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الدولة العربية و�أمن الإن�سان –
الأداء والآفاق
ينبغي على الدولة ،بموجب دورها المتعارف عليه� ،أن تحوز قبول مواطنيها ،وتتولّى الدفاع عن حقّهم في

الحياة والحرية ،وتوفّ ر لهم الحماية من العدوان ،وت�ضع القواعد الكفيلة بتمكينهم من ممار�سة حرياتهم

ينبغي على الدولة
�أن حتوز قبول
مواطنيها ،و�أن تدافع
عن حقّهم يف احلرية

حكم القانون ،الذي
الأ�سا�سية .الدولة التي ت�ؤدي هذا الدور هي الدولة التي تتم ّتع بال�شرعية والتي تلتزم َ
ٍ
لمخاطر
م�صدرا
جماعة مح ّددة .والدولة التي تحيد عن هذه القواعد ت�صبح
يخدم الم�صلحة العامة ،ال م�صالح
ً
َ
تته ّدد الحياة والحرية بحيث تغدو الدولة نف�سها من الأخطار الرئي�سة التي تحيق ب�أمن الإن�سان بدالً من �أن
تكون �ضامن ًة له.

�سلبية
عام ،وت�شوبه ت�أثيرات
� ّأما �أداء الدول العربية في هذا المجال ،فيمكن القول �إ ّنه متفاوت ب�شكل ّ
ّ

و�ضمنت د�ساتيرها موا َّد وبنو ًدا
ان�ضمت �أغلب هذه الدول الى المعاهدات الدولية
في �أمن الإن�سان .فقد
ّ
ّ

تن�ص على احترام الحياة وحقوق الإن�سان والعدالة والم�ساواة �أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة.
ّ

وغالبا ما تت�ضافر عوامل عدة ،مثل ال�ضوابط
ولكن �أداءها يظهر فجو ًة وا�سعة بين النظرية والتطبيق.
ّ
ً
الم�ؤ�س�سية ال�ضعيفة في الح ّد من �سلطات الدولة ،والمجتمع المدني المفكّ ك والمنق�سم ،والمجال�س المنتخبة

خطرا
غير الفاعلة� ،سواء منها المحلّي �أو الوطني ،و�أجهزة الأمن ذات ال�صالحيات المطلقة ،لتح ّول الدولة
ً

يته ّدد �أمن الإن�سان ،بدالً من �أن تكون هي ال�سند الرئي�سي الداعم له.

مقدمة
يظهر �أداء الدول
العربية فجوة
وا�سعة بني النظرية
والتطبيق

ويتناول الق�سم الثاني من هذا الف�صل الآفاق
يقي�س هذا الف�صل �أداء الدول العربية وفقًا لأربعة
الم�ستقبلية والحدود الخا�صة بالإ�صالح ال�سيا�سي
معايير هي:
والقانوني والم�ؤ�س�سي العربي المت�صل بهذا الأداء.
 .1مدى قبول المواطنين لدولتهم.
 .2التزام الدولة بالعهود الدولية الخا�صة بحقوق وينظر في الكيفية التي ّتم من خاللها �إطالق عملية
الإ�صالح تلك ،عبر ثالثة مك ّونات هي الحكومات،
الإن�سان.
 .3كيفية �إدارة الدولة الحتكارها حقّ ا�ستخدام والفئات المجتمعية ،والمبادرات التي �أطلقتها ق ًوى
خارجية.
القوة والإكراه.
 .4مدى قدرة الرقابة المتبادلة بين الم�ؤ�س�سات
على الح�ؤول دون �إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة.

الق�سم الأول� :أداء الدولة يف �ضمان �أمن الإن�سان

.1مدى حيازة الدولة
قبول المواطنين

مل يكن م�رشوع جمان�سة
الدولة العربية نقلة
ي�سرية نحو توفري �إطار
جامع لل�سكّ ان على
اختالف فئاتهم

متثّل الهويات الفردية
واجلماعية مك ّو ٍ
نات طبيعية
يف احلياة االجتماعية

54

ال� ��دول ك �ي��ان��ات ا�صطناعية ال ت�م� ّث��ل ح��دوده��ا
ف�ضاءات مح ّددة طبيع ًّيا لجماعات �إثنية ولغوية
ودينية متجان�سة .ون�أخذ على �سبيل المثال �إ�سبانيا
عهدا من الدول
وبريطانيا وفرن�سا ،وهي دول �أقدم ً
العربية ،فنجد � ّأن �س ّكانها ي�ش ّكلون ً
خليطا متن ّو ًعا
تالزم ن�شوء هذه الدول مع
من فئات مختلفة .وقد َ
ن�شوء الم�ؤ�س�سات الجامعة فيها ،ونمو الديمقراطية
والم�شاركة ال�شعبية ،واحترام التن ّوع الثقافي .وقد
م ّكنها التط ّور ال�سيا�سي والم�ؤ�س�سي الذي �شهدته
من تغليب طابع التوازن على النزعات االنف�صالية
الموجودة لدى بع�ض �س ّكانها ،دون �أن يكون ذلك
�ضمان ًة كافية ل�ل�إب�ق��اء على ه��ذه ال�ن��زع��ات في
ال�سبات .وقد واجه معظم الدول
حال ٍة دائمة من ُّ
الم�ستقرة ،وف��ي ظ� ٍ
�روف متع ّددة ،تح ّديات من
جانب جماعات ت�سعى �إ ّما �إلى تعزيز ا�ستقاللها
المحلي �أو االنف�صال عن ال�سلطة المركزية نهائ ًّيا.
ويبدو �أن مثل هذا التح ّدي ،بما ينطوي عليه من
تداعيات الحقة معروفة على �أو�ضاع اال�ستقرار
وال�سالم والأمن داخل حدود الدولة ،قد بلغ درجة
حا ّدة في بع�ض البلدان العربية.
لم ي�أخذ تثبيت �أركان الدولة العربية باالعتبار
مدى عمق ومتانة عالقات القربى والروابط الإثنية
بين الجماعات الب�شرية التي ت�ش ّكل الوحدات
الإدارية للكيانات التي تالحقت التط ّورات لتجعل
منها دو ًال قائم ًة بذاتها 1.فغال ًبا ما تبدو حدود
ٍ
جماعات
ه��ذه البلدان ح��دو ًدا م�ستحدث ًة ت�ضم
�إثني ًة ودينية ولغوية مختلفة ُدمجت في ال��دول
التي ن�ش�أت في مرحلة ما بعد اال�ستعمار .ولم يكن
م�شروع مجان�سة الدولة العربية على الإطالق نقلة
ي�سيرة نحو توفير �إطار جامع لل�س ّكان على اختالف
فئاتهم ،بل �أ ّدى الى تنامي تيار قومي قوي في هذه
الكيانات ،بهدف حجب التنوع في �أو�ساطها ،و�صهر
التغاير الثقافي واللغوي والديني تحت مظ ّلة �سلطة
واحدة .ولم تنجح معظم الدول العربية في تطوير
الحكم الديمقراطي الر�شيد والم�ؤ�س�سات التمثيلية
القادرة على �ضمان الم�شاركة المتوازنة لكافّة
الفئات� ،أو تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين
مختلف الجماعات� ،أو احترام التنوع الثقافي.
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ل�ق��د دف �ع��ت �إخ �ف��اق��ات ال�ح�ك��م ال�سيا�سية
ِ
الجماعات ذات ال ُهويات المتنوعة
واالقت�صادية
في عدد من البلدان العربية �إلى ال�سعي لتحرير
نف�سها م��ن ن�ط��اق ال��دول��ة القومية ال�ت��ي تعي�ش
تحت ظاللها .وراف�ق��ت رف���َ�ض �شرعية ال��دول��ة،
التي ورثتها و�أدامتها الدولة العربية المعا�صرة،
�صراعات تهدد �أمن الإن�سان تعاملت معها بع�ض
ٌ
الدول بفر�ض المزيد من القيود وال�سيطرة .غير
�أن ان�سداد قنوات الم�شاركة العا ّمة والتعبير عن
الر�أي �أ ّدى الى زيادة الفتور في قبول العديد من
الجماعات للدول التي يعي�شون على �أر�ضها .وهكذا
�أخذت بملء الفراغ ال�سيا�سي الذي ترتب على هذه
الأو�ضاع فئات �سيا�سية ودينية مناوئة يتمتّع بع�ضها
ٍّ
ب�سجل حافلٍ في تقديم الخدمات االجتماعية
وبم�ستوى عالٍ من الم�صداق ّية في �أو�ساط عامة
ً
النا�س – قد ّ
تتخطى �أحيانا م�صداق ّية الحكومات
التي تعار�ضها تلك الجماعات.
الهوية والتن ّوع
ّ

تم ّثل الهويات الفردية والجماعية �سواء �أكانت
ج��ز ًءا م��ن ال�صراع �أم ال ،م�ك� ّون� ٍ
�ات طبيعي ًة في
الحياة االجتماعية .والواقع �أن ال�شخ�ص الواحد
قد تكون له هو ّيات متع ّددة .فقد يكون المغربي،
في �آنٍ ٍ
واحد ،عرب ًّيا �أو �أمازيغ ًّيا ،م�سل ًما �أو يهود ًّيا،
متو�سط ًّيا ،وجز ًءا من العائلة الإن�سانية.
�أفريق ًّيا �أو ّ
وق��د يكون ال�سوداني عرب ًّيا �أو �أفريق ًّيا ،م�سل ًما
�أو م�سيح ًّيا ،وف��ي الآن عينه ع�ض ًوا في العائلة
الإن�سانية .كما �أن اللبناني قد يكون مارون ًّيا �أو
�شيع ًّيا �أو �س ّن ًّّيا �أو درز ًّيا وكذلك ع�ض ًوا في العائلة
الإن�سانية .الحقيقة �أن م��درك��ات ال�م��رء� ،سواء
�أكان ذك ًرا �أم �أنثى ،عن هويته المت� ّأ�صلة هي من
العوامل التي تعزز الو�شائج بين النا�س ،وت�ساعد
في دعم �أمن الإن�سان .وكلما ازداد عدد هويات
المرء ،ات�سع مجال االرتياح الذي يتح ّرك فيه في
�أو�ساط الجماعات المختلفة التي ينت�سب اليها ،مع
�أن �إحدى هذه الهويات قد ت�ش ّكل المحور الرئي�سي
لهويته العامة.
ويرى بع�ض الباحثين في العلوم ال�سيا�سية �أن
العن�صر الأه��م في تحديد هوية جماع ٍة ما لي�س
الخ�صائ�ص الموروثة �أو ال ُم ْ�س َبغة عليها ،بل هو

يتم غر�سها في تكوين ال�شخ�صية
الأ�س�س التي ّ
مثل الأيديولوجيا واالنتماء ال�سيا�سي �أو الموقف
الفكري ،والتي تتبلور عبر التفاعل بين �أف��راد
الجماعة من جه ٍة ،وبينهم وبين البيئة االجتماعية
التي يعي�شون في ظ ّلها من جهة �أخرى.
وي �ج��در ال�ت��أك�ي��د هنا �أن ال�ه��وي��ة لي�ست من
الخ�صائ�ص الثابتة في الفرد �أو الجماعة ،بل هي
خيار مرن ،بين عدة خيارات ،يتنوع تب ًعا للظروف
ويع ّبر عن �إرادة ال�شخ�ص �أو الجماعة ،ولكنه لي�س
�أم � ًرا م�ق� َّد ًرا ب�صورة م�سبقة .ونحن ،باختيارنا
نظر ًة محددة �إلى �أنف�سنا من بين ما هو متا ٌح لنا �أن
الإطار 1-3

نختارَ � ،أم ْورو َث ًة كانت هذه النظرة �أم متبناة ،ت�صبح
هي ُه ّويتنا ومنطلق ا�ستجابتنا لو�ضع مع ّين.
في تاريخ الفكر ال�سيا�سي الغربي ،مفهوم
ال�م� َ
�واط�ن��ة ه��و المفهوم المعياري ال��ذي �أ�سهم
الإ�سهام الأكبر في �إدارة التنوع الإثني والثقافي
وال �ل �غ��وي .وق��د ك��ان ت�ط��ور ه��ذا المفهوم ج��ز ًءا
ال ي �ت �ج��ز�أ م��ن ن �� �ش��وء ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال�ح�ك��م
الديمقراطي الر�شيد المرتبطين ببروز الدولة
الأوروبية الحديثة .وث ّمة مناق�شة جوهرية لق�ضية
طرحها توما�س
المواطنة في ال�ت��راث الأوروب ��ي َ
همفري م��ار��ش��ال ف��ي مجموعة م��ن ال��درا��س��ات

�إن الهوية لي�ست من
اخل�صائ�ص الثابتة
يف الفرد �أو اجلماعة،
بل هي خيار مرن

�رشطا لأمن الإن�سان يف لبنان
بهية احلريري*  -الدولة القوية العادلة
ً

جددت تقارير التنمية الإن�سانية العربية الحيوية الفكرية بت�سليط ال�ضوء على
ّ
العديد من الم�شكالت (التي تتفاوت بين بلد و�آخر) التي نعي�شها في العالم
العربي ،وعلى الم�سائل والمو�ضوعات التي تناولتها تلك التقارير بما فيها
ق�ضايا الحرية ومجتمع المعرفة والمر�أة.
و�شكل كل من هذه المو�ضوعات مدخالً �إلى ق�ضايا �أخرى عديدة ،غير �أن
جميعا كان هو الكائن الب�شري في العالم العربي .و�إذا جاز
المحور الرئي�سي فيها
ً
لنا �أن ن�سجل �سم ًة مميزة واحدة و�إيجابية ب�صورة مطلقة في هذه التقارير ،ف�إنها
�ستتمثل في تحديد خ�صو�صية عربية في مجال التنمية .ذلك �أن الأمم المتحدة،
ومطبوعاتها في ميدان حقوق الإن�سان وم�ستلزماتها االجتماعية واالقت�صادية
وال�صحية والبيئية قد درجت في الما�ضي على الحديث عن الإن�سان ب�صورة
�شاملة وعامة .وقد �أ�صبح بو�سعنا ،با�ستخدام تلك التقارير العربية� ،أن نر�سي
الأ�س�س لحوار عربي حول �إ�شكاليات النهو�ض العربي وم�سبباتها ،و�أن ندرك
�أهمية التعامل مع هذه الخ�صو�صية العربية .غير �أننا �سندرك ،في �أثناء ذلك� ،أن
متميزة لكل واحد من الأقطار العربية� ،إ�ضاف ًة �إلى الخ�صو�صية
ثمة خ�صو�صي ًة
ّ
العربية الم�شتركة التي تجمعنا.
وانطالقً ا من هذا التعريف ،ف�إن على المرء �أن يقارب ،ب�أ�سلوب جديد� ،أو�ضاع
ني ٍف
�أمن الإن�سان في لبنان – وهو البلد الذي عا�ش المواطنون فيه ،على مدى ّ
آثارا عميقة في البنية التحتية
وثالثة عقود� ،سل�سل ًة من التجارب التي تركت � ً
الب�شرية ،وفي الوعي الإن�ساني على ال�صعيدين الفردي والمجتمعي.
وخالل العقود التي تعر�ض فيها النا�س في لبنان ل�شتى �صنوف التهديد،
وتهددت هذه المخاطر
تاما بجميع دالالته التقليدية والحديثة.
انهار الأمن
ّ
انهيارا ًّ
ً
والحق في التعليم ،والحق في العي�ش الكريم على ال�سواء.
الحياة،
الحق في
ّ
ّ
وا�س ُتهدفت ،في ذلك كله ،الأ�س�س الجوهرية للعي�ش الكفاف مثل الماء والكهرباء
وحرية الحركة وحرية المعتقد وحرية االنت�ساب ،كما ا�س ُتهدف كل فرد في جميع
عنا�صر �شخ�صيته وفي احتياجاته وتطلّعاته .وكان من نتائج ذلك انهيار ال�ضامن
الطبيعي للأمن الذي يتمثّل في توافر الأ�شكال الأ�سا�سية للنمو والتقدم اللذين ال
يمكن �أن يتحقّقا �إال على �أ�سا�س اال�ستقرار الذي يف�ضي �إلى الأمن بجميع معانيه،
والذي يتمثل جوهره الحقيقي في وجود دولة قادرة عادلة وحا�ضنة ،تكون هي
الإطار الأ�سا�سي لأمن الإن�سان بمكوناته و�أبعاده كافة .و هذه الدولة لن تقوم �إال
لحريتهم
حرية التعاقد االجتماعي بين الأطراف على الإطار ال�ضامن ّ
على �أ�سا�س ّ
وا�ستقاللهم .ولن يكون في و�سعها �أن ت�ضمن الأمن واال�ستقرار �إال �إذا تمكنت من
الحفاظ على الأمن واال�ستقرار.

�إن لبنان ،الذي حاول تحقيق الأمن للأفراد وللمجتمع وللدولة لم ي�ستطع
تحقيق الأمن واال�ستقرار في منطقة العمليات التابعة له .وذلك ما جعل اللبنانيين
اليوم يواجهون نوعين من الذكريات :الأول حافل بذكريات ا�ستهداف �أمنهم
الإن�ساني ،والثاني الذي برز في فترة الحقة ،وتمثّل في ا�ستهداف ما يبذلونه من
م�سا ٍع وجهود ال�ستعادة �أمنهم وا�ستقرارهم ،و�إعادة بناء دولتهم .ويعيد الواقع
موجه في مجاالت البنية
الراهن �إلى الأذهان ما عاناه اللبنانيون من ا�ستهداف ّ
الهيكلية والبعد الإن�ساني والحرية والدولة.
وقد حاولنا خالل فترة النهو�ض ،ومنذ �أوائل الت�سعينات من القرن المن�صرم،
�أن نن�سى ما حلّ باللبنانيين من م� ٍ
آ�س ،فردية وجماعية .وذلك بالدعوة �إلى
الت�سامح والم�صالحة وبتعزيز �أمن الإن�سان لكل فرد في لبنان – و�إني على ثقة
ب� ّأن في و�سع كل لبناني� ،سواء �أرجالً كان �أم امر�أ ًة �أم طفالً� ،أن يكتب �أطروحة عن
وحريته .بيد �أن ه�ؤالء اللبنانيين
تهددت �أمنه ،و�إن�سانيته ،ووعيه
المخاطر التي ّ
ّ
الطامحين �إلى الحرية واال�ستقرار والتقدم ا�ستطاعوا تجاوز تلك الفواجع .وتجلى
ذلك ،في �أو�ضح �صوره ،عبر قدرتهم على تذليل المحن وموا�صلة م�سيرة الحياة.
رئي�سا في ا�ستعادة الحيوية وبناء الدولة
إن�سانيا
نموذجا �
وهم يطرحون بذلك
ً
ًّ
ً
وتحقيق االنبعاث وا�ستئناف الحياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .ويمكن
عربيا على �صدق العزيمة والإرادة الطامحة �إلى
�أن ي�شكّ ل هذا النموذج مثاالً
ًّ
ٍ
وثبات عري�ضة تتجاوز الواقع المتداعي في هذه
االنبعاث والتنمية ،واالنطالق في
المرحلة .ويدعونا ذلك �إلى البدء بم�سل ٍ
ّمة بديهية ت�شكل ،في ر�أيي ،البند الأول
في قائمة الم�ستلزمات ال�ضرورية لفهم �أمن الإن�سان .ويتمثل هذا البند ،في
�أب�سط �صوره ،في الإقرار ب�أن العرب مخلوقات ب�شرية ،بكل ما فيهم من مكونات
مزيفة
وقدرات واحتياجات� ،إذ �إن التعامل مع �إن�ساننا بنا ًء على ُم ْدركات م�سبقة َّ
حول ما هو عليه� ،أو ما ينبغي �أن يكو َنه� ،أو ما يفتقر �إليه� ،إنما يمثل �أفدح انتهاك
نمطية م�سبقة حول ما ينبغي �أن تكون عليه
لإن�سانيته بينما ا�ستحداث �صورة
ّ
إن�سانيته ي�شكّ ل �إدان ًة م�سبق ًة لهذه الإن�سانية وقدراتها.
�
ّ
والتع�صب ،ورف�ض
وقد تكون هذه الظاهرة هي ال�سبب الرئي�سي للتطرف،
ّ
يدعون العمل من �أجل التقدم
تلك ال�صورة .وعلينا �أن نتعلم من تجاربنا مع من ّ
والتنمية في مجتمعاتنا ،بينما يعملون ،في الخفاء ،لت�أكيد تخلّفهم و�ضعفهم،
مثلما كانت الحال في عهود الو�صاية واالنتداب التي ت�شكلت فيها المفاهيم
اال�ستعمارية التي ن�شهد عودتها الآن ،و�إن ب�أ�شكال جديدة ،على الأ�س�س نف�سها
والموقف المجحف نف�سه تجاه �إن�ساننا ومجتمعاتنا.

* وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية.2008 ،
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بعنوان «الطبقة والمواطنة والتطور االجتماعي»
التو�سع
ت��رى �أن التجربة الأوروب��ي��ة تتم ّثل ف��ي ّ
التدريجي لحقوق المواطنة ،انطالقا من الحقوق
المدنية فال�سيا�سية فاالجتماعية .فالمواطنون
هم �أ�شخا�ص َح َمل ُة حقوق يع ّدون مت�ساوين في ظ ّل
التزاما م�شتر ًكا.
قوانين الدولة التي يلتزمون بها
ً
ً
امتناعا،
والمواطنة هي م�شاركة الأفراد ،فعال �أو
ً
في الهوية العامة التي ت�سبغها عليهم هذه الحقوق
واالل �ت��زام��ات ال�شاملة .ومهما ك��ان��ت الهويات
الأخرى التي يظهرها الأفراد �أو الجماعات ،ف�إن
هوية المواطنة هي التي تم ّثل القا�سم الم�شترك
بين جميع �أفراد المجتمع.
حتى ف��ي الديمقراطيات النا�ضجة ،م��ازال
مفهوم المواطنة نف�سه ف��ي ط��ور الت�ش ّكل ،وهو
ي�ت�ط��ور ف��ي �أك �ث��ر �أ��ش�ك��ال��ه ا� �س �ت �ن��ار ًة لي�ستوعب
التعقيدات التي تنطوي عليها حقوق الأقليات في
المجتمعات المتع ّددة الإثنيات والثقافات .ويمثل
التط ّور الأخير تواز ًنا م�شو ًبا بالتوتر بين حقوق
الأغلبية من جه ٍة وحقوق الأقليات التي لواله لما
كانت مطالبها من الدولة لتحظى بالم�ساواة� .إال
�أن بيت الق�صيد هو �أن الدول العربية لم ت�صل بعد
الى �إر�ساء نمط للحكم الر�شيد ،ناهيك باعتماد
الديمقراطية الحقيقية� ،أو المزيد م��ن تفعيل
النموذج الديمقراطي المتم ّثل في احترام حقوق
الأقليات .وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن الخطوة الأولى
للتعامل مع ق�ضية التنوع – وهو ما بد�أته عدة بلدان
عربية – هي اعتماد وتطبيق مفهوم المواطنة في
ظ ّل القانون وواقع الممار�سة.
�أحد العنا�صر الأ�سا�سية في تط ّور المواطنة هو
تج�سد فقط عالقة «عمود ّية» بين
الإدراك ب�أنّها ال ّ
ّ
المواطن والدولة ،بل تمثل كذلك عالقة «�أفقية»
بين المواطنين �أنف�سهم .ف�أن يكون المرء مواطنًا
يعني ،بال�ضرورة� ،أن يكون له �أق��را ٌن مواطنون،
بكل ما يت�ض ّمنه ذلك من م�س�ؤوليات وتفاعالت
3
وت���س��وي��ات ه��ي ف��ي �صلب «ال���س�ل��وك المدني».
وي�صبح من ث� ّ�م تر�سيخ وجهة النظر المتقدمة
تلك حول المواطنة من المه ّمات الأ ّول ّية للتربية
والتعليم؛ وينبغي عدم الخلط بينها وبين تلقين
حب الوطن بل
الأفكار المبتذلة �أو ال�ض ّيقة حول ّ
يتع ّين ،ب��د ًال من ذل��ك ،التركيز على نقل القيم
المدنية حول التعاون والتعاي�ش وح�سن الجوار �إلى
�أذهان الجيل الجديد .وعندما ي�شترك المواطنون
في م�ست ًوى ع��الٍ من الوعي المدني ،ي�صبح ح ّل
النزاعات بطريقة �سلمية ،مح ّل ًّيا ،ومن دون تدخّ ل
الدولة ،ممكنًا في �أغلب الحاالت.
2

�إن اخلطوة الأوىل للتعامل
مع ق�ضية التنوع هي
اعتماد وتطبيق مفهوم
املواطنة يف ظلّ القانون
وواقع املمار�سة

الهوية بحد ذاتها،
ّ
لي�ست بال�رضورة �سبب
النزاع� ،أو حتى امل�صدر
الرئي�س للتو ّتر بني
خمتلف اجلماعات
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تب ّين الأحداث المعا�صرة في البلدان العربية
� ّأن م��دى ب��روز ق�ضايا ال�ه��وي��ة ف��ي ال�صراعات
الداخلية يتفاوت من بلد �إلى �آخر ،دون �أن يكون
ث ّمة نمط واحد لل�شكل الذي تتّخذه هذه الق�ضايا.
فعلى �سبيل المثال ،قد يتر ّكز جوهر النزاع في
بع�ض الحاالت على الهوية ،لكن الخالف قد يدور
حول الهوية الوطنية (هل الأمة عربية �أم هل هي
م�سلمة� ،أم هل تغلب هوية �أخرى على كلتيهما؟)
ال حول ه ّوية الأط��راف المتنازعة .وهكذا ،فقد
ال تنتمي هذه الأط��راف بال�ضرورة �إلى جماعات
منف�صلة ذات والء عرقي وثقافي مع ّين ،وقد ال
يدور النزاع حول عالقات القوة بين هذه الفئات.
بل قد يكون الخالف في جوهره هو نتيجة تباين
في الر�ؤى ال�سيا�سية للكيان ال�سيا�سي الذي تنتمي
�إليه .من الأمثلة على ذل��ك الجدل القائم على
الهوية في عدد من البلدان العربية بين الدولة
وبع�ض الجماعات الإ�سالمية .ويدور هذا الجدل
حول فر�ض هوية �سيا�سية معينة على هذه الدول،
ال ح��ول الهويات الموروثة ل�ل�أط��راف المتنازعة
التي ال تنتمي بال�ضرورة �إلى جماعات عرقية �أو
�إثنية مختلفة.
من جهة �أخرى ،ت�ؤ ّكد المعلومات الم�ستقاة من
الواقع � ّأن االختالفات الإثنية والدينية والطائفية
واللغوية قد ترتبط في البلدان العربية بنزاعات
مت� ّأ�صلة بين الجماعات ،ال �سيما في البلدان التي
اني .ففي بلدان مثل ال�سودان
لي�س فيها
ٌ
تجان�س �س ّك ٌّ
وال�صومال والعراق ولبنان كانت الوالءات ال َق َبلية
والإث �ن �ي��ة وال��دي�ن�ي��ة ه��ي ال �م �ح��اور ال �ت��ي التفّت
وح�شدت حولها الجماعات للمناداة باالندماج �أو
ُ
االنف�صال .و�أف�ضى هذا الح�شد والتجيي�ش �إلى
�آث��ا ٍر مدمرة ومزعزعة لال�ستقرار انتق�صت من
�أمن الإن�سان و�سالمة الدولة على حد �سواء .ومن
الأمور الم�أ�ساوية �أن هذه ال�صراعات قد �أ�سفرت
عن الجانب الأعظم من الخ�سائر في الأرواح في
البلدان العربية التي تجاوزت �أع��داده��ا ما وقع
ج ّراء االحتالل الأجنبي لبع�ض هذه البلدان.
تتم ّثل وجهة النظر التي يتبناها هذا التقرير
في �أن الهو ّية ،بحد ذاتها ،لي�ست بال�ضرورة �سبب
النزاع� ،أو حتى الم�صدر الرئي�س للتوتّر بين مختلف
الجماعات .فالخالفات التي تنطلق ،في ظاهرها،
من اعتبارات تتعلق بالهوية ،كثي ًرا ما تن�ش�أ من
تع ّثر �سبل الو�صول �إلى ال�سلطة ال�سيا�سية �أو الثروة،
وغياب قنوات الم�شاركة التمثيل ّية ال�سيا�سية ،وقمع
التنوع الثقافي واللغوي .وفي �أغلب الحاالت ،تبد�أ
هذه النزاعات با�ستغالل الزعامات ال�سيا�سية،
لأغ��را��ض�ه��ا الأي��دي��ول��وج�ي��ة ال�خ��ا��ص��ة ،ل �ل��والءات

الأ�صلية بين الفئات التي يجمع ما بينها �إح�سا�سها
بالإق�صاء والحرمان والتمييز .وهذا اال�ستغالل،
الذي يعطي الو�شائج بين �أع�ضاء تلك الجماعات
مرتبة الأولوية على م�صالح المجتمع ،يغدو ممكنًا
عندما تخفق الدولة في ت�أمين حقوق المواطنة
الكاملة و�ضمانها للجميع .ووفقًا لهذا المعيار ،ف�إن
ممار�سات العديد من الدول العربية قا�صرة عن
بناء نموذج ي�ضمن المواطنة الكاملة.
.2االلتزام بالمعاهدات الإقليمية
والدولية والأطر الد�ستورية
المعاهدات الإقليمية والدولية

ان�ضم معظم البلدان العربية �إل��ى المعاهدات
َّ
الدولية الرئي�سة الخا�صة بحقوق الإن�سان .وي�ستلزم
االن�ضمام �إلى هذه المعاهدات والم�صادقة عليها
ُ
التزام الدول العربية المعنية بتعديل ت�شريعاتها
َ
وممار�ساتها الوطنية ب�صورة تن�سجم و�أحكام هذه
المعاهدات .غير �أن هذه الدول ،كما يالحظ تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،2004تكتفي على
ما يبدو بالم�صادقة على بع�ض االتفاقات الدولية
لحقوق الإن�سان دون �أن ت�صل �إلى حد الإقرار بدور
الآليات الدولية في تفعيل حقوق الإن�سان.
على �صعيد المواثيق الإقليمية ،وحتى �أوا�سط
ن�ي���س��ان� ِ/أب��ري��ل �� ،2009ص��ادق��ت على الميثاق
العربي لحقوق الإن�سان  -الذي دخل حيز النفاذ
في العام  - 2008ع�شر دول عربية هي الأر���ض
الفل�سطينية المحتلة والأردن والإم��ارات العربية
المتحدة والبحرين والجزائر و�سورية وليبيا وقطر
وال�سعودية واليمن 4.وال يعني ذلك �أن الدول التي
ان�ضمت �إلى اتفاقية من تلك االتفاقات هي �أكثر
احتراما لهذه الحقوق من تلك التي لم تفعل ،غير
ً
�أن االن�ضمام �إلى هذه االتفاقات والم�صادقة عليها
ر�سمي على قبول الدولة بدرجة من
بمثابة دليل
ّ
5
الم�ساءلة �أمام العالم.
وب�صرف النظر عن عدد الدول التي �صادقت على
الميثاق العربي لحقوق الإن�سان ،تبرز ق�ض ّية تتعلق
بمدى ان�سجام هذه الوثيقة مع المعايير الدولية.
فمن جوانب الق�صور فيها مثال قبولها بعقوبة
وين�ص الميثاق ،في ن�سخته المع ّدلة التي
الإعدامّ .
اعتمدتها جامعة الدول العربية في العام ،2004
على الحق في الحياة (المادة  ،)5وعلى الحق في
الحرية (المادة � ،)14إال �أنه يجيز االنتقا�ص من
هاتين المادتين� ،شريطة �أن يكون هذا االنتقا�ص

وف� ًق��ا لأح �ك��ام ال�ق��ان��ون ال��وط�ن��ي .وب���ص��ورة �أكثر
تحديدا ،ف�إن الميثاق يتف ّرد بين جميع المعاهدات
ً
الإقليمية والعالمية التي تتناول عقوبة الإعدام في
ين�ص ب�صور ٍة مطلقة على حظر �إيقاع عقوبة
�أنه ال ّ
الإعدام على الأحداث (الما ّدتان  .)7-6وتجدر
الإ�شارة كذلك �إل��ى �أن عقوبة الإع��دام ،التي ّتم
حظرها في �أكث َر من ن�صف دول العالم ،و�شجبتها
تتو�سع عدة بلدان عربية
الأمم المتحدة ،ما زالت ّ
في تطبيقها بحيث ال تقت�صر على الجرائم الكبرى،
وال تُ�ستثنى منها حاالت الجرائم ال�سيا�سية.

ما ت�ضمنه الد�ساتري
العربية للمواطنني من
وحريات تتوىل
حقوق
ّ
ت�شذيبه يف كثري من
احلاالت القوانني العادية

الد�ساتير العربية والأُطر القانونية

الم�صادقة على المواثيق واالتفاقات الدولية ال تعني
بال�ضرورة �إدراج �أحكامها في د�ستور الدولة المعنية
وقوانينها .وحتى عندما يتم ذلك ،كما �أ�شار تقرير
التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،2004نحو الحرية
في الوطن العربي ،ف�إن ما ت�ضمنه الد�ساتير العربية
للمواطنين تتولى ت�شذيبه في كثير من الحاالت
القوانين العادية ،وما تبيحه تلك القوانين تح ّوله
الممار�سة مخالف ًة في �أغلب الأحيان.
الإطار 2-3

ميثاق القنوات الف�ضائية العربية

وبحرية ال�صحافة
بحرية الر�أي والتعبير،
ّ
فيما كانت الأ�صوات تتعالى في العالم العربي مطالبة ّ
وو�سائل الإعالم ،ومع توافر الف�ضاءات الإلكترونية التي تمثل المالذ الرئي�سي للقنوات الإعالمية
بحرية ،اتفقت
الخا�صة الم�ستقلة للتعبير عن �آرائها ولتبادل الأفكار والح�صول على المعلومات ّ
الدول العربية في �أوائل العام  2008على خنق هذا المتنفَّ�س الطَ ْلق .و�سميت الأداة الم�ستخدمة
لهذا الغر�ض بـ ِ «مبادئ تنظيم البث واال�ستقبال الف�ضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة
العربية» .وهي تهدف في واقع الأمر �إلى كتم الأ�صوات وت�ضييق هام�ش الحرية المتاح ،وذلك
يعده بع�ضهم نقاطً ا �إيجابية في تلك الوثيقة .وقد تحايل م�صدرو هذه الوثيقة
على الرغم مما قد ّ
في م�س�ألة الت�سمية ،فاعتبروها بمثابة «�إعالن» ال «معاهدة» �أو اتفاقية ،لتحا�شي عر�ضها على
البرلمانات العربية للمناق�شة والموافقة ،ولأن كال ًّ من قطر ولبنان �أبدتا تح ّفظات على الوثيقة،
التي لم تكن �ستتحول اتفاقي ًة �أو معاهد ًة عربية ،لأن م�سودة الم�شروع تتطلّب الموافقة
الإجماعية.
تت�ضمن الوثيقة التي وافق عليها وزراء الإعالم العرب في � 13شباط/فبراير 2008
تقييدية عديدة لكل �أ�شكال المنتجات الإعالمية الم�سموعة والمرئية التي تبثها القنوات
بنودا
ً
ّ
الف�ضائية ،ومنها البرامج ال�سيا�سية والأدبية والفنية والترفيهية وغيرها� ،إ�ضاف ًة �إلى فر�ض
وتن�ص الوثيقة على �أن ال�سلطات في كل بلد عربي هي
عقوبات على كل ما يخالف هذه المبادئ.
ّ
التي توافق على ت�أ�سي�س محطة تلفزيونية ف�ضائية� ،أو �إعادة بث مواد تذيعها محطات �أخرى ،غير
�أنها ال تحدد معايير وا�ضحة لإعطاء مثل هذه الموافقة ،ما يترك للحكومات منح التراخي�ص وفقًا
نوعا من الرقابة الم�سبقة على م�ضمون المعلومات التي يراد بثُّها.
لم�شيئتها .وهذا يمثل بالفعل ً
وتمثل هذه الأحكام مفارقة �صارخة مع المادة  32ال�ضامنة حق الح�صول على المعلومات ،وحرية
التعبير ،من الميثاق العربي لحقوق الإن�سان الذي اعتمده المجل�س الوزاري لجامعة الدول العربية
في العام  .2004كما ت�شكّ ل �أي�ضا انتهاكً ا للمادة  19من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
�صادق عليها العديد من الدول في المنطقة العربية.
وال�سيا�سية والتي
َ

امل�صدر :املنظمة العربية حلقوق الإن�سان .2008
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�إن التمييز �ضد
املر�أة وا�ضح كل
الو�ضوح يف قوانني
بع�ض البلدان

ثمة د�ساتري عربية
تتناول حرية الر�أي
والتعبري بطريقة
غام�ضة مع اجلنوح �إىل
التقييد ال �إىل الت�سامح

58

ويختلف م�ضمون الحقوق ،ونطاق الحريات،
والحماية المن�صو�ص عليها في كل د�ستور عربي
باختالف الفل�سفة ال�سيا�سية ال�سائدة في تلك
الدولة (محمد نور فرحات ،ورقة خلفية للتقرير).
وتتباين تلك الد�ساتير ف��ي دفاعها ع��ن حقوق
الإن�سان بين الإيجاز المقت�ضب ،والتو�سع ال ُم�س َهب.
وفي حين تُجمع كلها على �ضرورة الحفاظ على
حرمة الم�ساكن وحرية التعبير ب�أ�شكالها كافة،
�واع �أخ��رى من
ُيخفق بع�ضها ف��ي ال��دف��اع ع��ن �أن � ٍ
الحريات� ،أو يتناولها ب�صورة غام�ضة.
منحى
ك�ث�ي� ًرا م��ا تنحو ال��د��س��ات�ي��ر ال�ع��رب�ي��ة ً
�أيديولوج ًّيا �أو فقه ًّيا يفرغ الن�صو�ص المتعلقة
بالحقوق والحريات العامة من كل م�ضمون ،وي�سمح
بانتهاك الحقوق الفردية با�سم الأيديولوجيا �أو
المذهب الر�سمي .ومن الأمثلة على ذلك ،التمهيد
الذي يت�ص ّدر د�ستور الجمهورية العربية ال�سورية،
وال��ذي يتح ّدث عن اال�شتراكية والقومية العربية
باعتبارهما ال�سبيل الأوحد للن�ضال الوطني ،ويعلن
الدور الرائد لحزب البعث العربي اال�شتراكي في
ه��ذا المجال .وتخ�ضع ال�م��ادة  38م��ن الد�ستور
ال�سوري ح ّرية التعبير لأيديولوجية الدولة والمجتمع،
بجعلها م�شروطة «بما ي�ضمن �سالمة البناء الوطني
والقومي ويدعم النظام اال�شتراكي».
وثمة د�ساتير عربية �أخرى تتناول حرية الر�أي
والتعبير بطريقة غام�ضة ،مع الجنوح �إلى التقييد
ال �إلى الت�سامح .ونجد مثا ًال على ذلك في المادة
 39من النظام الأ�سا�سي للحكم في ال�سعودية،
تن�ص على �أن «تلتزم و�سائل الإعالم والن�شر
وهي ّ
وجميع و�سائل التعبير بالكلمة الطيبة وب�أنظمة
ال��دول��ة .وت�سهم في تثقيف الأم��ة ودع��م وحدتها
يم�س
ويحظر ما ي�ؤدي �إلى الفتنة �أو االنق�سام �أو ّ
ب�أمن الدولة وعالقاتها العا ّمة �أو ُي�سيء �إلى كرامة
الإن�سان وحقوقه ،وتبين الأنظمة كيفية ذلك».
وهناك د�ساتير عربية عديدة تحيل تعريف
تتو�سع بتقييد
الحقوق على �أنظمة الدولة التي ّ
ح�ق��وق الأف���راد وانتهاكها با�ستخدام ن�صو�ص
تُ�ض ّمنها ف��ي ال�ق��ان��ون ال �ع��ادي .ووف� ًق��ا للد�ستور
الجديد في العراق ،تظ ّل جميع القوانين القائمة،
بما فيها القوانين التي ُ�سنَّت ف��ي عهد �صدام
ح�سين� ،سارية المفعول �إل��ى �أن يتم �إلغا�ؤها �أو
تعديلها (المادة  .)130ونتيج ًة لذلك ،ما زال
العديد من القوانين التقييد ّية المت�ش ّددة قيد
التطبيق .فبموجب المادة  226من قانون العقوبات
العراقي ُت َع ُّد �إهانة �أ ّية من الم�ؤ�س�سات والم�س�ؤولين
في القطاع الحكومي العام جريم ًة يعاقب عليها
القانون .ووفقًا للمادة  227منهُ ،يع ّد توجيه �إهانة
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

علنية �إلى دولة �أجنبية �أو منظمة دولية لها مكاتب
6
في العراق جريمة كذلك.
وتمتهن الد�ساتير العربية الحقوق الأ�سا�سية
بطرق �أخرى كذلك؛ فمع �أن قوانين الدول العربية،
على العموم ،ال تجيز التمييز بين المواطنين على
�أ�سا�س اللغة �أو الدين �أو المذهب �أو العقيدة ف�إن
التمييز �ضد المر�أة وا�ض ٌح كل الو�ضوح في قوانين
بع�ض البلدان .وتنطوي القوانين في معظم هذه
ال ��دول على التمييز �ضد ال �م��ر�أة ف��ي الق�ضايا
المتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية والعقوبات الجزائية
واال�ستخدام وجن�سية الأطفال ذوي الآباء الأجانب.
وعلى الرغم من �أن الن�ساء في معظم البلدان
العربية ق��د اكت�سبن حقوقهن ال�سيا�سية ،ف��إن
الن�ساء في ال�سعودية ال يتمتّعن بحق الت�صويت.
أي�ضا �إلى �أن �أغلب الدول العربية
وتجدر الإ�شارة � ً
قد �سجلت تحفّظات على بع�ض البنود الخا�صة
بالم�ساواة بين الجن�سين في العهد الدولي الخا�ص
بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،وفي العهد الدولي
ال�خ��ا���ص ب��ال�ح�ق��وق االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
والثقافية وفي اتفاقية عام  1979للق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة (�سيداو) ،في
بحجة التحا�شي من التعار�ض بين
�أغلب الأحيانّ ،
ّ
تلك البنود وال�شريعة الإ�سالمية .ومن التطورات
الإيجابية قيام ثالثة بلدان مغاربية هي تون�س
والجزائر والمغرب بو�ضع قوانين متط ّورة في
م�ج��ال الأح� ��وال ال�شخ�صية ،وه��ي دول قطعت
� ً
أ�شواطا بعيد ًة لتحقيق الم�ساواة الجنو�سية في
قوانين العائلة.
تتباين المواقف في البلدان العربية �إزاء الحق
في ت�شكيل الأح��زاب ال�سيا�سية ودعمها ،والمدى
ال��ذي ُي�سمح لهذه الأح��زاب بالعمل فيه .فهناك
�ستّة بلدان عربية ما زالت ّ
تحظر ،من حيث المبد�أ،
قيام �أح��زاب �سيا�سية وه��ي :الإم ��ارات العربية
المتحدة وال�سعودية وعمان وقطر والكويت وليبيا.
�أم��ا الدولة الوحيدة بين بلدان الخليج العربية
ال�ستة التي ت�سمح بقيام «جمعيات �سيا�سية» فهي
البحرين .وتوا�صل �أغلبية الدول العربية ممار�سة
درجات ملمو�سة ومتفاوتة من التقييد على ت�أ�سي�س
الأح ��زاب ال�سيا�سية وعملها ،وال �سيما �أح��زاب
المعار�ضة التي قد يتعر�ض المنت�سبون �إليها كذلك
ات�ساعا ن�سب ًّيا
لممار�سات قمعية .غير �أننا ن�شهد
ً
في هام�ش الحرية ال�سيا�سية في هذه الآون��ة في
دول مثل لبنان والمغرب.
وبا�ستثناء ليبيا ،تتيح جميع ال��دول العربية
�إقامة الجمعيات المدنية ،غير �أن المالحظ في
�سائر المنطقة �أن الأنظمة القانونية والإجراءات

