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ب

اإلهـــــــــداء
أهدي هذا اجلهد إيل زهرة عمري اليت رافقتين دوما يف مسريتي العلمية أمي احلبيبة محاكي اهلل ورعاكي .
إىل من أرشدني إىل طريق اإلميان والعلم ،وزرع يف نفسي بذور األمن واإلطمئنان النفسي ،والدي الغايل،
أمدّ اهلل يف عمره.
إىل من أناروا دربي وعلموني أن أمشي فوق األشواك وأسرب أووار احلياة بالعلم واأللقاق إىل ددوتي ومللي
األعلى إىل ألوتي " هاشم  ,هشام ,أحمد ,حاتم" أهدي هلم هذا العمل العلمي وأمتنى أن أبقى عند
حسن ظنهم بي .
إىل من كانن سندًا يل وعوناً منذ أن إستقبلتين الدنيا رحيانات دليب ألواتي احلبيبات.
إيل من دعموني يف مسريتي التعليمية أصددائي وصديقاتي .
إىل كل من أهنكه القلم سعيا وراء العلم واملعرفة.


ت

الشكر والتقدير
يقول سبحانه تعايل " لئن شكرمت ألزيدنكم " صدق اهلل العظيم
سورة إبراهيم " آية " 7
بعد الشكر واإل متنان هلل سبحانه وتعاىل علي ما أنعمه عليَ من فضله وكرمه ما مكنين من إجناز رساليت  ,أتقدم بعظيم الشكر
والتقدير جلامعيت جامعة األزهر  ,وعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  ,وكلية االدتصاد والعلوم اإلدارية ملا بذلوه ويبذلوه
من عطاء دائم خلدمة العلم والبحث العلمي ،يسعدني أن أيفَ صاحب احلق حقه ،وذا الفضل فضله وأشري بالبنان ،وأزجي
جبزيل الشكر والعرفان ولالص اإل متنان إيل األستاذ الدكتور الفاضل كمال األسطل ذاكرة وشاكرة فضله وجهوده وتوجيهاته من
لقال إشرافه الكريم على رساليت الذي مل يبخل عليّ بتوجيهاته القيمة ،وعلي تشجيعه الدائم يل فكان يل نعم املشرف
واألب الذي تعلمت منه الكلري ،فلك مين فائق عبارات اللناء والوفاء ,اللهم أجزه لري اجلزاء من فيض نعمك وكرمك وأجعله
لكل من يهتدي للعلم طريقا اللهم آمني.
كما وأددم جزيل الشكر والعرفان لكل من الدكتور :أمين عبد العزيز شاهني ..منادشاً داللياً
والدكتور :إبراهيم حممد املصري ..منادشاً لارجياً.وذلك لقبوهلما التكرم مبنادشة رساليت  ,والذي زادني وإياها هبم شرفاً
ورفعةً.
كما أددم جزيل الشكر للدكتور /مسري أبو مدهلل عميد كلية ا إلدتصاد والعلووم اإلداريوة يف جامعوة األزهور وأدودم جزيول الشوكر
واإلمتنان هليئة التدريس يف دسم الدراسات العليا للعلوم السياسية ,يف جامعة األزهر بغزة كلٌ بإمسه ومكانته العلمية.
كما ال يفوتين أن أعرب عن شكري وتقديري إىل لعائليت الكرمية اليت أحاطتين باحملبة واإلهتمام والدعم سائلة اهلل العلي القدير أن
يعينين علي رد بعضاً من هذا اجلميل.
" ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم"..
)سورة اجلمعة/اآلية.(4
الباحووولة :إنعوووووووام أبو مور

ث

ملخص الدراسة
تمحورت هذه الدراسة في تناول مفهوم األمن اإلنساني في حقل نظريات العالقات الدولية من خالل
مقاربة معرفية ,وأشارت إلي التحوالت التي طرأت علي مفهوم األمن في فترة ما بعد الحرب الباردة,
وانتقال المفهوم األمني من مفهومة العسكري إلي األمن الجماعي ,ومن ثم إلي مفهوم األمن اإلنساني,
الذي يركز علي الفرد كوحدة تحليل أساسية في النظام الدولي.
هذه الدراسة تتناول بعد أمني يعتبر من أهم أبعاد األمن بشكل عام إنه البعد اإلنساني ,وقامت
بتوضيح تعريفات هذا المفهوم وعددت أبعاده والمرتكزات التي يرتكز عليها ,ومن ثم وضحت أهم
المهددات التي تهدد مفهوم األمن اإلنساني .كما تتمحور هذه الدراسة في عرض ألهم نظريات
العالقات الدولية التي أولت هذا البعد اهتماما كبي ار.
تأتي فكرة الدراسة بأنها تستعرض النظريات الوضعية مثل النظريات التقليدية ومنها (النظرية الواقعية,
والنظرية الواقعية الجديدة ,والنظرية البنيوية ,والنظرية الليبرالية) ,والنظريات ما بعد الوضعية مثل
(النظرية النقدية والنظرية البنائية) في العالقات الدولية ودورها في تعريف مفهوم األمن اإلنساني ,وذلك
من خالل التحليل اإلبيستيمولوجي لكافة النظريات من الناحية البنائية المعرفية لمفهوم األمن االنساني.
تكمن أهمية الدراسة بأنها دراسة مقاربة جديدة لمفهوم األمن اإلنساني ,وذلك بإستخدامها لمنهج حديث
في الدراسات األمنية له أهميته في موضوع الدراسة المنهج اإلبستيمولوجي الذي يختص بالتحليل
البنائي المعرفي النقدي لنظريات العالقات الدولية من خالل تعريفها لمفهوم األمن اإلنساني.


ج

حددت هذه الدراسة مشكلة الدراسة بسؤال رئيسيا :ما هو التنظير الفكري لمدارس العالقات الدولية
لمسألة األمن اإلنساني في ظل المتغيرات الدولية الراهنة؟ وقدمت الدراسة تحليال معمقا لإلجابة علي
أسئلة الدراسة الفرعية من خالل فصول الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى أهداف عدة أبرزها التعرف علي جذذور وبذدايات مفهذوم األمذن اإلنسذاني ومعرفذة
أبعذاد هذذا المفهذوم ومهدداتذه  ,كذذلك التعذرف علذي األطذر النظريذة فذي العالقذات الدوليذة والتذي قذدمت
إسهامات بارزة في دراسة مفهوم األمن اإلنساني ومنها )الواقعية ,الليبرالية ,النقدية ,البنائية).
أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ,التأكيد علذي أهميذة الفذرد بإعتبذاره وحذدة تحليذل مركزيذة
في السياسة الدولية وأن مفهوم األمن اإلنساني مفهوم حديث يجب علي كافة األطر الدولية والمنظمذات
الدولية أن تولي اإلهتمام األكبر به وذلذك لحمايذة كيذان الفذرد ,كمذا أوصذت الد ارسذة بأنذه يجذب اإلهتمذام
بالد ارسذذات األمنيذذة وخصوص ذذا ظ ذواهر التغي ذذر فذذي مفه ذذوم األمذذن ألن الزي ذذادة مذذن ه ذذذه الد ارسذذات تث ذذري
الدراسات األمنية ,وخصوصا في مجال العالقات الدولية.


