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تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان
يف البلدان العربية
«تحرر الإن�سان من التهديدات ال�شديدة ،والمنت�شرة والممت ّدة
أمن الإن�سان ب�أنه
عرف � َ
في هذا الف�صل الأولُ ،ن ِّ
ّ
تتعر�ض لها حياته وحريته» .ويقوم هذا التعريف على التحليل المعروف لمفهوم
زمنيا ووا�سعة النطاق التي
ًّ
ّ

إن�سانية ال�صادر في العام  1994عن برنامج الأمم المتحدة
«�أمن الإن�سان» الذي طرحه تقرير التنمية ال
ّ

ينجم انعدام �أمن
الإن�سان عن تهديدات
ج�سيمة� ،أو متواترة
�أو �شديدة الوط�أة تولِّد
آثارا متتالية مركّ بة
� ً

الإنمائي� ،آخذًا باالعتبار الظروف الراهنة في البلدان العربية.

ي�ضع هذا الف�صل التعريف في �سياقه الوا�سع فيبد�أ بتبيان الأ�سباب التي دعت �إلى اختيار مفهوم �أمن
ٍ
إن�سانية العربية .ويناق�ش بعدها تط ّور هذا المفهوم
�سل�سلة جديدة من تقارير التنمية ال
الإن�سان لإطالق
ّ
ونطاقه على ال�صعيد العالمي ،وعالقته بمفاهيم �شبيهة ،مثل التنمية الب�شرية وحقوق الإن�سان ،والمقايي�س
التي ت�ستخدم لإي�ضاح �أبعاده .وينتقل بعد ذلك �إلى تقديم المالمح العري�ضة لوجهات النظر العربية حول �أمن

الإن�سان والتي تنطلق من التفكير العربي في هذا المو�ضوع ومن واقع المنطقة العربية .على هذا الأ�سا�س،
منهجية التقرير ومقاربته لم�س�ألة القيا�س في ال�سياق العربي .وينتهي با�ستعرا�ض
ُي ْر�سي هذا الف�صل
ّ

نتائج ا�ستطالع ر�أي �أجري في �أربعة بلدان عربية ووجهات نظر مجموعة من ال�شباب العرب ،لال�ستدالل على
أمن الإن�سان في بلده.
مدى ا�ستيعاب كل منهم وتقويمه � َ

ملاذا �أمن الإن�سان؟
يق ّو�ض انعدام
�أمن الإن�سان
التنمية الب�رشية

ينجم انعدام �أمن الإن�سان عن تهديدات ج�سيمة،
�أو متواترة �أو �شديدة الوط�أة تو ِّلد �آث��ا ًرا متتالي ًة
تم�س جمهر ًة غفيرة م��ن ال�ن��ا���س .وفي
مر ّكبة ّ
ال�ب�ل��دان العربية يق ّو�ض ان �ع��دام �أم��ن الإن�سان
المتف�شّ ي التنمية الب�شرية دونما هوادة .وهو من
نتائج ا�ستنزاف ال�م��وارد الطبيعية تحت وط��أة
ال�ضغوط المفرو�ضة عليها ،والمع ّدالت العالية
لنمو ال�س ّكان ،والتغ ّير المناخي ال�سريع ،وهي �أمور
قد ته ّدد �سبل العي�ش والدخل والغذاء والم�أوى
للماليين في البلدان العربية .وه��و مت� ّأ�صل في
المحنة التي يعانيها خُ م�س النا�س في بع�ض هذه

البلدان ،و�أكث ُر من الن�صف في بع�ضها الآخر حيث
�صارت حياتهم فري�س ًة للفقر والموت المبكر نتيجة
ال�ج��وع وال�ح��اج��ة� .أ� �ص��دا�ؤه ت�ت��ر ّدد ف��ي االحتالل
الع�سكري وال�ن��زاع��ات الم�سلحة التي ت�ستهدف
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة وال�سودان وال�صومال
والعراق .و ُيط ّل انعدام �أمن الإن�سان بر�أ�سه حتى
في البلدان التي تتمتّع با�ستقرا ٍر ن�سبي ،حيث
تتمتع ال�سلطات الأمنية فيها بمقدرة وا�سعة على
االنتقا�ص م��ن حقوق المواطنين �أو انتهاكها.
ويتفاقم الو�ضع عند مقارنة حياة المواطنين
العرب الذين يعانون الق ّلة ،بحياة جيرانهم م ّمن

ثمة مو�ضوع �أدعى
لي�س ّ
لالهتمام من �أمن الإن�سان
لإعادة تقومي حالة التنمية
الب�رشية يف البلدان العربية

يحول مفهوم �أمن الإن�سان
االهتمام من الق�ضايا
املت�صلة ب�أمن الدولة �إىل
االهتمام ب�أمن الإن�سان
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يعانون التخمة� ،سواء �أداخ��ل بلدانهم كانوا �أم
في البلدان المجاورة .لي�س ثمة مبالغة في هذه
ال�صورة :ف�أهالي دارفور وال�صوماليون والعراقيون
والفل�سطينيون ي�ساورهم الخوف كل يوم ،ويهيمن
عليهم �شبح العنف الع�شوائي والدمار من كل جانب.
وتتغلغل هذه المخاوف حتى في المجتمعات الأوفر
ًّ
حظا والتي ،برغم خل ّوها من النزاعات الم�س ّلحة
وقوات االحتالل ،تعاني القب�ضة الخانقة ل�سلطات
الدولة .ففي بع�ض البلدان العرب ّية يدخل ال�شخ�ص
متوج ً�سا خيف ًة ،لأنه يعلم
ّ
العادي مركز ال�شرطة ّ
�أنه قد ي�ساق مخفو ًرا لمجرد �أدنى ا�شتباه بارتكابه
جرما ما� ،أو ت�س ّببه في توتير الج ّو العا ّم .ويخاطر
ً
�أ�صحاب ال��ر�أي المعار�ض ب�إمكان و�ضعهم وراء
المدني بالتعبير عن
الق�ضبان �إذا مار�سوا واجبهم
ّ
ر�أيهم �ض ّد ممار�سات الدولة غير العادلة .ويعي�ش
قطاع عري�ض من العرب في حالة م�ستديمة من
ال�ف��زع ج � ّراء الأذى ال��ذي ق��د يلحقه بهم بع�ض
مواطنيهم �أو ال�ق��وى الأجنبية على ح� ٍّ�د �سواء،
وج ّراء ال�صراعات الداخلية والقوانين المجحفة.
وهو ما يجعلهم في و�ضع يب ّدد الآمال ويكبح روح
المبادرة ويخلي المجال العا ّم من �إمكان التغيير
ال�سلمي والتوافقي.
َ
م��ن هنا ي�ب��دو �أن لي�س ث� ّم�ة م��و��ض��و ٌع �أدع��ى
لالهتمام م��ن �أم��ن الإن �� �س��ان منط َلقًا ل�سل�سلة
التقارير هذه التي ت�سعى �إلى �إع��ادة تقويم حالة
التنمية الإن�سانية العربية خالل العقد الأول من
هذه الألفية الجديدة.
�أو ًال� :إن ه��ذا المفهوم يحول االهتمام من
الق�ضايا المت�صلة ب�أمن الدولة – التي غال ًبا ما
ُبو ِل َغ في الت�شديد عليها في الخطاب ال�سيا�سي
في المنطقة ،وال�سعي وراءه��ا على ح�ساب �أمن
المواطنين �أحيا ًنا � -إلى االهتمام ب�أمن الإن�سان،
ال��ذي ل��واله ال قيمة لأم��ن الدولة .من هنا ،ي��ؤ ّدي
�إدراك المفهوم على هذا النحو �إلى اعتبار �أمن
الإن�سان ً
�شرطا لتحقيق �أمن الدولة .فالمواطنون
الذين يتحررون من الخوف والحاجة هم �أكثر
قابلية للإقرار بال�شرعية ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية لدولة م�س�ؤولة متجاوبة تتو ّلى حماية
م�صالحهم .كما �أن ه�ؤالء �سيندفعون للعمل �سو ًّيا
للت�صدي لأي��ة �أخطار قد يواجهونها؛ و�سيكونون
�أكثر مناع ًة تجاه الإغراء بالتحالف مع قوى �أجنبية
�ضد م�صالح الدولة.
ثان ًيا� :إن �أمن الإن�سان� ،إذا ُنظر �إليه على النحو
ال�صحيح ،ي�ساعد في �إعادة التوازن بين االن�شغال
بالإرهاب وما ي�سمى بالحرب �ضد الإره��اب التي
هيمنت على ال�سيا�سات الدولية والإقليمية .فهذا
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

االن�شغال ،ال��ذي �شاع ف��ي بيئة م��ا بعد الحادي
ع�شر من �أيلول�/سبتمبر  ،2001قد �أعاد تركيز
االهتمام على م�سائل �أمن الدولة وفر�ضها للقانون
والحلول الع�سكرية .و�أف�ضت الطريقة التي �شنت
فيها ه��ذه ال�ح��رب� ،إذا ج��از التعبير� ،إل��ى خلق
ارتدادات في المنطقة �أ�سهمت في ت�ضييق الخناق
على �أمن المواطنين الأفراد وحقوقهم .بل �إنها،
في العراق وبلدان �أخرى ،جلبت الدمار وت�سببت
بم�صرع المواطنين ال�ع��رب والأج��ان��ب وخرقت
حقوق الإن�سان على نطاقٍ �أ ّدى ،على ما يرى كثير
من منتقدي تلك الحملة� ،إل��ى ن�شوء عالم �أ�شد
انق�ساما و�أق ّل �أمنًا منه في �أي وقت م�ضى.
ً
ث��ال� ًث��ا :ي�ق� ّدم ه��ذا المو�ضوع �إط ��ا ًرا لتحليل
المخاطر التي ت ُْح ِدقُ بالمنطقة على نحو ّ
مطرد
عند �إع��داد هذا التقرير ولمواجهتها .وال تتجلى
هذه المخاطر في تهديد الحياة ب�صورة مبا�شرة
فح�سب ،كما هي الحال في الأر���ض الفل�سطينية
المحت ّلة وال�سودان وال�صومال والعراق ،بل تتمثل
كذلك في التهديدات غير المبا�شرة التي يج�سدها
الجوع والفقر وال�ضغوط البيئية .وت�شمل الأخيرة
النتائج الج�سيمة المترتبة على المناف�سة الإقليمية
والدولية على النفط العربي ،وال�ضغوط المتعاظمة
ال�سكاني المت�سارع
على الموارد المائ ّية ج ّراء النمو
ّ
وح��االت القحط المتكررة وال�صحارى الآخ��ذة
بالتو�سع وتر ّدي الأو�ضاع المناخ ّية.
ّ
املفهوم على ال�صعيد العاملي
العالمي المتقلب الذي �أعقب انتهاء
في النظام
ّ
الحرب ال�ب��اردة ،ت�ضاعفت التح ّديات الداخل ّية
والخارجية التي تواجه �سالمة الدول .فمن الخارج
ت�ضافرت تح ّديات التل ّوث البيئي والإرهاب الدولي
والتنقالت ال�سكانية الوا�سعة والنظام المالي
ٍ
تهديدات �أخرى
العالمي المتداعي ،ع�لاو ًة على
عابرة للحدود مثل تف�شي الأوبئة وتجارة المخدرات
واال ّت �ج��ار بالب�شر لتحا�صر الأف �ك��ار التقليدية
المرتبطة بمفهوم الأم��ن� .أم��ا من الداخل ،فقد
ج��اء انت�شار الفقر والبطالة وال�ح��روب الأهل ّية
والنزاعات الطائفية والإثنية وقمع الدولة ،ليظهر
ال��دور ال�ضعيف وال�سلبي ال��ذي يمكن �أن ت�ؤ ّديه
الدولة في ت�أمين حياة مواطنيها ومعي�شتهم .وال
عجب� ،إذن� ،أن يتح ّول االهتمام من حماية �سالمة
الدولة �إلى حماية �أرواح المواطنين القاطنين في
�أرا�ضيها .ومن هذا التح ّول ،ينبثق مفهوم �أمن
الإن�سان.

