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ج�شيمة، اأو متواترة 

د  اأو �شديدة الوطاأة تولِّ

اآثاًرا متتالية مرّكبة

البلدان، واأكثُر من الن�شف في بع�شها الآخر حيث 

�شارت حياتهم فري�شًة للفقر والموت المبكر نتيجة 

ال��ج��وع وال��ح��اج��ة. اأ���ش��داوؤه ت��ت��رّدد ف��ي الحتالل 

ت�شتهدف  التي  الم�شلحة  وال��ن��زاع��ات  الع�شكري 

الأر�س الفل�شطينية المحتلة وال�شودان وال�شومال 

حتى  براأ�شه  الإن�شان  اأمن  انعدام  وُيطّل  والعراق. 

حيث  ن�شبي،  با�شتقراٍر  تتمّتع  التي  البلدان  في 

على  وا�شعة  بمقدرة  فيها  الأمنية  ال�شلطات  تتمتع 

انتهاكها.  اأو  المواطنين  حقوق  م��ن  النتقا�س 

المواطنين  حياة  مقارنة  عند  الو�شع  ويتفاقم 

القّلة، بحياة جيرانهم مّمن  يعانون  الذين  العرب 

ملاذا اأمن االإن�صان؟

ينجم انعدام اأمن الإن�شان عن تهديدات ج�شيمة، 

متتاليًة  اآث��اًرا  د  تولِّ الوطاأة  �شديدة  اأو  متواترة  اأو 

وفي  ال��ن��ا���س.  م��ن  غفيرة  جمهرًة  تم�ّس  مرّكبة 

الإن�شان  اأم���ن  ان��ع��دام  يقّو�س  العربية  ال��ب��ل��دان 

من  وهو  هوادة.  دونما  الب�شرية  التنمية  المتف�ّشي 

وط��اأة  تحت  الطبيعية  ال��م��وارد  ا�شتنزاف  نتائج 

العالية  والمعّدلت  عليها،  المفرو�شة  ال�شغوط 

لنمو ال�شّكان، والتغّير المناخي ال�شريع، وهي اأمور 

والماأوى  والغذاء  والدخل  العي�س  �شبل  تهّدد  قد 

في  ل  متاأ�شّ وه��و  العربية.  البلدان  في  للماليين 

بع�س هذه  في  النا�س  ُخم�س  يعانيها  التي  المحنة 

ر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة، والمنت�شرة والممتّدة 
ّ
ف اأمَن الإن�شان باأنه »تحر

ِّ
في هذا الف�شل الأول، ُنعر

�س لها حياته وحريته«. ويقوم هذا التعريف على التحليل المعروف لمفهوم 
ّ
زمنيًّا ووا�شعة النطاق التي تتعر

المتحدة  الأمم  برنامج  عن   1994 العام  في  ال�شادر  الإن�شانّية  التنمية  تقرير  طرحه  الذي  الإن�شان«  »اأمن 

الإنمائي، اآخًذا بالعتبار الظروف الراهنة في البلدان العربية. 

ي�شع هذا الف�شل التعريف في �شياقه الوا�شع فيبداأ بتبيان الأ�شباب التي دعت اإلى اختيار مفهوم اأمن 

المفهوم  العربية. ويناق�س بعدها تطّور هذا  الإن�شانّية  التنمية  الإن�شان لإطالق �شل�شلٍة جديدة من تقارير 

ونطاقه على ال�شعيد العالمي، وعالقته بمفاهيم �شبيهة، مثل التنمية الب�شرية وحقوق الإن�شان، والمقايي�س 

التي ت�شتخدم لإي�شاح اأبعاده. وينتقل بعد ذلك اإلى تقديم المالمح العري�شة لوجهات النظر العربية حول اأمن 

الإن�شان والتي تنطلق من التفكير العربي في هذا المو�شوع ومن واقع المنطقة العربية. على هذا الأ�شا�س، 

با�شتعرا�س  وينتهي  العربي.  ال�شياق  في  القيا�س  لم�شاألة  ومقاربته  التقرير  منهجّية  الف�شل  هذا  �شي 
ْ
ُير

نتائج ا�شتطالع راأي اأجري في اأربعة بلدان عربية ووجهات نظر مجموعة من ال�شباب العرب، لال�شتدلل على 

مدى ا�شتيعاب كل منهم وتقويمه اأمَن الإن�شان في بلده.

 تطبيق مفهوم اأمن االإن�صان
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الحادي  بعد  م��ا  بيئة  ف��ي  �شاع  ال��ذي  الن�شغال، 

تركيز  اأعاد  قد   ،2001 اأيلول/�شبتمبر  من  ع�شر 

الهتمام على م�شائل اأمن الدولة وفر�شها للقانون 

�شنت  التي  الطريقة  واأف�شت  الع�شكرية.  والحلول 

خلق  اإل��ى  التعبير،  ج��از  اإذا  ال��ح��رب،  ه��ذه  فيها 

ارتدادات في المنطقة اأ�شهمت في ت�شييق الخناق 

اإنها،  بل  وحقوقهم.  الأفراد  المواطنين  اأمن  على 

وت�شببت  الدمار  جلبت  اأخرى،  وبلدان  العراق  في 

وخرقت  والأج��ان��ب  ال��ع��رب  المواطنين  بم�شرع 

حقوق الإن�شان على نطاٍق اأّدى، على ما يرى كثير 

اأ�شد  عالم  ن�شوء  اإل��ى  الحملة،  تلك  منتقدي  من 

انق�شاًما واأقّل اأمًنا منه في اأي وقت م�شى. 

لتحليل  اإط���اًرا  المو�شوع  ه��ذا  ي��ق��ّدم  ث��ال��ًث��ا: 

مّطرد  نحو  على  بالمنطقة  ُتْحِدُق  التي  المخاطر 

تتجلى  ول  ولمواجهتها.  التقرير  هذا  اإع��داد  عند 

الحياة ب�شورة مبا�شرة  تهديد  المخاطر في  هذه 

الفل�شطينية  الأر���س  في  الحال  هي  كما  فح�شب، 

تتمثل  بل  والعراق،  وال�شومال  وال�شودان  المحتّلة 

كذلك في التهديدات غير المبا�شرة التي يج�شدها 

الأخيرة  وت�شمل  البيئية.  وال�شغوط  والفقر  الجوع 

النتائج الج�شيمة المترتبة على المناف�شة الإقليمية 

والدولية على النفط العربي، وال�شغوط المتعاظمة 

على الموارد المائّية جّراء النمو ال�شكانّي المت�شارع 

الآخ��ذة  وال�شحارى  المتكررة  القحط  وح���الت 

بالتو�ّشع وترّدي الأو�شاع المناخّية.

املفهوم على ال�صعيد العاملي

انتهاء  اأعقب  الذي  المتقلب  العالمّي  النظام  في 

الداخلّية  التحّديات  ت�شاعفت  ال��ب��اردة،  الحرب 

والخارجية التي تواجه �شالمة الدول. فمن الخارج 

ت�شافرت تحّديات التلّوث البيئي والإرهاب الدولي 

المالي  والنظام  الوا�شعة  ال�شكانية  والتنقالت 

اأخرى  تهديداٍت  على  ع��الوًة  المتداعي،  العالمي 

عابرة للحدود مثل تف�شي الأوبئة وتجارة المخدرات 

التقليدية  الأف��ك��ار  لتحا�شر  بالب�شر  والّت��ج��ار 

فقد  الداخل،  من  اأم��ا  الأم��ن.  بمفهوم  المرتبطة 

الأهلّية  وال��ح��روب  والبطالة  الفقر  انت�شار  ج��اء 

والنزاعات الطائفية والإثنية وقمع الدولة، ليظهر 

توؤّديه  اأن  يمكن  ال��ذي  وال�شلبي  ال�شعيف  ال��دور 

ول  ومعي�شتهم.  مواطنيها  حياة  تاأمين  في  الدولة 

عجب، اإذن، اأن يتحّول الهتمام من حماية �شالمة 

الدولة اإلى حماية اأرواح المواطنين القاطنين في 

اأمن  مفهوم  ينبثق  التحّول،  هذا  ومن  اأرا�شيها. 

الإن�شان.

اأم  كانوا  بلدانهم  اأداخ��ل  �شواء  التخمة،  يعانون 

هذه  في  مبالغة  ثمة  لي�س  المجاورة.  البلدان  في 

ال�شورة: فاأهالي دارفور وال�شوماليون والعراقيون 

والفل�شطينيون ي�شاورهم الخوف كل يوم، ويهيمن 

عليهم �شبح العنف الع�شوائي والدمار من كل جانب. 

وتتغلغل هذه المخاوف حتى في المجتمعات الأوفر 

ا والتي، برغم خلّوها من النزاعات الم�شّلحة  حظًّ

وقوات الحتالل، تعاني القب�شة الخانقة ل�شلطات 

الدولة. ففي بع�س البلدان العربّية يدخل ال�شخ�س 

يعلم  لأنه  خيفًة،  متوّج�ًشا  ال�شرطة  مركز  العادّي 

اأنه قد ي�شاق مخفوًرا لمجرد اأدنى ا�شتباه بارتكابه 

جرًما ما، اأو ت�شّببه في توتير الجّو العاّم. ويخاطر 

وراء  و�شعهم  باإمكان  المعار�س  ال��راأي  اأ�شحاب 

الق�شبان اإذا مار�شوا واجبهم المدنّي بالتعبير عن 

راأيهم �شّد ممار�شات الدولة غير العادلة. ويعي�س 

من  م�شتديمة  حالة  في  العرب  من  عري�س  قطاع 

بع�س  بهم  يلحقه  ق��د  ال��ذي  الأذى  ج���ّراء  ال��ف��زع 

�شواء،  ح��دٍّ  على  الأجنبية  ال��ق��وى  اأو  مواطنيهم 

وجّراء ال�شراعات الداخلية والقوانين المجحفة. 

روح  ويكبح  يبّدد الآمال  و�شع  في  يجعلهم  ما  وهو 

التغيير  اإمكان  من  العاّم  المجال  ويخلي  المبادرة 

ال�شلمي والتوافقي. 

اأدع��ى  م��و���ش��وٌع  ث��ّم��َة  لي�س  اأن  ي��ب��دو  هنا  م��ن 

ل�شل�شلة  منطَلًقا  الإن�����ش��ان  اأم���ن  م��ن  لالهتمام 

حالة  تقويم  اإع��ادة  اإلى  ت�شعى  التي  هذه  التقارير 

من  الأول  العقد  خالل  العربية  الإن�شانية  التنمية 

هذه الألفية الجديدة.

من  الهتمام  يحول  المفهوم  ه��ذا  اإن  اأوًل: 

ما  غالًبا  – التي  الدولة  باأمن  المت�شلة  الق�شايا 

ال�شيا�شي  الخطاب  في  عليها  الت�شديد  في  ُبوِلَغ 

اأمن  ح�شاب  على  وراءه��ا  وال�شعي  المنطقة،  في 

اإلى الهتمام باأمن الإن�شان،  المواطنين اأحياًنا - 

ي��وؤّدي  ل��وله ل قيمة لأم��ن الدولة. من هنا،  ال��ذي 

اأمن  اعتبار  اإلى  النحو  هذا  على  المفهوم  اإدراك 

فالمواطنون  الدولة.  اأمن  لتحقيق  �شرًطا  الإن�شان 

اأكثر  هم  والحاجة  الخوف  من  يتحررون  الذين 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  بال�شرعية  لالإقرار  قابلية 

والجتماعية لدولة م�شوؤولة متجاوبة تتوّلى حماية 

م�شالحهم. كما اأن هوؤلء �شيندفعون للعمل �شويًّا 

و�شيكونون  يواجهونها؛  قد  اأخطار  لأي��ة  للت�شدي 

اأكثر مناعًة تجاه الإغراء بالتحالف مع قوى اأجنبية 

�شد م�شالح الدولة.

ثانًيا: اإن اأمن الإن�شان، اإذا ُنظر اإليه على النحو 

ال�شحيح، ي�شاعد في اإعادة التوازن بين الن�شغال 

التي  الإره��اب  بالحرب �شد  ي�شمى  وما  بالإرهاب 

فهذا  والإقليمية.  الدولية  ال�شيا�شات  على  هيمنت 

لي�س ثّمة مو�شوع اأدعى 

لالهتمام من اأمن الإن�شان 

لإعادة تقومي حالة التنمية 

الب�رسية يف البلدان العربية

يحول مفهوم اأمن الإن�شان 

الهتمام من الق�شايا 

املت�شلة باأمن الدولة  اإىل 

الهتمام باأمن الإن�شان
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الإن�شان  لأمن  لي�س  الب�شرّية،  للتنمية  خالًفا 

تعريف مقبول على نطاٍق وا�شع. ومع اأن ال�شطالح 

والدبلوما�شي  الإن�شانّي  الخطاب  ف��ي  اأدرج  ق��د 

والتنموي على مدى العقدين الما�شيين، فاإن نطاق 

المفهوم الكامن وراءه يتباين من �شياق اإلى اآخر، 

وهو اأمر متوّقع. ذلك اأن المخاطر التي قد تتهّدد 

َثمَّ  ومن  للح�شر  قابلة  غير  تكون  اأن  تكاد  النا�س 

، تهديًدا لأمن الإن�شان اإّنما  ، اأو ل ُيَعدُّ فاإّن ما ُيَعدُّ

يعتمد على التعريف المتَّبع.