ح

Abstract
The study focuses on the study of the human security’s concept in the international
relations (IR) theories’ field, through the use of the epistemology theory. It indicates the
beginning of the changes which have occurred in this concept in the post-cold war period,
in which the security’s concept has transmitted from its military features that considers the
State as the sole analysis unit in the international system, to the Human Security’s concept
which concentrates on the individual as an essential analysis unit.
The study points out the Human’s dimension, which considers one of the most important
security dimensions. It clarifies definitions of this concept and its dimensions and
fundamentals. The study also explains the most important obstacles which harm the
Human Security. Moreover it shows the IR theories which pay attention to the concept.
IT states the IR theories’ role in the defining the Human Security concept, in a bid to reach
the most suitable theory that explains the concept via the epistemology analysis for all the
theories based on the constructive epistemology of the Human Security concept.
The importance of the study lies at its use of the epistemology approach which defines the
Human Security concept through a structural cognitive critical analysis of IR theories.
The main question of this study is:what is the intellectual theorizing schools of
international relations to the issue of human security in the light of the current international
variables?
The study offers deep analysis to answer the study’s main question as well as its subquestions through the study chapters.
It aims at achieving several objectives, the most notably on is to identify the roots of the
Human Security concept, and to acknowledge its dimensions and the obstacles which
threats the Human Security, in addition to know the theoretical frameworks in the IR field
that have contributed effectively in the concept of the Human Security study (including the
realism, liberalism, the critical one and the constructivism).
The study concludes several outputs; the most important one is the examination of the
study hypothesis that the wide varieties of the theoretical explanations and conceptual
among the IR theories indicate the high differences at their interpretations of the concept of
human security.

خ

Finely, the study recommends the emphasizing the importance of individual as a central
analysis unit on the international politics, pointing out that the concept of human security is
a modern concept that whole the international frameworks and international organizations
should pay great it ( the concept ) attention, to protect the individual entity. In addition the
study recommends that the security studies should focuses on and care about the security
concept, because the increasing in such studies could enrich the security studies,
particularly in the IR field.
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 .1.1المقدمة
من بين اإلف ارزات المفاهيمية للعولمة والتحوالت في حقل العالقات الدولية هو التوسع اإلبيستيمولوجي
(المعرفي) ,أو توسع البراديغمات  paradigmsوالتوسع النقدي ليشمل الدراسات األمنية فينتقل إلي
التركيز علي النقاط العامة في األمن لينتقل إلي جزئيات األمن سواء ثقافية ,إقتصادية ,إجتماعية...
الخ ,كل هذا مع تنامي الدور الجماعي العالمي والمنظمات غير الحكومية التي إنتقلت من المفاهيم
الصلبة العسكرية ,إلي توسيع المجال ليشمل اإلنسان أو النطاق الدولي ونطاق المجتمعات فأصبح
اإلنسان مركز اإلهتمام هنا ,الذي أصبح وحدة أساسية في الدراسات األمنية تحت مسمي األمن
اإلنساني.Human Security
تتمثل خطورة مفهوم األمن اإلنساني كإحدي أهداف السياسة الخارجية لبعض الدول خاصة الدول
الكبري في العالقات الدولية ,أ ن الخطر في هذا المفهوم ليس عملية عشوائية لكنها عملية تخضع
لبعض الضوابط التي من أهمها أنه عادة ما تكون هناك قوى دولية تدفع بالمفهوم بما يحقق مصالحها
الذاتية ,بحيث أصبح لهذا المفهوم أبعاد معلنة وأخري غير معلنة ,كما تترتب محورية هذا المفهوم
الجديد المطروح وتأثيره في العالقات الدولية علي مدي محورية وأهمية القوي الدولية المدافعه عنه
(أمين.)5 :9002 ,
لقد بدأ الحديث عن مفهوم األمن اإلنساني كمدخل جديد في الدراسات األمنية ,يسعي إلظهار الكيفية
الم ثلي في الوصول إلي تحقيق فعلي وفعال ليس فقط ألمن الكائن اإلنساني بل وكذلك ألمن الدولة
ولألمن والسلم العالمي .إن هذا المفهوم أحدث تحوال في مضامين العديد من المفاهيم كالقوة,
والمصلحة  ,والسيادة ,لقد كان له أهمية بارزه في حقل العالقات الدولية ,حيث أدرج هذا المفهوم بكثرة
في دائرة الحوارات وخاصة النظرية النقدية التي هي عبارة عن مواقف نقدية إلعادة صياغة الموضوع
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المرجعي لألمن ,حيث أن النظرية النقدية نتجت عن أعمال مدرسة فرانكفورت Frankfurt school
إال أن إسهاماتها في مجال السياسة الدولية يعود إلي منتصف ثمانينيات القرن العشرين ,ويعتبر
"روبرت كوكس"  Robert Coxأكثر من إرتبط إسمه بهذه النظرية حيث أن هذه النظرية تسعي إلي
بناء مفهوماتي  -نظري متماسك يعتمد علي األسس اإلبيستيمولوجية والمنهجية المفهوماتية ألدبيات
العالقات الدولية ,منتقدة بذلك األنساق واألطر النظرية والجوانب اإلبستيمولوجية لإلتجاهات النظرية
التقليدية (جندلي .)440 :9004 ,كما تناولته النظرية البنائية وفسرت هذا المفهوم ,حيث أن مصطلح
البنائية في العالقات الدولية ظهر ألول مرة في كتابات "نيوكوالس أونوف"  Nickolas Onufفي
كتابه "العالم من صنعنا" حيث أن هذه النظرية توظف مفهوم البنية للسلوكيات في العالقات الدولية
وهي تولي أهمية لمسألة الهوية في تحديد الفعل السياسي ,والعالقة الجدلية بين الفواعل والبنية
اإلجتماعية(عبدالقادر.)92 :9002 ,

