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جعل اهلل من اإلنسان أسمى المخموقات عمى وجو األرض، و ذلك بأن منحو ممكة 
العقل، التي جعمت منو المخموق الوحيد الحر بصفة تامة في كامل تصرفاتو  

و بذلك المسؤول الوحيد عنيا، ممكة ما فتئ اإلنسان يستعمميا في تطوير حياتو، لموصول إلى 
تي تتغير مؤشراتو و ضوابطو من جيل آلخر، و من تحقيق  مستوى معينا من السعادة و ال

منطقة ألخرى، فبالعقل توصل إلى تفيم ضرورة العيش مع بني جنسو وفق مبدأ التكامل متنازال 
. عن بعض الحقوق، و لتكون حريتو منتيية عندما تبدأ حرية اآلخرين

دة في ظل واقع إال أن العدالة قد أثبت الزمان أنيا تبقى من الغايات اإلنسانية المنشو
النفس اإلنسانية الطموحة، األنانية و التي تسعى دوما إلى الرقي، و تحقيق أعمى درجات 
الرفاه، حتى تحقق أكبر قدر من السعادة الممكنة، و ىو ما أدى إلى تزايد الصرخات تجاه 
السمطة االنتياكات و اعتداءات عمى الحقوق في مقابل الشيوات اإلنسانية نحو الربح، التممك و 

التي تبني في غالب األحيان عمى حساب سعادة اآلخرين بل و تتعدى عمى أىم تمك الحقوق 
. أال و ىو الحق في الحياة

غير أن الوعي البشري و التحضر اإلنساني وصل إلى نتيجة تؤكد ضرورة سمو الحقوق 
ر اإلنسانية، لضمان بقاء الجنس البشري عمى وجو ىذه المعمورة، خاصة في ضل تطو

التيديدات التي صارت تحيط بوجود ىذا الجنس و كل أنواع الحياة عمى وجو األرض، في ظل 
التسابق نحو التسمح، و ذلك من خالل تأطيرىا في قوانين تكون سارية عمى جميع أقطار 

. المعمورة
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و ذلك عن طريق   .و قد بدأت حقوق اإلنسان في التبمور منذ نياية القرن التاسع عشر
ض المعاىدات التي تؤكد عمى حقوق بعض الطوائف من األفراد، و تحريم بعض إبرام بع

الممارسات المتعمقة بالعبودية خاصة، من بين ىذه الوثائق نذكر العقد ضد العبودية الموقع في 
و المتعمق بحماية العبيد المحررين، كما أتت إتفاقية  1890بروكسل في الثاني من جويمية 

سبتمبر  25لمعاقبة االتجار بالرق األبيض ثم اتفاقية  1910و  1904ماي  18باريس في 
. التي تدين كل أشكال العبودية 1926

كما شيد العالم ميالد العديد من المنظمات و االتحادات النقابية التي تطالب بحماية 
حقوق العمال، و تبعا لتسوية بعض األوضاع بعد الحرب العالمية األولى نصت بعض 

و مع . 1ى حماية و ضمان حقوق األقميات في الدول الناشئة عقب ىذه الحربالمعاىدات عل
و مشاكل كثيرة و متنوعة تشكل خطرا  حمول القرن الحادي و العشرين تواجو البشرية مآسي 

عمى مستقبل اإلنسانية و األجيال القادمة فمن التضخم و مخاطر األسمحة النووية و األمراض 
و االعتداء عمى حرية الفرد و الجماعات إلى قانون القوة، الذي  ، الفتاكة التي ال عالج ليا

أصبح القانون الوحيد المييمن عمى العالقات بين الدول في ظل ما يسمى بالنظام العالمي 
. 2الجديد

و في ظل ىذه المتغيرات التي طرأت عمى العالم كثر الحديث عن حقوق اإلنسان، و 
و حمايتيا و قد تعززت ىذه الدعوة بعد تفكك بعض  تكاثفت الدعوة لصيانة ىذه الحقوق

و قيام تجمعات إقميمية جديدة، و  1989المعسكرات الدولية القديمة و انييار جدار برلين عام 
التخمي عن بعض النظريات و العقائد، و بروز الدعوة إلى اعتماد صيغة لمتعاون بدال من 

نرى أن األسموب السالف الذكر ىو السائد  أسموب المجابية، و ىو األمر الذي لم يتحقق حيث
 .في العالقات الدولية

                                                 

 287ص  –دار العرب لمنشر و التوزيع  –الجزء الثاني  –مبادئ القانون الدولي العام  –بوسمطان محمد  - 1
لتوزيع دار الخمدونية لمنشر و ا –حقوق اإلنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقود  –شطاب كمال  - 2
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و قد كان من أبرز مظاىر التوجو العالمي الجديد، ىو األخذ بمبادئ الديمقراطية 
السياسية و االجتماعية كمنيج لمحكم يكفل إنياء االحتكار السياسي، و يضمن تداول السمطة و 

السياسي و في كافة مناحي الحياة العامة، باعتبار ذلك يؤمن عممية المشاركة في اتخاذ القرار 
ركيزة لتعزيز حقوق اإلنسان و حرياتو التي أصبحت تشكل العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي، 

حيث أنو كمما تقدمت درجة الرقي الديمقراطي في الدولة كمما كان ذلك مؤشرا عمى تكريس 
.  اظ عميياحقوق اإلنسان و القدرة عمى ممارستيا و الحف

و قد أصبح معروفا أن حقوق اإلنسان تعد معيارا لمعرفة مدى التزام دولة ما لمبادئ 
العدل و اإلنصاف و حماية حقوق مواطنييا و حرياتيم، و مدى إدراك تمك الشعوب ألىمية تمك 

غير أن القوى العظمى التي تدعوا إلى حماية و ترقية . الحقوق و حرصيم عمى التمتع بيا
اإلنسان في العالم الثالث بشكل عام و العالم العربي عمى وجو الخصوص، ليا أىداف حقوق 

غير معمنة من ىذه الدعوة و ىي غالبا ما تستعمميا لمتدخل في الشؤون الداخمية لمدول و ىو ما 
يعطي تعامل ىذه القوى مع مسألة حقوق اإلنسان في العالم الثالث و العالم العربي عمى وجو 

عا من عدم المصداقية، و ليس خافيا عمى أحد أن الواليات المتحدة مثال كقوة الخصوص نو
 رائدة في العالم تسعى إلى تنفيذ مخططيا بالمنطقة العربية بحجة اإلصالح و تطوير الشعوب 

.   1و األنظمة إال أن الحقيقة ىي تشكيل نظام دولي جديد
نسان كحركة مطمبية سياسية و و قد شيدت اآلونة األخيرة مدا واسعا لحركة حقوق اإل

اجتماعية و اقتصادية و ذلك أن من حق كل إنسان أن يتمتع بحريتو المسؤولة، و أن تتاح لو 
   الفرص المتكافئة التي تنمي قدراتو و تحقق إمكاناتو
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 و قد أصبحت حقوق اإلنسان تشكل عنصرا ىاما من معالم النظام الديمقراطي   
تغيرات الدولية الجديدة، و ألن حقوق اإلنسان العربي ليست بمعزل عن المعاصر الذي أكدتو الم

لجنة خاصة ميمتيا  1966ىذه التطورات فإن الجامعة العربية كييئة إقميمية أنشأت العام 
وضع برنامج لالحتفال بسنة حقوق اإلنسان، و ذلك بعد أن أصدرت الجمعية العامة لألمم 

عاما دوليا لحقوق اإلنسان، و باشرت الدول و المنظمات  1968المتحدة قرارا، بأن يكون عام 
. الدولية و اإلقميمية التعاون معيا في إنجاح االحتفال بيذه الذكرى

تمقت األمانة العامة لمجامعة مذكرة من األمانة العامة لألمم  1967ديسمبر  12و في 
ية لحقوق اإلنسان و قد المتحدة بخصوص رأي جامعة العربية بمشروع يتعمق بإنشاء لجان إقميم
من الضروري تشكيل  جاء رد األمانة العامة لمجامعة العربية بأنيا تؤيد فكرة المشروع و ترى

. المجنة اإلقميمية العربية في نطاق المنظمات التابعة لمجامعة
و كان من أىم نشاطات المجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في بداية عيدىا التعاون 

لمتحدة في بحث انتياكات إسرائيل لحقوق الشعب الفمسطيني و وضعت المجنة مع األمم ا
برنامجا عمى المستوى العربي لدراسة المشكالت التي تعرض عمى الصعيد الوطني من أجل 
حميا، و تمقى تقارير الدول األعضاء عن إنجازاتيا في مجال حقوق اإلنسان، كما وضعت 

دولي شمل إجراء البحوث و االشتراك في المؤتمرات و اإلبالغ  برنامج عمل عمى المستوى ال
عن انتياكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتمة و لم يشمل اىتمام المجنة 

، لكن جيودىا أدت إلى إصدار قرار مجمس 1في البداية حقوق اإلنسان في الدول العربية
 تضمن تشكيل لجنة من الخبراء لوضعالذي  15/09/1970بتاريخ  668الجامعة العربية رقم 

اإلنسان و بعد عقدين  مشروع إعالن عربي لحقوق اإلنسان تمييدا لوضع ميثاق عربي لحقوق 
و قد . 19952من تباين المواقف بشأن الميثاق تم إقراره من قبل جامعة الدول العربية عام 

من ذلك و كان ىدفا لتحفظات سبع دول وصل الميثاق إلى مرحمة الصياغة النيائية قبل عامين 
                                                 

دار وائل لمنشر   17حقوق اإلنسان و حرياتو اإلساسية ص  -جابر إبراىيم الراوي  -1
  1998سنة  03د عد 14المجمد  –الواقع و الطموح  –حركة حقوق اإلنسان في العالم العربي  –عبد الفتاح الرشدان   -2
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عربية، و لم تغير من تحفظاتيا عندما جرى إقراره، كما جاء بعد التغاضي عن عقد المؤتمر 
العربي األول لحقوق اإلنسان في إطار مجمس وزراء العدل العرب،و لم يقتصر االىتمام بترقية 

ة بل تعداه إلى منظمات و حماية حقوق اإلنسان عمى جيد الجامعة العربية كييئة رسمي
المجتمع المدني العربي حيث قامت مجموعة من الخبراء العرب بإعداد مشروع ثاني لحقوق 
اإلنسان في العالم العربي و ىو مشروع حقوق اإلنسان و الشعب في الوطن العربي، الذي 

 1986من شير ديسمبر  12إلى  05وضع في مدينة سيراكوز اإليطالية في الفترة ما بين 
.  بدعوة من المعيد الدولي لمدراسات العميا في العموم الجنائية

و لقد نص ىذا المشروع مثمو مثل مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عمى الحقوق 
المدنية و السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية كحقوق فردية زيادة عمى بعض 

و رغم ىذا فإن الدول العربية لم  ي تقرير مصيره، الحقوق الجماعية كحق الشعب الفمسطيني ف
تتمكن بعد من إنشاء نظام متكامل لحماية حقوق اإلنسان عمى غرار النظام األوروبي أو 

األمريكي نظرا لوجود العديد من العوائق ساىمت في عدم فاعمية األجيزة التي نص عمييا 
عوائق الميدانية متمثمة في المشاكل الميثاق بقصد الرقابة و تطوير حقوق اإلنسان و ىذه ال

فالمشيد السياسي . و االجتماعية التي تعاني منيا معظم الدول العربية السياسية و االقتصادية 
العربي يغمب عميو السكون و غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعمة، لذلك فإن كثيرا من 

تمردون معو أو عمى مستوى القطربأجاألحداث السياسية التي تحدث عمى مستوى العالم العربي 
يتصرفون و يتكممون و كأن   أن يكون ليا أي صدى أو أثر داخل فئات المجتمع المختمفة بل 

الفتور داخل أبناء المجتمع  كثير أو قميل، مما خمق اإلحباط وىذه األحداث ال تعنييم في 
دي، مما جعل العالم السيما الشباب، يضاف إلى ذلك الواقع االقتصادي و االجتماعي المتر

العربي بعيدا كل البعد عن تحقيق الحقوق االقتصادية و االجتماعية التي جاء بيا العيد 
االقتصادي و االجتماعي الدولي و باقي االتفاقيات الدولية التي صادقت عمييا غالبية الدول 

بطالة  مميون شخص يعانون نقص التغذية باإلضافة إلى االعتالل الجسدي و ال 32فالزال
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و الحرمان من التعميم، إذ تعد األمية أكبر عوامل التأخر في مختمف مجاالت الحياة، إذ ىي 
العقبة الرئيسية التي تصطدم بيا و تتحطم عندىا الكثير من مشاريع التنمية العربية، و السيما 

في العالم إذا عممنا النسبة العالية المتفشية في المجتمع العربي و التي تعد من أعمى النسب 
و دولية معوقة مع استمرار  الثالث، إضافة إلى وجود الدول العربية ضمن بيئة إقميمية 

و تصاعد و تائر اإلرىاب الذي كان لو آثار  االحتالل اإلسرائيمي لفمسطين و األمريكي لمعراق
جنبي بالغة السوء عمى التنمية اإلنسانية العربية، و يضاف إلى جممة ىذه العوائق التدخل األ

إذ تستعممو الدول الكبرى بغرض فرض تطبيق حقوق اإلنسان . 1ذو حدين الذي أصبح سالحا
عمى الدول العربية بينما نجد أن ىذا التدخل يصبح أحيانا أحد المعيقات اليامة لتطبيق حقوق 

اإلنسان إذ ظير عمى أرض الواقع أن الدول الكبرى تستعمل إزدواجية المعايير في مجال العمل 
لى كبح انتياكات حقوق اإلنسان، إذ أنيا من جية تعمل عمى ذلك في الدول الضعيفة ع

اقتصاديا و استراتيجيا بينما تكن ىي السباقة إلى انتياكيا حين يتعمق األمر بمصالحيا و 
حقوقيا و ال نجد في كثير من األحوال من يشير إلى ذلك خاصة من الحكومات و الييئات 

يمكن أن يكون ليا تأثير في ىذا المجال، بل إن ىذا التدخل  ت و التي المشتركة بين الحكوما
أصبح استعمارا تقميديا كما ىو حاصل في العراق كوجو من أوجو ىذا  الذي تتعدد أشكالو 

 التدخل 
و من ىذا المنطمق نتساءل عن واقع حقوق اإلنسان في العالم العربي و ىل يعتبر الموروث 

ال معيقا في تطور حقوق اإلنسان إلى جانب المعيقات االقتصادية و التاريخي و الحضاري عام
االجتماعية و ىل يعود ىذا التأخر إلى غياب مجتمع مدني فعال و إلى قمة المنظمات غير 

الحكومية العاممة في مجال حقوق اإلنسان؟ 
و ىل يمكن لمتدخل األجنبي بمختمف أشكالو المباشرة و غير المباشرة أن يحسن من 

. ضاع حقوق اإلنسان في العالم العربي أم أنو ال يزيدىا إال تدىورا؟أو
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و لإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات المتعددة و المعقدة، سنتطرق إلى تطور مسألة حقوق 
اإلنسان في العالم العربي كفصل تمييدي و إلى وضعية حقوق اإلنسان العربي في الفصل 

األجنبي و دوره في صياغة الوضع العربي لحقوق األول، ثم نتطرق في فصل ثان إلى التدخل 
.  اإلنسان
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي 
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واجو العالم العربي طوال القرن العشرين أربعة تحديات رئيسية ىي التحدي 
التتريكي، و التحدي االستعماري األوروبي و التحدي اإلسرائيمي، و قد كانت تمك 

التحديات الثالثة سافرة الوجو، غير أن التحدي الرابع، و ىو التحدي األمريكي في نيايات 
داقة و الدفاع عن حقوق اإلنسان و قد تصدت ىذا القرن، ىو تحد مقنع باسم الص

الشعوب العربية ليذه التحديات بالطرق المسمحة و السممية مما أدى إلى استقالليا قطرا 
بعد قطر لكن معركة ىذه الشعوب لنيل حقوقيا الزالت مستمرة خاصة أن التدخل في 

ذلك في ىذا و بوسائل شتى و سنتطرق إلى  شؤون الدول العربية أصبح أمرا مألوفا
: الفصل من خالل المبحثين التاليين 

 
  مرحمة ما قبل االستقالل: المبحث األول 
  مرحمة ما بعد االستقالل : المبحث الثاني
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مرحلة ما قبل االستقالل  : المبحث األول
لم يكن احتالل البالد العربية باألمر اليين عمى المحتل حيث واجيت في بعضيا  

ة من الشعب و لم تخضع الشعوب العربية رغم ذلك لالحتالل و الحكم الذي مقاومة عنيف
أقامو األجانب، و كانت حركات رفض ىذا الحكم عمى مستويات مختمفة من قطر آلخر 
حيث تراوحت بين الثورة المسمحة والمعارضة السممية وقد ترسخت جذور الحركة الوطنية 

قيد الحكم األجنبي فقط ىو اليدف، بل سعت ولم يكن التحرر من . المطالبة باالستقالل
فإذا رجعنا . 1أيضا إلى أن يكون الحكم الذي تنشده في ظل االستقالل دستوريا ديمقراطيا

إلى األدبيات السياسية لمحركات الوطنية في عدد من األقطار العربية في عيد ما قبل 
و المقصود ىو الحكم االستقالل نجد أن مطمب الحكم الدستوري الديمقراطي ىو الغالب 

عمى أساس الديمقراطية الوطنية و دعامتيا حقوق اإلنسان و الحريات العامة و الخاصة، 
فقد عرف العالم العربي نوعين من االستعمار في تاريخو الحديث و ىما االستعمار 

العثماني و الغربي، فقد استولت الدولة العثمانية عمى معظم البالد العربية خالل أربعين 
نة ثم تعرضت ىذه البالد إلى الغزو األوروبي و ىكذا استمر كفاح الشعوب العربية إلى س

 .أن نالت استقالليا قطرا بعد اآلخر في الثالثينات و بعد الحرب العالمية الثانية
و سنتعرض في المطمبين اآلتيين إلى مرحمتي الوجود العثماني و االستعمار الغربي  

. شعوب العربية لنيل استقالليا و حقوقيا اإلنسانيةو النضال الذي قامت بو ال
مرحلة الوجود العثماني  :المطلب األول 

بمجيء القرن العشرين كانت المرحمة مرحمة استبداد من طرف الحكام العثمانيين 
إال أن المنطقة العربية خاصة في المشرق العربي كانت تعيش نضاال فكريا و سياسيا قاده 

الذي كان يحث الشباب عمى  1رب من أمثال عبد الغني العريسيمفكرون و سياسيون ع
                                                           

  72حقوق اإلنسان في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ص : حسين جميل  - 1
أحد أىم ىو أحد رواد الفكر القومي العربي الداعي إلى استفاد العرب في الدولة العثمانية من حقوقيم و كان  -1

الفاعمين في مؤتمر باريس الذي دعا إلى ىذه األفكار   
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.  معرفة حريتيم و حقوقيم
و كان الخطاب موجيا حتى إلى غير المسممين من العرب ألجل التعاون مع 

المسممين في نطاق القومية، حيث كانت الدولة العثمانية آنذاك متيمة بقمع األقميات غير 
و ىو ما أدى إلى تدخل الدول األوروبية في لبنان و  المسممة و تحريضيا عمى االقتتال

سوريا التابعتين لمدولة العثمانية حيث ساد النزاع بين الطائفتين المارونية المسيحية و 
الدرزية المسممة و أكدت الدول األوروبية أن الدولة العثمانية استطاعت أن ترغم ىذه 

. 2األخيرة عمى قبول تدخميا في شؤونيا الداخمية
كما انتشرت النظرية الدستورية الحديثة في الدولة العثمانية نتيجة انتشار األفكار 
التقدمية لدى المثقفين و بعض ضباط الجيش، و ىو ما أدى إلى عيد اإلصالح أو ما 

الذي حاولت فيو الدولة العثمانية أن تجعل النظرية  Tanzimat »3 »يسـمى بالتنظيمات 
أثير من التيار اإلصالحي الدستورية قاعدة لمحكم، بت

و عمى رأسو رشيد باشا من جية و إرضاءا لمبمدان الغربية، من جية أخرى،  
  و كانت تستند في إصالحاتيا إلى الشريعة اإلسالمية، دفاعا عن نفسيا من تيمة 

 م باسم 1839و قد كانت الدولة العثمانية أصدرت وثيقة دستورية عام  1االبتداع
ثم أصدرت وثيقة ثانية باسم الخط اليمايوني و قد تضمنت الوثيقتان  خط كولخانو الشريف

الحرية الشخصية من نفس  : إعالن بعض حقوق اإلنسان و أىميا 
و شرف و حرمة الممكية الفردية و المساواة بين الجميع أمام القانون مع حق تولي 

لممواطنين غير  المناصب من دون تفضيل لممة أو عنصر، و تثبيت االلتزامات الممنوحة
م صدر الدستور العثماني باسم المشروطية األولى بعد أن 1876المسممين، و في عام 

. م1878أوقف عام 

                                                           

دار وائل لمنشر   –18حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية ص : جابر إبراىيم الراوي  -2
لتنظيمات مصطمح عثماني أطمق عمى النظرية الدستورية المتبناة في عيد اإلصالح ا -3
مركز دراسات الوحدة العربية  724فكر العربي ص حقوق اإلنسان في ال: سممى خضراء الجيوش   -1
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م باسم المشروطية الثانية  1908وقد أعيد عمى إثر ثورة تركيا الفتية عام 
و قد أيد ىذا الدستور حقوق اإلنسان في نصوصو الصريحة وقد كان أول مؤتمر ارتفعت 

م و 1914ألصوات تنادي بحقوق العرب السياسية و الفكرية ىو مؤتمر باريس عام فيو ا
لم يكن ليخطر ببال أحد من أعضاء المؤتمر أن عددا من الحاضرين 

و المتكممين سوف يصبح في عداد من سيتم إعداميم شنقا بعد ثالث سنوات عمى يد 
. جمال باشا و ىو أحد الحكام العثمانيين

مؤتمر بحقوق العرب داخل الدولة العثمانية كالحق في التكوين و قد نادى ىذا ال
السياسي القائم عمى حق الفرد و الجماعة و وجوب تمتع العرب بالجنسية و الوجود 

السياسي و ما يتفرع عن ىذا الوجود من قوة تشريعية و إجرائية متمثمة في سن القوانين و 
ه الحقوق السياسية و المدنية عن طريق اتخاذ اإلجراءات التي تسمح لمعرب بالتمتع بيذ

. التمثيل في الييئات التشريعية و القضائية و التنفيذية لمدولة
و كان لمظروف الخاصة بالدولة العثمانية دور في تييئة األجواء لنشوء التنظيم و 
 التربية في العصر الحديث مما شكل مساىمة في بناء المجتمع المدني العربي الحديث، 

 ت تنظيمات منذ عيد مبكر إلى حد معين، تطالب باإلصالح و الدستور حيث نشأ
و توسيع نطاق المشاركة الشعبية فتأثر مفكروا ىذا االتجاه بيذه التنظيمات التي أقاميا 
المصمحون في الدولة العثمانية ممن تمقوا تعميميم في أوروبا، أو تمقوا ىذا التعميم وفق 

. العثمانيةاألساليب الحديثة داخل الدولة 
الدستوري ىذه المرحمة  1908ثم جاءت مرحمة ما بعد االنقالب الدستوري لعام 

التي دفعت إلى تشكيل عدد من الجمعيات و الحركات و التنظيمات العربية كنتيجة 
لمسياسات التي مارسيا االتحاديون بما في ذلك المركزية الشديدة في حكم واليات الدولة 

سيما  ال ريك في مواجية أبناء القوميات المتعددة داخل الدولة والعثمانية، و نيج التت
و اجتماعية بارزة التف حوليا  العرب، إضافة إلى ذلك ظيور شخصيات سياسية و دينية 
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التالميذ و المعجبون، و خير مثال عمى ذلك المجموعة التي تكونت حول جمال الدين 
عشر،والحمقة التي التفت حول محمد عبده األفغاني في القاىرة في سبعينات القرن التاسع 

من بعد االفغاني والتي ضمت خيرة العناصر الوطنية و الشخصيات التي أصبح ليا دور 
. في الحياة السياسية المصرية

و ظير في الساحة عدد من التنظيمات السياسية ممن لو عالقة بمفكري اإلسالم 
ان ليما دور و صدى واسع ىما في العصر الحديث، و لعل أبرز تنظيمين سياسيين ك

و  1879تنظيم الحزب الوطني الحر في مصر، و قد أسسو جمال الدين األفغاني عام 
تنظيم العروة الوثقى و ىو تنظيم سياسي سري قام بديال لمحزب الوطني الحر، بعد نفي 

إضافة إلى مجموعة من التنظيمات العمنية و السرية . 1879األفغاني من مصر عام 
:  أىميا
  أسسيا أبناء الجالية  1909المنتدى األدبي و ىو جمعية عمنية تأسست عام

 .العربية في اسطنبول
   الجمعية القحطانية و ىي أول تنظيم سري أسسو عدد من المثقفين

 .   1909و الضباط العرب المقيمين في اآلستانة عام 
  بالمغة المحمية لكل حزب األىالي و قد طالب بالالمركزية اإلدارية و حرية التعميم

 .1والية
  إثر اتحاد بعض  1911نوفمبر  28تأسس في : حزب الحرية و االئتالف

الجماعات المعارضة، و قد جاء في بيانو األول المناىضة الصريحة لما سماه 
 .تحول االستبداد العثماني من استبداد الفرد إلى استبداد الجماعة

لدولة التركية قام عمى تأييد حقوق م إرساء دستور جديد ل1924ىذا و في سنة 
اإلنسان في نصوصو الصريحة، و قد ولد ىذا الدستور تفاؤال كبيرا لدى العرب في الدولة 

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية   –64مستقبل المجتمع المدني العربي ص : أحمد شكر الصبيحي   -1
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العثمانية باعتباره نياية لحقبة االستبداد، لكن ىذه التفاؤل لم يدم طويال فسرعان ما دبت 
اك و الروم و لكنيا بعد مدة الخالفات بين عناصر الدولة المختمفة فكانت البداية بين األتر

. جرفت بأمواجيا األتراك و العرب
و بعد سقوط دولة الخالفة العثمانية حصمت الدول العربية عمى استقالليا 

فأصدرت معظميا دساتير متشابية فيما بينيا حيث نصت عمى أن لغتيا الرسمية ىي 
دستور العثماني كما العربية و نص بعضيا عمى أن دين الدولة ىو اإلسالم عمى غرار ال

و  1نوىت بأىم الحقوق األساسية كالحريات المختمفة و المساواة القانونية و ما شابو ذلك
 .إن كانت ىذه الدول قد دخمت عيدا جديدا من االستعمار بأسموب جديد

مرحلة االستعمار األوروبي  :المطلب الثاني 
في رقعة الدولة العثمانية، مع انتياء الحرب العالمية األولى لم يبق أي قطر عربي 

حيث ابتكرت الدول المنتصرة في الحرب نظاما جديدا ىو نظام االنتداب و سرعان ما 
و المسمحة، حيث كانت  واجيت الشعوب العربية ىذا االستعمار بمختمف الوسائل السممية

رحمة و الحريات العامة ألن الم تيدف إلى إقامة أنظمة وطنية ديمقراطية دعامتيا الحقوق 
. كانت مرحمة استبداد

و ىكذا برز مشروع بسط الحماية البريطانية عمى العراق و ىو ما أصطمح عميو 
بـ االنتداب في العراق من قبل عصبة األمم و قد تم اعتماده بناءا عمى المادة الثانية و 

. العشرين من ميثاق عصبة األمم الذي يعد األساس لنظام االنتداب
االنتداب البريطاني لمعراق مثاال عمى االستبداد الذي  و يمثل ما وقع خالل

تعرضت لو الدول العربية جراء االستعمار التقميدي، حيث أن سمطة االنتداب كانت تتحكم 
حيث أنو و بعد احتالل بريطانيا لمفاو، أدرك شيوخ  2في دواليب الحكم رغم ثورة العشرين

                                                           

 عمان  -دار الشروق لمنشر و التوزيع   –72حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية ص : ىاني سميمان الطعيمات  -1
المكتبة العالمية : بغداد ( 2)ية و الفكرية و االجتماعية لمحركة العربية في العراق وميض نضمي، الجذور السياس -2

1985 
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بالدىم شكل رؤساء العشائر الشيعية عشائر الجنوب في العراق حقيقة الخطر المحدق ب
في الجنوب مجمسا استشاريا يضم عمماء الدين الشيعة و رؤساء العشائر و توجو مجموعة 

من المقاومين إلى الجنوب و في طريقيم التحقت بيم طوائف عدة من سكان المناطق 
ذه و قد أسيمت ه 19201الجنوبية و بدأت ما سمي بثورة العشرين سب انطالقتيا عام 

م أبرمت بريطانيا 1922الثورة نسبيا في تغيير السياسة البريطانية اتجاه العراق، ففي عام 
معاىدة مع العراق تضمنت أسس االنتداب و بدأت معيا إجراءات الييمنة االقتصادية و 

تعمل عمى فرض الضرائب و توسيع وسائل توفير اإليرادات  أخذت السياسة البريطانية 
.  2لتغطية نفقات الجيش البريطاني و ىذا عمى حساب المواطنين العراقيينلمدولة العراقية 

و لم تكن األوضاع في مصر لتختمف عنيا في العراق، حيث كانت ىذه األخيرة 
تحت االنتداب البريطاني ناىيك عن تعفن األوضاع السياسية بمصر فإن الوضعية 

. االقتصادية و االجتماعية كانت أسوء حاال
زائر فقد أصدرت السمطة االستعمارية مجموعة من القوانين التي تنتيك أما في الج

صدر ىذا ". األنديجينا"أبسط حقوق اإلنسان و من بينيا قانون األىالي أو ما يسمى 
م و ىو مجموعة نصوص استثنائية فرضت عمى الشعب 1881جوان  26القانون يوم 

م و ينص ىذا 1944ية عام م و بقى ساري المفعول إلى غا1847الجزائري منذ عام 
: القانون عمى 
 منع الجزائريين من التجول في وطنيم بدون رخصة. 
 حصر الجزائريين في مناطق محددة لتسييل مراقبتيم. 
 فرض ضرائب إضافية متنوعة. 
 فرض عقوبات جماعية عمى المخالفات الفردية. 

باإلضـافة إلـى مجموعـة أخـرى مـن الممنوعـات حيـث صدر في  
                                                           

عن دار المعارف الشيعية  2000نوفمبر  51مجمة النبأ الكويتية عدد   -1
 مركز دراسات الوحدة العربية 128المستقبل العربي ص : سالم توفيق النجفي  -2
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م مرسوم ينص عمى إقصاء شبان جزائريين ليصدر بعده قانون التجنيد 1908ويمية ج 17
. 1م1912اإلجباري عام 

لكن ىذه الوضعية فتحت المجال أمام النخبة الجزائرية في ذلك العيد لتقوم        
المقاومة السياسية، حيث سرعان ما تشكمت في بداية القرن العشرين حركات  

و  سية تطالب بحقوق الجزائريين و من بين ىذه األحزاب و أحزاب و جمعيات سيا
الجزائري  م، حزب الشعب 1926الحركات حزب نجم شمال إفريقيا، الذي نشأ سنة 

م و جمعية العمماء 1947–م1946م، حركة انتصار الحريات الديمقراطية ما بين 1937
ستعمارية بعث حزب المسممين الجزائريين و قد تأسست ىذه الحركة بعد رفض اإلدارة اال

الشعب من جديد فقام زعيم ىذه الحركة مصالي الحاج بعد عودتو من المنفى بتغير اسم 
: حزبو ليصبح حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية و كان أىم مطالبو 

  إجالء القوات الفرنسية من جميع األراضي الجزائرية 
 إعادة األراضي المصادرة 
 تنتخب عن طريق االقتراع العام قيام جمعية تأسيسية جزائرية. 
 تعريب التعميم في مختمف مراحمو. 