خالفًا للتنمية الب�شر ّية ،لي�س لأمن الإن�سان
تعريف مقبول على نطاقٍ وا�سع .ومع �أن اال�صطالح
إن�ساني والدبلوما�سي
ق��د �أدرج ف��ي الخطاب ال ّ
والتنموي على مدى العقدين الما�ضيين ،ف�إن نطاق
المفهوم الكامن وراءه يتباين من �سياق �إلى �آخر،
وهو �أمر متوقّع .ذلك �أن المخاطر التي قد تته ّدد
النا�س تكاد �أن تكون غير قابلة للح�صر ومن َث َّم
تهديدا لأمن الإن�سان �إنّما
ف� ّإن ما ُي َع ُّد� ،أو ال ُي َع ُّد،
ً
يعتمد على التعريف الم َّتبع.
وعلى ال��رغ��م م��ن التنوع ف��ي تعريفات �أم��ن
الإن�سان بالنظر الى نطاقه ،ف�إن نقطة االرتكاز
الم�شتركة في ما بينها هي الفرد ،ال الدولة .وفي
ما يلي تلخي�ص هذا التح ّول في النموذج النظري.
يمكن اخت�صار �أوج ��ه االخ �ت�لاف بين �أم��ن
الدولة و�أمن الإن�سان على النحو الآتي:
•م�صدر التهديد لأم��ن ال��دول��ة ه��و ع�سكري
�إجما ًال ،بينما تتعدد م�صادر التهديد بالن�سبة
�إلى �أمن الإن�سان :وهي ت�شمل البيئة واالقت�صاد
وحتى الدولة نف�سها.
•تميل الأط��راف التي تتهدد �أم��ن الدولة �إلى
�أن تكون خارج �أر���ض الدولة المعن ّية وتتم ّثل
�دول �أخ��رى �أو بمنظمات معار�ضة
عموما ،ب� ٍ
ً
اتخذت مواقعها في �أر�ض دول �أخرى.
•مو�ضوع التهديد بالن�سبة �إلى �أمن الدولة هو
الدولة نف�سها بما في ذلك تما�سكها ومواطن
ق ّوتها و�أرا�ضيها ،في حين �أن مو�ضوع التهديد
بالن�سبة �إلى �أمن الإن�سان هو حياة الأف��راد،
وحريتهم �أو كلتاهما.
ب�صورة عامة ،تفتر�ض الدرا�سات المتع ّلقة
ب�أمن الدولة �أن «القاعدة الأ�سا�سية» في الحياة
ال�ب���ش��ري��ة ،وف��ي م��ا ب�ي��ن ك�ي��ان��ات ال� ��دول ،تقوم
على الكفاح وال �ن��زاع ،بينما تفتر�ض درا��س��ات
�أمن الإن�سان الفردي �أن��ه ،ونظ ًرا �إلى الم�صالح
الم�شتركة بين الب�شر ،ف�إنهم ينزعون ب�صورة
طبيعية �إلى التعاون المتبادل.
ال �م��داخ��ل ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا ال��درا� �س��ات
المت�صلة ب�أمن الدولة را�سخة في علوم ال�سيا�سة
ع��ادةً ،فيما ت ِ
َ�ستخدم الدرا�سات المتعلقة ب�أمن
الإن�سان منظوم ًة من المرتكزات تت�ضافر فيها
علوم ال�سيا�سة ،واالجتماع ،واالقت�صاد ،والنف�س،
والبيئة.
ٍ
تعريف �شامل ومعتمد عالم ًّيا لأمن
في غياب
الإن���س��ان تتبناه الأط ��راف المعنية ك��اف��ة ،جرت
محاوالت �شتّى على ال�صعيد الدولي لتحديد نطاق
ٌ
ه��ذا المفهوم .وب��رزت ،على العموم ،مدر�ستان
معظم التعريفات
للت�أويل يندرج في �إطارهما
ُ

اجلدول 1-1

�أمن الدولة مقابل �أمن الإن�سان

نوع الأمن

الطرف املعني

مو�ضوع احلماية

التهديدات املحتملة

�أمن الدولة

الدولة

�أمن الدولة و�سالمة
�أرا�ضيها

احلروب بني الدول والتدخل
الأجنبي
االنت�شار النووي
اال�ضطرابات املدنية

�أمن الإن�سان

الإن�سان الفرد

�سالمة الفرد وحريته

الفقر
املر�ض
اال�ستن�ضاب البيئي
انتهاكات حقوق الإن�سان
النزاعات ،العنف ،القمع

امل�صدر :فريق التقرير.

الحالية ،ويظهر فيهما ت�ص ّوران لأم��ن الإن�سان،
�أحدهما �ض ِّيق والآخر وا�سع .ويمكن المرء ،على
هذا الأ�سا�س� ،أن يقارن بين التعريفات المختلفة
م�ستخدما طيفًا ذا ح َّد ْين.
ً
الح ّد ال�ض ّيق في هذا الطيف ،مع تركيزه على
الإن�سان الفرد ،يق�صر الداللة على التهديدات
العنيفة ،مثل تلك الناجمة عن الألغام الأر�ض ّية،
وانت�شار الأ�سلحة ال�صغيرة ،وح��االت الإخ�لال
المفرط بحقوق الإن�سان .وتع ّد التح ّركات المعيارية
ال�ت��ي �أ ّدت ال��ى و��ض��ع ات�ف��اق�ي��ة ح�ظ��ر ا�ستعمال
وتخزين و�إنتاج ونقل الألغام الم�ضادة للأفراد
وتدمير تلك الألغام  ،وت�شكيل المحكمة الجنائية
الدولية ،و�إطالق الحمالت العالمية لمنع انت�شار
الأ�سلحة النارية ،واالتّجار بالمخدرات ،والعنف
�ضد الن�ساء� ،أمثلة على الخطوات ال�سيا�سية التي
ت�ستند �إلى المقاربة ال�ض ّيقة لمفهوم �أمن الإن�سان.
وم��ا زال ��ت ه��ذه ال�م�ق��ارب��ة ت��وا��ص��ل ت��أث�ي��ره��ا في
المبادرات الدولية لإحالل ال�سالم ومنع النزاعات
وفي التدخّ الت التي تحدث تحت البند الإ�شكالي
الذي ين�ص على «م�س�ؤول ّية الحماية».
�أم��ا الح ّد العري�ض من هذا الطيف في�شتمل
على قائم ٍة طويلة من التهديدات الممكنة التي
والتنموي
التقليدي منها مثل الحرب،
تراوح بين
ّ
ّ
منها مثل التهديدات المرتبطة بمجاالت ال�صحة
والفقر والبيئة .ويطرح الت�صنيف الذي اعتمده
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير التنمية
رائدا لهذه المقاربة.
الب�شرية للعام  1994مثا ًال ً
وق��د ع��ر���ض ذل��ك ال�ت�ق��ري��ر �سبعة �أب �ع��اد لأم��ن
الإن�سان:
االقت�صادي الذي يته ّدده الفقر؛
•الأمن
ّ
الغذائي الذي يته ّدده الجوع والمجاعة؛
•الأمن
ّ
•الأم��ن ال�صحي ال��ذي تته ّدده �أ�شكال الأذى
والأمرا�ض؛
تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية

نقطة االرتكاز امل�شرتكة
بني خمتلف تعريفات
�أمن الإن�سان هي
الفرد ال الدولة

تتعدد م�صادر تهديد
�أمن الإن�سان وت�شمل
البيئة واالقت�صاد
وحتى الدولة نف�سها
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يت�سع مفهوم �أمن
الإن�سان لي�شمل حرية
الإن�سان وحياته

ميكن �أن يع ّد �أمن
الإن�سان الركيزة
أ�سا�سية للتنمية
ال
ّ
الب�رشية

•الأم��ن البيئي الذي يته ّدده التلوث والتدهور
البيئي وا�ستن�ضاب الموارد؛
•الأم���ن ال�شخ�صي ال ��ذي ت �ت �ه � ّدده الجريمة
والعنف؛
•الأمن ال�سيا�سي الذي يته ّدده القمع ال�سيا�سي؛
•الأم� ��ن االج �ت �م��اع��ي ال���ذي ي �ت �ه � ّدده ال �ن��زاع
االجتماعي �أو الإثني �أو الطائفي.
تتج ّلى ال�سمات البارزة في ت�صنيف برنامج
الأم��م المتحدة الإنمائي لمفهوم �أم��ن الإن�سان
في اتّ�ساع نطاقه مقارن ًة بالنظرة التقليدية �إلى
ه��ذا المفهوم؛ وبا�شتماله على حرية الإن�سان
والحياة الب�شرية بو�صفها قيم ًة محور ّي ًة؛ وبتحديده
الأ�سباب والآثار المتداخلة في �أبعاد �أمن الإن�سان،
وبتركيزه على الإن�سان الفرد .ومن الأهمية بمكان
�أن مقاربة برنامج الأم��م المتحدة الإنمائي تق ّر
واحدا من
ب�أن طبيعة عالقة الفرد بالدولة تمثل ً
التهديدات الأخرى المحتملة لأمن الإن�سان .وي�ؤكد
تقرير التنمية الب�شرية للعام  1994االلتزام بنظام
عالمي «متح ِّر ٍر من الخوف ،ومتح ِّر ٍر من الحاجة»
ّ
كما ت� ّ�م عر�ضه ف��ي تقرير الألفية ال�صادر عن
الأمين العام للأمم المتحدة 1،والذي �أ ّدى بدوره
�إلى ت�شكيل «لجنة �أمن الإن�سان» في العام .2001
ع ّرفت لجنة �أم��ن الإن�سان ه��ذا الأم��ن ب�أنه:
حماية «الجوهر الحيوي لحياة جميع الب�شر بطرائق
تعزز حريات الإن�سان وتحقيق الإن�سان لذاته» .كما
و�ضعت معايي َر ا�ستهالل ّي ًة ت ��ؤ ّدي مخالفتها �إلى
الموجهة
و�ضع �أي��ة م�س�ألة في خانة التهديدات
ّ
أ�صلي الذي
�إلى �أمن الإن�سان .وطبقًا للتعريف ال ّ
و�ضعته اللجنة� ،إن «الجوهر الحيوي للفرد» هو ما

ال�شكل 1-1

االلتقاء بني �أمن الإن�سان والتنمية الب�رشية – احلدود ونقاط التداخل
التطلعات
الفر�ص
التنمية الب�شرية
القـدرات والحقوق

الحقوق الأ�سا�سية

الأرواح و�سبل العي�ش
التمكين

التهديدات

الجوهر الحيوي

�أمن الإن�سان
الي�أ�س

جلنة �أمن الإن�سان .2003
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ي�ؤ ّمن الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة .غير �أن
اللجنة قامت في وقت الحق بتو�سيع تعريفها هذا
�إلى ما هو �أبعد من مجرد البقاء على قيد الحياة.
وي�ت�ج��اوز التعريف ال�م�ع� ّدل م�ج��رد تعزيز ق��درة
النا�س على ال�صمود في وجه التهديدات ليت�ض ّمن،
�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،الدفاع عن حقوقهم الإن�سان ّية
الأ�سا�سية وحماية �سبل العي�ش والكرامة الإن�سان ّية
�ض ّد ما يمكن تفاديه من االنتكا�سات ،وتمكينهم
من التغ ّلب على التهديدات� ،أو تحا�شيها ،من خالل
الجهود الفردية والجماعية� .إن �أمن الإن�سان ،وفق
هذا التعريف ،ال ِ
يقت�صر على البقاء فح�سب؛ بل
هو و�ضع النا�س المعر�ضين للخطر ،مج ّد ًدا ،على
م�سا ٍر �أكثر �أما ًنا ،في �سعيهم لحياة �أف�ضل ،وعلى
�أ�س�س را�سخة في الميادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
2
واالجتماعية والثقاف ّية.