كل من الواقعيين التقليدين والواقعيين الجدد كان لهم نظرة مختلفة حول مفهوم األمن اإلنساني ولكن في
سياق المعني حيث أن الواقعيين الجدد كانت نظرتهم أوسع وأشمل من التقليديين حول هذا المفهوم.
أيضا تناولته المدرسة الليبرالية من منظور آخر حيث تعد مقاربة األمن االنساني إحدي المقاربات
المعيارية النابعة من النظرية "الكوسموبوليتانية"(الكونية ,العالمية ,الكوكبية)  ,cosmopolitanالتي
تبحث عن توسيع مجال األخالق والعدالة خارج حدود الدول ,لتقوم علي فكرة المجتمع الدولي المرتكز
علي وجود جماعة عالمية ذات عالقات عبر القومية قائمة علي األفراد(حموم.)4 :9004 ,
إن مفهوم األمن اإلنساني كمفهوم جديد كان له مكانه في حقل العالقات الدولية حيث أن مدراس
العالقات الدولية ألقت الضوء عليه منها المدرسة التقليدية الكالسيكية  classical schoolوالمدرسة
التكوينية , structural schoolمما أدي إلي ظهور حوار للمنظورات ونقاش حول هذا المفهوم الجديد
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الذي أصبح له أهمية بارزه في الوقت الحالي خصوصا ما نالحظه علي الساحة الدولية اآلن من
حاالت فوضي ونزاعات تهدد أمن الفرد.
تأتي هذه الدراسة لتتناول السياق التاريخي لمفهوم األمن اإلنساني وذلك من خالل تطور المفهوم في
فتره مابعد الحرب الباردة ,كما أنها توضح ماهية هذا المفهوم بشكل مفصل وتوضح مفهوم العولمة
وانعكاسها علي مفهوم األمن اإلنساني ,ثم تنتقل بجل إهتمامها حول مكانة هذا المفهوم وكيف تناوله
حوار المنظورات في العالقات الدولية حول تفسير مفهوم األمن اإلنساني وذلك بشكل مفصل في
الفصل الرابع من هذه الدراسة ,وذلك بإلقائها الضوء علي كل من المنظور العقالني Rational
 Perspectiveالوضعية الوجودية  ,Positivismوكيف تناول مفهوم األمن اإلنساني وذلك من خالل
النظريات التي تندرج تحت إطار هذا المنظور ,ومن ثم تنتقل إلي المنظور التأملي Reflective
 Perspectiveو النزعة مابعد الوضعية ,Post- positivismوتفسيره لهذا المفهوم وماهو النقاش
الذي تم بين مختلف النظريات حول هذا المفهوم ,كما تتناول النظرية البنائية واسهاماتها وتصورها لهذا
المفهوم الذي أصبح ذو أهمية كبيرة في حقل العالقات الدولية حيث أن الوضع الراهن اليوم يلقي جل
اإلهتمام علي الحفاظ علي أمن اآلخر( األمن اإلنساني).
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.2.1مشكلة الدراسة
يعتبر إتفاق وستفاليا ( )Peace of Westphaliaعام 8441م ,أول إتفاق دبلوماسي أرسى نظاما
دوليا مبنيا على سيادة الدول .غير أن التغيرات الدولية في العالم المعاصر جعلت األمن االنساني هو
أحد محاور النظام الدولي الرئيسية وال سيما التدخالت في شؤون الدول تحت ذريعة األمن اإلنساني.
وجاء التنظير لهذه التدخالت من خالل آراء المفكرين والمنظرين في نظرياتهم الجديدة للعالقات
الدولية التي تختص باألمن اإلنساني.
وهذه الدراسة تحاول أن تلقي الضوء على نظريات العالقات الدولية لمسألة األمن اإلنساني من خالل
التساؤل الرئيس التالي :ما هو التنظير الفكري لمدارس العالقات الدولية لمسألة األمن اإلنساني في
ظل المتغيرات الدولية الراهنة؟
ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة أسئلة فرعية وهي:
 .8إلي أي مدي يمكن تحديد مفهوم األمن اإلنساني في ضوء التغيرات الدولية الراهنة؟
 .9ما هو مفهوم العولمة ومدي انعكاسه علي مفهوم األمن اإلنساني؟
 .2ماهي أبعاد ومصادر تهديد مفهوم االمن اإلنساني؟
 .4ماهي المقاربة المعرفية التي وضعتها نظريات العالقات الدولية لمفهوم األمن اإلنساني؟
.2.1فرضيات الدراسة
 .8مفهوم األمن اإلنساني من المفاهيم الفضفاضة التي تتطلب إيضاحات وتفسيرات محددة في ظل
النظام الدولي الجديد.
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 .9اإلتجاهات النظرية الجديدة في العالقات الدولية لمفاهيم العولمة اإلقتصادية والثقافية أدت إلى
تحوالت على أبعاد مفهوم األمن وانتقاله من البعد العسكري إلى البعد اإلنساني.
.2.1أهمية الدراسة
 .8يحتل موضوع األمن اإلنساني أهمية كبري في الدراسات األمنية ,تتركز أهمية من خالل مركزية
موضوع األمن اإلنساني كبرنامج بحثي في األطر والمناهج النظرية الكالسيكية  Classicوالمعاصرة
 Contemporaryللعالقات الدولية كما يعتبر نقطة إرتكاز منهجية لإلنطالق في دراسة المنظورات
األمثل لتفسير تحوالت النظام الدولي لدي كثير من الباحثين.
 .9كما تكمن أهمية الدراسة بأنها دراسة مقاربة جديدة لمفهوم األمن اإلنساني وذلك بإستخدامها لمنهج
حديث في الدراسات األمنية له أهميته في موضوع الدراسة المنهج اإلبيستيمولوجي الذي يختص
بالتحليل البنائي المعرفي النقدي لحوار المنظورات في العالقات الدولية من خالل تعريفها لمفهوم األمن
اإلنساني ,وخصوصا للمحدودية الشديدة في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ,رغم أن مفهوم
األمن اإلنساني ليس جديدا فهناك جذور وبدايات لطرح هذا المفهوم خالل فترة الحرب الباردة.
.5.1أهداف الدراسة
 .8التعرف علي جذور وبدايات مفهوم األمن اإلنساني ,لمعرفة عوامل التحول في الحقبتين التاريخيتين
من الثنائي القطب إلى آحادي القطب في النظام الدولي.
 .9التعرف علي التغيرات التي طرأت على مفهوم األمن اإلنساني والمفاهيم اللصيقة به ,وكذلك أبعاد
ومصادر تهديد األمن اإلنساني.