و الديمقراطية و  كما برز إلى الساحة السياسية في ذلك العيد حزب أصحاب الحرية 
: و قامت مطالبو عمى  1946الذي تأسس سنة 

  منح الحريات الديمقراطية لمسكان األصميين
 إدخال التشريعات االجتماعية في البالد 
 ف عن اضطياد العمالالك. 

و رغم اختالف إيديولوجياتيا فقد طالبت ىذه األحزاب في مجمميا بإلغاء قانون 
األىالي و بحرية الصحافة و االجتماع، التعميم اإلجباري و باستعمال المغة العربية و كذا 

                                                           

دار العموم لمنشر و التوزيع  –لجزائر من عيد الفنيقين إلى خروج الجزائريين المختص في تاريخ ا: صالح فركوس  -1
 2003ط   –226ص 
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 .1باالستقالل الكامل لمجزائر و تأميم الممتمكات الجزائرية المحتمة من قبل المعمرين
ىكذا فإن االستبداد و االنتياكات االستعمارية في حق الشعوب العربية أدت إلى 
ظيور حركة مجتمع مدني واسعة، لقد انتيت األحزاب التي نشأت خالل الفترة ما بين 

م و تنامي قوى المجتمع المدني لدرجة التصادم مع الدول المستعمرة 1914 –م  1908
م في 1920م و ثورة العشرين عام 1919عام كما حدث في ثورة سعد زغمول في مصر 

.  1م في سوريا1925العراق و ثورة 
إن القول بأن االستعمار جمد المجتمع المدني و عرقمو قول فيو نظر و يذىب 
الطاىر لبيب إلى القول بأن مرحمة االستعمار يبدوا أنيا أتاحت و ألول مرة في تونس 

لى الرغم من أنو مستقطب بيدف فرصة ظيور مجتمع مدني بمواجية السمطة و ع
التحرير الوطني ال بيدف الحرية المدنية فإنو تشكل ألول مرة كفضاء فكري سياسي 

.     2متجانس نسبيا في مواجية السمطة الحاكمة فعميا
و في ىذه المرحمة من االستعمار، نذر الكثير من المفكرين و الكتاب أقالميم      

في قير الشعوب و األفراد و كان من بين ىؤالء شكيب  لفضح مآرب االستعمار و وسائمو
م في عداد المقاومين  في ليبيا ضد االستعمار اإليطالي و 1911أرسالن الذي كان عام 

و اإلنسانية لدى المستعمرين فمنذ أن  قد كتب عن انعدام وجود أي مراعاة لحقوق األمم
اإلسالم في ليبيا يؤول إلى  استولى عمى إيطالية حزب الفاشية برئاسة موسوليني بدأ

االنقراض التام، و المعموم أن مبادئ الفاشية ىي الوصول إلى أغراضيم دون أدنى نظر 
لحقوق األمم أو اإلنسانية و كان من أشير مجاىدي طرابمس الغرب، بل العالم كمو في 

رة ضد م و لم تتوقف الثو1931القرن العشرين عمر المختار الذي أعدم شنقا عام 
االستبداد ىنا بل كان سمطان باشا األطرش في سوريا يقود ثورة ضد االنتداب الفرنسي و 

                                                           

 2001-2000  –1الجزائر ط –ديوان المطبوعات المدرسية  –تاريخ العالم المعاصر : مجموعة من المؤلفين  -1
 65المرجع السابق ألحمد شكر الصبيحي ص  - 1
 65المرجع السابق ص  - 2
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و ىكذا كان  1افتكاك حقوق اإلنسان و المواطن قبل كل شيء التي من أىم أىدافيا 
الحال في باقي الدول العربية و لذلك جاءت أشكال المعارضة سواء من قبل التيارات 

 الدينية 
العربية في مواجية الدولة باعتبارىا من صنائع االستعمار أو عمى األقل أو القومية 

مرتبطة بو و من ىنا ربطت تمك التيارات بين التحرر من االستعمار و ىدم الدولة 
الخاضعة لحمايتو و المناداة بدولة عربية جديدة وحدوية  كما في حالة القوميين  

ت األصولية و ذلك عمى عكس تيارات وطنية و دولة خالفة إسالمية كما في حالة التيارا
أخرى رأت أن التحرير ىدفو األول الحفاظ عمى شكل الدولة بعد تخميصيا من  االستعمار 
و ىذا كان فكر الفئات الحديثة كالشرائح المتوسطة و الطبقة العاممة الجديدة و التي تحقق 

 .2عمى يدييا االستقالل السياسي لغالبية الدول العربية
 

مرحلة ما بعد االستقالل  :مبحث الثاني ال
إن الديمقراطية التي كانت تنشدىا الحركات الوطنية في البالد العربية  

و عممت من أجميا لم تأت مع االستقالل، بل جاءت جزئيا في بعض األقطار  
و بقيت مستبعدة كميا من أقطار أخرى، و حيث أن حقوق اإلنسان و الحريات األساسية 

مرعية في ظل نظام حكم ديمقراطي، و ىي في الوقت نفسو دعامة ىذا النظام  إنما تكون
فبعض األقطار العربية لم تصدر دستورا إلى غاية اليوم رغم أن الدستور ىو . و حاميتو

مجموعة القواعد األساسية التي تبين شكل الدولة و نظام الحكم فييا و السمطات العامة 
القات ىذه السمطات ببعضيا و حقوق المواطنين و من حيث التكوين و االختصاص و ع

. واجباتيم و حدود عالقات السمطات مع الجماعات و األفراد
إن قيام الحكم في بعض األقطار العربية بعد استقالليا عمى غير أسس النظام  

                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية   –219حقوق اإلنسان في الفكر العربي ص : نوييض الحوت بيان  -1
مركز  –مجمة السياسة الدولية   -94حقوق اإلنسان و طبيعة الدولة العربية الراىنة ص  : حسن أبو طالب  -2

دراسات الوحدة العربية  
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الديمقراطي ترتب عميو ليس االنتقاص الشديد من حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية 
كان كذلك عائقا بين جماىير الشعب و حاكميو في كل قطر عربي، و  فحسب، و إنما

سنتعرض في المطمب التالي إلى أوضاع حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية في ظل 
. الحرب الباردة باعتبارىا المرحمة التي تمي استقالل معظم الدول العربية

في ظل الحرب الباردة  :المطلب األول 
م إلى إدخال 1917شتراكية التي قادىا لينين في روسيا عام أدى انتصار الثورة اال 

و تشكيل الحركات  عامل جديد في المنطقة العربية من خالل انتشار األفكار االشتراكية، 
التي تنادي بيا، و بعد حصول األقطار العربية عمى استقالليا السياسي في أوقات متفرقة 

و تبمور في أحزاب قومية ذات طرح  تراكي تعاظم المد القومي و تفاعل مع الطرح االش
اشتراكي استطاعت فيما بعد الوصول إلى السمطة في بعض األقطار العربية و أدى قيام 

م إلى تغيير استراتيجي ميم في المنطقة عندما 1956ثورة الثالث و العشرين من يوليو 
لعربي وضعت مصر بما تمثمو من وزن بشري و حضاري و جغرافي، في صف التيار ا

بعد استقالليا مباشرة فصارت تشكل القومي االشتراكي كما أن الجزائر تبنت نفس النيج 
و بعض دول العالم محورا يطالب بنظام دولي جديد قائم عمى التوازن  إلى جانب مصر 

لكن ىذا الوضع لم يدم طويال حيث انيار المعسكر االشتراكي وحمت محمو مبادئ 
بزعامة الواليات المتحدة األمريكية و كغيرىا من دول العالم  المعسكر الرأسمالي الغربي

م تم تبني دستور جديد 1989، و في سنة 1الكثيرة تأثر ت الجزائر بما جرى في العالم
لمبالد ينص عمى التعددية السياسية بما يسمح بإنشاء جمعيات سياسية و ما يترتب عمى 

ية التعبير و التجمع و الحق في الحياة ذلك من حقوق و حريات كاستقاللية العدالة و حر
.  2و حقوق الدفاع و غيرىا

                                                           

 2004فيفري  27ليوم  4019 –عدد  –عن جريدة الخبر  -1
2- A. Mahiou : L’état de droit dans le monde arabe annuaire de l’Afrique du Nord 1995 
p 107 
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لقد أدت ىذه التغيرات اإليديولوجية الجديدة في المنطقة العربية إلى نشوء صراع 
من نوع جديد حيث تغير أسموب الدول االستعمارية في تعامميا مع المنطقة العربية و 

ط االقتصاد العربي باالحتكارات تحول إلى أسموب االستعمار الجديد من خالل رب
الرأسمالية كما سعت الدول االستعمارية و السيما الواليات المتحدة األمريكية إلى إبطال 

فاعمية التيار القومي االشتراكي من خالل وسائل متعددة منيا أسموب المحاصرة و محاولة 
حظ من خالل اإلسقاط من الداخل و الخارج التي قد تصل إلى حد شن الحرب و ما يال

ىذا الصراع ىو أن قطاعات واسعة من الجماىير العربية احتكت مع معطيات العصر 
سواء في المعسكر الرأسمالي أو في المعسكر الشيوعي و تحت ضغط دخول قطاعات 

كبيرة من الجماىير حمبة الوعي السياسي واجيت المنطقة العربية اختيارات محددة و 
سموب الديمقراطية الميبرالية المطبق في دول الغرب و ىي فإما أ. متناقضة فيما بينيا

و إما . 1صورة براقة و مغرية لكنيا تغفل الجانب االجتماعي و تذكر بالتراث االستعماري
النموذج االشتراكي الذي حاول االنحياز لمطبقات الشعبية األكثر فقرا إال أن ىذا النموذج 

و اختالل المعادلة بين الفرد و الجماعة، و  شابتو جوانب أخرى مثل انعدام حرية الرأي
لقد أدى ىذا كمو إلى تباين األنظمة السياسية عمى األرض العربية حيث نجدىا تتراوح من 

نظم المشيخات و اإلمارات و المماليك المقيدة و المطمقة، مرورا بأنظمة ليبرالية عمى 
بعضيا إلى محاكاة النظام  النمط الغربي و انتياءا بنظم حكم الحزب الواحد التي يصل

السوفياتي، و ال يستطيع المرء أن يرتاح ليذا التصنيف المطمق حيث نجد تداخالت كثيرة 
في معظم األنظمة العربية، فالنظام الميبرالي الموجود في لبنان مثال يحاكي أرقى األنظمة 

ية الصحافة، إال المنتخب أو حر الميبرالية في الغرب سواء في وجود األحزاب أو البرلمان 
أن النظام يرتكز عمى مبدأ الطائفية الذي يتناقض مع جوىر الميبرالية الذي ينادي بمساواة 

أو أصوليم العرقية، و ىناك تداخالت مماثمة  الناس بغض النظر عن مذاىبيم الدينية 
                                                           

مركز دراسات  244دراسة بنائية مقارنة ص : الدولة التسمطية في المشرق العربي المعاصر : خمدون حسن النقيب  -1
   1991الوحدة العربية بيروت 
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.    1في أنظمة عربية أخرى
ظل النظام الدولي الجديد  :المطلب الثاني 

صطمح النظام الدولي الجديد، و تم تداولو عند كثير من الباحثين شاع استخدام م 
و الكتاب بمعان مختمفة و استخدامات متباينة و فيم مختمف و ىذا يعني عدم التوافق 

عمى ماىيتو ألنيا دائمة التغيير، غير أن المفيوم السائد ىذا يعني ىيمنة قطب واحد عمى 
و . ديد حسب ما يتوافق مع حاجاتو و مصالحوالعالم ىو الذي يحدد مفاىيم العالم الج

بعد ىجوم دول الحمفاء  1991يناير  17يعود اإلعالن عن النظام الدولي الجديد إلى 
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عمى العراق في حرب الخميج الثانية ففي تمك اآلونة وجو 

كي، جاء فيو أن ساعة الرئيس األمريكي جورج بوش األب خطابا قصيرا لمشعب األمري
. 2تحرير الكويت قد بدأت و أن نظاما دوليا جديدا سيظير بعد ذلك

إن ما نممسو اليوم ىو اتجاه المعسكر المنتصر في الحرب الباردة بعد تفكك  
االتحاد السوفياتي و انحالل الكتمة االشتراكية التي كانت تدور في فمكو، و ىو المعسكر 

اإلنسان و  ت المتحدة نحو محاولة فرض فيمو الخاص لحقوق الرأسمالي بقيادة الواليا
الديمقراطية عمى المجتمع الدولي باعتباره المفيوم األصمح و األقدر عمى البناء لقد كان 
وجود النموذج الماركسي المينيني لمديمقراطية ىو الحجة األقوى في نظر الكثيرين عمى 

وذج الوحيد الذي يصمح ألن يسود شتى عدم اعتبار النموذج الميبيرالي الغربي النم
تطبيقات األنظمة في العالم، أما وقد انيار المعسكر االشتراكي فمم يعد لفكرة تعدد النماذج 
الديمقراطية أي معنى و ىكذا فقد سار الغرب في اتجاه عولمة فيمو الخاص لمديمقراطية 

عاء ال تراث حضارة و حقوق اإلنسان تحت شعار يعتبرىا تراثا مشتركا لإلنسانية جم

                                                           

 47الديمقراطية و حقوق اإلنسان في الوطن العربي ص  –طن العربي أزمة الديمقراطية في الو: خالد الناصر  -1
مركز دراسات الوحدة العربية  

ديوان المطبوعات الجامعية، ( القسم الثاني)غضبان مبروك، المجتمع الدولي، األصول و التطور و األشخاص  -2
 279، 1994 –الجزائر 
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تغييـر موازيـن القـوى و إرادة الييمنـة و  بعينيا، مخفيا وراء ذلك حقيقة أنو يعكس نتائج 
يكن يجرؤ أن يبشر الغرب  لم « Francise Fukuyama » 1لعــل فرانسيس فوكوياما

لوال  ستكون عند سيادة القيم الغربية في الديمقراطية و اقتصاد السوق،" نياية التاريخ"بأن 
انييار االتحاد السوفياتي ألنو عند تأممنا ببساطة في حقيقة القيم التي يسعى إلى عولمتيا 
من الناحية العممية، فسنجد أنفسنا أمام خطاب يفضي إلى تحقيق رأسمالية حقوق اإلنسان 

. في ظل واقع االختالل االقتصادي الدولي القائم
ىي الحقوق المدنية و السياسية دون ىذا ألن التركيز ينص عمى الفئة الفردية و 

التنكر لفئة الحقوق االقتصادية و االجتماعية كما كانت عميو الحال في السابق، لكن 
بطبيعة الحال إيكال أمرىا آللية السوق و ىذا ما يبحث عنو الفاعمون في تيار عولمة 

دخميا ضروريا االقتصاد الرأسمالي العالمي، ألنو سيضمن ليم بقاء الدولة التي أعتبر ت
في حالة الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية بعيدة عن ىذا المجال و سيضمن 
ليم أمن و سالمة مصالحيم التي ستكون مكفولة في ظل األنظمة التي تحترم الحقوق 

. 2األساسية
و ىكذا بدأ يتبمور اتجاه لعولمة القيم الغربية في السياسة و االقتصاد و تسخير كل 

وسائل المتاحة لتكريسيا كمبادئ و قيم لمنظام الدولي الجديد، و ىذا يقود لمقول إن دول ال
و أكثر مرونة في  العالم الثالث و منيا الدول العربية كانت أكثر قدرة عمى الحركة 

. 3التوجييات في ظل نظام توازن القوى ثنائي القطبية من النظام األحادي
تخدمة التي يرفعيا النظام الدولي الشعارات المسإن الكثير من المخاطر يكمن في 

و مع ىذا البد  الجديد و آليات تنفيذىا، و من ذلك شعار الديمقراطية و حقوق اإلنسان 
                                                           

الذي يرى أن كال من ىيغل و ماركس كانايريان أن التاريخ ىو صاحب كتاب نياية التاريخ : فرانسيس فوكوياما  -1
سيصل إلى نيايتو حينما تصل البشرية إلى شكل من أشكال المجتمع الذي يشبع الحاجات األساسية و الرئيسية لمبشر، 

المجتمع الشيوعي / فيو عند ىيغل الدولة الميبرالية و عندما ماركس 
 1999بيروت  -1ط –مركز دراسات الوحدة العربية  –ربي حقوق اإلنسان الع: محمد فييم يوسف  -2
 40ص  1997دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد  -قضايا و تحديات : رياض عزيز ىادي، العالم الثالث اليوم  -3



 العربيتطور مفاهيم حقوق االنسان  في العالم :                   فصل تمهدي 
 

22 

من القول إن التحوالت العالمية كانت ليا نتائج إيجابية بالنسبة لمسيرة التحول الديمقراطي 
 1ة فبعضيا مرجح لمتحول الديمقراطيفي الوطن العربي، فالعوامل الخارجية ليست محايد
 لى األقل و البمدان العربية ليستو مساند لو، و بعضيا معوق لو أو غير مشجع ع

و نظرا إلى أن معظم األقطار العربية تعاني  استثناء فيي عمى اتصال دائم مع الخارج
من  اليشاشة في أوضاع حقوق اإلنسان و وجود أقميات دينية و لغوية و قومية في عدد

ىذه األقطار و تعرض المواطن العربي في أرجاء مختمفة من العالم العربي إلى انتياكات 
منيجية و خطيرة لحقوقو و حرياتو األساسية سواء عمى أيدي العديد من الحكومات 

العربية أو نتيجة الحقبة االستعمارية الماضية التي مثمت أعظم انتياك لحقوق اإلنسان و 
ة الداخمية مييأة لمتوتر في ىذه الدول، مما يجعميا عرضة لمتدخل حرياتو، فإن البيئ

. 2الخارجي
إن المتغيرات التي أفرزىا النظام الدولي الجديد فيما يتعمق بميدان حقوق اإلنسان، 

و ىي لصالح حقوق اإلنسان شكال غدت تعكس آلية لنظام تدخمي باسم األمم المتحدة، 
المييمنة عمى النظام  ألمر أن الذي يتدخل ىو الدولة الكثير منيا، بينما في حقيقة افي 

الدولي السائد و المتنفذة في األمم المتحدة و المتمثمة في الواليات المتحدة و عدد من 
الدول الغربية التي سبق أن مارس بعضيا خالل استعماره ألرجاء مختمفة من العالم 

عمى تسييس قضايا  ما انفكت تعملالعربي انتياكات فظة لحقوق اإلنسان العربي، و التي 
  .3و انتقائية تتعامل معيا بازدواجية حقوق اإلنسان و 

                                                           

، مركز 2الديمقراطية و حقوق اإلنسان، سمسمة الثقافة القومية، قضايا الفكر العربي ط: محمد عابد الجابري  -1
  1997راسات الوحدة العربية د
 75النظام الدولي الجديد و حقوق اإلنسان ص : باسل يوسف  -2
 150مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ص : شكر الصبيحي أحمد   -3
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ىناؾ العديد مف الفرضيات التي تحاكؿ أف تفسر صعكبة االنتقاؿ نحك تعزيز 
الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي، فمف ىذه الفرضيات ما يقـك عمى اإلشارة إلى 

رسكخ تقاليد استبدادية في الثقافة العربية، ك منيا ما تشير إلى البنية األبكية لمسمطة في 
ك السمكؾ العاـ اتجاه السمطة   منيا ما يشدد عمى النكاحي التاريخية النفسانية المجتمع العربي ك

ك الخكؼ مف الفتنة ك منيا ما يؤكد عمى ضعؼ التراث ك المفيـك الديمقراطي في الكعي 
العربي الحديث ك منيا ما يركز عمى التنافس الطبقي أك االجتماعي أك الطائفي بيف أطراؼ 

ركة  ك منيا أخيرا ما يرجع األمر إلى بنى التبعية ك التخمؼ االقتصادم النخبة عمى احتكار الث
. عامة ك إلى عكامؿ خارجية منيا التدخؿ باسـ حماية حقكؽ اإلنساف

فيؿ تساىـ المعطيات السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية في العالـ العربي لتجعؿ 
تطرؽ إليو في الدراسة التالية مف خالؿ التربة خصبة لتعزيز ك ترقية حقكؽ اإلنساف؟  ىذا ما سف

: التعرض إلى 
 

  كضعية حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي في المبحث األكؿ
   ك كذا المعكقات الداخمية النتشار حقكؽ اإلنساف في المبحث الثاني
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وضعية حقوق اإلنسان في العالم العربي  :المبحث األول
ؿ العقديف اآلخريف ك قبؿ ذلؾ لـ يكف ممكنا لقد تنامت حركة حقكؽ اإلنساف خال

الحديث عف مثؿ ىذه الحركة في العالـ العربي ك مف الجدير بالذكر أف حركة حقكؽ اإلنساف 
عمى المستكل غير الحككمي في العالـ العربي قد بدأت متأخرة أكثر مف أم مكاف آخر في 

حقكؽ اإلنساف كسائؿ اإلعالـ بقضايا  العالـ بما في ذلؾ العالـ الثالث فقد شاىدنا اىتماما مف
ك الندكات ك المقاءات عمى المستكييف الرسمي ك غير الرسمي لمناقشة   كما عقدت المؤتمرات

ىذه القضايا ك التركيز عمى تطكير حقكؽ اإلنساف في المدارس ك الجامعات ك لما ذلؾ مف أثر 
حرياتيـ ك ال جداؿ في أف حقكؽ في إرساء المفيـك لدل الناس ك تكعية الجماىير بحقكقيـ ك 

اإلنساف في العالـ العربي في تطكر ك لكنو تطكر بطئ بسبب ما يعترضو مف معكقات ك 
تفاكت في مفيـك حقكؽ اإلنساف بيف دكلة ك أخرل ألف ىناؾ تبايف في التطكر االجتماعي ك 

لى حركة حقكؽ االقتصادم ك السياسي ك الثقافي بيف ىذه الدكؿ ك قد أدل ذلؾ إلى التأثير ع
:  اإلنساف في العالـ العربي ك ىك ما سنتطرؽ إليو مف خالؿ ىذا المبحث في المطمبيف التالييف 

 
  نتعرض فيو لحقكؽ اإلنساف ك العمػؿ الحككمي العربػي : المطمب األكؿ
 ك نتعرض فيو لحقكؽ اإلنساف ك عمػؿ المجتمػع المدنػي  : المطمب الثاني
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 وق اإلنسان و العمل الحكومي العربيحق :المطمب األول 
لقد بذلت جيكد كبيرة مف أجؿ كضع الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف إلى أف تـ تبنيو 

، ك الذم جاء بمجمكع الحقكؽ التي مف المفترض تبنييا مف طرؼ الدكؿ العربية 1995سنة 
تبنى الدكؿ  ضمف نصكصيا القانكنية مف دساتير ك تشريعات، ك سنتعرض فيما يمي إلى مدل

، مف خالؿ فرعيف نتطرؽ في األكؿ لمنصكص 1العربية ك تطبيقيا ليذه النصكص القانكنية
.    الكطنية ك في الثاني لمنصكص الصادرة عف جامعة الدكؿ العربية

 النصوص الوطنية :الفرع األول 
: الحقوق المدنية و السياسية  - أ

 
ت العربية مف نصكص بخصكص قبؿ أف نتطرؽ إلى ما جاء في الدساتير ك التشريعا

حقكؽ اإلنساف، البد مف أف نتطرؽ إلى مسألتي الشرعية ك المشاركة السياسية في الدكؿ العربية 
 .ك السياسية بصدد الحديث عف الحقكؽ المدنية  خاصة ك أننا

لقد تناكؿ الكثير مف الكتاب ك المفكريف مفيـك الشرعية ك حاكلكا تحميمو  
ىاتيـ يتفقكف في التحميؿ النيائي عمى أف قبكؿ مكاطني الدكلة الطكعي ك ىـ ك إف اختمفت اتجا

.   2بالحككمة ىك الذم يجعؿ الحككمة شرعية
ك قد ذىب ماكيفر إلى القكؿ أف الشرعية تتحقؽ حينما تككف إدراكات النخبة الحاكمة 

لح األساسية لنفسيا ك تقدير غالبية المجتمع ليا متطابقيف ك في تكافؽ عاـ مع القيـ ك المصا
.  3لممجتمع، ك بما يحفظ تماسؾ المجتمع

أما عف المشاركة السياسية فيعرض لكسياف بام مفيكما مبسطا لممشاركة السياسية 
                                                           

ادلرجع السابق : عبد الفتاح الرشدان  -1
حترير غسان ( ندوة)ورقة قدمت إىل األمة و الدولة و االندماج يف الوطن العريب " الشرعية و السياسة اخلارجية: عربية أنظمة احلكم ال: "عميد داويشة  -2

 . سالمة
  782ص  1988بريوت مركز دراسات الوحدة العربية  2ج

3- Robert M. Maciver, The Web of Governement (New York : Moemilon company, 1947. p 4) 
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يقترب مف مثيمو عند غابريؿ ألمكند، ك ىك يشير إلى أنيا تعني مشاركة أعداد كبيرة مف األفراد 
. 1ك الجماعات في الحياة السياسية

 
تطابؽ النصكص القانكنية العربية مع ما جاء في مفيكمي الشرعية ك ك لمعرفة مدل 

المشاركة السياسية سنقـك بجرد لبعض الحقكؽ المدنية ك السياسية مف خالؿ الدساتير العربية، 
حيث يالحظ أف الدساتير العربية أقرت المساكاة أماـ القانكف ك أقرت مبدأ التعددية السياسية ك 

إلى مبادئ الديمقراطية ك حقكؽ الشعب ك حرياتو ك تطبيؽ القاعدة الحزبية مستندة بذلؾ 
األساسية التي تعتبر الدكلة إقميما ك شعبا، كحدة ال تتجزأ، ك ىذا ما تجمى في الدساتير العربية 

مف خالؿ اعتماد، أكال مبدأ المساكاة بيف الناس ك عدـ التمييز بالحقكؽ الكاردة في الدستكر، 
 األردنيكف أماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في " 06المادة مثال دستكر األردف 

 39، ك كذا دستكر الجزائر المادة "الحقكؽ ك الكاجبات ك إف اختمفكا في العرؽ ك المغة ك الديف
 .2"المكاطنكف متساككف أماـ القانكف: "

غرب أما بصدد الحريات السياسية ك حؽ تككيف التنظيمات السياسية فنرل في دستكر الـ
األحزاب السياسية ك المنظمات النقابية ك المجالس الجماعية ك : "ـ الفصؿ الثالث1972عاـ 

ك ". الفرؽ المينية تساىـ في تنظيـ المكاطنيف ك تمثيميـ ك أف نظاـ الحزب الكاحد غير مشركع
يقـك النظاـ السياسي في :"ـ أنو 1978تتضمف المادة الخامسة مف الدستكر المصرم لعاـ 

رية مصر العربية عمى أساس تعدد األحزاب ك ذلؾ في إطار المقكمات ك المبادئ جميك
".  األساسية لممجتمع

مف  25غير أف الدستكر المصرم عرض عمى استفتاء شعبي لتعديؿ بعض مكاده في 
                                                           

1- Lucian W.Pye, Aspects of politicol development, little Brown series in comporative politics 

(Boston) MA : little, Brown, 1966 and Golriel Abraham Almand and G. Bingham Powell, 

comparative politics : A development Approach, little, Brown series in comparative politics, on 

A nolytic Study (Boston MA : little, Brown, 1966 pp 52-55 
 58ص ، ، دار الرحيانة، اجلزائر1حقوق اإلنسان، ط : سعادي حممد  - 2
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ك مف شأف تعديالت الدستكر المصرم أف تؤدم إلى تعديؿ النظاـ االنتخابي، ك  2007مارس 
عاما، ك تقكؿ  26ة اإلرىاب ليحؿ محؿ قانكف الطكارئ المطبؽ بمصر منذ كضع قانكف لمكافح

الحككمة أف التعديالت ستعمؽ الديمقراطية ك حكـ القانكف، ك لكف المعارضة تقكؿ أنيا ستزيد 
مف عممية التزكير ك كذلؾ الحد مف الحريات خاصة ك أنيا ستقمص دكر اإلشراؼ القضائي 

رضة ك منظمات المجتمع المدني ببقاء اإلشراؼ القضائي عمى االنتخابات ك تطالب المعا
. الكامؿ باعتباره مف أفضؿ كسائؿ منع االنتياكات ك المخالفات التي تشكب االقتراع في مصر

لقد أجمعت أحزاب المعارضة الرئيسة في مصر عمى رفض التعديالت الدستكرية 
اإلشراؼ القضائي عمى عممية بصيغتيا الجديدة ك التي تمغي  88المقترحة ك منيا المادة 

يكقؼ الضمانات الدستكرية لمحريات الشخصية، " 179كما صرحت بأف تعديؿ المادة . االقتراع
لرئيس الجميكرية أف يحيؿ "ك ينص تعديؿ المادة عمى أف  ".  فتح الطريؽ لمدكلة البكليسيةك م

  .1"ستكر أك القانكفأم جريمة مف جرائـ اإلرىاب إلى أم جية قضائية منصكص عمييا في الد
 

ىذا ك تزخر الدساتير العربية بالنصكص التي تكفؿ الحقكؽ ك الحريات المدنية ك 
السياسية كحرية الرأم ك تكلي الكظائؼ العامة في البالد دكف تمييز فنجد دستكر السكداف ينص 

عمى ك نص دستكر الصكماؿ   48في المادة " في حدكد القانكف حرية الرأم مكفكلة"عمى أف 
في المادة " ك كافة كسائؿ التعبير األخرل يعبر عف رأيو بالقكؿ ك الكتابة  حؽ المكاطف في أف"

مف الدستكر أما عف الحؽ في تكلي الكظائؼ العامة فنجد عدة دساتير عربية قد نصت  24
.  عمى ىذا الحؽ
امة ال لكؿ لبناني الحؽ في تكلي الكظائؼ الع"مف الدستكر المبناني تنص  12فالمادة 

ميزة ألحد عمى اآلخر إال مف حيث االستحقاؽ ك الجدارة حسب الشركط التي ينص عمييا 
".  القانكف

                                                           

1- BBC ARABIC.com 
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يمكف لجميع المكاطنيف :" مف الدستكر عمى أنو  12ك في المغرب أيضا تنص المادة 
.  1"أف يتقمدكا الكظائؼ ك المناصب العامة، ك ىـ سكاء فيما يرجع لمشركط المطمكبة لنيميا

استقراءنا ىذه الدساتير في البنكد الثالثة الرئيسية التي تمس المشاركة السياسية ك إف 
حقكؽ اإلنساف العربي ك حرياتو، يمكننا مف أف نالحظ أف ىذه الدساتير تبنت عممية المشاركة 
السياسية الشعبية مف خالؿ إقرارىا المساكاة بيف المكاطنيف في الفرص السياسية أكال ك إعطاء 

