاللها جراء هيمنة  تنتق�س من  من ممار�شة 

الت�شريعية  ال�شلطتين  على  التنفيذية  ال�شلطة 

وا�شحة  فجوة  قيام  ذلك  نتائج  ومن  والق�شائية. 

والممار�شات  جهة  من  الد�شتورية  الن�شو�س  بين 

الفعلية من جهة اأخرى. ول يقت�شر الأمر على اأن 

اإن  بل  الدولة  راأ���س  با�شم  وتنفذ  ت�شدر  الأحكام 

رئي�س الدولة هو الموؤتمن على رئا�شة الأجهزة التي 

تتولى الإ�شراف والرقابة على الق�شاء. وغني عن 

البيان اأن ال�شلطة التنفيذّية تتمتع اإ�شافًة اإلى ذلك 

�شلك  في  والترقيات  التعيينات  في  وا�شع  بنفوٍذ 

الق�شاء، وفي تكليف الق�شاة مهماٍت خارج نطاق 
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اأبرز النتهاكات 

لال�شتقالل املوؤ�ش�شي 

للق�شاء هو وجود اأنواع 

من املحاكم ال�شتثنائية

عندما تكون و�شائل القّوة 

حتت �شيطرة جماعات غري 

ر�شمية، قلما تكون النتائج 

موؤاتية لأمن املواطنني

مهماتهم الوظيفية العادية، وفي مجالت التفتي�س 

والتاأديب الق�شائي.

غير اأن اأبرز النتهاكات لال�شتقالل الموؤ�ش�شي 

العربية هو وجود  البلدان  العديد من  للق�شاء في 

من  كثير  ف��ي  ال�شتثنائية  المحاكم  م��ن  اأن����واع 

البلدان العربية، مع ما ينطوي عليه ذلك من خرق 

في  �شيما  ول  الأف��راد،  لحقوق  القانونية  للحماية 

المجال الجنائي، في تلك المحاكم غير الم�شتقلة. 

المحاكم  واأب��رزه��ا   – المحاكم  من  النوع  وه��ذا 

اإنكاًرا  يمثل   – الدولة  اأم��ن  ومحاكم  الع�شكرية 

ا من �شمانات  لمفهوم القا�شي الطبيعي وانتقا�شً

المحاكمة العادلة.

حدود  تمتد  التي  الع�شكرية،  المحاكم  وتجد 

بع�س  في  المدنيين  محاكمة  لت�شمل  �شالحياتها 

البلدان العربية، وبخا�شة في الجرائم ال�شيا�شية، 

على  الأمثلة  واأبرز  العادي.  القانون  في  لها  �شنًدا 

م�شر،  في   1966/25 الرقم  القانون  هو  ذل��ك 

المحكمة  �شالحية  م��ن   6 ال��م��ادة  تو�شع  حيث 

للنظر  الطوارئ،  حالت  في  وبخا�شة  الع�شكرية، 

يحيلها  القانون  في  عليها  ين�ّس  جريمة  اأي��ة  في 

عليها رئي�س الجمهورية. ولكّن الأهّم من ذلك هو 

اأن النطاق الوا�شع ل�شالحيات الق�شاء الع�شكري 

قد ثّبتته الد�شاتير العربية ب�شورة �شريحة. 

الأخ��رى،  ال�شتثنائي  الق�شاء  اأ�شكال  وتفتقر 

المحاكمة  اإلى �شمانات  الدولة،  اأمن  مثل محاكم 

العادلة، وهي تنت�شر في عدد من البلدان العربية. 

بموجب  الدولة  لأمن  محاكم  �شّكلت  الأردن،  ففي 

ومنحت  وتعديالته،   1959/17 الرقم  القانون 

الجرائم  بع�س  في  للنظر  الالزمة  ال�شالحيات 

وم��ن��ه��ا ال��ج��رائ��م ���ش��د اأم����ن ال���دول���ة ال��داخ��ل��ي 

والخارجي وجرائم المخدرات. وفي �شورية، ن�ّس 

 28 في  ال�شادر   47 الرقم  الت�شريعي  المر�شوم 

اآذار/مار�س من العام 1968 على ت�شكيل محكمة 

عليا لأمن الدولة. وتق�شي المادة الأولى في الفقرة 

)اأ( من المر�شوم باأن »تمار�س مهامها ]...[ وذلك 

 7 المادة  تن�س  بينما  العرفي«،  الحاكم  من  باأمر 

اأمن  محاكم  تتقيد  »ل  اأن  على  )اأ(  الفقرة  في 

عليها  المن�شو�س  الأ�شولية  ب��الإج��راءات  الدولة 

اأدوار  جميع  في  وذل��ك  النافذة،  الت�شريعات  في 

واإجراءات المالحقة والتحقيق والمحاكمة«.

وقد اجتهد الق�شاة في بع�س البلدان العربية 

لتكري�س مبداإ ال�شتقالل الق�شائي وتحقيق التقّدم 

في هذا المجال. ولعلَّ من الأمثلة الجدير ذكرها 

في هذا ال�شدد الإ�شالحات القانونية في الجزائر 

اأع�شاء  اأغلبية  تكون  اأن  فر�شت  التي   2006 عام 

المنتخبين.  الق�شاة  من  الأعلى،  الق�شاء  مجل�س 

)محّمد نور فرحات، ورقة خلفّية للتقرير(

 3.  احتكار الدولة ال�صتخدام 
القوة واالإكراه

تكون  عندما  يتعّزز  الإن�شان  اأم��ن  اأن  المعروف 

القّوة  و�شائل  با�شتخدام  ت�شتاأثر  التي  هي  الدولة 

والإكراه وتوّظفها لحماية حقوق النا�س، المواطنين 

وغير المواطنين على حد �شواء، والدفاع عن هذه 

الحقوق. وعندما تكون و�شائل القّوة تحت �شيطرة 

لأمن  موؤاتيًة  النتائج  تكون  قّلما  اأخ��رى،  جماعات 

10
المواطنين.

وقد واجه بع�س البلدان العربية هذه الم�شكلة 

ال�شودان  اإلى  فاإ�شافًة  الما�شيين.  العقدين  خالل 

حروًبا  قا�شت  التي  ولبنان  وال��ع��راق  وال�شومال 

بلدان  واجهت  الهوية،  �شعارات  فيها  ُرفعت  اأهلية 

جانب  من  الم�شّلح  التمّرد  تحّديات  اأخرى  عربية 

�شريحة من المواطنين. لكن عندما اأثيرت م�شاألة 

الأم��ر  ك��ان  المذكورة،  التمّرد  ح��الت  في  الهوية 

يتعّلق بالهوية ال�شيا�شية للدولة اأكثر منه بمطالبة 

وقد  بحقوقها.  الأّم��ة  داخل  معينة  هوّية  ذات  فئة 

البلدان  ه��ذه  بع�س  ف��ي  ال��دول��ة  �شلطات  اأثبتت 

للتمّرد  الت�شّدي  عند  الأم��ن  فر�س  عن  عجزها 

الم�شّلح، كما حدث في بع�س البلدان العربية خالل 

ت�شعينات القرن الما�شي. هذا وخا�شت حكومات 

في  متمّردة  جماعات  �شد  محدودًة  حروًبا  اأخرى 

ال�شنوات الأخيرة، بينما عانت دول اأخرى وبن�شب 

متفاوتة، عنًفا م�شّلًحا تفاوت في �شّدته و�شارك فيه 

مواطنون منها ومن بلدان عربية اأخرى.

وفي البلدان العربية، تبرز واحدة من الق�شايا 

مع  ال����دول  ه���ذه  ت��ع��ام��ل  كيفية  ح���ول  الرئي�شية 

تتذّرع  ما  فكثيًرا  ال�شيا�شية.  الإ�شالمية  الحركات 

امل�شدر: املنظمة العربية حلقوق الإن�شان 2008.

.. البيانات غري متوافرة.

املعتقلون ال�صيا�صيون يف 5 بلدان عربية، 2005 و2007

عدد املعتقلني ال�صيا�صيني البلد

2005

عدد املعتقلني ال�صيا�صيني 

 2007

 26,000 العراق

)انخف�س اإىل 14,000(

24,661

..10,000م�رس

5,870..لبنان

9,00011,000الأر�س الفل�شطينية املحتلة

..1,000اليمن

اجلدول 2-3
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البلدان  اأعلى مما هو معهود في  بدرجة  الجريمة 

الح��ت��الل  ح���الت  وبا�شتثناء  الأخ����رى.  النامية 

الأج��ن��ب��ي وال��ح��رب الأه��ل��ي��ة، ف��اإن ت��وات��ر ح��وادث 

هو  يظّل  ن�شبيًّا،  المنخف�شة  التقليدية،  الإج��رام 

ال�شائد في البلدان العربية.

الموؤ�ّشر المفيد لمقارنة و�شع البلدان العربية 

وتقّدم  القتل.  جرائم  معدلت  هو  اأخرى  بمناطق 

البيانات الآتية ال�شادرة عن مكتب الأمم المتحدة 

المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مقارنة بين 

12
عدد من مناطق العالم من ناحية هذا الموؤ�شر.

اأدنى معدلت جرائم  اأّن  تو�شح هذه البيانات 

وينبغي  العربية.  البلدان  العالم هي في  القتل في 

التاأكيد اأن هذه الإح�شائات تعود اإلى العام 2002، 

اأي اإلى ما قبل احتالل العراق وت�شاعد النزاع في 

ال�شودان وغزة. ومع ذلك فاإن هذه البلدان، التي 

فرعيتين  منطقتين  ب�شورة   1-3 ال�شكل  بيَّنها 

والأو�شط/ الأدن��ى  وال�شرق  اأفريقيا  �شمال  )هما 

اإ�شرائيل  كذلك  ت�شمل  التي  اآ�شيا،  غ��رب  جنوب 

معدلت  اأدن���ى  فقط  ت�شم  ل  وت��رك��ي��ا(،  واإي����ران 

مناطق  في  ال�شرطة  لدى  الم�شجلة  القتل  جرائم 

النامية  العالم  بلدان  كل  في  بل  جميًعا،  الجنوب 

والمتقدمة على حد �شواء.

الدول بالمخاطر التي تمّثلها هذه الحركات لتبرير 

النق�شا�س على الحقوق ال�شيا�شية والمدنية. غير 

واأمن  ال�شتقرار  على  للحفاظ  الأمثل  ال�شبيل  اأن 

المواطنين اإنما يكمن في اإدخال الحركات ال�شلمية 

11
في اإطار الن�شاط ال�شيا�شي الم�شروع.

من الوا�شح اأن قدرة الدولة على تحقيق الأمن 

لة لعوامل عديدة ل تعتمد  في اأرا�شيها هي مح�شّ

مثل  والتنظيمية،  المادية  الإمكانات  على  فقط 

ونوعية  الم�شلحة  وال��ق��وات  ال�شرطة  ق��وات  حجم 

ال�شالح والتدريب. فلي�س في و�شع اأية دولة، مهما 

كان حجمها اأو درجة الت�شلح فيها، اأن ت�شمن الأمن 

اأن  الدولة  ت�شتطيع  وق��د  اأرا�شيها.  على  المطلق 

ا�شتخدام  الوقت عن طريق  اإرادتها بع�س  تفر�س 

القوة، غير اأن الدولة التي �شيحالفها النجاح اأكثر 

من غيرها هي الدولة التي تحمي حقوق مواطنيها، 

وتقبل الم�شاركة في ال�شلطة فُينظر اإليها على اأنها 

دولة تتمّتع بال�شرعية وبثقة مواطنيها ور�شاهم. 

في  العربية  البلدان  مواطنو  يعي�س  حين  وفي 

فر�س  تقّل  حيث  الحرية،  اإلى  غالًبا  تفتقر  اأجواء 

اأن  حين  وف��ي  والتمثيل،  التعبير  حرية  ممار�شة 

اأجهزة الدولة قد ت�شتخدم العنف �شّد مواطنيها، 

�شد  الحماية  ي�شمن  ال��ب��ل��دان  ه��ذه  بع�س  ف���اإن 

 قدرة الدولة على حتقيق

 الأمن يف اأرا�شيها ل تعتمد

 فقط على حجم قوات

 ال�رسطة والقوات امل�شلحة

معدالت القتل املق�صود )لكل 100,000 من ال�صكان( يف مناطق خمتلفة 

من العامل، 2002

امل�شدر: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 2005 )بالإجنليزية(.

ال�شرق الأدنى والأو�شط 

وجنوب غرب اأ�شيا

�شمال افريقيا

اأوروبا الغربية والو�شطى

اأ�شتراليا

اأوروبا الجنوبية وال�شرقية

جنوب اآ�شيا

اأميركا ال�شمالية

�شرق افريقيا

اأ�شيا الو�شطى وبلدان 

ما وراء القوقاز

�شرق اأوروبا

اأميركا الالتينية

�شرق وجنوب �شرق اآ�شيا

اأميركا الجنوبية

و�شط وجنوب وغرب افريقيا

جزر الكاريبي

051015202530

 الدولة الناجحة هيال�صكل 1-3

 الدولة التي حتمي

 حقوق مواطنيها، وتقبل

 امل�شاركة يف ال�شلطة

 فُينظر اإليها على اأنها

دولة تتمّتع بال�رسعية
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متّثل قوى الأمن والقوات 

امل�شلحة التي ل تخ�شع 

للرقابة العامة تهديًدا 

ا لأمن الإن�شان جّديًّ

على �شبيل المثال، في تبرئة الكثيرين ممن وجهت 

اإليهم الأجهزة الأمنية تهمة جريمة الإرهاب، كما 

طلب اأع�شاء في مجل�س ال�شعب من وزارة الداخلية 

معلومات عن عدد الموقوفين واأو�شاعهم. وقّدمت 

المغربي  ال�شعب  اإلى  اعتذاًرا  المغربية  الحكومة 

العقود  خالل  الإن�شان  لحقوق  الدولة  انتهاك  عن 

الثالثة الأخيرة من القرن الع�شرين، واأقال الملك 

محمد ال�شاد�س وزير الداخلية الذي ارتبط ا�شمه 

بهذه الممار�شات. والواقع اأن بع�س كليات ال�شرطة 

في البلدان العربية قد اأدخلت ثقافة حقوق الإن�شان 

في  ال�شلطات  تتولى  كما  الدرا�شي،  منهجها  في 

بع�س هذه البلدان تنظيم دورات تدريبية ل�شباط 

ذلك  اأن  اإل   
14

المو�شوعات. ه��ذه  ح��ول  ال�شرطة 

كله ل ي�شكل ال اختراًقا �شغيًرا في اأ�شوار ح�شن 

منيع تعمل خلفه قوى الأمن في كل البلدان العربية 

تقريًبا.

