
ا  ر الإن�شان من التهديدات ال�شديدة والمنت�شرة والممتّدة زمنيًّ
ّ
بداأ هذا التقرير بتعريف اأمن الإن�شان باأنه »تحر

�س لها حياته وحريته«. واعتبر الف�شل الأول اأن هذا التعريف، والإطار المفهومي 
ّ
ووا�شعة النطاق التي تتعر

الذي ينطلق منه لهما مدلولت خا�شة بالن�شبة اإلى البلدان العربية في هذه الفترة، وقد ي�شاعد في تحديد 

الأولويات في مكونات ال�شتراتيجيات والخطط التنموية فيها. فاأمن الإن�شان يمثل حماية للتنمية الإن�شانية 

ال�شنوات  خالل  المنطقة  بها  مرت  التي  كتلك  والقت�شادي  والمجتمعي  ال�شيا�شي  النتكا�س  مراحل  في 

الأخيرة وما زالت تحد من اآفاق الم�شتقبل اأمامها. هناك فرق بين اأمن الإن�شان واأمن الدولة، غير اأن اأحدهما 

التناق�س عندما  الفرد. ويبرز  الإن�شان  لأمن  الدولة �شروري  اأمن  اإن  بال�شرورة ل بل  الآخر  ل يتعار�س مع 

الحقوق  ح�شاب  على  وذلك  القومي  الأمن  على ق�شايا  ب�شورة مطلقة  وجهودها  الدولة  اهتمامات  تن�شّب 

والحريات الأ�شا�شية للمواطنين، اأو عندما تنتهك ممار�شاتها حكم القانون. عندها، تتخّلف الدولة عن اأداء 

دورها كحامية لأمن الإن�شان، وتغدو هي نف�شها جزًءا من الم�شكلة.

مالحظات ختامية

اأمن النا�س اأّوال

متداخلة  الإن�����ش��ان  اأم���ن  تتهدد  ال��ت��ي  المخاطر 

متعّددة  اآث���ار  عليها  وتترتب  الأب��ع��اد،  ومت�شعبة 

من  متنوعة  �شل�شلة  م��ن  تن�شاأ  وه��ي  ال��ج��وان��ب، 

وال��دول  الطبيعة،  ظواهر  بين  ُت���راوح  الم�شادر 

والدولية. قد  الإقليمية  القوى  الت�شلطية، ومطامع 

الأجهزة  مثل  محليين،  اأط��راف  اأي��دي  على  تاأتي 

ه��وؤلء  يكون  وق��د  المتمردين،  اأو  للدولة  الأمنية 

الّتجار  ك�شبكات  عالمّيين  اأو  اإقليميين  الأط��راف 

بالب�شر، اأو قوات الحتالل الع�شكري. وقد تتفاقم 

العالم  تكتنف  التي  الظواهر  بفعل  الم�شادر  هذه 

باأ�شره، مثل العولمة التي زادت من انتقال عنا�شر 

الحدود  عبر  الإن�شان  اأم��ن  في  الموؤثرة  الخطر 

التقرير  ذكرها  التي  الأط��راف  بع�س  وال��ق��ارات. 

اأن  يمكن  ولكن  الم�شكلة  من  جزًءا  كانت  تحديًدا 

ت�شبح جزًءا من الحل اإذا ما غّيرت م�شارها. اأما 

المدني  المجتمع  فيهم  بمن  الأخ���رى،  الأط���راف 

العربي والمنظمات الإقليمية والدولية، فباإمكانها 

اأن تكون اأكثر ن�شاًطا واإ�شهاًما على �شعيد اللتزام 

اأوردت  لقد  الإن�شان.  اأمن  بناء  بعملية  المتوا�شل 

الف�شول ال�شابقة اقتراحات عديدة حول الم�شارات 

المتاحة لالأفرقاء الذين يريدون الإ�شهام في هذا 

البناء، كّل في مجال ن�شاطه، بما في ذلك خطٌط 

وخطواٌت محددة يمكن تنفيذها للحد من مختلف 

اأبعاد التهديدات التي تطاول اأمن الإن�شان.

اأمن  مفهوم  اأن  التقرير  تحليالت  بّينت  لقد   

الإن�شان يطرح اإطاًرا منا�شًبا لإعادة تركيز العقد 

الجتماعي وال�شيا�شات التنموية العربية على تلك 

تترك  التي   - المهَملة  ولكن   - الحيوية  الأولويات 

ميثل اأمن الإن�شان حماية 

 للتنمية الب�رسية 

يف مراحل النتكا�س 

ال�شيا�شي واملجتمعي 

والقت�شادي

ميكن املجتمع 

املدين العربي اأن 

يكون اأكرث ن�شاًطا 

واإ�شهاًما يف عملّية 

بناء اأمن الإن�شان
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اأن  فمع  العرب.  المواطنين  رف��اه  في  الأث��ر  اأكبر 

م�شتويات اأمن الإن�شان لي�شت متماثلًة في البلدان 

قد  اأنه  يزعم  اأن  منها  اأي  و�شع  في  لي�س  العربية، 

تحرر من الخوف اأو تحرر من الحاجة، لأن العديد 

الأم��ن  انعدام  بتداعيات  يتاأثر  البلدان  ه��ذه  من 

على  التقرير  ت�شديد  هنا  من  مجاورة.  بلدان  في 

الأهمية المركزية للعوامل الآتية:

• الحفاظ على الأر�س وتح�شين  حماية البيئة:	

والبيئة  وال���ه���واء  ال��م��ي��اه  وك��ذل��ك  و���ش��ع��ه��ا، 

البلدان  في  ال�شعوب  حياة  عليها  تقوم  التي 

على  المتعاظمة  ال�شغوط  ظل  في  العربية، 

والبيئية  والعالمية  والإقليمية  المحلية  ال�شعد 

وال�شكانية والديمغرافية.

• ���ش��م��ان ال��ح��ق��وق  ت���ع���زي���ز ح���ك���م ال����ق����ان����ون:	

والحريات والفر�س الأ�شا�شية دونما تفرقة اأو 

دولة  اإل  تقديمه  ت�شتطيع  ل  ما  وذلك  تمييز، 

�شليمة الإدارة، خا�شعة للم�شاءلة، متجاوبة مع 

م�شالح مواطنيها، تحكمها القوانين العادلة؛ 

المت�شلة  ال��ن��زاع��ات  وط���اأة  م��ن  والتخفيف 

بالهوية التي تقوم على المناف�شة على ال�شلطة 

والثروة، في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين.

قد  العربي  العالم  في  الجوهرية  والق�شور  والت�شّوه  ال�شعف  مواطن  اأن  يبدو 

التي  الرئي�شة  التجاهات  يلي  ما  وفي  المن�شرم.  العام  في  وتالقت  ت�شافرت 

تحدد، في تقديري، مالمح المنطقة في اأيامنا هذه، و�شتتوا�شل على مدى اأعوام 

عديدة اآتية.

العتداد  بين  الغريب  الجمع  هي  العربية  البلدان  في  الأ�شا�شية  ال�شمة  اإن 

بالنف�س من جهة، والعتماد على الأطراف الخارجية من جهة اأخرى، ما يعك�س حالة 

ال�شتقطاب الكبير في مجتمعاتنا بين جانبين متعار�شين.

 فمن جهة، ما زال الكثيرون في بالدنا يتطلعون اإلى الخارج من اأجل الحماية 

 �شيا�شية، ويعتمدون 
ٍ

اأم حركات اإثنيًة،   
ٍ

اأم جماعات اأكانوا دوًل،  والخال�س، �شواء 

على رعاية اأجنبية للبقاء على قيد الحياة اأكثر من اعتمادهم على �شعوبهم. وما 

الهتمام  وما  ال�شتعمار.  بعد  ما  مرحلة  عقلية  اأ�شرى  ناحية،  من  اأكثر  في  زلنا، 

البالغ وترقب �شيا�شات �شرق اأو�شطية جديدة من جانب اإدارة اأوباما في الوليات 

المتحدة الأميركية اإل واحًدا من التجليات المثيرة لهذا التجاه.

خالل  العربية  البلدان  في  الوحيد  المهم  التغير  تمثَّل  اأخرى،  ناحية  ومن 

العقدين الما�شيين في اّتجاه الماليين من العرب نحو التخلي عن عقلية »التبعية 

للغرب«، وتاأكيد هوياتهم وم�شالحهم. وكانت الحركات الإ�شالمية المختلفة هي 

ال�شاحات الرئي�شة لإثبات الذات، غير اأنها لم تتمكن من ترجمة ر�شيدها اإلى زخم 

قادر على بناء دولة متما�شكة الأركان.

ة في المقام الأول. هي قادرة 
ّ
وتظل الحركات الإ�شالمية دفاعية وغير تقّدمي

على مواجهة القوى الغربية، واإ�شرائيل، وبع�س القوى الداخلية، غير اأنها تفتقر 

اإلى اأية قدرة م�شددة على معالجة مطالب الجماهير في قطاعات مثل خلق فر�س 

العمل، وحماية البيئة، والتحديث ال�شيا�شي. 

والتما�شك  التكامل  من  قدر  على  الما�شي  في  كانت  التي  والمجتمعات 

تديرها  بيروقراطيات  رئي�شية:  مكونات  اأربعة  اإلى  والنق�شام  بالت�شدع  اأخذت 

الدولة بعنا�شر اأمنية ثقيلة الوطاأة؛ وقطاع خا�س تتغلغل فيه وتخترقه الأبعاد 

ا(؛ 
ً

عتّدة وجازمة )اإ�شالمية وقبلية اأ�شا�ش
ُ
َعْوَلمة؛ وُهويات تقليدية م

ُ
ال�شتهالكية الم

وجماعات اإجرامية مختلفة مثل ع�شابات ال�شباب والميلي�شيات والمهاجرين غير 

ال�شرعيين و�شبكات المخدرات و�شبكات النهب المنّظمة التي تعي�س على موارد 

الحكومة. وتتعاي�س هذه القطاعات المجتمعية الأربعة، بع�ُشها مع بع�س، بارتياح 

موارده  على  بالعتماد  المجتمع  في  الخا�س  ف�شاءه  منها  كل  ويحتل  ن�شبي، 

الخا�شة.

لعّل الخا�شر الأكبر في هذا التجاه هو تما�شك الدولة العربية الحديثة ونزاهتها 

وهي التي اأخفقت في تنمية معًنى للمواَطَنة يلتّف حوله جميع المواطنين.

اأما الليبرالية ال�شيا�شية واإ�شاعة الديمقراطية فما زالتا في حالة من ال�شبات 

في الوقت الحا�شر، فقد بقي هذان المطلبان دفينين ينوءان تحت وطاأة الدولة 

الحركات  فيهما  وتوؤثر  الف�شاد،  فيها  يتف�ّشى  التي  الخانقة  العربية  البولي�شية 

من  الناتجة  المعّوّقة  والمفاعيل  والهواج�س،  بالعواطف  الم�شحونة  الجماهيرية 

التدخالت الإ�شرائيلية والأميركية والأجنبية الأخرى.

للو�شول  ال�شلمي  النتخابي  والتناف�س  الحقيقي  ال�شيا�شي  الن�شاط  وقع 

القومية، �شحية  النزعة  �شاأن  ذلك  �شاأنهما في  العربي،  العالم  ال�شلطة في  اإلى 

ال�شيا�شية مزيًدا من النح�شار  انت�شار الديمقراطية  للمغالة. و�شت�شهد توقعات 

في  القت�شادية  ال�شغوط  تزايد  مع  الإقليمية،  الأولويات  �شلم  على  والتقهقر 

اأعقاب النتكا�س العالمي الراهن.

ال�شيا�شية  الق�شايا  اأهمية  التجاهات تت�شاءل ب�شورة مطردة  نتيجًة لهذه 

الرئي�شية لدى �شعوب المنطقة، وهو ما ينطبق على معظم النا�س والدول حول 

العالم. 

ا، اإل ب�شورة عابرة، بالعواقب الوخيمة لنواحي 
ًّ
ولن يكون باقي العالم معني

وال�شراع  ال�شرعية  غير  والهجرة  الإرهاب  وبينها  الأو�شط،  ال�شرق  في  الق�شور 

من  كل  ترتكبها  التي  المختلفة  والفواجع  البولي�شية  والدول  والف�شاد  الإثني 

الدولة واأطراف اأخرى، كما لن تكون من المخاطر ال�شتراتيجية الملحة التي تهدد 

�شنا اأنف�شنا كفاعلين يح�شب لهم الح�شاب على ال�شعيد الدولي، 
َّ
العالم. فقد هم

ر.
ّ
واأختزلنا اأنف�شنا في ممار�شة التذم

 – ف في منطقتنا 
ّ
والتطر والختالل  لل�شخط  والأقوى  الأقدم  المحرك  يبقى 

اإلى  اأقرب في م�شمونه  – يراوح مكانه، ويظل  وهو ال�شراع العربي الإ�شرائيلي 

الدبلوما�شية  ق�شايا  اإلى  منه  ال�شالم«  »عملية  عن  المواربة  المخادعة  الخطابة 

الملحة. واإذا اأخذنا عوامل التعقيد الم�شتجدة بالعتبار، فاإن ال�شراع الآن �شيغدو 

ا على الحل اأكثر منه في اأي وقت م�شى. 
ًّ
ع�شي

– غير  اإلى الكاآبة والإحباط  هذه التجاهات العامة في العالم العربي تدعو 

اأنها متقّلبة، ول يمكن اأن تتحملها ال�شعوب والدول في المنطقة على مدى �شنين 

عديدة مقبلة. ويتمثل الجانب الإيجابي في هذه الأو�شاع في اأن هذه التجاهات 

الممكن  ومن  الإن�شان،  �شنع  من  �شيا�شية  قرارات  عن  نجمت  اإنما  ونتائجها 

ًة واإن�شاًفا في الم�شتقبل.
ّ
ت�شحيحها جميًعا بانتهاج �شيا�شات اأكثر اإيجابي

.Khouri 2009 :امل�شدر

 لي�س يف و�شع اأيٍّ 

 من البلدان العربية 

اأن يزعم اأنه حترر من 

اخلوف اأو حترر من احلاجة
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195 مالحظات ختامية

اعتراف   • ال�شعيفة:	 الفئات  حقوق  حماية 

والإجحاف  المعاملة  ب�شوء  والمجتمع  الدولة 

ال�شعيفة،  الفئات  ي��وم  كل  تعانيهما  اللذْين 

في  وال��الج��ئ��ون  والأط���ف���ال  الن�شاء  ة  بخا�شّ

اأو�شاعهم  تح�شين  على  وال��ع��زم  المنطقة، 

ال��ق��ان��ون��ي��ة والق���ت�������ش���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�شخ�شية.

التخطيط  • دف���ة الق��ت�����ش��اد: 	 ت��وج��ي��ه  اإع�����ادة 

البنيوية  ال��دع��ائ��م  ف���ي  ال�����ش��ع��ف  ل���ت���دارك 

لالقت�شادات العربية التي تعتمد على النفط، 

نحو  التحرك  مع  الدخل،  فقر  من  والتخفيف 

على  تقوم  ومن�شفة  منوعة  اقت�شادات  اإقامة 

�شبل  وتحمي  العمل،  فر�س  وتخلق  المعرفة 

الآتية  الأج��ي��ال  عليها  �شتعتمد  التي  العي�س 

طابع  تعاظم  وقد  النفط.  بعد  ما  مرحلة  في 

بفعل  المجالت  وال�شتعجال في هذه  الإلحاح 

التي  العالمية  والقت�شادية  المالية  الأزم���ة 

لإع���داد هذا  الأخ��ي��رة  المراحل  اأث��ن��اء  ب���داأت 

التقرير.

• ا�شتئ�شال الجوع و�شوء  الق�شاء على الجوع:	

القدرات  انتقا�س  يوا�شالن  اللذين  التغذية 

النا�س  لماليين  ال��ح��ي��اة  وه���در  الإن�����ش��ان��ي��ة 

اأرج��اء  في  الإن�شانية  التنمية  م�شيرة  واإعاقة 

الأكثر  البلدان  �شيما  ول  العربية  المنطقة 

َن من الأزمة الغذائية الأخيرة،  فقًرا. وكما َتبيَّ

القت�شاد  في  الغذائي  الأمن  اقت�شادات  فاإن 

في  ج��دي��ًدا  واقعيًّا  توجًها  ت�شتدعي  العالمي 

تحقيق  في  ينح�شر  ل  الغذائي  الأمن  تعريف 

بل  مطلق،  ب�شكل  ال�شيادي  ال��ذات��ي  الكتفاء 

يركز اأكثر على تحقيق الكفاية في توفير ال�شلع 

الأ�شا�شية لجميع اأفراد المجتمع.

بم�شتويات  الرت��ق��اء   • ب��ال�����ش��ح��ة:	 ال��ن��ه��و���س 

حقوق  م��ن  ��ا  ح��قًّ بو�شفها  للجميع  ال�شحة 

الإن�������ش���ان، وواح������ًدا م���ن م�����ش��ت��ل��زم��ات اأم���ن 

�شل�شلة  في  تمكينية  واأداًة  الأ�شا�شية،  الإن�شان 

الن�شاطات الإن�شانية. واأ�شواط التقدم المهمة 

التي حققتها البلدان العربية في هذا المجال 

اأ�شفرت  وموؤ�ش�شيٌة  �شيا�شيٌة  اإخفاقاٌت  تقابلها 

عن التفاوت في الجودة وفي القدرة على نيل 

التهديدات  تعاظم  وعن  ال�شحية،  الخدمات 

مثل  خطيرة  اأم��را���س  انت�شار  ف��ي  المتمثلة 

المناعة  نق�س  وم��ر���س  ��ّل  وال�����شِّ ال��م��الري��ا، 

المكت�شب/الإيدز. 

اأثبتت   • م��ن��ه��ا:	 وال��وق��اي��ة  ال��ن��زاع��ات  ت�شوية 

المنطقة،  في  زمن  منذ  الم�شتمرة  النزاعات 

بما فيها تلك المتعّلقة بتدخل القوى الإقليمية 

والدولية، اأن لها اآثاًرا مدّمرة في اأمن الإن�شان 

والتنمية الب�شرّية. واأ�شفرت هذه النزاعات عن 

اأ�شرار وخ�شائر فادحة جراء ا�شتخدام القوة 

�شد ال�شكان، مع ال�شتهانة بحياة المواطنين. 

المعاناة  من  الت�شور  يفوق  ما  اإل��ى  واأف�شت 

الإن�شانية والفو�شى، ولطخت �شمعة الدول التي 

توّرطت فيها، وانتق�شت من التقّدم المتوا�شع 

ال�شيا�شي  الإ���ش��الح  طريق  على  تحقق  ال��ذي 

المتطرفة،  التجاهات  بتقوية  المنطقة،  في 

الم�شاركة  ع��ن  المعتدلة  الأ���ش��وات  واب��ت��ع��اد 

اأمن  �شوب  التقدم  ويتطلب  العام.  ال�شاأن  في 

والبدء،  النزاعات  لهذه  نهاية  و�شع  الإن�شان 

بعد ت�شويتها، بمرحلة جديدة من النتعا�س. 