ك المنظمات ك الجمعيات ثانيا، ك أخيرا جعؿ  لعمؿ الجماعي عمى مستكل األحزاب احرية 
 .2السيادة ممؾ لمشعب

 
ىذا ك البد أف نشير إلى أمريف عف الحقكؽ المدنية أكليما أف المممكة العربية السعكدية ك 

المية ك ُعماف ليس ليما دساتير مكتكبة بالمعنى المعيكد ك ىما يعمالف بأحكاـ الشريعة اإلس
يرجع الدارس لمعرفة الحقكؽ المكفكلة في ىذيف البمديف إلى الكتابات المختصة في حقكؽ 

.  2اإلنساف في اإلسالـ
ك ثانييما أف دساتير جيبكتي ك الصكماؿ ك اليمف الديمقراطية عبرت عف احتراميا 

ق الدستكر لإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك العمؿ بو في حماية اإلنساف فضال عما يتضمف
مف حقكؽ ك عميو فإنو بالنسبة ليذه الدكؿ الثالث تعتبر جميع الحقكؽ الكاردة في اإلعالف 

 .مضمكنة ك ما ينص عميو الدستكر إضافة فقط، أك تنظيـ لممارسة ىذا الحؽ
 
 
 
 

                                                           

 -دار العلم للماليني بريوت  -1989 الطبعة األوىل سنة –اجمللد الثالث  –دراسة تطبيقية عن العامل العريب  -حقوق اإلنسان: حممود شريف بسيون -1
 لبنان

  35النرجع السابق، ص   -2
  1982دار الشروق ( بريوت، القاهرة)حممد فتحي عثمان، حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية و الفكر القانوين العريب : أنظر مثال  - 2
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: الحقوق االقتصادية، االجتماعية و الثقافية  - ب
ية بالنسبة  لممكاطف العادم تشكؿ ىذه الحقكؽ في تقدير البعض، الحقكؽ األكثر أىـ

نظرا الرتباطيا المباشر بمتطمبات حياتو ك حياة أسرتو ك مستقبميا ك ىي التي تتصؿ بحقو في 
العمؿ الكريـ ك بمستكل صحي مالئـ ك في حصكلو ىك ك أسرتو عمى الثقافة ك العمـ ك 

ضمف دساتيرىا االستفادة مف منجزاتيما ك قد حرصت الدكؿ العربية عمى إدراج ىذه الحقكؽ 
الذم نص عمى حؽ المشاركة في الحياة  1996الكطنية ك منيا الدستكر الجزائرم لعاـ 

تستيدؼ المؤسسات ضماف "منو  31االقتصادية االجتماعية ك الثقافية، كما جاء في المادة 
مساكاة كؿ المكاطنيف ك المكاطنات في الحقكؽ ك الكاجبات بإزالة العقبات التي تعيؽ تفتح 

" ية اإلنساف ك تحكؿ دكف مشاركة الجميع في الحياة االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافيةشخص
. كما نص عمى حؽ الممكية، ك العمؿ ك الظركؼ الصحية، ك الحؽ في الراحة

أما الدستكر المصرم فقد جاءت نصكصو متكافقة مع ما نصت عميو المكاثيؽ الدكلية 
كتكفير العيش الكريـ لمعامؿ ك أسرتو، ك تكفير جتماعية بالحقكؽ االقتصادية ك االفيما يتعمؽ 

. ظركؼ الترقية الصحية ك غيرىاالسالمة الصحية، تساكم الجميع في ظركؼ 
العمؿ حؽ ك كاجب ك شرؼ ك يككف العاممكف "منو عمى أف  13حيث تنص المادة 

لمكاطنيف إال الممتازكف محؿ تقدير الدكلة ك المجتمع، ك ال يجكز فرض أم عمؿ جبرا عمى ا
مف الدستكر  151ك نصت المادة  ، ىذا "خدمة عامة ك بمقابؿ عادؿ بمقتضى قانكف ألداء

مف نفس  17ك  16المصرم عمى الحؽ في اإلضراب ك الحريات النقابية، ك نجد المادتيف 
. 1تنص عمى الحؽ في التمتع بالصحة ك الرعاية الصحية 1982الدستكر لعاـ 

فنص عمى حماية الصحة العامة في مادتو  1962الصادر  أما دستكر دكلة الككيت
ك نص دستكر جميكرية . منو 20ك كذا حؽ كؿ فرد في مستكل معيشي مناسب في المادة 15

الصكماؿ في مكاده عمى نصكص تتطابؽ مع العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك 
                                                           

و االجتماعية  عن احلقوق االقتصادية 2001ادلنظمة ادلصرية حلقوق اإلنسان تقرير  - 1



 الفصل األول المعوقات الداخلية إلحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي 
 

30 

 

حماية "ك " المساكاة االجتماعية" منو عمى 23أخرل لـ ترد في العيد، فقد نص في المادة 
، باإلضافة إلى نصكص أخرل لـ 25في المادة " ك كذا كفالة حؽ العمؿ 24في المادة " األسرة

عمى  07ك  06في المادتيف " العدالة في الترقية"ك " حرية الفرد"ترد في العيد الدكلي كضماف 
.   1التكالي

مف الحقكؽ االجتماعية كحؽ عمى مجمكعة  1952ىذا ك نص دستكر األردف لعاـ 
العمؿ ك التعميـ ك الرعاية الصحية ك مساعدة األسرة ك رعاية العجزة الذيف ال يستطيعكف العمؿ 

عمى أف تكفؿ الدكلة العمؿ ك   1952مف دستكر عاـ  2نصت المادة ك التنظيـ النقابي كما 
: آلتيةتضع تشريعا يقـك عمى المبادئ ا

. ع كمية عممو ك كيفيتوإعطاء العامؿ أجرا يتناسب ـ -1
 .ك سنكية مع األجر ك منح العماؿ أياـ راحة أسبكعية تحديد ساعات العمؿ األسبكعية  -2
تقرير تعكيض خاص لمعماؿ المعينيف ك في أحكاؿ التسريح ك العجز ك الطكارئ الناشئة  -3

 .عف العمؿ
 .تعييف الشركط الخاصة بعمؿ النساء ك األحداث -4
 .ةخضكع المصانع لمقكاعد الصحي -5
. تنظيـ نقابي حر ضمف حدكد القانكف -6

ك يمكف إبداء جممة مف المالحظات حكؿ تنظيـ حقكؽ اإلنساف في الدساتير العربية 
حيث  نالحظ أف بعض الدكؿ العربية ال تأخذ بمكاثيؽ دستكرية عمى اإلطالؽ، ك بعض الدكؿ 

الدكؿ التي يكجد فييا أك جزئي ك أما  ، العمؿ بالدستكر إما بشكؿ كامؿ العربية األخرل عطمت
دساتير، فيتضح مف تحميؿ مضمكف ىذه الدساتير أنو بالرغـ مف أنيا تحفؿ بالكثير مف المبادئ 

التي تكفؿ الحقكؽ ك الحريات إال أف ىذه المبادئ تكاجو الكثير مف العكائؽ التي تحكؿ دكف 
الحريات إلى تطبيقيا، حيث تصر معظـ ىذه الدساتير عمى إحالة مكضكع تنظيـ الحقكؽ ك 
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القكانيف العادية، ك ال تضع ضمانات كافية ليا، كما أف بعضيا يتضمف شركطا تطيح، 
. بالضمانات التي سبؽ أف أقرتيا ىذه الدساتير

كما يالحظ أف التشريعات في ىذه الدكؿ تعاني مف النقص في عدـ النص عمى جميع 
انات القانكنية ك العممية الكافية ىذه الحقكؽ ك الحريات ك عدـ تحديدىا، أك عدـ تكفير الضـ

ليا باإلضافة إلى بركز ظاىرة التناقض بيف النصكص النظرية ك الممارسة العممية مف جية ك 
.  بيف النصكص الدستكرية ك التشريعات الداخمية مف جية أخرل

ك قد انتشرت ظاىرة التشريعات االستثنائية في السنكات األخيرة حيث تمجأ الحككمات 
ار األحكاـ العرفية ك القكانيف االستثنائية ك التي عادة ما تمنح السمطة التنفيذية إلى إصد

ك تنتيؾ مبدأ سيادة القانكف ك  المكاطنيف، ك تمغي دكر المؤسسات سمطات كاسعة في مكاجية 
، التي تعمؿ بيا العديد مف الدكؿ العربية ك 1تبرر الحككمات تصرفاتيا ىذه بكجكد حالة الطكارئ

شكؿ انتياكا لمحريات الشخصية ك النقابية ك السياسية، حيث الزالت دكؿ كمصر ك التي ت
كما  1981فمصر مثال تقع في ظؿ ىذا القانكف منذ . الجزائر ك سكريا تعمؿ بقانكف الطكارئ

، 1962أف الجميكرية العربية السكرية تخضع ليذا القانكف بمكجب مرسـك تشريعي صادر سنة 
  1991خرل إلى قانكف حالة الطكارئ منذ عاـ ك تخضع الجزائر ىي األ

.  ك بداية التسعينات 1988ك الذم نجـ عف األحداث التي عرفتيا الجزائر منذ عاـ 
النصوص الصادرة عن جامعة الدول العربية   :الفرع الثاني 

ـ أنشأت الجامعة العربية ك التي ينسجـ 1945في الثاني ك العشريف مف مارس عاـ 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ تكف بعيدة عف التعاكف مع األمـ المتحدة في  52مادة قياميا مع اؿ

مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية عف طريؽ السعي لتكسيع المجاؿ أماـ المجمس 
 .االقتصادم ك االجتماعي
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ق أصدر مجمس الجامعة العربية قرارا في دكرت 1966ففي الثاني عشر مف سبتمبر عاـ 
الثالثة ك األربعيف ينص فيو عمى تشكيؿ لجنة خاصة، تككف ميمتيا إعداد ما يمكف أف تقدمو 

ك قد كاف ىذا نتيجة  1الجامعة العربية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
مطالبة مف األمـ المتحدة إلى المنظمات اإلقميمية ك منيا جامعة الدكؿ العربية بإنشاء لجاف 

. االىتماـ بحماية حقكؽ اإلنسافإقميمية لحقكؽ اإلنساف تتكلى 
الصادر عف المؤتمر اإلقميمي العربي لحقكؽ اإلنساف ( 03)ك قد نادل القرار رقـ 

ببيركت بضركرة عقد مؤتمر لمخبراء العرب في الشؤكف االجتماعية بمشاركة خبراء مف األمـ 
قامت المجنة  المتحدة لدراسة مشركع ميثاؽ العمؿ االجتماعي لحقكؽ اإلنساف بناءا عمى ذلؾ

اإلقميمية العربية الدائمة لحقكؽ اإلنساف بكضع األسس الالزمة إلعداد ميثاؽ عربي لحقكؽ 
 قرر مجمس الجامعة العربية تشكيؿ لجنة مف الخبراء 1970مف ديسمبر 10في . اإلنساف

اإلنساف ك قد تـ طرح المشركع عمى الدكؿ األعضاء إلبداء  العرب إلعداد ميثاؽ عربي لحقكؽ 
رأييا فيو ك تمقت الجامعة عددا مف الردكد المتباينة ك بعد أكثر مف عقديف مف الجدؿ  أقر 

. 1995مجمس جامعة الدكؿ العربية مشركع الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف سنة 
ىذا ك أشارت ديباجة الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف إلى أمكر لـ تسبقيا إلييا االتفاقيات 

.  2العالمي لحقكؽ اإلنساف ك ىي أمكر منبثقة مف التراث العربي اإلسالمي الدكلية أك اإلعالف
 كؿ دكلة طرؼ في الميثاؽ بأف تكفؿتعيد " ك قد نصت المادة األكلى مف الميثاؽ عمى 

أك األصؿ الكطني أك  قكؽ ك الحريات أك الرأم السياسي لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة الح
ك نصت " أك أم كضع آخر دكف أم تفرقة بيف الرجاؿ ك النساء االجتماعي أك الثركة أك الميالد

عدـ جكاز تقييد أم حؽ مف الحقكؽ المقررة أك القائمة كما تضمف المشركع " عمى  02المادة 
. 3جممة مف الحقكؽ المدنية ك السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية

                                                           

 131حقوق اإلنسان و حرياته األساسية يف القانون الدويل و الشريعة اإلسالمية ص : الراوي جابر إبراهيم  -1 
 135للراوي جابر إبراهيم ص : رجع السابق امل -2
إرجع إىل ادلالحق  –ادليثاق العريب حلقوق اإلنسان  -3



 الفصل األول المعوقات الداخلية إلحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي 
 

33 

 

أثار جدال كاسعا في أكساط الميتميف  يمكف القكؿ أف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف قد
بيذه القضية حيث جاء كتأييد البعض لو مف منطمؽ أف اجتذاب البمداف العربية لمتقيد بالتزامات 
في كسعيا أف تقبميا ك تتفاعؿ معيا حتى ك لك كانت متكاضعة ك أقؿ مف المعايير الدكلية، ىك 

. تطكر تدريجي أفضؿ مف الجمكد
بية مف المنظمات غير الحككمية أف القبكؿ بأقؿ مما التزمت بو بينما كانت ترل الغاؿ

معظـ الدكؿ العربية التي صادقت عمى المكاثيؽ الدكلية يعد انتكاسة لممعايير المطمكبة دكليا، 
سياجا "كما أعيب عمى الميثاؽ خمكه مف آليات التنفيذ بينما يرل البعض أف الميثاؽ يعتبر 

. ؿ األجنبية عمى الدكؿ العربيةمف ضغكط الدك" إقميميا كاقيا
 

حقوق اإلنسان و المجتمع المدني في الدول العربية  :المطمب الثاني 
الحديث عف جذكر المجتمع المدني ك مظاىره في التاريخ العربي، يثير عددا مف 
التساؤالت ك التحفظات فالمصطمح حديث، ك ىك في نشأتو ك استخدامو المعاصر شديد 

مثؿ ىذا األمر قاد بعض الباحثيف إلى . الغربية، بمعنى أنو قريف العممانية االلتصاؽ بالتجربة
القكؿ بصعكبة تممس كجكد المجتمع المدني في الخبرة العربية، ك ينطمؽ ىؤالء مف استنتاج ك 
تساؤؿ مفادىما أف األبحاث التطبيقية عف المجتمع المدني في األقطار العربية انتيت إلى أنو 

مدني بالمعنى القائـ في الدكؿ الغربية، حتى في األقطار العربية التي ليس ىناؾ مجتمع 
. انتيجت منيجا تغريبيا

ك يؤكدكف أف المجتمع المدني يجد أساسو األيديكلكجي في تفاعؿ ثالثة نظـ مف القيـ ك 
 . مالية ك ثالثيا العممانيةأكليا الميبرالية، ك ثانييا الرأس: المعتقدات 

قدات الثالثة بجكانبيا السياسية كاالقتصادية كالثقافية ال تتفؽ مع القيـ القيـ كالمعت كىذه 
ىذا عند حديثنا عف تاريخ المجتمع المدني في الدكؿ . 1اإلسالمية السائدة في الدكؿ العربية
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العربية أما مف ناحية المفيـك فنجد الكثير مف اآلراء التي تفسر مفيـك المجتمع المدني فيتـ 
باينة لو بنية ك مضمكنا، ك يمكف القكؿ أف المجتمع المدني يمثؿ نمطا مف طرح تحديدات مت

ك تمثؿ ىذه . التنظيـ االجتماعي ك السياسي ك الثقافي خارجا قميال أك كثيرا عف سمطة الدكلة
التنظيمات في مختمؼ مستكياتيا كسائط تعبير ك معارضة بالنسبة إلى المجتمع اتجاه كؿ سمطة 

ك المؤسسات التي تمثؿ مرتكز الحياة الرمزية ك  مؿ البنى ك التنظيمات جفيك إذان ـ. قائمة
لكف ك رغـ عدـ  1االجتماعية ك السياسية ك االقتصادية التي ال تخضع مباشرة لييمنة السمطة

محاكالت العربي إال أف ىناؾ  أك مفيـك مكحد لممجتمع المدني في العالـ كجكد جذكر كاضحة 
. اصة في السنكات األخيرةلتشكيؿ مجتمع مدني قكم خ

ك سنتعرض فيما يمي إلى دكر المجتمع المدني في ترقية حقكؽ اإلنساف في العالـ 
. العربي

 
دور المجتمع المدني في ترقية حقوق اإلنسان في العالم العربي  :الفرع األول 

عند الحديث عف حقكؽ اإلنساف بمعناىا المؤسسي في دكؿ العالـ الثالث  
ية خصكصا، فإنو يجب الحديث عف شقيف، غالبا ما يككناف متعارضاف ذلؾ أف ك الدكؿ العرب

القطيعة بيف الدكلة ك المجتمع تتفاقـ باستمرار داخؿ المجتمعات العربية مما يفرض عمى 
الباحث أف يتكمـ عف اإلجراءات التي تقـك بيا الدكلة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ك يبيف اآلليات 

نفسو مف ىذه االنتياكات لذلؾ فإف الكتابة   ا المجتمع المدني لحماية قك الكسائؿ التي يقـك ب
عف دكر المنظمات ك المؤسسات غير الحككمية الميتمة بقضايا حقكؽ اإلنساف في العالـ 

العربي تفرض نفسيا عمى الباحث، ككنيا تمثؿ جزءا ميما مف مسيرة حقكؽ اإلنساف في العالـ 
 .2العربي
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مدا كاسعا لحركة حقكؽ اإلنساف كحركة مطمبية سياسية اجتماعية  لقد شيدت الثمانينات
ك اقتصادية ك أخذ عدد كبير مف النقابات المينية ك االتحادات العمالية االىتماـ بحقكؽ 

اإلنساف مف خالؿ االتصاؿ فيما بينيا ك محاكلة الدفاع عف قضايا حقكؽ اإلنساف ك ضحايا 
ة ضد التعذيب ك ضد انتياؾ الحقكؽ المختمفة كما االنتياكات ك تبني بعضيا مكاقؼ كاضح

ظيرت العديد مف المؤسسات غير الحككمية عمى المستكييف المحمي ك اإلقميمي أعمنت 
اىتماميا بدعـ حقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بفئات معينة مثؿ األطفاؿ ك المعاقيف ك المرأة ك مثؿ 

ف، تشكؿ قكة ضاغطة باتجاه حماية ىذه الجماعات التي تضـ نخبة مف المفكريف ك المثقفي
. 1حقكؽ اإلنساف ك دفعيا إلى األماـ ك إشاعة مناخ الديمقراطية ك احتراـ الرأم ك حرية الفكر

كما ظيرت في السنكات األخيرة مبادرات عديدة مف القطاع األىمي مطالبة باإلصالح، 
حكؿ الديمقراطية ك  الذم تمخض عف المؤتمر اإلقميمي 2004سنة " إعالف صنعاء"كاف أىميا 

التي أصدرت عف " كثيقة اإلسكندرية"حقكؽ اإلنساف ك دكر المحكمة الجنائية الدكلية ك كذا 
". اإلصالح العربي، الرؤية ك التنفيذ"مؤتمر 

ك في الكقت نفسو صعدت القكل السياسية ك المدنية في العالـ العربي مف تحركيا 
فقد نجحت . تراقات ميمة في بعض األحيافاإليجابي نحك اإلصالح السياسي، ك حققت اخ

.  االعتراؼ بخركؽ سابقة المنظمات الحقكقية السياسية في المغرب في حث الحككمة عمى 
تنصيب ىيئة اإلنصاؼ ك  2004يناير  07حيث أعمف ممؾ المغرب محمد السادس في 

لحقكؽ  المصالحة ك أككميا ميمة إعداد تقرير مفصؿ حكؿ ما شيده المغرب مف انتياكات
فقامت الييئة بإجراء تقييـ  1999ك حتى عاـ  1956اإلنساف عف الفترة الممتدة منذ عاـ 

ك االعتقاؿ التعسفي بعد مباشرة اتصاالت مع السمطات  سمسؿ تسكية ممؼ االختفاء القسرم لـ
 .2العمكمية ك جمعيات المجتمع المدني

تعذيب تطالب بتعكيضات أما البحريف فبدأت المجنة الكطنية لمشيداء ك ضحايا اؿ
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كما طالبت . لعائالت الذيف قتمكا ك عذبكا عمى يد قكات األمف في األحداث السياسية السابقة
.  بمحاكمة المسؤكليف عف انتياكات حقكؽ اإلنساف

في سكريا صعد أعضاء الجمعيات ك المنظمات مف مطالبتيـ بإلغاء حالة الطكارئ ك 
. مبادرة اإلصالح السياسي في مصر" المسممكف اإلخكاف"كما أعمف . إطالؽ الحريات

حيكية غير مسبكقة في المبادرات  2004ك شيدت المممكة العربية السعكدية بداية عاـ 
المدنية، تميزت بتقبؿ نسبي ليا مف قبؿ الحككمة ك قدمت العديد مف الكثائؽ لكلي العيد تضمف 

الدينية ك الحقكؽ المدنية ك  بعضيا مطالب بعض الجماعات الفرعية كالشيعة في الحريات
المساكاة بيف المكاطنيف ك نددت أخرل بأعماؿ العنؼ ك دعت إلى االنفتاح السياسي ك طالب 
بعضيا بإصالح كضع المرأة ك ضماف مشاركتيا الكاممة في الحياة العامة، ك تضمنت إحدل 

ابات ك الرقابة تخىذه العرائض الدعكة لممكية دستكرية ك إصالحات سياسية أساسية منيا االف
ك في فمسطيف، نشطت منظمات المجتمع المدني في  .ك إصالح القضاء عمى الماؿ العاـ 

إلى المساىمة في مختمؼ المجاالت مف مقاكمة لالحتالؿ إلى الدفاع عف حقكؽ اإلنساف 
. 1ك المساعدات اإلنسانية ك المطالبة باإلصالح عمميات اإلغاثة 

ـ مف النشاط الممحكظ ليا خالؿ العقديف األخيريف إال أنيا إف حركة حقكؽ اإلنساف بالرغ
حركة مازالت تقتصر عمى فئات نخبكية، تتمثؿ في المثقفيف ك المفكريف، ك التجربة العممية في 
العالـ العربي تدؿ عمى أف احتراـ حقكؽ اإلنساف ك كضع حرياتو مكضع التنفيذ مازالت بحاجة 

 . إلى تثبيت ك إرساء
 

العربي يزخر بالعديد مف المنظمات غير الحككمية العاممة في مجاؿ حقكؽ إف العالـ 
اإلنساف ك فيما يمي جدكؿ يكضح تاريخ تأسيس الجمعيات ك المنظمات غير الحككمية العاممة 

.  2في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
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 تاريخ التأسيس الجمعية أو المنظمة

جمعية حقكؽ اإلنساف في العراؽ 
اع عف حقكؽ اإلنساف العصبة المغربية لمدؼ

الرابطة التكنسية لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف 
جمعية حقكؽ اإلنساف بالمغرب 
( قبرص)المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف 
جمعية حقكؽ اإلنساف بالسكداف 

جمعية حقكؽ اإلنساف بمبناف 
( تكنس)المنظمة المصرية لحقكؽ اإلنساف ك الحريات العامة 

 إلنسافالرابطة الجزائرية لحقكؽ ا

1961 
1972 
1976–  1977 
1979 
1983 
1984 
1985 
 1988ثـ  1985
1987 

 
الرابطة المكريتانية لحقكؽ اإلنساف 
المنظمة المغربية لحقكؽ اإلنساف 

فرع تكنس  –منظمة العفك الدكلية 
المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف 

لجنة الحريات ك الحقكؽ بسكريا 
مركز غزة لحقكؽ اإلنساف 

ت ك الحقكؽ باألردف لجنة الحريا

1987 
1987 
1988 
1988 
1989 
1989 
1990 

 
. ك سنتطرؽ فيما يمي إلحدل أىـ ىذه المنظمات ك ىي المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف
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المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  : الفرع الثاني 
أف  اتفؽ نحك مائة مف المثقفيف العرب عمى القياـ بمبادرة عربية لحقكؽ اإلنساف ك بعد
رفضت الحككمات العربية تمكيف ىؤالء المثقفيف مف عقد مؤتمرىـ األكؿ في أم عاصمة 

في األكؿ مف ( قبرص)عربية، اضطر المنضمكف إلى عقد الجمعية التأسيسية في ليماسكؿ 
ك تمت الدعكة إلى إنشاء المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف، ك تقرر أف تككف  1983ديسمبر 

مانة العامة لممنظمة، ك عندما حاكلت أف تعقد مؤتمرىا التالي في القاىرة في القاىرة ىي مقر األ
رفضت الحككمة المصرية أف تعطييا إذنا بذلؾ، فعقدت مؤتمرىا في الخرطـك  1986نكفمبر 

ك حاكلت الحصكؿ عمى كضعية استشارية ليا في المجمس االقتصادم االجتماعي  1987سنة 
غير أف المنظمة أكممت مسيرتيا . العربية مجتمعو عارضت ذلؾلألمـ المتحدة، إال أف الدكؿ 

ببطء ك تمكنت مف فتح مكتب دائـ ليا في جنيؼ ك لندف ك فينا ك باريس ك تكرنتك، ك ليا 
أيضا فركع في ثماف دكؿ عربية ىي الككيت، مصر، المغرب، تكنس، الجزائر، األردف، لبناف، 

. 1البالد العربية اليمف ك مجمكعات عمؿ ك عضكية فردية في كؿ
ك لممنظمة األـ مجمس أمناء منتخب ك رئيس ك أميف عاـ ك كفقا لممادة األكلى مف 

النظاـ األساسي، فإف المنظمة تيدؼ إلى العمؿ عمى احتراـ ك تعزيز حقكؽ اإلنساف ك الحريات 
 األساسية في العالـ العربي لجميع المكاطنيف ك األشخاص المكجكديف عمى أرضو طبقا لما
تضمنو اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك المكاثيؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف ك ذلؾ 

بالدفاع عف كافة األفراد ك الجماعات التي تتعرض حقكقيـ اإلنسانية االنتياؾ خالفا لما ىك 
كما تنص المادة الثانية مف نظاميا  –منصكص عميو في تمؾ المكاثيؽ، ك ىي في سعييا لذلؾ 

. سي ال تنحاز مع نظاـ عربي أك ضدهاألسا
ك تعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا تمؾ عف طريؽ كسائؿ مف شأنيا نشر ك تعميؽ كعي 

المكاطنيف بحقكقو، ككسائؿ االتصاؿ ك اإلعالـ، ك تنسؽ مع جميع المنظمات  
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. ك الييئات ك الجماعات العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
ف الداخمية المتخصصة، مثؿ المجنة القانكنية، ك تعمؿ المنظمة مف خالؿ عدد مف المجا

. لجنة حرية الرأم ك التعبير، لجنة حقكؽ المرأة
لقد كاف أماـ المنظمة ك فركعيا مياـ شاقة ليس فقط إزاء التعامؿ مع الحككمات العربية 

ع اليكل األيديكلكجي، كأف تداؼ ك لكف أيضا في تنمية ثقافة عربية لحقكؽ اإلنساف مجردة عف 
   1ك البعثيمنظمة عف الشيكعي ك اإلسالمي اؿ

ك يعتمد نشاط المنظمة  . ك الميبرالي بنفس القكة ما داـ األمر يمس حقكقيـ اإلنسانية
عمى البيانات ك النشرة الشيرية لمتابعة انتياكات حقكؽ اإلنساف األساسية ك المدنية ك المرجع 

تيا المختمفة ىك اإلعالف العالمي لحقكؽ األساسي الذم تميؿ إليو المنظمة في مباشرتيا ألنشط
. اإلنساف ك الحقكؽ ك الحريات الكاردة في الدساتير العربية

عف حالة حقكؽ اإلنساف  1987كما أف التقرير السنكم الذم تصدره المنظمة منذ عاـ 
في الكطف العربي يعد مصدرا عالي المستكل في التعرؼ عمى أكضاع ىذه الحقكؽ، فضال عف 

ذه التقارير يتضمف دراسات ميمة في مجاؿ تعميؽ الكعي السياسي لدل المكاطنيف أف بعض ق
ك إلى جانب التقرير السنكم تصدر . العرب بشأف ما يخص حقكقيـ ك حرياتيـ المختمفة

حقكؽ اإلنساف في "ك كتابا غير دكرم بعنكاف " النشرة اإلخبارية"المنظمة نشرة شيرية بعنكاف 
تعرض فييا خالصة الندكات التي تنظميا " ندكات فكرية"ثقافية بعنكاف  ك سمسمة " الكطف العربي

كما تصدر المنظمة أشكاال مف المطبكعات مثؿ البيانات المينية المرتبطة . فركع ىذه المنظمة
بمناسبات معينة، ك التقارير الخاصة بنتائج الزيارات الميدانية ك بعثات تقصي الحقائؽ التي 

إضافة إلى . التعذيب الجسدم ك النفسي ك إعادة تأىيميـ اجتماعياتعمؿ عمى عالج ضحايا 
الكتب الكثائقية التي تساعد عمى تركيج مبادئ حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية، كما تعمؿ 
المنظمة بفاعمية كبيرة عمى تنسيؽ جيكدىا في ىذا المجاؿ مع كافة المنظمات ك المؤسسات 
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لعؿ مف أبرز نماذج التنسيؽ المشترؾ مبادرة المنظمة عاـ  ك. غير الحككمية في الكطف العربي
باالشتراؾ مع اتحاد المحاميف العرب ك الرابطة التكنسية لحقكؽ اإلنساف ك بمساعدة  1989

المتحدة، بإنشاء المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ك مقره تكنس،  مركز حقكؽ اإلنساف باألمـ 
ك التكثيؽ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ك كذلؾ مبادرتيا لمنيكض بأىدافيا في التعميـ ك التدريب 

 بالدعكة إلى عقد المؤتمر العربي لحقكؽ اإلنساف لمتحضير لممؤتمر العالمي  1993في عاـ 
ك تتمتع المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف بكضع استشارم لدل المجمس . لحقكؽ اإلنساف بفيينا
ك بصفة المراقب في المجنة اإلفريقية   1989عي باألمـ المتحدة منذ عاـ االقتصادم االجتما

أيضا كما أف ليا صالت ك عالقات خارجية كثيقة مع  1989لحقكؽ اإلنساف ك الشعكب عاـ 
العديد مف المنظمات الدكلية الحككمية ك غير الحككمية، العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف 

تخصصة ك في مقدمتيا مكتب فتشارؾ بانتظاـ في أعماؿ لجاف األمـ المتحدة ك أجيزتيا الـ
.  1لشؤكف الالجئيف ك منظمة العمؿ الدكلية ك منظمة اليكنكسك المفكض السامي

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 152نفس ادلرجع ص : سعاد حممد الصباح  -1



 الفصل األول المعوقات الداخلية إلحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي 
 

41 

 

معوقــات حقوق اإلنسان في العالم العربي  :المبحث الثاني 
إف ممارسة اإلنساف لحقكقو ك حرياتو األساسية في أم مجتمع ال يتحقؽ بمجرد النص 

كانيف ىذه الدكلة أك تمؾ، كما ال تتحقؽ بمصادقة دكلة مف الدكؿ عمى عمييا في دستكر أك ؽ
إف ممارسة الحقكؽ ك الحريات . االتفاقيات ك المكاثيؽ الدكلية الخاصة بتمؾ الحقكؽ ك الحريات

نجدىا في أنظمة الحكـ الحرة قبؿ أف نجدىا في النصكص لذلؾ فمقياـ لمحرية أيا كاف مفيكميا 
نظاـ ال تككف فيو سمطة الحكـ تعبر عف إرادة شخص مف األشخاص،  إال في نظاـ حر أم في

ك إنما عف إرادة مجمكع الشعب داخؿ إطار مف التنظيـ القانكني ك السياسي ك ىذا التنظيـ ىك 
الدكلة الديمقراطية، دكلة القانكف التي يتساكل فييا الجميع حكاما ك محككميف دكف تمييز بسبب 

أك المغة أك الديف أك الرأم ك بمعنى أصح أف يككف ىناؾ عقد  العنصر أك المكف أك الجنس
اجتماعي يربط الحكاـ، بالمحككميف بحيث يمكف لكال الطرفيف القياـ بكاجباتو تجاه الطرؼ 
اآلخر بناءا عمى ىذا العقد المعنكم، ك ىذا ما ال يتكفر في معظـ بمداننا العربية في الكاقع 

مكاثيؽ ك دساتير ىذه البمداف، حيث تعترض ممارسة  اليكمي حتى لك نصت عمى ذلؾ معظـ
اإلنساف العربي لحقكقو ك حرياتو األساسية جممة مف العقبات أك المعكقات أىميا غياب الحياة 

لب الديمقراطية في كثير مف األقطار العربية، حيث يعتبر غياب الحياة الديمقراطية في أغ
ـ ممارسة المكاطنيف لحقكقيـ ك حرياتيـ فالمتمعف األساسي أمااألنظمة العربية العائؽ األكؿ ك

لألكضاع السياسية ألنظمة الحكـ في بمداننا العربية يالحظ بال شؾ الغياب الكبير لمحياة 
 سط األدكات ك القنكات ىذا إضافة الديمقراطية عمى مستكل معظـ ىذه األنظمة بؿ غياب أب

أك أنظمة حزب  ىا بأنظمة الحزب الكاحدإلى المعيقات اإليديكلكجية فيناؾ أنظمة يمكف كصؼ
بركز اتجاىات عقائدية  تعمؿ في إطار إيديكلكجية الحزب الحاكـ، إضافة إلى  1األغمبية

األنظمة العربية لكف اإلشكاؿ  مختمفة منيا، الميبرالية، االشتراكية، ك اإلسالمية اصطبغت بيا 
ؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية ىذا ك ىك في أننا نجد ىذه التكجيات في حد ذاتيا مقاكمة لحقك
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نجد مجمكعة أخرل مف المعكقات ك ىي العقبات االقتصادية ك االجتماعية حيث أننا إذا 
استثنينا دكؿ الخميج العربي، نجد أف الدكؿ العربية تعرؼ تعثرا اقتصاديا، ك ارتفاعا في 

ل الممارسة الديمقراطية مستكيات البطالة، ك تكسعا في الفقر ك ىك ما يؤثر سمبا دكف شؾ عؿ
في العالـ العربي إذ ال يمكف الحديث عف الديمقراطية ك تطبيقيا دكف تكفر حد أدنى مف الكفاية 

االقتصادية كما أف الديمقراطية تطبؽ عمى المجتمع ليذا يجب أف تككف الظركؼ االجتماعية 
بحث المتعمؽ بمعكقات ك جممة ىذه العراقيؿ ستككف محؿ دراستنا في ىذا الـ 1مييأة لتبنييا

:  احتراـ حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي ضمف 
 المطمب األكؿ ك يتعمؽ بالعكائؽ اإليديكلكجية ك السياسية .
 المطمب الثاني ك يتعمؽ بالعكائؽ االقتصادية ك االجتماعية .