6

 .2التعرف علي األطر النظرية في العالقات الدولية والتي قدمت إسهامات بارزة في دراسة مفهوم
األمن اإلنساني ومنها(الواقعية ,والليبرالية ,والنقدية ,والبنائية).
.6.1حدود ومجال الدراسة
 .1حد موضوعي :يقوم بتحليل عنوان الدراسة الرئيسي الذي يعتبر بؤرة الدراسة ,في فترة ما بعد
الحرب الباردة التي تعتبر فتره إزدهار للعالقات الدولية.
 .2حد مكاني :تم تناول الموضوع بكافة أطره المفهوماتية والمعرفية في حقل العالقات الدولية.
 .2حد زماني :فترة مابعد الحرب الباردة 8228م.
.7.1منهجية الدراسة
تستخدم الدراسة عدة مناهج وذلك من أجل إحداث التوازن العلمي بين فصول الدراسة ومباحثها.
 المنهج التاريخي
يقصد بالمنهج التاريخي ,هو”عبارة عن إعادة للماضي بواسطة جمع األدلة وتقويمها ,ومن ثم
تمحيصها وأخي ار تأليفها؛ ليتم عرض الحقائق أوال عرضا صحيحا في مدلوالتها وفي تأليفها ,وحتى يتم
التوصل إلى إستنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة” (العساف.)919 :8212 ,

إستخدمت الباحثة هذا المنهج من خالل تتبع تطور مفهوم األمن في فترة مابعد الحرب الباردة,
والتعرف علي الجذور التاريخية لمفهوم األمن اإلنساني وذلك وفق صياغة تاريخية ألحداث الحرب
الباردة وما أحدثته من تغيير في اإلنتقال من مفهوم األمن العسكري إلي مفهوم األمن اإلنساني.
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 المنهج المقارن
هو ذلك المنهج الذي يعتمد على المقارنة في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه واالختالف فيما
بين ظاهرتين أو أكثر ,ويعتمد الباحث من خالل ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول
إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة (صليبا.)422 : 8211 ,

إستخدمت الباحثة هذا المنهج ,بسبب أهميته البالغة في معالجة النقاش المعرفي بين مختلف النظريات
التي تناولت مفهوم األمن اإلنساني ,وخاصة النظريات الوضعية والنظريات ما بعد الوضعية التي
إتخذت صفة المقارنة الضمنية في تناولها لموضوع الدراسة.
 المنهج اإلبستيمولوجي
هو منهج الدراسات النقدية للعلم ,وينحصر في دراسة المعرفة العلمية ,ويقوم بدراستها من وضع محدد
تاريخيا ,ويتناول عالقة العلم بالمجتمع وتأثيره ,الهدف من إستخدام هذا المنهج هو التحليل النقدي
والتكوين البنائي المعرفي لبعض المفاهيم والمصطلحات ,وأيضا يقوم بتحليل بنية الظواهر اإلنسانية
للكشف عن عالقتها الموضوعية وأيضا يهتم بالتحليل البنائي المعرفي لمختلف نظريات العالقات
الدولية (القروي.)92 :9005 ,
يبحث في تصنيف العلوم ,بداية من أكثر العلوم عمومية وبساطة إلي أكثرها خصوصية وتعقيدا,
ويسعي إلي صوغ نظرية في المعرفة العلمية ,وذلك من خالل الموضوعية والتفسير في مشكالت
العلوم اإلنسانية.
تم إستخدام هذا المنهج في الدراسة كمنهج مختص في التحليل البنائي المعرفي لمختلف النظريات
المشار إليها في موضوع الدراسة ,وكتحليل نقدي لكل نظرية وذلك من خالل نقطة محورية هامة؛
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وهي كيف تم تناول مفهوم األمن اإلنساني كمفهوم حديث الذي شكل نقطة جدال أو حوار بين مختلف
نظريات العالقات الدولية من جانب إبيستيمولوجي تحليلي بنائي ,وتم إستخدام هذا المنهج لما له من
أهمية بارزه في التنظير في الدراسات األمنية.
.2.1مصطلحات الدراسة
 األمن اإلنساني Human Security
التعريف الحدي لألمن اإلنساني هو أمن اإلنسان من الخوف ( من القهر والعنف والتهميش) والحاجة
(الحرمان ...وعدم التمكين اإلجتماعي) ,أي محاولة خلق ديناميكية تدمج اإلنسان في األولويات
التنموية و السياسية بدل من التركيز على إستقرار النظام السياسي وبيئته (أمين.)8 :2009 ,

 النظرية Theory
النظرية هي مجموعة من المفاهيم والفرضيات والقوانين المرتبطة عضويا ومنطقيا ببعضها ,والتي
تستطيع من خالل هذا الترابط أن تقدم تفسي ار مقنعا ومحددا للظاهرة التي تتناولها بالتحليل ,كما إن
بمقدورها أن تجعل من الممكن التنبؤ بما يحتمل أن يؤول إليه تطور مثل (هذه الظواهر)(مقلد: 8219 ,
 .)32وهي فرض  Hypothesisثبتت صحته بالتجربة والبرهان (األسطل.)9080 ,

 العالقات الدولية International Relations
مصطلح يشير إلى كافة أشكال العالقات الدولية ,مثل السياسة الدولية تهتم بالتفاعل بين وحدات
المجتمع الدولي سواء كانت الوحدات دوال أو أشخاص القانون الدولي ,العالقات الدولية مثل السياسة
الدولية تهتم بالتفاعل بين الدول القومية ,إال أنها في عملية تحليل التفاعل تشمل إلى جانب الدول

9

عوامل أخرى مثل اإلتحادات النقابية عبر اإلقليمية والمنظمات الدولية والشركات العالمية والشركات
متعددة الجنسية ,كما تشمل التجارة الدولية والقيم والمفاهيم واألخالقيات الدولية (مقلد.)34 :1982,

 نظريات العالقات الدولية International Relations Theory
هي قسم من دراسات العالقات الدولية والتي تمنح إق اررات وصفية وتفسيرية حول األنماط واإلنتظاميات
والتغير في الخصائص والعمليات والمراحل التي تشهده األنساق الدولية ووحداتها الكبرى المكونة لها
كما إنها تهتم بتصنيف األحداث ضمن فئات إتجاهية وسلوكية نمطية ,إنها تصف وتعرض لمجموعة
من القضايا ومجموعة من المتغيرات النسبية ,كما أن التحليل يهدف إلى توظيف مجموعة من المفاهيم
واألدوات التحليلية والتي تتجاوز أبعاد الزمان والمكان واألشخاص (محمود.(2012 ,