البيئة: حماية الغد االآن

تزيد ال�شغوط ال�شكانية والديمغرافية من الطلب 

والمياه  ال��ط��اق��ة  مثل  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��م��وارد  على 

لأعباء  كلها  تتعر�س  التي  الزراعية  والأرا���ش��ي 

ال�شح  ي�شهم  وقد  العربية.  المنطقة  في  متعاظمة 

الحاد في الموارد الطبيعية في الركود القت�شادي 

وتزايد الهجرة وا�شتداد المناف�شة بين الجماعات 

اإلى  المناف�شة  تداعيات  تتحول  قد  كما  وال��دول، 

نزاعات اجتماعية وبخا�شة عندما ُت�شتغل لغايات 

ق�شية  التنمية  اأنماط  تعالج  لم  وما  اأيديولوجية. 

النمو  باأ�ش�س  يلحق  قد  ال�شرر  ف��اإن  ال�شتدامة، 

واأمن الإن�شان في الم�شتقبل.

يتجلى  ال��ذي  ال�شباب«  ن�شبة  »ارتفاع  ويطرح 

فال�شباب  وخا�شة،  اإ�شافّيًة  ياٍت  تحدِّ المنطقة  في 

ال�شتثمار  وهم  كافة  لل�شعوب  الم�شتقبل  يمثلون 

الأع��ظ��م ال��ذي ق��د تقوم ب��ه اأي��ة دول��ة ف��ي مجال 

ال��ق��رار.  ل�شناع  الرئي�شي  ال��ه��ّم  وه��م  التنمية، 

ا�شتثمارات  ويتطلبون  الموارد  ال�شباب  ي�شتهلك 

اأن  قبل  التعليم،  م��ج��ال  ف��ي  �شيما  ل  اأ�شا�شية، 

ال�شباب  بقي  واإذا  ا.  اقت�شاديًّ منتجين  ي�شبحوا 

المرحلة  فتراٍت طويلًة غدت هذه  البطالة  يعانون 

غير المنتجة في حياتهم حافلًة بالإحباط وانعدام 

الأمن ال�شخ�شي، فيما ترتفع كلفتها على مدخرات 

وتحتاج  الموارد.  وقاعدة  القت�شاد  وعلى  العائلة 

�شيا�شات  اإل��ى  عاجلة  ب�شورة  العربية  البلدان 

الزخم  توجيه  اإلى  ترمي  �شاملة  وتنموية  �شكانية 

»نافذة  وفتح  فيها،  ال�شباب  لل�شكان  الديمغرافي 

يطرح »ارتفاع ن�شبة ال�شباب« 

 
ٍ

يف املنطقة حتديات

اإ�شافّيًة وخا�شة

حتتاج البلدان العربية 

ب�شورة عاجلة اإىل �شيا�شات 

�شكانية وتنموية �شاملة
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ينبغي مواجهة حتدي 

�شّح املياه بتطبيق 

مبادئ الإدارة املتكاملة 

للموارد املائية يف 

ال�شيا�شات الإمنائية

يجب ا�شتحداث 

اإجراءات �شتى 

للتكيف مع 

التغريات املناخية 

والتخفيف من اآثارها

الفر�س« التي طال انتظارها في المنطقة. كذلك 

والبطيء  المطرد  الهبوط  على  المحافظة  ينبغي 

في معدلت الخ�شوبة في المنطقة عبر �شيا�شات 

المتحجرة  المفاهيم  تجاوز  ت�شتهدف  اجتماعية 

�شبيل  تعتر�س  التي  والعقبات  الجن�شين  لأدوار 

تقدم المراأة، وكذلك عبر �شيا�شات تنموية ترمي 

اإلى خلق فر�س العمل المنتجة، و�شيا�شات تعليمية 

لدخول  مهّياأ  ب�شري  م��ال  راأ����س  بناء  �شاأنها  م��ن 

اأ�شواق العمل المعا�شرة.

م�شتوى  الآن  حتى  العربية  البلدان  تظهر  لم 

الأمن  بحماية  الكفيلة  المنا�شبة  الإدارية  البراعة 

البيئي، والواقع اأن ثالثة بلدان عربية فقط هي التي 

ت�شنَّف في عداد البلدان المائة الأولى في »دليل 

ت�شنف  مركب  مقيا�س  وهو   - البيئية«  ال�شتدامة 

خطط  من  ت�شعه  لما  وفًقا  البلدان  مراتب  فيه 

لإدارة الموارد البيئية والطبيعية وجوانب �شكانية 

وتنموية متعّددة. ومن الأهمية بمكان بذل المزيد 

من الجهود ل�شياغة وتنفيذ ا�شتراتيجيات وطنية 

داخل  البيئة  اأو�شاع  ور�شد  الم�شتدامة،  للتنمية 

وتتوافر  المتجاورة.  البلدان  وعبر  الواحد  البلد 

لت�شجيع  عديدة  و�شائل  العربية  الحكومات  لدى 

الخا�س  والقطاع  الأ�شا�شية  الجتماعية  القوى 

حماية  اإل��ى  الرامية  الجهود  في  الم�شاركة  على 

ال�شريبي،  النظام  الو�شائل  ه��ذه  ت�شمل  البيئة. 

والحوافز على ا�شتخدام التقانات الرفيقة بالبيئة، 

الطاقة  م�شادر  اعتماد  اإل��ى  الداعية  والحمالت 

ثات، وانتهاج �شيا�شات  المتجددة التي ل توّلد الملوِّ

لم�شادر  ال��م�����ش��ت��دام��ة  ال���ش��ت��خ��دام��ات  ��ع  ت�����ش��جِّ

بدًل  الجماعي  النقل  و�شائط  وا�شتخدام  الطاقة، 

فعالة  اإج���راءات  وتطبيق  الخا�شة،  العربات  من 

ر وتعرية الغابات. لمكافحة الت�شحُّ

يمثل �شح المياه اأحَد اأخطر التحديات في وجه 

مناطق  مقدمة  في  تاأتي  التي  العربية  المنطقة 

مواجهة  وينبغي  المياه.  ن��درُة  حيث  من  العالم 

المتكاملة  الإدارة  مبادئ  بتطبيق  التحدي  ه��ذا 

والأطر  الإنمائية،  ال�شيا�شات  في  المائية  للموارد 

والطلب  للعر�س  مة  المنظِّ والقواعد  الموؤ�ش�شية، 

على المياه. وتدعو هذه المبادئ اإلى اإدارة متكاملة 

لموارد الأر�س والمياه والموارد الطبيعية الأخرى 

الرفاه  م�شتوى  رف��ع  ت�شتهدف  من�شقة  بطريقة 

الق�شوى  درجاته  اإل��ى  والجتماعي  القت�شادي 

الممكنة وعلى نحو من�شف، دون الت�شحية بعن�شر 

1
ال�شتدامة في الأن�شاق البيئية.

عالمية،  طبيعة  ذات  البيئة  ق�شايا  دامت  وما 

تتم  اأن  ينبغي  معالجتها  اإل���ى  ال��م��ب��ادرات  ف���اإن 

البلدان  اهتمت  ولقد  ا.  اأي�شً عالمّي  م�شتًوى  على 

الأمن  بق�شايا  الأخ��رى  العالم  بلدان  مع  العربية 

الدولية  التفاقات  معظم  على  ف�شادقت  البيئي، 

الأكبر  الجانب  يقع  حين  وف��ي  بالبيئة.  الخا�شة 

المناخية  التغيرات  اإل��ى  بالن�شبة  الم�شوؤولية  من 

فاإن في  ال�شناعية،  البلدان  الح�ّشا�شة على عاتق 

و�شع البلدان العربية الم�شاهمة في ت�شحيح هذا 

الو�شع من خالل تنفيذ تعّهداتها الدولية، وتطوير 

واأجهزة  قوية،  واإقليمية  وطنية  اإ�شرافية  هيئات 

ن��درة  لمعالجة  عملية  وخطط  المبكر،  ل��الإن��ذار 

المياه، والت�شحر، والتلوث الجوي، وترّدي التربة 

العربية  بالبلدان  ويجدر  الإقليمي.  ال�شعيد  على 

التغيرات  مع  للتكيف  �شتى  اإج���راءات  ا�شتحداث 

بو�شع  وذل���ك  اآث��اره��ا  م��ن  والتخفيف  المناخية 

واآليات  الكوارث  مخاطر  من  الحّد  ا�شتراتيجيات 

في  الرئي�شي  العامل  باعتبارها  المخاطر،  لإدارة 

 ويت�شمن الف�شل الثاني من هذا 
2
عمليات التكيف.

هذه  في  المقترحة  التو�شيات  من  ع��دًدا  التقرير 

المجالت.

اأهمية  اإلى  الإ�شارة  تجدر  ال�شياق،  هذا  وفي 

ال�شادرة   - وتوقيتها  م�شمونها  – في  التو�شيات 

عن الموؤتمر ال�شنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة 

وقد   ،2008 الأول/اأكتوبر  ت�شرين  في   
3 والتنمية 

تحديات  العربية:  »البيئة  تقرير  لمناق�شة  عقد 

الداعية  المقترحات  اإل��ى  فاإ�شافًة  الم�شتقبل«. 

اإلى و�شع الخطط والبرامج الوطنية حول البيئة، 

اأو�شى الموؤتمر بالعمل الجاد الم�شترك بين جميع 

القطاعات لمواجهة التحديات الآتية: 

اأ-   الموؤ�ش�شات البيئية: دعم الموؤ�ش�شات البيئية 

التنفيذية  ال�شالحيات  واإع��ط��اوؤه��ا  ا  ماليًّ

حماية  ب��رام��ج  تنفيذ  وت��ن�����ش��ي��ق  لتخطيط 

الأجل  طويلة  خطط  وتنفيذ  ولو�شع  البيئة، 

الم�شتجدة،  العالمية  التغيرات  اآثار  لمواجهة 

الوقود  اإنتاج  اأو  القت�شادي،  النمو  كتباطوؤ 

الحيوي من المزروعات، وعالقة هذا بتوافر 

الوقود  م�شادر  من  الدخل  في  واأث��ره  الغذاء 

مجمل  وعلى  والبتروكيماويات،  الأح��ف��وري 

عملية التنمية.

ب-   دمج البيئة والتخطيط الإنمائي: عن طريق 

محا�شبة  واإدخ���ال  ال�شوق  اآل��ي��ات  ا�شتخدام 

الإيكولوجية،  والمحا�شبة  الطبيعية  الموارد 

البيئي-ال�شتراتيجي  التقييم  اأ�شكال  وك��ل 

والتراكمي والأثر البيئي للم�شروعات.

الت�شريعات  ت�شمين  ال��ب��ي��ئ��ي:  ج-   ال��ت�����ش��ري��ع 

ا ملزمة عن ا�شتخدام الأدوات  العربية ن�شو�شً

القت�شادية في تحقيق المتثال لقانون البيئة 

وكذلك عن تنظيم مزاولة الم�شاغل المتعلقة 
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تنعقد الآمال العري�شة 

على الدولة املدنية 

باعتبارها الن�شري الأعظم 

وال�شامن لأمن الإن�شان

بالبيئة بما يكفل عدم مبا�شرتها اإل من طرف 

كل  وتفعيل  وخبرًة،  علًما  لأدائها  الموؤهلين 

الت�شريعات البيئية واإزالة معوقات اإنفاذها.

على  التعليم  م��ن��اه��ج  م��راج��ع��ة  د-  ال��ت��ع��ل��ي��م: 

البيئة  مو�شوع  لإدخ���ال  الم�شتويات  جميع 

عند  البيئي  اللتزام  رفع  اإلى  ت��وؤّدي  ب�شورٍة 

الدار�شين.

المخ�ش�شة  الأموال  زيادة  العلمي:  ه�-  البحث 

واإن�����ش��اء  البيئة،  م��ج��ال  ف��ي  العلمي  للبحث 

هذا  ف��ي  الأب��ح��اث  وم��راك��ز  للعلماء  �شبكات 

المجال على الم�شتويين الوطني والإقليمي.

برامج  اإقامة  الإع��الم:  و-  الت�شالت وو�شائل 

الإع��الم،  وخبراء  للمحررين  بيئية  تدريبية 

اإلى جانب تخ�شي�س �شفحات وبرامج بيئية 

في جميع و�شائل الإعالم، بهدف رفع م�شتوى 

البيئي،  التدهور  ح��ول  الجماهيري  ال��وع��ي 

اأف�شل للكلفة والعائد من تنفيذ  وتعميم فهم 

الر�شيد  وال�شتخدام  البيئية  الإدارة  برامج 

لموارد الثروة الطبيعية.

 الدولة العربية: اأهي الحّل 

اأم الم�صكلة؟

تنعقد الآمال العري�شة على الدولة المدنية – اأي 

الدولة التي تحكمها القوانين التي تحترم الحقوق 

المدنية وال�شيا�شية – باعتبارها الن�شير الأعظم 

وال�شامن لأمن الإن�شان. بيد اأن هذا التقرير يوؤكد 

اأن تطلعات المواطنين في البلدان العربية لحماية 

حقوقهم وحرياتهم قلما تحققت على اأر�س الواقع، 

مع اأن الم�شافة بين الأمل والواقع تتفاوت بين بلد 

بو�شوح،  العرب،  الحكام  اأق��ر  فقد  واآخ��ر.  عربي 

اأهمية حكم القانون والحقوق ال�شيا�شية في وثيقة 

التطوير والتحديث والإ�شالح في الوطن  »م�شيرة 

العربية  القمة  ختام  في  اعُتمدت  التي  العربي«، 

 اإل اأنه 
ال�شاد�شة ع�شرة في تون�س في العام 4.2004

لم يتحقق منذئٍذ غير القليل في هذا ال�شبيل. من 

التنمية  تقرير  طرحها  التي  التو�شيات  فاإن  هنا، 

الإن�شانية العربية في العام 2004 »نحو الحرية في 
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الوطن العربي« ما زالت ذات اأهمية حتى الآن.

على البلدان العربية جميًعا اأن تو�ّشع ال�شيرورة 

من  المواطنين  لتمكين  وتعّمقها  الديمقراطية 

الم�شاركة على قدم الم�شاواة في ر�شم ال�شيا�شات 

النخب  ت�شتاأثر  الذي  ال�شيا�شي  فالنظام  العامة. 

المظاهر  ب��رغ��م  ع��ل��ي��ه،  ب��ال�����ش��ي��ط��رة  ال��ح��اك��م��ة 

اأمن  لم�شلحة  نتائجه  تكون  لن  الديمقراطية، 

ب�شرف  المواطنين  جميع  ي�شمل  ال��ذي  الإن�شان 

والجنو�شة  والمعتقد  الطبقة  اعتبارات  النظر عن 

هذه  في  الواجب  ومن  الإثني/الَقَبلي.  والنتماء 

التفاعل  واأنماط  الجتماعي  العقد  تعديل  الحال 

والفر�س  الحقوق  تكافوؤ  اأ�شا�س  على  ال�شيا�شي 

ب��ي��ن الأف�����راد في  ال��م��واط��ن��ة  ت��وث��ي��ق ع���رى  بغية 

هذه  تنظيم  الدولة  تتولى  اأن  وينبغي  المجتمع. 

الروابط، بو�شفها الموؤ�ش�شة التي تعلو على الفئات 

و�شيوخها،  القبائل  ح��دود  وتتجاوز  المجتمعية، 

وال��ج��م��اع��ات الإث��ن��ي��ة وق��ي��ادات��ه��ا، وال��ط��وائ��ف 

وزعاماتها. اإنها دولة المواطنين المنت�شبين اإليها، 

وال�شامنة  والإن�شاني،  ال�شخ�شي  الحامية لأمنهم 

لحقوقهم الفردية والإن�شانية. 

بالمفاهيم  ريب  دون  تلتزم  الدولة  هذه  مثل 

العالمية لحقوق الإن�شان، ولن تقت�شر على مجرد 

ذلك  تتجاوز  بل  الدولية  العهود  على  الم�شادقة 

الوطنية  الت�شريعات  في  اأحكامها  ت�شمين  اإل��ى 

التي تحول  القانونية والتنظيمية  واإزالة المعوقات 

دون اإن��ف��اذه��ا ال��ك��ام��ل. وي��ك��ون ف��ي ه��ذه ال��دول��ة 

بحيث  ال�شلطات  بين  فيه  لب�س  ل  وا�شح  ف�شل 

لإتاحة  التنفيذية  ال�شلطة  �شالحيات  تر�شيد  يتّم 

التي  والمحا�شبة  العامة  الرقابة  اأم��ام  المجال 

ت�شريعية  و�شلطة  م�شتقلة،  ق�شائية  �شلطة  تكفلها 

اإ�شالح  حقيقية، و�شلطة تمثيلية مقتدرة. ويجري 

القطاع الأمني وفق اأ�شول مهنية تخدم الم�شلحة 

نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمجل�س جامعة الدول العربية على م�شتوى القمة في دورتها 

العادية ال�شاد�شة ع�شرة في تون�س، نوؤّكد عزمنا الرا�شخ على: ... 

•تج�شيد اإرادتنا الجماعية لتطوير منظومة العمل العربي الم�شترك من خالل قرار قمة تون�س  	
المتخ�ش�شة  وموؤ�ش�شاتها  عملها  اأ�شاليب  وتحديث  العربية،  الدول  جامعة  ميثاق  تعديل 

ا�شتناًدا اإلى مختلف المبادرات والأفكار العربية الواردة في مقترحات الأمين العام واعتماًدا 

 متوازن.
ّ
على روؤية توافقية متكاملة وتم�ّس مرحلي

ال�شاملة  اأبعادها  في  الإن�شان  لحقوق  ال�شامية  والقيم  الإن�شانية  بالمبادئ  دولنا  •تعّلق  	
والمتكاملة وتم�شكها بما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق 

ة تون�س، وتعزيز حرية التعبير والفكر والمعتقد و�شمان ا�شتقالل 
ّ
الإن�شان الذي اعتمدته قم

الق�شاء.

•العمل، ا�شتناًدا اإلى البيان حول م�شيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي، على موا�شلة  	
تعزيز  خالل  من  المت�شارعة  العالمية  للمتغيرات  مواكبة  بلداننا  في  والتحديث  الإ�شالح 

الممار�شة الديمقراطية وتو�شيع الم�شاركة في المجال ال�شيا�شي وال�شاأن العام، وتعزيز دور 

معالم مجتمع  بلورة  الحكومية في  غير  المنظمات  بما فيها  كافًة  المدني  المجتمع  مكونات 

الغد، وتو�شيع م�شاركة المراأة في المجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية 

والعناية  بالأ�شرة  النهو�س  وموا�شلة  المجتمع  في  ومكانتها  حقوقها  ودعم  والتربوية 

بال�شباب العربي.

امل�شدر: جامعة الدول العربية 2004اأ.