التي تحكم ّ
وتنظم قطاع المجتمع المدني تحتوي
على �سل�سلة عري�ضة ومتعاظمة من الإج��راءات
التقييدية التي تعوق هذا الحق .ويواجه المجتمع
المدني ف��ي ال�ب�ل��دان العربية ع ��د ًدا م��ن القيود
والعراقيل والممار�سات التي يمكن ت�صنيفها تحت
ث�لاث فئات :الأول��ى هي القيود المفرو�ضة على
ت�شكيل الجمعيات وقدرتها على ممار�سة ن�شاطها.
والثانية هي �سلطة الدولة غير المق ّيدة في مجال
حل الجمعيات �أو مجال�س �إدارتها �أو تعليق ن�شاطاتها
�أو �إلغائها نهائ ًّيا .والثالثة هي القيود المفرو�ضة
خ�صو�صا الخارجية منها� ،أو
على م�صادر التمويل
ً
على االنت�ساب �إلى االتحادات وال�شبكات الدولية
الأخ��رى .وتتفاوت هذه القيود بدرجة كبيرة بين
بلد و�آخر ،وبين زمن و�آخرَ .ب ْيد �أن �سيطرة الدولة
المفرطة وم�صادرتها لدور المجتمع المدني تظ ّل
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هي العالمة البارزة في عالقة الدولة بالمجتمع
المدني في المنطقة العربية.
يتم ّثل التهديد الأكثر ج� ّد ّي� ًة لأم��ن المواطن
في بع�ض البلدان العربية في � ّأن ال�سياق الذي
تجري فيه مكافحة الإرهاب يعطي الدولة الذرائع
النتهاك الحقوق والحريات الفردية دون االحتكام
�إل��ى ال�ق��ان��ون .ففي �أع�ق��اب �أح ��داث � 11أي�ل��ول/
�سبتمبر � 2001أ�صدر مجل�س الأمن الدولي القرار
 1373الذي يدعو ال��دول جمي ًعا �إلى التعاون في
منع �أعمال الإره��اب وقمعها ،وتعديل ت�شريعاتها
الوطنية والم�صادقة على االت�ف��اق��ات الدولية
المتع ّلقة بمكافحة الإره���اب .كما يطالب هذه
ال��دول جمي ًعا «ب�ضمان �إدراج الأعمال الإرهابية
في القوانين والت�شريعات المحلية بو�صفها جرائم
خطيرة ومن َث ّم �ضمان �أن تعك�س العقوبات ج�سامة

يواجه املجتمع املدين
يف البلدان العربية عد ًدا
من القيود والعراقيل

ر�ضوان زيادة* – الدولة وحقوق الإن�سان يف العامل العربي

أ�صلة ،ذلك �أن
�إن العالقة بين الدولة العربية وحقوق الإن�سان عالقة �إ�شكالية مت� ّ
مفهوم حقوق الإن�سان ،بمعناه القانوني ،ال يمكن فهمه �إال في �سياق المواجهة
مع الدولة .ما ي�ضفي على هذه الق�ضية طابع التعقيد :فكيف يمكن الدولة،
بمجمل م�ؤ�س�ساتها التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية� ،أن تكون هي الم�س�ؤولة
عن انتهاكات حقوق الإن�سان ،وهي في الوقت نف�سه القادرة على حلّها؟ هنا نجد
أهم مجاالت الخالف ال�سيا�سي حول م�س�ألة الدولة وحقوق الإن�سان .لقد تمحورت
� ّ
وتر�سخت حول �إخ�ضاع ال�سلطة لعدد من القواعد التي ترمي
الحديثة
الدولة
ّ
�إلى حماية حقوق الإن�سان من الدولة نف�سها ،وبعبارة �أخرى � ّإن ال�ضمانات الأولى
والأهم لحقوق الإن�سان تتمثل في �إخ�ضاع الدولة نف�سها لحكم القانون وذلك هو
ال�شرط الجوهري للحديث عن �أي حق ،لأنه �إذا لم تخ�ضع الدولة لحكم القانون،
فلن يكون ثمة �أ�سا�س للحديث عن الحقًّ � ،أيا كان نوعه.
حا�سما
تح�سن �أو�ضاع حقوق الإن�سان في �أي بلد ارتباطً ا
من هنا ،يرتبط
ً
ّ
بتطور م�ؤ�س�ساته القانونية والق�ضائية ،وبمتانة الأ�س�س التي تقوم عليها
ودائما
ّ
ً
تتم مناق�شة حقوق
أن
�
يمكن
ال
ثم
ومن
وال�سيا�سية.
الديمقراطية
�ساته
م� ّؤ�س
ّ
ّ
محددة تقوم على ف�صل ال�سلطات،
الإن�سان �إال في ظلّ نظام للحكم يلتزم بمبادئ ّ
العامة وال�سيا�سية
الحريات
ي�ضمن
وا�ستقالل الجهاز الق�ضائي ،وعلى د�ستور
ّ
والد�ستورية.
لقد ا�ستوحت الدولة العربية الحديثة تطلّعاتها من نموذج ال�شرعية الحديثة
القائم على ال�شعور القومي �أو االنتماء الوطني .غير �أن ممار�سة ال�سلطة ،في واقع
الأمر ،لم تقم على �أي �أ�سا�س وا�ضح على الإطالق وذلك ب�سبب الت�صادم بين
القيم المتعار�ضة وعدم االن�سجام بين الآمال والتطلّعات .واختلطت على امتداد
هذه المنطقة ،وبدرجات متفاوتة ،عنا�صر ال�سلطة واال�ستيالء واالنقالب بعنا�صر
م�ستمدة من ال�شرعية الإ�سالمية �أو الملكية �أو القبلية.
تتحرك الدولة العربية ب�صورة
كان من الطبيعي ،في ظل هذه الأو�ضاع� ،أن
ّ
مت�أ ّنية لت� ّؤمن �شرعيتها و�سالمة نظامها في � ٍآن واحد ،م�ستندة في ذلك �إلى �أنماط
ين�صب بكامله على البناء ال�شكلي
التحديث الغربية .فر�أت � ّأن االهتمام يجب �أن
ّ
لم�ؤ�س�سات الدولة �أكثر منه على المحتوى الأ�سا�سي لأدوارها .وقد افتر�ضت �أن
هذا التركيز المح�سوب على المظهر الخارجي �سي�ضمن لها االعتراف وال�شرعية
على ال�صعيد الدولي �أكثر مما ي�ضمنهما اهتمامها بم�سائل حقوق الإن�سان في

الداخل ،في حين �أن هذه الحقوق وحدها ت�ستطيع �أن تمنح الدولة ال�شرعية
الحق لتطلعات المجتمع وم�صالحه.
الداخلية الفعلية بو�صفها التج�سيد
ّ
ثانويا في الدولة العربية
ا
اهتمام
إن�سان
ل
ا
وهكذا ظلت مفاهيم حقوق
ًّ
ً
الحديثة مقارن ًة بالتطلّعات �إلى التقدم والنمو .والواقع �أن الد�ساتير العربية
متعدد ًة تتناول حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية ،بيد �أنها
أحكاما
ّ
تت�ضمن � ً
ّ
تقدمها �صو ًنا لتلك الحقوق والحريات،
تتفاوت في م�ستوى ال�ضمانات التي ّ
وللنطاق الم�سموح به لممار�ستها ،برغم كون هذه الحقوق هي التي تعطي الدولة
ي�صح ذلك على الحقوق المدنية وال�سيا�سية بما فيها الحقوق
ومبررها.
دورها
ّ
ّ
الفردية في الم�ساواة وعدم التمييز ،وحق الحياة ،والحرية والأمن ال�شخ�صي،
وحرية الإقامة والحركة ،وحق التمتع بالجن�سية وعدم الحرمان منها ،وحقوق
التمتع بالحياة الخا�صة وبالملكية الخا�صة ،وبالم�ساواة �أمام القانون ،وحق
المطالبة بالتعوي�ض القانوني ،وحرية االعتقاد والممار�سة ،والحريات الأ�سا�سية
دور في مجاالت الحقوق
المت�صلة بالر�أي ،والتجمع والم�شاركة العامة .كما للدولة ٌ
االقت�صادية واالجتماعية.
ونهجت �أغلب الد�ساتير العربية نهج الحقوق ال�سيا�سية والمدنية
الدوليان اللذان
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية التي �ضمنها العهدان
ّ
�أعلنتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام  .1966غير �أن هذه الحقوق،
ن�صت عليها الد�ساتير العربية بدرجات متفاوتة ،تلغيها حاالت الطوارئ
التي ّ
العامة المطبقة في غير ٍ
بلد عربي ،ويتم �إبطالها وتعطيلها ب�سبب غياب الأعراف
ّ
القانونية التي ت�ضمن احترام القانون وم�ؤ�س�ساته ،والتي ترتبط وتتعزز بالعالقات
وتمد جذورها في الأنماط الثقافية وال�سلوكية.
ال�سيا�سية واالجتماعية
ّ
تن�ص عليه الد�ساتير ي�ضيع في واقع الممار�سة تحت وط�أة القيود
�إن ما
ّ
الت�شريعية والإجراءات اال�ستثنائية ،وفي ظل غياب ال�ضمانات التي تحمي
تلك الحقوق .ويتجلى هذا الو�ضع نف�سه في مجال احترام المواثيق واالتفاقات
الدولية .ويبدو ،في الأغلبية العظمى من الحاالت� ،أن البلدان العربية قد �صادقت
على هذه المعاهدات بق�صد تح�سين �صورتها �أمام المجتمع الدولي دون �إجراء
التعديالت ال�ضرورية في ت�شريعاتها الوطنية لت�أكيد التزامها بها ،ودون �أن
تترتب على هذه الم�صادقة �أية فائدة ملمو�سة للمواطن العربي.

* باحث ونا�شط في مجال حقوق الإن�سان في �سورية ،وم�ؤ�س�س مركز دم�شق لدرا�سات حقوق الإن�سان.
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الإطار 4-3

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان – �إىل �أي ح ّد ت�ضمن الدولة
احلقوق الأ�سا�سية؟

طُ لب من امل�ستجيبني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب �أن ي�صفوا
عالقتهم بدولهم وم�ؤ�س�ساتها .وعندما �سئلوا عما �إذا كانوا يثقون مبختلف املنظمات املدنية،
واملجال�س التمثيلية ،واملجال�س املحلية ،تنوعت �إجاباتهم ب�شكل وا�ضح .فلم تعرب غري �أقلية من
م�ستوى ٍ
عال من الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة .بينما �أعربت الأغلبية
امل�ستجيبني يف البلدان الأربعة عن
ً
عن ثقة حمدودة .وجتلّى م�ستوى الثقة الأعلى يف الكويت ،تليها الأر�ض الفل�سطينية املحتلة،
وكان امل�ستوى الأدنى يف املغرب ،ثم يف لبنان .وهذه النتيجة تدعو �إىل ال َده�ش �إذ �إنها تعك�س
خيبة الأمل من �أداء امل�ؤ�س�سات التمثيلية يف اثنني من البلدان العربية التي قطعت �أ�شواطً ا بعيد ًة
يف منح احلريات ال�سيا�سية للمواطنني .ويف االجتاه املعاك�س لذلك ،وبا�ستثناء الكويت� ،أعرب
املواطنون يف البلدان الثالثة الأخرى عن درجة �أعلى من الثقة باجلمعيات اخلريية� .أفيعود ال�سبب
يف ذلك �إىل �أن م�ؤ�س�سات الدولة يف تلك البلدان ال تتيح التمتع باحلريات العامة؟ ال�شكل �أدناه
يو�ضح الإجابات عن هذا ال�س�ؤال يف العينات الأربع:

أ�سا�سية؟
حد حترتم الدولة احلقوق ال
اىل � ّأي ٍّ
ّ
المغرب
لبنان
الكويت
الأر�ض
الفل�سطينية
المحتلة

المحاكمة العادلة
حرية التنظيم
حرية التعبير
حرية االعتقاد
المحاكمة العادلة
حرية التنظيم
حرية التعبير
حرية االعتقاد
المحاكمة العادلة
حرية التنظيم
حرية التعبير
حرية االعتقاد
المحاكمة العادلة
حرية التنظيم
حرية التعبير
حرية االعتقاد
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ُتظهر الإجابات يف البلدان الأربعة اختالفً ا مماثالً يف تقومي النا�س مل�ستوى احلريات العامة املتاحة
يف بلدانهم .وكانت الن�سبة املئوية ملن يرون �أن حريات االعتقاد والتعبري واملحاكمة العادلة
متاحة �إىل حد بعيد هي الأعلى يف الكويت .ويعتقد الكويتيون �أن حق التنظيم لي�س بار ًزا يف
بلدهم ،و�أنه متاح بدرجة �أقل بكثري من احلقوق الأخرى .يليهم اللبنانيون يف ما يتعلق بتوافر هذه
احلقوق يف بالدهم :فرتى ن�سبة كبرية ( 40يف املائة) منهم �أن حقوق االعتقاد والتعبري والتنظيم
جي ًدا يف لبنان .ن�سبة ه�ؤالء �أعلى مما هي لدى نظرائهم يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
م�صونة ِّ
واملغرب ،با�ستثناء حرية االعتقاد يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلّة ،حيث يرى  40يف املائة من
�أفراد العينة �أنها م�صونة �إىل حد كبري ،ون�سبة �أقل ( 38يف املائة) �أنها م�صونة �إىل حد ما .و�أفادت
ن�سبة قليلة منهم تكاد ال تبلغ ربع العينة يف املغرب والأر�ض الفل�سطينية املحتلة �أن حريات
جي ًدا .و�أعربت ن�سبة �ضئيلة – �أقل من ُخم�س العينة يف ك ٍّل من الأر�ض
التعبري والتنظيم م�صونة ِّ
الع�شرْ يف املغرب – عن اعتقادها ب�أن حرية املحاكمة العادلة
الفل�سطينية املحتلة ولبنان و�أقل من ُ
متاحة يف تلك البلدان .وكانت الأغلبية تعتقد �أن العك�س هو ال�صحيح.

�أخفقت قوانني مكافحة
الإرهاب يف حتقيق التوازن
بني �أمن املجتمع واملحافظة
على احلقوق الفردية
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تلك الأع�م��ال الإره��اب�ي��ة ،وذل��ك �إ�ضاف ًة �إل��ى �أ ّي��ة
تدابير �أخ��رى قد تتخذ في ه��ذا ال�صدد» .لكن
هذا القرار الملزم ،الذي اتخذ بموجب الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم المتحدة ،لم يق ّدم تعريفًا
ال�صطالح «الإرهاب» .الجديرة مالحظته في هذا
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

ال�سياق �أنه ،وفقًا للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق
المدنية وال�سيا�سية ،وحتى في حاالت الطوارئ،
ال يجوز االنتقا�ص من حق الإن�سان في الحياة� ،أو
التراخي في حظر التعذيب� ،أو اعتبار �أي �شخ�ص
مذن ًبا على �أ�سا�س �أي عمل �أو هفوة لم تكن عند
ارتكابها ت�شكل جريمة .كما ال يجوز االنتقا�ص
من الإقرار بحق الفرد� ،أينما كان� ،أمام القانون
وبحرية الفكر وال�ضمير والعقيدة الدينية.
م��ع ذل ��ك� ،أ� �ص��درت معظم ال���دول العربية
قوانين لمكافحة الإره���اب ت�ستخدم تعريفات
ف�ضفا�ضة وغ�ي��ر م �ح��ددة لمفهوم «الإره� ��اب»،
ومنحت من خاللها الأجهزة الحكومية �صالحيات
تهديدا
وا�سعة لمعالجة جرائم الإرهاب ،ما ي�ش ّكل
ً
للح ّر ّيات الأ�سا�سية .ويجيز مثل ه��ذه القوانين
ٍ
لفترات غير محددة قبل المحاكمة،
االحتجاز
ويو�سع من نطاق تطبيق عقوبة الإع��دام ،ويه ّدد
ّ
حرية التعبير ،وي��زي��د م��ن �صالحيات ال�شرطة
لتفتي�ش الممتلكات ومراقبة المكالمات الهاتفية
واعترا�ض �أ�شكال التوا�صل الأخ��رى .وفي بع�ض
الحاالت ،تزيد هذه القوانين من �إحالة الق�ضايا
المعنية على المحاكم الع�سكرية .وعلى العموم،
�أخ�ف�ق��ت ق��وان�ي��ن مكافحة الإره� ��اب ف��ي معظم
البلدان العربية في تحقيق التوازن المطلوب بين
�أمن المجتمع من جهة والمحافظة على الحقوق
والحريات الفردية من جهة �أخرى.
تتك�شّ ف لنا عند مراجعة التقارير ال�صادرة
عن ّ
منظمات حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية
ّ
(المنظمة العربية لحقوق الإن�سان ومنظمة العفو
انتهاكات وا�ضحة
الدولية وهيومن رايت�س ووت�ش)،
ٌ
لاللتزام بحماية حقوق الإن�سان من جانب الدول
التي �صادقت على المواثيق ال��دول�ي��ة المعنية،
و�أدرج ��ت اح�ت��رام ه��ذه الحقوق ف��ي د�ساتيرها،
وبالقدر نف�سه من جانب ال��دول التي لم ت�صادق
على هذه المعاهدات.
ونعاين في ما يلي بع�ض الم�ؤ�شّ رات المتعلقة
بممار�سات الدول العربية ،مع تحا�شي تكرار ما ورد
في تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2004
والذي تناول ق�ضية الحرية في البلدان العربية.
حاالت الطوارئ وحقوق الإن�سان

�شهدت بلدان عربية عديدة فترات طويلة وخارقة
للعادة من الأح�ك��ام العرفية �أو حكم الطوارئ،
تح ّولت فيها الإج ��راءات الم�ؤقتة �أ�سلو ًبا دائ ًما
لتوجيه الحياة ال�سيا�سية .ذلك �أن حالة الطوارئ
تمنح الحكومة المعن ّية ال�سلطة وال�صالحية لتعليق

اجلدول 1-3
البلدان العربية التي
كانت فيها حالة الطوارئ قائمة خالل العام 2008
البلد
الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة
ال�سودان
العراق

ال�سنة التي �أعلنت فيها
حالة الطوارئ
2007

 2005يف �إقليم دارفور
(ثم امتدت �إىل جميع �أنحاء البالد
يف �أيار/مايو )2008

اجلزائر
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العمل ببع�ض ب�ن��ود الد�ستور و�أح �ك��ام القانون
المت�صلة بحقوق الإن�سان وتعطيلها – وين�سجم
ذلك مع العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية .غير �أن من الواجب اال�ستمرار في
اح �ت��رام ع��دد م��ن ه��ذه ال�ح�ق��وق – م�ث��ل حرية
االعتقاد ،وحظر التعذيب ،وعدم تطبيق القانون
ب�أثر رجعي .ويفتر�ض �أن تكون حالة الطوارئ حالة
م�ؤقتة تُفر�ض فقط لمواجهة خطر يهدد ا�ستقالل
ال��دول��ة و�سالمة �أرا��ض�ي�ه��ا� ،أو الأداء الطبيعي
للم�ؤ�س�سات الد�ستورية .وعلى الرغم من ذلك
لج�أ عدد من الحكومات العربية �إلى �إعالن حاالت
ٍ
لفترات ممت ّدة دون �أن تكون ث ّمة تبريرات
الطوارئ
ال�ستمرارها ،وغال ًبا ما تكون حالة الطوارئ ذريع ًة
لتعليق الحقوق الأ�سا�سية و�إعفاء الح ّكام من �أية
تقييدات د�ستورية ،مهما كانت �ضعيفة �أ�ص ًال.
وح�سب المنظمة العربية لحقوق الإن�سان كانت
حالة ال�ط��وارئ مفرو�ضة في �ستة بلدان عربية
خالل العام .2008
انتهاك الحق في الحياة من خالل التعذيب
و�سوء المعاملة

هذا االنتهاك يورط الدولة مبا�شرة ،ل ّأن التع ّدي
يتم ،على العموم ،عبر
على الحق في الحياة �إنما ّ
الأجهزة الحكومية وعلى �أيدي موظفين ر�سميين
ف�ي�ه��ا .وي���ورد ت�ق��ري��ر المنظمة ال�ع��رب�ي��ة لحقوق
الإن�سان للعام � 2008أمثل ًة على انتهاك هذا الحق
في ثمانية بلدان عربية 7.وهذه البلدان� ،إ�ضاف ًة �إلى
الأر�ض الفل�سطينية المحتلة والعراق ،هي :الأردن،
وال�سعودية ،و�سورية ،والكويت ،وم�صر ،والمغرب.
وت�شير تقارير المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة

لحقوق الإن�سان ،ا�ستنا ًدا �إلى تقارير منظمات حقوق
الإن�سان الإقليمية والعالمية� 8،إلى �أن هناك حاالت
تعذيب في البحرين وتون�س والجزائر والمغرب.
االحتجاز واالنتهاك غير القانوني للحق
في الحرية

تنت�شر ممار�سة انتهاك الحق في الحرية على نطاق
وا�سع في البلدان العربية .وهي �شائعة في العديد
من هذه البلدان ويبلغ عدد �ضحاياها الآالف في
بع�ض الحاالت .ويرتبط انت�شار هذه الممار�سة بما
ي�سمى «الحرب على الإرهاب» ،غير �أن �ضحايا هذه
الممار�سة في �أكثر البلدان الأخرى هم على الأغلب
من المعار�ضة ال�سيا�سية .ويذكر تقرير المنظمة
العربية لحقوق الإن�سان �أ�سماء �إحدى ع�شرة دولة
عربية قامت بتقييد ح ّريات المواطنين فيها عن
طريق االحتجاز دون اللجوء الى الق�ضاء ،وهي
الأردن والبحرين وتون�س وال�سعودية وال�سودان
و�سورية ولبنان وليبيا وم�صر وموريتانيا واليمن.
وعلى الرغم من عدم توافر �إح�صاءات ر�سمية عن
�أعداد المحتجزين في هذه البلدان ،ت�شير الأعداد
المذكورة في تقرير المنظمة �إلى �ضخامة �ضحايا
هذا االنتهاك الذين قد يزيدون على ع�شرة �آالف
في بع�ض الأحيان .وي�شير تقرير المنظمة للعام
� 2008إل��ى �أن ال�سلطات المعنية ف��ي ع��دد من
البلدان العربية ،قد ب��د�أت ب�إطالق �سراح بع�ض
9
ه�ؤالء المعتقلين.