 النظرية النقدية Critical Theory
النظرية النقدية تطورت في أوساط مايعرف بمدرسة فرانكفورت في ثالثينيات القرن  90وتركز علي
دور التطور التاريخي واإلجتماعي في إفراز أشكال مختلفة من الهيمنة وأن العالقات الدولية البد أن
توجه من قبل سياسات متحررة ,كما تضع الواقع الدولي(المؤسسات وعالقات القوي) موضع مساءلة
وتبحث عن المنطلقات والجذور للنظام الدولي ,وامكانات ومسارات التغير فيه (عبدالقادر,)33 :2009 ,
حيث أن هذه النظرية تسعي إلي بناء مفهوماتي  -نظري متماسك يعتمد علي األسس اإلبيستيمولوجية
والمنهجية المفهوماتية ألدبيات العالقات الدولية ,منتقدة بذلك األنساق واألطر النظرية ,والمفهوماتية,
والجوانب اإلبيستيمولوجية لإلتجاهات النظرية التقليدية (جندلي.)440 :2004 ,

11

 النظرية البنائية Constructivisim Theory
النظرية البنائية في العالقات الدولية توظف مفهوم البنية للسلوكيات في العالقات الدولية وهي تولي
أهمية لمسألة الهوية في تحديد الفعل السياسي ,والعالقة الجدلية بين الفواعل والبنية اإلجتماعية وأن
الدول والفواعل في العالقات الدولية تحكمها بنية مادية تتمثل في تركيبة توازن القوي وبنية اإلقتصاد
العالمي ,باإلضافة للبنية المعيارية التي تحكم توجهات وسلوكيات الفاعلين في العالقات
الدولية(عبدالقادر.)34 :2009 ,

 الوضعية
الوضعية مذهب فلسفي يرى أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية,
وال سيما تلك التي يتيحها العلم التجريبي وينطوي المذهب على إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة
الحسية ,والسيما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب وجودها ,أول من إستعمل هذا اإلصطالح العالم
اإلجتماعي الفرنسي "آوغست كومت" )1798م – 1857م) في حقل الفلسفة وقد كتب عنه الشيء
الكثير في معظم مقاالته ودراساته الفلسفية واإلجتماعية ,ومبدأ الفلسفة الوضعية يهدف إلى تفسير
طبيعة التقدم التاريخي للمجتمع وطبيعة علم اإلجتماع كعلم مستقل(إيفانس.)20 :8221 ,

 األناركية anarchism
األناركيه أو أناركيزم ويطلق عليها أيضا الال سلطويه أو الفوضوية وتعود أسسها لميخائيل باكونين
وبيتر كروبوتكين في النصف الثاني للقرن التاسع عشر ميالدي ,وهي مصطلح يشير إلي فلسفه
السلطه
سياسيه يعتبر الدوله أنها
مضره للمجتمع ,و يشير إلي المجتمع من غير دولة و يلغي تدخل ُ
ّ
فى سلوك العالقات اإلنسانيه ,وتتصف على أنها من اليسار المتطرف ,وتعتبر فلسفة إجتماعية تقوم
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على رفض كافة أشكال السلطة الهرمية والمركزية (سياسية ,دينية ,إقتصادية) وتؤكد على الحرية
الشخصية ,الملكية اإلجتماعية ,الديمقراطية المباشرة ,واإلدارة الذاتية ,والشيوعية التحررية)بروان ,
.(80 :9004

 التراتبية Hierarchy
تنسيق نتج لسبب جغرافي ومعنوي لجماعات البشر في أطر وهيئات معينة تحت مراعاة المنفعة
والمصلحة العامة وقدرات أفراد الجماعة البشرية بحيث يتهيكل الجميع في بناء اجتماعي يكفل تفعيل
ونفع أكثر أفراد المجتمع (إيفانس.)12 :8221 ,

 التراتب االجتماعي The Social Stratification
كثي ار ما يتحدث علماء اإلجتماع عن «التراتب اإلجتماعي» لوصف أوضاع الالمساواة القائمة بين
األفراد والجماعات في المجتمعات البشرية ,إضافة إلى كونه مرتبط بالبنية اإلجتماعية وتكوينها ,كما
يشير إلى تراتب وترتيب وتدرج الناس داخل المجتمع على أساس المكانة والحظوة والتملك والسلطة
وغيرها من المحددات المرتبطة بطبيعة كل مجتمع ,والتراتب اإلجتماعي من أهم المفاهيم التي حظيت
إهتماما بالغا في األدبيات السوسيولوجية وغيرها ,إلى جانب األهمية التي يتسم بها حاليا ,إذ أصبح
المفهوم األكثر تداوال في التعبير عن طبيعة التمايزات التي تقوم بين الناس سواء في المجتمعات
الغربية أو النامية ونظ ار لكونه يتسم بالعمومية والشمولية في مقابل مفهوم الطبقة  Classالكالسيكي
بحكم إرتباطه بنظرية واتجاه معين وهو المادية التاريخية)المستاري.(9080 ,

 الدوال تية Statism
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تشكل السيادة مكونا أساسيا في تعريف الدولة عند الواقعيين ,بإعتبارها نقطة اإلنطالق في تفسير
متغير مركزيا في البناء النظري الواقعي ,فالدولة سواء نظرنا لها
ا
السياسة الدولية ,كما تمثل القوة
كإطار أو كفاعل ,أي كحالة أو كسلوك ,نجد أنها في النهاية نزوع نحو سياسات القوة بدافع القوة ,إن
قيمة القوة كمتغير مفتاحي في التصور الواقعي أنها تمكننا من تفسير العالقات التفاعلية المتمحورة
حول الدولة في البيئتين الداخلية والخارجية ,واذا كان على المستوى الخارجي اإلستناد إلى هذا المتغير
يبرر بحسب الواقعين بالسمة الصراعية للنظام الدولي ,فإنه داخليا يستخدم في حدود مستوى مشروعية
العنف)بدوي .(20 :8219 ,

 النظرية الواقعية التقليدية Traditional Realist Theory
أبرز ممثلي هذا التوجه أمثال" كينان"" ,مورجانثو" ويقصد بها التوجه النظري في دراسة العالقات
الدولية الذي نشأ في األوساط األمريكية بين الحربين العالميتين ,ويستند إلي مجموعة من المسلمات
النظرية القائمة علي أساس أن األصل في العالقات الدولية هو الصراع وأن اإلنسان أناني
بالطبع(عبدالقادر.)16 :2009 ,