القادة العرب وااللتزام بدفع عجلة االإ�صالح ال�صيا�صي
االإطار 2-9
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الدولة املدنية دولة 

�رسعية ترتفع فوق 

امل�شالح ال�شّيقة 

وتتمّتع بقبول املواطنني 

ملبادئ ممار�شة احلكم

اإن ا�شتقالل الق�شاء 

َن امل�شتلزمات  مَلِ

الأ�شا�شية لتح�شني 

م�شتوى اأمن الإن�شان 

يف البلدان العربية

الد�شاتير  ت�شمنتها  التي  التعهدات  خ��ذت 
ُ
اأ واإذا 

فاإن من  الجد،  ماأخذ  الدولية  والتفاقات  العربية 

الواجب تعزيز قدرة الهيئات الت�شريعية في البلدان 

الم�شاواة  التعامل على قدم  وتمكينها من  العربية 

اأرك���ان  م��ن  اأ���ش��ي��ال  رك��ًن��ا  بو�شفها  الق�شاء  م��ع 

التنفيذية  ال�شلطة  تو�شط  خ��الل  من  ل  الحكم، 

على  يتعين  كما  ال�شلطتين.  هاتين  بين  وتدخلها 

ال�شلطات التنفيذية في المنطقة اأن تبدي التزاًما 

قدم  على  الق�شائية  ال�شلطة  مع  بالتعامل  مماثاًل 

الم�شاواة.

ت��م��ك��ي��ن ال�����ش��ل��ط��ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة: ع��ل��ى ال��رغ��م 

للمجال�س  ال��وا���ش��ع��ة  ال�����ش��الح��ي��ات  �شل�شلة  م��ن 

ت��وؤدي  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ل��دان  بع�س  ف��ي  الت�شريعية 

وفي  العموم.  على  ثانويًّا  دوًرا  البرلمانية  الهيئات 

من  درجة  البرلمانات  فيها  تحقق  التي  المجالت 

ر  تق�شّ نراها  التنفيذية  ال�شلطة  عن  ال�شتقالل 

ب�شورة عامة في ا�شتخدامها على نحو فّعال لإدارة 

ق�شيتان  توؤخذ  اأن  وينبغي  الت�شريعية.  العملية 

اأ�شاب  ال��ذي  العجز  في  النظر  عند  بالح�شبان 

الق�شية  العربية.  البلدان  في  البرلمانية  الهيئات 

ما  غالًبا  التي  النتخابية  بالعملية  تتعّلق  الأول��ى 

ال�شتقالل  احتمالت  من  يحّد  نحو  على  م  ت�شمَّ

التي  هي  التنفيذية  ال�شلطة  اأن  ذل��ك  البرلماني 

عادة  ُتجرى  التي  النتخابات  على  قب�شتها  ُتحكم 

يثير  ما  ذلك  وفي  الداخلية.  وزارة  اإ�شراف  تحت 

ال�شك لأن الوزارة تركز تقليديًّا على ق�شايا الأمن 

في  النتخابي  القانون  تف�شيل  يتّم  كما  الداخلي. 

اآخر. والحياد  اأو  اأغلب الأحيان على قيا�س طرٍف 

عن�شر مهم في الإجراءات النتخابية وفي عملية 

العن�شر الأهم من  اأن  ال�شواء. غير  القتراع على 

الذي  العاّم  ال�شيا�شي  المناخ  هو  الإج��راءات  تلك 

هي  زال��ت  ما  فالتعددية  النتخابات:  فيه  ُتجرى 

بحيث  العربية،  البلدان  في  القاعدة  ل  ال�شتثناء 

النتخابات  في  الناخبين  اأم��ام  الخيارات  ت�شيق 

البرلمانية. من هنا ينبغي وقف التعديل المنتظم 

الأخ��رى  الثانية  والق�شية  النتخابات.  لقوانين 

البرلمانية  المجالت  في  معالجتها  يتعين  التي 

في البلدان العربية هي غياب الو�شائل والأ�شاليب 

مو�شع  التنفيذية  ال�شلطات  لو�شع  ال�����ش��روري��ة 

الم�شاءلة.

اإ�شالح القطاع الأمني: قد تكون الدولة نف�شها، 

في كثير من الأحيان، م�شدًرا للعنف، على الرغم 

ال�شيطرة عليه.  المحوري في  ودورها  من قدرتها 

وهذه هي الحال في معظم الدول العربية حيث ما 

العامة. كما تحافظ هذه الدولة على ا�شتقالليتها 

في ر�شم �شيا�شاتها والتعامل مع ال�شغوط الداخلية 

وال��خ��ارج��ي��ة ون��ي��ل ال��ق��ب��ول وال��دع��م م��ن �شعبها. 

وبعبارة مخت�شرة، تكون دولة �شرعية ترتفع فوق 

الم�شالح ال�شّيقة الدائرة في ف�شائها ال�شيا�شي، 

وتتمّتع بقبول المواطنين لمبادئ ممار�شة الحكم. 

التقدم  تحقيق  ينبغي  الدولة  هذه  اإقامة  اأجل  من 

في المجالت الآتية:

المواطنة  تقوم  اأن  ينبغي  ال��م��واط��ن��ة:  تر�شيخ 

الم�شاواة  من  اأ�شا�س  على  العربية  البلدان  في 

واأو���ش��اع  ظ��روف  في  ي��ول��دون  فالب�شر  وال�شمول. 

للو�شول  لهم  المتاحة  الأ�شاليب  وتتنّوع  مختلفة، 

غير  ق��درات��ه��م،  بتعزيز  الكفيلة  ال��خ��ي��ارات  اإل��ى 

نف�شها.  الأ�شا�شية  الحقوق  ي�شتحقون  اأنهم جميًعا 

��ًدا  وم��وحَّ واح���ًدا  المواطنة  ح��ق  يكون  اأن  ويجب 

ما،  بلد  ف��ي  يعي�شون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  لجميع 

والمعتقدات  الإثنية  الأ�شول  عن  النظر  ب�شرف 

اأو  والثروة  والثقافة  وال�شحة  والجنو�شة  الدينية 

العوامل  وم��ن  اأخ���رى.  �شخ�شية  خ�شائ�س  اأي��ة 

ال��ج��وه��ري��ة ف��ي م��ب��داإ ال��م�����ش��اواة ذاك، الإق���رار 

والقبول بالتنوع، بجميع مكوناته، الم�شتمدة كذلك 

ويتطلب تطبيق  نف�شه.  الأ�شا�شي  الإن�شان  من حق 

الإق��رار  الأول��ى  بالدرجة  الأ�شا�شية  الحقوق  هذه 

بالمواطنة للجميع، ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة 

للتعامل مع منظومة كاملة من الموارد والخدمات 

واأوجه الحماية والفر�س المتاحة لهوؤلء المواطنين 

والكيفية التي توزع بها بينهم. وقد بينت درا�شات 

عديدة اأن التمييز واأوجه الالم�شاواة القت�شادية 

الجتماعية هي من معوقات اأمن الإن�شان والتنمية 

الم�شاواة  تمّثل  المقابل  وف��ي  كليهما.  الب�شرية 

اأ�شلوًبا اأ�شا�شيًّا لح�شد القدرات الإن�شانية وتعزيزها 

والرتقاء بالأداء في جميع اأبعاد التنمية.

الق�شاء  ا�شتقالل  اإن  الق�شاء:  ا�شتقالل  تعزيز 

م�شتوى  لتح�شين  الأ�شا�شية  الم�شتلزمات  َل��ِم��َن 

فحماية حقوق  العربية.  البلدان  في  الإن�شان  اأمن 

ق�شاء  وج��ود  على  ناحية،  م��ن  تعتمد،  الإن�����ش��ان 

قوي، وعادل، وم�شتقل، وقادر على م�شاءلة جميع 

الأطراف ال�شيا�شية والقت�شادية الفاعلة، في ظل 

يمهد  ثانية  ناحية  وقانونية. ومن  د�شتورية  حماية 

وانت�شار  ال�شيا�شي  لال�شتقرار  الق�شاء  ا�شتقالل 

الق�شاء عن�شًرا  ا�شتقالل  يمّثل  واأخيًرا،  العدالة. 

وجامعة.  �شليمة،  معافاة،  اقت�شادات  لنمو  حيويًّا 

�شاكنة  موؤ�ش�شات  عبر  هذا  يتحقق  اأن  يمكن  ول 

متوا�شلين.  وتنميًة  اهتماًما  يتطلب  بل  فح�شب، 
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زالت المقاربة التقليدية لالأمن تطغى على التفكير 

البلدان  ف��ي  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  مجال  ف��ي  ال�شائد 

في  يتمثل  يرافق ذلك من ق�شور  ما  مع  العربية، 

يتناول الختاللت  الأمن بحيث ل  ت�شييق مفهوم 

 ، العربية  البلدان  في  الأمني  فالقطاع  الكبرى. 

بو�شفه اأداة لتوطيد ا�شتقرار نظام الحكم ، خا�شع 

ال�شبهات  يثير  ما  الم�شددة،  الحكومة  ل�شيطرة 

حول نزاهة هذا القطاع وقدرته على �شمان الأمن 

الدولة.  ح��دود  داخ��ل  يعي�شون  من  لكافة  والأم��ان 

كما تواجه المجتمعات العربية، ب�شورة متزايدة، 

جماعي،  طابع  وذات  للحدود  ع��اب��رة  تهديدات 

والجريمة  والمخدرات،  ال�شالح  تجارة  فيها  بما 

الدولية، وتقا�شم الموارد الطبيعية ال�شحيحة بين 

البلدان كالمياه مثاًل. وتتطلب مثل هذه التهديدات 

�شامل،  ب�شكل  الأمنية  ال�شيا�شة  في  النظر  اإع��ادة 

الأدوار والمهمات والم�شتريات  وكذلك في طبيعة 

الواجب  وم��ن  ال��م��وارد.  وتخ�شي�س   
 

وال��ت��دري��ب

مقاربة الأمن من منظور حماية الأفراد والجماعات 

من العنف. كما ينبغي تحليل القرارات الأمنية في 

في  تاأثيرها  حيث  من  وموازنتها  العربية  البلدان 

التنمية والتما�شك الجتماعي. 

قطاع  ف��ي  ل��الإ���ش��الح  الجوهرية  ف��الأه��داف 

الأمن تتمثل في تطوير اأجهزة اأمنية معقولة الكلفة 

اآليات  وتاأمين  جهة،  من  الأمن  توفير  على  قادرة 

الديمقراطية  والمعايير  تن�شجم  فعالة  رقابية 

اأن يخ�شع قطاع  ال�شروري  اأخرى. ومن  من جهة 

الأمن لنظام من الرقابة التي تمار�س على م�شتوى 

الدولة ككل. ويتوّقف تحقيق اإدارة �شفافة وخا�شعة 

للم�شاءلة في قطاع الأمن على وجود اإدارة ورقابة 

بين  الرت��ب��اط  فك  مع  الأم���ن،  لأج��ه��زة  مدنّيتين 

والأدوار  ال�شيا�شي،  والن�شاط  الأمنية  ال��دوائ��ر 

ما  مرحلة  وف��ي  ب��الأم��ن.  المتعلقة  غير  الأخ���رى 

يتناول  اأن  ينبغي  العربية  البلدان  في  النزاع  بعد 

الإ�شالح في هذا القطاع هدًفا ثالًثا وهو معالجة 

اإرث حافل من مخلفات النزاعات الما�شية، وبينها 

واإع��ادة  المحاربين  قدامى  وت�شريح  ال�شالح  نزع 

خالل  من  الق�شاء  واإ���ش��الح  بالمجتمع  دمجهم 

تطبيق العدالة النتقالية والحد من انت�شارالأ�شلحة 

الم�شادة  الأر�شية  والأل��غ��ام  والخفيفة،  الفردية 

6
لالأفراد.

الإ�شالحات  تتميز  المدني:  المجتمع  تطوير 

الموؤ�ش�شية الناجحة باأّنها تغييرات نابعة من مطالبة 

المجتمع،  �شرائح  مختلف  م��ن  ت��اأت��ي  ب��الإ���ش��الح 

ال�شلطة.  ه��رم  قمة  من  تطلق  تغييرات  مجرد  ل 

وكثيًرا ما جرى التاأكيد على دور منظمات المجتمع 

مثل  الموؤ�ش�شي،  الإ���ش��الح  محاولت  في  المدني 

 غير اأن م�شاركة 
7
اإعالن تون�س ووثيقة الإ�شكندرية.

تتجاوز  الإ�شالح  في  الدولة  اأجهزة  غير  اأط��راف 

منظمات المجتمع المدني لت�شم القطاع الخا�س 

جديًدا  واق��ًع��ا  ت��واج��ه  العربية  فالبلدان  ك��ذل��ك. 

ب�شورة مّطردة  الخا�س  القطاع  تمثيل  فيه  يزداد 

الت�شريعية  المجالت  في  الم�شتويات،  �شتى  وعلى 

ال�شيا�شات  ر�شم  في  نفوذها  ويتزايد  والتنفيذية، 

العامة ول�شيما ما يتعلق منها بال�شوؤون القت�شادية 

والجتماعية. وقد رافق التجارب المتعلقة باإ�شاعة 

الديمقراطية خارج المنطقة العربية تعاظم الوزن 

ال�شيا�شي لأ�شحاب العمال و�شراكتهم مع النخب 

الحاكمة في اإدارة المجتمع وال�شيا�شة. ومع اأن هذه 

التحالفات اقت�شرت اأحياًنا على ا�شتقطاب النخب 

دفعت  فقد  للدولة،  ثانويين  ك�شركاء  التجارية 

ال�شلطات في كثير من الحالت اإلى اعتبار الحكم 

وال�شفافية  والم�شاءلة،  القانون،  وحكم  الر�شيد، 

م��ن م��رت��ك��زات ق��ي��ام ال��دول��ة. وم��ن ال��م��رّج��ح اأن 

الخا�س  للقطاع  ال�شيا�شي  النفوذ  ت�شاعد  ي��وؤدي 

العربي اإلى تحفيز التحول الديمقراطي في البيئة 

8
الجتماعية وال�شيا�شية.

�صمان اأمن الجماعات ال�صعيفة

على  وقًفا  لي�شت  الن�شاء  �شد  العنف  ظاهرة  اإن 

البلدان العربية، مع اأن بع�س اأ�شكالها، مثل جرائم 

تبدو  لالإناث،  الجن�شية  الأع�شاء  وت�شويه  ال�شرف 

اأن  العالم الأخرى. بيد  اأكثر حدًة منها في بلدان 

من  تنبع  المجال  ه��ذا  في  العربية  الخ�شو�شية 

و�شع المراأة الم�شت�شعفة على الم�شتوى الموؤ�ش�شي 

في  العائلة  زال��ت  ما  اأخ�س  وب�شورة   . والثقافي 

المنطقة العربية هي الموؤ�ش�شة الجتماعية الأولى 

التي تعيد اإنتاج العالقات والقيم وال�شغوط الأبوية 

على  ويتوجب  الجن�شين.  بين  التمييز  خالل  من 

للن�شاء  توفر  اأن  المجال  هذا  في  العربية  ال��دول 

والأمن  الإن�شان  حقوق  ب�شمان  الكفيلة  الو�شائل 

لهّن. وطبًقا للدعوات التي حملتها تقارير التنمية 

المجتمعي  لالإ�شالح  ال�شابقة  العربية  الإن�شانية 

فاإن  الم�شتَحقة،  الحقوق  من  انطالًقا  ال�شامل 

الكامل  الحترام  ي�شتلزم  العربية  المراأة  نهو�س 

لحقوق المواَطنة لجميع الن�شاء العربيات، وحماية 

والعالقات  ال�شخ�شية  المجالت  ف��ي  حقوقهن 

العائلية، و�شمان الحترام الكامل كذلك لحقوقهّن 

طوال  حمايتهن  وبخا�شة  ال�شخ�شية،  وحرياتهن 

والنف�شي.  الج�شدي  والتعنيف  الإ�شاءة  من  العمر 

الأهداف اجلوهرية 

لالإ�شالح يف قطاع الأمن

 تتمثل يف تاأمني اآليات 

رقابية فعالة

تتميز الإ�شالحات 

 املوؤ�ش�شية الناجحة 

 باأّنها تغيريات نابعة 

من مطالبة خمتلف �رسائح 

املجتمع بالإ�شالح
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يتطلب اإنفاذ حقوق 

املراأة تغيريات 

قانونيًة وموؤ�ش�شيًة

ميثل اإهمال اجلماعات 

ال�شعيفة وتهمي�ُشها 

نقطة �شلبية يف 

�شجالت حقوق الإن�شان 

يف البلدان العربية

العائلة الإن�شانية. ففي العديد من هذه البلدان ل 

للتمييز  الفئات  هذه  اإخ�شاع  على  الأم��ر  يقت�شر 

من  للتحيز  تعر�شها  اإل��ى  يتعداه  بل  الموؤ�ش�شي، 

جانب المجتمع برمته. ول يقت�شر هذا الت�شرف 

على الن�شاء فح�شب بل ين�شحب كذلك على الفئات 

المهم�شة الأخرى مثل الأقليات والم�شنين وال�شباب 

والأطفال وذوي الحتياجات الخا�شة والمهجرين 

الجماعات  هذه  اإهمال  ويمثل  والالجئين.  داخليًّا 

�شجالت  ف��ي  �شلبيًة  نقطًة  وتهمي�ُشها  ال�شعيفة 

حقوق الإن�شان في البلدان العربية، وينبغي اإزالتها 

دون تاأخير اأو مواربة.

التمييز  ا  داخليًّ والمهجرون  الالجئون  يعاني 

الموؤ�ش�شي والمجتمعي، ويعاملون ك�شّكاٍن من الدرجة 

الثانية في العديد من البلدان العربية. ووفًقا لمبادئ 

حقوق الإن�شان ول�شمان هذه الحقوق لجميع طالبي 

باتت  العربية  البلدان  ف��اإن  اأرا�شيها،  اإل��ى  اللجوء 

مدعّوًة بقوة اإلى اتخاذ الخطوات الآتية: 

لحماية  الدولية  التفاقية  على  •الم�شادقة  	
تكن  لم  التقرير  هذا  اإع��داد  فعند  الالجئين، 

على  بعد  وقعت  قد  ولبنان  و�شورية،  الأردن، 

هذه التفاقية المهمة.

اأ�شباب الحرب والنزاع من جذورها،  •معالجة  	
ودع����م م���ب���ادرات ال�����ش��الم ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

والمنظمات  ال�شعبية،  القواعد  في  النا�شطون 

غير الحكومية، والحكومات في المنطقة.

الرامية  المتكاملة  الم�شروعات  على  •التركيز  	
اإل����ى ا���ش��ت��ي��ع��اب ال��الج��ئ��ي��ن ال��م��ق��ي��م��ي��ن في 

�شيخفف  ما  ق�شير،  اأو  بعيد  لأجل  المخيمات 

التحتية  والبنية  الموارد  على  ال�شغوط  بع�س 

الالجئين  تدفق  تعاني  التي  العربية  المدن  في 

الوافدين. 