المعوقات اإليديولوجية و السياسية  :المطمب األول 
نساف بالتناقضات األيديكلكجية بيف التيارات لقد ارتبط الجدؿ فيما يخص حقكؽ اإل

 الفكرية الكبرل، ك يمكف تصنيؼ اإليديكلكجيات السائدة في البمداف العربية كفقا لمعايير مختمفة،
  .المحافظكالثكرم، ك الشمكلي، ك منيا الجزئي ك الديني ك العمماني،منيا 

مف ىذا القرف اعتمادا  ك قد شيدت المرحمة الممتدة ما بيف الخمسينات ك السبعينات
مركزا عمى اإليديكلكجيا كمصدر مف مصادر الشرعية، ك لجأ الكثير مف السمطات القائمة إلى 
ىذا المككف بدرجة أك بأخرل، ك بحسب مايكؿ ىديسكف أنيا تكاد تككف المككف الكحيد لمعظـ 

. 2أنظمة الحكـ العربية التي تكصؼ بالتقدمية
ل حقكؽ اإلنساف في شؽ دكف آخر بؿ نفضؿ الدمج بيف ك في ىذا المقاـ فمف ننظر إؿ

ك نعتقد أف الحقكؽ اإلنسانية سكاء الطبيعية أك السياسية أك االقتصادية ك . الركافد المختمفة
االجتماعية ىي كؿ متكامؿ ك ىي كؿ ما نصت عميو المكاثيؽ الدكلية مجتمعة، ك تنصرؼ 
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2- Michael C. Hudson, Arab politics : The search for legitimocy (New Hoven cT: Yobe 

university press (1977), pp. 17-18 



 الفصل األول المعوقات الداخلية إلحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي 
 

43 

 

نساف ترتبط بدرجة أك بأخرل بمدل التطكر ىاتاف المالحظتاف إلى حقيقة أف ممارسة حقكؽ اإل
االجتماعي، االقتصادم ك السياسي لممجتمع ككؿ ك لمؤسساتو القائمة، ىي بذلؾ تثير مجمكعة 

مف اإلشكاليات حكؿ العالقة بيف حقكؽ اإلنساف ك طبيعة الدكلة القائمة في لحظة تاريخية 
.  1د في المجتمع ك غيرىامعينة ك سمات التشكيمة االجتماعية، ك درجة الكعي السائ

ك نتيجة استقطاب الدكؿ العظمى لبعض الدكؿ العربية ك خمؽ نظاـ التبعية فإف ذلؾ 
: أدل إلى اختالؼ إيديكلكجيات الدكؿ العربية حيث ظيرت مجمكعة مف االتجاىات منيا 

  االتجاه اإلسالمي ك الذم تتزعمو األنظمة المحافظة ك تنادم بالتضامف ك الكحدة
 .ميةاإلسال

  االتجاه االشتراكي ك قد تبنتو الدكؿ التي تنادم بالقكمية العربية في ظؿ النظاـ االشتراكي ك
 . تبنت فكرة محاربة االستعمار

  االتجاه الماركسي ك قد تبنتو مجمكعات مثقفة في الدكؿ العربية ك لكنو نبذ مف غالبية الدكؿ
 .2العربية خاصة لتعارضو مع اإلسالـ ك مبادئو
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المعوقات اإليديولوجية  :الفرع األول 
: التيارات الفكرية الغربية و تأثيرها عمى ترقية حقوق اإلنسان في العالم العربي - أ

إذا أردنا أف نرصد بداية الكعي العربي المعاصر بمفيـك حقكؽ اإلنساف، فإف تممس ذلؾ 
لعربية الحديثة، ك الذيف شكمكا بداية فإنما يتـ مف خالؿ النصكص األكلى لدل ركاد النيضة ا

الغربي مما مكنيـ مف التعرؼ عمى اإلنجازات الغربية الحديثة في مياديف  –االحتكاؾ العربي
أف " فعمارة بف رمضا" ك لذلؾ يرل . السياسة ك االجتماع ك التكنكلكجيا ك غيرىا مف العمـك

تجارية األكلى التي تعرؼ فييا العرب ك العسكرية ك الجامعية ك اؿ ىذه البعثات الديبمكماسية 
عمى الغرب خمقت االنبيار لدل أصحاب ىذه البعثات بالتقدـ التكنكلكجي ك النظـ السياسية 

ك محمد  الراقية في الغرب، مما دفع أمثاؿ الطيطاكم ك خير الديف التكنسي  ك محمد السنكسي
أم : الربط بيف الظاىرتيف إلى البحث عف أسرار نجاح أكركبا ك كصمكا إلى  1بـر الخامس

ظاىرة التقدـ التكنكلكجي ك ظاىرة حسف التنظيـ السياسي، ك رأك أف ازدىار أكركبا مترتب عف 
. نزكعيا إلى العدالة ك حسف تشريعاتيا السياسية

كذا   ك ىكذا أعجبكا بحماية الحقكؽ ك حرية العقيدة ك التعبير كما تتجسد في الدساتير ك
لقد كاف مفكركا القرف التاسع عشر أكثر حساسية لمكضكع المؤسسات . 2دكر النشر ك الصحافة

ففي تصكرىـ يمثؿ االستبداد مصدر التقيقر الحضارم، ك ال يمكف تصكر رأم . السياسية
دستكرية انبعاث مف دكف البدء بتحرير النظاـ السياسي عبر تبني الحمكؿ السياسية ك النظـ اؿ

ك سيادة القانكف فييا، لذلؾ حاكلكا تممس األسس ك المبادئ  بالدكلة التي تتصؿ اتصاال كثيقا 
. العامة التي تستطيع إدخاؿ النظرية السياسية األكركبية في إطار النظرية السياسية اإلسالمية

ك خمصكا إلى أف األخذ بالنظاـ السياسي ك القانكني لمدكلة الحديثة ال يتناقض مع 
 .ك المساكاة اإلسالـ في العدالة االجتماعية  اإلسالـ، بؿ يحقؽ المثؿ التي نادل بيا
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ىي إحدل األسس العامة لمحقكؽ المدنية في الدكلة " رفاعة الطيطاكم"فالحرية عند 
. 1الحديثة ك ىي حؽ لكؿ عضك في المجتمع ك التضييؽ عميو ىك حرماف لو مف حقو
األساسية التي أما عبد الرحمف الككاكبي فيأتي مكضكع االستبداد في مقدمة المكضكعات 

عالجيا في مؤلفاتو، إذ رأل أف االستبداد المستشرم في األمة اإلسالمية بعد عصكر االزدىار 
ك الشكرل سبب أساسي في تخمؼ  زت بالعدؿ ك اإلنصاؼ ك المشاركة العربي التي تمي

المسمميف عمكما ك العرب خصكصا، ك ىك يعرؼ االستبداد في كتابو طبائع االستبداد ك 
مصارع االستعباد بأنو سبب لمتخمؼ ك القصكر ألنو ال يسمح لممؤسسات السياسية القياـ 

. 2بمياميا األساسية
ك عدـ تقييد الحكاـ أما األفغاني فيرل أف االستبداد ىك غياب العدؿ ك الشكرل 

. بالدستكر
ك يرل محمد عبده أف االستبداد ىك في مقدمة المكضكعات األساسية المقيدة لمدستكر ك 

. يرل كجكب التمسؾ بالشكرل لكبح جماع السمطة الحاكمة
ك بصفة عامة فإف العكامؿ السياسية الميمة التي رصدىا المفكركف المسممكف في 

ك أمرائيـ تعتبر ىذه  ركابط ك الصالت بيف المسمميف عمكمااالنحطاط ك التخمؼ ىي ضعؼ اؿ
جممة مف اآلراء التي أبداىا المفكركف المسممكف بخصكص دكر حقكؽ اإلنساف في بناء الدكلة 

. ك مؤسساتيا بشكؿ عاـ
ك قد شيدت المرحمة الممتدة ما بيف الخمسينات ك السبعينات مف ىذا القرف تبني الدكؿ 

يكلكجية متباينة، فقد أدل انتصار الثكرة االشتراكية التي قادىا لينيف في العربية لطركحات إيد
إلى إدخاؿ عامؿ جديد في المنطقة العربية مف خالؿ بدء انتشار األفكار  1917ركسيا عاـ

االشتراكية ك تشكيؿ الحركات التي تنادم بيا ك تطالب بالتغيير االجتماعي لمصمحة الطبقات 
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.  الفقيرة
تياء السيطرة االستعمارية عمى المنطقة العربية بشكميا التقميدم، ك بركز ىذا ك بعد اف

الدكؿ االستعمارية القديمة كقكل رأسمالية تحكؿ أسمكب ىذه األخيرة إلى أسمكب االستعمار 
الجديد مف خالؿ ربط اقتصاديات الدكؿ العربية باالحتكارات الرأسمالية ك قد سعت قكل 

كال سيما الكاليات المتحدة التي حاكلت إبطاؿ فاعمية التيار  أسماليالمعسكريف االشتراكي ك الر
القكمي االشتراكي مف خالؿ كسائؿ متعددة منيا التسمؿ إلى كثير مف الحركات ك األحزاب 

. لخدمة أىدافيا ك مصالحيا
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ك يتضح لنا مف خالؿ ىذه التطكرات في العالـ العربي أف السعي نحك الديمقراطية ك 
فأسمكب . اف كانت تتجاذبو إيديكلكجيات مختمفة كانت األنظمة تبني عمييا شرعيتياحقكؽ اإلنس

الديمقراطية الميبرالية المطبؽ في الغرب، ك إف حاكلت بعض الدكؿ العربية العمؿ بو فإنيا 
أىممت جانبو االجتماعي ك النمكذج الذم بمكرتو األنظمة الشيكعية ك الذم حاكلت فيو حؿ 

نب أخرل ميمة اعية ك االنحياز لمطبقات الشعبية األكثر فقرا شابتو جكاالتناقضات االجتـ
. 1ك اختالؿ المعادلة بيف الفرد ك الجماعة كانعداـ حرية الرأم

 
 :التيار المحافظ و دوره كعائق في ترقية حقوق اإلنسان في العالم العربي  - ب

لـ العربي ك ىك ىناؾ عائؽ إيديكلكجي آخر يقؼ في كجو ترقية حقكؽ اإلنساف في العا
. اعتقاد البعض بتعارض مفيـك حقكؽ اإلنساف مع الديف اإلسالمي

ك يظير ذلؾ مف خالؿ التيار المعاصر الذم يتنازع دكؿ الغرب تارة  
ك األنظمة العربية تارة أخرل، ك ىك التيار المحافظ ك يظير ذلؾ جميا مف خالؿ الجدؿ الدائر 

نحى الذم يجب أف ينحكه الميثاؽ العربي لحقكؽ حكؿ مكضكع الخصكصية ك العالمية ك الـ
اإلنساف، فيناؾ مكقؼ كاضح في بعض األقطار العربية في تأكيد أف مبادئ الشريعة اإلسالمية 

ك انطالقا مف اعتبارات . كحدىا التي يجب األخذ بيا دكف غيرىا في تحديد حقكؽ اإلنساف
ل مشركع الخبراء العرب، أنو لـ يأت الخصكصية العربية أك التمّيز الحضارم العربي عيب عؿ

ك قد يككف . بجديد، ك إنما جاء انعكاسا صادقا لممبادئ المنصكص عمييا في اإلعالف العالمي
كاضحا مف مطالعة آراء الذيف ينادكف بميثاؽ عربي متميز لحقكؽ اإلنساف انقساميـ بيف رافض 

 .2أك قكمية بحتة إسالمية  رفضا مطمقا لعالمية حقكؽ اإلنساف داعيا لألخذ بكجية نظر
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ك لعؿ خير مثاؿ عمى الصراع الحاصؿ بيف ىذا التيار الديني ك باقي التيارات ىك مثاؿ 
المممكة العربية السعكدية ألف النظاـ السياسي في ىذا البمد لو خصكصيات متشابكة، أىميا أنو 

، ك نظرا 1ا المجتمعيستند إلى خمفية دينية قكية ىي التي تؤسس لكؿ الحركة التي يشيده
عمى ىذه الخمفية الدينية فقد شيدت الساحة السياسية في المممكة العربية  2لسيطرة الفكر الكىابي

السعكدية منذ التسعينات حركة إصالحية قادىا ناشطكف ك مفكركف مف مختمؼ االتجاىات ك 
عكدية ك ىـ أقامكا تحالفا مع عناصر مف غير اإلسالمييف السنة في الساحة الفكرية الس

الميبراليكف 
ك الشيعة ك خمؽ منبر سياسي كطني ديمقراطي مناىض لمكىابية، محدثيف بذلؾ اتجاىا جديدا 

. عمى الساحة السياسية الفكرية لممممكة
ك ال يقتصر ىذا الجدؿ الفكرم المرتبط بالديف ك السياسة عمى المممكة العربية السعكدية 

درجات متفاكتة، ك ليذا السبب فإف الحديث عف إصالحات بؿ يشمؿ كؿ األقطار العربية ك لك ب
سياسية أك انفتاح عمى الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف يظؿ مرتبطا بإصالح المنظكمة الفكرية 

، ك لعؿ ىذا ما دعا كزراء خارجية الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى 3الدينية
ك ينص ىذا  1990أكت  05بتاريخ " في اإلسالـ إعالف القاىرة حكؿ حقكؽ اإلنساف"اعتماد 

اإلعالف الذم ال يتمتع بالصفة اإللزامية عمى مجمكعة مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني،  
ك  19اإلعالف مجمكعة مف الضمانات القضائية نصت عمييا كؿ مف المادتيف  يتضمف ىذاك 
. 4ك بخاصة الحؽ في محاكمة عادلة 20

الناس سكاسية أماـ الشرع، يستكم في ذلؾ الحاكـ ك : "ما يمي  عمى 19نصت المادة 
 ".المحكـك
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. حؽ المجكء إلى القضاء مكفكؿ لمجميع -ب
. المسؤكلية في أساسيا شخصية -ج
. ال جريمة ك ال عقكبة إال بمكجب أحكاـ الشرعية -د
ت الكفيمة المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو بمحاكمة عادلة تؤمف لو فييا كؿ الضمانا -ىػ

. بالدفاع عنو
ال يجكز القبض عمى إنساف أك : "عمى ما يمي  20ىذا ك نصت الجممة األكلى مف المادة 

."     تقييد حريتو أك نفيو أك عقابو بغير مكجب شرعي
 المعوقات السياسية :الفرع الثاني 

. غياب الحياة الديمقراطية كعائق أمام ترقية حقوق اإلنسان في العالم العربي - أ
 

يعتبر غياب الحياة الديمقراطية في أغمب األنظمة العربية العائؽ األكؿ    
ك األساسي أماـ ممارسة المكاطنيف لحقكقيـ ك حرياتيـ، إذ ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ 

تصكر احتراـ حقكؽ اإلنساف، ك مكانة ممارستيا ك ضماف ىذه الحقكؽ في نظاـ غير 
مناخ الطبيعي الذم يكفر لممكاطنيف حقكقيـ ك يصكف ديمقراطي، ألف الديمقراطية ىي اؿ

ك الديمقراطية، كما ىك مشاع، تعني أف يختار المحككمكف نظاـ الحكـ ك حاكمييـ  1حرياتيـ
ال غير، ك الديمقراطية عمى مبدأ أف السيادة لمشعب  عف طريؽ االنتخابات، كما تقـك النظـ 

بية الدكؿ العربية الزالت تعرؼ مشاكؿ حقيقية استقالليا، إال أف غاؿ برغـ سنكات طكيمة عمى 
فيما يخص استشارة الشعب في مختمؼ القضايا ك الشؾ في جدية االنتخابات إف كجدت، 

.  2ك تدخؿ الجيش في القضايا السياسية، ك كجكد ضبابية في طرؽ التداكؿ عمى السمطة
في مجاؿ التداكؿ عمى رغـ ذلؾ ال يمكننا المركر دكف التنكيو إلى كجكد حالة استثنائية 
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السمطة، ك ىذا بالحديث عف التجربة الديمقراطية المكريتانية بعد االنقالب الذم أطاح بالرئيس 
. ـ بعد أزيد عف عقديف مف الحكـ2005مف أغسطس عاـ  03السابؽ معاكية كلد الطايع في 

عدالة ك قد تكلى حكـ البمد بعد ىذا االنقالب مجمس عسكرم يدعى المجمس العسكرم لؿ
ك الديمقراطية يقكده العقيد كلد محمد فاؿ الذم أعمف أف بقائو في الحكـ لف يدـك ألكثر مما 

ـ بما يكفؿ 1991تقتضيو ضركرات التحكؿ الديمقراطي، كتعديؿ الدستكر المعركؼ بدستكر 
. إقرار مبدأ التداكؿ عمى السمطة سمميا

ة كانت سابقة تاريخية في ىذه ك كمحطة أخيرة ليذا المسار تـ تنظيـ انتخابات رئاسي
االنتخابات جرت في جك مف النزاىة ك الشفافية ك حياد المجمس العسكرم الحاكـ ك قد جرت 

ىذه االنتخابات مف شكطيف، ك عادت الغمبة في األخير إلى المرشح سيدم كلد الشيخ عبد اهلل 
.   1الذم اعترؼ خصكمو بفكزه المستحؽ
بية، فقد أثبتت شكاىد الكاقع أف ىامش االنفتاح السياسي في باستثناء ىذه التجربة االنتخا

يكف سكل إدارة لتناقضات  ك الجزائر ك األردف ك المغرب لـ بعض الدكؿ العربية كمصر 
عمى السمطة، ك لـ تتغير إال قكاعد ك  المجتمع السياسي ك لـ يفقد أم سمطة حاكمة سيطرتيا 

الديمقراطية عند مشيد فرز األصكات االنتخابية أساليب ممارسة ىذه السمطة، ك كقفت حدكد 
.  2بعد تزكيرىا

ك يمكف القكؿ أف الدكؿ العربية التي استقمت بعد الحرب العالمية الثانية، قد تأثر عمميا 
ك الالطبيعي ك المشكه  التطكر الالمتصؿ : خالت ىامة ىي ك تطكرىا ك طبيعتيا بثالثة مد

ا قبؿ الحقبة االستعمارية مف جية، ك مركر ىذه الحقبة لممجتمع التقميدم، الذم كاف مكجكد
ذاتيا بنظـ مركزية ك إدارية ك ارتباطات خارجية مف جية أخرل ك أخيرا المياـ الخاصة بالتنمية 

. ك التحديث ك إشباع الحاجات األساسية ك تكريس االنتماء ك الكالء لمدكلة المستقمة حديثا
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ت أك التقارب في مسارات ك عكامؿ التطكر ك عمى الرغـ مف كجكد بعض االختالفا
ك المحصالت فإف السمة  ترتب عميو مف تفاكت في النتائج  السياسي في الدكؿ العربية ك ما

. المشتركة التي تجمع الدكؿ العربية ىي االبتعاد عف الديمقراطية ك التعددية الميبرالية
ساف في العالـ العربي يقكؿ ك في تحميؿ لعمي الديف ىالؿ عف الديمقراطية ك حقكؽ اإلف

: يجب أف ندرؾ ثالثة مسائؿ تتعمؽ بيذه القضية ىي :" 
 
في بعض األقطار ال يكجد سيادة لمقانكف أيا كاف مفيـك الديمقراطية، إما أف الناس ال  -1

تعرؼ مفيـك الديمقراطية ك إما أف الناس ال تعرؼ ما ىك القانكف المطبؽ، ك إما أف 
.  يتـ أصال كفقا لقانكف معركؼ التعامؿ مع المعارضة ال

غياب المؤسسات أم أف الحكـ في نياية األمر متركز في شخص أك مجمكعة أشخاص  -2
. محدكدم العدد

زعـ األنظمة الحاكمة احتكارىا لمحقيقة ك مف ثـ التعامؿ مع المخالؼ ليا في الرأم عمى  -3
 .1أنو خائف

العربي مف قبؿ أنظمتو الحاكمة مف  ك ليس أدؿ عمى حالة االستبداد التي يعيشيا العالـ 
.  التضييؽ عمى الحريات ك انتياؾ الحقكؽ ك الحريات األساسية

 ك باالستناد إلى المؤشرات التي تنشرىا بعض المؤسسات الدكلية حكؿ حالة الحرية  في 
العالـ، يستنتج بأف البمداف العربية، تتسـ بمستكل أدنى مف تكافر الحريات بالمقارنة مع دكؿ 

ك تشمؿ ىذه الكضعية  بؿ أدنى حتى مف باقي دكؿ العالـ،إفريقيا ك آسيا غير العربية، 
انتياكات خطيرة مثؿ اعتقاؿ سجناء الرأم ك انتشار التعذيب ك بخاصة عندما تتـ ىذه 

 . 2الممارسات في طي الكتماف
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ؽ  ىذا ك تأثرت حقكؽ اإلنساف ك الحريات المدنية ك السياسية بشكؿ كبير في سيا
مكافحة اإلرىاب في عدد مف الدكؿ العربية، ففي المممكة المغربية سرعت السمطات كتيرة إقرار 

، حيث تـ اعتقاؿ آالؼ مف 2003مام  21قانكف مكافحة اإلرىاب ك أقره مجمس النكاب في 
المشتبو فييـ عشكائيا ك محاكمة اآلالؼ منيـ في محاكمات متعجمة ك تفاقمت الشكاكل مف 

. ما تزايد عدد المعتقميف السياسييفالتعذيب، ؾ
تمديد الحجز  2003 ك في ىذا السياؽ انتقدت لجنة األمـ المتحدة لمكافحة التعذيب عاـ 

ك الالإنسانية، ك طالبت بإجراء  مف التعذيب ك المعاممة الميينة  االحترازم، ك تزايد الشكاكل
. تحقيقات نزيية ك معمقة حتى ال يفمت أحد مف العقاب

في تكنس فيستمر احتجاز مئات مف السجناء السياسييف مف أعضاء حركة النيضة أما 
اإلسالمية في ظركؼ غير إنسانية، ك تستمر حمالت التضييؽ عمى النشطاء الحقكقييف ك 

. السياسييف ك الصحفييف ك تشمؿ ىذه الممارسات االعتقاالت ك المالحقات القضائية
. اكمات خاصة السياسية ك األمنية منياكما يتـ انتياؾ شركط العدالة في المح

كانتياؾ حقكؽ الدفاع، ك يضاؼ إلى كؿ ىذا تقييد الحريات العامة بما في ذلؾ حرية 
ك الحؽ في تككيف  تجمع السممي، ك تأسيس الجمعيات، الرأم ك التعبير ك الحؽ في اؿ

. األحزاب
السياسية  أما في الجزائر فيقؼ في مقدمة معيقات ترقية الحقكؽ ك الحريات 

، يضاؼ إليو قانكف مكافحة اإلرىاب مما 1992ك المدنية قانكف الطكارئ السارم منذ العاـ 
ك تتشابو المعيقات التي تعترض ترقية  1يحجب العديد مف الضمانات القانكنية ك الدستكرية

بية الحقكؽ المدنية ك السياسية في العالـ العربي حيث أف األمثمة المذككرة عف الدكؿ المغار
الثالثة نجدىا في كؿ مف مصر التي الزالت تعمؿ بقانكف الطكارئ منذ الثمانينات إضافة إلى 
قانكف مكافحة اإلرىاب ك نفس الشيء بالنسبة إلى الجميكرية العربية السكرية التي تعيش ىي 
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األخرل في ظؿ قانكف الطكارئ حيث تغيب معو العديد مف ضمانات الحرية ك حقكؽ اإلنساف ك 
ما ينطبؽ عمى دكلة البحريف التي تنشط بيا معارضة قكية ممثمة بما يعرؼ التحالؼ ىك 

الدستكرم المشكؿ مف أربع جمعيات أىميا جمعية الكفاؽ الكطني اإلسالمية ك التي تطالب 
. 1بتعديالت دستكرية

 عدم االستقرار السياسي كعائق أمام ترقية حقوق اإلنسان في العالم العربي - ب
رار السياسي ىك أحد أىـ العقبات التي تقؼ في كجو المشاركة السياسية إف عدـ االستؽ

ك حقكؽ اإلنساف حيث يعد االستقرار السياسي ك صيانة األمف االجتماعي ك تكفير السالمة 
العامة مف المتطمبات األساسية لتكفير الطمأنينة بيف األفراد مف أجؿ تحقيؽ مشاركة سياسية 

ف خالؿ مدل مساىمة الجماعات في المجالس النيابية مقارنة مع كاسعة كجدية، ك ىذا يتضح ـ
نسبة السكاف، ك نسب تمثيؿ الفئات الصغيرة ك الفقيرة في المجالس النيابية ك عدـ إرغاميا 

بالقصر ك القكة عمى التصكيت لصالح مجمكعة معينة أكال، ك ثانيا مدل بقاء الحكاـ ك 
المسؤكليف  

كاقفيا ك مياميا ك مدل ثبات القكانيف ك مركنتيا مع تطكر ك المؤسسات الدستكرية في ـ 
ك استناد القائميف عمى الحكـ إلييا، ك ثالثا معنى صيانة حرية المعارضة  2الظركؼ الدكلية

. السياسية ك الصحافة إضافة إلى حرية الرأم في يسر
 Ernest Pouf"أرنست بكؼ"إف ىذا يعني أف عدـ االستقرار السياسي، بحسب مقكلة 

يحصؿ عندما تككف المؤسسات السياسية في مجتمع معيف غير فاعمة في إرضاء رغبات 
. 3الشعب ك آماليـ، األمر الذم يؤدم إلى حالة مف النفكر السياسي

ك قد أخذت عممية عدـ االستقرار السياسي الميددة لممشاركة السياسية  
: ر العربية كما يأتي ك حقكؽ اإلنساف ك حرياتو السياسية أشكاال عديدة في األقطا
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لشكؿ األكؿ تمثؿ في االنقالبات العسكرية التي يتصؼ أغمبيا بظيكر شخصية قكية مف  (1
بيف زعماء االنقالب لتفرض نفسيا، ثـ تبدأ بعممية تأسيس السمطة بشكؿ تدريجي أك إقامة 

انتخابو كرئيس لمدكلة ك ىذا يؤدم إلى  حزب جديد بزعامتو، أك كضع دستكر جديد ثـ 
ك مف ثـ عدـ تحمؿ اآلراء المخالفة مف جية أخرل، ك  كر ظاىرة الفردية أك الدكتاتكريةظو

. ينطكم األمر عمى إدارة المجتمع كفؽ األسمكب الذم اعتادتو ضمف قطاعاتيا العسكرية
الشكؿ الثاني مف عدـ االستقرار السياسي ىك الحركب األىمية حيث أف ىذه الحركب يظير  (2

ك مف ثـ إضفاء المشاركة السياسية ك  يد مؤسسات الدكلة ك قكانينيا تيدتأثيرىا مف خالؿ 
 .شؿ حقكؽ الشعب ك حرياتو في اختيار القرار المناسب لحؿ ىذه األزمات

الشكؿ الثالث في عدـ االستقرار السياسي نجـ نتيجة ك جكد حركات تمرد  (3
ية التي تصكف ك انفصاؿ، تمؾ التي تؤثر في الكحدة الكطنية ك في المؤسسات الدستكر

المشاركة السياسية ك حقكؽ اإلنساف ك حرياتو ك مف ثـ تزرع الشؾ في كالء الشعب لكطنو 
 1994ك اعتزازه باالنتساب إليو ك ىذا ما يالحظ في محاكلة الحزب االشتراكي اليمني عاـ 

زعزعة كحدة اليمف مف خالؿ تبنيو عممية االنفصاؿ ك زرع التشكيؾ لدل المكاطنيف في 
مشاركة السياسية ك حقكؽ ك المؤسسات التي ترسخت كفؽ صيغة اؿ دة اليمنية الكح

 . 1990ك حرياتو في كضع دستكر دكلة الكحدة عاـ  اإلنساف 
أما الشكؿ الرابع مف ظاىرة عدـ االستقرار السياسي الميددة لممشاركة السياسية فيك بركز  (4