اأم��ن  تعريفات  ف��ي  التنوع  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الرتكاز  نقطة  فاإن  نطاقه،  الى  بالنظر  الإن�شان 

الم�شتركة في ما بينها هي الفرد، ل الدولة. وفي 

ما يلي تلخي�س هذا التحّول في النموذج النظري.

اأم��ن  بين  الخ��ت��الف  اأوج���ه  اخت�شار  يمكن 

الدولة واأمن الإن�شان على النحو الآتي: 

ع�شكري  ه��و  ال��دول��ة  لأم���ن  التهديد  •م�شدر  	
اإجماًل، بينما تتعدد م�شادر التهديد بالن�شبة 

اإلى اأمن الإن�شان: وهي ت�شمل البيئة والقت�شاد 

وحتى الدولة نف�شها.

اإلى  الدولة  اأم��ن  تتهدد  التي  الأط���راف  •تميل  	
وتتمّثل  المعنّية  الدولة  اأر���س  خارج  تكون  اأن 

معار�شة  بمنظمات  اأو  اأخ��رى  ب��دوٍل  عموًما، 

اتخذت مواقعها في اأر�س دول اأخرى. 

هو  الدولة  اأمن  اإلى  بالن�شبة  التهديد  •مو�شوع  	
الدولة نف�شها بما في ذلك تما�شكها ومواطن 

قّوتها واأرا�شيها، في حين اأن مو�شوع التهديد 

الأف��راد،  حياة  هو  الإن�شان  اأمن  اإلى  بالن�شبة 

وحريتهم اأو كلتاهما.

المتعّلقة  الدرا�شات  تفتر�س  عامة،  ب�شورة 

الحياة  في  الأ�شا�شية«  »القاعدة  اأن  الدولة  باأمن 

ال��ب�����ش��ري��ة، وف���ي م��ا ب��ي��ن ك��ي��ان��ات ال����دول، تقوم 

درا���ش��ات  تفتر�س  بينما  وال��ن��زاع،  الكفاح  على 

الم�شالح  اإلى  ونظًرا  اأن��ه،  الفردي  الإن�شان  اأمن 

ب�شورة  ينزعون  فاإنهم  الب�شر،  بين  الم�شتركة 

طبيعية اإلى التعاون المتبادل.

ال��م��داخ��ل ال��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ال��درا���ش��ات 

ال�شيا�شة  علوم  في  را�شخة  الدولة  باأمن  المت�شلة 

باأمن  المتعلقة  الدرا�شات  َت�شتخِدم  فيما  ع��ادًة، 

فيها  تت�شافر  المرتكزات  من  منظومًة  الإن�شان 

والنف�س،  والقت�شاد،  والجتماع،  ال�شيا�شة،  علوم 

والبيئة.

لأمن  ومعتمد عالميًّا  �شامل  تعريٍف  في غياب 

جرت  ك��اف��ة،  المعنية  الأط���راف  تتبناه  الإن�����ش��ان 

محاولٌت �شّتى على ال�شعيد الدولي لتحديد نطاق 

مدر�شتان  العموم،  على  وب��رزت،  المفهوم.  ه��ذا 

التعريفات  معظُم  اإطارهما  في  يندرج  للتاأويل 

التهديدات املحتملةمو�صوع احلمايةالطرف املعنينوع االأمن

اأمن الدولة و�شالمة الدولةاأمن الدولة

اأرا�شيها

احلروب بني الدول والتدخل 

الأجنبي

النت�شار النووي

ال�شطرابات املدنية

الفقر�شالمة الفرد وحريتهالإن�شان الفرداأمن الإن�شان

املر�س

ال�شتن�شاب البيئي 

انتهاكات حقوق الإن�شان

النزاعات، العنف، القمع

الإن�شان،  لأم��ن  ت�شّوران  فيهما  ويظهر  الحالية، 

على  المرء،  ويمكن  وا�شع.  والآخر  ق  �شيِّ اأحدهما 

التعريفات المختلفة  اأن يقارن بين  هذا الأ�شا�س، 

ْين. م�شتخدًما طيًفا ذا حدَّ

الحّد ال�شّيق في هذا الطيف، مع تركيزه على 

التهديدات  على  الدللة  يق�شر  الفرد،  الإن�شان 

الأر�شّية،  الألغام  عن  الناجمة  تلك  مثل  العنيفة، 

الإخ��الل  وح���الت  ال�شغيرة،  الأ�شلحة  وانت�شار 

المفرط بحقوق الإن�شان. وتعّد التحّركات المعيارية 

ا�شتعمال  ح��ظ��ر  ات��ف��اق��ي��ة  و���ش��ع  ال���ى  اأّدت  ال��ت��ي 

لالأفراد  الم�شادة  الألغام  ونقل  واإنتاج  وتخزين 

الجنائية  المحكمة  وت�شكيل   ، الألغام  تلك  وتدمير 

انت�شار  لمنع  العالمية  الحمالت  واإطالق  الدولية، 

والعنف  بالمخدرات،  والّتجار  النارية،  الأ�شلحة 

ال�شيا�شية التي  اأمثلة على الخطوات  الن�شاء،  �شد 

ت�شتند اإلى المقاربة ال�شّيقة لمفهوم اأمن الإن�شان. 

وم��ا زال���ت ه��ذه ال��م��ق��ارب��ة ت��وا���ش��ل ت��اأث��ي��ره��ا في 

المبادرات الدولية لإحالل ال�شالم ومنع النزاعات 

وفي التدّخالت التي تحدث تحت البند الإ�شكالي 

الذي ين�س على »م�شوؤولّية الحماية«.

في�شتمل  الطيف  هذا  من  العري�س  الحّد  اأم��ا 

التي  الممكنة  التهديدات  من  طويلة  قائمٍة  على 

والتنموّي  الحرب،  مثل  منها  التقليدّي  بين  تراوح 

التهديدات المرتبطة بمجالت ال�شحة  منها مثل 

اعتمده  الذي  الت�شنيف  ويطرح  والبيئة.  والفقر 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية 

المقاربة.  لهذه  رائًدا  مثاًل   1994 للعام  الب�شرية 

اأب��ع��اد لأم��ن  ال��ت��ق��ري��ر �شبعة  وق���د ع��ر���س ذل���ك 

الإن�شان:

•الأمن القت�شادّي الذي يتهّدده الفقر؛ 	
•الأمن الغذائّي الذي يتهّدده الجوع والمجاعة؛ 	

الأذى  اأ�شكال  تتهّدده  ال��ذي  ال�شحي  •الأم��ن  	
والأمرا�س؛

امل�شدر: فريق التقرير.

 نقطة الرتكاز امل�شرتكة

 بني خمتلف تعريفات

 اأمن الإن�شان هي

الفرد ل الدولة

 تتعدد م�شادر تهديد

 اأمن الإن�شان وت�شمل

 البيئة والقت�شاد

وحتى الدولة نف�شها
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يت�شع مفهوم اأمن 

الإن�شان لي�شمل حرية 

الإن�شان وحياته

ميكن اأن يعّد اأمن 

الإن�شان الركيزة 

الأ�شا�شّية للتنمية 

الب�رسية

يوؤّمن الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. غير اأن 

بتو�شيع تعريفها هذا  اللجنة قامت في وقت لحق 

اإلى ما هو اأبعد من مجرد البقاء على قيد الحياة. 

ق��درة  تعزيز  م��ج��رد  ال��م��ع��ّدل  التعريف  وي��ت��ج��اوز 

النا�س على ال�شمود في وجه التهديدات ليت�شّمن، 

الإن�شانّية  حقوقهم  عن  الدفاع  ذلك،  اإلى  اإ�شافًة 

الأ�شا�شية وحماية �شبل العي�س والكرامة الإن�شانّية 

وتمكينهم  النتكا�شات،  من  تفاديه  يمكن  ما  �شّد 

من التغّلب على التهديدات، اأو تحا�شيها، من خالل 

الجهود الفردية والجماعية. اإن اأمن الإن�شان، وفق 

بل  فح�شب؛  البقاء  على  ر  يقت�شِ ل  التعريف،  هذا 

هو و�شع النا�س المعر�شين للخطر، مجّدًدا، على 

اأف�شل، وعلى  اأماًنا، في �شعيهم لحياة  اأكثر  م�شاٍر 

اأ�ش�س را�شخة في الميادين ال�شيا�شية والقت�شادية 

2
والجتماعية والثقافّية.

العالقة باملفاهيم االأخرى

بناًء على هذه النظرة الأ�شمل، يمكن اأن ُيَعّد اأمن 

الإن�شان هو »الركيزة الأ�شا�شّية« للتنمية الب�شرية. 

وفيما ُتعنى التنمية الب�شرية بتو�شيع قدرات الأفراد 

والفر�س المتاحة لهم، يهتم اأمن الإن�شان بتمكين 

حياتهم  تهدد  التي  المخاطر  احتواء  من  ال�شعوب 

التنمية  تجّنبها.  اأو  وكرامتهم  معي�شتهم  و�شبل 

معّينة؛  ح��دود  عند  تقف  ل  بطبيعتها،  الب�شرية، 

فهي قد تّت�شع لت�شمل مختلف اأ�شكال التطلعات في 

يبقى  اإمكانات متباينة. ولكن  اأو�شاع مختلفة ومع 

الج�شيمة،  الأخطار  تكتنفها  التي  الأو�شاع  في  اأّنه 

الأمن  اأدنى من  بحدٍّ  ًة  كافَّ النا�س  يتمتع  اأن  ينبغي 

ي�شّكل  بحيث  معي�شتهم،  و�شبل  اأرواحهم  لحماية 

ذلك نقطة النطالق اإلى الأمام. اأّما اأمن الإن�شان، 

وال��ق��درات  الحقوق  وك��اأول��وي��ة، على  ي��رّك��ز،  ف��اإّن��ه 

والإجراءات الوقائّية ال�شرورية في حالت الأخطار 

المفهومان  وينظر  الحياة.  تتهّدد  التي  الج�شيمة 

المتباعدين  الطرفين  من  الإن�شاني  الو�شع  اإل��ى 

اأمارتيا  اأوج��زه  ما  وذل��ك  المتدّرج.  المعيار  لهذا 

�ِشْن في ا�شطالح »التو�شع مع الإن�شاف« )التنمية 
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الب�شرية( »النتكا�س مع الأمن« )اأمن الإن�شان(.

يكمل  المفهومين  ه��ذي��ن  اأّن  اإذن  ال��وا���ش��ح  م��ن 

خط  على  ويتداخالن  ويلتقيان  الآخ��ر،  اأحدهما 

الب�شرية  التطلعات  اإلى  الب�شري  الياأ�س  من  يمتد 

وفق ما يو�شحه ال�شكل 1-1 )المب�شط(.

اأمن الإن�شان، من ناحية، هو م�شتلَزم اأ�شا�شّي 

منظومة  اأّن  ب��م��ا  ال��ب�����ش��ري��ة،  التنمية  لتحقيق 

والتدهور  التلوث  يتهّدده  الذي  البيئي  •الأم��ن  	
البيئي وا�شتن�شاب الموارد؛

الجريمة  ت��ت��ه��ّدده  ال���ذي  ال�شخ�شي  •الأم����ن  	
والعنف؛

•الأمن ال�شيا�شي الذي يتهّدده القمع ال�شيا�شي؛ 	
•الأم����ن الج��ت��م��اع��ي ال����ذي ي��ت��ه��ّدده ال��ن��زاع  	

الجتماعي اأو الإثني اأو الطائفي.