المعايير  وفق  العربية  البلدان  اأداء  قيا�س  اإن 

الدولة  بين  العالقة  اأن  يوؤكد  ا�شتعر�شناها،  التي 

واأمن الإن�شان ملتب�شة. ففيما يتوقع من الدولة اأن 

ت�شمن حقوق الإن�شان، نراها في عدة دول عربية 

تمثل م�شدًرا لتهديده ولتقوي�س المعاهدات الدولية 

والأحكام الد�شتورية الوطنية. ويبقى تر�شيخ حكم 

القانون واإقامة الحكم الر�شيد في البلدان العربية 

�شرًطا لإر�شاء الأ�ش�س الالزمة ل�شرعية الدولة التي 

الحياة  حماية  المطاف،  اآخر  في  تكفل،  اأن  يجب 

4.  ال�صوابط الموؤ�ص�صية لمنع اإ�صاءة 
ا�صتخدام ال�صلطة

تخ�شع  ل  التي  الم�شلحة  والقوات  الأم��ن  قوى  اإن 

الإن�شان،  لأمن  جّديًّا  تهديًدا  تمّثل  العامة  للرقابة 

عديدة.  عربية  بلدان  تجربة  به  ت�شهد  ما  وذل��ك 

فمعظم الحكومات العربية ت�شتاأثر ب�شلطات مطلقة 

تحافظ عليها بتو�شيع هام�س المناورة اأمام اأجهزة 

المواطنين وحقوقهم  الأمن، على ح�شاب حريات 

عن  الناجمة  النتهاكات  ُدون��ت  وق��د  الأ�شا�شية. 

من   - العربية  الحكومات  ت�شمح  عندما   – ذلك 

جانب منظمات حقوق الإن�شان المحلية والإقليمية 

التي  المتحدة  الأمم  وكالت  جانب  ومن  والدولية 

13
تتولى متابعة تلك الم�شائل.

تتمتع  اأج��واء  في  العربية  الأم��ن  دوائ��ر  تعمل 

الأدوات  من  لأنها  الم�شاءلة  من  بالح�شانة  فيها 

الدولة،  رئي�س  لم�شلحة  مبا�شر  ب�شكل  تعمل  التي 

�شلطاتها  وتتعزز  وح���ده.  اأم��ام��ه  م�شوؤولًة  وُت��ع��ّد 

ا�شتقالل  في  التنفيذية  ال�شلطة  بتدخل  الهائلة 

الق�شاء وبال�شيطرة التي يمار�شها الحزب الحاكم 

في اأغلب الدول على ال�شلطة الت�شريعية، وبتكميم 

تنتفي  ال��ظ��روف  ه��ذه  وف��ي ظل  الإع���الم.  و�شائل 

الرقابة الت�شريعية وال�شعبية على تلك الدوائر. 

في الواقع يتفاوت غياب هذه ال�شلطة الرقابية 

م�شر،  في  الق�شاة  نجح  فقد  واأخ��رى:  دول��ة  بين 

�صيطرة ال�صلطة التنفيذية يف مواجهة االإ�صالح يف قطاع االأمن

ف رئي�س اأية دولة 
َّ
عر

ُ
كما هي الحال في العديد من الأنظمة الديمقراطية الحقيقية، ي

عربية اإجمالً، من الناحية الد�شتورية، باأنه القائد الأعلى للقوات الم�شلحة الوطنية. 

اأية رقابة متبادلة  اأن الفرق الأ�شا�شي في المنطقة العربية يكمن في غياب  غير 

بين ال�شلطات يمكن من خاللها م�شاءلة الرئي�س الأعلى حول تنفيذ مهامه.

الأمن،  الفعلية على قطاع  ال�شيطرة  اأي قدر من  العربية  للبرلمانات  ولي�س 

اإن البرلمانات في المنطقة العربية درجت على اعتبار ق�شايا الأمن والدفاع  بل 

في  الت�شريعية  المجال�س  وتفتقر  بها.  الم�شا�س  يمكن  ل  التي  المحظورات  من 

اأغلب الأحيان اإلى التفوي�س الد�شتوري بم�شاءلة الرئي�س التنفيذي الأعلى حول 

طة )ناهيك 
ّ
هذه الم�شائل، اأو طلب تقديم ميزانية للدفاع، واإن كانت عامة ومب�ش

بالنفقات والم�شتريات(. وحتى في القلة القليلة من البرلمانات التي يجيز لها 

وم�شر  ولبنان  الكويت  في  الحال  هي  كما  الميزانيات،  على  الإ�شراف  الد�شتور 

ر اأن ل تمار�س هذه ال�شالحية. اأما في البلدان العربية 
ِ
والمغرب واليمن فاإنها توؤْث

التي ل تعرف المجال�س الت�شريعية اإطالًقا، فال �شوابط عامة فيها اإل في ما ندر، 

وخطط  ال�شيا�شات  ر�شم  في  مطلقة  ب�شلطة  فيها  التنفيذي  ال�شلطة  وتتمتع 

الت�شغيل وو�شع الميزانيات.

التدقيق  عمليات  ا�شتباق  في  فعاليتها  التنفيذية  ال�شلطة  اأثبتت  وقد 

وتمثل  بذلك.  ا، 
ًّ
ا�شمي لها،  م�شموًحا  كان  واإن  حتى  م�شارها  تحويل  اأو  البرلمانية 

الدفاع  فوزيرا  البرلماني.  الإ�شراف  هذا  من  ومنفردة،  م�شهودة،  حالة  الكويت 

ال�شوؤون  لجنة  وتتولى  الأمة،  مجل�س  جانب  من  للم�شاءلة  يخ�شعان  والداخلية 

الداخلية والدفاع ا�شتجواب الوزراء وكبار الم�شوؤولين في اأجهزة الأمن، بما فيها 

منذ  الإن�شان  اأو�شاع حقوق  �شنوية عن  تقارير  تن�شر  زالت  وما  المخابرات.  اإدارة 

عام 2002.

لقد ترتبت على الرقابة الح�شرية التي تمار�شها ال�شلطات التنفيذية على 

قطاع الأمن، والتي ل تخ�شع للم�شاءلة، م�شاعفات اإ�شكالية على قدرة هذا القطاع، 

واأدت اإلى غياب التخطيط ال�شليم للميزانيات والرقابة المالية وال�شفافية. ي�شاف 

غيبت  فقد  الفعالة،  البرلمانية  الم�شاءلت  غياب  من  الرغم  على  اأنه،  ذلك  اإلى 

ال�شلطة التنفيذية في عدد من البلدان العربية ق�شايا الأمن بعيًدا عن النقا�س 

والتمحي�س في المجال العام، وذلك بت�شكيل مجال�س لالأمن القومي م�شوؤولة اأمام 

رئي�س الدولة وحده دون غيره.

ورافق انت�شار المنظمات الأمنية بطبيعة الحال ترهل اإداري وا�شح في اأعداد 

الموظفين، وتمايز وظيفي �شعيف بين مختلف الخدمات، وازدواجية في الأدوار، 

ونفور بنيوي من التن�شيق بين الخدمات، وت�شخم متعاظم في ك�شوف الأجور. ومن 

�شاأن هذه العوامل اأن توؤدي اإلى ترّدي الأداء وعدم الكفاءة المالية، ويف�شي ذلك 

كله اإلى هبوط حاد في م�شتوى القدرات في قطاع الأمن في كل اأرجاء المنطقة.

.2007 Sayigh :امل�شدر

االإطار 5-3
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 تطرح ق�شية دارفور

 مثال �شارخا على

اإخفاق الدولة

القيود  وف��ر���س  الإن�شانية،  وال��ح��ري��ات  الب�شرية 

وال�شوابط على جميع اأ�شكال الإكراه والتمييز. وما 

لم ت�شتكمل مثل هذه الخطوات، �شيظّل المواطنون 

الأمن  وانعدام  الإق�شاء  �شنوف  مختِلَف  يعانون 

ال�شيا�شي التي يظهرها ال�شكل )2-3(.

 الأزمة في دارفور: نموذج ماأ�شاوي 

لإخفاق الدولة

ما زال ي�شّكل ال�شراع الدائر في دارفور اأحد اأخطر 

�شخامة  وتمثل  العربية.  المنطقة  في  النزاعات 

قيامها  في  اأ�شهمت  التي  الإن�شانية،  الأزم��ة  هذه 

ال�شيا�شات ال�شابقة للحكومة ال�شودانية ومقارباتها 

م�شهوًدا  مثاًل  الأح��داث،  مع  التعامل  في  الحالية 

على دور الدولة في مفاقمة انعدام اأمن الإن�شان. 

ومع اأن الدولة ال�شودانية تهدد اأمن المواطنين في 

دارفور  في  دورها  فاإن  البالد،  من  اأخرى  مناطق 

كل  وفق  الدولة  اإخفاق  على  �شارًخا  مثاًل  يطرح 

معايير �شلوك الدول التي يتبّناها هذا التقرير )في 

4 اآذار/مار�س 2009، اأ�شدرت المحكمة الجنائية 

الدولية اأمًرا بالقب�س على الرئي�س ال�شوداني عمر 

ارتكابه جرائم حرب وجرائم �شّد  بتهمة  الب�شير 

الإن�شانية في دارفور(.

الحقائق  لتق�شي  الدولية  البعثة  اأ�شارت  لقد 

حول دارفور في تقريرها الذي قدمته اإلى الأمين 

الثاني/يناير  كانون  في  المتحدة  لالأمم  العام 

والميلي�شيات  الحكومة  ق��وات  اأّن  اإل��ى   
152005

وا�شع  نطاق  على  ارتكبتا،  ق��د  معها  المتحالفة 

�شد  وج��رائ��م  ح��رب  جرائم  متوا�شلة،  وب�شورة 

والغت�شاب  والتعذيب  القتل  فيها  بما  الإن�شانية، 

والح��ت��ج��از  محاكمة  دون  والإع�����دام  الجماعي 

»الإب��ادة  م�شطلح  اأن  البعثة  ووج��دت  التع�شفي. 

الجماعية« ل ينطبق، من الوجهة الفنية وبالمعنى 

القانوني، لعدم وجود عن�شر الق�شد الالزم لمثل 

النتهاكات  اأن  اأك���دت  اأن��ه��ا  غير  الجريمة.  ه��ذه 

»التي  الإن�شاني  والقانون  الإن�شان  لحقوق  الهائلة 

ق��د ل ت��ك��ون اأق���ل خ��ط��ورًة وف��ظ��اع��ًة م��ن الإب���ادة 

 ما تزال م�شتمرة. ووجدت البعثة اأن 
16

الجماعية«،

جنب  اإلى  جنًبا  تعمل  كانت  الجنجويد  ميلي�شيات 

بري  بدعم  اأو  الحكومية،  الم�شلحة  ال��ق��وات  مع 

وجوي منها.

بالنتهاكات  يت�شم  دارفور  في  الو�شع  وا�شتمر 

الإن�����ش��ان  لحقوق  الن��ت�����ش��ار  ال��وا���ش��ع��ة  المنّظمة 

اأ�شفر القتال بين  والقانون الدولي الإن�شاني. فقد 

قوات الحكومة ال�شودانية والأطراف الموقعة، وغير 

الموقعة، على اتفاقية ال�شالم في دارفور في العام 

البلدان العربية مقارنًة باملناطق االأخرى،  حكم القانون – 

1998 و2007

0 -20.5 -1.51 -11.5 -0.52

امل�شدر: ح�شابات تقرير التنمية الإن�شانية العربية/برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، بال�شتناد اإىل بيانات البنك الدويل 

2008 )بالإجنليزية(.

مالحظة: يتدرج موؤ�شر حكم القانون على �شلم يراوح بني 2.5- و2.5؛ وكلما زادت الدرجة كان م�شتوى حكم القانون 

اأف�شل. وهو موؤ�شر ذاتّي يتم جتميعه من خمتِلف امل�شادر ومدركات القيا�س ملفهوَمي: عدم النحياز القانوين والحرتام 

ال�شعبي للقانون.

20071998

اأفريقيا جنوب ال�شحراء

جزر الكاريبي

�شرق اآ�شيا

اأوروبا ال�شرقية 

والبلطيق

اأميركا الالتينية

البلدان العربية

الإ�شابات  �شقوط  عن  اأخ��رى،  واأط���راف   ،2006

بين المدنيين والتدمير الوا�شع للممتلكات المدنية 

بما فيها المنازل والأ�شواق وفقدان م�شادر الرزق 

بالقتال.  المتاأثرة  للفئات  الجماعي  والتهجير 

ي�شاف اإلى ذلك اأن التزايد في زعزعة الأمن يوؤّثر 

اإلى  بالن�شبة  والأم��ن  الإن�شاني  المجال  في  �شلًبا 

اأرجاء  جميع  وفي  وتوا�شلت،  المدنيين.  ال�شكان 

�شد  الجن�شي  والإي����ذاء  العنف  اأع��م��ال  دارف���ور، 

الن�شاء والأطفال من جانب اأ�شخا�س تابعين للدولة 

اأو غير تابعين لها ومن جانب اأطراف اأخرى، مثل 

هذه  وت�شود  الإجرامية.  والع�شابات  الجماعات 

الأجواء �شعور المرتكبين بح�شانة �شّد الم�شاءلة، 

اإذ تهمل الدولة التحقيق في هذه الحالت، وتهمل 

هذه  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  مرتكبي  محاكمة 

17
ومعاقبتهم.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ات��خ��اذ ال��ح��ك��وم��ة بع�س 

الإجراءات لحماية ال�شكان المدنيين ومنع العتداء 

ما  ال�شكان  هوؤلء  باأن  تفيد  التقارير  فاإن  عليهم، 

زالوا يتعر�شون ل�شل�شلة من التهديدات. ففي �شهر 

م�شادر  ح�شب  ه��ن��اك،  ك��ان   2008 تموز/يوليو 

المت�شررين  من  مليون   4.27  
18

المتحدة، الأم��م 

 2.5 بينهم  ال��م�����ش��اع��دة،  اإل���ى  يحتاجون  ال��ذي��ن 

مليون من المهجرين داخليًّا. وقد طلب ربع مليون 

زالت  وم��ا  ت�شاد.  اإل��ى  اللجوء  دارف��ور  اأهالي  من 

ال�شطرابات التي تلحق ال�شرر بالآلف م�شتمرة. 