العالقة باملفاهيم الأخرى
بنا ًء على هذه النظرة الأ�شمل ،يمكن �أن ُي َع ّد �أمن
الإن�سان هو «الركيزة الأ�سا�س ّية» للتنمية الب�شرية.
وفيما تُعنى التنمية الب�شرية بتو�سيع قدرات الأفراد
والفر�ص المتاحة لهم ،يهتم �أمن الإن�سان بتمكين
ال�شعوب من احتواء المخاطر التي تهدد حياتهم
و�سبل معي�شتهم وكرامتهم �أو تجنّبها .التنمية
الب�شرية ،بطبيعتها ،ال تقف عند ح��دود مع ّينة؛
فهي قد تتّ�سع لت�شمل مختلف �أ�شكال التطلعات في
�أو�ضاع مختلفة ومع �إمكانات متباينة .ولكن يبقى
�أنّه في الأو�ضاع التي تكتنفها الأخطار الج�سيمة،
بحد �أدنى من الأمن
ينبغي �أن يتمتع النا�س كا َّف ًة ٍّ
لحماية �أرواحهم و�سبل معي�شتهم ،بحيث ي�شكلّ
ذلك نقطة االنطالق �إلى الأمام� .أ ّما �أمن الإن�سان،
ف��إ ّن��ه ي��ر ّك��ز ،وك��أول��وي��ة ،على الحقوق وال�ق��درات
والإجراءات الوقائ ّية ال�ضرورية في حاالت الأخطار
الج�سيمة التي تته ّدد الحياة .وينظر المفهومان
�إل��ى الو�ضع الإن�ساني من الطرفين المتباعدين
لهذا المعيار المتد ّرج .وذل��ك ما �أوج��زه �أمارتيا
ِ�س ْن في ا�صطالح «التو�سع مع الإن�صاف» (التنمية
3
الب�شرية) «االنتكا�س مع الأمن» (�أمن الإن�سان).
م��ن ال��وا��ض��ح �إذن � ّأن ه��ذي��ن المفهومين يكمل
�أحدهما الآخ��ر ،ويلتقيان ويتداخالن على خط
يمتد من الي�أ�س الب�شري �إلى التطلعات الب�شرية
وفق ما يو�ضحه ال�شكل ( 1-1المب�سط).
أ�سا�سي
�أمن الإن�سان ،من ناحية ،هو م�ستلزَ م � ّ
لتحقيق التنمية ال�ب���ش��ري��ة ،ب�م��ا � ّأن منظومة

الإطار 1-1

حممد الربادعي* � -أمن الإن�سان والبحث عن ال�سالم

ذكي لأحد الك ّتاب
حد تعبي ٍر
ت ّت�سم �صورة الأمن الراهنة بالمفارقة .وتتمثّل ،على ّ
ٍّ
في �صحيفة «فاينن�شال تايمز» في � ّأن «العالم قلما كان �أكثر �أما ًنا ،وفي الوقت
�شعورا بانعدام الأمن».
ذاته� ،أكثر
ً
ي�شير تقرير �أخير حول �أمن الإن�سان� ،إلى �أ ّننا ن�شهد ،ومنذ �أوائل الت�سعينات
من القرن المن�صرم ،هبوطً ا حا ًّدا في تواتر الحروب الأهلية والأ�شكال الأخرى
وتراجعا في انتهاكات حقوق
وانخفا�ضا في عدد الالجئين،
من النزاع الم�سلّح،
ً
ً
�سالما.
أكثر
�
غدا
قد
العالم
أن
�
إلى
�
إح�صاءات
ل
ا
هذه
الإن�سان .وت�شير
ً
الجماعي بانعدام الأمن قد ت�صاعد ،في الوقت نف�سه� ،أكثر
لكن الإح�سا�س
ّ
ّ
من �أي وقت م�ضى ،لأن القوى التي تعمل على زعزعة الأمن ما زالت مثابر ًة
تت�سبب بانعدام الأمن ب�أربع فئات:
ووا�سعة االنت�شار .وتتمثل هذه القوى التي
ّ
الأولى هي الفقر وما يت�صل به من وجوه انعدام الأمن ،بالن�سبة �إلى المليارات
غذائية
من النا�س الذين ال ي�ستطيعون الح�صول على ما يكفي من �إمدادات
ّ
ومياه �آمنة لل�شرب ورعاية �صحية منا�سبة وم�صادر حديثة للطاقة .ويمثل ذلك
�أق�سى وجوه انعدام الأمن – وي�صدق على الواقع المعي�شي لأربعين في المائة من
الب�شر يعي�شون على كفافهم للبقاء على قيد الحياة� ،أي على �أقلَّ من دوالرين
في اليوم.
والفئة الثانية من الم�ؤثّرات تتعلّق بغياب الحكم الر�شيد – الذي يرتبط
ين�صب
القمعية القا�سية التي
غالبا ً بالفقر – ويراوح بين الف�ساد و�أنظمة الحكم
ّ
ّ
اهتمامها على االنتهاك الفا�ضح لحقوق الإن�سان .وقد حققت الديمقراطية في
وال�سيما في �أوروبا ال�شرقية و�أميركا الالتينية.
الآونة الأخيرة �أ�شواطً ا م�شهودةً،
ّ
كثيرا من الطغاة مازالوا يديرون دفّ ة الحكم ،في ال�شرق الأو�سط ،وفي
غير �أن
ً
مناطق �أخرى.
وتكمن قوة الدفع الثالثة النعدام الأمن في الإح�سا�س بالغبن الناجم عن
الالتوازن بين «من يملكون» و«من ال يملكون» – والتمايز الحاد في الثروة
جراء
والنفوذ بين «ال�شمال» و«الجنوب» .ويتعاظم هذا ال�شعور بالإجحاف ّ
الإح�سا�س ب�أن قدا�سة الحياة ال تقا�س بمعيار واحد على قدم الم�ساواة – و�أن
المجتمع يتح�سر على فقدان الحياة في العالم المتقدم �أكثر بكثير مما يتح�سر

على فقدانها ب� ٍ
أعداد �أكبر في �أماكن مثل دارفور والعراق...
�أما النوع الرابع فهو اال�ستقطاب الم�صطنع وفق �أ�س�س دينية و�إثنية .وهذه
الظاهرة برزت منذ قرون لكنها مازالت تتفجر بين الفينة والفينة في الآونة
الأخيرة ،وتدفع البع�ض �إلى التخوف من «�صدام الح�ضارات» بين الم�سلمين
والغرب .وفي تقديري �أن من الخط�إ الفادح االعتقاد ب�أن هذه التوترات ناجمة عن
عظيما
�صدام بين القيم الدينية .غير � ّأن من ال�سهل ،بالن�سبة �إلى َمن يعانون قَ ْد ًرا
ً
من الالم�ساواة – وهم كثر في العالم الإ�سالمي – االقتناع ب� ّأن معاناتهم تعود
�إلى التحيز الديني �أو الإثني ،بدالً من الرجوع �إلى الأ�سباب الحقيقية المتجذرة
في التاريخ ،والحروب بين ال�شعوب والأمم ،واالقتتال لال�ستحواذ على ال�سلطة
م�شوهة للدين �أو
والموارد .وقد يدفعهم هذا االعتقاد �إلى اللجوء �إلى ت�صورات
ّ
عما
الهوية الإثنية ليت�س ّنى لهم
�صب جام غ�ضبهم على جهة معينة� ،أو التعوي�ض ّ
ّ
ي�شعرون به من مظالم.
وال تكتمل �صورة �أمن الإن�سان �إال �إذا �أدخلنا فيها �آثار العولمة؛ فالمجتمع
الحديث متداخل العنا�صر ويقوم على االعتماد المتبادل .وهذا االعتماد المتبادل
حد ْين؛ فهو يوفر الفر�ص للتعامل مع هذه الم�شكالت ب�صورة �أكثر
�سالح ذو ّ
حدةً.
يزيدها
قد
أخرى،
�
جهة
من
أنه،
�
فاعليةً ،غير
ّ
ّ
مقابل هذه الخلفية يت�ضح لنا لماذا لم تعد �صالحة ومنا�سبة مفاهيم الأمن
التقليدية – العائدة بجذورها �إلى حماية الحدود الوطنية ومفاهيم ال�سيادة
القديمة .ذلك �أن �أكثر م�سببات انعدام الأمن التي ذكرتها ال تعرف الحدود وهكذا
ف�إذا برزت جماعة متطرفة جديدة في ال�شرق الأو�سط ،ف�سوف ي�ساورني القلق.
و�إذا ن�شبت حرب �أهلية جديدة في �إحدى الدول الأفريقية ف�سيتوالني اال�ضطراب.
جميعا �أع�ضاء في الأ�سرة الإن�سانية الواحدة فح�سب ،بل
وال يعود ذلك �إلى �أننا
ً
يتعدى ذلك �إلى �أن من المحتمل �أن يخلّف كل واحد من هذه التطورات وط�أته
علينا ،عاجالً �أو �آجالً.
بعبارة �أخرى� ،إن الع�صر الحديث يتطلب منا �أن نفكر بمنطق �أمن الإن�سان
– وهو مفهوم للأمن يتمحور حول النا�س ،وال حدود له� .إنه مفهوم ُيقر بالروابط
الأ�صيلة بين التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،واحترام حقوق الإن�سان ،وال�سالم.

* املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
امل�صدر.El-Baradei 2006 :

الخيارات المتاحة للنا�س ال يمكن �أن تتّ�سع �إال �إذا
كانوا في و�ضع ي�ضمن بقاءهم على قيد الحياة
وتمتعهم بالحرية .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن االرتقاء
بم�ستوى النا�س التعليمي و�أو�ضاعهم ال�صحية
وزي��ادة مداخيلهم و�ضمان حرياتهم الأ�سا�سية
�سيعزّز تنميتهم الإن�سانية التي تف�ضي ،بالنتيجة،
�إلى المزيد من �أمن الإن�سان .من هنا ،ف�إن �أمن
الإن�سان والتنمية الب�شرية مترابطان كل الترابط،
ويرفد �أحدهما الآخر.
وقد قام بع�ض المف ّكرين بتو�سيع مفهوم �أمن
الإن�سان لي�شمل جوانب حقوق الإن�سان كافةَ .ب ْيد
�أن �أمن الإن�سان لي�س مرادفًا مطابقًا لمفهوم حقوق
المح�صلة ل�سل�سلة
الإن�سان ،بل �إن الأ�صح اعتباره
ّ
من ال�شروط ،منها احترام حقوق الإن�سان كاف ًة -
�سواء منها المدنية �أم ال�سيا�سية �أم االقت�صادية �أم

االجتماعية �أم الثقافية �أم الفردية �أم الجماعية.
وعندما تحظى ه��ذه الحقوق باالحترام تتحقّق
درج ٌة �أخرى من �أمن الإن�سان ،غير �أن ذلك قد ال
يكون كاف ًيا بح ّد ذاته ،لأن احترام هذه الحقوق ال
يحمي النا�س ،على �سبيل المثال ،من تق ّلبات المناخ
�أو الكوارث الطبيعية التي قد تحرم �آثارها ماليين
النا�س من الم�أوى والعمل .والواقع �أن الآالف قد
يلقون حتفهم في مثل هذه ال�ك��وارث ،كما حدث
عندما داهمت �أعا�صير الت�سونامي بع�ض بلدان
جنوب �آ�سيا في العام  .2004ي�ضاف �إلى ذلك �أن
بع�ض هذه الحقوق ،مثل حقّ ت�شكيل الجمعيات ،قد
ال يكون �ضرور ًّيا لتحقيق �أمن الإن�سان كما يع ّرفه
هذا التقرير .من هنا ف�إن احترام ٍ
عدد من حقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،وبخا�صة الحقوق المدنية،
وكذلك بع�ض الحقوق االقت�صادية واالجتماعية
تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية

اخليارات املتاحة
للنا�س ال ميكن �أن
ت ّت�سع �إال �إذا كانوا يف
و�ضع ي�ضمن بقاءهم
على قيد احلياة
ومتتعهم باحلرية
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مل تعالج مفهوم �أمن
الإن�سان غريُ قل ٍّة قليلة
من الدرا�سات العربية

الإطار 2-1

مثل حقوق العمل ،والتغذية ،والرعاية ال�صحية،
��ش� ٌ
�روري ولكنه غير ك� ٍ
�اف لتحقيق �أم��ن
�رط � �ض� ٌّ
الإن�سان.
لم تعالج مفهوم �أمن الإن�سان ،مبا�شرةً ،غي ُر قل ٍة
قليلة من الدرا�سات العربيةَ .ب ْي َد �أن التراث العربي
المد ّون والثقافة ال�شعبية في بع�ض البلدان العربية
نحو وجهات نظر عربية
يحفالن بالتحذير من �شتى التهديدات الإن�سانية،
حول �أمن الإن�سان
بما فيها التهديدات غير الع�سكرية .وتتط ّرق هذه
المراجع التقليدية ،في �أح�سن حاالتها� ،إلى بع�ض
كيف تتعامل الكتابات العربية حول �أمن الإن�سان ،الأبعاد التي يت�ضمنها المفهوم الحديث ،غير �أنها
على قلتها ،مع هذا المو�ضوع؟ وكيف لنا �أن نع ّرف ال ترقى �إلى مرتبته من حيث �شمو ُله وتع ّد ُد �أبعاده.
المفهوم في ال�سياق العربي؟ وما هي التهديدات كما �أنها لم تدخل في �سياق الثقافة الأ�سا�سية
الكبيرة في المنطقة التي يجب �أن ي�شير �إليها؟ ال�سائدة .ومن جهة �أخرى ،نجد �أن ا�صطالح «�أمن
وهل ت�شمل الأبعاد المقترحة في تقرير التنمية الإن�سان» قد وج��د طريقه �إل��ى �أعمال الم�ؤلفين
الإن�سان ّية العالمي للعام  1994كل الأبعاد التي هي العرب المعا�صرين الذين ن�شروا درا�ساتهم في
– بالن�سبة �إلى بلداننا – الأكثر �أه ّم ّي ًة ودالل ًة؟ مجالت �أجنبية� ،أو بلغتهم العربية الأ ّم.