جل�أ عدد من احلكومات
العربية �إىل �إعالن حاالت
الطوارئ لفرتات ممت ّدة
ثمة
دون �أن تكون ّ
تربيرات ال�ستمرارها

الن�ص
ا�ستقالل الق�ضاء – الفجوة بين
ّ
والتطبيق

ال ت�أتي المخاطر التي ته ّدد ا�ستقالل الق�ضاء من
الد�ساتير التي تُعلي ،على العموم ،من �ش�أن هذا
المبد�إ ،بل ت�أتي من ال�سلطة التنفيذية .وتعاني
الم�ؤ�س�سات الق�ضائية العربية جمي ًعا �شك ًال �أو �آخر
من ممار�سة تنتق�ص من ا�ستقاللها جراء هيمنة
ال�سلطة التنفيذية على ال�سلطتين الت�شريعية
والق�ضائية .ومن نتائج ذلك قيام فجوة وا�ضحة
بين الن�صو�ص الد�ستورية من جهة والممار�سات
الفعلية من جهة �أخرى .وال يقت�صر الأمر على �أن
الأحكام ت�صدر وتنفذ با�سم ر�أ���س الدولة بل �إن
رئي�س الدولة هو الم�ؤتمن على رئا�سة الأجهزة التي
تتولى الإ�شراف والرقابة على الق�ضاء .وغني عن
البيان �أن ال�سلطة التنفيذ ّية تتمتع �إ�ضاف ًة �إلى ذلك
ٍ
بنفوذ وا�سع في التعيينات والترقيات في �سلك
ٍ
مهمات خارج نطاق
الق�ضاء ،وفي تكليف الق�ضاة
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

ال ت�أتي املخاطر التي
ته ّدد ا�ستقالل الق�ضاء
يف بع�ض الدول من
الد�ساتري ،بل ت�أتي من
ال�سلطة التنفيذية

61

عليا لأمن الدولة .وتق�ضي المادة الأولى في الفقرة
اجلدول 2-3
املعتقلون ال�سيا�سيون يف  5بلدان عربية 2005 ،و2007
(�أ) من المر�سوم ب�أن «تمار�س مهامها [ ]...وذلك
عدد املعتقلني ال�سيا�سيني
عدد املعتقلني ال�سيا�سيني
البلد
ب�أمر من الحاكم العرفي» ،بينما تن�ص المادة 7
2007
2005
في الفقرة (�أ) على �أن «ال تتقيد محاكم �أمن
العراق
24,661
26,000
الدولة ب��الإج��راءات الأ�صولية المن�صو�ص عليها
(انخف�ض �إىل )14,000
في الت�شريعات النافذة ،وذل��ك في جميع �أدوار
م�رص
..
10,000
و�إجراءات المالحقة والتحقيق والمحاكمة».
لبنان
5,870
..
وقد اجتهد الق�ضاة في بع�ض البلدان العربية
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة
11,000
9,000
لتكري�س مبد�إ اال�ستقالل الق�ضائي وتحقيق التق ّدم
اليمن
في هذا المجال .ولع َّل من الأمثلة الجدير ذكرها
..
1,000
في هذا ال�صدد الإ�صالحات القانونية في الجزائر
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 ..البيانات غري متوافرة.
عام  2006التي فر�ضت �أن تكون �أغلبية �أع�ضاء
مجل�س الق�ضاء الأعلى ،من الق�ضاة المنتخبين.
مهماتهم الوظيفية العادية ،وفي مجاالت التفتي�ش (مح ّمد نور فرحات ،ورقة خلف ّية للتقرير)
والت�أديب الق�ضائي.
غير �أن �أبرز االنتهاكات لال�ستقالل الم�ؤ�س�سي
للق�ضاء في العديد من البلدان العربية هو وجود .3احتكار الدولة ال�ستخدام
القوة والإكراه
�أبرز االنتهاكات �أن���واع م��ن المحاكم اال�ستثنائية ف��ي كثير من
لال�ستقالل امل�ؤ�س�سي البلدان العربية ،مع ما ينطوي عليه ذلك من خرق
للق�ضاء هو وجود �أنواع للحماية القانونية لحقوق الأف��راد ،وال �سيما في المعروف �أن �أم��ن الإن�سان يتعزّز عندما تكون
من املحاكم اال�ستثنائية المجال الجنائي ،في تلك المحاكم غير الم�ستقلة .الدولة هي التي ت�ست�أثر با�ستخدام و�سائل الق ّوة
وه��ذا النوع من المحاكم – و�أب��رزه��ا المحاكم والإكراه ّ
وتوظفها لحماية حقوق النا�س ،المواطنين
الع�سكرية ومحاكم �أم��ن الدولة – يمثل �إنكا ًرا وغير المواطنين على حد �سواء ،والدفاع عن هذه
لمفهوم القا�ضي الطبيعي
وانتقا�صا من �ضمانات الحقوق .وعندما تكون و�سائل الق ّوة تحت �سيطرة
ً
المحاكمة العادلة.
جماعات �أخ��رى ،ق ّلما تكون النتائج م�ؤاتي ًة لأمن
10
وتجد المحاكم الع�سكرية ،التي تمتد حدود المواطنين.
�صالحياتها لت�شمل محاكمة المدنيين في بع�ض
وقد واجه بع�ض البلدان العربية هذه الم�شكلة
البلدان العربية ،وبخا�صة في الجرائم ال�سيا�سية ،خالل العقدين الما�ضيين .ف�إ�ضاف ًة �إلى ال�سودان
�سندا لها في القانون العادي .و�أبرز الأمثلة على وال�صومال وال�ع��راق ولبنان التي قا�ست حرو ًبا
ً
ذل��ك هو القانون الرقم  1966/25في م�صر� ،أهلية ُرفعت فيها �شعارات الهوية ،واجهت بلدان
حيث تو�سع ال �م��ادة  6م��ن �صالحية المحكمة عربية �أخرى تح ّديات التم ّرد الم�س ّلح من جانب
الع�سكرية ،وبخا�صة في حاالت الطوارئ ،للنظر �شريحة من المواطنين .لكن عندما �أثيرت م�س�ألة
ين�ص عليها في القانون يحيلها الهوية في ح��االت التم ّرد المذكورة ،ك��ان الأم��ر
في �أي��ة جريمة ّ
أهم من ذلك هو يتع ّلق بالهوية ال�سيا�سية للدولة �أكثر منه بمطالبة
عندما تكون و�سائل الق ّوة عليها رئي�س الجمهوريةّ .
ولكن ال ّ
�أن النطاق الوا�سع ل�صالحيات الق�ضاء الع�سكري فئة ذات هو ّية معينة داخل الأ ّم��ة بحقوقها .وقد
حتت �سيطرة جماعات غري
�أثبتت �سلطات ال��دول��ة ف��ي بع�ض ه��ذه البلدان
قد ث ّبتته الد�ساتير العربية ب�صورة �صريحة.
ر�سمية ،قلما تكون النتائج
وتفتقر �أ�شكال الق�ضاء اال�ستثنائي الأخ��رى ،عجزها عن فر�ض الأم��ن عند الت�ص ّدي للتم ّرد
م�ؤاتية لأمن املواطنني مثل محاكم �أمن الدولة� ،إلى �ضمانات المحاكمة الم�س ّلح ،كما حدث في بع�ض البلدان العربية خالل
العادلة ،وهي تنت�شر في عدد من البلدان العربية .ت�سعينات القرن الما�ضي .هذا وخا�ضت حكومات
ففي الأردن� ،ش ّكلت محاكم لأمن الدولة بموجب �أخرى حرو ًبا محدود ًة �ضد جماعات متم ّردة في
القانون الرقم  1959/17وتعديالته ،ومنحت ال�سنوات الأخيرة ،بينما عانت دول �أخرى وبن�سب
ال�صالحيات الالزمة للنظر في بع�ض الجرائم متفاوتة ،عنفًا م�س ّل ًحا تفاوت في �ش ّدته و�شارك فيه
وم �ن �ه��ا ال �ج��رائ��م � �ض��د �أم� ��ن ال ��دول ��ة ال��داخ �ل��ي مواطنون منها ومن بلدان عربية �أخرى.
وفي البلدان العربية ،تبرز واحدة من الق�ضايا
ن�ص
والخارجي وجرائم المخدرات .وفي �سوريةّ ،
المر�سوم الت�شريعي الرقم  47ال�صادر في  28الرئي�سية ح��ول كيفية ت�ع��ام��ل ه��ذه ال� ��دول مع
�آذار/مار�س من العام  1968على ت�شكيل محكمة الحركات الإ�سالمية ال�سيا�سية .فكثي ًرا ما تتذ ّرع
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الدول بالمخاطر التي تم ّثلها هذه الحركات لتبرير
االنق�ضا�ض على الحقوق ال�سيا�سية والمدنية .غير
�أن ال�سبيل الأمثل للحفاظ على اال�ستقرار و�أمن
المواطنين �إنما يكمن في �إدخال الحركات ال�سلمية
11
في �إطار الن�شاط ال�سيا�سي الم�شروع.
من الوا�ضح �أن قدرة الدولة على تحقيق الأمن
مح�صلة لعوامل عديدة ال تعتمد
في �أرا�ضيها هي ّ
فقط على الإمكانات المادية والتنظيمية ،مثل
حجم ق��وات ال�شرطة وال�ق��وات الم�سلحة ونوعية
ال�سالح والتدريب .فلي�س في و�سع �أية دولة ،مهما
كان حجمها �أو درجة الت�سلح فيها� ،أن ت�ضمن الأمن
المطلق على �أرا�ضيها .وق��د ت�ستطيع الدولة �أن
تفر�ض �إرادتها بع�ض الوقت عن طريق ا�ستخدام
القوة ،غير �أن الدولة التي �سيحالفها النجاح �أكثر
من غيرها هي الدولة التي تحمي حقوق مواطنيها،
وتقبل الم�شاركة في ال�سلطة ف ُينظر �إليها على �أنها
دولة تتمتّع بال�شرعية وبثقة مواطنيها ور�ضاهم.
وفي حين يعي�ش مواطنو البلدان العربية في
�أجواء تفتقر غال ًبا �إلى الحرية ،حيث تق ّل فر�ص
ممار�سة حرية التعبير والتمثيل ،وف��ي حين �أن
�أجهزة الدولة قد ت�ستخدم العنف �ض ّد مواطنيها،
ف���إن بع�ض ه��ذه ال�ب�ل��دان ي�ضمن الحماية �ضد
ال�شكل 1-3

الجريمة بدرجة �أعلى مما هو معهود في البلدان
النامية الأخ� ��رى .وبا�ستثناء ح��االت االح�ت�لال
الأج�ن�ب��ي وال �ح��رب الأه�ل�ي��ة ،ف ��إن ت��وات��ر ح��وادث
الإج��رام التقليدية ،المنخف�ضة ن�سب ًّيا ،يظ ّل هو
ال�سائد في البلدان العربية.
الم�ؤ�شّ ر المفيد لمقارنة و�ضع البلدان العربية
بمناطق �أخرى هو معدالت جرائم القتل .وتق ّدم
البيانات الآتية ال�صادرة عن مكتب الأمم المتحدة
المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مقارنة بين
12
عدد من مناطق العالم من ناحية هذا الم�ؤ�شر.
تو�ضح هذه البيانات � ّأن �أدنى معدالت جرائم
القتل في العالم هي في البلدان العربية .وينبغي
الت�أكيد �أن هذه الإح�صائات تعود �إلى العام ،2002
�أي �إلى ما قبل احتالل العراق وت�صاعد النزاع في
ال�سودان وغزة .ومع ذلك ف�إن هذه البلدان ،التي
ب َّينها ال�شكل  1-3ب�صورة منطقتين فرعيتين
(هما �شمال �أفريقيا وال�شرق الأدن��ى والأو�سط/
جنوب غ��رب �آ�سيا ،التي ت�شمل كذلك �إ�سرائيل
و�إي���ران وت��رك�ي��ا) ،ال ت�ضم فقط �أدن ��ى معدالت
جرائم القتل الم�سجلة لدى ال�شرطة في مناطق
الجنوب جمي ًعا ،بل في كل بلدان العالم النامية
والمتقدمة على حد �سواء.

الدولة الناجحة هي
الدولة التي حتمي
حقوق مواطنيها ،وتقبل
امل�شاركة يف ال�سلطة
فينظر �إليها على �أنها
ُ
دولة تتم ّتع بال�رشعية

معدالت القتل املق�صود (لكل  100,000من ال�سكان) يف مناطق خمتلفة
من العامل2002 ،

ال�شرق الأدنى والأو�سط
وجنوب غرب �أ�سيا
�شمال افريقيا
�أوروبا الغربية والو�سطى
�أ�ستراليا
�أوروبا الجنوبية وال�شرقية
جنوب �آ�سيا
�أميركا ال�شمالية
�شرق افريقيا
�أ�سيا الو�سطى وبلدان
ما وراء القوقاز
�شرق �أوروبا
�أميركا الالتينية
�شرق وجنوب �شرق �آ�سيا
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و�سط وجنوب وغرب افريقيا
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.4ال�ضوابط الم�ؤ�س�سية لمنع �إ�ساءة
ا�ستخدام ال�سلطة

متثّل قوى الأمن والقوات
امل�سلحة التي ال تخ�ضع
للرقابة العامة تهدي ًدا
ج ّد ًّيا لأمن الإن�سان

الإطار 5-3

�إن قوى الأم��ن والقوات الم�سلحة التي ال تخ�ضع
تهديدا ج ّد ًّيا لأمن الإن�سان،
للرقابة العامة تم ّثل
ً
وذل��ك ما ت�شهد به تجربة بلدان عربية عديدة.
فمعظم الحكومات العربية ت�ست�أثر ب�سلطات مطلقة
تحافظ عليها بتو�سيع هام�ش المناورة �أمام �أجهزة
الأمن ،على ح�ساب حريات المواطنين وحقوقهم
الأ�سا�سية .وق��د ُدون��ت االنتهاكات الناجمة عن
ذلك – عندما ت�سمح الحكومات العربية  -من
جانب منظمات حقوق الإن�سان المحلية والإقليمية
والدولية ومن جانب وكاالت الأمم المتحدة التي
13
تتولى متابعة تلك الم�سائل.
تعمل دوائ��ر الأم��ن العربية في �أج��واء تتمتع
فيها بالح�صانة من الم�ساءلة لأنها من الأدوات
التي تعمل ب�شكل مبا�شر لم�صلحة رئي�س الدولة،
و ُت �ع � ّد م�س�ؤول ًة �أم��ام��ه وح��ده .وتتعزز �سلطاتها
الهائلة بتدخل ال�سلطة التنفيذية في ا�ستقالل
الق�ضاء وبال�سيطرة التي يمار�سها الحزب الحاكم
في �أغلب الدول على ال�سلطة الت�شريعية ،وبتكميم
و�سائل الإع�ل�ام .وف��ي ظل ه��ذه ال�ظ��روف تنتفي
الرقابة الت�شريعية وال�شعبية على تلك الدوائر.
في الواقع يتفاوت غياب هذه ال�سلطة الرقابية
بين دول��ة و�أخ��رى :فقد نجح الق�ضاة في م�صر،

على �سبيل المثال ،في تبرئة الكثيرين ممن وجهت
�إليهم الأجهزة الأمنية تهمة جريمة الإرهاب ،كما
طلب �أع�ضاء في مجل�س ال�شعب من وزارة الداخلية
معلومات عن عدد الموقوفين و�أو�ضاعهم .وق ّدمت
الحكومة المغربية اعتذا ًرا �إلى ال�شعب المغربي
عن انتهاك الدولة لحقوق الإن�سان خالل العقود
الثالثة الأخيرة من القرن الع�شرين ،و�أقال الملك
محمد ال�ساد�س وزير الداخلية الذي ارتبط ا�سمه
بهذه الممار�سات .والواقع �أن بع�ض كليات ال�شرطة
في البلدان العربية قد �أدخلت ثقافة حقوق الإن�سان
في منهجها الدرا�سي ،كما تتولى ال�سلطات في
بع�ض هذه البلدان تنظيم دورات تدريبية ل�ضباط
ال�شرطة ح��ول ه��ذه المو�ضوعات� 14.إال �أن ذلك
كله ال ي�شكل اال اخترا ًقا �صغي ًرا في �أ�سوار ح�صن
منيع تعمل خلفه قوى الأمن في كل البلدان العربية
تقري ًبا.
�إن قيا�س �أداء البلدان العربية وفق المعايير
التي ا�ستعر�ضناها ،ي�ؤكد �أن العالقة بين الدولة
و�أمن الإن�سان ملتب�سة .ففيما يتوقع من الدولة �أن
ت�ضمن حقوق الإن�سان ،نراها في عدة دول عربية
تمثل م�صد ًرا لتهديده ولتقوي�ض المعاهدات الدولية
والأحكام الد�ستورية الوطنية .ويبقى تر�سيخ حكم
القانون و�إقامة الحكم الر�شيد في البلدان العربية
ً
�شرطا لإر�ساء الأ�س�س الالزمة ل�شرعية الدولة التي
يجب �أن تكفل ،في �آخر المطاف ،حماية الحياة

�سيطرة ال�سلطة التنفيذية يف مواجهة الإ�صالح يف قطاع الأمن

عرف رئي�س �أية دولة
كما هي الحال في العديد من الأنظمة الديمقراطية الحقيقيةُ ،ي َّ
عربية �إجماالً ،من الناحية الد�ستورية ،ب�أنه القائد الأعلى للقوات الم�سلحة الوطنية.
غير �أن الفرق الأ�سا�سي في المنطقة العربية يكمن في غياب �أية رقابة متبادلة
بين ال�سلطات يمكن من خاللها م�ساءلة الرئي�س الأعلى حول تنفيذ مهامه.
ولي�س للبرلمانات العربية �أي قدر من ال�سيطرة الفعلية على قطاع الأمن،
بل �إن البرلمانات في المنطقة العربية درجت على اعتبار ق�ضايا الأمن والدفاع
من المحظورات التي ال يمكن الم�سا�س بها .وتفتقر المجال�س الت�شريعية في
�أغلب الأحيان �إلى التفوي�ض الد�ستوري بم�ساءلة الرئي�س التنفيذي الأعلى حول
ومب�سطة (ناهيك
هذه الم�سائل� ،أو طلب تقديم ميزانية للدفاع ،و�إن كانت عامة
ّ
بالنفقات والم�شتريات) .وحتى في القلة القليلة من البرلمانات التي يجيز لها
الد�ستور الإ�شراف على الميزانيات ،كما هي الحال في الكويت ولبنان وم�صر
والمغرب واليمن ف�إنها ت�ؤ ِْثر �أن ال تمار�س هذه ال�صالحية� .أما في البلدان العربية
التي ال تعرف المجال�س الت�شريعية �إطالقً ا ،فال �ضوابط عامة فيها �إال في ما ندر،
وتتمتع ال�سلطة التنفيذي فيها ب�سلطة مطلقة في ر�سم ال�سيا�سات وخطط
الت�شغيل وو�ضع الميزانيات.
وقد �أثبتت ال�سلطة التنفيذية فعاليتها في ا�ستباق عمليات التدقيق
ا�سميا ،بذلك .وتمثل
م�سموحا لها،
البرلمانية �أو تحويل م�سارها حتى و�إن كان
ً
ًّ

الكويت حالة م�شهودة ،ومنفردة ،من هذا الإ�شراف البرلماني .فوزيرا الدفاع
والداخلية يخ�ضعان للم�ساءلة من جانب مجل�س الأمة ،وتتولى لجنة ال�ش�ؤون
الداخلية والدفاع ا�ستجواب الوزراء وكبار الم�س�ؤولين في �أجهزة الأمن ،بما فيها
�إدارة المخابرات .وما زالت تن�شر تقارير �سنوية عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان منذ
عام .2002
لقد ترتبت على الرقابة الح�صرية التي تمار�سها ال�سلطات التنفيذية على
قطاع الأمن ،والتي ال تخ�ضع للم�ساءلة ،م�ضاعفات �إ�شكالية على قدرة هذا القطاع،
و�أدت �إلى غياب التخطيط ال�سليم للميزانيات والرقابة المالية وال�شفافية .ي�ضاف
�إلى ذلك �أنه ،على الرغم من غياب الم�ساءالت البرلمانية الفعالة ،فقد غيبت
بعيدا عن النقا�ش
ال�سلطة التنفيذية في عدد من البلدان العربية ق�ضايا الأمن
ً
والتمحي�ص في المجال العام ،وذلك بت�شكيل مجال�س للأمن القومي م�س�ؤولة �أمام
رئي�س الدولة وحده دون غيره.
ورافق انت�شار المنظمات الأمنية بطبيعة الحال ترهل �إداري وا�ضح في �أعداد
الموظفين ،وتمايز وظيفي �ضعيف بين مختلف الخدمات ،وازدواجية في الأدوار،
ونفور بنيوي من التن�سيق بين الخدمات ،وت�ضخم متعاظم في ك�شوف الأجور .ومن
تردي الأداء وعدم الكفاءة المالية ،ويف�ضي ذلك
�ش�أن هذه العوامل �أن ت�ؤدي �إلى ّ
كله �إلى هبوط حاد في م�ستوى القدرات في قطاع الأمن في كل �أرجاء المنطقة.