 النظرية الواقعية الجديدة The New Realist Theory
النظرية الواقعية الجديدة تركز علي النظام الدولي كإطار تحليلي لسلوك الدول ,بدل إعتبار الطبيعة
البشرية منطلقا في التفسير ,وجاء هذا التوجه الجديد كرد فعل علي اإلنتقادات الموجهة للنظرية الواقعية
الكالسيكية من قبل التوجه التعددي والمدرسة اإلنجليزية ,ومن بين المساهمين في هذا التوجه "كينيث
والتز"  Kenneth Waltzوتسمي بتوجه الواقعية البنيوية أو الواقعية الدفاعية ,وأيضا "جون ميرشيمر"
 Jon Mershamerصاحب الواقعية الهجومية (عبد القادر.)20 :2009 ,
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 النظرية المثالية Idealism Theory
مجموعة من األفكار والنظريات التي تدور حول أهمية الحرية في النظام السياسي وفي العالقات
الدولية ,نشأت في بداية القرن 19كمشروع فكري ترجع جذوره إلي فالسفة عصر التنوير ,وكمشروع
سياسي إصالحي يدعو إلي إصالح النظم السياسية ,وهي نظرية تتبني فكرة السالم وتدعو إليه,
وجميع مفكريها يتبنون اإلتجاه المثالي في األخالق وهي تدعو إلي التفاؤل وكان من أبرز مفكري
المثالية الرئيس األمريكي األسبق "ودرو ويلسون"(عبدالقادر.)24 :2009 ,

 المدرسة التقليدية الكالسيكية classical school
هذه المدرسة الهدف منها تدوين وتحليل المشاكل الدولية المعاصرة والتدبر في مصادرها والتفكير في
النتائج المختلفة لخيارات سياسية لدولة ما أو منظمة دولية نشأت في مطلع القرن العشرين ,ومن أبرز
مفكريها "فريدريك ونسلو تايلور" أمريكي الجنسية ,كما يعتبر المنهج التقليدي هو المدخل الذي به يتم
التنظير وصياغة الحجج بإستخدام الفلسفة والتاريخ والقانون ,المدخل التقليدي معياري ونوعي وهو
مدخل حكم القيم وقد تم تبنيه من قبل معظم العلماء كما أن هذا المدخل محصور في األبعاد التاريخية
ويرتكز على الدراسات الدبلوماسية والتاريخية واألكاديمية  ,المدرسة التقليدية تضم كل من المنهج
القانوني واألخالقي والتاريخي والنظريات التقليدية سواء النظرية الواقعية والنظرية المثالية في العالقات
الدولية كل من هذه المناهج لها إتجاهات في العالقات الدولية(البيومي.)2011 ,
 المدرسة التكوينية Structural School
النظريات التكوينية للعالقات الدولية المتمثلة في النظرية اإلجتماعية ,نظرية مابعد الوضعية(النظريات
التي جاءت تناظر النظريات التقليدية وتختلف معها في الفواعل السياسية مثل النظرية النقدية والنظرية
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البنائية) ,وهي النظريات التي وضعت األطر التحليلية ,واألنساق الفكرية ,واألدوات المنهجية
واإلبستيمولوجية (محمود.)2012 ,

 المقاربة المعرفية Epistemological Approach
مدخل جديد ونظام مقترح يظهر كيف يتوجب علي الباحث تنسيق البحث والمفاهيم في بناء نظرية
من الناحية اإلبيستيمولوجية كما يوضح قيمتها العلمية علي سبيل المثال مفهوم األمن اإلنساني ,من
خالل تناول المنظورات وتفسيرها لهذا المفهوم سواء من الناحية اإلبستيمولوجية.
 البراديغم Paradigms
هو مجموعة متآلفة منسجمة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين واألدوات والتكتيكات والتطبيقات,
يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين ,وتمثل تقليدا بحثيا كبي ار ,أو طريقة في التفكير والممارسة,
ومرشدا يقود الباحثين في حقل معرفي ما(محمد.)12 :9082,
المحور اإلبستيمولوجي Epistemology
فرع من فروع الفلسفة يبحث في أصل المعرفة وطبيعتها ومداها .ومدارسها مختلفة ,فالتجريبيون يريدون
معرفة الحواس ,والعقليون يؤكدون أن بعض المبادئ مصدرها العقل ال الخبرة الحسية ,وغيرهم من
المدارس(الموسوعة العربية الميسرة ,89 :9080 ,م .)8أي هي المحور الذي يدور حول كيفية بناء النظرية
من الناحية المعرفية ,وقيمتها العلمية وعالقتها بالواقع والجوانب التحيزية فيها(عبد القادر.)45 : 9002 ,
 مقاربة Approach
هيكل أو نظام أو مخطط مقترح ,يظهر كيف يتوجب علي الباحث تنسيق البحث والمفاهيم في بناء
النظرية ,ويحتوي علي بعد توجيهي للباحث والبحث ويعتبر المدخل أو المقاربة سابقا للنظرية ,وذلك
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أنه من المستحيل أن تبني تعبيرات نظرية بدون إستعمال إتجاه للتحليل أو مدخل بطريقة واضحة أو
غير واضحة(مركز الكويت لألبحاث.)23 :2001 ,

 المنظور Persrective
أداة منهجية منتجة لصياغة إفتراضات علمية مسهلة لمسألة التراكمية المعرفية في الدراسات األمنية
من جهة ,وبديال مقنعا عن المنهجية التجزيئية في العالقات الدولية التي تتخذ من تعارضية نظريات
العالقات الدولية محو ار أساسيا في عملية البناء النظري من جهة أخرى ,كتشخيص لحالة القطيعة التي
تصبغ األداءات النظرية المتضاربة إستنادا للمبدأ الفلسفي القائم على التواصلية التطور في العلوم,
والذي كان غاستون باشالر أكثر من عبر عنه ,ما يجعلنا أمام محطات صراع وجودي بدال من
الصراع المعرفي(مركز الكويت لألبحاث.)25 :2002 ,
.9.1صعوبات الدراسة
 .8الدراسات المعرفية في العالقات الدولية شائكة وقليله جدا.
.2

موضوع جديد ويشكل صعوبة للباحث.

