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في نفسي بذور األمن  اطريق اإليمان والعلم، وزرع لىإإلى من أرشداني 

أمّد اهللا في عمرهما، ومتعهما  ،الكريمين واإلطمئنان النفسي، والديَّ

بأسماعهما وأبصارهما، وقوتهما ما أحياهما، وجعل ما قدما لي في ميزان 

  .اًَ لهما وبرًا بهماحسناتهما، وجعلني عمًال صالحًا يناالن به رضوان اهللا، حّب

إخوتي أبقاهم اهللا  إلى من آانوا لي سنًدا وعونًا منذ أن إستقبلتني الدنيا، إلى

  .شموعًا  ضاوية وأيدي موحدة وإخوة آرام

  .دون أنَّ أنسى أوالدهما إلى أختايا وزوجيهما

، وأخص بالذآر أختايا الصغرتين نبيلة وإلى آل زميالتي هند، فازية، ووفاء

  .وحكيمة

  .إلى آل هؤالء أهدي ثمرة هذا الجهد
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  .أحمد هللا الذي وفقني إلى إتمام هذا البحث

  

آلمة شكر وتقدير وإحترام أقدمها إلى األستاذ المشرف والحاج 

فرديو الذي لم يبخل علّي بتوجيهاته القيمة، وعن تشجيعه الدائم 

  .لي

زيز آما ال انسى أن أتقدم بالشكر إلى الدآتور بن عبد الع

  .أمحند برقوق مصطفى، والدآتور

وإلى آل أساتذتي األجّالء عرفانًا بجميل صنيعهم وتقديرا لعظيم 

  .فضلهم

  .إلى آل من قّدم لي عونًا، أو أسدى إلّي نصحًا، أو بذل معي جهدًا

 فريدة حموم
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ا املهتمني و كذ ،جيةياإلستراتو  األمنية الدرساتجمال  يفالعاملني  و حرية انشغال األمنيةلة تثري املسأ

عن أجنع وسيلة متكن الدول من  فال يزال البحث متواصال و حثيثا  ،و العالقات الدولية السياسيةحبقل العلوم 
  .الدوليني األمنحتقيق السلم و  إىلجملتمع الدويل من الوصول استقرارها الداخلي و اضمان 

العامل  رغم دلك بقي ،ااإلجابة عنهم األمنية حاولت جممل النظريات اللذان ،النتساؤالمها  هذان
و هي ظاهرة قدمية قدم  ،العنفف.خمتلف القطاعات و املستويات و حاالت من الالأمن يف  ،يشهد حالة فوضى

يف الوسائل املوضوعة و  ،مع وجود تفاوت يف حدته نسانيةاإلل اجملتمعات ما يزال يسود ج ،اإلنساينالوجود 
تشهده  الذياالقتصادي  هالرفاو درجة  ،اكمةمة احلنظإىل طبيعة األيف احلدة  االختالفو يرجع . للتقليل منه

  .هم جتاه حياهتم و مستقبل باألمن األفرادمدى شعور  هنملدون أن  ،الدولة

مات منظو بالرغم من قيام  ،ل ألفية ثالثةبالرغم من دخول العامل يف ظ ،ختتفي احلرب بدورها مل
هتدف لتحقيق  أهنا إالختالف مساراهتا و اليت بالرغم من إ ،األمنو عاملية بغرض احلفاظ على السلم و  إقليمية

مع تناقص متزايد  ، جديدةصورا و أشكاالبذلك احلرب  فاختذت.و االستقرار األمنالبحث عن : نفس الغاية
فأصبحت أكثر  ،اجليوش النظامية لدولتني أو أكثريف املواجهات العسكرية بني  لطابعها الكالسيكي املتمثل

و هجمات تشنها مجاعات إرهابية دولية دون موقع  ،إقليم نفس الدولةاحلروب حروبا أهلية مسلحة تقع يف 
  .جغرايف حمدد هلا

هبدف  األمنيةمرجعية له يف وضع املقاربات  األمة/ يتخذ من الدولة ،لألمندي فإذا كان املفهوم التقلي
و بروز  ،ملية بعد هناية احلرب الباردةاالعن التحوالت اليت طرأت على الساحة فإ ،الدوليني األمنحتقيق السلم و 

 جراماإلو  إلرهاباك ،حدود الدول و االنفالت من رقابتها العوملة على جتاوزهتديدات جديدة قادرة بفعل 
ة قد أدت إىل التشكيك يف مقدرة الدول ،و غريها املخدراتو  باألسلحةو املتاجرة  األوبئةاملنظم و التلوث و 

و  ،االقتصاديةأو  و أمنها بالتركيز فقط على مبدأ تقوية قدراهتا العسكرية استقرارهاالفعلية على ضمان 
  .حدودها بتحصني

ناتج أساسا  ،داخليا للدوا لة للدفاع و بداية تزعزع استقراركوسي لحإن عدم كفاية سياسات التس
الواليات املتحدة  دخل الشيوعية ركنشر أفكا –من هتديدات خارجية أو بإيعاز منه  ،عن حتول التهديدات

 هذا ما أدى إىل إعادة النظر و التفكري يف. إىل هتديدات أكثر منها داخلية -يف ظل احلرب الباردة األمريكية
و كذا يف القطاعات الواجب التركيز عليها لتعزيز أمن الدولة و  ،أمنالأحسن طريقة للتقليل من حاالت ال

  .مليااألمن الع
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إن املالحظ هو تدهور حالة الفرد بسبب تزايد احلروب خاصة منها األهلية، و كذا تفاقم ظواهر الفقر 
كذلك النتهاكات خطرية   يتعرض بح الفردو أص. و اجلوع و املرض ، رغم أن حدود دولته ليست مهددة

كل الدويل يؤكد على وجوب احترامها وضماهنا من طرف الدولة ل نحلقوقه األساسية، رغم أن القانو
كل هذا يعطي لنا صورة عن عجز اجملتمع الدويل عن ضمان أمن الفرد، الذي مل يعد آمنا حىت داخل  رعاياها،

 ملاذا هذا الواقع؟. حدود دولته

 كذاالذي يرتكز على اجلانب االقتصادي و ،األمن يعين أكثر فأكثر ضمان استقرار الدولة أصبح وماليف
لكوهنم  ،ولضمان أمن األفراد داخل الدهذا االستقرار ب يتحقق و .احملافظة على التجانس اجملتمعي للدولة

بل تعدته إىل  ،فحسبب االقتصادي اليت مل تقتصر على اجلان ،للعوملة  السلبية باالنعكاساتاملتأثرين األوائل 
  .اإلنساينكل امليادين ذات الصلة بالنشاط 

ينظر إىل حبيث أصبح  ،إىل إعادة النظر يف مفهوم األمن ،النظرة اجلديدة للواقع األمينأدت بذلك هذه  
 اسواء ،ميس و يتأثر بكل القطاعات بل ،كمفهوم واسع ال ينحصر فقط يف امليدان العسكري هذا األخري

األمن لذا بدأ احلديث يف هناية القرن املنصرم عن مفهوم . يةأو حىت الثقاف االقتصادية منها أو االجتماعية
ظهار الكيفية املثلى يف الوصول إىل حتقيق فعلي و فعال ، يسعى إلكمدخل جديد يف الدراسات األمنية اإلنساين

لقد أصبح األمن  .ألمن و السلم العاملينيبل و كذلك ألمن الدولة و ل ،اإلنساينليس فقط ألمن الكائن 
اإلنساين بعدا قياسيا لألمن الدويل، و يطبع بنفس جديد الفعل الدويل،و بدأ يكثر احلديث عنه يف أغلب 

  .األوساط األكادميية و يف احملافل الدولية
و السيادة ة أحدث هذا التصور اجلديد لألمن حتوال يف مضامني العديد من املفاهيم كالقوة و املصلح و

 خاصة منها  اإلنسانو أصبح يكثر احلديث عن حقوق . و كذا املواطنة

ألن مسؤولية احلماية أضحت مسؤولية  ،و بضرورة محاية الفرد حىت ضد دولته املسماة باجليل الثالث
زايدت ساواة بني الّدول و تيف مبدأ عدم التدخل و امل و أعيد بذلك النظر. الدولية كل الفواعل على الساحة

 ةالتحوالت اليت مست بطبيع تقتضيهاألمم املتحدة أمام دور جديد ية و أصبحت اإلنسان باسم تخالالتد
  .اليت أضحت غالبيتها ذات طابع داخلي ،الرتاعات

كما أخذ يكثر احلديث عن التنمية املستدامة و عن احلكم الراشد و الدميقراطية و عالقتها حبقوق 
يتمثل يف حتقيق التنمية املركزة على ول قيقي الذي أخذ يتنامى لدى كل الداحل دينظرا ألن التح ،اإلنسان

  .و ليس يف تكديس األسلحة أو الزيادة يف حجم الدخل القومي ،الفرد و لصاحله
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اربات األمنية املبنية على الدولة كمرجعية للدراسات قصور املق ،للعديد من الباحثني جتلى وعليه لقد
فلم يعد ممكنا اختاذ الدولة . املفاهيم ذات الصلة به كذاو ،لتطور الذي يشهده مفهوم األمننظرا ل ،األمنية

النظام  استقرارو احلفاظ على  ،منيفية الوصول للتقليل من حاالت الالأننطلق منها إلظهار ك ،وحدة حتليل
و هي مقاربات  ،مقاربات جديدةهذا ما دفع باملهتمني بالدراسات األمنية إىل بناء . الدويل املتميز بالفوضوية

و هو  ، وحدة حتليل هلا ككيان طبيعي بدال من الدولة ككيان معيارياإلنساينمعيارية كونية تتخذ من الفرد 
  . اإلنساينشأن مدخل األمن 

 الوصول إىل حتقيق األمن ،يةاإلنسانعلى ما تقدمه املقاربة األمنية  اعتماداكيف ميكن : فالتساؤل هو           
  و الذي عجزت باقي املقاربات التقليدية من الوصول إليه؟ ،أو األمن الشامل ،ملياالع

  :و ميكننا طرح مجلة تساؤالت تكميلية تتمثل يف     
             و ما هو الواقع الذي فرض تصورا جديدا ملفهوم  ،ما هو القصور الذي تعرفه املقاربة التقليدية لألمن.   1

  من؟األ
  للدولة؟ إقصاءو هل يشكل  ،اإلنساينما هو احملتوى اجلديد الذي حيمله مفهوم األمن .  2

 هل مبقدوره ضمان أمن الفرد يف وقتو  ،اإلنسان بالقانون الدويل حلقوق اإلنساينما عالقة األمن .  3
  العاملي؟ االستقراركذا ضمان و  السلم؟ 

إلشكالية السيادة؟ و إلشكالية التعامل مع و هل يقدم حال  ،إلنساينابالقانون  اإلنساينما عالقة األمن .  4
  الرتاعات الداخلية؟

  
يستحيل الوصول إىل األمن سواءا على مستوى الفرد  هذه التساؤالت تدفعنا للقول بأنهكل             

  .حتقيق أمنه أوال و بدون اإلنساينأو الدولة أو املستوى العاملي بتجاهل احلقوق األساسية للكائن  ،نفسه

  :و ميكننا طرح فرضيات فرعية تتمثل يف       
  .تغري املفهوم وحمتواهفبتغريها ي ،طبيعة التهديدات هي احملددة ملفهوم األمن.  1
ضرورة  ،فرض التوجه اجلديد القائم على االنتقال من احلديث عن منطق الدولة إىل منطق بقاء الفرد. 2

  .سانيةاحلديث عن مقاربة أمنية إن
  .اإلنسانهو عوملة حقوق  اإلنسايناألمن .  3

  .ةياإلنسان باسم زا بذلك التدخلسيادة مسؤولية معز ، جيعل من السيادةاإلنسايناألمن .  4
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 ،الكونية(إحدى املقاربات املعيارية النابعة من النظرية الكومسوبوليتانية  ،اإلنساينتعد مقاربة األمن            
لتقوم على فكرة  ،ولاألخالق و العدالة خارج حدود الداليت تبحث عن توسيع جمال  ،)امليةالع ،الكوكبية

  .قائمة على األفراد ، قوميةة وجود مجاعة عاملية ذات عالقات عرباملرتكز على فكر ،اجملتمع الدويل

هلا أن تطبق  اليت ميكن ،يةاألخالق العاملالالدولة و و تسعى النظرية الكومسوبوليتانية لتطوير فكرة 
اربات عل مباشر لسيطرة الواقعية و املقو تعد بذلك رد ف. و ليس فقط داخل حدود الدولة ،بصورة عامة

  )1(.ولتقرير املصري و استقاللية الدحماولة التحرك خارج إطار مبدأ الالتدخل و حق  ،التقليدية
  :يةترتكز بذلك النظرية الكومسوبوليتانية على األفكار األساسية التال

  .خاصة يف مسألة املصلحة الوطنية ،للطرح الواقعي رفضها.  1

  .متسكها بفكريت األخالق و العدالة يف جمال العالقات الدولية.  2
  .اقتصادية كانت أم مدنية ،ية بكل أنواعهااإلنسانضرورة ترقية احلقوق .  3

شكل و عرفت الظهور بأة نشالي بذلك حديثة هف ،و تطورت هذه النظرية خالل احلربني العامليتني
" الةدنظرية الع") john.Rawls(ولز كتاب جون رو يعد الباردة، قوي بعد هناية احلرب

فأصبح  .عاملية يف العالقات الدولية مبادئلعودة النظرية الكربى القائمة على  ريخالتأ،م1971ةسنالصادر
املرتكز  ،م بني الّدول يف ظل اجملتمع العامليع الساللصنالكومسوبوليتانيون يبدون رغبتهم يف تطوير مفهوم كوين 

  :فروع هلذه النظرية و هي ةو ميكن التمييز بني ثالث. احلق الكوين و على العقلية الكونية مبادئعلى 

فاجملتمع الشامل حسب  : م لتطوير القانون الدويلبهالشموليون الذين يتخذون من الدولة قاعدة ملذه.  1
هذا التصور يعمل على . و منه عصبة أو جمتمع األمم ،وليء جمتمع جملموع الدهو قبل كل ش وجهة نظرهم،

  .فرنسا أكثر من غريهايف  و معروفتقوية املؤسسات 
 و ممثلوها. الدولة و من سيادهتاأهم من  اإلنسانحقوق  يف نظرها تعد :الشمولية املرتكزة على الفرد.  2

ين معرب ،بني األفراد ةو عن املساوا اإلنسانعن حقوق افعون يد،" كونيني"يسمون يف العامل األجنلوسكسوين 
وناظرين للمجتمع العاملي كسوق كبرية حتوي أكرب قدر من احلريات املمكنة  الليرباليةالفلسفة  بذلك عن

                                                                                                                                                                                      )2(.دلألفرا

 ،تعارض التجريد املبالغ فيه لليرباليني الكومسوبوليتانيني ):communauté(الشمولية املرتكزة على اجملموعة . 3 
ول خبصوصية اجملموعة يق األول. و هي حتوي تيارين بينهم، تالذين ال يرون أمامهم سوى مواطنني ال فرو قا

قد  جمموعاتلذا فالعالقات الدولية هي عالقات بني  ،تقوية اجملموعة للدفاع عن قيمهالبدعمه للحدود و 
                                                 
(1) -Margot LIGHT and Aj.r GROOM (eds) ,International relations : A hand book of connent theory, London, 
France pinter, 1985, p35. 
 

بيروت، دار الحقيقة، ، )م فوضى في ظل العولمةلية، نظام أالقات الدونظرية العالقات الدولية، أشخاص الع(العالقات الدولية ريمون حداد، ـ )2(
  .221-218، ص ص2000
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و يهدف إلبراز القيم املشتركة لكل الكائنات  ،داث اجملموعة العامليةأما الثاين فريجو إح. ري وطنيةتكون عب
و هم يسامهون  ،عيون مييلون لتقوية احلدود األمنية بني اجملموعات انطالق من حجج ثقافيةوفاجملم. البشرية

   )1(.بذلك يف إضعاف الدولة القومية

على الفرد و اليت  كر الشمولية املرتكزةنابع من ف اإلنساينلكون األمن وليتانية للنظرية الكومسوب أخذناو يرجع 
لتيار الكومسوبوليتاين الليربايل الذي يسعى لتقوية الفرد على أي ا ،"مبقاربة احلقوق الفردية"ميكن تسميتها 

  .الدولة حساب
 ،ابق الفعل مع القاعدة القانونيةترتكز على مدى تط اليت كما سيعتمد هذا العمل على املقاربة القانونية

إضافة للمقاربة املؤسساتية للتطرق لكيفية عمل املؤسسات و عالقتها  ية الفعل،و بالتايل احلديث على مشروع
 و ذلك قصد معرفة الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة للمحافظة على بقائها ،باحمليط و بعناصر النظام السياسي
  .لطةو مدى شرعية الوصول إىل الس

  
ارتأينا القيام بالدراسة وفق ثالثة فصول  ،املتشعبة واملتداخلة  و سعيا منا الحتواء كل جوانب املوضوع

مفهوم األمن و الظروف املؤدية  الذي طرأ على التطور  ،سنتناول يف هذا األخري  و تمهيدي،اللفصل لإضافة 
  .اإلنساينفهوم األمن مب ما يسمى لربوز

هي التعرف وىل األ ،أساسيتنب  لنقطتني سنتطرق اإلنساينمباهية األمن يف الفصل املعنون  بعد ذلك،          
 كذا العوامل أو املصادرالتطرق للخصائص اليت ميتاز هبا و  به،من خالل التعريف  اإلنساينمفهوم األمن على 
على مستوى  همستوياتخالل من  ،داملفهوم األمين اجلدي بعادأ معرفة يف تتمثلفالنقطة الثانية  أما. له ةاملهدد
  .لمفهومل لبعدين اجلهوي و العامليل  و أخريا التعرض،و الدولة  األخريومعرفة العالقة بني هذا  ذاته، الفرد

 و القانون الدويل حلقوق اإلنساينخصصناه لدراسة العالقة بني األمن الذي الفصل الثاين من خالل   
من خالل التعريف به و مبصادره و مبيكانزمات ،  اإلنسانلدويل حلقوق للقانون ا أوال   تطرق، ن اإلنسان

راسة وسيشمل الفصل كذلك د. اإلنسان ملسائل حقوق اإلنساينمعاجلة األمن كيفية مث ل ،اإلنسانمحاية حقوق 
  . ية املستدامةاإلنسانمقاربة التنمية املتمثلة يف  ،اإلنسانية  إحدى مكونات املقاربة األمنية

التعرف على  اإلنساين، من خالل و القانون الدويل اإلنسايناألمن  للعالقة بنيسنتعرض ، ألخريا يف 
إشكالية  مث تبيان ،الرتاعاتفترة  اليت يوفرها لإلنسان يفحلماية او اإلنساينمسألة خصوصية القانون الدويل 

 .حلديث عن الدور اجلديد لألمم املتحدةاألمن اإلنساين بشأهنا، وا  مفهوم حيملهالسيادة الوطنية و اجلديد الذي 
  .كون الثاين للمقاربة األمنية اإلنسانية، املتمثل يف مقاربة أنسنة األمنوأخريا دراسة امل

 

                                                 
  .223، ص نفسه المرجع ) 1(
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« theory is always for  someone 
and for some purpose »  

Robert cox. 
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و التغري و التأثري املتبادل نون التطور ختضع الظاهرة األمنية كغريها من الظواهر لقا

تبعا للمستجدات اليت تطرأ على الساحة العاملية و اجلهوية و  ،مع غريها من الظواهر

هوم األمن ما يزال يثري إال أن مف ،نيةفرغم كل ما كتب حول املسألة األم. الداخلية

  .ني باملسائل األمنية واإلستراتيجيةنشغلامل اهتمام كل

املسألة األمنية قد حققت اإلمجاع على ضرورة العمل لوضع من أن و بالرغم 

يتميز ستقرار يف عامل متكني الدولة من حتقيق األمن و اإلمقاربات واضحة حول سبل 

فاألمر خمتلف بشأن املرجعية اليت تتخذها لرسم  ،بالفوضوية و التحول املستمرين

أمهية املسألة األمنية و ضرورة  فاإلمجاع إذا كامن حول. السياسات األمنية الناجعة

يت تنطلق منها املقاربات هتمام هبا إال أن اخلالف ما يزال قائما حول وحدة التحليل الاإل

  .أم على األفراد املكونني هلا ،على الدولة اإلعتماد فهل سيكون األمنية،
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  التطور الحاصل في مفهوم األمن: المبحث األول

  

  :أسئلة مفتاحيةنقاش حول مفهوم األمن و يبدأ باإلجابة أوال على أربعة يتمحور ال          
  ما هي طبيعة الالأمن ؟.  1

  ما هي املرجعية املعتمدة ؟.  2

  ن ؟من يتحمل مسؤولية ضمان األم.  3

  ما هي وسائل ضمان األمن ؟.  4

. )1(ملقدمة هلذه األسئلةفنجد أن التصورات و املفاهيم األمنية ختتلف حبسب نوعية و طبيعة األجوبة ا
أي العمل على  ،هل نفي بذلك البحث عن املعىن الذي نعطيه ملفهوم األمنفحني نبحث يف املسألة األمنية 

  .أم يف ما جيب أن يؤمن لضمان كال من اآلمنني الداخلي و العاملي ،تعريفه

وضع سياسات أمنية تسعى يدفع ل ديد،إذ أن بروز هذا األخريو يقصد منه تعريف الته: طبيعة الالأمن .1
  .و ملا نؤمن أنفسنا منه ،ملاذا نسعى الحتواء التهديد فهو اجلواب عن ملاذا؟ ،الحتوائه

أي املرجعية اليت يتركز عليها الباحث و يتخذها وحدة حتليل له  و هو موضوع األمن،: املرجعية املعتمدة .2
  .أم اجلماعة الدولة أم الفرد: من يؤمن ،مبعىن. يف بناء مقاربته األمنية

و  ،لسياسة األمنيةاولني عن وضع و هو يشري إىل املسؤول أو املسؤ:  حتمل مسؤولية ضمان األمن .3
  .من يعمل على التأمني؟: فهو اإلجابة عن التساؤل  ة فيها و تنفيذها،املشارك

. رف عليهاالحتواء التهديدات اليت مت التع أي تلك الوسائل و اآلليات اليت توضع:  وسائل ضمان األمن .4
  نؤمن أنفسنا من هذه التهديدات؟ افكيف و مبا ذ

فهل تكون بالتساؤل عن  هذه األسئلة املفتاحية،دراسة و حتليل املسألة األمنية تعتمد على أي من إن 
أم عن سم املقاربات و السياسات األمنية،عن املوضوع املرجعي الذي يعتمد عليه لر ،التعريف األنسب

و تبعا هلذه التساؤالت ميكن مجع النقاشات النظرية اليت . أم على الكل معا ،لتهديداتالقطاعات املشكلة ل
  :تعرفها العالقات الدولية منذ الثمانينات إىل 

 
  

                                                 
(1) -Isabelle MASSON, « sécurité ». 
 www.uqam.org/nobet/cepes/sécurité.htm  
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  املفهوم التقليدي لألمن .1

  املقاربة اهلادفة للتوسيع يف مفهوم األمن .2
      النظرية النقدية للدراسات األمنية .3

  
  دي لألمنالمفهوم التقلي: المطلب األول

  
 ،البقاء ،الفوضى الدولية: ريف املعطاة ملفهوم األمن حول بعض املصطلحات اتتمحور غالبية التع         

  .الواقعية التقليدية: ري ظو العديد منها هلا نفس األساس الن. الوحدة الترابية و القوة العسكرية
I - ضوع األمنمو   

اهلادفة  ،لتحليل للعالقات الدولية و لبناء املقاربات األمنيةتتخذ الواقعية التقليدية من الدولة وحدة ا
فيتمثل موضوع املقاربات . يف عامل فوضوي و غري مستقر ،فظة الدولة على أمنها و استقرارهااإلظهار كيفية حم
  .وحدة تراهبا علىيف كيفية تأمني بقائها من التهديدات على سيادهتا و ،التقليدية يف الدولة

فإن قلنا أنه الوضعية اليت  ،)vulnérabilités( األمن مبفاهيم التهديدات و اجلروحات  ويعرف مفهوم
فهو إذا الشعور بغياب التهديد أو بامتالك وسائل  ،ختراقإاألفراد أو اجلماعات بأهنم قي حالة ال يشعر فيها 
ع و للدفاع اات اهلادفة للدفو الوضعية األمنية هبذه الصورة ميكن خلقها أو تقويتها بالسياس. حله و مواجهته

  )1(.العسكري
ا يدفع مم ، املتعارضةعن عالقات بني الّدول ذات املصاحل ية أن السياسة الدولية هي عبارةاقعو تعترب الو          

ويكمن احلل  ،و ال على املنظمات الدولية ندالع احلروب و ال ميكن للسلم أن يرتكز ال على القانون الدويلإل
فالتهديد الذي يسعى املفهوم التقليدي الحتوائه ذو طبيعة . توازن القوى يف ظل جمتمع فوضوي الوحيد يف

  و  " أمن الدولة"ألن األمن هو   ،مادية و هو هتديد موضوعي يتم مواجهته بتطوير قدرات الدولة العسكرية 

يف العسكرية منها، قد قلص املادي و حصرها ببقاء الدولة  إنَّ إفتراض وجود هتديدات متس". بقاء الدولة"
 )2(."مسألة دفاعية و محائية" مفهوم األمن إىل جمرد

  
  

                                                 
(1)- David DOMINIQUE, Sécurité : l’après New York, Paris, Presses des sciences politiques, 2002, p37. 
(2)- Ayse CEYHAN, « Analyser la sécurité : Dillon, Hiver, williams et autres » 
 www.revue.org/conflits/article.php3؟id.article=330  
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يف عامل  لكون الدولة تتواجد ،ستقرار يف قلب النظرية الواقعيةد بذلك كل من دميومة الدولة و اإلجن
العسكرية  تنيامما يدفع باإلمكا ،عرفت التهديدات بأهنا أفعال أو القدرة على اإلتيان بأفعال مادية و ،فوضوي

و لقدرهتا يف الدفاع  ،فتظهر بذلك القدرة العسكرية مقياسا لقوة الدولة. يف قلب العالقات الدوليةألن تكون 
حتقيق إىل كل الوسائل قصد و ميكن للدولة اللجوء . مما خيلق املأزق األمين ،إزاء هتديد غريها هلا ،عن أمنها

  .باستخدام مواطنيها ضد أي هتديد ضدها ما دام املهم هو بقاء الدولة ،أي ضمان البقاء و األمن ،أهدافها العليا

  
II -هم مفكري الواقعية التقليدیةأ  

الذين من خالل  ،كل هذه األفكار و األسس نتاج تفكري العديد من الفالسفة و املفكرين السياسيني
  .يديس اليت يرتكز عليها مفهوم األمن التقلاألسالتطرق إليهم ميكننا استنتاج 

ليؤكد من خالل  ،بني سبارطا و أثينادرس احلرب :  -THUCYDIDES -ثوسود يدس .  1
ربت راجع لزيادة قوة أثينا فاعت ،على أشده و املتسبب يف اندالع احلربلح الذي كان سأن سباق التالدراسة 

العسكرية إلحدى  لح و الزيادة يف القوةسباق التسيعد بذلك  . فحذت حذوها ،منهاأل اذلك هتديد هتاارسب
 .ندالع احلروب، فقوة الغري العسكرية هتدد بقاء الدولةهتديدا على أمن جرياهنا و سببا إلالّدول 

أكد يف كتاباته على مبدأ واحد و هو  ) : MACHIAVEL  - )1469 /1527 -مكيافللي .  2
ري املشروعة يف سبيل حتقيق و إباحة استخدام كل الوسائل حىت غ ،ين و األخالقالد مبادئمن حترير السياسة 
ى القوة السياسية و الغرض من السياسة هو احملافظة عل ،املستعملة لذا فالغاية عنده تربير للوسيلة .الغاية املنشودة

  )1(.أن يكون قويا ألهنا بذلك تساهم يف تدمري نفسها من باستمرار و عدم السماح للغري للدولة و زيادة قوهتا

اهلجومية : و هو يرى وجود نوعني من احلروب. لة ملن هي ضروريةفتكون بذلك احلرب عاد
هي اليت حتافظ على البقاء و ،فحرب البقاء هي احلرب اهلجومية عندما تكون احلل الوحيد للبقاء. والدفاعية

فكال . التسلح الكبري لرد هجومات احلرب اهلجومية من قبل الغري أما احلرب الدفاعية فتفترض. وليس السلم
فالقوة هي الضمان . ربني ضروريتان ألنه إن أرادت أية دولة العيش بسالم فقد حكمت على نفسها بالزوالاحل

  .و التنازل عنها يعين النهاية هلا الوحيد لبقاء الدولة و استمرارها،

على ) John.Bodin(يؤكد مثل بودان : ).T. HOBBES - )1588 /1679 –توماس هوبز .  3
قصد حفظ  ، ترد عليها أية قيود نتيجة للعقد أإلمجاعي الذي أبرمته اجلماعة برضاهاأن السيادة مطلقة و ال

تستمر احلروب سو بدون ذلك  ،تنازل كلي للحقوق الطبيعيةالعقد يؤدي إىل و. السالم و حتقيق الصاحل العام
قتل غريه عن  التخلي د االجتماعي ميكن الفرد منفالعق ،حتفظوا جبزء منهاإنَّ هم إ ،دواملصادمات بني األفرا

يف العالقات الدولية لغياب السلطة  حيدث هلذا التنظيم أن يتواجد أو أن ال ميكن. لضمان أمنه بواسطة الدولة
                                                 

  .465- 463، ص ص1969، بيروت، دار النهضة العربية، الدولة والحكومة النظم السياسيةآامل ليلى ،  محمد) 1(
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شتعال مع فتبقى بذلك احلرب دائمة اإل ،)1(أن الدولة ال تزال يف حالة الطبيعة  مما يعين ،تفوض األمناليت العليا 
  .ضرورهتا لبقاء الدولة

يرى أن العالقات  :)  C.V.CLAUSVITZ - )1780/1833 –ون كال و سفيتز رل فكا.  4
بني املصاحل  عزانتو متطرفا لل ،كال خاصاشمما جيعل من احلرب  ،الدولية ميدان لتنازع املصاحل بني الّدول

و السياسة بدورها حتكم  ،فاحلرب شكل للعمل السياسي. لها يكون بسفك الدماءالتوصل حلو  الكربى 
يرى أن احلرب ما هي إال استمرارية للعمل السياسي بدخول وسائل جديدة دون إيقاف  لك لذ ،احلرب

الدولة للعنف عندما تراه  إثرمها مستمرتني تلجأفالعالقات الدولية جدلية صراع و مواجهة . للعالقات السياسية
   )2(.مناسبا أو ضروريا لبلوغ هدفها

حتكم العالقات  مبادئيؤكد على جمموعة  :-  H.MORGENTHAU –هانس مورغانتو . 5
  : الدولية وتتمثل يف

  .يتم عمل رجل الدولة ضمن املصلحة املعرفة بالقوة و املتمثلة يف ضمان بقاء الدولة -     

  .فجوهر السياسة هي املصلحة ،البقاء هو حفاظ الدولة على وحدهتا و تعايشها •
  .دون إحلاق ضرر بالدولة املصلحة  حتقيق فاملهم هو ،األخالقية املبادئال جمال لتطبيق  •

 رغانتووفم. القات الدولية هو ميزان القوىمليكانزم الوحيد لبقاء الدولة و الذي حيكم العا •
MORGENTHAU و ال يعترف بأمهية املنضمات الدولية يف  ،يرفض إدانة سياسات القوة و احلروب

  .القوة و بفضل القوةصراع دائم ألجل أن الصراع هو ب يؤمنو ،الدويلاحلقل 

 افعني عن الطرح الواقعي ديعد مع مورغانيتو أبرز الباحثني و امل :- R.ARON –رميون آرون . 6
مببدأ توازن  ARON آرون  يأخذ. و هو يتقاسم معه نضرته للمجتمع و للعالقات الدولية ،يف العالقات الدولية

حني ففي  بني السياستني الداخلية و اخلارجية، على التمييز القوى للمحافظة على الوضع الراهن و يؤكد
لسلطة استعمال العنف جند أن السياسة اخلارجية تشهد تعدد مراكزها ليصبح متركزا  السياسة الداخلية تشهد

و الذي يتميز حبرية اللجوء  ،اهلدف هو احملافظة على بقاء الدولة يف اجملتمع الدويل الفوضوي
تنبع من  كما أن احلرب ال ،دولية تتميز باحلرب غري املتوقعة و بالسلم املستحيلفخصوصية العالقات ال)3(.للقوة

  .اإلنساينالنظام البيولوجي بل هي جزء من النظام 

  
  

                                                 
  .482- 479، ص نفسه المرجع ) 1(
  .56-55، ص المرجع السابق الذآرحداد، ) 2(
  .161، ص نفسه المرجع ) 3(
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 ،نظرا للمأزق األمين الذي تتعرض هلا الّدول ،لألمن القومي ا أن األمن لدى التقليديني مرادفجند إذ
تأمني سالمة الدولة من أخطار "ريف لألمن الوطين أو القومي هو عبسط تأو . بسبب فوضوية العالقات الدولية

. )1("أو اهنيار داخلي قد تؤدي إىل الوقوع حتت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوطات خارجية ،خارجية و داخلية
 و القيم العليا املتمثلة يف السيادة الوطنية و الوحدة الترابية األمور الواجب تأمينها و) الدولة(فتعد بذلك 

  .اليت ميلكها الدول األخرى ،خاصة منها دول اجلوار و التهديد كامن يف القوة العسكرية ،ضماهنا
III - مرتكزات الواقعية التقليدیة   

  :ألمن على جمموعة مفاهيم أمهها لديناترتكز الواقعية التقليدية يف حتديدها لوحدة التحليل و ملوضوع ا

و نفهم منها القدرات الدميوغرافية  ية هي مقياس قوة الدولة،وة العسكرليا أن القيظهر ج :القوة – 1
و بذلك . و التكنولوجية و الدبلوماسية املمثلة لكل األبعاد األساسية لقدرة الدولة على الدفاع ضد التهديدات

ظيم و اليت ال ميكن فصلها عن التن) الشعب و املعادن ،اجملال(تربط القوة بامتالك الدولة للمصادر الطبيعية 
ال تعين جمرد عملية مجع هلذه  للدولة القوة الفعليةإنََّ  ). طبيعة احلكم و الوعي الوطين ،املؤسسات( السياسي 

العديد من دول العامل الثالث متتلك قوة دميوغرافية كبرية و ثروات القدرة على توظيفها، ألن  العناصر بل يف
  .معدنية هائلة إال أهنا من أفقر دول العامل

 فكلما زادت الدولة من قوهتا كلما مكنها ،يةدتبط مفهوم القوة باملصلحة الوطنية يف عالقة طرو ير
حدد املفهوم  لذا . احلاجة للزيادة من قوهتاو كلما زادت املصاحل دعت  ،ذلك من حتقيق مصاحل أكثر و أكرب

و  .احملافظة على القيم العليا للدولةو املصلحة الوطنية يف الدفاع و ،  دي لألمن القوة يف اجملال العسكريالتقلي
املشروع إزاء ستعمال العنف و هلا سلطة إ ،هذه األخرية جتعل من الدولة احملتكر الوحيد للقوة دون سواها

  .مواطنيها و احلق يف اللجوء للحرب إن كانت ختدمها

ار الّدول تبقى فعند إهني. د الدولةأكدت القوانني الدولية على ميزة حدو :احلدود و السيادة – 2
تراف هبا شرط أساسي لبناء عإلابقوة القانون، و احلدود مسألة أولوية و  يات املتعلقة حبدودها حمتفظةتفاقاإل

أعطى هلا سلطة إحتكار العنف  "اليافواست"مذهب و من  ،فبداخلها منحت الدولة سلطة سيادية"الدولة، 
  )2(."املشروع

ا للدولة يف ممارسة اختصاصاهتا على إقليمها و داخل اإلطار السيادة هي تلك السلطة املعترف هب إن
  أن للدولة السلطة العليا داخليا السيادة  تعينف. مليةاقراراهتا على الساحة الع إختاذ مع استقالليتها يف ،احلدودي

مر ال يعين أهنا فاأل ،أي يف عالقاهتا مع الّدول األخرى ،و يف اخلارج ال أحد يعلو فوقها أو ميلي أوامره عليها،

                                                 
  .331، ص 1990، بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، ط1، جموسوعة السياسة، عبد الوهاب  الكيالي)1(

(1) –Malcom  ANDERSON, « Les frontières : un débat contemporain »  
www.revue.org/conflits/article.php3؟id-article=211  
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و . ال سلطة أخرى متلي عليها أوامرها دولة كانت أو منظمة دولية و ال أحد و إمنا فقط أنه ،تعلوا على غريها
   )1(.ينجر عن مبدأ السيادة مبدأ التساوي بني الّدول

يستحيل  و. السيادة إذا مطلقة للدولة والجيدر املساس هبا و إال اعترب ذلك تدخال يف شؤوهنا الداخلية
املنظور الواقعي  إن. لقيام القانون الدويلو هي املبدأ األول  ،تقسيمها أو التنازل عنها أو عن جزء منهاكذلك 

و جيب بذلك العمل على اإلبقاء على سالمتها وعدم  ،يف قمة املصلحة العليا للدولة وضع احلفاظ على السيادة 
يف إطار د عدوان خارجي أو الدفاع املشروع عن النفس أو ر و االستثناء يكون يف حالة ،تعرضها لالنتهاكات

  .تطبيق أسس األمن اجلماعي أين ميكن املساس بسيادة الدولة األخرى

مفهومي القوة يتواجد مصطلح الفوضى يف قلب املفهوم التقليدي لألمن بقدر تواجد  :الفوضى – 3
و ترى . لغياب السلطة أو احلكومةا بذلك مشري ،الدولة تإذ على أساسه يتم تربير كل سلوكا ،و املصلحة

فكل . الواقعية أن الفوضى هي ميزة النظام الدويل بسبب تعدد و تضارب مصاحل الّدول السيادية فيما بينها
ا يعيد إنتاج فوضى مما جيعلها تتبع سلوك ،و كذا أمنها و مصاحلها الوطنية ،الّدول تسعى لتحقيق أقصى قوة هلا

و إمنا باحملافظة على  ،تمام الّدول ليس بالعمل على إحداث االستقرار يف النظام الدويلو اه النظام الدويل،
  . إن كان ذلك خيدم مصلحتها و استقرارهافقط  هتتم هبااليت قد  ،نفسها يف ظل هذه الفوضى

 ،ىانبعثت األولويات يف اجملال األمين من التنافس االستراتيجي بني القوى العظم ، م1990و إىل غاية 
ن يعتمد عليه املختصون واملسريو و بذلك يرتكز تصور األمن الذي و التوازن النووي، و يف اإلبقاء على الردع

  :على ثالثة مسلمات و هي
  .العسكريول األخرى خاصة منها ذات اجلانب تنبعث املشاكل األمنية من نشاطات الّد .1

  .املدين جملتمع مصاحل  ا تعد مصاحل أمن الدولة هي نفسها .2
  )2(. تعد وسائل مواجهة التهديدات أساسا عسكرية .3

التمييز  إقامة مع ،يف قلب املفهوم التقليدي لألمن "قاء الدولةب"و " االستقرار"جند بذلك أن كل من 
فاحمليط الداخلي يتميز عن اخلارجي بوجود نظام مدين يعمل على فرض . بني السياستني الداخلية و اخلارجية

ملل هو   و ال ميكن ،يف حني احمليط الدويل ال يزال يف حالة الطبيعة أي يف حالة فوضى ،النظام و لو بالقوة
فاملستقبل لن  ،جتعل األمور باقية على حاهلا سلماتهذه امل. داخلي أن يؤثر بتاتا يف حميط السياسة اخلارجية

  .لدائم للحربمما يدفع بالدولة لالستعداد ا ،وستسود دائما الفوضى ،املاضي احلاضر و خيتلف عن

                                                 

(1) -Anatole AYISSI et Ibrahima SALL (dirs). Lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de 
l’ouest :Manuel de formation des forces armées et de sécurité, Genève,Publications des Nations Unies, 2003, p03. 
(2)- Myrian GERVIS et Stephen ROUSSEL, «   De la sécurité de l’Etat à celle de l’individu : l’évolution du 
concept de sécurité au Canada (1990-1996) ». Etudes internationales, vol XXXI, N°1, Mars 98, pp25/51, p26. 



  

  14

تعد بذلك احلرب حقا من حقوق الدولة لفوضوية العالقات الدولية متكنها من الدفاع عن سيادهتا 
متارسه  ،مشروعا عنفا فيصبح بذلك العنف ،إذ ال وجود لقواعد قانونية دولية إال مبا خيدم مصاحلها ،ومصاحلها

  .يزان القوى و باملأزق األمينالدولة للمحافظة على استقرارها يف ظل عامل فوضوي حمكوم مب

من  اختوفا العسكرية  للقيام باحلرب إىل زيادة قدراهت الدولة الدائم يدفع استعداد :أزق األمينامل– 4
اليت تسعى بدورها إىل تأمني نفسها بزيادة قوهتا العسكرية الختاذها اإلجراءات  ،الدول األخرىقوة و تفوق 

  ."املأزق األمين"ا يؤدي يف األخري إىل الوقوع يف مم ،األوىل هتديدا هلا للدولة الدفاعية

مما يوقع  ،كالمها غري مرغوب فيه ،هي حالة تستدعي ضرورة االختيار بني أمرين األمين املأزقو 
 ،الوضعية اليت تقع فيها احلكومات إزاء مشاكل متس بأمنها:"فهو إذا. الة و إجياد حل مرضي هلاالدولة يف استح

  )1(."مرين متساويان و غري مرغوب فيهماأيكون بني و أين اخليار 
من جهة  ة على االقتصادة يف االختيار ما بني زيادة القوة العسكرية و االنعكاسات السلبياحلري تكمن  

ف اجلريان و قد يضعف التقليل من التسلح من جهة ثانية، فاالختيار األول يثري خماو و بني التنمية االقتصادية و
يف األخري لزيادة  الدولة طرضفت. ضعف الدولة للجريانو الثاين قد يقوى من االقتصاد لكنه يظهر  ،االقتصاد

  .قوهتا العسكرية و حتذو غريها نفس املنهج فتزداد التهديدات اخلارجية مما يدفعها لزيادة قوهتا من جديد

قومي املرتبط بالقوة العسكرية ارية التقليدية حمصور يف األمن الخري جند أن مفهوم األمن لدى املقيف األ
و  ،مصاحلها يف إطار سيادهتا املطلقة الناتج عن سعي كل دولة للزيادة يف قوهتا و لتحقيق ،بسبب املأزق األمين

هذا األمر يدفع بالدول إىل احلروب الدائمة و تكرار . الساحة الدولية ةلفوضويحقها يف اللجوء للحرب نظرا 
الذي يعد كذلك إحدى سبل  ،مما دفع هبا إىل إقامة ما يسمى بنظام األمن اجلماعي مليتنياكارثيت احلربني الع

  .ضمان األمن باملفهوم التقليدي

IV  -األمن اجلماعي  

 ،بوحي من ميثاقها ،يؤخذ به بني الّدول األعضاء يف األمم املتحدةنظام "رف األمن اجلماعي على أنه يع
على اعتبار أن أمن وسالمة الّدول و  ،اعات بالطرق السلميةهبدف احلرص على األمن و السلم و فض الرت

العالقات الدولية و التسابق حنو التسلح كانا دائما  ةففوضوي )2(."من األمور اليت تضمنها كل الدول إقليمها
م مما دفع باجملموعة الدولية إىل إقامة عصبة األمم و من بعدها منضمة األم ،ملينيامهددين لألمن و السلم الع

  .ملية الثانيةاإثر هناية احلرب الع ،م1945املتحدة يف 

كما تشري إليه التسمية فللمنظمة مهمة عاملية تتمثل يف البحث عن مجع كل دول العامل يف منظمة 
اقها تؤكد على تعميق من ميث 02و  01فنجد أن املادة . قصد احملافظة على السلم و األمن الدوليني ،واحدة

                                                 
(1)- Nicolas. J  WHEELER, and Ken BOOTH, “The security dilemma” in BAYLIS (Johon), and RENGGER (N.J) (eds), 
Dilemmas of world politics (international issues in changing world), New York, Oxford university presse, 1992, p29/30. 

  .330، ص المرجع السابق الذآرالكيالي، ) 2(
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كما  .يةاإلنسانالسياسية و  ،االجتماعية ،االقتصادية: الصداقة بني الدول يف خمتلف امليادينالتعاون و عالقات 
عن طريق التنبؤ بالتهديدات ضد  الدوليني، على السلم واألمن افظةاحمل ان على أن هدف املنظمة يتمثل يفتؤكد

  .و رد العدوان بصورة مجاعية وللتسوية السلمية للرتاعات بني الدالسلم و ا

يشكالن أهم املفاهيم " هتديد السلم و األمن الدوليني"و  "األمن اجلماعي"بذلك أنَّ مصطلحا جند 
لوضع  مما دفع املنظمة األممية ،ولاملنظمة يف تفادي احلروب بني الددور على مما يؤكد  ،املكررة يف امليثاق

  .دة للسلم و لألمن الدولينيوسائل العمل يف ظروف خاصة تكون مهدالذي مينح جملس األمن ،" 7الفصل"
و األمن الدويل كمرادف لغياب  ،و يعترب السلم يف املنظور الواقعي التقليدي مرادفا لغياب احلرب

األمم  تبنت و. فيكفي القول بغياب املواجهات العسكرية للقول بوجود السلم ،هتديدات ذات طابع عسكري
على أساس فكرة  ألمن اجلماعي املوضوع من طرفها قائمام افنظ ه الرؤية للسلم و األمن الدوليني،املتحدة هذ

 فيهدف نضام  األمن اجلماعي   )1(.أن التهديد للسلم ال ميكن أن يكون إال هتديد حرب أو عدوان عسكري
 فيما بينها، تفاديا النتشار احلروب ،ولسحبها من يد الدصر استعمال القوة يف يد املنظمة األممية و حل

و مواجهة عدوان أحالة الدفاع املشروع عن النفس يف  هو  ،للجوء الدولة الستعمال القوةوحيد واالستثناء ال
  .عسكري أستبق ضدها

قصد احملافظة على السلم ، )OTAN(كحلف الشمال األطلسي  ،كما شكلت األحالف اجلهوية
بل  ،صورة منفردةلها أصبحت الدولة قادرة على رد العدوان إن مت ضدها ليس بضفبف ،واألمن اجلهويني
لفصل املتضمن أألممي و ليس وفق امن امليثاق  51مت تأسيس هذه األحالف وفقا للمادة  .بصورة مجاعية

  .ملا ختوله هذه املادة من صالحية الدفاع املشروع عن النفس الفردي أو اجلماعي ،نشاطات املنضمات اجلهوية

بعة من طرف اجملموعة الدولية هبدف التماشي و يشري األمن اجلماعي إىل السياسات املسموحة و املت
و هو  ،من اجلماعي على فرضية أساسية هي عدم تقسيم السلمو يقوم األ. وهتديدات السلم و األمن الدوليني

مأخوذ من فكرة كون اجملتمع الدويل ال  تصور و هو من آية دولة كانت يهدد أمن الغري،االعتقاد بأن كسر أ
  .قانون الدويلبد أن يضبط على أساس ال

دف مما جيعل منه تعاونا عسكريا يه ،يؤسس العمل إذا وفقا لألمن اجلماعي على فكرة رد العدوان
تنص على أن  إذ، OTANمن ميثاق  03املادة  و تصرح هبذا ،ول و سيادهتاللحماية و للدفاع عن وحدة الد

العالقات ية وففوض )2(."ة أي هجوم مسلحو اجلماعية ملقاومستبقى و ستنمي قدراهتا الفردية "الدول األطراف 
دفع هبذه اخلرية للتكتل يف ظل نظام مجاعي لرد  ،الدولية املؤدية للسباق حنو التسلح و تزايد احلروب بني الّدول

بذلك هذا املفهوم مع التصور يتطابق . العدوان على إحدى الّدول حفاظا على االستقرار و األمن الدوليني

                                                 
(1) - AYISSI, et SALL, Op.Cit, p 19. 
(2) - Sara PARKIN, « La sécurité environmentale: problèmes et propositions d’action », in Institut des Nations Unies pour la 
recherche sur le développement (UNIDIR), Forum du désarmement : le nouveaux débat sur la sécurité, Genève, Palais des 
Nations Unies, UN/99, p49. 
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كريا على احلدود و و من التهديد هتديدا عس ،ذي جيعل من الدولة الوحدة الواجب محايتهاال ،التقليدي لألمن
  .ن بذلك وسيلة التأمني يف القوة العسكريةمكوت ،ولعلى سيادة الد
الدفاع عن الوضع  ،احملصور يف األمن القومي و يف القوة العسكرية ،إذا املفهوم التقليدي لألمن يهدف

املميزة للوضع الدويل  تدفع حالة  الفوضىو. ول الكربىو اإلبقاء على القوة يف يد الد ،) statu quo(الراهن 
        . و هو محاية الدولة دون النظر للدول األخرى و ال االهتمام بالنظام الدويل ،لالهتمام بشيء واحد و وحيد

 1ة الظروف الدولية اجلديدويعد أهم نقد وجه للواقعية التقليدية هو يف عدم قدرهتا أو متكنها من تفسري
 ،دون أن  تدرجهاو هتدد استقرارها  ن الدولةمالساحة العاملية مبجموعة من التهديدات اليت متس بأ تتثاقلإذ 

  .أي يف العسكرية ،الواقعية ضمن قائمة التهديدات احملصورة فقط يف املادية منها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 -Patrick JAMES, « Neorealism as a research entreprise : to Ward elaborated structural réalisme ».International political 
science, vol14, n2, Apr.93, pp123/148, p130 
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  :لتوسيع في مفهوم األمنالمقاربة الهادفة ل : المطلب الثاني

  
كمحاولة من بعض  ،ور الواقعي ذاتهنبعت حماوالت التوسيع يف املفهوم التقليدي لألمن من قلب املنظ

ثلة أساسا يف انتشار ظاهرة تمو امل ،اجلديدة تاحتوائها للتهديدامنضريها لتدارك النقد املوجه للواقعية بعدم 
ليت بدأت فعال تزعزع ا ية و األخطار البيئيةاإلرهابئة و تزايد الضربات الرتاعات الداخلية و تفشي الفقر و األوب

  .ول و كذا النظام الدويلاستقرار الد
I - التوسيع في طبيعة التهدیدات  

إلعادة النظر يف حصره يف  ،ظهر النقاش حول مسألة توسيع املفهوم بداية من الثمانينات والتسعينات
توسع قائمة التهديدات إىل  ،و يقصد بتوسيعه  .تعميقه عن توسيع أوالعسكري و من مثّ احلديث اإلطار 

 .اجملاالت غري العسكرية للدولة و إمكانية اختاذ مرجعية الدراسات األمنية من وحدات غري الدولة

و  ،و مل يكن ممكنا حدوث التغيري يف املناهج األمنية لو مل تتغري طبيعة التهديدات احملددة ملفهومنا األمين
عامل مثقل : و توجد هنالك صورتني للعامل خمتلفتني يف جمال األمن . إدراكنا هلا و لكيفية ،اجتنا الحتوائهاحل

فيها للعنف املسلح كوسيلة حلل  يلجئأين ال يزال  ،ول الفقريةو املشكل عامة من الد بالتهديدات التقليدية
ابتعد عنها تقريبا شبح احلرب إال أهنا تعاين من  ول القوية اليتمشكل من الد متحضرو عامل  ،املشاكل السياسية
ل وأي هتديدات ذات طابع غري مادي، فالرأي العام يف هذه الد ،و التلوث و اإلجرام اإلرهابظواهر جديدة ك

جاوز اعتداءات اجليوش تت االيت أخذت تشكل بالنسبة إليه أخطار واع خبطورة مثل هذه التهديدات ،
   .أصبح يوميا إليهم لنسبة فاخلطر با  )1(.األجنبية

   الدموية فإن كانت احلروب  ديدات األكثر ثقال على اجملتمعات،تتباين إذا صورتنا لألمن وفقا للته
فالشغل الشاغل للدول املتقدمة أضحى يف املخاطر اليت محلتها التهديدات  ،ما تزال هلا الكلمة يف العامل الثالث

لكنها تشكل  ،اإلقرار بوجود عوامل ليست عسكرية  إىل ضرورة تباينامل و دفع بذلك هذا الوضع. اجلديدة
  .ني الداخلي و الدويلبدورها هتديدا لألمن

قليدي لربوز التهديدات اجلديدة، اليت  يعود إذا الدافع الرئيسي إلجراء احملاوالت التوسعية للمفهوم الت
أكدوا على ضرورة إدراج يني اجلدد الذين و من بني الواقع. ميكن مواجهاهتا بالقوة العسكرية لوحدها ال

جمرد كلمة تشري للتحرر  الذي يرى أن األمن ليس – Michael Dillon–هتديدات أخرى جند ميكائيل ديلون 
يف الوقت الذي  هأن  Dillonديلون يرىو. لكنه كذلك وسيلة الضغط عليه و حصره  ،من اخلطر أو التهديد

                                                 
(1) -Maurice BERTLAND, La fin de l’ordre militaire, Paris, Presse des sciences politiques, 1996, pp51-53. 
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على  اكدمؤو  عليه، كيفية وصفه و ممارسة اإلكراه عن ن نبحث كذلكفنح ،ب أن خناف منهفيه ما جي نعرف
  )1(.أن األمن قد شكل أساس الفكر املعاصر و أن مهمة املمارسة السياسية هو تأمني األمن

يعرف األمن من خالل طبيعة التهديدات كما أكد عليه الواقعيون   Dillon أنّ ديلونجند إذا 
كيل خطر على أمن شبل أشار إىل كونه كل ما مبقدوره ت ،التهديد العسكري التقليديون إال أن مل حيصره يف

  .ا أن اهلدف من املمارسة السياسية هو ضمان األمنمعترب ،الدولة

أن املسألة األمنية و ما ينتج عنها من نقاشات تدور  – Barry Buzan -و يرى كذلك باري بوزان
كونه عمال متخلفا يف تعريف حمدد لألمن ،حاجة لتقدمي  و ال ،حول مسألة استمرارية التحرر من التهديد

   )2(.العالقات الدولية

بل هو يشري إىل كونه كل ما  ،ال حيصر التهديد يف العسكري فقط  Buzanبوزان فنجد كذلك 
يتجلى إذا التهديد يف صور غري مادية و متعددة  ،وبقاء الدولةمبجرد كونه مهددا ألمن  ،يستدعي التحرر منه

  .وانب واألبعاداجل
مل تعد إذا األولوية للميدان العسكري نظرا لتراجع التهديدات ذات الطابع العسكري و املباشرة على 

مقابل تزايد قوة هتديدات أخرى غري عسكرية عادت للربوز بشدة بعدما جعلتها  ،احلدود للعديد من الّدول
هذه الفترة كان الرعب  أنَّ يف ن كثر احلديث على و أي ،احلرب الباردة تركن للصف الثاين بعد هتديد األسلحة

  .النووي هو من فرض األمن و االستقرار

لذا سعت الواقعية اجلديدة املعتمدة على رؤية شاملة و انطالقا من طرح واقعي يأخذ بعني االعتبار 
فشل استعمال القوة  التعبري عن مرحلة جديدة بعد ،التداخالت و املؤثرات السياسية و االقتصادية و اجلغرافية

  .مقابل جناحات كبرية حققها املعسكر الشيوعي يف ظل التعايش السلمي ،يف الفيتنام
اسات إال أن بعض الواقعيني رفضوا التوسيع يف املفهوم و التعمق فيه كون ذلك سيحول جمال الدر

 – Stephen M.WALT– "ستيفان ولت" و منهم جند ،و مستحيل التطبيق قتنا ساألمنية إىل كل ثقايف غري م
و إن كان يعترف بأن الفقر مثال أو املخدرات أو السيدا . الذي جيد أن األمن يتطابق ببساطة مع ظاهرة احلرب

ألن دمج هذه  ،للمفهوم هإال أنه يرفض إدماجها يف مراجعة مصطلحا تي ،ميكن هلا أن هتدد أمن الفرد و الدولة
و  اإلنسانالعسكرية قد جيلب دمج مسائل أخرى كالتلوث و حقوق  الظواهر و توسيع التهديدات لألبعاد غري

و ذلك حفاظا على التناسق   )3(.فمفهومه لألمن يبقى دائما ضمن التصور الواقعي التقليدي لذا  .اجملاعة
 .اإليتمولوجي للمفهوم

                                                 
(1) - DOMINIQUE, Op.Cit, p 15. 
(2) - CEYHAN, Op.Cit. 
(3)- Hélène VIAU, La (Re)conceptualisation de la sécurité dans la théorie réaliste, et critique ; quelques pistes de 
réflexion sur les concepts de sécurité humaine et de sécurité globale, Montrial, Centre d’études des sciences 
politiques et étrangères de sécurité, 2000.pp76-97 



  

  19

  
-II مراجعة مفهوم األمن في المنظور الواقعي  

ملراجعة املصطلحاتية للمفهوم يف ظل املنظور الواقعي مصطلح األمن املوسع يسجل يف النقاش حول ا
  : و جند من بني الذين أجرو املراجعة. العقالين

لضرورة القيام  دعت للتوسيع يف مصطلح األمن ): Helga HAFTENDOR(إلقا أفتندور   - 1
دان الدراسات فهي تدعوا مي. ن املنظور العقالينلكن دون اخلروج ع ،بعملية توسيعه مليادين غري عسكرية 

  .األمنية للتطور داخل ميدان العالقات الدولية لتكون الدراسة للمصطلح أكثر مشولية

األمن ليشمل املطالب  مفهوم يوسع أوال ): Edward AKOLODZIEJ(إدوارد أكولودزايز   - 2
للتهديدات  عهيوسمث ت ،االستراتيجية و االهتمامات العسكرية للفواعل غري الدوالتيني كاألكراد و السرب

مهددة كذلك من قبل فالدولة أصبحت . و التخلف االقتصادي و الثقايف و العلمي املرتبطة بتفقري السكان
 قومية ناجتة عن االعتماد املتبادل واملتزايد و أخرى عرب ،و بتهديدات نابعة حىت من داخلها ،ولفواعل غري الد

   )1(.يف االقتصاد العلمي
التوسيع مت فقط ألن . مسجلة دائما يف التصور الواقعييف ظل املنظور الواقعي  تبقى املراجعة املفاهيمية

مبقني على الدولة كوحدة حتليل للعالقات  ،للتهديدات الضاغطة على أمن الدولة و على استقرار النظام الدويل
ك ليس مفهوما لذا بقيت حتليالهتم مركزة على الدولة و هو بذل ،الدولية و على فوضوية العالقات الدولية

للحركات  AKOLODZI أكولودزايزفبالرغم من إدماج  ،معمقا كون موضوع األمن بقي يف الدولة
  .مركزي/إال أنه يبقي هذه األخطار يف تصور دويل ،اجملتمعاتية وغري القومية

-III إعادة صياغة التصور لمفهوم األمن  
التهديدات مع احملافظة دائما على تناسق  ذهب البعض من الواقعيني اجلدد ألبعد من جمرد التوسيع يف

  :و منهم جنداملنظور الواقعي 

و هو  ،يرى وجود عّدة مشاكل مع املقاربة التقليدية ): Robert ROTCHEN(روبري روتشن   - 1
يف لكن  ،ول ليس هلا أن تتأثر بضغوطات البنية العامليةلقناعته بأن بعض الد ،لصاحل حتليالت مقارباتية خمتلفة

فترتبط هبذه الصورة التحديات  ،و التصور ألتهديدي ،قابل تربط نفسها بتحديد قوة قدراهتا و النظام الداخليامل
   )2(.األمنية مبشاكل التنمية

الحظ بدوره أن ما حتمله الواقعية ال ميكن تطبيقه  ): Charles KEGLEY(شارل كيغلي   - 2
حبيث تتجاوز املفكرة الشاملة ما  ،ى الساحة العامليةاليت ظهرت عل ،بصورة مقنعة على التهديدات اجلديدة

                                                 
(1)- Ibid, p81-82. 
(2)-Ivelaw GRIEFITH « From cold war geopolitics to post cold war geonarcatict », International Journal, Vol 
XLIX N°1, winter 93, pp 01-36, p11. 
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 الداخلي و اخلارجي لعدم وضوح يدات اجلديدة تدفع لالهتمام بكل من  األمنينيفالتهد. حددته التقليدية
كل . بالقدرات غري العسكرية و بالتايل وضع إجراءات غري عسكرية و لضرورة االهتمام ،التمييز بينهما حدود

عن مدى إمكانية اإلبقاء )  KEGLEY(و يتساءل كيغلي  ،إعادة النظر يف املقاربة الكالسيكيةهذا يؤدي إىل 
   )1(.إستراتيجيةاألمن مسألة دفاع على اعتبار 

يؤكد على ضرورة توسيع مفهوم األمن إىل خارج إطار القضايا  ): BUZAN(باري بوزان   - 3
فال يقتصر . و ال املصدر الرئيسي للتهديد ،ملطلق لألمنتعد املوضوع املرجعي ا مل العسكرية ما دامت الدولة

عسكرية و اقتصادية و اجتماعية : بذلك األمن فقط على أمن الدولة بل يوسع ملرجعيات و قطاعات جديدة
     :حسب تصوره أنّ  جند. بقاء الدولة و يؤكد على أن األمن يعين البقاء،رغم هذا فه  ،وبيئية

  .و نظامها احلكومي و مشروعية إيديولوجيتهاستقرار مؤسسات الدولة يتعلق باإل :األمن السياسي ✓
و األموال لإلبقاء الدائم على مستوى  ،و األسواق ،مرتبط بالوصول إىل املوارد: األمن االقتصادي ✓

  .سلطة الدولةقوة دائم من الرفاه و 
  .كدعم أخري لكل نشاط إنساينيتعلق باحملافظة على احمليطات احليوية احمللية و الدولية : األمن البيئي ✓

ة و للتطور و الطرق التقليدية و اللغ معرف باالستمرارية داخل شروط مقبولة: األمن االجتماعي ✓
   )2(.و املمارسات الوطنية و الدينية الثقافة

إذ قد تؤخذ املرجعية من اجملتمع أو  ،األمنيةفلم تعد بذلك الدولة متثل املرجعية الوحيدة للدراسات 
على الدولة و احملافظة  الدائم غري أن املالحظ هو أن اهلدف من هذا التوسيع هو اإلبقاء ،عة أو املؤسسةاجلما

يف األخري الستمرار  مؤديةول و يف ظل تضارب مصاحل الد ،ياوعلى استقرارها يف ظل عامل يبقى دائما فوض
فالقوة . ل أضحت يف أساس هدفهابمل تعد كذلك القوة حمصورة يف بعدها العسكري  .حالة  املأزق األمين

دف العمل تتمثل يف الدفاع عن املصاحل الوطنية و القدرة على تعبئة املصادر املادية و البشرية ألجل حتقيق ه
قوة وجود لإذ ال  ،و بالتايل أصبح يربط بني القّوتني العسكرية و السياسية الدبلوماسي االستراتيجي،

لذا جند أحد أبرز منظري الواقعية اجلديدة و هو كنات وولتز   )3(.دون ثروات إستراتيجية /دبلوماسية
)Kenneth WALTZ  (قيق املصلحة يف عامل يبقى يرى احلاجة املتزايدة لدراسة أثر العامل االقتصادي لتح

  .فوضويا
  

ن سية و ممل خيرج حقيقة عن الرؤية الواقعية جبعله من الدولة املرجعية األسا  BUZANبوزان جند أن  
  : أساسيتني فيعد عمله قطيعة مع الفكر الواقعي التقليدي يف نقطتنيرغم هذا  احلكومات فواعل مركزيني،

                                                 
(1)- Ibid, p15-16. 
(2)- Marie- Claude SNOUTS et AL, Dictionnaire des relations internationales, Paris, Dalloz, 2003, p452. 
(3)- Marisol TOURAINE,  le bouleversement du monde : géopolitique du XXI siècle, Paris, Seuil, 1995, p323. 
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اقتصادية و اجتماعية و (رية جمال الدراسات األمنية لتشمل قطاعات أخرى غري عسكهي يف توسيعه  :األوىل
  .دولةو بالتايل إمكانية االعتماد على مرجعيات أخرى غري ال ،)هلوياتكذا ا

فبإمكان اجلانب االجتماعي مثال أو البيئي أن يشكل  قوله بوجود هتديدات ليست موضوعية، هي : الثانية
  .هتديدا لبقاء الدولة بقدر ما تشكله القوى العسكرية للدول األخرى

بدورهم ال يقرون  ،اهلادفة للتوسيع يف مفهوم األمنري الواقعية اجلديدة أو املقاربة جند أنَّ منظ
ال تشكل خزان عنف مسلح و ال هتدد استقرار النظام و اليت املسجلة داخل الدولة  التهديدات غري العسكريةب

من أخطر و اليت أصبحت فعال بيئة و األوبئة و الفقر، و بقاء الدولة كاألزمات االقتصادية و تدهور ال
   )H.VIAU. 1 فيو  ول على حد تعبري الدكتورةالتهديدات على سيادة الد

 ةالتحليل األولية و املرجعية الرئيس احملاوالت التوسعية ملفهوم األمن على الدولة وحدةلقد أبقت 
و )  Kenneth KRAUSE(و هو األمر الذي دفع بالعديد من الباحثني أمثال كنات كروز  ،األمنية  للدراسات
  .و أكثر راديكالية إىل تفضيل وضعية أكثر نقدية)  Ken BOOTH(كان بوث 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                 
(1) -VIAU, Op.Cit, pp 94-96. 
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  :النظریة النقدیة للدراسات األمنية :المطلب الثالث

 ،الوطنية و الدولية ،األمن يأخذ أبعادا جديدة صعبة العد و التعريف أمام تعدد املشاكل اجلهويةبدأ 
فعلم "لذا . مشاكال حملية فأصبحت مشاكل اليوم ،خاصة مع تفجر مسألة األمن بعد هناية احلرب الباردة

  ) ETHNOLOGIE(  )1(."اإلستراتيجيةتخلف اإلثنيات اس
عديد من أفراد القانون الدويل فال ،و إن كان األمن يف صورته العسكرية ال يزال حيتفظ بكامل مزاياه

 ،فعلى األمن و مقارباته. األمن الدولينيباملضرة بالسلم و  ،ون حاليا بالعديد من األوجه غري العسكريةيقر
فقر و ال أنَّ  إذ جند. اليت كانت حتتل االهتمام الثاين بالنسبة للدول ،ات اجلديدةاإلجابة على عدد من التحدي
تتجاوز أخطارها  ،اإلنساناألوبئة و التمييز مع خرق حقوق  ،تدهور البيئة ،ولالالمساواة داخل و بني الد

  .ية و متجاوزة قدره الدولة عن مواجهتها لوحدهااإلنسانمهددة مصري  ،حدود الّدول

األمر الذي يستلزم أخذ  ،مفهومنا التقليدي لألمن هو يف اهنيار و البد من إعادة النظر فيهلذا 
  )2(.التحديات اخلارجية لألمن و بنائها يف داخل العالقة مع حاجات اجملتمع

  
I - تقدیم النظریة النقدیة:  

الذي يترجم يف  ،كالية إلعادة صياغة املوضوع املرجعي لألمنهي مواقف نقدية موجهة أكثر رادي
فموضوع األمن املرجعي مل يعد يف الدولة كتجريد . يف فلسفة األمن اجلديدة اإلنسانالتركيز على حمورية 

و بالرغم من عدم وجود إمجاع حول تعريف حمدد . "اإلنسان"و إمنا يف مرجعية موضوعية و هي  ،فلسفي
خل يف إطار التحليل ما بعد احلداثي و اليت تشري إىل إال أنه يعترف هلا بأهنا النظرية اليت تد ،للنظرية النقدية

تعد كمضلة  "نقدية"إىل أن استعمال كلمة    K.KRAUSEو يشري كنات كروز ،الواقع االجتماعي املركب
و اليت تشكل مراجعة عنيفة للجذور الفكرية للفكر  ،جلمع خمتلف األعمال املسجلة داخل املنظور العقالين

  .التقليدي
فهم ال يأخذون بعني  ،لحي الفوضى و الدولةطعن كيفية بناء مص ننضرون النقد يوفيتساءل امل

اجتماعي و كوهنا تطورت يف حمتوى  ،االعتبار كواقع كون الدولة املوضوع املرجعي الوحيد أو األساسي
و املأزق العقد االجتماعي  ،الفوضى ،النظام الدويل ،كالدولة(يد فلسفي رو هي كغريها جمرد جت ،تارخيي خاص

                                                 
(1)-Marie-Hélène LABBIE « Les nouvelles dimensions de la sécurité », Politique Etrangère, N°4, Hiver 99/00, 
pp 917-921. 
(2)-Johan VERBEKE « A new security  concept for a new Europe ». Studia Diplomatica, Vol LI, N°3-
4,98,pp125-149, p125. 
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ه فالدولة و املصلحة الوطنية ليست قوانني طبيعية و إمنا جمرد اقتراحات حول الطبيعة السياسية هلذ ،)األمين
                                          (1).ع و بعالقاهتا بالسيادةياملواض

 لألمن ، وما بعد احلداثةتقترح إعادة صياغة مقاربات ما بعد البنيوية ،هنالك حديثا العديد من األعمال
)Poste constructivisme، Post moderne( .ت كوبنهاج اليت اجتمعت حتمجاعة  املهتمني و جند من بني

 ،ي أعضاؤها إىل أفاق خمتلفة من الواقعية اجلديدة البنيوية و احلداثةأين ينتم ،"الدراسات النقدية لألمن"تسمية 
  ). K.KRAUSE(منهم كنات كروز 
ية لألمن ، وإدراج جمال أوسع يكبرغبتهم يف إحداث القطيعة مع الرؤية الكالس النقديون لقد صرح

: ن يف نقاط حتليلية إال أهنم متفقو اختالفاهتمورغم .  اإلنسان، التنمية ومحاية  اإلنسانملواضيع أخرى كحقوق 
يعين عندهم  األمن، ومل يعد بذلك ة إىل مقاربة تأملي (instrumentale)ري املقاربة اآللية ، لألمن اقتراحهم تغي

ال يعين التركيز فقط على التهديد وإمنا إختاذ املرجعية األنسب لبناء املقاربات اهلادفة ، إذ أنَّ األمن الالأمن 
   بل حتقيق األمن يف خمتلف مستوياتإلظهار س

  .فلماذا احلديث عن ما بعد احلداثة ؟ 

وقد مثلت دائما  الغربية، خمتلف امليادين لدى اجملتمعات يقصد باحلداثة كل التطورات اليت حدثت يف
إال أهنا ناقضت نفسها، وجتمدت  وجناوزه،سعيا لتصحيحه ع القائم اقالبحث عن التحديث، أو عن بدائل للو

  .)حديثتالعاملي يف ال الطور البطويل/البطويل / اجلمايل/التنوير رطو(واألخري يف طورها الرابع 

إذ ادعت مع تأسيس  تعد تسعى لتبديل الواقع وجتديده، نفسها وجتمدت وملوبذلك انقلبت ضد 
املرحلة األخرية املرتبطة بالسيطرة األمريكية والتدخل الدويل للرأمسالية، أن احلقيقة مت الوصول إليها يف شكل 

     .1التوتر يف الكون وأصبح التاريخ يف هنايتهبذلك احللم األمريكي، فزال 
على  لإلبقاء احلداثة تسعى دبع ومالتجنب تدمري العامل ،  احلداثةور بضرورة جتاوز الشع لكن تنامى

الرؤية  هذه. د والنسبية مذهبية التقدم وقبوهلا للتغيري والتعد احلداثة ، ورفض الواقع والتأسيس الذي هو أساس 
داثة للعلم احلرفض رؤية ن وتواجلمال والدي واألخالقاجلديدة ملا بعد احلداثة تتضمن وحدة جديدة بني العلم 

  :اجتاهاتاملفهوم ثالث  وقد برز يف هذا .  ةلمويالعأو  ةكمذهبي

وإستمداد القيم   لنظرة الشمولية للكون ويطمحون للعودة للماضييرون يف احلداثة ا :اجلدد احملافظون .1
  .نسجام يف اجملتمعتدهور وحتقيق اإلالعصور الوسطى إلصالح ال كاثوليكيةفهم يريدون العودة إىل . همن

يتفقون مع غريهم يف نقدهم ملبادئ احلداثة ، ولكن ال ميجدون التاريخ وال يسعون  :مقاومة آثار احلداثة  .2
  .ثاره وليس الرجوع ملا قبل احلداثة إذ حياولون فقط نقد الوضع القائم ، ومقاومة أ لنظرة مشولية ،

                                                 
(1)- VIAU، Op.Cit ، p 44-45. 