امل�صدر.2007 Sayigh :
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الب�شرية وال�ح��ري��ات الإن�سانية ،وف��ر���ض القيود
وال�ضوابط على جميع �أ�شكال الإكراه والتمييز .وما
لم ت�ستكمل مثل هذه الخطوات� ،سيظ ّل المواطنون
يعانون مخت ِل َف �صنوف الإق�صاء وانعدام الأمن
ال�سيا�سي التي يظهرها ال�شكل (.)2-3

ال�شكل 2-3

منظمة التعاون
والتنمية في
الميدان االقت�صادي

جزر الكاريبي

الأزمة في دارفور :نموذج م�أ�ساوي
لإخفاق الدولة

ما زال ي�ش ّكل ال�صراع الدائر في دارفور �أحد �أخطر
النزاعات في المنطقة العربية .وتمثل �ضخامة
هذه الأزم��ة الإن�سانية ،التي �أ�سهمت في قيامها
ال�سيا�سات ال�سابقة للحكومة ال�سودانية ومقارباتها
الحالية في التعامل مع الأح��داث ،مثا ًال م�شهو ًدا
على دور الدولة في مفاقمة انعدام �أمن الإن�سان.
ومع �أن الدولة ال�سودانية تهدد �أمن المواطنين في
مناطق �أخرى من البالد ،ف�إن دورها في دارفور
يطرح مثا ًال �صارخً ا على �إخفاق الدولة وفق كل
معايير �سلوك الدول التي يتبنّاها هذا التقرير (في
� 4آذار/مار�س � ،2009أ�صدرت المحكمة الجنائية
الدولية �أم ًرا بالقب�ض على الرئي�س ال�سوداني عمر
الب�شير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم �ض ّد
الإن�سانية في دارفور).
لقد �أ�شارت البعثة الدولية لتق�صي الحقائق
حول دارفور في تقريرها الذي قدمته �إلى الأمين
العام للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير
� 152005إل��ى � ّأن ق��وات الحكومة والميلي�شيات
المتحالفة معها ق��د ارتكبتا ،على نطاق وا�سع
وب�صورة متوا�صلة ،جرائم ح��رب وج��رائ��م �ضد
الإن�سانية ،بما فيها القتل والتعذيب واالغت�صاب
الجماعي والإع� ��دام دون محاكمة واالح�ت�ج��از
التع�سفي .ووج��دت البعثة �أن م�صطلح «الإب��ادة
الجماعية» ال ينطبق ،من الوجهة الفنية وبالمعنى
القانوني ،لعدم وجود عن�صر الق�صد الالزم لمثل
ه��ذه الجريمة .غير �أن�ه��ا �أك��دت �أن االنتهاكات
الهائلة لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني «التي
ق��د ال ت�ك��ون �أق ��ل خ �ط��ور ًة وف�ظ��اع� ًة م��ن الإب ��ادة
الجماعية» 16،ما تزال م�ستمرة .ووجدت البعثة �أن
ميلي�شيات الجنجويد كانت تعمل جن ًبا �إلى جنب
مع ال�ق��وات الم�سلحة الحكومية� ،أو بدعم بري
وجوي منها.
وا�ستمر الو�ضع في دارفور يت�سم باالنتهاكات
ّ
المنظمة ال��وا��س�ع��ة االن�ت���ش��ار لحقوق الإن���س��ان
والقانون الدولي الإن�ساني .فقد �أ�سفر القتال بين
قوات الحكومة ال�سودانية والأطراف الموقعة ،وغير
الموقعة ،على اتفاقية ال�سالم في دارفور في العام
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 ،2006و�أط��راف �أخ��رى ،عن �سقوط الإ�صابات
بين المدنيين والتدمير الوا�سع للممتلكات المدنية
بما فيها المنازل والأ�سواق وفقدان م�صادر الرزق
والتهجير الجماعي للفئات المت�أثرة بالقتال.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن التزايد في زعزعة الأمن ي�ؤ ّثر
�سل ًبا في المجال الإن�ساني والأم��ن بالن�سبة �إلى
ال�سكان المدنيين .وتوا�صلت ،وفي جميع �أرجاء
دارف ��ور� ،أع�م��ال العنف والإي���ذاء الجن�سي �ضد
الن�ساء والأطفال من جانب �أ�شخا�ص تابعين للدولة
�أو غير تابعين لها ومن جانب �أطراف �أخرى ،مثل
الجماعات والع�صابات الإجرامية .وت�سود هذه
الأجواء �شعور المرتكبين بح�صانة �ض ّد الم�ساءلة،
�إذ تهمل الدولة التحقيق في هذه الحاالت ،وتهمل
محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإن�سان هذه
17
ومعاقبتهم.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ات �خ��اذ ال�ح�ك��وم��ة بع�ض
الإجراءات لحماية ال�سكان المدنيين ومنع االعتداء
عليهم ،ف�إن التقارير تفيد ب�أن ه�ؤالء ال�سكان ما
زالوا يتعر�ضون ل�سل�سلة من التهديدات .ففي �شهر
تموز/يوليو  2008ك��ان ه�ن��اك ،ح�سب م�صادر
الأم��م المتحدة 4.27 18،مليون من المت�ضررين
ال��ذي��ن يحتاجون �إل ��ى ال�م���س��اع��دة ،بينهم 2.5
مليون من المهجرين داخل ًّيا .وقد طلب ربع مليون
من �أهالي دارف��ور اللجوء �إل��ى ت�شاد .وم��ا زالت
اال�ضطرابات التي تلحق ال�ضرر بالآالف م�ستمرة.
ف ُه ِّجر � 150,000شخ�ص خالل الأ�شهر الأربعة
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

تطرح ق�ضية دارفور
مثاال �صارخا على
�إخفاق الدولة
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الأولى من العام  ،2008و� 780,000شخ�ص منذ
التوقيع على اتفاقية ال�سالم في دارفور في العام
19
.2006

عمق الأزمة يف
ّ
دارفور ا�ستغالل
املتمردين
حركات
ّ
واحلكومة ال�سودانية
للتوترات الإثنية

الإخفاق في نيل القبول من
المواطنين جمي ًعا

يتّ�سم ال���ص��راع ف��ي دارف ��ور ف��ي �أغ�ل��ب الأح�ي��ان
بال�صدام بين الأفارقة «العرب» و «غير العرب»،
ولكن الأ�ساليب التي اتّبعتها حركات المتم ّردين
ّ
والحكومة ال�سودانية في المقام الأول ال�ستغالل
التوترات الإثنية هي التي �شكلت َ
عامل ا�ستقطاب
لقطاع وا�سع من �أهالي دارفور على �أ�س�س �إثنية.
ومن �ش�أن هذه التوترات توليد تحالفات متق ّلبة بين
الحكومة والقبائل العربية وغير العربية وجماعات
المتمردين ،وك��ذل��ك �إذك���اء روح التناحر بين
الجماعات العربية وفئات المتمردين المتناف�سة.
ت�شير «هيومن رايت�س ووت����ش» ف��ي تقريرها
الم�سمى «دارفور  :2007الفو�ضى المد َّبرة»� 20،إلى
دور الحكومة في بثّ الفو�ضى ،وفي بع�ض المناطق،
ا�ستغالل التوترات في �أو��س��اط الجماعات على
�أ�سا�س « َف ِّرق ت َُ�س ْد» ،بغية المحافظة على هيمنتها
الع�سكرية وال�سيا�سية في دارف��ور .ويظهر تقرير
ّ
المنظمة �أن م�ؤ�س�سات الدولة ف�شلت في توفير
الحماية لأهالي دارفور المحا�صرين وتحولت ،بد ًال
من ذلكٍ � ،
أدوات لتنفيذ ال�سيا�سات والممار�سات
القمعية.
الإخفاق في حماية حق �سكان دارفور
في الحياة والأمن

ف�شلت م�ؤ�س�سات
الدولة يف توفري احلماية
لأهايل دارفور
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�شدد مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة
في القرار  17/9ال�صادر في � 18أيلول�/سبتمبر
 212008على «�أن حكومة ال�سودان هي الم�س�ؤول
الأول عن حماية مواطنيها جمي ًعا ،بمن فيهم كل
الفئات ال�ضعيفة» .ومع �أن الحكومة اتخذت بع�ض
الإجراءات ،ف�إن التقارير تفيد ب�أن الجانب الأكبر
من �أهالي دارفور ما زالوا يفتقرون �إلى الحماية.
ولم يقت�صر الأمر على �إخفاق الدولة في ال�سودان
في �أداء م�س�ؤوليتها الأ�سا�سية في �ضمان حياة
مواطنيها و�سالمتهم في دارف��ور ،بل �إن القوات
الحكومية البرية والجوية قد �شنت ،مرا ًرا وتكرا ًرا،
ٍ
هجمات ع�شوائي ًة على المناطق التي ين�شط فيها
المتمردون ،ما �أ�سفر عن �سقوط العديد من القتلى
22
والجرحى المدن ّيين.
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

انعدام الحماية للمدنيين :ت�شير م�صادر الأمم
المتحدة� 23إلى �أنه في الفترة الواقعة بين كانون
ال�ث��ان��ي/ي�ن��اي��ر وت�م��وز/ي��ول�ي��و  ،2008تع ّر�ضت
البلدات ،وبخا�صة في غرب دارفور و�شمالها� ،إلى
جوالت من الق�صف الجوي من جانب الحكومة.
و�أ ّدت ه��ذه الهجمات �إل��ى �سقوط قتلى ،ونهب
الممتلكات المدنية وتدميرها على نطاق وا�سع
بما فيها مئات المنازل ،و�إلى �سرقة وقتل �أعداد
كبيرة م��ن الما�شية و�إل��ى تهجير �آالف النا�س.
وف��ي ال�م�م��رات ال�شمالية غ��رب� َّ�ي دارف���ور� ،شنت
الحكومة حمل ًة ع�سكر ّي ًة رئي�سية ا�ستخدمت فيها
الميلي�شيات الم�سلحة والقوات الم�سلحة ال�سودانية
البرية ،ت�ساندها الهجمات الجوية ،ال�ستعادة
ال�سيطرة على المناطق التي كانت قد ا�ستولت
عليها الجماعات الم�سلحة التابعة لحركة العدل
والم�ساواة .وفي تلك الحملة ،لم تم ّيز الحكومة
بين المدنيين والمقاتلين التابعين للجماعات
الم�سلحة ،وفي ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو ،2008
تع ّر�ضت ع�شر قرى في �شمال دارف��ور ،بما فيها
أرا�ض زراعية ،لق�صف جوي ،ما �ش ّكل خر ًقا لمبد�إ
� ٍ
التمييز بين الأهداف الع�سكرية والمدنية.
�ضعف ا�ستجابة ال���ش��رط��ة ال�سودانية 24:يعود
�إخفاق الحكومة ال�سودانية المنهجي في معالجة
هذه الم�ساوئ الى ترددها في �ضمان تجهيز �شرطة
دارفور النظامية بالحد الأدنى من الإمكانات .وقد
ق�صرت الدولة في اال�ستثمار في قوات ال�شرطة
ّ
التابعة لها ما جعلها �أ�ضعف من �أن ت�ستطيع نزع
�سالح الجنجويد ،ناهيك بحماية الأه��ال��ي من
االغت�صاب وال�سرقة والجرائم الأخ��رى .بل �إن
بع�ض �ضباط ال�شرطة �أنف�سهم يرتكبون مثل هذه
الجرائم ،وال يخ�ضعون للم�ساءلة .وهكذا ،ظ ّلت
قوات الميلي�شيات التي فر�ضت العنف على دارفور
�ضم بع�ض رجال
قوية نا�شطة ال رادع لها .وقد ّتم ّ
الميلي�شيات ال�سابقين الى قوى الدفاع المدني،
مثل �شرطة االحتياط المركزية ،التي تتو ّلى حماية
الأ�شخا�ص المهجرين والمدنيين الآخرين.
الإخفاق في االلتزام بالمعاهدات الدولية
لحقوق الإن�سان

�أعرب مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة
في قراره  17/9ال�صادر في � 18أيلول�/سبتمبر
 25،2008عن «قلقه العميق �إزاء خطورة االنتهاكات
الجارية لحقوق الإن�سان والقانون الإن�ساني الدولي
في بع�ض �أجزاء دارفور».

�إعدام بال محاكمة ،احتجاز تع�سفي ،اختفاءات،
وتعذيب :ح�سب م�صادر الأمم المتحدة 26،وا�صلت
�أجهزة الأمن الحكومية ارتكاب انتهاكاتها لحقوق
الإن�سان ،بما فيها االعتقال التع�سفي واالحتجاز
التع�سفي والتعذيب و�سوء معاملة المحتجزين.
ومن بين الأفراد الم�ستهدفين زعماء المجتمعات
المحلية ،والأ�شخا�ص الذين ي�شتبه ب�أن لهم �صل ًة
بحركات التم ّرد� .أ ّما انتهاكات الحق في محاكمة
عادلة فهي متف�شية على نطاق وا�سع .وغال ًبا ما
ُيعتَقل الأ�شخا�ص ويمنع االت�صال بهم ٍ
فترات زمني ًة
طويل ًة من جانب جهاز الأمن والمخابرات الوطني،
وكثي ًرا ما يتم توقيفهم في مراكز احتجاز غير
ر�سمية �أو في ما يطلق عليه ا�سم «بيوت الأ�شباح».
وغال ًبا ما يحتجز ه�ؤالء دون توجيه تهمة �إليهم،
فيحرمون بذلك من الفر�صة لمواجهة احتجازهم
27
قانون ًّيا.
وعلى �سبيل المثال ،وح�سب م�صادر الأم��م
المتحدة 28،ف�إن الهجوم الذي �شنته «حركة العدل
والم�ساواة» على �أم درمان والخرطوم في � 10أيار/
مايو  ،2008قد �أعقبته مئات االعتقاالت من جانب
جهاز الأم��ن والمخابرات الوطني ،وا�ستهدفت
�أهالي دارف��ور في المقام الأول .وطبقًا للأرقام
�شخ�صا ثم
التي �أعلنتها ال�شرطة ،احتجز 481
ً
�أطلق �سراحهم في �أعقاب الهجوم على الفور.
كما �أف��ادت التقارير ب�أن ٍ
مئات من المدنيين قد
تع�سف ّية واحتجزوا دون توجيه
ّتم توقيفهم ب�صورة ّ
تهمة �إليهم� ،إ�ضاف ًة �إل��ى المقاتلين من حركات
التم ّرد ،بينهم نحو  90من الأحداث الذين يزعم
�أنّهم مقاتلون .وفي �أواخ��ر تموز/يوليو� ،أي بعد
�شهرين ون�صف ال�شهر من وق��وع الهجوم ،كان
هناك خ�شية من �أن نحو � 500شخ�ص ما زالوا قيد
االعتقال لدى اال�ستخبارات والأجهزة الأمنية في
مكان غير معروف .بل �إن م�صادر �أخرى ذكرت
�أن ثمة عد ًدا �أكبر من الموقوفين لأ�سباب تتعلق
بالهجوم .وت��ر ّدد �أن من بين ه��ؤالء المحتجزين
نا�شطين في مجال حقوق الإن�سان و�صحاف ّيين
و�أف��را ًدا من عائالت المتّهمين ون�ساء .وما دامت
الأم��م المتحدة ال تعلم ب�أمكنة احتجازهم في
الخرطوم ،ف�إن من المتعذر التحقق من �أعدادهم
ب��دق��ة .غير �أن ��ه ي�ب��دو �أن معظمهم م��ن �أ��ص��ول
دارفورية ،وثمة دالئل موثو ٌق بها على �أن كثيرين
29
منهم قد اعتقلوا على �أ�سا�س انتمائهم الإثني.
وح�ت��ى � 20آب�/أغ���س�ط����س  ،2008ك��ان قد
حكم بالإعدام على  50ممن ُيزعم �أنهم منتمون
�إل��ى حركة العدل والم�ساواة في محاكم خا�صة
بمناه�ضة الإره� ��اب �أقامتها وزارة ال�ع��دل في

�أعقاب هجوم العا�شر من �أيار/مايو  .2008وقد
ف�شلت الإج ��راءات الق�ضائية في التزام معايير
المحاكمة العادلة المتعارف عليها دول� ًّي��ا ،ولم
ي�سمح لمعظم المتهمين باالت�صال بمحاميهم
�إال بعد بدء المحاكمة .وزعم المتهمون في بع�ض
ال�ح��االت �أنهم قد �أرغ�م��وا على االع�ت��راف تحت
30
وط�أة التعذيب و�سوء المعاملة.
�إ�ساءة ال�سلطة لممار�سة حقها في احتكار
ا�ستخدام القوة والإكراه

تفاقم انت�شار العنف بفعل ف�شل الدولة ال�سودانية
ال�م�ت��وا��ص��ل ف��ي ح�م��اي��ة ال���س�ك��ان المدنيين من
القتال ،وفي التمييز بين المقاتلين والمدنيين،
وفي ا�ستخدام القوة على نحو غير متنا�سب خالل
31
ال�صدامات والعمل ّيات الع�سكرية.

ال�ت�م��ادي ف��ي ا�ستخدام ال�ق��وة :ثمة ع� ّدة تقارير
عن قيام القوات الحكومية بهجمات جوية �أ�سفرت
عن وقوع �إ�صابات مدنية على نطاق وا�سع ،ومن
بينها الهجمات على المدنيين في �ساراف جيداد،
�صربا� ،سيليا و�أب��و �سروج في غ��رب دارف��ور في
32
كانون الثاني/يناير و�شباط/فبراير ،2008
وق�صف عدد من القرى في �شمال دارفور ،ومنها
الهجمات الجوية على قرية حليف في  29ني�سان/
�أبريل ،وعلى قريتي عين بي�صار و�شقيق كارو في 4
�أيار /مايو  .2008وفي �شهر �أيار/مايو فقط ،تر ّدد
�أن هذه الهجمات �س ّببت م�صرع  19مدن ًّيا و�إ�صابة
� 30آخرين ،بمن فيهم الن�ساء والأطفال .وتوحي
المعلومات ب ��أن ق�صف ه��ذه القرى ك��ان ق�صفًا
ع�شوائ ًّيا ،و�أن �آثاره في الجماعات المدنية لم تكن
ت�ضاهي �أو تب ّرر ما يمكن لأية عملية ع�سكرية �أن
33
تحقّقه من فوائد نتيجة لهذه الغارات.
انتقام الدولة من هجوم حركة العدل والم�ساواة
ي��وم � 10أي��ار/م��اي��و على �أم درم ��ان :في العا�شر
�شن �أف ��را ٌد م�سلحون من
من �أي��ار/م��اي��و ّ ،2008
«حركة العدل والم�ساواة» الدارفورية هجو ًما على
34
الخرطوم .وقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة
بهذا الهجوم و�أعرب عن قلقه من تداعياته المحتملة
على حياة المدنيين وممتلكاتهم .وانطوى القتال
الذي دار في منطقة �أم درمان في الخرطوم على
انتهاكات لقانون حقوق الإن�سان الدولي والقانون
الدولي الإن�ساني نتيجة لما ارتكبه الطرفان.
ا�شتمل رد فعل الحكومة في الأ�سابيع التي تلت
الهجوم على انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

انتهاكات احلق يف
حماكمة عادلة متف�شية
على نطاق وا�سع

غالبا ما ُيع َتقل
ً
الأ�شخا�ص يف مراكز
احتجاز غري ر�سمية يطلق
عليها ا�سم «بيوت
الأ�شباح» يف دارفور
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�إحدى العقبات الأ�سا�سية
التي تعوق حت�سني
�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف
دارفور تتمثل يف االفتقار
�إىل العدالة وامل�ساءلة