الالجئين،  لتاأهيل مخيمات  م�شروعات  •تنفيذ  	
وت�شميمها كف�شاءات ح�شرية، ل على اأ�شا�س 

من  بل  والجتماعي،  ال�شيا�شي  ه��وؤلء  و�شع 

وعلى  المدينة.  م��ن  كجزء  اندماجهم  اأج��ل 

الح�شرية  للمراكز  الرئي�شية  المخططات 

الخا�شة بالتاأهيل اأن تاأخذ بالح�شبان الن�شيج 

والثقافي  الجتماعي،  والقت�شادي  المادي، 

مقاربة  انتهاج  يجب  كما  المعنية.  للف�شاءات 

القواعد  م��ن  المنطلقة  ال�شاملة  للم�شاركة 

ال�شعبية لتحديد المعالم الرئي�شية لالحتياجات 

والرجال  الن�شاء  الالجئين:  لل�شكان  المتباينة 

والأطفال وذوي المداخيل المتفاوتة.

والتنمية  العمل،  وزارات  ال��ت��زام  من  •التاأكد  	
حقوق  هيئات  وكذلك  وال��ع��دل،  الجتماعية، 

الكاملة، ومراقبة  بالمتابعة  الإن�شان الوطنية، 

قانونيًة  تغييراٍت  الحقوق  تلك  اإن��ف��اذ  ويتطلب 

الوطنية  الت�شريعات  مواءمة  اإلى  ترمي  وموؤ�ش�شّيًة 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  »اتفاقية  مع 

�شد المراأة« )�شيداو(.

البيئة  ت�شكل  القانوني،  الإط���ار  اإل��ى  واإ���ش��اف��ًة 

�شد  التمييز  عوامل  من  ا  مهمًّ عاماًل  الجتماعية 

في  المراأة  �شد  العنف  يعاَلَج  اأن  يكفي  ول  المراأة. 

ينبغي  بل  فح�شب،  القانوني  ببعده  العربية  البلدان 

الت�شدي له في المجتمع ككل عبر التربية والتوعية 

انعدام  يمّثل   
9
�شابقة، تقارير  اأ�شارت  وكما  العامة. 

حول  والجتماعية  الثقافية  المفاهيم  في  الو�شوح 

في  طريق  في  عقبًة  والحقوق  والوظائف  الأدوار 

نهو�س المراأة. ويتوجب على التعليم وو�شائل الإعالم 

الم�شللة عبر  ال�شور  تغيير  في  بفاعلية  ت�شارك  اأن 

برامج مجتمعية تهدف اإلى الإ�شهام بنهو�س المراأة. 

وتمتد جذور التمييز الثقافية �شد المراأة على عدة 

اأ�شعدة ت�شتدعي العمل في وقت واحد:

والإن��اث  الذكور  بين  تميز   • العائلية	 التن�شئة 

والحقوق.  والم�شوؤوليات  الحريات  ق�شايا  في 

وهذه البيئة تزعزع ثقة المراأة بنف�شها وتقّو�س 

�شورتها عن ذاتها، ومن هنا ينبغي فهم اآليات 

هذا التمييز وو�شع حدٍّ لها.

اإلى  الرامية  الجهود  �شت�شتفيد   • التربية،	 وفي 

الجن�شين  بين  المعاملة  في  الم�شاواة  تعزيز 

من اإدخال المنهجيات والتقانات الحديثة في 

هيكلة  اإع��ادة  في  للم�شاعدة  التدري�س  برامج 

المناهج واأ�شاليب التعليم والتقييم.

الم�شكلة  تنح�شر  ل  • الإع����الم، 	 و�شائل  وف��ي 

الإعالء  تتوّخى  التي  البرامج  و�شعف  قّلة  في 

لدورها  الح��ت��رام  وتعزيز  ال��م��راأة  مكانة  من 

توؤدي  عندما  ذلك  تتجاوز  اإنها  المجتمع.  في 

اإل��ى  الإع��الم��ي��ة  البرامج  م��ن  مهمة  �شريحة 

المراأة،  نهو�س  اإل��ى  ال�شاعية  الجهود  اإعاقة 

جعلت  التي  الأمية  بانت�شار  الم�شكلة  وتتفاقم 

هي  وال��م��رئ��ي��ة  الم�شموعة  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 

الم�شدر الأول للثقافة ال�شعبية. ويتعين اإعطاء 

الأولوية لتقوية اأ�شاليب ر�شد �شورة المراأة في 

و�شائل الإعالم العربية وتحليلها، كما يتوجب 

ن�شًطا في  َي دوًرا  ت��وؤدِّ اأن  الإعالم  على و�شائل 

الق�شاء على  اتفاقية  العاّم حول  الوعي  زيادة 

جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة« )�شيداو(.

في  العربية  البلدان  ف��ي  اأزم���ة  ا  اأي�شً هناك 

الفئات  تعانيها  التي  والإق�شاء  الغ��ت��راب  حالة 

ال�����ش��ع��ي��ف��ة، وف���ي اإه���م���ال ال��ح��ك��وم��ات ال��ح��ق��وق 

الأ�شا�شية لهذه الفئات باعتبار اأفرادها جزًءا من 
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اأّثر النموذج القت�شادي 

الرْيعي �شلًبا يف م�شرية 

التنمية يف جميع 

اأرجاء املنطقة

اإن الت�شدي للتحديات 

القت�شادية يف املنطقة 

يتطلب منوذًجا بديالً 

للتنمية العربية

اإلى  والدعوة  اللجوء،  لطالبي  الإن�شان  حقوق 

اإقرارها.

اإلى  اإعادتهم  تتّم  ل  الأف���راد  اأن  من  •التاأكد  	
اأو  حياتهم  الأخ��ط��ار  تهدد  حيث  اأوط��ان��ه��م، 

الإعادة  »عدم  لمبداإ  تطبيًقا  وذلك  حريتهم، 

الق�شرّية« المعمول به دوليًّا.

اإعادة تعريف االأمن االقت�صادي

يتعين على البلدان العربية اأن تنظر ب�شورة جدية 

الراهن  القت�شادي  النمط  يتجاوز  م�شتقبل  اإلى 

في المنطقة والمجتمع الذي يعتمد عليه. و�شتوؤدي 

المماطلة في هذا المجال اإلى زيادة انعدام الأمن 

القت�شادي في المنطقة. 

ومن المالمح العامة المميزة للعقد الجتماعي 

في معظم البلدان العربية قبول المواطنين بالقيود 

على التمثيل العام وم�شاءلة الدولة مقابل انتفاعهم 

بالفوائد التي تقدمها لهم. ويكون مثل هذا العقد 

ال�شرائب  اأخرى غير  للدولة موارُد  لو كان  ممكًنا 

المبا�شرة، مثل النفط، لتمويل الإنفاق العام. ومع 

اأن ثمة تفاوًتا في درجة تطبيق هذا النموذج الرْيعي 

بين بلد واآخر فاإنه، كما هو معروف، قد اأّثر �شلًبا 

في م�شيرة التنمية في جميع اأرجاء المنطقة، ومن 

القطاعات  ال�شتثمار في  الأمثلة على ذلك نق�ُس 

الدولة رهينة  الذي يجعل دخل  الأخرى  الإنتاجية 

العالمية  والأ�شعار  المحدودة  البترول  احتياطيات 

بع�س  ف��ي  ا�شتهالكية،  اأن��م��اط  وغلبة  المتقلبة؛ 

الأحيان، ل ت�شهم في توفير الوظائف؛ والتقليل من 

التقدم  فيها  يرتبط  مجتمعات  في  المعرفة  قيمة 

في اأغلب الأحيان بتوافر الثروة، ل باكت�شاب العلم 

العقد  من  النوع  ه��ذا  يتيح  ول  الفكري.  والجهد 

الجتماعي مجاًل لقيام اقت�شاٍد اآمن، معتمد على 

اإًذا من  بد  ول  البعيد،  المدى  في  وتناف�شيٍّ  نف�شه 

تجاوزه اإلى مرحلة جديدة. 

وم���ن ال��ج��وان��ب الإي��ج��اب��ي��ة ف��ي الن��خ��ف��ا���س 

المتوقع في دخل النفط ومعونات التنمية الر�شمية 

اأكبر  اإل��ى قدر  ي��وؤدي  اأن��ه قد  المقبلة  الأع��وام  في 

ومن  الوطنية  الدخل  م�شادر  على  العتماد  من 

الدولة  بين  المتبادلة  الم�شاءلة  تمتين  اإل��ى  ث��ّم 

والمواطنين.

قيا�ًشا على التجارب القت�شادية في المنطقة 

العربية، وفي مناطق اأخرى من العالم بما فيها دول 

منّظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�شادي، 

قوى  على  العتماد  اإلى  الميل  ال�شكوك حول  تبرز 

ال�شوؤون القت�شادية. ومن  لتنظيم  ال�شوق وحدها 

في  القت�شادية  للتحديات  الت�شدي  يتطّلب  ث��ّم 

المنطقة نموذًجا بدياًل للتنمية العربية يقوم على 

وتوليد  ع،  المتنوِّ القت�شادي  النمو  دعائم:  ثالث 

في  كلها  وت��دور  الفقر،  وتخفي�س  العمل،  فر�س 

بالعتبار  توؤخذ  وعندما  الإقليمي.  التعاون  اإط��ار 

القت�شادية  الإخفاقات  من  الم�شتفادة  الدرو�س 

العالمية الأخيرة، فاإن الأدوات التي �شت�شتخدمها 

والتنوع  بالبتكار  تت�شم  اأن  بد  ل  ال�شيا�شات  هذه 

وتجمع ب�شورة عملية بين �شيا�شات ال�شوق الحرة 

التي ترفع �شعار »دعه يعمل، دعه يمّر« من جهة، 

والتدّخل المفرط للدولة من جهة اأخرى. وب�شورة 

بو�شوح  اأكد  قد  التقرير  هذا  فاإن  تحديًدا،  اأكثر 

�شرورة اإعطاء الأولوية للعمل في المجالت الثالثة 

التالية:

ال��ق��اع��دة  اإن��ع��ا���س  اإن  ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������ش���ادي: 

من  هو  وتنويعها  العربية  لالقت�شادات  الإنتاجية 

انعدام  اأ���ش��ك��ال  معالجة  ف��ي  الحا�شمة  ال��ع��وام��ل 

التقرير.  ا�شتعر�شها هذا  التي  القت�شادي  الأمن 

ول بد من اأن يتحول التركيز الحالي في المنطقة 

النفط  دخل  على  القائم  القت�شادي  التو�شع  من 

القطاع  ح�شة  ف��ي  م��ط��رد  ت��زاي��د  اإل���ى  ��ا  اأ���ش��ا���شً

الإنتاجية  في  كبير  وارتفاع  واإنتاجيته،  ال�شناعي 

المكثف  التركيز  ف��ي  النظر  واإع���ادة  ال��زراع��ي��ة، 

مراجعة  ذل��ك  ويتطلب  ال��خ��دم��ات.  ق��ط��اع  على 

اأعلى  بدرجة  ت�شمح  الكلي  القت�شادي  ل��الإط��ار 

وهي  التحتية،  البنية  في  العامة  ال�شتثمارات  من 

ال�شناعات  في  النمو  لت�شهيل  الرئي�شي  المفتاح 

هذه  ت�شمل  اأن  يجب  للت�شدير.  المخ�ش�شة 

ائتمانية  وبيئة  متين  مالي  قطاع  اإيجاد  المراجعة 

قوية منفتحة ومتي�ّشرة لتمكين ال�شركات الخا�شة 

من تمويل ال�شتثمار والتو�شع. ومن الأ�شاليب التي 

الأجل  طويل  م�شتقر  تمويل  لتوفير  اتباعها  يمكن 

للتنمية،  بنوك  تاأ�شي�س  ال�شتراتيجية،  للقطاعات 

في  الحال  هي  كما  عامة  موؤ�ش�شات  اأكانت  �شواء 

البرازيل وكوريا واليابان اأو ملًكا للقطاع الخا�س، 

تاأخرت  التي  البلدان  األمانيا. وقد حققت  كما في 

في دخول حلبة الت�شنيع نجاًحا ملحوًظا با�شتغالل 

لتنفيذ  ماليٍة  ك��ذراٍع  التنمية  بنوك  من  النوع  هذا 

�شيا�شاتها ال�شتراتيجية في الميدان ال�شناعي. 

وهما  ال�شيا�شيان،  ال��ه��دف��ان  ه��ذان  وي�شكل 

مالية  ائتمانات  وتوفير  التحتية  البنية  تطوير 

اإليها، العمادْين الرئي�شين  م�شتقرة يمكن الركون 

والإقليمية  الوطنية  ال�شناعية  لال�شتراتيجيات 

وبخ�شو�س  النمو.  م�شادر  تنويع  ت�شتهدف  التي 

بق�شايا  اله��ت��م��ام  ينبغي  ال��زراع��ي��ة  ال�شيا�شة 
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ل بد من ح�شن اإدارة 

قّوة تاأثريالعوملة 

والنتفاع منها

الأرا���ش��ي  على  الح�شول  ت��اأم��ي��ن  مثل  اأ�شا�شية 

من  الممنوحة  الفوائد  وتركيز  والئتمان  المنتجة 

الجنو�شية،  الأدوار  وتغيير  الأ�شعار،  دعم  خالل 

والإدارة الفّعالة لموارد المياه.

العولمة: لي�س تاأثير العولمة اأقّل اأهمية في البلدان 

العربية منه في بلدان العالم الأخرى. ومن ثّم ل بد 

من ح�شن اإدارة قّوة تاأثيرها والنتفاع منها، ذلك 

وبا�شتمرار،  يرفع،  المت�شارع  التقاني  التغير  اأن 

البلدان  م��ن  ويتطلب  التقني  الم�شتوى  �شقف 

النامية اأن تزيد من م�شتوى الإنتاجية والتناف�شية 

اأن تقوم  لها  ليت�شنى  العالمي  لديها في القت�شاد 

بدورها في تحّولت العولمة. والواقع اأن القطاعات 

الأكثر دينامّيًة في القت�شاد العالمي المندمج هي 

الب�شائع والخدمات ذات التقنية المرتفعة ومقابل 

ذلك تبّين العقود الأخيرة اأن العتماد على ال�شلع 

الرخي�شة والأيدي العاملة غير الماهرة قد يوؤدي 

اأمن  يهّدد  الذي  المر  لالنكفاء  معّر�س  نمّو  اإلى 

فاإن  الأ�شا�س  ه��ذا  وعلى  النامية.  القت�شادات 

الخطوة الأولى على الطريق الذي ينبغي اأن ت�شلكه 

ت�شمل  القت�شادي  الأم��ن  نحو  العربية  البلدان 

الكامنة،  التقانية  ال��ق��درات  تطوير  ف��ي  التو�شع 

اإلى  والتحول  وتنميتها،  المعرفية  الدعائم  وتعبئة 

الم�شافة.  القيمة  ذات  والخدمات  الب�شائع  اإنتاج 

في  المطروحة  التو�شيات  تظل  ال�شياق  هذا  وفي 

تقرير التنمية الإن�شانية العربية للعام 2003، نحو 

اإقامة مجتمع المعرفة، �شالحًة اليوم.

�شت لها المجتمعات العربية طغيان العامل النفطي منذ 
ّ
من بين الهّزات التي تعر

النفطية  العربية،  القت�شادات  م�شار  الما�شي على  القرن  ال�شبعينات من  مطلع 

في  فقط  ر  توؤثِّ لم  النفط  قطاع  من  ية  المتاأتِّ الإيرادات  اأنَّ  ذلك  النفطية.  وغير 

ما انت�شر جزء منها في كل القت�شادات العربية عبر تدفق  رة له، اإنَّ البلدان الم�شدِّ

رة للنفط، اإ�شافًة اإلى التدفقات  تحويالت العمالة العربية اإلى الدول غير الم�شدِّ

ال�شتثمارية البينية. ولذلك، اأ�شبحت معّدلت النمو ال�شنوية في العالم العربي 

مرتبطًة ارتباًطا وثيًقا بتقلُّبات �شعر النفط، بحيث تزيد وتيرة النمو اأو تنكم�س 

ح�شب تمّوجات الأ�شعار العالمية. 

ي�شتهلك  اأن   
ّ
الريعي واقت�شاده  النفط  ب�شبب  العربي،  العالم  اعتاد  وقد 

مجموعًة وا�شعة من ال�شلع والخدمات الم�شتوردة، دون اأن يزيد من قدرته الإنتاجية 

الجهود  زت  تركَّ كما  ال�شتيراد.  هذا  لتمويل  الطاقة،  قطاع  خارج  والت�شديرية، 

اإلى  وت�شديرها  الطاقة  اإنتاج  قدرة  تو�شيع  على  النفط  عهد  في  ال�شتثمارية 

الخارج لرفع ن�شبة الإيرادات المالية. اأما الحركة ال�شتثمارية الناتجة من الفوائ�س 

المالية، فقد توزَّعت على مجموعات مالية عائلية عمالقة من جهة، وعلى تكوين 

النفطية  البلدان  في  العرب  العاملين  من  الأكبر  العدد  لدى  متوا�شعة  مّدخرات 

اأ�شا�شي  ب�شكل  ال�شتثمارات  هت  توجَّ كلتيهما،  ن 
ْ
الحالتي وفي  اأخرى.  جهة  من 

ف الفوائ�س  اإلى القطاعات العقارية وال�شكنية وال�شياحية والم�شرفية، ولم ُتوظَّ

ا في بناء القدرات الإنتاجية المحلية لمواجهة تحديات العولمة وع�شر 
ًّ
المالية فعلي

ما بعد النفط.

ل بدَّ لذلك من البدء بالتفكير الجدي في تعديل الم�شارات التنموية العربية 

لي�شبح العرب منتجين في المجالت التي تقوم عليها حركة العولمة، كما فعلت 

الجنوبية  وكوريا  و�شنغافورة  اأيرلندا  مثل  ا، 
ًّ
اقت�شادي متخلِّفًة  كانت  دول  عدة 

للحد  المترابطة  الخطط  و�شع  �شرورة  ذلك  ويعني  مالطا.  وجزيرة  وتايوان 

ي 
ّ
تنم اأن  الدول  كل  على  تفر�س  العولمة  حركة  لأنَّ  العربية،  الأدمغة  هجرة  من 

الكفاءة  عن�شر  على  الأولى  بالدرجة  تعتمد  التي  والإبداعية  المعرفية  القدرات 

الحديثة  الميادين  في  التكنولوجي  الإبداع  وت�شجيع  التنظيم  وح�شن  الب�شرية، 

مثل الإلكترونيات والمعلوماتية والأبحاث ال�شحية والطبية والبيولوجية والأنواع 

من  الحد  ميادين  في  المطلوبة  الكفاءات  اإلى  اإ�شافًة  الماأكولت،  من  الجديدة 

تلّوث البيئة واإنتاج م�شادر الطاقة البديلة.