الأربعة  الأ�شهر  خالل  �شخ�س   150,000 ر  فُهجِّ

ال�صكل 2-3

منظمة التعاون 

 والتنمية في

 الميدان القت�شادي 



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  662009

عّمق الأزمة يف 

دارفور ا�شتغالل 

دين 
ّ
حركات املتمر

واحلكومة ال�شودانية 

للتوترات الإثنية

الأمم  ت�شير م�شادر  للمدنيين:  الحماية  انعدام 

كانون  بين  الواقعة  الفترة  في  اأنه  اإلى   
23

المتحدة

تعّر�شت   ،2008 وت��م��وز/ي��ول��ي��و  ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر 

البلدات، وبخا�شة في غرب دارفور و�شمالها، اإلى 

الحكومة.  جانب  من  الجوي  الق�شف  من  جولت 

ونهب  قتلى،  �شقوط  اإل��ى  الهجمات  ه��ذه  واأّدت 

وا�شع  نطاق  على  وتدميرها  المدنية  الممتلكات 

اأعداد  وقتل  �شرقة  واإلى  المنازل،  مئات  فيها  بما 

النا�س.  اآلف  تهجير  واإل���ى  الما�شية  م��ن  كبيرة 

�شنت  دارف����ور،  غ��رب��يَّ  ال�شمالية  ال��م��م��رات  وف��ي 

فيها  ا�شتخدمت  رئي�شية  ع�شكرّيًة  حملًة  الحكومة 

الميلي�شيات الم�شلحة والقوات الم�شلحة ال�شودانية 

ل�شتعادة  الجوية،  الهجمات  ت�شاندها  البرية، 

ا�شتولت  قد  كانت  التي  المناطق  على  ال�شيطرة 

العدل  لحركة  التابعة  الم�شلحة  الجماعات  عليها 

الحكومة  تمّيز  لم  الحملة،  تلك  وفي  والم�شاواة. 

للجماعات  التابعين  والمقاتلين  المدنيين  بين 

 ،2008 واأيار/مايو  ني�شان/اأبريل  وفي  الم�شلحة، 

فيها  بما  دارف��ور،  �شمال  في  قرى  ع�شر  تعّر�شت 

اأرا�ٍس زراعية، لق�شف جوي، ما �شّكل خرًقا لمبداإ 

التمييز بين الأهداف الع�شكرية والمدنية.

يعود   
ال�شودانية:24 ال�����ش��رط��ة  ا�شتجابة  �شعف 

معالجة  في  المنهجي  ال�شودانية  الحكومة  اإخفاق 

هذه الم�شاوئ الى ترددها في �شمان تجهيز �شرطة 

دارفور النظامية بالحد الأدنى من الإمكانات. وقد 

ال�شرطة  قوات  في  ال�شتثمار  في  الدولة  رت  ق�شّ

نزع  ت�شتطيع  اأن  اأ�شعف من  لها ما جعلها  التابعة 

من  الأه��ال��ي  بحماية  ناهيك  الجنجويد،  �شالح 

اإن  بل  الأخ���رى.  والجرائم  وال�شرقة  الغت�شاب 

اأنف�شهم يرتكبون مثل هذه  بع�س �شباط ال�شرطة 

ظّلت  وهكذا،  للم�شاءلة.  يخ�شعون  ول  الجرائم، 

قوات الميلي�شيات التي فر�شت العنف على دارفور 

قوية نا�شطة ل رادع لها. وقد تّم �شّم بع�س رجال 

المدني،  الدفاع  قوى  الى  ال�شابقين  الميلي�شيات 

مثل �شرطة الحتياط المركزية، التي تتوّلى حماية 

الأ�شخا�س المهجرين والمدنيين الآخرين.

الدولية  بالمعاهدات  اللتزام  في  الإخفاق 

لحقوق الإن�شان

اأعرب مجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم المتحدة 

اأيلول/�شبتمبر   18 في  ال�شادر   17/9 قراره  في 

 عن »قلقه العميق اإزاء خطورة النتهاكات 
25

،2008

الجارية لحقوق الإن�شان والقانون الإن�شاني الدولي 

في بع�س اأجزاء دارفور«.

2008، و780,000 �شخ�س منذ  الأولى من العام 

التوقيع على اتفاقية ال�شالم في دارفور في العام 

19.2006

 الإخفاق في نيل القبول من 

المواطنين جميًعا

يّت�شم ال�����ش��راع ف��ي دارف���ور ف��ي اأغ��ل��ب الأح��ي��ان 

العرب«،  و »غير  »العرب«  الأفارقة  بين  بال�شدام 

المتمّردين  حركات  اّتبعتها  التي  الأ�شاليب  ولكّن 

ل�شتغالل  الأول  المقام  في  ال�شودانية  والحكومة 

التوترات الإثنية هي التي �شكلت عامَل ا�شتقطاب 

اإثنية.  اأ�ش�س  على  دارفور  اأهالي  من  وا�شع  لقطاع 

ومن �شاأن هذه التوترات توليد تحالفات متقّلبة بين 

الحكومة والقبائل العربية وغير العربية وجماعات 

بين  التناحر  روح  اإذك����اء  وك��ذل��ك  المتمردين، 

الجماعات العربية وفئات المتمردين المتناف�شة.

تقريرها  ف��ي  ووت�����س«  رايت�س  »هيومن  ت�شير 

 اإلى 
20

الم�شمى »دارفور 2007: الفو�شى المدبَّرة«،

دور الحكومة في بّث الفو�شى، وفي بع�س المناطق، 

على  الجماعات  اأو���ش��اط  في  التوترات  ا�شتغالل 

َت�ُشْد«، بغية المحافظة على هيمنتها  ق  اأ�شا�س »َفرِّ

تقرير  ويظهر  دارف��ور.  في  وال�شيا�شية  الع�شكرية 

توفير  في  ف�شلت  الدولة  موؤ�ش�شات  اأن  المنّظمة 

الحماية لأهالي دارفور المحا�شرين وتحولت، بدًل 

والممار�شات  ال�شيا�شات  لتنفيذ  اأدواٍت  ذلك،  من 

القمعية.

 الإخفاق في حماية حق �شكان دارفور 

في الحياة والأمن

�شدد مجل�س حقوق الإن�شان التابع لالأمم المتحدة 

اأيلول/�شبتمبر   18 في  ال�شادر   17/9 القرار  في 

الم�شوؤول  هي  ال�شودان  حكومة  »اأن  على 
 212008

الأول عن حماية مواطنيها جميًعا، بمن فيهم كل 

الفئات ال�شعيفة«. ومع اأن الحكومة اتخذت بع�س 

الإجراءات، فاإن التقارير تفيد باأن الجانب الأكبر 

من اأهالي دارفور ما زالوا يفتقرون اإلى الحماية. 

ولم يقت�شر الأمر على اإخفاق الدولة في ال�شودان 

حياة  �شمان  في  الأ�شا�شية  م�شوؤوليتها  اأداء  في 

القوات  اإن  بل  دارف��ور،  في  و�شالمتهم  مواطنيها 

الحكومية البرية والجوية قد �شنت، مراًرا وتكراًرا، 

فيها  ين�شط  التي  المناطق  هجماٍت ع�شوائيًة على 

المتمردون، ما اأ�شفر عن �شقوط العديد من القتلى 

22
والجرحى المدنّيين.

ف�شلت موؤ�ش�شات 

الدولة يف توفري احلماية 

لأهايل دارفور



67 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 انتهاكات احلق يف

 حماكمة عادلة متف�شية

على نطاق وا�شع

 غالًبا ما ُيعَتقل

 الأ�شخا�س يف مراكز

 احتجاز غري ر�شمية يطلق

 عليها ا�شم »بيوت

الأ�شباح« يف دارفور

وقد   .2008 اأيار/مايو  العا�شر من  اأعقاب هجوم 

معايير  التزام  في  الق�شائية  الإج���راءات  ف�شلت 

ولم  ��ا،  دول��يًّ عليها  المتعارف  العادلة  المحاكمة 

بمحاميهم  بالت�شال  المتهمين  لمعظم  ي�شمح 

اإل بعد بدء المحاكمة. وزعم المتهمون في بع�س 

تحت  الع��ت��راف  على  اأرغ��م��وا  قد  اأنهم  ال��ح��الت 

30
وطاأة التعذيب و�شوء المعاملة.

احتكار  في  حقها  لممار�شة  ال�شلطة  اإ�شاءة 

ا�شتخدام القوة والإكراه

تفاقم انت�شار العنف بفعل ف�شل الدولة ال�شودانية 

من  المدنيين  ال�����ش��ك��ان  ح��م��اي��ة  ف��ي  ال��م��ت��وا���ش��ل 

والمدنيين،  المقاتلين  بين  التمييز  وفي  القتال، 

وفي ا�شتخدام القوة على نحو غير متنا�شب خالل 

31
ال�شدامات والعملّيات الع�شكرية.

تقارير  ع��ّدة  ثمة  ال��ق��وة:  ا�شتخدام  ف��ي  ال��ت��م��ادي 

عن قيام القوات الحكومية بهجمات جوية اأ�شفرت 

ومن  وا�شع،  نطاق  على  مدنية  اإ�شابات  وقوع  عن 

بينها الهجمات على المدنيين في �شاراف جيداد، 

في  دارف���ور  غ��رب  في  �شروج  واأب��و  �شيليا  �شربا، 
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،2008 و�شباط/فبراير  الثاني/يناير  كانون 

وق�شف عدد من القرى في �شمال دارفور، ومنها 

الهجمات الجوية على قرية حليف في 29 ني�شان/

اأبريل، وعلى قريتي عين بي�شار و�شقيق كارو في 4 

اأيار/ مايو 2008. وفي �شهر اأيار/مايو فقط، ترّدد 

ا واإ�شابة  اأن هذه الهجمات �شّببت م�شرع 19 مدنيًّ

وتوحي  والأطفال.  الن�شاء  فيهم  بمن  اآخرين،   30

ق�شًفا  ك��ان  القرى  ه��ذه  ق�شف  ب��اأن  المعلومات 

ع�شوائيًّا، واأن اآثاره في الجماعات المدنية لم تكن 

اأن  لأية عملية ع�شكرية  تبّرر ما يمكن  اأو  ت�شاهي 

33
تحّققه من فوائد نتيجة لهذه الغارات.

انتقام الدولة من هجوم حركة العدل والم�شاواة 

العا�شر  في  درم����ان:  اأم  على  اأي��ار/م��اي��و   10 ي��وم 

من  م�شلحون  اأف���راٌد  �شّن   ،2008 اأي��ار/م��اي��و  من 

على  هجوًما  الدارفورية  والم�شاواة«  العدل  »حركة 
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الخرطوم. وقد ندد الأمين العام لالأمم المتحدة

بهذا الهجوم واأعرب عن قلقه من تداعياته المحتملة 

القتال  وانطوى  وممتلكاتهم.  المدنيين  حياة  على 

اأم درمان في الخرطوم على  الذي دار في منطقة 

والقانون  الدولي  الإن�شان  حقوق  لقانون  انتهاكات 

الدولي الإن�شاني نتيجة لما ارتكبه الطرفان.

ا�شتمل رد فعل الحكومة في الأ�شابيع التي تلت 

المدنية  للحقوق  خطيرة  انتهاكات  على  الهجوم 

اختفاءات،  تع�شفي،  احتجاز  اإعدام بال محاكمة، 

 وا�شلت 
26

وتعذيب: ح�شب م�شادر الأمم المتحدة،

اأجهزة الأمن الحكومية ارتكاب انتهاكاتها لحقوق 

والحتجاز  التع�شفي  العتقال  فيها  بما  الإن�شان، 

المحتجزين.  معاملة  و�شوء  والتعذيب  التع�شفي 

ومن بين الأفراد الم�شتهدفين زعماء المجتمعات 

�شلًة  لهم  باأن  ي�شتبه  الذين  والأ�شخا�س  المحلية، 

اأّما انتهاكات الحق في محاكمة  بحركات التمّرد. 

ما  وغالًبا  وا�شع.  نطاق  على  متف�شية  فهي  عادلة 

ُيعَتقل الأ�شخا�س ويمنع الت�شال بهم فتراٍت زمنيًة 

طويلًة من جانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، 

غير  احتجاز  مراكز  في  توقيفهم  يتم  ما  وكثيًرا 

ر�شمية اأو في ما يطلق عليه ا�شم »بيوت الأ�شباح«. 

اإليهم،  تهمة  توجيه  دون  هوؤلء  يحتجز  ما  وغالًبا 

فيحرمون بذلك من الفر�شة لمواجهة احتجازهم 
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قانونيًّا.

الأم��م  م�شادر  وح�شب  المثال،  �شبيل  وعلى 

 فاإن الهجوم الذي �شنته »حركة العدل 
28

المتحدة،

والم�شاواة« على اأم درمان والخرطوم في 10 اأيار/

مايو 2008، قد اأعقبته مئات العتقالت من جانب 

وا�شتهدفت  الوطني،  والمخابرات  الأم��ن  جهاز 

لالأرقام  وطبًقا  الأول.  المقام  في  دارف��ور  اأهالي 

ثم  ا  �شخ�شً  481 احتجز  ال�شرطة،  اأعلنتها  التي 

الفور.  على  الهجوم  اأعقاب  في  �شراحهم  اأطلق 

قد  المدنيين  من  مئاٍت  باأن  التقارير  اأف��ادت  كما 

تّم توقيفهم ب�شورة تع�ّشفّية واحتجزوا دون توجيه 

حركات  من  المقاتلين  اإل��ى  اإ�شافًة  اإليهم،  تهمة 

التمّرد، بينهم نحو 90 من الأحداث الذين يزعم 

بعد  اأي  تموز/يوليو،  اأواخ��ر  وفي  مقاتلون.  اأّنهم 

كان  الهجوم،  وق��وع  من  ال�شهر  ون�شف  �شهرين 

هناك خ�شية من اأن نحو 500 �شخ�س ما زالوا قيد 

العتقال لدى ال�شتخبارات والأجهزة الأمنية في 

ذكرت  اأخرى  م�شادر  اإن  بل  معروف.  غير  مكان 

تتعلق  لأ�شباب  الموقوفين  من  اأكبر  عدًدا  ثمة  اأن 

المحتجزين  ه��وؤلء  بين  من  اأن  وت��رّدد  بالهجوم. 

و�شحافّيين  الإن�شان  حقوق  مجال  في  نا�شطين 

واأف��راًدا من عائالت المّتهمين ون�شاء. وما دامت 

في  احتجازهم  باأمكنة  تعلم  ل  المتحدة  الأم���م 

الخرطوم، فاإن من المتعذر التحقق من اأعدادهم 

اأ���ش��ول  م��ن  معظمهم  اأن  ي��ب��دو  اأن���ه  غير  ب��دق��ة. 

كثيرين  اأن  على  بها  موثوٌق  دلئل  وثمة  دارفورية، 

29
منهم قد اعتقلوا على اأ�شا�س انتمائهم الإثني.