برنامج  ت�شنيف  في  البارزة  ال�شمات  تتجّلى 

الإن�شان  اأم��ن  لمفهوم  الإنمائي  المتحدة  الأم��م 

اإلى  التقليدية  بالنظرة  مقارنًة  نطاقه  اّت�شاع  في 

الإن�شان  حرية  على  وبا�شتماله  المفهوم؛  ه��ذا 

والحياة الب�شرية بو�شفها قيمًة محورّيًة؛ وبتحديده 

الأ�شباب والآثار المتداخلة في اأبعاد اأمن الإن�شان، 

وبتركيزه على الإن�شان الفرد. ومن الأهمية بمكان 

تقّر  الإنمائي  المتحدة  الأم��م  برنامج  مقاربة  اأن 

من  واحًدا  تمثل  بالدولة  الفرد  عالقة  طبيعة  باأن 

التهديدات الأخرى المحتملة لأمن الإن�شان. ويوؤكد 

تقرير التنمية الب�شرية للعام 1994 اللتزام بنظام 

ٍر من الحاجة«  ٍر من الخوف، ومتحرِّ عالمّي »متحرِّ

عن  ال�شادر  الألفية  تقرير  ف��ي  عر�شه  ت��ّم  كما 

بدوره  اأّدى  والذي   
1
المتحدة، لالأمم  العام  الأمين 

اإلى ت�شكيل »لجنة اأمن الإن�شان« في العام 2001.

باأنه:  الأم��ن  ه��ذا  الإن�شان  اأم��ن  لجنة  عّرفت 

حماية »الجوهر الحيوي لحياة جميع الب�شر بطرائق 

تعزز حريات الإن�شان وتحقيق الإن�شان لذاته«. كما 

اإلى  مخالفتها  ت��وؤّدي  ا�شتهاللّيًة  معاييَر  و�شعت 

الموّجهة  التهديدات  خانة  في  م�شاألة  اأي��ة  و�شع 

الذي  الأ�شلّي  للتعريف  وطبًقا  الإن�شان.  اأمن  اإلى 

و�شعته اللجنة، اإن »الجوهر الحيوي للفرد« هو ما 

جلنة اأمن الإن�شان 2003.

احلدود ونقاط التداخل االلتقاء بني اأمن االإن�صان والتنمية الب�رشية – 

ال�صكل 1-1

التطلعات

التهديدات

الفر�س

الياأ�س

التنمية الب�شرية

اأمن الإن�شان

القـدرات والحقوق

الجوهر الحيوي

الحقوق الأ�شا�شية

الأرواح و�شبل العي�س

التمكين
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اأم الجماعية.  اأم الفردية  اأم الثقافية  الجتماعية 

تتحّقق  بالحترام  الحقوق  ه��ذه  تحظى  وعندما 

درجٌة اأخرى من اأمن الإن�شان، غير اأن ذلك قد ل 

يكون كافًيا بحّد ذاته، لأن احترام هذه الحقوق ل 

يحمي النا�س، على �شبيل المثال، من تقّلبات المناخ 

اأو الكوارث الطبيعية التي قد تحرم اآثارها ماليين 

قد  الآلف  اأن  والواقع  والعمل.  الماأوى  النا�س من 

حدث  كما  ال��ك��وارث،  هذه  مثل  في  حتفهم  يلقون 

بلدان  بع�س  الت�شونامي  اأعا�شير  داهمت  عندما 

جنوب اآ�شيا في العام 2004. ي�شاف اإلى ذلك اأن 

بع�س هذه الحقوق، مثل حّق ت�شكيل الجمعيات، قد 

اأمن الإن�شان كما يعّرفه  ا لتحقيق  ل يكون �شروريًّ

هذا التقرير. من هنا فاإن احترام عدٍد من حقوق 

المدنية،  الحقوق  وبخا�شة  الأ�شا�شية،  الإن�شان 

والجتماعية  القت�شادية  الحقوق  بع�س  وكذلك 

الخيارات المتاحة للنا�س ل يمكن اأن تّت�شع اإل اإذا 

الحياة  قيد  على  بقاءهم  ي�شمن  و�شع  في  كانوا 

وتمتعهم بالحرية. ومن ناحية اأخرى، فاإن الرتقاء 

ال�شحية  واأو�شاعهم  التعليمي  النا�س  بم�شتوى 

الأ�شا�شية  حرياتهم  و�شمان  مداخيلهم  وزي��ادة 

�شيعّزز تنميتهم الإن�شانية التي تف�شي، بالنتيجة، 

اأمن  فاإن  هنا،  الإن�شان. من  اأمن  المزيد من  اإلى 

الإن�شان والتنمية الب�شرية مترابطان كل الترابط، 

ويرفد اأحدهما الآخر.

اأمن  بتو�شيع مفهوم  المفّكرين  وقد قام بع�س 

َبْيد  كافة.  الإن�شان  لي�شمل جوانب حقوق  الإن�شان 

اأن اأمن الإن�شان لي�س مرادًفا مطابًقا لمفهوم حقوق 

لة ل�شل�شلة  الإن�شان، بل اإن الأ�شح اعتباره  المح�شّ

من ال�شروط، منها احترام حقوق الإن�شان كافًة - 

�شواء منها المدنية اأم ال�شيا�شية اأم القت�شادية اأم 

 لأحد الكّتاب 
ٍّ
تّت�شم �شورة الأمن الراهنة بالمفارقة. وتتمّثل، على حّد تعبيٍر ذكي

في �شحيفة »فاينن�شال تايمز« في اأّن »العالم قلما كان اأكثر اأماًنا، وفي الوقت 

ا بانعدام الأمن«.
ً
ذاته، اأكثر �شعور

 ي�شير تقرير اأخير حول اأمن الإن�شان، اإلى اأّننا ن�شهد، ومنذ اأوائل الت�شعينات 

الأخرى  والأ�شكال  الأهلية  الحروب  تواتر  في  ا  حادًّ هبوًطا  المن�شرم،  القرن  من 

انتهاكات حقوق  الالجئين، وتراجًعا في  ا في عدد  وانخفا�شً الم�شّلح،  النزاع  من 

ا.
ً
الإن�شان. وت�شير هذه الإح�شاءات اإلى اأن العالم قد غدا اأكثر �شالم

 بانعدام الأمن قد ت�شاعد، في الوقت نف�شه، اأكثر 
ّ
لكّن الإح�شا�س الجماعي

مثابرًة  زالت  ما  الأمن  زعزعة  على  تعمل  التي  القوى  لأن  م�شى،  وقت  اأي  من 

ب بانعدام الأمن باأربع فئات: 
ّ
ووا�شعة النت�شار. وتتمثل هذه القوى التي تت�شب

المليارات  اإلى  بالن�شبة  الأمن،  انعدام  الفقر وما يت�شل به من وجوه  الأولى هي 

ة 
ّ
غذائي اإمدادات  من  يكفي  ما  على  الح�شول  ي�شتطيعون  ل  الذين  النا�س  من 

اآمنة لل�شرب ورعاية �شحية منا�شبة وم�شادر حديثة للطاقة. ويمثل ذلك  ومياه 

اأق�شى وجوه انعدام الأمن – وي�شدق على الواقع المعي�شي لأربعين في المائة من 

اأقلَّ من دولرين  اأي على  الب�شر يعي�شون على كفافهم للبقاء على قيد الحياة، 

في اليوم.

يرتبط  الذي   – الر�شيد  الحكم  بغياب  تتعّلق  الموؤّثرات  من  الثانية  والفئة 

 
ّ

ة القا�شية التي ين�شب
ّ
غالباً بالفقر – ويراوح بين الف�شاد واأنظمة الحكم القمعي

اهتمامها على النتهاك الفا�شح لحقوق الإن�شان. وقد حققت الديمقراطية في 

ما في اأوروبا ال�شرقية واأميركا الالتينية. 
ّ
الآونة الأخيرة اأ�شواًطا م�شهودًة، ول�شي

ا من الطغاة مازالوا يديرون دّفة الحكم، في ال�شرق الأو�شط، وفي 
ً
اأن كثير غير 

مناطق اأخرى.

عن  الناجم  بالغبن  الإح�شا�س  في  الأمن  لنعدام  الثالثة  الدفع  قوة  وتكمن 

الثروة  في  الحاد  والتمايز   – يملكون«  ل  و»من  يملكون«  »من  بين  الالتوازن 

اء 
ّ
جر بالإجحاف  ال�شعور  هذا  ويتعاظم  و»الجنوب«.  »ال�شمال«  بين  والنفوذ 

واأن   – الم�شاواة  قدم  على  واحد  بمعيار  تقا�س  ل  الحياة  قدا�شة  باأن  الإح�شا�س 

اأكثر بكثير مما يتح�شر  المتقدم  العالم  الحياة في  المجتمع يتح�شر على فقدان 

 اأكبر في اأماكن مثل دارفور والعراق...
ٍ
على فقدانها باأعداد

اأما النوع الرابع فهو ال�شتقطاب الم�شطنع وفق اأ�ش�س دينية واإثنية. وهذه 

الآونة  في  والفينة  الفينة  بين  تتفجر  مازالت  لكنها  قرون  منذ  برزت  الظاهرة 

الم�شلمين  بين  الح�شارات«  »�شدام  من  التخوف  اإلى  البع�س  وتدفع  الأخيرة، 

والغرب. وفي تقديري اأن من الخطاإ الفادح العتقاد باأن هذه التوترات ناجمة عن 

ا 
ً
ا عظيم

ً
ن يعانون َقْدر

َ
�شدام بين القيم الدينية. غير اأّن من ال�شهل، بالن�شبة اإلى م

باأّن معاناتهم تعود  – القتناع  الإ�شالمي  العالم  – وهم كثر في  الالم�شاواة  من 

المتجذرة  الحقيقية  الأ�شباب  اإلى  الرجوع  من  بدلً  الإثني،  اأو  الديني  التحيز  اإلى 

ال�شلطة  ال�شعوب والأمم، والقتتال لال�شتحواذ على  التاريخ، والحروب بين  في 

والموارد. وقد يدفعهم هذا العتقاد اإلى اللجوء اإلى ت�شورات م�شّوهة للدين اأو 

ا 
ّ
 جام غ�شبهم على جهة معينة، اأو التعوي�س عم

ّ
الهوية الإثنية ليت�شّنى لهم �شب

ي�شعرون به من مظالم.

العولمة؛ فالمجتمع  اآثار  اأدخلنا فيها  اإذا  اإل  الإن�شان  اأمن  ول تكتمل �شورة 

الحديث متداخل العنا�شر ويقوم على العتماد المتبادل. وهذا العتماد المتبادل 

اأكثر  ب�شورة  الم�شكالت  هذه  مع  للتعامل  الفر�س  يوفر  فهو  ن؛ 
ْ
حّدي ذو  �شالح 

ًة، غير اأنه، من جهة اأخرى، قد يزيدها حّدًة.
ّ
فاعلي

مقابل هذه الخلفية يت�شح لنا لماذا لم تعد �شالحة ومنا�شبة مفاهيم الأمن 

ال�شيادة  ومفاهيم  الوطنية  الحدود  حماية  اإلى  بجذورها  العائدة   – التقليدية 

القديمة. ذلك اأن اأكثر م�شببات انعدام الأمن التي ذكرتها ل تعرف الحدود وهكذا 

فاإذا برزت جماعة متطرفة جديدة في ال�شرق الأو�شط، ف�شوف ي�شاورني القلق. 

واإذا ن�شبت حرب اأهلية جديدة في اإحدى الدول الأفريقية ف�شيتولني ال�شطراب. 

الواحدة فح�شب، بل  الإن�شانية  الأ�شرة  اأع�شاء في  اأننا جميًعا  اإلى  ول يعود ذلك 

التطورات وطاأته  اأن يخّلف كل واحد من هذه  المحتمل  اأن من  اإلى  يتعدى ذلك 

علينا، عاجالً اأو اآجالً. 

الإن�شان  اأمن  اأن نفكر بمنطق  اإن الع�شر الحديث يتطلب منا  اأخرى،  بعبارة 

قر بالروابط 
ُ
– وهو مفهوم لالأمن يتمحور حول النا�س، ول حدود له. اإنه مفهوم ي

الأ�شيلة بين التنمية القت�شادية والجتماعية، واحترام حقوق الإن�شان، وال�شالم.

حممد الربادعي* - اأمن االإن�صان والبحث عن ال�صالماالإطار 1-1

* املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

.El-Baradei 2006 :امل�شدر

 اخليارات املتاحة

 للنا�س ل ميكن اأن

 تّت�شع اإل اإذا كانوا يف

 و�شع ي�شمن بقاءهم

 على قيد احلياة

ومتتعهم باحلرية



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  242009

الكتابات العربية حول المو�شوع

قلٍة  الإن�شان، مبا�شرًة، غيُر  اأمن  تعالج مفهوم  لم 

قليلة من الدرا�شات العربية. َبْيَد اأن التراث العربي 

المدّون والثقافة ال�شعبية في بع�س البلدان العربية 

يحفالن بالتحذير من �شتى التهديدات الإن�شانية، 

بما فيها التهديدات غير الع�شكرية. وتتطّرق هذه 

المراجع التقليدية، في اأح�شن حالتها، اإلى بع�س 

الأبعاد التي يت�شمنها المفهوم الحديث، غير اأنها 

ل ترقى اإلى مرتبته من حيث �شموُله وتعّدُد اأبعاده. 