التربية  مجال  في  كبيرة  بجهود  قامت  العربية  الدول  اأن  ذكره  والجدير 

والتعليم، لكن من دون تاأمين فر�س العمل الكافية والالئقة للكفاءات العربية 

الوطن  الهجرة خارج  اإلى  باأعداد كبيرة وت�شطر  ا 
ًّ
العمل �شنوي التي تدخل �شوق 

الو�شع  وهذا  بالدها.  المفقودة في  النا�شطة  المرموقة  المهنية  الحياة  عن  بحًثا 

جزء من حلقة مفرغة ناتجة من تركز ال�شتثمارات في القطاع العقاري والتجاري 

والم�شرفي وبع�س ال�شناعات الخفيفة التي ل تتطّلب قدرات تكنولوجية رفيعة 

)با�شتثناء �شناعة البتروكيماويات التي هي تكملة للقطاع النفطي(.

والواقع اأن القت�شادات العربية تعتمد، اإ�شافًة اإلى الريع النفطي على الريع 

العقاري وريع وكالت ا�شتيراد ال�شلع الأجنبية والريع المالي والم�شرفي، وهي لم 

ي من القدرة التكنولوجية في اإنتاج ال�شلع والخدمات  َتاأتِّ
ُ
تدخل بعد ع�شر الريع الم

الحديثة المعتمدة على المعرفة اأكثر منها على اليد العاملة التقليدية. ومن اأجل 

ت�شجيع اأ�شحاب الريادة القت�شادية العربية على الدخول في عمليات ا�شتثمارية 

 الأرباح الناتجة من 
ُّ
ًة عالية ومعارف علمية وتكنولوجية وتدر

ّ
 ب�شري

ٍ
تتطلَّب كفاءات

الإبداع التكنولوجي، ل بدَّ من تعديل الأنظمة ال�شريبية و�شلة الحوافز الممنوحة 

اإلى تنويع مجالتها. وهناك   تتَّجه الحركة ال�شتثمارية بالتدريج 
ْ
لال�شتثمار لكي

اأ�شاليب  رون  الذين يطوِّ العالية،  الكفاءة  العرب من ذوي  المهنيين  العديد من 

ا، غير اأنَّهم ل يجدون في 
ًّ
وتقنيات جديدة في اإنتاج ال�شلع الحديثة المطلوبة عالمي

ا وتطويرها 
ًّ
ْن يموِّل حماية ابتكاراتهم عبر ت�شجيل براءات الختراع دولي

َ
وطنهم م

بحيث ت�شبح قابلة لال�شتعمال في حقول ال�شناعات والخدمات الحديثة. ويمكن 

ا من البلدان 
ً
في هذا الم�شمار اأن نقتدي بما فعلته بلدان اأخرى كانت اأ�شد فقر

د ذي الأداء ال�شعيف وتحويله 
َّ
العربية ونجحت في تغيير الم�شار التنموي المقي

اإلى العتماد على المعرفة والتكنولوجيا والنخراط في العولمة وال�شتفادة منها 

اإلى اأبعد الحدود.

اإنَّ العالم العربي، �شواء بجزئه النفطي اأم بجزئه غير النفطي، لم يدخل بعد 

ناطحات  اإقامة  اأنَّ  ذلك  العولمة.  مقت�شيات  ظل  في  القت�شادية  الحداثة  عالم 

الخارجية  المظاهر  هي  الفخمة  ال�شيارات  واقتناء  الأنيقة  والمطارات  ال�شحاب 

والمعارف  العلوم  في  الكامن  الناب�س  قلبها  ولي�شت  القت�شادية،  للحداثة 

والإبداع التكنولوجي.

*جورج قرم، خبير اقت�شادي ومالي دولي واخت�شا�شي في �شوؤون ال�شرق الأو�شط ودول حو�س البحر المتو�شط.
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ل بد اأن يرتبط النمو 

بتخفي�س الفقر

تفعيل �شبكات 

الأمان الجتماعي 

اأولوية اأ�شا�شية

توفير فر�س العمل: يتوجب على اأية ا�شتراتيجية 

اقت�شادية كلية منا�شرة للفقراء اأن تجدد التزامها 

باعتبارهما  ال��ع��ام  وال�شتثمار  الوظائف  بخلق 

القناة المحورية لإنعا�س النمو. وقد طرحت اأجندة 

التنمية  نموذَج  جانًبا  الحالية  العربية  »الإ�شالح« 

نموذج  اإل���ى  عنه  وتحولت  ال��دول��ة،  ت��ق��وده  ال���ذي 

تح�شين  على  التركيز  مع  ال�شوق  قوى  فيه  تتحكم 

اأن  غير  الخا�ّس.  المال  وراأ����س  ال�شتثمار  مناخ 

بال�شرورة  ي�شكل  ل  النموذج  هذا  اأن  يبّين  الواقع 

حالًّ لأزمة البطالة الوا�شعة المتزايدة في المنطقة 

لأن جوهر الم�شكلة، كما يرى التقرير، اإنما يكمن 

في طبيعة النمو المرتكز على النفط. 

على  المرتكز  التنمية  نموذج  تطبيق  اأّدى  لقد 

فر�س  فيه  تتوافر  لم  متقلب  نمو  اإلى  النفط  دخل 

العربية  البلدان  في  النمط  هذا  اأنتج  وقد  العمل، 

اإل��ى  ينحو  ال��دخ��ل  ف��ي  ال��الم�����ش��اواة  م��ن  م�شتًوى 

الأخ��رى،  العالم  مناطق  في  منه  اأكثر  النخفا�س 

وخّلف كذلك جيوًبا عميقًة في مجال فقر الدخل. 

ل بّد اأن يرتبط النمو الإنتاجي بتخفي�س الفقر، ما 

اأجر لئق وعلى  العمل مقابل  توليد فر�س  ي�شتلزم 

م�شاعفاتها  على  ع��الوة  فالبطالة،  وا�شع.  نطاق 

والجتماعي  ال�شيا�شي  التحدي  تمثل  القت�شادية، 

في  المنطقة  �شتواجهه  ال���ذي  ح�شا�شية  الأك��ث��ر 

الم�شتقبل المنظور. ول يكمن هذا التحدي في خلق 

فر�س العمل فح�شب، بل ي�شمل كذلك توفير فر�س 

العمل المنتجة والكريمة لكاّفة ال�شكان الذين بلغوا 

يكون  اأن  يمكن  الهدف  هذا  ولتحقيق  العمل.  �شن 

لل�شيا�شات القت�شادية الكلية مفعول مماثل لمفعول 

وال�شوؤال  الفقر.  مكافحة  ت�شتهدف  التي  البرامج 

الوارد بهذا ال�شدد هو: ما الذي يجعل النمو اأكثر 

المالئمة  الإجابة  لعلَّ  للفقراء؟  فائدًة  واأعمَّ  دعًما 

في:  ت�شهم  التي  الأو�شاع  خلق  �شرورة  في  تكمن 

القادرة  القت�شادية  القطاعات  في  النمو  تركيز 

على تحقيق النتفاع المبا�شر للفقراء؛ واإيجاد بيئة 

الحقيقي  والدخل  العمل  فر�س  من  تو�شع  تمكينية 

اأمامهم؛ وتعزيز قدراتهم الب�شرية الأ�شا�شية.

ويتطلب ذلك اأن تكون ال�شيا�شات القت�شادية 

تنموية  ا�شتراتيجية  في  را�شًخا  عن�شًرا  الكلية 

البنية  في  ل  لال�شتثمار،  المجال  تف�شح  وا�شعة 

معينة  ن�شاطات  في  كذلك  بل  فح�شب،  التحتية 

مولِّدة لفر�س العمل، مثل الأ�شغال العامة، اإ�شافًة 

ال�شتثمار  الب�شرية من خالل  القدرات  تنمية  اإلى 

في مجالت التعليم وال�شحة. 

ت��خ��ف��ي�����س ال��ف��ق��ر: م��ن ال��م��وؤك��د اأن ج��ان��ًب��ا من 

الرجال، والن�شاء والأطفال �شيتركون في حالة من 

لتحقيق  الجهود  ت�شافر  مع  حتى  المدقع،  الفقر 

ولإخراج  العمل.  فر�س  وخلق  القت�شادي  التنويع 

برامج  تطوير  من  بد  ل  الفقر  دائ��رة  من  ه��وؤلء 

الدخل  لرفع م�شتويات  و�شيا�شات محددة وهادفة 

اإمكان الح�شول على الخدمات في �شياق  وتعزيز 

ا�شتراتيجيات التنمية الوطنية.

ُت�شتغل  ل���م  ال��ت��ي  ال��م��ه��م��ة  ال��م��ك��ون��ات  م���ن 

ا�شتغالًل كاماًل في البلدان العربية ال�شتفادة من 

م�شروعات الأ�شغال العامة التي يجب اأن ت�شتهدف 

ال�شرائح الفقيرة وتوّفر الأ�شول القت�شادية ذات 

القيمة بالن�شبة اإلى المجتمعات المحلية الفقيرة. 

وعندما تنتفع الفئات غير الفقيرة ب�شورة كبيرة 

من مثل هذه الأ�شول عند قيامها، فاإن الم�شاركة 

اإدخالها  اإلزامّيًة ويعاد  اأن تكون  في التمويل يجب 

في ميزانيات الم�شروعات العامة. 

وتفعيل  اإيجاد  كذلك  المهمة  المكونات  ومن 

�شبكات الأمان الجتماعي التي توؤّدي دوًرا جوهريًّا 

في التخفيف من وطاأة النتكا�س القت�شادي على 

الفئات ال�شعيفة، والتي ما زال توزيعها متفاوًتا بين 

البلدان في المنطقة. وت�شم كافة البلدان العربية 

مجموعًة من �شبكات الأمان الجتماعي التقليدية 

المتداخلة والمترابطةالتي ا�شُتكملت ب�شبكات اأمان 

ر�شمية اأو �شبكات تديرها الدولة بطرق مختلفة في 

الدخل  ذات  العربية  البلدان  اأقامت  وقد  بلد.  كل 

المرتفع �شل�شلًة عري�شًة وعميقًة ن�شبيًّا من �شبكات 

دعًما  تقدم  التي  الر�شمية  الجتماعي  الأم���ان 

والم�شنين  والمر�شى  والمطلَّقات  لالأرامل  ا  خا�شًّ

وال�����ش��اب��ات ال��ع��ازب��ات غير ال��ع��ام��الت وع��ائ��الت 

الم�شاجين والطالب. و�شلكت البلدان ذات الدخل 

المتو�ّشط �شباًل مماثلًة غير اأنها ق�شرت عن تغطية 

جميع المحتاجين تغطيًة كاملة، وتحقيق قدر كاف 

من الدعم والم�شاواة وفعالية الكلفة في ما تقدمه 

المنخف�س،  الدخل  ذات  البلدان  اأما  برامج.  من 

�شبكات  باعتماد  الأخيرة  الآون��ة  في  اإل  تبداأ  فلم 

الأمان الجتماعي الر�شمية، وهذه الأخيرة تعاني 

جوانب الق�شور نف�شها التي تظهر في البلدان ذات 

الدخل المتو�ّشط ولو بدرجة اأكبر.

ول��ت��م��وي��ل ا���ش��ت��ث��م��ارات ع��ام��ة ك��ب��ي��رة لدعم 

ل العتماد على  الفقراء، وخلق فر�س العمل، يف�شَّ

ل  قد  الأول.  المقام  في  المحلية  ال��م��وارد  ح�شد 

يكون من الحكمة العتماد على م�شاعدات التنمية 

للتعجيل  الخا�س  المال  راأ�س  اأو تدفقات  الر�شمية 

اأن  يمكن  الموارد  بع�س  ح�شد  ب��اأن  علًما  بالنمو، 

�شوب  العامة  ال�شتثمارات  توجيه  خالل  من  يتّم 

الب�شري  المال  راأ�س  في  اأي  الإنتاجية،  المجالت 

�شواء.  حد  على  والطبيعي  المادي  المال  وراأ���س 
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ل العتماد  يف�شَّ

على ح�شد املوارد 

املحلية يف املقام 

الأول لتمويل 

ا�شتثمارات عامة 

كبرية لدعم الفقراء

ميكن التغلب على 

ندرة الغذاء يف 

املنطقة العربية 

من خالل تدخل على 

م�شتوى ال�شيا�شات

بيئة  تخلق  اأن  كذلك  العامة  ال�شيا�شات  ويمكن 

المتعددة  الخا�شة  لال�شتثمارات  م��واءم��ًة  اأكثر 

المجالت، اإما من خالل �شيا�شات اقت�شادية كلية 

ب�شورة  المكا�شب  توزيع  اإع��ادة  اأو  جاذبّيًة،  اأكثر 

ي�شبح  ال�شتثمار  فر�س  تزايد  وعند  توازًنا.  اأكثر 

النا�س اأكثر مياًل اإلى الّدخار اأو يوؤدون َقْدًرا اأكبر 

لديهم.  المادي  الدخل  قاعدة  لتو�شيع  العمل  من 

وتبدو اإمكانات ح�شد الموارد المحلية مرتفعًة في 

المنطقة ب�شبب انخفا�س معدلت ال�شريبة فيها. 

 الحّد من انعدام االأمن 

الغذائي وال�صحي

ما زال انعدام الأمن الغذائي والجوع و�شوء التغذية 

في  المواطنين  من  هائلة  لأع��داٍد  معاناة  م�شدَر 

في  اأخرى  على  دولة  تتقّدم  وقد  العربية.  البلدان 

لالألفية  التنموية  الأهداف  من  الأول  الهدف  بلوغ 

والجوع،  المدقع  الفقر  على  الق�شاء  وهو  الثالثة، 

غير اأن المنطقة بمجموعها ما زالت خلف الركب. 

ويعود ذلك، ب�شكل اأ�شا�شي، اإلى ا�شتمرار النت�شار 

الوا�شع للجوع في البلدان الأقل نمًوا في المنطقة.

لم يف�شر هذا التقرير الأمن الغذائي من زاوية 

الكتفاء ال�شيادي المطلق من الإنتاج الغذائي، وهو 

هدف غير عملي في ظل �شح المياه على الم�شتوى 

الإقليمي، واإنما على اأ�شا�س كفاية ال�شلع الجوهرية 

يتّم  لم  اأخ��رى  وبعبارة  المجتمع،  اأف���راد  لجميع 

التركيز على مو�شوع الكتفاء على م�شتوى الدولة، 

بل على الم�شتوى الإن�شاني. وفي هذا ال�شياق يمثل 

اإحدى  الرئي�شي  الغذاء  من  الكفاية  م�شتوى  تدني 

اأخطر الفجوات التنموية في المنطقة. وفي اأنحاء 

�شيا�شات  اأدت  العربية،  المنطقة  في  كما  العالم، 

ال�شوق المتو�ّشعة في تحرير الإجراءات اإلى تزايد 

قلة  اأيدي  في  والمياه  الأر�س  موارد  اأف�شل  تركيز 

متناق�شة من المزارع التجارية الكبرى. وقد اأرغم 

هذا التجاه �شغار المزارعين على تدبير اأمورهم 

متزايدة.  ب�شورة  هام�شية  اأرا���سٍ  في  بال�شتثمار 

الغذاء  اأنتجت  طالما  التي  الف�شلى  الأرا�شي  اإّن 

لزارعيها اأ�شبحت اليوم ُتخ�ش�س ب�شورة مطردة 

من  عاليًة  اأرباًحا  تحقق  التي  المحا�شيل  لزراعة 

اأو  الأغنياء،  لدى  ال�شتهالك  اأنماط  تلبية  اأج��ل 

اأدت  نف�شه  الوقت  وف��ي  ال��خ��ارج.  اإل��ى  للت�شدير 

عالقات القوة غير المتكافئة، وبخا�شة في الريف، 

على  ال�شيطرة  النفوذ  ذات  الجماعات  منح  اإل��ى 

بكثير  اأقل  بكلفة  المياه  وم�شادر  الأرا�شي  خيرة 

من القيمة الجتماعية لهذه الموارد. واأ�شهمت هذه 

ال�شيا�شات، مجتمعًة، في قيام اأو�شاع راحت فيها 

الأ�شواق تنتج كميات اأقل من المطلوب من المواد 

الغذائية الأ�شا�شية التي ت�شكل الجانب الأكبر من 

في  ويمكن،  لديهم.  الإنفاق  واأوجه  الفقراء  غذاء 

هذا ال�شياق، التغلب على ندرة الغذاء في المنطقة 

العربية من خالل التدّخل على م�شتوى ال�شيا�شات، 

وذلك وفًقا للمبادئ التالية:

البلدان  على  الأر������س:  ع��ل��ى  ال��ح�����ش��ول  تي�شير 

ال��ع��رب��ي��ة ا���ش��ت��ح��داث ���ش��ري��ب��ة ت�����ش��اع��دي��ة على 

الأرا�شي المنتجة بفر�س معدلت �شريبية تتزايد 

بتزايد م�شاحة الأرا�شي المملوكة. وقد يدفع هذا 

من  جزء  بيع  اإل��ى  الأرا�شي  مالكي  كبار  الإج��راء 

اأرا�شيهم وا�شتخدام العائدات لتمويل التو�شع في 

المت�شلة  الق�شايا  معالجة  وينبغي  الري.  عمليات 

في  وتملكها  وتوزيعها  الأرا���ش��ي  على  بالح�شول 

للفقراء.  الداعمة  ال�شيا�شات  من  منظومة  نطاق 

�شمان  المجال  ه��ذا  في  الجوهرية  الأم���ور  وم��ن 

ممار�شة  ي�شهل  الذي  والموؤ�ش�شي  القانوني  الإطار 

يوؤخذ  وحين  الموارد،  اإدارة  في  لحقوقها  المراأة 

بالعتبار دور المراأة الكبير في الزراعة من المهم 

تتحّيز  ل  الملكية  حقوق  اأنظمة  اأن  م��ن  التاأكد 

�شّدها. ومن �شاأن تغيير القواعد القانونية لتاأكيد 

حقوق المراأة وزيادة القدرة على اإنفاذ مطالباتها 

بالأ�شول الطبيعية والمادية اأن يوّلد حوافَز جديدًة، 

ويزيل واحًدا من الأ�شباب الرئي�شة لنعدام الأمن 

لدى الن�شاء في الريف.

التنمية  لي�شمل  وال��ت��م��وي��ل  الئ��ت��م��ان  تو�شيع 

ا  �شروريًّ الحكومي  التدخل  يكون  قد  الريفية: 

اأجل  العمل من  وفر�س  الئتمان  توافر  للتاأكد من 

وهذا  للفقراء.  الداعمة  الريفية  التنمية  تعزيز 

ت�شهيالت  الريفية  الزراعية  الن�شاطات  يعني منح 

تتطّلب  التي  القوانين  وت�شاعد  هادفة.  ائتمانية 

الإق��را���س  عمليات  تنويع  التجارية  البنوك  م��ن 

وتو�شيعها في المناطق الريفية، كما هي الحال في 

الهند وفيتنام، اإلى تعزيز الإنتاج الزراعي ال�شغير 

الحجم والتجارة الزراعية ال�شغيرة. كذلك تمويل 

الأعمال غير الزراعية الكثيفة العمالة في المناطق 

العامة،  الأ�شغال  م�شروعات  خ��الل  من  الريفية 

توّلد العنا�شر الكفيلة با�شتقرار الدخل عند وقوع 

الحوادث المناخية المفاجئة.