قد  ك���ان   ،2008 اآب/اأغ�����ش��ط�����س   20 وح��ت��ى 

اأنهم منتمون  ُيزعم  50 ممن  بالإعدام على  حكم 

خا�شة  محاكم  في  والم�شاواة  العدل  حركة  اإل��ى 

في  ال��ع��دل  وزارة  اأقامتها  الإره����اب  بمناه�شة 
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اإحدى العقبات الأ�شا�شية 

التي تعوق حت�شني 

اأو�شاع حقوق الإن�شان يف 

دارفور تتمثل يف الفتقار 

اإىل العدالة وامل�شاءلة

على الرغم من بع�س 

اخلطوات التي اتخذتها 

احلكومة ال�شودانّية 

لإ�شالح القوانني، ما زالت 

اأو�شاع حقوق الإن�شان 

على اأر�س الواقع قامتة

يدَفع عن  الذي  الدية(  )اأو  التعوي�س  الدولة مبلغ 

جريمة  ُيعتبر  فعاًل  ارتكابه  ح��ال  في  �شرطي  اأي 

اأثناء اأدائه مهامه الر�شمية اأو ب�شببه. )3( على اأي 

�شرطي يواِجه اأية اإجراءات قانونية تقت�شي و�شعه 

ريثما  ثكنته،  ي��الزم  اأن  القانوني  الحتجاز  قيد 

اتخاذها  يتوجب  التي  الإج���راءات  في  البت  يتم 

بحقه.« واأكدت الحكومة اأن القانون المذكور يمنح 

اأفراد ال�شرطة ح�شانًة من الإجراءات القانونية، 

طلب  على  بناًء  تلقائيًّا  ُترَفع  الح�شانة  هذه  واأن 

ال�شخ�س المت�شرر، و ين�س على اإجراءات م�شاءلة 

40
في حال ارتكاب تجاوزات.

ق�شور جهود الإ�شالحات الحكومّية: على الرغم 

من بع�س الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإ�شالح 

 فاإن اأو�شاع حقوق الإن�شان على اأر�س 
41

القوانين،

عن  التقارير  تتواتر  فيما  قاتمًة  زال��ت  ما  الواقع 

الأط��راف  زال��ت  وم��ا  البالد.  الأح���وال في  تدهور 

جميًعا تمار�س انتهاك حقوق الإن�شان وخرق القانون 

البدء  الواجبات  اأوج��ب  وم��ن  الإن�شاني.  ال��دول��ي 

ل�شتق�شاء  و�شاملة  و�شفافة  حيادية  بتحقيقات 

المزاعم وتحديد الفاعلين واإخ�شاعهم للم�شاءلة. 

وقد كررت المقررة الخا�شة المعنية بحالة حقوق 

الوحدة  حكومة  مطالبتها  ال�شودان  في  الإن�شان 

لجان  ت�شدرها  التي  التقارير  ب��اإع��الن  الوطنية 

التحقيق من اأجل و�شع حد لالإفالت من الق�شا�س 

42
وتعزيز حكم القانون.

اأن ميزان العدالة قد اختّل في  ومن الموؤ�شف 

دارفور ب�شبب الفتقار اإلى الموارد وغياب الإرادة 

 ،2006 العام  من  الأول  الربع  ففي  ال�شيا�شية. 

ك���ان ه��ن��اك م���دٍع ع���امٌّ واح���د ف��ي منطقة غ��رب 

اثنين  من  اأكثر  هناك  يكن  لم  كما  كلها،  دارف��ور 

زمنية  لفترات  العام  الّدع��اء  ممثلي  من  ثالثة  اأو 

مطولة. وقد ترّددت تقارير مفادها اأن مزيًدا من 

في  المنطقة  اإلى  و�شلوا  قد  العام  الدع��اء   ممثلي 

يقيم  معظمهم  اأن  غ��ي��ر   .2007 ت��م��وز/ي��ول��ي��و 

المحتجزين  ع��ن  البعيدة  الكبيرة  البلدات  ف��ي 

ما  الذين  النائية  والبلدات  القرى  في  والم�شتكين 

زالوا يتطّلعون اإلى قيام نظاٍم عدليٍّ من�شف وفّعال 

43
يمكن اللجوء اإليه.

في  توؤثر  التي  للقيود  ال�شابق  ا�شتعرا�شنا  بعد 

الإن�شان،  اأم��ن  �شمان  على  العربية  ال��دول  ق��درة 

يهّمنا اأن ننظر هنا في احتمالت تحول هذه الدول 

ويعّد  الم�شتقبل.  في  القانون  بحكم  اللتزام  اإلى 

اإ�شالح اأجهزة الحكم بهدف �شمان عدم ا�شتمرار 

هو  الإن�شان  اأمن  وانتهاك  التمييزية  الممار�شات 

الخطوة الأولى في هذا الم�شار الطويل.

انتهاكات  ع��ن  تقارير  وت���رددت   
35

وال�شيا�شية.

عمليات  فيها  بما  الطرفين،  جانب  من  ج�شيمة 

ع�شوائيًّا،  النار  واإط��الق  المدبرة،  المدنيين  قتل 

وا�شتخدام القوة المفرطة، والإجهاز على المقاتلين 

 وقد �شنت الحكومة 
36

الأعداء الجرحى اأو الأ�شرى.

هجماٍت جوّيًة وغاراٍت بالمدفعية على قرى ي�شتبه 

باإيوائها مقاتلي حركة العدل والم�شاواة، ما اأ�شفر 

عن وقوع اإ�شابات كثيفة بين المدنيين.

وتمّثل عمليات الق�شف غير الدقيق تلك خرًقا 

الإن�شاني  ال��دول��ي  القانون  فر�شه  ال��ذي  للحظر 

العالمي �شد الهجمات التي ل تميز بين الأهداف 

الذين  الأ�شخا�س  وُي��َع��دُّ  والمدنيين.  الع�شكرية 

من  بها  ياأمرون  اأو  الهجمات  هذه  مثل  يمار�شون 

37
مرتكبي جرائم الحرب.

الف�شل في العمل �شمن ال�شوابط 

الموؤ�ّش�شاتّية

غ��ي��اب ال��م�����ش��اءل��ة ف��ي ق�����ش��اي��ا ان��ت��ه��اك��ات حقوق 

التي  الأ�شا�شية  العقبات  اإح���دى  اإن  الإن�������ش���ان: 

دارف��ور  في  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  تح�شين  تعوق 

اإلى العدالة  تتمثل في الفتقار، على نطاق وا�شع، 

من  والإف��الت  النتهاكات  ق�شايا  في  والم�شاءلة 

في  ذل��ك  ويتجلى  عليها.  تترتب  التي  العقوبات 

هوية  لتحديد  والتحديات  للوقائع  المتابعة  غياب 

وهذا  العادلة،  المحاكمة  اإل��ى  وتقديمهم  الجناة 

ما حدث في الهجوم الذي �شنته �شرطة الحتياط 

 .2008 اأيار/مايو   12 في  الطويلة  المركزية على 

تتخذ  ل��م  اأن��ه   
38

المتحدة الأم���م  م�شادر  وتفيد 

فيهم  بمن  الفاعلين،  �شد  قانونية  اإج��راءات  اأي��ة 

تعوي�شات  اأية  ُتدفع  ولم  القيادة،  في  الم�شوؤولون 

والآث��ار  الجناة  ح�شانة  تعميم  وك��ان  لل�شحايا. 

كثير  في  للعيان  ظاهرًة  اأم��وًرا  لأفعالهم  ال�شلبية 

من حوادث العنف الجن�شي والجنو�شّي في دارفور، 

التي  الأخ���رى  الخطيرة  النتهاكات  ف��ي  وك��ذل��ك 

39
يحظرها القانون الدولي.

ال��دول��ة  موظفي  لح�شانة  القانوني  التكري�س 

ح�شانات  يمنح  القانون  زال  م��ا  ال��ق��ان��ون:  ف��ي 

قانون  ويتطرق  الم�شلحين  الحكوميين  للموظفين 

اإذ  ال�شرطة،  اأفراد  اإلى ح�شانة  الجديد  ال�شرطة 

ين�س في المادة 45 منه على ما يلي: )1( »ل ُتتَّخذ 

اأي �شرطي ارتكب اأي فعل  اإج��راءات جنائية بحق 

اأثناء تنفيذه مهامه الر�شمية  ا  ُيعتَبر فعاًل اإجراميًّ

اأو ب�شببها، ول تجوز محاكمته اإل باإذن �شادر عن 

اأو اأي �شخ�س مخول. )2( تتحمل  وزير الداخلية 
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 تتابعت يف ال�شنوات

 الأخرية موجات من

 املبادرات الإ�شالحية

يف البلدان العربية

الأخير عّدة محاولت من جانب  العقد  �شهد  وقد 

الحكومات العربية لمعالجة ق�شية الإ�شالح، وفي 

الحركات  دور  مّطرد  نحو  على  برز  نف�شه  الوقت 

ال�شيا�شية والمجتمع المدني في هذا ال�شبيل. وفي 

2001، تعّر�س  اأيلول/�شبتمبر   11 اأعقاب اأحداث 

بع�س البلدان العربية ل�شغوط خارجية من جانب 

واأّدت  ال�شيا�شي.  بالإ�شالح  للقيام  الغربية  القوى 

هذه الأطراف الثالثة اأدواًرا مختلفًة في محاولت 

الإ�شالح في البلدان العربية. 

اأعربت »منتديات ال�شباب العرب« التي ُعقدت 

اإدانتها  ع��ن  التقرير  ه��ذا  اإع���داد  م��ع  بالتزامن 

المنطقة  في  ال�شيا�شي  الق�شور  لنواحي  ال�شديدة 

منتقدًة بق�شوٍة الم�شار ال�شيا�شّي العام وعلى اأكثر 

من �شعيد. وركز الم�شاركون، في تحليلهم لنعدام 

المجتمع  اإق�شاء  على  العربية،  البلدان  في  الأمن 

الحريات  وغياب  القرار؛  دائرة �شنع  المدني عن 

اإل��ى  والف��ت��ق��ار  الإ���ش��الم؛  وت�شيي�س  ال�شيا�شية؛ 

مقومات الحكم الر�شيد؛ والإرهاب، وغياب تداول 

ال�شلطة ب�شورة �شلمية، وقمع التعددية؛ والعقبات 

الوظائف  اإلى  الو�شول  في  ال�شباب  يواجهها  التي 

الحكومية؛ وقمع الأقليات؛ والبيروقراطية الخانقة؛ 

واأ�شار  الحكومية.  الأج��ه��زة  في  الف�شاد  وتف�شي 

البلدان  في  الديمقراطية  اأ�شكال  اأن  اإلى  كثيرون 

اأكثر من ادعاءات وعرو�ٍس وهمية  لي�شت  العربية 

لالأبهة الفارغة. غير اأن عددًا من الم�شاركين اأ�شار 

اإلى اأن المنطقة ل يمكنها اأن ت�شتورد الديمقراطية 

من الخارج، واإنما عليها اأن ت�شجع على تناميها في 

اإطار الثقافة العربية.

اإل��ى  ال��ع��رب��ي  الم�شرق  م��ن  ال�شباب  وت��ط��رق 

توؤّدي،  التي  ال�شيا�شية  المعار�شة  �شعف جماعات 

في راأيهم، دوًرا فارًغا. وترددت اأ�شداء هذا النقد 

لدى بع�س الم�شاركين من بلدان المغرب العربي، 

وكان ثمة توافق على اأن الخطر الأكبر الذي يهدد 

الحكم  اأنظمة  م��ن  ي��اأت��ي  العربي  الإن�����ش��ان  اأم���ن 

الحريات  على  المفرو�شة  وال��ق��ي��ود  الت�شلطية، 

العمل  في  والعجز  الق�شور  وعنا�شر  الأ�شا�شية، 

الموؤ�ّش�شّي وال�شفافية والم�شاءلة. واتفق اللبنانيون 

اأن  على  العربي  المغرب  بلدان  في  اأقرانهم  مع 

التدخل الأجنبي قد عمق من الخالفات ال�شيا�شية 

الم�شاركون  وت��ط��رق  المنطقة.  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 

الم�شريون وال�شودانيون اإلى المخاطر المتعاظمة 

دون  العتقال  جراء  المواطنون  لها  يتعر�س  التي 

الق�صم الثاين: ال�صبيل اإىل االإ�صالح

محاكمة، وجراء التعذيب، وبخا�شة ما يتعر�س له 

الطلبة واأع�شاء التجمعات ال�شيا�شية المعار�شة.

1. الجهود الحكومية من اأجل االإ�صالح

ت��ت��اب��ع��ت ف���ي ال�����ش��ن��وات الأخ���ي���رة م���وج���ات من 

العربية  البلدان  القادة في  بداأها  التي  المبادرات 

�شبيل  على  و�شملت،  ال�شيا�شي  الإ�شالح  لتحقيق 

المثال، قيام هيئات وجمعيات تمثيلية منتخبة في 

الإمارات وعمان وقطر؛ وعودة مثل هذه المجال�س 

مع  رئا�شية  انتخابات  واإج��راء  البحرين؛  في  كما 

2005؛  ال��ع��ام  ف��ي  م�شر  ف��ي  المر�شحين  ت��ع��دد 

)مع  البلدية  للمجال�س  جزئية  انتخابات  وتنظيم 

العام  في  ال�شعودية  في  الرجال(،  على  ق�شرها 

ا اإ�شدار  2006. وت�شّمنت مبادرات الإ�شالح اأي�شً

الجزائر  من  كل  في  ال�شخ�شية  الأح���وال  مدّونة 

والم�شالحة«  الإن�شاف  »هيئة  وت�شكيل  والمغرب؛ 

في المغرب.

اأما الدوافع اإلى هذه الإ�شالحات فهي مو�شوع 

نتيجة  هو  الدافع  اأن  بع�شهم  ويرى  وا�شع.  نقا�س 

فقد  ال�����ش��رورة.  لع��ت��ب��ارات  الحكومات  ر���ش��وخ 

ال�شعبية  وال�شطرابات  التململ  حركات  ب��داأت 

والحّد  التغيير  لإحداث  الحكومات  على  بال�شغط 

ويرى  المدني.  ال�شطراب  انت�شار  احتمالت  من 

اآخرون اأن هذه التطورات تعود اإلى »ن�شيحة« وّجهها 

الحلفاء ال�شتراتيجيون لتلك الحكومات بالر�شوخ 

في  الخليج  ح��رب  اأعقاب  في  ال�شعبية  للمطالب 

 .2003 ال��ع��ام  ف��ي  ال��ع��راق  اأو غ��زو   1991 ال��ع��ام 

ومهما كانت الدوافع، فاإن هذه الإ�شالحات، على 

اأهميتها، لم تغّير من الأ�ش�س البنيوية لل�شلطة في 

البلدان العربية، حيث ما زالت ال�شلطة التنفيذية 

هي �شّيدة الموقف ول تخ�شع لأي �شكل من اأ�شكال 

الإ�شالحات  قيمة  اأن  الموؤكد  وم��ن  الم�شاءلة. 