الأ�شا�شية  الثقافة  �شياق  في  تدخل  لم  اأنها  كما 

ال�شائدة. ومن جهة اأخرى، نجد اأن ا�شطالح »اأمن 

الموؤلفين  اأعمال  اإل��ى  طريقه  وج��د  قد  الإن�شان« 

في  درا�شاتهم  ن�شروا  الذين  المعا�شرين  العرب 

مجالت اأجنبية، اأو بلغتهم العربية الأّم.

ال�شحية،  والرعاية  والتغذية،  العمل،  حقوق  مثل 

اأم��ن  لتحقيق  ك��اٍف  غير  ولكنه  ���ش��روريٌّ  ���ش��رٌط 

الإن�شان.

 نحو وجهات نظر عربية 

حول اأمن االإن�صان 

كيف تتعامل الكتابات العربية حول اأمن الإن�شان، 

على قلتها، مع هذا المو�شوع؟ وكيف لنا اأن نعّرف 

التهديدات  وما هي  العربي؟  ال�شياق  في  المفهوم 

اإليها؟  ي�شير  اأن  يجب  التي  المنطقة  في  الكبيرة 

التنمية  تقرير  في  المقترحة  الأبعاد  ت�شمل  وهل 

الإن�شانّية العالمي للعام 1994 كل الأبعاد التي هي 

ودللًة؟ اأهّمّيًة  – الأكثر  بلداننا  اإلى  – بالن�شبة 

ال�شلة  مقطوع  لي�س   
ٌ
اأمر فيه،  التو�شع  مقابل  الإن�شان،  اأمن  مفهوم  ت�شييق  اإن 

ال�شيا�شية  العلوم  مفاهيم  في  اآثارهما  تركتا  الترابط  كل  مترابطتين  بفكرتين 

اإيجابية. وهما تمثالن افترا�شين  المعا�شرة ونظرياتها؛ اإحداهما �شلبية والأخرى 

متالزمين مازال يطبعان ت�شورات العلوم الجتماعية المتجلية في طورها الحالي 

في برامج المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية. وهى ت�شورات تنحو من جهة 

الإثنية والدينية  الجماعات  واإيالء  الوطنية  الدولة والجماعة  الأولوية عن  اإلى نزع 

»الإن�شان«  تغليب  اإلى  ثانية  جهة  ومن  الهتمام،  في  المحور  مو�شع  والمحلية 

الفرد على الجماعة، وطنية كانت اأم ما دون الوطنية. وعندما اأقول اإن هذه الأفكار 

الديمقراطي  الخطاب  نتاجات  من  واحد  اأنها  اأعني  فاإنما  الترابط،  كل  مترابطة 

بال�شوق  المرتبطة  الحريات  بتطبيق  وثيًقا  اّت�شالً  بدوره  يت�شل  الذي  التعددي 

على ميدان الحرية ال�شيا�شية. 

ول مراء في اأن هذه الت�شورات اإنما هي وليدة العولمة في طورها الحالي. 

تعود  م�شوغاٌت  الوطنية  والجماعة  الدولة  عن  بعيًدا  الهتمام  لتحّول  كان  وقد 

اأن  ا 
ً
جازم اأعتقد  اأنني  غير  العربية.  لالأنظمة  الهيكلي  الإ�شالح  اأفق  ان�شداد  اإلى 

الأخذ بهذا الأمر اإلى نهاياته المنطقية، دونما اعتباٍر للم�شلحة الوطنية العامة اأو 

َقْدٍر غير مح�شوب من الإذعان غير المتروي  للم�شلحة القومية، يمثل جنوًحا نحو 

في  التفكير  من  بدلً  ا، 
ً
جّذاب يبدو  قد  �ٍس 

ْ
وَجر بهيج  رنين  ذات  وعبارات  لألفاظ 

الممكنات المطابقة للواقع العربي المتحّول.

على ذلك من الجائز الكالم حول »اأمن الإن�شان في الوطن العربي« اإن جرى 

ال�شلبي  الأّول  الأمر  وي�شتدعي  اإيجابي.  والثاني  �شلبي  اأولهما  باأمرين،  اللتزام 

التحّوط في نزع ال�شفة المو�شوعية والعتبارية عن الجماعة الوطنية المن�شوية 

ا في اإطار كل دولة عربية، وهي التي يرتجى منها بناء مقومات المواطنة، ل 
ً
حكم

ال�شيا�شية وما  الفئة والجماعة ما قبل  المحلية والطائفية، ول  النزعات  مقومات 

دون الوطنية. ذلك اأن التالزم بين اأمن الإن�شان واأمن الجماعة الوطنية اأمر مالزم 

ة. 
ّ
ا لكل نظرة تنموي

ًّ
ا و�شيا�شي

ًّ
مو�شوعي

 
ٍ
ه اأما الأمر الثاني الإيجابي فهو يجمع كل عنا�شر اأمن الإن�شان في مفهوم موجِّ

 يتعدى عبارة الأمن البالغة التجريد والرخاوة، وي�شفي 
ٍ
وجامع للتنمية، على وجه

عليها تما�شكا محدد المعالم. 

ق�شية  مع  للتعامل  ال�شامل  الإطار  هذا  مثل  اإلى  حاجًة  ثمة  اأن  الموؤّكد  من 

البنى  تعّذر  )نتيجة  معي�شته  في  التهديدات  يواجه  الذي  العربي  الإن�شان  اأمن 

ة 
ّ
والجتماعي ة 

ّ
القت�شادي التنمية  مفهوم  �شمور  بعد  وان�شطارها  القت�شادية 

القرن  من  وال�شبعينات  وال�شتينات  الخم�شينات  فترة  في  طبقت  التي  ال�شاملة 

جماعات  ولمحاولة  الأمن،  اأجهزة  لت�شلط  )نتيجة  ال�شخ�شي  اأمنه  وفى  الما�شي(، 

اإ�شالموية ترويع المجتمع واإرغامه على التحلي بالف�شيلة والتقوى، ح�شب فهمها، 

والوطني  القومي  اأمنه  وفي  والمجتمعي(،  الأ�شري  والمعنوي  الج�شدي  وللعنف 

)الناتج من �شراع الهويات والحروب والحتالل الأجنبي، وان�شداد �شبل الإ�شالح 

ال�شيا�شي(. كما اأن اأمن المواطنين العرب الثقافي والتعليمي اآخذ بالنح�شار )ما 

ا عن تبّني المواقف ال�شائدة  يتطلب منا ا�شتعادة مفهوم التنمية الثقافية عو�شً

والمحافظة  المدنية  عنوانها  ثقافية  جماعات  نف�شها  تعّد  التي  مجتمعاتنا  في 

نظم  لتاآكل  نتيجة  الجتماعي  اأمنهم  انهار  وقد  الح�شارية(.  والعفة  الجتماعية 

والأمن  والق�شائية،  القانونية  النظم  المتزايد في  والق�شور  الجتماعية،  الحماية 

البيئي المرتبط بالقت�شاد العالمي. 

اإلى  ونحّولها  بينها،  التقاطع  نقاط  ونبرز  العنا�شر  هذه  نجمع  اأن  اأردنا  اإن 

 ي�شفى التما�شك على مفهوم اأمن الإن�شان، فاإن علينا اإثراء 
ٍ
ه مفهوٍم جامٍع وموجِّ

مجال  من  به  والنزول  العربية،  المجتمعية  الحركات  اإطار  في  بو�شعه  المفهوم 

التجريد والرخاوة اإلى اأر�س الواقع. دون اأن يغيب عن بالنا اأن الهدَف الأ�شا�شي 

من اهتمامنا باأمن الإن�شان هو التنمية الب�شرية والوطنية. 

عزيز العظمة* - العرب واأمن االإن�صاناالإطار 2-1

*  اأ�شتاذ )من اجلن�شية ال�شورية( للدرا�شات التاريخية العربية والإ�شالمية يف اجلامعة املركزية 

الأوروبية - بوداب�شت، هنغاريا. 

مل تعالج مفهوم اأمن 

 قليلة 
ٍ
الإن�شان غريُ قّلة

من الدرا�شات العربية



25 تطبيق مفهوم اأمن الإن�سان في البلدان العربية 

الكوراني والَم�ّشاط، فالكوراني، على �شبيل المثال، 

اأمن الإن�شان يرتبط بالتحّرر من الخوف  اأن  يرى 

 اأما الَم�ّشاط فيوؤمن 
8
وباحترام الكرامة الإن�شانّية.

باأن المفهوم الأو�شع لأمن الإن�شان رهن بالزدهار 

المادي وبالتوازن والتوافق في المجتمع. وعلى هذا 

 )1( هي:  فئات  ثالث  اإلى  ال��دول  يق�ّشم  الأ�شا�س 

الدول الآمنة، التي ي�شيطر فيها المجتمع المدني؛ 

الع�شكر؛  يحكمها  التي  الآمنة،  غير  ال��دول   )2(

كّتاب  وثمة  المنزلتين.  بين  تقع  التي  الدول   )3(

عرب اآخرون ي�شّيقون مفهوم اأمن الإن�شان لي�شمل 

اأو  الحاجة،  من  التحّرر  مثل  فح�شب  واح��ًدا  ُبْعًدا 

يتعاملون معه بح�شره في فئات اجتماعّية محددة 

)مثل الفقراء(، اأو فئات ُجُنو�شّية )مثل الن�شاء(، 

اأّنهم،  غير  الأط��ف��ال(.  )مثل  العمرية  الفئات  اأو 

العتماد  على  ي�شّددون  جميًعا،  الحالت  هذه  في 

الميادين  ب��ي��ن  وال��ت��ك��ام��ل  ال��م��ت��ب��ادل  الم�شترك 

المختلفة التي ي�شملها اأمن الإن�شان، اأي المجالت 

والدولّية.  والداخلّية،  وال�شيا�شية،  القت�شادّية، 

)عبد المنعم الَم�ّشاط، ورقة خلفية للتقرير(.

فه هذا التقرير
ّ
اأمن الإن�شان كما يعر

انطالًقا من الخطوط العري�شة الواردة في مقاربة 

خواطر  وم��ن  الإنمائي،  المتحدة  الأم��م  برنامج 

ف هذا التقرير اأمَن الإن�شان  المفكرين العرب، يعرِّ

ال�شديدة،  التهديدات  من  الإن�شان  »تحّرر  باأنه 

التي  النطاق  ووا�شعة  زمنيًّا  والممتّدة  والمنت�شرة 

التعريف  هذا  ووفق  وحريته«.  حياته  لها  تتعّر�س 

تكون الحرية هي القيمة المحورّية للفرد اإذ اإنها، 

الداخل  من  للتهديد  تتعر�س  العربي،  ال�شياق  في 

والخارج، من جانب قًوى محلّية واأجنبّية. ويت�شّمن 

المعالم  م��ح��ّددة  منظومًة  كذلك  التعريف  ه��ذا 

العمل،  فر�س  ت�شّم  فهي  الإن�شانّية.  الهموم  من 

الأ�شا�شّية،  الحاجات  لتلبية  المنا�شب  وال��دخ��ل 

ال�شلمّية  والعالقات  ال�شحية،  والرعاية  والغذاء، 

وتاأدية  المختلفة،  الهويات  ذات  الجماعات  بين 

الدولة واجَبها الجوهري في حماية مواطنيها من 

من  الفرد  و�شالمة  والخارجي،  الداخلّي  العدوان 

التهديدات ال�شخ�شية.

التهديدات  ه��ذه  في  الخطورة  درج��ة  تتحدد 

 )3( المدى،   )2( ال�شدة،   )1( عوامل:  باأربعة 

وتتبّدى  النطاق.  اّت�شاع   )4( الزمنّي،  المتداد 

على  النا�س  ق��درة  في  تاأثيرها  في  التهديد  �شّدة 

الحّرّية  من  الأدن��ى  الحد  من  وحرمانهم  البقاء، 

اأّما  الأ�شا�شية.  الإن�شانّية  الحّرّيات  مع  المن�شجم 

مدى التهديد فيتحّدد وفًقا لمدى تاأثيره في حياة 

وقد ظهرت كتابات بالعربية حول مفهوم اأمن 

الإن�شان في �شياق البحوث الأكاديمية في الجامعات 

اإلى  الموجهة  والكتابات  الخطب  في  اأو  الأجنبية، 

العربية  الموؤتمرات  في  اأو  الغربّي،  العام  ال��راأي 

المحاور  اأهّم  وكانت  المو�شوع.  هذا  تناولت  التي 

بين  العالقة  هي  العرب  الموؤلفون  عالجها  التي 

الإن�شان،  اأمن  ونطاق  الدولة،  واأمن  الإن�شان  اأمن 

هذه  بين  وال��ع��الق��ات  يغطيها،  التي  وال��م��ج��الت 

الق�شايا.