عزيز العظمة*  -العرب و�أمن الإن�سان

�إن ت�ضييق مفهوم �أمن الإن�سان ،مقابل التو�سع فيه� ،أمرٌ لي�س مقطوع ال�صلة
بفكرتين مترابطتين كل الترابط تركتا �آثارهما في مفاهيم العلوم ال�سيا�سية
المعا�صرة ونظرياتها؛ �إحداهما �سلبية والأخرى �إيجابية .وهما تمثالن افترا�ضين
متالزمين مازاال يطبعان ت�صورات العلوم االجتماعية المتجلية في طورها الحالي
في برامج المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية .وهى ت�صورات تنحو من جهة
�إلى نزع الأولوية عن الدولة والجماعة الوطنية و�إيالء الجماعات الإثنية والدينية
والمحلية مو�ضع المحور في االهتمام ،ومن جهة ثانية �إلى تغليب «الإن�سان»
الفرد على الجماعة ،وطنية كانت �أم ما دون الوطنية .وعندما �أقول �إن هذه الأفكار
مترابطة كل الترابط ،ف�إنما �أعني �أنها واحد من نتاجات الخطاب الديمقراطي
التعددي الذي يت�صل بدوره ا ّت�صاالً وثيقًا بتطبيق الحريات المرتبطة بال�سوق
على ميدان الحرية ال�سيا�سية.
وال مراء في �أن هذه الت�صورات �إنما هي وليدة العولمة في طورها الحالي.
م�سوغات تعود
بعيدا عن الدولة والجماعة الوطنية
لتحول االهتمام
وقد كان
ٌ
ً
ّ
جازما �أن
أعتقد
�
أنني
�
غير
العربية.
أنظمة
ل
ل
الهيكلي
إ�صالح
ل
ا
أفق
�
ان�سداد
�إلى
ً
الأخذ بهذا الأمر �إلى نهاياته المنطقية ،دونما اعتبا ٍر للم�صلحة الوطنية العامة �أو
جنوحا نحو قَ ْد ٍر غير مح�سوب من الإذعان غير المتروي
للم�صلحة القومية ،يمثل
ً
ٍ
ّابا ،بدالً من التفكير في
ذ
ج
يبدو
قد
�س
ر
وج
بهيج
رنين
لألفاظ وعبارات ذات
َ
ً
ْ
المتحول.
العربي
للواقع
الممكنات المطابقة
ّ
على ذلك من الجائز الكالم حول «�أمن الإن�سان في الوطن العربي» �إن جرى
االلتزام ب�أمرين� ،أولهما �سلبي والثاني �إيجابي .وي�ستدعي الأمر ال ّأول ال�سلبي
التحوط في نزع ال�صفة المو�ضوعية واالعتبارية عن الجماعة الوطنية المن�ضوية
ّ
حكما في �إطار كل دولة عربية ،وهي التي يرتجى منها بناء مقومات المواطنة ،ال
ً
مقومات النزعات المحلية والطائفية ،وال الفئة والجماعة ما قبل ال�سيا�سية وما
دون الوطنية .ذلك �أن التالزم بين �أمن الإن�سان و�أمن الجماعة الوطنية �أمر مالزم
تنموية.
و�سيا�سيا لكل نظرة
مو�ضوعيا
ّ
ًّ
ًّ

موج ٍه
�أما الأمر الثاني الإيجابي فهو يجمع كل عنا�صر �أمن الإن�سان في مفهوم ِّ
وجامع للتنمية ،على ٍ
وجه يتعدى عبارة الأمن البالغة التجريد والرخاوة ،وي�ضفي
عليها تما�سكا محدد المعالم.
من الم�ؤكّ د �أن ثمة حاج ًة �إلى مثل هذا الإطار ال�شامل للتعامل مع ق�ضية
�أمن الإن�سان العربي الذي يواجه التهديدات في معي�شته (نتيجة تعذّر البنى
واالجتماعية
االقت�صادية
االقت�صادية وان�شطارها بعد �ضمور مفهوم التنمية
ّ
ّ
ال�شاملة التي طبقت في فترة الخم�سينات وال�ستينات وال�سبعينات من القرن
الما�ضي) ،وفى �أمنه ال�شخ�صي (نتيجة لت�سلط �أجهزة الأمن ،ولمحاولة جماعات
�إ�سالموية ترويع المجتمع و�إرغامه على التحلي بالف�ضيلة والتقوى ،ح�سب فهمها،
وللعنف الج�سدي والمعنوي الأ�سري والمجتمعي) ،وفي �أمنه القومي والوطني
(الناتج من �صراع الهويات والحروب واالحتالل الأجنبي ،وان�سداد �سبل الإ�صالح
ال�سيا�سي) .كما �أن �أمن المواطنين العرب الثقافي والتعليمي �آخذ باالنح�سار (ما
عو�ضا عن تب ّني المواقف ال�سائدة
يتطلب منا ا�ستعادة مفهوم التنمية الثقافية
ً
تعد نف�سها جماعات ثقافية عنوانها المدنية والمحافظة
في مجتمعاتنا التي ّ
االجتماعية والعفة الح�ضارية) .وقد انهار �أمنهم االجتماعي نتيجة لت�آكل نظم
الحماية االجتماعية ،والق�صور المتزايد في النظم القانونية والق�ضائية ،والأمن
البيئي المرتبط باالقت�صاد العالمي.
ونحولها �إلى
بينها،
التقاطع
نقاط
ونبرز
العنا�صر
�إن �أردنا �أن نجمع هذه
ّ
ٍ
وموج ٍه ي�ضفى التما�سك على مفهوم �أمن الإن�سان ،ف�إن علينا �إثراء
مفهوم جام ٍع
ِّ
المفهوم بو�ضعه في �إطار الحركات المجتمعية العربية ،والنزول به من مجال
الهدف الأ�سا�سي
التجريد والرخاوة �إلى �أر�ض الواقع .دون �أن يغيب عن بالنا �أن
َ
من اهتمامنا ب�أمن الإن�سان هو التنمية الب�شرية والوطنية.

*�أ�ستاذ (من اجلن�سية ال�سورية) للدرا�سات التاريخية العربية والإ�سالمية يف اجلامعة املركزية
الأوروبية  -بوداب�ست ،هنغاريا.

24

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

وقد ظهرت كتابات بالعربية حول مفهوم �أمن
الإن�سان في �سياق البحوث الأكاديمية في الجامعات
الأجنبية� ،أو في الخطب والكتابات الموجهة �إلى
الغربي� ،أو في الم�ؤتمرات العربية
ال��ر�أي العام
ّ
أهم المحاور
التي تناولت هذا المو�ضوع .وكانت � ّ
التي عالجها الم�ؤلفون العرب هي العالقة بين
�أمن الإن�سان و�أمن الدولة ،ونطاق �أمن الإن�سان،
وال�م�ج��االت التي يغطيها ،وال�ع�لاق��ات بين هذه
الق�ضايا.
يعتقد معظم الكتّاب العرب المعا�صرين وجود
�صلة الزمة بين �أمن الإن�سان الفردي و�أمن الدولة
�أو الأمن الوطني من جهة ،و�أمن الإن�سان والتهديد
الع�سكري الخارجي من جه ٍة �أخرى .ويرى �آخرون
�أن الدولة الت�سلطية هي م�صدر التهديد الأكبر
لأمن الإن�سان في المنطقة (عبد المنعم ال َم�شّ اط،
ورقة خلفية للتقرير) .لكن ه�ؤالء ال يعتقدون �أن
تحقيق �أمن الإن�سان يتعار�ض و�أمن الدولة ،و�إنما
يرون �أن تحقيق �أمن الإن�سان الفردي �سيكون له
�أثره في تحويل الدولة الت�سلط ّية دول ًة تحترم حكم
القانون .وقد ي�ستلزم هذا التحويل ،من جملة �أمور
�أخ��رى� ،إ�صالح �أجهزة الأم��ن الحال ّية ،بل ربما
4
�إقامة م�ؤ�س�سات �أَ ْمن ّية جديدة.
وتتباين وجهات النظر بين الكتّاب العرب حول
المدى الذي يذهب �إليه مفهوم �أمن الإن�سان ،ويرى
بع�ضهم �أن الفرد هو محور الأمن الإن�ساني وغايته.
وبين من يمثلون هذا الموقف محمد البرادعي
الذي يقول « ...ف�إن الع�صر الحديث يتطلب منا
�أن نفكر بمنطق �أمن الإن�سان – وهو مفهوم للأمن
يتمحور ح��ول النا�س ،وال ح��دود ل��ه� .إن��ه مفهوم
ُيقر بالروابط الأ�صلية بين التنمية االقت�صاد ّية
5
واالجتماعية ،واحترام حقوق الإن�سان ،وال�سالم».
وي�ؤكد �آخ��رون كذلك � ّأن �أم��ن الإن�سان هو الأمن
ال�شخ�صي و�أنه ،بهذه ال�صفة ،يتمحور حول الفرد
ّ
 حول حقوقه ورفاهه وحر ّياته وكرامته 6.كما �أن�أم��ن الدولة و�أم��ن الإن�سان مفهومان متكامالن،
بمعنى �أن��ه يجب �أن نع ّد �أ ّولهما �إح��دى الو�سائل
الم�ؤدية �إل��ى تحقيق الثاني 7.ووف��ق ه��ذا ال��ر�أي
ً
ً
ارتباطا وثيقًا
مرتبطا
ي�صبح مفهوم �أمن الإن�سان
بحقوق الإن�سان ب�صور ٍة عامة ،وبخا�صة بحقوق
ال �م��ر�أة التي ت�ستم ّد نفوذها بهذا ال�صدد من
االتفاقات والمواثيق الدولية.
يختلف الكتّاب العرب حول مجاالت الحياة
التي يغطيها مفهوم �أمن الإن�سان ،ويتو�سع بع�ضهم
في المفهوم �إل��ى حد بعيد راف�ضين ح�ص َره في
الأب�ع��اد الع�سكرية فح�سب .ومقابل ذل��ك ي�ض ّيق
�آخرون من نطاق هذا المفهوم .ي�ضم الت ّيار الأول

الكوراني وال َم�شّ اط ،فالكوراني ،على �سبيل المثال،
يرى �أن �أمن الإن�سان يرتبط بالتح ّرر من الخوف
وباحترام الكرامة الإن�سان ّية� 8.أما ال َم�شّ اط في�ؤمن
ب�أن المفهوم الأو�سع لأمن الإن�سان رهن باالزدهار
المادي وبالتوازن والتوافق في المجتمع .وعلى هذا
يق�سم ال��دول �إلى ثالث فئات هي)1( :
الأ�سا�س ّ
الدول الآمنة ،التي ي�سيطر فيها المجتمع المدني؛
( )2ال��دول غير الآمنة ،التي يحكمها الع�سكر؛
( )3الدول التي تقع بين المنزلتين .وثمة كتّاب
عرب �آخرون ي�ض ّيقون مفهوم �أمن الإن�سان لي�شمل
ُب ْع ًدا واح� ً�دا فح�سب مثل التح ّرر من الحاجة� ،أو
يتعاملون معه بح�صره في فئات اجتماع ّية محددة
(مثل الفقراء)� ،أو فئات ُجنُو�س ّية (مثل الن�ساء)،
�أو الفئات العمرية (مثل الأط�ف��ال) .غير �أنّهم،
في هذه الحاالت جمي ًعا ،ي�ش ّددون على االعتماد
الم�شترك ال�م�ت�ب��ادل وال�ت�ك��ام��ل ب�ي��ن الميادين
المختلفة التي ي�شملها �أمن الإن�سان� ،أي المجاالت
االقت�صاد ّية ،وال�سيا�سية ،والداخل ّية ،والدول ّية.
(عبد المنعم ال َم�شّ اط ،ورقة خلفية للتقرير).