فرجينيا، جامعة العلوم اإلسالمية  ،)مقاربة إبستيمولوجية(نظريات السياسة المقارنة و منهجية دراسة النظم الغربية نصر محمد عارف،)  1( 
                                                     .                                                                                         78/79،ص 1998اإلجتماعية،
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داثة ويتقبلوهنا أحيانا ، ويرون استحالة الفصل بني يدركون املشاكل املرتبطة باحل:  قبول آثار احلداثة .3
  .الفن الرفيع واهلابط، فهو اجتاه يلتصق بالواقع ويرسخه لعدم وجود البديل 

تشترك كلها يف رفض وحتطيم األسس اليت قامت عليها احلداثة ، وتشري حملاولة بناء قوانني و نظريات 
وترى ما بعد  .ينولزمان واملكان ومبنية على منهج كغري حمددة اية واإلجتماعية غري الثقافية واإلنسانللظواهر 

والتركيز على مفهوم  ريت الدعوة لتجاوز األطر الغربيةالسلوكية وجوب التعاون والتفاهم بني اجملتمعات إذ أث
ن مؤسسة مستقلة ، بل جمرد مصفاة للمدخالت واملخرجات للمدخالت والدولة اليت مل يعتربها السلوكي

سة للعالقة بني الدولة ارعن مقاربات جديدة كتلك الد ا بدأ احلديث مع ما بعد السلوكيةجات ، لذواملخر
   )1(واجملتمع

جند إذا سعى الدارسني واملفكرين على جتاوز حالة الركود الفكري الذي صاحب النظريات التقليدية 
ملوجه وتعمل على تصوير واقعي للعامل منها احلداثة والسلوكية ، وحماولة تصوير نظرية جديدة تتفادى النقد ا

اليت عملت احلداثة على دحرها أمام الليربالية والفكر املادي النفعي ة األخالق والعدالة والروحانيات مدرج
  .املصاحب هلا 

مرجعية هلا، كون  واختاذهامن خالل وضع الدولة  األمنيةالدراسات  مل يعد من املمكن إذا إقامة
ع يف التهديدات اليت متس بأمن الدولة ، وإهنا فيما جيب أن يؤمن ، وفيما يتعد تعين جمرد التوساملسألة األمنية مل 

   ."اإلنسايناألمن "لذا جييب النقديون مبفهوم جيب أن يؤمن لضمان أمنه، 

لتمكني الفرد  ،وشامل أخالقيالدولية يف توجه أكثر لنظرية النقدية إىل إعادة خلق العالقات افتهدف 
 إذ يعد كل ،الدراسات الضرورية لألبعاد االجتماعية والثقافية واحملتوى التارخييمدرجة ا يهدده مم حررمن الت

  .فلسفيايدا بناء للعامل السياسي نتاج تقاطع هذه األبعاد وليس جتر
وخطابية ، أضف لذلك حمدودية  اجتماعيةالتهديدات إذا مل تكن أبدا موضوعية فهي نتائج بناءات 

فكثري من التهديدات أمهلت من طرف املنظور الواقعي . يف ضمان أمن الفرد   "الوستفايل النظام"الدولة أو 
مني مل يتم تأ جية أو أمن الدولة وحميط اإلستراتي يف ، فلم تدرج بذلكجملرد كوهنا ال تشكل هتديدا لبقاء الدولة

   .جماهلا
 
 
 
  
 

                                                 
  285- 280،ص صنفسهالمرجع -  (1)
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II - إعادة تصور مفهوم األمن في النظریة النقدیة  
  ياإلنسانالفرد : موضوع المرجعي لألمن ال -1
لمفهوم قم النقديون مبجرد توسيع املفهوم التقليدي لألمن، بل عملوا على تغيري املوضوع املرجعي لمل ي

الدولة من يف قلب النقاش حول املفهوم، فالنظرية النقدية حتاول إقصاء  من الدولة إىل الفرد بوضع هذا األخري
 قومية لفواعل لى اإلعتماد املتبادل وظاهرة العربمركزة أكثر ع ،مرجعيات األمنكوهنا ذات األسبقية يف 

  .من الدولة بدالً من أاإلنساينون مفهوم األمن عالدولة، لذا فهم يضمن غري آخرين، 

يف بدقة ملا جيب أن يؤمن، يف حتديد وتعر الختالفهميصعب حتديد مفهوم األمن لدى النقديني نظراً 
جيب أن يؤمن هو  منية؟ فاإلنسان أم، اإلنساناإلجتماعية، أم القوى االجتماعية، أم األفراد، أم البىن  فهل هي 

 وقد استعمل. البىن نفسها تشكلت بواسطة إحتاد األفرادان شخصاً أو مواطنا أو إنساناً،  ألن الفرد سواء ك
يث عن الفرد هو الدفاع عن األمن إالّ أهنما خمتلفان، ألن احلد اإلنسانالفرد بنفس معىن  النقديون مصطلح

وتارخيي معني، وكأنه مسلّمة عرقّية، من  اخلاصة املالزمة حملتوى اجتماعي الفردي كما جنده بقيمه ومصاحله
الفرد "، وإمنا يف أمن )1( الذي محلته النظرية النقدية ال يتمثل يف أمن األفراداإلنساينهنا جند أن حمتوى األمن 

  .وذلك خللق أمن عاملي شاملمهما كان " اإلنساين

حسب العقد االجتماعي تعد املرجعي الوحيد لألمن ألن الدولة  يرفض النقديون كون الدولة الشيء
م هذا سيلة لضمان أمن األفراد، فأصبحت هي الغاية ، وأصبح أمنها على حساب أمن مواطنيها، رغو

ثري التساؤل عن كيفية القيام هبا، ا أصبحت  تحتليالهتم، ألن سلوكاهتفالنقديون ال خيرجون الدولة من إطار 
يتواجد يف قلب  اإلنسانلذا فالفرد أو ،عن احلروب والرتاعات  الشيء يقالونفس  ذا قامت هبا،س ملايول

 .وبالتايل احلديث عن عملية حتريرالتحليالت النقدية لألمن 

  ياإلنسانمصطلح التحریر في قلب األمن  -2
دراج القّيم األخالقية والعدالة يف العالقات الدولية، واليت يوجهها مصطلح هتدف النظرية النقدية إل

النابعة من الدراسات النقدية تضع الفرد املرجعية الوحيدة  اإلنساينة األمن فمقارب (Emancipation)التحرير 
والذي ) (Max Horkheimerويعود هذا املصطلح إىل هوركامير " حترير"لألمن احلقيقي معرفة لديهم يف كلمة 
حالة إجتماعية دون :"ذا املصطلحهب إىل سعادة كل األفراد وهو يعينحسبه يرجع هدف النظرية النقدية 

  ) 2("الواعية بنفسها أو بذاهتا يةاإلنسانأي ،يتواجد فيه رعية أوسع من الفرد  أيناستغالل وال استبعاد، 
 يعين غياب التهديدات، وبالتايل فاألمن يصبح بذلك التهديد معرفا يف كل ما  قد يعيق حترير الفرد

فقد تكون احلرب مهددة . )3(من القيام بإختيارهتم األفراداليت متنع  يةاإلنسانووالتحرير من االكراهات املادية 

                                                 
(1) VIAU, Op.Cit, P62/71. 
(2)- Ibid, P103. 
(3)- SNOUTS, Op, Cit, p 453. 
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والعنف السياسي والكوارث الطبيعية  واألمراض هي كذلك هتديدات ومعيقات  ، إالّ أن الفقراإلنساينمن لأل
  .التايل هتديدات لألمن يف خمتلف مستوياتهلتحرير الفرد، وب

لدولة هي الضامنة لألمن، ان متبادال، ففي التصور الواقعي اإذا ك كتحرير إالّكما ال ميكن تصور أمن 
أن فال ميكن للنظام أو للسلطة  .إالّ أن التصور النقدي جيعل منها مهددة لألمن وعاجزة عن توفريه لألفراد

، ومل يعد كذلك يؤخذ حبالة املأزق األمين حبيث أن أمن الدولة أصبح ضروريا ألمن منتجا حقيقيا لألمن يكون
  .هلاالدول األخرى وليس هتديدا 

يق إختيارات الفرد اليومية من كونه مس بكل ما قد يع مفهوما شامالً اإلنسايناألمن كتحرير من األمن جيعل 
 اإلقليميالوطين، : تحرير على كافة املستوياتاله، ومن جهة ثانية يستدعي التنسيق والتعاون لتحقيق  حه

  .والعاملي، والتساؤل هو من أين ينبع التفكري بالفرد على حساب الدولة
  Théorie des droits individuelsنظریة الحقوق الفردیة  -3

تعد هذه النظرية إحدى النظريات اليت تطرقت حلدود سيادة الدولة، وتقوم هذه النظرية على أساس 
ومتمتعا هبا يف فترة  العزلة األوىل، أي قبل نشأة اجلماعات  ون الفرد له حقوق وجدت بوجوده ومبيالدهك

عن املساس هبا و االمتناع د هبا لذا البد للدولة من التقي. حلقوقالسياسية،وأن الدولة مل تنشأ إالّ حلماية هذه ا
ل حتددها احلقوق الفردية ، وإن مست هبا تكون فسلطة الدولة ليست مطلقة ب.، أو إهدارها امنه اإلنقاصأو 

  .الدولة قد جتاوزت نطاق وظيفتها وأزالت بذلك الغاية من وجودها

وجون جاك روسو  (J.Locke)وأُبرزت هذه احلقوق أكثر مع نظرية العقد االجتماعي مع جون لوك 
(J.J. Rousseaux) مل يتنازل عن حقوقه كلية أن الفرد عندما دخل يف تكوين اجلماعة  على اللذين أكدا

يف اجلماعة، فسلطان الدولة ال للدولة، وإمنا قبل بالتنازل عن القدر الضروري الذي تستلزمه احلياة اجلديدة 
  .)1) وحقوقميكن أن ميس مبا احتفظ به الفرد من حريات 

لزام الدولة حبماية مع إ األفرادهتدف هذه النظرية إذا إىل تقديس الفرد والتأكيد على مبدأ املساواة بني 
وإن كان صادرا  حىت حقوقهم دون املساس هبا، فسلتطها مقيدة بإحترام حقوق األفراد ومحايتهم من أي إعتداء

  .منها

ة األمن نظرية احلقوق الفردية، لذا فمقاربجند إذا أن النظرية النقدية تستوحي أفكارها كذلك من 
تعد يف  اإلنسانحقوق أين رية الشمولية املرتكزة على الفرد املقاربات النابعة من النظ إحدىتعد  اإلنساين

الكونني عن الفلسفة الليربالية، وينظرون للمجتمع يدافع هبذه الصورة  .ظرها أهم من الدولة و من سيادهتان
  .العاملي كسوق كبرية حتتضن أكرب قدر من احلريات املمكنة لألفراد

                                                 
  .242- 241، ص الذآر المرجع السابقآامل ليلة ، )1(
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للدولة  ضعافي إملقاربة ألن تقوية حقوق األفراد هد هبذه اتظهر لنا جليا املصلحة الكربى من االعتدا
فنجد أن مقاربة  )1(.ركات عرب الوطنية، وخدمة للرأس املالمؤسسات، وهذا ما يصب يف مصلحة الشولل

ي مقاربة للحقوق الفردية النابعة من النظرية  الكونية املرتكزة على الفرد ومن نظرية احلقوق  هاإلنسايناألمن 
  .املقيدة لسلطة الدولة لصاحل احلقوق الفردية  الفردية

ألن إعطاء احلق  ،دون وجود اجلماعة له كون الفرد ال وجود حلقه تنتقد نظرية احلقوق الفردية يف
، فال ميكن  القول بأن الفرد يف املرحلة الطبيعية كان يتمتع جبملة من ويضمنهيستلزم وجود طرف آخر حيترمه 

وض  يف حالة  سيطرة ع بني الفرد والدولة يؤدي إما للفا وحيدا، كما أن الصرااحلقوق، فهو مل يكن أبد
لذا جند . )2(لط الدولة، ومها نتيجتان تضران بالفرد وبالدولة معاسيطرة وتسيف حالة  لالستبدادالفرد، وإما 

لعملية  ديداألمن الفرد، وحتا كل هتديدشمنظري النظرية النقدية رغم تأكيدهم على إمكانية كون الدولة ت
وليس العكس،  من الفردأأن تعمل على أساس ضمان  ا على الدولةحتريره، فإهنم ال يقصون دورها كلياً وإمن

  .أي أن تكون الضامنة واحلامية حلقوقه وأن ال تكون مستبدة هبا
  مفكري النظریة النقدیة  - 4

الذين سامهوا  يف بزوغها،  ال ميكن أن خنتم كالمنا عن النظرية النقدية دون التطرق للمفكرين
  .منها اجملال األمينخاصة  ، واالهتماماتوالتأكيد على امهية الفرد، وعلى أمهية جعله  يف حمور 

ن احلرب ليست م بالنسبة للقانون الطبيعي، وأألتعد ا يةاإلنسانيرى أن الطبيعة   -H. Grotius–وس يغروت -أ
. اجلنس البشري  اقتراضلتفادي العنف باللطف  والستخالفعاملي، للوئام ال اإالّ منظرا خمزيا للبشرية، داعي

  .هو يبقى ضد أية مسألة عاملية ذات صفة قانونيةفرغم هذا 

إثر تفاقم الرتاعات املسلحة يف عصره، وهو يشري " قانون احلرب والسالم"كتابه  1625وقد كتب يف 
   :وقد كتب قائال ةوالربوتستانتي الكاثوليكيةبني الدول  )1648-1617(إىل حرب الثالثني سنة 

الحظت يف كل مكان من العامل املسيحي تطورا يف احلرب يتندى هلا جبني "
الربابرة، لقد رأيت الناس حيملون السالح ألسباب تافهة، أو دون سبب يذكر، وجدت أن 

ي ء  جير بأي إحترام، كل شياإلنساينال  السالح عندما يتكلم  ال يعود للقانون اإلهلي و
  .)3("كل اجلرائم الرتكابأن اهليجان العام يطلق األبدي  كما لو 

 ونبذ احلروب، أو على األقل العقالنية يف استخدام السالح وبالتايل يعد ةياإلنسانفهو بذلك يدعو إىل 
 .ية عن احلرباإلنسان ه بكتاباتاإلنساينمن املسامهني األوائل يف القانون  Grotius غروتيوس

  

                                                 
  .221، صالمرجع السابق الذآرحداد،) 1(
  .249، ص السابق الذآر المرجع آامل ليلة،) 2(
  .763، ص 1999، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الوسيط في القانون الدوليمحمد المجدوب، ) 3(
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 يقوم باحلرب أو يستعد للقيام هبا اإلنسانيرى أن  KANT – (1724 – 1804)آانط  لإیمان وی -ب
إالّ أن الطبيعة ذاهتا  املوجهة للحرب تعد كذلك . ية، وهي نقيضة للسلم الدائماإلنسانكوهنا جزء من طبيعته ل

اريخ البشري يتطور يرى أن الت ق احتمال اخلروج منه، رغم هذا املوجه له حنو السلم، فمن الصراع نفسه خيل
  .األخالقية ية، هو حتقيق قدرات الفرداإلنسانهدف ، ألن أخالقيةباجتاه حتقيق أهداف 

عندما ال يتوصل الناس إىل حتقيق اجملتمع املدين، وبذلك  KANT تندلع احلروب حسب كانط            
النتائج املدمرة  جتنب، هبدف شاملللحرب وظيفة تعليمية، وهي إقناع الناس بضرورة إقامة جمتمع مدين عاملي 

بإلغاء اجليوش الدائمة كون التسلح خيلق احلروب،  امطالب 1795وضع مشروع للسالم الدائم يف كما .للحرب
تبقى اجلمهورية العاملية  وإالمتنح لنفسها نظاما فيدراليا  أمم ةويقترح تشكيل الدول فيما بينها لعصبية أو لشرك

  .)1(عامليا اقوانني عاملية وقوة قهرية وخاصة دستور هي اهلدف، ولكنها تستوجب
 الداخلية، مث بالوحدة بني الدول اإلصالحاتيرى هناية احلروب من خالل  KANT كانط  جند إذا أن

 ة عاملية، نظراً الختالف الشعوب ،فهو ال يرى إمتصاص الدول يف دول. وليس بإقامة دولة عاملية  فوق قومية
اين جتعل القوانني احلرب مستحيلة دون أن حيدد الوحدة بني الدول اجلمهورية يف فيدرالية فاحلل الوحيد هو يف 

  .، فهي لديه جمرد وحدة مؤقتةأسسها
تطورت للحد من  KANT كانط و  Grotiusغروتيوس  من جند إذا أن مشاريع السالم الدائم لكل

سس أخالقية، وعدالة إنسانية، لذا فيعدان من على أ السيادة املطلقة للدولة، ومن اجل تنظيم اجملتمع الدويل
 اختاذها الذي ترتكز عليها النظرية النقدية يفيف تطوير الفكر الكومسوبويتاين، أوائل املفكرين الذين سامهوا 

  .مرجعية للدراسات األمنية بدال من الدولةالفرد 

ومية املتعددة، أين يرتبط ترتكز فكرته على متثيل الشبكات العرب الق:  J. BURTONجون بورتون  -ج
أين " بشبكة العنكبوت"ويقوم بتمثيل هذه العالقات  .عامالت ذات طبيعة متعددةكل فاعل منها بالبقية جبملة ت

 .من احلدود املاديةالتعامالت هذه  انفالتيظهر فيها 

، كوميةمنظمات دولية، منظمات غري ح(على فواعل متعددين  يف خمططه هذا، تشتمل السياسة الدولية
وعلى خالف غريه  ،(Société Monde)" باجملتمع العامل"ا يسميه يشاركون فيم...) شركات متعدد اجلنسيات

وليس الدولة  اإلنسان، فهو يضع اإلنسانال يضع الدولة يف مركز احلياة الدولية وإمنا  BURTONبورتون جند 
وال إدارية، وإمنا  ي ال يعد ال وحدة سياسيةالذ (world human society)" اإلنساينجمتمع العامل "يف  وسط 

املدارس عات احمللية، املؤسسات التجارية ،يشمل ويتكون من أبسط وأصغر اجملموعات كالدول، األمم، اجلما
  .والعائالت

                                                 
  .65، ص الذآر السابقالمرجع حداد، ) 1(



  

  29

التبادل مركز التحليل ويهدف إلشباع احلاجات األساسية أصبح  اإلنساينيف هذا اجملتمع العاملي 
عادة، العدالة االجتماعية، ،السعدالةال(لفة االجتماعية املختالرغبات  ألفراد حياول قياسللناس، وعلى مستوى ا

يف  األساسيةعدم إشباع احلاجات   الداخلية واخلارجية يتضاءل، إذ، وبالتايل التمييز بني السياستني..)اهلوية
 األساسية حاجاتهومن  نساناإلينطلق من  نجد خمططهف .سبب التوترات الدولية -حسبه–النظام الداخلي هي 

 .)1(للوصول إىل اجملتمع العاملي

احلكومة ال ينبغي أن تبقى رين النقديني، إذْ يرى أنَ يعد من ابرز املنظِّ : K. BOUTHآان بوث  -د
ون حتت يشممن يع ت املصدر األّول لالأمن الكثرييناملرجعية األوىل لألمن كوهنا أصبحت يف الكثري من احلاال

فهو بذلك يوسع من تصوره لألمن والذي يتجاوز التحديد  .من أن تكون حارسة أمنهمبدال ، سلطتها
 كوهنا العسكري للتهديد لدرجة أنه َيمٌس باملرجعية األساسية ،اليت أصبحت يف فواعل غري الدولة، وذلك يف

  . )2(امن الدولة  أكثر أمهية مناإلنسايناألمن كون  ذلك يدعم فكرة وجنده ب. أضحت يف الفرد واجلماعات

ع املرجعي الرئيسي لألمن بدال من الدولة، هذه األخرية اليت ومن الفرد املوض BOUTH بوث جيعل
أو املتعددة  غري احلكومية، املؤسسات اجلهوية ، كاملنظماتهي جمرد فاعل لألمن من بني غريها من الفواعل

 )3(هو املوضوع الرئيسي لألمن بدال من مسألة البقاء" قالتحرير أو العت"األطراف واجملتمع املدين، وبالنسبة إليه 
 .بقاء الدولة

دون فرض إرادتنا على الغري، مسألة التحرير، واملتمثلة يف كيفية التحرير اليت تثريها  اإلشكاليةوحول 
وبني فهو يقترح العاملية على صعيد العالقات بني األفراد  لتحرير مع التبادل يف احلقوق،فكرة ا  جنده يدرج

حرييت مرهونة "و" أنا لست فعال حرا، ما دام غريي حر"الفواعل على الساحة العاملية، لذا يقترح املعادلة 
فمعادلته تلك تنطبق مع بني السياستني الداخلية واخلارجية  وهذا ما يؤدي إىل إختفاء احلدود )∗("حبريتك

  .)4(عةتعد حرية الفرد مرتبطة حبرية اجلما نمصطلح مجاعي لألمن، أي
III  -  إعادة النظر في المفاهيم الرئيسية ذات الصلة بمفهوم األمن  

إعادة صياغة مفهوم جديد لألمن البد أن يصحبه رؤى جديدة للمفاهيم ذات الصلة به، فنهاية احلرب 
هيم املفا بأغلبالعوملة دفعت املنظرين ليس فقط إلعادة النظر يف مفهوم األمن بل وكذلك  وانعكاساتالباردة 

  .األمنيةاملتداولة  على الساحتني العاملية و
  

  

                                                 
(1)-Jean-Jacques ROCHE, Relations internationales, 2e éditions, Paris, L.G.D.J 2001, p221.  
(2)- Sagaren NAIDOO, « A theoretical conceptualization of human security» (2001) 
www.is.co.za/pubs/books/uneseconadoo.htm 
(3)- MASSON, Op.Cit. 
(*)  “I am not truly free until every one is free” et “my freedom depends on your freedom”  
(4)- VIAU, Op.Cit, p 105. 
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، قبل إدراج القوة اإلقتصادية يف  القّوة يف امليدان العسكري حصرت الواقعية يف البداية :القوة -1
احلفاظ على املصاحل العليا للدولة،  وأولويةاملعادلة، فقوة الدولة هي احملددة ملكانتها على الساحة الدولية 

أصبحت القوة هي القدرة على استخراج ها العسكري إالّ انه بتصاعد املصاحل والعوملة االقتصادية بإحداث تفوق
  .لفائدة إما سياسية أو اقتصادية من أية وضعيةا

على االعتماد املتبادل، ومبين على تنظيم اقتصادي يستند يعرب هذا التعريف لألمن عن عامل ال مركزي 
لشركات املتعددة اجلنسيات، فالقوة الدواية تكمن يف القدرة على حتويل ما دقيق، وعلى االتصال وا انوع

 هو وبذلك انتقلنا من القوة إىل النفوذ، اجلديد ،املصادر إىل إمكانية توجيه القرارات اجلماعية وتسيري املنظمات
مل  .كل شيء للفرد تأمنياليت بإمكاهنا  واإلعالمانه مل تعد القوة كامنة يف قوة السالح بقدر ما هي يف قوة املال 

  .)1(والرياضة واإلبداعوالفن  إلعالمبالغزو وإمنا با يتحدد اجملديعد 
ويف احملافظة على املصاحل العليا للدولة،  ملصلحة حمصورة يف القوة العسكريةمل تعد ا :المصلحة -2

لذا  لة على رقابتها،ة الدوبل امتدت إىل األفراد كون التهديدات اجلديدة قادرة على املساس بأمنهم دون مقدر
  .أدرجت املصلحة بقاء األفراد والتناسق اجملتمعي ضمن أولوياهتا

أن اخلطر  إذال تكمن مصلحتها يف زيادة تسلحها حلماية وحدة إقليمها، إفريقيا أنَّ مصلحةجند إذا 
فال داعي حلماية .و باالندثار على أمنها نابع أكثر من التناحر االثين داخلهما ومن فقر شعوهبا املهددين باألوبئة

صبحت أكثر يف ضمان بقاء فريقيا أإمصلحة ألن ية ومحاية املدنيني، اإلنسان باسمسيادة وطنية تنتهك يوميا 
من التشتت الداخلي  أكثر ما احلاجة لدولة دون سكان، وما احلاجة للتسلح إذا كان اخلطر نابعشعوهبا، إذ 

  !كاهنا؟ومن غياب الدولة األمة يف ذهنيات س

كما يفرضه التصور الواقعي  مل تعد قضية نقل احلدود وسيلة لتحديد احلرب :الحدود والسيادة -3
قد نقاتل من هو غريب عّنا ولكنه قريب منا، وقد يكون جارنا الذي جتمعنا به نفس  إذ، واستفاليا  لعامل

رياننا الذين هم غرباء فهذا هو احلدود، يف حني قد نتحد مع أقارب تفصلنا عنهم أالف الكيلومترات ضد ج
مي القرب مفهو وانقلبإىل أمة ودولة واحدة،  االنتماءاحلدود حمددة بذلك مل تعد حلروب األهلية ، وحال ا

  .وباالنتماءباهلوية تعّرف  احلدود أصبحت  والبعد وبالتايل الصديق والعدو، و
أصبحت  اليت  الدول، هذه األخرية ومها وجمرد تسمية للعديد منويؤكد الواقع أن السيادة أصبحت 

فاحلقوق تنتهك يومياً ويتم طرد األفراد وتطهريهم عرقيا، وهو ،عاجزة عن ضمان أدىن حد من األمن ملواطنيها 
احلال الذي تعيشه إفريقيا يوميا رغم أن السيادة تعين سلطة الدولة وقدرهتا على ضمان سالمة املقيمني يف 

  .حدودها مهما كانت جنستهم

                                                 
(1)- TOURAINE, Op.Cit, p324-325 
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تؤدي هذه التطورات إىل إعادة النظر يف مبدأ عدم التدخل واملساواة بن الدول يف السيادة، فوضع و
الفرد كموضوع لألمن جيعل مسؤولية محايته وضمان حتريره ملقاة على كل الفواعل يف الساحة الداخلية 

ة تعرض حياة الفرد للخطر والدولية ألن السادة ال تعين السلطة املطلقة للدولة بل تتحمل مسؤوليتها يف حال
التدخل حلمايته إن عجزت دولته عن ذلك أو إذا كانت هي نفسها سبب  منسمح لفاعل أخريوالتهديد، مما 
  .ذلك التهديد

تقلص عدد احلروب الدولية مبقارنة باحلروب األهلية، وقد يعود سبب ذلك  :العنف والحرب -4
علها غري عقالنية، ولإلختالل التكنولوجي بني الدول ولغياب إىل العوملة االقتصادية ولتكاليف احلرب اليت جت

  .دعم أحد العمالقني، إضافة إىل كون الفكرة السائدة على كون الدميقراطيات ال تقم باحلرب فيما بينها

تضاعف عدد احلروب األهلية ال بإمكانية قيام احلرب بني الدول، ألن بالرغم من هذا ال يزال يعتقد 
احلروب بني الدول، إذْ البد من إجياد التربير للتسلح املتزايد، فبغياب التهديدات املباشرة على  يعين منع قيام

احلدود ألغلبية الدول، وزوال الصراع شرق غرب أوجد مصطلح التدخل عن بعد للمحافظة على النظام 
س الوقت، وروسيا حبجة فالواليات املتحدة األمريكية تربر تسلحها بإمكانية القيام حبربني يف نف .الدويل

ي أمور تستدعي اإلبقاء وه" قوات التدخل السريع"بية خبلق تدخلها حمليا وجهويا، وقد قامت الدول األورو
  .على القوة العسكرية بتمويل املشاريع وحتسني نوعية األجهزة

قرار النظام فالواليات املتحدة األمريكية تربر زيادة تسلحها بضرورة اإلستعداد ألي تدخل يقتضيه إست
 328قّدرت بـ 2001/2002، فميزانيتها العسكرية لسنة اإلرهابالدويل، ومؤخراً تتحجج بضرورة حماربة 

مليار  380سبتمرب، حبيث وصلت امليزانية العسكرية إىل  11مليار دوالر إالّ أهنا عرفت االرتفاع بعد هجوم 
ر الواقعي املؤكد على ضرورة تعزيز القوة ، مما يؤكد البقاء الفكري للتصو)1(2002/2003دوالر لسنة 
 .العسكرية

 اإلرهابومل يعد العنف بدوره بعنف مشروعا للدولة فقط إذ إنتقل منها إىل اجلماعات واألفراد ، ك
واإلجرام املنظم وشبكات املافيا وجتار األسلحة واملخدرات ، مما يصعب من عملية التحكم يف العنف وهو أمر 

وهذه االستراتيجية ال بد أن . إلقامة السلم إستراتيجيةعسكرية فقط بقدر ما يستدعي ال يستوجب القوة ال
  .لضمان قوة الدولة و أمنها وحاوية ألعمال متعددة ليس فقط عسكرية تكون نتاج قرار متعدد األطراف

على  جتعل الواقعية من املواطنة عالقة قانونية بن الفرد والدولة،  متكنه من احلصول :المواطنة -5
ومع قوة العوملة . مرهون بإنتمائهم لدولة ما داألفرامجلة من احلقوق والقيام بعدد من الواجبات، مما جيعل أمن 

وسرعة املواصالت أصبح الفرد كثري التنقل وأصبح عدد املتواجدين خارج حدود دوهلم يتزايد بإستمرار، 
 .وأضحى ينظر للثقافة كإنتماء مجاعي

                                                 
(1)- Jean-marc LAIVEILLE, Relations internationales, Paris, Ellipses, 2003, p130. 
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 من ويضربون املثل حبالة األكراد والفلسطينينيضون أن تكون املواطنة شرط لألإالّ أن النقديون يرف
وليتاين يبىن بالقطعة مع الوطنيات بوسواخلطاب الكو )1(عرون وال يعيشون يف األمن واالستقراريشالذين ال 

العاملية واليت  فهو الدفاع عن املواطنة )2(.السيئة واجلذور احمللية، وينقل حميط الساسة من الفجوات للشامل
تسعى لتجاوز اهلويات والثقافات احمللية، فاجملتمع الكومسوبوليتاين يتجاوز حدود الدولة ويرتكز على احلقوق 

ية، بغض النظر عن أي إنتماء سياسي كان، فإن كان املنظور اإلنسانالعاملي والوحدة  اإلنسانالفردية لبناء 
  .دولةالدون املنظور النقدي يرى  وجود حىت من رج الدولة فرر خاا للفالواقعي ال يرى وجود

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                 
(1)- Francico-Rojas ARAVENA, «La sécurité humaine : un nouveau concept de sécurité au XXI siècle» in, UNIDIR, Forum 
du désarmement : la sécurité humaine en Amérique latine, Genève, Palais des Nations Unies, 2002, p13. 
(2)- Mikhael ELBAZ, « l’inestimable lien civique dans la société monde » in, APOSTOLIDIS (Charalambos), FRITZ 
(Gérard) et FRITZ (Jean-claude), l’humanité face à la mondialisation, l’Harmattan, 1997, p24. 
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  ياإلنسانظروف بروز مفهوم األمن  : المبحث الثاني

  
كذلك التطور . مهشه الباحث والذي يسعى إلدراكه وفهال تتطور العلوم مبعزل عن الواقع الذي يعي

اسا لكون الواقع ف للمنظور الواقعي راجع أساحلديث عن مقاربات أمنية تنتهج حتليال خمال و يف مفهوم األمن
هناية احلرب الباردة وإنعكاسات ظاهرة : يف الرؤى والتصورات األمنية فرض لعاملني يفرضه، هذا التحول

  .العوملة
  

  أثر نهایة الحرب الباردة على تحول مفهوم األمن: المطلب األّول
  

I- الحدیث عن نهایة الحرب الباردة   
 ي الوقت الذي جندفملختصني والباحثني حول مسألة هناية أو عدم هناية احلرب الباردة، فيثار اجلدل بني ا

البعض يرى أن إهنيار اإلحتاد السوفيايت، أدى إىل إحداث حتول يف امليزة الثنائية للنظام الدويل، واحلديث عن  فيه
البعض األخر يؤكد على أن ذلك ال نظام دويل جديد أحادي القطبية بزعامة الواليات املتحدة األمريكية، جند 

هلا مكانتها  -روسيا–لكون وريثة االحتاد السوفيايت بني املعسكرين  اإليديولوجييعين بالضرورة هناية الصدام 
 .كذلك إذ تبقى كذلك قوة نووية عظمى

ه مع بوادر شإن احلديث عن إهنيار االحتاد السوفيايت وإن مل خيلق مباشرة نظام دويل جديد، فإننا نعي
ية مثل العراق، وعجز املية، وما حدث باجتياح دولة سيادالسيطرة األمريكية الكلّية على جمرى السياسة الع

اجملموعة الدولية عن صّد العدوان لدليل على هناية فعلية للحرب الباردة ولربوز بوادر نظام دويل مؤكداً على 
  .اهليمنة األمريكية

األمن خارج إطار الدولة كمرجعية غة حمتوى جديد ملفهوم إن بروز التصور الداعي إلعادة صيا
على السلم  تأثريهاوالتنمية املستدامة ومدى  اإلنساناسية وحيدة، واحلديث عن مواضيع جديدة كحقوق سأ

قوة العسكرية الزيادة ين كان التفكري هو يف أ ةواألمن الدوليني مل يكن ممكنا حدوثها يف ظل الثنائية القطبي
الدائم، لذا فالقول بنهاية احلرب الباردة هو القول مبيالد تصور جديد لألمن وللتهديد، ويف معايري والتسلح 

  .استعمال القوة العسكرية ويف محاية أكرب للمدنيني

فزوال االحتاد السوفيايت قضى على التهديد الرئيسي للواليات املتحدة األمريكية، لكنه خلق حتدي 
  .خالقة التوتر العاملي العديد منها وبصورة جديدة باستعمالالرتاعات، جديد، كون ذلك مل قضي على 
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II -  التحول في طبيعة التهدیدات  
رة ضد املصاحل احليوية للدولة شتعد توجه مبامل الباردة، العديد من التهديدات، اليت برزت بنهاية احلرب 

صاد العام، وعلى منطق اإلندماج مؤدية كوحدة إقليمها، وأصبحت الرتاعات الداخلية تزداد ضغطا على االقت
 .)1(بذلك لتنامي العنف، واهلجرة اجلماعية، لذا أصبحت التحديات احلقيقية هي يف التنمية

لقد عملت احلرب الباردة على هتميش التهديدات اجلديدة أمام أولوية التسلح واهليمنة على الدول 
وة، إذ أصبح الفقر، اإلجرام، املتاجرة باملخدرات، األخرى، وبنهاية احلرب الباردة عاودت يف الظهور بق

  .وبالسالح واألوبئة وحشود الالجئني واالنفجار الدميغرايف هتدد بقاء الدول والنظام الدويل بكامله
 اإلبقاءيف املنظور الواقعي إىل االستثمار ألجل  تصور سائدضمان األمن كأدى هذا االنتقال من فكرة 

املة، وأصبح األمن بذلك يعين أكثر التأقلم مع االعتماد املتبادل، شنظام مستقر وسوق على االستقرار، إلقامة 
  .اإلنسانالذي يدرج كذلك االستقرار السياسي الداخلي بتأكيد الدميقراطية وحقوق 

III -  صور جدیدة من النزاعات   
فبعدما كانت أغلبيتها الرتاعات أهم حتول أو أثر أخذته هناية احلرب الباردة، يعد التحول يف أشكال 

حروبا داخلية واملالحظ هو تفجر العديد  أكثرهاحروبا بني الدول بدعم أحد العمالقني لألطراف أصبحت 
 .منها يف عدة مناطق إجتمعت فيها الشروط االقتصادية واالجتماعية املالئمة مع عجز الدول عن التحكم فيها

ا تتطور داخل اجملتمعات أين متسك بشعوهبا هذه احلروب على ميزة فوضوية العامل، لكوهن تبقي
فقط من رقابة وسكاهنا كرهائن ورهانات، ومن هنا جاءت تسمية احلروب املدنية، هذه احلروب ال تنفلت 

  .)2(تنتهك كل القواعد املوضوعة على مدى قرون للتقليل من وحشية احلروبمركز القوة ولكنها 

دون وصوهلا إىل غري مباشرة بني القوتني العظمتني  خالل احلرب الباردة عدت احلروب كمواجهات
حرب نووية مدمرة، ليس فقط للطرفني، وإمنا للعامل أمجع، كاحلروب العربية اإلسرائيلية، ويبقى اليوم التساؤل 
حول تزايد الفاعلني غري العقالنيني، وحول مسألة الرتاعات بدون دول، وبدون نظام، أو أهداف سياسية، ويف 

، فهي ال تشبه إالّ قليل احلروب اصابات أكثر منها نزاعات جيوش كتلك يف سرياليون، ورواندنزاعات ع
  .باملفهوم التقليدي

 
  

  

                                                 
(1)- Carlo JEAN, « les missions de l’armée dans la nouvelle sécurité internationale »in, Fonds des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture( UNESCO), Vers une culture de la paix : quelle sécurité ? Paris, Atelier de L’UNESCO, 
1997, p106. 
(2)- Eric DE LA MAISONNEUVE, «  La révolutions stratégiques », Défense Nationale, Janvier 1996, pp20, 23. 
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أنه من الضعف القول بأن العوامل تتبدل، وتغري نفسها، فهي  (D.Dominique)ويرى دافيد دومنيك 
مل تعمل على قتل  (Clawswitz)اليت ترمجها كالوزفيتش  "احلرب الكربى" جمعا، ومنوذ شكانت تتعاي

لقتل، بل عملت على خنقها مؤقتا، واليت أخذت تسترجع اليوم بصورة أكثر ألساليب ا األنواع األخرى
  .)1(خطورة وبوسائل غري متنافسة

IV-  مخلفات الحروب األهلية  
لبؤس إىل ما ختلفه من حاالت ا إضافةحتطم احلرب ما مت إكتسابه وإجنازه طيلة سنوات وقرون عدة، 

 .واألمن وكلها دوافع للرحيل واهلجرة األساسيةواالغتصاب والسرقة وفقدان احلرية 

يعد أهم إنعكاس ملا آلت إليه طبيعة نزاعات ما بعد احلرب الباردة، هي حركة  :الالجئون -1
مر الذي الالجئني السريعة واخلطرية، فبإمكان حشود الالجئني زعزعة استقرار الدولة املستقبلة هلم، وهو األ

لوحظ  يف مجهورية الكونغو بعد اجملزرة الرواندية، فعدم هناية احلرب األهلية بصفة تامة، يدفع باملقاتلني إىل 
وقد بلغ عدد )2(اللجوء للمنفى بأسلحتهم  وذخريهتم خالقني بذلك حال من الالأمن بالنسبة للشعوب املستقبلة

  ).1 امللحق(ملون الجئ 21أكثر من  2001جئني يف جانفي الالجئني الذين تعين هبم املفوضية السامية لال

متيزت احلروب الكالسيكية بقيام املعارك بني جيوش نظامية، : تزاید عدد الضحایا المدنيين -2
ن ر احلروب األهلية إنعكست املعادلة وأصبح املدنيوتفجيعد أغلب الضحايا من العسكريني، إالّ أنه بعد  نأي

  .و النساء خاصة األطفال، واإلثنيةات بني اجلماعات العرقية حقة يف الرتاعيشكلون األغلبية السا

 من ليصل إىل أكثر %5بداية هذا القرن كان تعداد الضحايا املدنيني يف احلروب الدولية ال يتعدى 
خالل التسعينات نظرا لظهور احلروب ذات الطابع املدين، وإنتشار السالح اخلفيف وخاصة األلغام  90%
  )3(.ريةالبش

أصبح التجويع والتفقري مالزمني للرتاعات األهلية خاصة يف إفريقيا : تفقير وتجویع السكان -3
فأصبحا مالزمني حلركة الالجئني وللفتك باملئات من البشر، وتتثاقل املعاناة باجملاعة اليت تتزايد بإستمرار نظرا 

عدية والفتاكة كالسيدا والتفوئيد والكولريا ونقص األمراض امل رلتحكيم البنية االقتصادية للمجتمعات، وانتشا
  .املياه الصاحلة للشرب وغريها

دة سب بل هي كثرية ومتشابكة ومعقال تنحصر إنعكاسات احلرب الباردة يف النقاط املذكورة فح
 والنعكاسات اإلنساينلدرجة صعوبة الفصل بينها، وهذا ما سيتأكد عند دراسة مصادر التهديدات لألمن 

  .و اليت ال ميكن فصلها عن انعكاسات هناية احلرب الباردة وملة على مفهوم األمنالع

                                                 
(1)- Dominique, Op.Cit, p23. 
(2)-Jean-François OBEMBE, La conquêt de la paix ( stratégie du passage de la guerre à la paix), Paris,Moreaux, p1. 
(3)- Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 1998, Paris, 
Econmica, 1998, p39. 
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أحدثتها هناية احلرب الباردة يف جمال  اع حول طبيعة وحجم التغريات اليتوبالرغم من عدم وجود إمج
ملستوى على ااألمنية لمناهج لرؤية جديدة وضع قد أخذ إلعادة بناء مفهوم األمن و التصوراألمن، إالّ أن 

  .لتفادي حاالت الفوضى و االضطرابات العاملية النظري

ألمن بإعتماده توسيع الواقعية ملفهوم األمن بقي حمصورا يف األمن القومي لذا فالتصور النقدي ملفهوم ا
ديد للسلم ولألمن من تغريات يف طبيعة الرتاعات وما ينجر عن ذلك من هت على ما أحدثته هناية احلرب الباردة

  .اإلنساينالدولة أم األفراد أم اجلماعات فرأت أنه الفرد : تساءل عن من جيب أن يؤمن وليني، أخذ يالد
وحسب املفوضية السامية لالجئني، فبنهائية العداءات بني القوتني العظمتني وانتشار الرتاعات املسلحة 

نزاعات بني اجلماعات، العنف  :اجملموعة الدولية أكثر فأكثر مبصادر الالاستقرار  تتثاقلداخل الدولة، 
غالبية الالجئني كانوا ضحايا الرتاعات  م1993، فبداية وحركة الالجئني اإلرهاباالجتماعي، الفقر، اإلجرام، 

العرقية و
13
  )1(.األممية هدفت للفصل بني مقاتلي هذه احلروب عمليات حفظ السالممن  8

جملتمعات القدمية كان يتم يف إطار مكاين وجمايل متحكم فيه، بواسطة التغري يف القوة لدى ا و حدوث
السلطة املستقرة املالكة لوسائل العمل والتأقلم، مما كان يربز أمهية القوة العسكرية للحفاظ على النظام، وتوجيه 

ات يف العنف رب الباردة هو عدم حتكم بعض احلكوماية هذا القرن خاصة مع هناية احلالعنف، واملالحظ يف هن
اليت يصعب حلها  ذلك إلندالع احلروب األهليةبؤديا منظرا لتزايد قوة األفراد واجلماعات  قوهتماوال يف 

  .التقليدية األمميةبامليكانزمات 

  
  

  
  

  
  

  

  
  
 

                                                 
(1)- Pierre  DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des Relations internationales, Paris, A.Colin, 1998, 
p16/ 173. 
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  العولمة وإنعكاساتها على مفهوم األمن: المطلب الثاني

  
ب والرتاعات، رغم ما محلته من إجيابيات، احلرو التهابيف  جهتهامن (globalisation)سهلت العوملة 

هناية احلرب ي باملصري املشترك لإلنسانية فكل من خملفات واملتمثلة خاصة يف تقريب املسافات ونشر الوع
  .العوملة تداخلتا للدفع بإعادة النظر يف مفهوم األمن وانعكاساتالباردة 
I- مفهوم العولمة  

يعد و وسلبياهتاألتركيز على إجيابياهتا اا أحيانا حبسب هبة تضارتعددت التعاريف املقدمة للعوملة لدرج
ذاك املسار الذي ال "بأهنا  54يف دورهتا  "األممية اإلنسانجلنة حقوق "تعريف أعطي للعوملة هو ما قدمته  أحسن

ك لفهي بذ )1("، وسياسيا، وبيئيا وثقافيا وقانونيااجتماعياتوي بعدا ا اقتصاديا وإمنا كذلك حييعد فقط مسار
العتماد املتبادل بني القتصادي بني الدول، وإمنا كذلك لنتاج تزايد االعتماد املتبادل ، ليس فقط يف امليدان ا

 .اإلنساينالنشاط ب الصلة الشعوب واجملتمعات يف كل امليادين ذات

  :وجياحلقل االقتصادي والسياسي والتكنول: نهايويدرج مسار العوملة ثالثة حقول تتقاطع فيما ب

سيطرة السوق وحركة حترير األسواق وانسحاب الدول وحترير املبادالت ب تتميز :العوملة االقتصادية- 1
  .وحركة رؤوس األموال

  :و املالحظة يف مجلة النقاط التالية :العوملة السياسية- 2
  بناء األمم يندرج ضمن منطق تنظيم شامل للرتاعات الدولية    -     

  .سرعت من نشر منوذج الدولة الوطنيةأالستعمارية  ا اإلمرباطورياتزوال  -

  .IIIوعامل  /شيوعي عامل /عامل حر: الشيوعية آخر العراقيل وهناية التقسيم الثالثي اهنيار -

  تقوية وكثرة بروز املنظمات غري احلكومية -

 )2(.يلع يف اجملالني االلكتروين واالتصاارو هي احملدثة لالندماج والتس: العوملة التكنولوجية - 3

ة والثقافية والسلوكية دون التداخل الواقع لألمور السياسية واالقتصادية واالجتماعي،العوملة تعد بذلك 
يذكر للحدود السياسية للدول السيادية أو االنتماء إىل وطن حمدد أو لدولة معينة، ودون احلاجة إىل  اعتداد
يدا للفكر الرأمسايل املرتكز على احلرية الفردية تفرض نفسها على كل اجملتمعات، جتسهي اءات حكومية، فإجر

   .وعلى ميكانزمات السوق

                                                 
(1)- Nkozazana-clarice ZUNA, « Mondialisation et gouvernance ». Politique Etrangère, N°4 Hiver 99/2000, pp831-838, p831 
(2)- Nikolas STATHAPOULOUS, « Mondialisation, urbanisation et réseau : quel avenir pour la politique », in  HENRG 
(Edith) and LANDRIEU(José) (dirs), Prospective pour une gouvernance démocratique, Paris, L’Aube, 2000, pp72-74. 
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وتقوت أكثر الظاهرة بنهاية احلرب الباردة مع غزارة املبادالت العاملية، مث تنامت لتشمل  خمتلف 
فكار نشر األ( والثقايف ) فق السريع لألموال والعمالتالتد(واملايل ) يع املبادالتتوس( اإلقتصادي:امليادين

فالعوملة تعكس ظاهرة معقدة ومتعددة األوجه والتساؤل .) االختالل االيكولوجي(والبيئي ) خاصة منها الغربية
  .(universalisme)  العاملية أو  (Mondialisme)ةيهو عن اختالفها عن مفهومي العومل

نها بدال من م اإلسراعمذهب ال يعترف فقط بوجود ظاهرة العوملة، ولكن حياول  :العولمية -1
كندي كخيار إرادي مثل دورات من انتشار التجارة مبساعدة االتفاقات الدولية،  عالتسارفنالحظ  .احتوائها

الالمساواة تتزايد  ،إذوقد تظهر لنا العوملة كأحسن خالق للثروة، ولكنها حجرة عثرة أمام توزيعها.وأوروغواي 
  )1(البشرية  3/2 حني تزيد من فقر يف يةناإلنسا  3/1أغنت حيث بداخلها كذا  بني الدول  و

عامل يف العاملية االعتراف بالتبادل وباألدوار، ،و تعين هي التعبري عن التنوع الثقايف :العالمية -2
متفتح على بعضه البعض مع االحتفاظ بتنوعاته، فهي ال تعين اهليمنة االقتصادية وال الثقافية، وإمنا التنوع 

 .ات األخرىواالنفتاح جتاه الثقاف

وحموها بالكامل ، وبقائها جمرد فلكلور جملرد  األخرىالثقافات  اجتياحتقوم العوملة باملقابل على 
جانب السيطرة االقتصادية والسياسية متارس السيطرة   اليت و إىلسيطرة القوى الكربى والغالبة، كاالستماع 

  )2(.الثقافية وتستخدم كل تنوع ثقايف لفرض السيطرة
II - عكاسات العولمة على مفهوم األمنإن 

سامهت العوملة يف التقريب بني الشعوب واألفراد، وإعطائهم الشعور بالتواجد يف جمال مشترك، وإن 
فال شيء حيدث اليوم يف العامل دون معرفته،  .د لتبين اجملتمع الواحد العامليواحلد ةتتجاوزم، امتفجر كان جماال

مل تعد هناك و) الوسائل االتصالية(أو فكريا ) التنقل الفعلي(كان جسديا وكل واحد ميكنه التواجد يف أي م
تتجاوز احلدود بني األمم واجلماعات إلقامة عن طريق التجارة  أهناوتدعي العوملة  .قيمة للحدود وال للمسافات

  . كسيةواملبادالت، التفاهم وإحترام االختالف وحىت السالم واألمن، لكنها باملقابل ختلف تأثريات ع
خلقت العوملة صورية احلدود، بفضل تزايد االعتماد املتبادل وتسارع حركة  :صوریة الحدود -1

وضعت  أينالتكنولوجية واملعلومات فيما بن الدول والشعوب، مما دفع بالقول بتراجع اجليوبوليتيكية التقليدية 
  .اجلغرافيا كمحدد للسيادة واحلرب

حبركية املواطنني  اصطحبتختراق نظرا للتدفقات االقتصادية اليت أصبحت قابلة لإل األرضيةفاحلدود 
 أمن مل تعد ذات /مواطنة/يتواجدون بكثرة يف اخلارج لدرجة أن املعادلة إقليم أصبحواواألشخاص، والذين 

 

                                                 
(1)- Kimo, VALAS KAKIS, « La planté terre est-elle gouvernable ? », in HENGER and LONDREU, Op.Cit, pp46-48. 

  .08، ص1999، شتاء 37، العدد منبر الحوار "نة العولمةالعولمة وأنس"شمس الدين محمد مهدي، ) 2(
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النظر  إعادةهذا ما يؤدي عادة إىل .مصداقية، والقرب مل يعد باملسافات بل باهلوية، وباالعتراف بالغري 
  .، وهي األمور اليت احتواها مفهوم األمن اإلنساين مفهوم الدولة واألمن وكذا املواطنةيف 

ا للدولة واليت البد من يف قمة املصلحة العليحلفاظ على السيادة الوطنية ولقد وضع املنظور الواقعي ا
بني ثالث مصطلحات ضمان سالمة بقاها وعدم تعرضها لالنتهاكات، إالّ أن العوملة تعيد النظر يف الترابط 

فاالعتماد املتبادل يف تزايد بني الدول واجملتمعات، واالقتصاد اخذ  .السيادة واألمن والدميقراطية : أساسية 
يطبع ممارسات جديدة متحي احلدود بني األعمال الداخلية والدولية، وتنشر قّيم ومعايري يف اجملتمع الدويل، 

ة عن مسارات جذورها أن تؤخذ احلكومات كمسؤول الصعب اليومفمن "باسم بداهة التضامن وواجب العمل،
، ففي وقت العوملة قوة الدولة يف تراجع أمام قوة السوق واملال، مما يعيد )1("وتطوراهتا خترج جزئيا من إرادهتا

  .النظر يف مبدأ عدم شرعية التدخل، واملساواة بني الدول
سري العالقات الدولية بالعوملة فتزايد التجارة يتأثر االستقرار العاملي و :خالقة للنزاعات -2

املتبادل بني األمم لدرجة أن البعض ضّن أن  ذلك سيقضي  االستثمارات الدولية زادت من تقوية االعتمادو
  .غري أهنا مل تقم إالّ بزيادة اشتعاهلا  وتفاقم أوضاع ماليني البشرعلى الرتاعات، 

م بكل تهاملبادرة وهو ي الستعادةي تدفع ببعض اجلماعات وية الذعوملة التخوف من فقدان اهلختلق الكما 
رغم صحة تقريبها للمسافات فإن ذلك حيدث على حساب انتشار مطالب اهلوية والوسائل حىت العنيفة منها، 

  .لتجاوز انعكاساهتا حدود الدول واملساس بالسلم وباألمن الدوليني ثنيةاإلدفع إلشتعال الرتاعات ياخلاصة، مما 

فقد زادت العوملة من فقدان احلكومات لسيطرهتا ورقابتها على املصري الوطين يف امليدان االقتصادي 
كربى الشركات وصناديق االستثمار تضاهي  لومدا خياحلكومات،  و ليسضعها السوق يواملايل فالقواعد 

  .احلكمقدرة يف الالعديد من مداخيل الدول السائرة يف طريق النمو، مفقدة احلكومات  
ىل األسواق القرار، إ ذأضعفت العوملة إذا سلطة القطب السياسي واإلداري للدولة ونقلت منها اختا

ة من اشتعال زيدول يف مفهومي احلدود والسيادة، وملتحا داثإلح ةوالشركات املتعددة اجلنسيات مؤدي
ال .)حروب االثنيات يف إفريقياك( ة االنفصالي اهلوية و املطالب من تزايد مطالب هلكوهنا تساحلروب األهلية ل

والتكنولوجية وجتعل التهديد غري حمدد  األسلحةوكذلك  بل تساهم العوملة فقط يف تنقل األموال واألشخاص
  .)2(جماال

  

  

                                                 
(1)- May  CHARTOUNI-DUBARRT  et LOULOUWA Al-rachid, « Droit et mondialisation ». Politique Etrangère, N°4, 
Hiver99/2000, pp941-948, p944-945. 
(2)- Dominique, Op.Cit, p35. 
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تعريف اجملال يف فكرنا الدفاعي، فالتطور االقتصادي والتكنولوجي للمجتمعات  إعادةاحلاجة إذا يف 
ذات  االختراق السهل والسريع  التهديداتالتهديد املباشر حلدودها يف حني تطور املتقدمة تبعد عنها خطر 

الواجب أخذها  لالختراقاتللحدود الصورية بفضل العوملة، دفعت الدول إلعادة النظر يف اجلغرافيا الداخلية 
  .بعني االعتبار

عجز يوسائل مواجهة التهديدات، مما بالقدر الذي تسهل فيه العوملة التنقل واالتصال، فهي تزيد من العنف ويف 
  .و ينعكس كل ذلك على األمن و اإلستقرار العامليني الداخلي واجملتمعي واستقرارهاالدولة عن ضمان أمنها 
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نصل يف األخري للقول بأن النظرية النقدية، نتاج التصور الكومسوبوليتاين، ترتكز على مفهوم جديد 
ترتكز  أين  ةعسكرييف زاوية دبلوماسية  األمنفالتصور التقليدي الواقعي حصر مفهوم  ،اإلنساينلألمن 

الدراسة فقط على حميط السياسة اخلارجية معارضني أي توسيع فيه، ختوفا من عرقلة تناسق املفهوم فموضوع 
تتضارب فيه مصاحل يكمن يف احملافظة على بقاء الدولة واستقرار النظام الدويل الفوضوي أين  األمن لديهم 

  .الدول

كظاهرة (وبظهور هتديدات جديدة والراجعة أساسا لنهاية احلرب الباردة وانعكاسات العوملة السلبية 
، دفعت بأصحاب )انتشار احلروب األهلية، وخطورة اإلجرام املنظم بكل أنواعه وكذا األوبئة واألخطار البيئية

يف  عسيوفالتهلذه التهديدات اجلديدة، ورغم هذا  احتوائهاليدية بعدم رك النقد املوجه للتقاالواقعية اجلديدة لتد
على تلك املهددة لبقاء الدولة، اليت بقيت دائما موضوع فقط  اقتصرارج التهديد العسكري حمتوى املفهوم خل

  .املوسع األمينلذا فكل مسألة ال متس ببقاء الدولة ال تدرج ضمن املفهوم . األمن لديهم

الذي يقترح بأن يكون موضوع األمن  هو الفرد  اإلنساين األمنة النقدية طورت مفهوم لذا فالنظري
واجلماعة وليس الدولة، مشكلة بذلك قطيعة تصورية مع ملفهوم الواقعي لألمن وأصبح بذلك التهديد يعّرف 

صور ذا التوقد أدى ه. من خالل ما يشكله من إعاقة لتحرير الفرد وليس ما يشكله من خطر مباشر للدولة
اجلديد لألمن إلحداث جتديدات مماثلة على املفاهيم ذات الصلة به كالقوة واملصلحة والسيادة واحلدود وكذا 

  .ال تعتد ال باحلدود وال بالسيادة اليت أصبحت يف نظر النقديني مواطنة عاملية األخريةاملواطنة، هذه 

قي، ال يعد كذلك إالّ بالنسبة للغرب، ففي الذي يدعي انه أخال اإلنساينواملالحظ أن مفهوم األمن 
العديد من احلضارات، هوية الفرد تنبثق من إنتمائه للمجموعة، فإن خرج منها فال هوية له، إضافة إىل انه 

  .سواء يف اجملال االقتصادي أو الثقايف يؤدي إىل خلق نظرية تفرض القيم الغربية يف حمتوى عاملي
صول الثالثة القادمة، سنتمكن من معرفة حمتوى هذا املفهوم اجلديد ومن خالل ما سوف ندرسه يف الف
  .بيات وما خيفيه من حقائق وسلبياتوتطبيقاته الواقعية ملعرفة ما يقدمه من إجيا

  :وميكن تلخيص حمتوى النظريات الثالثة يف مايلي 

  .التقليدي لألمن املفهوم :األمن القومي هو:  الدولةيف موضوع األمنيتمثل  :التقليديةالواقعية 

  .املفهوم املوسع لألمن:هواألمن القومي املوسع :  الدولةيتمثل موضوع األمن يف :اجلديدة الواقعية

  .املفهوم اجلديد لألمن:هو  اإلنسايناألمن : الفرد واجلماعة موضوع األمن يف يتمثل :النقديةالنظرية 
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« Les armes nucléaires ne nous apportent 
rien d’autre que l’équilibre de la terreur, et 
la terreur même en équilibre, c’est encore de 
la terreur » 

G. Wald (prix, Nobel  de médecine 1967) 
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 كثري التداول يف الساحة العاملية، لدرجة أن اإلنساينأضحى مفهوم األمن 

اسة، كما هو احلال يف كندا، فهو يعد من املفاهيم بعض املعاهد أدرجته كمادة للدر

اليت صاحبت التحوالت اليت حدثت خاصة بعد هنابة احلرب الباردة، واليت دفعت 

ي وفّعال للسلم و األمن باملفكرين لصياغة رؤى جديدة لتمكني العامل من حتقيق فعل

  .ال تتخذ بالضرورة الدولة وحدة حتليل هلاوالدوليني ،

  وخاصة مااإلنساينؤل عن احملتوى الذي حيمله مفهوم األمن فيبقى التسا

، فهل مها متضادان املتمحور حول أمن الدولة مدى إرتباطه باملفهوم التقليدي

حّد ذاته على تقوية أن هذا املفهوم اجلديد يعمل يف  أمويستحيل اجلمع بينهما، 

يقة األمر تعزيز لقوة فعالة للدولة،لدرجة أنَّ اهلدف من األمن اإلنساين هو يف حق

  .عامليالدولة من خالل فرض اإلستقرار ال
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  ي اإلنسانمفهوم األمن : المبحث األّول
  

، فقد كتب  وليام فريدمان األخرويتنيشغل الفرد خميلة الكثريين ومل يكن احلدث عنه وليد العشريتني 
 ه يشكل املادة احلقيقية للعالقات الدولية طاملا الفرد يف العالقات الدولية مؤكدا على كون أمهيةعن 1970سنة 
ويغدو أ، وهو الذي يعيش حرا راخلسائهو الذي يشارك يف احلرب، وهو الذي يصنع القضايا ويتحمل أنه 

  .)1(مكبالً يف العبودية
  

  ي اإلنسانتعریف األمن : المطلب األّول
رجعية وكموضع للدراسات األمنية إثر فرض الواقع املعقد، ضرورة إعادة التأكيد على أمهية الفرد كم

 أو كما يفضل البعض تسميته اإلنساينوقد أعطي ملفهوم األمن  .ست الساحة العاملية التحوالت اليت م
سواء من العنف أو من  اإلنسانمجلة من التعاريف تشترك يف فكرة ضرورة حترير  )2("اإلنساينباالستقرار "

  .ةياإلنسانمبدأ كرامة يف احلاجة وكذا 
   :LLOYD AXWORD)∗(للوید أآسورد - 1

  :على أنه  م1996 يف جوان اإلنساينعّرف األمن 
تتميز  وضعيةا بالعنف، وهي من التهديدات اليت تكون مصحوبة أم المحاية األفراد "

وهي رؤية للعامل تنطلق من  ساسية لألشخاص، ألمنهم وحلياهتم،بغياب اخلروقات للحقوق األ
 )3("ات األمن فهي تعين احلمايةالفرد وكغريها من سياس

 يةاإلنسان احلماية من كل التهديدات اليت متس باحلقوق اإلنسايناألمن  يعين ومن مث لكندا إليهبالنسبة   
، بل إنساينيعد أكثر هتديدا يف حالة الرتاعات، فهو ال يعين جمرد القيام بفعل  األمن مهما كانت، فإن كان
  .ومعاجلتها، واملسامهة يف ضمان أمن األفراد مستقبالالعميقة لألمن  األسبابعن  ثيوحي بضرورة البح

 لكوهنا ال تعرف هتديدات مباشرة على حدودها اآلمنة، بقدر اإلنساينويعود إهتمام كندا مبسألة األمن 
دفاعا متقدما "اإلنساينلذا فهي ترى يف األمن . ما تتأثر باالستقرار العاملي، إلعتمادها الكبري على التجارة العاملية

من تدهور البيئة، ومن خرق  احلمايةلح فقط، بل تتمثل كذلك يف ساحلماية إذا ال تكون من العنف امل )4("هلا
، واإلجرام املنظم ومن األمراض املعدية ومن التمييز االثين أي من كل ما قد اإلرهاب، ومن اإلنسانحلقوق 

  .يشكل هتديد لإلنسان
                                                 

  .112، ص 1993، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، )منصور القاضي ترجمة( عالقات دوليةجون إدمون، ) 1(
(2)-Abebe ZEGEYE and Julia, MAXTED, « Human security and conflict in the horn of Africa” (2001)  
www.iss.za/pubs/book/maxted.htm 

 .وزير خارجية آندا آنذاك) ∗(
(3)- lloyd AXWORD, «La sécurité humain : la sécurité des individus dans un monde en mutation ». Politique Etrangère, N° 2, 
1999, pp333-342. 
(4) -Paul HEINBECKER, «La sécurité humaine : enjeux inéluctables » 
www.journal.dnd.ca 
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 Béatrice باسكال اتریسيوبCharles Philippe DAVID  شارل فيليب،دافيد - 2
Pascal: مأمن من احلاجة االقتصادية والتمتع  بنوعية حياة مقبولة وبضمان حالة التواجد يف"عّرفانه على أنه ي 

نمية الت"ؤكدان على أن  السلم ال ينحصر فقط يف مراقبة ونزع التسلح، بل أن يكما " ممارسة احلقوق األساسية
ص، واحلريات األساسية وأسبقية القانون، واحلكم الراشد، والعدالة حترام حقوق الشخاملستدامة، وإ

 )1("االجتماعية، هي كلها مهمة بدورها للسلم العاملي

 يعين التحرر من احلاجة االقتصادية، ومن االستعباد، العنف السياسي، إذ يستدعي اإلنساينفاألمن 
وأمنية، ويف أ مهما كانت، اقتصادية اجتماعية، ثقافية، سياسية، ايناإلنسإشباع كل احلاجيات األساسية للكائن 

  .ودون أي متييز أي زمان ومكان يتواجد فيه

من جهته أن    PETTIGREW يرى بتيغرو : (Pierre PETTIGREW) )∗(بيار بيتقرو - 3
ية، والرفاه اإلنسان احلقوق" يعد أولوية للسياسة اخلارجية الكندية، ويعرفه على انه يتمثل يف اإلنسايناألمن 

قي، والبعد البعد احلقو:  اإلنساينثالثة أبعاد لألمن  يف التعريف جند )2("االقتصادي، والتنمية احملترمة للبيئة
توى معيشي س، والتمتع مبإنسانالبيئي، للفرد إذا حرية  التمتع حبقوقه كونه  اإلنسايناالقتصادي، والبعد 

قوق يف ظل بيئة نظيفة وآمنة ال تعرف تدهور يشكل خطر على بقائه واقتصادي يضمن له التمتع بتلك احل
 .مستقبال

اخلوف  احلرية إزاء" جانبني اإلنساينألمن يرى أن ل :  Yukiee TAKASI یوآيو تاآاسي - 4
 مفهوم يتعلق اإلنسايناألمن اخلوف ،بالتايل  احلرية من أنَّ  األمن هو يرى هنالك من" .واحلرية، إزاء احلاجة

يف الرتاعات،  اإلنسانلمحافظة على حياة وكرامة و ناتج عن قاعدة اختاذ أفعال هتدف لمن اخلوف،  يرتحربال
 اإلنساينيف طبيعة الرتاعات ملا بعد احلرب الباردة، أما بالنسبة لليابان فإنّ مفهوم األمن  من خالل التحوالت

جمرد التفكري يف محايته يف حاالت الرتاعات لذا فمن املهم الذهاب ألبعد من " ضمان حياة الفرد يف كرامة"هو 
 .)3(واحلروب فقط

، فالتحرر يكون يف فترة اإلنساينية على هذا التعريف لألمن اإلنسانتسيطر فكريت التحرر والكرامة 
السلم واحلرب، والبد من توفري قاعدة متكن الفرد من التمتع حبريته يف أي زمان ومكان، مما يستدعي أعماال 

 ومها مقاربة التنمية اإلنساينيس فقط عالجية، وسيكون لنا حديث فيما بعد على مقاربيت حتقيق األمن وقائية ول
  .كميكانزمات لتحقيق شروط األمن اإلنساين للفردية املستدامة، ومقاربة أنسنة األمن اإلنسان

                                                 
(1)- Charles- Philippe DAVID, et Béatrice  PASCAL, « Précurseur de la sécurité humaine, le sénateur Raoul DANDURAND 
(1816-1942) ». Etudes internationales, (N° spécial) vol. XXXI, n°4, Déc. 2000, pp649-674, p651. 