يعتقد معظم الكّتاب العرب المعا�شرين وجود 

�شلة لزمة بين اأمن الإن�شان الفردي واأمن الدولة 

اأو الأمن الوطني من جهة، واأمن الإن�شان والتهديد 

الع�شكري الخارجي من جهٍة اأخرى. ويرى اآخرون 

الأكبر  التهديد  م�شدر  هي  الت�شلطية  الدولة  اأن 

لأمن الإن�شان في المنطقة )عبد المنعم الَم�ّشاط، 

اأن  يعتقدون  ل  هوؤلء  لكن  للتقرير(.  خلفية  ورقة 

واإنما  اأمن الإن�شان يتعار�س واأمن الدولة،  تحقيق 

له  �شيكون  الفردي  الإن�شان  اأمن  تحقيق  اأن  يرون 

اأثره في تحويل الدولة الت�شلطّية دولًة تحترم حكم 

القانون. وقد ي�شتلزم هذا التحويل، من جملة اأمور 

ربما  بل  الحالّية،  الأم��ن  اأجهزة  اإ�شالح  اأخ��رى، 

4
ْمنّية جديدة.

َ
اإقامة موؤ�ش�شات اأ

وتتباين وجهات النظر بين الكّتاب العرب حول 

المدى الذي يذهب اإليه مفهوم اأمن الإن�شان، ويرى 

بع�شهم اأن الفرد هو محور الأمن الإن�شاني وغايته. 

البرادعي  محمد  الموقف  هذا  يمثلون  من  وبين 

منا  يتطلب  الحديث  الع�شر  فاإن   ...« يقول  الذي 

اأن نفكر بمنطق اأمن الإن�شان – وهو مفهوم لالأمن 

مفهوم  اإن��ه  ل��ه.  ح��دود  ول  النا�س،  ح��ول  يتمحور 

القت�شادّية  التنمية  بين  الأ�شلية  بالروابط  ُيقر 

 5
والجتماعية، واحترام حقوق الإن�شان، وال�شالم«.

الأمن  هو  الإن�شان  اأم��ن  اأّن  كذلك  اآخ��رون  ويوؤكد 

ال�شخ�شّي واأنه، بهذه ال�شفة، يتمحور حول الفرد 

 كما اأن 
6
- حول حقوقه ورفاهه وحرّياته وكرامته.

متكامالن،  مفهومان  الإن�شان  واأم��ن  الدولة  اأم��ن 

الو�شائل  اإح��دى  اأّولهما  نعّد  اأن  يجب  اأن��ه  بمعنى 

ال��راأي  ه��ذا  ووف��ق   
7
الثاني. تحقيق  اإل��ى  الموؤدية 

ي�شبح مفهوم اأمن الإن�شان مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا 

بحقوق  وبخا�شة  عامة،  ب�شورٍة  الإن�شان  بحقوق 

من  ال�شدد  بهذا  نفوذها  ت�شتمّد  التي  ال��م��راأة 

التفاقات والمواثيق الدولية.

الحياة  مجالت  حول  العرب  الكّتاب  يختلف 

التي يغطيها مفهوم اأمن الإن�شان، ويتو�شع بع�شهم 

في  ح�شَره  راف�شين  بعيد  حد  اإل��ى  المفهوم  في 

ي�شّيق  ذل��ك  ومقابل  فح�شب.  الع�شكرية  الأب��ع��اد 

اآخرون من نطاق هذا المفهوم. ي�شم التّيار الأول 

 يعتقد معظم الكّتاب

 العرب املعا�رسين

 وجود �شلة لزمة بني

 اأمن الإن�شان الفردي

واأمن الدولة

 تتباين وجهات النظر

 بني الكّتاب العرب حول

 املدى الذي يذهب اإليه

مفهوم اأمن الإن�شان



تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  262009

ل يعني التمايز بني اأمن 

الدولة واأمن الإن�شان 

الفرد اأن اأحدهما يتعار�س 

بال�رسورة مع الآخر

الفرد ل ي�شمن لنف�شه 

الأمن اإل يف ظّل دولة 

قوية، تخ�شع للمحا�شبة 

وحتكم ب�شكل جّيد

وال�شحة.  الغذاء  الالئق من  والم�شتوى  المنا�شب 

ا  اأي�شً ي�شمن  اأن  الر�شيد«  »الحكم  ���ش��اأن  وم��ن 

الإثنية  الفئات  بين  العالقات  في  والوئام  ال�شالم 

الدولة  وت��ك��ون  ال��ب��الد.  ف��ي  المختلفة  والثقافية 

اآنذاك قادرًة على اأداء م�شوؤولياتها في اإقرار الأمن 

ال�شيا�شي  ا�شتقاللها  على  والحفاظ  وال��ن��ظ��ام، 

اأية دولة  اأن نجاح  اأرا�شيها. ول ريب في  و�شالمة 

هو  للم�شاءلة  قابلة  ب�شورة  مهّماتها  تنفيذ  في 

الأ�شا�س في قدرتها على اكت�شاب ال�شرعية والفوز 

اأخرى،  بعبارة  بدعم مواطنيها والمحافظة عليه. 

حماية  على  وق��درة  قوة  اأكثر  الدولة  هذه  �شتكون 

اأمن مواطنيها ورفاههم الفردي.

المالمح العري�شة للتهديدات المحتملة

اأمن  يتهّدد  ما  لتحديد  محاولة  اأي��ة  على  ينبغي 

الإن�شان العربي اأن تعك�س و�شع المنطقة بو�شفها 

بقعًة متنوعة الق�شمات ظّلت، خالل معظم الحقب 

بين  ال��ن��زاع  مواقع  من  عبرتها،  التي  التاريخية 

القوى العظمى في العالم. وهي، اإلى ذلك، منطقة 

لم تنخرط في الركب العالمي في مجال ممار�شات 

ال��ح��ك��م ال��ر���ش��ي��د وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ت��م��ا���ش��ك 

الجتماعّي. من هنا، فاإن هذا التقرير في معر�س 

عليها  المتعارف  الإن�شان  اأمن  لأبعاد  ا�شتعرا�شه 

عالميًّا، كما حّددها تقرير التنمية الب�شرية للعام 

يتطّرق  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  لبرنامج   1994

في  الإن�شان  اأم��ن  تواجه  محددة  تهديداٍت  اإل��ى 

ت�شملها  التي  الأبعاد  جملة  ومن  العربّية.  البلدان 

وتدّخالت  الأج��ن��ب��ّي،  الح��ت��الل  التهديدات  ه��ذه 

عن  الناجم  والعنف  والأجنبية،  الإقليمية  ال��دول 

في  را�شخًة  ه��وّي��اٍت  ي�شتنه�س  ال��ذي  ال�شتنفار 

تقّو�س  التي  القمعية  الدولة  وممار�شات  التاريخ، 

دعائم اأمن الإن�شان. 

اإقليمي،  اإطار  في  يدور  التقرير  هذا  اأّن  وبما 

التي  التهديدات  �شتتناول  الحالية  الدرا�شة  ف��اإن 

تواجه البلدان العربية على النحو الآتي:

ي�شّلط التقرير ال�شوء، في المقام الأول، على 

البلدان  ت�شتطيع  التي  الو�شيكة  التهديد  مجالت 

المبادرة  زم��ام  فيها  ت��اأخ��ذ  اأن  اأ�شا�ًشا  العربية 

النا�س من تهديدات  يواجهه   وت�شمل ما  بنف�شها. 

الموارد  قاعدة  ت�شيب  التي  الأ�شرار  عن  ناجمة 

ن�شوء  مع  الأ�شل  في  تن�شاأ  التي  وتلك  الطبيعية، 

الدولة، اأو تقّو�س اأ�ش�شها، بما فيها �شراع الجماعات 

توؤثر  التي  وتلك  والموارد؛  النفوذ  على  المتناف�شة 

الم�شت�شعفة.  الفئات  في  متنا�شبة  غير  ب�شورة 

ال�شعف  مخاطر  الو�شيكة  التهديدات  ت�شمل  كما 

اأعداٍد كبيرة اأو �شغيرة من النا�س. وبالمثل، تزداد 

خطورة التهديد حين يمتد فترًة طويلة من الزمن. 

التهديد،  نطاق«  »اّت�شاع  ازداد  كلما  فاإنه  واأخيًرا، 

الإن�شانية  الن�شاطات  لمنظومة  �شموله  ازداد 

خطورته.  ازدادت  م��ا،  تهديٌد  فيها  ي��وؤث��ر  ال��ت��ي 

في  ي��وؤّث��ران  المثال،  �شبيل  على  والفقر،  فالجوع 

البيئة،  مع  تعاملهم  اأ�شلوب  وفي  الأف���راد،  �شحة 

وم�شاركتهم ال�شيا�شية، واإنتاجيتهم الفردية.

يركز التقرير على اأمن المواطن العربي كفرد، 

فاإنه ل ُيغفل التهديدات التي تتعر�س لها المنطقة 

على حدة.  كلٌّ  العربية  البلدان  اأو  برّمتها  العربية 

الإن�شان  واأم��ن  الدولة  اأمن  بين  التمايز  يعني  ول 

الفرد اأن اأحدهما يتعار�س بال�شرورة مع الآخر، اأو 

اأن تحقيق اأحدهما يحول دون تحقيق الآخر. واقع 

الأمر اأن اأمن الدولة �شروري لأمن الإن�شان الفرد، 

وتفقد  اأجنبي  لحتالل  �شحية  الدولة  تقع  وحين 

لذلك  يكون  اأرا�شيها  على  و�شيادتها  ا�شتقاللها 

فالحتالل  الفردي.  الإن�شان  اأم��ن  في  �شلبّي  اأث��ر 

اأن  كما  �شلمّية،  ب�شورة  اإجماًل  يتّم  ل  الع�شكرّي 

الإجراءات التي تتخذها �شلطات الحتالل ل�شمان 

�شالمة جنودها تت�شمن، في اأغلب الأحيان، فر�س 

البلد المحتّل.  القيود على حّرّيات المواطنين في 

فا�شح  ا�شتخفاف  على  ذل��ك  ينطوي  ما  وغالًبا 

بمعايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها.

الدولة  اأم��ن  تحقيق  يمكن  نف�شه،  الوقت  في 

مواطنيها  من  الأف���راد  اأم��ن  ح�شاب  على  اأحياًنا 

عندما  ذلك  ويحدث  اأرا�شيها.  على  والمقيمين 

تعّده  اإلى فر�س ما  المعنية  الدولة  ت�شعى �شلطات 

اإج��راءات  اإلى  اللجوء  المطلق« من خالل  »الأم��ن 

وفر�س  وال��ن��ظ��ام«،   »القانون  لفر�س  ا�شتثنائية 

القيود على حّرّيات من ت�شَتبه باأنهم يهّددون اأمن 

على  القيود  مثل هذه  ا�شتمرار  يوؤدي  وقد  الدولة. 

حّرّيات المواطنين في الواقع اإلى تهديد اأمن الدولة 

المواطنين  بع�س  جهود  تت�شافر  عندما  نف�شها 

وقوى اأجنبية لها مخططاتها، على اأرا�شي الدولة، 

في  القوى،  تلك  بم�شاعدة  ه��وؤلء،  ينجح  وعندما 

اإنما  ه��ذا،  بعملهم  وه��م،  بحكوماتهم.  الإط��اح��ة 

الأجنبي  الحتالل  �شحية  بالدهم  لوقوع  يمّهدون 

والتفّكك الداخلي.

لنف�شه  ي�شمن  ل  الفرد  اأن  البيان  عن  غنّي 

للمحا�شبة  تخ�شع  قوية،  دول��ة  ظ��ّل  في  اإل  الأم��ن 

من  النا�س  حماية  فعملّية  ج��ّي��د.  ب�شكل  وتحكم 

ال�شّحّية  والأو����ش���اع  وال��ج��وع  وال��ف��ق��ر  البطالة 

المترّدية لن تكّلل بالنجاح اإل في دولة قادرة على 

التحتية  وبنيتها  وموؤ�ش�شاتها  اقت�شادها  اإدارة 

والدخل  الكريم  العمل  لمواطنيها  يوؤّمن  نحٍو  على 
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 توزيعاً غري متوازن

للرثوات الطبيعية

واحًدا  المنطقة  المتناق�شة في  الطبيعية  الموارد 

اإع��ادة  ي�شتدعي  ما  الأم��ن،  انعدام  م�شّببات  من 

النظر في ال�شيا�شات الراهنة.