ؿ مع المؤسسات المكجكدة في حركات حزبية كطائفية عنيفة نتيجة لعدـ التكيؼ المتباد
الدكلة، األمر الذم يؤدم إلى ظيكر فاعميف سياسييف متخذيف مف صيغة العنؼ المتطرؼ 

ك ىذا ما يالحظ في الحركات اإلسالمية التي تحاكؿ . كسيمة لتحقيؽ المصالح ك المطالب
غية في نقؿ التجربة اإلسالمية في مجاؿ نظاـ الحكـ بأسمكب القكة ك اإلرىاب ك العنؼ مؿ

الديمقراطية التي جاء بيا اإلسالـ ك ىك الحكار ك اإلقناع ك المساكاة ك  سمككيا جكىر 
 الشكرل أما الشكؿ الخامس مف ظاىرة عدـ االستقرار السياسي الميددة لممشاركة 
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السياسية ك حقكؽ اإلنساف، فيك تعكد معظـ النظـ العربية ك استسياليا استخداـ العنؼ في 
ىا في الرأم ك المجكء إلى الحؿ البكليسي بدال مف الحؿ السياسي في الكقت مكاجية مخالفي

 .الذم لـ تقدـ فيو ىذه النظـ إلى مكاطنييا التنمية المرجكة
إف ىذه النماذج مف عدـ االستقرار السياسي جعمت مف قضايا المشاركة السياسية ك 

ألف األنظمة العربية . يةحقكؽ اإلنساف العربي ك حرياتو ليست عمى جانب كبير مف األىـ
جعمت مف أىدافيا الرئيسية كيفية الحفاظ عمى احتكار السمطة أكال ك انيماؾ ىذه األقطار في 
القضايا الداخمية ك صراعاتيا الداخمية ك أخيرا إبقاء العدد اليائؿ مف السجناء السياسييف الذيف 

يمة مف دكف محاكمة، بحجة كانكا يناضمكف مف أجؿ ىاتيف القضيتيف في السجكف ك لفترة طك
أف بقائيـ خارج السجف يؤدم إلى عدـ االستقرار في النظاـ السياسي القائـ ك ىذا كمو ساىـ في 

استمرار عدـ االستقرار ما داـ ىناؾ عدـ تكافؽ بيف الشعب ك مؤسسات الدكلة األمر الذم 
.  يؤدم إلى نمك التكتر ك االنتفاضة ك النفكر ك الثكرات السياسية

ذلؾ يجعمنا نقكؿ إف تحقيؽ االستقرار السياسي يقترف بإيجاد مؤسسات سياسية، ك  كؿ
تأسيس األحزاب السياسية التي تنظـ المشاركة السياسية ك تمنع انتشار العنؼ ك الفساد بتكسيع 

المساىمة الشعبية في كضع السياسات العامة ك في اختيار األشخاص لممناصب الرسمية ك 
ركة لمنظاـ السياسي ك القدرة عمى معالجة األزمات ك االنقسامات ك التكترات تكفير آليات المشا

. 1في المجتمع
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المعوقات االقتصادية و االجتماعية  :المطمب الثاني 
إذا ما تفحصنا كاقع البمداف العربية مف النكاحي االقتصادية ك االجتماعية نجدىا تطبؽ 

عاـ في مختمؼ ىذه األنظمة الفركؽ االقتصادية ك  ك المالحظ بشكؿ. أنظمة اقتصادية مختمفة
االجتماعية بيف األغنياء ك الفقراء ما انفكت تزداد اتساعا، حيث أنو ال يمكف الحديث عف 

الحريات األساسية ك الديمقراطية في غياب الحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية لممكاطف، فمف 
حرياتو األساسية أف يقـك المجتمع عمى أساس المتطمبات األساسية لممارسة اإلنساف لحقكقو ك 

مف العدؿ ك المساكاة االجتماعييف ك ذلؾ في ظؿ نظاـ اجتماعي ك اقتصادم متكازف ك عادؿ 
فباإلضافة لمكضع االقتصادم . يعترؼ لجميع المكاطنيف بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية
ف العربية بسبب عدـ المساكاة في الصعب الذم تعيشو أغمبية الشعكب العربية في أغمب البمدا

تكزيع الثركات عمى المكاطنيف، يعاني ىؤالء المكاطنيف مف ظكاىر األمية  
ك الجيؿ ك ذلؾ بالرغـ مف المساعي التي تبذليا بعض البمداف العربية لمكافحة ىذه الظكاىر، ك 

كاف مف نتائج بقاء أغمبية السكاف في البمداف العربية في حاؿ األمية  
جيؿ مف جية ك عدـ قياـ كسائؿ اإلعالـ بتكعية المكاطنيف بحقكقيـ، ك عدـ كجكد تقاليد ك ك اؿ

ممارسات ديمقراطية في أغمب البمداف العربية مف جية أخرل، كاف مف نتائج ذلؾ أف بقيت 
.  ك ىذا ما نتعرض لو تباعا ف غير كاعية لحقكقيا ك حرياتيا، أغمبية سكاف ىذه البمدا
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المعوقات االقتصادية  : الفرع األول 
مف  16يعتبر العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية المؤرخ في 

.  مف أىـ المكاثيؽ الدكلية في مجاؿ تعزيز حقكؽ اإلنساف 1966ديسمبر عاـ 
ك لما كاف ىذا العيد بيذه المكانة سعت الدكؿ العربية إلى تبني بعض بنكد ىذا الميثاؽ ضمف 

، غير أف النص عمى ىذه الحقكؽ 1دكلة عربية 12ىا ك تشريعاتيا حيث كقعت عميو دساتير
فإذا ما تفحصنا كاقع بمداننا العربية مف النكاحي االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية . ليس كافيا

ك المالحظ بكجو عاـ في مختمؼ ىذه األنظمة أف  ىا تبنت أنماطا اقتصادية مختمفة نجد أف
ك الفقراء ما انفكت تزداد اتساعا في عدة بمداف عربية ك إذا  قتصادية بيف األغنياء الظركؼ اال

كاف األساس الذم تقـك عميو الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف ىك المساكاة بيف المكاطنيف، فإنو 
. ليس بالمساكاة أماـ القانكف أك بالمساكاة السياسية رغـ أىمية ىذه األخيرة تتحقؽ الديمقراطية

. 2كىر المساكاة ىك المساكاة االقتصادية أم إتاحة الفرص لممجتمعفج
ك بالرغـ مف كجكد الكثير مف المكارد األكلية االستراتيجية في العالـ العربي 

ك مف كجكد إمكانيات النيكض الصناعي ك الزراعي فإف معظـ الدكؿ تعاني مف مشاكؿ 
: اقتصادية متعددة ك أىميا 

  كقكع الدكؿ العربية المستكردة ليا تحت سيطرة الدكؿ المصدرةنقص المكاد الغذائية ك. 
 كجكد خمؿ في الميزاف التجارم لبعض الدكؿ حيث تزيد نسبة الكاردات عف الصادرات .
 استنزاؼ ميزانيات الدكؿ العربية لزياد حجـ اإلنفاؽ العسكرم عمى كجو الخصكص .
 3تفشي البطالة بنسب مرتفعة في الدكؿ العربية .

شؿ مشركعات التنمية ك تعثر تحديث الدكؿ العربية ك تفاقـ المشكمة االقتصادية ك مع ؼ
ك إخفاؽ خطط الخكصصة ك تكاضع نتائجيا ك إقراف التحكؿ إلى اقتصاد السكؽ بظكاىر 
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ك ازدادت الكضعية االقتصادية  ة ك االختالس ك ىدر الماؿ العاـ مرضية كالرشكة ك المحسكبي
لدراسات التي أجريت عمى خمسة عشر بمدا عربيا أف إثناف ك ثالثكف تعقيدا بحيث تبيف نتائج ا

مف مجمكع سكاف ىذه الدكؿ، ك في  %12مميكف شخص يعانكف نقص التغذية، أم ما يقارب 
التسعينات ازداد العدد المطمؽ لناقصي التغذية في العالـ العربي بأكثر مف ستة مالييف نسمة ك 

العراؽ، ك مازاؿ االعتالؿ الجسدم ينتاب حياة المكاطف كانت أسكأ النتائج في الصكماؿ ك 
العربي، فإذا ما استبعدنا سنكات المرض مف تكقع الحياة عند الميالد، يفقد المكاطف في الدكؿ 

. العربية عشر سنكات أك أكثر مف حياتو المتكقعة
كر إف التطكر االقتصادم أساسي البد منو إلرساء الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف ك تط

المجتمع المدني فحتى اآلف ينسب تطكر الديمقراطية ك المجتمع المدني إلى الدكؿ الغربية ك 
الرأسمالية ك ىي مجتمعات متقدمة اقتصاديا فميس مف الصعب أف نالحظ أف النظـ الديمقراطية 
المتعارؼ عمييا نشأت في تمؾ الدكؿ ألنيا نجحت في السيطرة عمى المسيرة الحضارية العممية 

لتقنية ك اإلنتاجية ك بالمقابؿ تعيش األمـ ك الشعكب األخرل التي أخفقت في السيطرة عمى ا
ك التعسفية ك انتيت دراسات عدة إلى كجكد عالقة  ق الحداثة في ظؿ السمطة المطمقة ىذ

عكسية بيف التنمية االقتصادية ك العنؼ السياسي أم أنو كمما زادت درجة التنمية االقتصادية 
مف كجو آخر تـ ربط مستكيات اإلقباؿ عمى . العنؼ السياسي ك العكس صحيح دؿ انخفض مع

المشاركة السياسية كفقا لمتغيرات عدة منيا مستكيات الدخؿ، إذ أنو كمما كانت الدخكؿ أقؿ فإف 
. 1اإلقباؿ عمى المشاركة السياسية يككف أضعؼ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 229مستقبل اجملتمع ادلدين يف الوطن العريب : ادلرجع السابق  -1



 الفصل األول المعوقات الداخلية إلحترام حقوق اإلنسان في العالم العربي 
 

59 

 

المعوقات االجتماعية  :الفرع الثاني 
ؿ االجتماعية إحدل أىـ العكائؽ أماـ رقي حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي، تعتبر العكاـ

فمف دكنيا ال يمكف لممكاطف الكعي بباقي حقكقو ألنيا ترتبط بكضعو المعيشي مع أسرتو مف 
جانب، ك بدرجة كعيو الثقافي بحقكقو التي يطالب بيا مف جانب آخر ك ليذا سنتطرؽ في ىذا 

تماعية ك تأثيرىا عمى حقكؽ اإلنساف العربي ثـ إلى العائؽ الثقافي ك الفرع إلى العكامؿ االج
. عمى رأسو تفشي األمية

 
:  العوامل االجتماعية و تأثيرها عمى حقوق اإلنسان العربي  -أ

يرجع بعض المفكريف العرب سبب إخفاؽ النظـ السياسية العربية في تكسيع قاعدة 
ك ىي الركيزة األساسية لتعزيز حقكؽ اإلنساف إلى  المشاركة السياسية ك تحقيؽ الديمقراطية

:  شبكة مف العكامؿ االجتماعية ك االقتصادية ك يمكف إبراز ىذه العكامؿ االجتماعية كالتالي 
 التفاكت االجتماعي، االقتصادم الحاد. 
 ك غياب الحرية  يجة انتشار األمية ك نقص الخبرة انخفاض درجة الكعي السياسي نت

 .اإلعالمية
 عؼ المشاركة في المجاالت غير السياسية لمحياة االجتماعيةض. 
 غياب، أك عمى األقؿ ضعؼ الطبقات ك القكل االجتماعية الكسطى .

ألكؿ، نالحظ أف التفاكت االجتماعي، االقتصادم، أك بعبارة ك إذا ما تحدثنا عف العامؿ 
النظـ العربية، حيث  أخرل عدـ المساكاة االجتماعية، االقتصادية ظاىرة مممكسة في جميع

 . ك التفاكت الممحكظ في األكضاع المعيشية ضح في تكزيع المداخيؿ ك الثركات االختالؿ الكا
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فالبمداف العربية تنقسـ بشدة إلى أغنياء بصكرة حادة ك فقراء دكف أف تكجد طبقات 
ت الدخؿ مف السكاف الذيف يمثمكف الشريحة ذا % 05كسطى حقيقية، ك بصفة عامة نجد 

، ىذه 1مف إجمالي الدخؿ القكمي %40، % 20األعمى في العالـ العربي تمتص ما يتراكح بيف 
الشريحة تمثؿ الطبقات العميا، ىذا في الكقت الذم أصبحت فيو البمداف العربية تعاصر ظاىرة 

. األحياء القذرة ك أحزمة الفقر ك أككاخ الصفيح
اف إال الحد األدنى مف الكفاؼ االقتصادم ك إف غالبية الدكؿ العربية ال تستطيع ضـ

مثؿ الحؽ في الحصكؿ عمى عمؿ مناسب ك أجر مناسب " الفقراء"الحريات االقتصادية لشريحة 
 % 14.4،  أما عف معدالت البطالة فقد قصرت بشكؿ ممحكظ لتصؿ إلى 2ك مسكف مالئـ

إذا تـ  % 25ع إلى كمتكسط خالؿ عقد التسعينات ك تقكؿ المؤشرات أف ىذا المعدؿ يرتؼ
استبعاد دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كذلؾ تشير المؤشرات إلى أف مستكل الفقر في بمداف 

مثؿ مصر  
ك األردف، ازداد في السنكات األخيرة، ك أف تراجع مستكل العدالة في تكزيع الدخكؿ لعب دكرا 

. أساسيا في زيادة مستكيات الفقر
ألكضاع االقتصادية ك االجتماعية المزرية ىك ألف إف الغرض مف حديثنا عف الفقر ك ا

الفقر يعني التيميش ك الحرماف مف التمثيؿ ك عدـ القدرة عمى تفكيض اآلخريف لمتعبير عف 
المصالح ك بكجو عاـ الخركج مف دائرة النظاـ السياسي ك ليس مف المبالغة القكؿ بأف شريحة 

مغيبة الكعي، تقـك أك تنخرط في أنشطة تقميدية  الفقراء المتزايديف في المجتمعات العربية تعيش
عف " الحجر"ك ىامشية خارج نطاؽ العمؿ االجتماعي المنتج ك ىؤالء يفرض عمييـ نكع مف 

المشاركة السياسية نتيجة تركز السمطة، ك يتبيف حجـ المشكمة عندما نعرؼ أف الفقراء في 
ـ إلى ثمث السكاف، ك عمكما فإف 1999ـ العالـ العربي تصؿ نسبتيـ كفقا لتقرير حاؿ األمة لعا
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الفئات الميمشة تتسـ بالضعؼ بالمقارنة بالفئات االجتماعية األخرل، ك افتقادىا القدرة عمى 
التفاعؿ عمى قدـ المساكاة ك ىي تضطر بذلؾ لقبكؿ أكضاع غير متكافئة، ك تخضع ك تمتثؿ 

أف غالبية السكاف في العالـ ، ك مف ىنا نجد 1لمقكة المسطرة حتى مع الحرماف مف حقكقيا
العربي مف الفقراء ك المعكزيف الذيف يعيشكف عمى حافة الفقر ك دكف مستكل الكفاؼ تتبدد 

الء طاقاتيـ ك أكقاتيـ في الصراع اليكمي مف أجؿ الحصكؿ عمى القكت دكف أف يتبقى ليؤ
اسية ثـ أم شجاعة ك الكقت ما يمكف تكجييو نحك المشاركة السي السكاف مف الطاقة ك الحيكية 

تمؾ التي يمكف أف تتكافر ليؤالء األفراد في مكاجية سمطة يمكنيا أف تغمؽ أماميـ أبكاب الرزؽ، 
ك تبزر خطكرة ىذه الناحية إذا ما تذكرنا أف الحككمات في غالبية البمداف العربية ك في ظؿ 

.  2ادضعؼ األنشطة  الخاصة المستقمة نسبيا تصير ىي المستخدـ الرئيسي لألفر
مما يؤدم إلى الضغط عمى المكاطف ك عدـ احتراـ حقكقو نتيجة التعسؼ في استعماؿ 

السمطة غير أف المفارقة ىي أف دكؿ اليسر ك المحددة جغرافيا بدكؿ مجمس التعاكف الخميجي ك 
التي مف المفترض أف ال تتمتع بأقؿ مما تتمتع بو الديمقراطيات في العالـ ال تتكفر فييا ىذه 

أف سكاف منطقة الخميج بحاجة  صية، ك يعكد سبب ذلؾ لككف المؤشرات العممية أثبتت الخا
ك الشفافية في حياتيا السياسية بعد أف حققت  ماسة إلى جرعة كبيرة مف الحرية ك الديمقراطية 

نجاحات في مجاالت الرعاية الصحية ك التعمـ ك الرفاىية االجتماعية فيي مع ذلؾ تفتقر إلى 
ك نقابات عمالية ك مينية ك يشير عبد الخالؽ عبد اهلل  إلى تقارير دكلية  ب سياسية اكجكد أحز
ك  أف كضع حقكؽ اإلنساف في دكؿ مجمس التعاكف غير مقبكلة عمى كؿ المستكيات تستخمص 

. 3تحتـر حقكؽ اإلنسافىي غير ديمقراطية ك ال ال يصؿ مستكل الحد األدنى عالميا ؼ
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:  العائق الثقافي-ب
تعد األمية أكبر عكامؿ التأخر في مختمؼ مجاالت الحياة، إذ ىي العقبة الرئيسية التي 
تصطدـ بيا ك تتحطـ عندىا الكثير مف مشاريع التنمية في العالـ العربي، فحكالي ثمث الرجاؿ 
ك نصؼ النساء يعانكف مف األمية إضافة إلى حرماف بعض األطفاؿ ميما قمت نسبتيـ، حقيـ 

م التعميـ  األساسي، ك ينتقص مف قيمتو جكىريا التردم النسبي في نكعيتو بمعنى األصمي ؼ
فمف  1افتقار المتعمميف لمقدرات األساسية لمتعمـ الذاتي ك ممكات النقد ك التحميؿ ك اإلبداع

الطبيعي بعد ذلؾ أف يككف غالبية المكاطنيف العرب فاقديف لمكعي السياسي بحقكقيـ، بؿ إذ لـ 
كيرىـ ال يرقى إلى إدراؾ أف ليـ عمى الحاكميف حقكقا يجب عمييـ صيانتيا  نقؿ إف تؼ
.  ك رعايتيا

ىذا ك نجد أف مشكؿ تفشي األمية، يتنافى مع ما جاء في بنكد العيد االقتصادم ك 
منو  02فقرة  13المادة  االجتماعي الخاص باإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم جاء في 

ـ الثانكم في أشكاؿ المختمفة متاحا ك ميسكرا لمجميع بكؿ الكسائؿ عمى كجكب جعؿ التعمي
. 2المناسبة ك عمى كجو الخصكص عف طريؽ جعؿ الثقافة مجانية بالتدريج

إف األكضاع االقتصادية ك االجتماعية المزرية تعرض الدكؿ العربية ليزات اجتماعية 
الكضع إلى درجة إشعاؿ فتيؿ خطيرة تجعميا مسرحا لمقكل الخارجية لتعبث بيا ك قد يصؿ 

الحركب األىمية كما حدث في لبناف ك السكداف ك ىذا كمو ليس في مصمحة حماية ك ترقية 
. 3مبادئ حقكؽ اإلنساف التي تتطمب االستقرار الداخمي اجتماعيا ك سياسيا ك اقتصاديا
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لقد رافع الكثير مف المفكريف السياسييف عمى أف قضية حقكؽ اإلنساف ىي 
قضية داخمية ك ىي مف صميـ السمطاف الداخمي لكؿ دكلة ك ليس مف حؽ أم أجنبي 

.  أف يتدخؿ فييا
إف العالـ يعيش في السنكات األخيرة تطكرا جديدا لحقكؽ اإلنساف إذ لـ تعد 

ككؿ يتحمؿ مسؤكلية التدخؿ ك قد بدأ يتدخؿ  قضية داخمية بحتة ك المجتمع الدكلي
بغض النظر عف البكاعث الحقيقية مف حيث المبدأ، حيث يجيز بعض الشراح التدخؿ 

دفاعا عف اإلنسانية في حالة اضطياد دكلة لألقميات مف رعاياىا ك اعتدائيا عمى 
ا أف حياتيـ، ك أمكاليـ مستنديف في ذلؾ عمى انو عمى الدكؿ كاجب عاـ يفرض عميو
ك . 1تعمؿ متضامنة عمى منع اإلخالؿ بما يقتضيو القانكف الدكلي ك المبادئ اإلنسانية
لعؿ الصكماؿ ك العراؽ يشكالف النمكذج الكاضح ليذا التدخؿ حيث تدخؿ مجمس 
. األمف إلصدار قرارات التدخؿ بشأنيما عمى اعتبار كجكد انتياكات لحقكؽ اإلنساف

أشد مناطؽ العالـ عرضة لمتدخؿ األجنبي نظرا  ك تعد المنطقة العربية مف ىذا
إلستراتيجيتيا مما جعميا محؿ أطماع ك الحجة ىي حماية حقكؽ اإلنساف ك األمثمة 
عف ذلؾ كثيرة ك سنتطرؽ في دراستنا مف خالؿ ىذا الفصؿ إلى ذلؾ عبر مبحثيف 

ر يتضمف المبحث األكؿ التدخؿ المباشر بينما يتضمف المبحث الثاني التدخؿ غي
المباشر  
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التدخل المباشػر : المبحث األول 
باتت قضية حقكؽ اإلنساف اليـك منفذا لطرح جديد لـ تألفو األسرة الدكلية مف 

جكاف  10ك  09قبؿ، ففي مؤتمر برليف لألمف ك التعاكف األكربي الذم عقد في 
 بندا ك التي أقرت آلية غير 20ك تمخضت عنو اتفاقية برليف التي تضمنت  1991

مسبكقة في العالقات الدكلية ك ىي أحقية الدكؿ األعضاء في المؤتمر بأف تتدخؿ 
لكضع حد ألية انتياكات لحقكؽ اإلنساف ك القكانيف الدكلية داخؿ أم دكلة عضك في 

ك تعد ىذه االتفاقية خطكة ميمة عمى طريؽ ىدـ مبدأ عدـ التدخؿ في . المؤتمر
ك بعد تنامي الدعكة . األقؿ تقييدا ليذا المبدأالشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل أك عمى 

إلى نظاـ عالمي جديد ك بمكرة المقترحات الفرنسية حكؿ التدخؿ اإلنساني عبر قرارم 
ك حدكث عدة متغيرات دكلية ك  45/100ك  43/131الجمعية العامة لألمـ المتحدة 

ؿ األمـ المتحدة في إنسانية، أصدر األميف العاـ لألمـ المتحدة تقريره السنكم عف أعما
حيث تناكؿ، مكضكع الحؽ في التدخؿ ك جاء في الفصؿ السادس  1991سبتمبر  16
إف حماية حقكؽ اإلنساف تقتضي ممارسة التأثير ك الضغط بشكؿ متضافر عمى "منو 

الصعيد الدكلي عف طريؽ المناشدة أك العتاب أك االحتجاج أك اإلدانة ك كحؿ أخير 
دة بأكثر مما كاف يعد جائزا بمكجب القانكف الدكلي كجكد منظـ لألمـ المتح

...". التقميدم
ك قد عالج البياف الختامي الصادر عف اجتماع قمة مجمس األمف الدكلي 

مكضكع حقكؽ اإلنساف بكصفو جزءا مف السمـ ك األمف  31/01/1992المنعقد في 
لسابع مف الدكلييف األمر الذم يجيز لممجمس ممارسة صالحياتو بمكجب الفصؿ ا

 ميثاؽ األمـ المتحدة بمعنى أف االنتياكات لحقكؽ اإلنساف تناقش عمى أنيا مف باب 
تعريض السمـ ك األمف الدكلييف لمخطر ك التيديد، ىذا فضال عف تحميؿ األفراد 

المسؤكليف عف انتياكات حقكؽ اإلنساف المسؤكلية الشخصية إضافة إلى المسؤكلية 
ىمة لمكضع الدكلي الجديد ك أبعاده الرامية إلى تكظيؼ الدكلية، مما يعد مؤشرات ـ
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. 1شعارات ك مبادئ حقكؽ اإلنساف لتدعيـ غاياتو ك أىدافو
ك نظرا إلى أف معظـ الدكؿ العربية تعاني اليشاشة في أكضاع حقكؽ اإلنساف 
ك كجكد أقميات دينية لغكية أك قكمية في عدد مف ىذه الدكؿ ك نظرا لتعرض المكاطف 

النتياكات خطيرة لحقكقو ك حرياتو األساسية فإف البيئة الداخمية مييأة لمتكتر العربي 
حيث عرفت دكؿ  2في ىذه الدكؿ مما يجعميا عرضة لمتدخؿ الخارجي بمختمؼ أشكالو

عربية كالعراؽ ك الصكماؿ ك السكداف ك ليبيا عقكبات دكلية اتخذت شكؿ عقكبات 
ك قد كصمت في  المطمب األكؿ  اقتصادية في بعضيا ك ىك ما سنتعرض لو في

.  بعضيا إلى درجة التدخؿ العسكرم ك ىك ما  سنتعرض لو في المطمب الثاني
العقوبات االقتصادية  :المطمب األول 

إذا ما عرفنا العقكبات االقتصادية فيمكف القكؿ أنيا قطع أك التيديد بقطع 
تركيب أك مكاقؼ  العالقات االقتصادية بيف الدكؿ بيدؼ التكصؿ إلى تغيير في 

أك سياسات البمد أك المجمكعة المستيدفة، ك يمكف لمعقكبات أف تأخذ صيغا عديدة 
تشمؿ حظر االستيراد أك التصدير أك كالىما، تقييد المبادالت المالية، كقؼ 

 سكؽ المالية ك غيرىا، ك قد عرفت المساعدات العسكرية أك االقتصادية، تقييد اؿ
صادية منذ ثالثة آالؼ عاـ عمى األقؿ ك الممفت لمنظر ىك البشرية العقكبات االقت

تضاعؼ ظاىرة العقكبات منذ انتياء حقبة الحرب الباردة إثر زكاؿ االتحاد السكفياتي ك 
. انفراد الكاليات المتحدة بالسيطرة عمى مقاليد األمكر في العالـ

ستعماؿ إلى ا 1990فبإيعاز مف الكاليات المتحدة لجأ مجمس األمف منذ عاـ 
عقكبات دكلية بحؽ عدة بمداف في العالـ منيا دكؿ عربية ألسباب عدة أىميا انتياؾ 

ك قد شممت ىذه العقكبات كؿ مف العراؽ  . أنظمة ىذه الدكؿ لحقكؽ اإلنساف
                                                 

بغداد  –آراء ك مكاقؼ : في النظاـ الدكلي الجديد : العالـ الثالث ك النظاـ الدكلي الجديد : رياض عزير ىادم  -1
 210ص  1992دار الشؤكف الثقافية العامة : 
عدد  –جمة المستقبؿ العربي ـ –إشكاليات حقكؽ اإلنساف العربي في عالـ ما بعد الحرب الباردة : تامر محمد  -2
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ك الصكماؿ، ك ليبيا ك السكداف ك سنتعرض لمعقكبات االقتصادية التي تعرض ليا 
د تعرض لحصار شامؿ، حيث كاف قرار الحظر العراؽ بشكؿ أكسع نكعا ما ككف البؿ

شامال، فقد أصدر مجمس األمف أكثر مف ثالثيف قرارا بخصكصو حيث تتصؼ ىذه 
: القرارات بصفات خطيرة منيا 

أف ىذه القرارات غير محددة بزمف ك يتطمب إلغاؤىا استصدار قرار   (1
 .أك قرارات جديدة مف مجمس األمف

خص الحككمة العراقية أك النظاـ القائـ بؿ عندما تذكر القرارات فإنيا ال ت (2
 .تتعرض لمعراؽ كدكلة ك كياف

أف االستمرار في فرض الحصار الدكلي ك تكجيو الضربات العسكرية  (3
ك  جنكبو يؤدم إلى اإلضرار بكحدتو  لمناطؽ الحظر الجكم شماؿ العراؽ ك

ية يشكؿ ىدرا إضافيا ك جديدا لحقكؽ اإلنساف العراقي بما يعد جريمة دكؿ
 .1بحؽ السمـ ك األمف الدكلييف

ك ىذه المآخذ السابقة تطرح عدة تساؤالت بشأف الدكر الحقيقي الذم يجب أف 
يضطمع بو مجمس األمف الدكلي حيث يظير مف خالؿ قراراتو أنو ينتيؾ التزاماتو 

القانكنية في حماية حقكؽ المدنييف العراقييف ك باألخص الفئات المستضعفة مف نساء  
فالحؽ في الحياة ىك الحؽ الذم ال يسمح . اؿ الذيف يتمتعكف بحماية خاصةك أطؼ

ك يؤكد اإلعالف العالمي لحقكؽ . 2بالمساس بو حتى في ظركؼ الطكارئ العامة
اإلنساف ك العيد الدكلي لمحقكؽ االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية ك المدنية  

لى حقكؽ الحياة ك الرعاية الصحية  ك السياسية ك االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ ع
ك مكافحة األمراض ك سكء التغذية ك خفض كفيات الرضع ك األطفاؿ ك عمى الحؽ 

                                                 

 –األىالي لمطباعة ك النشر ك التكزيع  –مكسكعة عالمية مختصرة "اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف : المناع   ىيثـ -1
 2000الطبعة األكلى 

نساف في الكطف العربي مجمة تقرير  المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف عف حالة حقكؽ اإل: محمد الغمرم  -2
القاىرة   -1999سنة  131المستقبؿ العربي ص 
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بالتعميـ ك بمستكل معيشة الئؽ  ك غيره مما أسيـ الحصار في انتياكيا، كما نصت 
المادة األكلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى حفظ السالـ ك األمف الدكلييف ك إنماء 

عالقات الكدية بيف األمـ عمى أساس احتراـ المساكاة بيف الشعكب ك حقيا في تقرير اؿ
. 1المصير ك عمى تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف دكف تمييز

ىناؾ تعارض بيف سمطة مجمس األمف الذم يممؾ بمكجب المادة األكلى مف 
اإلنساني ك الميثاؽ سمطة تعزيز ك احتراـ حقكؽ اإلنساف ك حؿ المشاكؿ ذات الطابع 

تسكية المنازعات الدكلية ك بيف العقكبات التي أكقعيا بالسكاف المدنيف دكف تمييز إف 
فرض الرقابة عمى المكارد الطبيعية لمعراؽ ك االقتطاع منيا لدفع تعكيضات ألطراؼ لـ 

. يحددىا يخالؼ حؽ الشعب العراقي في التمتع بحرية ثركاتو
مف  06بحرية بثركاتو ك يخالؼ المادة ك يخالؼ حؽ الشعب العراقي التمتع 

ال "العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية التي تقضي بأنو 
ك ىذا كاجب احترامو  2"يجكز في أية حالة حرماف أم شعب مف أسباب عيشو الخاصة

سالـ ك حتى عند تطبيؽ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة حكؿ إجراءات حفظ اؿ
. األمف الدكلييف

لمجنة الفرعية  1999/110لقد جاء في الدكرة الحادية ك الخمسيف المقرر رقـ 
إف المجنة الفرعية لتعزيز ك "لتعزيز ك حماية حقكؽ عف حالة حقكؽ اإلنساف في العراؽ 