  1994نائب رئيس المنتدى الوطني حول العالقات الدولية لكندا سنة ) ∗(
(2)- GERVIS, et ROUSSEL, Op.Cit, p 46 
(3)- Yukiee TAKASU, His statement at the international conference on human security in a globalized world (2002) 
www.nafa.go/jp/policy/human _secur.htm  
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كل من ثالثة عناصر حيوية ش يتاإلنساينصرح أن األمن  : (Lincolm CHEN)لنكولم شان  - 5
يف قلب مفهوم  اإلنسانبدوره محاية يضع .  )1)(**("اإلنسانحرية  و اإلنسان، رفاه اإلنسانبقاء :"أال وهي 

 .اإلنسايناألمن 

إىل الفقر تفتك باملئات يوميا،  إضافةمل يعد مهددا باحلرب فقط، بل إن السيدا واألوبئة،  اإلنسانبقاء ف         
جلنس البشري قاطباً والرفاه االقتصادي بدوره يستدعي تنمية اقتصادية يشكل هتديدا على بقاء اوخطر البيئة 

 .، وحقوقه األساسيةاإلنسانية يكون باحترام حرية اإلنسانتكون دائمة إنسانية، واحترام الكرامة 

عّرفت األمن  :2001سيادة الدول في و تعریف اللجنة المستقلة حول التدخل  - 6
 :يعين على أنه اإلنساين

اص، أمنهم اجلسماين ورفاههم االقتصادي واالجتماعي، وكذا احترام كرامتهم أمن األشخ"
 اإلقليمفاألمن مل يعّد يف  .سيةواستحقاقاهتم ككائنات بشرية، ومحاية حقوقهم وحرياهتم األسا

والوصول  يةاإلنسانوبواسطة التسلح، وإمنا أصبح يعين أكثر أمن األفراد واألمن بواسطة التنمية 
 )2("مل، ويف األمن اإليكولوجيللغذاء وللع

تأمني حرية املعتقد للفرد وحرية  يتمثل يفيضا، فقط، بل هو أخالقي أ اجسمانينا ليس األمن إذا أم
أو مؤسسات،  اجلميع سواء كانوا أفراداً مثله عضو يف مجاعة ويف جمتمع، والبد على بصفتهممارسة تقاليده 

 .يةاإلنسانن مستوى معيشي مالئم بواسطة التنمية املستدامة ضمان ممارسته احلرة حلقوقه األساسية وضما

يف التقرير  اإلنساينقدم تعريف لألمن  :(PNUD)تعریف برنامج األمم المتحدة االنمائي  - 7
املستدامة حبيث يرى الربنامج األممي للتنمية ومن خالله األمم  يةاإلنسانحول التنمية  1994الذي أصدره يف 
وقد عدد " التحرر من اخلوف والوقاية من احلاجة:"يسينيئ كان دائما يعين شيئني رنسايناإلاملتحدة أن األمن 

األمن االقتصادي، األمن الغذائي، األمن :  وهياإلنساينالتقرير سبع مستويات تشكل كلها حمتوى األمن 
 .)3(األمن السياسي ئي، األمن الشخصي، األمن اجلماعي والصحي، األمن البي

 
 
 

  

                                                 
(**) « Human survival, human will-bing and human freedom » 
(1)- Keizo TAKEMI, « New forms of development toward 21 century which focus on the dignity of the individual » (1999).           
www.nafa.org/jp/policy/human_secur/speech9906/htm 
(2)- Rapport de la commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », 
CRDI, 2001, p120. « une nouvelle approche : la responsabilité de protéger » 
 www.idrc.ca/books/980and981/02-portect.htm  
(3)-  PUND, Rapport mondial sur le développement humain94, Paris, Economica, 1994, p26. 
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، م1995سنة " وكذا جلنة احلكم الشامل"ذا التعريف من طرف العديد من املفكرين خذ هوقد مت أ
 اإلنساينأن فهم اليابان لألمن  أكدحني  (T.TAKASU)عليه كذلك ممثل اليابان تاكاسو يوكيو استندوالذي 

، وأمن التنقالت املسألة األمنية توسعا، إذ أصبحت اليوم أمنا إجتماعيا وازدادت .األمم املتحدةمطابق ملفهوم 
فاألمر إذا مل يعد يف تصور العامل وإمنا يف  "ية، واألمن يف العمل ويف الغذاء، ويف الصحة والبيئة،اإلنسان
 )1("ضبطه

يهدف  اإلنساينترى أن األمن  :Sabina ALKIRE سابينا آلكير : التعریف اإلجرائي  - 8
ة اليت تكون بصورة مستمرة وعلى املدى للمحافظة على اجلسم احليوي لكل إنسان، ضد التهديدات اخلطري

واجلماعات مهددة بأخطار تتجازو إمكانية  اإلنسانتقّر بأن   (safeguard)فاحلماية أو الصيانة )*(الطويل
 مقاربة تطالب املؤسسات اإلنساينوأن األمن . األزمات املالية والرتاعات، السيدا، التلوث، وغريها: مراقبتها

د هلا أن تكون واعية وحساسة وغري جامدة، أي البد أن تكون وقائية وليس جمرد ردود بتقدمي احلماية، فالب
 .أفعال آتية

ليس باملصطلح التقين بل يعرف على مستوى  القدرات، وبأنه   (Vitalcore)وكلمة اجلسم احليوي
سسة إحترامها كل شخص ومؤ ة األساسية مكوناته، وهي اليت علىياإلنسان، وتعد احلقوق اإلنسانجمال حرية 

 all) اإلنسانوكلمة كل حياة . الكرامة وبقاعدةوتقدميها، وهذه احلقوق واحلريات مرتبطة بإمكانية البقاء 

human live)  الفرد  اإلنسان ىاملؤسسات عل يركز على الفرد، أي تركيز إهتمام اإلنساينتعين أن األمن
  )2(.ثنيتهوال إجسمه، لغته، دينه، مواطنته، وجمموعاته، بغض النظر عن 

تأخذ الفرد بدال   عبارة عن رؤية شاملة لألمناإلنساينتؤكد كل التعاريف املقدمة وتوضح بأن األمن 
من  اإلنسانجديد مبين على السلم واألمن، وكذا على ضرورة حترر  دويل من الدولة، كبديل إلقامة نظام

احلق أن يعيش يف مأمن من  ية األساسية، فلهاإلنسانحملافظة على كرامته بصيانة حقوقه احلاجة واخلوف، وا
حيث أمجلها يف سبعة  PUNDاخلوف واجلوع واملرض واملوت، وهي أمور ورد ذكرها بالتفصيل يف تعريف 

  كتعريف إجرائي دون غريه؟ Sabina ALKIREفلماذا إذا مت إختيار تعريف آلكري . أبعاد أو مستويات

 يف حمتواه اإلنساين مل يكتف بذكر أبعاد األمن اإلنسايناألمن تعريف األستاذة آلكري وتفصيلها ملفهوم 
، اإلنساينواألفكار اليت تضمنتها التعاريف السابقة بل تضمن النقاط األساسية اليت يرتكز عليها مفهوم األمن 

 :واملتمثلة يف

  

                                                 
(1) -DOMINIQUE, Op.Cit, p14-15. 
(*)-«The objective of human security is to safeguard the vital core of all human live from critical treats in a way that is 
consistent with long-terms » 
(2)- Sabina ALKIRE, « Conceptual framework from human security »(2002)                                                           
www.humansecurity-ehs.org/doc/fame.htm  
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عجز الدولة تقّر بأن التهديدات تتجاوز قدرة طرف واحد على مقاومتها ومراقبتها وبالتايل فهي تقر ب .1
  .أمن أفرادها وضرورة التعاون املتعدد األطراف وامليادين عن ضمان

سبل وقائية سواء لى تفادي تأزم األوضاع، وإنتهاج إصالح وتطوير املؤسسات اليت البد أن تعمل ع .2
 .ضرورة إصالح األمم املتحدة ذاهتاو على املستوى الوطين أو اجلهوي أو العاملي 

 أّيا كان، لكونه مواطنا عامليا، اإلنساينعلى التمييز، كونه يركّز على الفرد  اإلنساينيقضي األمن  .3
 .وكائنا إنسانيا، وعلى اجلميع ضمان حقوقه،  وحرياته، وبالتايل كرامته

 مفهوما جديدا يدعوا اجملموعة العاملية لعدم االهتمام فقط بالتسلح وبدور اإلنساينمن هنا يعد األمن 
  .)1(ية املستدامة اإلنسانية وبالتنمية اإلنسانهتمام باحلاجات األساسية للمواطن حبقوقه الدولة، بل وكذلك باال

 على أنه األمن املركز على الفرد، وهو يركز أكثر فأكثر على احلاجات اإلنساينلذا ينظر ملفهوم األمن 
رمان االقتصادي والتمتع مبأمن من احل اإلنسان أن يكون يف  االقتصادية، واالجتماعية والسياسية للفرد، أي
يف قلب  اإلنسانية األساسية، فهو إذا، مفهوم  يضع اإلنسانبنوعية حياة مقبولة، وضمان األداء للحقوق 

على املستوى العاملي،  ال حيصره يف نطاق الدولة ،بل يتعلق باألمن الشامل،كماالسياسات األمنية وليس التهديد
 .لف الفواعل على الساحة العامليةمستوجبا التعاون وليس التصادم بني خمت

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
                                                 
(1)- Susan W ILLETT, « L’économie de la sécurité dans le monde en développement » in ,UNIDIR, From. du désarmement : 
le nouveau débat sur la sécurité, Op.Cit, p26. 
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  عولمة وأنسنة األمن  : المطلب الثاني
  

  .وأنسن األمن عوملة األمن:  على متغريين أو ركيزتني ومها اإلنساينيرتكز األمن 
I -  عولمة األمن  

ديدات احلديث عن عوملة األمن، يعين احلديث عن مسألتني مترابطتني، املسألة األوىل هي عاملية الته
  .واملسألة الثانية هي عاملية وضع احللول

   التهدیداتعالمية  - 1
األمن  ، إذ أن مبواطنيها وباستقرارهامل تعد الدولة قادرة لوحدها على مواجهة التهديدات اليت متس           

كومية، أصبح مسؤولية العامل بأكمله مبا فيه الدول، منظمة األمم املتحدة، املنظمات احلكومية أو غري احل
  .وحىت األفراد، اجلمعيات ، اجملتمع املدين الشركات املتعددة اجلنسيات 

هذا . اإلنسان مفهوم شامل يف حد ذاته، مطبوع مبوضوعه املرجعي أال وهو اإلنساينمفهوم األمن 
قد  األمر يستدعي أجوبة شاملة وليس فقط من طرف الدولة، فالتهديدات اليت متس باألفراد  هتديدات شاملة،

تصدر من فواعل دولية، داخل الدولة، من مجاعة أو من قبل أفراد، وقد تكون ذات صبغة اقتصادية، اجتماعية، 
  .، وقد جتمعت  كلها أو بعضهاإثنيةسياسية، أو 

االقتصادي والدميغرايف للنظام  األمنالفقر الذي يعيشه املاليني من البشر  يف منطقة معينة قد يؤثر يف 
والشعور  اإلجراميف الدول املستقبلة هلم، ويكثر  اضطراباتدفق أمواج املهاجرين، فيحدث الدويل بسبب ت
خلق تعبئا على اجملتمع الدويل، ف بذلك ونو يشكللتغذيتهم ومعاجلتهم ثين، وتزداد احلاجة العرقي واإل

يف خلق وإشعال بذلك  ةستقرار داخل الدول معجلإالتهديدات االقتصادية واالجتماعية البيئية أخطار اال
ية، وببساطة اإلرهابالدافع لتدفق الالجئني، ولألعمال  درجة العنفاخلالفات يف ما بني اجلماعات، قد تصل ل

  .للبؤس واحلرمان

إما  الدول النظام الدويل وعلى هذهيف  الالاستقرار لدى الدول األخرى، وهذه الوضعية ختلق بذلك  
أو أن تقضي على أسباهبا وهو األمر الذي  العاملي، ة على األمنأن تقبل هبم لتفادي االنعكاسات السلبي

  .يستدعي يف كلتا احلالتني إرادة ووسائل غالبا ما تكون مجاعية
  عالمية الحلول - 2

ه تاحلديث عن مفهوم جديد لألمن  فرض .حللول بدورها البد أن تكون شاملةهذا ما يؤكد على أن ا
كل واحللول أصبحت أكثر تداخال فاملشا"قدرة الدولة يف حلها منفردة، حلوهلا تتجاوز  اليت املشاكل املعاصرة

البلد الذي يكتفي برخائه تتباب األمن والسلم يف كل مكان، ألن وعلى الدولة أن تساعد يف اس )1("واتصاال
                                                 
(1)- Evans HONGARETH, « Human security and society » 
  www.unu.edu/unupress/planet.htm 
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مجاعي خمطئ جيوبوليتيكيا ومن الضروري اليوم يف زمن العوملة وضع مشترك  للذكاء والثروات  خللق أمن 
 .)1(شاملو

 انتقل باإلطار العام لألمن من األمن اجلماعي إىل رؤية جديدة أقرب إىل املسؤولية اإلنساينفاألمن 
اجلماعية للمجموعة الدولية، فعوملة األمن يعين عوملة القضايا الدولية بالبحث يف القضايا الكربى، واقتراح 

البد أن ُنظهر انشغالنا باملشاكل  وازدهاراملا أكثر سالما وإذا أردنا عا. احللول املالئمة هلا على الصعيد العاملي
لسنة  (Brandt) "براند"اليت تعيشها الشعوب، األمر الذي مت ذكره يف تقارير عدة لألمم املتحدة منها تقرير 

  .اليت أظهرت االنشغال العاملي باملسائل املشتركة  القمم واملؤمترات العاملية ه، كما تؤكد1980

، إذ أثبتت لالنقسام غري قابل اإلنساين، جند أن األمن اإلرهابلى سبيل املثال ظاهرة لو أخذنا ع
يف مناطق بعيدة تشهد نزاعات وتوترات وختلفاً متزايداً، إالّ  هي اإلرهابأن جذور  2001سبتمرب  11أحداث 

كما . احلدود  تظهر خيالية يت تظهرهاالاً، واحلماية على إقليمه أن هذا البعد ضرب الواليات املتحدة األمريكية
، ونفس الشيء ينطبق على )2(دولة 80وإمنا ينتمون إىل ،ا اهلجوم ليسوا أمريكيني ضحايمن  %40أنَّ 

 .مارس املنصرم 11األحداث اليت شهدهتا إسبانيا فلي 

لذا فمن غري املعقول أن تقدر مؤسسة وحيدة على محل املسؤولية الشاملة لألمن وإستراتيجية إقامة 
األمم (سالم تكون قابلة للتطبيق على كل حاالت الرتاع، فمهمة السالم مقسمة على العديد من الوحدات 

هو القول بأن عامل الغد سيكون ملغما على مستوى األمن العاملي و) .ظمات، اجملتمع املدين، األفراداملتحدة، املن
  .)3(أن العامل متجانسرغم عوملة املبادالت االقتصادية ووسائل اإلنتاج اليت تظهر وك

II- أنسنة األمن  
ذو الوجه  الفرد، أو كما ميكن تسميته بأمن يركز على أمن هو أنه اجلديد فيما حيمله هذا املفهوم

بد أن املسائل األمنية الاإلنساين، بوضعه للفرد بدال من الدولة يف قلب تصور األمن، و كل األعمال حول 
  .اإلنساينتدرج فيها البعد 

مفهوم جديد لألمن وأكثر مشولية واالرتقاء به ال يكفي فقط أخذ بعني االعتبار  وللحديث عن
تعاون متعدد األطراف بني الدول يكون حموره األفراد، والتركيز  إجياد، بل جيب كذلك الردعية اإلجراءات
إنه  .العرقي وانتمائه يكون بغض النظر عن أي متييز له، يف جنسه، لغته، دينه، مواطنته،  اإلنسانعلى امن 

 هو اإلنسايناألمن "أن  م1994لسنة  PNUDكإنسان، على إنسانيته، وجند يف تقرير  اإلنسانالتركيز على 
  )4(.الفقرية الغنية أويف الدول  ءسوا ،مهما كان وأينما وجد بالفرد،يتعلق  عاملي،انشغال 

                                                 
(1)- OBEMBE, Op.Cit, p35. 
(2) -Rapport de la commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des Etats, , « de la difficulté d’agir ». 
www.idrc.ca/books/960and961/01-policy_f.htm 
(3)- Albert LE GAULT, «Réflexion sur un nouvel ordre mondial » 
 www.idrc.ca/books/report/f232/legault.htm 
(4)- PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 94, Op.Cit, p03. 
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أو مبواطنته، فدعاة املقاربة األمنية  ، دون االعتداد جبنسيتهاإلنساين إذا على الفرد اإلنساينيركز األمن 
ية ال يعترفون باحلدود بل املواطنة العاملية، أي أن كل فرد إنساين، هو مواطن من هذا العامل وعلى اإلنسان

ن ذلك  يؤدي وبقائه، حىت وإن كا اإلنساناجلميع محايته بغض النظر عن أي متييز كان، فاهلدف دائما يبقى 
  .األخرى ولالتدخل يف شؤون الد إىل

 احلديث عن يث انتقلنا منحباليوم مصطلح معمم  أصبح إذالعدو،  لدى عن األمن يبحث مل يعد
يتمثل العدو اجلديد وإىل البشرية، فمن يتواجد يف اخلطر هي البشرية بأكملها،  األمةالكوكب ومن  إىل اإلقليم

التسلح بل أصبح يف الفروقات االقتصادية، مل يعد اخلطر كامنا فقط يف خطر  )1(.محاية البشرية من نفسهايف 
  .اإلنسانبويف تدهور البيئة، ويف الالتوازنات الدميغرافية ويف األمراض، اليت تعد كلها هتديدات شاملة متس 

 إشباعية العاملية، ويهدف األمن إىل اإلنسان يتصور نظاما دوليا عامليا مبنيا على اإلنساينفمفهوم األمن 
العوملة واالعتماد املتبادل، وه توازن جد صعب يستدعي من جهة توحيد  إطارللشعوب يف احلاجات القاعدية 

، فهو إذا صراع االختالفات واهلويات واحترامواملثل حول القيم العاملية، ومن جهة أخرى إقرار  تالسلوكيا
  .بني العاملية والعوملة

وحدات دون استثناء، ألنه يتعلق بالفرد  هو شأن عاملي يهم وميس مجيع  الاإلنساينجند إذا أن األمن 
ذاته، فعلى الدولة لضمان أمنها أن تتعاون مع غريها بدال من معاداهتا، وان يركزوا اهتمامهم على محاية الفرد 

  .ه يعكس ما يؤكده املنظور الواقعي أين أمن الغري يعد  ألمن الدولةوبقائ

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

                                                 
(1)- René jean DUPUY, «  La sécurité au XXI siècle et la culture de la paix », in UNESCO, Vers une culture de la paix : 
quelle sécurité ? Op.Cit, p72. 
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   ياإلنسانمصادر الالأمن : المطلب الثالث
  

  جرام المنظماإل -1
اجلرمية املنظمة  1975 جينيف معاملة املذنبني لألمم املتحدة يفعّرف املؤمتر اخلامس ملكافحة اجلرمية و

  : على أهنا
تتضمن نشاطاً إجرامياً على نطاق واسع، تنفذه جمموعة من األشخاص على درجة « 

تمع وأفراده وهي غالبا ما تتم من التنظيم وهتدف لتحقيق ثراء املشاركني فيها على حساب اجمل
عن طريق اإلمهال التام للقانون، وتتضمن جرائم هتدد األشخاص وتكون مرتبطة يف بعض 

  » األحيان بالفساد السياسي

إالّ أنه تعريف يهمل عنصر االستدامة ووسيلة العنف أو الترويع، ومها املميزان هلذا النوع من اإلجرام 
  )1(شارة فقط لدرجة التنظيموال إىل التخطيط مكتفيا باإل

ويعود سبب غياب تعريف حمدد للجرمية املنظمة يتبناه اجملتمع الدويل إىل تعدد صورها، فمن أبرز 
وخطورة اجلرمية املنظمة . اإلرهايبأنواعها جند جتارة املخدرات، وعمل تبييض األموال، وتلك ذات الطابع 

ضخم ينطوي  إجراميإمنا لكوهنا منظومة جرائم، أو مشروع ليست نابعة من كوهنا جرمية واحدة أو مركبة، و
  )2(وهرمية التنظيم والشعبيةواإلستمرارية املسامهني  األشخاصعلى عدة أنشطة إجرامية تقتضي بتعدد 

دا لألمن، والذي يتزايد بقوة يف العشرية األخرية نظراً لتزايد حركة املنظم حتديا جدي اإلجراميشكل 
الرتاعات احلالية مرتبطة  ةنزاعية، فغالبيالسياسية، مؤديا حلاالت  ت، فهو مصدر الفوضى، واملمتلكااألشخاص

وقد أسم التقدم التكنولوجي . باخليوط الدولية لإلجرام العابر للدول ممكنا األطراف من التزود بالسالح
  .املنظم العابر للعامل اإلجرامواالتصايل يف توسيع 

لكونه غري عقالين وغري متوقع وال يهدف لإلستيالء على ديدات يعد أخطر الته :الدولي اإلرهاب  -أ 
اإلقليم وال احلصول على جناحات ضد القوى العسكرية، ويفضل زعزعة استقرار الدول املستهدفة، باستغالل 
نقاط ضعفها وكذا سكاهنا، كما أنه يستعني بوسائل ضعيفة مستغالً االتصاالت الدولية وسهولة اختراق 

 )3(عد خطر دويل ألنه قد يصيب أية دولةاحلدود وهو ي

اليوم الدول الغربية  تقوهتا وسرعة انتشارها فإن كان فقد سامهت العوملة يف زيادة رغم قدم الظاهرة 
فهو يضرب األفراد يف حياهتم  اإلرهابمبأمن من هتديدات احلرب ضد استقالهلا فهي ليست كذلك بشأن 

  سالح الضعفاء نهو، كمبأمناليومية، أين يفتقدون أهنم 

                                                 
، 1999، الرياض، أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، التعريف واألنماط واالتجاهات: الجريمة المنظمةعبد الفتاح مصطفى لطفي وغيره، ) 1(

  25ص
  .99، ص هنفس المرجع)2(

(3)- Eric De la Maisonneuve, La violence qui vient, (essai sur la guerre moderne), Paris, Alea, 19977, p105 
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سبتمرب على خرافة مسلمة عدم إختراق احلدود يف عامل العوملة، األمر الذي دفع  11تدل أحداث 
بالغرب إلعادة النظر يف قاعدهتم الفكرية حول األمن، فأمن املواطن أو الفرد ال ينبع حتما من مسألة تقوية 

  .الدولة وحدودها، لذا البد من العمل على تأمينه

عمال متعمدا  اإلرهابا للظاهرة قبل بشكل واسع، معتربا أن ب الدولة األمريكي تعريفوقدم مكت
ألغراض سياسية ضد أهداف غري مقاتلة من طرف مجاعات حتت قومية أو أفراد مرتزقة، حيث يكون اهلدف 

دول  يف قائمة ني وأقاليم عدة نالدويل يدل على إدراج مواط اإلرهابوتعبري . )1(غالبا هو التأثري على السكان
  .املستهدفني

ضعيفة، ويستعني  أماجلغرايف، وهو يهدد كل الدول قوية كانت  اإلرهابال ميكن إذا حتديد متوقع 
 داخلوطنيا  اإلرهابتبييض األموال، املتاجرة باملخدرات، وباألسلحة وبغريها، وقد يكون  :متعددة يطرق
من طرف  1995الكيماوي يف ميترو طوكيو سنة  يتمثل يف مجاعات كمحاوالت التسميم بالسالح الدولة

 يرتبط بالدولة مباشرة، وإمنا جبماعات غري متحكم فيها  ال عامة اإلرهاب، و (Secte Aoun)مجاعات آوون 
  .لذلكة العسكرية اليت تظهر غري كافية ال ميكن حماربتها بالقوو

لى املسألة األمنية، فنظرا عمليات املخدرات ال تشكل فقط خطرا على األفراد أو ع: المخدرات  -ب 
 لتعدد أبعادها، فإهنا تؤثر على املسائل العسكرية واالقتصادية والسياسية والبيئية، األمر الذي جيعل من حماربتها

معظم الدميقراطيات اهلشة يف أمريكا الالتينية ويف جنوب هتدد املخدرات  و .عسكريا تعد وسيلة غري كافية
 .)2(ووسط آسيا

ملخدرات الدول الفقرية فقط، بل كذلك الغنية منها خاصة األماكن الفقرية منها، ففي ال ميس خطر ا
الدول الغربية استهالكها يزيد من الالأمن يف املدن ويثقل ميزانية الصحة، وهي جّد مرتبطة بتطور مرض 

ؤساء، خاصة ذوي للب االجتماعيالسيدا، ومتس املخدرات يف الواليات املتحدة األمريكية وضعيات الالاندماج 
وافق  م1986ارج حدودها جند أنه يف خلحىت هبا إلعالن احلرب على املخدرات، ، مما دفع اإلفريقي األصل

مرسوم سري يربط التجارة  غري الشرعية للمخدرات بتهديد األمن الوطين، على  (Reagan)" ريغن"الرئيس 
صل بذلك األموال املعطاة هلذه الوزارة ملكافحة بذلك لوزارة الدفاع بإقامة عمليات  ضد املخدرات لت اماحن

  .مما يؤكد على خطورة الظاهرة )3(مليار دوالر 1.2إىل  م1992املخدرات سنة 

العام للبىن االجتماعية وتزيد من االنقسامات داخل  والضعف األخالقياملخدرات يف االحنطاط تساهم 
، وهنالك ترابط بني املخدرات لالنقساماتياها ضة إمعّرو تجانس اجملتمعي للدولة، اجملتمع، مهددة بذلك ال

السنوية لإلجرام املنظم  األرقامواملخدرات، وقدرت  األسلحةوبني متويل بعض الرتاعات الداخلية وجتارة 
  ).(PNBالسابعة حسب الدخل الوطين اخلام  مليار دوالر سنويا، فلو كانت دولة حتصلت على املرتبة 800ب

                                                 
(1)-BONIFACE, Op.Cit p20. 
(2)-GRIFFITH, Op.Cit, p18-19. 
(3)- DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit, p168. 
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 جتارهتا، فأموال املخدرات مكنت برمانيا من شراء السالح ل تعمل بنفسها يفخيف أن بعض الدوامل
املخابرات الباكستانية، لتمويل العمليات ضد اهلند وتتاجر فيها  (Karens)من الصني حملاربة املقاتلني الكاران 

، هذا )1(ليهاكوبا للحصول على العملة الصعبة بسبب احلصار األمريكي املفروض عتستعملها  ويف كشمري، و
  . يهدد من قبل الدولة نفسهااإلنسايناألمر يعزز فكرة أن األمن 

مأزق املخدرات املناطق املتأزمة بالالجئني فمثال يف جنوب شرق آسيا تشري املؤشرات إىل  سكما مي
 وتشكل إىل أن انفجار االحتاد السوفيايت إضافةأن اهلريوين منتشر بكثرة لدى الالجئني األفغان يف باكستان، 

 دويالت جديدة عجلت من تأزم مشاكل املخدرات فيها، فعدم توفر احلماية للحدود وفقر األنظمة املالية،
لت من جمتمعات أسيا الوسطى وشرق أوروبا عرضة للتجارة عجوحمدودية اإلمكانيات واملؤسسات 

  .)2(باملخدرات
على األفراد واجلماعات، بل كذلك لنصل يف األخري للتأكيد على  أن خطورة املخدرات ليس حمصورا 

على استقرار الدولة وأنظمتها االقتصادية واالجتماعية واملالية والصحية، ومن مث استقرار النظام العام على 
  .جمموع الدول

املتحصل عليها بطرق غري ويقصد بتبييض األموال أو غسلها إعادة دمج تلك  :تبييض األموال  -ج 
مشروعة وقطع الصلة بينها  روعة، هبدف جعلها أمواالًشرؤوس أموال م  مؤسسات مالية أو ضمنمشروعة يف

 .)3(وبني اجلرائم اليت مت حتصيلها عن طريقها كأرباح جتارة املخدرات، وبذلك ختتفي اجلرمية بإختفاء أثارها

عملية إخفاء مصدر األموال غري املشروعة متكن من تسهيل عمليات ارتكاب جرائم  عديدة منها 
ر الرشوة شواملتفجرات، والتوسيع من دائرة الفساد السياسي واإلداري، بن واألسلحةباملخدرات التجارة 
املنظم ويهدد الفرد يف حياته اليومية ألن   اإلجرامهذه العمليات يتقوى  وبفضل، )4(اإلرهابو تواالغتياال

من السهولة لتوفر األموال اليت  يتحركون بنوع وباألسلحةواملتاجرين  باملخدرات   يةاإلرهابمرتكيب العمليات 
 .أصبحت بصورة مشروعة

 
 
 
 
  

                                                 
(1) -BONIFACE, Op.Cit, p119. 
(2)- GRIFFITH, Op.Cit, p7-8. 

  .73، صالذآر المرجع السابقمصطفى لطفي، ) 3(
  .77، صنفسه المرجع ) 4(
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وإمنا كذلك يف  ةالنووياألسلحة ن اخلطر يف األسلحة املتطورة  فقط كمكال ي: المتاجرة باألسلحة   -د 
يوميا، خاصة يف  اإلنسانظاهرة انتشار األسلحة التقليدية، كالسالح اخلفيف، واأللغام البشرية، املهددة ألمن 

زايد لطلب  عليها، وضعف تت أين يسهل على اإلجرام املنظم تسويق هذه األسلحة نظرا  لمناطق الرتاعا
 .املراقبة الدولية هلا

 بدء، ومواصلة، وتأّزم  أمهية السالح اخلفيف يفضح التحديات اجلديدة على األمن القومي والدويلوتو
لعسكرية الرواندية يف الزايري داخل الرتاعات، إذ أن فشل اجملموعة الدولية يف نزع تسلح اجلماعات شبه ا

تو دعم اجلماعات املعارضة  حلكم موبو  خميمات الالجئني، تشجع احلكومة الرواندية على
(MOBOTU)وتدفق  1995/1996الزائريية  األهليةب دور يف احلرب لع ومكن ذلك هذه اجلماعات من
التزود به، أي وضع حد  إشكاليةى تعاون جهوي، ودويل للتحكم فيه، واهلجوم عل إجيادالسالح حيتم 

  .)1(للمتاجرة  باألسلحة

 ضبتبييالدويل يستعينان  اإلرهابالترابط قوي جدا بني  أنواع اجلرمية املنظمة، فتجارة املخدرات و
التقليدية  جند أن اجلماعات االنفصالية كاألكراد والتامول تعمل  باألسلحةاملتاجرة  األموال اليت تأيت كذلك من

املخدرات يف كولومبيا من أهم مصادر التمويل اليت تعتمد ارة املخدرات للتمويل بالسالح، ودعم جتارة يف جت
عليها القوات الكولومبية الثورية للقيام بعملياهتا املسلحة، فأغلب احلروب املستقبلية ستكون باألسلحة التقليدية 

 .هبا يوميا وليس بالنووية نظراً لسهولة احلصول عليها وتزايد املتاجرة

 األوبئة - 1
مهددة بزوال  ،األشخاصاألوبئة اليت تفتك باملئات من  رانتشاأصبحت الدول الفقرية ضحية               

، خاصة يف إفريقيا (VIH/Sida)وتتمثل أخطر األوبئة يف السيدا أو فريوس نقص املناعة  .العنصر البشري فيها
كن التنمية، وحماربتها ال تستدعي فقط خمططات وطنية ول والسيدا ال متس فقط الصحة وإمنا كذلكوآسيا 

يثقل االقتصاد والتربية واألمن واالستقرار و يعد السيدا أخطر األوبئة إذ . كذلك، برامج للتقليل من الفقر
  . )2(السياسي

ي اإلمراض  فتكاً لتميزه عن باق من السيدا أكثر األمراضم 1998جعل التقرير األممي للتنمية  لسنة           
كونه ميس األفراد يف مرحلتهم اإلنتاجية وال وجود لعالج أو لقاح ضده، والعمل الوحيد يتمثل يف كبح ل

  :م1997انتشاره والتقليل من أثاره، ففي هناية 

ألف  16أي  1996مليون نسمة سنة  23.3مليون مقابل  O+ » 31 »  ,لعالمةعدد احلاملني  بلغ -         
 .مياحالة جديدة يو

                                                 
(1) -WILLETT, Op.Cit, p28. 
(2)- Robert HECHET, et Colusoyi  ADEYIC, et Iris, SEMINI, « La lutte contre le sida : enjeux du développement mondial », 
finance et développement ,vol39, n°1, pp36-39, p36. 
Paris, Economica, 1998, p38 
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تتراوح أعمارهم بني % 50نساء، % 40 :يف الدول النامية% 90جديد ة جند حالة ألف  16على  -
  .سنة 24و 15

 .)1()سنة 15غري املصابني باملرض وعمر هم أقل من (مليون  يتيم بسبب السيدا  8.2 -

 40فإن عدد املصابني باملرض وضل  إىل  م2002للتنمية لسنة  اإلفريقيالبنك  إحصاءاتوحسب 
وال . نساء% 55الصحراوية وبـ إفريقيامليون يف  28جند أكثر من  أين م2001ن مصاب هناية سنة مليو

  ).2امللحق رقم (مصابة يعين انه حامل للفريوس  ةننسى أن كل طفل تضعه إ امرأ
يف تقريره حول وضعية  (UNICEF)صندوق األمم املتحدة للطفولة  إحصائيات قدمهاوحسب 
  :جند أنه م2002مل لسنة األطفال يف العا

  .سنة 24إىل  15من حاملي الفريوس اجلدد حتدث لدى الشباب  من  2/1 -
 .سنة 15مليون طفل حامل للفريوس تقل أعمارهم عن  1.4هناك حاليا  -
 .سنة هم أفارقة 15من حاملي الفريوس األقل من % 80 -
 .سنة مات بسببه 15مليون طفل أقل ممن  4.3منذ ظهور الوباء  -
 )2(.على األقل أوليائهم بسببهسنة فقدوا  14مليون طفل من  13جند  2002 يف -

  :ولو أخذنا مثال واقع السيدا يف إفريقيا جند أنه حقا يشكل هتديدا لبقاء واستقرار الدول فيها 
 من احلوامل حيملون الفريوس %48يف بوتسوانا جند  -
 %.60يف زمبابوي هي حوايل Bridgeيف مدينة بارت بريج  -
 .ت املراهقني ناتج عن السيداامن وفي 5/2غندا وأ يف قرى -
 .)3(يف ناميبيا السيدا يقتل مرتني ما تقتله املالريا، ثاين مسبب للوفيات يف البالد -

سنويا % 03إىل  02فهي ال تنقص سوى من  إفريقيارغم القول بأن السيدا تنكس النمو الدميغرايف يف 
فبالرغم من تزايد عدد الوفيات  )4(األكثر فعالية أي البالغني واملتمدنني إالّ أن خطورهتا تكمن يف أهنا متس الطبقة

يوميا إالّ أن وترية النمو الدميغرايف تشهد تزايدا يقابله انتكاس اقتصادي متسببا يف الفقر الذي بدوره  إفريقيايف 
راجع امللحق (غري املشروعة ىل اهلجرة يعزز تواجد السيدا خاصة يف املناطق املصابة، ويؤدي كل هذا يف األخري إ

  .)02رقم 

مؤخرا قرار رقم  األممي كبرية جداً، وقد تبىن جملس األمن اإلنساينهتديد السيدا وأضراره على األمن 
املشكلة الصحية اليت يسببها الوباء ويربطه مبسألة احلفاظ على السلم و األمن الدوليني،  يؤكد فيه على 1308

                                                 
(1)- PUND, Rapport mondial sur le développement humain98, Paris, Economica, 1998, p38 
 
(2)- Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) La situation des enfants dans le monde 2002 : prendre l’initiative, 
USA, Unicef, 2002, p40. 
(3)- PNUD, Rapport mondial sur le développement humain98, Op.Cit, p38. 
(4)- De la Maisonneuve, La violence qui vient, Op.Cit, p101. 
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، وفتح اجملال للحوار (ONUSIDA)هذه القضية على السكرتارية األممية للسيداومنذ ذلك حولت مهمة متابعة 
  .وكذا تطوير خمطط عمل شامل مركزا خاصة على عمليات حفظ السالم أمنيةحول السيدا كإشكالية 

 ة وغير المشروعةمراقبالهجرة غير ال - 2
نفجار الدميغرايف، االحنالل االجتماعي يف درجة النمو بني الدول، اال تالفروقا: أسباهبا عديدة منها          

 .واالقتصادي، البطالة، تدهور البيئة، الكوارث والتوترات، ونقص احلريات السياسية واالجتماعية

، ونظرا لتشدد دول الشمال يف مسائل منع أمانايدفع الفقر والرتاعات األهلية للبحث عن مكان أكثر 
الشرعية مسببة بذلك الضغط على هذه الدول، وجمتمعاهتا ، فيكمن  ، فهذا يدفع األفراد للهجرة غريالتأشريات

دافعهم للهجرة يف البحث عن األمن الذي مل يعد موجودا يف بلداهنم بسبب الرتاعات والفقر، وببساطة 
مليون شخص  2، محلت أكثر من ارواندإن اهلجرة اليت صاحبت اجملازر يف . استفحال ظاهرة البؤس واحلرمان

الواليات املتحدة  أكدت م،1994يف صة  إىل الزائري، واليت بدورها تعرف حربا أهلية داخلية، وللهروب خا
بسبب زحف  (R. Cadras)لإلطاحة حبكومة راؤول كادراس " هاييت"األمريكية عزمها عن التدخل يف 

 مشكلة عاملية، لذا الالجئني واملهاجرين غري الشرعيني إشكاليةهنا أضحت  هاجرين اهلايتيني على أمريكا، منامل
  .)1(األورويب واألمم املتحدة دواالحتاOTAN و« G7 » فهي تدخل يف حمادثات احلكومات والرؤساء يف 

تقوى اهلجرة غري الشرعية عندما تعرف مناطق ودول بكاملها الالاستقرار والرتاعات، إذ قد تكون 
وب من واقع الرتاعات املسلحة، أو للنمو هذه اهلجرة بدافع البحث عن مستوى معيشي أفضل، أو بدافع اهلر

  .)2(هم من اجلنوب م1990 يفمن األطفال الذين ولدوا % 93الدميغرايف السريع يف اجلنوب، فنجد أن 
كما خلقت كذلك ما يسمى بإشكالية اهلوية الثقافية، واليت تعين وجود جمموعة من األشخاص 

وهذا )3(بب تأثريات خارجية تتعلق أكثرها بالعوملة أو باهلجرةبس ثنيةاإليشعرون بالتهديد يف هويتهم الثقافية، 
يف الشعور باالنتماء جلماعة دون غريها، وحيدث كذلك تباين  انشقاقاتُيحدث عدم جتانس اجملتمعات ووجود 

  .تالوالءا
 النمو الدیمغرافي السریع وغير المنتظم - 3
أن التزايد السكاين السريع يف اجلنوب  ة غرية منو بطيئمقارنة باجلنوب، الشمال يعرف وتري             

وتداخل عوامل الفقر، واحلروب األهلية واألوبئة يدفع بسكان اجلنوب بالزحف حنو الشمال بطرق غري شرعية 
 .حبثا عن األفضل

خيلق هذا الزحف مناطق فقرية يف الشمال خمتلفة عن باقي السكان اجتماعيا وعرقيا ودينييا مما يؤجج 
وهذه الظاهرة تعيشها أوروبا و الواليات . واخلالفات واملطالبة بتحقيق  عدالة اجتماعية أكرب االنقسامات

املتحدة األمريكية أين توجد أحياء خمصصة جلماعات معينة، كأحياء السود، اإلسبان والصينيني، خالقة بذلك 
                                                 
(1)- DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit, p 167. 
(2)-PNUD, Rapport mondial sur le développement humain91, Paris, Economica, 1991, p91. 
(3)-Pierre, HASNER, la violence et la paix, 2e édition, Paris, Seuil, 2000, p17. 
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جتماعي والسياسي، وبالتايل صور الالجتانس داخل اجملتمع، والذي قد يؤدي إىل خلق صور من الالتناسق اال
  .الالاستقرار للدولة

طفل للمرأة الواحدة كمعدل عاملي،  2.71إىل  م2000 سنة  وصلت يفهذه الزيادة السريعة اليت
تتسبب كذلك يف زيادة الفقر وتدهور األوضاع الصحية بتكاثر األوبئة، وتدهور البيئة نظرا لإلستغالل غري 

  .ات ألجل البقاء والغذاء والسلطة ؤدي إىل الرتاعالعقالين للطبيعة كلها أوضاع ت

مليار نسمة أي بزيادة  95 .حوايل إىلم 2025 ويؤكد اخلرباء على أن عدد سكان العامل سيصل يف 
مليار منهم يف الدول النامية، هذا العدد يستدعي باملقابل  8مليون شخص، أين يتواجد  100سنوية مقدرة بـ

يتمثل األول يف  .الذي خيلق عائقنياألمر  سنة، وهو 30سنويا مدة  %2املقدر بـالغذائي  اإلنتاجزيادة يف 
، إذا فالعمل الثالث يعيشون من الزراعة العامل، والثاين يف انعكاسات ذلك على البيئة، فسكان األسعارتزايد 

ة اليت ميكنها آنذاك هذه األخري. على إبطاء النمو وتنظيمه قد حيسن من وضعية األفراد وبالتايل وضعية الدولة
  .)1(بيئة ليس جمرد فرضيات/ زراعة/سكان: مكافحة الفقر، فالعالقة بني 

) إفريقيا(كوهنا إحدى أسباب تفقري القارة  :أزمة دميغرافية على األقل لسببنيويرجع الكالم عن 
الغريب، الذي يكبح  قرار بأن هذه األزمة تشكل هتديدا للعاملوسبب آخر هو ذو طابع جيوبوليتيكي يف حالة اإل

  .اهلجرة حفاظا  على الثروات اليت مل تعد قابلة للتقسيم
  الفقر المتنامي - 4

أخرى  فقر مايل وفقر إنساين فهو ال يربط فقط بوجهه النقدي، بل حيوي كذلك أبعاد: الفقر نوعان          
ن حالة اجلوع أي ال أمن مليون يعيشو 840يل هنالك مليار شخص أمي، وحوا: أكثر دراماتيكية ملن يعيشه

، اإلحصاءاتسنة حسب  40من سكان الدول النامية مهددين باملوت قبل وصوهلم لسن  3/1غذائي وحوايل 
حيوي أبعاد أكثر أمهية للنقائص  اإلنساينفإن كان الفقر املايل يأخذ بعني االعتبار املداخيل أو غياهبا، جند الفقر 

 .)2(س بكثرة سكان آسيا اجلنوبية وإفريقيا الصحراويةمينوع من الفكر الية، وهذا اإلنساناليت متس احلياة 

يظهر  م2001/م2000ال يتحدد الفقر إذا من خالل الدخل الضعيف، إذ جند التقرير األممي اإلمنائي  
أن الفقراء غالبا ما يكون لديهم أية وسيلة عمل أو مواجهة إزاء العوامل االقتصادية واالجتماعية احملددة 

 environments security and UN »يف كتابه  (M. IMBER)عيشتهم ولرفاهيتهم، ويؤكد مارك آمرب مل
reforms)  ألف قتيل، فإن اليوم  100على أنه إذا كانت هريوشيما ونكازاكي قد خلفت حوايل  م1994سنة 

                                                 
(1)-PNUD, Rapport mondial sur le développement humain98, Op.Cit, p06. 
(2)- Jean Paul CHAGNOLLAND, Relations internationales contemporaines, 2e éditions, Paris, l’harmattan, 1999, p89. 
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ال يف هريوشيما ة للمجاعة، تقتل ثالثة أيام حجم األطفقر واألمراض اليت ميكن تفاديها إضافآثار الف
ة البشرية من جهته،  كونه يقضي على الثرواإلنساينمهددات األمن فيعد بذلك الفقر من أكرب  )1(.ونكازاكي

  .من جهة أخرى إلرهابلويدفع اهلجرة غري املشروعة والرتاعات و

  :اجملاعة كذلك على حتطيم الدولة عن طريقتعمل   

  ).الزراعي(لغذائي ا نتاجاإلثقل املصاريف الغذائية الناجتة عن نقص  -
 .نقد سياسة احلكومات بتحميلها املسؤولية من طرف املعارضة -
من السكان داخل  4/3تنقل السكان فأدت اجملاعة واألزمة االجتماعية يف ليبرييا إىل حركة تنقل  -

، واليوم اجملاعة مل تعد فقط نتاج الطبيعة بل كذلك م1995-م1990سنة بني  وخارج البالد وذلك
 . )2(اعاتالرت

اجلهوي والعاملي نظرا إلندفاع  األمنينيفالفقر إذا مهدد ألمن الفرد والدولة معا، مما ينعكس سلبا على 
، وعرقلة للمسرية الفقراء إىل اهلجرة، وما تثريه من نزاعات ألجل الثروة وتقل مصاريف متويلهم بالغذاء

ن املساعدة للتنمية ومكافحة الفقر على املستوى العاملي التنموية، إذ يعد ألّد أعدائها، لذا بدا يكثر احلديث ع
  .ألنه خطر عاملي وليس حمصورا يف بعض البلدان فقط

 النزاعات والحروب األهلية - 5
رها، فقوة شبكة املخدرات تضمن بقاء الرتاعات، هذه واملخدرات أو عب إنتاجتكثر غالبا يف مناطق            

لتجارهتا، ونفس الشيء ينطبق على جتارة األسلحة ونشاط اجلماعات  اقاألسوخرية تضمن هلا باملقابل األ
  .اليت جتد ميدانا خصبا للتحرك يةاإلرهاب

تغريت بنهاية احلرب الباردة طبيعة الرتاعات من نزعات بني الدول إىل نزاعات بني العرقيات 
روقات االقتصادية ة املعمقة للفيؤزمها ظاهرة العومللذلك أحاسيس االنتقام والسيطرة، وماتدفعهم والقوميات 

والروابط العائلية، بل  يولوجيةالفيزل املشترك والصفات نوب، و ال تعرف العرقية فقط باألصبني الشمال واجل
يف ماليزيا، ومشكلي العرقية  الصينينيوكذلك بأمناط النشاطات االقتصادية، واملراكز االجتماعية، كحالة 

ويعترف هلم بذلك الغري، خاصة من حيث الدين اللغة، واخلصوصيات  الواحة يعترفون ببعضهم البعض،
  .)3(الثقافية

  :احلروب األهلية إىل أحد األسباب التالية إندالع وغالبا ما يرجع سبب
  .الرغبة يف البقاء يف السلطة بكل الوسائل، شرعية كانت، أو غريها كاللجوء إىل القوة .1

                                                 
(1)-DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit, p 169  
(2)- BONIFACE, Op.Cit, p 93. 
(3)-DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit, p 174-175. 
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 .بضرورة استعمال القوة كوهنا طريقة الوصول للسلطةالرغبة يف الوصول إىل السلطة مع الوعي  .2

 .يلة واجلهويةالدفاع بقوة عن بعض املصاحل القب الرغبة يف  .3

 .الديين أو الروحاين أو الرمزي األساسيف فرض إيديولوجية بالقوة ذات  الرغبة .4

 .طةللسال إىل وبعض املصاحل اخلارجية والذي يستدعي الوص إرضاءالرغبة يف فرض بالقوة االلتزام قصد  .5

 .ة السلطة واملالمرض بعض الطموحات الشخصية اليت تضع يف املقدالرغبة يف ف .6

 .توصلهم إىل السلطة يربمون اتفاقات مشبوهة مبا أهنا نسياسية أي والكفاءة لطبقةنقص الشرف  .7

 .وجود ثروات يف الدولة كالبترول واألملاس اليت متكنهم من متويل احلرب .8

 .واجهة العنفتعطى للشباب ووضعهم يف  تواجد املخدرات اليت .9

  )1(غياب جيش حقيقي مجهوري قادر على إحتواء احنراف بعض املسريين .10
قضاء عليها ويكمن احلل الرئيسي وللتقليل من هذه الرتاعات يستدعي األمر معاجلة هذه األسباب وال

 بتضافر، وهذا اندلعتإن سبق وإن   دفع وترية التنمية، تفاديا إلندالع الرتاعات، والعمل على حل الرتاعاتيف
 للحروب األهلية جد مرتفع، مع تداخله اإلنساينفالثمن .ره على الدول املعنية فقطوجهود العامل وليس قص

واألزمة  ، اجملاعةم1999سنة منذ تسبب يف وضعية مزرية، إذ  بالتهديدات األخرى، فالرتاع الصومايل مثال
  .الغذائية هتدد أكثر من مليون شخص

فأدى الرتاع الصومايل والذي تأزم أكثر حبالة اجلفاف، إىل إهنيار تام للسلطة، مما أدخل الدولة يف حالة 
أالف  10صعب جدا، إضافة هذا جند وباء الكولريا قد مس أكثر من  إنساينمن الفوضى جعلت كل تدخل 

  .)2(السلّ حىت وسط الالجئني انتشار وازدادشخص يف موقاديشو، 

منهم % 80 العاململيون الجئ يف  35يف  م،2002سنة  UNICEFوب األهلية حسب تسببت احلر
وأصيب بإعاقة دائمة، مليون  6مليون طفل، وجرح  2، قتل م2000إىل م 1999سنة أطفال ونساء، ومن 

 )3(.دنينيمن ضحايا الرتاعات األهلية هم م %90إىل  %80مليون بدون مأوى، هذا وجند من  12وأضحى 
مليون  2، إضافة إىل م1994ألف قتيل بني أفريل وجويلية  800حوايل  ةورها اجملزرة الروانديوخلّفت بد

 )4(.مليون نازح داخليا 1.5والجئ، 

  

                                                 
(1)- OBEMBE, Op.Cit, pp136-137.  
(2)- Michel ANAGLADE, « Somalie, un pays sans Etat, un conflit sans fin » , in  Action contre la faim ; géopolitique de la 
faim, Paris, Presse universitaire de France, 1999, p53. 
(3)- UNICEF, Op.Cit, p 42. 
(4)- Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Les réfugies dans le monde (cinquante ans d’action 
humanitaire) Paris, Edition Autrement, 2000, p245. 
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هذا األمر يعطي لنا صورة عن خطورة احلروب األهلية وانعكاساهتا السلبية على أمن الدول اليت تشهد 
الجئني ومصابني ونازحني يستوجب والعاملي ملا ختلفه من  نزاعات وتوترات أهلية، وكذا على األمنيني اجلهوي

نها التكفل ميكال ية اليت اإلنساناالهتمام هبم، وضمان الغذاء واألمن هلم، فيكون ذلك عبئا ثقيال على املنظمات 
  .مالهذا إضافة إلنتشار األوبئة واجملاعة وخطورة تزايد اهلجرة غري الشرعية ناحية الش .بكل احلاالت الرتاعية

 التلوث البيئي - 6
من البيئي ولألمن الصحي ولبقاء اجلنس البشري، ويتمثل التلوث البيئي لتلوث أكرب مهدد لألايعد             
  .تدهور البيئة وتلوث اجلو: يف جانبني 

  :ويندرج فيها: تدهور البيئة  -  أ
  .تدهور حالة األراضي الناجتة عن نزع الغابات والتصحر واألراضي املاحلة -
هناك حوايل مليار شخص أي ما ميثل أكثر من  م1997لسنة  PNUDاملياه العذبة فحسب تقرير  حالة -

 من األمراض يف العامل الثالث %80هناك حوايل و السكان ال ميلك موارد مائية صاحلا للشرب،  3/1
 .طريقة استعمال املياه ونوعيتهاب تشترك 

عروفة تتواجد يف الطبيعة، وفقدان االختالف البيئي ية املودمن األ% 25تنوع البيئي حيث هناك فقدان ال -
 .اجليين يهدد القدرة الدفاعية ضد األمراض اجلديدة

يتسبب هذا اخلطر يف إحداث السرطان، ومشاكل على مستوى حتوالت اخلاليا،  :تلوث اجلّو  - ب
تنفسي مليون حالة مرض  2.3عن  مسؤولتلوث اهلواء ،يعد  PNUDوالتشوه اخللقي، ففي نفس تقرير 

 )1(.والعاملي، ولألمن الداخلي اإلنسانكون التلوث البيئي عامال مهددا ألمن  إنكارمزمن، لذا ال ميكن 

وهذا التحطيم  ألكرب من حالة إقتالع األشجار والتصحر وتلوث املياهايتسبب الفقر من جهته يف اجلزء 
للتقليل من الفقر، ألن أنَ يهدف اية البيئة، للبيئة يساهم يف تفقري السكان، وعلى هذا األساس البد لربنامج مح

البد من مكافحة الفقر، ألن الفقراء يعيشون من الزراعة، اليت تستدعي الفقر والبيئة متالزمان، وإلنقاذ البيئة 
مزيدا من األراضي، وبالتايل إقتالع متزايد لألشجار، وشدة فقرهم جتعلهم يأخذون من األرض دون القدرة 

  .لحياةهو املوت البطيء لألرض وبالتايل لملواد العضوية الضرورية، وعلى إمدادها با

هذا يشري إىل ضرورة االهتمام باألخطار البيئية اليت ال تعرف حدود لدول، وال التمييز بني الغين 
ي والفقري، واستنفاذ الغابات واألراضي اخلصبة يعين هتديد لبقاء البشرية كلها، من هنا نالحظ االهتمام العامل

  .بالشؤون البيئية من خالل مؤمترات وندوات عاملية واملساعدة للتنمية للدول النامية

  
  إنتشار السالح النووي والبيولوجي والكيماوي -7

                                                 
(1)- Anne BAER, « Pas assez d’eau pour tous », Revue internationale des sciences sociales, n°148, juin 96, pp317-333, p324. 
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الكبرية يف هذا العصر،  يعد خطر انتشار األسلحة النووية من أهم املشاكل :السالح النووي  - أ
، وخطر قيام حرب نووية ليس جو ليس حبيس األدرافهريوشيما، ونكازاكي أظهرتا إمكانية اللجوء إليه فه

 )1(".حربا ممكنة وليست باملستحيلة"باألمر املستبعد وإال لن يكون للردع معىن، لذا فهي تبقى 

هناك من الباحثني من يصف خطر السالح النووي بأنه يفوق خطر  التشنجات العرقية، واخلالفات 
  :ريناجلغرافية، إذ هناية سباق التسلح أفرز خط

إمكانية إنتقال العشرات منها من االحتاد السوفيايت سابقا، وكذا اخلرباء والتكنولوجيا املتطورة حنو بلدان  .1
  .اجلنوب مما يهدد السلم واألمن الدوليني

كيفية التعامل مع الكمية اهلائلة من النفايات النووية ذات األخطار الصحية والبيئية، لذلك قرر  .2
مليون دوالر لتنظيف قسم من أسلحة  400صرف م 1993-1992سنوات م الكونغرس األمريكي يف
 )2(.االحتاد السوفيايت النووية

االحتاد السوفيايت هي املخيفة، فإن ضعفها حاليا هو املخيف، فالتساؤل هو عن  ت سابقا قوةإن كان
ر بيئي، كحادثة مدى إمكانية روسيا مراقبة خزاهنا النووي، والضعف الذي تعيشه حاليا قد يؤدي إىل خط

وقد تدفع األزمة االقتصادية الروسية لبيعها جلماعات ارهابية، وهجرة العلماء  (tchernobyl)"تشرينوبيل"
ألف  2ألف عامل جند أن من  100من بني "الروسيني الذين كانوا يعملون يف املركبات النووية السوفياتية إذ 

  )3("النووي أالف ميلكون الدراية بكيفية صناعة السالح 3إىل 

رغم هذا يعد امتالك  غري الدول للسالح النووي دون مصداقية ، ويظل حكرا على الدول، وان 
واالنفجار مع العلو يؤثر  اإلشعاعات"استعملته هذه األخرية فإهنا ستتعرض للرد، وينعكس ذلك سلبا عليها 
لذا نالحظ  )4(.رض حتت منطقة االنفجارعلى األنظمة االلكترونية، واالتصالية القريبة، أو املوضوعة على األ

 .التسابق لغزو الفضاء واحلديث عن أمن الفضاء نفسه

ية أن متتلك أو تنتج السالح اإلرهابإن كان ال ميكن للجماعات  :يوالبيولوجالسالح الكيماوي   - ب
ملواد الكيماوية، إنتاج ا النووي، فهذا ليس مستبعداً بالنسبة للسالح الكيماوي، إذ بإمكان السلسالت الصناعية

تستطيع إذا فواعل جديدة، وغري عقالنية من غري الدول إمتالك السالح الكيماوي، إذ من السهل اكتشاف 
املواد الكيماوية، وبالتايل ضرورة  إنتاجمصنع لصناعة السالح النووي، يف حني يصعب ذلك خبصوص خمابر 

 .احلديث عن فعالية الدفاع

يكون السالح الكيماوي الكربى منها للسالح النووي، ألن  وأدى إحتكار بعض الدول، خاصة
والبيولوجي، السالح النووي للفقراء؛ كونه ال يتطلب تكنولوجية عالية ، وال تكاليف مالية مرتفعة، حيث مت 
                                                 
(1)- DE LA MAISONNEUVE, La violence qui vient, Op.Cit, p 53.  

  .21، ص1998، بيروت، دار العلم للماليين، 21لم في مطلع القرنالعاسامي ريحان، ) 2(
(3)- BONIFACE, Op.Cit, p51. 
(4)- DOMINIQUE, Op.Cit, pp48. 
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ما يؤزم الوضعية هو عدم . وانتشار اخلوف لدى السكان البعضسبتمرب متسببا يف هالك  11استعماله يف 
، كما استعملته مجاعة آوون يف ميترو طوكيو وأدى إىل هالك  باملستهدفنير، والتكهن مستقبال معرفة  املصد

  .الكثريين

سبتمرب، لكونه السالح  11بعد  األمريكان (Bacteriologique)اف السالح اجلرثومي كما أخ
مكتب "ة قام هبا ث خسائر كبرية، ويف دراساحديف االمتالك واحلصول عليه، وهو إ الكيماوي األكثر سهولة

كلغ من  100، أكدت أنه يكفي أن ترش طائرة واحدة 1993سنة " التطورات التكنولوجية األمريكي
ANTRAX  مليون شخص، إضافة ملا ختلفه من  03إىل  01على واشنطن يف ليلة هادئة ومضيئة لتقتل من

  )1(.هجرة وجماعة وأمراض دائمة

سلطات ضد سكاهنا، وهو األمر الذي حدث يف الكيماوي من قبل ال السالح واستعمل كذلك
مؤديا إىل  م1988/م1987 سنيت (Haladja)" حاالجا"العراق، وإيران ضد األكراد، فقد أستهدف األكراد يف 

وفكرة استعماله من  العامل الثالث إلنتاجه واجتهبالسم،  ألف 250أالف شخص على الفور، وإصابة  5مقتل 
  .مر املستبعدطرف مجاعات إرهابية ليس باأل

كل هذه التهديدات ليست باألمور املنفصلة، فهي مرتبطة فيما بينها، تتسبب يف حدوث بعضها 
ذا تزايد املهاجرين غري ، فأين يتواجد الفقراء، تكثر الرتاعات واألوبئة، والزيادة السكانية السريعة، وكالبعض

احلدود والزيادة يف السلع بقدر ما هو تأمني هذه األمور توضح كلها أن األمن مل يعد يف حتصني  .الشرعيني
األمن والرفاه االقتصادي لألفراد، كما مل تعد مسؤولية ضمان األمن للدولة لوحدها، بل هي مسؤولية اجلميع، 

  .مبا فيهم األفراد ذاهتم

  
  

  
  

  
  

  

  
  ي اإلنسانأبعاد األمن : المبحث الثاني 

                                                 
(1)- BONFACE, Op.Cit, pp56-63. 
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، جنده مفهوما جديدا، يتخذ من اإلنساينيف األمن هي املستويات، فمن خالل تعر باألبعاداملقصود 

ل يف الفرد ذاته، لضمان بقائه مين األواملستوى األ يتمثل الفرد ركيزة لتأسيس السياسات األمنية، وبالتايل
  .واستمراريته، وهو ما ميكن تسميته باملستوى األمين األفقي

تشكل  ةخرياأللفرد أم أمن الدولة، وهل هذه املستوى الثاين يتمثل يف الدولة، ويف مسألة أولوية أمن ا
، أما البعد األمين الثالث فيتمثل يف األمنيني اجلهوي والعاملي، إذ أن مسألة اإلنسانيف حد ذاهتا هتديدا ألمن 

عاملية التهديدات واحللول دفعت باجملموعة الدولية إىل اإلهتمام أكثر بالفرد لضمان األمن واالستقرار العامليني، 
 يضمن أمن الدولة وأمن األفراد اإلنساينكومسوبوليتاين، فضمان األمن العاملي بفضل الرقي باألمن  ظور كوينمبن

  .وميكن تسمية هذين املستويني باألبعاد األمنية العمودية إضافة ملستوى الفرد. ذاهتم
  

 األبعاد األمنية على مستوى الفرد: المطلب األّول
  

  :، وهي 1994يف تقريره سنة  PNUD وضعتها سايناإلنهناك سبع مستويات لألمن 

  .األمن السياسي) 7  األمن البيئي) 5  األمن الشخصي) 3  األمن االقتصادي) 1

    األمن اجلماعي) 6  األمن الصحي) 4  األمن الغذائي) 2

 األمن االقتصادي )1
ما له احلق لكل واحد احلق يف العمل للحصول على املوارد الالزمة للحفاظ على وجوده الشخصي، ك

ة للحياة االجتماعية، توضع للتقليل من أخطار التوزيع غري العادل للموارد، ولتحسني النوعية املادييف إجراءات 
  .ضرورة ضمان كل ما يعد حيوي لبقاء الفردل

سارع دخول رؤوس أصبحت األزمات االقتصادية هتدد الكثريين ، ووقعت احلديثة منها نتيجة ت
إىل أزمة اقتصادية خانقة  وتايالند الفيليبني، ماليزيا، اأند ونسي أدى تدفقهما يف كوريا، نيتناألموال، فخالل س

  .لألوضاع االقتصادية إضافةمؤدية لتدهور األوضاع السياسية واالجتماعية 

واليوم هناك االعتراف بأن احلركة اليت حتدث يف احمليط املايل هلا أثار فورية على احمليط احلقيقي، مبعىن 
  )1(.النمو االقتصاديعلى على املستهلك و واإلجيابهنا تنعكس بالسلب أ

                                                 
(1)- Elie COCHEN, « Globalisation financière et gouvernance mondiale », in  HENRG, and LANDRIEN, Op.Cit, p 60. 
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لألزمة االقتصادية إذ إنعكاس على احمليط االجتماعي، وهذا ما لوحظ يف أ ندونسيا، فقبل حدوث 
 80قدر عددهم بـ م1999 مليون شخص وبعدها يف 27توى الفقر يعيشون حتت مس الذيناألزمة  فدر عدد 

  )1(.من عدد السكان% 40إىل % 15سنتني ارتفعت النسبة من  مليون شخص، فخالل

إىل ذلك اعتماد بعض الدول على عائدات  أضف، رهذه األمور إىل خلق جو من الفوضى والفقتؤدي 
ويكمن اخلطر يف حالة  . ة هلذه املادةا على تقدمها وأمتها فتقع يف تبعيتصدير منتوج واحد يشكل خطر

مما يؤدي إىل زعزعة استقرار هذه الدول كما حدث يف املكسيك وروسيا اخنفاض غري حمسوب لسعرها 
  )3امللحق رقم. (ونيجرييا وأندونسيا واجلزائر ، هذه األخرية اليت ما زالت تتحمل االنعكاسات

االقتصادية على تأثري العوامل االقتصادية على  األزماتتظهر االضطرابات االجتماعية النامجة عن 
األمن االقتصادي يقصد منه التحرر من الفقر ومن احلاجة، فالفقر واحنطاط النمو ألن ، اإلنسايناألمن 

خبصوص املديونية أنظر امللحق (االقتصادي واملديونية اخلارجية هي كلها مؤشرات أو ظواهر لالأمن االقتصادي 
  ).4رقم

 الذي  األممين امليثاق م 41قضية احلصار االقتصادي املعترف به كعقاب اقتصادي دويل يف املادة إنَّ 
ة، أو تدعيم سقوط نظام يستهدف منع االسترياد أو التصدير للدولة املعاقبة، هبدف كسر سياسة احلكوم

 عد كل ذلك وسيلة عرقلة اقتصادية واملالحظ أن احلصار الذي أقيم ضد هاييت والعراق وليبيا، واليتتسلطي ي
ت من األنظمة لدرجة أهنا قو إسقاطيق اهلدف املتمثل يف قُررت من طرف األمم املتحدة، مل تتمكن من حتق

  )2(.األنظمة السياسية على اجملتمعات املدنية

للحصار على العراق ، والذي مل يتسبب يف إضعاف  إبقائهاويؤخذ على الواليات املتحدة األمريكية 
قراطيات األخذ بعني تجاوز النقد حاولت الدميلصدام حسني، بقدر ما تسبب يف تعذيب الشعب العراقي، و

، وهو  (Embargo filtrant)" احلصار املخترق"ية النامجة عن احلصار بإدخال مصطلحاإلنساناإلعتبار املشاكل 
على مرور السلع الضرورية حلياة  اإلبقاءحصار مينع التجارة بالسلع الضرورية للحصار الردعي للدولة، مع 

وهذا  .)3(1990الذي مت جتريبه خالل احلصار على العراق يف  ية، وهو الشيءاإلنسان األهدافوذات  السكان
السياسية، وفقا للقاعدة  أنظمتهبغض النظر عن  اإلنسانببأمهية االهتمام  وإقرارا ةياإلنسانيعد انتصارا للكرامة 

 .اليت تنص على أن الفرد ال يتحمل أخطاء مسري دولته

 
  

                                                 
(1)-Jean Fabrice PIETRI, « Indonésie : l’équilibre d’un archipel en mutation », in Action contre la faim, Op.Cit, p 70. 
(2)- Paz BUTTEDAUL, « Priorité : la sécurité de la personne » (1994) 
 www.idrc.ca/books/report/f223/prioroté.htm  
(3)- Romain COTI, et Anne Laure WIPEF, « Pourquoi continuer à décéder des embargos ? », in Action contre la faim, Op.Cit, 
p 296. 
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لغذائي والصحي للسكان، فهو يعد خرقا لألمن يعد احلصار مهددا لألمن االقتصادي ومنه لألمن ا
  .، عالوة على أنه تدخل يف سيادة الدولة ويف شؤوهنا السياديةاإلنسان وحلقوق اإلنساين

 األمن الغذائي )2
يف الغذاء، وهو  عنصر هام  األساسي اإلنساينيعين التحرر من اجلوع، وهو الترمجة األساسية  للحق 

املتعلق باحلقوق االقتصادية  العهدمن  11ق ذكر يف املادة ية والصحة، وهو حة ولوضعية التغذيف نوعية احليا
، "ولعائلته، وكذلك يف غذاء وملبس ومسكن كاف له حق كل فرد يف مستوى مالئم كاف:"واالجتماعية 

للغذاء وتوجهت املقاربة الرمسية للقمة العاملية  " لكل فرد يف أن يكون مبأمن من اجلوعاإلنساينباحلق " وتقّر 
سوء  عدد من يعيشون يف 2015التقليل يف أكثر حنو احلاجات وليس احلقوق، فاألمر يتعلق ب 1996سنة 

  .1996مقارنة مبا هو عليه يف % 50التغذية إىل 
ف األمن الغذائي يف البداية على انه قدرة الدولة أو املناطق العاجزة يف داخلها الوصول إىل قاعدة عّر

كية مرجوة فهو تعريف يركز على مستوى االستهالك الغذائي كعنصر حمدد لألمن سنوية استهال إنتاجية
فهو يعّرف األمن الغذائي على انه مدى حتصل كل فرد، ويف كل  (BM)الغذائي، أما بالنسبة للبنك العاملي 

صول نوفر السلع وبني قدرة احل حية وإجيابية، فهو تعريف يربط بنيوقت، على غذاء كان لتمتعه حبماية ص
اليت حتوي اجلانبني، خلق قدرات " التنمية املستدامة"إالّ أن املقاربة األكثر حداثة مرتبطة بربوز مصطلح  )*(عليها

رات يف شؤوهنم ويف علم، وكذا توظيف األفراد هلذه القدذاتية من التطور املتحصل عليه يف ميدان الصحة وال
  )1(.أهداف إنتاجية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية

، بوضعه ضمن احلقوق األساسية لكل اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنوالغذاء كذلك حق ذكر يف 
د فكرة اهلرمية يف يسان(BUCKINGHAM) م بوكنقهاشخص، ورغم ذلك فمازال يعرف انتهاكات وجند 

  :املسألة يف احلقوق، وليس يف حق ، حبيث جند أنه يف حقوق الغذاء، ألن 

  .مان احلق يف أن يكون الفرد مبأمن من اجلوع، إذ له احلق يف تغذية جيدةض: املستوى األول

  .حقه يف الوصول إىل غذاء صحي ومغذي، ويف مساعدة غذائية يف ظل الكرامة ودون تغيري: املستوى الثاين

ينبع هذه اهلرمية من حقه يف غذاء مالئم متنوع ومقبول على املستوى الثقايف، املالحظ أن : املستوى الثالث
  )2(.احلق يف إشباع احلاجات والذي ينبع بدوره من التنمية

                                                 
 Rapport de la bank  mondiale1986, sur «  la pauvreté et la faim : la sécurité alimentaire         :        للتوسيع أآثر ارجع إلى    ) *(

dans les   pays  en développement (problèmes et options) » Washington 1986.                                                                             
   
(1)- François  FIGUET, « Le concept de sécurité alimentaire », in STAUBLE-TERCIER (Nicole) et SOTTAS (Baeat) (eds), 
la sécurité alimentaire en questions, (Dilemmes, constats et contre verses), Paris, Karthala, 2000, p43. 
(2)- Hélène DELISLE, et John O.SHAW, « Introduction : la quêté de la sécurité alimentaire au 21e siècle », Revue 
canadienne d’études de développement, vol. XX (Numéro spécial, 1998, pp21-35, p30-31. 
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وقد  .حسب الزاوية واملستوى الذي يعرف من خالله األبعادفمصطلح األمن الغذائي مفهوم متعدد 
ال تكمن و .تعريف 30حوايل م 1992ول حول التغذية وقد عدله يف ، يف املؤمتر األم1974ظهر ألول مرة يف 

احلصول عليه، فما فائدة وجوده يف  إمكانية، ولكن يف وجود الغذاءغذائي يف وجود أو عدم األمن ال إشكالية
  .ن مل يكن الفرد قادر على احلصول عليهإ األسواق

وتكمن بذلك العالقة  بني األمن الغذائي واألمن االقتصادي، فإذا كان الفرد ال يتحصل على أجر 
فهو معرض للمجاعة وسوء التغذية وهذا ما قد يشكل خطرا مناسب، أو كان يعيش يف ظل أزمة اقتصادية، 

  .على التوازن االجتماعي واالقتصادي، دافعا إىل العصيان والثوران، ووقوع البالد يف حالة من الالاستقرار

وغري املنظمة للنمو الدميغرايف،  والديناميكية السريعة يف الفقر بذلك املؤثرات على األمن الغذائيتتمثل 
يتماشى مع مستوى التنمية، فضعف اإلنتاج املرتبط بالفقر قد يكون مسؤوال على الالأمن الغذائي،  الذي ال

والذي يؤدي بدوره حلالة سوء التغذية، ولإلضطرابات الداخلية والرتاعات كحالة إثيوبيا، رواندا، الصومال، 
  .نغوال، املوزمبيقأ

هناك  (FAO)ات الصندوق األممي للتغذية وحسب تقدير 1996ففي القمة العاملية للغذاء يف سنة 
من سكان الدول % 20مليون  شخص يعاين من سوء التغذية عرب العامل، وهو ما كان ميثل  800حوايل 
رقم خميف لو عرفنا ما ينجر عنه من سوء التغذية من أمراض وأوبئة، وهجرة داخلية وخارجية وهو  )1(.النامية

  .وحالة من الرتاعات من أجل الغذاء

ئه وكرامته، فاملنظور  يؤكدان على أمهية الفرد واحلفاظ على بقااإلنساينلذا فكل من األمن الغذائي و
معطية مكانة للفرد  احلديث عن تنمية انسانية مستدامة، ومن هنا ظهر اإلنسانمية يركز على اجلديد للتن

املزعجني وضد على للقضاء " سالح التجويع"استعمال تكمن اخلطورة يف  لسلع، ومستهلك لكإنسان وليس ك
ـ دمرت حماصيل الكوسوفو األلبان وخمازن أغذيتهم قبل أن يكرهوا على اهلجرة ، إذإثنيةأقلية سياسية أو 

  .حيث مت حرماهنم من أية مساعدة غذائية طيلة تنقلهم مما أدى إىل موت العديد منهم
، من "ت ضد أمن الدولة واألمن القوميهتديدا"املعنونة 18ومت التأكيد على أمهية الغذاء يف النقطة 

مت أين " مشروع عمل ألجل أمن غذائي عاملي" )(FAOجمللس الصندوق األممي للتغذية حول 18الدورة 
  :على أن  اإلعالن

التهديدات األساسية ضد أمن الدولة واألمن الدويل ناتج عن االضطرابات املدنية والرتاعات  « 
هاجرين غري املراقبني وتدفقات الالجئني، وهي كلها دوافع وحمفزات املسلحة، فشل األمم، تزايد امل
جيب اهلجوم بأي مثن على األسباب العميقة للحاالت االستعجالية ... العمل على تقوية األمن الغذائي

                                                 
(1)- Hélène DELISLE, « la sécurité alimentaire, ses liens  avec la nutrition et la santé ». Revue canadienne d’études de 
développement, vol. XX (Numéro spécial, 1998, pp307-325, p310. 
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أمن الغذائي ميكنهم العمل معا ضد اال املسئولون يف الدول املتقدمة والسائرة يف طريق النمو .يةاإلنسان
  )1( »السياسي رفس الوقت أسباب ونتائج الالاستقراويف ن

يدفع اجلوع للهجرة حبثا عن الغذاء وعن حياة أفضل وهو األمر الذي يشكل ضغطا على الدول 
تؤكد هذه .  كان الفرد ال ميلك مبا يشتري الغذاء فال فائدة من وجود األسواق وإذاالفقرية واملستقبلة هلم، 

  ..من االقتصادي و األمن الغذائي كبعدين األمن اإلنساينالوضعية قوة العالقة بني األ

 األمن الشخصي )3

 متييز، على الفرد بغض النظر عن جنسه، لغته، مواطنته، أي بغض النظر عن كل اإلنساينيركز األمن           
ا يف اجلماعات احلق يف احملافظة على حياهتم الشخصية وعلى صحتهم وعلى العيش مع مفلألفراد ومن خالهل

 .حميط نظيف ال يعرض أجسامهم للتهلكة

نوعه أو مصدره سواء ذاك املمارس  اوللعنف أي كان يشعر بأنه خيضع لإلكراهومن  حق الفرد أن ال 
) العنف املشروع وغري املشروع(، أو إجرامية، أو ذاك املمارس من قبل السلطات إرهابيةمن طرف مجاعات 

  .ية اليت هتدد تواجده الشخصي والنفسياإلرهابملخدرات ومن اجلماعات وله احلق أن يعيش يف حميط خال من ا
راقبة املؤسساتية أو والعنف ليس ظاهرة عفوية، بل نتاج جمتمع متميز بالالمساواة وباإلقصاء ونقص امل

نية  ألي كان  أن يعرض سالمته البدللعنف فال حيق  اقد يؤديان أوتوماتيكي واإلقصاءكما أن الفقر  .االجتماعية
، والعهدين املوالني له، اإلنساننصوص عليها يف اإلعالن  العاملي حلقوق املقوق احلللتعذيب، أو البتر، وهي 

 .وكذا يف اإلعالنات اجلهوية والدساتري الداخلية

 األمن الّصحي )4

 توفري من املرض، واحلق يف ريرهحتيقصد به حق الفرد يف أن يكون مبأمن من املرض والعوز، لضمان           
الصحي  فاإلمهالالعالج واألدوية الالزمة لعالجه ووقايته من األمراض خاصة منها الفتاكة والسريعة االنتشار، 

 .األمر الذي يؤكد يوميا يف إفريقيا وبصورة أخطر الفئة املنتجة املتمثلة يف الشباب اآلالفيؤدي إىل موت 

العنصر السكاين،  ، املتمثل يفمكونات الدولةد أحالدول يف إفريقيا مهددة بفقدان  العديد منأضحت 
ميس بصورة أوسع الشباب  هوتكمن اخلطورة يف أن. نظرا لتهديد مرض السيدا، الذي مافتئ يفتك باملئات يومياً

  .ن شعوهبا مهددة باالنقراضوكاحلوامل، فأصبحت العديد من الدول مهددة بالزوال  والنساء

ميس مباشرة  العالج الصحينظرا ألن جمال  اإلنسانحلقوق  لعامليا اإلعالنوذكر احلق يف الصحة يف 
، وهو حق شخصي لكل فرد، ويتأثر بالوضع االقتصادي والبيئي العام، ، ومن مث بقاء الدول ذاهتااإلنسانبقاء 

 .و بصورة مستمرة ومبدى قدرة الفرد احلصول على غذاء كامل وصحي

                                                 
(1)- Jean Paul MINVIELLE, « Sécurité alimentaire et sécurité humaine :convergence et complémentarité des approche » , in 
STAUBLE et SOTTAS, Op.Cit, p 95. 
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 األمن البيئي )5

عميق يتجاوز االستعمال التقليدي احملصور يف الدفاع عن سيادة الدولة، من أي  أصبح لألمن معىن           
األمن "إعتداء خارجي، إذ أخذ يربط بالتهديدات االيكولوجية، األمر الذي دفع باملختصني للحديث عن 

ح، أكثر مما هي مهددة بالسالفنجد أن طبقة األوزون والثقب الذي حدث فيها أضحى يهدد الشعوب " البيئي
 .يقتل السالح نفسه مثلما واجلفاف ضاملرقتل كما ي

  :ذكرات األحباث األمنية لعدة أسباب نذكر منهامأضحت البيئة جزًء من 

 .اليت  تؤدي إىل توترات أو نزاعات املواردبالبيئة ومبشاكل  إذا األمنية األحباثهتتم  ✓

 )1(.ها العمليات العسكرية على البيئةحتدثأو التقليل من األضرار اليت  تبحث األحباث األمنية عن الوقاية ✓

األمن لتمكني باقي احلقوق األساسية للحياة، لذا جرى ربط مصطلح  أساسييعد األمن البيئي شرط 
 لذلك البد ملفهوم األمن أن اإلنساينفاألمن يعين التحرر واحلماية من كل هتديد بالبقاء  .بالتهديدات البيئية

حصر هتديداهتا يف حدود  إمكانيةو أصبح املشكل البيئي مشكال أمنيا عامليا، لعدم حيوي كل ما هو هتديد بيئي، 
واء فالتلوث يهدد حياة املاليني يوميا، ويعيق التمتع مباء نقي، وه. تركها للفقراء، فهي أخطار كونية معينة أو
 للشرب يفاملاء الصاحل وبتزايد عدد السكان نصيب كل واحد منا من  ليس له بديل،ما مييز املاء انه نقي، و
  .تناقص

 انعقدحول املاء وصحيته الذي  أممي، يف أول مؤمتر 1977ونودي باحلق يف شرب املاء نوعا وكما يف 
من % 80فإن  1992يف  (OMS)وحسب  املنظمة العاملية  للصحة  (MarDelphada) مار ديلغاتا"يف 

مليون  5مليار شخص ميسهم هذا املرض، و 2ث جند بسبب استعمال املاء، حيحتدث األمراض يف العامل الثالث 
  )2(.شخص  ميوتون به سنويا

كالغذاء يستعمل كسالح حرب، لتسيطر الشعوب على  وفاألمن املائي جزء مكون لألمن الغذائي وه 
األسود خاصة مع التزايد السكاين السريع، مما خيلق الذهب غريها، وسيكون حمل تنازع أكثر من اكتساب 

  )3("األمر ال يتعلق بالطاقة، التسخني، ولكن باحلياة"الرتاعات  مزيدا من

 األمن اجلماعي )6

يهدف لبقاء الثقافات ويندرج فيه  ، وإثنيةاملشاركة يف احلياة األسرية، وكواحد من مجاعة  هو حرية           
، احلياة الكرمية للمواطناألمن االجتماعي نوعية أفضل يف و يعين . من االجتماعي والثقايف واالثين كل من األ

                                                 
(1) –Marvin  S. SOROOS, « Global change environment al security and the prisoner’s dilemma », Journal of space research, 
vol 31, n°3, 1994, pp317-332, p318. 
(2)- BAER, Op.Cit, p 323-330. 
(3)- Ibid, p331. 
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، املستوى االجتماعي، فاألمن االنتماءضمان احلماية ضد التمييز املؤسس على السن، اجلنس،  من خالل
 .ثقافية ت، غذائية، اقتصاديةأوكان ااالجتماعي هو الوقاية من احلاجة أي

رسة ثقافتهم وشعورهم مبما واألقلياتيتمثل األمن الثقايف واالثين يف مدى متتع األفراد واجلماعات 
الالأمن الثقايف يف عوملة الثقافة الغربية حتت ينعكس  باألمان جتاه  هويتهم وثقافتهم، وحريتهم يف التعبري عنها، و

  .بفضل قوة العوملة تأثري التوسع السريع لتكنولوجية االتصاالت

جرة، حركة الالجئني، ، اهلالسريع  الدميغرايفالنمو واسطة مهددا ب من جهته يعد األمن اجلماعي
وفقدان الشعور باالنتماء، فهو بذلك مهدد بالفقر الذي يدفع للهجرة، وبالتخلف االقتصادي وحبالة الركود 

  .، وباهلوة التكنولوجيا بني الشمال واجلنوباإفريقياالقتصادي، خاصة يف 

اليت  يةاإلرهاب عمالوباأل اإلقصاءالتمييز وبظاهرة  إحياء بإعادةي مهدد بدوره، إلجتماعواألمن ا
، وعرقية، داخل اجملتمعات إثنيةفاهلجرة ختلف مجاعات  .ة الدميقراطيات والتحول والتغيريتستهدف عرقل

 .إىل ما حتمله من أمراض كالسيدا والسل إضافةاملستقبلة، 

 األمن السياسي )7

احلياة السياسية، ويف تشكيل جبهة  حيق للفرد التمتع باالستقاللية يف اختيار ممثليه، ويف املشاركة يف           
وحيوي األمن السياسي . ، أو يف ظل مجعيات سياسيةأو مجاعات ضاغطة أحزاباملعارضة سواء يف صورة 

 .، دون خرق هلا أو تعرضه لإلكراه أو العنفاإلنسانكذلك  احلرية يف ممارسة  قواعد حقوق 

بل لتمكني الفرد من التعبري عن حقوقه عن الدميقراطية وعن احلكم الراشد كس أصبحلذا فاحلديث 
نتماء الثقايف اإلالسياسية، واليت تعد قاعدة أساسية للمطالبة ببقية احلقوق، كاحلق يف الصحة، ويف التعبري عن 

،  العادللكل شخص احلق يف اللجوء إىل القضاء األمن السياسي، األمن القضائي، إن  واالثين، ويندرج ضمن
  .احلق يف حماكمة عادلة يف دولة القانون أي. ة غري سلطة القانونألية سلط غري املتحيز

بقدر ما يكون مهدد من طرف سلطات  واإلجرامالدويل  اإلرهابيتهدد األمن السياسي بظاهرة  ال
على احلكم، فيعيش الفرد يف خوف ورعب دائم لغياب  مسيطرة التعسفية للبقاء اإلجراءاتالدولة اليت تلجأ إىل 

  .عل من الدولة هتديدا لألمن اإلنساين يف حد ذاتهمما جي ون وقضاء عادل غري متحيز،طة القانسل

من اخلوف  اإلنسانواحدة منها، ألهنا جمتمعة تضمن  حترر  إقصاءاألمنية السبعة ال ميكن  األبعادهذه 
 ميكن للدولة يف شخصه وعقله، ودينه، وجمتمعه، ولكن هذه احلاجات ال اإلنسانواحلاجة، وبالتايل تضمن أمن 

أن توفرها لوحدها لذا عليها أن تتعاون مع غريها لتضمنها للفرد، إالّ أن احلديث يذهب ألبعد من ذلك للقول 
  .بأن الدولة ذاهتا هتدد الفرد والبد من التخلي عنها أوالً
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 جدلية أمن الدولة وأمن الفرد: المطلب الثاني
  

عل من أمن البشر كل مترابط حبيث يعد هتديد أمن أي  مبنظور كوين ، جياإلنساينأتى مفهوم األمن 
فرد هتديدا لغريه، مما جيعل من مسألة حتقيق أمن سكان دولة معينة ، أمرا ضروريا ألمن واستقرار الدولة ذاهتا، 
مل يعد األمن إذا يف السالح وإمنا  يف مدى شعور السكان باألمان، ويف قدرة الدولة على محايتهم وضمان 

  .حريتهم

  :ن الدولة فهلم جدال كبريا بشأن عالقته بأاإلنساينفخلق األمن 
Y  اإلنساينتتجاوز الدولة لتحقيق األمن. 

Y اإلنساينها لتحقيق األمن نبقي على الدولة ونقوي. 

Y مترابطان ويقويان بعضهما البعض أم أن كال األمنيني. 

  اإلنساينجتاوز الدولة كشرط لتحقيق األمن  .1

منا هنا جند أمثال  .شكل الدولة يف حد ذاهتا هتديدا ألمن الفرد قد تنسايناإلحسب مفهوم األمن  
لدراسات األمنية، ألن احلكومات اليت كان يزحزحون الدولة من كوهنا مرجعية ا (K. BOOTH)كتاب بوث 

للدول ت العسكرية من القوا بدال أمن الكثريينالل لاطنيها، أصبحت غالبا املصدر األويفترض هلا محاية أمن مو
  .خاصة األقليات د بذلك الدولة مصدر لألمنفال تع.األخرى 

اليت ترى أن امن األفراد ينصب من أمن املقولة  للعوملةكما تكذب التهديدات اجلديدة املصاحبة 
دولتهم، لذا فال جيب أن يكون االنشغال هو محاية الدولة من خطر غريها وإمنا محاية سكاهنا من اضطهادات 

  جتاوز الدولة؟ إذا كيف.ماهتم ومتيزات حكو

عليها من  اإلجتماعية املسيطر ةاملذهب األمريكي املتغذي بالليربالية، تصورا شامال للو ضيف يطرح
دائمة  الذي يركز على السوق كضمان هليكلة  (Friedrich HAYEK)" فردريك حايك"طرف فرضية 

ب التفكري يف تسيري البالد قوانني توجيهية، وال جي كون جمردأن ت  قوانني الدولةفيجب ل. للمصاحل وألكثر حرية
  )1(.ضررا  لكل اجملتمعيشكل كل تدخل من طرفها إلصالح املساواة ألن 

 األزماتالتحكم يف عن على عجز الدولة  م1990إىل  م1970حصلت من  تؤكد التطورات اليت
اليت تظهر  عاجزة عن  اإفريقياع العام يف كذلك االهنيار التام للقطالذي قوى القطاع اخلاص،  األمراالقتصادية 

ا أو عدم تواجدها أمر واحد، لذا تواجدههنيار الكلي للنظام لالقتصادي، جيعل من تسيري االقتصاد، مع اال
أن حيقق  مكن للقطاع اخلاصوالفعالية االقتصادية دون تدخل الدولة، و  اإلنسانالتزاوج ممكن بني حقوق 

                                                 
(1)- Isaac NGUEMA, «De la violence en Afrique à l’aube du 21e siècle », Revue de la commission Africaine de droits de 
l’Homme et des peuples, tom6, 96/97, n°1, pp96-124, p100. 



  

  72

أكثر تنمية = حرية أكثر = التقليل من تدخل الدولة :تكون بذلك املعادلة هي دولة قانون جديدة ف إرساء
(Moins d’Etat = plus de libertés = plus de Développement  )                            )1(  

، اإلنساينويعد ما تعانيه األقليات على يد دوهلا ألكرب دليل على كون الدولة تشكل هتديدا لألمن  
مجاعة تشكل أقليات عرقية ذات مطالب  233وجود  1990سنة  (Robert CURR)حصى روبرت كور فأ

هذه األقليات ما يقدر حبوايل جتمع  وطنية أو تظهر رغبتها يف االستقالل، واليت كانت تعاين من التمييز، و
  )2(.يةاإلنسان 6/1مليون شخص، أي ما ميثل  900

مفهوم يستعمل لإلشارة لكل كاألمة،  /القومية، أو الدولة/الدولة ي إلعادة النظر يف مفهومهذا ما يؤد
لدولة واألمة ليس عامليا مبا افاجلمع بني  .نسةأشغال الدول مهما كانت بنيتها السكانية متجانسة، أم غري متجا

أت ببطئ العديد من دول أوروبا الغربية نشائها مل يكن يف حمل كل األمكنة، جند أن التاريخ أكد على أن انتق
أما يف أمكنة أخرى فالدولة كانت جمرد انفجار دويل، أدى بدوره إىل  ككل، ور بناء اجملموعةطمرفوقة بت

فرض عليهم تقسيم نفس ، األمر الذي تقسيم عنيف من جهة أحادية  إلقليم يتعايش فوقه سكان دون جتانس 
  )3((Multinationaux--- Sans nations)مة فهناك إذا دوال متعددة األمم ، ودوال بدون أ. اإلقليميةالرقعة 

يث تنتقد سياستها من أطراف دولية، حبذا عدة اكراهات داخلية وخارجية ، إتعيش الدولة   
كاملنظمات الدولية، باسم القيم العاملية، وختضع إلنقاسامات عرقية أو جهوية تتغىن باالنشقاقات االجتماعية 

 الذا كانت القيم األساسية للمجتمع ال جتعل من املواطنة مرجعية هلا، وإ لالنتخابات معىن واالقتصادية، فال
اليت وحدها تعطي ، إثنيةميكن للفرد أن ينتخب يف حرية، إذا كانت هذه األخرية مقيدة ومنحلة يف مجاعة أو 

 Ernest) إرنست قيلز  الوطنية كما عّرفها و . من حريته ا لهحرمانمعىن لوجوده، مما يعين خروجه منها، يعد 

GELLNER) ال جنده يف الشيء الذي املبدأ الذي يؤكد تطابق الوحدة الوطنية والوحدة السياسية  اتعين أساس
  )4(.معظم الدول النامية

ية، ومنها خاصة حاجات اهلوية لتحول الوالء من والء للدولة إىل الوالء اإلنسانتؤدي بذلك احلاجات 
أكثر من  هلا ربص وسريالنكا أقوى من دوهلا وهلا يوجه الفرد الوالءيف لبنان وقللجماعات، إذ جند مجاعات 

  .الدولة فال حاجة إذا لإلبقاء على وجود الدولة
بِىن متعددة تؤدي لل التعددي، فال وجود لدولة موحدة بوتتميز الدولة التقليدية يف إفريقيا بطابعها 

فرغم تعدد البىن، فلكل واحدة منها مهمة تتميز هبا،  املتميزة بديناميكيتها) قروية/قبلية/إثنية(وظائف الدولة 
  )5(.واجلماعة ووظيفة مستقلة ومتكاملة، تضمن كلها الرخاء والسالم والتناسق والتضامن وخاصة أمن األفراد

                                                 
(1)- Ibid, p118. 
(2)- DE SENARCLENS, Mondialisation et théorise des relation internationales, Op.Cit, p 171. 
(3)-CHAGNOLLAUD , Op.Cit, p 174. 
(4)- Ibid, p58/127. 
(5)-NGUEMA, Op.Cit, p 118. 



  

  73

األفراد، فإن مل تستطيع حتقيق ذلك، فال معىن مهمة ضماهنا امن  من الدولة شرعية وجودهاتستمد إذا 
فيعرف الدولة احلديثة مبدى حتكمها يف العنف، أي يف مركزية العنف املشروع، " كس فيربما"قائها، أما لب

، إالّ أنه أن ما مييز العالقات الدولية هو احتفاظ كل دولة حبقها يف اللجوء إىل العنف (R. Aron)ويرى آرون 
ته خارجيا يف عدم قدرهتا يظهر اليوم عجز الدولة يف فرض االحترام داخليا لضعف سيطرهتا على العنف وممارس

  .اللجوء إىل العنف

   اإلنساينعلى الدولة كشرط لتحقيق األمن  اإلبقاء - 2
، وكيف سيكون الوضع من اإلنساينساؤل عن مدى صحة جتاوز الدولة لتحقيق فعال لألمن بقي الت

، وضماهنا، اإلنسانق فالنظام األممي قائم على الدول، وعلى هذه األخرية تقع إلزامية محاية حقو. الدولدون 
 يؤكد أن مسؤولية احلماية ال ميكن أن تتكفل هبا منظمة عاملية وحيدة بل البد من اإلنساينوتنفيذها، واألمن 

  .و كذا الدول شبكة مؤسساتية متعاونة تدرج األفراد واجملتمع املدين

بل لكثرة قوية احلقوق، ، وحلها لن يؤدي إىل تاإلنساين، وللقانون اإلنسانالدولة هي احلامية حلقوق 
 إفريقياكون احلروب أضحت نتاج ضعف الدول وليس لقوهتا وهو األمر املالحظ يف االنتهاكات والرتاعات، ل

  .شرعيتها يف إمناو ، ليس يف سيادة الدولة  أين التشكيك) الزائيري/الصومال/ليبرييا(

 األهليةاحلروب  فيها لتشكم 1995 أن سنة،يذكر  (Kelvin. V. HOLSTI) هلوسيتوجند كالفي 
الرئيسية لضعف الدولة، فمصدر احلروب كامن يف ضعف الدولة الناتج  أسباهباتعود  ننزاع، أي 35من بني  30

  )1(.عن عدم شرعية السلطات فليها، مما يفتح اجملال للعنف، هذا العنف الذي يشكل مدخل لإلجرام والفوضى
القوية هي اليت حسمت أمر مشروعيتها، لضعيفة، بني الدولة القوية وا HOLSTI هلوسيت ومييز

غالبا ما يكون تقنيا، كما حتدد احلل والنقاش حول أحسن سبل لتسيري املشاكل االقتصادية واالجتماعية، أين 
أما الضعيفة فتعاين من . فيها احلدود بني اجملتمع املدين والدولة وتضمنها مؤسسات وقواعد لعبة معترف هبا

يدفعها الذي ف، ويف عدم قدرهتا على االندماج، ويف عدم شرعية حكوماهتا، األمر نقص مؤسسايت ضعي
  )2(.تمكن من إشباع حاجيات السكانتبالعنف، وال  لفرض نفسها

 يطرة الشعورألمن األفراد، لرفضها التعبري عن االختالفات وس الضعيفة هتديداتشكل إذا الدول 
يعد أول خطوة  ألن استقرارها البد من تقوية الدولةلذا . أقلية معينة ال متثل إالّ مصاحل الدولةكون ، باإلقصاء
 إىل دويالت ينجّر عنه خلق قوميات عدائية قد تنتهي بنشوب احلرب فيما  وانقسامهافتفجر األمم  .للسلم

 
 

                                                 
(1)-HASNER, Op.Cit p299. 
(2)DE SENARCLENS, mondialisation et théorie des relation internationales, Op.Cit, p 169-170 
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، لذ فاحلل هو يف العمل على الربط بني اإلنسانويعد احلق يف السالم من أولويات حقوق . بينها
  .ختالفات وخلق دولة مستقرة وذات مسؤوليةاحترام اال

، األمر الذي ال توفره الدول اإلنسانكما يعد االستقرار على لصعيد الداخلي شرط للتمتع حبقوق 
الضعيفة، اليت تعاين من مطالب اهلوية املكبوتة، واليت وجدت يف ضعفها أرضا خصبة للتطور، وللظهور، مما 

  .الوقوع يف اضطرابات خطريةيؤكد على أن جتاوز الدولة، يعين 

املعادلة السابقة الذكر غري مؤكدة، إذ التجربة األوروبية واألجنلوسكسونية ال تشكل جتسيدا تعد بذلك 
حق اإلضراب وتراقب اإلعالم  بل كانت متنع "ال تدخلية"مل تكن كما يزعمون  19الية يف قفالدولة الليرب. هلا

  )1(.يٍاغري كاف يبقى هتحقيق التنمية، إالّ أّناحلرية شرط لواجلمعيات، فقد يصح بأن 

تعد كذلك معادلة خطرية ألن اخلوصصة وإعادة خلق جمتمع مدين مشروع جّد خطري كونه حيد كما         
  :وق األساسية، وهناك نقطتني هامتنيمن احلق

بقية فقط على ما ضرورة اإلبقاء وحتسني عدد من اخلدمات العمومية ألن املعادلة تقضي على غالبيتها، م .1
  .هو ضروري لألمنيني الداخلي والدويل

ور الدولة، أو ترك التنظيم للسوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ألن التقليل من دضرورة احلفاظ على  .2
أو التضامنية، اليت تضمنها الدولة، وكل هذه األمور تشكل شرف الفرد  اإلصالحيةالسياسات  إهناءيؤدي إىل 
 )2(.1948ذي يعد أساس إعالن  الاإلنساين

هولة يف اختراق حدودها، سالمل تعد الدولة قادرة بفعل العوملة على مراقبة التنقالت املالية مما يظهر و         
ت السوق وتعطي هلا العوملة تفرض على الدولة مهمة تصحيح االختالالت النامجة عن سري ميكانيزمارغم هذا 

الوسيط بني القوى االقتصادية العاملية والعابرة للدول من جهة، وبني املواطنني فتعد الدولة  .دورا اجتماعيا
 .كمستهلكني، من جهة أخرى

فتعاين الدولة يف ظل العوملة من فقدان بعض سلطتها، وبدأ يطرح السؤال حول إعادة النظر وتقدمي 
حيحا إذا أن الدولة األمة حمكوم عليها ليس ص )3(.املساعدة  االجتماعية الدنيا ملواطنيها، حفاظا على االستقرار

  :قوى السوق لسببني ت البطيء، وبأن قوهتا أخذت من طرفباملو
ما   سرهفليس للمحروم ما خي ،اهنيار النظامحالة الفقر واإلقصاء قد تصل إىل وضعية قطيعة، قد تؤدي إىل   . أ

  .دام أنه ليس له ما يرحبه

 .الدولة، اليت تعمل على استقراره إطارداخل  إال من الواضح أن نظام السوق ال ميكنه العمل  . ب

                                                 
(1) Yos, MADIOT, droits de l’homme, 2e éditions, Paris, MASSON, 1991, p223. 
(2) Ibid, p224-225. 
(3)- BarthéleMy  COURMONT, et Murielle  COZETTE, « l’aggravation des inégalités », Politique Etrangère, n°4, Hiver 
99/2000, pp907, p912. 
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املخصص للدولة أن السوق ال ميكنه التطور يف ظل غياب  م1997لسنة  العامليتقرير البنك  وأكد
حتديد دور الدولة، فالدول حباجة إىل أسواق كي تتطور، لكنها   بإعادةاديا نالدولة الفعالة واملعترف هبا، م

ال وجود لتنمية اقتصادية  فعالةبدون دولة ، إذ  أسواقهامية فعالة لتطوير كذلك حباجة إىل مؤسسات عمو
  .ال وجود ألمن إنساين فعلي ودائم وبالتايل،  )1(.واجتماعية دائمة

لقانونية بالشخصية ا أمهية الفرد إالّ أنه ال يعترف لهرغم و حقوق األفراد، لضمان الدولة إذا ضرورية  
ها، فتحترمها أو ختترققواعد تمع الدويل، هو جمتمع مكون من الدول اليت تضع الاجملكما هو احلال مع الدول و 

 رغم إشراكه للجانب العسكري إالّ أنه يستدعي مصطلح األمن االجتماعي، الذي يعين اإلنساينو األمن 
للفصل،  مترابطة وغري قابلة اإلنساناالهتمام مبا تقدمه الدولة، أي ما ندين به من حقوق للدولة، وحقوق 

  .ووفق مبدأ العدالة دون متييز  وعلى الدول محاية هذه احلقوق وضماهنا للمواطن، أو ملن يعيش على إقليمها

   تكملة ضرورية ألمن الدولةاإلنسايناألمن  - 3
ضعف العالقات بني على أمهية أمن الدولة واحلكومة، ألن  على أمن الدولة مبقيا اإلنساينيركّز األمن 

دين والعسكري، وسياسات اإلقصاء، ومرض اجملتمع املدين، ومشكلة إفالس الدولة تعرب كلها عن اجلانبني امل
  . ذاتهاإلنساينهتديدات ضد األمن 

ألمهية إىل امن األفراد يعد تثمينا  و االلتفات فال يستبدل املفهوم األمين اجلديد مفهوم األمن القومي،
يكمالن بعضهما  ولكن بوسائل ضمان امن سكاهنا، فكال األمنيني ن فقط فوق تراهبا،مكإعتبار أمن الدولة ال ي

ضعف الدولة  للسكان يعمق الشرعية واستقرار الدولة، واإلنساينالبعض، فتعميق أو توسيع مفهوم األمن 
  )2(. واقعاً فهو يعكس السري احلسن للدولةاإلنساينيكون األمن حينما باملقابل يعد هتديدا ألمن سكاهنا، 

 إىل كونه يقوي امن الدولة ذاهتا، فال يتعلق األمر بتعويض اإلنساينالتركيز على مفهوم األمن  اإذ دويع
األول للثاين ألن كالمها حباجة إىل اآلخر ومها متكامالن، وحدوث التحول يف الرؤية من امن تنتجه الدولة إىل 

  .)3(ية والدولة معااإلنساناألشخاص يهدف للمحافظة على احلياة أمن 

أمن اظ على سالمتهم وتنمية قدراهتم، كون دور احلكومة هو اإلتيان مبحيط مالئم لألفراد للحفف
 .فهذا ال يضمن سالمة وغىن األفرادالدولة وضع أصال لضمان أمن السكان، وإن أضحت الدولة غنية وقوية 

بدال من ي لألمن مرجع األفراد واجلماعات كموضوع أساسي  وإن كان يقترحاإلنساينأن األمن هذا  يعين
 )4(" قائم داخل إطار الدولةاإلنساينإدماج الفواعل االجتماعية يف مسألة األمن "ب أن يكون الدولة فيج

  .كمؤسسة تضمن التمتع بأمن فعلي
                                                 
(1)- VALASKAKIS, Op.Cit, p 56. 
(2)- AXWORTHY, Op.Cit, p 337. 
(3 )-Ogata SADAKO, « Globalisation and human security ». 
      www.humansecurity-chs.org/doc/columbia.htm 
(4) - France GAUDREAULT, «L a société civile et la sécurité humaine : la politique canadienne de contrôle des armes légère 
et de petit calibre (ALPC) » 
     . www.idrc.cfpc.gc.ca/offer annul évents/france-gandreault.htm.  
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حسب العقد االجتماعي، تعد الدولة وسيلة لضمان أمن األفراد، غري أهنا أصبحت هي الغاية، وأمنها 
ألمن ورا مزدوجا، كتعديد كبري من جهة ليعطي هلا د مان مواطنيها، وهوهو اهلدف حىت على حساب أم

، وكأداة لضمانه من جهة أخرى، وحني تعمل الدولة على حفظ استقرار وجتانس اجملتمع فإهنا تقوم اإلنساين
ت فيحدث االنشقاق بذلك لتحقيق استقرارها الذايت، كما أن الفوضى والرتاعات تزعزع شرعية احلكوما

  .ولة ضمان االستقرار ،الذي بدوره  يغرس يف الذهنيان و الثقافاتوظيفة الداستقرار، تعد بذلك والال

على واملالحظ كذلك انه رغم قول كندا أن أمن الدولة ليس كافيا لضمان أمن شعوهبا، فإهنا ركزت 
األمر ق لمل يعد يتع . تقوية القواعد القانونية ومحاية وخلق القدرة على فرض احترامها: للعمل  إستراتيجيتني

، هو اإلنساينبتحسني البىن واملبادئ املمارسات للعامل السياسي احلايل، وهدف كندا من اهتمامها باألمن سوى 
للخارجية يكتب  هايث جند وزيرحبعلى استقرار النظام الدويل وتقوية الدولة مع ضمان بقائها،  اإلبقاءدائما 
  )1(".عزز شرعية واستقرار أمن الدولة ياإلنساينأن حتسني األمن :"قائالً

الدولة يف الصومال، والغياب التام لكل بنية اجتماعية، جعلت من خدمات الصحة والتمويل  اهنيارإنَّ 
، مما يؤكد أمهية وجود الدولة لضمان متتع الفرد حبقوقه األغنياءنادرة ال متلك إالّ من قبل  أمورء والتربية ابامل

  .من اإلنسايناألساسية و حتقيق األ
على وضع حقوقها وفرض إحترامها،  الدولة وإن كانت تشكل خطرا على األقليات، فهي القادرة

من األخطار يكمن احلل إذا يف إضعاف الدولة أو حموها، إذ ال . هي اليت توقع على االتفاقيات وتضعهاكوهنا 
ن الدول  نظرا لإلنقسامات الداخلية، هذه تزايد عدد الدول نتيجة انفجار العديد م الدويل جند املهددة لألمن

الدول ليست نتاج إرادة  بناء إمرباطوريات، وإمنا بلقنة العامل، فاالنقسام أو االنفصال هو التهديد اجلدي للسلم 
حبوايل  اوأندونسي" خالستان"يناضلون من اجل دولة " السيخة"مثلما حدث يف كوسوفو، فنجد يف باكستان 

  )2(.ألف جزيرة ميكن أن تكون مرشحة لالنقسامات 18 وة عرقية،مجاع 500

شعب وعرق، تصوروا لو كان لكل واحد  5000وتكمن الصعوبة يف تسيري العامل الذي حيوي حوايل 
إلجابة على انتشار الدول  ال يكون بالسالح ولكن ل هو يف تقوية الدولة القومية، وااحلمنها دولته، لدا 

أو تقوية الشعور بالتضامن إذا تعلق األمر حبافز  ،ما يتعلق األمر مبشكل وطينعند باالعتراف حبقوق األقليات
  .كون اإلقصاء و التهميش و الالعدالة يف توزيع الثروات تسبب االستقرار على خمتلف املستويات)3(.اقتصادي

تقويتها،  الدولة وضرورة ىت أمام دولته، فهو ال ينفي أمهية وإن كان يقوي الفرد حاإلنسايناألمن إذا 
، والقضاء عليها بولد اإلنسانقوق ة هي حامية حالدولرد نفسه، ألن ن الفكون ذلك قد يقوي من أم

. صل بني األمنينيال ميكن إذا الف بعد تقوية للدولة ذاهتا، لذا اإلنساينالرتاعات، وتقوية الفرد بضمان أمنه 
تلك لألقليات،  خاصةحقوقهم  نتهكاطنيها وت حني تستبد مبواإلنساين حالة هتديد لألمن فتكون الدولة يف

                                                 
(1) - AXWORTNY, Op.Cit, p 341. 
(2) - BONIFACE, Op.Cit, pp 120-124. 
(3) Ibid, p147. 
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تعمل على محاية حقوقهم وتنظيم شؤوهنم اليومية، مبا يعطيهم الشعور باألمان،  ا تعد ضرورية ألمنهم حنيلكنه
  .بالتحرر من الضعف واحلاجةو 
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  ي اإلنساناألبعاد الجهویة والعالمية لألمن : المطلب الثالث

  
 بالترابط والتكامل بني األنظمة اإلنساينظرية الكونية أو الكومسوبوليتانية، حبملها للمفهوم األمن تقر الن

 مفهوم كوين ينطلق من فكرة أنه ال أحد مبأمن من اإلنساينفمفهوم األمن . اإلقليمية والعاملية والداخلية
أمن الدول على ، واللذان ينعكسان التهديدات، وأنه على الكل أن يعمل معا لضمان السلم واألمن الدوليني

  .كلها
I - ي اإلنسان لألمنالجهویة  األبعاد  

أدت مسالة عوملة التهديدات ، ألن تكون احللول على خمتلف املستويات، حملية، جهوية، عاملية، 
شكلت توترات على مستوى الدول املستقبلة هلم، مما دفع مبنظمة األمم املتحدة  إفريقيافمشكلة الالجئني يف 

زحفهم بتهديدات رئيسية لالستقرار السياسي للدولة ومبسالة األمن  اكشرإللتركيز على مشكلة الالجئني، و
  .الدويل

يف إفريقيا شكل الالجئون هتديدا ألمن وسلم املنطقة، األمر الذي دفع بالدول  ىففي البحريات العظم
األقليات، لذا جند تدخل األمم املتحدة  والتنديد باالنتهاكات وباضطهاد اإلنسانالغربية للدفاع عن حقوق 

، وما قد ينجر عن ذلك من )1(من خطر املهاجرين والالجئني الصاحل أكراد العراق دعم من طرف تركيا خوف
  .العراق وسوريا أكرادباالنفصال وتشكيل دولة كردية باالحتاد مع  األتراكمطالبة األكراد 

ساسة جهوية للقضاء على هذا  إتباعحدة األمريكية إىل كما دفع خطر جتارة املخدرات الواليات املت
يف مشروع رش حماصيل الكوكا خارج دولتها مبنتوج كيماوي، ورغم أن  1995التهديد لذا شرعت سنة 

واحليوان إالّ أن  اإلنسانعدم خطورة هذه املواد الكيماوية على على  اناحلكومة األمريكية والكولومبية تؤكد
كانت عملية الرش قد قللت من األمراض، فحىت وإن ث إحدان على أن ذلك أدى إىل سكان املنطقة يؤكدو

  )2(.حنو اجلنوب والغرب يف زراعة الكوكا املخدرات فذلك دفع بالتوسع إنتاج
، لوجود خطر اعسكري ااألمن الذي كان ذو طابع تثبيت حرصا على ناكبا رأوبناء  م1950منذ 

األولوية عاون ألجل الدفاع العسكري، وبعد هناية احلرب الباردة مل تعد االحتاد السوفيايت، أي احلاجة للت
ألوروبا هي املشاكل األمنية لألوروبيني، كما أدى  األمنيةاملسائل  أصبحتللمسائل العسكرية الدفاعية، حبيث 

 هيم، فأصبحت النظر يف العديد من املصطلحات واملفا إعادةزوال االحتاد السوفيايت، وخطر احلرب بأوروبا إىل 

 

                                                 
(1) DESENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit, p166. 
(2) -Adam ISACSON, «La crise de la sécurité humiane en Colombie » in, UNIDIR, Forum de désarmement : la sécurité 
humaine en Amerique latine, Op.Cit, p 35-36. 



  

  79

منها، مهددة بذلك استقرار القارة  أجزاءوالرتاعات الداخلية، تظهر يف  ثنيةاإلالتوترات والرتاعات 
  .ووحدة دوهلا

دون أن تكون دوهلا قادرة  أوروبا أبواب أمامحدوث الكارثة  إمكانيةوقد أظهرت مأساة كوسوفو 
، م1999ويف كوسوفو سنة  م1992وسنة سنة كان الشأن يف الب كمااستباق حدوثها والوقاية منها،على 
إيقاف املذابح إالّ  وإعادة االعتبار هلم ودون القدرة يف لقدرة كذلك يف التخفيف من معانات سكاهناودون ا
  )1(.ية يف كوسوفو ميكنها أن تتكرراإلنساندمر كل شيء، والكارثة بعد أن 

يعد يرتبط فقط باألمن يف بعده العسكري،  مل وآسياوأمريكا وأوروبا  إفريقيايظهر لنا أن ما حيدث يف 
حالة دول اجلوار من تأكد لكل الدول أن ما حيدث لدى ، واإلنسانبل يف كل ما ميكن أن يهدد أمن 

 إظهارالداخلية، أو من التخلف االقتصادي، أو عن الفقر، وعن  الرتاعات الالاستقرار سواء الناجتة عن
يستوجب عليها العمل مجاعيا ملكافحة التهديدات اليت مل تعد داخلية، بل مما . احلكومات سينعكس سلبا عليها

جند قمة يعد األمن فقط يف تأمني احلدود، لذا دول اجلوار ومل  بأمنجهوية وعاملية، وأصبح أمن الدولة مرهون 
مرضية، إالّ  املسائل املرتبطة باألقليات الوطنية ال ميكن هلا أن تكون بصفة"أقرت بأن  م1990كوبنهاجن سنة 

فحماية األقليات  )2("سياسة دميقراطية مرتكزة على دولة القانون وعلى نظام قانوين مستقل وفعال إطاريف 
  .أوروبامن املشاكل الكربى املطروحة اليوم يف  أصبحت

يف الظهور من جديد واضعة استقرار  ثنيةإلاإذ وبالرغم من حماوالت التهدئة لألوضاع عادت التوترات 
وفرض قواعد حقوقية هبدف تثبيت نظام  بناء الثقة بني األطراف إعادةرة يف خطر، لذا يستوجب األمر القا

  .وليس فقط على املستوى اجلهوي قانوين حلماية ألقليات على املستوى الدويل

 La charte européenne des )بين امليثاق األورويب للغات اجلهوية واألقلية تودفع هذا اخلطر أوروبا ل

langues régionales ou minutaires)   من طرف جلنة وزراء جملس أوروبا، ومت تقدميه  1992يف جوان
  .تصديقات ليدخل حّيز التنفيذ 05ويستوجب احلصول على  1992نوفمرب  05للتوقيع يف 

ويف كل املستويات  ألصعدةا على مجيع اإلنساينواملواطن إىل تبين فحوى األمن  اإلنسانوأدت أمهية 
دولة نظام  15، مبنحها مواطين أوروبا، وهو املفهوم الذي تبنته "اعيةالدولة الر"كثر احلديث عن إذ 

ي كلها ضمانات اجتماعية العائلية والتعويض عن البطالة، وهالشيخوخة، والضمان على املرض  واملنح 
  )3(.واقتصادية

الدولة لينتقل خطرها على املستوى اجلهوي،  إطارتتجاوز  نساناإلجند إذا أن املشاكل اليت متس أمن 
، مواطنيهاعلى الدول أن أرادت أن حتافظ على استقرارها، أن تعمل ليس فقط على ضمان أمن  أصبححبيث 

                                                 
(1) -Sulvie, BRUNEL, « Ce que nous apprend la tragédie du KOSOVO » in, Action contre la faim, Op.Cit, p 29. 
(2) -Romain, YAKEMTCHOUK, « La protection internationale des minorités », Studia diplomatica , vol. X et IX, n°2,96, 
pp03-33, p32. 
(3)- Ignacio RAMONETE, « Globalisation culture et démocratie » in, APOSTOLIDIS, et al, Op.Cit, p 38. 
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اجلهوية  األبعادذات  باألخطارالوعي  يستدعي الذي لعمل على ضمان أمن مواطين دول اجلوار، األمروإمنا ا
  .، وكذا الوعي بضرورة التعاون اجلماعي ملكافحتهاوالعاملية

واألوبئة وغريها أكدت  اإلرهابوالتلوث الدولة لكون  حدود ر التهديدات داخلصيصعب إذا ح
االتفاقية ما بني الدول األمريكية "للدول ضرورة جتنب احللول االنفرادية، ومن األمثلة على التعاون اجلهوي جند 

، )*("ي والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى الشبيهةجارة غري الشرعية للسالح النارالتاملتعلقة بالصناعة و
  .م1998واليت دخلت حيز التنفيذ يف  م1997املربمة يف 

حملاربة  ، وهتدف(Rio)وكانت هذه االتفاقية نتاج مبادرة مكسيكية، ودعمت من طرف مجاعة ريو 
برة للدول هلذه املشكلة، وهدف االتفاقية الرئيسي هو ائج العإحدى اآلفات، باالعتراف، والتعاون، ضد النتا

وملتاجرة غري الشرعية له، ووضعها كجنايات داخل  يمنع وحماربة والقضاء على صناعة السالح النار
  )1(.التشريعات الداخلية

II-  ياإلنساناألبعاد العالمية لألمن  
 بغض النظر عن إختاذه الفرد مرجعية ايناإلنسأضحت املسألة األمنية بعد عاملي شامل، ومفهوم األمن 

ية اإلنساناملقاربة األمنية تعد و. إلقامة املقاربات األمنية ، وهو مفهوم يؤكد على عاملية التهديدات واحللول
 اإلنساينفمفهوم األمن . حمورا للنقاش عن األمن اإلنسانذات بعد عاملي، كوين وكومسوبوليتاين، إلختاذها 

بتحقيق األمن كون هناك أمن حقيقي، إذ صبح أمن اجلميع ألجل اجلميع، و إالّ لن يمفهوم شامل، حيث أ
  يتحقق األمن الشامل أو الكوين، مؤديا بذلك إىل االستقرار العاملي، الذي ينعكس بدوره على األمنينياإلنساين

  .احمللي والقومي

دولة حباجة إىل اآلخر، هذه  كل واحد وكلاون لتامني مستقبل أكيد ومشترك، أين البد إذا من التع
من املصاحل الفردية الرؤية للنظام الدويل دفعت لتشكيل مقاربات أمنية تؤكد على ضرورة الذهاب إىل أبعد 

واألكيد أن الالامن الذي قد . و اخذ بعني االعتبار األخطار الكربى، والتعاون الدويل يف خمتلف امليادينللدول 
يؤثر على باقي املستويات، من هنا ) اإلنساينالعاملي، األمن القومي، األمن  األمن(يظهر يف أحد املستويات 

  )2("جديدا قادر على إعطاء تناسق كبري للتقاطع بني األمنيني العاملي والقوميبعدا يعد اإلنسايناألمن "يتجلى أن 

م، 1996يف  "حلنة احلكم الشامل"وهو نائب رئيس  (Ramphal Shridath)" رامقال شريدات"وأكد 
 وإمناللعيش يف القرية العاملية، وأنه ليس جمرد خيار استراتيجي،  أويلن التعاون مل يعد جمرد خيار، ولكن شرط أ

                                                 
(*) -La convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu, de munition, d’explosif, et d’autres 
matériels connexés.  
(1) -Luis-Alfonso  DEALBA, « Un point de vue régionale sur le Problèmes des armes légères et de petits calibres » in, 
UNIDIR, Forum du désarmement : la sécurité humaine en Amérique latine, Op.Cit, p 59-60. 
(2) ARAVENA, Op.Cit, p 11. 
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يف مثل هذه الظروف إعادة تعريف األمن اجلماعي مشكل من ، و أنه  املتحضراإلنساينللوجود  إكراهيشكل 
  )1(.عنصرين احمللي والعاملي

دولة تعيش حالة الفوضى  52 دولة  من بني 20جند هناك  مثال يف إفريقيا لو أخذنا الوضعية األمنية
يؤدي يف والتنمية االقتصادية وبالتايل سوان مل تعاجل فتمس كل القارة، خاصة بسبب الفارق بني النمو الدميغرا

ة، خاصة وأن راقبة اهلجرأوروبا، وال توجد سياسة ميكنها مذلك إىل الدفع مباليني من األفارقة للعبور حنو 
  )5مللحق رقما(مديونية هذه الدول تزايد رغم أهنا من أفقر الدول 

  بضرورة التعاون  العاملي الوعي - 1
 تعمل األمم املتحدة يف العمل على املستوى العاملي، ولتكثالوعي العاملي خبطورة التهديدات، أدى 

قامت بعقد العديد من القمم لذا ، خبطورة الوضع للشعور على خلق رأي عاملي حقيقي بتعبئته، والدفع به
  :هي عدة خصائص  األعمالكل هذه ولالعاملية،  اإلعالنات العديد من وإصدارواملؤمترات 

  .دولبةالاملتحدة واجملموعة  مماأليف  األعضاءكل الدول  اجتمع تقريب ✓

 )رضومنه تسمية قمة األ Rio يف قمة ريو 120(أو رؤساء حكومات  الرؤساءحضور عدد كبري من  ✓

يف  س الوقت و منتدى منفصل موازي للدول، يف نفعمل املنظمات غري احلكومية، اليت جتتمع يف تشرك ✓
 .العاصمةنفس 

 .للمبادئ الكربى وبرنامج عمل يترجم يف أعمال إعالن تنتهي عادة بتبين وثيقتني باإلمجاع،  ✓

 )2(.تساهم يف خلق وميالد وعي كوكيب ✓

 روزتبني كلها ب م2003و م1990 سنوات ما بني" مم أرضيةق"انعقدت إذا عدة قمم عاملية أو 
الوعي الشامل بالتهديدات اليت تضر بالسلم واألمن الدوليني وبضرورة تقاسم مسؤوليتها ومسؤولية العمل 

  :ألجل احلد منها وحماصرهتا، وإالّ فلن يكون أحد مبأمن منها؛ وأهم هذه القمم، جند 
  .تنميةحول البيئة وال م1992قمة ريو يف  -

 .اإلنسانحول محاية حقوق  م1993 قمة فيان يف -

 .حول السكان والتنمية م1994قمة القاهرة يف  -

 .حول التنمية االجتماعية م1995قمة كوبنهاجن يف مارس  -

 .حول املرأة م1995سبتمرب قمة بكني يف  -

 .حول املاء م2003قمة طوكيو يف مارس  -
                                                 
(1) PARKIN, Op.Cit, p 49. 
(2) Daniel COLARD, La société internationale après la guerre froide, Paris. Armand Colin, 1996, p51. 
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 .مةحول التنمية املستدا م2003قمة جوهرتبورغ يف  -

هذه القمم كلها حول ثالثة استراجتيات مستبعدة اجلانب العسكري، فهي تركز اهتمامات تدور 
، فلي تقاطع وتداخل دائمني، ويالحظ سيطرة موضوع التنمية يف اإلنسانالبيئة والتنمية، حقوق : على 

الرتاعات بل وكل ما ميكنه  ال يركز فقط على ما قد يهدد الفرد يف اإلنساينالنقاشات، مما يؤكد على أن األمن 
  .هتديد إشباع حاجاته األساسية من غذاء، وماء، وصحة، وهواء

فإن أردنا عاملا أكثر . هلذه القمم العاملية، أقيمت جلان لدراسة مسائل البيئة، والتنمية واألمن إضافة
األمر الذي مت تأكيده يف وهو . انشغالنا املشترك، باملشاكل اليت تواجه الشعوب إظهارسالما، ومنوا، البد من 

  :تقارير عدة منها

  .(Willy Brand)ويلي براند برأسة" مشاكل التنمية الدولية"م حول 1980، يف  )*(تقرير براند -
 .(Olaf PALME)أوالن بامل برأسة" نزع السالح ومشكلة األمن"م حول 1982، يف  )**(تقرير بامل -
 . (Halain Brundtand)برانتالند أالن برأسة" والتنميةالبيئة "حول  م1987، يف  )***(تقرير برانتالند -

" تقرير براند" :فامليزة الشاملة لألخطار وللمشاكل اليت تؤدي إىل إعادة النظر يف العالقات الدولية
" نتالندبرا"يف حني تقرير " بامل"يركز على ضرورة دمقرطة العالقات بني الدول وأيدت هذه الفكرة يف تقرير 

  )1(.من املواجهة منه يةاإلنسانالذي خيدم أكثر مصاحل ية التعاون يؤكد على حيو

   اإلنساينالفواعل غري احلكوميني واألمن  - 2
 فكرة كون املؤسسات الدولية لألمن عليها وميكنها تشكيل هندسة أمنية اإلنساينيدرج مفهوم األمن 

ال حيصر مسألة خلق وصيانة األمن  ايناإلنسمن األف .درجة لكل الفواعل غري احلكومينيمتناسقة ومتجانسة وامل
كل الفواعل مبا فيهم املنظمات غري احلكومية والشركات بل  فقط يف إطار الدولة، واملنظمات اجلهوية والعاملية،
  .يتقامسون املهمة املتعددة اجلنسيات، واجملتمع املدين وحىت األفراد

يشتد  اليت و، ، حىت ضد دولتهاإلنسان ية، الدفاع عن حقوقاإلنسانهتدف املنظمات غري احلكومية  
، ومضعفة من سيادة الدول، وكل هذا اإلنساينمبدأ التدخل بذلك الرتاعات املسلحة، معززة  فترة عملها يف

  .والصحي والغذائي أمنه الشخصي، وضمان اإلنساينهبدف محاية الفرد 
 
  

                                                 
(*) -Rapport de la commission indépendante sur les problèmes de développement international. 
(**) -Rapport de la commission indépendante sur le désarmement et les problème de sécurité. 
(***) -Rapport de la commission indépendante sur l’environnement et le développement. 
(1)-GERVIS, et ROUSSEL, Op.Cit, p 36. 
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هذا األخري من هتديد  يئي، ملا يشكلهضمان األمن الب احلكومية املدافعة عن البيئة وهتدف املنظمات غري
وتتميز . العاملي وليس باملواطن فقط اإلنسانبددة خبطر انتشار األسلحة، كوهنا متس لبقاء كل البشرية، ومن
املستجدة على الساحة العاملية، وخباصة تلك املتعلقة  األوضاعوسرعة تعاملها مع  مبرونةاملنظمات غري احلكومية 
احلكومة نظرا ملا تعرفه هذه  املنضمات قبل للضحايالحة الداخلية، إذ تصل مساعدهتا بوضع الرتاعات املس

  .قل حتركاهتااليت تث اإلجراءاتمن طول  األخرية

 م التمييز العنصري وعداإلنساينحترك هذه املنظمات يرتكز على جمموعة مبادئ أمهها، أولوية العامل 
دمة أهداف سياسية أو دينية، إضافة إىل احترام الثقافات يف تقدمي املساعدة واليت ال جيب أن تكون خل

  )1(.والعادات، واحترام كرامة الضحايا، يف االتصال واإلعالم واستقبال املساعدة

إالّ أهنا تبقى من أهم  ربى،ورغم ما يقال عن استعمال هذه املنظمات لتحقيق مصاحل الدول الك
مل يعد  لعامليا، واألمن اإلنساينكما أن مسالة ضمان األمن  .ه، ولكل شيء سلبياتاإلنسانافعني عن حقوق املد

منظمات  أصبح مسؤولية جلميع، دوال كانت أميف يد الدولة لوحدها، أو يف يد املنظمة العاملية األممية، بل 
فالكل أصبح مسؤول عن ضمان األمن العاملي عن طريق ضمان  .أنفسهماألفراد  حكومية أو غري حكومية، أم

 .أينما تواجد اإلنساين لكل إنسان األمن

  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

                                                 
(1) Daniel  PUILLET-BRETON, « Un code de « bonne conduite » ? »in , Action contre la faim, Op.Cit, p 232-233. 
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محايته ممن :  من كل التهديدات اإلنساين محاية الفرد اإلنساينيقصد بذلك من األمن 
  : التذكري مبميزات هذا املفهوم واملتمثلة يف اخلوف ومن احلاجة، مما يستدعي

الدولية، الداخلية بدال من يف مركز السياسة احمللية،  اإلنساناملفهوم األمين اجلديد يضع  .1
  .الدولة

، لتأمني الفرد من احلاجة، مما يستدعي العمل إشباعهايرتكز على مفهوم احلاجات الواجب  .2
 .و احلكم الراشد على تقوية التنمية املستدامة

موضوعاً لألمن، مما يقضي على الصراع  اإلنسانيقض على سياسة التمييز واإلقصاء بإختاذه  .3
 .بالتركيز على صفة املواطنة العاملية يات الثقافية والعامليةبني دعاة اخلصوص

خصائص األمن  قاومتها ومراقبتها، ومن هنا تنبعتتجاوز هتديداته قدرة الدولة لوحدها على م .4
 : واملتمثلة يف اإلنساين

ذات بعد عاملي، تستدعي وضع احللول بصفة  أصبحتحبيث أن التهديدات  :عوملة األمن   - أ
مما يستدعي يف األخري . ون بني كل الفواعل على الساحة الدولية للحد من خطورهتامجاعية والتعا

  .لتفادي تأزم األوضاع  وانتهاج سياسات وقائيةاملكلفة مبسألة السلم و األمن تطوير املؤسسات 

فهو يتخذ الفرد وحدة حتليل له، وعلى العكس من املفهوم العسكري الضّيق  :أنسنة األمن   - ب
،مما  احلياةكل األفعال مقّرا بالصفة العاملية للحق يف  إدماجفاعيا، بل يعمل على ليس مفهوما د

 .يدفع باالهتمام أكثر بالفرد يف حالة الرتاعات املسلحة حلمايته من اخلوف

وهي ...) ، األوبئةاإلرهاب(اجلديدة تنبع أكثر من األفراد  التهديداتأن كل  ويالحظ
من الصعب الفصل بينهما، وبني مسبباهتا، حمدثة ضرورة ذات اعتماد متبادل وتداخل حبيث 

بذلك  األمن اإلنساين يدرج  .اجلميع املستويات للحد من خطورهتا على خمتلفالتعاون على 
  .دون إستثناء منية متناسقة ومتجانسة، مدرجة لكل الفواعلأهندسة  إقامةضرورة 

ي متاما عليه، فهو ال يقصه رغم كل ما ينص يف هذا املفهوم أن األساسيالشيء يعد 
 نفسه يعد تكملة ضرورية ألمن الدولة وأن هذه األخرية البد أن اإلنساينالدولة، معتربا أن األمن 

وليست غاية تصبح بذلك الدولة وسيلة خلدمة شعوهبا ، لاإلنساينتعمل على حتقيق شروط األمن 
  .ليس الإلستبداد هبم يف حد ذاهتا، ألن وضيفتها األوىل  هي ضمان األمن لألفراد و 

  
  
  



  

  85

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

« Les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales, doivent être respectés, garantie et 
protégés pour que l’être humain soit en sécurité et 
puisse exploités toutes ses capacités et respirer l’air 
de la liberté » 

Bertrand RAMCHARAN (UNIDIR 2004) 
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، طاملا اإلنسان وحقوق اإلنساينقد يقول البعض بعدم وجود الفرق بني األمن 

 جمرد اإلنساينأهنما يهتمان مبا للفرد من حقوق، ومبا للدولة من واجبات جتاهه، وأن األمن 

 سنكون ، فال داعي إذن لدراسة هذا املفهوم اجلديد وإالّاإلنسانمرادف لكلمة حقوق 

  .اإلنسانبصدد تكرار ما سبق وأن قيل بشأن حقوق 

ألمن ليعد هتديدا للسلم و اإلنسانحقوق  انتهاكو  ن خرقويتفق اجلميع يف أ

نفس  يقال و .يق والعهود الدولية وكذا اجلهويةالدوليني، وهو التأكيد املذكور يف املواث

التقارب الكبري بني رغم هذا  ،اإلنسايناألمن  خرق و انتهاك مكوناتمسألة يف الشيء 

و  اإلنسايناملفهومني ال يعين تطابقهما الكلي، وإالّ ملا دعت احلاجة لوضع مفهوم األمن 

  .و السياسية ةاحلديث عنه بقوة يف األوساط األكادميي

البد من معرفة املقصود  واستعماهلا كمرادفني لذا، وتفاديا للخلط بني املفهومني

، و بعدما تطرقنا سابقا ملاهية األمن اإلنساينعن مفهوم األمن  ايزه، وما مياإلنسانحبقوق 

ية كأجوبة للمشاكل اليت تواجهها اإلنساناألمنية  إضافة إىل ما تقدمه املقاربة ،اإلنساين

ن الوصول إىل حلول ناجعة ملشاكل الفرد ربة احلقوقية، وعجز هذه األخرية ماملقا

كضامنة لتحرر الفرد  ةكيز على مسألة التنمية املستدام،و التر وإلحداث االستقرار العاملي

  .من احلاجة يف فترة السلم و اإلستقرار
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  األسس واآلليات:  اإلنسانالقانون الدولي لحقوق : المبحث األّول 
 
  

، إالّ أنه ويف كل سنة اإلنسانخصص العاشر من سبتمرب من كل سنة كيوم عاملي حلقوق   
سيادهتا على  أمببديف كل مرة حبيث تتحجج الدول   واألفراد،ا من طرف الدول ث عن انتهاكهيكثر احلدي

لى عاتق الدول، وان الفضل فهل يعين هذا أن النسق احلقوقي العاملي ال يشكل أدىن التزام ع .إقليمها ومواطنيها
دث تغريا يف  قد احاإلنساينأي طرف، أم أن مفهوم األمن  يف محاية احلقوق دون تدخل منيقع على الدول 

  .هذا التصور يف مبدأ السيادة ذاته
  

  ومصادره اإلنسانف القانون الدولي لحقوق یتعر: ل المطلب األّو
  

I -  اإلنسانتعریف حقوق  
تقدمي  اإلنسانالعاملي حلقوق  واإلعالن؟ لقد جتنب كال من امليثاق األممي اإلنسانما هي حقوق 

هذه احلقوق بدال من  ب الوقوع يف تناقضات وانقسامات هتدمجتنتعريف هلا، األمر الذي قد يرجع لضرورة 
تعريف هلا، قبل التطرق لتعريف تقدمي إالّ أن هذا لن مينع من . نظرا لإلنقسام اإليديولوجي آنذاكتفويتها 

  .اإلنسانالقانون الدويل حلقوق 

 التعريف الصادر من األمم املتحدة .1

جتنبا لالنقسامات اليت قد تظهر بني  اإلنسانف ملاهية حقوق جتنبت يف البداية األمم املتحدة إعطاء تعري
هي تلك احلقوق اليت تنسب  اإلنساناملعسكرين االشتراكي والرأمسايل، إالّ أهنا أكدت فيما بعد على أن حقوق 

تعريف يتجنب اإلشارة ألي توجه  جنده)1("ية، حبيث ال ميكن للفرد أن يعيش بدوهنا كإنساناإلنسانللطبيعة 
كحق احلياة وسالمة اجلسد  اإلنسانيربط احلقوق بإنسانية إذ وفكري معني، أيولوجي، أو نظام سياسي إيد

  .واحلرية

  LIYA Livine تعريف ليا ايفني .2

له حقوق ثابتة جملرد إنسانيته  اإلنسانمعنيني أساسيني األّول هو أن  اإلنسانترى أن ملفهوم حقوق 
املعىن الثاين، أمَّا  .واليت هتدف ضمان كرامته كل كائن بشري إنسانيةة من هي احلقوق املعنوية النابع وطبيعية، 

 جملتمعات الوطنية والدولية، وتستندفهو خاص باحلقوق القانونية، اليت نشأت طبقا لعمليات سن القوانني يف ا

 

                                                 
(1) -Nations Unies, Droits de l’homme : questions et réponses, New York, 1987, p04. 
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عىن رضا احملكومني، وليس إىل النظام الطبيعي كما هو شأن احلقوق األوىل ذات املهذه احلقوق على  
  )1(.األول

ربطها ذات املعىن الثاين فت، كاحلق يف احلياة واحلرية، أما اإلنسانبإنسانية  األوىلتتعلق إذا مجلة احلقوق 
باملواطنة، أي باالنتماء إىل كيان سياسي معني، وتتمثل يف احلقوق السياسية واالجتماعية كحق االنتخاب 

  .إكراهن وممارسته لعاداته يف ظل نشاط مجعوي خيتاره دو

واحلريات العامة، إذ كثر تداوهلما كشيء واحد، رغم   اإلنسانويدفعنا هذا التفريق ملعرفة الفرق بني حقوق 
حىت وإن إنتهكتها ،هبا رغم عدم االعتراف يعية، تبقى قائمة حبقوقه  الطب اإلنساناختالفهما، فحقوق 

الجتماعي والثقايف السائد يف كل دولة، وهي أما احلريات العامة فهي تابعة للنظام السياسي وا. السلطات
ترتبط بذلك احلريات العامة بوجود )2(.قائمة إالّ يف إطار الدولة، أي يف ظل نظام قانوين حمدد ال تبق تتطور و

  .الدولة و ليس بإنسانية اإلنسان 
 II -  اإلنسانتعریف القانون الدولي لحقوق   

 حسب الدكتور عمر سعد اهللا .1

واليت تظم " اإلنسانبالشرعية الدولية حلقوق "اليت وردت فيما يسمى  جمموعة احلقوق"
القتصادية ا، واالتفاقية الدولية حول احلقوق 1948الصادرة يف  اإلنساناالعالن العاملي حلقوق 

جمموعة القواعد القانونية "كما ميكن تعريفه على أنه" 1966واالجتماعية والثقافية الصادرة يف 
  )3("قية اليت تكفل احلقوق البشرية يف وقت السلموالعرفية واالتفا

رغم أن التعريف أكد على أن احلقوق، تعد قواعد قانونية أو عرفية تكفل احلقوق البشرية يف وقت 
لها وفقا إلرادة الدول كوهنا هي السلم، فهو ال يربطها مباشرة بضرورة االنتماء للدولة، أي باملواطنة، وإمنا جع

 اإلنسانالقانونية إلبرام واالنضمام لإلتفاقات واملعاهدات الدولية، ذات الصلة حبقوق  متلك الشخصية ليتا
  وبالتايل هذه احلقوق مرهونة بوجود الدولة ذاهتا

 Jean Picket حسب جان بكيت .2

ية والذي يستهدف اإلنسانب اإلحساسذلك اجلزء اخلاص من القانون الدويل الذي شكله "يرى أنه 
  "يناإلنسامحاية الفرد 
 
 
 
 

                                                 
  .17، ص2000، بيروت، المرآز الثقافي العربي، في العالم العربي اناإلنسمسيرة حقوق رضوان زيادة، ) 1(
  .19، صنفسه المرجع) 2(
  .14، ص1993، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلنسانمدخل في القانون الدولي لحقوق عمر، سعد اهللا، ) 3(
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 San LARGE حسب سان الرج .3