ال�شتثمار في المياه: ينبغي القيام با�شتثمارات 

وتوزيعها  وعائداتها  المياه  توافر  لزيادة  وا�شعة 

التقديرات  لبع�س  ووفًقا  المختلفة.  لأغرا�شها 
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مي�ّس حتدي الأمن 

الغذائي كالًّ من 

ال�شيا�شات الغذائية 

وال�شحية

املعرفة عن�رس 

حيوي للزراعة 

والإنتاج الغذائي

لزيادة  المطلوب،  ال��م��ال  راأ����س  اإج��م��ال��ي  �شيبلغ 

خالل  فقط  المياه  تحلية  على  المنطقة  ق���درة 

اأي  دولر،  مليار   73 نحو  المقبلة،  الثالثة  العقود 

2.6 مليار دولر. ي�شاف  اإلى  بمعدل �شنوي ي�شل 

ف��ي مجال  ا�شتثمار  ل��م يحدث  م��ا  اأن��ه  ذل��ك  اإل��ى 

الغذائي  الإنتاج  زيادة  ال�شعب  �شيكون من  المياه 

والتخفيف من الأعباء المالية للواردات الزراعية، 

هذه  ترافق  اأن  وينبغي  الغذائي.  الأم��ن  وتح�شين 

المياه  اإدارة  في  رئي�شية  اإ�شالحات  ال�شتثمارات 

المناطق  في  المياه  موارد  على  الح�شول  ل�شمان 

الريفية على نحو اأكثر اإن�شاًفا وا�شتدامة.

المعرفة  ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر:  ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى 

غير  ال��غ��ذائ��ي،  والإن��ت��اج  للزراعة  حيوي  عن�شر 

حاجة  وهناك  الم�شتغلَّة.  غير  المقومات  من  اأنها 

المجتمعات  م�شكالت  ح��ول  البحوث  اإج��راء  اإل��ى 

المخاطر،  تهددها  التي  المناطق  ف��ي  المحلية 

بما فيها الدرا�شات عن حماية التنوعات المحلية 

التنوع في  تو�شيع  وح��ول  والأوب��ئ��ة؛  الأم��را���س  من 

الأ�شواق؛  في  متميزة  مواقع  واإن�شاء  المغذيات؛ 

اأكثر دفًئا  اأن تنمو في مناٍخ  التي يمكن  والنباتات 

وجفاًفا. وفي الوقت الحا�شر، تخ�ش�س ميزانيات 

مجالت  في  والتطوير  للبحث  الذكر  ت�شتحق  ل 

الميزانيات  اإن مجموع  الغذائي؛  الزراعة والإنتاج 

للبحث والتطوير في هذا القطاع في جميع البلدان 

العربية خالل ال�شنوات الع�شرين الما�شية ل يعادل 

اأكثر من جزء ب�شيط من الميزانية ال�شنوية لواحدة 

من �شركات الغذاء والزراعة المتعددة الجن�شية.

حيوية  واأداٌة  م��رك��زي،  اإن�شاني  ه��دف  ال�شحة 

العديد  في  توؤثر  لأنها  الب�شرية  القدرات  لتمكين 

الرغم مما حققته  الإن�شان وعلى  اأمن  نواحي  من 

البلدان العربية من مكا�شب ملمو�شة على العموم 

في اأو�شاع ال�شحة العامة، فاإنها ما زالت متخلفة 

تحقيق  تّم  اأّن��ه  ومع  ال�شناعية.  ال��دول  ركب  عن 

المتوّقع  العمر  م��ع��ّدلت  مجال  في  مذهل  تقّدم 

زالت  ما  الأطفال،  وفيات  ومعّدلت  ال��ولدة  عند 

الموؤ�شرات ال�شحية الرئي�شة الأخرى في المنطقة 

وثمة  اأع���وام.  ع��دة  منذ  ال��رك��ود  من  حالًة  ت�شهد 

بين  ال�شحية  الرعاية  م�شتوى  في  وا�شح  تفاوت 

ما  وكثيًرا  عامة.  ب�شفة  البلدان  وبين  واآخ��ر  بلٍد 

ت�شيء الأنظمة ال�شحية اإدارة البيانات، ما يجعل 

من ال�شعب تكوين �شورٍة دقيقة عن و�شع ال�شحة 

الممار�شات  بع�س  اأن  ذل��ك  اإل��ى  ي�شاف  العامة. 

تلحق  تزال  ما  التقاليد الجتماعية  المتجذرة في 

ال�شرر ب�شحة الكثيرين، وبخا�شة الن�شاء، وتدعو 

ب�شورة  المجتمعية  ال�شلوك  اأنماط  في  تغير  اإلى 

التغذية  ���ش��وء  م��ع��دلت  خف�س  وينبغي  ع��ام��ة. 

والتقّزم بين الأطفال، وزيادة القيمة الغذائية في 

الأطعمة بجعل المغذيات المتوازنة متاحًة واأقرب 

التغذية  ���ش��وء  لتخفي�س  وذل���ك  للعائالت  م��ن��اًل 

يم�ّس كالًّ  التحدي  وهذا  �شواء.  والبدانة على حد 

وي�شتلزم  وال�شحية،  الغذائية  ال�شيا�شات  م��ن 

و�شع اآليات محددة لت�شعير الغذاء وتو�شيع مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية وثقافة ال�شحة العامة.

ول بد من اأن تترّكز المناق�شات حول الأولويات 

ونطاقها  العامة،  ال�شحة  م�شتويات  تح�شين  في 

الموارد  لديها  العربية  فالبلدان  تطويرها.  و�شبل 

المادية والب�شرية، وكذلك الإرادة العامة المطلوبة 

تاأخذ  م�شتقبلية  روؤي��ة  فهو  المطلوب  اأما  للتغيير. 

تقبل  ول  ال��م��ع��ق��دة،  الق�شايا  جميع  ب��الع��ت��ب��ار 

خطوات  ات��خ��اذ  وت��ق��ت��رح  المت�شّرعة،  بالحلول 

مثل  تطوير  اأج��ل  ومن  لالإنجاز.  عملية  تدريجية 

هذه الروؤية وتحقيقها يتوجب النظر في عدد من 

المبادئ الأ�شا�شية:

ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ال��ن��ا���س وع��ل��ى ال��وق��اي��ة: ينبغي 

من  العديد  في  العامة  ال�شحة  اأنظمة  تكون  اأن 

على  ��ا  وح��ر���شً تفاعليًة  اأك��ث��ر  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان 

المحور  باعتبارهم  النا�س  على  وتركيًزا  الوقاية 

الحيوي  الطبي  وال��ن��م��وذج   
10

لعملها. الأ�شا�شي 

الرعاية  على  يركز  وال��ذي  المنطقة،  في  المعتاد 

ومعالجة  العالجية  والخدمات  الم�شت�شفيات  في 

يلبي  اأن  اأ�شيق من  النا�س هو نموذٌج  الأمرا�س ل 

اأن  باأكمله  النظام  وعلى  المتوقعة.  الحتياجات 

اأجل  من  الأخرى  القطاعات  مع  ويتفاعل  يتوا�شل 

الرتقاء بم�شتوى ال�شحة العامة وت�شجيع تمويلها 

عبر اآليات منا�شبة بين مختِلف القطاعات. 

ت�شهيل و�شول الخدمة ال�شّحّية للجميع: ت�شمل 

�شرورية  خ��ط��وات  المطلوبة  الأخ���رى  التغييرات 

لخف�س كلفة الرعاية الطبية للنا�س العاديين الذين 

•النهو�س بالم�شاواة من خالل التركيز على الفئات الأكثر �شعًفا. 	
•الوقاية القائمة على الهتمام بالنا�س، وتقديم العناية الأ�شا�شية بكلفة مالئمة. 	

•تعزيز الرعاية ال�شحية الأولية ودمج الخدمات ال�شحية المجزاأة. 	
•تقوية موؤ�ش�شات ال�شحة العامة. 	

•دعم مبادرات التطوير ال�شحي التي تتمّتع بم�شاركة المجتمعات المحلية وم�شاندتها. 	

.Jabbour 2007 :امل�شدر
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ينبغي اأن تكون احلماية 

والوقاية والإنذار 

املبكر من املهمات 

اجلوهرية للبنية التحتية 

يف جمال ال�شّحة

ما زال الهتمام على 

امل�شتوى ال�شيا�شي 

باملخاطر ال�شحية 

ا 
ً
امل�شتجدة قا�رس

اأو غائًبا كلًيا

يتزايد اإنفاقهم على اأمور ال�شحة بما يفوق طاقتهم. 

وقد يت�شمن ذلك اإعادة ترتيب اأولويات الإنفاق العاّم 

في البلدان ذات الدخل المنخف�س والمتو�شط حيث 

ال�شحية.  النواحي  على  الحكومي  الإنفاق  يتدنى 

من جهة اأخرى فاإن على البلدان المرتفعة الدخل، 

تترجم  اأن  ال�شحية،  العناية  كثيًرا على  تنفق  التي 

هذه ال�شتثمارات اإلى مكا�شب حقيقية بتذليل اأوجه 

الق�شور في اأنظمتها ال�شحية، وزيادة التركيز على 

الرعاية الوقائية. ويجدر بمعظم البلدان العربية اأن 

تبذل مزيًدا من الجهد لو�شع ت�شريعات في مجال 

الحوافز  وخلق  تفعيلها،  و�شمان  ال�شحي  التاأمين 

مزايا  لتوفير  الخا�س  القطاع  في  العمل  لأرب���اب 

منا�شبة في المجال ال�شحي.

رف���ع م�����ش��ت��وى ال��ت��وع��ي��ة وال��م�����ش��ارك��ة ال��ع��ام��ة: 

و�شع  في  جوهري  عن�شر  العامة  الم�شاركة  اإن 

في  فالمواطن  وتنفيذها.  ال�شحيحة  الأول��وي��ات 

بالهموم  ان�شغاله  غ��م��رة  ف��ي  العربية،  ال��ب��ل��دان 

اإلحاًحا وم�شا�ًشا باأمن الإن�شان، )كالطعام  الأكثر 

يفكر  قلما  الأ�شا�شية(،  والحتياجات  والحقوق 

بناء  الأول��وي��ات.  من  باعتبارها  ال�شحة  اأم��ور  في 

المعرفة  بم�شتوى  الرتقاء  ال�شروري  من  عليه، 

العامة بق�شايا ال�شحة والوعي بما يت�شل بها من 

الم�شتنيرة  القطاعات  و�شع  وفي  وواجبات.  حقوق 

الفر�شة،  لها  اأتيحت  اإذا  العربية،  البلدان  في 

دول��ي،  وبدعم  متجاوبة،  حكومات  مع  بالتعاون 

ال�شّحة.  مجال  ف��ي  محلية  م��ب��ادرات  تطلق  اأن 

تت�شم  محلية  منابر  تطوير  اإل���ى  ح��اج��ة  وه��ن��اك 

المواطنين،  جانب  من  وبخا�شة  عري�س  بتمثيل 

التو�شيات  لتنفيذ  الالزمة  بال�شالحيات  وتتمّتع 

�شبيل  على  ويمكن،  عليها  ت��واف��ق  يح�شل  ال��ت��ي 

المثال، اأن تطلق البلدان العربية برامج في المدن 

والمجتمعات والقرى للنهو�س بالم�شتوى ال�شّحي، 

تقوم على الم�شاركة العامة وَتحلُّ فيها ال�شراكة بين 

الأحادية  المقاربات  والمواطنين محلَّ  الحكومات 

تثقيفية  اإر�شادّيًة  اأدّلًة  تقدم  اأن  �شاأنها  من  ويكون 

يمكن تكرارها في مجالت تنموّية اأخرى.

الإقليمي  ال�شعيدين  على  والتعاون  التن�شيق 

م�شتوى  على  الإقليمي،  التعاون  يمكن  وال��دول��ي: 

في  ب����الأداء  يرتقي  اأن  وال��ب��رام��ج،  ال�شيا�شات 

المجالين ال�شحي والتنموي. وقد اأ�شهم مثل هذا 

بلدان  في  ال�شحية  الأو�شاع  تح�شين  في  التعاون 

الخليج، غير اأن ا�شتمرار تدّني الموؤ�شرات ال�شحية 

اإلى  ويدعو  اأمٌر غير مقبول  المجاورة  البلدان  في 

الموارد  ح�شد  ينبغي  كذلك  التعاون.  من  المزيد 

والمنظمات  النا�س  ل��دى  المتوافرة  وال��خ��ب��رات 

لدى  موجود  هو  بما  الكتفاء  ل  الحكومية،  غير 

كذلك  الدولية  التعاون  هيئات  وتوؤدي  الحكومات. 

توثيق  طريق  عن  المجال  هذا  في  اأ�شا�شيًّا  دوًرا 

ال�شلة بين الحكومات وم�شادر المعرفة والموارد 

لم�شاندة الخطط الوطنية في مجال ال�شحة.

مواجهة التهديدات ال�شحية الم�شتجدة: ينبغي 

اأن توؤخذ التهديدات ال�شحية الم�شتجدة، بما فيها 

مر�س نق�س المناعة المكت�شب/الإيدز، والأمرا�س 

اأن  غير  ال��ج��د.  محمل  على  المعدية،  المزمنة 

المخاطر  بهذه  ال�شيا�شي  الم�شتوى  على  الهتمام 

اأو�شاع  ظ��ّل  في  كّليًّا،  غائًبا  اأو  قا�شًرا  زال  ما   ،

الأكثر  الفئات  فيها  وتواجه  بال�شفافية  تت�شم  ل 

ا للمخاطر حالًة من الإهمال والإغفال. وقد  تعّر�شً

اآثار  لتخفيف  اأ�شاليب فعالة  الطبية  العلوم  طورت 

الفيرو�س على الج�شم لدى الم�شابين بالإيدز، ومع 

اأنها متاحة مّجاًنا في معظم البلدان العربية، فاإن 

بتبدل  اإل  فعالة غير ممكنة  الإف��ادة منها ب�شورة 

المر�س،  ه��ذا  تجاه  الجتماعي  ال�شلوك  اأنماط 

اأنماط  ببروز  اإل  ممكنة  غير  منه  الوقاية  وكذلك 

الم�شابين  لدى  ال�شخ�شي  ال�شلوك  من  جديدة 

اأجواء  تبديد  الملحة  الأولويات  من  غدا  وقد  به، 

المناعة  نق�س  مر�س  تكتنف  التي  والعار  ال�شرية 

للتوعية  ب��رام��ج  م��ن خ��الل  ال��م��ك��ت�����ش��ب/الإي��دز، 

قيادية  عنا�شر  وم�شاركة  المتعاطفة،  الجتماعية 

ال�شخ�شيات  فيها  بمن  النا�س  حياة  في  م��وؤث��رة 

وال�شخ�شيات  ال��دي��ن��ي��ون،  وال��زع��م��اء  ال���ب���ارزة، 

العامة الأخرى. وفي ما يخ�ّس الأمرا�س المعدية 

الأ�شا�شية ينبغي اأن تكون الحماية والوقاية والإنذار 

المبكر من المهمات الجوهرية للبنية التحتية في 

مجال ال�شّحة، على ال�شعيدين الوطني والمحلي.

الحّد من التهديدات الخارجية 

وت�صوية النزاعات

تت�شم  العربية  المنطقة  ف��ي  الأو���ش��اع  زال��ت  م��ا 

بعدم ال�شتقرار، وتعاني وطاأة الحتالل والتدخل 

وتقا�شي  خ��ارج��ي��ة،  ق���ًوى  ج��ان��ب  م��ن  الع�شكري 

تحرم  التي  للحدود  والعابرة  الداخلية  النزاعات 

في  التنمية  وتعوق  الأ�شا�شية،  حقوَقهم  النا�س 

التقرير  ه���ذا  ا�شتعر�س  وق���د  ال���ن���زاع.  م��ن��اط��ق 

الذي  والماّدي  والبنيوي  الموؤ�ش�شي  العنف  جوانب 

الخارجي  الع�شكري  والتدخل  الح��ت��الل  فر�شه 

خا�شة  ب�شورة  الإ�شارة  مع  العربية،  البلدان  على 
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 ي�شتمر عدم ال�شتقرار 

 يف اأو�شاع املنطقة 

اء الحتالل والتدّخل 
ّ
جر

الع�شكري اخلارجي 

والنزاعات امل�شّلحة

المحتلة  الفل�شطينية  الأر����س  من  ك��لٍّ  حالة  اإل��ى 

وال�شومال والعراق. 

ويتحمل المجتمع الدولي الم�شوؤولية الأولى في 

جامعة  وبخا�شة  الإقليمية،  المنظمات  م�شاعدة 

مواجهة  في  الأفريقي،  والت��ح��اد  العربية  ال��دول 

الإن�شان  اأم��ن  تواجه  التي  والتهديدات  المخاطر 

في تلك الحالت. وتكمن م�شوؤولية الأمم المتحدة 

الأول���ى والأه���م ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�شالم والأم��ن 

عن  تتخلى  اأّل  عليها  يتعين  ثم  وم��ن  العالم،  في 

هذه  من  المنطقة  في  توؤديه  ال��ذي  المهم  ال��دور 

في  ا  مهمًّ اإ�شهاًما  ت�شهم  اأن  ويمكنها  الناحية. 

اإلى مرحلة  العراق بم�شاعدة البالد على النتقال 

ا�شتراتيجية  م��ع  ب��ال��ت��وازي  وال��ع��م��ران  النتعا�س 

الأمم  لدى  اأن  كما  الأميركية.  القوات  ان�شحاب 

بدرجة  م�شتغلة  وغير  وا�شحة،  ق���درًة  المتحدة 

الرامية  المفاو�شات  في  الم�شاعدة  على  كافية، 

اإلى اإنهاء ال�شراع العربي الإ�شرائيلي حول الأر�س 

المجتمع  ي�شتطيع  كذلك  المحتلة.  الفل�شطينية 

الدولي اأن ي�شّهل، في ال�شومال، عمل قوات عربية 

المتحدة،  الأم��م  مظلة  تحت  م�شتركة  واأفريقية 

وفًقا للتو�شيات التي قدمها الزعماء ال�شوماليون 

في موؤتمر الم�شالحة الوطنية. 