على الرغم من بع�ض
اخلطوات التي اتخذتها
ال�سودانية
احلكومة
ّ
لإ�صالح القوانني ،ما زالت
�أو�ضاع حقوق الإن�سان
على �أر�ض الواقع قامتة
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وال�سيا�سية 35.وت ��رددت تقارير ع��ن انتهاكات
ج�سيمة من جانب الطرفين ،بما فيها عمليات
قتل المدنيين المدبرة ،و�إط�لاق النار ع�شوائ ًّيا،
وا�ستخدام القوة المفرطة ،والإجهاز على المقاتلين
الأعداء الجرحى �أو الأ�سرى 36.وقد �شنت الحكومة
ٍ
ٍ
وغارات بالمدفعية على قرى ي�شتبه
هجمات جو ّي ًة
ب�إيوائها مقاتلي حركة العدل والم�ساواة ،ما �أ�سفر
عن وقوع �إ�صابات كثيفة بين المدنيين.
وتم ّثل عمليات الق�صف غير الدقيق تلك خر ًقا
للحظر ال��ذي فر�ضه القانون ال��دول��ي الإن�ساني
العالمي �ضد الهجمات التي ال تميز بين الأهداف
الع�سكرية والمدنيين .و ُي� َع� ُّد الأ�شخا�ص الذين
يمار�سون مثل هذه الهجمات �أو ي�أمرون بها من ق�صور جهود الإ�صالحات الحكوم ّية :على الرغم
37
من بع�ض الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإ�صالح
مرتكبي جرائم الحرب.
41
القوانين ،ف�إن �أو�ضاع حقوق الإن�سان على �أر�ض
الواقع ما زال��ت قاتم ًة فيما تتواتر التقارير عن
الف�شل في العمل �ضمن ال�ضوابط
تدهور الأح��وال في البالد .وم��ا زال��ت الأط��راف
�ساتية
الم� ّؤ�س ّ
جمي ًعا تمار�س انتهاك حقوق الإن�سان وخرق القانون
غ �ي��اب ال�م���س��اءل��ة ف��ي ق���ض��اي��ا ان�ت�ه��اك��ات حقوق ال��دول��ي الإن�ساني .وم��ن �أوج��ب الواجبات البدء
الإن �� �س��ان� :إن �إح ��دى العقبات الأ�سا�سية التي بتحقيقات حيادية و�شفافة و�شاملة ال�ستق�صاء
تعوق تح�سين �أو�ضاع حقوق الإن�سان في دارف��ور المزاعم وتحديد الفاعلين و�إخ�ضاعهم للم�ساءلة.
تتمثل في االفتقار ،على نطاق وا�سع� ،إلى العدالة وقد كررت المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق
والم�ساءلة في ق�ضايا االنتهاكات والإف�لات من الإن�سان في ال�سودان مطالبتها حكومة الوحدة
العقوبات التي تترتب عليها .ويتجلى ذل��ك في الوطنية ب��إع�لان التقارير التي ت�صدرها لجان
غياب المتابعة للوقائع والتحديات لتحديد هوية التحقيق من �أجل و�ضع حد للإفالت من الق�صا�ص
42
الجناة وتقديمهم �إل��ى المحاكمة العادلة ،وهذا وتعزيز حكم القانون.
ما حدث في الهجوم الذي �شنته �شرطة االحتياط
ومن الم�ؤ�سف �أن ميزان العدالة قد اخت ّل في
المركزية على الطويلة في � 12أيار/مايو  .2008دارفور ب�سبب االفتقار �إلى الموارد وغياب الإرادة
وتفيد م�صادر الأم��م المتحدة� 38أن��ه ل��م تتخذ ال�سيا�سية .ففي الربع الأول من العام ،2006
�دع ع ��ا ٌّم واح ��د ف��ي منطقة غ��رب
�أي��ة �إج��راءات قانونية �ضد الفاعلين ،بمن فيهم ك��ان ه�ن��اك م � ٍ
الم�س�ؤولون في القيادة ،ولم تُدفع �أية تعوي�ضات دارف��ور كلها ،كما لم يكن هناك �أكثر من اثنين
لل�ضحايا .وك��ان تعميم ح�صانة الجناة والآث��ار �أو ثالثة من ممثلي اال ّدع��اء العام لفترات زمنية
مزيدا من
ال�سلبية لأفعالهم �أم��و ًرا ظاهر ًة للعيان في كثير مطولة .وقد تر ّددت تقارير مفادها �أن ً
والجنو�سي في دارفور ،ممثلي االدع��اء العام قد و�صلوا �إلى المنطقة في
من حوادث العنف الجن�سي
ّ
وك��ذل��ك ف��ي االنتهاكات الخطيرة الأخ ��رى التي ت�م��وز/ي��ول�ي��و  .2007غ�ي��ر �أن معظمهم يقيم
39
ف��ي البلدات الكبيرة البعيدة ع��ن المحتجزين
يحظرها القانون الدولي.
والم�شتكين في القرى والبلدات النائية الذين ما
عدلي من�صف وف ّعال
التكري�س القانوني لح�صانة موظفي ال��دول��ة زالوا يتط ّلعون �إلى قيام ٍ
نظام ٍّ
43
ف��ي ال �ق��ان��ون :م��ا زال القانون يمنح ح�صانات يمكن اللجوء �إليه.
بعد ا�ستعرا�ضنا ال�سابق للقيود التي ت�ؤثر في
للموظفين الحكوميين الم�سلحين ويتطرق قانون
ال�شرطة الجديد �إلى ح�صانة �أفراد ال�شرطة� ،إذ ق��درة ال��دول العربية على �ضمان �أم��ن الإن�سان،
ين�ص في المادة  45منه على ما يلي« )1( :ال ُت َّتخذ يه ّمنا �أن ننظر هنا في احتماالت تحول هذه الدول
�إج��راءات جنائية بحق �أي �شرطي ارتكب �أي فعل �إلى االلتزام بحكم القانون في الم�ستقبل .ويع ّد
ُيعت َبر فع ًال �إجرام ًّيا �أثناء تنفيذه مهامه الر�سمية �إ�صالح �أجهزة الحكم بهدف �ضمان عدم ا�ستمرار
�أو ب�سببها ،وال تجوز محاكمته �إال ب�إذن �صادر عن الممار�سات التمييزية وانتهاك �أمن الإن�سان هو
وزير الداخلية �أو �أي �شخ�ص مخول )2( .تتحمل الخطوة الأولى في هذا الم�سار الطويل.

الدولة مبلغ التعوي�ض (�أو الدية) الذي يدفَع عن
�أي �شرطي في ح��ال ارتكابه فع ًال ُيعتبر جريمة
�أثناء �أدائه مهامه الر�سمية �أو ب�سببه )3( .على �أي
�شرطي يواجِ ه �أية �إجراءات قانونية تقت�ضي و�ضعه
قيد االحتجاز القانوني �أن ي�لازم ثكنته ،ريثما
يتم البت في الإج ��راءات التي يتوجب اتخاذها
بحقه ».و�أكدت الحكومة �أن القانون المذكور يمنح
�أفراد ال�شرطة ح�صان ًة من الإجراءات القانونية،
و�أن هذه الح�صانة تُرفَع تلقائ ًّيا بنا ًء على طلب
ال�شخ�ص المت�ضرر ،و ين�ص على �إجراءات م�ساءلة
40
في حال ارتكاب تجاوزات.
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الق�سم الثاين :ال�سبيل �إىل الإ�صالح

وقد �شهد العقد الأخير ع ّدة محاوالت من جانب محاكمة ،وجراء التعذيب ،وبخا�صة ما يتعر�ض له
الحكومات العربية لمعالجة ق�ضية الإ�صالح ،وفي الطلبة و�أع�ضاء التجمعات ال�سيا�سية المعار�ضة.
الوقت نف�سه برز على نحو ّ
مطرد دور الحركات
ال�سيا�سية والمجتمع المدني في هذا ال�سبيل .وفي
�أعقاب �أحداث � 11أيلول�/سبتمبر  ،2001تعر�ض  .1الجهود الحكومية من �أجل الإ�صالح
ّ
بع�ض البلدان العربية ل�ضغوط خارجية من جانب
القوى الغربية للقيام بالإ�صالح ال�سيا�سي .و�أ ّدت ت�ت��اب�ع��ت ف��ي ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي ��رة م��وج��ات من
هذه الأطراف الثالثة �أدوا ًرا مختلف ًة في محاوالت المبادرات التي بد�أها القادة في البلدان العربية
الإ�صالح في البلدان العربية.
لتحقيق الإ�صالح ال�سيا�سي و�شملت ،على �سبيل
�أعربت «منتديات ال�شباب العرب» التي ُعقدت المثال ،قيام هيئات وجمعيات تمثيلية منتخبة في
بالتزامن م��ع �إع ��داد ه��ذا التقرير ع��ن �إدانتها الإمارات وعمان وقطر؛ وعودة مثل هذه المجال�س
ال�شديدة لنواحي الق�صور ال�سيا�سي في المنطقة كما في البحرين؛ و�إج��راء انتخابات رئا�سية مع
منتقد ًة بق�سو ٍة الم�سار
ال�سيا�سي العام وعلى �أكثر ت�ع��دد المر�شحين ف��ي م�صر ف��ي ال�ع��ام 2005؛
ّ
من �صعيد .وركز الم�شاركون ،في تحليلهم النعدام وتنظيم انتخابات جزئية للمجال�س البلدية (مع
الأمن في البلدان العربية ،على �إق�صاء المجتمع ق�صرها على الرجال) ،في ال�سعودية في العام
أي�ضا �إ�صدار
المدني عن دائرة �صنع القرار؛ وغياب الحريات  .2006وت�ض ّمنت مبادرات الإ�صالح � ً
ال�سيا�سية؛ وت�سيي�س الإ� �س�لام؛ واالف�ت�ق��ار �إل��ى مد ّونة الأح��وال ال�شخ�صية في كل من الجزائر
مقومات الحكم الر�شيد؛ والإرهاب ،وغياب تداول والمغرب؛ وت�شكيل «هيئة الإن�صاف والم�صالحة»
ال�سلطة ب�صورة �سلمية ،وقمع التعددية؛ والعقبات في المغرب.
التي يواجهها ال�شباب في الو�صول �إلى الوظائف
�أما الدوافع �إلى هذه الإ�صالحات فهي مو�ضوع
الحكومية؛ وقمع الأقليات؛ والبيروقراطية الخانقة؛ نقا�ش وا�سع .ويرى بع�ضهم �أن الدافع هو نتيجة
وتف�شي الف�ساد في الأج�ه��زة الحكومية .و�أ�شار ر��ض��وخ الحكومات الع�ت�ب��ارات ال �� �ض��رورة .فقد
كثيرون �إلى �أن �أ�شكال الديمقراطية في البلدان ب��د�أت حركات التململ واال�ضطرابات ال�شعبية
العربية لي�ست �أكثر من ادعاءات
وعرو�ض وهمية بال�ضغط على الحكومات لإحداث التغيير والح ّد
ٍ
للأبهة الفارغة .غير �أن عدد ًا من الم�شاركين �أ�شار من احتماالت انت�شار اال�ضطراب المدني .ويرى
وجهها
�إلى �أن المنطقة ال يمكنها �أن ت�ستورد الديمقراطية �آخرون �أن هذه التطورات تعود �إلى «ن�صيحة» ّ
من الخارج ،و�إنما عليها �أن ت�شجع على تناميها في الحلفاء اال�ستراتيجيون لتلك الحكومات بالر�ضوخ
�إطار الثقافة العربية.
للمطالب ال�شعبية في �أعقاب ح��رب الخليج في
وت�ط��رق ال�شباب م��ن الم�شرق ال�ع��رب��ي �إل��ى ال�ع��ام � 1991أو غ��زو ال�ع��راق ف��ي ال�ع��ام .2003
�ضعف جماعات المعار�ضة ال�سيا�سية التي ت�ؤ ّدي ،ومهما كانت الدوافع ،ف�إن هذه الإ�صالحات ،على
في ر�أيهم ،دو ًرا فارغً ا .وترددت �أ�صداء هذا النقد �أهميتها ،لم تغ ّير من الأ�س�س البنيوية لل�سلطة في
لدى بع�ض الم�شاركين من بلدان المغرب العربي ،البلدان العربية ،حيث ما زالت ال�سلطة التنفيذية
وكان ثمة توافق على �أن الخطر الأكبر الذي يهدد هي �س ّيدة الموقف وال تخ�ضع لأي �شكل من �أ�شكال
�أم��ن الإن���س��ان العربي ي��أت��ي م��ن �أنظمة الحكم الم�ساءلة .وم��ن الم�ؤكد �أن قيمة الإ�صالحات
الت�سلطية ،وال�ق�ي��ود المفرو�ضة على الحريات التي ا�ستحدثتها الحكومات قد ت�ضاءلت بفعل
الأ�سا�سية ،وعنا�صر الق�صور والعجز في العمل التعديالت الد�ستورية �أو الت�شريعية التي تنتق�ص
�سي وال�شفافية والم�ساءلة .واتفق اللبنانيون من حقوق الأف��راد في مجاالت �أخ��رى ،وبخا�صة
الم� ّؤ�س ّ
مع �أقرانهم في بلدان المغرب العربي على �أن الحقّ في التنظيم والم�شاركة في انتخابات حرة
التدخل الأجنبي قد عمق من الخالفات ال�سيا�سية ونزيهة.
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي المنطقة .وت �ط��رق الم�شاركون
فقد راف��ق الد�ستو َر العراقي الجديد تمدي ٌد
الم�صريون وال�سودانيون �إلى المخاطر المتعاظمة لحالة الطوارئ يجيز تعليق الأحكام الد�ستورية
التي يتعر�ض لها المواطنون جراء االعتقال دون المتعلقة بالحريات .وف��ي �أعقاب تعديل المادة
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

تتابعت يف ال�سنوات
الأخرية موجات من
املبادرات الإ�صالحية
يف البلدان العربية

الدوافع �إىل هذه
الإ�صالحات هي مو�ضوع
نقا�ش وا�سع
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مل تغيرّ الإ�صالحات من
الأ�س�س البنيوية لل�سلطة
يف البلدان العربية حيث ما
زالت ال�سلطة التنفيذية
�سيدة املوقف
هي ّ

اخلطوط الفا�صلة الأكرث
�أهمية داخل النخب احلاكمة
تعك�س تفاو ًتا بني الأجيال
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 76م��ن ال��د��س�ت��ور ال�م���ص��ري ح��ول االن�ت�خ��اب��ات
الرئا�سية ،الذي ي�سمح بتعدد المتر�شّ حين� ،صدر
قانون يح�صر حق التر�شُّ ح بقيادات الأحزاب التي
كانت قائمة عند �إنفاذ القانون .كما �أن م�صر
د�أبت على تمديد حالة الطوارئ المفرو�ضة فيها
و�آخ��ره��ا في �أيار/مايو من ع��ام  2008حين ّتم
تمديدها لفترة عامين �إ�ضافيين �أو لحين �صدور
قانون مكافحة الإرهاب .و�أعقب ذلك اتفاق على
تعديالت د�ستورية تجيز �إح��ال��ة المدنيين على
ّ
وتحظر ت�شكيل �أي حزب على
محاكم ع�سكرية،
�أ�سا�س ديني �أو طبقي ،والقيام ب�أي ن�شاط �سيا�سي
على �أ�سا�س ديني.
وف��ي ه��ذا ال���س�ي��اق ج��رت ت �ط��ورات مماثلة
في الجزائر بعد �إق��رار الميثاق من �أج��ل ال�سلم
وال�م���ص��ال�ح��ة ال��وط�ن�ي��ة ال���ذي ع��ال��ج ت��داع�ي��ات
المواجهات العنيفة في ت�سعينات القرن الما�ضي.
فتال ذلك تمديد الفترة الرئا�سية مدة �سنتين،
و�إل �غ��اء تحديد ع��دد ال �م��رات ال�ت��ي ير�شح فيها
الرئي�س نف�سه لالنتخابات وا��س�ت�م��رار الحظر
المفرو�ض على الجبهة الإ�سالمية للإنقاذ .وحدث
تحرك مماثل في تون�س حيث ّتم تعديل الد�ستور
لرفع ال�سن التي ي�سمح فيها للرئي�س بمزاولة
مهماته ،و�ألغي عدد الفترات الرئا�سية للرئي�س
الواحد .وظل حزب النه�ضة ،الإ�سالمي االتجاه،
خارج نطاق الأحزاب التي يق ّرها القانون.
ونهجت هذا النهج ك ٌّل من الإمارات وال�سعودية
وال�سودان وقطر :فو�ضعت حكومة الإمارات القواعد
الأ�سا�سية النتخاب المجل�س الوطني االتّحا ّدي،
ولكنّها ح�صرت الأع�ضاء المنتخبين بالن�صف،
والناخبين ب�ألفي مواطن فقط ،يختارهم حكام
الإم� ��ارات ال�سبع .و�سمحت ال�سعودية بت�شكيل
ّ
منظمة لحقوق الإن�سان ،ولكنّها قامت بح�صر
العملية االنتخابية ب�م��دن معينة ،وبالمجال�س
البلدية فقط .و�أعلنت الحكومة ال�سودانية د�ستو ًرا
جديدا بعد الم�صادقة على اتفاقية «نيفا�شا»،
ً
ٍ
�صالحيات وا�سع ًة
ثم �أتبعت ذلك بقانون يعطيها
لقبول وح ّل الجمعيات ال�سيا�سية .و�أخي ًرا� ،أعلنت
قطر د�ستو ًرا يدعو �إلى انتخاب مجل�س للدولة ،ثم
نزعت الجن�سية ب�صورة موقتة عن نحو �ستة �آالف
من المواطنين بدعوى �أنه لم يكن لديهم ما يثبت
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انتماءهم �إلى الدولة.
غال ًبا ما يعتقد ال�صحافيون والأكاديميون �أن
ثمة �أجنح ًة متعددة داخل النخب الحاكمة في الدول
العربية ،ويم�ضي بع�ضهم بعيد ًا في الت�شخي�ص �إلى
حد ت�صنيف هذه الأجنحة – بين مت�صلب مت�شدد،
و�آخر �إ�صالحي – ويربطون تبني الإ�صالحات بما
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

يعتقدون �أنه النفوذ المتزايد للجناح الإ�صالحي.
�صحيح �أن �أع �� �ض��اء ال�ن�خ��ب ال�ح��اك�م��ة ،وحتى
م�ؤ�س�ساتهم المختلفة ،ال يتفقون في كل الظروف
على جميع التفا�صيل في ال�سيا�سة العامة ،غير �أنه
لي�س من الوا�ضح في �أي حال من الأحوال �أن مثل
هذه االختالفات ي��دور حول ق�ضية االنتقال �إلى
مزيد من الديمقراطية .وواقع الأمر �أن الخطوط
الفا�صلة الأكثر �أهمية داخل النخب الحاكمة في
الدول العربية – وهي التي تظهر للعيان بالن�سبة
�إل��ى المراقبين من الخارج – �إنما تعك�س ،على
ما يبدو ،تفاوت ًا بين الأجيال ،وبين مراكز القوى
الم�ؤ�س�سية ،واالنتماءات الأيديولوجية.
وت �ع � ّد االن �ق �� �س��ام��ات الأي��دي��ول��وج �ي��ة و��س��ط
النخب الحاكمة في البلدان العربية من معوقات
الإ��ص�لاح ،وال�سمة الأه��م فيها هي التي تف�صل
بين ال�ح��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ،ال�ت��ي تعتزم �إع��ادة
هيكلة النظم ال�سيا�سية في بلدانها وفق مفهومها
لل�شريعة الإ�سالمية ،من جه ٍة ،و�أكثرية �أع�ضاء
النخب الحاكمة ال��ذي��ن ي�ب��دون م��ن ج�ه� ٍة ثانية
احترامهم لتلك المبادئ غير �أن�ه��م منفتحون
على م�صادر �أخ��رى ي�ستر�شدون بها في تطوير
ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي .وتتج ّلى ه��ذه االنق�سامات
ب�صورة وا�ضحة في البلدان التي ت�سمح للحركات
الإ�سالمية بممار�سة الن�شاط ال�سيا�سي ،و�إن لم
يكن معترفًا بها ك�أحزاب �سيا�سية .وبينما تطالب
الحركات الإ�سالمية في جناح المعار�ضة بالمزيد
من الحرية ال�سيا�سية ،يبقى االختالف الأ�سا�سي
بينها وبين النخب الحاكمة دائ ًرا حول كيفية تبنّي
قوانين �إ�سالمية ،ومفهوم الطرفين لأحكامها.
.2المطالبة بالإ�صالح:
الفئات المجتمعية
�أيمكن �أن يتحقّق التح ُّول نتيج َة ٍ
ح�شد �سيا�سي تقوم
به الفئات المجتمعية التي تعتقد �أن م�صالحها
وم�صالح الدولة تتقارب وتلتقي عند الدعوة �إلى
حكم القانون؟ ثمة �أربع قوى في البلدان العربية
يمكن �أن يكون لها دور في هذا المجال  -جماعات
المعار�ضة ال�سيا�سية ،وف��ي مقدمتها الحركات
الإ�سالمية ،ومنظمات المجتمع المدني ،و�أ�صحاب
الأع�م��ال ،و�أخ�ي� ًرا المواطنون ،عندما تتاح لهم
فر�صة الم�شاركة عن طريق �صناديق االقتراع .فما
هي احتماالت التغ ّير الذي يمكن �أن تحدثه هذه
الأطراف في الم�ستقبل؟

قوى المعار�ضة ال�سيا�سية
والحركات الإ�سالمية

في معظم البلدان العربية التي يظهر فيها �شكل
م��ن �أ��ش�ك��ال نظام تعدد الأح� ��زاب ،مثل الأردن
وتون�س والجزائر وم�صر واليمن� ،أو في البلدان
التي ا�شتمل النظام ال�سيا�سي فيها على التعددية
ال�سيا�سية منذ اال�ستقالل ،مثل لبنان والمغرب،
تم ّثل الحركة الإ�سالمية �أحد الأجنحة الرئي�سة
ف��ي ال�م�ع��ار��ض��ة .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �أن الحركة
الإ�سالمية تم ّثل العن�صر الأ�سا�سي في الفئة التي
ت�س ّلمت مقاليد ال�سلطة في ال�سودان منذ انقالب
�آب�/أغ�سط�س  ،1989وف��ي العراق منذ �سقوط
�صدام ح�سين ،وفي الأر�ض الفل�سطينية المحتلة
بعد انتخابات العام  .2006وت�ؤيد بع�ض حركات
المعار�ضة الإ��س�لام�ي��ة المطالبة بحق ت�شكيل
الأح��زاب ال�سيا�سية والتنظيم والحرية الفكرية
واالنتخابات النزيهة ،وبو�ضع القيود على ال�سلطة
التنفيذية.
ٍ
�سيا�سات
وق��د انتهجت الحكومات العربية
مختلف ًة للتعامل مع الحركات الإ�سالمية ،كان من
بينها تبنّي بع�ض مطالبهم ومنحهم حق التنظيم
والم�شاركة ال�سيا�سية جن ًبا �إلى جنب مع الأحزاب
ال�سيا�سية الأخ ��رى ،كما هي الحال في الأر���ض
الفل�سطينية المحتلة والأردن وال �ع��راق ولبنان
حد ما في المغرب .وتجدر الإ�شارة ان
واليمن و�إلى ٍّ
أي�ضا جمعيات �إ�سالمية ،لكن غير حزبية،
هناك � ً
في البحرين والكويت .من ناحية �أخرى نجد �أن
حكومتي تون�س وم�صر قد فر�ضتا حظ ًرا تا ًّما على
الحركات الإ�سالمية ،كما حظرت الجزائر الجناح
الرئي�سي من هذه الحركة .ومع ذلك ،ف�إن الحكومة
الم�صرية ت�سمح للأفراد المنتمين �إلى الإخوان
الم�سلمين بالم�شاركة في االنتخابات كم�ستق ّلين.
وف��ي جميع الحاالت التي تق ّدم فيها الحكومات
ٍ
تنازالت للتعددية ال�سيا�سية ،نرى �أنّها
العربية
تتّخذ ما يلزم من احتياطات �ض ّد احتمال فوز
الحركات الإ�سالمية في االنتخابات البرلمانية،
من خالل توظيف �أ�ساليب قانونية (با�ستخدام
الأغلبية التي تتمتع بها في المجال�س التمثيلية) �أو
�إدارية ،للحيلولة بينها وبين الو�صول �إلى ال�سلطة.
وعلى الرغم من َت َم ْو ُ�ضع الحركات الإ�سالمية
ع �ل��ى ال �م �� �س��رح ال���س�ي��ا��س��ي ف � ��إن االن �ت �ق��ال �إل��ى
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال ي�م� ّث��ل مطلبها اال�ستراتيجي
و�إنما هو �سبيلها �إلى ال�سلطة .وهذا ما �سيمكنها
م��ن تنفيذ ه��دف�ه��ا اال��س�ت��رات�ي�ج��ي وه ��و �إع ��ادة
بناء المجتمعات العربية وفقًا لر�ؤيتها الخا�صة

وبعيدا عن التعليق على نوايا القيادات
للإ�سالمً .
ف��ي ه��ذه ال�ح��رك��ات ،ف ��إن ال�شكوك تحوم حولها
في �أو�ساط بع�ض الجماعات في البلدان العربية
وخارجها .وتتركز المخاوف الرئي�سة في �إمكان
قيام هذه الحركات باالنتقا�ص من الحريات التي
دعت �إليها حالما تتولى هي نف�سها زمام ال�سلطة.
وقد درج بع�ض زعامات المعار�ضة الإ�سالمية،
في غير مرة ،على اعتبار حرية االعتقاد والر�أي
والتعبير و�سل�سلة من الحريات ال�شخ�صية منافية
لما يعتقدون �أنه الإ�سالم الحق .ولم تفلح البيانات
التي �أ�صدرها بع�ض هذه الحركات ،مثل برنامج
الإخوان الم�سلمين في م�صر ،في تبديد مثل هذه
ال�شكوك 45.ونظ ًرا �إلى المكانة ال�شعبية التي تتمتع
بها ه��ذه الحركات ،من جهة �أخ��رى ،فال ُيعقل
ا�ستمرار حرمان الجماعات التي ترف�ض ا�ستخدام
الأ�ساليب العنيفة من الحق في ت�شكيل �أح��زاب
�سيا�سية معترف بها قانون ًّيا.