يعتقد معظم الك ّتاب
العرب املعا�رصين
وجود �صلة الزمة بني
�أمن الإن�سان الفردي
و�أمن الدولة

يعرفه هذا التقرير
�أمن الإن�سان كما ّ

انطال ًقا من الخطوط العري�ضة الواردة في مقاربة
برنامج الأم��م المتحدة الإنمائي ،وم��ن خواطر
أمن الإن�سان
المفكرين العرب ،يع ِّرف هذا التقرير � َ
ب�أنه «تح ّرر الإن�سان من التهديدات ال�شديدة،
والمنت�شرة والممت ّدة زمن ًّيا ووا�سعة النطاق التي
تتع ّر�ض لها حياته وحريته» .ووفق هذا التعريف
تكون الحرية هي القيمة المحور ّية للفرد �إذ �إنها،
في ال�سياق العربي ،تتعر�ض للتهديد من الداخل
والخارج ،من جانب ق ًوى محل ّية و�أجنب ّية .ويت�ض ّمن
ه��ذا التعريف كذلك منظوم ًة م�ح� ّددة المعالم
ت�ضم فر�ص العمل،
من الهموم الإن�سان ّية .فهي ّ
وال��دخ��ل المنا�سب لتلبية الحاجات الأ�سا�س ّية،
والغذاء ،والرعاية ال�صحية ،والعالقات ال�سلم ّية
بين الجماعات ذات الهويات المختلفة ،وت�أدية
الدولة واج َبها الجوهري في حماية مواطنيها من
الداخلي والخارجي ،و�سالمة الفرد من
العدوان
ّ
التهديدات ال�شخ�صية.
تتحدد درج��ة الخطورة في ه��ذه التهديدات
ب�أربعة عوامل )1( :ال�شدة )2( ،المدى)3( ،
الزمني )4( ،اتّ�ساع النطاق .وتتب ّدى
االمتداد
ّ
�ش ّدة التهديد في ت�أثيرها في ق��درة النا�س على
البقاء ،وحرمانهم من الحد الأدن��ى من الح ّر ّية
المن�سجم مع الح ّر ّيات الإن�سان ّية الأ�سا�سية� .أ ّما
مدى التهديد فيتح ّدد وفقًا لمدى ت�أثيره في حياة
تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية

تتباين وجهات النظر
بني الك ّتاب العرب حول
املدى الذي يذهب �إليه
مفهوم �أمن الإن�سان

25

ال يعني التمايز بني �أمن
الدولة و�أمن الإن�سان
الفرد �أن �أحدهما يتعار�ض
بال�رضورة مع الآخر

الفرد ال ي�ضمن لنف�سه
الأمن �إال يف ظلّ دولة
قوية ،تخ�ضع للمحا�سبة
جيد
وحتكم ب�شكل ّ
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� ٍ
أعداد كبيرة �أو �صغيرة من النا�س .وبالمثل ،تزداد
خطورة التهديد حين يمتد فتر ًة طويلة من الزمن.
و�أخي ًرا ،ف�إنه كلما ازداد «اتّ�ساع نطاق» التهديد،
ازداد �شموله لمنظومة الن�شاطات الإن�سانية
ال�ت��ي ي��ؤث��ر فيها تهدي ٌد م��ا ،ازدادت خطورته.
فالجوع والفقر ،على �سبيل المثال ،ي��ؤ ّث��ران في
�صحة الأف��راد ،وفي �أ�سلوب تعاملهم مع البيئة،
وم�شاركتهم ال�سيا�سية ،و�إنتاجيتهم الفردية.
يركز التقرير على �أمن المواطن العربي كفرد،
ف�إنه ال ُيغفل التهديدات التي تتعر�ض لها المنطقة
العربية بر ّمتها �أو البلدان العربية ك ٌّل على حدة.
وال يعني التمايز بين �أمن الدولة و�أم��ن الإن�سان
الفرد �أن �أحدهما يتعار�ض بال�ضرورة مع الآخر� ،أو
�أن تحقيق �أحدهما يحول دون تحقيق الآخر .واقع
الأمر �أن �أمن الدولة �ضروري لأمن الإن�سان الفرد،
وحين تقع الدولة �ضحية الحتالل �أجنبي وتفقد
ا�ستقاللها و�سيادتها على �أرا�ضيها يكون لذلك
�سلبي في �أم��ن الإن�سان الفردي .فاالحتالل
�أث��ر ّ
يتم �إجما ًال ب�صورة �سلم ّية ،كما �أن
ّ
الع�سكري ال ّ
الإجراءات التي تتخذها �سلطات االحتالل ل�ضمان
�سالمة جنودها تت�ضمن ،في �أغلب الأحيان ،فر�ض
القيود على ح ّر ّيات المواطنين في البلد المحت ّل.
وغال ًبا ما ينطوي ذل��ك على ا�ستخفاف فا�ضح
بمعايير المحاكمة العادلة المتعارف عليها.
في الوقت نف�سه ،يمكن تحقيق �أم��ن الدولة
�أحيا ًنا على ح�ساب �أم��ن الأف��راد من مواطنيها
والمقيمين على �أرا�ضيها .ويحدث ذلك عندما
ت�سعى �سلطات الدولة المعنية �إلى فر�ض ما تع ّده
«الأم��ن المطلق» من خالل اللجوء �إلى �إج��راءات
ا�ستثنائية لفر�ض «القانون وال�ن�ظ��ام» ،وفر�ض
القيود على ح ّر ّيات من ت�شتَبه ب�أنهم يه ّددون �أمن
الدولة .وقد ي�ؤدي ا�ستمرار مثل هذه القيود على
ح ّر ّيات المواطنين في الواقع �إلى تهديد �أمن الدولة
نف�سها عندما تت�ضافر جهود بع�ض المواطنين
وقوى �أجنبية لها مخططاتها ،على �أرا�ضي الدولة،
وعندما ينجح ه ��ؤالء ،بم�ساعدة تلك القوى ،في
الإط��اح��ة بحكوماتهم .وه��م ،بعملهم ه��ذا� ،إنما
يم ّهدون لوقوع بالدهم �ضحية االحتالل الأجنبي
والتف ّكك الداخلي.
غني عن البيان �أن الفرد ال ي�ضمن لنف�سه
ّ
الأم��ن �إال في ظ� ّل دول��ة قوية ،تخ�ضع للمحا�سبة
وتحكم ب�شكل ج� ّي��د .فعمل ّية حماية النا�س من
ال�صح ّية
البطالة وال�ف�ق��ر وال �ج��وع والأو�� �ض ��اع
ّ
المتر ّدية لن تك ّلل بالنجاح �إال في دولة قادرة على
�إدارة اقت�صادها وم�ؤ�س�ساتها وبنيتها التحتية
على نح ٍو ي�ؤ ّمن لمواطنيها العمل الكريم والدخل
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

المنا�سب والم�ستوى الالئق من الغذاء وال�صحة.
أي�ضا
وم��ن ��ش��أن «الحكم الر�شيد» �أن ي�ضمن � ً
ال�سالم والوئام في العالقات بين الفئات الإثنية
والثقافية المختلفة ف��ي ال�ب�لاد .وت�ك��ون الدولة
�آنذاك قادر ًة على �أداء م�س�ؤولياتها في �إقرار الأمن
وال�ن�ظ��ام ،والحفاظ على ا�ستقاللها ال�سيا�سي
و�سالمة �أرا�ضيها .وال ريب في �أن نجاح �أية دولة
في تنفيذ مه ّماتها ب�صورة قابلة للم�ساءلة هو
الأ�سا�س في قدرتها على اكت�ساب ال�شرعية والفوز
بدعم مواطنيها والمحافظة عليه .بعبارة �أخرى،
�ستكون هذه الدولة �أكثر قوة وق��درة على حماية
�أمن مواطنيها ورفاههم الفردي.
المالمح العري�ضة للتهديدات المحتملة

ينبغي على �أي��ة محاولة لتحديد ما يته ّدد �أمن
الإن�سان العربي �أن تعك�س و�ضع المنطقة بو�صفها
بقع ًة متنوعة الق�سمات ظ ّلت ،خالل معظم الحقب
التاريخية التي عبرتها ،من مواقع ال�ن��زاع بين
القوى العظمى في العالم .وهي� ،إلى ذلك ،منطقة
لم تنخرط في الركب العالمي في مجال ممار�سات
ال �ح �ك��م ال��ر� �ش �ي��د وال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال�ت�م��ا��س��ك
االجتماعي .من هنا ،ف�إن هذا التقرير في معر�ض
ّ
ا�ستعرا�ضه لأبعاد �أمن الإن�سان المتعارف عليها
عالم ًّيا ،كما ح ّددها تقرير التنمية الب�شرية للعام
 1994لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،يتط ّرق
ٍ
تهديدات محددة تواجه �أم��ن الإن�سان في
�إل��ى
البلدان العرب ّية .ومن جملة الأبعاد التي ت�شملها
ه��ذه التهديدات االح�ت�لال الأج�ن�ب� ّ�ي ،وتدخّ الت
ال��دول الإقليمية والأجنبية ،والعنف الناجم عن
اال�ستنفار ال��ذي ي�ستنه�ض ه��و ّي� ٍ
�ات را�سخ ًة في
التاريخ ،وممار�سات الدولة القمعية التي تق ّو�ض
دعائم �أمن الإن�سان.
وبما � ّأن هذا التقرير يدور في �إطار �إقليمي،
ف��إن الدرا�سة الحالية �ستتناول التهديدات التي
تواجه البلدان العربية على النحو الآتي:
ي�س ّلط التقرير ال�ضوء ،في المقام الأول ،على
مجاالت التهديد الو�شيكة التي ت�ستطيع البلدان
أ�سا�سا �أن ت��أخ��ذ فيها زم��ام المبادرة
العربية � ً
بنف�سها .وت�شمل ما يواجهه النا�س من تهديدات
ناجمة عن الأ�ضرار التي ت�صيب قاعدة الموارد
الطبيعية ،وتلك التي تن�ش�أ في الأ�صل مع ن�شوء
الدولة� ،أو تق ّو�ض �أ�س�سها ،بما فيها �صراع الجماعات
المتناف�سة على النفوذ والموارد؛ وتلك التي ت�ؤثر
ب�صورة غير متنا�سبة في الفئات الم�ست�ضعفة.
كما ت�شمل التهديدات الو�شيكة مخاطر ال�ضعف