قد  1999/حماية حقكؽ اإلنساف، بعد أف أشارت في جمستيا المنعقدة في أكت 
أف التدابير مثؿ الحظر يجب أف تككف محدكدة زمنيا ك أال  حرصت عمى أف تؤكد

تضر السكاف المدنييف األبرياء بأم حاؿ مف األحكاؿ، ك ينبغي ألسباب إنسانية 

                                                 

 809لعمي صادؽ أبك ىيؼ ص  –مبادئ القانكف الدكلي العاـ  –ميثاؽ األمـ المتحدة المادة األكلى  -1
العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية    -2
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، ك بعد 1كاضحة أف ترفع حتى ك إف لـ يكف قد تـ بعد تحقيؽ األىداؼ المنشكدة منيا
عالف العالمي لحقكؽ ك اإل كرة احتراـ ميثاؽ األمـ المتحدة أف أعادت تأكيد ضر

ك لبركتكككليف  1949اإلنساف ك األحكاـ ذات الصمة مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 
اإلضافييف الممحقيف بيا، الذيف يحظراف تجكيع السكاف المدنييف ك تدمير ما ىك 

ضركرم لبقائيـ، ك قد الحظت بقمؽ بالغ المعاناة الشديدة لمشعب العراقي ك خاصة 
لما مع القمؽ بالمعمكمات المكثكقة الكاردة مف المؤسسات األطفاؿ، ك قد أحيطت ع

المتخصصة المعنية ك المنظمات غير الحككمية الدكلية ك مف كفد برلماني فرنسي قاـ 
ك التي تفيد بأف مستكل معيشة السكاف  1999بزيارة استطالعية لمعراؽ في يناير 

كبرل بسبب نقص المكارد تدىكر تدىكرا شديدا ك بأف سكء التغذية مازاؿ يمثؿ مشكمة 
المالية، ك أف جميع األنشطة االقتصادية تعاني مف تدمير اليياكؿ األساسية في مجاؿ 
الماء الصالح لمشرب ك الكيرباء ك الزراعة مما يضر ضررا جسيما بظركؼ المعيشة 

اليكمية لمسكاف ك يشكؿ الحظر حسب اليكنسكك، سبب التردم الخطير لميياكؿ 
ليمية الجامعية مما يؤدم إلى انخفاض معدؿ االلتحاؽ بالمدارس ك إلى المدرسية ك التع

ك المختبرات مما يؤدم إلى عزلة ثقافية  عكدة األمية ك نقص حاد في المكاد العممية 
ك عدـ االنفتاح ك انعداـ اآلفاؽ أمكر سيككف  كبيرة كما أف البطالة ك نقص التدريب 

   .ليا أثر في جيؿ بكاممو مستقبال
الذم اعتمدتو  1997لسنة  08د كضعت المنظمة في اعتبارىا التعميؽ رقـ ك ؽ

لجنة الحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، معتبرة مجددا أف أم خطر تككف 
نتيجتو الحكـ عمى شعب برمء بالجكع ك المرض ك الجيؿ بؿ المكت، يعد انتياكا 

فية ليذا الشعب ك لحقو في الحياة ك صارخا لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقا
لمقانكف الدكلي، ك نادت المجنة مجمس األمف، لكي يرفع تدابير الحظر التي تؤثر في 

                                                 

  -1999سنة  –حالة العراؽ  –ف عف المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف تقرير  المجنة الفرعية لحقكؽ اإلنسا -1
القاىرة 
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. 1الحالة اإلنسانية لمعراقييف بتسييؿ إمدادىـ باألدكية ك األغذية
ىذا ك في إطار سعييا لتغيير نظاـ الحكـ القائـ في السكداف ك تحت شعار 

ساف فرضت إدارة الرئيس األمريكي السابؽ بيؿ كمينتكف عقكبات حماية حقكؽ اإلف
ك تسعى الدكؿ الكبرل تحت ذريعة حماية . 2 1995اقتصادية عمى السكداف سنة 

األقميات في دارفكر فرض عقكبات إضافية عمى ىذا البمد بمكجب قرارات مجمس األمف 
 1574ك  1547ات طبقا لمفصميف السادس ك السابع مف الميثاؽ حيث جاءت القرار

الصادرة بمكجب الفصؿ السادس بكصفيا تكصيات غير ممزمة قانكنا ك  2004لسنة 
لكف حممت في طياتيا تحذيرات كاضحة لمحككمة ك أطراؼ األزمة في دارفكر تنادم 

بضركرة اإلسراع في تقديـ مرتكبي الجرائـ الدكلية إلى المحاكمة  
مف ( 41)لمالئمة بمكجب أحكاـ المادة ك إال سكؼ تتخذ االجراءات المناسبة أك ا

ك طبقا ليذه المادة تطبؽ تدابير الحضر االقتصادم بشأف استخداـ . الفصؿ السابع
سفف أك طائرات أك بيع أسمحة أك مكاد ذات صمة إلى جميع الكيانات غير الحككمية ك 

ؽ نفسو ك في السيا 3"ميميشيا الجنجكيد"جميع األفراد العامميف في دارفكر بمف فييـ 
الذم ييدد بفرض عقكبات نفطية عمى  ( 1564)أصدر مجمس األمف القرار رقـ 

السكداف ك ىك القرار الذم يرل الخبراء االقتصاديكف أنو إف نفذ فسيؤدم إعاقة مشاريع 
التنمية في السكداف ك بالتالي مضاعفة األزمات االقتصادية التي يعيشيا السكداف 

ربية لمسكداف تبعت تمؾ التي قامت بيا الكاليات المتحدة، ، كما أف المقاطعة األك4أصال
 1997لكف البرلماف األكربي لـ يكف بعدكانية الككنغرس األمريكي الذم اعتمد عاـ 

قانكف التحرر مف االضطياد الديني، ك الذم يقضي باتخاذ قرار العقكبات االقتصادية 
                                                 

 314ص : المرجع السابؽ   -1
 196ص  –مجمة السياسية  -السياسة األمريكية اتجاه إفريقيا مف العزلة إلى الشراكة : حمدم عبد الرحمف  -2
حرير السكداف الجنكبي ثـ دخمت في نزاع مع ميميشيا سكدانية متعددة اليكيات كانت تقاتؿ جيش ت: الجنجكيد  -3

بعض القبائؿ في دارفكر ك تتيـ الحككمة السكدانية بمساندتيا 
 07ص   2019أفريؿ  25:  جريدة األنباء السكدانية  -4



 التدخل األجنبي و حقوؽ اإلنسان في الدول  العربية  :  الفصل الثاني 
 

71 

زمة كفقا لممقاييس األمريكية أك عمى أية دكلة تضطيد أقمياتيا أكال تمنحيـ الحرية الال
ال تتخذ االجراءات الالزمة لحماية حقكقيا ك اعتمد ىذا النص لينفذ فكر صدكره عمى 
السكداف، غير أف المجمس الكزارم لالتحاد األكربي كاف ىك اآلخر اتخذ في فبراير 

د ك ممحقات األسمحة إلى السكداف، بع مكقفا مشتركا بفرض حظر بيع األسمحة  1994
إدانة ممارسات الحككمة السكدانية في الحرب األىمية المستفحمة في الجنكب، ك لكف 

. الجرائـ التي ارتكبتيا حركة التمرد الجنكبية لـ تذكر في البياف
إف مكقؼ الدكؿ الغربية بخصكص الحريات الدينية لـ يقتصر عمى السكداف بؿ 

د أقر مجمس األمة قانكنا شمؿ الجزائر أيضا حيث تـ سف قانكف منع التنصير، فؽ
لتنظيـ الممارسات الدينية، كاف قد أقره المجمس الشعبي الكطني بعد أف كاف صدر 

. كأمر رئاسي
ك مف بيف المبادئ التي نص عمييا القانكف اشتراطو ممارسة الشعائر الدينية في 
غير األماكف المخصصة لذلؾ أك بدكف ترخيص بذلؾ، ك إنشاء لجنة كطنية لمشعائر 

. لدينية مكمفة بشؤكف الديانات ك السير عمى ضماف حرية ممارسات الشعائر الدينيةا
سنكات  10بالمقابؿ ينص القانكف الجديد عمى تسميط عقكبات تتراكح ما بيف سنة إلى 

. سجنا نافذا في حاؿ مخالفة القانكف
في ذات السياؽ تتكفؿ الدكلة الجزائرية بمرتبات رجاؿ األدياف غير المسمميف 

. قصد تفادم استغالليـ حسب صيغة القانكف مف قبؿ أم طرؼ أك جية كانت
ك قد بررت السمطات الجزائرية إقرار ىذا القانكف بالفراغ القانكني الذم يخص 
إطار ممارسة الشعائر الدينية اإلسالمية، خاصة أف عدد غير المسمميف في الجزائر 

 .آالؼ 10بمغ 
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مر يتطابؽ مع دستكر البالد ك االتفاقات الدكلية ك يعتبر كاضعكا القانكف أف األ
لكف ىذا القانكف أثار حفيظة . المصادؽ عمييا مف قبؿ الجزائر ك ال يتعارض معيا

الدكؿ الغربية حيث أبدت الكاليات المتحدة األمريكية تحفظيا عمى ىذا القانكف، ك نقؿ 
ارسة الشعائر الدينية السفير األمريكي انشغاؿ بالده مف تحرؾ الجزائر فيما يخص مـ

. 1لغير المساميف
ك في إطار العقكبات االقتصادية التي فرضت عمى الدكؿ العربية ك التي كانت 

ليا انعكاسات سمبية عمى حقكؽ اإلنساف، تعرضت ليبيا إلى الحضر التجارم ك قد 
استند مجمس األمف في ذلؾ عمى الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، حيث اعتبر 

لس األمف حادثة لككربي مف قضايا اإلرىاب الدكلي ك كانت ليبيا ترفض القرار مج
األكؿ الذم طالب منيا بعض رعاياىا المتيميف بارتكاب اعتداء جكم ليمثمكا أماـ 
العدالة ففرض مجمس األمف حضرا متعددة األشكاؿ حيث تعرضت ليبيا لمحضر 

م الميبية، ك منع ىبكط الطيراف التجارم كما منع أم طيراف منشأه ك مقصده األراض
الميبي في أراضي أية دكلة عضك، ك تخفيض مستكل التمثيؿ الدبمكماسي ك القنصمي، 

ك قد رفع . 19922عاـ  748ك منع عمؿ مكاتب شركة الطيراف الميبية طبقا لمقرار 
الشخصيف المتيميف في قضية لككربي  الحضر التجارم عف ليبيا منذ مدة بعد تسميميا 

محكمة العدؿ الدكلية بالىام ك قد كانت تقؼ إلى جانب ليبيا ضد قرار العقكبات  إلى
كؿ مف منظمة المؤتمر اإلسالمي ك منظمة الكحدة اإلفريقية ك جامعة الدكؿ العربية ك 

الذم كضع بصدد  1971دكؿ عدـ االنحياز، عالكة عمى أف ميثاؽ مكنتلاير لعاـ 
ـ تسميـ المتيميف باالشتراؾ في تفجير الطائرة اليجمات اإلرىابية يحمي ليبيا في عد

فكؽ مدينة لككربي حيث اعتبرت األطراؼ السابقة العقكبات عمى ليبيا غير مشركعة ك 
. منافية لحقكؽ اإلنساف
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ك فيما يخص مكقؼ الكاليات المتحدة مف حقكؽ اإلنساف في سكريا فإف   
محاسبة سكريا في الككنغرس  بسف ما يسمى بقانكف 2004اإلدارة األمريكية قامت سنة 

ك ىك يطبؽ بحقيا في مجاالت عدة ك بمغ الضغط ك التدخؿ أكجو في القرار الدكلي 
حيث تضمف مطالب لمتنفيذ مف الحككمتيف المبنانية  ( 1559)رقـ 

ىذا ك كانت كؿ  1ك السكرية ك ال تزاؿ الضغكط ك التمكيح مف بعيد باستعراض القكة
مف عقكبات اقتصادية كادت أف تطبؽ عمييما، كذلؾ ألف  مف ليبيا ك سكريا قد نجتا

القرار المتخذ داخؿ إطار التعاكف السياسي األكركبي كاف ينبغي أف يتخذ باإلجماع 
ثر قرار مجمس األمف رقـ  كالذم قضى بفرض حظر بيع األسمحة كحظر  748لكف كا 

عة األكركبية كبعد تقديـ الخدمات المتعمقة بالنقؿ الجكم إلى ليبيا، استجابت المجمك
قرار مجمس األمف الذم شدد الحظر عمى ليبيا كجعمو يشتمؿ عمى االستثمارات 

مف  228أصبحت نافذة يكمئذ فقد استخدمت المادة " ماستريخت"النفطية، كألف معاىدة 
معاىدة الجماعة األكركبية كالتي تتناكؿ صراحة إجراءات الحظر ك المقاطعة أك 

.  سباب سياسيةالعقكبة االقتصادية أل
إف سالح العقكبات االقتصادية الذم سمط عمى عدد مف الدكؿ العربية ألسباب 
مختمفة، منيا االستبداد، تـ تطبيقو مرة أخرل عمى الحككمة الفمسيطنية بعد فكز حركة 

باالنتخابات التشريعية، مما سمح ليا بتشكيؿ الحككمة  2006حماس في فبراير 
ر لـ تقبؿ بو ال الدكؿ الغربية ك ال إسرائيؿ رغـ انتخاب ىذه الفمسطينية، لكف ىذا األـ

. الحككمة بطريقة ديمقراطية بحجة أنيا داعمة لإلرىاب
لقد أدل فكز حككمة حماس باالنتخابات إلى فرض حصار اقتصادم عمى 

الشعب الفمسطيني مف طرؼ إسرائيؿ ك الدكؿ العربية، مما شكؿ عقابا جماعيا لمشعب 
. الفمسطيني
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يظير تقرير مركز التنمية العربية مدل االنييار في األكضاع االقتصادية ك 
 67بمػػغ  2006حيث يشير إلى أف إجمالي إيرادات السمطة لمربع الثاني مف عاـ 

مميكف دكالر أمريكي لمفترة نفسيا مف العاـ  351مميكف دكالر أمريكي، مقارنة بػ 
. ، أم قبؿ تشكيؿ حككمة حماس2005

ؾ أمراف ىك كقؼ تحكيؿ األمكاؿ المستحقة لمسمطة الفمسطينية لدل ك َمَرُد ذؿ
الجانب اإلسرائيمي ك الثاني تكقؼ المكاطف الفمسطيني عف دفع الضرائب المستحقة، ك 
ذلؾ لتردم األحكاؿ االقتصادية، نتيجة حالة الرككد ك الكساد التجارم، كذلؾ ارتفعت 

رة العمؿ الفمسطينية ارتفع عدد ، ككفقا لمسح أجرتو كزا% 70نسبة الفقر إلى 
مف القكة  % 23.3ألؼ ك ىك ما يشكؿ  287الفمسطينييف العاطميف عف العمؿ إلى 

. 1العاممة الفمسطينية
ك يشير الدكتكر معيف رجب الخبير االقتصادم ك المحاضر في جامعة األزىر، 

 م كزاد مف إلى تأثير الحصار اإلسرائيمي ك الذم فرض تراجعا كبيرا في الدخؿ المحؿ
حدة الفقر ك البطالة كدمر كؿ البنى التحتية االقتصادية لمشعب الفمسطيني، ك أف ىذه 

العقكبات أدت إلى تسارع انتشار الفقر ك ارتفاع حدتو، إلى درجات غير مسبكقة ك 
ارتفاع معدالت البطالة إلى نسب غير معيكدة كما أدت ىذه العقكبات إلى تأثيرات 

االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية، كالتعميمية  بالغة عمى األكضاع 
. 1ك النفسية ك الصحية

ىذا ك قبؿ التقرير الذم قدمتو حكؿ العقكبات االقتصادية عمى العراؽ إثر بعثو 
كانت المجنة العربية لحقكؽ اإلنساف قد طرحت  1999تحقيؽ قامت بيا ليذا البمد في 

دة إلقرار إعالف دكلي لحماية حقكؽ مف أجؿ دعكة األمـ المتح 1998مشركعا في 
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: اإلنساف ك منع ارتياف الشعكب بالعقكبة االقتصادية يطالب بتبني النقاط التالية
إف إخضاع الشعكب داخميا باالستبداد السياسي ك خارجيا بالسيطرة   (1

 .ك االستغالؿ األجنبييف يشكؿ إنكارا لحقكؽ اإلنساف ك مقاصد ميثاؽ األمـ المتحدة
عكب الحؽ في تقرير مصيرىا ك في السيادة الدائمة عمى ثركاتيا  لجميع الش (2

 .ك مكاردىا الطبيعية
ال يعرض أم شعب لعقكبات جماعية أك أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز ك العزؿ التي  (3

مف شأنيا أف تيدد ممارستو لمحقكؽ الفردية ك الجماعية كما أكردىا اإلعالف العالمي 
ييف ك بقية اإلعالنات ك المكاثيؽ  لحقكؽ اإلنساف ك العيديف الدكؿ

ك المعاىدات الدكلية ك كؿ انتياؾ ليذه الحقكؽ أيا كاف مصدره ك تبريره يعتبر منافيا 
لميثاؽ األمـ المتحدة ك مبادئو ك معرقال لصيانة السمـ ك إلنماء التعاكف بيف  
لتمكيف  الدكؿ، ك يكضع حد لجميع اآلثار السمبية الناتجة عف فرض العقكبات الدكلية

شعكب البمداف المعنية مف تحقيؽ إنمائيا االقتصادم ك االجتماعي ك الثقافي ك 
 .تعزيز حقكؽ اإلنساف

ال يجكز تنفيذ عقكبات دكلية ضد أم بمد إال بعد استنفاذ جميع الطرؽ السممية  (4
 .لتسكية النزاعات كفقا لمميثاؽ ك لمقانكف الدكلي

شعب ك إنما األنظمة التي تخرؽ القانكف ال تككف ىذه العقكبات جماعية تستيدؼ اؿ (5
 .الدكلي ك السالـ ك حقكؽ اإلنساف ك الديمقراطية

ال يجكز أبدا أف تستخدـ العقكبات ألغراض ك مصالح سياسية أك اقتصادية لدكلة أك  (6
 .لمجمكعة مف الدكؿ تككف متنازعة مع دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ األخرل

منيا ك اإلقميمية، ك الحككمية ك غير الحككمية، ينبغي لممنظمات الدكلية، العالمية  (7
أف تؤازر ك تساعد، كؿ منيا بالقدر الذم تسمح بو مياديف اختصاصيا  

ك كسائميا، في التطبيؽ الشامؿ لممبادئ الكاردة في ىذا اإلعالف مسيمة بذلؾ في 
إيجاد ظركؼ االستقرار ك الرفاه ك إقامة عالقات سممية عمى أساس احتراـ مبادئ 



 التدخل األجنبي و حقوؽ اإلنسان في الدول  العربية  :  الفصل الثاني 
 

76 

 .1ساكم بيف جميع الشعكب في الحقكؽ ك تراعي حقكؽ اإلنساف في العالـ أجمعت
احتراـ  كالمالحظ أف ىذه العقكبات التي تعتبرىا الدكؿ الكبرل كسيمة لفرض  
ك ىنا يطرح  .حقكؽ اإلنساف أصبحت ىي إحدل أسباب انتياؾ حقكؽ اإلنساف في العالـ

لدكلية النظاـ السياسي السائد في الدكلة السؤاؿ حكؿ ما إذا كاف المقصكد بالعقكبات ا
المعنية أـ األشخاص الذيف عمى رأس النظاـ السياسي ك مف المؤكد في كؿ األحكاؿ أف 
ىذه العقكبات غالبا ما تنحرؼ عف األىداؼ التي حددتيا ك ىي تؤدم أحيانا إلى نتيجة 

عاناة التي تمحؽ الـ معاكسة لميدؼ المعمف، كما تثير سؤاال أخالقيا فيما إذا كانت 
بالفئات الضعيفة في البمد المستيدؼ كسيمة شرعية لمضغط عمى الزعماء السياسييف فمع 

 غير مجدية في كثير مف الحاالتالمآسي التي تحدثيا العقكبات بالشعكب فيي 
التدخل العسكري  :المطمب الثاني 

 
ربي  تعددت أساليب التدخؿ األجنبي لحماية حقكؽ اإلنساف في العالـ الع

ك يعتبر التدخؿ العسكرم أقصى درجات التدخؿ لتكفير ىذه الحماية، لقد أصبحت 
مسألة الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف في المرحمة الراىنة مف تطكر النظاـ العالمي 
الجديد سبيال تستند عميو القكل الرائدة في النظاـ الدكلي الراىف لمتدخؿ في الشؤكف 

فة تحت غطاء فكرة حماية حقكؽ اإلنساف أك ما يسمى الداخمية لمدكؿ ك بطرؽ مختؿ
نظرية التدخؿ اإلنساني ك مف أمثمة ذلؾ اإلسناد القانكني لتدخؿ الكاليات المتحدة 

. 1األمريكية فرنسا ك بريطانيا في شماؿ العراؽ إلى نظرية التدخؿ اإلنساني
ف حقكؽ إف المتغيرات التي أفرزىا النظاـ الدكلي الجديد فيما يتعمؽ بميدا

اإلنساف، غدت تعكس آلية لنظاـ تدخمي باسـ األمـ المتحدة تحت شعار حماية حقكؽ 
اإلنساف ك ىذا مف قبؿ الدكؿ المييمنة عمى النظاـ الدكلي السائد ك في مقدمتيا 
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الكاليات المتحدة ك عدد مف الدكؿ الغربية التي سبؽ أف مارس بعضيا االستعمار 
بي، إننا اآلف نعيش تطكرا جديدا لحقكؽ اإلنساف إذ لـ ألرجاء مختمفة مف العالـ الغر

تعد قضية داخمية بحتة ك المجتمع الدكلي ككؿ أصبح مسؤكال أف يتدخؿ بغض النظر 
لمتدخؿ األجنبي ك  عف البكاعث الحقيقية، ك تعد المنطقة العربية أشد المناطؽ عرضة 
اع عف حقكؽ اإلنساف منو العسكرم ك ليذا سنتعرض إلى التدخؿ العسكرم لغرض الدؼ

ك لمحاالت التي عرفيا العالـ العربي حيث تعددت أغراض ىذا التدخؿ بيف اإلنسانية 
كما في حالتي الصكماؿ ك العراؽ، ك السياسية المرتبطة بالدفاع عف الحريات 
أك  2003األساسية لمشعكب كما ىك الحاؿ أيضان في العراؽ عند اإلطاحة بنظامو عاـ 

ك تسميحيا كما ىك الحاؿ في السكداف  نظيمات السياسية المعارضة مف خالؿ دعـ الت
ك سكريا أك التدخؿ لحماية الرعايا األجانب كما كقع في لبناف إباف االجتياح اإلسرائيمي 

، ك سنتطرؽ في البداية إلى التدخؿ اإلنساني ك في مرحمة أخرل 1982ليذا البمد عاـ 
. إلى األغراض األخرل المتعددة لمتدخؿ

: التدخل ألغراض إنسانية  -1
:  التدخل األجنبي في الصومال  - أ

لقد أدل اندالع الحرب األىمية في الصكماؿ إلى التدخؿ العسكرم في ىذا البمد، 
فقد تـ التدخؿ العسكرم ك رحب بو مف طرؼ جيات عدة ك منظمات إنسانية غير 

رؼ الصكماؿ حككمية، فكاف التدخؿ في الصكماؿ تحت حجة األسباب اإلنسانية فقد ع
أكضاعا اقتصادية جد متدىكرة بسبب ضغكط المؤسسات المالية الدكلية إلرغامو عمى 

مما أفرز حالة اجتماعية سيئة لمغاية أدت إلى اندالع حرب أىمية مما  1تسديد ديكنو
حذا بممثؿ الصكماؿ الدائـ في األمـ المتحدة بطمب التدخؿ مف مجمس األمف الدكلي، 

عبر فيو عف قمقو ( 733) أصدر مجمس األمف قرار 1992جانفي  23ك بتاريخ 
                                                 

1- Mutay Mubuiola – L’ingérence humanitaire – Revue Africaine de droit international 
et comparé – 1993 – Tome 5 N° 02 P 401 
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الكبير إزاء الكضعية الخطيرة في الصكماؿ ك التي تيدد السمـ ك األمف الدكلييف ك تـ 
األميف العاـ لمنظمة األمـ  بناءا عميو تكثيؼ المساعدات الدكلية ليذا البمد غير أف 
ق أف الكضعية في الصكماؿ ال المتحدة قدـ بعد ذلؾ تقريرا إلى مجمس األمف يشرح في

زالت معقدة عجزت معيا الطرؽ التقميدية، ك بناءا عمى ذلؾ التقرير أصدر مجمس 
أحدث بمكجبو قكات أممية خاصة ( 751)قرار رقـ  1992أفريؿ  24األمف بتاريخ 

بحفظ السالـ في الصكماؿ ك التعجيؿ بالمساعدات اإلنسانية ليذا البمد، ك بعد ازدياد 
ت الدامية بشكؿ عنيؼ تعرقمت معو المساعدات اإلنسانية ك أدل إلى المكاجيا

تضاعؼ الخسائر البشرية ك المادية مما أدل إلى تشكيؿ أزمة إنسانية تدخؿ مجمس 
 1992ديسمبر  03في  794األمف مرة أخرل ليصدر بمكجب الفصؿ السابع قرارا رقـ 
ة لمتمكف مف إنجاح عمميات باستعماؿ كؿ اإلمكانيات الضركرية بما في ذلؾ العسكرم

ك لقد قامت بالفعؿ مجمكعة مف الدكؿ األعضاء في المنظمة  1اإلغاثة في الصكماؿ
دكلة غير أف  20تحت قيادة الكاليات المتحدة، بعممية سميت بعث األمؿ شاركت فييا 

ميمتيا اإلنسانية انحصرت في الجنكب فقط كىك ما كاف محؿ خالؼ مع األمـ 
تشمؿ العممية كافة األراضي الصكمالية، عمى  انت ترغب في أف المتحدة ،التي ؾ

الرغـ مف النجاح الذم حققتو ىذه العممية إنسانيا إال أنيا أخفقت في كقؼ إطالؽ النار 
لذلؾ أصدر مجمس . بشكؿ نيائي كتحقيؽ السالـ، رغـ إبراـ ثالثة اتفاقيات لمسالـ

ؿ بمكجبو القكات الدكلية المتحالفة استبد 814قرار رقـ  1993مارس  23األمف بتاريخ 
بقكات حفظ السالـ الثانية لمصكماؿ، التي حددت ميمتيا قي البداية ما بيف مارس 

 . 1995ثـ تـ تمديدىا إلى مارس  1993كأكتكبر 
 

 

 

 

 

                                                 

 189ص  دار الغرب لمنشر–الجزء الثاني  –مبادئ القانكف الدكلي العاـ : محمد بكسمطاف  -1
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كالمالحظ عمى قكات حفظ السالـ الثانية لمصكماؿ أنيا لـ تتكفر عمى الشركط 
ممية ،فمـ يأخذ بعيف االعتبار عنصر الرضا  التقميدية لقكات حفظ السالـ األ

في ىذه العممية كما منحت صالحيات كاسعة، حيث أف ميمتيا لـ تقتصر عمى كقؼ 
نما تعدت إلى حد فرض السالـ، بتجريد الفصائؿ المتناحرة مف السالح  إطالؽ النار كا 

عادة بعث اليياكؿ األساسية لمحككمة الصكما ، 1ليةكالمساىمة في عممية السالـ كا 
كتجمى ذلؾ بكضكح عندما دخمت ىذه القكات في حرب حقيقية مع قكات الجنراؿ محمد 

فرح عيديد باستعماؿ أسمحة ثقيمة كىك أمر غير مألكؼ بالنسبة لقكات حفظ السالـ 
األممية، التي ال تستعمؿ السالح إال في حالة الدفاع عف النفس مما حكؿ ىذا التدخؿ 

 .      ة أخرلاإلنساني إلى كارثة إنساني
:   1991التدخل اإلنساني في العراؽ عام  - ب

، تداعيات إنسانية خطيرة عمى 1991كاف مف نتائج حرب الخميج الثانية عاـ 
الشعب العراقي بأكممو ك قد استغؿ األكراد العراقيكف في الشماؿ ك الشيعة في الجنكب 

الجيش العراقي إلى ظركؼ الحرب لمتمرد عمى السمطة المركزية في بغداد، مما دفع ب
الرد عمى حركة التمرد ك ىك ما تسبب في نزكح عدد كبير مف الالجئيف نحك الحدكد 

ك مائة ك خمسكف ألؼ نازح   راد الذم بمغ عددىـ حكالي مميكف الدكلية خاصة األؾ
األمر الذم أدل إلى تدخؿ مجمس األمف  .مما أدل إلى تيديد السمـ كاألمف في المنطقة

الذم جاء فيو،  688قرار  1991أبريؿ  05لسابع، حيث أصدر بتاريخ طبقا لمفصؿ ا
 التي يمارسيا النظاـ العراقي ضد أف مجمس األمف جد قمؽ باالنتياكات المستمرة

ك أف ىذا الكضع، أدل إلى تدفؽ  أقاليـ، خاصة األكراد في الشماؿ المدنييف في عدة 
لية إليراف ك تركيا ك أنو أصبح يشكؿ مكجة كبيرة مف الالجئيف األكراد نحك الحدكد الدك

خطرا عمى السمـ ك األمف الدكلي في المنطقة، كما أعرب في نفس الكقت عف قمقو 
                                                 

1  Mario Bettati – Droit D’ingérence humanitaire au droit de libre accés aux victimes fa 
revue de la CIJ – N° 49 – 1992. p 10 
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العراؽ، ك بناء عمى ذلؾ أداف تمؾ الممارسة  الكبير لمكضعية اإلنسانية المتدىكرة في 
ليا غير اإلنسانية ضد المدنييف، خاصة في اإلقميـ الذم يسكنو األكراد ك التي 

ك بعد يكميف مف صدكر . انعكاسات خطيرة عمى السمـ ك األمف الدكلي في المنطقة
، قامت الكاليات المتحدة ك فرنسا ك بريطانيا بالتدخؿ عسكريا في 688القرار رقـ 

العراؽ مف أجؿ تقديـ المساعدة اإلنسانية لالجئيف األكراد، تـ القياـ بيذه العممية، بناء 
مف ك كانت لمدة محددة إذ بعد ذلؾ تابعت األمـ المتحدة عمى ترخيص مف مجمس األ

، الذم تـ 1991أبريؿ  18ىذه الميمة، بإبراـ اتفاؽ بيف األمـ المتحدة ك العراؽ في 
برعاية قكات 1بمكجبو إحداث مسالؾ إنسانية في شماؿ العراؽ تشرؼ عمييا قكات أممية

في أقصى شماؿ العراؽ، ك  "زاخك"التحالؼ الدكلي ك حددت ىذه المسالؾ في منطقة 
تطبيقا عمميا لسياسات الكاليات المتحدة ك دكؿ الغرب الكبرل  688يعد صدكر القرار 

ك تحقيقا ألىدافيا ك غاياتيا حيث ما انفكت تعمؿ عمى تسييس قضايا حقكؽ اإلنساف 
ك ترمي إلى اختراؽ أنظمة سياسة عربية معينة ك إستيدافيا لتحقيؽ مصالحيا 