الموارد  لقاعدة  المميزة  ال�شمات  اأن  والواقع 

اإليها، قد  اآلت  التي  التنمية  واأنماط  في المنطقة، 

األقت بظاللها على الأو�شاع القت�شادّية. فالفارق 

والفقيرة  الغنّية  العربّية  البلدان  بين  الوا�شح 

يعك�س توزيًعا غير متوازن للثروات الطبيعية. وتوؤثر 

الأو�شاع القت�شادّية، من َثّم، في اأمن الإن�شان من 

في  الع�شر  اأو  وال�شهولة  العمل  فر�س  توافر  ناحية 

الو�شول اإلى م�شادر الغذاء والخدمات ال�شحية؛ 

بين  ال��ع��الق��ات  ف��ي  م�شابه،  ب�شكل  ي��وؤّث��ر،  وه���ذا 

الفئات الجتماعّية المختلفة مثل فئتي المزارعين 

والرعاة في دارفور.

قيا�س م�صتويات اأمن االإن�صان 

هل يمكن قيا�س اأمن الإن�شان؟ لقد جرت محاولت 

 
9
عديدة لالإجابة عن هذا ال�شوؤال. وخُل�س المعنّيون

د المو�شوع، اإلى اأن  بهذا الأمر، بعد اإقرارهم بتعّقّ

الأول��ى  �ُشّميت  للقيا�س.  رئي�شتين  مقاربتين  ثمة 

موؤ�شراٍت  بناء  لأنها تحاول  المو�شوعية،  المقاربة 

كّمّية لمختلف اأبعاد اأمن الإن�شان في عدد من بلدان 

الأبرز  المثال  ونجد  مختلفة.  اأوق��ات  وفي  العالم 

و�شعتها  التي  المقايي�س  في  المنهجية  هذه  على 

في  وْب�شال 
ُ
اأ في  الإن�شانية  الدرا�شات  مركز  لجنة 

عنوان  تحت   2005 العام  في  ون�شرت  ال�شويد، 

»تدقيق اأمن الإن�شان«. وي�شكل ذلك، بدوره، جزًءا 

الإن�شان في  تنمية  اأ�شدره مركز  اأو�شَع  تقريٍر  من 

جامعة بريتي�س كولومبيا في كندا بعنوان »الحرب 

يتناول  والع�شرين«،  الحادي  القرن  في  وال�شالم 
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الإن�شان. اأمن  قيا�س  م�شاألة  منه  الثاني  الق�شم 

درا���ش��ٌة  ك��ذل��ك  المو�شوعيَة  ال��م��ق��ارب��َة  وت�����ش��رح 

ال�شادرة  الخارجّية«  »ال�شيا�شة  مجلة  في  ن�شرت 

تحدد  التي  الدولي  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة  عن 

ترتيب  في  وت�شفها  الفا�شلة«  »ال��دول  ي�شّمى  ما 

ُتعنى مبا�شرة  ل  الدرا�شة  اأن هذه  ومع   
11

تدّرجّي.

الموؤ�شرات  من  الكثير  فاإن  الإن�شان،  اأمن  بقيا�س 

الواردة فيها وثيق ال�شلة بهذه الم�شاألة. 

لم تجر حتى الآن درا�شٌة على ال�شعيد العالمّي 

تعتمد على ا�شتطالع ُمْدَركات النا�س، اأو ما يمكن 

الإن�شان.  اأم��ن  لقيا�س  الذاتية  المقاربة  ت�شميته 

في  الم�شتخدمة  الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ب��ي��د 

معظم الدرا�شات المعروفة عن القيم والتوّجهات 

الإن�شان.  باأمن  وثيًقا  ات�شاًل  تت�شل  العالم  في 

الحماية  اإل��ى  والفتقار  والبطالة،  القت�شادي، 

الج��ت��م��اع��ّي��ة وال��ظ��روف الق��ت�����ش��ادي��ة الأخ���رى، 

لم�شتويات  نتيجًة  تكون  التي  تلك  ا  اأي�شً وت�شمل 

هذه  مثل  وتقع  وال�شحة.  التغذية  من  كافية  غير 

التهديدات، ب�شكل رئي�س، في نطاق قدرة البلدان 

لبع�شها  كان  واإن  ال�شتجابة،  نف�شها على  العربية 

اإلى  بالن�شبة  مهمة  عالمّية  وتداعيات  تقاطعات 

والق�شايا  التهديدات  هي  وتلك  الدولي.  المجتمع 

التي تترّكز عليها اأغلب ف�شول هذا التقرير. غير 

اأن الف�شل الأخير يتناول م�شدر الخطر الرئي�شي 

الذي يتهدد اأمن الإن�شان - وهو الحتالل الأجنبي 

م�شوؤولية  اأن  البيان  عن  وغنّي  العربية.  لالأرا�شي 

التغيير في هذه الناحية تقع، ب�شكل مبا�شر، على 

نقا�س  اأي  ه  يوجَّ اأن  وينبغي  المعنية.  القوى  عاتق 

التي ما زالت  اإلى الأطراف  عربي لهذا المو�شوع 

تم�شك بزمام المبادرة. وينتهي التقرير، على هذا 

الأ�شا�س، بهذا المو�شوع المهم. 

وهكذا، فاإّن ت�شل�شل المو�شوعات التي يتناولها 

التقرير هو على النحو الآتي:

•ال�شغوط على الموارد البيئية والطبيعية. 	
•الدولة واأمن الإن�شان: الأداء واآفاق الم�شتقبل. 	

•انعدام الأمن للفئات ال�شعيفة. 	
والفقر  الق��ت�����ش��ادي��ة،  للمخاطر  •ال��ت��ع��ر���س  	

والبطالة.

•الأمن الغذائي والتغذية. 	
•ال�شحة واأمن الإن�شان. 	

•الحتالل والتدخل الع�شكري الأجنبي. 	
ويقّر التقرير، عندما ي�شتهّل التحليل بمناق�شة 

الإدارة  ب��اأن  الطبيعية،  ال��م��وارد  على  ال�شغوط 

ففي  المنطقة.  في  جّديًّا  تحّدًيا  غدت  قد  البيئية 

ال�شودان  مثل  ب��ل��دان  عانت  الأخ��ي��رة،  ال�شنوات 

القاتل.  الكا�شح  الجفاف  من  موا�شَم  وال�شومال 

في  الماليين  حياة  المناخّي  التغيُّر  يهدد  وق��د 

ا�شتمرار  واحتمالت  ووظائفهم،  العربية،  البلدان 

نمّو  م���ع���ّدلت  وت��ب��ق��ى  الم�شتقبل.  ف��ي  دخ��ل��ه��م 

اأّدى  وقد  العالم.  في  المعدلت  اأعلى  من  ال�شّكان 

الأخ��ي��رة  العقود  خ��الل  البيئية  الأو���ش��اع  ت��ده��ور 

في  الب�شر  لماليين  ال�شّحّية  الأح��وال  ت��رّدي  اإلى 

اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  المثال.  �شبيل  على  م�شر، 

الجيو�شتراتيجية  بالأهمية  تت�شل  الم�شاألة  هذه 

للمنطقة - ولثروتها النفطية تحديًدا - وذلك ما 

جعل بع�س البلدان العربية عر�شًة للنفوذ والتدّخل 

قد   - الماء  هو   - اآخ��ر  ثميٌن  م��ورٌد  الخارجّيين. 

النزاعات  وراء  يقف  متزايدة،  ب�شورة  اأ�شبح، 

والمجتمعات  ال�شعوب  د  ُتكبِّ ق��د  التي  العنيفة، 

خ�شائر فادحة. ولهذه الأ�شباب كلها، غدت قاعدة 

 مل جتر حتى الآن

 درا�شة على ال�شعيد

 العاملي تعتمد على

 ا�شتطالع ُمْدَركات النا�س

لقيا�س اأمن الإن�شان
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ُطلب  العرب،  المواطنون  الإن�شان، كما يفهمه  لأمن  المختلفة  الأبعاد  ل�شتق�شاء 

محتمالً  تهديًدا   21 ت�شمل  قائمة  في  ينظروا  اأن  ال�شتطالع  في  الم�شاركين  من 

وقد  لهم.  تهديًدا  تمثل  �شياقها،  في  كانت،  اإذا  ما  ويحّددوا  الإن�شان،  لأمن 

تباينت الإجابات بين ال�شتطالعات الأربعة ب�شكل كبير. َفُعدَّت الملِّوثات البيئية 

العتداء  اأن  الم�شاركون  اللبنانيون  راأى  بينما  الكويت،  في  الأخطر  التهديد  هي 

الجوع.  يليه  خطورة،  الأكثر  التهديد  يمثل  ممتلكاتهم  على  اأو  ا 
ًّ
�شخ�شي عليهم 

الأجنبي  الحتالل  اأن  الفل�شطينيين  من  ال�شاحقة  الأغلبية  راأت  ذلك،  ومقابل 

اأن الفقر والبطالة يت�شببان  يمثل التهديد الأكبر ل�شالمتهم، بينما راأى المغاربة 

الفل�شطينيون  اّتفق  نف�شه،  الوقت  وفي  الأمن.  انعدام  من  الأغلب  الجانب  في 

 عن 
ّ
واللبنانيون في تقويمهم لخطورة تهديدات معينة، مثل عجز الحكومة الن�شبي

البطيئة، و�شعوبة  ة 
ّ
القانوني المياه، والإجراءات  المواطنين، ونق�س  اأرواح  حماية 

ة. كما رّكز هوؤلء على العالقات المتوّترة بين الجماعات 
ّ
ممار�شة الحقوق الأ�شا�شي

المتناف�شة، والف�شاد، والتفّكك العائلي، والحتالل الأجنبي، مع اأن هذه التهديدات 

يتها الن�شبية.
ّ
لم تذكر بالترتيب المت�شل�شل نف�شه من حيث اأهم

النتائج االإجماليةاالإطار 3-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

كة الأمن االإن�صان )%(
َ
التهديدات الرئي�صية امُلْدر

التهديدات  

االأر�س 

الفل�صطينية 

املحتلة

املغربلبنانالكويت

91.277.874.9 ..املّلوثات البيئية

82.373.580.576.9نق�س املياه

 .... .. 78.4تراجع الأرا�شي الزراعية

 ..85.1.. 96.2الحتالل والنفوذ الأجنبي

 ..87.. 86.9اإخفاق احلكومة يف حماية املواطنني

.. 80.1.. .. تع�شف احلكومة

.. 73.4 ..71غياب احلماية الجتماعية

80.972.3 ..73.4�شوء اخلدمات ال�شحية

..  .. .... �شوء اخلدمات التعليمية

 ..86.3 ..89.4تف�شي الف�شاد

.. 73.2 ..73.7بطء الإجراءات القانونية و�شعوبة حت�شيل احلقوق

 ..70.2 .. ..�شعف الت�شامن بني اأفراد املجتمع

 ..80.8 ..83.7توتر العالقات بني اجلماعات املختلفة

.. 79.9 .. ..التطرف الديني

.. 74.7 ..75.2التفكك العائلي

 ..81.1 ..75.4تعّذر احل�شول على اخلدمات الأ�شا�شية

86.270.. 75.6الأوبئة والأمرا�س املعدية

86.581.2.. 91البطالة

86.486.. 90.6الفقر

88.775.9.. 85.4اجلوع

ة  ..89.1.. 80.4العتداء على الأ�شخا�س والأمالك اخلا�شّ

للتوجهات  »پيو«  م�شروع  الدرا�شات  هذه  وت�شمل 

تجريه  ال��ذي  العالمي  القيم  وم�شح   
12

العالمية،

13
جامعة مي�شيغان.

فاإن  المقاربات،  اختالف  من  الرغم  وعلى 

م�شتويات  اأن  تبين  تلك  الدولية  القيا�س  محاولت 

البلدان العربية قد تدهورت في  اأمن الإن�شان في 

غير  متفاوتة.  بدرجات  واإن  الأخ��ي��رة،  ال�شنوات 

مرتبط  غير  اإّم��ا  ك��ان  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  اأغلب  اأن 

مبا�شرًة باأمن الإن�شان، واإّما لم ي�شمل في تغطيته 

ِقَيمّيًةً  اأحكاًما  اأطلق  واإّم��ا  العربية،  البلدان  كافة 

لأنها  الزمن  بها  تقادم  اأو  �شحتها،  في  م�شكوًكا 

الأخيرة  الرئي�شية  التطورات  حدوث  قبل  اأجريت 

في الدول العربية. وقد يكون من ال�شروري، على 

اأمن  هذا الأ�شا�س، انتهاج مقاربة مختلفة لقيا�س 

الإن�شان في المنطقة في اأيامنا هذه.