االقت�صادي ،والبطالة ،واالفتقار �إل��ى الحماية
االج�ت�م��اع� ّي��ة وال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة الأخ ��رى،
أي�ضا تلك التي تكون نتيج ًة لم�ستويات
وت�شمل � ً
غير كافية من التغذية وال�صحة .وتقع مثل هذه
التهديدات ،ب�شكل رئي�س ،في نطاق قدرة البلدان
العربية نف�سها على اال�ستجابة ،و�إن كان لبع�ضها
تقاطعات وتداعيات عالم ّية مهمة بالن�سبة �إلى
المجتمع الدولي .وتلك هي التهديدات والق�ضايا
التي تتر ّكز عليها �أغلب ف�صول هذا التقرير .غير
�أن الف�صل الأخير يتناول م�صدر الخطر الرئي�سي
الذي يتهدد �أمن الإن�سان  -وهو االحتالل الأجنبي
وغني عن البيان �أن م�س�ؤولية
للأرا�ضي العربيةّ .
التغيير في هذه الناحية تقع ،ب�شكل مبا�شر ،على
يوجه �أي نقا�ش
عاتق القوى المعنية .وينبغي �أن َّ
عربي لهذا المو�ضوع �إلى الأطراف التي ما زالت
تم�سك بزمام المبادرة .وينتهي التقرير ،على هذا
الأ�سا�س ،بهذا المو�ضوع المهم.
وهكذا ،ف� ّإن ت�سل�سل المو�ضوعات التي يتناولها
التقرير هو على النحو الآتي:
•ال�ضغوط على الموارد البيئية والطبيعية.
•الدولة و�أمن الإن�سان :الأداء و�آفاق الم�ستقبل.
•انعدام الأمن للفئات ال�ضعيفة.
•ال�ت�ع��ر���ض للمخاطر االق�ت���ص��ادي��ة ،والفقر
والبطالة.
•الأمن الغذائي والتغذية.
•ال�صحة و�أمن الإن�سان.
•االحتالل والتدخل الع�سكري الأجنبي.
ويق ّر التقرير ،عندما ي�سته ّل التحليل بمناق�شة
ال�ضغوط على ال �م��وارد الطبيعية ،ب ��أن الإدارة
البيئية قد غدت تح ّد ًيا ج ّد ًّيا في المنطقة .ففي
ال�سنوات الأخ �ي��رة ،عانت ب�ل��دان مثل ال�سودان
موا�سم من الجفاف الكا�سح القاتل.
وال�صومال
َ
المناخي حياة الماليين في
وق��د يهدد التغ ُّير
ّ
البلدان العربية ،ووظائفهم ،واحتماالت ا�ستمرار
دخ�ل�ه��م ف��ي الم�ستقبل .وت�ب�ق��ى م��ع�� ّدالت نم ّو
ال�س ّكان من �أعلى المعدالت في العالم .وقد �أ ّدى
ت��ده��ور الأو� �ض��اع البيئية خ�لال العقود الأخ�ي��رة
ال�صح ّية لماليين الب�شر في
�إلى ت��ر ّدي الأح��وال
ّ
م�صر ،على �سبيل المثال .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �أن
هذه الم�س�ألة تت�صل بالأهمية الجيو�ستراتيجية
تحديدا  -وذلك ما
للمنطقة  -ولثروتها النفطية
ً
جعل بع�ض البلدان العربية عر�ض ًة للنفوذ والتدخّ ل
ثمين �آخ��ر  -هو الماء  -قد
الخارج ّيين .م��ور ٌد ٌ
�أ�صبح ،ب�صورة متزايدة ،يقف وراء النزاعات
العنيفة ،التي ق��د تُك ِّبد ال�شعوب والمجتمعات
خ�سائر فادحة .ولهذه الأ�سباب كلها ،غدت قاعدة

واحدا
الموارد الطبيعية المتناق�صة في المنطقة ً
من م�س ّببات انعدام الأم��ن ،ما ي�ستدعي �إع��ادة
النظر في ال�سيا�سات الراهنة.
والواقع �أن ال�سمات المميزة لقاعدة الموارد
في المنطقة ،و�أنماط التنمية التي �آلت �إليها ،قد
�ألقت بظاللها على الأو�ضاع االقت�صاد ّية .فالفارق
الوا�ضح بين البلدان العرب ّية الغن ّية والفقيرة
يعك�س توزي ًعا غير متوازن للثروات الطبيعية .وت�ؤثر
الأو�ضاع االقت�صاد ّية ،من َث ّم ،في �أمن الإن�سان من
ناحية توافر فر�ص العمل وال�سهولة �أو الع�سر في
الو�صول �إلى م�صادر الغذاء والخدمات ال�صحية؛
وه��ذا ي ��ؤ ّث��ر ،ب�شكل م�شابه ،ف��ي ال�ع�لاق��ات بين
الفئات االجتماع ّية المختلفة مثل فئتي المزارعين
والرعاة في دارفور.

الفارق الوا�ضح بني
البلدان العربية
الغنية والفقرية يعك�س
توزيعاً غري متوازن
للرثوات الطبيعية

قيا�س م�ستويات �أمن الإن�سان
هل يمكن قيا�س �أمن الإن�سان؟ لقد جرت محاوالت
عديدة للإجابة عن هذا ال�س�ؤال .وخ ُل�ص المعن ّيون
بهذا الأمر ،بعد �إقرارهم بتع ّقّد المو�ضوع� ،إلى �أن
ثمة مقاربتين رئي�ستين للقيا�س�ُ .س ّميت الأول��ى
المقاربة المو�ضوعية ،لأنها تحاول بناء م� ٍ
ؤ�شرات
ك ّم ّية لمختلف �أبعاد �أمن الإن�سان في عدد من بلدان
العالم وفي �أوق��ات مختلفة .ونجد المثال الأبرز
على هذه المنهجية في المقايي�س التي و�ضعتها
لجنة مركز الدرا�سات الإن�سانية في �أُو ْب�ساال في
ال�سويد ،ون�شرت في العام  2005تحت عنوان
«تدقيق �أمن الإن�سان» .وي�شكل ذلك ،بدوره ،جز ًءا
من تقريرٍ �أو�س َع �أ�صدره مركز تنمية الإن�سان في
جامعة بريتي�ش كولومبيا في كندا بعنوان «الحرب
وال�سالم في القرن الحادي والع�شرين» ،يتناول
10
الق�سم الثاني منه م�س�ألة قيا�س �أمن الإن�سان.
وت���ش��رح ال�م�ق��ارب� َة المو�ضوعي َة ك��ذل��ك درا� �س � ٌة
ن�شرت في مجلة «ال�سيا�سة الخارج ّية» ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدولي التي تحدد
ما ي�س ّمى «ال��دول الفا�شلة» وت�صفها في ترتيب
جي 11.ومع �أن هذه الدرا�سة ال تُعنى مبا�شرة
تد ّر ّ
بقيا�س �أمن الإن�سان ،ف�إن الكثير من الم�ؤ�شرات
الواردة فيها وثيق ال�صلة بهذه الم�س�ألة.
العالمي
ال�صعيد
لم تجر حتى الآن درا�س ٌة على
ّ
تعتمد على ا�ستطالع ُم ْد َركات النا�س� ،أو ما يمكن
ت�سميته المقاربة الذاتية لقيا�س �أم��ن الإن�سان.
ب�ي��د �أن ال�ع��دي��د م��ن الأ��س�ئ�ل��ة الم�ستخدمة في
والتوجهات
معظم الدرا�سات المعروفة عن القيم
ّ
في العالم تت�صل ات�صا ًال وثيقًا ب�أمن الإن�سان.
9

تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية

مل جتر حتى الآن
درا�سة على ال�صعيد
العاملي تعتمد على
ا�ستطالع ُم ْد َركات النا�س
لقيا�س �أمن الإن�سان
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حماوالت القيا�س الدولية
تبني �أن م�ستويات
�أمن الإن�سان يف البلدان
العربية قد تدهورت
يف ال�سنوات الأخرية

الإطار 3-1

وت�شمل هذه الدرا�سات م�شروع «پيو» للتوجهات
العالمية 12،وم�سح القيم العالمي ال��ذي تجريه
13
جامعة مي�شيغان.
وعلى الرغم من اختالف المقاربات ،ف�إن
محاوالت القيا�س الدولية تلك تبين �أن م�ستويات
�أمن الإن�سان في البلدان العربية قد تدهورت في
ال�سنوات الأخ�ي��رة ،و�إن بدرجات متفاوتة .غير
�أن �أغلب ه��ذه ال��درا��س��ات ك��ان �إ ّم��ا غير مرتبط
مبا�شر ًة ب�أمن الإن�سان ،و�إ ّما لم ي�شمل في تغطيته

أحكاما ِق َيم ّي ًة
كافة البلدان العربية ،و�إ ّم��ا �أطلق � ً
م�شكو ًكا في �صحتها� ،أو تقادم بها الزمن لأنها
�أجريت قبل حدوث التطورات الرئي�سية الأخيرة
في الدول العربية .وقد يكون من ال�ضروري ،على
هذا الأ�سا�س ،انتهاج مقاربة مختلفة لقيا�س �أمن
الإن�سان في المنطقة في �أيامنا هذه.
هل يمكن التو�صل �إلى م�ؤ�شر عام ُمركَّب لأمن
الإن�سان؟ في حين �أن «دليل التنمية الب�شرية»،
الذي يعتمد على متغ ّيرات �أ�سا�سية و�شاملة وك ّم ّية

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – النتائج الإجمالية

ال�ستق�صاء الأبعاد المختلفة لأمن الإن�سان ،كما يفهمه المواطنون العرب ،طُ لب
من الم�شاركين في اال�ستطالع �أن ينظروا في قائمة ت�شمل 21
تهديدا محتمالً
ً
تهديدا لهم .وقد
ويحددوا ما �إذا كانت ،في �سياقها ،تمثل
لأمن الإن�سان،
ً
ّ
تباينت الإجابات بين اال�ستطالعات الأربعة ب�شكل كبير .فَ ُع َّدت الملِّوثات البيئية
هي التهديد الأخطر في الكويت ،بينما ر�أى اللبنانيون الم�شاركون �أن االعتداء
�شخ�صيا �أو على ممتلكاتهم يمثل التهديد الأكثر خطورة ،يليه الجوع.
عليهم
ًّ
ومقابل ذلك ،ر�أت الأغلبية ال�ساحقة من الفل�سطينيين �أن االحتالل الأجنبي

يمثل التهديد الأكبر ل�سالمتهم ،بينما ر�أى المغاربة �أن الفقر والبطالة يت�سببان
في الجانب الأغلب من انعدام الأمن .وفي الوقت نف�سه ،ا ّتفق الفل�سطينيون
الن�سبي عن
واللبنانيون في تقويمهم لخطورة تهديدات معينة ،مثل عجز الحكومة
ّ
القانونية البطيئة ،و�صعوبة
حماية �أرواح المواطنين ،ونق�ص المياه ،والإجراءات
ّ
أ�سا�سية .كما ركّ ز ه�ؤالء على العالقات المتو ّترة بين الجماعات
ممار�سة الحقوق ال
ّ
المتناف�سة ،والف�ساد ،والتفكّ ك العائلي ،واالحتالل الأجنبي ،مع �أن هذه التهديدات
أهميتها الن�سبية.
لم تذكر بالترتيب المت�سل�سل نف�سه من حيث � ّ

مل ْد َركة لأمن الإن�سان ()%
التهديدات الرئي�سية ا ُ
بلد الدرا�سة

التهديدات
امللّوثات البيئية
نق�ص املياه

تراجع الأرا�ضي الزراعية

االحتالل والنفوذ الأجنبي

�إخفاق احلكومة يف حماية املواطنني
تع�سف احلكومة

غياب احلماية االجتماعية
�سوء اخلدمات ال�صحية

�سوء اخلدمات التعليمية
تف�شي الف�ساد

بطء الإجراءات القانونية و�صعوبة حت�صيل احلقوق
�ضعف الت�ضامن بني �أفراد املجتمع

توتر العالقات بني اجلماعات املختلفة
التطرف الديني

التفكك العائلي

تعذّر احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية
الأوبئة والأمرا�ض املعدية
البطالة

الفقر

اجلوع

اخلا�صة
االعتداء على الأ�شخا�ص والأمالك
ّ

الأر�ض
الفل�سطينية
املحتلة

الكويت

لبنان

..

91.2

77.8

74.9

82.3

73.5

80.5

76.9

78.4

..

..

..

96.2

..

85.1

..

86.9

..

87

..

..

..

80.1

..

71

..

73.4

..

73.4

..

80.9

72.3

..

..

..

..

89.4

..

86.3

..

73.7

..

73.2

..