ذلك القانون الدويل الذي يتكون من جمموعة القواعد القانونية ملكتوبة اليت تؤكد على احترام "يرى أنه 
  " وإزدهارهاإلنساينالفرد 

  :يتميز كال التعريفني بأهنما

  .ا وتنظمها قواعد دوليةهب يف تلك احلقوق اليت تعىن، فتتمثل اإلنسانيرتكزان على املفهوم الدويل حلقوق  -

  )1(وليس من خالل دولته اآلدميةهذه القواعد تعاجل موضوعات تتصل بالفرد بصفته صارت  -
جند أن هلذه التعاريف نفس ميزة تعريف الدكتور عمر سعد اهللا، حبيث ترتبط احلقوق بصفتها القانونية 

 لكونه عضو يف اإلنساينقا للفرد ، فصحيح أهنا جتعل من جمموع هذه احلقوق حقوومن مث بالدولة نفسها
اإلبقاء على الدولة أمر عل ممارستها مرتبطة باملواطنة، لذا يعد اجملموعة الدولية، إالّ أن إلصاق صفة القانون هبا جت

كوهنا تضمن من طرف الدولة، وهو أمر يتطابق وما متتع الفرد جبزء من هذه احلقوق  ضروري للمحافظة على
أين خلصنا إىل ضرورة اإلبقاء على الدولة و  دراسة اجلدلية بني أمن الفرد وأمن الدولةتوصلنا إليه من خالل 

  .تقويتها لضمان محاية أكرب لإلنسان و حلقوقه

I -  اإلنسانمصادر القانون الدولي لحقوق   
  : وتتمثل هذه املصادر يف   

  .املعاهدات الدولية العامة  - 1
 .االتفاقيات الدولية اخلاصة  - 2

  .اإلقليميةاالتفاقيات  - 3
  :المعاهدات الدولية العامة -1

  :وتتمثل يف كل من 

  .م 1948 سنة اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق   -أ 
 .م 1966 سنة العهد الدويل املرتبط باحلقوق املدنية والسياسية  -ب 

 .م1966 سنة العهد الدويل املرتبط باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -ج 

  

                                                 
، 1999، بيروت، دار الكتاب اللبناني، )نون الدولي والشريعة اإلسالميةدراسات في القا( اإلنسانالقانون الدولي لحقوق جعفر عبد السالم علي، ) 1(

  .67ص
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  : 1948 نساناإلاإلعالن العاملي حلقوق   -  أ
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، املتعلقة  م1945جاء اإلعالن بناء على توصية اللجنة التحضريية يف 

قدمت اللجنة الوثيقة إىل اجلمعية العامة من خالل اجمللس . ، تتوىل اإلعداد لإلعالناإلنسانبتشكيل جلنة حقوق 
بعد إدخال أكثر من  1948ديسمرب  10قراره يف قامت اجلمعية بإ ، وأين1948االقتصادي واالجتماعي يف 

 .تعديل عليه 168

بعد أن  اإلنسانمدى احترام حقوق  علىيف ديباجته على أن السلم واألمن متوقفني  اإلعالنيؤكد 
ألّول  اإلعالنمن قبله على كون هدف املنظمة هو ضمان االستقرار العاملي واستعملت يف  األمميأكد امليثاق 
" احلقوق املدنية"و " احلقوق الطبيعية"كلمي  تستعملبعدما كانت يف السابق " اإلنسانوق حق"مرة كلمة 

  .إنسانيتهترجع أوال إىل  اإلنسانمقررا بذلك أن حقوق 

، مؤكدا على كرامة كل اإلنسانبالعالقة اجلدلية بني بناء السلم واحترام حقوق  اإلعالنيعترف بذلك 
وللسلم العامليني،  لألمنقوق املتساوية وغري القابلة للتنازل باعتبارها أساس باحلوية، اإلنسانفرد من العائلة 

  :وميكن حصر هذه احلقوق يف 

  .تؤكد على مبدأ سواسية األفراد: 2و 1املواد  -
 .تعرض احلقوق املدنية والسياسية الواجب االعتراف هبا لكل كائن بشري: 21إىل  03املواد من  -

 .حلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسيةتعرض ا: 28إىل  22املواد من  -

 .احلق يف أن يسود على املستوى االجتماعي والعاملي نظام ميكن الفرد من التمتع هبذه احلقوق: 28املادة  -

 .تؤكد على أن للفرد واجبات جتاه اجلماعة: 29املادة  -

لقانونية لإلعالن بني مؤكد إللزاميته ا  انقسمت آراء القانونيني بشأن القيمة :القيمة القانونية لإلعالن  -1- أ
لزاميته قانونا لكونه جمرد توجيهات للمسلك التشريعي إالرأي الغالب عدم يرجح  ومنكر لقيمته القانونية، و

هناية الديباجة ذاهتا تشري إىل انه ليس سوى مثل أعلى ينبغي العمل ، واإلنسانللدول يف جمال حقوق  والسياسي
  .دةعلى حتقيقه بطرق متعد

وتكمن حججهم يف كون اإلعالن ال يشري إىل إجراءات اإلمضاء، االنضمام، التعديل، واملصادقة كما 
، إضافة إىل كونه جمرد توصية صادرة )1(هو شأن املعاهدات الدولية لذا فهو ليس مبعاهدة دولية ملزمة التنفيذ

، فلم توقع عليه الدول، ة القاعدة القانونية اآلمرةاإلعالن قوة إلزاميال ميلك  لذا عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .دول 08 امتناعصوت مقابل  48تبنيه يف اجلمعية العامة بـ بل مت

                                                 
(1) -Jean Luc MATHIEU, La défense internationale des droits de l’homme, 2e édition, Paris, Presse universitaire de France, 
1998, p09. 
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أصحاب الرأي قوق دون أن تعاقب أو تتابع؟ لذا هل يعين هذا مقدرة الدول على انتهاك هذه احل
فقد اكتسب صفة القاعدة العرفية امللزمة عاهدة، مب، وإن مل يكن يرون أن اإلعالن  اإلعالنالقائل بإلزامية 

فون إىل ذلك كون االنضمام لألمم يويض .قيمة األعراف الدوليةكذلك للدول، أي أن اإلعالن اكتسب 
 اإلنساناملتحدة يعين قبول الدول بإلتزامات اإلعالن لكونه صادر عنها، وألنه يفصل يف اجلزء اخلاص حبقوق 

  .ه نفس قوته القانونيةاملشار إليه يف امليثاق، لذا فل

حيث تنص هذه األخرية على تعهد الدول  56و55لنص املادة  او حتججوا بأن اإلعالن جاء تطبيق
، واليت من 55األعضاء يف األمم املتحدة على التعاون مع املنظمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف املادة 

  )1(.مللزمة هلاتني املادتنيالإلعالن بنفس القيمة القانونية ، مما يسمح باالعتراف اإلنسانبينها جند احترام حقوق 

عضاء ألل التزام يشك اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق "أعلنت أن  م1968ن أن قيمة طهران يف وبالرغم م
 ، فالرأي الغالب يف القانون الدويل  هو أنه ال يشكل قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدويل،"اجملموعة الدولية

رغم كون اإلعالن توصية ولكن ية، وأن إحترام الدول هلذه احلقوق يرجع إلرادهتا وملنطلقاهتا الفكرية واألخالق
  .إالّ أن هذا ال يسقط عنها القيمة العرفية األخالقية

  :تكمن أمهية اإلعالن يف أنه :أمهية اإلعالن -2- أ

 .إلستقالهلايوسع ويعمق من حمتوى مفهومي احلرية واملساواة مع اإلشارة  .1

  .بالعصور السابقة مقارنة اإلنسانيعطي مستوى أكثر توسعا حلقوق  .2

 .، وعلى ضرورة ممارستها من طرف اجلميعاإلنسانيؤكد على البعد العاملي حلقوق  .3

 )2(يهدف ألن تكون احلقوق الشرعية للقانون الدويل وللعالقات الدولية .4

سع اإلعالن من مجلة احلقوق املتعارفة ليجعلها حقا وتساويهم يف احلقوق يو دبتأكيده على حرية األفرا
ضمان ممارستها من  الدويلبغض النظر عن مواطنته، وعلى الدول لكوهنا أشخاص القانون  إنساينلكل شخص 

عن مجلة العهود السابقة احملصورة  اإلعالنفيختلف  .يته من كل ما قد يعرقل متتعه هباقبل األفراد، مع محا
إىل انه  إضافة" 1776يف  األمريكياالستقالل  إعالن"و" 1789كإعالن حقوق املواطن يف :النطاق واجملال 

اجتاهات دول الكتلة الشرقية والغربية، إذ جند االحتاد بني غرب /وفق ألول مرة بعد بداية الصراع شرق
تحججة بأمور تناع ومضد اإلعالن مكتفية مبجرد االموالدميقراطيات الشعبية مل تصوت  -سابقا-السوفيايت 
  .خاصة هبا

                                                 
  .279، ص1998، االسكندرية، منشورات الجامعة المفتوحة، 2.، طان عبر الزمان والمكانالمفاهيم القانونية لحقوق اإلنسساسي سالم الحاج، ) 1(

(2) -Eide ABSJORN, « La signification historique de la déclaration universelle », Revue internationale des sciences sociales, 
n°158, dec. 98, pp533-556, p534. 
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وباحلقوق  (PDCP) العهدين الدوليني املرتبطني باحلقوق املدنية والسياسية  -  ب
بعد ما كان مقررا إصدار نص يتضمن كل  احلقوق  : (PDESC) االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 د لوثيقتنيلإلعدا 1952، انتهر األمر بصدور توصية جديدة يف 1950بتوصية من اجلمعية العامة سنة 
  .سنة وهو دليل على حدة الصراع اإليديولوجي آنذاك 18 منفصلتني، وقد استقر وضعهما

ا يسمى بالقانون الدويل، يف حني ضمن م أواالتفاقيتنيني الذين يدرجون العهدين يوهناك من القانون
ومهما يكن  .واالتفاقيقانون الوضعي، العريف، ا جزء من الا نابعة من كون قواعدمهمرى آخرون أن الزاميتهي

  )1(.جزء من القانون الوضعي اإلنسانبفضلها حقوق  أصبحتفهي قواعد آمرة، 
، هي ثالث اإلنساناجلهود األممية يف جمال حقوق  :دراسة تحليلية للعهدین آوسيلة قانونية -1-ب

  :مستويات

  .واعد خاصةمربرة بذلك احلاجة لإلعتراف هلا بق اإلنسانتقيم دراسات حول حقوق : األّول
  .م1948 يف االعتراف بوجود احلقوق، أو اإلعالن عن وجودها فعال، كالتوصيات زمنها إعالن: الثاين

العمل على محايتها وغالبا مايتم ذلك عن طريق املعاهدات الدولية لتنقل االعتراف هبا إىل مرحلة  :الثالث
  :ينااللتزام القانوين، واحلماية امللزمة بدورها تتحقق على مستو

تنص املعاهدة على جمموعة حقوق أو على حق معني وتلزم األطراف االعتراف هبا واحترامها : األّول
  .دون حتديد أسلوب معني لذلك

يق املعاهدة إىل ما سبق ذكره، آليات معينة تسهر على كفالة هذه احلقوق وإما أن تظي: الثاين
  .ني أو العهدين يف هذه الطائفةواحترامها، وحتقيق محاية دولة هلا، وتندرج االتفاقيت

االنتقال بالقواعد حدث بذلك ىل احلماية الدولية، ومن جمرد التعزيز إ اإلنسانفالعهدان ينتقالن حبقوق 
املكرسة هلذه احلقوق من جمرد االختيار إىل االلتزام فكل عهد اختص جبملة من احلقوق املنصوص عليها يف 

  )2(.ة أوسعحمددا مضموهنا بصورم 1948سنة  إعالن

ليس مطروحا بصدد العهدين كوهنما   اإلنسانبشأن القيمة القانونية لإلعالن العاملي حلقوق االختالف 
، إقليمهااتفاقيتان دوليتان تلتزم الدول املوقعة من خالهلا على ضمان احترام املزاولة احلرة هلذه احلقوق داخل 

وإقامة اإلجراءات اليت منها اجلديدة  إضافة، مع م1948 إعالنفهما يقران بصورة موسعة احلقوق املعلنة يف 
  .متكن األجهزة األممية من مراقبة تطبيقها الفعلي

                                                 
هل يعطي حق التدخل شرعية جديدة في، أآاديمية  المملكة المغربية، " نتظم الدولي وحقوق اإلنسان، المنتظم الدولي والتدخلالم"محمد ميكو، ) 1(

  .105، ص1999، الرباط، مطبوعات أآاديمية المملكة المغربية، لإلستعمار؟
، )محمد(والسعيد الدقاق ) محمد(، شريف بسيوني )وزير( في، عبد العظيم" التشريع الدولي في مجال حقوق اإلنسان"محمد السعيد الدقاق، ) 2(

  .80-79، ص1998، بيروت، دار العلم للماليين، 2.، ط2المجلد ،)دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية( حقوق اإلنسان
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تدعى احلقوق اليت يعىن هبا العهد الدويل املرتبط باحلقوق ملدنية :  دراسة حتليلية ملضمون العهدين -2- ب
السياسية اليت متس باحلرية والوحدة ، باحلقوق م1976مارس  26والسياسية، والذي دخل حّيز التنفيذ يف 

نظام دميقراطي، أما  إطارالعامة يف  األعمالمباشرة لضمان أمنه ومشاركته يف  ةللفرد بصوراجلسدية والفكرية 
فتخص ميدان العمل  املرتبة باحلقوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافية،) PDESC(العهد الثاين حقوق 

  .م1967 جويلية 15دخل حيز التنفيذ يف  الذي ووالتواصل الثقايف،  واإلعالمء واملتعلقة بشروط ضمان البقا
 (PDCP)اجليل األّول وهي حقوق العهد األّول  .اإلنساناحلديث إذا هو عن جيلني من حقوق 

هي حقوق تفترض عدم مساس احلكومات هبا، إذ تستدعي والتعبري، ويف عدالة احملاكمة،  كاحلق يف احلياة
رامها مرتبط أكثر بغياب كون احت" احلقوق السلبيةب"تدعى هذه احلقوق حرر من إكراهات السلطة، رورة التض

لضمان محاية الفرد من هذه احلقوق هتدف لذا يكفي لضماهنا عدم التدخل يف احمليط اخلاص بالفرد، الدولة،إذ 
  .تعسف السلطة

ثقافية، وهي املذكورة يف العهد الثاين اجليل الثاين، وهو يتضمن احلقوق االجتماعية واالقتصادية وال
(PDESC)  كبرية، أي ملستوى  وجمهودانكاحلق يف التربية والصحة والعمل، وهي حقوق تستدعي مصاريف

كوهنا تتطلب من الدولة اختاذ " باحلقوق اإلجيابية"من التنمية والعدالة االجتماعية، وتسمى هذه احلقوق 
  .أي حتتاج أن تكون الدولة تدخليه و ليست منسحبة)1(.هبااجيابية لضمان متتع الفرد  إجراءات

إذ ال ميكن منح  أن وضع هذه احلقوق يف نصني منفصلني ال يعين انفصاهلما الكلي أو الفعلي غّري
والدليل على ذلك هو التطابق الشبه التام بني ديباجتها، واشتراكهما يف . واإلمساك بالبعض اآلخر فردبعضها لل

  :بادئ منهاالعديد من امل

  )من كال العهدين 01املادة (حق تقرير املصري  -
 )من العهد الثاين 2/2من العهد األّول، واملادة  2/1املادة (حترمي التمييز العنصري  -

من العهد  08العهد األول واملادة من  22املادة ( إليهمايف تشكيل النقابات واالنضمام  اإلنسانحق  -
 .)الثاين

تلتزم ) PDCP(طبيعة اإللزامات اليت يؤكد عليها كال العهدين، ففي العهد األول  يف فرقويكمن ال       
األطراف بتنفيذ التزاماهتا الدولية اخلاصة هبذه احلقوق عن طريق إصدار القوانني املؤدية لتحقيق هذه الغاية، أما 

وانني الالزمة صدار القنيات، تعمل الدول كل ما يف وسعها إلهي جمرد متف) PDCEC(بالنسبة للعهد الثاين 
هذا  أن التمتع هبذه احلقوق ال يشكل التزاما يعين ليتمتع الفرد مبستوى معيشي الئق، لتنفيذ هذه حلقوق 

 )2(.ضمان ذلكمتلك القدرة االقتصادية لال اليت  األطرافبالنسبة للدول 

                                                 
(1) -U.O UMOZURIKE, « Droit de l’homme et développement » Revue internationale des science sociales, n°158, Dec.98, 
pp593-602, p598. 

  .320-319، صالمرجع السابق الذآرسالم الحاج، ) 2(
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ني الفرد من التمتع ، يف اجملال االقتصادي ضروري لتمكو بشكل أخصأن وجود دولة قوية، يعين مما 
أغلبية هذه احلقوق مرتبطة مبواطنة الفرد ، ألن (PDCEC) صة تلك املنضوية حتت العهد الثاينهبذه احلقوق خا

  .وإنتمائه، مما يعزز فكرة أمهية الدولة ألمن الفرد

إمكانية حصر هذه احلقوق من طرف ) PDCP(من العهد األول  04ويالحظ من خالل نص املادة 
رغم هذا فهنالك جمموعة من احلقوق ، األمةإيقاف العمل هبا يف حالة خطر عام استثنائي يهدد وجود الدولة، و

، وحق )06املادة(حق احلياة : ال ميكن بأي شكل من األشكال، إيقاف العمل هبا يف حالة اخلطر العام، وهي 
م السجن لعدم القدرة  على تنفيذ ، وحق عد)07املادة (إنسانية الاللتعذيب أو املعاملة البشعة  اإلخضاععدم 

، وحق كل واحد بأن يعترف له )15املادة (، وعد التطبيق الرجعي للقانون اجلنائي )11املادة (إلتزام تعاقدي 
ني ال يف ح )1().18املادة (، واحلرية يف التفكري والضمري والتدين )16املادة (يف أي مكان بشخصيته القانونية 

   .ل إزاء احلقوق اليت ينص عليها، تسمح بنوع من أنواع التحل(PDCEC) ينجند مادة يف العهد الثا

 االتفاقيات الدولية اخلاصة - 2

عكفت األمم املتحدة عن طريق وكاالهتا على وضع اتفاقيات خاصة تسهر حلماية حقوق خاصة، أو 
  .، كنماذج وليس على سبيل احلصرأمههانوع مميز من األفراد، وميكننا التطرق إىل 

ا للتمييز ، واضعة مفهوم1965عية العامة يف وهي اليت تبنتها اجلم :فاقية املتعلقة بالتمييز العنصرياالت  -أ 
التمييز،  أشكاليف كل اجملاالت حملاربة كل  األطرافالعنصري، ولإلجراءات الواجب اختاذها من طرف الدول 

يتمتعوا حبقوقهم، كما تضع كذلك ل، إليهاينتمون  أفرادهبدف ضمان تنمية محاية بعض اجلماعات العرقية، أو 
  .إجراءات ضمان تطبيقها

نظام  بطالإيف األمم املتحدة، إالّ أنه بعد  اإلثارةكان املوضوع كثري  :االتفاقية ضد االبرتايد  -ب 
 .لزوال سبب وضعها يف حالة سبات ا من طرف الرئيس مانديال، مت وضعهاإفريقي جنوبرتايد يف باال

، 1979سبتمرب  18تبنتها اجلمعية العامة يف  :أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على كل   -ج 
املبين على خاصية اجلنس الذي يؤثر أو يهدف لعرقلة  ذاك، ويقصد هبذا التمييز،1981ودخلت حيز التنفيذ يف 

 .يف كل امليادينللمرأة واحلريات األساسية  اإلنسانأو حتطيم االعتراف أو التمتع أو تطبيق حقوق 

وهي اتفاقية حترم التعذيب  .1984 ديسمرب 10تبنتها اجلمعية العامة يف : التفاقية ضد التعذيبا  -د 
، وأسسها موجودة يف اإلعالن  العاملي 1987دخلت حيز التنفيذ يف  امالت االإنسانية أو املنحطة، واليتواملع

 ).PDCP(والعهد األّول  اإلنسانحلقوق 

                                                 
(1) Nations Unies, Op.Cit, p 11-12. 
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عن طريق  1989نوفمرب  20 تبنيها من طرف اجلمعية العامة يف مت :االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل  -ه 
وكذا ملختلف احلقوق . 1959التصفيق، وهي االتفاقية املقوية لإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادرة يف 

  )1(.الواردة يف كال العهدين خبصوص الطفل

العامة، ومراقبة مدى أحكام املعاهدات العاملية نظرا لصعوبة تطبيق  :اإلقليميةاالتفاقيات  - 3
إحترامها، وكذا االختالف القيمي بني اجملتمعات، مت وضع اتفاقيات إقليمية، واليت يعتقد أهنا أهم أدوات ترقية 

 .، إذ هناك منها من مل تكتف بوضع احلقوق بل وكذلك أدوات تنفيذهااإلنسانحقوق 

، من قبل دول أعضاء م بروما 1950نوفمرب  04وقّع عليها يف :اإلنساناالتفاقية األوروبية حلقوق   - أ 
بروتوكول إضايف كان  11، ومت إتباعها بوضع م1953ديسمرب  03جملس أوروبا، وأصبحت سارية املفعول يف 

  .وما يالحظ على االتفاقية أهنا تتمتع مبيزتني مزدوجتني. م1994واألخري يف ماي  م1954أوهلما يف مارس 
 واالجتماعيةالتقليدية، حبيث أمهلت كليا احلقوق االقتصادية  أهنا ال تنص إالّ على احلريات الفردية .1
  .الثقافية

يف مقدار ونوعية حقوق اليت تنص عليها، فتكمن أمهية املعاهدة ليس للأهنا نظمت ضمانات قانونية  .2
املعاهدة كذلك يف  أتبعتها، بقدر ما هو يف الضمانات واحلماية اليت تعطيها هلا، وقد احلقوق اليت تضم

يتضمن احلقوق االجتماعية  ، والذي1965لذي دخل حيز التنفيذ يف ا األورويببامليثاق االجتماعي  1961
واالقتصادية والسياسية، غري أن موضوعه ال يعد إلزاميا، بل هو جمرد توصية وتتطابق نصوص هذه االتفاقية 

  ).PDCP(تلك املنصوص عليها يف العهد األّول  مع  تقريبا

جويلية  18، وبدا العمل هبا يف م1969نوفمرب  22وقّع عليها يف اإلنسانحلقوق  يةاألمريكاالتفاقية  - ب 
دولة أمريكية، وهي تنص على جمموعة من احلقوق  16من قبل  م1980ومت التصديق عليها يف  م1978

يف التمتع حبرية ممارسة كل احلريات على حق كل شخص منها  01حقا وأكدت يف املادة  26عددها 
وما يالحظ يف هذه االتفاقية هو عدم إحتوائها على ). الدول(واردة فيها، يف نطاق أقاليم األطراف واحلقوق ال

 ).PDCP(من العهد األّول  27حق األقليات املنصوص عليه يف املادة 

 
 

لرؤساء منظمة الوحدة اإلفريقية  18مت إعتماده يف القمة :بووالشع اإلنسانحلقوق  اإلفريقيامليثاق   -ج 
يتميز امليثاق بنصه على احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية .م 1986، وبدأ العمل به يف م1981سنة 

على  يعين به حق تقرير املصري وسيادة الدولالذي " حق الشعوب"إىل  باإلشارةواالجتماعية والثقافية، وكذا 

                                                 
(1) MATHIEU, Op.Cit, p 31-34. 
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كعضو يف اجملموعة ال يتم إالّ  ناإلنسامواردها الطبيعية واحلق يف السلم واألمن، كما يؤكد على حتقيق شخصية 
  )1(.من خالل  القيام بواجباهتا والتمتع حبقوقه

وقد تضمن مجلة احلقوق الواردة يف اإلعالن والعهدين الدوليني، مؤكدا على مبدأ التساوي بني 
ظيف حق الشعوب يف الشعوب، وحقها يف التمتع بنفس الكرامة والوجود وتقرير املصري، وألول مرة مت تو

  .اهدة إقليمية، بدال من حق اإلنسان أو املواطن أو الفردمع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .377-351، ص ص المرجع السابق الذآرسالم الحاج، ) 1(
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  اإلنسانميكانيزمات حمایة حقوق : المطلب الثاني 

  
متثل قضية احلماية وميكانيزماهتا أمهية كربى يف جمال الدراسات األمنية، فهي تثري مسألة الوصول إىل 

وإقليميا، مع احترام املبدأ الذي يرتكز عليه اجملتمع الدويل، أال وهو املنصوص عليها عامليا  اإلنسانمحاية حقوق 
  :ة من خالل عنصرينماي، وسنتناول موضوع احلمبدأ السيادة

I-  وهي متثل احلماية يف اإلطار العاملياإلنساناحلماية األممية حلقوق ،  
II -  اقيات اإلقليمية، وهي متثل احلماية يف إطار االتفاإلنساناحلماية اإلقليمية حلقوق. 

I -  اإلنسانالحمایة األممية لحقوق  
مهة يف إرسائها، وإما ، إما إلرساء قواعد قانونية، أو املسااإلنسانيرمي النشاط األممي يف جمال حقوق 

بواسطة إما على حتقيقه  األمم املتحدة بالنسبة هلدفها األّول، فقد عملت .تطبيق القواعد املتعلقة هباإىل رقابة 
العهدين (، وإما بواسطة وضع اتفاقيات دولية )اإلنسانالعاملي حلقوق  كاإلعالن(وصيات وإعالنات تإصدار 

  ).الدوليني واالتفاقيات اخلاصة

، فال وجود هنالك مليكانيزم قانوين حيوي على اإلنسانخبصوص الرقابة أو احلماية الدولية حلقوق 
املراقبة القاعدية هلذه املتحدة إنَّ  األمممن طرف  تطبيق احلكم حمكمة مثَّ  شكوى، وحتقيق وحكم من طرف

، إضافة لنظام الشكاوي املسموح به احلقوق تتم وفق التقارير اليت تضعها الدول األطراف يف خمتلف االتفاقيات
الشكاوى أمام اللجان املختصة، ) األفراد(لألطراف مع اشتراط قبول الدولة الطرف بأن يقدم األطراف اخلاصة 

  )1(.دار حكم يكون ملزم التطبيق من طرف الدولة املعنيةدون إص

وجلأت املنظمات العاملية إىل العديد من الوسائل اليت تتماشى مع طبيعة تكوين اجملتمع الدويل، الذي 
 اإلنسانتغيب عنه سلطة قوية تفرض إحترام القواعد القانونية، وذلك بالعمل على دمج القواعد الدولية حلقوق 

االتفاقيات، إلحداث ضمانات قانونية هلا، ويقصد على الداخلي للدول بواسطة اإلبرام والتصديق  يف القانون
وانني الداخلية لدولة ما، واليت ترمي إىل محاية وضمان تلك قبالضمانات النصوص القانونية املدرجة يف ال

       )2(.احلقوق طبقا لتشريع تلك الدولة

 اإلنسانلجنة حقوق : مي اآللية المنبثقة من الميثاق األم -1
يثاق ، وهي ذات نظام قانوين خاص هبا، و خصصها امل اإلنسان جمال حقوق تعد العضو الرئيسي يف 

واالجتماعية  ينشئ اجمللس االقتصادي واالجتماعي جلان للشؤون االقتصادية": منه 48حبكم تضمنته املادة 

                                                 
(1) MAHIEU, Op.Cit, p 37. 

  260، صسابق الذآرالمرجع العبد السالم علي، ) 2(
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، اإلنسانإلنشاء جلنة حقوق  م1946الصادر  1/ 5فأصدر اجمللس قراره رقم ..."  اإلنسانولتقرير حقوق 
  .يفية تشكيل اللجنة واختصاصاهتاحدد فيه ك م1949يف  09كما أصدر القرار رقم 

على أساس التمثيل احلكومي وليس على أساس االعتبار الشخصي لصفات فيهم،  األعضاءيتم اختيار 
معيار التمثيل اجلغرايف العادل املتبع يف العديد من األجهزة األممية، وهي ذات اختصاص  بإتباعوذلك 
، اإلنسانقترحات والتوصيات بشأن حقوق يف تقدمي تقرير للمجلس وكذا امل تتمثل مهمتها األساسية.أحادي

  .أو مشاريع أو معاهدات إعالناتمحاية احلريات األساسية، وذلك يف صورة و
عضوا ينتخبون  ملدة ثالث سنوات، كما ميكن هلا  18عضو، بعد ما كان  43أعضائها د عدو أصبح 

عملها، كاللجنة الفرعية ملقاومة التمييز العنصري ومحاية  ءألداهلا عند الضرورة فرعية أجهزة  إنشاء
  )1(.األقليات

  الدوليين  ميكانيزمات التنفيذ في العهدین - 2
يلزم )  PDCP(دول املؤكدة يف االتفاقيتني خمتلفة فالعدد األول طبيعة االلتزامات القانونية للختتلف 
يف  ابتنفيذ إلتزاماهتا الدولية عن طريق إصدار القوانني املؤدية لتحقيق هذه احلقوق، بينما جنده فالدول األطرا
زمة لتنفيذ عمل ما يف وسعها إلصدار القوانني الالبجمرد متنيات ومطالبة للدول األطراف  (PDCP)العهد الثاين 

ئق به، مبعىن أن الدول إن كانت ال تتمتع مبستوى تنموي هذه احلقوق ولتمتع الفرد مبستوى معيشي ال
اقتصادي يسمح هلا بتوفري إشباع هذه احلقوق فهي ليست ملزمة هبا، مما ينعكس على كيفية تطبيق أحكام 

  .يف الواقع ) PDESC(العهد الثاين 
منه  42و  40نصت املادتني  (PDCP)ات التنفيذ، ففي العهد األّول العهدين على ميكانيزمنّص كال 

على تشكيل جلنة بذلك العهد ، ينص ااإلجراءات املتبعة بشأن قراراهتو على اختصاص اللجنة وكيفية عملها 
من  دماليت تق الرقابة عن طريق التقارير والقراراتبني الرقابة الدولية والسياسية، و تكون جتمع  اإلنسانحلقوق 

فالدولة  )2(.ضد غريها يف االتفاقية الدول جانب األجهزة الدولية، وبني نظام الشكاوى املقدمة من قبل إحدى
ملزمة بتقدمي تقارير سنوية إىل اللجنة موضحا فيها اإلجراءات املتخذة لتغيري نصوص املعاهدة كما ميكن للجنة 

  .مسائلة ممثل الدول، مث تقوم بنشر تقرير سنوي

الذي مل يكن حمل إمجاع من قبل الدول تمثل يف نظام التظلمات الفردية، ة تك وسيلة أخرى للرقابوهنا
لذا مت النص عليه يف الربوتوكول االختياري املرتبط بالعهد األّول واملعتمد ، (PDCP)األول األعضاء يف العهد 

د من الربوتوكول للفر 02ملادة ا إذ تقر الدولة من خالل. م1976 يف دخل حيز التنفيذالذي ، وم1966يف 
احلقوق املذكورة يف امليثاق، وبعد استنفاذه جلميع املراجعات  العادي، الذي يدعي بأنه ضحية انتهاك ألحد

  .مث يقدم للجنة شكوى مكتوبة للنظر فيهاالداخلية 

                                                 
  .26، صالمرجع السابق الذآرفي، عبد العظيم و غيره ،"  حقوق اإلنسان في اطر نظام األمم المتحدة" محمد السعيد الدقاق،) 1(
  .263- 262، صالمرجع السابق الذآرعبد السالم علي، ) 2(
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ال  هناأ، وإن كان ينص على ضرورة تقدمي تقارير سنوية، إالّ )PDESC(واملالحظ أن العهد الثاين 
تقدم للجنة مشكلة كما هو احلال يف العهد األول، وإمنا تقدم للمجلس االقتصادي واالجتماعي، فله يرجع 

إىل  16مناألجهزة الدولية املنصوص عليها يف املواد  مملسؤولية السياسية للدول أمااالدور يف جمال الرقابة على 
ألزمت الدول  يلة حبسن تطبيقها إذفالك تجراءااإلفتنص هذه االتفاقية على  )1(.من ذات االتفاقية 25

  .رير سنوية تبني فيها التقدم الذي أحرزته يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافيةااألطراف على تقدمي تق
 اللجان المحدثة بمقتضى اتفاقية خاصة -3

وضع جلنة حلقوق رتبطة فقط مبسألة عامة، م اإلنسانمل تكن الرقابة األممية على تطبيق القواعد املتعلقة حبقوق 
قوق حلالن تلحق كل اتفاقية خاصة بلجنة  بل سعت ، وميكانيزمات التنفيذ والرقابة يف العهدين،اإلنسان
  :، تنظمها ذات االتفاقية وتسهر على تنفيذ االلتزامات ونذكر منهااإلنسان

على التمييز العنصري يف املواد نصت االتفاقية اخلاصة بالقضاء : جلنة القضاء على كل متييز عنصري  - أ 
خلق جلنة القضاء على كل متييز عنصري على على اإلجراءات الضامنة لتطبيق االتفاقية، وكذا  16إىل  08من 

  .يف إطار األمم املتحدة

وضعت يف إطار االتفاقية اخلاصة بالقضاء : جلنة القضاء على أشكال التمييز العنصري ضد املرأة  - ب 
ييز العنصري ضد املرأة، مكلفة بدراسة التقارير املقدمة من طرف الدول األطراف يف على كافة أشكال التم

 .االتفاقية حول اإلجراءات ذات الطابع التشريعي، القانوين، اإلداري املتبعة جتاه املرأة، وكذا التحسن احملقق

لفحص لك اخلاصة بتجرمي التعذيب، وذ ةوضعت كذلك يف إطار االتفاقي :اللجنة ضد التعذيب  -ج 
 .ول اإلجراءات املتبعة من قبل الدول األطراف إلحداث أثار التزامها التعاقديةالتقارير املقدمة إليها ح

وللسهر على رقابة تطبيق االتفاقيات املربمة  اإلنسانهذه اللجان اليت أقيمت لتدعيم حقوق أهم ما مييز 
  :يف هذا اجملال أهنا

  .تحدة، بل بواسطة الدول األطراف يف املعاهدة املعنيةال يتم تعيني أعضائها بواسطة األمم امل .1

 .عتبار الشخصي وخلصائص تتوفر فيهمها دوهلم وإمنا يتم إختيارهم استنادا إىل معايري االال ميثل أعضاؤ .2
هذا متتع هذه اللجان بدرجة كبرية من يعين  ويتم إختيارهم من طرف الدول األعضاء يف االتفاقية، و

 )2(.والوظيفي عن األمم املتحدة االستقالل التنظيمي
 

 

  

                                                 
  .321، صالمرجع السابق الذآرسالم الحاج، ) 1(
  .64، صالمرجع السابق الذآر، "ان في نظام األمم المتحدةحقوق اإلنس"السعيد الدقاق، ) 2(
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II-  اإلنسانالحمایة اإلقليمية لحقوق  
، ورغم التشابه الكبري بينها، إالّ اإلنسانميكانيزمات محاية حقوق  اإلقليميةتضمن بدورها االتفاقيات           

  .التزام الدول األطراف هبا درجةأن الفرق يكمن يف 
 .اإلنسانقوق تفاقية األوروبية لحالحمایة في إطار اال -1

  :من مميزات هذه االتفاقية أهنا تنص على ضمانات قانونية للحقوق وهلذه الضمانات صورتني

البيانات  تلزمهم بتقدمياالتفاقية، حيث  أحكامفيها مع  األطرافضرورة اتفاق القوانني الداخلية للدول  -1   
تنص عليه، وهذا على أساس املادة ي لكل حكم املوضحة للكيفية اليت يكفل هبا قانوهنا الداخلي، لتطبيق الفعل

  .االتفاقيةذات من  57

إنشاء أجهزة رقابية دولية للنظر فيما يعرض عليها من مسائل مرتبطة بتنفيذ االتفاقية وهي اللجنة - 2
 .من االتفاقية 56إىل  19املنظمتني وفق املواد  اإلنسانواحملكمة األوروبيتني حلقوق 

، تعويضا "اإلنسانحمكمة دائمة حلقوق " شكاوي قرر جملس أوروبا تأسيس نظرا لطول مدة اللكن 
، والذي منح 1994الصادر يف  11وفقا ألحكام الربوتوكول رقم األوروبيتني، وذلك محكمة للجنة ولل

االختصاص القضائي للمحكمة، وللفرد احلق املباشر بقضاء دويل كعنصر حقيقي للقانون الدويل حلقوق 
  )1(.لكا بذلك كل القدرة القانونية، ما اإلنسان

ضد دولة طرف يف االتفاقية وفق ما تنص  اإلنسانفبعدما كان الفرد يتقدم بشكوى أمام جلنة حقوق 
كالدولة  اإلنسانمن االتفاقية أصبح مبقدوره التوجه مباشرة للمحكمة األوروبية حلقوق  25عليه املادة 

مات واهليئات غري احلكومية واجلماعات اليت تدعي حصول حق اللجوء للمحكمة للمنظخول كذلك  و.نفسها
  .إنتهاكات حلقوقها

  اإلنسانالحمایة في إطار االتفاقية األمریكية لحقوق  -2
  .اإلنسانجلنة وحمكمة حقوق : نظمت االتفاقية األمريكية احلماية يف إطار هيئتني

ها يف تقدمي التوصيات إىل سنوات ويتحدد إختصاص 04ملدة منتخبني أعضاء  07تتكون من  :اللجنة  -  أ
، وتقدمي تقرير سنوي عنها اإلنسانلدول األطراف وهلذه الدول أن تطلب منها كل املعلومات املتعلقة حبقوق 

منها، وعلى الدول باملقابل أن تزودها بكل املعلومات واألنشطة  44وفقا للمادة  معية العامة للمنظمةإىل اجل
االقتصادي واالجتماعي ومالئمة تشريعاهتا مع اجملال ، خاصة اإلنسانقوق واإلجراءات اليت تتخذها يف جمال ح

 . االتفاقيةنصوص 

                                                 
(1) –Antonio. A CANçADO-TRIMADE, « l’interdépendance des droits de l’Homme et leur mise en ouvre : obstacles et 
enjeux », Revue internationale des sciences sociales,n°158, Dec.98, pp533-556, p578-579. 
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تنظر اللجنة يف العروض اليت يقدمها األفراد أو اجلماعات أو اهليئات غري احلكومية اليت تدعي قيام بعض         
األوروبية يف  ةاملطابقة ألحكام االتفاقيمنها، وهي املادة  44األطراف خبرق أحكام  االتفاقية وهذا وفقا للمادة 

  .، إضافة للشكاوي  اليت تقدمها الدول ضد غريها25مادهتا 

هم بغض النظر عن سنوات، ممارسني عمل 6ملدة  منتخبني تتكون من سبعة قضاة:  احملكمة  -  ب
اليت تلك  من طرف الدول دون األفراد، وكذا إليهابالنظر يف الدعاوي املرفوعة احملكمة ختتص جنسيتهم، 

التفاقية، تقرر التعويض مع تصحيح الضرر، ولكن وفقا افإن رأت احملكمة خرق ألحكام . اللجنة إليهاترفعها 
 )1(.، منها فالبد من أن تقر الدولة أوال باختصاصها2للمادة 

 والشعوب اإلنسانالحمایة في إطار الميثاق اإلفریقي لحقوق  -3
 اإلنسانحلقوق  اإلفريقيةاللجنة "سوى على تشكيل  املالحظ يف هذا امليثاق هو أنه مل ينص

 11وتتشكل اللجنة من  .واردة فيها دون حماكم خمصصة لذلك، كجهاز ملراقبة تنفيذ األحكام ال"والشعوب
 اإلفريقيةالدراسات والبحوث حول املشاكل  وإجراءسنوات مقتصرا اختصاصها يف جتميع الوثائق  6عضو ملدة 

ووضع املبادئ والقواعد اهلادفة حلل املشاكل املتعلقة بالتمتع حبقوق  صياغة، مع اإلنسانيف جمال حقوق 
  .والشعوب لتكون أساسا لصدور نصوص تشريعية من قبل احلكومات اإلنسان

غريها بانتهاكات حلقوق ختتص اللجنة بالنظر يف طلبات إحدى الدول فيها، عند إدعائها بقيام 
إجياد حل ودي اللجنة على ء كل وسائل اإلنصاف الداخلية، فإن عجزت ا، لكن هذا يكون بعد استفاإلنسان

فيمكنها إعداد تقرير للوقائع والنتائج املتوصل إليها ورفعها إىل رؤساء الدول واحلكومات اإلفريقية بدال من 
 فراد، فهلالتساؤل هنا عن مدى قبول اللجنة للمراسالت اليت ترد إليها من األ. اإلنسانقوق حلحمكمة 

من غري الدول  تأتيها على إمكانية قبوهلا ملراسالت 58إىل  55نصت املواد من  .مبقدورهم اللجوء إليها
  .األطراف فيها،  دون حتديد هذه اجلهات، لذا يبقى شأن األفراد غامض

ال متتلك اللجنة فرض أية عقوبات على األطراف املنتهكة للحقوق، وال يسعها سوى تقدمي تقرير 
ذلك يف والغموض موجود ك .وحكومات الدول  اإلفريقية ونشرهاا يف كل دورة عادية لرؤساء حول أنشطته

ميكنهم ، وهو الدليل على عدم اتفاق األعضاء على أحكامها مما ةوص بشأهنا غامضنشر هذه التقارير، إذا النص
  )2(.ريها حبسب املصلحةذلك من تفس

  
 
 
  

                                                 
(1) MAHIEU, Op.Cit, p 109. 

  .382- 380، ص صالمرجع السابق الذآرسالم الحاج، ) 2(
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جندها ضعيفة جدا وغري قادرة على فرض  اإلنسانماية حقوق لو قمنا بتوضيح املكيانيزمات األممية حل

بدأ السيادة اليت غالبا ما أفرغت من قدت عليها، ويرجع أكرب سبب لذلك ملاليت تعا اللتزاماهتااحترام الدول 
املة األنظمة حمتواها للعديد من الدول، فمبدأ السيادة يرفض التدخل أو حىت توجيه انتقادات فيما خيص مع

من جمرد  اإلنسانتتابع مسألة حقوق  اإلنسانوجلنة حقوق  سية ملواطنيها، لذا جند أن العهدين الدولينيالسيا
ها  إحدى الدول األطراف ضد طرف آخر يف عالتقارير اليت تأتيها من الدول أو من الشكاوي اليت ترف

الل الربوتوكول اإلضايف امللحق االتفاقية، واحلالة الوحيدة  اليت ميكن لألفراد رفع الشكاوي فيها، هو من خ
  .ورقابتها اإلنسان، لذا توجهت اجملهودات إىل تطوير أنساق إقليمية حلقوق )PDCP(بالعهد األّول 

احملكمة األوروبية الدائمة "11جند انه خبالف االتفاقية األوروبية اليت أنشأت وفق الربتوكول رقم 
م أمامها، فاالتفاقية األمريكية وامليثاق اإلفريقي حلقوق ، اليت تسمح لألفراد بدفع دعواه"اإلنسانحلقوق 
واألسوأ هو أن أعضاء جلنة . للدول فقط) أي أمام احملكمة واللجنة(الزاال يقتصران املثول أمامها  اإلنسان
اإلفريقية يعينون من طرف مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات اإلفريقية، فكيف ميكنها يف هذه  اإلنسانحقوق 
كل هذا يدل على أن احلماية الدولية ! إن كانت هذه األخرية خاضعة للدول ذاهتا؟ اإلنسانمحاية حقوق احلالة 

  .بصورة فعالة ما تزال عاجزة عن محاية الفرد اإلنسانحلقوق 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  103

  
  اإلنساني لمسائل حقوق اإلنسانمعالجة األمن : المبحث الثاني 

  ية المستدامةاإلنسانية ومقاربة التنم                      
  

وما يسببه مبدأ السيادة من عرقلة متابعة ومراقبة مدى  اإلنسانالنقص املالحظ يف محاية حقوق أدى 
إىل عجز املقاربة احلقوقية  عن حتقيق الوصول إىل سلم  أدىإحترام هذه احلقوق من طرف املنظمات والدول، 

ية كحل هلذه اإلنسانالبعض يتحدث عن  املقاربة األمنية  ، لذا أخذاإلنسانعاملي، مبين على إحترام حقوق 
بدء مبسألة هرمية وأولوية بعض احلقوق إىل  اإلنساناملعضلة، وخاصة املشاكل املرتبطة بنجاعة محاية حقوق 

  مسألة اخلصوصيات الثقافية  فكيف ذلك؟
  

  إشكالية هرمية وأولویة بعض الحقوق: المطلب األّول
  

مم املتحدة هو احملافظة على السلم العاملي، فإن ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق أن كان هدف منظمة األ
برزت بصدور  اإلشكاليةغري أن  .اإلنسانتؤكد على أن ذلك يرتكز على مدى احترام حقوق  اإلنسان

ق ني جمموعيت احلقووالفصل الذهين ب اإلهبام، اللذان خلقا نوعا من )PDCP  /PDESC(العهدين الدوليني  
يضاف إىل هذا التعامالت التميزية لبعض الدول هلذه احلقوق والنصوص، مؤدي ذلك إىل  .املنصوص عليها

  .التنفيذتضارب عملي يف تنفيذ احلقوق من خالل احلديث عن أولويات 
 أولویة التنفيذ هي لمحتوى العهد األول أم الثاني؟ -1

ة والفكرية يف فترة صدور اإليديولوجياحلديث عن هذه األولوية من خالل اختالف التوجهات تولد 
لدول االشتراكية بالزعامة السوفياتية واملؤسسة على الفكر االشتراكي اجلماعي تدعوا بأولوية اف .العهدين

، يف حني الدول الليربالية )PDESC(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنضوية يف نصوص العهد الثاين 
حدة األمريكية واملستندة على املذهب الفردي النفعي، ترى أن األولوية تعود للحقوق بزعامة الواليات املت

  ).PDCP(السياسية واملدنية املنضوية يف نصوص العهد األّول 

وبالرغم من زوال االحتاد السوفيايت واالنفراد األمريكي بتزعم جمموع القيم العاملية، فإن الدول النامية 
ق االقتصادية واالجتماعية من خالل تركيزها على التنمية ومسألة املساعدات ال تزال تعتمد على احلقو

حتقيق احلقوق املدنية والسياسية مرورا بدمقرطة األنظمة  أولوية االقتصادية، يف حني ترى الدول املتقدمة
  . واحلكم الراشد
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ة كونه ال يستدعي له األولوي)  PDCP(ترتكز هذه املواقف على فكرة  كون النسق احلقوقي األّول  
يستدعي ) PDESC(سوى عدم املساس هبا واإلعتراف هبا من طرف الدولة، يف حني النسق احلقوقي الثاين 

سيؤدي ق احلقوقي األّول ستدخال من طرف الدولة، وإجراءات ضخمة لضمان التمتع هبا، لذا فعدم حتقيق الن
يق النسق احلقوقي الثاين سيعطل فقط من التمتع هبا ية، يف حني أن عدم اإلسراع يف حتقاإلنسانبإحلاق األذى ب

  .إىل حني حتقيقها، وذلك خلضوعها ملستوى التنمية يف الدولة

أن تكون األولوية للحقوق املدنية والسياسية على حساب احلقوق االقتصادية فيقتضي األمر 
لقول بعدم امتالك العهد ع البعض لالدولة اقتصاديا، مما دفواالجتماعية والثقافية، اليت تعتمد على مدى تطور 

ألية قيمة قانونية كوهنا حتدد فقط بعض األهداف اليت تسعى الدول لتحقيقها حبسب ) PDESC(الثاين 
  )1(.إمكانياهتا

  مترابطة وغير قابلة للفصل  اإلنسانحقوق  -2
متناسقا  تشكل كلها كيانا قانونيا اإلنسانمن النصوص الوضعية ودراسات القانونيني أن حقوق جند 

ومتكامالً، وغري قابل للفصل لتمكني الفرد من التمتع بكل حقوقه، فتعد كلها حقوق متناسقة ومتداخلة وذات 
  .مبعىن أن كل حق يعرف من خالل التفاعالت الشاملة جملموع احلقوق .متبادل يف بينها اعتماد

ما سبق ذكره، فهناك تطابق الفعلي، وك انفصاهلماوضع هذه احلقوق يف وثيقتني منفصلتني، ال يعين 
بكل احلقوق الواردة يف ا واشتراكهما يف العديد من املبادئ، أين يؤكد على ضمان متتع الفرد مهيبني ديباجت

مل يشر أحد العهدين إىل أولوية احلقوق اليت ينص عليها . ز كان عرقيا أم جنسيا أم نوعياالعهدين، دون متيي
هذا وجند أن  .اإلنسانال للجزء املتعلق به يف اإلعالن العاملي حلقوق على حساب اآلخر، فكليهما جاء تفصي

ام اىل التز56، دون متييز يذكر، واملادة اإلنسانمن امليثاق األممي تؤكد على االحترام العاملي حلقوق  55املادة 
رة يف املادة ذكوللوصول إىل األهداف املاملتحدة ، وبالتنسيق مع األمم ىفرادكل األعضاء بالعمل مجاعيا أو 

  .ألولوية بعضها على األخرىوال لتمييز بني احلقوق ل اري، فاملادتني مل تش55
على هذا الترابط والالفضل  اإلنسانالقمم العاملية بشأن حقوق  كما أكدت النصوص الوضعية، و 

التمتع باحلقوق "أكد على أن  م1968املنعقد يف طهران يف  اإلنسانفاملؤمتر العاملي األول حلقوق  .للحقوق
السياسية واملدنية، جيب أن يربط بالتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، وأن هناك عالقة مالزمة بني التمتع 

، م1993كذلك يف اإلعالن النهائي ونتائج العمل ملؤمتر فيينا سنة جند . " والتنمية االقتصادية اإلنسانحبقوق 
واز جتزئتها، فكان ذلك لصاحل كضرورة، وبعدم ج اإلنسانحقوق  نيذي أكد على الالتقسيم والتكامل بوال

احلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت أمهلها الغرب، كما أقر مؤمتر فيينا على احلق يف التنمية املستدامة، وربط 
  )2(.اإلنسانبني التنمية وحقوق 

                                                 
  .257- 256، ص المرجع السابق الذآرسالم الحاج، ) 1(

(2) –Jean. P  PACE, « Le développement de droit Onusien des droits de l’homme et ses mécanismes de contrôle et de 
surveillance », Revue internationale des sciences sociales, n°158, Dec.98, pp571-582., pp562-565. 



  

  105

ق غايتها أال وهي محاية تحقيللتصل  اإلنسانكلها إذا على الترابط والتكامل بني حقوق تؤكد 
ين الفقر واحلرمان، دة متتع اإلنسان حبقوقه السياسية، وهو يعا، بضمان متتعه بكل حقوقه، فما هي فائاإلنسان

بقى مهددا يف أمنه وسالمته، لذا ال فصل بني و وال جيد قوت يومه، وما ينفع الفرد إذا وجد الرخاء االقتصادي
  ؟األساسيةالفعلي بني عناصر النسق احلقوقي فما هي احلقوق  فإذا كان من الصعب الفصل .احلقوق

  الحقوق األساسية آحل لمشكلة  الثنائية الحقوقية  -3
على جواز حتلل الدولة من جمموع احلقوق الواردة يف ) PDCP(من العهد األّول  04نصت املادة 

ألساسية اليت ال جيوز أبدا التحلل منها، االتفاقية، وذلك يف احلاالت االستثنائية، إالّ أهنا تقر بوجود احلقوق ا
حق احلياة وحترمي التعذيب وحترمي : حىت يف احلاالت االستثنائية خالفا لغري األساسية، وتتمثل هذه احلقوق يف 

  .لعدم مقدرته على الوفاء بإلتزماته، وحقه يف حرية الفكر والضمري والتدين اإلنساناالستعباد، سجن 
، ميكن مجعها يف مهما كانت الظروف اليت ال جيوز للدولة املساس هبا احلقوقاملالحظ أن جمموع هذه 

احلق واحلق يف احلياة، احلق يف العيش، احلق يف احلرية، : وهي  أساسيةأربع جمموعات تنطوي حتت أربع حقوق 
وكل هذه . انيتهيف أن يعيش الفرد بعيدا عن اخلوف فهي مجلة احلقوق القاعدية اليت متكن الفرد من التمتع بإنس

  .احلقوق تدخل يف حق احلياة
فتعرف احلقوق . ا شرط ضروري للتمتع بباقي احلقوقاحلقوق أساسية، إذا كان التمتع هبإذا تعد 
د الكثريين هلذا جن. بكوهنا تلك احلقوق اليت ال يسمح أبداً للدولة من انتهاكها حتت أي عذر كان األساسية،

املشتركة بني اتفاقيات جنيف  03هي املذكورة يف املادة  هذه احلقوق األساسية أنَّفكرة  من القانونني يؤيدون
لبتر األعضاء، ا، اليت متنع يف أي زمان ومكان املساس باألمن البدين، القتل بكل أنواعهم، 1949األربعة لسنة 

  )1(.التعذيب، أخذ الرهائن، املساس بالشرف وكذا اإلعدام بدون حماكمة
باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد "مم املتحدة يف ديباجته على اإلميان وقد نص ميثاق األ

هذا أن اخلالف حول أسبقية  يعين ". ا وصغريها من حقوق متساويةوقدره، وما للرجال والنساء واألمم كبريه
ه معىن ألن كل احلقوق املدنية والسياسية أو أسبقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لن يكون ل

هنالك لن يكون ) يف عدم اخلوف/ يف احلرية/يف العيش/احلق يف احلياة(احلقوق مجعت يف أربعة حقوق أساسية 
  .خالف حوهلا

احلق يف احلياة ألي شخص أو أن تسمح  إنكارفال وجود جملتمع أو حلضارة أو لثقافة أو لدولة ميكنها 
م، ومن خالل هذه احلقوق األربعة هتم أو مبنع املعاجلة الصحية عنهيف قوانينها بإستعباد الناس أو يف سلب حريا

زامية توفري إل ن الفرد من احلاجة واخلوف، أي على، فهذا األخري يركز على أماإلنساينركائز األمن  جند
  .احلقوق الدنيا للفرد، يف أي زمان ومكان

                                                 
(1) -MATHIEU, Op.Cit, p 08. 
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ق الواجب توفريها للفرد دون متييز  ألهنا احلقواإلنسايناحلقوق األساسية لصيقة مبفهوم األمن لذا 
وبالتايل فهو يقضي على . عرقي أو جنسي أو لغوي، ومن طرف اجلميع سواء الدول، أو الفواعل غري الدوليني

 اإلنسانبني جيلي حقوق الكبري  اجلدل القائم يشأن أولوية بعض احلقوق على غريها، فهو يقضي على اجلدل
  .األول والثاين

تبقى يف كيفية لفصل بني احلقوق اليت تعد أساسية وتلك اليت تعد مبدئية لإلنسان، رغم هذا فالصعوبة 
ميكن القول أن هذه احلقوق املسماة األساسية لذا  .طاملا أهنا كلها مرتبطة حبق أساسي، وهو احلق يف احلياة

بح احلديث من و إال سيص ليست أكثر قيمة من غريها، وإمنا تعمل فقط على تسهيل متتع الفرد بكل حقوقه
أولوية أحد العهدين أو اجملموعة احلقوقية  إىل احلديث عن حقوق أساسية و أخرى ثانوية، و بالتايل تقسيم 

 .احلقوق ذاهتا بصورة أخرى
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  اإلنسانإشكالية حمایة حقوق : المطلب الثاني
  

ال شيء يفرض على سيادة، إذ اجز النظرا حل اإلنسانيعكس القانون الدويل صعوبة محاية حقوق 
الدولة، حبيث ميكن هلا إيقاف العمل باحلقوق، دون تقدمي مربرات لذلك أمام حماكم دولية، حتاكمها أو تفرض 

تكون أكثر إحتراما ومحاية على مستوى االتفاقيات  اإلنسانعليها التطبيق، لذا يساند البعض أن فكرة حقوق 
لألفراد برفع الدعاوي القضائية ضد الدولة بتهمة  اإلنسانوبية حلقوق احملكمة األورأين تسمح اإلقليمية، 

  .غري مضمونة وغري حممية عامة اإلنسان، فضعف ميكانيزمات احلماية جتعل حقوق اإلنسانانتهاكها حلقوق 
  وقيد االختصاص الداخلي  اإلنسانحقوق  -1

الفقرة ، 2الدوليني، إالّ أنه يف املادة  ، لبناء السلم واألمناإلنسانمليثاق األممي على محاية حقوق اينص 
دم التدخل يف الشؤون اليت تعد من صميم الشؤون الداخلية للدول األعضاء، نظرا ملا السابعة يتم التأكيد على ع
للدولة حبقها يف سن القوانني اليت تراها مالئمة  كما يقر العهدين الدوليني. داخلييسمى بقيد االختصاص ال

  .اليت تشملها قد باحلقولضمان متتع الفر
إيقاف العمل باحلقوق اليت يشتملها للدولة  يزبأكثر من ذلك، إذ جي) PDCP(ويسمح العهد األّول 

لكتلتني االشتراكية ، كل هذا يشري إىل أمهية السيادة واليت كانت حمل خالف بني اعدا األساسية منها
تعد من صميم االختصاص الداخلي للدولة اليت حيق هلا  اإلنسانفالدول االشتراكية ترى أن حقوق  .والرأمسالية 

اختاذ ماتراه مناسبا إلقرار وتنظيم احلقوق طبقا لظروفها االقتصادية واالجتماعية يف حني تذهب الدول الغربية 
  .يعد ذلك تدخالًال كوهنا أمور هتم اجملموعة الدولية بكاملها و اإلنسانحقوق  بإحتراملضرورة إلزام الدول 

  :أساسيتني نقطتنينا ميكن استخالص من ه

وفقا للمكيانيزمات األممية واإلقليمية تضع سيادة الدولة  اإلنسانالنقطة األوىل هي أن محاية حقوق 
 اإلنساننفسها، بالتايل ميكن للدولة أن تدافع عن انتهاكاهتا حلقوق  اإلنسانفوق أي اعتبار، حىت فوق حقوق 

: واملمارسة الوطنيةن الداخلي ، هو القانواإلنساناملفتاح الفعال إلحترام حقوق  لوطنية، لذا فيعداسيادهتا  باسم
األنظمة القضائية للدول ذات السيادة هي األحسن متوقعا لضمان الدفاع عن اخلطوط األوىل لدولة القانون، 

  )1(.وعليها أن تكون مستقلة
احلماية بفعلية حلقوقه سواء تعلق األمر محاية  ي أن حرية الفرد غري مضمونة وليس لهالنقطة الثانية ه

اليت  اإلنساناإلقليمية بإستثناء نوعا ما احملكمة األوروبية الدائمة حلقوق  وأاملنصوص عليها يف املواثيق العاملية 
                                                 
(1) -Rapport de la commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des l’Etats « Une nouvelle approche : la 
responsabilité de protéger » Op.Cit  
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لكون احلماية مرتبطة بالتقارير اليت ترفعها الدول، ذلك سبب ويعود . للفرد صالحية رفع الدعاوى أمامهامتنح 
هل يعقل أن تورط الدولة نفسها يف انتهاكات و. اإلنسانيف  نفس الوقت املتهمة بإنتهاك حقوق  اليت هي
احلماية الداخلية و غالبا ما تكون .بالتدخل يف شؤوهنا الداخلية يف نفس الوقت ، وأن تسمحاإلنسانحلقوق 

لفصل السلطات لضمان جّد ضعيفة خاصة يف الدول غري الدميقراطية، أين ال وجود لدولة القانون، وال 
  .وعدالته  استقاللية القضاء

 حبفظ األمن والسلم الدوليني اإلنساناملتحدة بصفته يربط حقوق  األممذا يرى البعض أن ميثاق ل
عل إحترام احلقوق أمرا إلزاميا على الدول بإعتبارها أعضاء من األمم املتحدة، أين جي 55 وبالتنمية يف مادته
لعمل أو بمنه تلزم الدول منفردة أو باالشتراك مع غريها، ا 56إىل هذا فاملادة  إضافةقها، مبيثابذلك فهي ملزمة 

التسريح للدول يف التدخل  االلتزامهذا و قد يعين  .55ما نصت عليه املادة  لتحقيقالتعاون مع األمم املتحدة ب
والتساؤل يبقى . لألمن الدولينيو، كوهنا تعد هتديد للسلم اإلنسانيف شؤون غريها فيما يتعلق مبسألة حقوق 

املعرقلة حلماية فعلية حلقوق  جليل الثالث حلت إشكالية السيادة، وهل حقوق ااإلنسانيتعلق مبسألة حقوق 
  .اإلنسان

  اإلنسانالجيل الثالث من حقوق  -2
من حقوق توصف يف الدراسات القانونية احلقوق املدنية والسياسية على أهنا مشكلة للجيل األّول           
ق التضامن حقو وأخريا، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، على أهنا مشكلة للجيل الثاين، اإلنسان

مل تعترف باحلقوق اجلماعية األّول والثاين هي أنساق حقوقية فردية، حقوق اجليلني . كمشكلة للجيل الثالث
فرد أصبح يعترف باحلقوق معيات املعترف هبا للأنه ومع تطور احلقوق كحق التجمع والدخول يف اجلغري 

  .وات القانون الدويل، ومنها جاءت فكرة احلقوق اجلماعيةدولو ضمنيا من قبل أ اجلماعية
يف الفقه الفرنسي الذي يربطها مببادئ الثورة الفرنسية ،  اإلنساناحلديث عن ثالثة أجيال حلقوق وجد         

حتقق املساواة، أما احلقوق ) PDESC(مبدأ احلرية، وحقوق العهد الثاين  حتقق) PDCP(فحقوق العهد األّول 
املسماة باجليل الثالث فهي متثل املرحلة الثالثة، واليت ال تزال يف مرحلة النضج، و القائمة على فكرة اإلخاء بني 

حق تقرير املصري، احلق : وتشمل هذه احلقوق ) 1(.اليت حتقق املبدأ الثالث من مبادئ الثورة الفرنسيةوالشعوب، 
  .اإلنساينيف السلم الداخلي والدويل، احلق يف التنمية، واحلق يف التمتع بقدم املساواة بالتراث 

على  اإلبقاءالعاملية واالتفاقية الدولية على ضرورة العمل ألجل  اإلعالناتركزت كل  : احلق يف السلم  - أ 
لدرجة أهنا ربطتها باحملافظة على السلم واألمن  إلنساناالسلم واألمن الدوليني، مبا فيها املتعلقة حبقوق 

 .الدوليني، وهو حق يسعى الكل للوصول واإلبقاء عليه

  

                                                 
  .94، صالمرجع السابق الذآرعبد السالم علي، ) 1(
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وميكن تعريف هذا احلق بأنه قاعدة دولية هلا قبول عام تكفل انتفاء الرتاعات العلنية والدائمة بني 
وبني بيئته  اإلنسانومن جهة أخرى بني من جهة،  اإلنسانوأخيه  اإلنسانالشعوب، وكذا خبلق االنسجام بني 

 اإلنساناالجتماعية والثقافية والطبيعية فهو حق يشمل التسوية السلمية للرتاعات والتسامح وإحترام حقوق 
   )1(.العنف أشكالوإهناء احلروب وكل 

إذ البد أن  املالحظ أن هذه املسائل اليت يشملها هذا احلق، مل يعد ممكنا على الدولة القيام هبا لوحدها،
فالتسامح بني األفراد والشعوب،  والتسوية السلمية . دواألفرايشمل العمل املنظمات الدولية واجملتمعات املدنية 

وألمهية هذا احلق صدر . البد أن تدرج حل مشاكل األفراد خاصة املتعلقة باحلقوق األساسيةللرتاعات، 
، والذي أكد على كونه حق م1984نوفمرب  12املعتمد يف " حبق الشعوب يف السلم"اإلعالن العاملي املتعلق 

ية كلها اإلنسان"أقّر بأن  م1968 يف غري القابلة للتصرف أو التنازل، كما جند إعالن طهران اإلنسانمن حقوق 
  ".واحلريات األساسية اإلنسانتتوق للسالم وبأن السلم والعدالة ضروريتان لتحقيق حقوق 

يف ديباجة امليثاق األممي، أين أكد على أن الدول ملزمة بالدفع  شاراتإ لهجند  : احلق يف التنمية - ب 
، )PDESC(أكد عليه يف العهد الثاين  يف جو من احلرية، ونفس الشيء   احلياةبالرقي االجتماعي ومبستوى 

قدم بشأن يف الت على أن االستمرارية هزيركبتمهية هذا احلق إذ ألارت إعالن طهران أهم الوثائق اليت أش ويعد
تتوقف على وجود سياسات وطنية ودولية سلمية، وفعالة للتنمية االقتصادية واالجتماعية،  اإلنسانحقوق 

الفصل بني جممل حقوق والتنمية  االقتصادية، وكذلك ال اإلنسانمؤكدا بذلك على العالقة بني التمتع حبقوق 
 .اإلنسان

ت والشعوب يف املشاركة والتمتع بتنمية اجلماعاميثل حق األشخاص ويعرف هذا احلق على أنه 
ية واحلريات األساسية اإلنسانمن خالهلا التجسيد الكلي للحقوق اليت  اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية، و

  )2(.يصبح ممكناً

د واملواثيق املقررة هلذا احلق توج، باإلعالن الصادر يف و أصدرت اجلمعية العامة العديد من العهو
على أنه من احلقوق غري القابلة للتصرف، ومبوجبه حيق لكل واحد املشاركة يف ذي نص صراحة ال، م1986

داخله لكل احلقوق أن تتحقق، أي يف  و ميكنتطوير االقتصاد، والتنمية االجتماعية والثقافية، والتمتع هبا، 
إلعالن، يف حني تنص املادة من هذا ا 01إعمال مجيع احلقوق إعماال تاما، وهو األمر الذي نصت عليه املادة 

  )3(.املوضوع املركزي للتنمية، و عليه أن يشارك بفعالية مع االستفادة من هذا احلق اإلنسانعلى كون  02

  

                                                 
  .174، ص1994، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، )العالقة والمستجدات القانونية( وحقوق الشعوب اإلنسانحقوق عمر سعد اهللا، ) 1(

(2) -NOAM CHOMSKY, « Les Etats Unies et le danger de la relativité » (de l’instrumentalisation des droits de l’Homme », 
NAQD, n°12, pp51-79, p60. 
(3) -PACE, Op.Cit, p 561. 
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شكل مع التنمية والسالم، بل تتعدى لت اإلنسانبني حقوق  فقط املالحظ أن اجلدلية ليست قائمة
 ال اإلنسان، كون التنمية وحقوق اإلنسانوالتنمية وحقوق ال ميكن الفصل بني السالم ثالثية مترابطة، حبيث 
عريف به يف نفس مكانة غياب من مشكالته، فهما يشاركان يف الت، بل يدخالن ض فحسب يؤثران على السلم

السياسات التنموية والبحث عن تلبية حاجياته قلب يف  الرتاعات املسلحة واحلق يف التنمية هو وضع الفرد
  .ية املستدامةاإلنسانا احلديث عن التنمية ومن هن األساسية

عيش فيه الكائنات اخلارجي والبيولوجي الذي ت يالبيئة هي جمموع  النظام الفيزيائ : احلق يف البيئة -ج
  .احلّية، وهي بذلك تشمل املاء، اهلواء، واجلو ويعد التلوث أهم أعدائها

ة هذا احلق، حيث أكدت من  توضيح صفمهية يفتعد اتفاقية محاية األوزون أكثر االتفاقيات الدولية أ
األضرار اليت من جهة، إهتمام اجملتمع الدويل حبماية البيئة املهددة للبشرية، ومن جهة اإلجراءات املبكرة للوقاية 

  )1(.ميكن أن حتدث خلل يف الطبيعة

وأعدت هذا الغرض  "يئةالقانون الدويل للب"ونظراً ألمهية البيئة وإنعكاساهتا على البشرية نشأ ما يسمى 
مؤكدة على اختراق  األنظمة " مستقبلنا املشترك"عدة جلان دولية منها جلنة بروتالند، اليت عرضت تقريرها 

البيئية للحدود الوطنية، وارتباط املشاكل البيئية واالقتصادية بالعديد من العوامل االجتماعية والسياسية كالفقر 
  .والنمو الدميغرايف

بالسلب على  تنعكس ، إذا حكرا على جمتمع دون غريه، وانعكاسات التدهور البيئيليست البيئة
الذي مينع  ميع يعيشون على سطح نفس الكوكب، إذ ال ميكن للحدود وقف التلوثسكان العامل، لكون اجل

بيئة نظيفة اليت تنبع من احلق يف يف احلياة، الغذاء، املاء النقي، و الفرد من التمتع حبقوقه األساسية كاحلق
  .صحيحة

 حقوق الجيل الثالث ومسألة السيادة  -4
 حتقيق دة وسلبياهتا علىاالسي إشكاليةل احلقوق من ح ا هذهالتساؤل عن الكيفية اليت تتمكن هبيبقى 