االقتصادية ك األمنية، محاكلة استغالؿ بعض الطركحات المثالية لمكضع السياسية ك 
الدكلي الجديد ك مف ضمنيا شعارات حقكؽ اإلنساف كأغطية لتنفيذ مخططاتيا إذ تـ 

لمتدخؿ في  التدخؿ في شماؿ العراؽ بحجة الحماية اإلنسانية ألكراد ك كاف كسيمة 
سمطاتو القانكنية عمى جزء كبير مف الشؤكف الداخمية لمعراؽ ك حرمانو مف مباشرة 

إقميمو، كمدخؿ لتفتيت كحدتو الترابية، ك تشجيع مجمكعات مف السكاف المحمييف عمى 
  .العصياف ك التمرد ضد السمطة المركزية

                                                 

1 - Wily lubin – pour une responsabilité internationale de l’onu en cas de violation des 
droit de l’homme au cours de opération de maintien de la poix « Le cas de samalie ». 
C.I.J.W 52 Juin 1994 p. 52 - 61   
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: التدخؿ ألغراض سياسية 
مف  2003لـ يخُؿ التدخؿ العسكرم األمريكي الغربي في العراؽ ك احتاللو عاـ 

ص الشعب العراقي مف الديكتاتكرية فإلى جانب نزع أسمحة الدمار ككنو جاء لتخمي
الشامؿ كاف شعار حماية حقكؽ اإلنساف ك إطالؽ الحريات العامة في البالد ك ذلؾ 

ك تأتي محاكمة أركاف النظاـ  1بالقضاء عمى نظاـ الحكـ الذم كاف يعتبر استبداديا
حككمكا في قضيتيف  العراقي ك عمى رأسيـ صداـ حسيف ضمف ىذا الطرح حيث

" الدجيؿ"تتعمقاف باضطياد األقميات المذىبية ك اإلثنية حيث تتعمؽ األكلى ك المسماة بػ
ك التي يزعـ فييا إبادة  ب أما الثانية فيي قضية األنفاؿ باضطياد الشيعة في الجنك

 . قرل كردية بأكمميا
مى في مكاجية ك يبقى  التمكيح بالخيار العسكرم أىـ ما تتمسؾ بو الدكؿ العظ

الدكؿ التي يعد سجميا سيئا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف لذلؾ تـ تشكيؿ أجيزة عسكرية 
 .2لمتدخؿ السريع

 كما شكمت دكؿ المتكسط األكركبية الجنكبية ممثمة في فرنسا، إيطاليا 
ك إسبانيا قكة لمتدخؿ السريع سكاء عمى المستكل اإلقميمي أك عمى الصعيد الدكلي 

األطمسي جيازا عسكريا لمتدخؿ السريع ك اإلغاثة اإلنسانية في حاؿ  حيث شكؿ الحمؼ
التدىكر ك انعداـ األمف في دكؿ الجكار ك ىك ما يعني التدخؿ لفرض احتراـ حقكؽ 

أجريت مناكرات مشتركة  اإلنساف في الدكؿ العربية المجاكرة إف تطمب األمر ذلؾ، كقد
عمنة ليذه المناكرات فإنسانية ك تتضمف فرنسية، إيطالية، إسبانية، أما األىداؼ الـ

ك ىك ما يعني التدخؿ  ر ك انعداـ األمف في دكؿ الجكارإجالء الرعايا، في حاؿ التدىك
لفرض القانكف ك احتراـ حقكؽ اإلنساف في الدكؿ العربية المجاكرة لالتحاد األكركبي في 

                                                 

 06عدد   –05ص  –مجمة المنار العربي  –مسألة حقكؽ اإلنساف ك ازدكاجية المعايير : سميمة كبير  -1
/  232العدد  -21الكطف العربي ك تحديات القرف الكاحد ك العشركف المستقبؿ العربي السنة : برىاف غميكف  -2

 23  -21ص  1998جكاف 
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 .إطار ما يسمى المبادرة الدفاعية األكركبية
اتخذ المجمس األكركبي في ىمسنكي قرارا باإلعداد  1999ر ىذا ك بتاريخ ينام

لقكة تدخؿ سريع أكركبية في مناطؽ األزمات التي لـ يتخذ الحمؼ األطمسي قرارا 
بشأنيا إال أف المشركع العسكرم األكركبي يتقيد بقيكد مؤسساتية فالتدخؿ العسكرم 

مع الحمؼ األطمسي، ك  يتطمب إجماع الدكؿ األعضاء، كما أنو يتقيد بمبدأ التنسيؽ
يمتنع مع أم تناقض استراتيجي معو لكف ىذه القيكد يمكف تجاكزىا مع تغيير 

. 1النصكص القانكنية لالتحاد
 إلنساف شيدا أيضان استخداـ أسمكبإف التدخؿ العسكرم بغرض حماية حقكؽ ا

 غير مباشر عف طريؽ دعـ الجماعات المعارضة لألنظمة الحاكمة في الدكؿ العربية
أك عف طريؽ التدخؿ المباشر حيث يجرم الحديث عف التدخؿ العسكرم في السكداف 
أيضان لحماية سكاف إقميـ دار فكر المضطرب ك قد تـ  التدخؿ فعال إال أنو تدخؿ في 
اإلطار اإلقميمي المتفاىـ عميو إذ تـ في إطار قكة االتحاد اإلفريقي، كما كانت الدكؿ 

ات المتحدة األمريكية تقدـ الدعـ لجماعات المعارضة الغربية ك عمى رأسيا الكالم
أك المعارضة الشمالية التي  السكدانية سكاء في الجنكب بقيادة جكف قرنؽ زعيـ التمرد 

.  تعددت أطيافيا
ك نفس األسمكب تستخدمو الكاليات المتحدة مع المعارضة السكرية في الخارج، 

كاشنطف تكممت بتشكيؿ ما سمي حيث عقدت ىذه األخيرة عدة اجتماعات ليا في 
ك تستغؿ الكاليات المتحدة المعارضة العربية في الخارج ". جبية الخالص السكرية"

الستخداميا في إسقاط األنظمة مف الداخؿ أك لمساعدتيا عمى األقؿ في ذلؾ كما 
. 2حدث في العراؽ

                                                 

  –1األكركبية ط –قرار في االتحاد األكركبي ك العالقات العربية ضع اؿ: محمد مصطفى كماؿ، فؤاد نصرا  -1
 2001بيركت 

الدار العربية لمعمـك     2005سنة  99-98مشركع الشرؽ األكسط الكبير ص : عبد القادر رزيؽ المخادمي -2
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لبناف  ىذا ك نشير في األخير إلى تدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية عسكريا في
بغرض حماية الرعايا الغربييف ك خاصة األمريكييف المتكاجديف في ىذا البمد أثناء فترة 

.  1982الحرب األىمية ك االجتياح، اإلسرائيمي عاـ 
: التدخل العسكري في الدول العربية  مشروعية

تطرح العديد مف األسئمة حكؿ شرعية التدخؿ باستعماؿ القكة ك قد طرحت 
دخؿ قكات التحالؼ في حرب الخميج فقد كاف التحالؼ تحت قيادة  المسألة عند ت

ك إشراؼ الكاليات المتحدة األمريكية ك قيادتيا العسكرية، بينما الميثاؽ لـ يككؿ ميمة 
اإلشراؼ عمى العمميات العسكرية الردعية لمدكؿ، ك ىي ميمة تدخؿ أصال ضمف 

لقد . ك تحت سمطتو اختصاصات المجنة الخاصة في ظؿ تكجييات مجمس األمف
رخص مجمس األمف استعماؿ القكة ضد العراؽ لتحرير الككيت ك لـ يقرر استعماؿ 

القكة ك إمكانية الترخيص غير كاردة في الفصؿ السابع مف الميثاؽ، 
ك تحسبا ليذه النقائص اتجو مجمس األمف بإيعاز مف الكاليات المتحدة األمريكية ابتداء 

مف الميثاؽ عكض المادتيف ( 51)الشرعية عمى المادة إلى تأسيس  661مف القرار 
. 660المتاف أشار إلييما في القرار  40ك  39

، لـ يكف ىك اآلخر يتمتع 2003كما أف التدخؿ العسكرم في العراؽ عاـ 
. بالسند القانكني في مجمس األمف ك تـ دكف تصكيت الدكؿ الدائمة عمى قرار الحرب

لؼ القرارات الالحقة ك ليذا فإف العمميات شكؿ سندا لمخت 661إف القرار 
مف الميثاؽ التي تنص عمى  51العسكرية ال يمكف أف تجد مشركعيتيا خارج المادة 

حؽ الدفاع الشرعي الفردم ك الجماعي بينما الحصار ك العقكبات االقتصادية األخرل 
ك حسب الممارسة التي أسفرت عنيا  ( 41)يمكف إدخاليا تحت حكـ المادة 

تجربة يمكف أف تستنتج أف استعماؿ القكة في حرب الخميج يستمد شرعيتو مف اؿ
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. 1خارج الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة 53ك  52المادتيف 
ىكذا يتضح أف الحديث المتزايد في الدكؿ الغربية عف الديمقراطية كحقكؽ 

اؽ المجتمعات اإلنساف، بؿ ضغطيا مف أجؿ ذلؾ، لف يساعد في الغالب إال عمى اختر
 ك تعميؽ ارتباط المجتمع المدني المحمي بالخارج ك مف ثـ التحكـ بو مف الخارج ماديا

ك معنكيا ك في ىذه الحالة ليس مف الممكف قياـ نظاـ سياسي ذم حد أدنى مف 
  .الفاعمية ك المصداقية قادر عمى حؿ تناقضات المجتمع الذاتية ك اختالالتو

ير المباشر التدخل غ :المبحث الثاني 
تتكاثر الضغكط الخارجية عمى الدكؿ العربية يكما بعد يـك تطالبيا بإجراء  

إصالحات ديمقراطية تنطكم عمى تعميـ االنتخابات الحرة ك تعزيز دكر المجالس 
النيابية ك زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية ك المدنية ك تأميف حرية الصحافة ك 

العمؿ لمؤسسات المجتمع المدني ك مكافحة الفساد،  كسائؿ اإلعالـ ك حرية 
ك تدعكىا إلى بناء مجتمع معرفي عف طريؽ إصالح التعميـ ك نشر تكنكلكجيا 

لدكلة عمى الشؤكف المعمكمات ك تحقيؽ التنمية االقتصادية بما يضمف سيطرة ا
االقتصادية ك تشجيع االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية، ك تأتي ىذه الضغكطات 
في أشكاؿ مشاريع تدخؿ غير مباشرة تارة مف الكاليات المتحدة األمريكية التي نشرت 

نص مشركعيا لمشرؽ األكسط الكبير المعركض عمى قمة الدكؿ الصناعية المنعقد في 
ك تارة تأتي مف دكؿ االتحاد األكركبي التي تقدمت  2004في جكاف عاـ  كالية فرجينيا

بعدة مبادرات لإلصالح في الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا كمبادرة الحكار 
، ك ال تختمؼ المقاربات األكركبية كثيرا عف المشركع 1األكركمتكسطي في برشمكنة

بناف بضركرة تطكير األمريكي ك يتضح ذلؾ مف تأكيدات االتحاد األكركبي لؿ
الديمقراطية ك القانكف ك احتراـ حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية ك إجراء االنتخابات 

                                                 

 186ص  –المرجع السابؽ : محمد بكسمطاف  -1
 57ص  2002ة الثقافة دار الفكر بدمشؽ سنة ثقافة العكلمة ك عكلـ: برىاف غميكف ك سمير أميف -1



 التدخل األجنبي و حقوؽ اإلنسان في الدول  العربية  :  الفصل الثاني 
 

85 

الرئاسية ك النيابية في ظؿ احتراـ القكانيف الدستكرية تمييدا لعقد الشراكة المبنانية 
. األكركبية

كة ك سنتعرض إلى ىاتو الطركحات الغربية التي جاءت في شكؿ مشاريع شرا 
األكركمتكسطي أما الثاني فنتحدث  –مف خالؿ مطمبيف يتعمؽ األكؿ بمسار برشمكنة 

.  فيو عف مشركع الشرؽ األكسط الكبير
مسار برشمونة األورومتوسطي  :المطمب األول    

جاءت مبادرة الشراكة األكركبية المتكسطية في مرحمة شيد العالـ فييا تحكالت  
ظاـ الدكلي ثنائي القطبية إلى نظاـ دكلي ذم القطب الكاحد إقميمية ك دكلية استبدلت الف

الشراكة األكركبية المتكسطية كإطار تعاقدم بينو ك  فقد أقر االتحاد األكركبي مشركع
.  1994بيف الدكؿ المتكسطية في دكرتو المنعقدة في آسيف في ديسمبر 

ك احتراـ حقكؽ  لقد دعا المشركع إلى إقامة شراكة قائمة عمى تعزيز الديمقراطية
اإلنساف التي تمثؿ عنصرا أساسيا مف عناصر العالقات ما بيف أكركبا ك دكؿ حكض 

إلقامة دكلة " إعالف مبادئ في ميداف االستقرار الداخمي ك الخارجي"ك تبنى . المتكسط
القانكف ك الديمقراطية ك االندماج اإلقميمي ك سالـ ك استقرار المنطقة، ك استيدؼ 

ة تحقيؽ التنمية ك إقامة فضاء أكركبي متكسطي قائـ عمى التبادؿ الحر مشركع الشراؾ
ك مبادئ اقتصاد السكؽ في إطار اتفاقيات شراكة ثنائية سياسية 

ك اقتصادية ك اجتماعية بيف االتحاد ك الشركاء المتكسطيف، ك تعتبر منطقة التبادؿ  
ألكركبي، ك مشاركة التجارم الحر ك اإلصالحات ك التكيؼ مع النظاـ االقتصادم ا

. 1المجتمع المدني في النشاطات السياسية ك المدنية ك الثقافية عنصرا رئيسيا لمشراكة
في ظركؼ غير متكافئة بيف االتحاد " إعالف برشمكنة"جرت المفاكضات إلعداد 

األكركبي بيكيتو السياسية ك االقتصادية المكحدة في إطارىا القانكني  

                                                 

 66ص  2000اإلمعاف في حقكؽ اإلنساف األىالي لمطباعة ك النشر ك التكزيع ط األكلى : ىيثـ المناع  -1
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افو ك تطمعاتو المحددة ك بيف الجانب المتكسطي ممثال ك السياسي المعاصر ك أىد
بثماف دكؿ عربية ك مالطا ك تركيا ك قبرص ك إسرائيؿ التي حشرت مع الجانب 

. العربي
عف مؤتمػر برشمكنػة المنعقػد مػف " إعالف برشمكنػة"ك صػدر 

ك يتألؼ اإلعالف مف مقدمة ك مبادئ ك محاكر ثالثة سياسي  28/11/1995–27
ككانت قد جرت المفاكضات حكؿ اتفاقيات الشراكة مع الدكؿ . 1م ك اجتماعياقتصاد

ك تكنس ك األردف ك  العربية بصكرة منفردة ك قد كقعت االتفاقية كؿ مف المغرب 
مصر ك لبناف ك الجزائر ك تنص اتفاقيات الشراكة المكقعة عمى أف إبراميا بيف 

راعاة ك احتراـ مبادئ ميثاؽ األمـ الطرفيف المتعاقديف تـ عمى قدـ المساكاة، مع ـ
المتحدة ك شرعية حقكؽ اإلنساف ك مبادئ الديمقراطية ك الحريات السياسية ك 

. االقتصادية باعتبارىا تشكؿ جكىر الشراكة
عدة " بإعالف برشمكنة"لقد طرح مشركع الشراكة األكركبية المتكسطية الممثؿ 

ك اإلنساني ففي البعد السياسي طرحت أبعاد منيا البعد السياسي ك البعد االجتماعي 
يؤكد عمى قكاعد "إعالف مبادئ في ميداف االستقرار الداخمي ك الخارجي "الكثيقة تبني 

إلنساف، ك تطكير دكلة سمكؾ داخؿ كؿ بمد شريؾ ينسجـ مع اإلعالف العالمي لحقكؽ ا
سسات الدكؿ انتخابات حرة دكرية لمؤراطية في نظامو السياسي الداخمي كلديمؽالقانكف ك

ك التمثيؿ ك التأىيؿ المناسب في ميداف حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية ك مكافحة 
أما البعد االجتماعي ك . األنشطة اإلرىابية ك عدـ انتشار أسمحة الدمار الشامؿ

الدكؿ المتكسطية في مجاؿ التعاكف بيف االتحاد األكركبي ك اإلنساني فيركز عمى
 في النشاطات المدنية ك" ع المدنيمشاركة المجتـك نساف اإل كحقكؽالديمقراطية 

 السياسية ك الثقافية، ك النقابات 
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. 1ك المؤسسات الخاصة ك العامة

استكماال لمسار برشمكنة ك تنفيذا لما جاء في بنكد اإلعالف أصبح عقد 
االجتماعات ك الندكات ك المؤتمرات أمرا دكريا فقد جرل استعراض مكضكع حقكؽ 

ساف في اجتماعات غير منتظمة بيف كبار المكظفيف ك األكاديمييف مف مختمؼ اإلف
المعاىد ك الجامعات األكركبية المتكسطية لتعميؽ الحكار حكؿ حقكؽ اإلنساف، كما 

لرؤسػاء دكؿ ك " قمة تكنػس"انتظمت اجتماعات أخرل عمى مستكل القمـ مف بينيا 
ك الذم مف بيف ما  2003ديسمبر  06حككمات الحػكض الغربػي لمبحػر المتكسط في 

جاء في بنكده إعراب المشاركيف عف إرادتيـ المشتركة لمتعاكف مف أجؿ جعؿ منطقة 
الحكض الغربي لمبحر األبيض المتكسط فضاء سمـ ك استقرار ك تضامف ك ازدىار ك 

حرية ك عدالة، عمى أساس احتراـ القيـ المشتركة لمديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف ك 
. 2دكلة القانكف تكريس

قرارا بتأسيس مؤسسة أكركبية  2004كما أصدرت القمة األكركبية في ديسمبر 
مؤسسة أناليند "متكسطية ك التي اتخذت مف مكتبة اإلسكندرية مقرا ليا تحت مسمى 

األكركبية المتكسطية لمحكارييف الثقافات ك ىي مؤسسة تقـك عمى عضكية شبكات 
المجتمع المدني ك قد دشنت المؤسسة أعماليا في  كطنية تتككف أساسا مف مؤسسات

، كقد عكست ىذه المبادرة تحكال نكعيا في إدارة 20053أبريؿ  20-18اإلسكندرية في 
االتحاد األكركبي لمحكار الذم يجب أف يككف بيف الطرفيف كفي الندكة التي تمت أثناء 

عد مركر عقد عمييا،كمحاكلة االفتتاح أكد المشارككف أنيا بادرة لتقييـ عممية برشمكنة ب
                                                 

في األمف العربي التحديات الراىنة ك " حاضره ك مستقبمو  "التبادؿ التجارم العربي: "السيد أحمد المرابط  -1
 1996سنة  286  –285ص  األكركبي  التطمعات المستقبمية، مركز الدراسات العربي

دار العربية لمعمـك   –1ط  –200مشركع الشرؽ األكسط الكبير ص  –عبد القادر رزيؽ المخادمي  -2
القاىرة   –نحك رؤية عربية لتفعيؿ الحكار ك دعـ المصالح : تكسطية عف ندكة أكربا ك إدارة الثقافات األكرـك -3

 2005أبريؿ  21-23
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الكشؼ عف أىداؼ التحكالت الكاقعة في الرؤية األكركبية ألبعاد الحكار االكركمتكسطي 
مف رؤية بدأت باألساس مرتكزة عمى األبعاد االقتصادية ثـ ما لبثت أف أخذت أبعادا 

. أخرل أمنية كسياسية
إعالف "ضمنيا ك مف األىمية بمكاف أف نشير إلى العناصر األساسية التي ت

في إطار الشراكة السياسية ك األمنية األكركمتكسطية حيث جاء في الكثيقة ما " برشمكنة
:  يمي 

يعبر المشارككف عف قناعتيـ بأف السالـ ك االستقرار ك األمف في منطقة البحر 
األبيض المتكسط يشكمكف مكسبا مشتركا يتعيدكف عمى تشجيعو ك تكطيده بكؿ 

.  تيـالكسائؿ التي بحكز
مف أجؿ ىذا يكافؽ المشارككف عمى قيادة حكار سياسي مكثؼ ك منتظـ يرتكز 

عمى االحتراـ لممبادئ الجكىرية لمقانكف الدكلي ك يعيدكف التأكيد عمى عدد مف 
. األىداؼ المشتركة في مجاؿ االستقرار الداخمي ك الخارجي

:  عمال بيذا يتعيد المشارككف عبر البياف المبدئي عمى ما يمي 
  العمؿ كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة ك اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ك كذلؾ

لمكاجبات األخرل الناتجة عف القانكف الدكلي ك بالتحديد تمؾ التي تنجـ عف الييئات 
. اإلقميمية ك الدكلية المشاركيف فييا

 ذا تنمية دكلة القانكف ك الديمقراطية في جيازىـ السياسي مع االعتراؼ ضمف ق
اإلطار بحؽ كؿ منيـ بحرية اختيار ك تنمية جيازه السياسي ك االجتماعي  

. ك االقتصادم ك القضائي
   احتراـ حقكؽ اإلنساف ك الحريات األساسية إضافة إلى الممارسة الفعمية

ك المشركعة ليذه الحقكؽ ك الحريات بما فييا حريات الرأم ك حرية التجمع 
ك الضمير ك الديف فرديا ك جماعيا مع أعضاء ألىداؼ سممية ك حرية التفكير 

ك  ز بسبب العنصر ك الجنسية ك المغةآخريف في نفس المجمكعة، بدكف أم تميي
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 .الديف ك الجنس
  الحكار ك تبادؿ المعمكمات حكؿ المسائؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ك الحريات

 .الجكىرية ك العنصرية ك كراىية األجانب
 نكع ك التعددية في مجتمعاتيـ ك تشجيع التسامح بيف احتراـ ك فرض احتراـ الت

مختمؼ مجمكعاتيا ك المكافحة ضد مظاىر التعصب ك باألخص العنصرية ك كره 
األجانب ك يشدد المشارككف عمى أىمية التأىيؿ المناسب في مجاؿ حقكؽ اإلنساف 

 .ك الحريات األساسية
  بأنفسيـ مع العمؿ في كؿ احتراـ مساكاة حقكؽ الشعكب ك حقيـ في تدبير شؤكنيـ

لحظة طبقا ألىداؼ ك مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة ك النماذج المالئمة في القانكف 
 .الدكلي، بما فيو تمؾ التي تتعمؽ بكحدة األراضي لمدكؿ

  متابعة إعادة التأكيد عمى حؽ الشعكب في تدبير شؤكنيا بنفسيا مع األخذ بعيف
ضعة لمسيطرة االستعمارية أك ألشكاؿ أخرل االعتبار لمحالة الخاصة لمشعكب الخا

مف السيطرة ك االحتالؿ الخارجيف ك االعتراؼ بحؽ الشعكب باتخاذ التدابير 
المشركعة كفقا لميثاؽ األمـ المتحدة مف أجؿ إنجاز حقكقيـ المطمقة في تقرير 

 .1المصير
كقد كانت خمفية مكضكع حقكؽ اإلنساف في التفكير األكركبي تنطكم عمى 

صد خطيرة مكجية ضد الدكؿ المتكسطية الشريكة مصعدة استخداميا عمى قاعدة مقا
األسس ك المقرارات المتفؽ عمييا في إطار الشراكة كأداة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية 

ليذه الدكؿ ك في مكاجية التكجو األكركبي حاكلت الدكؿ العربية إبداء كجية نظرىا فيما 
كزت عمى أف حقكؽ اإلنساف ال تفرض عمى يخص مكضكع حقكؽ اإلنساف حيث ر

 الشعكب فرضا فمكؿ شعب تاريخو ك لكؿ أمة تراثيا 
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بيف القيـ ك المفاىيـ  ك ثقافتيا الخاصة بيا ك عبر الحكار يمكف التكفيؽ
ك تكريس ذلؾ في إطار عالمي، كما أكدت الدكؿ العربية معارضتيا الشديدة  المشتركة 

أك االنتقائية فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف ك كذلؾ لسياسة فرض المعايير المزدكجة 
. 1استخداـ القكة ك الكسائؿ الالديمقراطية في العالقات الدكلية

ك ىك ما أكدت عميو بنكد إعالف برشمكنة التي نصت عمى التخمي عف التيديد 
أك استخداـ القكة ضد كحدة األراضي أك االستقالؿ السياسي لشريؾ آخر  عف كؿ 

ك لعمنا نستشؼ المكانة المتميزة لتعزيز  2كافؽ مع أىداؼ األمـ المتحدةأسمكب ال يت
الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف في مبادرة الشراكة األكركبية المتكسطية ك ما جاء في 

مف خالؿ ككف الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف أصبح مطمبا أساسيا "  إعالف برشمكنة"
اد األكركبي أك ربطيا عمى األقؿ بالمسار أكركبيا إلنظماـ عدد مف الدكؿ إلى االتح

حيث يظير ذلؾ بشكؿ جمي مف التقارير التي يحرص البرلماف . 3األكركمتكسطي
األكركبي سنكيا عمى نشرىا بخصكص أكضاع حقكؽ اإلنساف في دكؿ العالـ ك منيا 

ك الذم أبدل فيو البرلماف األكركبي  2005الدكؿ العربية كالتقرير  الصادر سنة 
الو مف بعض قضايا حقكؽ اإلنساف في الجزائر خاصة المسار الديمقراطي ك كذا انشغ

في المغرب األقصى حيث أبدل االتحاد انشغالو بما سماه خرؽ المغرب حقكؽ اإلنساف 
.  3باألراضي الصحراكية

ك لعؿ ىذه التقارير ىي إحدل األسباب التي تعتبرىا الدكؿ العربية تدخال في 
.  شؤكنيا الداخمية

                                                 

 1995، نكفمبر 201، العدد 18المستقبؿ العربي السنة "مكقع العالـ العربي في النظاـ العالمي : "سمير أميف  -1
  19  -16ص   -
 16ص : المرجع السابؽ  -2
مركز  –التحديات الداخمية التي يكاجييا العالـ العربي مف كجية النظر األكركبية : باسكاؿ بكني فاس  -3

   81ص  –المستقبؿ العربي  -الدراسات العربي األكركبي
 03ص   –4087عف جريدة  الخبر عدد  -3
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حيث أنو ك منذ أف تقدمت فرنسا ك بريطانيا ك بناءا عمى اقتراح مجمس التعاكف 
لقي ذلؾ " حؽ التدخؿ اإلنساني"األكربي بمبادرة حماية أكراد شمالي العراؽ باسـ مبدأ 

قامة  تأييد البرلماف األكربي ك أصبحت مسألة فرض النمكذج الديمقراطي التعددم كا 
ىذه المؤسسات ك ال سيما البرلماف األكركبي، ك قد  الحريات األساسية تحظى بأكلكية

أصبحت قرارات البرلماف األكربي أشبو بالئحة مف االنتقادات المكجية إلى الحككمات 
: التي ال تحتـر ىذه الحرية أك تمؾ ك منيا

 .التنديد بالقانكف الجزائي اإلسالمي في السعكدية -
 .ة في العراؽالتنديد بانتياؾ الحريات ك باإلعدامات السياسي -
 .القمؽ عمى السجناء السياسييف في سكريا -
 .انتقاد اإلعدامات في مصر ك الجزائر -
 .التنديد بإجراءات القمع في المغرب -
 .التنديد بممارسات الحككمة السكدانية في الجنكب -

: كما اتخذ البرلماف األكربي بعض القرارات لحماية األقميات منيا 
 .حماية األكراد في العراؽ -
 .ية الشعكب غير المسممة في جنكبي السكدافحما -
انتقاد قانكف التعريب في الجزائر باعتباره انتياكا لحقكؽ األمازيغ  -

ك فيما يخص التدخؿ األكربي في الشؤكف العربية عامة ك بالشأف الجزائرم 
خاصة ك إذا كاف ىذا التدخؿ في إطار إعالف برشمكنة ال يعد مقمقا، إال أف ما يقمؽ 

ك الذم انتقد فيو الدستكر  1996ر الذم اتخذه البرلماف األكربي في ديسمبر ىك القرا
الجديد الذم عرضتو السمطات الجزائرية لالستفتاء، إذ أف ىذا الدستكر اعترؼ باليكية 
األمازيغية إلى جانب اليكيتيف العربية ك اإلسالمية لمجزائر عمى قدـ المساكاة معيما، 

ة الرسمية الكحيدة في الجزائر ك أنيا الحد األدنى مف الدفاع إال أف العربية اعتبرت المغ
.  عف اليكية العربية
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لقد تناكؿ انتقاد البرلماف األكربي ىذه النقطة األخيرة معتبرا بأنو مخؿ بحقكؽ 
األمازيغ، كما أضيفت انتقادات حكؿ مسار الحكار السياسي الذم اعتبر غير كاؼ، ك 

.  كذا حكؿ شركط إجراء االستفتاء
غير أنو ال يمكف أف ننفي أف المبادرة الديبمكماسية األكربية باتجاه الحد مف 

السمطكية في العالـ العربي ك كذلؾ باتجاه مزيد مف الديمقراطية قد أدل إلى مزيد مف 
مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية ك في القرار، كما ىي الحاؿ في الجزائر 

. 1الؿ فترة التسعيناتك المغرب خ 1995بعد عاـ 
إال " إعالف برشمكنة"عمى الرغـ مف التحفظات العربية عمى بعض ما جاء في 

أف البعض اعتبره كثيقة متكاممة ك متكازنة ك يعتبر إنجازا ذا مغزل سياسي كبير، فقد 
أكلى في مبادئو ك أسسو التي استند عمييا عناية فائقة بكافة المكاثيؽ ك الشرائع الدكلية 

ادئ ك أىداؼ ميثاؽ األمـ المتحدة، ك ركز عمى المبادئ األساسية  ك مب
المتعمقة بالحقكؽ اإلنسانية ك السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ك خصكصيات 

الدكؿ، ك ركز عمى حؽ السيادة ك عدـ جكاز اكتساب أراضي الغير بالحرب،  
الدمار الشامؿ  ك عمى كحدة أراضي الدكؿ اإلقميمية ك كذلؾ عمى نزع أسمحة 

ك كذلؾ ركز اإلعالف عمى حؽ الشعكب بالتنمية ك حقيا في اختيار نضميا السياسية 
ك االقتصادية ك االجتماعية ك ىك ما يبرز المكانة التي أكالىا اإلعالف لحقكؽ اإلنساف 

.  ضمف مبادئ الشراكة األكركبية المتكسطية
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 -1ط  -ات العربية األكركبية ضع القرار في االتحاد الكركبي ك العالؽ -فؤاد نيرا -محمد مصطفي كماؿ -1
 12 ص 2001بيركت  
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ير مشروع الشرؽ األوسط الكب :المطمب الثاني 
: مفهوم مشروع الشرؽ األوسط الكبير وتطوره  - أ

ك بعد انتياء الحرب الباردة،  –يتعرض العالـ العربي في المرحمة الراىنة 
كىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمى النظاـ العالمي الراىف لمحاكلة صياغة جديدة 