بفعل  ت�شاءلت  قد  الحكومات  ا�شتحدثتها  التي 

تنتق�س  التي  الت�شريعية  اأو  الد�شتورية  التعديالت 

وبخا�شة  اأخ��رى،  في مجالت  الأف��راد  من حقوق 

حرة  انتخابات  في  والم�شاركة  التنظيم  في  الحّق 

ونزيهة.

تمديٌد  الجديد  العراقي  الد�شتوَر  راف��ق  فقد 

الد�شتورية  الأحكام  تعليق  يجيز  الطوارئ  لحالة 

المادة  تعديل  اأعقاب  وف��ي  بالحريات.  المتعلقة 

 الدوافع اإىل هذه

 الإ�شالحات هي مو�شوع

نقا�س وا�شع
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مل تغرّي الإ�شالحات من 

الأ�ش�س البنيوية لل�شلطة 

يف البلدان العربية حيث ما 

زالت ال�شلطة التنفيذية 

هي �شّيدة املوقف

اخلطوط الفا�شلة الأكرث 

اأهمية داخل النخب احلاكمة 

تعك�س تفاوًتا بني الأجيال

اأنه النفوذ المتزايد للجناح الإ�شالحي.  يعتقدون 

وحتى  ال��ح��اك��م��ة،  ال��ن��خ��ب  اأع�����ش��اء  اأن  �شحيح 

يتفقون في كل الظروف  موؤ�ش�شاتهم المختلفة، ل 

على جميع التفا�شيل في ال�شيا�شة العامة، غير اأنه 

لي�س من الوا�شح في اأي حال من الأحوال اأن مثل 

اإلى  النتقال  ق�شية  حول  ي��دور  الختالفات  هذه 

مزيد من الديمقراطية. وواقع الأمر اأن الخطوط 

في  الحاكمة  النخب  داخل  اأهمية  الأكثر  الفا�شلة 

– وهي التي تظهر للعيان بالن�شبة  الدول العربية 

على  تعك�س،  اإنما   – الخارج  من  المراقبين  اإل��ى 

القوى  وبين مراكز  الأجيال،  بين  تفاوتًا  يبدو،  ما 

الموؤ�ش�شية، والنتماءات الأيديولوجية.

وت���ع���ّد الن��ق�����ش��ام��ات الأي��دي��ول��وج��ي��ة و���ش��ط 

معوقات  من  العربية  البلدان  في  الحاكمة  النخب 

تف�شل  التي  هي  فيها  الأه��م  وال�شمة  الإ���ش��الح، 

اإع���ادة  تعتزم  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة،  ال��ح��رك��ات  بين 

هيكلة النظم ال�شيا�شية في بلدانها وفق مفهومها 

اأع�شاء  واأكثرية  جهٍة،  من  الإ�شالمية،  لل�شريعة 

ثانية  ج��ه��ٍة  م��ن  ي��ب��دون  ال��ذي��ن  الحاكمة  النخب 

منفتحون  اأن��ه��م  غير  المبادئ  لتلك  احترامهم 

تطوير  في  بها  ي�شتر�شدون  اأخ��رى  م�شادر  على 

النق�شامات  ه��ذه  وتتجّلى  ال�شيا�شي.  ال��ن��ظ��ام 

ب�شورة وا�شحة في البلدان التي ت�شمح للحركات 

لم  واإن  ال�شيا�شي،  الن�شاط  بممار�شة  الإ�شالمية 

يكن معترًفا بها كاأحزاب �شيا�شية. وبينما تطالب 

الحركات الإ�شالمية في جناح المعار�شة بالمزيد 

الأ�شا�شي  الختالف  يبقى  ال�شيا�شية،  الحرية  من 

بينها وبين النخب الحاكمة دائًرا حول كيفية تبّني 

قوانين اإ�شالمية، ومفهوم الطرفين لأحكامها. 

 2.  المطالبة باالإ�صالح: 
الفئات المجتمعية

اأيمكن اأن يتحّقق التحوُّل نتيجَة ح�شٍد �شيا�شي تقوم 

م�شالحها  اأن  تعتقد  التي  المجتمعية  الفئات  به 

اإلى  الدعوة  عند  وتلتقي  تتقارب  الدولة  وم�شالح 

العربية  البلدان  في  قوى  اأربع  ثمة  القانون؟  حكم 

يمكن اأن يكون لها دور في هذا المجال - جماعات 

الحركات  مقدمتها  وف��ي  ال�شيا�شية،  المعار�شة 

الإ�شالمية، ومنظمات المجتمع المدني، واأ�شحاب 

لهم  تتاح  عندما  المواطنون،  واأخ��ي��ًرا  الأع��م��ال، 

فر�شة الم�شاركة عن طريق �شناديق القتراع. فما 

هذه  تحدثه  اأن  يمكن  الذي  التغّير  احتمالت  هي 

الأطراف في الم�شتقبل؟

76 م��ن ال��د���ش��ت��ور ال��م�����ش��ري ح���ول الن��ت��خ��اب��ات 

المتر�ّشحين، �شدر  بتعدد  ي�شمح  الذي  الرئا�شية، 

ح بقيادات الأحزاب التي  قانون يح�شر حق التر�شُّ

م�شر  اأن  كما  القانون.  اإنفاذ  عند  قائمة  كانت 

فيها  المفرو�شة  الطوارئ  حالة  تمديد  على  داأبت 

تّم  حين   2008 ع��ام  من  اأيار/مايو  في  واآخ��ره��ا 

�شدور  لحين  اأو  اإ�شافيين  عامين  لفترة  تمديدها 

اتفاق على  واأعقب ذلك  الإرهاب.  قانون مكافحة 

على  المدنيين  اإح��ال��ة  تجيز  د�شتورية  تعديالت 

على  حزب  اأي  ت�شكيل  وتحّظر  ع�شكرية،  محاكم 

اأ�شا�س ديني اأو طبقي، والقيام باأي ن�شاط �شيا�شي 

على اأ�شا�س ديني.

ت���ط���ورات مماثلة  ال�����ش��ي��اق ج���رت  وف���ي ه���ذا 

ال�شلم  اأج��ل  من  الميثاق  اإق��رار  بعد  الجزائر  في 

وال��م�����ش��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال����ذي ع��ال��ج ت��داع��ي��ات 

المواجهات العنيفة في ت�شعينات القرن الما�شي. 

�شنتين،  مدة  الرئا�شية  الفترة  تمديد  ذلك  فتال 

فيها  ير�شح  ال��ت��ي  ال��م��رات  ع��دد  تحديد  واإل��غ��اء 

الحظر  وا���ش��ت��م��رار  لالنتخابات  نف�شه  الرئي�س 

المفرو�س على الجبهة الإ�شالمية لالإنقاذ. وحدث 

الد�شتور  تعديل  تّم  حيث  تون�س  في  مماثل  تحرك 

بمزاولة  للرئي�س  فيها  ي�شمح  التي  ال�شن  لرفع 

للرئي�س  الرئا�شية  الفترات  عدد  واألغي  مهماته، 

التجاه،  الإ�شالمي  النه�شة،  حزب  وظل  الواحد. 

خارج نطاق الأحزاب التي يقّرها القانون.

ونهجت هذا النهج كلٌّ من الإمارات وال�شعودية 

وال�شودان وقطر: فو�شعت حكومة الإمارات القواعد 

الّتحاّدي،  الوطني  المجل�س  لنتخاب  الأ�شا�شية 

بالن�شف،  المنتخبين  الأع�شاء  ح�شرت  ولكّنها 

حكام  يختارهم  فقط،  مواطن  باألفي  والناخبين 

بت�شكيل  ال�شعودية  و�شمحت  ال�شبع.  الإم����ارات 

بح�شر  قامت  ولكّنها  الإن�شان،  لحقوق  منّظمة 

وبالمجال�س  معينة،  ب��م��دن  النتخابية  العملية 

البلدية فقط. واأعلنت الحكومة ال�شودانية د�شتوًرا 

»نيفا�شا«،  اتفاقية  على  الم�شادقة  بعد  جديًدا 

وا�شعًة  يعطيها �شالحياٍت  بقانون  اأتبعت ذلك  ثم 

اأعلنت  واأخيًرا،  ال�شيا�شية.  الجمعيات  لقبول وحّل 

قطر د�شتوًرا يدعو اإلى انتخاب مجل�س للدولة، ثم 

نزعت الجن�شية ب�شورة موقتة عن نحو �شتة اآلف 

من المواطنين بدعوى اأنه لم يكن لديهم ما يثبت 

44
انتماءهم اإلى الدولة.

اأن  والأكاديميون  ال�شحافيون  يعتقد  ما  غالًبا 

ثمة اأجنحًة متعددة داخل النخب الحاكمة في الدول 

العربية، ويم�شي بع�شهم بعيدًا في الت�شخي�س اإلى 

حد ت�شنيف هذه الأجنحة – بين مت�شلب مت�شدد، 

واآخر اإ�شالحي – ويربطون تبني الإ�شالحات بما 



71 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 انتهجت احلكومات العربية

 �شيا�شات خمتلفة للتعامل

مع احلركات الإ�شالمية

 ل ُيعقل ا�شتمرار حرمان

 اجلماعات التي ترف�س

 ا�شتخدام الأ�شاليب

 العنيفة، من احلق يف

ت�شكيل اأحزاب �شيا�شية

القيادات  نوايا  التعليق على  لالإ�شالم. وبعيًدا عن 

حولها  تحوم  ال�شكوك  ف��اإن  ال��ح��رك��ات،  ه��ذه  ف��ي 

العربية  البلدان  في  الجماعات  بع�س  اأو�شاط  في 

اإمكان  في  الرئي�شة  المخاوف  وتتركز  وخارجها. 

قيام هذه الحركات بالنتقا�س من الحريات التي 

دعت اإليها حالما تتولى هي نف�شها زمام ال�شلطة. 

الإ�شالمية،  المعار�شة  زعامات  بع�س  درج  وقد 

والراأي  العتقاد  اعتبار حرية  على  مرة،  غير  في 

والتعبير و�شل�شلة من الحريات ال�شخ�شية منافية 

لما يعتقدون اأنه الإ�شالم الحق. ولم تفلح البيانات 

برنامج  مثل  الحركات،  هذه  بع�س  اأ�شدرها  التي 

الإخوان الم�شلمين في م�شر، في تبديد مثل هذه 

 ونظًرا اإلى المكانة ال�شعبية التي تتمتع 
45

ال�شكوك.

ُيعقل  فال  اأخ���رى،  جهة  من  الحركات،  ه��ذه  بها 

ا�شتمرار حرمان الجماعات التي ترف�س ا�شتخدام 

اأح��زاب  ت�شكيل  في  الحق  من  العنيفة  الأ�شاليب 

�شيا�شية معترف بها قانونيًّا. 

منّظمات المجتمع المدني

بلدان  عدة  في  المدني  المجتمع  حركات  تن�شط 

وبداأت  �شيا�شّيًة  هّويًة  لنف�شها  بلورت  حيث  عربية 

المطروحة.  الق�شايا  تجاه  مواقفها  عن  بالتعبير 

لمطالبة  ال�����ش��دي��دة  المعار�شة  اأدت  حين  وف��ي 

وبالمزيد  بال�شفافية  المدني  المجتمع  منظمات 

اإيقاف  اإل��ى  و�شورية  تون�س  في  التعبير  حرية  من 

في  الحركات  فاإن  الدولتين،  هاتين  في  ن�شاطها 

لبنان وم�شر والمغرب حققت تقّدًما بعيد المدى. 

فالأ�شاليب التي انتهجتها حركة »كفاية« في م�شر 

دفعت المواطنين اإلى ا�شتخدام تجمعات الحتجاج 

وتجلى  الحكومة.  على  لفر�س مطالبها  الجماعية 

من  لها  �شابق  ل  موجة  في  وقت لحق،  في  ذلك، 

اأطياًفا  �شمت  التي  الجماهيرية  الحتجاجات 

في  وبخا�شة  الجتماعية،  والفئات  الطبقات  من 

العامين 2007 و2008. 

تجاه  العربية  الحكومات  فعل  ردود  وتتباين 

اإلى  الداعية  المدني  المجتمع  منظمات  �شغوط 

اإقرار الحقوق، اإذ يقوم بع�شها بحظر ن�شاط هذه 

المنظمات كّليًّا بينما تت�شاهل معها حكومات اأخرى 

اأق�شى حد ممكن  اإلى  مع الت�شييق على عملياتها 

باإغراقها في الإجراءات الروتينية وو�شع العراقيل 

اأمام عملية ت�شجيلها والتدقيق في تمويلها ول �شيما 

اإذا كان من م�شادر اأجنبية. 

تلك  م��ع  ال��م��ن��ّظ��م��ات  ه���ذه  معظم  ويتعاي�س 

القيود، فتحاول اأن ت�شتفيد منها مداورًة. وبالن�شبة 

للمناداة  المفتوحة  القنوات  تتمّثل  معظمها  اإل��ى 

 قوى المعار�شة ال�شيا�شية 

والحركات الإ�شالمية

�شكل  فيها  يظهر  التي  العربية  البلدان  معظم  في 

الأردن  مثل  الأح����زاب،  تعدد  نظام  اأ���ش��ك��ال  م��ن 

البلدان  في  اأو  واليمن،  وم�شر  والجزائر  وتون�س 

التعددية  فيها على  ال�شيا�شي  النظام  ا�شتمل  التي 

والمغرب،  لبنان  مثل  ال�شتقالل،  منذ  ال�شيا�شية 

الرئي�شة  الأجنحة  اأحد  الإ�شالمية  الحركة  تمّثل 

الحركة  اأن  ذل��ك  اإل���ى  ي�شاف  ال��م��ع��ار���ش��ة.  ف��ي 

التي  الفئة  الإ�شالمية تمّثل العن�شر الأ�شا�شي في 

ال�شودان منذ انقالب  ال�شلطة في  ت�شّلمت مقاليد 

�شقوط  منذ  العراق  وف��ي   ،1989 اآب/اأغ�شط�س 

المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  وفي  ح�شين،  �شدام 

حركات  بع�س  وتوؤيد   .2006 العام  انتخابات  بعد 

ت�شكيل  بحق  المطالبة  الإ���ش��الم��ي��ة  المعار�شة 

الفكرية  والحرية  والتنظيم  ال�شيا�شية  الأح��زاب 

والنتخابات النزيهة، وبو�شع القيود على ال�شلطة 

التنفيذية.