  .مميزاهتا أهم، واجلواب سيكون من خالل معرفة اإلنسانتنفيذ فعلي حلماية حقوق 

عدم يفضل . نسانية، وليس فقط للفرد بذاتهلكل اإل وجه هذه احلقوق مبحتواهاتت :حقوق مجاعية  - أ 
 اليس بدورهوإنسانية أيعترف هبا كمصطلح قانوين، وإمنا كلمة بشرية استعمال كلمة شعوب ألنه مل 

تثري اجلدل الذي  الكما ، ل وال النقاش يف حمتواه أو معناهيثري اجلد كمصطلح قانوين بل كمصطلح أخالقي، ال
من  االثاين، كوهنا ال متنح حقوقا فردية لذات الفرد، وال تربطها مبواطنته، بل لكونه فردحلق باجليلني األول و

 .ية، وبالتايل تتجاوز األولوية يف احلقوق اليت أثارت اجلدل بني جيلي احلقوق األوىلاإلنساناجلماعة 

                                                 
  .156، صالمرجع السابق الذآر، ) العالقة والمستجدات القانونية(سعد اهللا، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ) 1(
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لثاين، فهي مبعىن أهنا تندرج يف حمتواها حقوق اجليلني األّول و ا :ل احلقوق الفرديةحقوق تشم - ب 
واحملتوى االقتصادي واالجتماعي، وهي تفترض  تسهيل التمتع  اإلنسانحقوق توفيقية حتقق الربط بني حقوق 

باحلقوق الفردية، إذ تعد مفترضا أساسيا للتمتع باحلقوق الفردية لإلنسان، خاصة حبق احلياة، فاحلق يف احلياة 
فليعيش الفرد يف حرية البد من . اإلنساينائز األمن هو الشرط األّول للتمتع بكل احلقوق، ويعد أحد رك

ضمان السالمة اجلسدية بتجسيد حقه يف السالم وضمان أمنه الصحي، بتوفري حقه يف بيئة آمنة ونظيفة ، 
 فمن يضمن كل هذه احلقوق؟. وضمان أمنه من اجلوع، بتوفري حقه يف التنمية

قوق مجاعية، والتمتع هبا يستدعي التعاون مع كل ما مييز حقوق اجليل الثالث أهنا ح :حقوق تضامنية  -ج 
كون ضماهنا ال يتم من خالل تدعى كذلك احلقوق التضامنية، والداخلية، لذا  الفاعلني على الساحة الدولية

خالل مقدار ما تضعه من اتفاقيات دولية بشأن ميكانزمات احلماية األممية واإلقليمية أو حىت الوطنية، وال من 
، وإمنا يتم بالتضامن بني كل الفاعلني سواء كانوا دوال أو منظمات دولية، حكومية كانت أو اإلنسانحقوق 

 .مستقلة، أو جمتمعات مدنية

، فهي حقوق تنبع من ضرورة (Karel VASAK) كارل فازاكوحسب األب الروحي هلذا اجليل 
، وهي يف نفس الوقت حقوق إليهللوصول  اإلنسانتوحيد العامل، و تشكل املثل األعلى املشترك  الذي يسعى 

يف مواجهة الدولة، وتستوجب منها يف توفريها، فهي مجلة احلقوق اليت ال يتوصل لتحقيقها إالّ  اتضع نفسه
  )1(.بتضافر جهود كل الفواعل على الساحة االجتماعية

صبحت بالتايل أأينما تواجد وأيا كان، للفرد هذا أن  الكل أصبح مسؤوال عن ضمان احلقوق  يعين
واطنة واالنتماء السياسي، مما عتبارات املإل المسألة عاملية، ال ختضع للحدود و يع ومسألة احلماية، مسألة اجلم

أن يتدخل لضمان املمارسة الفعلية لإلنسان دون أن يعد ذلك تدخال  آخر عطي احلق لكل دولة أو أي فاعلي
  .يف شؤوهنا الداخلية، بإسم ضمان احلقوق

يف قلب  اإلنسانضع ية، أين ياإلنسان واملقاربة األمنية اإلنساينالذي حيمله مفهوم األمن  هذا املبدأ هو
البد من محاية السيادة الوطنية، فلضمان السلم واألمن الدوليني  عطيه األولوية علىيالدراسات األمنية ، و
ويعطي املصداقية للمقاربة  اإلنساينفهذا النسق احلقوقي الثالث، يروج لفكرة األمن  .حقوق اجليل الثالث

ية، اليت تنص بدورها على أن السلم واألمن الدوليني لن يتوصل اليها، دون محاية فعلية حلقوق اإلنسان األمنية
اليت تصبح يف نظر أصحاب حقوق اجليل ، وتستدعي هذه احلماية الفعلية التوسيع يف مفهوم السيادة، اإلنسان

ؤولية وليست مطلقة، فإن عجزت السلطة عن ضمان أمن وحقوق مواطنيها  سيادة مساإلنساينالثالث، واألمن 
حيق لغريها القيام بذلك، فأمهية هذه حلقوق بالنسبة للفرد، وللعامل تعطي احلجة الكافية ألي فاعل من التدخل 

  .منه الذايتأل الضماهنا لألفراد ألن السكوت عن انتهاكاهتا بسبب ضرر

                                                 
(1) Lawrence   GAY, « Trois catégories de droits fondamentaux » 
 www.agora.gc.ca/reftex/documents/droits-trois-categories-de-droits-fondamentaux 
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من  األساسية املشكلةوحلرياته  اإلنسانرورة االحترام الفعلي حلقوق  ضاإلنساينجند يف قلب األمن 
وحسب . اإلنسان محاية حقوقطرف اجملموعة الدولية، فاألمن الوطين وأمن الفرد، واألمن الدويل تستدعي 

Busan ام ويف خطاب األمني الع. يعد أمن الفرد قاعدة أمن الدولة، وأمن هذه األخرية يعد قاعدة األمن الدويل
على األمم املتحدة أن تضع الفرد يف :"أمام اجلمعية العامة، صّرح أنه م 2001 نوفمرب 10األممي الذي ألقاه يف 
  .لذا فللفرد األولوية على السيادة )1("قلب أي عمل تقوم به

ال يقضي فقط على اخلالف يف األولوية  بني جيلي إذ ، اإلنسان حقوق اإلنساينيقوي بذلك األمن 
ي ينقص كذلك من متاد بلبوضعه جلملة احلقوق األساسية الواجب إحترامها من طرف اجلميع،احلقوق 

 باسم األمن القومي، واضعا اإلنسانعلى الدولة هتميشها حلقوق  انكرسلطة يف عدم احترامها للحقوق، مال
  .إياها يف األولوية مقارنة بالسيادة

، وإالّ ميكن يف هذه اإلنسانهتا إلنتهاك حقوق حقوق اجليل الثالث للدولة بالتحجج بسيادال تسمح 
، ولألمن هلا ، كون هذه االنتهاكات تشكل هتديدا لضمان احلقوقاحلالة لفاعل آخر أن يتدخل يف شؤوهنا 

، وجتعل من محايتها أحد اإلنسان احترام حقوق اإلنساينمفهوم األمن يدرج بذلك . الدوليني رواالستقرا
  .ت الدولية املعاصرةاألهداف األساسية للمؤسسا

ال تقضي  اإلنسانبشأن حقوق  اإلنساينفهوم األمن ململشكلة احظ أن حقوق اجليل الثالث ويال
ة الدولة، فهي حقوق تضع نفسها يف مواجه VASAKعلى الدولة، إذ وكما ينص على ذلك بدورها 

متتع أكرب وفعال حلقوق الدراسة اجلدلية ضرورة تقوية الدولة لضمان و أظهرت . وتستدعي منها ضماهنا
  . األمن احملافظة على الدولة وتقويتهايستدعي ، اإلنسان و حقوق اإلنساينرض احترام األمن ، فلفاإلنسان

  
  

  
  

  
  

  

  
  

                                                 
(1) -Bertrand. G   RAMCHARAN, « Human security and human right »                                                            
www.humansecurity-chs.org/do/ramcharan.htm  
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  اإلنسانإشكالية عالمية حقوق : المطلب الثالث
  

يات جدال حول مسالة األسبقية بني القيم العاملية واخلصوص اإلنسانخلق اإلعالن العاملي حلقوق 
  .واحلديث عن عوملته للحقوق د الذي حيمله مفهوم األمن اإلنساينالثقافية والتساؤل عن اجلدي

 العالمية والنسبية الحقوقية  -1
بينما يدعو الثاين إىل  اإلنسانول بالعاملية املطلقة حلقوق ، يقول األاإلنسانظهر هناك تيارين يف جمال حقوق 
  .لمبادئ القيمية احملليةالنسبية واىل ضرورة إعطاء األولوية ل

كما سعا العهدين الدوليني  .اإلنسانتعد العاملية أساس اإلعالن العاملي حلقوق  : اإلنسانعاملية حقوق   -أ 
إىل حتقيق عاملية احلماية للحقوق اليت يتضمناها متصفني بذلك بالعاملية، وتوجد هناك  اإلنساناملرتبطني حبقوق 

ال يتعارض مبدأ عاملية ف )1(.يةاإلنسانر، وبفضل اختالفاتنا نصل إىل كلنا بشرغم اختالفنا ف: اءتني للعامليةقر
كما تسعى  اإلنسانيعد يف حد ذاته حقا من حقوق  يالثقايف الذاحلقوق مع اخلصوصيات الثقافية والتنوع 

 .فيذهاالعاملية إىل التقليل من سلطة الدولة بل تضع على عاتقها التزامات حتتاج فيها لسلطة الدولة لتن

أكد إعالن طهران ، أين اإلنسانومث التأكيد على عاملية احلقوق من خالل مؤمترين دوليني حلقوق 
فنصت ضرورة ملحة و ك اإلنسانعلى الالتقسيم، والتكامل بني حقوق  م1993 يف ، وإعالن فيينام1963يف

حريات ال شك فيها، وعلى األساس ولل اإلنسانأن اخلاصية العاملية حلقوق  على الفقرة األوىل من إعالن فيينا
  )2(.اإلنساناملشترك للحقوق املتواجدة يف شرف 

إىل معسكرين أثناء احلرب الباردة بوجود قراءتني متناقضتني مسح انقسام العامل  :النسبية احلقوقية  -ب 
 العاملية حبجةمبدأ العديد من الدول رفضت . حسب الثقافات والتوجهات اإليديولوجية اإلنسانحلقوق 

ت الدول ججحمسامهتها يف وضع اإلعالن الذي ترى فيه قيما غربية فتعدم بخصوصياهتا الثقافية وأخرى 
 اإلنسانحقوق يف جمتمعاهتا وجدت لضمان خري اجملتمع ككل وبأن ضمان محاية  اإلنساناإلفريقية بأن حقوق 

  .يكون من خالل محاية اجلماعة

ة نفسها يف نقاشات مؤمتر فيينا أين أبدت بعض الدول اآلسيوية وفرضت مسألة العاملية واخلصوصي          
أساس أن الثقافات والتقاليد احمللية البد أن توضع يف املقام األّول،  على بقيادة الصني حتفظها من مبدأ العاملية

ماعة يف الشخصية لصاحل اجل ةفاجملموعة اآلسيوية تعطي قيمة أكرب لإلنسجام االجتماعي وأكثر تضحية باملصلح
حني أن املعايري الدولية للحقوق بنيت على أساس مفاهيم عربية وترتكز على احلقوق الفردية، وهو األمر الذي 

 )3(.ال يناسب معها

                                                 
(1)- Michael  ELBAZ, « l’inestimable lien civique dans la société monde » in , APOSTOLIDIS, et al , Op.Cit, p 19. 
(2) -Hector, GROSESPIELL, « Universalité des droits de l’homme et diversité culturel » Revue internationale des sciences 
sociales, n°158, DEC.98, pp583-592, p585. 

  .202، ص208/  195، ص 1999، نوفمبر 17، العدد المستقبل العربي، "حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية"محمد فائق، ) 3(
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ال تثري اجلدل يف  ،ورغم رفض مبدأ العاملية فالكل يتفق على وجود حقوق مشتركة متتلكها البشرية
 04مجلة احلقوق األساسية اليت نصت املادة  يف وتعد .بذاهتاوقية مبجال معني أو جملموعة حق طوال تربأمهيتها 

كل الثقافات والديانات تعترف حبق احلياة وعدم على عدم جواز انتهاكها، إذ ) PDCP(من العهد األّول 
  .اإلخضاع للتنكيل والتعذيب وهتك األعراض فهي أدىن حقوق الفرد

هنا ختضع للديانات والثقافات احمللية، واملشتركة، وما ديعين هذا وجود قبول بعاملية احلقوق األساسية 
فهو القبول بنسبية احلقوق ورفض عامليتها املطلقة، وهذا يعين الفصل والتجزئة يف احلقوق والذي نصت كل 

 .على مشوليتها وتكاملهااملواثيق واالتفاقيات 

 من عالمية الحقوق إلى عولمتها -2
  .، غري أن الواقع يظهر أن األمر يتعلق بعوملتهااإلنسانكان التأكيد دائما على عاملية حقوق 

أكد مؤمتر فيينا على عاملية احلقوق وعدم جتزئتها وكأن  :واخلصوصية الثقافية اإلنسانعوملة حقوق   -أ 
، ةالتنمية املستدامذلك لصاحل احلقوق االجتماعية والثقافية اليت طاملا أمهلها الغرب، كما أكد على مبدأ احلق يف 

بذلك الغرب تقريب العامل من مفاهيم غربية عاملية حلقوق استطاع  ، واإلنسانبني أمهيته وحقوق وربط 
،غري أنَّ املسألة كانت  اإلنسانكما وردت  يف املواثيق الدولية، وكذا جنو فهم مشترك ملنظومة حقوق  اإلنسان

 .تدور حول فكرة  عوملة احلقوق و ليس عامليتها

التصديق على العهدين الدوليني قبل املؤمتر بعدما  إعالهناة األمريكية إىل ضطرت الواليات املتحدإو
  )1(.وأكد املؤمتر على عدم تعارض العاملية مع فكرة التنوع الثقايف واخلصوصية الثقافية .ترفض ذلككانت 

واليات بقضية عوملة، وليس عاملية احلقوق، فبزوال االحتاد السوفيايت متكنت اليتعلق األمر يف كل هذا 
 إعالنالفقرة اخلامسة من ية، وكمنظومة قيمية عامل اإلنساناملتحدة األمريكية من فرض تصور أمريكي حلقوق 

 وبصورةوأنه لزام على اجملموعة العاملية التعامل معها ككل  للتجزئةفيينا تنص على عاملية احلقوق وعدم قابليتها 
نظامها السياسي، االقتصادي والثقايف ترقية ومحاية حقوق  عادلة  وبنفس األمهية، وأنه على الدول مهما كان

يسعى إلعطائه صفة العاملية تفاديا يتعلق بذلك األمر بفرض تصور غريب للحقوق .ية وحرياهتا األساس اإلنسان
  .للحساسيات

حتد من دور الدولة وسلطاهنا وتضعف حدودها  حقوق االنسانوعلى العكس من العاملية فعوملة 
معطية األولوية آلليات السوق فإن كانت العاملية هتدف لتحقيق اتفاق بني املنتمني إىل حضارات السياسية 

ل الكربى خاصة يف اجملال خمتلفة حول عدد من احلريات واحلقوق، فالعوملة تثري املخاوف من هيمنة الدو
 أن العوملة يف جمال حقوق ال تقبل التجزئة وال التراتب، يف حني اإلنسانفتعين العاملية أن حقوق  .الثقايف

                                                 
  .203، صالمرجع نفسه ) 1(
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إذا حول التركيز كان . باعتبارها ثقافة األمة الصاعدةتعين تعميم مفهومه يف الثقافة األمريكية  اإلنسان
  )1(.ذات الصفة الغربية اإلنسانية وحقوق الدميقراطية والتنم

ثقافية وبذلك اخلصوصيات الال بفرض مؤمتر فيينا تصورا قيما دوليا مشتركا، ال يعترف باحلدود و
ة تعاقدية هلذا السبب رمهشت اخلصوصيات وفرض تصور قيمي وحيد يتمثل يف الفكر الليربايل الفردي بصو

  .صادقت الواليات املتحدة األمريكية على العهدين قبل انعقاد املؤمتر

صيات ال باحلدود وال باخلصو اإلنساينال يعتد مفهوم األمن  :اإلنسانقوق  عوملة حلاإلنسايناألمن   -ب 
وعلى مبدأ املواطنة العاملية، يف االتفاقيات الدولية، مرتكزا على  اليت حتد من متتع الفرد حبقوقه املنصوص عليها

باملنظور  اإلنسان جتسيدا لعوملة حقوق اإلنساينهذا من فكرة األمن  جيعل. قاسم البشر لنفس املبادئ واحلقوقت
 .الغريب

، ممكنا من بناء تصور أو جتانس  قيمي ةبالصفة املطلقة للسياد بدوره  يعتد الاإلنساينفتصور األمن             
 مفهوم أخالقي يؤدي إىل اإلنساينلكل البشرية بغض النظر عن اخلصوصيات الثقافية أو الدينية فمفهوم األمن 

مطلب خلق نظرية تفرض القيم الفردية الغربية يف حمتوى عاملي، وسيتضح ذلك جليا من خالل التطرق لل
 .الرابع

  
  

  
  

  
  

  
 
  

  
  

  

                                                 
(1) -ARAVENA, Op.Cit, p 13. 
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  ية المستدامةاإلنسانمقاربة التنمية : المطلب الرابع 
  

مقاربة :  ية، ومها اإلنساناملقاربة األمنية  ا  على مقاربتني تشكالن  معاإلنساينيرتكز مفهوم األمن 
انية من احلاجة، فإن الث ناإلنسافإذا كانت األوىل هتدف حلماية . ية املستدامة ومقاربة أنسنة األمناإلنسانالتنمية 

  .لّب املفهوم األمين اجلديد هتدف لتأمينه من اخلوف، وهو ما يشكل
 :في قلب التنمية اإلنسان .1

ات املنتهجة وعلى كل يف مركز كل السياس اإلنسان على جعل اإلنساينيؤكد مفهوم األمن 
مركزة على الدميقراطية واحلكم  يةية املستدامة تسعى لتحقيق هذه الغااإلنسانجند أن التنمية و.املستويات
  .وقد أكدت العالقة بني الثالثية يف مؤمتر فيينا، ومن طرف البنك العاملي وكذا القمم الفرنكفونية .الراشد

كان يدور احلديث يف البداية عن التنمية املستدامة، ملركزة على البيئة والتنمية  :التنمية املستدامة  -أ 
 .ور البيئي املتواصلكضرورة فرضها التده االقتصادية

تستجيب ملتطلبات احلاضر التنمية اليت "على أهنا  Bruntlandعّرفها تقرير  :تعريف التنمية املستدامة)  1- أ
يهدف بذلك املفهوم للتوفيق بني متطلبات ) 1(.رار بإمكانية األجيال القادمة من إشباع حاجاهتمدون االض

على استمرارية ودميومة املوارد الطبيعية، لتتمكن التنمية  باإلبقاء ،لبيئةالتنمية االقتصادية وضرورة احملافظة على ا
وبنائه مبعزل عن البيئة الالزمة االقتصادية من تلبية حاجيات األجيال القادمة، فال ميكن حتليل االقتصاد العاملي 

يال احلالية دون اإلضرار بتلك فالتنمية املستدامة تعين محاية البيئة واالستجابة حلاجيات األج. إلستقرار التنمية
  .القادمة

مشولية، على أساس أهنا املسار  ، األكثر م1992يف تقريره سنة  PNUDويعد التعريف الذي قدمه 
نمية الذي من خالله توضع السياسات االقتصادية، املالية، الطاقوية، التجارية، الزراعية، والصناعية هبدف إقامة ت

يالحظ تواجد البعدين اإليكولوجي واالقتصادي يف التعريف، من خالل و . و بيئياً مستدامة اقتصاديا، اجتماعيا
وأخريا ضرورة إشباع احلاجات يف احمليط االقتصادي  اقتصادي، اإلنتاج أو النمو يف حميط : ات ثالثةتوجه

  )2(.محاية البيئة أو التسيري العقالين يف احمليط البيئي

رغم االتفاق على أمهية البعد البيئي  يف التنمية االقتصادية، إالّ أن : مقاربات التنمية املستدامة) 2-أ
 .االختالف يكمن يف كيفية الوصول إىل االستدامة واملقياس املتخذ لقياسها، وجند يف ذلك مقاربتني

  

                                                 
(1) -Eddy FOUGIER, « Relations internationales et développement durable », Politique étrangère, n°4, Hiver99/00, pp931-
940, p932. 
(2) –Siméon  FONGANG, « Développement durable et développement humain : quelles mesures ? », Mondes en 
développement, tom24, n°96, pp67-72, p68. 
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 .Dوادفيد بريس  J. WARFORDهي للنمو، فحسب جريمي وارفور  األولويةأن  األوىلترى املقاربة 

PEARCE رط كايف إلعتبار التنمية هو ش رض التنمية  املستدامة بأن منو املخزون للرأس املال الشاملتفت
، رأس مال )اآلالت(، رأس مال صناعي )املعرفة(رأس مال بشري : ويشمل هذا املخزون على .مستدامة
تسيري جيد للبيئة،  لوصول إىل حالة منو متوافقة معلاملقاربة هتدف ). الطبيعة(، رأس مال بيئي )الطرق(هيكلي 

  )1(.النمو والتراكم اإلنتاجمن خالل التركيز على 

بذلك يعد ، وإشباعهاية والعمل على اإلنسانوتقترح املقاربة الثانية بأن تكون األولوية للحاجات  
سوى أحد أهداف التنمية  ليسية، إالّ أن الفقر اإلنسانالقضاء على الفقر أهم عندها من توسيع اخليارات 

و اقترح مقياس احلاجات  .لبعد البيئيدون إمهال ا Bruntlandاحلاجات يف تقرير مت تفصيل  و ستدامة،امل
ية، يف حني اإلنسانمركزة بذلك على التكاليف  M. GENNEية لإلشباع من طرف مارسل جيين اإلنسان

  .لقياس استدامة التنمية على التكاليف البيئية املقاربة األوىلركزت 

النمو : هو القائل بأن التنمية املستدامة هي جامعة لكل هذه املقاييس، أي  ،الغالبويعد التوجه 
فال ميكن قياس مدى االستدامة من خالل تزايد النمو االقتصادي  )2(.احلاجات ومحاية البيئة إشباعاالقتصادي، 

 .اإلنسانوتشمل  معاا م، ألن االستدامة تشملهفقط  يةاإلنسان احلاجات إشباعلوحده، أو من خالل مدى 

م، يف التقارير السنوية اليت 1990من  ابدء PNUDهو مفهوم أطلقه  :املستدامة اإلنسانية التنمية   -ب 
لنمو اإذ جند أن  .الفرد وكرامته القومي، وإمنا يف تزايد حرية نمية ال تعين فقط النمو يف الدخلكون الت يصدرها
اليت تشهد  آسياو جنوب والدليل هو دول جنوب شرق ، ي ال يعكس حتسن حتمي يف نوعية احلياةاالقتصاد

لذا فاحلديث مل يعد عن وتنمية مستدامة فقط، بل  3(.منوا  اقتصاديا سريعا، يصاحبه تدهور معيشة املالين
 .إنسانية، أي تتمحور حولهوكذلك  

  :تعّرف على أهنا: يةاإلنسانتعريف التنمية ) 1- ب
فتتمثل تنمية الناس يف بناء القدرات . ل الناسمن أجل الناس ومن قب ،تنمية الناس"   
وارد البشرية، وتعين التنمية ألجل الناس، أن مردود النمو جيب أن ية، عن طريق تنمية املاإلنسان

 علىفتعين متكينهم من املشاركة بفاعلية يف التأثري  أما التنمية من قبل الناس.  يظهر يف حياة الناس
  )4( "على حياهتمالعمليات اليت تشكل تأثرياً 

تضعه يف  الذيو، اإلنساينية املستدامة التوسيع يف اخليارات املمنوحة للفرد اإلنسانالتنمية  تعين بذلك 
من حتقيق إختياراته، وليس  اإلنسانيصبح بذلك النمو االقتصادي وسيلة لتمكني قلب التنمية كهدف هلا، و

                                                 
(1)- Ibid, p69. 
(2)- Ibid, p72. 
(3) -Sen AMARTYA, « Why human security? » 
 www.Humansecurity-chs.org/doc/sen2000.htm  
(4)- Fonds Arabe de développement économique et sociale, et PNUD, Rapport Arabe sur le développement humain2002 : 
Créer des opportunité pour les générations futures, Amman, Icones, 2002, p17-18. 
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إحداث التوازن ليس فقط بني الطبيعة والتنمية االقتصادية،  ، فتركز هذه التنمية علىهدفا للتنمية يف حد ذاهتا
  .، اليت حتتاج و تستوجب توفر العنصرين األولني اإلنسانبل تدمج معها خيارات وحاجيات 

من مفاهيم التنمية األخرى،  أوسعهي مفهوم : ية املستدامة مقاربة شاملةاإلنسانالتنمية  )2- ب
قاربة تنمية املوارد  البشرية تؤكد على رأس املال البشري فقط، وتعامل  ، فماإلنسانحىت منها املركزة على 

 اإلنسانالناس كمدخل يف عملية التنمية وليس كمنتفعتني هبا ، ويركز منهج احلاجات األساسية على متطلبات 
ملشكلة ني وليس كمشاركني يف العمليات اعالناس كمنتف إىل اإلنساينوينظر هنج الرفاه  .وليس على خياراته

  .احلقيقية ية تعد أكثر املناهج  مشولية إلحتوائها لكل هذه اجلوانب للوصول للتنميةاإلنسانفالتنمية  )1(.حلياهتم

حاجاته وتوسيع جمال  إشباعللتنمية، ومن  امركز اإلنسانمل تعد التنمية مستدامة فقط، وإمنا جتعل 
ثالثا، وهو  اتدرج معيارل ية الطبيعة والنمو االقتصاديثنائخيارته هدفها األول، فالعالقة تعدت التوفيق بني 

بالبيئة  اإلضرارزيادة النمو دون  يكون من خالل خلدمة الثالث، فالعمليوضع املعيارين األولني  أين ،اإلنسان
اربة أو مفهوم التنمية املستدامة من إىل ما حتويه مق فباإلضافةاحلايل واملستقبلي،  اإلنسانلتوسيع خيارات 

  .احلاجات األساسية وإشباع اإلنساينرأس مال يف التنمية اإلنسانية، العمل، ال يدرج كذلكناصر ع

كيفية قياس م 1990 سنة PNUDاقترح بدء من تقرير :  I D Hمؤشر التنمية املستدامة ) 3- ب
متوسط العمر مدى تعليم املراهقني  و: اجتماعيةالدخل الوطين ومؤشرات : ية بالتوفيق بني اإلنسانالتنمية  

مؤشر التنمية و.ال هناية هلا وتتغري مبرور الزمنية ونتائجها اإلنسان، فاخليارات اإلنساينلقياس مدى التقدم 
  :ثالثة أبعاد تظم أربع متغريات وهي تشكله من ية مؤشر مركب على أساس اإلنسان

 .العمر املتوقع عند امليالد، لشمل بعد احلياة الطويلة والصحية ✓

 .لغني امللمني بالقراءة والكتابةنسبة البا ✓

 الثاين بعد املعرفة مع  التعليم ليشمل مبستوياتجمموع نسبة االستحقاق  ✓

. احلقيقي للفرد، ليكون مؤشرا بديالً عن املوارد املطلوبة ملستوى معيشي الئق اإلمجايلالناتج احمللي  ✓
عن الترتيب  ية عنهاإلنسان ةمؤشر التنمي أن الترتيب العاملي للدول يتغري وفق "أ7رقم "يالحظ وفق امللحق و

 .االقتصادي لنمواملوضوع وفق ا

لقياس  IPH2مع مؤشر ، م1997 سنة PNUDيف تقرير   I PH اإلنساينواستعني كذلك مبؤشر الفقر 
الفقر يف الدول الصناعية بنفس مبادئ قياس الفقر يف الدول النامية لكن بأقلمتها مع الواقع االجتماعي 

 ء،من الفقرا% 17و  07احتواء الدول الصناعية على نسبة ما بني  IPH2يظهر و. دي للدول الصناعيةواالقتصا

تسجل يف قمة الدول الصناعية من حيث متوسط الدخل، تعد احلاوية  أن الواليات املتحدة األمريكية اليت فنجد

                                                 
(1) -Ibid, p20. 
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توسط الدخل، فلم يعد حيسب ألعلى نسبة من الفقراء، فيالحظ عدم وجود تناسب بني مستوى الفقر ونسبة م
  ) ب7امللحق رقم  (اإلنساينالفقر من خالل املدخول وإمنا أدرج فيه البعد 

 ية، الدیمقراطية والحكم الراشداإلنسانالتنمية  .2
أصبح احلديث وجتسيد التنمية، وبتطبيق النمط الدميقراطي الغريب،  اإلنسانيقرن مدى احترام حقوق 
للحقوق فللوصول إىل حتقيق فعلي  .قوق يف العوملة بدال من العامليةمسألة احل عن مدى توافق الثالثية مدخلة

توسيع إنَّ ألقليات ، وضامنة للفصل بني السلطات ومعطية احلسابات للمواطنني، ل اندماجية البد من دمقرطة
عبري عنها، ملنح األفراد حرية الت ية، حيتاج األمراإلنساناملشكل هلدف التنمية  اإلنسانمستوى خيارات 

  .واملشاركة يف اختاذ القرارات املؤثرة على خياراهتم، الشيء الذي تضمنه الدميقراطية واحلكم الراشد

يفترض هذا التصور وجود دولة ال تسعى خللق سعادة مواطنيها، : يةاإلنسانالدميقراطية يف لب التنمية   -  أ
ومستعدين  أفراد نقديني، ووجود أمة ذات هإلي يريدون الوصولوإمنا خلق الشروط اليت متكنهم من معرفة ما 

كما . على أن يكونوا فاعلني اجتماعينيكانوا غري قادرين  للتنمية إنال وجود للدفاع عن استقالهلم، إذ 
من التعبري بصورة تضامنية، مما يعين أن املشاكل ال تعاجل على مستوى  يفترض وجود مؤسسات متكن األفراد

 )1(.اجلمعيات هلا كذلك جزء من السلطة و تاملؤسسا، الدولة،بل املناطق احمللية

 الدفع بالتنمية اجة إىل احلكم الدميقراطي، الذي مبقدورهية املستدامة حنن حباإلنسانولتطوير التنمية  
و ذلك لتمتعهم باحلريات ه ميكن  األفراد من املشاركة يف القرارات اليت تنعكس مباشرة على حياهتم لكون

دورها الفعلي يف  على من حقها االنتخايب، مما ينعكس حترماملرأة يف السعودية والكويت  تزال األساسية، إذ ال
وسائل الضغط لتبين سياسة متكنهم من التوسيع يف السياسية لألفراد  وتعطي كذلك احلرية . التنمية إحداث
من ضحايا  ىأعلمليون شخص، أي  170م عنف الدولة قضى على حوايل 20فخالل القرن  ،خياراهتم

لن ندخر أي جمهود لترقية الدميقراطية، "األلفية أنه  إعالنيف  كويف عّنانوقد صّرح  .احلروب مابني األمم
  )2(".املعترف هبا على الساحة العامليةوتقوية دولة  القانون وكذا احترام كل احلقوق واحلريات األساسية 

اليت ترتكز على حرية التعبري الشعب الذي حيدد "ا لدميقراطية على أهنم، ا1993 يف ف مؤمتر فييناو عّر
ال تعين الدميقراطية " باملشاركة يف كل مظاهر احلياة مقتصادي واالجتماعي والثقايف، ويقونظامه السياسي واال

 ة ملؤسسات الدولة، لذلكحكم وإمنا كذلك مبدأ اجتماعي البد من بنائه من القاعدة، إضافإذا جمرد نظام 
الجتماعي كوهنا األكثر ضمانا للتناسق اييد الدول النامية بالدميقراطية لاملاحنة للمساعدات تق تشترط الدولة

احلديث عن دمقرطة األنظمة أو االختراق الدميقراطي، الذي يعين اهنيار بذلك مبدأ و. وللمساواة بني اجلميع
  .دون أنَّ يعد عمال تدخليا وقيام التعددية السياسية، لدرجة أنه يصبح يفرض بالقوة األنظمة التسلطي

                                                 
(1)-Eugène ENRIQUER, « Démocratie capitaliste et développement en Europe occidentale »in , MAPPA (Sophia) (dir) 
Développer par la démocratie ? Injonction occidentale et exigence planétaires, Paris, Karthala, 1995, p113-114. 
(2)- PNUD,Rapport mondial sur le développement humain :Approfondir la démocratie dans un monde fragmenté, Bruxelles, 
Boeck université 2002, p03. 
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لقضاء على احلكم ل لغزو العراق الواليات املتحدة األمريكية إقامة الدميقراطية كان تربير و حجة 
فقد . "وهو أمر يتناىف مع لب الدميقراطية ذاهتا، اليت تعين حرية اإلنتماء إىل شيء ما .االستبدادي للحزب البعثي

و تعد الدمقرطة  )1("عاملي إىل التزام عاملي، وهي طريقة إلحتواء األخرجتول ما شكل من قبل الغرب كقانون 
. قد ال يتماشى وخصوصيات الدول النامية  وال مع التنمية يف حد ذاهتافرض تصور غريب لنظام احلكم، الذي 

نمية تظهر حالة الشيلي وبعض الدول  اآلسيوية أن األنظمة املتشددة غالبا ما تكون تلك الضامنة ألحسن تو
  ) 2(.بناء الدميقراطية على أنقاض اإلفالس يف أي حال من األحوال ، فال ميكناقتصادية

ونظرا لضعف وحلداثة املؤسسات الدميقراطية، يعتقد لعديد من املالحظني أن األنظمة التسلطية هلا 
 يضرقرار كون الالاستجناحات، يف مبادراهتا اإلصالحية، منه على األنظمة الدميقراطية،   حتقيقأكثر يف  حظوظ
عدم قيام عالقة لالعديد من الدراسات فتشري هتديد االستقرار،  اإلجتماعية أنلفقر والالمساواة و ميكن ل، بالنمو

   )3(.أوتوماتيكية بني طبيعة  األنظمة السياسية والنجاحات  االقتصادية

ى كل جمتمع أن يؤقلمها حىت و إن كانت قيمة عاملية، بل جيب عل ال ميكن إذا فرض الدميقراطية
فلو طبق منطق . و نشر االمساواة  ريها بواسطة مرجعياته الذاتية، وإالّ أدى العكس إىل عدم احترام األقلياتويث

األغلبية بصورة آلية داخل الدول ذات التمايز اإلثين، سيؤدي األمر إىل إقصاء بعض األقليات من اجملاالت 
لذا بناء السالم ال يكون بفرض . اخل النسيج االجتماعي وكذا العنفاملؤسساتية، حمدثة بذلك التفرقة د

  .و زرعها يف اجملتمعات الدميقراطية، مبنظور غريب، وإمنا العمل على نشر ثقافة الدميقراطية وثقافة السلم

الذي يقصد باحلكم  (B.M)تطور املصطلح يف ظل البنك العاملي  :ية اإلنساناحلكم الراشد والتنمية   -  ب
مرادفا احلكم الراشد يعد بذلك دولة، د الطريقة اليت هبا تسري السلطة املوارد االقتصادية واالجتماعية للالراش

فهي بذلك مقاربة تنطلق . كل ما قد ميس بالتسيري  االقتصادي وبسياسات االقتصادأي بلتسيري جيد للتنمية، 
  )4(.من فكرة التقليل من تدخالت الدولة لصاحل السوق

ية عوامل اقتصادية فقط، ولكن حميط حيظى بالتسيري احلسن لألعمال العمومية اإلنسانالتنمية ال تتطلب 
يدرج العالقات  Bonne gouvernanceفمصطلح احلكم الراشد . والذي أضحى شرطا للمساعدات الدولية

 اآلسيوية ذاتالدول يالحظ أن بعض  هإالّ أن املواطنني، أي النظام الدميقراطي،بني احلكومة، اجملتمع املدين، 
منه عن الدول اإلفريقية اليت تعترف بسيادة  التنميةالفّعالة تتوجه أكثر حنو  اإلدارةاألنظمة التسلطية، وذات 

لذا يقترح مفهوم احلكم الراشد ثالثة . الشعوب واالنتخابات، ولكن ذات جهاز إداري ضعيف وغري فّعال
  :أقطاب

                                                 
(1) -Sophia MAPPA, « l’injonction démocratique dans les politiques Européennes de développement » in , MAPPA, Op.Cit, 
 p 136. 
(2) -LEGAULT, Op.Cit. 
(3) –Francis  KARN, « les programmes d’ajustement structurel et les conditions d’un développement durable en Afrique », 
Mondes en développement, tom24, 96, pp57-65, p57. 
(4)- Bonnie CAMPBELL, « Gouvernance : un concept A politique ? » 
 www.ceim.uqam.ca/textes/gouvernance-Hcci.htm  
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 .املشاركة الشعبية يف اختاذ القراراتو  صريورة وضع القواعد: السياسياحلكم  ✓

 .تتعلق بصريورة املوارد واألعمال االقتصادية: احلكم االقتصادي ✓

احلكم الطريقة اليت هبا تطبق السياسات والقرارات، املتفق عليها، فاملالحظ هو أن  و هي:احلكم اإلداري ✓
و منه  ية  املستدامةاإلنسانة ليس اهلدف يف حد ذاته، وإمنا لشرط  الضروري لتحقيق التنميالراشد 

 .االستقرار و السلم

أقلمة دور " الدولة يف عامل متغري"، حول التنمية م1997يف تقريره سنة مصطلح احلكم الراشد واقترح 
إحياء  إعادةعليها القيام هبا، مع زيادة قدرهتا عن طريق واليت ميكنها  األعمالالدولة وقدرهتا يف تنفيذ 

اعد واملؤسسات اليت لتمكني الدولة من تقدمي اخلدمات واألمالك، وإقامة القو بب ذلكيرجع س، واملؤسسات
  .بذلك تصورا وظيفيا للدولة يضع البنك العاملي.أحسنبصورة من النمو، ولكل واحد العيش  متكن األسواق

  : مخسة أنواع من احلجج لصاحل تدخل الدولة وهي N. Stern ستارن وقد وضع       

 .الفقر وحتسني توزيع املداخيل الوقاية من ✓

 .تأكيد احلق يف بعض اهلياكل واملمتلكات كالسكن والصحة ✓

 .حق األجيال القادمة عن طريق محاية البيئة ✓

 .مساعدة املسنني واملعوقني والوقاية من االحنراف ✓

 )1(.ضمان حتسني األسواق ونشاطات القطاع اخلاص ✓

من  ليدعو للتقليبعدما كان باجملال االجتماعي ملي البنك العال عن سبب اهتمام لتساؤيثار بذلك ا
أكثر السابق أن احلقيقة هو انه جيعل من النموذج غرييدعي هذا األخري أنه جيدد موقفه السابق دور الدولة،ف

ضرورة وجود استقرار اجتماعي وشرعية أحسن البنك العاملي يرى .ا من الناحية السياسيةة وإستقراريفعال
مما فرض ،اجنرت عنه نتائج على املستويني االجتماعي والسياسي  ،ألن انسحاب الدولةسيكي للنموذج النيوكال

 م،1977يف تقريره سنة "وضع قواعد اجتماعية واقتصادية"فاملبحث املعنون . سياسة التحرك لتدارك اخلطر
ه تعن اهتماما همن لالستثمارجييب أكثر عن اهتمامات احملافظة على االستقرار السياسي واالجتماعي كشرط 

  .2على وجود القواعد االجتماعية واالقتصادية ةواملساواة املرتكز االجتماعيةبالعدالة 
يف ملتقى اقيم بعد نشره للتقرير إىل وجود أربع حاالت تؤدي فيها الالمساواة BMوقد أشار 

  : فالالمساواة تؤدي إىل. االجتماعية إىل عرقلة وتأخري النجاعة االقتصادية للدولة
  .الالاستقرار  السياسي مما يعرقل حركة االستثمار ✓

                                                 
(1)-KARN, Op.Cit, p 60. 
(2 )-CAMPBEL, Op.Cit. 
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  .قد تقلل من مقدرة اجلماعات االجتماعية يف الوصول إىل اتفاق متبادل ✓

  .قد تفشل بروز معايري تساهم يف ترقية الفعالية كالثقة ✓
  )1(.قد تقلل من فعالية ميكانيزمات التحفيز، كتغري مستوى األسعار ✓

بالدميقراطية واحلكم الراشد يف إطار تنمية إنسانية، ال ينبعث من  جند من كل هذا، أن  االهتمام
إحساس أخالقي إلخراج الفقراء من احلاجة، واملتخلفني من ختلفهم، وإمنا هبدف خلق جو ميكن من استمرارية 

ساواة لذا فال ينظر للم. اقتصاد الدول املتقدمة وبقائهاو اإلنتاج والتسويق واالستهالك، وبالتايل دميومة من
االقتصادية خاصة للقطاع اخلاص  االجتماعية كهدف أو كحق ولكن كوسيلة لتحسني النجاعة والفعالية

 .إلبقاء على ثقة املستثمرينول

على لعمل االبد من  ،لذا. األخالقيةضرورة تفرضها املصاحل املادية أكثر منها  دبالفرفيعد االهتمام 
  .نظرا لتنامي ظاهرة عوملة الفقر زيادة يف املساعدات ألجل التنميةإقصاء الفقر واجملاعة ومحاية البيئة وال

 يةاإلنسانأهداف التنمية  :والبيئةالفقر  .3
حلقوق  ايرئيس اللتنمية وحتدي ايشكل اقتالع الفقر هدف: خطورة الفقر والتدهور البيئي على التنمية  -  أ
مليون يعيش بأقل من  12ة، وحوايل مليون شخص يعاين من اجملاع 790هناك يف القرن احلايل، إذ  اإلنسان
يعدون ضحايا غري و )2(مليون شخص يف الدول الصناعية يعيش حالة سوء التغذية 8كذا  ، وواحد يوميادوالر 

 .و عبئا على جمتمعاهتم  مرئيني للفقر

 لذا .ين احلرمان من القدرات واخلياراتكونه يعل و مهددا هلا يةاإلنسانلتنمية ا لالفقر نقيضو يعد 
مؤسسات حكم  تساهم يف خلق الظروف  إجيادفالبد من  .تاحلكم الراشد إىل حترير هذه القدرايسعى 

من خالل  اإلنسانية، معززة بذلك رفاهية اإلنسانالسياسية واالقتصادية  واالجتماعية الالزمة لتحرير القدرات 
  .القضاء على الفقر، وإجياد فرص العمل ومحاية البيئة

مل الدولة ملسؤولية تقوية الفقراء بتوليها مهمة اإلنتاج للسلع واخلدمات، إذ أظهر هذا وال يعين هذا حت
الرأس مال املختلفة من خالل إجراءات العدالة يف  فالنهج فشله، وإمنا يطلب منها أن تكفل هلم توافر أصنا

  )3(.التوزيع

الغابات وانتشار التصحر املؤدي  اقتالع أشجار ظاهرة  الفقر الذي يعاين منه  العامل الثالث منيزيد  
، الفقر نظرا لترابطهما إقصاءال ميكن معاجلة التدهور البيئي دون ، لذا األرضإىل الزيادة يف درجة حرارة 

رب الغازات وقّعت على اتفاقية هتدف لوقف تس Rioدولة يف قّمة ريو  150وتداخل أسباهبا، وجند أكثر من 
  .قة األوزون و بذوبان الثلوج اجلليديةاملهددة لطب خاصة منها الكربونات

                                                 
(1) -CAMPBELL, Op.Cit. 
(2) -PNUD, Rapport mondial sur le développement humain2000, Paris, DEBOCK et LARCIET, 2000. p08. 
(3)-Fonds Arabe de développement économique et sociale et PUND, Op.Cit, p124  
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على النمو فحسب، بل وكذلك  اإلنسانعلى السلبية املتزايد بالبيئة ليس إلنعكاساهتا  مويرجع االهتما
س الدول حمدثا إفالدوران العجلة اإلنتاجية،  استنفاذ املواد الطبيعية غري القابلة للتجديد سيعطلألن االقتصادي، 

رخاء الشمال على حساب حتطيم أو تلويث بعض األنظمة البيئية، ولو اتبع لقد كان . عالصناعية والعامل أمج
النمو وترية إبطاء بوقف أو باألمر وفق التنمية املستدامة ال يتعلق  و.ناجلنوب نفس املسلك سيدمر الكو

أن الغرب و و املالحظ ه. واجب إتباعه خاصة من طرف اجلنوبحتد يد املسلك المبجرد االقتصادي، وإمنا 
فنجد  .ضرورة اقتالع الفقريف  هي يركز على خطورة تدهور البيئة يف حني أن العامل الثالث يرى أن األولوية

تنبع من طبيعة املشاكل اليت يعاين منها كل  إختالف الرؤى يف احلاجات واألولوية ببني الدول واجملتمعاتأنَّ 
  .لألولويات و احلاجات هجمتمع ومن منضو ر

من  % 53مسئولون عن  غىن الذين يعيشون يف الدول األكثر من سكان العامل % 20أن   يالحظ
من سكان الدول األكثر فقراً، فصحيح أن  % 20بالنسبة إىل  % 3مصادر ديوكسيد الكربون، مقابل 

فيها  الواحد يصدره الفرد ة ماب الدول املنتجة هلذا الغاز، إالّ أن نسيك، والصني، وأندونسيا تعد من أكرباملكس
طن يف  20.5طن يف الصني مقابل  2.7طن سنويا يف املكسيك،  3.9يبقى ضعيفا جداً، إذ جند  من هذا الغاز

  )1(.طن يف أملانيا 10.2والواليات املتحدة األمريكية، 

 فرغم الفقر وما حيدثه العامل املتخلف من أضرار بالبيئة، تبقى الدول الصناعية األكثر إنتاجا للغازات 
رة بالبيئة وبطبقة األوزون اليت تعاين من رقاقتها ، ونظرا لعدم إمكانية الرجوع إىل الوراء ووقف التنمية املض

 االقتصادية فعليها كبح اجلنوب حفاظا على البيئة وعلى دميومة املوارد الطبيعية لكوهنا مسائل ذات يعد كوين
  .وضرورية الستقرار  الدول الغنية

ية أن تساهم بفعالية يف خلق اإلنسانميكن للمساعدة التقنية : دول الناميةحقيقة املساعدات لل  -  ب
دميقراطية والوقاية من الرتاعات ، اإلصالحات الهام لتفضيل  لاستقرار الدول النامية، وترى كندا أهنا عام

ل أوروبا يف الدول األفريقية ويف دو منتتماشى بذلك التنمية مع األالسوق، و اقتصادوضمان االنتقال إىل 
 )OCDE(التابعة ملنظمة التعاون لغرب أوروبا " وجلنة املساعدة للتنمية" G7وجند أن  )2(.الشرقية والوسطى

املقدمة للدول النامية، لكون ) دوالر مليار 50حوايل (من املساعدات العمومية العاملية للتنمية  % 90يضمنان 
تنافسي، وذو اعتماد األمن الدويل واجلهوي يف عامل  يف طريق النمو يساهم يف حتسني ةالسائررخاء الدول 

زحف اهلجرة ومحاية : ومتبادل، بني الشمال واجلنوب، نظرا لضرورة العمل املشترك حلل مشكلني هامني مها 
 ) 3(.البيئة، فالتعاون هو استثمار مستقبلي

وب ال تنبع من ندى دول اجلية لاإلنساناملساعدات للتنمية اليت يزيد الطلب عليها حبجة ترقية التنمية 
تنعكس على اقتصاديات الدول املتقدمة نفسها،  تصور أخالقي وإمنا لكون الوضعية االقتصادية هلذه الدول

                                                 
(1)- PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 98, Paris, Debock et Larciet, 2000, p05. 
(2) -GERVIS, et ROUSSEL, Op.Cit, p 41. 
(3)- COLLARD, Op.Cit, p 210. 
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إذا :"يؤكد على أنه  العامليةالشركات الطاقوية  إحدىرئيس  Percy BALMENIK سي باملنيكرب فنجد مثال
التوترات بني املالكني واحملرومني من الثروة، وسيكون هناك زايد ستت مل ترفع املؤسسات حتديات الفقر والبطالة،

  )1("لإلرهاب والعنف ارتفاع

الدول تساهم يف منو كوهنا تناقص املساعدات للتنمية ال يساعد ال مصاحل الدول الغنية وال الفقرية، إذا 
 القروض لدىه املساعدات لشراء غالبا ما تستعمل هذالذي أكدته العديد من الدراسات ، إذ  هلا، األمر املاحنة

هلذه الدول ، وخلق مناصب الشغل  فيساهم ذلك يف منو الذايت .املشروطةاملساعدات  إطارالدول املتقدمة يف 
  ) 2(.النامية يعد شرطا ضروريا ألجل الدفع بالنمو الشامل واملستدمي للكوكب لمنو الدولذا. فيها

ة للدول النامية تعد أحد احللول للمشاكل احلالية واملستقبلية ويؤكد الغربيون أنفسهم أن التنمية الفعلي
مساعدة العامل الثالث هو مساعدة "الوضعية بعبارة  F. MITTERANDميترو للدول الغنية، وقد خلص 

وقد يكون يشري هنا إىل  الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تربح من خالل االستغالل والتصدير للعامل " أنفسنا
هبدف منع  تمليار دوالر كان 50بأكثر من و املقدرة  م1994فنجد املساعدة املقدمة للمكسيك سنة الثالث، 
 .س املساعدة لغريها كروسيا مثالًنظام النقدي بأكمله إذ مل تقدم نفإهنيار ال

لى ني فلو كان كل هتديد عاإلنسانية واألمن اإلنسانإىل العالقة بني التنمية  اإلشارةالبد يف األخري من 
 ألصبح هذا األخري جمرد من أي قيمة حتليلية، فلو كان مصطلح اإلنساينيعد هتديدا على األمن  اإلنسانرفاهية 
الحظ حيل التطبيق يف نشاطات عملية،لذا يهو جّيد فسيصبح مست واسعا يشمل كل ما مفهوما اإلنسايناألمن 

  .الذي يعد شرطا لألوىل اإلنساينمن األمن  أوسع  ةالتنميأن 

  اإلنساينالتوسيع يف اخليارات املمنوحة للفرد، يف حني أن األمن  أهناية على اإلنسانفقد عّرفت التنمية 
مرهون يكون بذلك تقوية احدمها يار اهتم بكل حرية وبدون أخطار، وممارسة خ هميدرج فكرة أن األفراد ميكن

حتت رعاية الدولة، ولكن أن يكون لديهم   فكرة أحد األفراداإلنساينبتقوية اآلخر، فال يدرج مفهوم األمن 
  )3(.نساين أن يتمكن من إشباع حاجياتهجيب على كل فرد إهم بأيدهم لذلك الوسائل ألخذ مصري

 اإلبقاء نظرا إلرتباطها بصفة املواطنة، لذالك يعدا بالدولة نفسها، اإلنسانيتأكد إذا ارتباط حقوق 
ضعيفة  اإلنسانإالّ أن فاعلية احلماية الدولية حلقوق . الضامنة هلا اعلى الدولة شرط لتمتع الفرد حبقوقه كوهن

يف شؤوهنا  سيادهتا، أي مببدأ الالتدخل أمببدلتمسكها وعاجزة عن فرض احترام الدول إللتزاماهتا التعاقدية 
  .الداخلية

من اهلرمية  ادءب اإلنسان حلل املشاكل اليت أثارهتا مسألة حقوق اإلنساينفتّم االستعانة مبفهوم األمن 
من  04اليت أكد املفهوم اجلديد على جمموعة من احلقوق األساسية كحل للثنائية احلقوقية واليت مشلتها املادة 

                                                 
(1) -RAMONET, Op.Cit, p 39 
(2) – Rachid SFAR, mondialisation , régularisation et solidarité, Paris, L’Harmattan, 1999, p250-251. 
(3)-PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 94, Paris, DEBOCK LARCIET, 2000, p24.                                                                           
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لقا لصعوبة الفصل اع اإلشكالال يزال ، رغم هذا اقي احلقوقواليت تعد شرطا للتمتع بب) PDCP(العهد األّول 
  .و املتمسك مببدأ االفصل يف احلقوق يزال يرفضه البعض ابني األساسية والثانوية، وهو األمر الذي م

 يضع جمموعة حقوق اجليل الثالث وهي احلقوق  اإلنسايناحلماية، فإن األمن  ةشكاليإل أما بالنسبة
 بسيادهتاهذه احلقوق حتجج الدولة  ال تقبل  .عن غريه اجلماعية والتضامنية حبيث يصبح كل واحد مسؤوال

احلماية الفعلية هلذه احلقوق  إذا رفضت تدخل ملنح أن ي لفاعل آخريسمح ذلك ، وإالّ اناإلنسحقوق  النتهاك
تنبع من املسؤولية اجلماعية والتضامنية،  ملسألةكون الدون أن يعّد ذلك تدخالً،  ،أو عجزت الدولة عن ذلك

ية اإلنسانية املقاربة للتنم والبيئة مها أساس فاحلق يف السلم هو أساس مقاربة أنسنة األمن، واحلق يف التنمية
  .اإلنسايناملستدامة املشكلني ملفهوم األمن 

عوملة احلقوق بفرض  وإقامة جتتازوها على اإلنسايناألمن  ممفهو،يعمل العاملية  إشكاليةوخبصوص 
اعتداده مبسألة احلدود وال باخلصوصيات الثقافية لتركيزه على املواطنة  ممن خالل عدتصور قيمي غريب، 

  .و الدميقراطية و كذا احلكم الراشد والتنمية اإلنسانعاملية، والربط بني حقوق ال
ية املستدامة، وضرورهتا املتزايدة، وجتسيدها لعاملية املشاكل اإلنسانما مت قوله حول التنمية  كل رغم

 األمر من صميمينبع . العامل الثالثمن واحللول، فتبقى كل املساعي هتدف محاية الدول الغنية أكثر مساعدة 
أو الوضعية  من الناحية االقتصادية سواءاملصلحة املادية وليس األخالقية، ألن استمرار العامل الثالث يف التدهور 

األمنية يشكل خطرا على الدول املتقدمة ذاهتا،مما يستدعي منها التدخل و تقدمي املساعدة الكافية و املشروطة 
ا ، و إمنا للتقليل من سوء وضعيتها ضمانا الستمرارية اإلستقرار الدويل ، و ليس جلر الدول املتخلفة إىل مرتبته

  محاية لنفسها
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« Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les 
droits de l’homme seront violés en quelques partie du 
monde ».                  

René CASSIN (1968) 
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يكون . متكامالن وفق منحيني اإلنساناحلديث عن حقوق يكون 

من خالل املواثيق  ،اإلنسانبالتطرق للقانون الدويل حلقوق املنحى األّول 

كونه من ل، فيها  واالتفاقات الدولية، وكذا من خالل املركز الذي يشغله الفرد

زيد من لب بامللكونه من يطايتمتع هبذه احلقوق، ومن جهة أخرى من جهة 

 وفق اإلنساينبدراسة القانون الدويل يكون أما املنحى الثاين ف .و احلقوق احلرية

سواء كانت دولية أم  الضمانات اليت يقدمها للفرد، يف حالة الرتاعات املسلحة

  .داخلية

 والقانون الدويل اإلنسايناألمر دراسة العالقة بني األمن بذلك يستدعي 

، من خالل معرفة ما اإلنسانالقانون الدويل حلقوق ب عالقته بعد دراسة اإلنساين

يقدمه هذا املفهوم اجلديد من تصورات جديدة، تدخل حتسينات على القانون 

، اإلنسان، جلعله أكثر ديناميكية ومتكنا من فرض احترام فعلي حلقوق اإلنساين

  .كهدف عاملي و كانشغال كوين وضامنا بذلك االستقرار واألمن الدوليني
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  ياإلنسانخصوصية القانون الدولي : المبحث األول
  

وال  ، ال من حيث الزماناإلنسانال يعين القول بوجود قانون دويل إنساين، الفصل يف مسألة حقوق 
هبا يف حالة الرتاعات املسلحة، إذ  من حيث املكان، وإمنا النص على جمموعة حقوق خاصة، البد من االلتزام

، عدى األساسية منها، مما يستدعي معرفة االضطرابات االستثنائية إىل تعطيل العمل باحلقوقتؤدي حاالت 
  .جمال اهتمام هذا القانون

  

  ي اإلنسانمجال اهتمام القانون الدولي : المطلب األّول
  

الرئيس  Max HOBER، من طرف ماكس هوبر 1972 سنة اإلنساينإبتكر مصطلح القانون الدويل 
 وكذا املنظمات الدولية، نيالدولية للصليب األمحر، مت تبنيه من طرف معظم الفقهاء القانونيالسابق للجنة 

  .ودارسي القانون والعالقات الدولية
I.  ي اإلنسانتعریف القانون الدولي  

، األشخاصيعرف هذا القانون على أنه جمموعة القواعد القانونية من القانون الدويل، اليت تستهدف   محاية  .1
، فبقصد به محاية األعيان اليت ال عالقة هلا مباشرة أوسعاء الرتاع املسلح، ويف معىن ني من جرواملصاب

بالعمليات العسكرية، أي تلك اليت ال تعد أهدافا  عسكرية، إذ يشترط يف هذه األخرية أن تكون معدة خلدمة 
 )1(.غرض عسكري وان تكون حممية عسكريا

هو رتاعات املسلحة، وخالل ال غري عسكري أو مل يعد كذلك ما هو يهتم القانون الدويل إذا بكل
دويل، وال هبا يسمح للمقاتلني باللجوء إليه، مركزا  أمهو نزاع داخلي هل تعريف ال حيدد طبيعة هذا الرتاع 

  .فقط على ما هو مدين وما هو عسكري
 وقد عّرف مؤخرا من طرف اللجنة الدولية للصليب األمحر على أنه .2

 واعد الدولية املستمدة من االتفاقيات أو العرف، والرامية على وجه التحديدجمموع الق:"
ية الناشئة بصورة مباشرة عن الرتاعات املسلحة الدولية وغري اإلنسانإىل حل املشاكل 

 الدولية، واليت تقيد ألسباب انسانية حق أطراف الرتاع يف استخدام طرق وأساليب احلرب
عيان واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب هلا، أو حتمي األ اليت تروق
 )2("الرتاعات

                                                 
  .100، صرجع السابق الذآرالمفي ،عبد العظيم و غيره ، " امخل إلى القانون الدولي اإلنساني"زيدان مريبوط، ) 1(
  07/06، ص ص 1977، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، ياإلنسانتطور تدوين القانون الدولي عمر سعد اهللا، ) 2(
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  :يف  ةوميكن من خالل هذا التعريف استخالص اخلصائص املرتبطة هبذا القانون واملمتثل       

  .يتدخل العرف السائد بني الدول يف تشكيل هذا القانون يف املسائل اليت مل يشملها القانون بعد  -أ 
املتضررين من الرتاع أو سيتضررون بسببه وكذا  األشخاص محاية هتدف قواعده من جهة إىل  -ب 

باحلرب، واليت يسمح ألطراف الرتاع باستخدامها  ووسائل القياماألعيان، ومن جهة أخرى حتصر طرق 
 .حفاظا على األرواح واملنشآت القاعدية الضرورية للحياة

ني الدول، فهي ال تستهدف تسوية كل من الرتاعات الداخلية، وتلك اليت تنشأ ب هقواعد تستهدف  -ج 
 .ذات أهداف إنسانية، تسعى حلماية األرواح واملمتلكات املدنية والسلميةالرتاع، بل هي جمرد 

يهدف بذلك هذا القانون إىل أنسنة الرتاعات مهما كانت طبيعتها، بضمان محاية املدنيني الذين 
ن خصوصيته يف إهتمامه حبماية الفرد يف يتواجدون يف مواقع عنف مسلح، وبذلك فهو قانون خاص، تكم

لغياب سيطرة الدولة على نظرا  اإلنسانالرتاعات املسلحة، أين يصعب تنفيذ قواعد  القانون الدويل حلقوق 
  .مؤسساهتا، مما يعرقل محاية الفرد مبيكانيزمات كيفت لتتماشى وحالة االستقرار والسلم

II.  ي اإلنسانمحتوى القانون الدولي  
حبسب احلماية اليت يستهدفها، فإن كان يهدف حلماية األفراد   من فرعنياإلنسايننون الدويل يتشكل القا

واألعيان، فنكون بصدد احلديث عن قانون جنيف، وإن كان يستهدف حتديد كيفية إجراء املعارك والوسائل 
  .، فنكون بصدد قانوين الهايآنذاكاملسموح هبا 

كذلك بقانون احلرب، وهو يضع حقوق يسمى  :Droit de LAHAYEقانون الهاي  .1
وإلتزامات على عاتق املقاتلني يف كيفية تسيري العمليات العسكرية، وكذا إختيار الوسائل املستعملة ضد 

 :رك، ويشتمل هذا القانون على جمموعة اتفاقيات، وهي ايستهدف محاية املشاركني يف املع و هوالعدو،

مت تبين ثالث اتفاقيات يف مؤمتر الهاي الدويل للسلم،  :م1899جويلية  29اتفاقيات الهاي األوىل يف   - أ
كمحاولة من اجملتمع الدويل لتقييد وسائل استخدام القوة، وقصرها على املقاتلني دون غريهم، والعمل على 

 :محاية ضحايا الرتاعات املسلحة، وتتمثل هذه االتفاقيات الثالث يف

والسلم هي تتضمن نظاما من القواعد اخلاصة بتعزيز التعاون و:ةاتفاقية حل املنازعات بالطرق السلمي - 1-أ
  .الدوليني، وترسي عالقات ودية بني الدول، وحتد من جلوء األطراف للحرب حلل خالفاهتم

حبيث ألزمت االتفاقية الدول املتعاقدة بأن تعطي جليوشها يف  :اتفاقية قوانني وأعراف احلرب الربية -2- أ
الالئحة تضع حقة باالتفاقية، ومتفقة مع الئحة قوانني وأعراف احلرب الربية املل امليدان تعليمات تكون

   احلرب الربية حالة مجلة من القوا عد السلوكية يف
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ية يف تسيري األعمال اإلنسانقد راعت جانب ل :ية على احلرب الربيةاإلنساناتفاقية تطبيق املبادئ  -3- أ
  )1(.و السفن التجارية هامجة السفن  املستشفياتاحلربية اليت جتري يف البحر كحضرها مل

اتفاقية ومشروع  13ت فيها لقد اعتمد :1907 أكتوبر 18اتفاقية الهاي الثانية املعتمدة يف   - ب
 :حمكمة التحكيم الدويل ، وتتمثل هذه االتفاقيات يف إقامةاتفاقية حول 

ري الالزمة لتسوية املنازعات الدولية، تعاجل التداب :اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية -1- ب
  .اهبا يف حالة نشوب نزاع مسلح بينه وتفرض على األطراف املتعاقدة االلتزام

قواعد حول عدم جلوء ال جمموعة من تقر :اتفاقية تقييد استخدام القوة لتحصيل الديون التعاقدية -2- ب
  .لتحصيل ديوهنا، بل تلجأ لذلك إىل التحكيم ةاألطراف للقو

  .تنظم وحتدد قواعد إعالن احلرب، كاإلنذار األخري املسبق قبل بدء احلرب :اتفاقية بدء احلرب -3- ب

و بينهم و بني  ،من جهةتنظم احلرب الربية بني املتحاربني   :اتفاقية قوانني وأعراف احلرب الربية -4- ب
  .السكان من جهة أخرى

  .تقنن احلياد يف ظروف احلرب الربية: ربيةاتفاقية حقوق وواجبات احملايدين يف احلرب ال -5- ب

تتناول قانون احلرب البحرية  :اتفاقية وضع السفن التجارية للعدو عند بدء  العمليات العدائية  -6- ب
  .التجارية، وكذا وضعها القانوين يف ظروف احلرباستخدام السفن  منظمة

تلك  شروط حتويلانات مهمة بشأن خمتلف حتمل بي:  سفن حربية التجارية إىلاتفاقية حتويل السفن  -7- ب
  .السفن إىل سفن حربية

  .تنظم موضوع بث األلغام أما العدو حتت املاء: اتفاقية وضع األلغام حتت سطح املاء -8- ب

تضمنت إلتزامات ختص القصف  :يف زمن احلرب اتفاقية القصف بالقنابل بواسطة القوات البحرية -9- ب
  .و خبصوص طرق ووسائل إطالقهارية، بالقنابل بواسطة القوات البح

تستند على تطبيق مبادئ   :اتفاقية تطبيق مبادئ  اتفاقية جنيف على حالة احلرب يف البحار - 10- ب
، بشأن حتسني حال اجلرحى واملرض من 1906و  1864 املتضمنة يف اتفاقية جنيف اإلنساينالقانون 

  .حريةأفراد القوات املسلحة يف امليدان لظروف احلرب الب

  .حتدد نظام احلجز أثناء احلرب البحرية:  اتفاقية احلجز أثناء احلرب البحرية  - 11- ب

تقضي بإقامة جهاز قضائي دويل مهمته الفصل يف قضايا   :اتفاقية إنشاء حمكمة دولية للغنائم - 12- ب
  .على البحر الذي يدوريف الرتاع  املتحصل عليها الغنائم

                                                 
  .46-33، ص ص نفسه   المرجع) 1(
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أكدت على تطبيق نفس النظام  : ت الدول احملايدة يف احلروب البحريةحقوق وواجبا ةاتفاقي  - 13- ب
  )1(.الذي وضع من قبل  يف اتفاقية الهاي خبصوص احلياد يف حالة احلرب الربية

خيطر االستعمال احلريب للغازات  اخلانقة و السامة،  أو ماشاهبها،  :1925بروتوكول جنيف لعام  -جـ 
وتوكول ثالث مبادئ أساسية تتعلق  حبماية الفرد اإلنساين يف حاة املنازعات و يتضمن الرب.وكذا اجلرثومية 

الغازات اخلانقة أو السامة، : املسلحة، إذ تتعهد فيه الدول باالمتناع أن استخدام ثالثة أنواع من األسلحة وهي
 .األسلحة البيولوجية، األسلحة الكيماوية

 Droit de GENÈVEقانون جنيف  .2
 باملعىن األدق، وهو يستهدف محاية  املتقاتلني خارج ساحة املعركة، والذين ال اإلنساينقانون البعض ال هيعترب

ى أربعة اتفاقيات، وبروتوكولني عل هذا القانون و يشتمل .منهم خاصة املدنيني يشاركون يف العداءات و
  :هناك عدة اتفاقيات سبقتها وتتمثل يف  غريانضافيني، إ

جليوش  يف  امليدان، وهي أول اتفاقية تتعلق بتحسني حال جرحى ا :1864جنيف لعام  ةاتفاقي  -أ 
باالتفاقية "أثناء احلروب  وتنعت  اإلنسانتضمنت قواعد عملية يف جمال محاية اجلرحى واملرضى وختفيف معاناة 

، ويف جمال نساينإلقانون الالكوهنا أّول حماولة يف اجتاه تدوين قواعد و، اإلنساينالقانون  الدكانتها يف ميمل" األم
  )2(.أثناء املنازعات املسلحةاملرضى و اجلرحى محاية العسكريني 

  يف مضمون اتفاقييت  اإلنساينجاءت يف سياق مراجعة القانون : 1929 اتفاقية جنيف األوىل لعام  -ب 
 .ناملتعلقتني بتحسني حال اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدا 1906و  1864جنيف لعام 

احلرب، وهي األوىل يف جمال  ، تتعلق هذه األخرية مبعاملة أسرى1929اتفاقية جنيف الثانية لعام   -ج 
 .محاية األسرى وااللتزام مبعاملتهم معاملة إنسانية ودون متييز

وقد عدت هذه االتفاقيات مقدمات ملا إحتوته اتفاقيات جنيف األربعة، والربوتوكولني اإلضافيني اليت 
  : وتتمثل يف اإلنساينلقانون جنيف والقانون  الفعلية ار إليها على كوهنا املشكلةغالبا ما يش

إلتفاقيات   باإلعدادقامت اللجنة الدولية للصليب األمحر  :م1949سنة  األربعةاتفاقيات جنيف  - أ
متر الدبلوماسي ، وقد مت التوقيع عليها يف املؤم1977امللحقني هبا سنة  اإلضافينيجنيف األربعة والربوتوكولني 

 :خبصوص الربوتوكوليني م1977الثاين يف يف املؤمتر  و األربعة، االتفاقياتفيما خيص  م1949األول يف 

 اتفاقية حول محاية اجلرحى واملرضى من أفراد القوات املسلحة يف امليدان - 1

 .اتفاقية حول حتسني حال اجلرحى واملرضى والغرقى بالقوات املسلحة يف البحار - 2

 .مرتبطة مبعاملة أسرى احلرب ةاتفاقي - 3
                                                 

  .84- 83، صنفسه المرجع) 1(
  .13، صنفسه   المرجع)2(
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 .املدنيني وقت احلرب األشخاصاتفاقية محاية   - 4

  :تمثالن يف يو :م1977الربوتوكولني اإلضافيني لسنة - ب

  .يتعلق حبماية  ضحايا الرتاعات  املسلحة الدوليةوالربوتوكول اإلضايف األّول  -1-ب

  .الدوليةغري  ية األشخاص ضحايا الرتاعات املسلحة يتعلق حبما والربوتوكول اإلضايف الثاين، -2-ب
أوهلا متديد احلماية لتشمل : استهدفت اللجنة من وراء مراجعتها لنصوص قانون الهاي حتقيق ثالث غاياتو