ب لأمن  هل يمكن التو�شل اإلى موؤ�شر عام ُمركَّ

الب�شرية«،  التنمية  »دليل  اأن  حين  في  الإن�شان؟ 

الذي يعتمد على متغّيرات اأ�شا�شية و�شاملة وكّمّية 

.. البيانات غري متوافرة.

حماولت القيا�س الدولية 

تبني اأن م�شتويات 

اأمن الإن�شان يف البلدان 

العربية قد تدهورت 

يف ال�شنوات الأخرية

بلد الدرا�صة



29 تطبيق مفهوم اأمن الإن�سان في البلدان العربية 

ا  قويًّ توليفيًّا  موؤ�شًرا  يمثل  منها،  التحّقق  يمكن 

يمكن الركون اإليه ، فاإن و�شع دليل يحظى بالر�شى 

والقبول عالميًّا ما زال اأمًرا بعيد المنال. وتك�شف 

المو�شوع مدى  الإح�شائية حول هذا  البحوث  لنا 

محاولة  اأي��ة  يكتنفان  اللذين  وال�شعوبة  التعقيد 

لو�شع مثل هذا المقيا�س.

عالميًّا  عليه  متفق  تعريٌف  ثمة  لي�س  اأوًل، 

على  ترّكز  ال�شّيقة  فالمقاربات  الإن�شان.  لأم��ن 

ُبْعدين هما البقاء على قيد الحياة، واأ�شكال الأذى 

الرئي�شية )كالموت، والعنف المفرط، والإ�شابات 

التي تهدد الحياة، وما اإلى ذلك(. اأما المقاربات 

الوا�شعة فت�شمل �شل�شلًة طويلًة من موؤ�ّشرات التنمية 

وحقوق الإن�شان.

ثانًيا، اإّن اأمن الإن�شان يّت�شل بالأبعاد المادية 

والمعنوية، وهو محّدد ب�شياقاته. ويّت�شح في اأجلى 

�شورة في كلٍّ من الموؤ�ّشرات النوعّية التي تدّل على 

مدركات المخاطر والموؤ�ّشرات الكّمّية للتهديدات 

بين  الجمع  اأن  غير  �شواء.  حد  على  المو�شوعية 

هذين النوعين في دليٍل واحد يمثل و�شًعا اإ�شكاليًّا 

ا ويتعر�س لالنتقاد لنزعته الذاتية. جدًّ

على  قدرته  في  موؤ�ّشر  اأّي  قيمة  تكمن  ثالًثا، 

توجيه وا�شعي ال�شيا�شات العامة، وكذلك منظمات 

المجتمع المدني، اإلى المجالت ذات الأولوية. اأما 

البلدان  بلد من  التي تعطي كل  العامة  الموؤ�شرات 

معدًل ح�شابيًّا فلن تجدي �شيًئا في تبيان المجالت 

الح�شابي  المعّدل  لأن  ال��ت��دّخ��ل،  ت�شتدعي  التي 

التي توجب مثل هذا  وال�شروط  الظروف  �شيخفي 

التدخل.

هذا  في  يطرح  المرّكب  الموؤ�شر  اإن  واأخيًرا، 

باإمكانات  يتعلق  ما  في  م�شكالٍت حقيقّية  المجال 

المقارنة والوزن. فمن ال�شعب، على �شبيل المثال، 

الجمع بين التهديدات الناجمة عن تدهور الأو�شاع 

فاإذا  الأهلية.  الحروب  عن  الناجمة  وتلك  البيئية 

الإن�����ش��ان بطريقة  اأم���ن  ت��ه��دي��دات  ت��ق��رر وزن  م��ا 

مغايرة، ف�شيكون من �شبه الم�شتحيل الّتفاق على 

تخ�شي�س قيم محددة لكل منها، و�شيف�شي ذلك 

فّية. اإلى نتائج تع�شُّ

عن  التقرير  فريق  توقف  الأ�شباب  هذه  لمثل 

الإن�شان  لأم��ن  ��ب  م��ركَّ واح��د  دليل  بناء  محاولة 

ُيقّدر، على  اأن  ا عن ذلك،  وَتَوّخى، عو�شً العربي. 

الإن�شان  لأمن  المختلفة  الأبعاد  التن�شيب،  �شبيل 

تبيُّن  اأجل  بلد عربي، من  كما هي مطبقة في كل 

الفوارق المهمة بين البلدان العربية. 

�شتطَلعة في البلدان الأربعة ثالثة اأنماط من الإجابة التي �شتكرر في 
ُ
نات الم

ّ
تمّثل ردود اأفراد العي

ين عن ر�شاها الكامل عن اأو�شاعها 
ّ
�شياق هذا التقرير. فقد اأعربت الأغلبية العظمى من الكويتي

ا، واأكثر من 
ًّ
نة المغربية را�شين جزئي

ّ
في ما يتعلق بتلك التهديدات، بينما كان معظم اأفراد العي

�شتطلعين في الأر�س الفل�شطينية المحتلة ولبنان غير را�شين عن اأو�شاعهم بالن�شبة 
ُ
ن�شف الم

اإلى هذه التهديدات. وتعك�س هذه ال�شورة بو�شوٍح درجة اأمن الإن�شان في البلدان الأربعة خالل 

الفترة التي اأجرَي فيها ال�شتطالع، اأي في ف�شلي ال�شتاء والربيع من العام 2008.

الر�صى عن الو�صع ال�صخ�صي االإطار 4-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

يف الوقت احلايل

ا بالأمان؟ يقدم هذا ال�شكل الإجابات عن هذا ال�شوؤال 
ً
هل تمنح الظروف الراهنة المواطنين �شعور

والأر�س  الطيف،  طرفي  اأحد  على  الكويت  تقع  ال�شتطالع،  لنتائج  فوفًقا  الأربعة.  البلدان  في 

في  المغاربة  الم�شَتطلعون  يقع  بينما  الآخر،  النقي�س  الطرف  على  ولبنان  المحتلة  الفل�شطينية 

فيما  ا،  جدًّ اآمنون  باأنهم  ة 
ّ
الكويتي نة 

ّ
العي اأفراد  ن�شف  من  اأكثر  اأفاد  الموقعين. فقد  بين  نقطة 

ن�شف  يقارب  ما  راأى  المقابل،  وفي  معتدلة.  ب�شورة  بالأمن  ي�شعرون  اأنهم  اإلى  ربعهم  اأ�شار 

اأغلب  اأفاد  اأنهم ل ي�شعرون بالأمن، فيما  الم�شتطلعين في الأر�س الفل�شطينية المحتّلة ولبنان 

 قال فيه خم�شهم اإنهم ل 
ٍ

 معتدلة، في وقت
ٍ
المغاربة الم�شتطلعين اأنهم ي�شعرون بالأمن ب�شورة

ا يمّثلون اأقلية  وا اأنف�شهم اآمنين جدًّ ي�شعرون بالأمن على الإطالق. وتجدر الإ�شارة هنا اإلى اأن من عدُّ

ة 
ّ
تزيد قليالً عن ربع الم�شتطلعين المغاربة، ول تتجاوز خم�شة في المائة في الأر�س الفل�شطيني

المحتلة ولبنان.

اإىل اأي حد ي�صعر االإطار 5-1  ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

املواطنون باالأمن؟

ر�شا كاملغير را�ٍس ر�شا جزئي

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتّلة

غير اآمن اآمن نوًعا مااآمن ا اآمن جدًّ

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 

المحتّلة
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  302009

ما الذي يجعل املواطنني االإطار 6-1 ا�صتطالع الراأي حول اأمن االإن�صان – 

ي�صعرون باأكرب قدر من انعدام االأمن؟

%

الفقر

الحتاللالتدهور الأخالقي

ال�شحةالتلوث البيئي

ال�شيا�شةالحروب

الأمنحوادث ال�شير

القت�شاد/الت�شخمالبطالة

 ا�صتطالع وجهات النظر العربية 

حول اأمن االإن�صان 

التقرير  ق���ام  ال��ن��وع��ّي��ة،  للتقويمات  ا���ش��ت��ك��م��اًل 

للمواطنين  ال�شخ�شّية  النظر  وجهات  با�شتق�شاء 

تولى  ا�شتبيان  ط��ري��ق  ع��ن  الإن�����ش��ان  اأم���ن  ح��ول 

ا�شتطالع  موؤ�ش�شات  من  عدد  وتوزيعه  ت�شميمه 

اأربعة بلدان عربية تمثل �شياقاٍت  الراأي العام في 

البلدان  المو�شوع.  لهذا  مختلفة  وثقافية  �شيا�شّية 

المحتلة،  الفل�شطينية  الأر���س   )1( هي:  الأربعة 

التي ما زالت ترزح تحت نير الحتالل الإ�شرائيلي، 

ويتمتع  متميزة،  بثقافة  تت�شم  التي  الكويت،   )2(

الرخاء  م�شتويات  اأع��ل��ى  م��ن  ب��واح��د  مواطنوها 

بين  جمع  ال��ذي  لبنان،   )3( العربي،  العالم  في 

النفراج ال�شيا�شي والنق�شامات الطائفية الحادة 

اأهلية،  اإلى حرب  متعّددة  في حالت  اأف�شت  التي 

اأ�شواًطا  تقدم  قد  اأنه  ر  يقدَّ الذي  المغرب،   )4(

النفراج  مجال  في  الأخ��رى  العربية  البلدان  على 

ال�شيا�شّي.

وّزع ال�شتبيان في كل من البلدان الأربعة على 

بطريقة  اختيارهم  ت��ّم  �شخ�س  األ��ف  ت�شّم  عّينة 

ع�شوائية تعك�س مختلف الفئات العمرية والم�شتويات 

َعَر�شي  قطاع  اإدراج  مع  والقت�شادية،  التعليمية 

والطابع  الجتماعي،  النوع  جوانب  كذلك  يعك�س 

الإثني والموقع الجغرافي. وتمحورت الأ�شئلة حول 

ُمْدركات الم�شَتطلعين اإزاء اأمن الإن�شان، وم�شادر 

التهديدات  ه��ذه  وخ��ط��ورة  الأم���ن،  لهذا  التهديد 

واأهميتها الن�شبية، وراأيهم في الجهود التي بذلتها 

يتعّين  ما  وف��ي  التحديات  ه��ذه  لمواجهة  ال��دول��ة 

القيام به، في نظرهم، للت�شدي لها. 

 لأمن 
14

تناول ا�شتبيان ال�شتطالع ثمانية جوانب

باأبعاده  الأم��ن  البيئّي؛  الأم��ن  المفهوم؛  الإن�شان: 

ال�شيا�شية والعالمية؛ الأمن في المجتمع )العالقات 

ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات(؛ الأم����ن الق��ت�����ش��ادي؛ الأم���ن 

الغذائي؛ الأمن ال�شحي؛ ال�شالمة ال�شخ�شية.

 - الإن�شان  اأمــن  اإلــى  العرب  ال�شباب  نظرة 

منتديات ال�شباب 

 15
نقا�شية منتديات  ثالثة  التقرير  فريق  نّظم 

ل�شباب عرب راوحت اأعمارهم بين الثامنة ع�شرة 

والخام�شة والع�شرين، وكانت لديهم جميًعا الخبرة 

كنا�شطين في مجالت المجتمع المدني.

في  م��ه��ّم��ًة  م�شاهماٍت  ال�شباب  ه���وؤلء  ق���ّدم 

في  اإل��ي��ه��ا  الإ����ش���ارة  �شتجري  ال��ت��ي  المناق�شات 

اأنها  النتائج  اأهم  من  وكان  التقرير.  هذا  ف�شول 

لمفهوم  ت�شورهم  كيفّية  بطرح  لل�شباب  �شمحت 

قائمة  في  ل��الأول��وي��ات  وتحديدهم  الإن�شان  اأم��ن 

في  الإن�����ش��ان  اأم��ن  لها  يتعر�س  التي  التهديدات 

من  الم�شاركين  معظم  واتفق  العربية.  المنطقة 

ال�شواء  على  العربي  والمغرب  العربي  الم�شرق 

على اأن مفهوم اأمن الإن�شان مفهوٌم �شامل ينطوي 

ال�شيا�شية،  الجوانب  فيها  بما  دة،  اأبعاٍد متعدِّ على 

يختلف  واأنه  والطبيعية،  والبيئية،  والقت�شادية، 

الم�شاهمات  تلك  في  وتجّلى  اآخر.  اإلى  �شياق  من 

م�شتوًى عاٍل من الوعي اإلى درجة التعقيد في هذا 

وعلى هذا  �شّتى جوانبه.  بين  والتداخل  المفهوم، 

الأ�شا�س، تمّكن الم�شاركون من تلّم�س الروابط بين 

مختلف الم�شتويات والأبعاد في اأمن الإن�شان.