..

..

70.2

..

83.7

..

80.8

..

..

..

79.9

..

75.2

..

74.7

..

75.4

..
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املغرب

تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

يمكن التحقّق منها ،يمثل م�ؤ�ش ًرا توليف ًّيا قو ًّيا
يمكن الركون �إليه  ،ف�إن و�ضع دليل يحظى بالر�ضى
والقبول عالم ًّيا ما زال �أم ًرا بعيد المنال .وتك�شف
لنا البحوث الإح�صائية حول هذا المو�ضوع مدى
التعقيد وال�صعوبة اللذين يكتنفان �أي��ة محاولة
لو�ضع مثل هذا المقيا�س.
�أو ًال ،لي�س ثمة تعريفٌ متفق عليه عالم ًّيا
لأم��ن الإن�سان .فالمقاربات ال�ض ّيقة تر ّكز على
ُب ْعدين هما البقاء على قيد الحياة ،و�أ�شكال الأذى
الرئي�سية (كالموت ،والعنف المفرط ،والإ�صابات
التي تهدد الحياة ،وما �إلى ذلك)� .أما المقاربات
الوا�سعة فت�شمل �سل�سل ًة طويل ًة من م�ؤ�شّ رات التنمية
وحقوق الإن�سان.
ثان ًياّ � ،إن �أمن الإن�سان يتّ�صل بالأبعاد المادية
والمعنوية ،وهو مح ّدد ب�سياقاته .ويتّ�ضح في �أجلى
�صورة في ٍّ
كل من الم�ؤ�شّ رات النوع ّية التي تدلّ على
مدركات المخاطر والم�ؤ�شّ رات الك ّم ّية للتهديدات
المو�ضوعية على حد �سواء .غير �أن الجمع بين
هذين النوعين في دليلٍ واحد يمثل و�ض ًعا �إ�شكال ًّيا
ج ًّدا ويتعر�ض لالنتقاد لنزعته الذاتية.
ثال ًثا ،تكمن قيمة � ّأي م�ؤ�شّ ر في قدرته على
توجيه وا�ضعي ال�سيا�سات العامة ،وكذلك منظمات
المجتمع المدني� ،إلى المجاالت ذات الأولوية� .أما
الم�ؤ�شرات العامة التي تعطي كل بلد من البلدان
معد ًال ح�ساب ًّيا فلن تجدي �شي ًئا في تبيان المجاالت
التي ت�ستدعي ال�ت��دخّ ��ل ،لأن المع ّدل الح�سابي
�سيخفي الظروف وال�شروط التي توجب مثل هذا
التدخل.
و�أخي ًرا� ،إن الم�ؤ�شر المر ّكب يطرح في هذا
ٍ
م�شكالت حقيق ّية في ما يتعلق ب�إمكانات
المجال
المقارنة والوزن .فمن ال�صعب ،على �سبيل المثال،
الجمع بين التهديدات الناجمة عن تدهور الأو�ضاع
البيئية وتلك الناجمة عن الحروب الأهلية .ف�إذا
م��ا ت�ق��رر وزن ت�ه��دي��دات �أم��ن الإن���س��ان بطريقة
مغايرة ،ف�سيكون من �شبه الم�ستحيل االتّفاق على
تخ�صي�ص قيم محددة لكل منها ،و�سيف�ضي ذلك
تع�سف ّية.
�إلى نتائج ُّ
لمثل هذه الأ�سباب توقف فريق التقرير عن
محاولة بناء دليل واح��د م��ر َّك��ب لأم��ن الإن�سان
عو�ضا عن ذلك� ،أن ُيق ّدر ،على
العربي .و َت َوخّ ىً ،
�سبيل التن�سيب ،الأبعاد المختلفة لأمن الإن�سان
كما هي مطبقة في كل بلد عربي ،من �أجل تب ُّين
الفوارق المهمة بين البلدان العربية.

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – الر�ضى عن الو�ضع ال�شخ�صي
يف الوقت احلايل

الإطار 4-1
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الأر�ض الفل�سطينية
المحتلّة

الكويت

را�ض
غير ٍ

لبنان

ر�ضا جزئي

المغرب
ر�ضا كامل

الم�ستطلَعة في البلدان الأربعة ثالثة �أنماط من الإجابة التي �ستكرر في
العينات ُ
تمثّل ردود �أفراد ّ
الكويتيين عن ر�ضاها الكامل عن �أو�ضاعها
�سياق هذا التقرير .فقد �أعربت الأغلبية العظمى من
ّ
جزئيا ،و�أكثر من
را�ضين
المغربية
نة
العي
أفراد
في ما يتعلق بتلك التهديدات ،بينما كان معظم �
ًّ
ّ
الم�ستطلعين في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ولبنان غير را�ضين عن �أو�ضاعهم بالن�سبة
ن�صف ُ
ٍ
�إلى هذه التهديدات .وتعك�س هذه ال�صورة بو�ضوح درجة �أمن الإن�سان في البلدان الأربعة خالل
أجري فيها اال�ستطالع� ،أي في ف�صلي ال�شتاء والربيع من العام .2008
الفترة التي � َ

الإطار 5-1

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – �إىل �أي حد ي�شعر
املواطنون بالأمن؟
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�آمن ج ًّدا

المغرب

الكويت

لبنان

�آمن

نوعا ما
�آمن ً

غير �آمن

�شعورا بالأمان؟ يقدم هذا ال�شكل الإجابات عن هذا ال�س�ؤال
هل تمنح الظروف الراهنة المواطنين
ً
في البلدان الأربعة .فوفقًا لنتائج اال�ستطالع ،تقع الكويت على �أحد طرفي الطيف ،والأر�ض
الفل�سطينية المحتلة ولبنان على الطرف النقي�ض الآخر ،بينما يقع الم�س َتطلعون المغاربة في
الكويتية ب�أنهم �آمنون ج ًّدا ،فيما
العينة
نقطة بين الموقعين .فقد �أفاد �أكثر من ن�صف �أفراد
ّ
ّ
�أ�شار ربعهم �إلى �أنهم ي�شعرون بالأمن ب�صورة معتدلة .وفي المقابل ،ر�أى ما يقارب ن�صف
الم�ستطلعين في الأر�ض الفل�سطينية المحتلّة ولبنان �أنهم ال ي�شعرون بالأمن ،فيما �أفاد �أغلب
ٍ
ٍ
وقت قال فيه خم�سهم �إنهم ال
ب�صورة معتدلة ،في
المغاربة الم�ستطلعين �أنهم ي�شعرون بالأمن
ي�شعرون بالأمن على الإطالق .وتجدر الإ�شارة هنا �إلى �أن من ع ُّدوا �أنف�سهم �آمنين ج ًّدا يمثّلون �أقلية
الفل�سطينية
تزيد قليالً عن ربع الم�ستطلعين المغاربة ،وال تتجاوز خم�سة في المائة في الأر�ض
ّ
المحتلة ولبنان.

تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية
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الإطار 6-1

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – ما الذي يجعل املواطنني
ي�شعرون ب�أكرب قدر من انعدام الأمن؟
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الكويت

الأر�ض الفل�سطينية
المحتلّة
التدهور الأخالقي
التلوث البيئي
الحروب
حوادث ال�سير
البطالة
الفقر

لبنان

المغرب

االحتالل
ال�صحة
ال�سيا�سة
الأمن
االقت�صاد/الت�ضخم

أهمية
لقيا�س مدى �شعور المواطنين بالأمن ،طُ لب من الم�ستطلَعين �أن ّ
يحددوا التهديد الأكثر � ّ
االقت�صادية في البلدان الأربعة من التهديدات التي يتعر�ض لها
فع َّدت الأو�ضاع
لهم
�شخ�صياُ .
ّ
ًّ
الأمن .في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة ُع َّد االحتالل هو التحدي الأخطر ،يليه تدهور الأو�ضاع
االقت�صادية ،وتدهور الأو�ضاع ال�سيا�سية ،وانعدام الأمن ال�شخ�صي .وفي لبنان ،احتل القلق من
ال�شخ�صي ثم تدهور الو�ضع ال�سيا�سي.
االقت�صادية المرتبة الأولى ،وتاله انعدام الأمن
الحالة
ّ
ّ
مبا�شرا بالو�ضع ال�سيا�سي .وجاءت
ا
أقل
�
المغرب
في
التهديد
م�صادر
كانت
المقابل
في
ارتباطً
ً
أحوال
ال
ال�صحية ،بدالً من ذلك ،في المرتبة الأولى من حيث الأهمية ،وبعدها الفقر والبطالة ،ثم
ّ
حوادث ال�سير .وو�ضع الم�س َتطلعون الكويتيون الحرب والتهديدات الخارجية في ر�أ�س القائمة،
يليهما التلوث البيئي واالتراجع الأخالقي.
هذا ولم ُيذكر �سوء الو�ضع الغذائي مبا�شر ًة كواحد من التهديدات التي ي�شعر بها المواطنون
�ضمنيا في الإ�شارات �إلى الفقر والبطالة اللذين
واردا
في البلدان الأربعة ،مع �أنه قد يكون
ً
ًّ
الغذائية.
المواد
ي�ضعفان من قدرة المرء على تح�صيل
ّ
ّ

ا�ستطالع وجهات النظر العربية
حول �أمن الإن�سان

قدم ال�شباب م�ساهمات
مهمة يف هذا التقرير
من خالل طرح ت�صورهم
ملفهوم �أمن الإن�سان
والتهديدات التي
يتعر�ض لها
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ا��س�ت�ك�م��ا ًال للتقويمات ال �ن��وع � ّي��ة ،ق��ام التقرير
با�ستق�صاء وجهات النظر ال�شخ�ص ّية للمواطنين
ح��ول �أم ��ن الإن �� �س��ان ع��ن ط��ري��ق ا�ستبيان تولى
ت�صميمه وتوزيعه عدد من م�ؤ�س�سات ا�ستطالع
ٍ
�سياقات
الر�أي العام في �أربعة بلدان عربية تمثل
�سيا�س ّية وثقافية مختلفة لهذا المو�ضوع .البلدان
الأربعة هي )1( :الأر���ض الفل�سطينية المحتلة،
التي ما زالت ترزح تحت نير االحتالل الإ�سرائيلي،
( )2الكويت ،التي تت�سم بثقافة متميزة ،ويتمتع
مواطنوها ب��واح��د م��ن �أع�ل��ى م�ستويات الرخاء
في العالم العربي )3( ،لبنان ،ال��ذي جمع بين
االنفراج ال�سيا�سي واالنق�سامات الطائفية الحادة
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

التي �أف�ضت في حاالت متع ّددة �إلى حرب �أهلية،
( )4المغرب ،الذي يق َّدر �أنه قد تقدم � ً
أ�شواطا
على البلدان العربية الأخ��رى في مجال االنفراج
ال�سيا�سي.
ّ
وزّع اال�ستبيان في كل من البلدان الأربعة على
ت�ضم �أل��ف �شخ�ص ت� ّ�م اختيارهم بطريقة
ع ّينة ّ
ع�شوائية تعك�س مختلف الفئات العمرية والم�ستويات
التعليمية واالقت�صادية ،مع �إدراج قطاع َع َر�ضي
يعك�س كذلك جوانب النوع االجتماعي ،والطابع
الإثني والموقع الجغرافي .وتمحورت الأ�سئلة حول
ُم ْدركات الم�ستَطلعين �إزاء �أمن الإن�سان ،وم�صادر
التهديد لهذا الأم��ن ،وخ�ط��ورة ه��ذه التهديدات
و�أهميتها الن�سبية ،ور�أيهم في الجهود التي بذلتها
ال��دول��ة لمواجهة ه��ذه التحديات وف��ي ما يتع ّين
القيام به ،في نظرهم ،للت�صدي لها.
14
تناول ا�ستبيان اال�ستطالع ثمانية جوانب لأمن
البيئي؛ الأم��ن ب�أبعاده
الإن�سان :المفهوم؛ الأم��ن
ّ
ال�سيا�سية والعالمية؛ الأمن في المجتمع (العالقات
ب�ي��ن ال �ج �م��اع��ات)؛ الأم���ن االق �ت �� �ص��ادي؛ الأم��ن
الغذائي؛ الأمن ال�صحي؛ ال�سالمة ال�شخ�صية.
نظرة ال�شباب العرب �إل��ى �أم��ن الإن�سان -
منتديات ال�شباب