انتهجت احلكومات العربية
�سيا�سات خمتلفة للتعامل
مع احلركات الإ�سالمية

منظّ مات المجتمع المدني

تن�شط حركات المجتمع المدني في عدة بلدان
عربية حيث بلورت لنف�سها ه ّوي ًة �سيا�س ّي ًة وبد�أت
بالتعبير عن مواقفها تجاه الق�ضايا المطروحة.
وف��ي حين �أدت المعار�ضة ال���ش��دي��دة لمطالبة
منظمات المجتمع المدني بال�شفافية وبالمزيد
من حرية التعبير في تون�س و�سورية �إل��ى �إيقاف
ن�شاطها في هاتين الدولتين ،ف�إن الحركات في
لبنان وم�صر والمغرب حققت تق ّد ًما بعيد المدى.
فالأ�ساليب التي انتهجتها حركة «كفاية» في م�صر
دفعت المواطنين �إلى ا�ستخدام تجمعات االحتجاج
الجماعية لفر�ض مطالبها على الحكومة .وتجلى
ذلك ،في وقت الحق ،في موجة ال �سابق لها من
االحتجاجات الجماهيرية التي �ضمت �أطيافًا
من الطبقات والفئات االجتماعية ،وبخا�صة في
العامين  2007و.2008
وتتباين ردود فعل الحكومات العربية تجاه
�ضغوط منظمات المجتمع المدني الداعية �إلى
�إقرار الحقوق� ،إذ يقوم بع�ضها بحظر ن�شاط هذه
المنظمات ك ّل ًّيا بينما تت�ساهل معها حكومات �أخرى
مع الت�ضييق على عملياتها �إلى �أق�صى حد ممكن
ب�إغراقها في الإجراءات الروتينية وو�ضع العراقيل
�أمام عملية ت�سجيلها والتدقيق في تمويلها وال �سيما
�إذا كان من م�صادر �أجنبية.
ويتعاي�ش معظم ه��ذه ال�م�ن� ّ�ظ�م��ات م��ع تلك
القيود ،فتحاول �أن ت�ستفيد منها مداورةً .وبالن�سبة
�إل��ى معظمها تتم ّثل القنوات المفتوحة للمناداة
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

ال ُيعقل ا�ستمرار حرمان
اجلماعات التي ترف�ض
ا�ستخدام الأ�ساليب
العنيفة ،من احلق يف
ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية
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ت�ؤدي منظمات املجتمع
مهما
دورا ًّ
املدين العربية ً
يف ت�سليط ال�ضوء على
ق�ضايا حقوق الإن�سان

تعثرّ ت جهود املنظمات
املدنية لدفع املجتمعات
العربية نحو حكم القانون
جراء تردد الأحزاب
ال�سيا�سية يف التعاون معها

بالتنمية الديمقراطية في البلدان العربية في عدد
من الن�شاطات مثل �إ�صدار البيانات التي تع ّبر عن
الموقف من ق�ضايا الحرية ،والتوعية من خالل
ن�شر التقارير عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان في تلك
البلدان ،وتنظيم الدورات التدريبية والم�ؤتمرات
حول الم�سائل المتعلقة بحقوق الإن�سان .ويلج�أ
بع�ض المنظمات �إلى القانون عندما تبدو الفر�صة
�سانح ًة لوقف االنتهاكات عن طريق المحاكم.
ت�ؤدي منظمات المجتمع المدني العربية دو ًرا
مه ًّما في ت�سليط ال�ضوء على ق�ضايا حقوق الإن�سان،
وفي �إظهار االهتمام العام عن طريق مداخالتها
حول هذه الق�ضايا .غير �أن ال�صورة العامة لهذه
المنظمات كثي ًرا ما تتعر�ض للت�شويه من جانب
الحكومات التي درجت على و�صفها بالعمالة للدول
الأجنبية ،وباالعتماد كذلك على التمويل الأجنبي.
كما تواجه هذه المنظمات كثي ًرا من التعقيدات
والعراقيل والم�ضايقات التي تفر�ضها الحكومات
مما ح َّد من االنت�ساب �إليها .ي�ضاف �إلى ذلك �أن
جهود هذه المنظمات المدنية لدفع المجتمعات
العربية نحو حكم القانون قد تعثرت جراء تردد
الأحزاب ال�سيا�سية في التعاون معها.
�أ�صحاب الأعمال

ال ي ��ؤدي القطاع الخا�ص دو ًرا �سيا�س ًّيا م�ستق ًّال
ف��ي ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،م��ع �أن��ه ب��د�أ ب��ال�ب��روز في
الإطار 6-3

الحياة ال�سيا�سية القت�صادات ال�سوق الآخ��ذة
ف��ي التو�سع ف��ي المنطقة .ول��م يذهب �أ�صحاب
الأع�م��ال حتى الآن �إل��ى �أبعد من كونهم �شركاء
ثانويين في بيروقراطية الدولة .ولع ّل ال�سبب في
عجزهم عن �أن يكونوا من ق��وى الدفع الم�ؤثرة
االقت�صادي المتميز للدولة في
يعود �إل��ى الثقل
ّ
البلدان العربية – والذي يتجاوز ما هو قائم في
المناطق النامية الأخ ��رى .فمع ّدالت ا�ستهالك
المحلي فيها،
إجمالي
الدولة ً
ّ
قيا�سا �إلى الناتج ال ّ
وكذلك حجم عائداتها بالن�سبة �إلى الناتج المحلي
الإجمالي ،هما �أكبر مما نجده في نظائرها من
بلدان الجنوب ،وهذا ما يتيح للدول العربية قد ًرا
من ال�سيطرة على الحياة االقت�صادية ال ت�ضاهيها
فيه �أغلب البلدان النامية الأخرى .وينبثق الجانب
الأكبر من هذه ال�سيطرة من النفط ،الذي تذهب
عائداته �إلى الحكومة وت�ش ّكل الم�صدر الرئي�سي
للدخل المبا�شر وغير المبا�شر في البلدان العربية
ال�م���ص� ّدرة للبترول .ي�ضاف ال��ى ذل��ك الحجم
الكبير للقطاع العام في عدد من البلدان العربية،
مثل الجزائر وال�سودان وليبيا وم�صر ،وهو مازال
ي��ؤدي دو ًرا م�ؤ ّث ًرا في الحياة االقت�صادية مع �أن
هذه البلدان �أخذت بنقل ملكية هذه الأ�صول التي
تملكها ال��دول��ة �إل��ى القطاع الخا�ص وال�شركات
الأجنبية.
وي�سهم في تو�ضيح هذه المالحظات � ّأن حجم
العائدات الحكومية بالن�سبة �إلى الناتج المحلي

�إعالن اال�ستقالل الثاين :نحو مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سي يف البلدان العربية

اغتنمت عدة منظمات مدنية منا�سبة انعقاد القمة العربية في تون�س في �أيار/مايو  2004لت�صعيد دعوتها وتجديدها
خارج النطاق الر�سمي في م�ؤتمر عقدته في بيروت في �آذار/مار�س  .2004و�شاركت في الم�ؤتمر اثنتان وخم�سون
عربيا .وعقد االجتماع بمبادرة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،ومنظمة هيومن
بلدا
منظّ م ًة من ثالثة ع�شر ً
ًّ
رايت�س ووت�ش ،ومنظمة حقوق الإن�سان الفل�سطينية ،و�أ�صدر المندوبون وثيق ًة �أطلقوا عليها ا�سم «�إعالن اال�ستقالل
الثاني» لخ�صت مطالبة المجتمع المدني بالتغيير ال�سيا�سي كما رف�ضت الوثيقة مقترحات الإ�صالح الوافدة من الخارج
لأنها تعك�س الم�صالح الأجنبية ،ال العربية .وقد طرح الإعالن مجموع ًة من المبادئ ال�شاملة للإ�صالح ال�سيا�سي في العالم
العربي .طالب الإعالن بما يلي:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

احترام حق تقرير الم�صير لجميع ال�شعوب.
االلتزام بمبادئ حقوق الإن�سان ،ورف�ض جميع االفتراءات القائمة على الخ�صو�صية الثقافية والتالعب بالعواطف
القومية.
ٍ
حريات �أخرى.
رف�ض تجزئة حقوق الإن�سان ،و�إعطاء الأولوية لبع�ض الحريات على ح�ساب
الت�سامح العام بين المعتقدات الدينية والمدار�س الفكرية.
�إن�شاء �أنظمة برلمانية �سليمة.
ا�شتمال الد�ساتير العربية على �ضمان التعددية ال�سيا�سية والفكرية.
رف�ض العنف في العمل ال�سيا�سي.
معار�ضة �إعالن الطوارئ� ،إال في حاالت الحرب والكوارث الطبيعية.

امل�صدر :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان .2004
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الإج �م��ال��ي ف��ي ب �ل��دان ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أفريقيا �أعلى بدرجة كبيرة منه في بلدان الجنوب
على العموم .فقد بلغت ه��ذه الن�سبة  25.6في
المائة في بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
في العام  ،2005و 13.0في المائة في البلدان
المنخف�ضة ال��دخ��ل؛ وق�ب��ل ذل��ك بع�شر �سنوات
( ،)1995كان المعدل في الفئة الأولى من الدول
 26.1في المائة ،بينما بلغ  13.3في المائة في
البلدان النامية المنخف�ضة الدخل ،و 17.2في
المائة في البلدان المتو�سطة الدخل 46.وح�سب
التقرير االقت�صادي العربي الموحد ( ،)2006بلغ
هذا المعدل الذروة في الدول الأع�ضاء في منظمة
�أوب��ك في العام � ،2005إذ و�صل �إلى  68.04في
المائة في ليبيا ،و 48.62في المائة في ال�سعودية،
ونحو  40في المائة �أو �أق��ل قلي ًال في الجزائر،
وعمان ،وقطر ،والكويت؛ ورا َوح بين الثلث و�أقل
من الخُ م�س في البلدان العربية الأخرى .وبلغ حده
الأدنى في ال�سودان ( 17.84في المائة) .ويمكن
تف�سير هذه المعدالت ب��أن النفط ،ال��ذي تذهب
عائداته في معظمها �إلى الحكومة ،يمثل  71في
47
المائة من دخل الحكومة في البلدان العربية.
ي�ؤ ّدي هذا النوع من االقت�صاد ال�سيا�سي �إلى
تعزيز �سيطرة الحكومة على القطاع الخا�ص
في معظم البلدان العربية .وتظ ّل الحكومة هي
ال�شريك الأ�سا�سي� ،إما لأن جذورها �ضاربة في
القطاع الخا�ص ،كما هي الحال في بلدان الخليج،
�أو ل ّأن الم�صارف التي تمتلكها الدولة هي م�صدر
التراكم الر�أ�سمالي ل�شركات القطاع الخا�ص
الكبرى� ،أو لأن المقاوالت الحكومية هي م�صدر
الربح لل�شركات التي تتو ّلى تنفيذها 48.ومقابل
الخا�ص في دعم التح ّول الديمقراطي
دور القطاع
ّ
ف��ي بع�ض دول �أميركا الالتينية وج�ن��وب �شرق
�آ�سيا ،وبخا�صة كوريا الجنوبية ،تبقى ال�شرائح
العليا من القطاع الخا�ص في البلدان العربية،
ٍ
ا�ستثناءات قليلة ،هي من �شركاء الحكومة
مع
الذين بد�أ نفوذهم بالتزايد المطرد .وحتى عندما
تتجه الحكومات التي تتولى ال�سلطة �إل��ى درجة
من التعددية ال�سيا�سية ،ف��إن �أ�صحاب الأعمال
في القطاع الخا�ص يميلون �إلى م�ساندة الحزب
الحاكم �أو العائلة الحاكمة .ولهذا ف�إن الأحزاب
ال�سيا�سية الليبرالية التي تتمتع ع��اد ًة بقاعدة
اجتماعية م�ؤثرة في محيط �أ�صحاب الأعمال �أو
في �أو�ساط طبقة و�سطى تقدمية ال وجود لها في
�صفوف المعار�ضة ال�سيا�سية في البلدان العربية.
من هنا ف�إن �أ�صحاب الم�شروعات التجارية في
المنطقة لم يظهر لهم دور حتى الآن في م�سيرة
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القطاع اخلا�ص يف العامل العربي :خارطة طريق نحو الإ�صالح

ال يقوم القطاعان الخا�ص والعام ب�أدوار متميزة م�ستقلة في ال�شرق الأو�سط؛ فالخط الفا�صل بين
فلنن�س مفهوم القطاع الخا�ص كما هو معروف
ما هو عام وما هو خا�ص غير محدد ب�صورة وا�ضحة.
َ
في المجتمعات الغربية حيث النظام القانوني متقدم ج ًّدا كما �أن الت�شديد على ال�شفافية وخ�ضوع
الحكومة وال�شركات للم�ساءلة يعطي فكر ًة �أو�ضح عن الخط الفا�صل بينهما .هذه المعايير ال
تنطبق على منطقة ال�شرق الأو�سط/الخليج .ذلك �أن الدولة هي التي تحتفظ بملكية ال�شركات
الع�شر الكبرى في دول مجل�س التعاون الخليجي (ومنها ،على �سبيل المثال� ،سابك ال�سعودية،
ومجموعة بنك الإمارات ،وقطر لالت�صاالت).
الخا�ص عائالت تجارية ذات عالقة وثيقة بالدولة؛ وهذه العالقة
كما ت�سيطر على القطاع
ّ
تحدد موقف هذا القطاع من ق�ضية الإ�صالح ال�سيا�سي .هذا ال يدعو �إلى اال�ستغراب �أو
هي التي ّ
التقرب
م�صلحتها
من
أن
�
الكبرى
التجارية
العائالت
تجد
ال�صناعية،
المجتمعات
كل
ففي
الده�ش:
َ
ّ
من مراكز ال�سلطة ال�سيا�سية ،وت�سعى �إلى تولي المنا�صب الر�سمية �أحيا ًنا .وتن�ش�أ المطالبة
بال�شفافية والإ�صالح ال�سيا�سي من التو�سع المطرد في �صفوف المقاولين و�أ�صحاب الفعاليات
االقت�صادية ،وفي تعاظم المناف�سة بين فئات التجار .وقد �أدى ذلك �أحيا ًنا �إلى مطالبة وا�ضحة
�سيما في ما يتعلّق بالم�صالح
بقدر �أكبر من ال�شفافية والم�ساءلة في �صنع القرارات الحكومية ال ّ
التجارية في المقام الأول.
إ�صالحيا عندما تعجز الحكومات ،كما هو الحال في
�
ا
دور
الخا�ص
القطاع
في �ضوء ذلك ،ي� ّؤدي
ًّ
ً
معظم الحاالت ،عن التخطيط للإ�صالح وتطبيقه بنف�سها .على القطاع الخا�ص �أن يتخطى حدوده
الطبيعية وي�ساند الحكومات لت�شجيع الإجراءات الإ�صالحية في المجاالت التي ت�ؤثر في م�صالحها،
مثل �إ�صالح الجهاز الق�ضائي .وقد يبد�أ القطاع الخا�ص بت�أ�سي�س الجمعيات غير ال�سيا�سية �أو
ٍ
مبادرات ي� ّؤدي فيها دور ال�شريك
فرق العمل التي تمثّل المجتمع المدني .وقد يطلق هذا القطاع
فعالة.
للحكومة للقيام ب�إجراءات �
إ�صالحية ّ
ّ

امل�صدر :بن �صقر .2007

الإ�صالح ال�سيا�سي ،وربما اكتفوا وقنعوا بالنفوذ
ال�سيا�سي والف�ضاء االقت�صادي الذي ح�صلوا عليه
ج��راء االنتقال �إل��ى �سيا�سات ال�سوق في البلدان
العربية.
دور المواطنين العرب

ي�شعر القليل من العرب ب� ّأن في و�سعهم ،وب�صفتهم
الفردية كمواطنين� ،أن يغ ّيروا الأو�ضاع الراهنة
في بلدانهم عن طريق �آليات الم�شاركة ال�سيا�سية.
ويتّ�ضح ذل��ك ف��ي انخفا�ض م�ستوى الم�شاركة
ال�سيا�سية في البلدان العربية الأكثر ا�ستقرا ًرا.
ويرتبط ارتفاع م�ستوى الم�شاركة في الدول الأخرى
بدرجة النجاح في ح�شد الناخبين وا�ستقطابهم
على �أ�س�س طائفية �أو قبلية/ع�شائرية ال عالقة
لها بالق�ضايا ال�سيا�سية العامة ،كما هي الحال في
الكويت واليمن� ،أو ب�سبب ح ّدة الأجواء االنتخابية
التي ت��دور فيها المناف�سة ،كما ه��ي ال�ح��ال في
العراق ،وكذلك في موريتانيا بعد التخلي موقتًا عن
الحكم الع�سكري في �أيار/مايو  .2007و�أخي ًرا � ّإن
ارتفاع معدالت الم�شاركة في االنتخابات في بلدان
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق

مل يظهر للقطاع
اخلا�ص يف املنطقة
حتى الآن دور يف م�سرية
الإ�صالح ال�سيا�سي
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اجلدول 3-3

معدالت �إقبال املواطنني على االقرتاع يف ثمانية ع�رش
عربيا بني العامني  2003و2008
بلدا
ً
ًّ

البلد

النيابية

الأردن

)2007( %54

الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة
البحرين
تون�س

ال�سعودية

ال�سودان

 %72و%73.6
(جولتان يف العام )2006

..

)2006( %61

)2004( %91.5

)2005( %82.7

)2008( %72.6
..

)2000( %86

..

�سورية

عمان

)2007( %62.7

الكويت

)2008( %59.4

)2005( %79.6

قطر

لبنان

)2005( %46.4
)2005( %28.1

م�رص

)2007( %31.2

املغرب

..

)2004( %59.3

)2005( %78.9

)2007( %56

العراق

)2007( %56

)2006( %77.6

)2007( %35.5

جيبوتي

الرئا�سية

)2005( %66.5

)2004( %91.4

اجلزائر

املحلية

..
)2005( %70
..

)2007( %95.8

 %49.5و)2007( %37.8

..

..

..

..

..

)2007( %30

..

..

..

�أقلّ من )2005( %50

)2005( %23

..

)2007( %37

 %73.4و%69.4

موريتانيا

(جولتان )2006

 %70.1و%67.5

 %98.2و%97.9

(جولتان )2007

)2003( %75.9

)2006( %65.1

(جولتان )2007

اليمن

)2003( %54
%69.4-73.4

(جولتان )2006
)2006( %65

امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/املكتب الإقليمي للدول العربية ( 2008بالإجنليزية)؛ االحتاد الربملاين 2008
(بالإجنليزية)؛ الهيئة العامة لال�ستعالمات – بوابتك �إىل م�صر 2008؛ و�آخرون( .انظر املراجع الإح�صائية).
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مثل تون�س �أو اليمن لم ي�سفر بال�ضرورة عن تحقيق
تقدم في م�سيرة الإ�صالح في هاتين الحالتين.
م ��ا زال� ��ت ال �م �ط��ال �ب��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة ب��ال �ت �ح � ّول
الديمقراطي من التطورات الوليدة اله�شة في
البلدان العربية ،ولم تكن تحتل مرتبة الأولوية
في معظم حركات االحتجاج التي ن�شطت خالل
العقود الثالثة الما�ضية .ومن الوجهة التاريخية
كانت الموجات الأهم في التظاهرات العامة في
المدن العربية هي التي نجمت عن الإج��راءات
االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا بع�ض الحكومات
العربية ا�ستجاب ًة ل�صندوق النقد ال��دول��ي ،كما
حدث في م�صر في كانون الثاني/يناير ،1977
والمغرب في  1981و ،1984وتون�س في ،1985
والجزائر في  ،1988والأردن في  .1989وفي
بع�ض ال��ح��االت� ،أ� �س �ف��رت ه��ذه االح�ت�ج��اج��ات،
كما حدث في الأردن والجزائر ،عن ا�ستحداث
ٍ
إ�صالحات �سيا�سية مهمة لم يق ّدر لها اال�ستدامة
�
ف��ي بع�ض الأح �ي��ان .غير �أن ه��ذه الإ��ص�لاح��ات
كانت بمثابة تعوي�ض ق ّدم �إلى المواطنين مقابل
بالم�ضي
�سماحهم لل�سيا�سات االقت�صادية نف�سها
ّ
قدما ،و�إن ب�صور ٍة تدريجية .وكان من نتائج غياب
ً
المطالبة بالديمقراطية ،بو�صفها حجر الأ�سا�س
والمطلب الرئي�س لحركات المعار�ضة المنظمة
والتظاهرات الجماهيرية والناخبين في البلدان
عموما� ،أن الحكومات خلدت �إلى االعتقاد
العربية ً
ب�أنه لي�س ثمة �ضغوط داخلية مه ّمة تفر�ض عليها
التط ّور الديمقراطي ،و�أن هذا الأم��ر ،من ّثم ،ال
49
ي�ستدعي االهتمام الج ّدي.