يتّم  قد  ال��ذي  البرنامج  طبيعة  كانت  ومهما   

لوقف  الأولوية  تكون  اأن  بّد من  التوافق عليه، فال 

التي ل  والأولويات  النزاع.  والموت جراء  المعاناة 

الأر�س  في  الكارثية  الأو�شاع  هي  اإرجاوؤها  يمكن 

الفل�شطينية المحتلة وال�شومال وال�شودان والأزمة 

الإن�شانية وانهيار البنية التحتية في العراق، والتي 

والعقوبات  الحروب  من  عقدين  اأعقاب  في  حلَّت 

المعونات  اأهمية  من  الرغم  وعلى  المجدية.  غير 

المبادرات  عن  ال�شتغناء  يمكن  ل  فاإنه  الدولية، 

الطوارئ،  حالت  مواجهة  في  والإقليمية  المحلية 

التحتية  البنية  تطوير  في  ا  اأي�شً ت�شهم  قد  فهي 

الالزمة.

اإن ا�شتمرار عدم ال�شتقرار في اأو�شاع المنطقة 

الترابط  اأهمية  يوؤكد  التهديدات  هذه  مثل  جراء 

الوثيق بين اأمن الإن�شان والأمن بمفهومه التقليدي 

اإن  والدولية.  والإقليمية  الوطنية  الأ�شعدة  على 

حول  وال�شراعات  الم�شلحة  والنزاعات  الحتالل 

كلها  العنف،  ا�شتخدام  اإلى  واللجوء  الُهوية  تاأكيد 

تقّو�س �شالمة ال�شعوب المعنية في المنطقة ورفاه 

عن�شري  ت�شافر  ي��وؤدي  ما  وغالًبا  ال�شعوب.  تلك 

ال��م��وق��ع ال��ج��غ��راف��ي ال���ش��ت��رات��ي��ج��ي وال��ظ��روف 

ال�شيا�شية المتاأزمة في البلدان العربية اإلى احتدام 

خارجية  قوى  على  العتماد  وموا�شلة  النزاعات 

هذا  اأن  بيد  ت�شويات.  اإلى  التو�شل  في  للم�شاعدة 

العميق  لل�شخط  م�شدًرا  ي�شكل  نف�شه  العتماد 

الراأي  يتحول  حيث  المنطقة،  �شعوب  اأو�شاط  في 

التي  القوى  وجه  في  الوقوف  اإل��ى  ال�شعبي  العام 

ُتَعدُّ تهديًدا لأمن الإن�شان ب�شبب احتاللها اأرا�شي 

البلدان العربية وتدمير حياة المواطنين فيها.

وي��ح��ت��اج ان��ح�����ش��ار ال�����ش��خ��ط ال�����ش��ع��ب��ي �شد 

الحمالت  بكثير من  اأكثر  هو  ما  الخارجية  القوى 

ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول«.  اأج���ل »ك�شب  ال��م�����ش��ادة م��ن 

قوة  ع��الق��ات  مح�شلة  ه��و  الو�شع  ه��ذا  اأن  ذل��ك 

تاريخية و�شعت البلدان العربية عر�شًة لتدخالت 

في  ال��م��زدوج��ة  المعايير  ول���ش��ت��خ��دام  خ��ارج��ي��ة 

الق�شايا المت�شلة بالحقوق ال�شيا�شية والإن�شانية. 

الذاكرة  في  الأل��م  على  باعًثا  المحنة  هذه  وتظل 

الذي  بالحترام  اإل  تخّطيها  يمكن  ول  الجماعية، 

والدينية  والمدنية  ال�شيا�شية  للحقوق  فيه  لب�س  ل 

الم�شّكنة.  البيانات  بمجرد  ل  العربية  البلدان  في 

مثل هذا ال�شدق الجلّي، الذي اأخذت بوادره تظهر 

في الآونة الأخيرة، �شيح�شن ب�شكل اأ�شا�شّي المناخ 

الفاعلة  الإقليمية  الأط��راف  لم�شاركة  التمهيدي 

النزاعات  ت�شوية  اإل��ى  الرامية  المفاو�شات  في 

في  الإن�شان  اأم��ن  تاآكل  زم��ٍن،  منذ  �شّببت،  التي 

المنطقة.

العربية  البلدان  في  النزاعات  ُتحّل  ل  وق��د 

اأن من  ال��ع��اج��ل، غير  ال��ق��ري��ب  ف��ي  ك��ام��اًل  ح��الًّ 

وم�شاعفاتها.  النزاعات  ح��ّدة  تخفيف  الممكن 

ال�شراع  هو  الأو�شط  ال�شرق  في  الأه��م  والتحدي 

ا مما كان عليه منذ عهد بعيد. فما 
ً
لقد غدا الو�شع في ال�شرق الأو�شط اأكثر تعقيًدا وه�شا�شًة وخطر

ا في العملية 
ً
 الفل�شطينيين والإ�شرائيليين ُقدم

ِّ
�شي

ُ
زال ال�شعور العميق بعدم الثقة يحول دون م

ال�شلمية. وهناك اأ�شباب متزايدة عديدة لعدم ال�شتقرار وال�شك في المنطقة، غير اأن الجرح الذي 

يتمثل في  اإنما  �شنة،  اأربعين  بعد  العربي، حتى  العالم  الأغلبية في  اإلى  بالن�شبة  بعد،  يلتئم  لم 

ين الم�شروعة باإقامة دولة لهم. 
ّ
ا�شتمرار احتالل الأرا�شي العربية، واإنكار مطالب الفل�شطيني

دولة  واإقامة   ،1967 العام  في  بداأ  الذي  الحتالل  اإنهاء  وا�شح:  اأ�شا�س  على  الحل  ويقوم 

كاماًل،  اعتراًفا  بها  ف 
َ
المعتر الآمنة  اإ�شرائيل  دولة  جانب  اإلى  للحياة  قابلة  م�شتقلة  فل�شطينية 

وتحقيق �شالم عادل و�شامل في المنطقة، وفقا لمقررات مجل�س الأمن الدولي. 

امل�شدر: الأمم املتحدة - دائرة الإعالم العام 2007 )بالإجنليزية(. 

والحاجة  الما�شي،  في  ال�شيا�شية  الإخفاقات  عمق  اأكدت  فاإنما  �شيًئا  غزة  في  الأزمة  اأكدت  واإن 

نحن  وكما  الأو�شط.  ال�شرق  في  ال�شعوب  لجميع  و�شامل  ودائم  عادل  �شالم  تحقيق  اإلى  الما�شة 

 اإلى حكومة فل�شطينية موحدة ملتزمة بعملية ال�شالم، نحتاج اأي�ًشا اإلى اأن تفي الحكومة 
ٍ
في حاجة

الأمنية - كما تفعل  اأن يعالج الفل�شطينيون الق�شايا  اإلى  الإ�شرائيلية بالتزاماتها. وكما نحتاج 

ال�شلطة الفل�شطينية ب�شكل ت�شتحق عليه الثناء في ال�شفة الغربية - نحتاج اأي�ًشا اإلى اأن يجمد 

ا.
ًّ
الإ�شرائيليون ال�شتيطان تجميًدا حقيقي

امل�شدر: الأمم املتحدة 2009.

حديث االأمني العام لالأمم املتحدة عن احلاجة احليوية اإىل اإقامة 

دولة فل�صطينية وحتقيق �صالم عادل ودائم و�صامل

االإطار 5-9
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التحدي الأهم يف 

ال�رسق الأو�شط 

هو ال�رساع العربي 

الإ�رسائيلي

اأزمة ال�شومال 

من اأ�شواإ الكوارث 

الإن�شانية يف العامل

ال�شراُع  جوهَره  يمثل  ال��ذي  الإ�شرائيلي  العربي 

الفل�شطيني الإ�شرائيلي. وي�شكل مركز الثقل الذي 

تدور حوله الحياة ال�شيا�شية في المنطقة، وتتر�شخ 

يوم.  بعد  يوًما  والرمزية  العملية  ودللت��ه  قيمته 

الفل�شطينية  الق�شية  بمعالجة  الهتمام  يبداأ  ولم 

اإل في اأوائل الت�شعينات من القرن الما�شي. ذلك 

اأّن النزاع على مدى عقود، كان مجرَد عن�شٍر في 

جملة �شراعاٍت اأخرى على ال�شعيد العالمي خالل 

لم  وما  الإقليمي.  ال�شعيد  وعلى  الباردة،  الحرب 

تظهر مقاربة �شاملة لت�شوية هذا النزاع وما يت�شل 

به من ق�شايا �شيا�شية واقت�شادية، فمن المرجح 

اأن يظل من الق�شايا ال�شائكة في العالم.

وفًقا للقانون الدولي، اإن الحتالل الذي يتحول 

ول  �شرعي  غير  ُيَعّد  للحكم  الأج��ل  طويَل  نظاًما 

موؤقت  كاإجراء  اإل  بالحتالل  ُي�شمح  ول  له.  مبرر 

والنظام في منطقٍة ما في  الأمن  للمحافظة على 

�شلمية. فما  لت�شوية  وانتظاًرا  نزاع م�شلح،  اأعقاب 

هي، اإذن، التبعات القانونية لنظام احتالل ا�شتمر 

ما يربو على اأربعين عاًما؟ ل �شك في اأن التزامات 

القوة المحتلة التي ين�س عليها القانون الدولي لن 

المفرو�شة  ال�شيطرة  هذه  نتيجة  مفاعيلها  تفقد 

يثير  م��ا  ال�شحيح،  ه��و  العك�س  ب��ل  والم�شتمّرة. 

المزيد من الت�شاوؤلت. فهل يمكن اأن ي�شكل احتالٌل 

ا للحكم في الأر�س  مفرو�س ومتماٍد نظاًما �شرعيًّ

القانونية  التبعات  هي  وما  المحتّلة؟  الفل�شطينية 

على  الحتالل  وق��وات  الحتالل  �شحايا  من  لكلٍّ 

حد �شواء؟ 

من منظور التنمية الإن�شانية، لن يتحّقق ال�شالم 

الدائم اإل باإنهاء احتالل اإ�شرائيل لالأرا�شي التي 

ا�شتولت عليها في العام 1967، وا�شتعادة الحقوق 

 
11

الم�شير. تقرير  حق  مقدمها  وفي  الفل�شطينية 

في  الآن  حتى  الحّل  ه��ذا  مثل  غياب  اأ�شهم  وق��د 

اإحباط التنمية الإن�شانية في المنطقة.

لقد غدت اأزمة ال�شومال القائمة منذ ثمانية 

في  الإن�شانية  ال��ك��وارث  اأ���ش��واإ  اإح��دى  عاًما  ع�شر 

تحدًيا مطروًحا  يمثل  البلد  زال ذاك  وما  العالم، 

تقف   ،1991 العام  فمنذ  الدولي.  المجتمع  اأمام 

»ال��دول��ة  لمفهوم  ���ش��ارًخ��ا  ن��م��وذًج��ا  ال�����ش��وم��ال 

فيها،  ا  م�شتمرًّ الأم��ن  تدهور  زال  فما  الفا�شلة«. 

مع ت�شاعٍد مفزع لمعدلت الإ�شابة بين المدنيين 

العبء  الذين يتحملون  والأطفال  الن�شاء  وبخا�شة 

محاولت  عدة  اأخفقت  وقد  النزاع.  جراء  الأكبر 

اإلى  ال��ن��زاع  اأدى  كما  انتقالية،  ترتيبات  لإق��ام��ة 

المحلية.  الفئات  مختلف  بين  ال�شغائن  تفاقم 

نحو  وعلى  م�شتمرة،  ب�شورة  ال�شيناريو  ويتغير 

يتعذر معه ر�شم �شورة مف�شلة ودقيقة للتطورات 

ال�شيا�شية في البلد.

بجانٍب  ان�شغل  قد  الدولي  المجتمع  اأن  ويبدو 

 – القر�شنة  – وهو ظاهرة  الم�شكلة  َعر�شيٍّ من 

اإلى  بدًل من التركيز على جوهر الأزمة والحاجة 

مقاربة  تتبلور  اأن  الموؤمل  ومن  �شيا�شية.  ت�شوية 

اإيجابية الآن بعد اأن بداأت اإثيوبيا اعتباًرا من �شهر 

كانون الثاني/يناير 2009 ب�شحب قواتها، وبعد اأن 

حكومة   2009 �شباط/فبراير  في  ال�شلطة  تولَّت 

لطالق  باًبا  يفتح  قد  ما  ال�شومال،  في  جديدة 

م�شيرة �شيا�شية يمكن العتماد عليها.

العراق  عانى  الما�شية،  القليلة  العقود  خالل 

م��ن ه��در م��ا ك��ان يتمتع ب��ه ذات ي��وم م��ن ث��روة 

في  كانت  التي  التحتية  بنيته  انهيار  ومن  كبيرة، 

اأف�شل حالتها في الما�شي. وتقو�س اأمن الإن�شان 

من  �شل�شلة  بفعل  ال��ع��راق  ف��ي  خطيرة  ب�����ش��ورة 

مع  الحرب  بينها  ومن  الموروثة،  التدمير  حلقات 

اإيران )1980-1988(، وحرب الخليج )1991(، 

ونظام العقوبات )1990-2003(، واأعمال العنف 

ال�شابق، وكذلك  الوح�شية في عهد �شدام ح�شين 

بقيادة   2003 ع��ام  ب���داأ  ال���ذي  الح��ت��الل  خ��الل 

الوليات المتحدة الأميركية. 

اإن مجل�س جامعة الدول العربية: 

1(  يطالب اإ�شرائيل باإعادة النظر في �شيا�شاتها، واأن تجنح لل�شلم معلنًة اأن ال�شالم العادل 
هو خيارها الإ�شتراتيجي اأي�ًشا. 

كما يطالبها القيام بما يلي :   )2
اأ –  الن�شحاب الكامل من جميع الأرا�شي العربية المحتلة بما في ذلك الجولن ال�شوري   

في  محتلة  مازالت  التي  والأرا�شي   ،1967 حزيران/يونيو  من  الرابع  خط  وحتى 

جنوب لبنان. 

لقرار  وفًقا  عليه  يتفق  الفل�شطينيين  الالجئين  لم�شكلة  عادل  حل  اإلى  ب–   التو�شل   

الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 194. 

الفل�شطينية  الأرا�شي  على  �شيادة  ذات  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة  قيام  ج–  قبول   

غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  في   1967 حزيران/يونيو  من  الرابع  منذ  المحتلة 

وتكون عا�شمتها القد�س ال�شرقية. 

عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي :   )3
ا، والدخول في اّتفاقية �شالم بينها وبين 

ً
اأ –  اعتبار النزاع العربي الإ�شرائيلي منتهي  

اإ�شرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. 

ب–  اإن�شاء عالقات طبيعية مع اإ�شرائيل في اإطار هذا ال�شالم ال�شامل.   

في  الخا�س  والو�شع  يتنافى  الذي  الفل�شطيني  التوطين  اأ�شكال  كل  رف�س  4(  �شمان 
البلدان العربية الم�شيفة. 

المبينة  المبادرة  اإلى قبول هذه  اإ�شرائيل والإ�شرائيليين جميًعا  المجل�س حكومة  5(  يدعو 
من  واإ�شرائيل  العربية  الدول  يمّكن  بما  للدماء،  وحقًنا  ال�شالم  لفر�س  حمايًة  اأعاله 

الرخاء  ي�شوده  اآمًنا  القادمة م�شتقبال  لالأجيال  ويوفر  اإلى جنب،  ا 
ً
جنب �شالٍم  العي�س في 

وال�شتقرار. 

امل�شدر: جامعة الدول العربية 2002.

مبادرة ال�صالم العربية يف القمة العربية يف بريوت، 2002
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209 مالحظات ختامية

اأدى العنف يف 

العراق اإىل توقف 

عجلة التنمية

كان لدورة العنف التي بداأت في العام 2003 

عواقب اإن�شانية وخيمة على المجتمع العراقي. وقد 

البالد.  التنمية في  اإلى توقف عجلة  اأدت، عمليًّا، 

ونتيجة للتوترات والمنازعات الناجمة عن العمليات 

الع�شكرية للجماعات الم�شلحة، والجرائم الفردية 

واأع��م��ال  النطاق،  الوا�شع  والف�شاد  والمنظمة، 

العنف التي ترتكبها اأطراف �شتى، لحقت بالن�شيج 

الجتماعي وبالبنية التحتية في العراق اأ�شرار قد 

ربما  ذلك  اإلى  اإ�شافًة  ب�شهولة.  تداركها  يمكن  ل 

العوامل  اآثار هذه  العامل الأخطر هو ت�شافر  كان 

لخلق اأزمة الالجئين، التي اأ�شفرت عن تهجير نحو 

هربوا  مليونين  نحو  بينهم  عراقي،  ماليين  اأربعة 

نهائيًّا من العراق.

القرار  و�شانعي  المحللين  من  العديد  ويتفق 

على اأن ثمة مجاًل لدعم جهود اإعادة الإعمار في 

مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في العراق، نتيجة لعدد 

الن�شبي  التح�شن  ومنها  المتزامنة،  العوامل  من 

المقرر  والن�شحاب  ب��غ��داد،  في  الأمنية  للحالة 

المحلية  النتخابات  ونتائج  الأميركية،  للقوات 

اأنع�شت  وال��ت��ي   ،2009 الثاني/يناير  ك��ان��ون  ف��ي 

في  الجديد  ال�شيا�شي  النظام  ي�شهم  ب��اأن  الآم��ال 

اإ�شاعة ال�شتقرار في جميع اأنحاء البالد. و�شتكون 

الأ�شا�شية،  م�شتوياته  الإ�شرائيلي، في  العربي  النزاع  يتلّخ�س  المطاف،  اآخر  في 

في  جذور  المطلبين  ولهذين  الأر�س.  من  م�شاحًة  يتنازعان  �شعبين  بوجود 

عميق  �شعور  ثمة  للتاريخ.  مختلفين  منظورين  وفي  الدينية  المعتقدات 

المطالبة  ترمز  اليهودي،  ال�شعب  اإلى  فبالن�شبة  الجانبين،  لدى  بال�شتحقاق 

با�شتعادة »اأر�س الميعاد« اإلى نهاية قرون من ال�شطهاد التي بلغت ذروتها في 

»المحرقة«. اأما الفل�شطينيون، من الجانب الآخر، فيت�شاءلون كيف يمكن اأن ُتحل 

التي عا�شوا  الأر�س  اأن تق�شم  اليهودية« على ح�شابهم، وكيف يمكن  »الم�شاألة 

فيها األًفا اأو األفين من ال�شنين اإلى دولتين.