ّ
نظم فريق التقرير ثالثة منتديات نقا�شية
ل�شباب عرب راوحت �أعمارهم بين الثامنة ع�شرة
والخام�سة والع�شرين ،وكانت لديهم جمي ًعا الخبرة
كنا�شطين في مجاالت المجتمع المدني.
ٍ
م�ساهمات م�ه� ّم� ًة في
ق�� ّدم ه� ��ؤالء ال�شباب
المناق�شات ال�ت��ي �ستجري الإ���ش��ارة �إل�ي�ه��ا في
ف�صول هذا التقرير .وكان من �أهم النتائج �أنها
�سمحت لل�شباب بطرح كيف ّية ت�صورهم لمفهوم
�أم��ن الإن�سان وتحديدهم ل�ل�أول��وي��ات في قائمة
التهديدات التي يتعر�ض لها �أم��ن الإن���س��ان في
المنطقة العربية .واتفق معظم الم�شاركين من
الم�شرق العربي والمغرب العربي على ال�سواء
على �أن مفهوم �أمن الإن�سان مفهو ٌم �شامل ينطوي
على � ٍ
متعددة ،بما فيها الجوانب ال�سيا�سية،
أبعاد ِّ
واالقت�صادية ،والبيئية ،والطبيعية ،و�أنه يختلف
من �سياق �إلى �آخر .وتج ّلى في تلك الم�ساهمات
م�ستوى عالٍ من الوعي �إلى درجة التعقيد في هذا
ً
المفهوم ،والتداخل بين �شتّى جوانبه .وعلى هذا
الأ�سا�س ،تم ّكن الم�شاركون من تل ّم�س الروابط بين
مختلف الم�ستويات والأبعاد في �أمن الإن�سان.
و�أب��دى ال�شباب تف ّهمهم للتمايز بين الأبعاد
الذاتية والمو�ضوعية لمفهوم �أمن الإن�سان بحيث
15

�شمل هذا المفهوم ،في نظرهم ،ت�صو ًرا
مزدوجا العربية ،و�أن جميع جوانب �أمن الإن�سان مترابطة
ً
يعك�س عالق ًة متوازن ًة بين الأبعاد الما ّد ّية والمعنوية .ويعتمد ك ٌّل منها على الآخر.
�أ ّما نقاط االختالف بين وجهات نظر الم�شاركين،
فقد تمحورت ح��ول ما �إذا ك��ان المفهوم ي�شمل
الفرد �أم الدولة �أم البيئة الخارجية .فر�أى ق�سم خامتة
منهم �أن مفهوم �أمن الإن�سان هو مفهوم �شخ�صي
يتعلق بحق المرء في ممار�سة الحقوق المدنية ،يكت�سب مفهوم �أم��ن الإن �� �س��ان ،كما ي��ؤك��د هذا
خا�ص ًة للبلدان العربية في هذه
والح�صول على الم�أوى والغذاء ،والو�صول �إلى مثل الف�صل� ،أه ّم ّي ًة ّ
هذه الأمور في مناخ ديمقراطي.
المرحلة .بيد �أن هذا المفهوم ،على �أهميته ،ال
التوجهات الحديثة لدى ال�شباب يخلو من االلتبا�س وبخا�صة لأنه يرتبط باعتبارات
وفي تعبير عن ّ
العرب ،ر�أى ق�س ٌم �آخر � ّأن �أمن الإن�سان في البلدان تت�صل بتعزيز �أمن الدولة ،ما قد ُيخ�ضعه لت�أويالت
العربية يجب �أن يعني قدرة الإن�سان على االختيار يكتنف ال�شك �أهدافها وغاياتها .وقد ُي�ستخدم
فر�ص للم�ساهمة في المجتمع المفهوم  -بل �إنه ا�ستُخدم بالفعل  -و�سيل ًة يت�سلل
والح�صول على ٍ
أجنبي ،بما فيه التدخل الع�سكري
دون الخ�ضوع لل�ضغوط االجتماعية وال�سيا�سية .عبرها التدخّ ل ال ّ
ور�أى �آخرون �أن لأمن الإن�سان عالق ًة بالدولة من في �ش�ؤون ال��دول الأخ��رى ذات ال�سيادة ،كما هي
حد ما ،حالة ال�صومال .لقد
حيث دو ُره��ا في حماية حقوق الفرد واحترامها حالة العراق و�إل��ى ٍّ
ٍ
تبريرات زائف ًة
عن طريق توفير التعليم وفر�ص العمل ،و�ضمانها وفّر ما ُ�س ّمي بالحرب على الإرهاب
لأمن الم�شاركين في الن�شاطات ال�سيا�سية .ونظر �أحيا ًنا لمثل هذا التدخل .وقد ناق�ش اثنان من
�آخرون �إلى �أمن الإن�سان بو�صفه
نموذجا عالم ًّيا ال الباحثين العالميين ،بعد مراجعة تقارير التنمية
ً
عموما الوطنية و�إطار �أمن الإن�سان ،الكيفية التي يمكن
ُيعنى بالبلدان العربية فح�سب ،بل بالنا�س ً
�أينما ك��ان��وا .وال�سمة الرئي�سية لهذا النموذج �أن ت َُح َّرف بها مبادئ �أمن الإن�سان عندما ُيختَطف
العالمي هي حر�صه على �ضمان الحرية الإن�سانية المفهوم و ُي���س��اء ا�ستخدامه لخدمة الم�صالح
في �إطار الم�س�ؤولية.
الذاتية .ويقول هذان الباحثان في ختام المراجعة:
هذا وق ّدر بع�ض ال�شباب الم�شاركين �أن الجانب «في البيئة الأمنية التي �أعقبت �أح��داث الحادي
أهم من �أبعاده المو�ضوعية ،ع�شر من �أيلول�/سبتمبرُ ،ق ِلب هذا المفهوم ر� ًأ�سا
الذاتي لأمن الإن�سان � ّ
ّ
فيما �أب��دى �آخ ��رون وجهة نظر مخا ِلفة .ور�أت على ع �ق��ب ...ف�ه��دف �أم��ن الإن���س��ان ه��و تمكين
ولكن ذلك ال َي ْ�ص ُدق على
مجموع ٌة �أخرى �أنّه ال يمكن الف�صل بين الأبعاد النا�س والمجتمعاتّ ،
المعنوية والمادية مع الإ�شارة ،على �سبيل المثال ،ك ّل المبادرات التي �أعلنت با�سم هذا المفهوم بعد
16
�إل��ى ال�صلة بين الكرامة الإن�سانية ووع��ي المرء ذلك التاريخ».
لحقوقه وتمتعه بالحرية م��ن ج�ه��ة ،والأن�ظ�م��ة
ينبغي �أل ُيحكم على مفهوم بما يتراءى منه
القانونية ال�سليمة والأو�ضاع االقت�صادية الم�ستقرة بعد �إ�ساءة ا�ستخدامه ،بل بالم�ساهمة الإيجاب ّية
من جهة �أخ��رى .والحظت هذه المجموعة كذلك التي يق ّدمها لخدمة الم�صلحة العامة والخا�صة.
�أن الأمن
النف�سي للفرد ي�ؤثر في �أمنه االجتماعي �أم ��ن الإن �� �س��ان ي��وف��ر �إط� ��ا ًرا متينًا للتعامل مع
ّ
والثقافي والفكري و�أنه يت�أثر بدوره بتلبية حاجاته التهديدات التي تواجه التنمية الب�شرية ،وذلك
الأ�سا�س ّية �أو غير ذل��ك .كما رب��ط الأم��ن بقيم عن طريق الإع�لاء من �ش�أن التح ّرر من الخوف
�أخرى مثل الحرية والكرامة وال�سالم وبالأثر الذي والتح ّرر من الحاجة 17.وال ي�سع المرء في هذا
تتركه هذه القيم في التعليم وال�صحة واالقت�صاد .المجال �إال �أن ي�شارك جولي وراي ال��ر�أي ب�أنه
و�أجمع الم�شاركون على �أن الب�شر �أجمعين ينبغي «عندما يتم تجاهل �أمن الإن�سان في بلدان �أخرى
�أن يكونوا قادرين على العي�ش في بيئ ٍة خالي ٍة من ينبغي الحكم على مقاربة �أمن الإن�سان هذه ب�أنها
التهديد ،ينعمون فيها بالكرامة
وبم�ستوى الئقٍ من تعاني خل ًال خطي ًرا يبعدها عن المفهوم الأ�سا�سي.
ً
المعي�شة ،وبالحرية.
�إن �أمن الإن�سان ،بمفهومه ال�صحيح ،لي�س معادل ًة
ه��ذا وق��د واج��ه معظم الم�شاركين �صعوب ًة ح�ساب ّي ًة ت�ؤول مح�صلتها �إلى ال�صفر � -أي �أن ت�أمين
ٍ
لطرف ما ال يمكن �أن يتم على ح�ساب �أمن
في تحديد الأول��وي��ات في قائمة التهديدات التي الأمن
18
ٍ
يتعر�ض لها �أمن الإن�سان .ف�أعربوا في المنتديات
طرف �آخر».
الثالثة عن اعتقادهم ب�أن �أبعاد الحياة كا ّف ًة تحفل
في �ضوء فهم �أمن الإن�سان الذي ناق�شه هذا
بم�صادر التهديد المحتملة لأمن الإن�سان في الدول الف�صل ،ال يرمي هذا التقرير �إل��ى مجرد و�ضع
تطبيق مفهوم �أمن الإن�سان في البلدان العربية

ٍ
لطرف ما
ت�أمني الأمن
ال ميكن �أن يتم على
ح�ساب �أمن طرف �آخر

�أمن الإن�سان يوفر
إطارا متي ًنا للتعامل
� ً
مع التهديدات التي
تواجه التنمية الب�رشية
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يتوجه التقرير �إىل كلّ
ّ
احلكومات العربية على
ال�سواء ،و�إىل الر�أي العام
العربي امل�ستنري

قائمة بمختلف �أنواع التهديدات التي قد يتعر�ض
تق�صي جذور تلك
لها العرب .بل � ّإن الهدف هو ّ
التهديدات ،واقتراح اال�ستراتيجيات للتعامل معها.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن هذا التحليل يتوخّ ى الحياد
ويتوجه �إلى ك ّل الحكومات العربية
والمو�ضوع ّيةّ ،
على ال�سواء ،و�إلى الر�أي العام العربي الم�ستنير.
ون�ظ� ًرا �إل��ى �أهمية ه��ذا المو�ضوع الق�صوى لما
فيه خير ال�شعوب العربيةُ ،ي ْرجى �أن ي�صار �إلى
تبني هذا التحليل وما يتمخّ �ض عنه من نتائج،
و�أن تجري مناق�شته وتطبيقه من جانب وا�ضعي
ال�سيا�سات والمجتمع المدني على ال�سواء.
ت�ستعر�ض الف�صول الآت �ي��ة التحديات التي
تواجه �أمن الإن�سان في البلدان العربية في �سياقها

مح�صلة �أو�ضاع مح ّددة
التاريخي ،مع الإقرار ب�أنها َّ
ت�سود المنطقة في هذه الآون��ة .وعلى الرغم من
ذلك ،فلي�س ثمة ما يدعو �إلى االعتقاد ب�أن هذه
الأو��ض��اع دائمة �أو حتمية .بل العك�س من ذلك،
ف�إنّه يمكن تغييرها دون ريب �إذا عقدت الأطراف
العربية الفاعلة ال �ع��زم على و��ض��ع ت�صوراتها
وممار�سة �صالحياتها ونفوذها في ظل ظروفها
الخا�صة والأو���ض��اع ال�سائدة على ال�صعيدين
الإقليمي والدولي .وي�ستقي هذا التقرير الوحي
من تجربة �شعوب �أخرى في العالم ،وبخا�صة في
أو�ضاعا مماثلة لتلك
البلدان النامية التي واجهت � ً
التي تطرح التح ّديات في البلدان العربية في العقد
الأول من القرن الحادي والع�شرين.
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