الأبعاد  بين  للتمايز  تفّهمهم  ال�شباب  واأب��دى 

بحيث  الإن�شان  اأمن  لمفهوم  والمو�شوعية  الذاتية 

ة 
ّ
لقيا�س مدى �شعور المواطنين بالأمن، ُطلب من الم�شتطَلعين اأن يحّددوا التهديد الأكثر اأهمي

ة في البلدان الأربعة من التهديدات التي يتعر�س لها 
ّ
ا. فُعدَّت الأو�شاع القت�شادي

ًّ
لهم �شخ�شي

الأو�شاع  تدهور  يليه  الأخطر،  التحدي  هو  الحتالل  ُعدَّ  المحتلة  الفل�شطينية  الأر�س  في  الأمن. 

القت�شادية، وتدهور الأو�شاع ال�شيا�شية، وانعدام الأمن ال�شخ�شي. وفي لبنان، احتل القلق من 

ال�شيا�شي.  الو�شع  تدهور  ثم   
ّ
ال�شخ�شي الأمن  انعدام  وتاله  الأولى،  المرتبة  ة 

ّ
القت�شادي الحالة 

ا بالو�شع ال�شيا�شي. وجاءت 
ً
في المقابل كانت م�شادر التهديد في المغرب اأقل ارتباًطا مبا�شر

ة، بدلً من ذلك، في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، وبعدها الفقر والبطالة، ثم 
ّ
الأحوال ال�شحي

حوادث ال�شير. وو�شع الم�شَتطلعون الكويتيون الحرب والتهديدات الخارجية في راأ�س القائمة، 

يليهما التلوث البيئي واالتراجع الأخالقي.

ذكر �شوء الو�شع الغذائي مبا�شرًة كواحد من التهديدات التي ي�شعر بها المواطنون 
ُ
هذا ولم ي

اللذين  والبطالة  الفقر  اإلى  الإ�شارات  في  ا 
ًّ
�شمني وارًدا  يكون  قد  اأنه  مع  الأربعة،  البلدان  في 

ة.  
ّ
ي�شعفان من قدرة المرء على تح�شيل المواّد الغذائي

قدم ال�شباب م�شاهمات 

مهمة يف هذا التقرير 

من خالل طرح ت�شورهم 

ملفهوم اأمن الإن�شان 

والتهديدات التي 

يتعر�س لها

المغربلبنانالكويت الأر�س الفل�شطينية 
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 ما
ٍ

 تاأمني الأمن لطرف

 ل ميكن اأن يتم على

ح�شاب اأمن طرف اآخر

 اأمن الإن�شان يوفر

 اإطاًرا متيًنا للتعامل

 مع التهديدات التي

تواجه التنمية الب�رسية

العربية، واأن جميع جوانب اأمن الإن�شان مترابطة 

ويعتمد كلٌّ منها على الآخر.

خامتة 

هذا  ي��وؤك��د  كما  الإن�����ش��ان،  اأم���ن  مفهوم  يكت�شب 

هذه  في  العربية  للبلدان  ًة  خا�شّ اأهّمّيًة  الف�شل، 

ل  اأهميته،  على  المفهوم،  هذا  اأن  بيد  المرحلة. 

يخلو من اللتبا�س وبخا�شة لأنه يرتبط باعتبارات 

تت�شل بتعزيز اأمن الدولة، ما قد ُيخ�شعه لتاأويالت 

ُي�شتخدم  وقد  وغاياتها.  اأهدافها  ال�شك  يكتنف 

المفهوم - بل اإنه ا�شُتخدم بالفعل - و�شيلًةً يت�شلل 

عبرها التدّخل الأجنبّي، بما فيه التدخل الع�شكري 

ال�شيادة، كما هي  الأخ��رى ذات  ال��دول  �شوؤون  في 

لقد  ال�شومال.  حالة  ما،  حدٍّ  واإل��ى  العراق  حالة 

وّفر ما �ُشّمي بالحرب على الإرهاب تبريراٍت زائفًة 

من  اثنان  ناق�س  وقد  التدخل.  هذا  لمثل  اأحياًنا 

التنمية  تقارير  مراجعة  بعد  العالميين،  الباحثين 

يمكن  التي  الكيفية  الإن�شان،  اأمن  واإطار  الوطنية 

ف بها مبادئ اأمن الإن�شان عندما ُيخَتطف  اأن ُتَحرَّ

الم�شالح  لخدمة  ا�شتخدامه  وُي�����ش��اء  المفهوم 

الذاتية. ويقول هذان الباحثان في ختام المراجعة: 

الحادي  اأح��داث  اأعقبت  التي  الأمنية  البيئة  »في 

ع�شر من اأيلول/�شبتمبر، ُقِلب هذا المفهوم راأ�ًشا 

اأم���ن الإن�����ش��ان ه��و تمكين  على ع��ق��ب... ف��ه��دف 

على  ُدق  َي�شْ ل  ذلك  ولكّن  والمجتمعات،  النا�س 

كّل المبادرات التي اأعلنت با�شم هذا المفهوم بعد 

16
ذلك التاريخ«.

يتراءى منه  بما  ُيحكم على مفهوم   
 

األ  ينبغي 

الإيجابّية  بالم�شاهمة  بل  ا�شتخدامه،  اإ�شاءة  بعد 

والخا�شة.  العامة  الم�شلحة  لخدمة  يقّدمها  التي 

مع  للتعامل  متيًنا  اإط�����اًرا  ي��وف��ر  الإن�����ش��ان  اأم���ن 

وذلك  الب�شرية،  التنمية  تواجه  التي  التهديدات 

الخوف  من  التحّرر  �شاأن  من  الإع��الء  طريق  عن 

هذا  في  المرء  ي�شع  ول   
17

الحاجة. من  والتحّرر 

باأنه  ال���راأي  وراي  جولي  ي�شارك  اأن  اإل  المجال 

»عندما يتم تجاهل اأمن الإن�شان في بلدان اأخرى 

ينبغي الحكم على مقاربة اأمن الإن�شان هذه باأنها 

تعاني خلاًل خطيًرا يبعدها عن المفهوم الأ�شا�شي. 

اإن اأمن الإن�شان، بمفهومه ال�شحيح، لي�س معادلًة 

ح�شابّيًة توؤول مح�شلتها اإلى ال�شفر - اأي اأن تاأمين 

الأمن لطرٍف ما ل يمكن اأن يتم على ح�شاب اأمن 

18
طرٍف اآخر«.

ناق�شه هذا  الذي  الإن�شان  اأمن  فهم  في �شوء 

و�شع  مجرد  اإل��ى  التقرير  هذا  يرمي  ل  الف�شل، 

�شمل هذا المفهوم، في نظرهم، ت�شوًرا مزدوًجا 

يعك�س عالقًة متوازنًة بين الأبعاد الماّدّية والمعنوية.

اأّما نقاط الختالف بين وجهات نظر الم�شاركين، 

ي�شمل  المفهوم  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  تمحورت  فقد 

ق�شم  فراأى  الخارجية.  البيئة  اأم  الدولة  اأم  الفرد 

منهم اأن مفهوم اأمن الإن�شان هو مفهوم �شخ�شي 

المدنية،  الحقوق  ممار�شة  في  المرء  بحق  يتعلق 

والح�شول على الماأوى والغذاء، والو�شول اإلى مثل 

هذه الأمور في مناخ ديمقراطي. 

وفي تعبير عن التوّجهات الحديثة لدى ال�شباب 

العرب، راأى ق�شٌم اآخر اأّن اأمن الإن�شان في البلدان 

العربية يجب اأن يعني قدرة الإن�شان على الختيار 

المجتمع  في  للم�شاهمة  فر�ٍس  على  والح�شول 

وال�شيا�شية.  الجتماعية  لل�شغوط  الخ�شوع  دون 

اأن لأمن الإن�شان عالقًة بالدولة من  وراأى اآخرون 

واحترامها  الفرد  حقوق  حماية  في  دوُره��ا  حيث 

عن طريق توفير التعليم وفر�س العمل، و�شمانها 

لأمن الم�شاركين في الن�شاطات ال�شيا�شية. ونظر 

اآخرون اإلى اأمن الإن�شان بو�شفه نموذًجا عالميًّا ل 

ُيعنى بالبلدان العربية فح�شب، بل بالنا�س عموًما 

النموذج  لهذا  الرئي�شية  وال�شمة  ك��ان��وا.  اأينما 

العالمي هي حر�شه على �شمان الحرية الإن�شانية 

في اإطار الم�شوؤولية.

هذا وقّدر بع�س ال�شباب الم�شاركين اأن الجانب 

الذاتّي لأمن الإن�شان اأهّم من اأبعاده المو�شوعية، 

وراأت  مخاِلفة.  نظر  وجهة  اآخ���رون  اأب���دى  فيما 

الأبعاد  بين  الف�شل  يمكن  ل  اأّنه  اأخرى  مجموعٌة 

المعنوية والمادية مع الإ�شارة، على �شبيل المثال، 

المرء  ووع��ي  الإن�شانية  الكرامة  بين  ال�شلة  اإل��ى 

والأن��ظ��م��ة  ج��ه��ة،  م��ن  بالحرية  وتمتعه  لحقوقه 

القانونية ال�شليمة والأو�شاع القت�شادية الم�شتقرة 

المجموعة كذلك  اأخ��رى. ولحظت هذه  من جهة 

اأن الأمن النف�شّي للفرد يوؤثر في اأمنه الجتماعي 

والثقافي والفكري واأنه يتاأثر بدوره بتلبية حاجاته 

بقيم  الأم���ن  رب��ط  كما  ذل��ك.  غير  اأو  الأ�شا�شّية 

اأخرى مثل الحرية والكرامة وال�شالم وبالأثر الذي 

تتركه هذه القيم في التعليم وال�شحة والقت�شاد. 

ينبغي  اأجمعين  الب�شر  اأن  الم�شاركون على  واأجمع 

بيئٍة خاليٍة من  العي�س في  قادرين على  يكونوا  اأن 

التهديد، ينعمون فيها بالكرامة وبم�شتوًى لئٍق من 

المعي�شة، وبالحرية.

�شعوبًة  الم�شاركين  معظم  واج��ه  وق��د  ه��ذا 

التي  التهديدات  قائمة  في  الأول��وي��ات  تحديد  في 

يتعر�س لها اأمن الإن�شان. فاأعربوا في المنتديات 

الثالثة عن اعتقادهم باأن اأبعاد الحياة كاّفًة تحفل 

بم�شادر التهديد المحتملة لأمن الإن�شان في الدول 
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لة اأو�شاع محّددة  التاريخي، مع الإقرار باأنها مح�شَّ

من  الرغم  وعلى  الآون��ة.  هذه  في  المنطقة  ت�شود 

هذه  باأن  العتقاد  اإلى  يدعو  ما  ثمة  فلي�س  ذلك، 

ذلك،  من  العك�س  بل  حتمية.  اأو  دائمة  الأو���ش��اع 

فاإّنه يمكن تغييرها دون ريب اإذا عقدت الأطراف 

ت�شوراتها  و���ش��ع  على  ال��ع��زم  الفاعلة  العربية 

ظروفها  ظل  في  ونفوذها  �شالحياتها  وممار�شة 

ال�شعيدين  على  ال�شائدة  والأو����ش���اع  الخا�شة 

الوحي  التقرير  هذا  وي�شتقي  والدولي.  الإقليمي 

اأخرى في العالم، وبخا�شة في  من تجربة �شعوب 

البلدان النامية التي واجهت اأو�شاًعا مماثلة لتلك 

التي تطرح التحّديات في البلدان العربية في العقد 

الأول من القرن الحادي والع�شرين.

يتعر�س  قد  التي  التهديدات  اأنواع  بمختلف  قائمة 

تلك  جذور  ي  تق�شّ هو  الهدف  اإّن  بل  العرب.  لها 

التهديدات، واقتراح ال�شتراتيجيات للتعامل معها. 

الحياد  يتوّخى  التحليل  هذا  اأن  ذلك  اإلى  ي�شاف 

العربية  الحكومات  كّل  اإلى  ويتوّجه  والمو�شوعّية، 

على ال�شواء، واإلى الراأي العام العربي الم�شتنير. 

لما  الق�شوى  المو�شوع  ه��ذا  اأهمية  اإل��ى  ون��ظ��ًرا 

اإلى  ي�شار  اأن  ُيْرجى  العربية،  ال�شعوب  خير  فيه 

نتائج،  من  عنه  يتمّخ�س  وما  التحليل  هذا  تبني 

وا�شعي  جانب  من  وتطبيقه  مناق�شته  تجري  واأن 

ال�شيا�شات والمجتمع المدني على ال�شواء.

التي  التحديات  الآت��ي��ة  الف�شول  ت�شتعر�س 

تواجه اأمن الإن�شان في البلدان العربية في �شياقها 