املدنيني الذين يقعون حتت  سلطة العدو، ثانيها متديد احلماية لضحايا احلروب األهلية، وثالثتها تزويد االتفاقات 
  .ة بآلية للرقابة تشارك  اللجنة فيها بنفسهااجلديد

III.  ي اإلنساننظرة تحليلية لمحتوى القانون 
 من قانون الهاي وقانون جنيف، فلكل واحد منهما جماله اخلاص به  إالّ اإلنساينيتكون إذا القانون 

  .حلماية الفرد  والتقليل من و حشية احلروب معا أهنما يهدفان
  ياناإلنسلماذا فرعين للقانون  .1

 عالقات الدول يف فترة احلرب، تتعلق قبل كل شيء قواعد تنظم السري  يف جند أن قانون الهاي يضع
ويعود السبب يف  .األشخاص من استعمال  القوة نفسهاحبماية  تمجنيف هت تباستخدام القوة، بينما اتفاقيا

تضم   م19ليت كانت يف القرن أسبقية ظهور قانون   الهاي  إىل مصلحة الدول وحلماية األموال اخلاصة ا
ففظاعة احلروب أدت  )1(.انبثق أكثر عن حب  البشر و الرأفة هبم األوروبية ،يف حني  أن قانون جنيفالدول 

  .غريهمن من نفسه و اإلنسانإىل محاية 
والوسائل املشروعة  ةباملعركمستهدفا  حتديد سبل القيام  العسكرييهتم بذلك قانون الهاي باجملال 

أو  ةالرتاعات على فئة معينة وهم الذين يشاركون مباشرة يف املعارك الربياليت ختلقها   باآلثاريهتم  وفه لذلك
  .ل محايتهم دون غريهمالبحرية، أي باملقاتلني بسب

واعد القانونية اليت يشملها قانون الهاي  لتشمل غري املقاتلني، يف قانون جنيف يوسع من القيف حني  
ية اإلنسانالداخلية والدولية، فهو عبارة عن جمموعة  قواعد قانونية تتعلق  بتسوية املشاكل كل من الرتاعات 
د  مثل قانون جنيف حق األطراف املتنازعة يف استخدام الدولية، إضافة إىل ذلك فهي تقي الناشئة عن الرتاعات

لذا يعترب  ،ضمن قواعدهيعين هذا أن قانون جنيف يتضمن كذلك قواعد الهاي .األسلحة وأساليب القتال 
التدوين للقانون "يف حني قانون جنيف هو "  الدويلاإلنساينة للقانون ألوليالدعائم ا"البعض قانون الهاي 

  .اإلنساينحديث عن فرعني للقانون للإذا   فال حاجة )2("  املوسعاإلنساينالدويل 
  ي اإلنسانالتوحيد بين فرعي القانون  .2

                                                 
  .101، ص المرجع السابق الذآرمريبوط، ) 1(
  .164و130، صياإلنسانر تدوين القانون الدول تطوسعد اهللا، ) 2(
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وأحكام قانون جنيف مستوحاة يف جزئها من قانون الهاي، ويكمن اعد قوالشيء املؤكد هو أن 
 :الحظ ذلك فيما يليي بعة املتعلقة حبماية املدنيني، واجلديد خاصة مع االتفاقية الرا

واليت تعد أول اتفاقية  م1907استوحت اتفاقية جنيف الثانية أحكامها من  اتفاقية الهاي العاشرة لعام  ✓
 .ية األساسية اخلاصة مبجال محاية ضحايا احلرب البحريةساناإلنمنفصلة تضع املبادئ 

 على أية اإلنساينجنيف  الرابعة عن اجلدة يف موضوع محاية املدنيني لعدم اشتمال القانون  ةتعترب اتفاقي ✓
 .جمموعة من القواعد تطبق على محاية املدنيني يف حالة الرتاعات املسلحة

، إذ  جند م1977يف  اإلضافينيني يف الزوال بتبين  الربوتوكول  نيوأخذت احلدود الفاصلة بني  القانون
وألسري  القتال، والوضع القانوين للمقاتلمن الربوتوكول األّول حتدد أساليب ووسائل  47إىل  35املواد من 

عات امحاية املدنيني يف حالة الرت 79إىل  48هاي، و حيدد يف املواد احلرب، وهي األمور اليت يتوالها قانون ال
نطاق احلماية مدرجا فيها كذلك  بذلك الربوتوكول منيوسع . م قانون جنيفاملسلحة الدولية، وهي أمور هت

إختيار أساليب  د بأناملدنيني، فهو يؤكد على واجب التمييز بني املقاتلني واملدنيني، وعلى املبدأ الذي يفي
استخدام أي سالح من شأنه إحداث إصابات  خطر منهينبثق  و .مطلقا ال تقيده قيودووسائل القتال ليس حقا 

  .أو أالم ال مربرا هلا، كما دون الربوتوكول قواعد خطر استعمال التجويع كوسيلة للقتال
ويعد الربوتوكول الثاين أّول صك دويل خيتص بنظام من القواعد تستهدف احلد من أعمال العنف 

من  جند مثال املواد العشر اخلتامية. الدولية املسلحة غري ومحاية احلقوق األساسية لإلنسان يف فترة الرتاعات
مرتبطة بسري األعمال العدائية بني السلطة املركزية والقوات املسلحة  ،مادة اليت حيويها الربوتوكول 28ضمن 

  )1(.املنشقة أو مجاعات نظامية مسلحة

، إذ خيتصان حبماية ضحايا يناإلنساالقانون  ياملالحظ إذا أن كال الربوتوكولني ينتميان إىل فرع 
لشأن يف ااملدنيني مثلما هو  نالقتال، والسكاين أصبحوا عاجزين عن ذالرتاعات املسلحة، أي العسكريني ال

كما حيددان احلقوق والواجبات إلدارة العمال العدوانية ويقيدان اختيار وسائل  .اتفاقيات جنيف األربعة
  .ن الهاياإلضرار بالعدو، كما هو احلال يف قانو

. اإلضافينيوالربوتكولولني   على اتفاقيات جنيف األربعةاإلنساينلذا يطلق البعض تسمية القانون  
 ليس إالّ قانون توفيقي بني اإلنساينالقانون لي لقانون الهاي، ألن ك إقصاءال ميكن إحداث رغم هذا 

فقضية النووي ال يؤدي إىل منعه التام، الح مثال أن التنديد بالسجند ية، اإلنساناملعطيات العسكرية والضرورات 
  )2(.ليس سوى أنسنة الرتاعات املسلحة  اإلنسايننزع السالح تدور حول مسألة األمن، يف حني أن القانون 

  :توى القانونني يف الربوتوكولني الشتراكهما يف عدة مبادئوترجع عدم صعوبة دمج حم

                                                 
  .212- 187ص ص، نفسه  المرجع) 1(

(2) -Maurice TORRELI, « Le droit international humanitaire », Que sais je ? 2e édition, Paris, Presse universitaire de France, 
1989, p13. 
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  .مبدأ التمييز بني املقاتلني واملدنيني  -أ 

 .محاية األهداف العسكرية بواسطة السكان تفاديا للهجماتمنع   -ب 

كل األساليب والوسائل احلربية اليت ال تسمح تفادي ر اهلجمات العشوائية، أي ات السلب وحظمنع عملي  -ج 
 .من التمييز بدقة بني األهداف العسكرية واملدنية، كالقنابل اجلرثومية

 من الضمانات وتوفري سلوك إنساين جلميع عامة إىل تأمني حد أدىن فيهدف القانون اإلنساين
ق نشأ ومن هذا املنطل. اإلنساينالفرد ضرورة محاية العسكرية مع  تاألشخاص، فالبد من أن تتوافق املتطلبا

أنه  على أطراف الرتاع أن ال تتسبب إالّ مبا يتناسب مع غاية  بالقائل ) اإلنساينأو القانون (قانون  املنازعات 
كل عنف غري ضروري ممنوع، أنَّ لة يف إضعاف أو حتطيم  الطاقة العسكرية للعدو، ومنه جند احلرب، املمتث

  )1(.، وهلذا املبدأ التأييد الكامل املزدوج يف القانوننيافحق األطراف يف اختيار أساليب القتال ليس مطلق
  : وفق املخطط التايلاإلنساينوميكن توضيح حمتوى القانون 

  
 
  

  

  

  
  

  
  
  
  

IV. اإلنساني و القانون الدولي لحقوق اإلنسانون القان 
يثري التساؤل عن العالقة القائمة بينهما، وعن   اإلنسانوجود قانونني يشمالن نفس مسألة حقوق          

 أم، إنساينشاسعة بينهما أدت للحديث عن قانون دويل  فروقوفق قانونني  فهل وجود  احلمايةاحلاجة لتنظيم 
  .ه الصورةأن األمور ليست هبذ

  التمایز والتقارب بين القانونين .1
                                                 

  .106، صالمرجع السابق الذآرمريبوط، ) 1(

  .1864اتفاقية جنيف لعام  .1

 .1929اتفاقية جنيف األوىل والثانية  .2
 .1949اتفاقية جنيف األربعة  .3
 1977الربوتوكولني اإلضافيني  .4

بفضلها تم توحيد قواعد  
 القانونين

 ياإلنسانالقانون الدولي 
  قانون جنيف 

  .واملدنيني يهدف حلماية من مل يعد مقاتال -

 :وتتمثل مصادره يف 
 

  قانون الهاي           

سالح ينظم وحيدد سري املعارك احلربية ونوعية ال -
  املسموح به

 :وتتمثل مصادره يف

  .م1899فاقية الهاي األوىل ات .1
.م1907الثانية  اتفاقية الهاي .2
 1925بروتوكول جنيف  .3

ممهدات 
 قانون حنيف
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 العاديةرة ، لكوهنا الفتحقوقه وقت السلبكل  لضمان متتع الفرد اإلنسانيهدف القانون الدويل حلقوق          
أين يكون ضماهنا من طرف الدولة كملتزمة مبا وقعت عليه من عهود  واتفاقيات دولية، وتعد أحسن السبل 

استقاللية األنظمة القضائية، اليت تضعها الدولة، ويف جلان احلماية الدولية املنشأة مبوجب لتوفري احلماية، يف 
  .اتفاقيات جهوية

تكون معظم هياكل  أينحالة احلرب والتوترات الداخلية،  صعبة يفتكون ممارسة هذه احلقوق جد 
فدعت احلاجة لوضع قانون .اومؤسسات الدولة املكلفة حبماية وضمان ممارسة احلقوق عاجزة عن أداء مهامه

ا الواجب ضماهنا حقوق  الدنيلوحمددا ل. دويل يتماشى وهذه الظروف االستثنائية، ويهدف حلماية الضحايا
  .للفرد

ين ركة بني اتفاقيات جنيف األربعة، أاملشت 04تتمثل هذه احلقوق الدنيا يف تلك املذكورة يف املادة  
والبتر لألعضاء واملساس بالكرامة وأخذ الرهائن وتنفيذ سدية اجل توالعقوباحترم يف كل وقت التعذيب 

  .ية يف كل نزاعاإلنساناألحكام اجلماعية، وتعد هذه املادة فعال نواة احلماية 
من العهد الدويل  04لى عدم تطبيق جزء منها، وهو األمر الذي جنده يف املادة وقد تنص االتفاقية الدولية ع

ية، وهي اإلنسانكل االتفاقات تنص على عدم جواز التخلي على الضمانات ، إالّ  أن ) PDCP(األّول 
إن كان تطورمها يظهر منفصال لكون أحدمها يهدف لضمان التمتع املشتركة، و 03ص عليها يف املادة املنصو

 لى جمموعةل عاملشتركة تشم 03عات، فإن  املادة باحلقوق يف فترة السلم واآلخر يف محاية الفرد يف الرتا
  .املساس هبا يف أي وقت أو مكان كان على عدم جواز) PDCP(نص العهد األّول احلقوق األساسية اليت ي

 اإلنسان يطبق فقط يف حاالت الرتاع املسلح، أما القانون الدويل حلقوق اإلنساينأن القانون إذا جند 
الدولة املتحاربة ورعايا بني  األول استثناء خلصوصية الوضع، وخيضع للعالقاتفيطبق يف حاالت السلم،فيعد 

  .لعالقات بني الدولة ومواطنيهاا لعدوها، يف حني أن الثاين خيضع أساس

يالحظ التقارب أكثر ها سواء يف زمن السلم أو احلرب، كما قوق ال جيوز تعليقتوجد جمموعة من احل
يف فترة الرتاعات  اإلنسانوق فنجد أن العديد من اإلجراءات اهلادفة حلماية حق .يف الربوتوكولني اإلضافيني

الفارق بينهما إذ أن  إنكار، فالتقارب كبري لكن دون )PDCP(مستوحاة مباشرة من قواعد العهد األّول 
ال هتم القانون الدويل حلقوق  كاملعار، وكيفية سري اإلنساينالقواعد اليت متس باحلياة السياسية ال هتم القانون 

 )1(.اإلنسان

 

 

 

                                                 
(1) -TORRELI, Op.Cit, p 15. 



  

  136

  
  المشترآة بين القانونينالمبادئ األساسية  -3

  :املبادئ اليت جتمع بني القانونني، يف  أهمتتمثل           

 .له احلق يف احترام حياته وسالمته اجلسدية واملعنوية: اإلنسانمبدأ صيانة حرمة  ✓

 .ال خيضع أحد للتعذيب البدين، العقلي، أو املعامالت املهنية  ✓

 .إحترام شرفه ومعتقداته وعاداتهله بشخصيته القانونية و رفتعيلكل شخص أن   ✓

 .أو الرأي السياسي ةاإلجتماعيعدم التمييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة أو الطبقة  ✓

 )1(.مبدأ األمن للفرد ومنع احتجاز الرهائن والعقوبات اجلماعية ✓

اوزات ، أحدمها يسعى إىل محايته يف فترة السلم من جتمكال القانونني يضعان الفرد يف صلب االهتما
يف فترة الرتاعات  ية، بضمان كفالتهااإلنسانالدولة واألفراد، واآلخر يسعى إىل اإلبقاء على أدىن حقوقه 

يعد األصل من محاية  اإلنسانميكن بذلك القول بأن القانون الدويل حلقوق . أم داخليةاملسلحة، دولية كانت 
نه ال يطبق إالّ يف حالة الرتاعات املسلحة بسعيه  ليس سوى استثناء كواإلنساين، وان القانون اإلنسانحقوق 

و امليزة  .الظروفلضمان حقوق الفرد األساسية اليت ينص األّول على عدم جواز انتهاكاهتا مهما كانت 
يف حني أن القانون جتاه األفراد يتناول انتهاكات احلكومات  أنه اإلنسانلقانون الدول حلقوق األساسية ل
  .انتهاكات احلكومات ومجاعات املعارضة على حد سواء تمل على يشاإلنساين

  
  
 
 
  

  
  

  
  

  

                                                 
  .105، صالمرجع السابق الذآرمريبوط، ) 1(



  

  137

  ياإلنسانالحمایة في إطار القانون الدولي : المطلب الثاني
  

ها وامليكانيزمات  اليت تضعها لضمان ونية من خالل الضمانات اليت حتددتتجلى فعالية القواعد القان
  .اإلخالل به ةفرض العقوبات يف حالعن تنفيذه، وعن  مسولةقانون جهات  لمتتع الفرد هبا ولك

I.  ي اإلنسانالحمایة المقررة في القانون  
مبساعدة الشخص ، بوقايته من االعتداء أو سوء املعاملة أو  أهنا القواعد اليت تقر"ماية على تعرف  احل

ويشمل  )1(".عليه والدفاع عنه ظاخلطر، وإحباط عمليات النيل من سالمته، مث تلبية حاجاته لألمن واحلفا
ثانية العدوانية، وال األعمالحتمي  الفرد من عواقب  األوىل على ثالث فئات من القواعد، اإلنساينالقانون 

حتميه من جتاوزات السلطة ، والثالثة تنص على ضرورة  تقدمي اخلدمات لألشخاص  الذين ال يشاركون يف 
  .القتال أو توقفوا عن االشتراك فيها

 وانية الحمایة من األعمال العد .1
تتمثل يف القواعد املنظمة ألساليب ووسائل القتال، وتلك املنافية للقصاص، كقاعدة التمييز بني  

وبدون فائدة عسكرية، مفرطة  أالماملقاتلني واملدنيني، وخطر توجيه هجمات ضد السكان املدنيني، وإحداث 
حتظر املنشآت احملتوية على قوة خطرة، كما ل اهلندسية ومن الربوتوكول اإلضايف األّول حتمي األشغا 56فاملادة 
سبب فيه من خسائر فادحة وسط تعسكرية  ملا ت امنه املساس هبذه املنشآت حىت وإن كانت أهداف 102املادة 
  .املدنيني

إىل  13منه، وتتضمن املواد من  54حسب نص املادة  كأسلوب حربوحيظر كذلك جتويع السكان 
ين على قواعد حتمي السكان واألشخاص  املدنيني من األخطار النامجة عن من الربوتوكول اإلضايف الثا 18

  .العمليات العسكرية، وكذا على محاية األعيان الضرورية لبقائهم على قيد احلياة وكذا أماكن العيادة
 الحمایة من تجاوزات السلطة .2

ى، فهنالك قواعد تقر احلماية ليست الدولة احملتلة حرة يف القيام مبا حيلوا هلا جتاه رعايا الدول األخر
من أي عمل خمل بآدميته، كما تنص كذلك  قييد حرياتهاالعتقال من جتاوزات الدولة احملتلة وأثناء  ت أثناءللفرد 

وردع للمخالفات املتعلقة بالرتاع املسلح، فنجد هبذا الصدد أن  ملطبقة، من مالحقةعلى الضمانات القضائية ا
ية لألشخاص املشتركني يف اإلنسانلربوتوكول اإلضايف الثاين، حتدد جمال املعاملة من ا 06إىل  04املواد من 

إضافة ومعتقداهتم، وكذا املمارسة احلرة لشعائرهم لدينية،  ، إذ هلم احلق يف أن حيترم شرفهماألعمال العدائية
 .والغذاء إىل حقهم يف العالج واألمن
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وز يف أي حال من من احلقوق ال جي جمموعة، ت جنيفبني اتفاقيا املشتركة 03املادة كذلك حتدد و 
 .تراقهتصرف ال جيوز اق 23 جند أن هناك لو أضفنا هذه املادة إىل نصوص الربوتوكول الثايناألحوال خرقها، و

 الحمایة المتعلقة بتقدیم الخدمات .3
يف مادة من اتفاقيات جن 600ميكن اعتبار حوايل "،) Yes Sandoz (إيف ساندوزحسب الفقيه 

هذه املواد تلك اليت تنص على بني من . )1("يةاإلنسانوالربوتوكولني اإلضافيني تعبري مقنن ملفهوم املساعدة 
ودون متييز، وكذا محاية املنشآت الطبية، وجمال املساعدات  اجلانبنيضرورة معاجلة اجلرحى واملرضى من 

واجلوي  و البحري ة احلماية لوسائل النقل الربيمن االتفاقية  الرابع 26إىل   13املواد من  ية فتوفراإلنسان
  .لنساء احلواملاملاية للمستشفيات وللجرحى وللعجزة ولوح

II. الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحمایة 
وضع القواعد القانونية وفرض االلتزام هبا كافيا لضمان فعلي حلماية فعالة، فالبد من توفري ال يعد 

  .اإلقرار باالتفاقية ال يعين حتما االلتزام هبا فعليانفيذ  احلماية، ألن تسهر على ضمان ت جهات وميكانيزمات
 ميكانيزمات الرقابة الدولية الحكومية .1

ن القواعد، تلك اليت تدخل يف جمال  التطبيق  مبجرد دخول  فئتني ماإلنساينتوجد يف  القانون          
على الدولة املتعاقدة اختاذ  إجراءات وقت السلم ألجل ضمان تفرض  ناالتفاقية حيز التنفيذ يف الدولة املعنية، أي

ك احملددة للسلوك الواجب إتباعه من طرف الدولة  يف حالة نشوب نزاع مسلح، وتلاإلنسايناحترام القانون 
  .وقواهتا عند انفجار الرتاع املسلح

ون جنيف  هبدف محاية يكون االنضمام إىل قان : الداخلي م يف النظااإلنساينإلزامية نشر القانون   -أ 
املشتركة ببني اتفاقية جنيف األربعة، إذ تلتزم وفق  01 ةضحية احلرب، وهو األمر الذي أكدته املاد اإلنسان

تلتزم لذلك . رام االتفاقية يف كل احلاالتنص هذه املادة لدول األطراف ملتعاقدة على احترام  والعمل على احت
 ونشره يف أوساطها اإلنساينقانون الحترام وضمان إللداخلية الضرورية الدولة الطرف على اختاذ اإلجراءات ا

 .الداخلية

ىل ، اليت تدعوا األطراف املتعاقدة إ06وأكد على هذا األمر يف الربوتوكول  اإلضايف األّول يف املادة 
وتنص املادة  .يل تطبيق االتفاقيات والربوتوكولالعمل يف وقت السام على إعداد عاملني أساسني، بغية تسه

على ضرورة وجود مشاركني قانونني يف القرارات املسلحة، مركزة على الدور من الربوتركول األول  82
تقدمي االستشارة فيما خيص تطبيق الربوتوكول   ويتمثل هذا الدور املزدوج يف. املزدوج املوكل إليها

 )2(لحة، ومن جهة أخرى تعليمة وتلقينه للقوات املس تفاقيات من جهةواال
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 االلتزام  بالسهر اجلماعي على احترام االتفاقيات  -ب 

املشتركة ليس فقط باحترام االتفاقية والعمل على احترامها،  01تلتزم الدول األطراف وفق نص املادة 
وجيب أن يؤدي هذا االلتزام   .خرى املتعاقدةمن طرف الدول األجعلها حتترم بل وكذلك بالسهر على 

املنعقدة ملد يد املساعدة للفرد أو للشعب املتواجد يف اخلطر، وقد أكدت قمة طهران بالتضامن بني الدول 
  :على أن  م1968

ية اإلنسانعلى إحترام القواعد لدول األعضاء يف اتفاقية جنيف  ليست دائما على وعي مبسؤوليتها على العمل "
  )1("بطة مباشرة برتاع مسلحيف كل احلاالت ومن طرف الدول األخرى، حىت وإن كانت نفسها ليست مرت

بالتصرف يف شكل مجاعي  األطرافاألّول على تعهد  اإلضايفمن الربوتوكول  89كما تنص  املادة 
املادة على بذلك  اون مع األمم املتحدة املتحدة، فتنصأو انفرادي ملواجهة االنتهاكات اخلطرية للقواعد وبالتع

، أو ن للدولة البحث عن مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة وحماكمتهمميكالتعاون العديل ملعاقبة املخالفني، مما 
 .ىل أطراف أخرى معنية مبحاكمتهمتسليمهم إ

 La puissance protectriceنظام الدول احلامية   -ج 

تشكيل ملراقبة احترامها  )09 و 08-08-08على التوايل املواد ( جنيف األربعة وضعت اتفاقيات 
والدولة احلامية هي دولة حمايدة . اإلنساينوق وصالحيات يف جمال تنفيذ القانون الدولة احلامية، ماحنة هلا حق

معلنة ويعينها كل طرف يف الرتاع يف حالة قطع العالقات العادية، لتمثيل مصاحله لدى الطرف اآلخر، 
أطراف بذلك يف التزام  ةسامهة ليت تنص عليها اتفاقيات جنيف، مياإلنسانباملهمات  لالضطالعإستعدادها 

  .قب مدى تطبيق اخلصم لها، وبذلك تراإلنساينالقانون   باحترامالرتاع 
من الرابعة للدولة احلامية يف جمال احلد  9واملادة جنيف الثالث األوىل،  من اتفاقيات 08وتقر املادة 

 األشخاصمن اخلالف، إجراء اتصاالت بني أطراف الرتاع، بغرض تسوية اخلالفات بيتهم بصورة جتعل 
والغذائي و الطيب الغذائي  وتقر هلا كذلك صالحيات يف اجملال .أو املعاملة السيئة اهلجماتاحملميني يف مأمن من 

والقضائي، إذ حيق هلا  املساعدة يف إنشاء املستشفيات  وتوزيع الغذاء ومراقبة  اإلجراءات القضائية املنتهجة من 
  )2(.دولة االحتالل ضد املدنيني
 التزامهاإىل  باإلضافةف، اإلنساينقواعد القانون  وتنفيذيف محاية  األساسيذات الدور تبقى إذا الدول 

ح مع طرف آخر يف بنشر قواعده يف نظامها الداخلي، والتعاون مع غريها لفرضه يف حالة نشوب نزاع مسل
هبا، ولعبها الدور تلعب دور الدولة احلامية هلذه احلقوق، شريطة قبول أطراف الرتاع  االتفاقية، فإن الدولة

األول على ضرورة وواجب استخدام  اإلضايفمن الربوتوكول  05قبل السياسي، وقد أكدت املادة  اإلنساين
  .نظام الدول احلامية

                                                 
(1) -TORRELI, Op.Cit, p 101 – 103.  
(2) -MAHIEU, Op.Cit, p 71. 
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 ،سعت اللجنة الدولية للصليب األمحر من وضعها التفاقيات جنيف :اللجنة الدولية لتقصي احلقائق  -د 
 يف حالة نشوب نزاع مسلح بني دولتني اإلنساينتطبيق الفعلي للقانون لرقابة مدى البآلية  األخريةتزويد هذه 

تشكيل اللجنة "من هذا الربوتوكول على  90والربوتوكول اإلضايف األّول، فتنص املادة  تطرفني يف االتفاقيا
 .اليت لن تكون صالحياهتا إلزامية إالّ على الدول اليت تعترف هبا صراحة" الدولية لتقصي احلقائق

  :مزدوجتني بصال حيتنيتمتع هذه اللجنة ت 

وذلك يف الوقائع اليت يدعي فيها أطراف الرتاع  قيام اآلخر هبا  -Enquête–هي التحقيق  األوىل
جملس األمن بالتحقيق من ، وذلك بعد قرار اإلنساينوتتمثل يف مجلة االنتهاكات واخلروقات لقواعد  القانون 

  .م1992سنة  780سالفيا سابقا بالقرار رقم يف اجلرائم، كتلك املرتكبة يف يوغ

وذلك بالعمل على إعادة االحترام لالتفاقيات  -Bons Offices–الثانية وهي املساعي احلميدة  
  .حلميدة لدى أطراف الرتاعاوالربوتوكول األّول من خالل مساعيها 

  :هي لكن هنالك حسب اتفاقيات جنيف ثالث حاالت ال ميكن  فيها إجراء التحقيق و 
 .باختصاصات اللجنة من قبل طرف هام متعاقد يعدم االعتراف الواقع ✓

 .لرتاعقبول الطرف أو األطراف املعنية با إلزامية  ✓

 )1(.وللربوتوكول األّولاشتراط قيام خمالفات خطرية أو انتهاكات جسيمة لالتفاقيات  ✓

ترام الفعلي للقانون يالحظ من خالل هذا كله ضعف اللجنة كجهاز رقايب لعجزها عن ضمان االح
بقبول أو رفض  تبقى الدولة سيدة املراقبة. ، وذلك خلضوعها إلرادة الدول األطراف يف الرتاعاإلنساين

إالّ  إلزامية اللجنة ليستعن الربوتوكول، وبذلك االعتراف باختصاصات اللجنة، فصالحية  واإلعالنالتسجيل 
إذا عارض أحد األطراف  إليها علناً النتائج املتوصل  ض كنها عرمي تعترف هبا صراحة والاليت على الدول 

  .ذلك

تعد بذلك اللجنة جمرد . وقائع دون إصدار أحكام قانونيةأما املساعي احلميدة فهي جمرد تقدير أويل لل         
ة، خرافة، وليس كما يعتقد البعض تقليالً من سيادة الدولة كون إجراء التحقيق مشروط  مبوافقة هذه األخري

يضاف إىل هذا عدم وجود جهة خاصة تقدر طبيعة .تمسك بسيادهتا ملنع قيام التحقيق واليت ميكن هلا ال
قط كله هو أن حتقيقات اللجنة ختص ف نها، واألخطر من هذاتغاضي عميكن ال إن كانت خطرية أماالنتهاكات 

  أينالثاين املتضمن للرتاعات الداخلية،  ضايفاإلالرتاعات الدولية، إذ ال وجود ملثل هذا امليكانيزم يف الربوتوكول 
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املشتركة  03يبقى الفرد فيها خاضعا فقط للحماية ليت يوفرها له لربوتوكول، واتفاقيات جنيف خاصة يف املادة 
  .بينها

  

 ية واللجنة الدولية للصليب األحمراإلنسانالمنظمات  -3
القانون  تطبيقية  ايف جمال تنفيذ ومح  دورا هاما ةياإلنسانأعطيت للمنظمات  : يةاإلنساناملنظمات   - أ 

لك تدخالً يف يعد ذ يف الرتاعات املسلحة، وكذا يف الظروف االستثنائية كالوارث الطبيعية، دون أن اإلنساين
 اإلنساين أصبح يقرن بعمل املنظمات ذات الطابع اإلنساينلدرجة بأن القانون لشؤون الداخلية للدول  املعنية ا

 .األمحراهلالل  و الدولية للصليب األمحر خاصة منها اللجنة

كاملؤسسة األممية وتكون هذه املنظمات إما وكاالت متخصصة أو مؤسسات أنشأهتا األمم املتحدة 
ال حدود، وإما منظمات غري حكومية كأطباء ب -HCR–واملفوضية العليا لالجئني  -UNICEF– لرعية الطفولة 

  .إلغاثة ضحايا اجملاعاتوجلنة أكسفورد 

منها يف القرارين الصادرين عن اجلمعية  ةاحلكوميية، خاصة غري اإلنسانمت التأكيد على أمهية املنظمات 
ية اخلريية لضحايا اإلنسانخبصوص تقدمي املساعدات   100-45والقرار  131-43العامة، ومها القرار 

ية اليت تقدمها كل اإلنسانعدة على أمهية املسا القرارين أكد و.الت اإلستعجاليةالكوارث الطبيعية واحلا
  .اإلنسايناملنظمات احلكومية وغري احلكومية يف اجملال 

سويسرا،  ية غري احلكومية وجلمعية  قانويناإلنسانلمنظمات ول.للصليب األمحر  ةللجنة الدوليمنحت  
ميكن ألطراف الرتاع  إذ  ،احلامية ولةعن الد لنائب كامبديل أو  بصفتها اإلنساينسلطة مراقبة  تطبيق القانون 

 اإلضايفمن الربوتوكول  05فتنص املادة  .ئة تقدم  ضمانات احلياد والنجاعةمهام الدولة احلامية هلي إسناد
العرض  إبطاءتعيني الدولة احلامية يقبل أطراف الرتاع، دون  إجراءند فشل عاألّول، يف فقرته الرابعة على انه 

 إجراءذلك بعد أو أي منظمة أخرى للعمل كبديل عنها، ب األمحر، الذي تتقدم به اللجنة الدولية للصلي
ية املختارة، أو مع اللجنة الدولية للصليب اإلنسانيف الرتاع أو بني املنظمة  األطرافاملشاورات الالزمة بني 

  )1(.األمحر

ما ئق، مثلايف الثاين للجنة تقصي احلقااإلضأدى افتقار الربوتوكول  :اللجنة الدولية للصليب األمحر - ب 
القادر على احترام القانون يف الربوتوكول األّول، ألن تكون اللجنة الدولية للصليب األمحر  اجلهاز  الشأنهو 

 للجنة إىل اتفاقيات جنيف اإلنساينوتعود األسس القانونية للعمل  . يف حال الرتاعات الداخليةاإلنساين
 "يةاإلنسان حق املبادرة"والربوتوكولني اإلضافيني، وكذلك إىل 

2.  
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غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر  أن  إنسانيةجيوز هليئة "جنيف على انه  فتنص اتفاقيات
مثل يف حق  زيارة أسرى احلرب كما تقر هلا كذلك مجلة من احلقوق تت" .تعرض خدماهتا على أطراف الرتاع

، ودورها يف أعمال )من جنيف الرابعة 143املادة (، حق زيارة املدنيني احملميني )من جنيف الثالثة 126املادة (
من الربوتوكول اإلضايف  70من اتفاقيات جنيف األربعة، واملادة  61و 59و 23ذكرت يف املواد (اإلغاثة 
املتعلقة باألخبار العائلية ومجع األسر املشتتة، وزيادة  تهذا مجلة من الصالحيا كل يضاف إىلاألّول، 

  )1(.فقوديناألشخاص احملميني وامل
من النظام األساسي للحركة الدولة للصليب  2فقرة  05يف املادة  "يةاإلنسانحق املبادرة "وأكد على 

 يف الرتاعات املسلحة، ويف اإلنسايناألمحر واهلالل األمحر، مؤكدة على عمل اللجنة يف التطبيق الدقيق للقانون 
ركة للجنة الدولية للصليب األمحر  أن تقترح تلقي شكوى بشأن  االنتهاكات املزعومة، كما تسمح احل

  .الداخلية اشؤوهناملعنية دون أن يعد ذلك تدخالً يف خدماهتا على الدول 

شتركة بني اتفاقية جنيف جتعل من اللجنة بديال عن الدولة امل 10فاملادة  اإلنساينإضافة لعملها  
اللجنة ليست جهاز فوق  الدول رغم هذا . اقيام بكل األعمال املوكلة هللايصبح من حقها  احلامية، أين

ألن ، ال اإلنساينالقانون  الحتراماألطراف  يف االتفاقيات والربوتوكولني، وال متلك قوة قانونية تدفع هبا الدول 
شروطا بقبول الدولة خاصة فيما معملها غالبا ما يكون إنَ . ات على األطراف املنتهكة لقواعدهتفرض عقوب

صالحيات الدولة احلامية، فاملسؤولية األوىل يف محاية الفرد ترجع للدول وحتركات اللجنة خيص ممارستها ل
 .ملعنية بالرتاعامرهونة برضا الدول 

III.  ي اإلنسانالعقوبات على االنتهاآات للقانون 
 األطرافالتزم  م1906يف ترتبط فعالية القاعدة القانونية بالعقوبات املصاحبة هلا، ومنذ اتفاقية جنيف 

الفردية، السلب، املعاملة التشريعية الالزمة لردع يف زمن احلرب  األعمال  اإلجراءاتاملتعاقدين على اختاذ 
مع  هناية احلرب العاملية و .لتعسفي لعلم و رمز الصليب األمحرواالستعمال ا السيئة جلرحى ومرضى اجليوش

حاكم نورمبورغ وطوكيو حملاكمة  النازيني كم احلرب الثانية أقيمت احملاكم اجلنائية اخلاصة، ملعاقبة جمرمي
  .يةاإلنسانواليابانيني بتهمة ارتكاب جرائم  ضد 

يقوم نظام العقوبات اجلنائية يف جنيف على التمييز بني االنتهاكات اجلسيمة  :العقوبات الجنائية .1
، فكل اإلنساينانون العمل على قمع انتهاكات الق املشتركة 01وفق املادة  األطرافوالبسيطة، وعلى الدول 

عن متهمي اقتراف أو إعطاء األمر بإقتراف خمالفات خطرية سواء كان طرفا يف الرتاع أم طرف ملزم بالبحث 
 اعتقالقتل، تعذيب، (حمايدا، وتعد االنتهاكات اخلطرية  تلك املطبقة ضد أشخاص حمميني مبوجب  االتفاقيات 

املنشآت الطبية واملدنية وتلك ( هتديد كل ما يرتبط  حبياهتم ، )جائر ضد املرضى، اجلرحى الغرقى واملدنيني
 .جرائم ضد األسرى  املدنيني أو العسكريني واقتراف) احلاوية ملواد خطرة

                                                 
  .110، ص المرجع السابق الذآرأوصديق، ) 1(
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ميكن للخواص احلصول على تعويضات عن األضرار غري الشرعية  :التعویضات عن األضرار .2
 املباين، أو التعويض عن عمليات النصب املقترفة من كتهدمي اإلنسايناملقترفة ضدهم، واملخالفة لقواعد القانون 

 )1(.أحد أعوان الدولة، ومن طرف أشخاص يشكلون جزءا من قواهتا املسلحة، وذلك وفق الربوتوكول الثاين

اخلطرية، اليت تقع يف نطاق جرائم احلرب  لالنتهاكاتإقرار  اينالثاإلضايف ال يوجد يف الربوتوكول           
الدولة  ال علىوال على الرؤساء نائية اجلسؤولية تقع املال فن الربوتوكول األّول، م 85نص املادة  املبينة يف

لتعويضات عن االنتهاكات املرتكبة من طرف الدولة هكة حلقوق اخلواص، فال وجود ملادة تشري إىل  تقدمي تاملن
ال وجود للجنة تقصي فة إىل هذا اإض .من الربوتوكول  األّول 99املادة عامليها وجيوشها، كما هو يف 

  .للمخالفات اجلسيمة، مما جيعل الفرد يعاين من ضعف احلماية يف الرتاعات الداخليةاحلقائق 
IV.  صعوبات التنفيذ: 

ية خاصة منها غري اإلنساناملنظمات  قيات جنيف وقرارات اجلمعية العامة خبصوص دورتصطدم اتفا
وأطباء  أن منظمات مثل أطباء بال حدود جند. السيادة أ مببداإلنساينمحاية وتطبيق القانون  احلكومية يف جمال

  .دون رضاها املساعدة للضحاياالعامل، ال تتردد يف الدخول إلقليم الدولة لتقدمي 
 ي اإلنسانمسألة مراقبة تطبيق القانون  - 1

املسلحة، إذ قد تنظر نادرا ما تقوم الدولة بالرقابة اخلارجية  لطريقة تنفيذ االلتزام يف حالة الرتاعات 
التفاقيات جنيف  انضمامهاشكل تدخالً ومساساً بسيادهتا، رغم ا تية، على أهناإلنسانحلق املبادرة واملساعدة 
 دونت فقط يف جمال املنازعات اإلنساينوأشرنا سابقا إىل  أن آليات تنفيذ القانون  .والربوتوكولني اإلضافيني

الرتاعات الداخلية ملثل هذه امليكانيزمات، لعدم اشتمال  افتقارألّول، و الدولية وفق  الربوتوكول اإلضايف ا
  .منهاالربتوكول الثاين على أي 

لربوتوكول الثاين الذي يؤكد على أن كل ما حيويه كن إذا للدولة التحجج بسيادهتا  وفقا لمي 
يف احملافظة على النظام العام، أو الربوتوكول ال ميكن استعماله للمساس بسيادة الدولة، أو يف مسؤولية الدولة 

فرغم اإلقرار حبق املساعدة إالّ أنه غالبا ما  )2(.الدفاع عن الوحدة  الوطنية أو الترابية بكل الوسائل املشروعة
  .ية متأزمة بسبب السيادةاإلنسانتظل املسائل  

 
 
 
 
  

                                                 
(1) -TORRELI, Op.Cit, p 122-123. 
(2) -Ibid, p96. 
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 الصعوبات المتعلقة بتقدیم الخدمات  - 2

ية، إىل إحلاق محاية اإلنسانالرتاعات املسلحة مبن يقدم املساعدة تدفع احلاالت الالأمنية اليت تنجر عن 
مل يعد حاليا ممكنا فصل . إنسانيةحمدثة بذلك التخوف من حتوهلا إىل قوة تدخل ألغراض غري  ،هبا  عسكرية

ديد ، ودورها يف بلورة مفهوم جاملساعدات ية عن العسكرية، مما يثري مسألة التدخل لتقدمي اإلنسانساعدات امل
ية، وفق ما اإلنسانمبدأ املساعدات  السيادة معللسيادة، فأصبح التساؤل عن إمكانية حل إشكالية التعارض 

 .اإلنساينيقدمه مفهوم األمن 
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  ياإلنسانالسيادة والتدخل واألمن : المبحث الثاني

  

ألمم املتحدة، وهي اليت دافعت قروناً يظهر من املفارقة أن تدافع الدول الكربى عن مبدأ التدخل  يف ا
وهي اليت خرقت مرارا  ،ًديكتاتورية لألمم املتحدة وقد يظهر غريبا أن تنظم دوال .من قبل عن مبدأ السيادة

 نفسه اإلنساينمتحججة بسيادهتا، ويف كل هذه التناقضات جيد الفرد  اإلنسانالتزاماهتا التعاقدية املتعلقة حبقوق 
يتم التدخل يف الشؤون الداخلية متتعه حبقوقه، أن  ن ت اليومية حلقوقه، فهل جيوز حلمايته ولضمايعاين االنتهاكا
بني  التضارب القائم اإلنساينمبعىن هل ينهي مفهوم األمن . من قبل دول أخرىو لو كان للدول، حىت 

  .سة دولية كمماراإلنساينمبدأ أساسي يف العالقات الدولية، وبني التدخل كالسيادة و مفهومي
  
  ياإلنسانمبدأ السيادة والتدخل  :األولمطلب ال

  
عدم  التدخل، الذي مت التأكيد عليه يف امليثاق األممي، وكل املواثيق  بدأيرتبط مبدأ السيادة مب
، إالّ أن البعض يرى يف التدخل ألغراض انسانية استثناء عن قاعدة عدم اإلنسانواالتفاقيات ذات الصلة حبقوق 

  .لشؤون الداخلية للدولا التدخل يف
I. مبدأ عدم التدخل واللجوء للقوة المسلحة 

به يعد  اإلخالليعد مبدأ عدم التدخل من أهم املبادئ اليت أسست عليها اجملموعة الدولية، حبيث أن 
 .الدوليني نوباألملم مساسا بالس

 األسس القانونية لمبدأ عدم التدخل .1
حدة ومن ، ومبدى التزام األمم املتاإلنسانعالقته حبقوق  حديثنا عن مبدأ عدم التدخل، علىسريتكز 

  فما هو احلل؟ .تعرض تلك احلقوق لإلنتهاكات يف إحدى الدولخالهلا الدول به،  حني ت
يف القضايا العائدة للصالحية ) مادي/ فكري (عمل كل دولة يتضمن تدخال غري قانوين "التدخل هو 

ة التدخل هبذا املفهوم يف ممارسيتمثل . )1("وص هبدف الضغط عليهااحلاصرة للدولة األخرى، وعلى وجه اخلص
دون أن يكون لذلك سند قانوين، فهو إذا  بغرض فرض إرادة خارجية ،ضغط من طرف دولة على دولة أخرى

عمل غري مشروع  لتناقضه مع مبدأ السيادة الذي نشأ بنشوء الدولة القومية، وهو القاضي بعدم لتدخل يف 
كل ضغط خارجي حىت "اخلية، وإن كان البعض حيصر التدخل يف اجملال العسكري، فهناك من يراه شؤوهنا الد

كل "كما يتمثل للبعض كذلك يف " يف الشروط املفروضة من طرف برامج الدعم للمؤسسات املالية الكربى

                                                 
  .443، ص بق الذآرالمرجع الساجيرار آورنو، ) 1(
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هل . )1("املدنينييف الشؤون الداخلية للدول، ومنها كذلك املساعدات الطارئة للسكان و إمجاعتدخل غري ذي 
  لتدخل، وهل ينص ميثاقها على ذلك؟يف ظل األمم املتحدة يعطي مصداقية وشرعية ل اإلمجاعيعين هذا أن 

 :من امليثاق األممي 2املادة   - أ 

ؤكد على عدم جواز  تدخل الدول يف  الشؤون الدخلية للغري،  إذ متنع الدول ت  :4الفقرة  2املادة  ✓
أو االستقالل  اإلقليميةاللجوء للتهديد واستعمال القوة  يف عالقاهتا  ضد الوحدة  األعضاء يف األمم املتحدة من

 .السياسي ألية دولة

ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون اليت "وتنص على أنه  :7الفقرة  2املادة  ✓
األمم املتحدة ذاهتا يف الشؤون اليت  فهي تنص على عدم جواز تدخل،" لدولة ما من السلطان  الداخليتكون 

 .الدولة الداخلية اختصاصاتتعد من صميم 

مت التأكيد على عدم التدخل وعلى مبدأ السيادة يف عّدة  :لصادرة عن اجلمعية العامةاالقرارات    -ب 
 :قرارات، وهي 

دول اخلية للل عدم جواز التدخل يف الشؤون الداإلعالن حو"1965/12/21يف: 2131(XX)القرار  ✓
 .صوت ضد امتناع واحد 109وذلك بـ" ومحاية استقالهلا وسيادهتا

عالقات  ميس اإلعالن املرتبط مببادئ القانون الدويل الذي"  1970.10.24يف : 2625 (XXV)القرار ✓
 وذلك بدون تصويت " ، حسب ما ينص عليه ميثاق األمم املتحدةالصداقة والتعاون بني الدول

وذلك " عن عدم جواز التدخل يف الشؤون الداخلية للدولة إلعالنا" 1981.12.29يف : 36.103 ✓
 ..دول 6وامتناع صوت  22صوت مقابل  120بـ

بعنوان اإلعالن اخلاص بعدم جواز "صوت  120بأكثر من  1989.12.09الذي صدر يف : القرار ✓
 "التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

لشؤون الداخلية  اليت تعد من اختصاص على عدم جواز التدخل يف افكل هذه القرارات تؤكد 
الداخلي للدول، وعلى احترام مبدأ السيادة، وعلى ضرورة إقامة عالقات دولية مبنية على التعاون وليس على 

  ) 05امللحق رقم (التنازع أو التداخل 

مشروعا، وال يتحقق إالّ بشكل متناقض مع مبادئ القانون الدويل يعد بذلك التدخل عمال غري 
شرعية الدولية املبنية على مبدأ السيادة، أي على حق الشعوب يف تقرير مصريها، بضمان عدم التدخل وهو وال

أكدت على واجب كل  يف دورهتا العاشرة، أين 1213لعامة األمر  الذي مت التأكيد عليه يف قرار اجلمعية ا

                                                 
(1) -Rapport de la commission indépendant sur l’intervention et la souveraineté des Etats, « de la difficulté d’agir » Op.Cit.  
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احلق الذي ينبغي أن ميارس حبرية،  الدولة يف احترام حق الشعوب واألمم يف تقرير مصريها واستقالهلا، وهو
  .، ولكن هلذه القاعد استثناءاتاإلنسانوبعيدا عن أي ضغط خارجي مع االحترام املطلق حلقوق 

 عدم التدخلقاعدة االستثناءات على  .1
 51 املادة يف لشرعي للفرد أو اجلماعي عن النفسعلى حق الدفاع ا أكد: يف حالة الدفاع الشرعي  - أ 

دولة، لذا أدان جملس  إقليماليت تسمح بتوظيف القوة املسلحة  دفاعا عن عدوان مسلح ضد  من امليثاق األممي،
حق الدفاع "حبجة ممارستها 1981وقنبلة مفاعل متوز النووي العراقي يف  اإلسرائيلياألمن  باإلمجاع اهلجوم 

دها، غري أن جملس ، وتوخيا للهجمات املمكنة ضللدفاع املشروع عن النفس "عمل وقائي" وبأنه" الشرعي
ميثاق األممي وضوابط السلوك الدويل، مما يرتع كل شرعية للتدخل بقوة يف لذلك خرقا صرحيا ل اعترباألمن 

 )1(.مقنعة لتربير العدوان اجهاتممارسة حق الدفاع الشرعي والوقائي، أو محاية املصاحل احليوية، لكوهنا جمرد و

 األطلسيشمال حلف الل املنظمات اجلهوية كمنظمة يكون الدفاع الشرعي كذلك  مجاعيا، من خال
–OTAN-  من امليثاق األممي، اليت متنحها حق الدفاع الشرعي على النفس، وليس  51اليت تأسست وفق املادة

وفق الفصل الثامن الذي يسمح بتشكيل منظمات إقليمية، لكن ال ميكنها اللجوء للقوة املسلحة ضد أية دولة 
لى الضوء األخضر من قبل جملس األمن، وإالّ عدا ملنظمة دون احلصول مسبقا عاطراف يف على أحد األ اعتدت
  .لها، عمال عدوانيا وليس دفاعا مشروعا عن النفسعم

 راحة عبارة تطبيق القمع املنصوصيوظف امليثاق األممي ص: احملافظة  على السلم واألمن اجلماعي - ب 
 اإلخاللاليت تتخذ عند التهديد للسلم ولألمن الدوليني أو ،" ماعيابع، ويف تدابري األمن اجليف الفصل الس عليه

الذي يسمح بتدخل األمم املتحدة، هو ما ينص عليه الفصل  السابع من  اإلطار القانوينف.به، أو وقوع عدوان 
 .ميثاقها

 ول األول عن حفظ السالم واألمنلتنفيذية لألمم املتحدة وهو املسؤويعد جملس األمن األداة ا
ويشترط لذلك حصول التهديد  .زال العقوبات باألعضاء املخالفنيوإن العدوانالدوليني، وكذا عن قمع أعمال 
وخصص . يثبت هذه الواقعة ل اإلخالل به، مث إصدار تقرير من جملس األمنللسلم ولألمن الدوليني، أو حصو

لمية للرتاعات من قبل اجلمعية العامة، أو فصالً خاصاً وهو السادس ملعاجلة موضوع التسوية الساألممي امليثاق 
  .جملس األمن أو املنظمات اإلقليمية

يسمح له بالتدخل بصفة غري  إذ يف جمال حفظ السالم واألمن الدوليني، نيدى جملس األمن اختصاصول
إىل كبح مباشرة لتسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية، ويف هذه احلالة يعد تدخله إجراءا وقائيا، يهدف 

نزاع أو ملنع  استمرار  تفاقمه، كما يسمح له بالتدخل بصفة مباشرة لقمع األعمال املهددة للسلم واألمن 
  )2(.الدوليني، بعد استنفاذ الوسائل السلمية لتسوية الرتاع، ويف هذه احلالة يعد تدخله عمالً عالجيا أو تأديبيا

                                                 
  .46 ، صالمرجع السابق الذآرفي أآاديمية المملكة المغربية، " التدخل وأزمة الشرعية الدولية"محمد تاج الدين الحسيني، ) 1(
  .699، ص 1999، بروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الوسيط في القانون الدوليمحمد المجذوب، ) 2(
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  :أنواعجمللس األمن هي وفق ثالثة  التأديبيةوالتدابري 

 .كوقف إطالق النار، أو سحب القوات إىل خطوط معينة، أو التوصية بعقد هدنة:تدابري مؤقتة  ✓

 .كوقف العالقات االقتصادية واملواصالت وقطع العالقات الدبلوماسية: تدابري غري عسكرية  ✓

الدول املخلة زال العقوبات بكرية اليت تشكلها األمم املتحدة  إلنالقوة العس كاستخدام: تدبري عسكرية ✓
 )1(.بالسلم

II.  إعادة النظر في قدسية مبدأ السيادة 
بدأ احلديث عن التدخل ألغراض إنسانية لدرجة  أن البعض يدخلونه ضمن استثناءات  مبدأ عدم 

يل، مساندي التدخل فأمام عائق السيادة ويف غياب هتديد للسلم الدو .له أسسا قانونيةالتدخل، ويضعون 
  .اإلنساين يسمى بالتدخل بوضع مامعارضتها،  نالقانونية دو زيسعون لتجاوز احلواج

 ي اإلنسانتعریف التدخل  .1
التدخل اهلادف إلجبار الدولة على تقدمي املعاجلة لألفراد املقيمني على إقليمها، واملتوافقة مع "هو 

  )2("كل ذلك هلم لضمان تقدميية، كما ميكن احللول حملها اإلنساناملتطلبات 

اليت تقوم هبا دولة  األعمال" على أنه اإلنساينالتدخل  Charles Rouseauه شارل روسو ويعرف الفقي
   )3("املطبقة على رعاياها يةإنساناالة أجنبية بغرض وقف املعامالت ضد سلط

  يكتسي يف مدلوله اإلنساينأن تعريف القانون الدويل   ـMario Bitatitـي ويرى ماريو بيطاط
منظمات اإلسعاف احلكومية وغري احلكومية، كل عمل عابر للحدود متارسه " و ا فه طابعا أخالقياإلنساين

ض انسانية يسموا ألغرافالتدخل  )4("وبني حكومات متعددة من أجل إنقاذ مجاعة بشرية يف حالة خطر مؤكد
  .على االعتبارات القانونية، وخاصة منها مبدأ عدم التدخل وعدم  اللجوء للقوة

 ترتكب جرائم عديدة  ضد مواطنيهارفضت الدولة املصادقة على قانون جنيف وهي ما هو العمل إذا 
 .يدة من الوصول للضحايا ملساعدهتمرافضة السماح للجنة الدولية للصليب األمحر و ملنظمات إنسانية حما

فادح التحجج بالسيادة خلرق للدولة مل يعد جائزا  أنه يقدم اجلواب على ذلك إذ اإلنساينفيدعي التدخل 
 .سها مهددة للسلم ولألمن الدوليني كالعدوان نفسهية قد تكون نفاإلنساناالعتبارات  ناإلنساين، كوللقانون 

  .اإلنساينواجب التدخل اإلنساين وإمنا كذلك عن  حق التدخلفقط حول احلديث مل يعد  لذا
ذي يعرب عنه جتاه ، الاإلنساين، كالوجه الفعال للواجب م1988 منذ اإلنساينواقترح حق التدخل 

ـ مصطلح  Jean François REVELـ رقلاالنتهاكات املكثفة حلقوق األقليات داخل الدول، وقد وظفَّ 

                                                 
  .702، صنفسه  المرجع) 1(
  .444، ص المرجع السابق الذآرجرار آورنو، ) 2(
  .234، ص المرجع السابق الذآرأوصديق، ) 3(
  .162، صالذآر المرجع السابقفي، اآاديمية المملكة المغربية، " تدخًال أم مساعدة هل يعتبر العمل اإلنساني الخيري"ماريو بيطاطي، ) 4(
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كد على أن الالتدخل يف شؤون الدول السيادية ينطبق فقط على أ أين، م1979يف مقاله سنة  واجب التدخل
وأما  Bokassaوبوكاسا  Amin DADA دموية، كنظام آمني دادا أنظمةالدول الدميقراطية، وليس جتاه 

فقد استعمله أطباء  بال حدود مث تبنته احلكومة الفرنسية يف األمم املتحدة والذي  اإلنساينحق التدخل مصطلح 
  ) 1(."أحدث خلطا قانونياً"

 "حق"وواجب التدخل، فهم يرون وجود  حق التدخل بني فكرة اإلنسايناملدافعني عن التدخل  ويتردد
منذ أن يكون املبدأ مرتبط بإحترام احلقوق " واجب"ق األمر بضمان  الوصول إىل الضحايا، وحني بتعل

زام ذو طبيعة ت كحقه يف احلياة والصحة، فهي إذا فكرة مبنية على فكرة وجود إلاإلنسايناألساسية للشخص 
ا للقاعدة القانونية اليت أخالقية أو قانونية لتقدمي يد املساعدة لألفراد  والشعوب املتواجدين يف خطر، طبق

اإلدعاء مبشروعية التدخل  أي أساس قانوين، متّ لكن على" عدم مساعدة شخص متواجد يف خطر"تعاقب على 
  ألغراض إنسانية؟

 ي اإلنساناألسس القانونية للتدخل  .2
ري جديد يرتكز على تفس، ) Révisionnistes ( مسي باملراجعنياإلنساينلتدخل ابرز  تيار لصاحل           

وكذا على القانون الطبيعي، فهنالك مبدأ قدمي يف القانون الطبيعي، ينص على التساوي  4الفقرة  2للمادة 
والتشابه بني الناس، وعلى مسؤوليتهم املتبادلة، مما يعطي احلق ألي واحد من التدخل ملساعدة غريه، دون 

  .ضرورة وجود رابطة معينة جتمعهم
 اق األمميتفسير جدید  لنصوص الميث  - أ

ال هتدف املنظمة األممية للمحافظة على السلم واألمن الدوليني فحسب،  :56و 55املادتني  ✓
و ، أو فردية من قبل الدول، ا)55املادة ( ها، إما بصورة مجاعية من طرفاإلنسانبل وكذلك محاية حقوق 
 أحاديةاألعضاء إختاذ إجراءات وتوجب على الدول  56املادة فتسمح ). 56املادة(بالتعاون مع األمم املتحدة 

أن اللجوء للقوة ألجل الدفاع بظهر وكأهنما يقران ي 1مع املادة هذه املادة  ، ولو أخذتاإلنسانلترقية حقوق 
 )2(.العامليني للصاحل املشترك واألمنعن احلقوق  يعد مبثابة احملافظة على السلم 

ملستهدفة للوحدة الترابية القوة ااستعمال  4الفقرة  2متنع املادة : 2شرح جديد للمادة ✓
ال يستهدف ما نصت  ، لكون هذا األخرياإلنساينالل السياسي للدولة، فال يوجد تعارض مع التدخل واالستق
ال كل ري اجلديد للفقرة الرابعة، اليت تنص على أن  على أساس التفساإلنساينفيبين الفقه التدخل  )3(.عليه املادة

ملسلحة ضد دولة أخرى ألغراض أخرى خالفا االقوة استخدام سلطة دولة ما عمل عدواين، مبا يف ذلك 
بذلك مل ،" للدفاع الوطين أو اجلماعي املشروع أو تنفيذ قرار  أو تطبيق توصية ألحدى اهليئات األمم املتحدة

                                                 
(1) -Pierre DESENARCLENS, « Le droit d’ingérence est inutile et sa rhétorique peut être néfaste », Défense 
Nationale, mars 2000, pp 06-13, p07. 
(2) -Cao-Huy  THUAN, « De l’intervention humanitaire au droit de d’ingérence »in , THUAN (Cao- Huy), et FENET (Alain) 
(dirs), Mutation internationales et évolution des nomes, Paris, Presse universitaire de France, 1994, p  . 

  .49، ص المرجع السابق الذآرالحسيني، ) 3(
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 توجه القوة العسكرية حني ت حبصره حني حّرمت إستعمالمالعمل العدواين بصورة قطعية، بل قا املادة حتضر
 .مبا ال ينسجم مع مقاصد األمم املتحدةللدولة واستقالهلا، و اإلقليميةضد الوحدة 

، وبالتايل فأي تدخل يهدف إلعادة احلقوق  اإلنسانيربط بذلك احلفاظ على األمن بإحترام حقوق 
والفقرة  .ساملكوسيلة لتأسيس جمتمع دويل م  ضرورياإلنسايناملنتهكة واملسلوبة يصبح أمرا مباحا، فالتدخل 

أن ذلك ال  بدورها متنع التدخل يف الشؤون املعدة من الصالحيات الداخلية للدولة، تقر اليت من نفس املادة 7
  .ينطبق يف حالة تطبيق التدابري املنصوص عليها يف الفصل  السابع

ع ما يهدد فيقر الفصل السابع بصالحية جملس األمن  يف اللجوء  إىل الوسائل القهرية يف حالة وقو
ألمن ا للسلم ولتشكل هتديد اإلنسانإن رأى أن االنتهاكات اخلطرية ضد حقوق ، الدوليني واألمنبالسلم 
تدخلت األمم املتحدة يف الصومال والبوسنة هذه الصالحيات ساس وعلى أ .أنذاك التدخل حيق لهأين  نيالدولي

  .، ومأساة إنسانيةلألمن الدويل على أساس أن الوضعية يف املنطقتني كانتا  تشكالن هتديدا

 اإلنساينعن مبدأ التدخل يستند املدافعون : استنادا على بعض قرارات الجمعية العامة  -  ب
-43-131ا جتسيدا هلذا احلق ومها رقم إيامه معتربينكذلك على قرارين صدرا عن اجلمعية العامة، 

 .45-100و

 اإلنساينشروط ممارسة العمل والذي يضع  1988.12.08الصادر يف : 43-131القرار رقم  ✓
لطبيعية أو وضعيات الطوارئ، يف حالة عجز الدولة عن حتمل لوحدها املساعدات  ثالكوار أثناءالدويل 

وغري احلكومية يف اجملال ية اليت تقدمها كل املنظمات احلكومية اإلنسانالالزمة ، فهو يشري إىل أمهية املساعدة 
 ) 06امللحق رقم ( البحتاإلنساين

االستعجال  ك، والذي يضع مسائل1990.12.14الصادر يف : 45-100لقرار رقم ا ✓
فهو يدعوا مجيع الدول اليت تكون شعوهبا يف حاجة هلذه املساعدات إىل  صحيممر  إنشاء، أي احلق يف اإلنساين

اعدة هلذه ية، موجها النداء إىل كل الدول لتقدمي املساإلنسانتسهيل تطبيقها أو تقدميها من طرف املنظمات 
 ) 06امللحق رقم  ( اإلنسايناملنظمات يف أدائها للعمل 

عن هذا احلق،  املدافعنيحسب و )1(.ت غري احلكومية أصبح أمرا رمسياًجند بذلك أن عمل املنظما
املساعدة مل تعد حمصورة فقط على املنظمات ة عن حق التدخل ألهداف إنسانية، ألن صراح ربانيعفالقرارين 
التدخل ملساعدة مواطين الدول األخرى، دون أن يعد  حلكومية، بل ميكن للحكومات نفسهاري اية غاإلنسان

  .و مساسا بسيادهتا ذلك تدخال يف شؤوهنا الداخلية

املشاركة يف ،الوصول إىل الضحايا على الدولة وجرياهنا  مسألة فرضت اجلديد اإلنساينحسب امللف 
الدول طرف يعرقل من أنَ لمساعدة والوصول للضحايا ال ميكن لررة، فاجملهودات الدولية ملساعدة الدول املتض

                                                 
(1) -Partricia BUIRETTE, « Ordre humanitaire et ordre mondial »in , THUAN et FENET, Op.Cit, p 74. 
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، فإن العبارة و اإلستعجالية الطبيعيةيشري إىل حالة الكوارث  43-131املتضررة أو اجملاورة هلا، ومبا أن القرار 
ت ما إن رأ األخرية  جتعل األمر خاضع لتفسريات الدول ملا هو مستعجل، وبالتايل من صالحيتها التدخل

  .كاجملاعة، االضطرابات الداخلية وغريها حيدث حالة استعجاليه

بالتدخل يف الشؤون الداخلية  القرار يقضي حسب املدافعني عن التدخل،:  جمللس األمن 688القرار  -ج
، 1991اختذ القرار من طرف جملس األمن يف و  )1(.ذو شبه إمجاع له للدول، ويعد ذلك أّول جتسيد عملي

ية من الوصول إىل أكراد العراق، معتربا ذلك من صالحياته اإلنسانمة العراقية للسماح للمساعدات ضد احلكو
  .لتهديد احلالة األمنية فيها للسلم ولألمن الدوليني يف كل املنطقة

ية من املرور الفوري إىل من هم حباجة للمساعدة اإلنسانيلح القرار على أن ميكن العراق املنظمات 
خدمتهم كل اإلمكانيات الالزمة لعملهم، وهنالك من يرى كذلك  االستثناء يف حالة موافقة وأن يضع يف 
 يف الزائيري سنيت "شابا" إقليمقواهتا إىل  إرساللذا بررت املغرب . عنية، أي التدخل بدعوى من الغرياحلكومة امل

  )2(.، بأنه ناتج عن طلب احلكومة الشرعيةم 1978و  م1976
من ممارسات بعض الدول، كتدخل الواليات املتحدة األمريكية يف  تيار موقفهكما يعزز هذا ال

ية ، املتمثلة يف احلفاظ على حياة املواطنني األمريكان اإلنسان، حبجة االعتبارات 1965سنة  كالدوميني
سيتها، مواطين الدولة، أو لإلفراج عن رهائن حيملون جن دالتدخل يهدف انقاإذا جيوز . دولة 46واألجانب لـ

  ) 3(.وكذا يف حاالت التطهري العرقي، أو اإلبادة اجلماعية، أو القتل العمدي
III. التأآيد الدائم على مبدأ السيادة 

 إالّ أن هذا ال يقضي جبواز هذا اإلنساينرغم كل األسس اليت يبين عليها املدافعون عليها حق التدخل 
  .السيادية تدخل يف شؤون الدولاحلق، نظرا للتأكد الدائم، على مبدأ السيادة، وعدم ال

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  28، ص المرجع السابق الذآرأوصديق، ) 1(
  .66و  65، ص المرجع السابق الذآرالحسيني، ) 2(
  .245، ص المرجع السابق الذآرالمجذوب، ) 3(
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 في مواد الميثاق األممي ذاتها .1

يف رغم هذا ال وجود . اإلنسانمن امليثاق األممي  على ترقية حقوق  56و  55 تنص كل من املادتني
انتهاك هذه  ةنص يدعوا إلستعمال القوة يف حالل اإلنسانامليثاق وال يف االتفاقيات الدولية املرتبطة حبقوق 

 .وفحوى هذه احلقوق ذاهتا من طرف الدول، واللجوء إىل استعمال القوة يف حد ذاته خمالف لروحاحلقوق 
واحلفاظ على السلم  بعد محاية السيادة الوطنية اإلنساند هرمية أهداف تظهر تواجد محاية حقوق جكما تو

لسلم الدويل يف وا عبارة السيادة فيها تفي كذلك حساب عدد املرات اليت وضفويك )1(.واألمن الدوليني
  .اإلنسانحقوق كلمة مرات استعمال  امليثاق مقابل عدد

التدخل يف شؤون الدول مهما كان، وإال فهو أمر يناقض األهداف األممية  2/4ومينع نص املادة 
القول بإمكانية التدخل ألهداف إنسانية يعين ضرب عرض  نالساعية للحفاظ على السلم واألمن الدوليني أل

، فتدخل الواليات املتحدة مبدأ املساواة والسيادة بني الدول، واستعماهلا كذريعة ألهداف سياسيةاحلائط 
بعد إذ   (Juan BOSCH)وهان بوش يكان يهدف منع رجوع الرئيس  1965األمريكية يف الدومينيك سنة 

خطر الشيوعية هو صرح الرئيس األمريكي أن الدفاع عن النفس ومحاية األمن القومي ضد  من التدخل يومني
، باالنتهاكات اخلطرية 1939سنة ) Moranie(نفسه، تدخله يف موراين  هتلر وبرر )2(.املربر احلقيقي للتدخل

  .ضد حياة وحريات األقليات يف املنطقة

تربط ذلك بوجود خطر أو  51 وال ميكن أن يرتكز التدخل يف حق الدفاع عن النفس ألن املادة
، لذ فالتدخل سواء للمفاعل النووي  العراقي اإلسرائيليساس أدين القصف عدوان مسلح، وعلى هذا األ

كما . ألهداف إنسانية أو أخالقية أو الدفاع عن النفس ال يتحقق إالّ بشكل متناقض مع مبادئ القانون الدويل
اء الشرعية أن التدخل املغريب يف الزائري، وإن كان بطلب من هذه األخرية، فال يعد ذلك تربيرا كامال إلضف

، وهو األمر الذي لعلى التدخل نظرا حلق الشعب يف تقرير مصريه وسيادة األمة، اللذان يضمنان بعدم التدخ
يف دورهتا العاشرة، و التربير بالدفاع عن أمة ضد حكومتها، وهو  1213أكده صراحة قرار اجلمعية العامة 

 .ألمةكذلك مساس بإستقاللية األمة ذاهتا طبقا لنظرية سيادة ا

 في القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ذاتها .2
يف حني أن  )45-43/100- 131(يف أي من القرارين املذكورين " حق التدخل"ال يظهر مصطلح 

التأكيد كان واضحاً على مبدأ السيادة و الوحدة الترابية والوطنية للدولة، واإلقرار بأولوية الدولة يف العناية 
إىل دورها األّول، وحقها  اناليت تقع فوق إقليمها، كما يشري اإلستعجاليةواحلاالت  عيةالكوارث الطبيبضحايا 

  ).06امللحق رقم  (ية على أراضيها اإلنسانيف تنظيم وتنسيق وتطبيق املساعدة و يف املبادرة األوىل 

                                                 
(1) -THUAN, Op.Cit, p 103. 