ا�ستطالع الر�أي حول �أمن الإن�سان  -امل�شاركة ال�سيا�سية مقابل عدم �إقبال الناخبني

�أظهر اال�ستطالع �أن م�ستوى االهتمام باالنتخابات كان متد ِّن ًيا
ن�سبيا في المغرب ،وهو من البلدان العربية التي حققت
ًّ
القدر الأكبر من التقدم على �صعيد االنفراج ال�سيا�سي
الداخلي .والوا�ضح �أن الم�شاركة في االنتخابات بالن�سبة �إلى
وحا�سما
جديدا
أ�سلوبا
المواطنين في هذه العينة لم تعد �
ً
ً
ً
للت�أثير في م�سار الدولة .واالهتمام ،الذي يتجلى في درجة
الإقبال على �صناديق االقتراع ،كان �أعلى من ذلك في بلدين
أخيرا عن
�أ�سفرت الم�شاركة ال�سيا�سية ال�شعبية فيهما � ً
الإ�سهام في �إبراز دور القوى الطائفية (لبنان)� ،أو تعميق
ال�شقاق ال�سيا�سي (الأر�ض الفل�سطينية المحتلة) .وفي
الكويت ،توحي ال�شريحة ال�ضئيلة من العينة التي �أبدت
اهتماما بالن�شاطات التطوعية وبالم�شاركة ال�سيا�سية بدرجة
ً
وا�ضحة من العزوف ال�شعبي عن هذين المجالين.
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لبنان

المغرب

م�شاركة دائمة في االقتراع في االنتخابات

 .3ال�ضغوط الخارجية
تبدو �آف��اق التح ّول الى مرحلة حكم القانون عن
طريق القوى الدينامية الداخلية في الم�ستقبل
م�ح��دود ًة ومتع ّثر ًة �أحيا ًنا .وف��ي ظ� ّل ذل��ك ،تظ ّل
المنطقة عر�ض ًة لل�ضغوط الخارجية م��ن �أج��ل
ال�سعي لإح��داث ت�ح� ّو ٍ
الت �سيا�سية .وق��د تواترت
بالفعل دع ��وات ال ��دول الغربية ذات الم�صالح
اال�ستراتيجية في المنطقة �إل��ى اح�ت��رام حقوق
الإن �� �س��ان ،وتعبئة المجتمع ال�م��دن��ي ،والتعجيل
بالإ�صالح ال�سيا�سي .وبرزت �أهم المبادرات على
هذا ال�صعيد في �سياق عملية بر�شلونة ()1995
و «مبادرة مجموعة الثمانية الكبار حول ال�شرق
الأو�سط الكبير» في تموز/يوليو  .2004ويمكن �أن
ت�ضاف �إليها تحركات الإدارة الأميركية ال�سابقة،
مثل مبادرة ال�شراكة ال�شرق �أو�سطية ،والبيانات
ال�سيا�سية التي �أعلنها الرئي�س الأميركي ال�سابق
الإطار 9-3

بدعوى دفع عجلة التحول الديمقراطي في البلدان
العربية.
خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية اتّ�سم الخطاب
الأميركي حول البلدان العربية بالتناق�ض؛ ففي
وج �ه��ت ال��والي��ات ال�م� ّت�ح��دة دع��و ًة
ال �ع��ام ّ 2004
قوية �إلى �إجراء تغييرات ديمقراطية محددة في
«ال�شرق الأو�سط الكبير» .وفي وقت الحق �أخذت
�سيا�سة الواليات المتحدة تح ّبذ �إ�صدار بيانات
�سيا�سية �أكثر ح��ذ ًرا لأنها وج��دت من ال�ضروري
تعزيز التحالف مع حكومات قد ال ت�صنّف على �أنّها
ديمقراطية ،ولكنها متعاونة في ما ي�سمى «بالحرب
على الإره��اب» .بعد العام  ،2006تح ّول التركيز
�إلى �أولويات �أخرى في الجهود الدبلوما�سية ،ولم
يعد الإ�صالح ال�سيا�سي في ال�شرق الأو�سط هو
الهدف الأ�سا�سي لتلك الدبلوما�سية مثلما كان في
مقدم االهتمامات في العامين  2004و .2005بل
�أ�صبح الهدف يتمثل في التغلب على التحفّظات

العربية
تظلّ املنطقة
ّ
عر�ضة لل�ضغوط اخلارجية
من �أجل ال�سعي لإحداث
حتوالت �سيا�سية

عزمي ب�شارة*  -حقوق الإن�سان واملواطنة :اللبنة الأوىل يف بناء الدولة

املواطَ نة هي الوجه الآخر لل�سيادة .وال تكتمل ال�سيادة ،باملعنى احلديث لهذا
معزى .واملجتمع الآمن هو الذي ي�ضمن
ذات
اال�صطالح ،ما مل تعادلها مواطَ نةٌ ُ
ً
�سرتد .وهو
لأفراده مواطن ًة ثابتة م�ستقرة ،وال يعترب املواطنة منح ًة تعطى ثم ُت
ّ
الذي يحمي �أع�ضاءه من �سلطة الطغيان التع�سفي ،ويوفر لهم م�ستلزمات ال�صحة
واحدا
والتعليم ،ويرعى �أمورهم عندما يتقدم بهم العمر .وي�شكل بناء هذا املجتمع
ً
من �أهم عنا�رص بناء الدولة.
ي�صح ذلك ،بوجه خا�ص ،على البلدان النامية مب�ؤ�س�ساتها ال�ضعيفة
ّ
ونطاقاتها العامة الهزيلة التي مازالت تنا�ضل لإثبات وجودها .وقد وقع العديد
الزي الع�سكري،
�ضحي ًة لوه ٍم مفا ُده �أن تكوين جي�ش يرتدي
من هذه البلدان
ّ
ّ
«موحد» ،وخطوط
تعليمي يعم اجلميع ،وتاريخ ر�سمي
ونظام
مركزية،
وحكومة
ّ
ّ
جوية وطنية مفل�سة ،هي كل املكونات املطلوبة لبناء الدولة.
حدة التحدي الذي ينطوي عليه بناء جمتمع �آمن يف ظل ظروف
وتزداد ّ
التعددية الطائفية والإثنية التي يتحول فيها الن�شاط ال�سيا�سي ن�شاطً ا يتمحور
أفقيا بني الفئات الدينية والثقافية و «الإثنية».
حول ق�ضايا الهوية،
ً
و�رصاعا � ًّ
وما يحول دون انهيار الوحدة الوطنية لي�س املواطنة الكاملة وحدها� ،أي املواطنة
التي تتجاوز حدود املظاهر ال�شكلية .فكلما ازدادت املكونات التي ت�ضاف �إىل
واحدا من عنا�رص القوة
تو�سع معنى املواطنة .وقد يكون التنوع
ً
حقوق املواطنةّ ،
يف ذلك املجتمع.
وعلى ال�صعيد العربي ميكن الت�أكيد بب�ساطة �أن احلقوق ال�سيا�سية واملدنية
املالزمة للمواطنة مازالت ناق�صة ،ما يفرغ املواطنة من م�ضمونها احلقيقي .بل
�إن املواطنة ،يف حاالت كثرية يف العامل العربي ،ال تعني �إال �أقل القليل.
ويف البلدان التي ال ح�ضور فيها لطبقة و�سطى عري�ضة ،ويتالزم فيها النمو
االقت�صادي واخل�صخ�صة يف بع�ض احلاالت والف�ساد يف حاالت �أخرى مع تف�شي
الفقر على نطاق وا�سع ،ف�إن خطاب حقوق الإن�سان عن احلقوق املدنية وال�سيا�سية
ال معنى له يف واقع الأمر� ،إذا مل يتالزم مع نقا�ش حول احلقوق االجتماعية.
ومن الأمثلة على هذه احلقوق االجتماعية حق العمل وحق املعاجلة الطبية

وحق التعليم وحق ال�سكن املنا�سب .وهي التي ال ميكن �ضمانها �إال عرب م�ؤ�س�سات
ٍ
قاعدة �رضيبية .وت�ستثنى من ذلك،
وطني من
اقت�صاد
وميولها
تقيمها الدولة
ٌ
ّ
ٌ
بطبيعة احلال ،الدولة الريعية التي ت�ستخدم العطايا واملكرُمات ل�رشاء قبول عامة
النا�س بها ،مع �إعطائهم احلد الأدنى من التمثيل .وت�شكل هذه الق�ضايا عنا�رص
متداخلة مرتابطة كل الرتابط.
متاما� ،أو �آخذة بالت�آكل
وعندما تكون الطبقة الو�سطى العري�ضة غائب ًة
ً
وال�ضمور ،كما هي احلال يف معظم البلدان العربية ،وعاجزة من ث ََّم عن املطالبة
بحقوقها االجتماعية ،ف�إن االفتقار �إىل تلك احلقوق قد ي�ضع الدولة بني ِ
�شق َّْي
رحى ،وتولد فيها حالة من اال�ستقطاب.
ً
�إن �أفراد الطبقة ذات االمتيازات يحظون بالعناية الطبية يف �أف�ضل
امل�ست�شفيات داخل البالد وخارجها ،ويتلقون العلم يف املدار�س اخلا�صة� .أما
الفقراء ،فال ي�ستطيعون زيارة الطبيب �أو تلقي العالج �أو ت�أمني العي�ش الكرمي
لأطفالهم �أو لأنف�سهم عند ال�شيخوخة .وهم يعتمدون على التعليم احلكومي العام
الذي تدنت نوعيته جراء الإهمال وق�صور اال�ستثمار .وال تلبث مظاهر الق�صور
ال�صارخة يف تلبية االحتياجات وتوفري امل�ستلزمات ال�رضورية الأ�سا�سية للعي�ش
الكرمي �أن تتجلى يف املجاالت الثقافية والدينية وحتى اللغوية؛ ون�شهد ذلك،
على �سبيل املثال ،يف توجه التعليم اخلا�ص بني ذوي االمتيازات �إىل اللغة
الإجنليزية ،مقابل غلبة الطابع الديني املحافظ على نظام التعليم الر�سمي
باللغة العربية .ويف احلالتني كلتيهما تفقد املواطنة امل�شرتكة معناها مبرور
الزمن؛ وتوا�صل ال�سلطة احلاكمة فر�ض �سيطرتها على البالد باملناداة والدعوة
ٍ
قوى معادية� ،أو للت�صدي ملختلف
�إىل الوحدة الوطنية ملواجهة �أطراف �أخرى �أو ً
امل�ؤامرات التي حتاك �ضد البالد يف اخلارج والداخل.
�إن ال�ضمانات امل�شرتكة وامل�ؤ�س�سات امل�ساندة لها ،والتي متولها الإيرادات
العامة من �أجل امل�صلحة العامة ،ال تقت�رص على و�ضع احلد الفا�صل بني الب�ؤ�س
والعي�ش الكرمي فح�سب ،بل �إنها متثل ،يف الوقت نف�سه� ،أهم املكونات يف بناء
الدولة يف �أيامنا هذه.

* نائب �سابق في الكني�ست الإ�سرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي ،وكاتب �سيا�سي فل�سطيني.
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العربية حول م�ؤتمر مقترح يجمع الزعماء العرب خاتمة
والإ�سرائيليين والفل�سطينيين �إ�ضاف ًة �إلى الواليات
المتحدة؛ و�ضمان الم�ساهمة العربية في دعم ا�ستعر�ض ه��ذا الف�صل دور ال��دول العربية في
ا�ستقرار الحكومة العراقية؛ والح�صول على دعم �ضمان �أم��ن الإن�سان كما يع ّرفه ه��ذا التقرير،
عربي للجهود الدولية الرامية �إلى دفع الحكومة وقام بتقويم �أداء هذه الدول وفق �أربعة معايير،
الإي��ران �ي��ة �إل ��ى التخلي ع��ن ب��رن��ام��ج تخ�صيب وخل�ص �إلى �أن ثمة ق�صو ًرا في ما تقدمه الدولة
لت�أمين �أمن الإن�سان ،على الرغم من االلتزامات
اليورانيوم.
ل��م يكن م�ستغر ًبا ف��ي �أع �ق��اب االنت�صارات الد�ستورية في البلدان العربية والمواثيق الدولية
االنتخابية التي حققتها الحركات الإ�سالمية خالل التي �صادقت عليها هذه الدول بمعظمها.
�إن الدولة المدنية – �أي الدولة التي تحكمها
ال�سنوات القليلة الما�ضية �أن يفتر حما�س الأطراف
ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�إ��ص�لاح��ات ال�ت��ي ت��دف��ع �إل��ى حلبة قوانين تحترم الحقوق المدنية وال�سيا�سية –
ال�سلطة بجماعات كانت تع ّدها معادي ًة لم�صالحها .ه��ي �أف�ضل �ضمانة لأم��ن الإن���س��ان .وق��د �أو�ضح
وفي العام � ،2007أقر الرئي�س الأميركي ال�سابق ه��ذا الف�صل �أن ثمة فجو ًة وا�سعة بين تطلعات
ب�صعوبة التح ّول الديمقراطي الذي �أتاح الفر�صة ،المواطنين العرب �إلى حماية حقوقهم وحرياتهم
على حد تعبيره ،الجتماع �أعداء الديمقراطية في من جهة ،وبين ما هو ماثل �أمامهم على �أر���ض
و�شن حملة معاك�سة عليها وبخا�صة في الواقع من جهة �أخرى ،و�إن تفاوتت الم�سافة بين
المنطقة ّ
الم�أمول والواقع في البلدان العربية المختلفة.
العراق ولبنان.
وقد �أ�شار هذا الف�صل �إلى �أن التنوع الإثني
ومهما كانت الأ�سباب التي دفعت �إلى المناداة
بالإ�صالح الديمقراطي باعتباره الهدف الأول والطائفي والق َب ّلي والديني ال ي�شكل ،بحد ذاته،
تهديدا لأم��ن الإن�سان .بيد �أن ت�سيي�س الهويات
ل�سيا�سات «ال�شرق الأو�سط الكبير» ،ف�إن االنتقا�ص
ً
من �أهمية الإ�صالح وو�ضعه في مرتبة متدنية قد ي�ؤدي ،وب�صورة وا�ضحة في البلدان العربية� ،إلى
�أ ّك��دا مخاوف الحركات الداعية �إل��ى الإ�صالح اال�ستقطاب والعنف والنزاع الم�سلح� .إن الت�سامح
في البلدان العربية .فقد خل�ص ه ��ؤالء ال��ى �أن الن�شط �إزاء هذا التنوع هو وحده ال�سبيل الأكيد
الديمقراطية في المنطقة ال تم ّثل ق�ض ّي ًة مه ّم ًة الكفيل بالتخفيف من ن�شوب النزاعات المحتملة
�إ ّال بقدر ما تخدم �أمن القوى الكبرى و�أهدافها ،بين الفئات االجتماعية .وتقع م�س�ؤولية احتواء
وفي ما عدا ذلك ،ف�إنّها تحت ّل مرتبة �أدنى في �س ّلم هذه الأو�ضاع المتق ّلبة على عاتق ال��دول العربية
التي يتع ّين عليها �أن تعالج ق�ضية التنوع بانتهاج
�أولويات هذه القوى.
وتج�سيدا لهذا االتجاه الإقليمي ،لم تعد م�س�ألة �سيا�سات تتوخّ ى تو�سيع الم�شاركة والإن�صاف
ً
الإ�صالح تت�ص ّدر البيانات ال�صادرة عن م�ؤتمرات والعدالة االجتماعية .ويقوم التعاي�ش ال�سلمي في
القمة العربية .ويمكن ،في هذا ال�سياق ،مقارنة المجتمعات ذات الأبعاد الطائفية والإثنية المتعددة
َ
المواطنة ،وتتجلى
القرارات التي �صدرت عن م�ؤتمر تون�س الذي �سمي على قيام �أ�شكال متطورة من
بـِ «قمة التنمية� ،إعما ًال لوثيقة التطوير والتحديث العواقب الكارثية للف�شل في �سلوك هذا ال�سبيل في
والإ�صالح» في العام  ،2004بتلك التي �صدرت عن �أو�ضح �صورها في انهيار الدولة ب�أ�سرها.
أي�ضا القيود المفرو�ضة
م�ؤتمرات الحقة على م�ستوى القمة .فقد ناق�ش
وناق�ش هذا الف�صل � ً
الأول ق�ضايا المجتمع المدني ،وحقوق المر�أة ،على العوامل التي ت�ساهم في عملية الإ�صالح.
وح�ق��وق الإن���س��ان ،باعتبارها ق�ضايا �أ�سا�سية ،فالإ�صالحات التي قامت بها الحكومات العربية
�إ�ضاف ًة �إلى الم�صادقة على الميثاق العربي لحقوق �إنما تهدف ،في المقام الأول� ،إلى تعزيز �سلطتها ال
الإن �� �س��ان� .أم��ا م��ؤت�م��رات القمة ال�لاح�ق��ة ،فقد �إلى النهو�ض ب�أمن الإن�سان .ومازالت الدولة تعطي
اتخذت موقفًا دفاع ًّيا واعتذار ًّيا ،مع الت�شديد على الأولوية لأمنها الخا�ص على ح�ساب �أمن المجتمع،
الأمن العربي والمخاطر التي تهدد الأمن و�أهمية �أما المجتمع نف�سه ،وبخا�صة ما ي�ضمه من النخب
االقت�صادية والمجتمع المدني وفئات المعار�ضة
المحافظة على الهوية العربية.
فهو ي�شهد حال ًة من ال�ضعف واالفتقار �إلى خطة
�إ�صالحية وا�ضحة .وق��د انتهجت بلدان غربية،
من منظور حماية �أمنها القومي البحت� ،سيا�سات
وم �ب��ادرات اقتحامية ��ض��ا ّرة عرقلت م�شروعات
الإ�صالح العربية ،اتّ�سمت بالتعامل الفوقي تارة،
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

وبالم�ساومة الدبلوما�سية ت��ار ًة �أخ��رى .وتمثلت
الح�صيلة النهائية لذلك كله في ا�ستمرار تخ ّلف
البلدان العربية عن ركب بع�ض البلدان النامية
الأخرى في مجال االرتقاء ب�أو�ضاع �أمن الإن�سان
بين المواطنين فيها.
ويظل الإ�صالح من الداخل هو ال�سبيل الوحيد
الأم �ث��ل لتحقيق الأم ��ن ذي الأب �ع��اد وال�ج��وان��ب
المتكاملة في البلدان العربية ،بد ًءا من الحقوق
الأ��س��ا��س�ي��ة للمواطنين .وال يمكن ف��ر���ض ه��ذا
الإ�صالح من الخارج؛ كما ال يمكن ا�ستيراد نموذج
ديمقراطي جمل ًة وتف�صي ًال .بل يتع ّين على العرب
�أن يك ّيفوا الأ�شكال الم�ؤ�س�سية المختلفة بحيث
تنا�سب كل بلد من بلدانهم ،لكن �شرط �أن تحترم
هذه الأ�شكال حقوق الإن�سان ،وتحمي الحريات
وت�ضمن الم�شاركة ال�شعبية وت�ؤ ّمن حكم الأغلبية

مع الحفاظ على حقوق الأقليات .وينبغي ال�سماح
للفئات االجتماعية كا ّف ًة بالتنظيم والتناف�س في
المجال العا ّم ،طالما �أنها تحترم حق االختالف وال
تلج�أ �إلى العنف �أو تعرقل الم�سار الديمقراطي.
وف��ي ك��ل ذل ��ك ،يجب �أن ت�ستهدي العالقة
ب�ي��ن الإ��ص�لاح�ي�ي��ن ال �ع��رب وال �ج �ه��ات ال��دول�ي��ة
الم�ساندة لهم بروح ال�شراكة ،ال بالتبعية والتواكل
المبت�سر .وينبغي
الم�ست�ضعف �أو ا�ستدعاء التدخل
َ
الإق ��رار ،داخ��ل البلدان العربية وخارجها ،ب�أن
في و�سع القوى ال�سيا�سية المعادية للإ�صالح،
والم�صالح الذاتية ال�ض ّيقة ،والمفاهيم الم�سبقة
ٍ
عقبات كبير ًة في
التع�صب� ،أن ت�ضع
التي يغذيها
ّ
طريق بناء دولة القرن الحادي والع�شرين المدنية
العربية ،القائمة على �أ�س�س الت�سامح ،وال�سالم،
والأمن.

يظل الإ�صالح من الداخل
هو ال�سبيل الوحيد والأمثل
لتحقيق الأمن ذي الأبعاد
واجلوانب املتكاملة
يف البلدان العربية
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هيومن رايت�س ووت�ش ( 2007بالإنجليزية).
الأمم المتحدة مجل�س حقوق الإن�سان 2008د (بالإنجليزية).
هيومن رايت�س ووت�ش ( 2007بالإنجليزية).
الدولة العربية و�أمن الإن�سان – الأداء والآفاق
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الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في دارفور �2007أ.
هيومن رايت�س ووت�ش ( 2007بالإنجليزية).
الأمم المتحدة مجل�س حقوق الإن�سان 2008د (بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2008ب (بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2008ب (بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2008ب (بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2007د.
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة لحقوق الإن�سان ( 2008بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2008و.
الأمم المتحدة تقرير الأمين العام 2008و.
هيومن رايت�س ووت�ش ( 2007بالإنجليزية).
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ح.
الأمم المتحدة تقرير المقررة الخا�صة المعنية بحالة حقوق الإن�سان في ال�سودان 2008ب.
قدمت الحكومة معلومات عن حاالت العنف الإجرامي �ضد الن�ساء في جنوب و�شمال دارفور ،بما فيها حاالت المتهمين
قدما في هذه الجهود لمكافحة الإفالت من
من �أفراد القوات النظامية (القوات الم�سلحة وال�شرطة) .وينبغي
الم�ضي ً
ّ
العقوبة ،عن طريق موا�صلة التحقيقات ،ومقا�ضاة الجناة ،وتقديم التعوي�ضات.
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