�شيا�شاٍت  العربية  الحكومات  انتهجت  وق��د 

مختلفًة للتعامل مع الحركات الإ�شالمية، كان من 

التنظيم  تبّني بع�س مطالبهم ومنحهم حق  بينها 

والم�شاركة ال�شيا�شية جنًبا اإلى جنب مع الأحزاب 

الأر���س  في  الحال  هي  كما  الأخ���رى،  ال�شيا�شية 

ولبنان  وال��ع��راق  والأردن  المحتلة  الفل�شطينية 

واليمن واإلى حدٍّ ما في المغرب. وتجدر الإ�شارة ان 

اإ�شالمية، لكن غير حزبية،  ا جمعيات  اأي�شً هناك 

اأن  نجد  اأخرى  ناحية  من  والكويت.  البحرين  في 

ا على  حكومتي تون�س وم�شر قد فر�شتا حظًرا تامًّ

الحركات الإ�شالمية، كما حظرت الجزائر الجناح 

الرئي�شي من هذه الحركة. ومع ذلك، فاإن الحكومة 

الإخوان  اإلى  المنتمين  لالأفراد  ت�شمح  الم�شرية 

كم�شتقّلين.  النتخابات  في  بالم�شاركة  الم�شلمين 

الحكومات  فيها  تقّدم  التي  الحالت  جميع  وف��ي 

اأّنها  نرى  ال�شيا�شية،  للتعددية  تنازلٍت  العربية 

فوز  احتمال  �شّد  احتياطات  من  يلزم  ما  تّتخذ 

البرلمانية،  النتخابات  في  الإ�شالمية  الحركات 

)با�شتخدام  قانونية  اأ�شاليب  توظيف  خالل  من 

الأغلبية التي تتمتع بها في المجال�س التمثيلية( اأو 

اإدارية، للحيلولة بينها وبين الو�شول اإلى ال�شلطة.

ع الحركات الإ�شالمية  وعلى الرغم من َتَمْو�شُ

ع��ل��ى ال��م�����ش��رح ال�����ش��ي��ا���ش��ي ف����اإن الن��ت��ق��ال اإل���ى 

ال�شتراتيجي  مطلبها  ي��م��ّث��ل  ل  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

�شيمكنها  ما  وهذا  ال�شلطة.  اإلى  �شبيلها  هو  واإنما 

اإع���ادة  وه���و  ال���ش��ت��رات��ي��ج��ي  ه��دف��ه��ا  تنفيذ  م��ن 

الخا�شة  لروؤيتها  وفًقا  العربية  المجتمعات  بناء 
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توؤدي منظمات املجتمع 

ا  املدين العربية دوًرا مهمًّ

يف ت�شليط ال�شوء على 

ق�شايا حقوق الإن�شان

تعرّثت جهود املنظمات 

املدنية لدفع املجتمعات 

العربية نحو حكم القانون 

جراء تردد الأحزاب 

ال�شيا�شية يف التعاون معها

بالتنمية الديمقراطية في البلدان العربية في عدد 

من الن�شاطات مثل اإ�شدار البيانات التي تعّبر عن 

خالل  من  والتوعية  الحرية،  ق�شايا  من  الموقف 

تلك  الإن�شان في  اأو�شاع حقوق  التقارير عن  ن�شر 

والموؤتمرات  التدريبية  الدورات  وتنظيم  البلدان، 

ويلجاأ  الإن�شان.  بحقوق  المتعلقة  الم�شائل  حول 

بع�س المنظمات اإلى القانون عندما تبدو الفر�شة 

�شانحًة لوقف النتهاكات عن طريق المحاكم. 

توؤدي منظمات المجتمع المدني العربية دوًرا 

ا في ت�شليط ال�شوء على ق�شايا حقوق الإن�شان،  مهمًّ

اإظهار الهتمام العام عن طريق مداخالتها  وفي 

لهذه  العامة  ال�شورة  اأن  الق�شايا. غير  حول هذه 

جانب  من  للت�شويه  تتعر�س  ما  كثيًرا  المنظمات 

الحكومات التي درجت على و�شفها بالعمالة للدول 

الأجنبية، وبالعتماد كذلك على التمويل الأجنبي. 

التعقيدات  من  كثيًرا  المنظمات  هذه  تواجه  كما 

الحكومات  تفر�شها  التي  والم�شايقات  والعراقيل 

اأن  اإلى ذلك  اإليها. ي�شاف  مما حدَّ من النت�شاب 

المجتمعات  لدفع  المدنية  المنظمات  هذه  جهود 

تردد  جراء  تعثرت  قد  القانون  حكم  نحو  العربية 

الأحزاب ال�شيا�شية في التعاون معها.

اأ�شحاب الأعمال

م�شتقالًّ  �شيا�شيًّا  دوًرا  الخا�س  القطاع  ي��وؤدي  ل 

ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، م��ع اأن���ه ب���داأ ب��ال��ب��روز في 

الآخ��ذة  ال�شوق  لقت�شادات  ال�شيا�شية  الحياة 

اأ�شحاب  يذهب  ول��م  المنطقة.  ف��ي  التو�شع  ف��ي 

�شركاء  كونهم  من  اأبعد  اإل��ى  الآن  حتى  الأع��م��ال 

في  ال�شبب  ولعّل  الدولة.  بيروقراطية  في  ثانويين 

الموؤثرة  الدفع  ق��وى  من  يكونوا  اأن  عن  عجزهم 

في  للدولة  المتميز  القت�شادّي  الثقل  اإل��ى  يعود 

– والذي يتجاوز ما هو قائم في  البلدان العربية 

ا�شتهالك  فمعّدلت  الأخ���رى.  النامية  المناطق 

فيها،  المحلّي  الإجمالّي  الناتج  اإلى  قيا�ًشا  الدولة 

وكذلك حجم عائداتها بالن�شبة اإلى الناتج المحلي 

من  نظائرها  في  نجده  مما  اأكبر  هما  الإجمالي، 

بلدان الجنوب، وهذا ما يتيح للدول العربية قدًرا 

من ال�شيطرة على الحياة القت�شادية ل ت�شاهيها 

فيه اأغلب البلدان النامية الأخرى. وينبثق الجانب 

الأكبر من هذه ال�شيطرة من النفط، الذي تذهب 

الرئي�شي  الم�شدر  وت�شّكل  الحكومة  اإلى  عائداته 

للدخل المبا�شر وغير المبا�شر في البلدان العربية 

الحجم  ذل��ك  ال��ى  ي�شاف  للبترول.  ال��م�����ش��ّدرة 

الكبير للقطاع العام في عدد من البلدان العربية، 

مثل الجزائر وال�شودان وليبيا وم�شر، وهو مازال 

اأن  مع  القت�شادية  الحياة  في  موؤّثًرا  دوًرا  ي��وؤدي 

هذه البلدان اأخذت بنقل ملكية هذه الأ�شول التي 

وال�شركات  الخا�س  القطاع  اإل��ى  ال��دول��ة  تملكها 

الأجنبية.

وي�شهم في تو�شيح هذه المالحظات اأّن حجم 

المحلي  الناتج  اإلى  بالن�شبة  الحكومية  العائدات 

اإعالن اال�صتقالل الثاين: نحو مبادرة لالإ�صالح ال�صيا�صي يف البلدان العربية

اغتنمت عدة منظمات مدنية منا�شبة انعقاد القمة العربية في تون�س في اأيار/مايو 2004 لت�شعيد دعوتها وتجديدها 

وخم�شون  اثنتان  الموؤتمر  في  و�شاركت   .2004 اآذار/مار�س  في  بيروت  في  عقدته  موؤتمر  في  الر�شمي  النطاق  خارج 

الإن�شان، ومنظمة هيومن  القاهرة لدرا�شات حقوق  بمبادرة من مركز  الجتماع  ا. وعقد 
ًّ
بلًدا عربي منّظمًة من ثالثة ع�شر 

ال�شتقالل  »اإعالن  ا�شم  عليها  اأطلقوا  وثيقًة  المندوبون  واأ�شدر  الفل�شطينية،  الإن�شان  حقوق  ومنظمة  ووت�س،  رايت�س 

الثاني« لخ�شت مطالبة المجتمع المدني بالتغيير ال�شيا�شي كما رف�شت الوثيقة مقترحات الإ�شالح الوافدة من الخارج 

لأنها تعك�س الم�شالح الأجنبية، ل العربية. وقد طرح الإعالن مجموعًة من المبادئ ال�شاملة لالإ�شالح ال�شيا�شي في العالم 

العربي. طالب الإعالن بما يلي:

احترام حق تقرير الم�شير لجميع ال�شعوب. •	
اللتزام بمبادئ حقوق الإن�شان، ورف�س جميع الفتراءات القائمة على الخ�شو�شية الثقافية والتالعب بالعواطف  •	

القومية.

 اأخرى.
ٍ

رف�س تجزئة حقوق الإن�شان، واإعطاء الأولوية لبع�س الحريات على ح�شاب حريات •	
الت�شامح العام بين المعتقدات الدينية والمدار�س الفكرية. •	

اإن�شاء اأنظمة برلمانية �شليمة. •	
ا�شتمال الد�شاتير العربية على �شمان التعددية ال�شيا�شية والفكرية. •	

رف�س العنف في العمل ال�شيا�شي. •	
معار�شة اإعالن الطوارئ، اإل في حالت الحرب والكوارث الطبيعية. •	
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الإج��م��ال��ي ف��ي ب��ل��دان ال�����ش��رق الأو���ش��ط و�شمال 

اأفريقيا اأعلى بدرجة كبيرة منه في بلدان الجنوب 

في   25.6 الن�شبة  ه��ذه  بلغت  فقد  العموم.  على 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  بلدان  في  المائة 

البلدان  في  المائة  في  و13.0   ،2005 العام  في 

�شنوات  بع�شر  ذل��ك  وق��ب��ل  ال��دخ��ل؛  المنخف�شة 

)1995(، كان المعدل في الفئة الأولى من الدول 

في  المائة  في   13.3 بلغ  بينما  المائة،  في   26.1

في  و17.2  الدخل،  المنخف�شة  النامية  البلدان 

وح�شب   
46

الدخل. المتو�شطة  البلدان  في  المائة 

التقرير القت�شادي العربي الموحد )2006(، بلغ 

هذا المعدل الذروة في الدول الأع�شاء في منظمة 

في   68.04 اإلى  و�شل  اإذ   ،2005 العام  في  اأوب��ك 

المائة في ليبيا، و48.62 في المائة في ال�شعودية، 

الجزائر،  في  قلياًل  اأق��ل  اأو  المائة  في   40 ونحو 

واأقل  الثلث  بين  وراَوح  والكويت؛  وقطر،  وعمان، 

من الُخم�س في البلدان العربية الأخرى. وبلغ حده 

الأدنى في ال�شودان )17.84 في المائة(. ويمكن 

تذهب  ال��ذي  النفط،  ب��اأن  المعدلت  هذه  تف�شير 

في   71 يمثل  الحكومة،  اإلى  معظمها  في  عائداته 

47
المائة من دخل الحكومة في البلدان العربية.

اإلى  ال�شيا�شي  القت�شاد  من  النوع  هذا  يوؤّدي 

الخا�س  القطاع  على  الحكومة  �شيطرة  تعزيز 

هي  الحكومة  وتظّل  العربية.  البلدان  معظم  في 

في  �شاربة  جذورها  لأن  اإما  الأ�شا�شي،  ال�شريك 

القطاع الخا�س، كما هي الحال في بلدان الخليج، 

اأو لأّن الم�شارف التي تمتلكها الدولة هي م�شدر 

الخا�س  القطاع  ل�شركات  الراأ�شمالي  التراكم 

م�شدر  هي  الحكومية  المقاولت  لأن  اأو  الكبرى، 

ومقابل   
48

تنفيذها. تتوّلى  التي  لل�شركات  الربح 

دور القطاع الخا�ّس في دعم التحّول الديمقراطي 

�شرق  وج��ن��وب  الالتينية  اأميركا  دول  بع�س  ف��ي 

ال�شرائح  تبقى  الجنوبية،  كوريا  وبخا�شة  اآ�شيا، 

العربية،  البلدان  في  الخا�س  القطاع  من  العليا 

الحكومة  �شركاء  من  هي  قليلة،  ا�شتثناءاٍت  مع 

الذين بداأ نفوذهم بالتزايد المطرد. وحتى عندما 

درجة  اإل��ى  ال�شلطة  تتولى  التي  الحكومات  تتجه 

الأعمال  اأ�شحاب  ف��اإن  ال�شيا�شية،  التعددية  من 

الحزب  م�شاندة  اإلى  يميلون  الخا�س  القطاع  في 

الأحزاب  فاإن  ولهذا  الحاكمة.  العائلة  اأو  الحاكم 

بقاعدة  ع��ادًة  تتمتع  التي  الليبرالية  ال�شيا�شية 

اأو  الأعمال  اأ�شحاب  محيط  في  موؤثرة  اجتماعية 

اأو�شاط طبقة و�شطى تقدمية ل وجود لها في  في 

�شفوف المعار�شة ال�شيا�شية في البلدان العربية. 

في  التجارية  الم�شروعات  اأ�شحاب  فاإن  هنا  من 

الآن في م�شيرة  المنطقة لم يظهر لهم دور حتى 

بالنفوذ  وقنعوا  اكتفوا  وربما  ال�شيا�شي،  الإ�شالح 

ال�شيا�شي والف�شاء القت�شادي الذي ح�شلوا عليه 

البلدان  في  ال�شوق  �شيا�شات  اإل��ى  النتقال  ج��راء 

العربية.

دور المواطنين العرب

ي�شعر القليل من العرب باأّن في و�شعهم، وب�شفتهم 

الراهنة  الأو�شاع  يغّيروا  اأن  كمواطنين،  الفردية 

في بلدانهم عن طريق اآليات الم�شاركة ال�شيا�شية. 