  .55ص  ،المرجع السابق الذآرالحسيني، ) 2(
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 43- 131على أهنما يشكالن شكالً من أشكال التدخل، فالقرار  إليهاينبغي إذا عدم اخللط والنظر 
حمصور هبدف بذلك هو ول املساعدات الطبية والغذائية، واختذ من طرف فرنسا اثر زلزال رومانيا لضمان وص

الثقايف واحلضاري والقيمي موضع يوضع التنوع سودون هذه االحترازات . ا السيادةإنساين حمدد وحمترم
  )1(.التشكيك

 45يف الدورة  1990.10.24 يف األمني العامكذلك، يف تقرير  السيادةيظهر جليا التأكيد على مبدأ 
جيب أن يتفاوض ) 43- 131بشأن قرار (من هذا النوع وضع خطوط اإلنقاذ "صرح بأن  أينللجمعية العامة 

مل حيل إشكالية التدخل  43- 131، مما يؤكد أن القرار "عليه مع الدولة املتضررة أخذا بضروريات سيادهتا
  .إطالقاً

 ذاته 688في قرار مجلس األمن  .3
كلمة حق التدخل رغم انه قام فعالً خبرق مبدأ عدم التدخل مبمارسة الضغط على  مل ترد يف القرار

واالستقالل السياسي للعراق، وهناك  هو بعيد التأكيد عن مبدأ السيادة والوحدة الترابيةاحلكومة العراقية، ف
  :ثالث مالحظات تربز من خالل القرار، وهي

 .دون شك إلجراءات غري إلزامية" تسمح"و" تلح"كلميت  و تشري توجه ✓

 .ية الدوليةاإلنساناملكانة املعطاة للسيادة العراقية يف تطبيق وتنفيذ املساعدات  ✓

ية، إالّ أن اإلنسانهودات اجملتتعلق بإطار املساعدة، فصحيح أن كل املنظمات مدعوة للمشاركة يف  ✓
فاملساعدة  )06راجع امللحق رقم  (ظهر جليا يف القرار الذي ياألمني العام هو سيد التطبيق لعملية املساعدة، و

جتري حتت املظلة األممية بالتعاون مع السلطات العراقية، ويظهر هذا من خالل االتفاق املربم بني األمني العام 
يقر  ، كما أنه الاإلنساينخيلق ال حق وال واجب التدخل ال ، فالقرار م1991أفريل  08واحلكومة العراقية يف 

 .ية ، ألن كل ذلك مرتبط مبوافقة الدولة املعنيةاإلنسانوال حبق املساعدة  بواجب ال

قد مت قطعه من حق التدخل للشعوب إىل واجب التدخل  القانوين قال ميكن إذا القول بأن الطري
، مما األمن كّيف الوضع باملهدد لألمن والسلم الدوليني، كون جملس 688 للحكومات بفضل قرار اإلنساين

من امليثاق على أنه جمللس األمن أن  39فتنص املادة  ،VIIجيعل ذلك من الصالحيات املخولة إليه وفق الفصل 
ا للسلم أو على أهنا قد تعد هتديد عرض عليه، أو اليت يضع يده عليهايقرر يف كل احلاالت والرتاعات اليت ت

  .به، أو من أعمال العدوان إخالال

 أهنا علىب االختصاص احلصري واملطلق يف تكييف ما يعرض عليه من وقائع فيعد جملس األمن صاح
قرارا أوضح فيه أن  م1993.06.16فقد أصدر جملس األمن يف  ،به اإلخاللتشكل هتديدا للسلم الدويل أو 

                                                 
  .161، ص  المرجع السابق الذآرفي، أآاديمية المملكة المغربية، " حق لتدخل، ومنطق األقوى"إدريس المالوي، ) 1(
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يشكل هتديدا  م1993بعد االنقالب العسكري يف " جان برنار أرستيد"الوضع يف هاييت واإلطاحة بالرئيس 
 .توجب فرض حضر جتاري جوي وبري عليهاسم واألمن الدوليني يف املنطقة، مما يللسل

فعملياهتا يف " اإلنساينالتدخل "مصطلح بتوظيف مل تكن أبدا األمم املتحدة حباجة لتربير تدخالهتا  
 قبل جملس مت إقرارها بصورة إلزامية منالبوسنة والعراق والصومال مل تكن حباجة إىل تربير لتكون مشروعة، بل 

 Provideفعملية . القرارات السابقة الذكر س، وليس على أسااملعنية  األمن دون اتفاق ودون دعوة من الدولة

Confort ليه مولة منهزمة، وعيف العراق متت فوق دRestore Hope  مل يعد فيه إقليم يف الصومال متت فوق
  .كذلك يف دولة إفريقية مل تكن مدعوة للتدخل Turquoiseوجود للدولة، واجملموعات العسكرية الفرنسية 

 خاصة عمليات وفق الصالحيات املمنوحة جمللس األمن، الذي مل يكن حباجة لنصوصمتت كل هذه 
مهددة للسلم  بأهناكان كافيا له أن يشري ، وإمنا تصدرها اجلمعية العامة قرارات جديدةللقيام هبا وال إىل 

  .VIIولألمن الدوليني وفق الفصل 

كممارسة أصبحت تتكرر وال يزال إذا التناقض قائما بني مبدأ السيادة والتدخل حىت وان كان إنسانيا 
 ،"الواجب"أو " احلق"ذا ، نظرا لعدم قوة األسانيد اليت يبين عليها املدافعون عن همرارا يف العالقات الدولية

مبكيالني حسب منطق القوي، مما جعل خضعت مليزان الكيل  اإلنسانفالتنديد باالنتهاكات اخلطرية حلقوق 
خاصة منها الدول الضعيفة، كل هذه  لتدخل يثري خماوف البعضتربير الحقوق اإلنسان نتهاكات بإالتحجج 
وليس نفسه، فأخذ احلديث عن  عنه ال خيتلف كثريا اإلنسانسألة حقوق ملللبحث عن بديل  تعفد األمور
  .اإلنسانالسيادة وعالقتها حبقوق  ةكالي، وعن كيفية تقدميه حلل إشاإلنسايناألمن 
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  ي والسيادة آمسؤوليةاإلنساناألمن : المطلب الثاني 
 

ية غري احلكومية من اإلنسان من جراء العراقيل اليت تواجه املنظمات اإلنساينتولدت فكرة التدخل 
ؤكدة لقاعدة القانونية املا فيا ال ميكنه  مواجهةا دينيا وفلس مبدأً أخالقياإلنساينوصوهلا إىل الضحايا، فيعد املبدأ 

  .عكس ذلك يعين ضرب عرض احلائط كل القانون الدويلالستقاللية الدول، فالقبول ب
I.  يةاإلنسانمن حق التدخل إلى حق المساعدة 

ية، يف اإلنسان مث عن املساعدة اإلنساينقد يظهر هناك بعض اخللط يف بدء احلديث عن التدخل 
ذي ترتكز عليه لاملذكور يف القانون الدويل ، وا األساسية، ألهنا اإلنسانح هو البدء باملساعدة حني أن األص

ويرجع  .الرتاعات املسلحةيف تدخالهتا ملساعدة ضحايا  األمحرية، واللجنة الدولية للصليب اإلنساناملنظمات 
" أصبحت تدعوا للعمل  مبا تسميه  ال أن الدول ذاهتالولك إىل أن عمل املنظمات مل يكن ليثري اجلدل سبب ذ

   ".ية للحكومات اإلنسانحبق املساعدة 

لذلك تأسس الصليب األمحر، إالّ أن بشاعة احلروب، و مرضى  أسرى مبعاجلة اإلنساينبدأ العمل 
ية بالتحدث دفعت إلستنكار األمر اإلنسانوعدم السماح للمنظمات  م1968يف  Biafraاحلرب وجمزرة بيافرا 

اق احلدود بقصد املساعدة حىت دون موافقة  الدولة، فأصبح بذلك األمر يتعلق بواجب، وحبق التدخل، أو اختر
من طرف املقنن  "باحلق يف املساعدة"ما يسميه البعض   688وظهر مؤخرا بفضل القرارات األممية، والقرار 

  . للمنظمات واحلكوماتاإلنساينالدول، وبذلك أصبح خيلط بني العمل 
على انه جمرد مساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية، بينما " واجب التدخل"دول املتقدمة تفسر ال

واجب "ورغم ذلك يرى البعض، ومنهم حممد جباوي أن  .من النوايا اخلفية وراء هذا احلقتتخوف املتخلفة 
  )1(".سكريةالتدخل حتركه دوافع إنقاذ الناس من الكوارث الطبيعية، رغم استعماله كذريعة للتدخالت الع

م مبدأ عدم اللجوء فهل يعين هذا أن إنقاذ الناس قد يربر أي تدخل حىت ولو كان عسكريا رغ
  للقوة املسلحة؟

 ية؟اإلنسانلماذا حق المساعدة  .1
يدعمان مسألة  45-43/100-131يدل على أن القرارين  ملا كثر احلديث عن عدم وجود ما 
لتمكني الدول من التدخل يف شؤون غريها حبجة  إشارةال يعد ذلك ا، وبالتايل يفهمظتو لعدم اإلنساينالتدخل 
بدال من التدخل " يةاإلنسانحق املساعدة "أخذ تربير التدخالت منحى جديد  يتمثل يف ، اإلنساينالدوافع 
  .اإلنساين

                                                 
في، أآاديمية المملكة المغربية، " بعض التساؤالت حول الهدف المريب من وراء المفهوم الجديد لواجب التدخل في عالم مستقر"محمد بجاوي، ) 1(

  .165، ص لذآرالمرجع السابق ا



  

  156

" التدخالت إلعتبارات إنسانية"و"  اخلريياإلنساينالعمل "عدم اخللط بني  Bitatiوبرى بيطاطي 
لوجود  راضي دولة ثانيةبتنفيذ عمليات عسكرية إلنقاذ مواطنيها فوق أ"  أ" يعين قيام الدولة اإلنسايندخل فالت

وحدثت العديد من هذه التدخالت خالل  .ب فيه السلطات أو جهات أخرى فيهاخطر مؤكد ومباشر، تتسب
مل اجليوش، وإمنا املسعفني حىت ولو ية عن التدخل األول هو أهنا ال تستعاإلنسانم وما مييز املساعدة 19القرن 

ل الكوارث الطبيعية مت اللجوء إىل جنود غري مسلحني وملعداهتم لنقل األغذية واألدوية، ويكون ذلك غالبا خال
ية اإلنسانباملساعدة "فهي مساعدة تستند إىل الشرعية املشروطة  .بقنيكما ذكر يف القرارين السا واالصطناعية
الدور األّول للدولة املعنية يف تقدمي املساعدة، مث لغريها يف حالة عجزها عن ذلك، مما  أين يعود" االحتياطية

ملساعدات لكل الضحايا، وهذا األمر يوفق بني مبدأ التدخل اخلارجي على أساس تأمني وصول ايعين السماح ب
وإقامة طريق أممي عراقيني اللصاحل األكراد  688يعد تطبيق القرار وواجب اإلنقاذ السريع لألفراد، و السيادة

  )1(.أزرق تقدما كبري لصاحل الضحايا

هو يربط شرعية دون أن يعيد النظر يف مبدأ السيادة، يهدف هذا احلق إىل جتاوز مبدأ عدم التدخل 
االستقاللية وعد اخلضوع للغري، ألن الضحايا هم الذين يطالبون هبذا احلق الذي يعد حق  أ مببداإلنساينالتدخل 
  ".مساعدة"بكلمة " تدخل"اه الغري، فتم بذلك استبدال كلمة هلم جت

كان بصورة غري " يةاإلنسانحق املساعدة "ملفهوم  توظيفهماويالحظ انه بالرغم من أن القرارين يف 
 يؤكدون على عدم تعارضه مع اإلنساين، مما جيعله فارغا من أي حمتوى قانوين فإن املدافعني عن التدخل إلزامية

 للغري، فحني تربط اإلنساينيادة، ألنه يرتكز على حق الوصول إىل املساعدة وليس على حق التدخل مبدأ الس
الذي ورغم تأكيده ،  اإلنساينية، فإهنا تلصق حبقوق الفرد بدال من القانون اإلنسانالتدخالت  حبق املساعدة 

دون إشارة ،املساعدة واحلماية لألفراد ية فهو حيدد اجلهات املسموح هلا بتقدمي اإلنسانعلى احلق يف املساعدة 
فيشدد القانون  . ما يسمح بذلكاإلنساينمل يوجد يف القانون كانت ما  مباشرة إلمكانية تدخل أية دولة

وليس  املساعدة انطالقا من حقوق الفرد  دائما على مبدأ السيادة لذا انتقلوا باحلديث من التدخل إىلاإلنساين
  ا ذلك؟فلماذ ،اإلنساينالقانون 

 ي اإلنسانية واألمن اإلنسانحق المساعدة  .2
ن طرف اجلميع، سواء م  من احلاجة واخلوفاإلنساين على ضرورة محاية  الفرد اإلنساينيؤكد األمن 

منظمات، ويف أي مكان يتواجد فيه، وذلك انطالقا من فكرة  املواطنة  أم دوالً أم كانوا أفرادا أم مجاعات
 .ليت تلحق باجلميع من جراء معاناة البعض خاصة اثر  التوترات والرتاعات الداخليةالعاملية، واالنعكاسات ا

 السياسية واحلضارية، فاملباد ئ اليت يز بشخصيتهااحلرية، والتمقها يف حق الشعوب يف الوحدة يعد مكمال  حلف
حق  تستدعي قوانني دولية رية والسلم واحملافظة على الطبيعة ستصتعد أخالقية وغري إلزامية كالعدالة االقتصادي

                                                 
  .163، ص المرجع السابق الذآربيطاطي، ) 1(
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 ال يستبعد اللجوء للتدخل، مما يعيد اإلنساينحتقيق أهداف األمن  أن فهو إذا التأكيد على )1(.التدخل الدويل
  .النظر يف أسبقية مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة

سيته، كمواطن عاملي دون االعتداد جبن اإلنسان ترتكز على اإلنساينأصبحت بذلك أهداف التدخل 
إىل الدرجة العليا جيعل من احلماية  اإلنسانرفعه  باإلنساينم، فاألمن 19على عكس ما كان عليه يف القرن 

االعتبارات التقليدية املمنوحة للدولة بعد ما مت التأكد من ضعف احملتوى  يعاد النظر يف التربير الذي من خالله
يفرض على كل واحد تقدمي املساعدة  ملتواجدين يف اخلطرفضرورة جندة السكان ا. اإلنساينالقانوين للقانون 

 يريد إعادة النظر يف النظام القانوين، اإلنساينترق القواعد القانونية التقليدية، فمذهب التدخل ، واليت ختله
على السيادة أن تنحين باسم أخالق حالة الطوارئ السيادة الذي ترتكز عليه السلطة إذ فإعادة النظر يف مفهوم 

  .وأمام ضرورة احلماية الدنيا لألفراد
األمن  أهداف، لكون اإلنساينلنقد املوجه للتدخل ا لتفادي ةياإلنسانملساعدة امصطلح  بذلك يوظف

القهرية ومنها العقوبات والتدخالت العسكرية، مثلما حدث يف  اإلجراءات تستدعي اللجوء إىل اإلنساين
قمع  عسيادية بداففو مسألة شرعية التدخل يف دولة كوسو أحداثثارت أولقد  .والبوسنة كوسوفو

حقوق االنتهاكات اخلطرية املرتكبة من طرف سلطات بلغراد، فإن كان حق التدخل هو وارث تأكيد 
وما يضمن استقاللية الدول الضعيفة،  طور دون املساس بالعدالة الدولية، فكيف ميكن أن نشجع هذا التاإلنسان

   لتربير التدخالت اخلارجية؟وهل تعد اخلروقات كافية 

يف اإلعالن العاملي  03ية نابعا من حق احلياة املنصوص عليه يف املادة اإلنسانيعد أساس حق املساعدة 
إالّ أهنا ) PDESC(من العهد الثاين  12 واملادة اإلنساين)PDCP(من العهد األّول  06واملادة  ،اإلنسانحلقوق 

ضوعها ألوضاع وإلرادة الدولة املعنية فكيف العمل حني تعجز الدولة عن الوطنية، خل بالسيادةتصطدم دائما 
  .بسيادهتا ةتحججها، خاصة إذا كانت هي مصدر ذلك ومواملساعدة ألفراد ةاحلمايضمان 

II. تصور جدید لمفهوم السيادة 
احلصول على وتزايد الرتاعات الداخلية مع صعوبة إدارهتا، إىل تزايد احلديث عن حق تقدمي أدى 

  . وللتدخالت مع أقلمتها مبفهوم جديد للسيادةاإلنساينملفهوم األمن  ا، تعزيزةياإلنسانملساعدة ا
 
 
 
 
  

                                                 
، ص المرجع السابق الذآرفي، أآاديمية المملكة المغربية، " بإعتبار حقوق الشعوب. حق لتدخل من أجل السلم العالمي"عبد المجيد مزيان، ) 1(
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 السيادة آمسؤولية .1

 إدارة شؤوهنا الداخلية واخلارجيةاملطلق الذي يعين صالحية الدولة املطلقة يف  املبدأمل تعد السيادة ذلك 
والشعوب، فال  اإلنساننظر حقوق "ادة التعريف ففي اللجوء للقوة املسلحة، بل أصبحت يف مرحلة إع موعد

 اإلنسانإذ مل يعد حيق ألية دولة التحجج بسيادهتا ملمارسة االنتهاكات ضد حقوق  ،)1("دولة ذات سيادة
عن ذلك بقوله أن الدولة K. ANNAN كويف عناناملتحدة  لألمموعرب األمني العام  .ساسيةخاصة منها األ

  .ة مواطنيها وليس العكسأصبحت جمرد وسيلة خلدم
تعين بذلك السيادة مسؤولية احلكومات على ضمان أمن مواطنيها ومتتعهم حبقوقهم اليت تضمنها 

أمن فإن ثبت عجز الدولة عن ضمان  وصادقت عليها الدول، أبرمتاالتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت 
دون أن  مسئوليهاو حىت حماسبة  بتلك املهام ، فيحق للغري القياممواطنيها أو كانت هي مصدر التهديد نفسه

، املمثل اخلاص لدى األمني العام األممي واملكلف François Deng) دانغصّرح و . يعد ذلك من قبيل التدخل
 يعطي اإلنساينومشريا إىل أن األمن مطالبا بفعل دويل،  بالنازحني داخل دوهلم، خبطورة مشكلة الالجئني

وكذا  ،عطاء املسؤولية للحكومات واحلماية للشعوبإللتمكني من  وكقاعدةكمسؤولية، تعريفا قيميا للسيادة 
   )2(.املساعدة الدولية

 على فكرة عوملة األمن مما يسمح ألي فاعل دويل من التدخل ألغراض اإلنساينيرتكز مفهوم األمن 
ن املتحدة يف العراق والبوسنة مل تكإنسانية، وحتمل املسؤولية اليت كانت على عاتق الدولة، لذا فعمليات األمم 

سقوط النظام يف الصومال، وسرياليون، وليبرييا، ورواندا، أن يضاف إىل ذلك لتربيرها، " حلق التدخل"حباجة 
لنجدة الضحايا من ويالت احلرب واجلوع وإقامة  الدولة كان بإمكانه تربير أي تدخل عسكري إفالسوظاهرة 

  .سيادن ى مستوى من التنظيم السيا
 من حق التدخل إلى مسؤولية الحمایة .2

وبضرورة توفري   باملسؤولية املتبادلةاإلنساينترتبط السيادة كمسؤولية، مبسؤولية احلماية، فيقضي األمن 
 مساعدة مصحوبة باستخدام القوة اإلنساينويعد التدخل  .لى األمن العامليعحالته  النعكاساحلماية للغري 

من هنا فرض النقاش . ية اليت يتعرض هلااإلنساندولة ما إزاء املعاملة التعسفية وغري  واطينملاهلادفة لتوفري احلماية 
إذ  ،"مبسؤولية احلماية"ممارسة ميكن تسميتها  ترة نفسه على اجملموعة الدولية وظهحول التدخل ألهداف محائي

ون ذلك مصحوبا بعجز أو أو يشكون على ذلك، ويك ا يف حالة تواجد املدنيني يف خطرالتدخل ممكنأصبح 
  .بعدم رغبة الدولة يف وضع حد هلذا اخلطر، أو تكون هي نفسها املتسبب يف ذلك

                                                 
(1) –Patrice MEYER-BISCHY, « Démocratisation : genèse de nouvelle distinction démocratique des pouvoirs » in  , THUAN 
et, FENET, Op.Cit, p 177. 
(2)- Ministère canadia des affaire étrangère et du commerce », Reseau de securité humaine : un partenariat internationale, une 
perspective sur la sécurité humaine : deuxième réunion ministérielle », LUCERNE, mai2000.                                              
  www.dfait-maeci..gc.ca/foreigmp/humansecurity/HS_etaiman_summary.asp  
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خل احلف األطلسي يف دوعمل جملس األمن  هبذا املبدأ حني قرر التدخل يف الصومال، وكذا ت
تهديد على اليرتكز كوسوفو، اليت أظهرت أن االلتزام ناحية املدنيني يستدعي كذلك التزام دبلوماسي 

البد من التنبؤ بالرتاعات بل ية، اإلنسانلتدخالت افقط يف  اإلنسايناألمن ال ينحصر . باستعمال القوة العسكرية
عن محاية مواطنيها، بل  ةمسؤوليفالدولة هبذا التصور ليست فقط  )1(.يةاإلنسانبدال من معاجلتها بالتدخالت 
  .ك تدخال يف شؤون هذه األخريةى، دون أن يعد ذلوكذلك مواطين الدول األخر

  :احلماية وذلك ألن ال يدور حول حق التدخل وإمنا أكثر حول مسؤولية إنَ النقاش 
نظر املطالبني أو احملتاجني هلا، وليس من جهة اللذين ية تدرج تطورات الرهانات من جهة مسؤولية احلما  -أ 

  .يريدون أو ميارسون التدخل

عنية أولوية ممارسة احلماية، وبأن اجملموعة الدولية ال ميكنها أخذ هذا تقر هذه املسؤولية أن الدولة امل  -ب 
أو مل ُترد الدولة املعنية القيام بذلك، فهو بذلك مفهوم يربط بني التدخل والسيادة يف  الدور  إالّ إذا عجزت

 .واجب أو مسؤولية التدخل يرتكز أكثر على املواجهة"حني  أن اخلطاب حول 

، بل تشمل كذلك  مسؤولية التنبؤ وإعادة (Réagir)ؤولية يف مسؤولية رد الفعل ال تنحصر هذه املس  -ج 
فهي تدفعنا حلساب التكاليف ونتائج الفعل والالفعل، وإقامة العالقة بني  املساعدة والتدخل وإعادة  البناء،
  )2(.البناء

ليت ذكرت يف القرارين وا" يةاإلنسانحق املساعدة "يتطابق بذلك هذا التصور مع الفكرة اليت تغذيها 
أن تسمح   اللذان يضعان املسؤولية األوىل على عاتق الدولة املعنية يف تقدمي  املساعدة، وإالّ فعليهانياألممي

الكوارث الطبيعية أو  لضحاياتقدمي املساعدات  للمنضمات اإلنسانية حكومية كانت أم ال بأن حتل حملها يف 
أو  لالجتهاد، إذ قد يعين هبا الرتاعات املسلحة ايفتح اجملال واسع اصطناعيةتوظيف كلمة إن .االصطناعية

يف حدوثه، واملؤدي إىل حالة من  اإلنسانأو األوبئة، أي كل ما يتسبب  اجلفاف املتسبب يف اجملاعة
  .الذي قد ينعكس على الدول اجملاورة هلا والالاستقراراالضطرابات 

هي املؤسسة القانونية اليت ُتستعمل لصون احلقوق  "ية اإلنسانأن احلماية  Pierre VERAوأوضح 
 )3("اإلنساينإىل اجملتمع  انتمائهقبل  ىل اجملموعة البشريةبصفته ينتمي إاألساسية لكل فرد، مهما كانت جنسيته، 

، فالنظام القانوين املؤسس على مفهوم السيادة واملؤسسات اإلنساينوهو التصور الذي حيمله مفهوم األمن 
ة اجلماعية ميكنها بصعوبة تربير تدخالهتا يف حالة الرتاعات الداخلية، حيث ال تسمح بذلك بنيات  الدولة األمني

يظهر ذلك مثال يف عجز األمم املتحدة، وميكانيزم األمن الشامل على حل مشاكل . وأين ترفضه السلطات
  .من للمدنينيالبورندي، اثر رفض هذه األخرية تدخل األمم املتحدة لضمان أدىن حد لأل

                                                 
(1) -HEINBECKER, Op.Cit. 
(2)- Rapport de la commission indépendante sur l’intervention et la souveraineté des Etats, une nouvelle approche : la 
responsabilité de protéger », Op.Cit. 

  .106، ص المرجع السابق الذآرميكو، )  3(
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عرب حق التدخل، واألمن ية واألخالقية للتدخالت الدولية لقانوناسس التفكري يف األ إعادةالبد إذا من 
أكثر نزاعات داخلية،  أصبحتاليت  ،الذي يرتكز على األّول لضمان محاية املدنيني يف حالة الرتاعات اإلنساين

األمم املتحدة وجملس األمن، أو  إشرافحتت  اء دوليةمعها سو لللتعامتستدعي استحداث ميكانيزمات جديدة 
أصبح نظام األمن اجلماعي ال لقد . ، أو حىت من قبل الدول ذاهتااإلقليميةاملنظمات  إشرافجهوية حتت 

  .يتماشى وطبيعة هذه الرتاعات مما يستلزم التعامل بصورة جدية معها
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 منمقاربة أنسنة األ: المطلب الثالث
  

يف أبعاده اجلسمية والعقلية، القضاء على عوامل العنف أو التقليل  اإلنسانتستدعي مهمة حملافظة على كرامة 
يف سعيها إلظهار جند مقاربة األمن اإلنساين  ية،اإلنسانمن حدهتا، متبعني لذلك كل الوسائل، حىت التدخالت 

، بل أحدثت ضرورة التجديد يف املؤسسات نسايناإلمل تقوى فقط من حق التدخل  ،سبل حتقيق األمن الشامل
  .املوكل إليها مهمة احملافظة على األمن والسلم الدوليني

I. التحرر من الخوف 
متحرر، يعين القضاء على كل أشكال الرتاعات، أو التقليل من انعكاساهتا  وإنسانإن خلق عامل آمن، 

عنية من موتى ودمار ملإىل ما تسببه يف داخل الدول ا ةإضافالسلبية على األفراد، فميزة احلروب األهلية أهنا ، 
نظرا حلركة الالجئني  ية منها، فهي متس بالسلم العامليللمنشآت القاعدية، وانتهاك للحقوق حىت األساس

  .واملخدرات، مما خيلق صعوبة وضع شروط السالم واألسلحة وانتشار األوبئة

واجلماعات  األشخاصاليت تعين محاية  مقاربة أنسنة األمن وعلى  ية،اإلنساناملقاربة األمنية ترتكز لذا 
و أكد الوزير  خلطرحممي وبعيدا عن ا اإلنسانمن العنف، أي حتريرهم من اخلوف، فهو التركيز على أن يكون 

 يف الوقاية اإلنساينعلى أمهية وفعالية األمن  م1998يف  T. KEIZOاألول الياباين السابق طاكيمي كيزو 
 يبىن على قاعدة اختاذ أعمال هتدف إىل احملافظة على كرامة اإلنساينفتصور األمن  )1(.عن الرتاعات والتراجع

أو محاية أقليات   إلنقاذ مجاعة تتعرض لإلبادةاإلنساينوال يقتصر ذلك يف التدخل . وحياة األفراد يف الرتاعات
  :أعمال أمهها ن م ةاألمر مجلبل يتطلب  ،من االضطهاد أو تقدمي املساعدات للسكان

  Mines Antipersonnelالمناداة بالقضاء على األلغام البشریة  .1
املسلحة، وهبذا اخلصوص جند أن  ية للرتاعاتاإلنسان على التكاليف اإلنساينازداد تركيز مفهوم األمن 

مة جنائية دولية إلقامة حمك اجملهودات ،ومحلة منع األلغام البشرية: لتطبيق سبق التنظري وهناك أمران يؤكدانها
CPI )(اإلنساينن جتسيدا  وتطبيقا هاما ملفهوم األمن شكال، ومها ي.  

وفتحت  OSLO أوسلو، يف م1997سبتمرب  18البشرية يف  األلغامقية منع اإلتف تبين النص النهائي متّ
  :تتمثل يف  إجراءاتعلى مجلة  اإلتفاقبة حتوي. OTTAWA أتاوىيف  م1997.12.03للتوقيع يف 

 .منها 06املادة : ومساعدة الضحايااأللغام  املساعدة الدولية يف ميدان تفكيكتعاون وال  -أ 

 
 

                                                 
(1) -Keizo TAKEMI, « Approche to the mounting concern of human security » 
 www.trilateral.org:9999/anmmtgs/trialog.htm  
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ري والتخزين فعلى الدول تدم اإلنتاجمنها، باإلضافة للنص على منع  01ملادة : املنع التام لأللغام البشرية  -ب 
دخلت حّيز التنفيذ يف  اليتو ،واإلنتاج، التحويلاألمر يتعلق مبنع االستعمال، التخزين، كل خمزوهنا، ألن 

 177توقيع منها  140تصديق، وحصدت االتفاقية مؤخرا  40 تقدمي، ستة أشهر بعد م1999/03/2001
الواليات املتحدة األمريكية، روسيا، الصني، اهلند : رغم هذا فبعض الدول الكربى منها  تصديق،

 )1(.ضريف  الوقت احلا لالتفاقيةوباكستان، أوضحت قدرهتا على االنضمام 

 110هناك أكثر من ، PNUD اإلمنائي األممي، املقدمة من طرف لربنامج م1997 إحصائياتوحسب 
مع مثيالهتا متواجدة يف خمازن عرب العامل، ويف كل شهر حوايل ألفي شخص  دولة 68مليون لغم مت زرعه يف 

، مت باملقابل غرس م1994 ألف لغم يف 100ورغم تفكيك حوايل  أو يصابون بإعاقة بسبب  انفجارها،يقتلون 
  )2(مليوين لغم

 :المحكمة الجنائية الدولية .2
عت اجملموعة الدولية سلسلة من احملاكم اخلاصة وض ،ونومبورغ طوكيوبعد حماكمات : Adhocاحملاكم   -  أ

Adhoc  يف يوغسالفيا اإلنساينوالقانون  اإلنسان، ملعاقبة مسؤويل االنتهاكات حلقوق م1994و م1993يف 
 .وانداسابقا ور

 ،جرائم احلرب مسئويلضد مسألة عدم معاقبة  -سابقا- يف يوغسالفيا  Adhocقد كافحت احملاكم ل
شخص  للمحاكمة ، لكنها اصطدمت مبعارضة بعض احلكومات  90ية، فتم تقدمي اإلنسانواجلرائم ضد 

ات خطرية ضد متهمني فقط خبرق قواعد وسلوكات احلرب وارتكاب خمالف 08، 199املعنية، وأدين هناية 
  .يةاإلنسانتفاقيات جنيف وضد ا

إىل إهناء أربع  م1999، إالّ أهنا مل تتمكن يف هناية م1994ألجل رواندا يف  Adhocشكلت حماكم 
الحظ أن اجملموعة الدولية مل تتبع نفس املسلك جتاه جرائم مماثلة، مثل حماكمات، وإدانة مخسة متهمني فقط وي

  )3(.مر يف كمبودية أين مت إبادة أكثر من مليون شخص يف سنوات التسعينياتتلك اليت قام هبا اخلمر احل

ية، اإلنسانوتشري هذه املسألة إىل عجز هذه احملاكم اخلاصة عن معاقبة كل املتسببني يف اجلرائم ضد 
  .وحمدودية عملها وعدم مشوليتها لكل الدول، وهلذا قررت اجملموعة الدولية إقامة حمكمة جنائية دائمة

سنة لتقبل الدول بإقامة حمكمة جنائية دولية،  50انتظرت البشرية   :احملكمة اجلنائية الدوليةإقامة   -  ب
للمسؤولية اجلنائية  ويعد ذلك جتسيدا ،م1948البشرية يف  إبادةالدولية  ملنع  ةاالتفاقيمنصوص عليها يف 

بتنظيم الردع ضد اجلرائم  ساناإلنلب حقوق يؤكد  م1998جويلية  17إقامة هذه احملكمة يف الدولية، و

                                                 
(1)- Processus d’OTTAWA  et la Convention de l’interdiction des mines antipersonnel (Août 2001)  
www.france.diplomatie.fr/actuel/dossiers/mines6.htm 
(2) -PNUD, « Rapport mondial sur le développement humain 98, Op.Cit, p 39. 
(3)- HCR, Les réfugiés dans le monde 2000, Op.Cit, p 240. 
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اجملموعة الدولية ليس قلّة  يهنلعدوان، فما تعااجلماعية، جرائم احلرب وا اإلبادةية، اإلنسانجرائم ضد  :اخلطرية
 .القواعد القانونية الضامنة للحقوق، بل لكيفية ضماهنا وتطبيقها

املشكلني هلا، رغم هذا  18 والقضاة Procureurتضمن استقاللية احملكمة بواسطة انتخاب النائب 
  :احملكمة لثالثة أسباب أمام إتباعهاالواجب  اإلجراءاتتبقى الدولة فاعل مركزي من خالل 

، فتعد بذلك باإلقليمترتبط احملكمة بالقانون اجلنائي نفسه، لكون املسؤولية اجلنائية مرتبطة دائما  .1
ثبوت عجز الدول، وتبقى الدول   تتدخل إالّ يف حالةإذ أهنا المكملة لإلجراءات اجلنائية الوطنية،  اصالحياهت

 .احلكوميةمع جملس األمن املخولني فقط باللجوء إىل احملكمة دون األفراد واملنظمات 

خالل الغرف االبتدائية ، لذا ، فهي حتتفظ  بالرقابة على قرارات النائب من اإلجراءاتتشترك الدولة يف  .2
 .عملها مرتبط بتعاون الدوليبقى 

رائم احلرب وجرائم العدوان ال بل أن تنظم أوالً من خالل اتفاقية دولية قبل أن ترجع للمحكمة، ج .3
  )1(.والنائب ال ميكنه القيام بالتحقيق جتاه جرائم احلرب إالّ بعد مرور سبع سنوات

ث البد من ، حبييالحظ أن احملكمة ليست مستقلة كما يدعي هلا، فهي ال تزال خاضعة جمللس األمن
 إجراءإىل وضع شرط مرور سبع سنوات قبل البدء  يف  باإلضافةبول هذا األخري لقيام التحقيق بشأن إهتام ما، ق
تحقق فقط يف اجلرائم املقبلة دون السابقة، ويرجع احملكمة صفة عدم التقادم كوهنا س تطبقكما ال  .تحقيقال

  .مريكية حبماية مواطنها من املتابعة اجلنائيةالواليات املتحدة األالسبب يف قيام الدول الكربى وعلى رأسها 

ويضاف إىل  .وليس ملا ميليه الواقع ة القوييؤكد بذلك املبدأ القائل بأن القاعدة القانونية  ختضع لسلط
ل أنواع اإلجرام، وك اإلرهاب، اجلهود الرامية إىل مكافحة انتشار األسلحة اخلفيفة، حماربة اجلهدينهذين 

من اخلوف، ألن جوهر  اإلنسانلضمان أمن  هذه األعمال هتدف كلو . األطفال اجلنود محاية الالجئني و
 بتواجده يف حميط آمن، ميكنه من العمل على حتقيق خياراته يف ظل مستوى اإلنسايناألمن هو شعور الفرد 
  .تنموي مالئم ومستقر

 األمم المتحدة أمام دور ومهام جدیدة  .3
احلروب بني الدول يدا لنظام األمن اجلماعي تفاديا لقيام جتس) ONU(منظمة األمم املتحدة  أقيمت

و تضاعف وبعد احلرب الباردة وتسارع ظاهرة العوملة  وية السلمية للرتاعات بينها، لكنوالعمل على التس
خلها دون أن يتطرق ميثاقها هلا،  إذ نفسها أمام مواقف تستدعي تداألمم املتحدة  احلروب الداخلية، وجدت 

ظ السالم، ولكن كذلك احملتوى العاملي اجلديد إختاذ استراتيجيات عمل ال تنحصر فقط يف مستوى حف فرض
  .بناء السالم وتوطيدهصنع السالم ،

                                                 
(1) -Roche, Op.Cit, p 224-225. 
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ماية سيادة الدول، إىل مفهوم األمن حلعمليات فرض السالم من مفهوم أمن مجاعي يهدف و تطورت 
وإعادة بناء املنشآت القاعدية الوطنية، فاألمن  املدنيني خل ومحاية سيادة السكانهدف التدست الذي ياإلنساين
البد من التنبؤ بالرتاعات قبل إنفجارها، أو العمل ية، بل اإلنسانيف القيام بالتدخالت  ال ينحصر فقط اإلنساين

  .على التقليل من أثارها على املدنيني، أو اإلبقاء على السالم يف هناية الرتاع
الرتاعات، غري ومن خالل جملس األمن بنوع آخر من بداية من التسعينيات دة  املتح األممكان اهتمام 

على السالم وفرض  اإلبقاءمن  التنبؤ إىل  ملعاجلة تستدعي وسائل خمتلفة بدءالغرضها وأين ا أنشئتاليت 
  :لكن جملس األمن ليس مهيكال ملواجهة هذه الرتاعات والتنبؤ هبا لعدة أسباب العقوبات،

األزمة الداخلية مل تصل إىل نزاع مفتوح، فيمكن اعتبارها غري مهددة للسلم واألمن الدوليني، طاملا أن  .1
  .وكان ذلك حال كوسوفو، أين كان من الصعب االقتناع بضرورة اختاذ إجراءات وقائية

 .و سريع  ر متقدماليس لدى األمني العام شبكة دبلوماسية ذات إنذ .2

متكن من اإلملام مقدما بالرتاع أو تعبئة اجملهودات الدولية ) نقد، حتليل(ليس لدى اجمللس الوسائل الفكرية  .3
 .و معاجلته مسبقا حملاولة حموه

جيب العمل على معاجلته هو ما  إذ أن ،الرتاعات الداخلية صالحية اجمللس يتجاوز اهلجوم على أسباب  .4
بعض الوصفات العالجية لة، ألن ثين، الديين واالقتصادي للدوالنظام الفوضوي السياسي، االجتماعي، اال

منه من العمل الراشد، دولة القانون والتنمية ،أكثر  تفترض أعمال عميقة على املدى البعيد تنبعث من احلكم
 )1(.الدبلوماسي

يدعوا لتعزيز مكانة اجمللس وتوفري  اإلمكانيات الالزمة، اليت متكنه  األمم املتحدة لذلك انتشر تيار يف
مستمر لألوضاع ولألحدث الدولية، والتعرف على بؤر التوتر واالضطرابات وإعداد العالج من القيام برصد 

اليت أخذت تتأقلم وطبيعة الرتاعات "  الدبلوماسية الوقائية"هلا قبل وقوع الرتاعات، و عرف هذا التيار باسم 
  .الداخلية ومدعمة سياسة السالم، وحفظ السلم، وبناء السالم

بري وتعين حتديد املناطق الساخنة املؤهلة إلثارة اخلالفات والعمل على وضع تدا: يةالدبلوماسية الوقائ  -  أ
ولتحقيق هذه الدبلوماسية البد بالعمل على احتوائه، أو جعل الرتاع ال يتوسع وقائية هتدف لتفادي انفجارها، 

  :من
  .بني األطراف إجراءات تعزيز الثقة املتبادلة .1

  ....)االقتصادية(لعاملية يف خمتلف امليادين الدراية بالتطورات واالجتاهات ا .2

                                                 
(1) -Pascal TEIXEIRA Le conseil de sécurité à l’aube du XXIeme siècle : quelle volante et quelle capacité a-t-il de 
maintenir la paix et la sécurité internationale ? , Genève, Publications des Nations Unies, 2002, p43. 
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  .وجود شبكة من أنظمة اإلنذار املبكر لتوفري املعلومات الدقيقة عن خمتلف األخطار .3

لتواجد األممي، كإرسال قوات دولية إىل حدود دولتني اأي ) Déploiement préventif(االنتشار الوقائي .4
 .تطور إىل حرب أهليةداخل دولة متر بأزمة داخلية قد ت متنازعتني  ملنع العداءات احملتملة، أو نشرها
 .ويشترط يف كل احلاالت رضا األطراف املعنية

على حدود دول متخاصمة للفصل بني ) Zones démilitarisées( مناطق مرتوعة السالح إنشاء .5
 )1(.همبوافقة الطرفني، أو إنشائها من جانب واحد بناء على طلب ، و ذلك املتحاربني احملتملني

 إرسال متف بني األطراف دون حله هنائيا، كما جتميد اخلالعلى فقد ساهم التواجد األممي يف قربص 
 إجراءات تعزز عدم قيام الرتاعات يف، وأنشئ صندوق خاص لدعم 1992عام  إفريقيامراقبني إىل جنوب 

  .الوسطى إفريقيا

ارب بني األطراف املتعادية بالوسائل يهدف إلحداث التق :Rétablissement de la paixصنع السالم   -  ب
من امليثاق، ودفعها للجوء إىل احملكمة الدولية لتسوية اخلالفات  VIالسلمية، كتلك املنصوص عليها يف الفصل 

 :كما ميكن حتقيقه بواسطة ،سلميا وعقد االتفاق 

اع كالتكفل بالنازحني مليالد اخلالف أو الرت أدتحتقيق التحسن بواسطة املساعدة أو حتسني الوضعية اليت  .1
 .بني األطراف قاوفال قخلني ألجل ث املبعوثني األمميوالالجئني، وبع

 .من امليثاق األممي 41فرض العقوبات االقتصادية حسب ما تسمح به املادة  .2

  )2(.من امليثاق األممي إلعادة السالم 42استخدام القوة العسكرية املخولة جمللس األمن وفق املادة  .3

لقد مكنت هذه العمليات من ضمان االستقرار يف العديد من مناطق  :Maintenir la paix صنع السلم  -ج 
ية، ونظرا ألمهية اإلنساناهلدنة ومحاية النشاطات التوتر يف العامل عن طريق الفصل بني املتخاصمني ومراقبة 

 8.3خص بتكلفة ألف ش 825، حوايل م1992سنة األمم املتحدة العملية فقد وصل عدد الذين استخدمتهم 
 .مليار دوالر

لتعميق السالم  هتدف قراراتالرتاع، باختاذ  هاءتإنبعد  يكون: Consolidation de la paixبناء السلم   -د 
وتقوية املؤسسات احلكومية، مراقبة االنتخابات، نزع تسلح املتصارعني،  قلخبعداءات، وذلك والتنبؤ بعودة ال

ملنع لوقائية هتدف ا ، فإن كانت الدبلوماسيةاملتبادلة العدائي بتعزيز الثقةالالجئني، والتقليل من الشعور  إعادة
  )3(.قيام األزمة فإن بناء السلم يكون بعد هناية الرتاع تفاديا لتفجره من جديد

                                                 
  .701- 700، ص المرجع السابق الذآرالمجذوب، ) 1(

(1) -Boutros BOUTROS-GHALI, Agenda pour la paix (diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la 
paix), New York, Nations Unies, 1992, pp22-26. 
(3) -Ibid, pp30,37. 
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خمتصرا يف لعملياهتا حبسب طبيعة الرتاعات الداخلية، فبعدما كان تدخلها األمم املتحدة يالحظ أقلمة 
من التنبؤ بالرتاع إىل توطيد  ا، أصبحت تتخذ مهام جديدة بدءIيت ميكن تسميتها مبهام اجليل حفظ السالم وال

وإقرارها بعجز اجملموعة الدولية عن  MINUARكتلك يف رواندا، األمم املتحدة مات وبنائه، ففشل مهالسلم 
الدول، إذ ففرضت  لرتاعات بني، أدت إىل جتاوز مهمة األمن اجلماعي وعد االكتفاء حبل اةمنع اجملزرة الرواندي

  .ظروف ما بعد احلرب الباردة التدخل يف ظل الرتاعات الداخلية دون أن يشري ميثاقها لذلك

عمليات باجلانب املدين من خالل عمليات بناء السالم اليت تدمج  األمم املتحدة اهتمامإذا ازداد  
عادة بناء ما مت هتدميه وتفادي العودة إىل احلالة ، هتدف إلنمركبة يقوم هبا املدنيون والعسكريون واألماميو

ألمم املتحدة نظرا  IIميكن تسمية هذه العمليات مبهام اجليل قيامها مثال بتنظيم االنتخابات، و الرتاعية، ك
يف الصومال  Restore Hopeلتزايد االهتمام باملشاكل الداخلية، وبضمان أمن السكان املدنيني، فعملية 

هبدف و .اإلبادةيف رواندا، محاية السكان من احلرب  Turquoiseشروط احلياة الدنيا وعمليات استهدفت قيام 
يف  أقيمت نفس العمليات ، بغرض إحياء السالم املدينإعادة بناء  اخلدمات الضروريةو إقامة السلطة العمومية،

  .كمبوديا، أنغوال، ناميبيا، السلفادور، هاييت، وليبرييا

وكذا جملس األمن الذي يسعى  ONUتؤكد وجود التحول يف سياسات ومهام كل هذه العمليات 
يف اجتماعه يف مؤكدا مهمة  حفظ سالم وبناء السلم،  40للتأقلم مع  الرتاعات الداخلية، إذ مسح حبوايل 

من غياب  احلرب والرتاعات املسلحة، ألن على أن السلم واألمن الدوليني ال يصبان فقط م، 31/12/1992
يعد هذا  )1(.دات ذات صفة غري عسكرية جتد مصدرها يف الالاستقرار الذي يتواجد يف خمتلف امليادينهتدي

ته يف احملافظة على السلم واألمن يله امليثاق، نظرا ملسؤول هصرحيا له بأداء مهام خارج ما حيددتالتعريف 
ية والسلمية هبدف منع قيام ونصف لدجمه للمهام العسكرالدوليني، وبالتايل احلديث عن الفصل السادس 

وتأمني أدىن مستوى من  اإلنسانفالرهان أصبح التركيز على محاية  .على املدنيني الرتاعات أو التقليل من آثارها
  .األمن له

 المستدامة  يةاإلنسانة أنسنة األمن ومقاربة التنمية مقارب .3
ية، فكليهما تسعيان حلماية الفرد اإلنسانال ميكن الفصل بني املقاربات املشكلة للمقاربة األمنية 

  . يف زمن السلم واحلرب، وتعمالن على خلق األمن العاملياإلنساين

د ا فقط تقدمي احلاجات األمنية لألفراإلنساينمن ال يعين األ: للوقاية من الرتاعاتية اإلنسانالتنمية   -  أ
عن طريق بناء بيدهم، إذ   متكنهم من أخذ مصريهم ، بل العمل على جعلهم جيدون الطرق اليتوحنياجلر

فالتركيز على األفراد والتفكري يف مصاحلهم تعد مقاربة . حلوهلااجملتمع مبختلف مكوناته جتد املشاكل األمنية 

                                                 
(1) -AYISSI, et SALL, Op.Cit, p 19. 
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ية للتوسيع من اإلنسانولتحقيق ذلك البد من حتقيق التنمية  )1(.فعالة للوقاية من الرتاعات ووضع احللول
  .ق التوترات والرتاعاترة حتلخيارات األفراد، ألن الفقر، والند

عن  من العنف، بل العمل على تفادي الوصول إىل هذه املرحلة اإلنسانمل تعد املسألة جمرد محاية 
كذا العاملي للنظام  الداخلي للدول و األمن واالستقراراليت تقي من الرتاعات، فتضمن بذلك  طريق التنمية،

على اجلذور االقتصادية للرتاعات واحلروب، إذ ختتلط  PNUDمن خالل األمم املتحدة قد أكدت و. الدويل
 )2(.هذه األخرية جبذور الفقر

ي ميكن  أن يظهر فيه الرتاع ت وقائية من الرتاع، فاحملتوى الذية إقامة إجراءااإلنسانالتنمية تضمن  
اه والغذاء، السكن ية، نقص املياإلنسانوالعوامل احملفزة على ذلك قد تكون مرتبطة بتهديدات متس الكرامة 

االقتصادية ال يكمن يف  للتنميةاملفتاح احلقيقي  نأبقوله  Josef NEFوالتربية، وكما يؤكد على ذلك ناف 
وال يف غريمها، وإمنا يف مدى النمو الفعلي لإلفقار يف صورته احلقيقية، وهذه هي التنمية  PIBأو  PNBأمهية 
إذا حتقيق  )3(.ن مهددات اندالع  الرتاعات خاصة الداخلية منهاية املستدامة اليت ال ميكن فصلها عاإلنسان
  .الداخلية منها تفجر الرتاعات خاصة ظاهرة  يعين القضاء على يةاإلنسان التنمية

ع ذلك حتقيق نميحدوثه،  العنف واحتماالت يتواجد أين :يةاإلنسانسلبية الرتاعات على التنمية   -  ب
فللتوترات اثر . فراد جللب االستثمار واالستقرار والتنميةا زيادة أمن األتنمية، فمن املهم إذالتقدم وأهداف ال

تؤدي  ، خبلقها لشروط اجملاعة يف الدول اإلفريقية كإثيوبيا والسودان، وسليب على التنمية االقتصادية للدول
 .إىل تزايد التدخالت العسكرية، فتختلط بذلك جذور الرتاع بالفقر ثنيةاإلالرتاعات كذلك 

ة تنمية مستدامة، حمدثة القاعدية الضرورية إلقام املنشآتعمل الرتاعات واحلروب  على هتدمي وت
سنة  16اليت مست املوزمبيق خالل  ةاألهليوهجرة الالجئني وعد استقرار النظام الدويل، فاحلرب  اجملاعات
ما  اإلنتاجلدرجة أن   من املراكز الصحية، وأثرت على القاعدة الصناعية % 40من املدارس، و % 40دمرت 

  )4(.ملا قبل احلرب  من القدرة اإلنتاجية %40إىل  %20من بعد احلرب مل يصل سوى 

من اخلوف دون احلاجة، أو من  اإلنسان  ال يرتكز على محاية  اإلنساينيالحظ أن مفهوم األمن          
، فيجب العمل وقت السلم على تقوية احلاجة دون اخلوف، فكال املقاربتني  تقويان أو تضعفان بعضهما البعض

ية تفاديا للوقوع يف الرتاعات املسلحة، كما جيب العمل وقت الرتاع أو بعد انتهائه على زرع اإلنسانالتنمية 
  . من حتقيق خياراته بالدفع بالتنمية االقتصادية حنو النمو اإلنسانسبل متكني 

  

                                                 
(1) -Ogata SADAKO, « State security and human security » (2001)                                                                           
www.humansecurity-chs.org/manser.htm 
(2)-DESENARCLENS , Mondialisation , souveraineté et théories des relations internationales, Op.Cit,p 168 
(3) -BOUTTEDAUL, Op.Cit. 
(4) -PNUD, Rapport mondial sue le développement humain 2002, Op.Cit, p 16. 
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 محاية الفرد، إالّ أن خصوصية اإلنساينقانون وال  اإلنسانكل من القانون الدويل حلقوق  يستهدف
الرتاعات بضمان أمن املدنيني والعاجزين عن القتال واملتواجدين يف  أنسنةتكمن يف استهدافه عملية هذا األخري 

يصعب تنفيذ ميكانيزمات محاية  أين، الرتاعات  فترة بالفرد يفالقانون اإلنساين  فيهتم . مواقع عنف مسلحة
  .لغياب سيطرة الدولة على مؤسساهتا اإلنسانضعها القانون الدويل حلقوق كتلك اليت و

يعد كذلك  إنسانيةأن التدخل ألغراض ب كذلك عائق السيادة، لذا قيل اإلنساينيصادف القانون 
املدافعون عن عليها اليت أقام  األسساستثناء من قاعدة عدم التدخل، كالدفاع الشرعي، األمن اجلماعي، إالّ أن 

التدخل، مما دفعهم بالقول بوجود احلق يف  لها على قدسية مبدأ السيادة وعدمحججهم تؤكد كلفكرة ا
وهي ترتكز على ني هلا هم الذين يطالبون هبا،ية اليت  ال تتضارب مع السيادة نظرا ألن احملتاجاإلنساناملساعدة 

  .ة لرعاياهاأساس املسؤولية اجلماعية حني ترفض أو تعجز الدولة عن توفري احلماي

 الذي اإلنساينمفهوم األمن  إدراجعلى قاء حتجج الدولة بسيادهتا، عمل املدافعون عن التدخل ونظرا لب         
ا لعدم للدولة التحجج هبحبيث ال ميكن  ،يؤكد على ملسؤولية التضامنية للجميع، وعلى السيادة كمسؤولية

أخذ مكان الدولة يف توفري احلماية إذا  مبقدورهاعل أخر كل فبذلك تقدمي املساعدة، فيصبح متكني الغري من 
 بإدراج هذا املفهوم اإلنساينعزز مبدأ التدخل ن أن يعد ذلك تدخالًَ، وبالتايل يدو ارفضت أو عجزت القيام هب

  .يةاإلنسانالتدخل ممكنا باسم  أصبحاجلديد، أين 

وجتديدا يف سري  ت الداخلية أحدث تغرياويالحظ أن تغري طبيعة الرتاعات وحتوهلا أكثر لصفة الرتاعا
األمم املتحدة ومن خالل جملس األمن، حبيث أن أمن األفراد أصبح يقوى على حساب أمن الدول، وأخذ 
تدخلها يتزايد باسم احملافظة على السلم واألمن اجلماعي، فاألمن مل يعد حفظ األمن فقط، بل التنبؤ به، وضع 

إصالحات على املنظمة األممية لتتماشى أكثر و الوضعية اجلديدة   راء و إدخالوهذا يستدعي إج السالم وبنائه
  .على املستوى العاملي
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وبفكرة البقاء،  اإلنسانية حقوق ضباألخالق الشاملة، بق الهتمامنا املثاليةبعني  إليناقد نالم أو ينظر 
فاليوم . ستمر بالعيش بنفس الصورة لألبدتسية اإلنسانأن اجملتمعات بتقاد فعالً االعلكننا نعتقد انه من السذاجة 

على األمن يف  التهديداتأكثر أصبحت حبيث  ية نفسها،اإلنسانوإمنا يف بقاء  تتعلق ببقاء الدولمل تعد املسألة 
عن و هحلديث الذا  .اليت يعيش ويتواجد فيها األفراد من احلالة و، داخل الدول تنبع من خمتلف مستوياته
بدالً من الدولة يف قلب  اإلنسانيضع  الناتج عن تصور كومسوبوليتاين، والذي اإلنساينمفهوم األمن 
  .السياسات ألمنية

دون االعتداد بالنظام الدويل  ، يف أمن الدولةاملفهوم التقليدي لألمن التقليدية حصرت الواقعيةلقد 
املصلحة يف بذلك تكمن  و.الذايت اف ألمنهاضعإقوة الغري هو لفوضويته، ودون االعتداد بغري الدولة، ألن 

طريق الزيادة يف القوة العسكرية، و أحيانا على  عن تقوية الدولة ومحايتها فكرة املفهوم التقليدي لألمن، يف
  . فالشيء املهم هو بقاء الدولة. حساب مواطنيها

النقد املوجه للتقليدية  كجلديدة، لتدارا جمموعة من التهديدات إدراجلواقعية اجلديدة اأرادت و  
كاألزمات اإلقتصادية و التدهور  واالجتماعييف احمليط االقتصادي هذه التهديدات  وتتواجد .هلا  بإمهاهلا

دائما يف إطار  التوسعيةتسجل هذه احملاوالت . دون أن هتدد بصورة مباشرة أمن الدولةلكن  ،اإلجتماعي
وذلك باإلبقاء على الدولة املرجعية  ،بالتناسق االبستمولوجي للمنظور الواقعي متسألهنا مل ،الواقعي  املنظور

  .األساسية للدراسات األمنية

الذي اختذ الفرد بدالً  حدثت القطيعة اإلبستيمولوجية مع الفكر الواقعي بربوز مفهوم األمن اإلنساين 
ذات الصلة  مفاهيم أخرى تصورنا األمين و يف للدراسات األمنية ،حمدثا التحول يفمن الدولة مرجعية أساسية 

 اإلنسان و أمن  بضمان أمنهي مسؤولية، واملصلحة سيادة لسيادة فأضحت ا. كالسيادة، املصلحة واحلدود  به
التجانس القيمي مفهوم األمن اإلنساين  بذلك  خلق  .تتميز بالصوريةاحلدود كما أخذت الغري والتعاون معه، 
، نضرا لتأكيده ، جتاوز احلدود و جتاوز اإلعتبارات  الُثقافية ، الدينية و اإلثنيةاملواطنة العامليةالعاملي، على أساس 

  ملا ميكن تسميته باإلنسان العاملي

ساعدت على إعادة تعريف األمن يف حمتوى عوامل،  ةول يف التصور األمين عن ثالثنتج هذا التحو
  :وهي العسكرية، تمن جمرد حصره يف التهديدا أوسع

  .معاً إرادة العيشويف   تعيد النظر يف العقد االجتماعي،تزايد الرتاعات الداخلية اليت .1

بزوال املسافات وتزايد ظاهرة  ، و ذلكبني األمن الوطين واألمن الدويل هوبزد اختفاء التمييز الذي كان من .2
 .املتبادل بفضل قوة العوملة بأبعادها املختلفة داإلعتما

ري مع قوة العوملة يظهر كعامل  ضمن غريه، فالسالم أصبح أكثر فأكثر وظيفة التنمية، أصبح البعد العسك .3
 .اإلنسانحقوق ضمان  أمن املوارد، محاية البيئة و
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 نزاعات هايف طبيعة احلروب والرتاعات اليت أصبحت أكثر حتول كبرياحلرب الباردة  نهايةبوحدث 
ورغم  .تتخذ من الفرد هدفا هلا بدالً من الدولة،تستدعي استحداث سياسات ووسائل جديدة  ،داخلية

األمر ايد الفوضى والرتاعات الداخلية، الالمساواة والالأمن، حمدثة تز من عّمقت باملقابلإال أهنا اجيابيات العوملة 
طمس خصوصياهتا اهلوية من ختوف اجلماعات من  العوملة ملا حتدثهنضرا  ثنيةاإلتزايد اخلالفات لالذي يرجع 

يف محاية  أساسي  عن القيام جبزء من مهامها كفاعل ضعف الدولة و عجزها كل هذا و إجنرعن.لثقافيةوا
  .اإلنسانوتطبيق حقوق 

هذا املفهوم األمين اجلديد  يعرف، لذا اإلنسان على فكرة حترير اإلنساينيرتكز مفهوم أو تصور األمن  
 .ه مركزاً للسياسات األمنيةوذلك عن طريق اختاذ محاية الفرد بتحريره من احلاجة واخلوف،ضمان  على أنه

،نظرا ألن  التعاون بني خمتلف الفاعلني يف الساحة الداخلية و على الساحة العاملية ، إجيادهذاحتقيق يستدعي و
،فانتشار ظاهرة عاجلمياملشاكل أصبحت عاملية، مما يستوجب وضع احللول بصورة مشتركة و خدمة ألمن 

   .عنف و عوملتهما لدليل على ذلكالفقر  و ظاهرة ال
خيدم النظام الرأمسايل والشركات ،على حقه يف التنمية  امن احلاجة بناء اإلنسانالحظ أن حترير ي  

ذلك البد اعدة الفقراء لتمكينهم من الشراء، لالبد من مس،"دام مسيثآ"لى حد تعبري ع،فاملتعددة اجلنسيات 
 ،خيارهتممن توسيع  ن طريق حتقيق مستوى تنموي ميكن األفرادع من جعلهم ميلكون القدرة على الشراء

  .املستدامة ةياإلنسانالتنمية يتحقق بدوره بواسطة جتسيد والذي 

، التنمية اإلنسانالربط بني الثالثية املعيارية املتمثلة يف حقوق يف مسألة  اإلنسانعوملة حقوق تتمثل 
على عوملة النمط  هذا الربطإذ يعمل  .خيدم املصاحل الغربيةراشد مبا املستدامة والدميقراطية أو احلكم ال

من أمهية حلدود، بتركزه يعمل على التقليل  اإلنسايناألمن مفهوم كون غريب، الالسياسي، االقتصادي والفكري 
دون  األماميساهم يف  الدفع بالتنمية حنو  ،لق حميط عاملي مستقرخلضرورة التعاون على احلس العاملي و على 

  .صول على نفس الفرص واحلظوظ، وحبق األجيال القادمة يف احلبالطبيعة اإلضرار

فظة على  إىل احملااإلنسايناألمن  قاربةمل املقاربات املشكلة املستدامة كإحدى اإلنسانية التنميةتسعى 
ين اجلانب الغ ألفراد خاصة الفقراء منهم، ميلكون القدرة على شراء  ما ينتجهعل ااستمرارية  تقدم الغرب، جب

ضرورية لبقاء العامل، يم الثروة الطبيعية غري املتجددة والمنعهم من حتطمن جهة أخرى  ، ومن جهة من العامل
 الفقر إقصاءوالعمل على ، ة على حتقيق تنمية مالئمةمساعدة الدول الناميإنَ . وبقاء تفوق الدول الغنية

 مفتوحة، لذا فهناك العديد من مفكري العامل الثالث سواقعلى األ اإلبقاءهو العمل على  ،ومكافحة األوبئة
  .ضامنا لرفاهية الدول الغنيةتبعية العامل الثالث وعلى كونه سوقا  يرفضون هذه املساعدات ألهنا تبقي على

، الذي جيعل من ية، اإلنسان باسمهناك الطلب املتزايد على التدخل وفق تصور األمن اإلنساين ،و
سؤولية، حبيث حيق ألي فاعل آخر  على الساحة الدولية أن يتدخل حلماية مواطين أية دولة سيادة كم السيادة

اليت يتحجج هبا يعد ممكنا التمسك باملربرات القانونية  ، إذ ملض أو تعجز عن تقدمي املساعدة هلمأخرى ترف
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لسيادة وعدم التدخل يف كون هذه األخرية تؤكد دائماً على مبدأ ا، للقيام بالتدخل باسم اإلنسانية البعض
  .الشؤون الداخلية للدول مهما كانت الظروف

حني يتعلق األمر بالتنديد  كيالنيالتحجج مبسألة حقوق اإلنسان نضرا للكيل مبمل يعد ممكنا كذلك 
يكمن احلل يف توظيف ما تقدمه ف، و خري دليل على ذلك ما حيدث يوميا يف فلسطني ،ةاملقترف باالنتهاكات

 .اعتبار أخر، وحىت منها مبدأ السيادةحقوق اإلنسان فوق أي محاية ، اليت تضع مسألة  ةاإلنسانياألمنية املقاربة 
والذي يعد  دمقرطة النظام العراقي،استهدافها بالواليات املتحدة األمريكية حني غزت العراق  تججحتلقد 

واحلقيقة .و بالتايل ضرورة حتريرهم من اخلوف ، األنظمة التسلطية هتدد أمن املواطننيالقائلة بأن لفكرة لجتسيدا 
ي خيالف كل الذهي أنَ ذلك خمالف للب حقوق اإلنسان، و املتمثل يف حق الشعوب يف تقرير مصريها ،و

  .قواعد القانون الدويل
، إذ على دول الشمال أن متنع بكل الوسائل لتحقيق األمن الذايت ويتحجج الكثريون بضرورة التدخل

للهيمنة باسم  بواجبهصاعداً سينادي الشمال ليوم وا، لذا فمن ينهار اجلنوب وأن يسحبه للهاوية الدفاعية بأن
حدث يف العراق ويف  استقرار النظام الدويل، وهو األمر الذي أخذ يالحظ كثرياً على الساحة الدولية، بدليل ما

  .لتربير التدخل باسم اإلنسانيةاألمن اإلنساين يوظف دائما للتقليل من السيادة و  مفمفهو .أفغانستان
ريات يف املهام واملسؤوليات املوكلة لألمم يرافقت كل هذه التطورات اليت طرأت على الساحة العاملية تغ

منع قيام احلروب بني  بعدما كان يقتصر دورها على ازداد اهتمامها باملشاكل الداخلية للدولإذ املتحدة، 
  :ظ ذلك من خاللويالح و ضمان األمن اجلماعي، الدول

  .قيامها بتنظيم االنتخابات العامة أو اإلشراف عليها أو مراقبتها يف بعض الدول .1

 .إعالن محايتها لبعض األقليات أو اجلماعات املضطهدة كأكراد العراق .2

 .إنشاء مناطق أمنية حيضر فيها ختزين السالح أو استعماله .3

 .ة أو فرض اهلدنةالعمليات احلربي إيقافعلى نزع السالح، أو  إشرافها .4

 .يةاإلنسانية ومحايتها للقوافل اإلنسانسعيها لضمان وصول املساعدات  .5

 .البناء والتشييد إعادةبعد انتهاء احلروب األهلية يف  إسهاماها .6

حنو التركيز على ضمان أمن الفرد من اخلوف ومن احلاجة، بإعتبار أن كلّ هذا يؤكد التوجه العاملي 
ية اإلنسانية مترابطتني، فالعمل وقت السلم وفق التنمية اإلنسانني للمقاربة األمنية كال املقاربتني املشكلت

 إقامةو من بعد إهناء الرتاع، املستدامة يكون هبدف جتنب الوقوع يف احلرب، والعمل وقت احلرب هو على 
  .األوىل  تفاديا للعودة إىل حالة الرتاع شروط تنمية انسانية مستدامة

  :إىل االستنتاجات التالية وتصل يف األخري 
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ختاذها الواجب االوحدة  هناية احلرب الباردة  وتزايد قوة العوملة أحدثت دفعاً يف مناهج تصور األمن، ويف  )3
  .كمرجعية للدراسات األمنية، و للسياسات األمنية

 .ن منطق الدولة أصبح يعتد به يف تصور كيفية الوصول إىل سياسة أمنية بدالً ماإلنساينضرورة محاية الفرد  )4

عن عوملة احلديث  أين أصبح اإلنسانبشأن حقوق  يف بلورة تصور جديد اإلنسايناألمن ساهم مفهوم  )5
 .و الدميقراطية اإلنسانحقوق ، بفضل الربط بني التنمية ،وليس عامليتها حلقوقا

اليت  القانونية األسسن  بدالً ماإلنساينمفهوم األمن  ية، أصبح يرتكز أكثر علىاإلنسان متربير التدخالت باس )6
بني الدول و ضرورة إحترام سيادهتا، و كذا عدم تأسيس  ت تأكيدها على مبدأ املساواةاليت ثب و،يدعيها البعض

 .، نضرا لتأكيد كل النصوص الوضعية على مبدأ السيادة التربير على  مسألة حقوق اإلنسان

من تصور جديد يعتد  وما يقدمه اإلنسايناألمن بالرغم من أمهية مفهوم و أنه يف األخري ميكننا القول 
 على ذلك يق أمنه، فهو كذلك وسيلة لتحقيق قوة الدولة من جهة كما بينوبضرورة حتق اإلنسانحبقوق 

 مقصيا،لتصور قيمي وحيد  هيمنة وسيطرة الدول الغنية بفرضهفرض املنظور الواقعي، ومن جهة أخرى 
  .على االستقرار العاملي بضرورة احملافظة  ، ومتحججااملطلقةالسيادة فكرة  اخلصوصيات الثقافية و

الميكن حتقيق األمن سواء على مستوى الفرد نفسه ،أو  على مستوى الدولة ،أو على  رغم هذا
يف حياته اليومية و ألن التهديدات يعيش التهديدات أوال، لكونه من  الدويل دون حتقيق أمن الفرد ىاملستو

يف  للألمن، يتمثفخلق مفهوم األمن اإلنساين تصورا جديدا  .على مواجهتها لوحدها تتجاوز قدرة الدولة
هو األمر الذي  والغري، ألن أمننا أصبح مرهون بأمن  بالتركيز على الفرد، ضرورة التعاون لتحقيق األمن العاملي
  . متّ التأكيد عليه يف خمتلف القمم العاملية

 ، لذا البد من أن يؤخذ و يفحص حتت اجملهربية و أخرى سلبيةإجيا احيمل كل مفهوم يف طياته أمور
 األمين اجلديد  يؤخذ هذا املفهوممن أن  إذا البد. من خالل هذه الدراسةقبل توظيفه ، وهو ما سعينا للقيام به 

 ، وتلك اخلفية وغريو اليت تعد ضرورية لألمن العاملي بكل حذر، وأن يفصل يف األمور الواضحة اليت يقدمها
  .للدول الضعيفة و الفقرية ، و اليت تعد مهددةاملعلنة
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  2000/2001الالجئون عبر العالم لسنتي : 01: الملحق رقم 
  
  
  

  يتهاالعدد املقرر لɊشخاȋ الذين تعين ŏم املفوضية واملدرجني ضمن وال

  اإلقليم
Ɩالذين تع ȋعدد األشخا ƃم املفوضية يف إمجاŏ:  

  2001يناير/كانون الثاين01  2000يناير/كانون الثاين01
 000 450 8608 308 7 آسيا
 900 072 5406 250 6 إفريقيا
 100 047 9301 141 1 الشمالية أمريكا

 600 170575 90 أمريكا الالتينية والكراييب
 700 571 8005 285 7 أوروبا
 000 04076 80 انوسيةياألوق

 300 793 34021 257 22 اإلمجايل
  

Source : HCR 2002. 
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  إنعكاسات األزمة االقتصادية: 3الملحق رقم 
  
  
  

La crise asiatique frappe aussi les économies et les habitants d’autres 
régions (en pourcentage) 

Recul du PIBa 
(1998) 

Baise des recettes 
d’exportationa Pays Baise du prix 

18 25 Angola Pétrole -25 % 
13 21 Gabon  
14 25 Kuweit  
4 24 Nigeria  
6 20 Venezuela  
9 26 Zambie Cuire -31 % 
6 10 Mongolie  
3 10 Chili  

Source : CNUCED, 1998     aEstimation   
 

  
  

  ثقل حجم المديونية: 04الملحق رقم 
  
  
  

La dette des 41 pays pauvres très endettés 1992-96 
1996  1995  1994  1993  1992  Pays  
245  254  247  235  229  Dette totale (en milliard de dollars) 
11  12  9  8  10  Service de dette(en milliard de dollars)
16  20  19  17  21  Service de la dette / exportation (%) 
344  431  493  495  461  Encours de la dette / exportation(%) 

Source : Nations Unies 1998 
 
 
 
 
 