.1.01أدبيات الدراسة
.1خديجة عرفة محمد أمين .األمن اإلنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي ,جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ,الرياض -السعودية .2229
في دراستها ناقشت مفهوم األمن اإلنساني وتحدثت عن السياق التاريخي لجذور هذا المفهوم ,كما
ألقت الضوء في دراستها علي مفهوم األمن اإلنساني في السياق العربي ,وأيضا السياق الدولي ,ومن
ثم طرحت تطبيقات علي هذا المفهوم منها البعد التنموي لمفهوم األمن اإلنساني الرؤيا اليابانية والرؤية
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الكندية ,كما تناولت رؤيا المنظمات الدولية واإلقليمية لمفهوم األمن منها اإلتحاد األوروبي واألمم
المتحدة والمبادرة األمريكية ,ثم تحدثت الكاتبة في النهاية عن مستقبل األمن اإلنساني في السنوات
القادمة ,تنبع أهمية هذه الدراسة بان ها تناقش مفهوم األمن اإلنساني في كال من النطاق العربي
والنطاق الدولي ,الكاتبة في نهاية دراستها تتحدث عن مستقبل إستشرافي لمفهوم األمن اإلنساني,
إستخدمت في دراستها كال من المنهج التاريخي حيث وظفت هذا المنهج في التعرف علي جذور مفهوم
األمن اإلنساني وتطوره ,كما إستخدمت منهج دراسة الحالة الذي تمثل في إستخدامها لتطبيقين لمفهوم
األمن اإلنساني وهما الرؤيا اليابانية والرؤيا الكندية ,كان من أبرز النقاط التي توصلت لها الكاتبة في
نهاية دراستها بأن مفهوم األمن اإلنساني سيحظي بإهتمام كبير في السنوات القادمة وسيكون له أهمية
كبري علي المستوي اإلقليمي والدولي.
تختلف هذه الدراسة بأنها تتناول هذا المفهوم من جانب آخر؛ فهي تركز علي التنظير في الدراسات
األمنية ,وخصوصا مفهوم االمن االنساني ومكانته في حقل نظريات العالقات الدولية كمقاربة معرفية.
هذه الدراسة تتناول مفهوم األمن اإلنسا ني من جانب آخر من ناحية إبستيمولوجية حيث تسعي إلي
توضيح مفهوم األمن اإلنساني ,ومعرفة أبعاده ومستوياته ,ومن ثم كيف تناولته نظريات العالقات
الدولية من الناحية اإلبستيمولوجية ,وكيف كل نظرية عرفت هذا المفهوم ,واستخدمت في الدراسة
المنهج اإلبستيمولوجي وذلك من خال ل توضيح البناءات المعرفية للحوار بين النظريات حول مفهوم
األمن اإلنساني.
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 .2فريدة حموم .األمن اإلنساني مدخل جديد في الدراسات األمنية قسم العلوم السياسية ,جامعة
الجزائر ,الجزائر2222 ,م.
تناولت الدراسة التطور الذي ط أر علي مفهوم األمن والظروف المؤدية لبروز مايسمي بمفهوم األمن
اإلنساني ,وضحت الدراسة نقطتين أساسيتين األولي هي التعرف علي مفهوم األمن اإلنساني والتطرق
للخصائص الذي يمتاز بها والمصادر المهددة له ,أما النقطة الثانية تتمثل في معرفة أبعاد المفهوم
األمني الجديد ,كما تناولت الباحثة في دراستها العالقة ب ين األمن اإلنساني والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان ,إستخدمت الباحثة المنهج التاريخي في بداية دراستها وذلك لإلشارة كيف كانت بدايات ظهور
مفهوم االمن اإلنساني ,ومن ثم إستخدمت المنهج التحليلي المقارن حيث تناولت مسألة مهمة في كيفية
معالجة األمن اإلنساني لمسائل حقوق اإلنسان وتوضح العالقة بين األمن اإلنساني والقانون الدولي
اإلنساني ,وذلك من خالل التعرف علي مسألة خصوصية القانون الدولي اإلنساني والحماية التي
يوفرها لإلنسان فترة النزاعات ,توصلت الباحثة في نهاية دراستها إلي أن اكثر التهديدات علي األمن
في مختلف مستوياته تنبع من داخل الدول ,ومن الحالة التي يعيش ويتواجد فيها األفراد ,وبدأ الحديث
عن مفهوم األمن اإلنساني النابع عن التصور المثالي والذي يضع اإلنسان بدال من الدولة في قلب
السياسات األمنية.
أما هذه الدراسة تتناول مفهوم األمن من ناحية إبيستيمولوجية ,وتعتبر دراسة في البناءات المعرفية في
نظريات العالقات الدولية ,كما أنها دراسة جديدة تستخدم المنهج المعرفي في فصول الدراسة وكذلك
تتناول مسألة األمن اإلنساني من وجهة نظر العديد من النظريات في العالقات الدولية.
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 .2سليمان عبداهلل الحربي .مفهوم االمن ومستوياته وصيغه وتهديداته ,مركز دراسات الوحدة
العربية ,المجلة العربية للعلوم السياسية العدد.2222 ,19
الهدف من دراسته أن مفهوم األمن اليمكن فهمه أو تفسيره إال بتوضيح المفهوم العام لألمن ثم تحليل
مفهوم األمن القومي واألمن اإلقليمي ومن ثم بيان صيغه وتهديداته ,وتوصل إلي أن هناك مستويات
عديدة لألمن كما تطرق في دراسته غلي المهددات الداخلية والخارجية لألمن ,واستخلص في النهاية
أن مفهوم األمن نسبي متغير وفقا لطرق تناوله ,كما أنه مفهوم مركب ذو مستويات عدة (فردي -
إقليمي  -دولي) وأبعاده متنوعة (العسكري – السياسي – اإلقتصادي – اإلنساني..إلخ) .
ت تناول الباحثة في هذه الدراسة مستوي محدد وليس كل المستويات وهو األمن اإلنساني وذلك من
خالل تعريفه وتحديد أبعادة ومتي نشأ هذا المفهوم ,وأيضا يتناول هذا المفهوم من جهة تنظيرية حيث
أنه يتناول تفسير المنظورات في العالقات الدولية لهذا المفهوم وكيف تحاورت في تعريفه.
 .2أحسن العايب .األمن العربي بين متطلبات الدولة القطرية ومصالح الدول الكبري "-1925
 ,"2226جامعة بن يوسف بن خدة ,الجزائر.2222 ,
تحدث عن مفهوم األمن بشكل موسع ومن ثم تناول مفهوم األمن العربي بين متطلبات الدولة القطرية
واستخدم كل من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي هذه الدراسة تقتصر علي دراسة مفهوم
األمن في الوطن العربي.
أما هذه الدراسة تتناول مفهوم األمن اإلنساني وتستخدم المنهج المقارن في هذه الدراسة وتتناول
مستويات مفهوم األمن اإلنساني والتطور الذي حدث لمفهوم األمن في فترة مابعد الحرب الباردة كما
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إستخدمت المنهج اإلبيستيمولوجي لتتناول نظريات العالقات الدولية وتعريفها لهذا المفهوم(األمن
اإلنساني).
 .5قسوم سليم .اإلتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية ,جامعة الجزائر ,الجزائر2212 ,
تحدث قسوم سليم في دراسته عن نظريات العالقات الدولية بشكل عام وخاصة النظريات الحديثة في
العالقات الدولية ووضح أهمية هذه النظريات في الدراسات األمنية وكيف تنظر هذه النظريات لمفهوم
األمن بشكل عام ,ومن ثم إستخدم المنهج التاريخي والمنهج المقارن وتوصل في دراسته بأن مفهوم
األمن مفهوم واسع يحتاج إلي دراسات معمقة واتجاهات نظرية جديدة لتتالئم مع أبعاده في كافة
المجاالت.
تختلف هذه الدراسة عن دراسة قسوم بأنها دراسة تستعرض تطور مفهوم األمن وصوال بمفهوم األمن
اإلنساني في فترة مابعد الحرب الباردة ,ومن ثم تتناول التحليل النقدي لهذا المفهوم من خالل النظريات
الوضعية والنظريات مابعد الوضعية في العالقات الدولية وتستخدم هذه الدراسة المنهج التاريخي
والمنهج المقارن والمنهج اإلبستيمولوجي .
.11.1 تقسيمات الدراسة
تنقسم الدراسة إلى أربع فصول وخاتمة ,تبدأ بوصف خلفية الدراسة من حيث أسئلة الدراسة والفرضيات
واألهمية واأل هداف وحدود الدراسة ومنهاجيتها ,والمصطلحات الدراسية ,ودراسة األدبيات السابقة.
الفصل الثاني للدراسة ي بحث في جذور مفهوم األمن اإلنساني منذ نشأته إلى تطوراته الحالية ,وكذلك
التحوالت األساسية التي طرأت عليه بعد نهاية الحرب الباردة ,والبحث عن أثر هذه التحوالت بعد
سقوط اإلتحاد السوفيتي ,والتغير في بنية النظام الدولي من ثنائي القطبية إلى آحادي القطبية.
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أما الفصل الثالث فيتناول أبعاد ومصادر تهديد األمن اإلنساني ,من خالل دراسة أبعاد األمن
اإلنساني ,وكذلك البحث عن مصادر تهديد األمن اإلنساني الداخلية والخارجية.
ويبحث الفصل الرابع في نظريات العالقات الدولية الوضعية وعالقتها بمفهوم األمن اإلنساني ,من
خالل البحث عن النظريات وكيفية تفسيرها لمفهوم األمن اإلنساني ,وذلك من خالل مقاربه معرفية
لعدة نظريات سائدة في العالقات الدولية.
أما الفصل الخامس أيضا يتناول نظريات العالقات الدولية مابعد الوضعية وتفسيرها لمفهوم األمن
اإلنساني.
وفي خاتمة الدراسة أستعرض النتائج من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة بالتحليل والمناقشة,
وكذلك طرح مجموعة من التوصيات.
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الفصل الثاني
الجذور التاريخية لمفهوم األمن اإلنساني