الم�شاركة  م�شتوى  انخفا�س  ف��ي  ذل��ك  ويّت�شح 

ا�شتقراًرا.  الأكثر  العربية  البلدان  في  ال�شيا�شية 

ويرتبط ارتفاع م�شتوى الم�شاركة في الدول الأخرى 

وا�شتقطابهم  الناخبين  ح�شد  في  النجاح  بدرجة 

عالقة  ل  قبلية/ع�شائرية  اأو  طائفية  اأ�ش�س  على 

لها بالق�شايا ال�شيا�شية العامة، كما هي الحال في 

الكويت واليمن، اأو ب�شبب حّدة الأجواء النتخابية 

في  ال��ح��ال  ه��ي  كما  المناف�شة،  فيها  ت��دور  التي 

العراق، وكذلك في موريتانيا بعد التخلي موقًتا عن 

الحكم الع�شكري في اأيار/مايو 2007. واأخيًرا اإّن 

ارتفاع معدلت الم�شاركة في النتخابات في بلدان 

القطاع اخلا�س يف العامل العربي: خارطة طريق نحو االإ�صالح

ل يقوم القطاعان الخا�س والعام باأدوار متميزة م�شتقلة في ال�شرق الأو�شط؛ فالخط الفا�شل بين 

 مفهوم القطاع الخا�س كما هو معروف 
َ

ما هو عام وما هو خا�س غير محدد ب�شورة وا�شحة. فلنن�س

ا كما اأن الت�شديد على ال�شفافية وخ�شوع  في المجتمعات الغربية حيث النظام القانوني متقدم جدًّ

ل  المعايير  هذه  بينهما.  الفا�شل  الخط  عن  اأو�شح  فكرًة  يعطي  للم�شاءلة  وال�شركات  الحكومة 

تنطبق على منطقة ال�شرق الأو�شط/الخليج. ذلك اأن الدولة هي التي تحتفظ بملكية ال�شركات 

الع�شر الكبرى في دول مجل�س التعاون الخليجي )ومنها، على �شبيل المثال، �شابك ال�شعودية، 

ومجموعة بنك الإمارات، وقطر لالت�شالت(.

الخا�ّس عائالت تجارية ذات عالقة وثيقة بالدولة؛ وهذه العالقة  كما ت�شيطر على القطاع 

هي التي تحّدد موقف هذا القطاع من ق�شية الإ�شالح ال�شيا�شي. هذا ل يدعو اإلى ال�شتغراب اأو 

ب 
ّ
الدَه�س: ففي كل المجتمعات ال�شناعية، تجد العائالت التجارية الكبرى اأن من م�شلحتها التقر

المطالبة  وتن�شاأ  اأحياًنا.  الر�شمية  المنا�شب  تولي  اإلى  وت�شعى  ال�شيا�شية،  ال�شلطة  مراكز  من 

بال�شفافية والإ�شالح ال�شيا�شي من التو�شع المطرد في �شفوف المقاولين واأ�شحاب الفعاليات 

القت�شادية، وفي تعاظم المناف�شة بين فئات التجار. وقد اأدى ذلك اأحياًنا اإلى مطالبة وا�شحة 

ما في ما يتعّلق بالم�شالح 
ّ
بقدر اأكبر من ال�شفافية والم�شاءلة في �شنع القرارات الحكومية ل �شي

التجارية في المقام الأول.

ا عندما تعجز الحكومات، كما هو الحال في 
ًّ
ا اإ�شالحي

ً
في �شوء ذلك، يوؤّدي القطاع الخا�س دور

معظم الحالت، عن التخطيط لالإ�شالح وتطبيقه بنف�شها. على القطاع الخا�س اأن يتخطى حدوده 

الطبيعية وي�شاند الحكومات لت�شجيع الإجراءات الإ�شالحية في المجالت التي توؤثر في م�شالحها، 

اأو  ال�شيا�شية  غير  الجمعيات  بتاأ�شي�س  الخا�س  القطاع  يبداأ  وقد  الق�شائي.  الجهاز  اإ�شالح  مثل 

 يوؤّدي فيها دور ال�شريك 
ٍ

فرق العمل التي تمّثل المجتمع المدني. وقد يطلق هذا القطاع مبادرات

ة فّعالة.
ّ
للحكومة للقيام باإجراءات اإ�شالحي

امل�شدر: بن �شقر 2007. 

 مل يظهر للقطاع

 اخلا�س يف املنطقة

 حتى الآن دور يف م�شرية

الإ�شالح ال�شيا�شي
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مثل تون�س اأو اليمن لم ي�شفر بال�شرورة عن تحقيق 

تقدم في م�شيرة الإ�شالح في هاتين الحالتين. 

م���ا زال�����ت ال��م��ط��ال��ب��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ال��ت��ح��ّول 

في  اله�شة  الوليدة  التطورات  من  الديمقراطي 

الأولوية  مرتبة  تحتل  تكن  ولم  العربية،  البلدان 

خالل  ن�شطت  التي  الحتجاج  حركات  معظم  في 

التاريخية  الوجهة  ومن  الما�شية.  الثالثة  العقود 

في  العامة  التظاهرات  في  الأهم  الموجات  كانت 

الإج���راءات  عن  نجمت  التي  هي  العربية  المدن 

الحكومات  بع�س  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة 

كما  ال��دول��ي،  النقد  ل�شندوق  ا�شتجابًة  العربية 

 ،1977 الثاني/يناير  كانون  في  م�شر  في  حدث 

 ،1985 في  وتون�س  و1984،   1981 في  والمغرب 

وفي   .1989 في  والأردن   ،1988 في  والجزائر 

اأ���ش��ف��رت ه���ذه الح��ت��ج��اج��ات،  ال���ح���الت،  بع�س 

ا�شتحداث  عن  والجزائر،  الأردن  في  حدث  كما 

اإ�شالحاٍت �شيا�شية مهمة لم يقّدر لها ال�شتدامة 

الإ���ش��الح��ات  ه��ذه  اأن  غير  الأح��ي��ان.  بع�س  ف��ي 

مقابل  المواطنين  اإلى  قّدم  تعوي�س  بمثابة  كانت 

بالم�شّي  نف�شها  القت�شادية  لل�شيا�شات  �شماحهم 

قدًما، واإن ب�شورٍة تدريجية. وكان من نتائج غياب 

الأ�شا�س  حجر  بو�شفها  بالديمقراطية،  المطالبة 

المنظمة  المعار�شة  لحركات  الرئي�س  والمطلب 

البلدان  في  والناخبين  الجماهيرية  والتظاهرات 

العربية عموًما، اأن الحكومات خلدت اإلى العتقاد 

باأنه لي�س ثمة �شغوط داخلية مهّمة تفر�س عليها 

ل  ثّم،  من  الأم��ر،  هذا  واأن  الديمقراطي،  التطّور 

49
ي�شتدعي الهتمام الجّدي.
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معدالت اإقبال املواطنني على االقرتاع يف ثمانية ع�رش 

ا بني العامني 2003 و2008
ًّ
بلًدا عربي

امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/املكتب الإقليمي للدول العربية 2008 )بالإجنليزية(؛ الحتاد الربملاين 2008 

)بالإجنليزية(؛ الهيئة العامة لال�شتعالمات – بوابتك اإىل م�شر 2008؛ واآخرون. )انظر املراجع الإح�شائية(.

اجلدول 3-3

ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان - امل�صاركة ال�صيا�صية مقابل عدم اإقبال الناخبني

م�شاركة دائمة في القتراع في النتخاباتم�شاركة في الن�شاطات التطوعية

م�شاركة متقطعة في القتراع في النتخابات

االإطار 8-3

ا 
ً
ي اأظهر ال�شتطالع اأن م�شتوى الهتمام بالنتخابات كان متدنِّ

حققت  التي  العربية  البلدان  من  وهو  المغرب،  في  ا 
ًّ
ن�شبي

ال�شيا�شي  النفراج  �شعيد  على  التقدم  من  الأكبر  القدر 

الداخلي. والوا�شح اأن الم�شاركة في النتخابات بالن�شبة اإلى 

ا 
ً
وحا�شم جديًدا  ا 

ً
اأ�شلوب تعد  لم  العينة  هذه  في  المواطنين 

للتاأثير في م�شار الدولة. والهتمام، الذي يتجلى في درجة 

الإقبال على �شناديق القتراع، كان اأعلى من ذلك في بلدين 

عن  ا 
ً
اأخير فيهما  ال�شعبية  ال�شيا�شية  الم�شاركة  اأ�شفرت 

اأو تعميق  القوى الطائفية )لبنان(،  اإبراز دور  الإ�شهام في 

وفي  المحتلة(.  الفل�شطينية  )الأر�س  ال�شيا�شي  ال�شقاق 

اأبدت  التي  العينة  من  ال�شئيلة  ال�شريحة  توحي  الكويت، 

ا بالن�شاطات التطوعية وبالم�شاركة ال�شيا�شية بدرجة 
ً
اهتمام

وا�شحة من العزوف ال�شعبي عن هذين المجالين.

لبنان الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة

المغربالكويت
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75 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 تظّل املنطقة العربّية

 عر�شة لل�شغوط اخلارجية

 من اأجل ال�شعي لإحداث

حتولت �شيا�شية

3. ال�صغوط الخارجية

عن  القانون  حكم  مرحلة  الى  التحّول  اآف��اق  تبدو 

الم�شتقبل  في  الداخلية  الدينامية  القوى  طريق 

تظّل  ذل��ك،  ظ��ّل  وف��ي  اأحياًنا.  ومتعّثرًة  م��ح��دودًة 

اأج��ل  م��ن  الخارجية  لل�شغوط  عر�شًة  المنطقة 

تواترت  وق��د  �شيا�شية.  ت��ح��ّولٍت  لإح��داث  ال�شعي 

الم�شالح  ذات  الغربية  ال���دول  دع���وات  بالفعل 

حقوق  اح��ت��رام  اإل��ى  المنطقة  في  ال�شتراتيجية 

والتعجيل  ال��م��دن��ي،  المجتمع  وتعبئة  الإن�����ش��ان، 

اأهم المبادرات على  ال�شيا�شي. وبرزت  بالإ�شالح 

بر�شلونة )1995(  �شياق عملية  في  ال�شعيد  هذا 

ال�شرق  حول  الكبار  الثمانية  مجموعة  و »مبادرة 

الأو�شط الكبير« في تموز/يوليو 2004. ويمكن اأن 

ت�شاف اإليها تحركات الإدارة الأميركية ال�شابقة، 

والبيانات  اأو�شطية،  ال�شرق  ال�شراكة  مبادرة  مثل 

ال�شابق  الأميركي  الرئي�س  اأعلنها  التي  ال�شيا�شية 

بدعوى دفع عجلة التحول الديمقراطي في البلدان 

العربية. 

خالل ال�شنوات القليلة الما�شية اّت�شم الخطاب 

ففي  بالتناق�س؛  العربية  البلدان  حول  الأميركي 

ال��ع��ام 2004 وّج��ه��ت ال��ولي��ات ال��م��ّت��ح��دة دع��وًة 

في  محددة  ديمقراطية  تغييرات  اإجراء  اإلى  قوية 

اأخذت  لحق  وقت  وفي  الكبير«.  الأو�شط  »ال�شرق 

بيانات  اإ�شدار  تحّبذ  المتحدة  الوليات  �شيا�شة 

ال�شروري  من  وج��دت  لأنها  ح��ذًرا  اأكثر  �شيا�شية 

تعزيز التحالف مع حكومات قد ل ت�شّنف على اأّنها 

ديمقراطية، ولكنها متعاونة في ما ي�شمى »بالحرب 

التركيز  تحّول   ،2006 العام  بعد  الإره��اب«.  على 

الدبلوما�شية، ولم  الجهود  اأخرى في  اأولويات  اإلى 

هو  الأو�شط  ال�شرق  في  ال�شيا�شي  الإ�شالح  يعد 

الهدف الأ�شا�شي لتلك الدبلوما�شية مثلما كان في 

مقدم الهتمامات في العامين 2004 و2005. بل 

التحّفظات  على  التغلب  في  يتمثل  الهدف  اأ�شبح 

عزمي ب�صارة* - حقوق االإن�صان واملواطنة: اللبنة االأوىل يف بناء الدولة

لهذا  احلديث  باملعنى  ال�شيادة،  تكتمل  ول  لل�شيادة.  الآخر  الوجه  هي  املواَطنة 

ي�شمن  الذي  هو  الآمن  واملجتمع  معزًى.  ذاُت  مواَطنةٌ  تعادلها  مل  ما  ال�شطالح، 

لأفراده مواطنًة ثابتة م�شتقرة، ول يعترب املواطنة منحًة تعطى ثم ُت�شرتّد. وهو 

الذي يحمي اأع�شاءه من �شلطة الطغيان التع�شفي، ويوفر لهم م�شتلزمات ال�شحة 

والتعليم، ويرعى اأمورهم عندما يتقدم بهم العمر. وي�شكل بناء هذا املجتمع واحًدا 

من اأهم عنا�رس بناء الدولة.

ال�شعيفة  مبوؤ�ش�شاتها  النامية  البلدان  على  خا�س،  بوجه  ذلك،  ي�شّح 

ونطاقاتها العامة الهزيلة التي مازالت تنا�شل لإثبات وجودها. وقد وقع العديد 

الع�شكري،  الزّي  يرتدي  جي�س  تكوين  اأن  مفاُده  لوهٍم  ًة 
ّ
�شحي البلدان  هذه  من 

ر�شمي »موّحد«، وخطوط  وتاريخ  اجلميع،  يعم   
ّ
تعليمي ونظام  مركزية،  وحكومة 

جوية وطنية مفل�شة، هي كل املكونات املطلوبة لبناء الدولة.

ظروف  ظل  يف  اآمن  جمتمع  بناء  عليه  ينطوي  الذي  التحدي  حّدة  وتزداد 

التعددية الطائفية والإثنية التي يتحول فيها الن�شاط ال�شيا�شي ن�شاًطا يتمحور 

و »الإثنية«.  والثقافية  الدينية  الفئات  بني  ا 
ًّ
اأفقي و�رساًعا  الهوية،  ق�شايا  حول 

وما يحول دون انهيار الوحدة الوطنية لي�س املواطنة الكاملة وحدها، اأي املواطنة 

التي تتجاوز حدود املظاهر ال�شكلية. فكلما ازدادت املكونات التي ت�شاف اإىل 

ع معنى املواطنة. وقد يكون التنوع واحًدا من عنا�رس القوة 
ّ

حقوق املواطنة، تو�ش

يف ذلك املجتمع.

وعلى ال�شعيد العربي ميكن التاأكيد بب�شاطة اأن احلقوق ال�شيا�شية واملدنية 

املالزمة للمواطنة مازالت ناق�شة، ما يفرغ املواطنة من م�شمونها احلقيقي. بل 

اإن املواطنة، يف حالت كثرية يف العامل العربي، ل تعني اإل اأقل القليل.