المصالح  سياسية جديدة عمى أسس تتالءـ مع  –ألكضاعو، بتشكيؿ خارطة جغرافية 
ك المعطيات الناشئة عمى صعيد العالقات الدكلية ك تتناسب مع التبادالت الجارية في 
عكامؿ امتالؾ القكة ك مع مسارات العكلمة ك في ىذا اإلطار تـ تبني ما يسمى مشركع 

. الشرؽ األكسط الكبير
إف القاعدة الجغرافية ليذا النظاـ ىي حسب التعريؼ العربي في ىذه المرحمة  
ك عمى كجو التحديد ك الحصر كؿ مف مصر، األردف، فمسطيف، سكريا، لبناف العراؽ 

ك دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي إلى جانب الدكؿ الشرؽ أكسطية غير 
العربية ك يغمب عمى ىذا النظاـ الطابع السياسي برغـ كؿ محاكالت الحديث عف ىذا 

الجانب االقتصادم ما ىك إال جانب مف ك لكف . 1المشركع بكصفو مشركعا اقتصاديا
ىذا المشركع الذم يعتبر مشركعا أمريكيا صرفا عمى اعتبار أف الكاليات المتحدة 

. األمريكية ىي مف يرعى ىذا المشركع ك يعمؿ عمى إقامتو
إف الكاليات المتحدة ركزت اىتماميا في فترة السبعينات عمى تعزيز حقكؽ 

ثـ في فترة حكـ ريغاف جاء التأكيد   2ة األمريكيةاإلنساف كيدؼ لمسياسة الخارجي
ك التأييد لقضية حقكؽ اإلنساف إال أنو أعيد تعريفيا عمى  أنيا تأسيس لمديمقراطية 

، ك بحمكؿ فترة التسعينات ك بانتياء الحرب الباردة تضائؿ 3عمى المستكل العالمي
. لحقكؽ اإلنسافالحافز لدل الكاليات المتحدة لمدفاع عف الحككمات المنتيكة 

                                                 

مركز اإلمارات لمدراسات ك   –13ع  -تناقضاتو –أبعاده مرتكزاتو "المشركع الشرؽ أكسطي : "ماجد كيالي  -1
  10ص  –1998  –1البحكث االستراتيجة ط

 2000يركت سنة ب –ترجمة محمد مصطفى فييـ  –حقكؽ اإلنساف ك السياسة الدكلية : دافيد فكرسايث  -2
 2005سنة  06ع " مجمة المنار العربي"مسألة حقكؽ اإلنساف ك ازدكاجية المعايير :  سميمة كبير  -3
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لقد سبؽ اإلعالف عف مشركع الشرؽ األكسط الكبير، مشاريع أكركبية  
المغاربية التي -ك أمريكية استيدفت المنطقة العربية مف بينيا مشركع الشراكة األمريكية

نسبة إلى نائب " مشركع إيزنستات" بالمشركع الذم أطمؽ عميو اسـ  1998بدأت عاـ 
. 1ألسبؽ إدكارد إيزنستاتكزير التجارة األمريكي ا

ك ييدؼ ىذا المشركع إلى احتكاء دكؿ المغرب العربي لمدخكؿ ضمف المنظكمة 
االقتصادية ك األمنية لمكاليات المتحدة األمريكية ك كذا خدمة األبعاد السياسية ليا، ك 

 .ىذا تمييدا لدمج ىذا الدكؿ في مشركع الشراكة الشرؽ أكسطية
ـ ك اإلطاحة بالنظاـ 2001ر مف سبتمبر عاـ ك قد أدت ىجمات الحادم عش

العراقي باإلدارة األمريكية ألف تفرض تصكراتيا عما أسمتو مشركع الشرؽ األكسط 
الكبير ك الذم يقـك عمى إعادة صياغة كاممة لمخريطة الجيك استراتيجية لمعالـ العربي، 

قراطية في ك قد عبر الرئيس اإلمريكي جكرج بكش اإلبف نفسو عف نشر قيـ الديـ
عشية اجتياح العراؽ أماـ  2003فبراير سنة  26الشرؽ األكسط ك ىذا ما أعمنو في 

، كما تـ في اإلطار نفسو اإلعالف عف دعـ منتدل (AEI)مؤسسة األبحاث اإلمريكية 
اإلصالح القانكني ك اإلدارم، ك الذم يعني بالدرجة األكلى دكؿ المنطقة باستثناء 

ذا المشركع بإدارة الدكلة عمى أساس أنو ضركرة لألمف إسرائيؿ، ك قد تـ عرض ق
القكمي األمريكي، ك أف تطكير الشرؽ األكسط سيضع نياية لإلرىاب الدكلي الذم 

. 2يجتاح العالـ
التابع لكزارة الخارجية األمريكية ك ( MEPI)يقـك مشركع شراكة الشرؽ األكسط 

رات لبعض منظمات الشرؽ الذم يدعـ عددا مف برامجو ببضعة مالييف مف الدكال
األكسط تحت دعكل دعـ دكر تمؾ المنظمات في السعي نحك اإلصالح، ك قد تـ 

                                                 

1-www.Elasr.com – 13.00اطالع عمى المكقع   20/05/2019القاىرة / رضا عبد الكدكد  
( السفير)الماليزية جريدة تصريح مياتير محمد في افتتاح المؤتمر اإلسالمي حكؿ اإلرىاب في بكتراجايا  -2

17/10/2003 
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تصكير المشركع عمى أنو بارقة أمؿ لمعالـ العربي ك كانت كزارة الخارجية األمريكية 
مميكف دكالر أماـ كبرل الشركات المستثمرة في مشركع  90أعمنت عف مشركع قيمتو 

. 2003بير لسنة الشرؽ االكسط الؾ
إف مشركع شراكة الشرؽ األكسط الذم يميد لمشركع الشرؽ األكسط الكبير 
يرتكز عمى أربعة أىداؼ منيا اليدؼ السياسي ك الذم يدكر حكؿ ترقية المجتمع 

. المدني ك تعزيز دكلة القانكف ك تعزيز التعددية اإلعالمية
خارجية األمريكية ك مشركع الشراكة في الشرؽ األكسط الذم طرحو كزير اؿ

جاء كالتزاـ مف الكاليات المتحدة بالقياـ بإصالح سياسي  2003ككلف باكؿ بداية سنة 
. ك اقتصادم ك اجتماعي في المنطقة

يرتكز المشركع األمريكي لفرض الحرية في الشرؽ األكسط عمى نفس ما جاء 
ريقيا  في مشاريع سابقة في أمريكا الالتينية ك أكركبا الكسطى ك آسيا ك إؼ

ك تعمؿ الكاليات المتحدة حاليا لتككيف الكفاءات الالزمة في الشرؽ األكسط لمراقبة 
ك  1تنظيـ ك إدارة االنتخابات نقؿ األحداث في الصحافة ك االحتكاؾ بالمجتمع المدني

ىك ما كرد في تقرير الخارجية األمريكية عف أكضاع حقكؽ اإلنساف في العالـ لسنة 
بمدا ك الذم في مكضكعو تحميؿ  196رير نتائج التحقيقات في حيث يقدـ التؽ 2003

حالة الديمقراطية ك حقكؽ اإلنساف في العالـ ك ىذا لتكظيؼ السياسة األمريكية لترقية 
لقد تضمف . حقكؽ اإلنساف ك البرامج الجديدة التي تريد طرحيا الحتراـ ىذه الحقكؽ

كما يرل التقرير أف . العربي التقرير حاالت عف أكضاع حقكؽ اإلنساف في العالـ
األكضاع العالمية لحقكؽ اإلنساف ىي إحدل ركائز السياسة األمريكية خاصة بعد 

 .2001ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 
 

 

                                                 

1- www.state.com supportive humain richts and demorrary  20/05/2019  اطالع عمى
13.00المكقع    
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عف حاؿ االتحاد يكرس ما جاء في تقرير  2002إف خطاب الرئيس بكش سنة 
ة ستبقى مدافعة عف المبادئ كزارة الخارجية األمريكية حيث صرح أف الكاليات المتحد

غير المتفاكض بشأنيا فيما يخص كرامة اإلنسانية ك الحفاظ عمى الحقكؽ ك احتراـ 
.  1المرأة ك الممكية الخاصة ك حرية التعبير ك العدالة ك حرية المعتقد

إف ىذا المشركع األمريكي جاء في بيئة إقميمية ك دكلية معكقة إلقامتو عمى 
ربية تعتبر مثؿ ىذا المشركع تدخال في شؤكنيا الداخمية خاصة األرض ككف الدكؿ الع

مع استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية ك االحتالؿ األمريكي لمعراؽ ك 
. األكضاع غير المستقرة في لبناف ك السكداف ك الصكماؿ

ة لقد أدت تحفظات الدكؿ العربية ك األكركبية عمى المشركع بالكاليات المتحد
كضعت لو أىداؼ أكثر " الشرؽ األكسط األكسع"إلى تعديؿ ىذه المبادرة تحت مسمى 

تكاضعا ك تـ إقراره داخؿ مجمكعة الدكؿ الثماني عمى ىامش القمة التي احتضنتيا 
.  2004جكاف  10إلى  8جزير سي إسالند بجكرجيا مف 

اطية عمى كانت نقطة الخالؼ الرئيسية في القمة ىي العراؽ ك إضفاء الديمقر
الشرؽ األكسط ك قد استقبؿ قادة الدكؿ الثماني عمى مائدتيـ رؤساء دكؿ كؿ مف 
أفغانستاف ك الجزائر ك البحريف ك العراؽ ك األردف ك اليمف ك تركيا لبحث مشركع 

. 2الشرؽ األكسط الكبير الذم تقمص إلى شرؽ أكسط مكسع ليشمؿ إفريقيا
ك الخاصة بالمشركع فإنيا تستكحي ك ىذا مف خالؿ كثيقة العمؿ التي نشرت 

برنامجيا مف خالؿ تقارير أعدىا كؿ مف الصندكؽ العربي لمتنمية االقتصادية  
ك االجتماعية ك المكتب اإلقميمي لبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية حكؿ مستكل الفقر ك 
لى األمية ك البطالة في البمداف العربية ك تكجيت كاشنطف إلى دكؿ المجمكعة مشيرة إ

                                                 

 2003تقرير كتابة الدكلة األمريكية لمخارجية حكؿ أكضاع حقكؽ اإلنساف في العالـ لسنة  -1
 2004أكتكبر، نكفمبر   –03الطبعة العربية، عدد  Jeune afriqueة مجؿ -2
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ك ( مسار برشمكنة)المتكسطية -تكامؿ مشركعيا مع مبادرات مكازية كالشراكة األكركبية
.  1مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطية التي أطمقتيا كزارة الخارجية األمريكية

: مضمون مشروع الشرؽ األوسط الكبير و محاوره األساسية  - ب
ف حيث تتكالى يتككف مشركع الشرؽ األكسط الكبير مف مقدمة ك ثالثة عناكم

اإلحصائيات الكارثية عف الكضع في المنطقة العربية بعد المقدمة ثـ يستعرض 
المشركع النكاقص التي حددىا تقرير األمـ المتحدة حكؿ التنمية البشرية العربية  

: ك العناكيف الثالثة ىي 
 .تشجيع الديمقراطية -1
 .الحكـ الصالح ك بناء المجتمع المعرفي -2
. صاديةتكسيع الفرص االقت -3

ك في ىذا اإلطار سنتطرؽ إلى ما تضمنو محكر تشجيع الديمقراطية الذم حمؿ 
: جممة مف االقتراحات اإلصالحية في مجاالت سياسية ك أىـ األفكار ىي كالتالي

  تعاني البمداف العربية مف نقص فادح في الحرية يضعؼ التنمية البشرية
 .فييا

 المنطقة مقابؿ أربعة حرة جزئيا تصنيؼ إسرائيؿ كدكلة كحيدة حرة تماما في. 
 يتكؽ معظـ الشباب العربي إلى الديمقراطية ك يرفض االستبداد. 
  العالـ مف حيث التعبير عف المنطقة العربية تأتي في المرتبة األدنى في

 .ك المسائمة الرأم 
  حث مجمكعة الثماني عمى تعزيز االنتخابات الحرة في المنطقة عف طريؽ

نية لمراقبة االنتخابات ك تسجيؿ الناخبيف ك رعاية تقديـ مساعدات تؽ
الزيارات المتبادلة بيف أعضاء البرلمانات ك االىتماـ بصياغة التشريعات  
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 .ك تمثيؿ الناخبيف
 إنشاء معاىد لتدريب النساء عمى المشاركة في الحياة السياسية ك المدنية. 
 فييف ك رعاية برامج االىتماـ بكسائؿ اإلعالـ المستقمة ك تنظيـ زيارات لمصح

تدريب ك تقديـ زماالت دراسية ك إقامة ندكات ضمنيا المنظمات غير 
. 1الحككمية الخاصة بحقكؽ اإلنساف ك كسائؿ اإلعالـ

غير أف ىذا المشركع اعتبر شكال مف أشكاؿ التدخؿ خاصة إذا ما تفحصنا ما 
لـ العربي فكزيرة جاء مف خالؿ تقرير الخارجية األمريكية عف حقكؽ اإلنساف في العا

رغـ أف حريات األفراد ك "الخارجية األمريكية ككندكليزا رايس، قالت في سياؽ التقرير 
حقكقيـ يمكف قمعيا لمدة مف الزمف مف قبؿ أنظمة متسمطة  

. 2"ك فاسدة، فإف التاريخ يبيف أف التقدـ باتجاه الديمقراطية أمر حتمي ال مفر منو
ف الكاليات المتحدة قامت بدعـ جيكد اإلصالح يفيد التقرير السابؽ الذكر بأ

المحمية في مختمؼ أنحاء المنطقة مف خالؿ إقامة شراكات مع الزعماء  
ك القادة اإلقميمييف ك المسؤكليف الحككمييف المنفتحيف ك النشطاء في المجتمع المدني  

ك ممثمي كسائؿ اإلعالـ ك شجعت عمى تحسيف مستكل الشفافية ك المصارحة  
لفاعمية ك االنتخابات في المؤسسات العامة، بالدكؿ المعنية عبر تطكير القدرات ك ا

اإلدارية ك المالية ك التكسع في مستكل الخدمات االجتماعية ك زيادة المسائمة القانكنية، 
كما ضغط المسؤكلكف األمريكيكف عمى ممثمي الحككمات ك مندكبييا مف أجؿ اتخاذ 

. يمقراطيخطكات فعالة نحك التحكؿ الد
ىذا ك أشار التقرير إلى أف جيكد تحريؾ المجتمع المدني شيدت تقدما ممحكظا 
رغـ العقبات، إذ رفعت الكاليات المتحدة مستكل الكعي لدل المسؤكليف الحككمييف حكؿ 
أىمية دكر المجتمع المدني في الدكؿ الديمقراطية ك عممت مف خالؿ برامج التبادؿ ك 
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.  يع قياـ منظمات شبابية لممشاركة في اإلدارة ك الحكـ المحميالمنح الدراسية عمى تشج
: موقؼ الدول العربية من مشروع الشرؽ األوسط الكبير  -ج

مف كجية النظر العربية ليذا المشركع فإنو جكبو بانتقادات حادة حيث أعتبر 
ره تدخال سافرا في الشؤكف الداخمية لمدكؿ العربية ك األكثر مف ذلؾ أف البعض اعتب

محاكلة أمريكية لفرض ديمقراطية شكمية لممكاطف عمى حساب حرية الكطف  
ك سيادتو، كما يرل بعض المثقفيف العرب أف ىذا المشركع ىك محاكلة أمريكية لحماية 
مصالحيا في المنطقة ك أنو سيشكؿ مطية لمتدخؿ العسكرم لكؿ مف يتصدل لو كما 

ك منذ نشر المبادرة فإنيا . 1مستقبالحدث في العراؽ ك قد يحصؿ لدكؿ عربية أخرل 
ال تزاؿ تثير اعتراضات متكاصمة في العالـ العربي، بدأ بتعريؼ مفيـك الشرؽ األكسط 

الكبير حيث يضـ إضافة إلى البمداف العربية كال مف أفغانستاف 
ك إيراف ك باكستاف ك تركيا ك إسرائيؿ ك ىي دكؿ ال جامع ليا سكل انتمائيا إلى 

م تعبر عف أعمى نسبة عداء لمكاليات المتحدة األمريكية ك قد جاء أكؿ المنطقة الت
االنتقادات ك ألذعيا مف رئيس تحرير تقرير التنمية البشرية العربية المصرم نادر 
فارغاني الذم استنكر كضع كاشنطف يدىا عمى التقرير حيث أشار إلى أف الميمة 

ء رأييا في المشركع تبرىف عف العقمية الممنكحة لمدكؿ الثماني ك الدكؿ العربية إلبدا
المتعجرفة لإلدارة األمريكية الحالية تجاه سائر العالـ ك سمككيا كأنيا تتحكـ بمصائر 

. 2الدكؿ ك الشعكب
ك كانت كزيرة الخارجية األمريكية ككندكليزا رايس قد دعت في محاضرة ألقتيا 

م الشرؽ األكسط،  بالجامعة األمريكية بالقاىرة إلى تغييرات ديمقراطية ؼ
 ك انتقدت تعامؿ السعكدية مع مطالب اإلصالحييف في المممكة، ك دعت سكرية إلى 
أف تأخذ بجدية التغيرات الجارية في المنطقة، ك قالت أف بالدىا ستدعـ كؿ الجيكد 
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  1اإلصالحية في المنطقة ، ك أنيا تعتبر المممكة األردنية نمكذجا لإلصالح في المنطقة
رفض العربي الرسمي، ك كذلؾ الذم يعبر عنو المثقفكف العرب بالكاد يكميا، ك يقـك اؿ

عمى مبدأ السيادة ك استقاللية القرار ك رفض اإلصالحات مف الخارج ك ما شابو ذلؾ، 
ك رفضت مصر ك السعكدية في بياف مشترؾ المشركع األمريكي حيث صرح الرئيس 

لتصدم ليا مف المجتمعات ك المصرم حسني مبارؾ أف ىذه األفكار البد مف ا
أصحاب الرأم في الدكؿ العربية ك كأف المنطقة ليس فييا شعكب  

. 2أك مجتمعات أك أف أراضييا فاقدة لمسيادة
األقنعة المتعددة التي تستعمميا  3ك استنكر بدكره الرئيس السكرم بشار األسد

اؿ التفتيش األممية الكاليات المتحدة مف أجؿ السيطرة عمى العراؽ ك العالـ ك ىي أعـ
ك قرارات مجمس األمف الدكلي ك أسمحة الدمار الشامؿ ك مسألة الديمقراطية ك حقكؽ 

. اإلنساف
ىذا ك لـ يستقطب المشركع التيار الرافض فقط بؿ استقطب أيضا مف يؤيده 

لسبب ىك أف . فإلى جانب الرافضيف لمشركع الشرؽ األكسط الكبير ىناؾ المؤيدكف لو
ىك أفضؿ ضمانة متكفرة لمتغيير السممي في المنطقة العربية، حيث أنو  ىذا المشركع

ال مصمحة ألحد، ال لشعكب المنطقة ك ال لحكاميا، ك ال لمعالـ الخارجي، في تغييرات 
دمكية تككف أداتيا الحركب األىمية ك اإلرىاب الداخمي ك يضيؼ المؤيدكف لممشركع 

لرقابة األمريكية األكربية أفضؿ بكثير مف أف التغيير التدريجي السممي، تحت مظمة ا
االنييارات التي يمكف أف تعقبيا حركب أىمية، ك طائفية، يمكف أف تمزؽ أكثر مف بمد 

في المنطقة العربية، ك كاف رئيس مركز ابف خمدكف لمدراسات اإلنمائية سعد الديف 
األكسط الكبير  لتحقيؽ الديمقراطية في الشرؽ  إبراىيـ قد رحب بالمبادرة األمريكية
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ك إرساء مجتمع مدني  خالص مف استفراد الحكاـ بالسمطة بصفتيا السبيؿ الكحيد لؿ
. 1قائـ عمى أسس التعددية ك االنفتاح ك احتراـ حقكؽ اإلنساف

إف ما يالحظ مف خالؿ ما سبؽ التطرؽ لو ىك أف الديمقراطية المستخدمة عمى 
ك لكنيا كسيمة لبناء نظاـ دكلي جديد  سبيؿ العقيدة السياسية ليست غاية في ذاتيا،

يعكس التالشي العممي ليامش االستقالؿ الذاتي لمكثير مف دكؿ العالـ ك مف ضمنيا 
الدكؿ العربية، ك يميد في الكقت نفسو لعممية تكحيد المصير العالمي  

ك السياسة الدكلية ، ك بالتالي فإف النظاـ الدكلي الجديد ك ىك يعتمد الديمقراطية  
إيديكلكجيا مييمنة، إنما يعتمد الديمقراطية األمريكية بعبارة أخرل إف تعامؿ الكاليات ؾ

. المتحدة مع الديمقراطية ىك تعامؿ براغماتي أساسو المنفعة
إف الديمقراطية األمريكية ىي التي تتمتع بالقبكؿ في نظر الكاليات المتحدة 

مع الديمقراطية ضمف ىذا اإلطار بسبب النفع الذم تحققو ك تعامؿ الكاليات المتحدة 
ىك الذم يفسر مكقفيا المعارض اتجاه بعض التجارب الديمقراطية التي قد ال تدخؿ 

.  ضمف ىذا اإلطار
ك ليذا نجد أف مشركع الشرؽ األكسط الكبير ىك النمكذج األمريكي لمديمقراطية 

.  2ك الذم تسعى جاىدة لفرضيا عمى المنطقة العربية
عربية تجرأت عمى رفض اإلمالءات األمريكية في مجاؿ إف بعض الدكؿ اؿ

الديمقراطية ك اإلصالح، ك ىذا ال يعني أف تمؾ الدكؿ ك غيرىا ليست في حاجة إلى 
تحقيؽ إصالحات، بؿ أنيا تؤكد أنيا ستنفذ اإلصالحات التي يطمبيا الناس كفقا 

. لممصمحة الكطنية
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لقد الحظنا من خالل دراستنا ىذه أن حقوق اإلنسان في العالم العربي، يعترض رقييا و 
تعزيزىا عقبات كثيرة، و متداخمة يرتبط بعضيا بتاريخ المنطقة الذي غمب عميو االستبداد ويرتبط 

و السياسي و البعض اآلخر التي يرتبط باألوضاع  بعضيا بالجانب االقتصادي و االجتماعي 
. ة العربية و موقف السمطات السياسية فيياالداخمي

و الحريات اإلنسانية  و من حيث الواقع فإن الدول العربية قد نصت عمى معظم الحقوق 
في دساتيرىا، لكن بالمقابل نجد انتشارا واسعا لمتشريعات االستثنائية و قوانين الطوارئ و األحكام 

بيق العممي لتمك النصوص، و ما مشروع ميثاق العرفية، فالعبرة ليست بالنص إنما العبرة بالتط
إال خير مثال عمى ىذا القصور في تطبيق  1995حقوق اإلنسان العربي الذي تم اعتماده سنة 

  .1النصوص حيث أن أيا من اآلليات التي نصت عمى إنشائيا ليست فعالة
و حرياتو، إن اإلنسان العربي ال يزال يعاني من التعسف و الظمم و عدم احترام حقوقو 

حتى و إن كانت بعض الدول العربية و ليس كميا قد صادقت عمى عدد كبير من المواثيق و 
اإلعالنات بيذا الصدد، و قد أصبح معروفا أن قضية حقوق اإلنسان باتت اليوم عالمية األبعاد، 

قضية  و أن التعاون الدولي و نمو مفيوم اإلنسانية بوصفيا كال ال يتجزأ، قد ساعد عمى تدويل
حقوق اإلنسان و ىذا ما اطمعنا عميو في دراستنا ىذه من خالل التعرض لمتدخل الخارجي في 

. الشؤون الداخمية لمدول العربية سواء كان ذلك تدخال مباشرا أو غير مباشر
من ىنا نالحظ أن قضية حقوق اإلنسان في العالم العربي تتنازع مسألة ترقيتيا جانبان  

و المتنوعة المذكورة، يتمثل و باإلضافة إلى العقبات العديدة  الداخمي فو داخمي و خارجي، أما
أيضا في غياب اإلرادة السياسية لمسمطات العميا في البمدان العربية في ترقية ىذه الحقوق ىذا 
من جية و من جية ثانية ىو غياب الوعي عمى المستوى الجماىيري بيذه الحقوق رغم بعض 

ظمات المجتمع المدني كالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان و نقابات المحاوالت من جانب من
ما أ، و2الكفيمة بتنمية ثقافة حقوق اإلنسانالتي تعد الوسيمة األكثر نجاعة والمحاميين العرب و 
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الجانب الخارجي فيظير أن ىناك نوعا من التداخل في أىدافو، فاليدف الرئيسي المعمن من 
ار حماية حقوق اإلنسان و ىذا بأشكال مختمفة تترجميا الضغوط وراء التدخل األجنبي ىو شع

الديبموماسية و االقتصادية و ىو ما تعرضنا لو في دراستنا من خالل التطرق لمعقوبات 
و ليبيا، كما تصل ىذه  االقتصادية و السياسية التي تعرض ليا العراق و الصومال و السودان 

لعسكري كما وقع في العراق بغرض إطاحة نظام الضغوط في أقصى درجاتيا إلى التدخل ا
و الذي يظير في ظاىره سممي تحت مسمى  الحكم فيو و قد استجد نوع جديد من التدخل 

مبادرات الشراكة، كما ىو الحال بالنسبة لمشراكة األوربية المتوسطية أو مشروع الشرق األوسط 
جاء عكس ما ىو معمن بشأنو من أنو  الكبير، لكن ىذا التدخل إذا ما تفحصنا نتائجو فنجد أنو

بغرض حماية حقوق اإلنسان فغزو العراق و ما جرى من فضائع ضد اإلنسانية في الفترة التي 
العربية -، أما مبادرات الشراكة الغربية1تمت انييار النظام فيو تبين ما مدى سمبية ىذا التدخل

في حد ذاتيا كونيا تعبر عن التدخل الصارخ في فيي تالقي معارضة من األنظمة و الشعوب 
ايير مزدوجة في تعامميا الشؤون الداخمية لمدول العربية و ىذا راجع الستعمال الدول الغربية لمع

العالم، فقد ظير عمى أرض الواقع أن دول الغرب ال تقوم بكبح  حقوق اإلنسان في  مع قضايا
التي تفتقر األىمية  ا تمت من قبل الحكوماتاالنتياكات المتعمقة بحقوق اإلنسان إال إذ

و اإلستراتيجية بينما تكون الدول الغربية نفسيا ىي السباقة إلى انتياك حقوق االقتصادية 
. اإلنسان عندما يتعمق األمر بمصالحيا وحقوقيا

وتستغل الواليات المتحدة األمريكية كونيا القوة األولى عالميا والمييمنة عمى قرارات 
المتحدة لتحقيق مصالحيا في المنطقة العربية إذ من الواضح أن تطبيق قرارات الشرعية األمم 

الدولية ال يتحقق في حالة معاقبة العرب أما ما ىو لصالح العرب من قرارات فيظل حبرا عمي 
ورق ولعل أبرز مثال االنتياكات الصارخة التي تمارسيا إسرائيل يوميا في فمسطين من 

ضد المدينين دون إن يحرك أحد ساكنا وما يمكن أن نقولو في األخير ىو أن  اعتداءات متكررة
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الحماية الدولية لحقوق اإلنسان محبذة  وال يوجد عمييا أي تحفظات طالما أنيا تمارس بعيدا عن 
.  استغالل الدول الكبرى لشعوب الدول النامية

من أن تنطمق من الدول  بدمن ىنا فإن مسألة االىتمام بحقوق  اإلنسان والعناية بيا ال
العربية نفسيا وأن حركة حقوق اإلنسان يجب أن تتخذ من الساحة العربية مكانا النطالقيا في 

ثم التعاون مع الجيات الدولية لتدعيم جيودىا وتعظيم , تعزيز حقوق اإلنسان وبث الوعي بيا
و البد لممجتمع , وحرياتودورىا بما يضمن المحافظة عمى كرامة اإلنسان العربي واحترام حقوقو 

العربي من مراجعة  أوضاعو واالعتماد عمي قواه الكامنة لمواكبة التطورات الدولية لحقوق 
وال أحد يجادل في أن حركة حقوق اإلنسان في العالم العربي في تطور لكنو يبقى , اإلنسان 

لة وأخرى نظرا بطيئا بسبب ما يعترضو من معوقات وتفاوت في مفيوم حقوق اإلنسان بين دو
قوق اإلنسان لمتباين االقتصادي واالجتماعي الثقافي بين ىاتة الدول وىذا ما أثر عمى حركة ح

  العربية، التي تطورت
حركة جماىيرية فاعمة في المجتمع، لذلك  ت نخبوية معينة دون أن تتطور إلىلدى فئا

ن ذلك ركن أساسي لحماية فالبد من توعية الجميور العربي بشتى فئاتو بحقوقو و حرياتو، أل
ىذه الحقوق و تعزيزىا، كما أنو البد من التعامل مع حقوق اإلنسان و عدم حصرىا بنخبة أو 

طبقة معينة و البد من التعامل معيا ككل متكامل و عدم الفصل بينيا فبدون ديمقراطية ال توجد 
و بين  و االقتصادي  حقوق اإلنسان لذلك فال يجب الفصل بين النضال السياسي و االجتماعي

النضال من أجل الديمقراطية و حقوق اإلنسان ليذا فإن مستقبل ىذه الحقوق يتحدد بقدرة الدول 
.     االجتماعيةتوفير الفرص المتكافئة و العدالة العربية عمى تحقيق التنمية و 
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 مــلخص المذكرة

أن حقوق اإلنسان في العالم العربي، يعترض رقييا و تعزيزىا عقبات كثيرة، و 
متداخمة يرتبط بعضيا بتاريخ المنطقة الذي غمب عميو االستبداد ويرتبط بعضيا بالجانب 
االقتصادي و االجتماعي  و السياسي و البعض اآلخر التي يرتبط باألوضاع الداخمية 

. العربية و موقف السمطات السياسية فييا
و من حيث الواقع فإن الدول العربية قد نصت عمى معظم الحقوق  و الحريات 

ة و قوانين اإلنسانية في دساتيرىا، لكن بالمقابل نجد انتشارا واسعا لمتشريعات االستثنائي
الطوارئ و األحكام العرفية، فالعبرة ليست بالنص إنما العبرة بالتطبيق العممي لتمك النصوص، 

إال خير مثال  1995و ما مشروع ميثاق حقوق اإلنسان العربي الذي تم اعتماده سنة   
عمى ىذا القصور في تطبيق النصوص حيث أن أيا من اآلليات التي نصت عمى إنشائيا 

إن اإلنسان العربي ال يزال يعاني من التعسف و الظمم و عدم احترام حقوقو و   الةليست فع
حرياتو، حتى و إن كانت بعض الدول العربية و ليس كميا قد صادقت عمى عدد كبير من 

المواثيق و اإلعالنات بيذا الصدد، و قد أصبح معروفا أن قضية حقوق اإلنسان باتت اليوم 
لتعاون الدولي و نمو مفيوم اإلنسانية بوصفيا كال ال يتجزأ، قد ساعد عالمية األبعاد، و أن ا

عمى تدويل قضية حقوق اإلنسان و ىذا ما اطمعنا عميو في دراستنا ىذه من خالل التعرض 
لمتدخل الخارجي في الشؤون الداخمية لمدول العربية سواء كان ذلك تدخال مباشرا أو غير 

 مباشر
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