انعدام االأمن

اإلى  فيها،  تحا�شرها  بيئة  و�شط  الأمن،  بانعدام  دائم  اإح�شا�س  اإ�شرائيل  يكتنف 

اأربع حروب،  اأقل من �شتين �شنة،  حد بعيد، العزلة والمقاطعة. وقد وقعت، في 

تعترف  ولم  الأبرياء.  اأرواح  اأهدرت فيها  ونزاعاٌت �شغيرة عديدة  وانتفا�شتان، 

 دولتين هما م�شر والأردن. 
ُ
ا، وتوقْع معها اتفاقيات �شالم غير

ٍّ
باإ�شرائيل، ر�شمي

غير اأن ال�شالم القائم كان في اأغلب الأحيان اأقرب ما يكون اإلى »ال�شالم البارد« – 

ا ما 
ً
اأي �شالم »ر�شمي« ل يرافقه اإل الحد الأدنى من التفاعل بين ال�شعوب. وكثير

كانت الحكمة من هذا ال�شالم مدعاًة لل�شك من جانب حركات الحتجاج في هاتين 

احتالل  ا�شتمرار  وجه  في  باأ�شره،  العربي  العالم  في  بل  العربيتين،  الدولتين 

ظلت  الأثناء  تلك  وفي  �شيطرتها.  تحت  الواقعة  الفل�شطينية  لالأر�س  اإ�شرائيل 

 بعينه – فهم ل 
ُ

اأعداد كبيرة من الالجئين الفل�شطينيين في اأو�شاع هي البوؤ�س

ي�شتطيعون، على �شبيل المثال، امتالك الأر�س، ول الح�شول على وثائق ال�شفر 

المنا�شبة – وقد زادت هذه الظروف من �شعورهم بالإذلل.

الق�شية  ظلت  طالما  اإ�شرائيل  لقبول  اليوم  ال�شتعداد  العرب  يبدي  ول 

في  احتاللها  تعزيز  اإ�شرائيل  توا�شل  الأثناء  هذه  وفي  حل.  دون  الفل�شطينية 

ا لكيانها في غياب ال�شالم عن المنطقة.
ًّ
مواجهة ما تت�شوره تهديًدا وجودي

واإذا كانت ثمة درو�س نتعلمها من الما�شي القريب لل�شرق الأو�شط، فهي 

جميع  بت 
ِّ
ُجر قد  الع�شكرية.  القوة  طريق  عن  حلها  يمكن  ل  النزاعات  هذه  اأن 

اأ�شكال العنف، �شواء منها الحتالل بالقوة والمجابهة الع�شكرية المبا�شرة والقمع 

اأي  متناول  والأمن في  ال�شالم  ي�شبح  اأن  دون   – المدبرة  والغتيالت  والإرهاب 

من  ويزيد  العنف  من  مزيًدا  يوّلد  العنيفة  الأحداث  من  كل  وكان  الطرفين.  من 

انعدام الأمن.

 ل يكمن الحل في اإعادة بناء التاريخ، كما ل يكمن في ال�شتدراك والتعوي�س 

الأو�شط،  ال�شرق  المركزي في  للنزاع  اأردنا حالً  واإذا  ال�شابقة.  المظالم  عن جميع 

فعلينا اأن ننظر اإلى الأمام، ل اإلى الوراء، باإبداء ال�شتعداد لت�شوية الخالف والإقرار 

بالحقوق المتبادلة، وفوق ذلك كله، باأن ن�شتنه�َس في نفو�شنا روَح الت�شامح.

اأن مخاطر ح�شول  الراهن، ذلك  بالو�شع  القبول  اأنه ل يمكن  الوا�شح  ومن 

دول اأخرى في المنطقة على ال�شالح النووي اأو اأ�شلحة الدمار ال�شامل �شتظل من 

 اإن تنامي الجماعات المتطرفة – 
ّ
دواعي القلق العميق على ال�شعيد الدولي. ثم

و�شهولة ا�شتقطابها للعنا�شر من المنطقة – �شيرفعان من مرتبتها على قائمة 

الدول  من  الكثير  اعتماد  اإن  كذلك  الدولي.  ال�شعيد  على  الأمن  انعدام  م�شادر 

واحًدا من  النزاع  اإلى  الأو�شط �شي�شيف  ال�شرق  الطبيعي في  والغاز  النفط  على 

اأبعاد المخاطر القت�شادية العالمية. وعندما تمهد الأحداث في المنطقة لظهور 

لة بين العالم الإ�شالمي والغرب، فاإن تداعيات 
ّ
النزاعات الدينية والثقافية المتخي

هذا الو�شع وم�شاعفاته �شتتجلى في كل مكان.

بذور االأمل

ففي  اأمل.  بارقة  �س 
ّ
اأتلم اأراني  الو�شع،  لهذا  القاتمة  ال�شورة  من  الرغم  على 

اأّل يغيب عن البال اثنان من الختراقات النف�شية  غمرة ال�شراع والعنف، ينبغي 

الرئي�شية.

القمة  موؤتمرات  م�شتوى  على  المعلن  العربية،  البلدان  ا�شتعداد  هو  الأول 

العربية، لإقامة عالقات طبيعية كاملة مع اإ�شرائيل، �شريطة ان�شحابها اإلى حدود 

حزيران/يونيو من العام 1967، و�شمان حل عادل لم�شكلة الالجئين الفل�شطينيين، 

والإقرار بقيام دولة فل�شطينية. وهذا القبول بعيد كل البعد عن قرارات القمة 

تجاه  ال�شيا�شي  الموقف  لخ�شت  والتي  الخرطوم،  في   1967 العام  في  العربية 

اإ�شرائيل في الالءات الثالث: »ل �شلح، ول اعتراف، ول تفاو�س«.

اأما الختراق الثاني، فهو اعتراف اإ�شرائيل بحق الفل�شطينيين في اأن تكون 

اإ�شرائيل ال�شابق  اأي�شا بعيٌد كل البعد عن موقف  لهم دولُتهم الم�شتقلة. وهذا 

الذي كان، ل�شنين عديدة، ي�شكك في حق الفل�شطينيين في ال�شتقالل، اأو حتى 

في وجود هوية متميزة لهم.

الحال، حل م�شكالت  الأو�شط يتطلب، بطبيعة  ال�شرق  الأمن في  اإن تحقيق 

اأبعد من ق�شية النزاع الإ�شرائيلي الفل�شطيني. واإن اإقرار الأمن في لبنان والعراق 

الر�شيد  والحكم  الملحة  التنموية  الق�شايا  ومعالجة  اإيران  مع  العالقات  وَتطبيع 

اأرجاء المنطقة، هي كلها غي�ٌس من في�س التحديات التي  والتحديث في جميع 

ينبغي الت�شدي لها. 

.El-Baradei 2006 :امل�شدر
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تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  2102009

جهود امل�شاحلة 

الوطنّية هي اللحمة 

التي تعزز م�شرية 

اإعادة بناء املجتمعات 

اخلارجة من النزاع

اإن�شاء الآليات الإقليمية 

الفعالة ملعاجلة 

الأزمات متّثل واحًدا من 

التحديات املطروحة 

اأمام البلدان العربية

اأكثر   2009 العام  اأواخر  في  الوطنية  النتخابات 

اأهمية. فقد تمهد لبلورة تفاهمات �شيا�شية محتملة 

وا�شتدامة  الدين،  دور  تتعّدى  الوطن  امتداد  على 

الهويات الإثنية والطائفية، والخالف العميق حول 

الالمركزية.

الإيجابية  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

م�شتقبل  حول  تحوم  �شتظل  ال�شكوك  فاإن  ن�شبيًّا، 

نهاية  في  الوطنية  النتخابات  اأن  ذل��ك  ال��ع��راق، 

2009 �شتكون، بالتاأكيد، مهمة بحد ذاتها،  العام 

التحديات  اأكثر  عن  النقاب  �شتك�شف  اأنها  غير 

تحالف  اأو  عهد  �شياغة  وهو  العراق،  في  اإلحاًحا 

القوات  ان�شحاب  بعد  ال�شتقرار  ي�شمن  وطني 

المهيمنة  الخارجية  القوة  فعند غياب  الأميركية. 

التي فر�شت �شيطرتها على الم�شار ال�شيا�شي حتى 

ذلك الحين، ل بد لالأطراف ال�شيا�شية الرئي�شية 

في البالد اأن تقرر كيفية عمل الأجهزة الحكومية، 

تلك  بين  �شالحياتها  وتوزيع  تنظيمها  واأ�شلوب 

المتعلقة  الق�شايا  ت�شوية  وكيفية  الأط�����راف، 

تخ�شي�س  وكيفية  عليها،  المتنازع  ب��الأرا���ش��ي 

الأخرى. جميع  والموارد  النفطية  الدولة  اإيرادات 

هذه الأهداف ممكنة التحقيق في العراق، غير اأن 

النجاح في ذلك يعتمد على تعزيز الإطار ال�شيا�شي 

للم�شالحة الوطنية واإعادة الإعمار. و�شتتاأثر هذه 

العراقي،  المجتمع  خ��ارج  بعوامل  كذلك  الجهود 

الأميركية،  القوات  ان�شحاب  تنظيم  طريقة  مثل 

ونفوذ القوى الإقليمية. 

في جميع المجتمعات الخارجة من النزاع، تعّد 

م�شيرة  تعزز  التي  اللحمة  هي  الم�شالحة  جهود 

اإعادة البناء. ويجب األ تقت�شر عملية الإعمار على 

الم�شتويات  ت�شمل  اأن  عليها  بل  الوطني،  الم�شتوى 

�شيا�شية  اأبعاًدا  تتخذ  اأن  وينبغي  كذلك.  المحلية 

م�شاٍع  على  وتنطوي  نف�شه،  الوقت  في  واجتماعية 

بالذاكرة  المتعلقة  الق�شايا  ت�شوية  اإل���ى  ت��رم��ي 

الجماعية والتاريخ عبر حركة منظمة ي�شارك فيها 

النا�س وموؤ�ش�شات المجتمع المدني. وعند التفاق 

اأن َتحول  الوطني يمكن  للتاريخ  على تف�شير جامٍع 

التاأويالت  ا�شتخدام  دون  الوطنية  الم�شالحة 

الطوائف  لتجيي�س  الما�شية  ل��الأح��داث  الفئوية 

والجماعات لأغرا�س �شيا�شية. ومن الواجب ت�شجيع 

هذه المبادرات الرامية اإلى الوئام ولّم ال�شمل في 

ال�شومال والعراق، وكذلك في ال�شودان.

وما يدعو للقلق اأن اإمكانات المنظمات الإقليمية 

العربية واأدائها حتى الآن اأظهرا ق�شورها عن لعب 

النزاعات.  وت�شوية  الأزمات  اإدارة  في  دور حا�شم 

عوامل  من  جوانبه،  بع�س  في  ناتج،  الأم��ر  وه��ذا 

ومن  المنطقة.  ف��ي  ال��م��وج��ودة  والتوتر  الت�شّتت 

ترتكز  التي  العربية،  الدول  جامعة  في  المفتر�س 

على مفهوم الوحدة الثقافية العربية، اأن تعمل على 

وتفعيله؛ غير  العربية  الدول  بين  الإجماع  �شياغة 

اأن الواقع يظهر اأن هناك حالت محددة من اإدارة 

اأط��راف  تتولها  كانت  الخالفات  وت�شوية  النزاع 

منفردة خارج نطاق الجامعة. ويظل اإن�شاء الآليات 

من  واح���ًدا  الأزم���ات  لمعالجة  الفعالة  الإقليمية 

التحديات المطروحة اأمام البلدان العربية، مثلما 

ال�شاخنة  الق�شايا  مع  للتعامل  و�شيلة �شرورية  هو 

هذه  غياب  وفي  المنطقة.  في  الجوانب  المتعّددة 

القدرة الإقليمية، التي يتوجب على البلدان العربية 

اأزمات المنطقة  بناوؤها لم�شلحتها الخا�شة، فاإن 

اأكان من  �شتظل ت�شتدعي التدخل الأجنبي، �شواء 

طرف واحد اأم في اإطار متعدد الأطراف.

ا
ً
واأخير

التغيير  اإمكان  ا�شتبعاد  المراقب  على  ي�شهل  قد 

في غمرة التحديات الهائلة التي تواجهها البلدان 

العربية في هذه الآونة، غير اأن على هذه البلدان اأن 

اأو�شاعها.  تجد ال�شبل والو�شائل الكفيلة بتح�شين 

والآف��اق  الأول��وي��ات  النقا�س حول  ي��دور  اأن  بد  ول 

والأدوات الالزمة لتح�شين م�شتوى التنمية وتوطيد 

في  الم�شاعدة  اإلى  التقرير  هذا  ويهدف  اأركانها. 

تحديد هذه الأولويات اإنطالقا من التحديات التي 

تواجهها �شعوب المنطقة. 

فعالة  م�شاهمة  الإن�����ش��ان  اأم��ن  مفهوم  يمثل 

اأ�ش�س  على  العالمي،  الم�شتوى  على  ل��الت��ف��اق، 

ومبادئ المواَطنة المتحررة من الخوف والمتحررة 

من الحاجة. وتتميز مقاربة التنمية الإن�شانية من 

عد�شة اأمن الإن�شان بثالث خ�شائ�س: فهي تمّكن 

ول  الخ��ت��ي��ار؛  ف��ي  حريتهم  ممار�شة  م��ن  النا�س 

ا على  اأو ُتفر�س فر�شً تعتمد على القوة الع�شكرية 

واحدة  دولة  اأو  واحد  ول يحققها طرف  ال�شعوب؛ 

على ح�شاب اأمن الإن�شان بالن�شبة اإلى الآخرين. 

وبالن�شبة اإلى الأطراف الدولية مقاربة التنمية 

في البلدان العربية من منظور اأمن الإن�شان، بمعناه 

الحقيقي، قد تنطوي على نقلة �شيا�شية مهمة. اإذ 

للق�شايا  ال�شتجابة  اإلى  الأط��راف  بهذه  تدفع  قد 

اهتماماتهم  تخدم  �شيقة  زاوي��ة  من  ل  الإقليمية 

ال�شتراتيجية وح�شب - وهي مقاربة منيت بالف�شل 

البلدان  مع  م�شتقرة  عالقات  اإق��ام��ة  في  ال��ذري��ع 

م�شالح  بالعتبار  تاأخذ  زاوي��ة  من  بل   - العربية 

وحقوق واأمن ال�شعوب في هذه البلدان. وتقدم هذه 
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هناك حاجة اإىل تعاون فّعال 

لإعادة بناء الت�شامن العربي

المقاربة الجديدة مرتكزات اأكثر ا�شتدامًة لإن�شاء 

�شراكات مثمرة مع المنطقة العربية.

الأجنبي  الح��ت��الل  اإن��ه��اء  اأن  التقرير  ي��رى 

المواطنة  رواب��ط  وخلق  المنطقة،  في  الموجود 

واإقامة  المجتمع،  اأف��راد  بين  الم�شاواة  قدم  على 

من  كلها  هي  العربية،  البلدان  في  القانون  حكم 

انعدام  لمعالجة  الواجبة  ال�شرورية  الم�شتلزمات 

في  وال�شخ�شي  والجتماعي،  ال�شيا�شي،  الأم��ن 

للتعاون  الكبرى  الأهمية  يوؤكدون  كما  المنطقة. 

وينطلق  الإن�����ش��ان،  اأم��ن  اأب��ع��اد  جميع  في  العربي 

تاأخذ  تدّرجية  واقعية  روؤي��ة  من  التعاون  هذا  مثل 

بالعتبار م�شالح كل بلد عربي على حدة، وتبني 

ب��دًءا  ال��ب��ل��دان  ل��ه��ذه  الم�شتركة  الم�شالح  على 

الم�شروعات  وت�شهم  ل�شعوبها.  الخير  يحمُل  مما 

من  التخفيف  ف��ي  ال���روؤي���ة  ه���ذه  ع��ن  المنبثقة 

اإلى  والحاجة  والفقر  والبطالة  البيئية  ال�شغوط 

الأم���ن  واأزم�����ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��م��اي��ة  �شبكات 

تعاون  اإلى  الحاجة  تدعو  كما  وال�شحي.  الغذائي 

نطاق  في  العربي  الت�شامن  بناء  اإع��ادة  في  فّعال 

نظاٍم عالمي اأو�شع تكون فيه وحدة الهدف والرغبة 

ترجح  التي  هي  والندماج  التكامل  من  مزيد  في 

الم�شوؤولية  وتقع  المنطقة.  فيه خيُر  لما  الموازين 

الميادين  ه��ذه  في  ج��ادة  م�شروعات  �شياغة  في 

على كاهل الموؤ�ش�شات القائمة على العمل العربي 

العربية،  الدول  جامعة  مقدمتها  وفي  الم�شترك، 

المنظمة  العربية،  القت�شادية  الوحدة  ومجل�س 

العربية للتنمية الزراعية ، والمكتب العربي ل�شوؤون 

والمنظمة  العربية،  العمل  ومنظمة  المخدرات، 

العربية لحقوق الإن�شان.

هذا  فيحث  ال��واح��د،  البلد  �شعيد  على  اأم��ا 

ال�شتراتيجيات  م��ن  ال��ت��ح��ا���ش��ي  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر 

التنموية التي ترّكز على النمو القت�شادي باعتباره 

ا�شتراتيجيات  ر�شم  اإل��ى  وي��دع��و  الأول،  ال��ه��دف 

وخلق  القت�شادي  النمّو  تتناول  للفقراء  داعمة 

فر�س العمل وتخفي�س الفقر باعتبار هذه العوامل 

جميًعا اأولوياٍت متداخلًة ومترابطًة. ول بد من اأن 

الم�شارات  مع  ال�شتراتيجيات  هذه  مثل  تن�شجم 

لالألفية،  الإنمائية  الأه��داف  تحقيق  اإلى  الموؤدية 

التنمية  مفهوم  من  الفكرية  منابعها  ت�شتلهم  واأن 

الإن�شانية باأكثر تعريفاتها ثراًء، بما فيها الت�شديد 

على قيمة الحرية. 

وال�شوؤال المهّم هو هل �شتكون البلدان العربية، 

التي ما زالت تعلَّق عليها اآمال جمة، على م�شتوى 

هذه التطلعات؟ وهل �شت�شمح لمجتمعاتها المدنية 

النا�شئة بتنمية قدرتها على اأداء اأدوارها المن�شودة؟ 

لقد بداأت الجماهير في البلدان العربية الإم�شاك 

مواجهة  ف��ي  تذّمرها  ع��ن  ب��الإع��راب  بم�شيرها 

اأنظمة �شيا�شية ن�شاأت في ظّل عهود انق�شت، فيما 

اأخذت ال�شلطة في الدولة العربية تتاآكل مع مرور 

النا�س  ثقة  تتر�ّشخ  لم  نف�شه  الوقت  وفي  الزمن. 

بالموؤ�ش�شات الوليدة في المجتمع المدني باأبعادها 

الكاملة حتى الآن. بل اإن الكثير من المواطنين في 

البلدان العربية ينزعون اإلى اإيالء ثقتهم موؤ�ش�شاٍت 

عالقات  وبخا�شة  متجّذرة،  ولءات  حول  تتمحور 

وعلى  والدينية.  الع�شائرية  وال�شالت  القربى 

في  الإ�شافية  التحّديات  هذه  �شخامة  من  الرغم 

الدولة والمجتمع المدني على ال�شواء، فاإن النجاح 

في تذليلها يظل �شرًطا جوهريًّا لزًما لتعزيز اأمن 

الإن�شان في البلدان العربية. 
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