ويف البلدان التي ل ح�شور فيها لطبقة و�شطى عري�شة، ويتالزم فيها النمو 

تف�شي  مع  اأخرى  حالت  يف  والف�شاد  احلالت  بع�س  يف  واخل�شخ�شة  القت�شادي 

الفقر على نطاق وا�شع، فاإن خطاب حقوق الإن�شان عن احلقوق املدنية وال�شيا�شية 

ل معنى له يف واقع الأمر، اإذا مل يتالزم مع نقا�س حول احلقوق الجتماعية.

الطبية  العمل وحق املعاجلة  الأمثلة على هذه احلقوق الجتماعية حق  ومن 

وحق التعليم وحق ال�شكن املنا�شب. وهي التي ل ميكن �شمانها اإل عرب موؤ�ش�شات 

ذلك،  من  وت�شتثنى   �رسيبية. 
ٍ
قاعدة من   

ٌ
وطني اقت�شاٌد  الدولة وميّولها  تقيمها 

مات ل�رساء قبول عامة 
ُ
بطبيعة احلال، الدولة الريعية التي ت�شتخدم العطايا واملكر

الق�شايا عنا�رس  التمثيل. وت�شكل هذه  الأدنى من  اإعطائهم احلد  النا�س بها، مع 

متداخلة مرتابطة كل الرتابط.

بالتاآكل  اآخذة  اأو  ا، 
ً
متام غائبًة  العري�شة  الو�شطى  الطبقة  تكون  وعندما 

 عن املطالبة 
َّ
وال�شمور، كما هي احلال يف معظم البلدان العربية، وعاجزة من َثم

 
ْ
ي قَّ

ِ
اإىل تلك احلقوق قد ي�شع الدولة بني �ش بحقوقها الجتماعية، فاإن الفتقار 

، وتولد فيها حالة من ال�شتقطاب.
ً
رحى

اأف�شل  يف  الطبية  بالعناية  يحظون  المتيازات  ذات  الطبقة  اأفراد  اإن 

اأما  اخلا�شة.  املدار�س  يف  العلم  ويتلقون  وخارجها،  البالد  داخل  امل�شت�شفيات 

اأو تاأمني العي�س الكرمي  اأو تلقي العالج  الفقراء، فال ي�شتطيعون زيارة الطبيب 

لأطفالهم اأو لأنف�شهم عند ال�شيخوخة. وهم يعتمدون على التعليم احلكومي العام 

الق�شور  مظاهر  تلبث  ول  ال�شتثمار.  وق�شور  الإهمال  جراء  نوعيته  تدنت  الذي 

الأ�شا�شية للعي�س  ال�رسورية  ال�شارخة يف تلبية الحتياجات وتوفري امل�شتلزمات 

ذلك،  ون�شهد  اللغوية؛  وحتى  والدينية  الثقافية  املجالت  يف  تتجلى  اأن  الكرمي 

اللغة  اإىل  المتيازات  ذوي  بني  اخلا�س  التعليم  توجه  يف  املثال،  �شبيل  على 

الر�شمي  التعليم  نظام  على  املحافظ  الديني  الطابع  غلبة  مقابل  الإجنليزية، 

مبرور  معناها  امل�شرتكة  املواطنة  تفقد  كلتيهما  احلالتني  ويف  العربية.  باللغة 

الزمن؛ وتوا�شل ال�شلطة احلاكمة فر�س �شيطرتها على البالد باملناداة والدعوة 

 اأخرى اأو قوًى معادية، اأو للت�شدي ملختلف 
ٍ

اإىل الوحدة الوطنية ملواجهة اأطراف

املوؤامرات التي حتاك �شد البالد يف اخلارج والداخل.

اإن ال�شمانات امل�شرتكة واملوؤ�ش�شات امل�شاندة لها، والتي متولها الإيرادات 

البوؤ�س  اأجل امل�شلحة العامة، ل تقت�رس على و�شع احلد الفا�شل بني  العامة من 

اأهم املكونات يف بناء  اإنها متثل، يف الوقت نف�شه،  والعي�س الكرمي فح�شب، بل 

الدولة يف اأيامنا هذه.

* نائب �شابق في الكني�شت الإ�شرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكاتب �شيا�شي فل�شطيني.
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الدولة احلديثة 

هي اأف�شل �شمانة 

لأمن الإن�شان

هناك فجوة وا�شعة بني 

تطلعات املواطنني 

العرب اإىل حماية 

حقوقهم وحرياتهم 

وبني ما هو ماثل اأمامهم 

على اأر�س الواقع

العربية حول موؤتمر مقترح يجمع الزعماء العرب 

والإ�شرائيليين والفل�شطينيين اإ�شافًة اإلى الوليات 

دعم  في  العربية  الم�شاهمة  و�شمان  المتحدة؛ 

ا�شتقرار الحكومة العراقية؛ والح�شول على دعم 

الحكومة  دفع  اإلى  الرامية  الدولية  للجهود  عربي 

تخ�شيب  ب��رن��ام��ج  ع��ن  التخلي  اإل���ى  الإي��ران��ي��ة 

اليورانيوم.

النت�شارات  اأع��ق��اب  ف��ي  م�شتغرًبا  يكن  ل��م 

النتخابية التي حققتها الحركات الإ�شالمية خالل 

ال�شنوات القليلة الما�شية اأن يفتر حما�س الأطراف 

ال��خ��ارج��ي��ة ل��الإ���ش��الح��ات ال��ت��ي ت��دف��ع اإل���ى حلبة 

ال�شلطة بجماعات كانت تعّدها معاديًة لم�شالحها. 

ال�شابق  الأميركي  الرئي�س  اأقر   ،2007 العام  وفي 

ب�شعوبة التحّول الديمقراطي الذي اأتاح الفر�شة، 

على حد تعبيره، لجتماع اأعداء الديمقراطية في 

في  وبخا�شة  عليها  معاك�شة  حملة  و�شّن  المنطقة 

العراق ولبنان. 

ومهما كانت الأ�شباب التي دفعت اإلى المناداة 

الأول  الهدف  باعتباره  الديمقراطي  بالإ�شالح 

ل�شيا�شات »ال�شرق الأو�شط الكبير«، فاإن النتقا�س 

اأهمية الإ�شالح وو�شعه في مرتبة متدنية قد  من 

الإ�شالح  اإل��ى  الداعية  الحركات  مخاوف  اأّك���دا 

اأن  ال��ى  ه��وؤلء  خل�س  فقد  العربية.  البلدان  في 

مهّمًة  ق�شّيًة  تمّثل  ل  المنطقة  في  الديمقراطية 

واأهدافها،  الكبرى  القوى  اأمن  تخدم  ما  بقدر  اإّل 

وفي ما عدا ذلك، فاإّنها تحتّل مرتبة اأدنى في �شّلم 

اأولويات هذه القوى.

وتج�شيًدا لهذا التجاه الإقليمي، لم تعد م�شاألة 

الإ�شالح تت�شّدر البيانات ال�شادرة عن موؤتمرات 

مقارنة  ال�شياق،  هذا  في  ويمكن،  العربية.  القمة 

القرارات التي �شدرت عن موؤتمر تون�س الذي �شمي 

ب�ِ »قمة التنمية، اإعماًل لوثيقة التطوير والتحديث 

والإ�شالح« في العام 2004، بتلك التي �شدرت عن 

ناق�س  فقد  القمة.  م�شتوى  على  لحقة  موؤتمرات 

المراأة،  وحقوق  المدني،  المجتمع  ق�شايا  الأول 

اأ�شا�شية،  ق�شايا  باعتبارها  الإن�����ش��ان،  وح��ق��وق 

اإ�شافًة اإلى الم�شادقة على الميثاق العربي لحقوق 

ال��الح��ق��ة، فقد  القمة  م��وؤت��م��رات  اأم���ا  الإن�����ش��ان. 

اتخذت موقًفا دفاعيًّا واعتذاريًّا، مع الت�شديد على 

الأمن العربي والمخاطر التي تهدد الأمن واأهمية 

المحافظة على الهوية العربية. 

خاتمة

في  العربية  ال���دول  دور  الف�شل  ه��ذا  ا�شتعر�س 

التقرير،  ه��ذا  يعّرفه  كما  الإن�شان  اأم��ن  �شمان 

معايير،  اأربعة  وفق  الدول  هذه  اأداء  بتقويم  وقام 

الدولة  تقدمه  ما  في  ق�شوًرا  ثمة  اأن  اإلى  وخل�س 

اللتزامات  الرغم من  الإن�شان، على  اأمن  لتاأمين 

الدولية  والمواثيق  العربية  البلدان  في  الد�شتورية 

التي �شادقت عليها هذه الدول بمعظمها.

– اأي الدولة التي تحكمها  اإن الدولة المدنية 

 – وال�شيا�شية  المدنية  الحقوق  تحترم  قوانين 

اأو�شح  وق��د  الإن�����ش��ان.  لأم��ن  �شمانة  اأف�شل  ه��ي 

تطلعات  بين  وا�شعة  فجوًة  ثمة  اأن  الف�شل  ه��ذا 

اإلى حماية حقوقهم وحرياتهم  المواطنين العرب 

اأر���س  على  اأمامهم  ماثل  هو  ما  وبين  جهة،  من 

الم�شافة بين  واإن تفاوتت  اأخرى،  الواقع من جهة 

الماأمول والواقع في البلدان العربية المختلفة.

الإثني  التنوع  اأن  اإلى  الف�شل  هذا  اأ�شار  وقد 

ذاته،  بحد  ي�شكل،  ل  والديني  والقَبلّي  والطائفي 

الهويات  ت�شيي�س  اأن  بيد  الإن�شان.  لأم��ن  تهديًدا 

اإلى  العربية،  البلدان  وا�شحة في  وب�شورة  يوؤدي، 

ال�شتقطاب والعنف والنزاع الم�شلح. اإن الت�شامح 

الأكيد  ال�شبيل  وحده  هو  التنوع  هذا  اإزاء  الن�شط 

المحتملة  النزاعات  ن�شوب  من  بالتخفيف  الكفيل 

احتواء  م�شوؤولية  وتقع  الجتماعية.  الفئات  بين 

العربية  ال��دول  عاتق  على  المتقّلبة  الأو�شاع  هذه 

بانتهاج  التنوع  ق�شية  تعالج  اأن  عليها  يتعّين  التي 

والإن�شاف  الم�شاركة  تو�شيع  تتوّخى  �شيا�شات 

في  ال�شلمي  التعاي�س  ويقوم  الجتماعية.  والعدالة 

المجتمعات ذات الأبعاد الطائفية والإثنية المتعددة 

وتتجلى  المواَطنة،  من  متطورة  اأ�شكال  قيام  على 

العواقب الكارثية للف�شل في �شلوك هذا ال�شبيل في 

اأو�شح �شورها في انهيار الدولة باأ�شرها.

المفرو�شة  القيود  ا  اأي�شً الف�شل  هذا  وناق�س 

الإ�شالح.  عملية  في  ت�شاهم  التي  العوامل  على 

العربية  الحكومات  بها  قامت  التي  فالإ�شالحات 

اإنما تهدف، في المقام الأول، اإلى تعزيز �شلطتها ل 

اإلى النهو�س باأمن الإن�شان. ومازالت الدولة تعطي 

الأولوية لأمنها الخا�س على ح�شاب اأمن المجتمع، 

اأما المجتمع نف�شه، وبخا�شة ما ي�شمه من النخب 

المعار�شة  وفئات  المدني  والمجتمع  القت�شادية 

خطة  اإلى  والفتقار  ال�شعف  من  حالًة  ي�شهد  فهو 

غربية،  بلدان  انتهجت  وق��د  وا�شحة.  اإ�شالحية 

من منظور حماية اأمنها القومي البحت، �شيا�شات 

م�شروعات  عرقلت  ���ش��اّرة  اقتحامية  وم��ب��ادرات 

تارة،  الفوقي  بالتعامل  اّت�شمت  العربية،  الإ�شالح 



77 الدولة العربية واأمن الإن�سان – الأداء والآفاق

 يظل الإ�شالح من الداخل

 هو ال�شبيل الوحيد والأمثل

 لتحقيق الأمن ذي الأبعاد

 واجلوانب املتكاملة

يف البلدان العربية

وتمثلت  اأخ���رى.  ت��ارًة  الدبلوما�شية  وبالم�شاومة 

تخّلف  ا�شتمرار  في  كله  لذلك  النهائية  الح�شيلة 

النامية  البلدان  بع�س  ركب  عن  العربية  البلدان 

الإن�شان  اأمن  باأو�شاع  الرتقاء  مجال  في  الأخرى 

بين المواطنين فيها. 

ويظل الإ�شالح من الداخل هو ال�شبيل الوحيد 

وال��ج��وان��ب  الأب��ع��اد  ذي  الأم���ن  لتحقيق  الأم��ث��ل 

الحقوق  من  بدًءا  العربية،  البلدان  في  المتكاملة 

ه��ذا  ف��ر���س  يمكن  ول  للمواطنين.  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

الإ�شالح من الخارج؛ كما ل يمكن ا�شتيراد نموذج 

ديمقراطي جملًة وتف�شياًل. بل يتعّين على العرب 

بحيث  المختلفة  الموؤ�ش�شية  الأ�شكال  يكّيفوا  اأن 

تنا�شب كل بلد من بلدانهم، لكن �شرط اأن تحترم 

الحريات  وتحمي  الإن�شان،  حقوق  الأ�شكال  هذه 

الأغلبية  حكم  وتوؤّمن  ال�شعبية  الم�شاركة  وت�شمن 

مع الحفاظ على حقوق الأقليات. وينبغي ال�شماح 

في  والتناف�س  بالتنظيم  كاّفًة  الجتماعية  للفئات 

المجال العاّم، طالما اأنها تحترم حق الختالف ول 

تلجاأ اإلى العنف اأو تعرقل الم�شار الديمقراطي.

العالقة  ت�شتهدي  اأن  يجب  ذل���ك،  ك��ل  وف��ي 

ب��ي��ن الإ���ش��الح��ي��ي��ن ال��ع��رب وال��ج��ه��ات ال��دول��ي��ة 

الم�شاندة لهم بروح ال�شراكة، ل بالتبعية والتواكل 

الم�شت�شعف اأو ا�شتدعاء التدخل المبت�َشر. وينبغي 

باأن  وخارجها،  العربية  البلدان  داخ��ل  الإق���رار، 

لالإ�شالح،  المعادية  ال�شيا�شية  القوى  و�شع  في 

الم�شبقة  والمفاهيم  ال�شّيقة،  الذاتية  والم�شالح 

اأن ت�شع عقباٍت كبيرًة في  ب،  التع�شّ التي يغذيها 

طريق بناء دولة القرن الحادي والع�شرين المدنية 

وال�شالم،  الت�شامح،  اأ�ش�س  على  القائمة  العربية، 

والأمن.
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