.1.2مقدمة
 .2.2بروز وتطور مفهوم األمن اإلنساني
 .3.2األمن اإلنساني المفهوم والنشأة والمرتكزات(الفرد كفاعل اساسي ووحدة
تحليل في النظام الدولي)
.4.2الخاتمة
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الفصل الثاني

الجذور التاريخية لمفهوم األمن اإلنساني
.1.2مقدمة
تعتبر الدراسات األمنية ونخص بالذكر مفهوم األمن بكافة أبعاده من أحد الظواهر السياسية التي
تخضع لقانون التغير والتفاعل المتبادل مع غيرها من الظواهر ,رغم كثرة الدراسات التي تطرقت
لمفهوم األمن وعالجت هذه الظاهرة ,إال إن مفهوم األمن اليزال في حالة تطور وقد أصبح هناك
إختالف علي مصدر التهديد ,وبالتالي العمل علي إحتواءه ,وأيضا المرجعية المعتمدة علي التحليل هل
هي الدولة أم الفرد أم المجتمع؟.
إن من اآلثار التي أحدثتها نهاية الحرب الباردة هو إعادة صياغة محتوي جديد لمفهوم األمن خارج
إطار الدولة كمرجعية أساسية ,هذا الواقع الجديد الذي أحدثته الحرب الباردة من تغير في بنية النظام
الدولي فرضت صياغة جديدة لمفهوم األمن الذي إنتقل من مفهومه العسكري إلي مفهومه اإلنساني من
حيث التأكيد علي أهمية الفرد كمرجعية وكموضوع أساسي لد ارسة أي ظاهرة أمنية.
يستعرض هذا الفصل تعريف مفهوم األمن بشكل عام ومن ثم اإلشارة إلي العوامل التي أدت لبروز
مفهوم األمن اإلنساني ,وخصوصا الحرب الباردة وماأحدثته من تغيير في المفاهيم األمنية وفي بنية
النظام الدولي بإنتقاله من نظام ثنائي القطبية إلي نظام أحادي القطبية يعتمد علي الهيمنة والقوة كوحدة
تحليل تتمثل بمفهوم األمن العسكري ,ونتيجة لظهور فواعل دولية جديدة بجانب الدولة منذ تأسيس
عصبة األمم عام 8282م ( كالمنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسية ,واألفراد ..وغيرها) أدي
إلي اإلنتقال من مفهوم األمن العسكري إلي مفهوم األمن الجماعي إلي األمن اإلنساني.
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ويتناول هذا الفصل التطور الذي حصل لمفهوم األمن بعد نهاية الحرب الباردة والتحول من مفهوم
األمن الجماعي إلي مفهوم األمن اإلنساني واتخاذ الفرد كوحدة تحليل في النظام الدولي موضحة
التعريفات التي تبناها بعض المفكرين لمفهوم األمن اإلنساني ,ونشأة هذا المفهوم والمرتكزات والدعائم
األساسية التي قام عليها ,وفي نهاية الفصل تلقي الباحثة الضوء علي المجتمع الدولي وتطوير العمل
في مفهوم األمن اإلنساني وذلك من خالل اإلشارة إلي دور المنظمات الدولية خاصة منظمة األمم
المتحدة و اإلتحاد اإلف ريقي واإلتحاد األوروبي وأيضا اإلطروحات التي قدمتها بعض الدول لمفهوم
األمن اإلنساني باإلشارة للرؤيا اليابانية والكندية في تناولها لهذا المفهوم.
 2.2بروز وتطور مفهوم األمن اإلنساني
فرض واقع ما بعد الحرب الباردة ضرورة إعادة التأكيد علي أهمية الفرد اإلنساني في الدراسات
األمنية ,وأحدثت تغي ار جذريا في إعادة النظر إلي صياغة جديدة لمفهوم األمن وتغيير الفواعل التي
تعتبر كمرجعية أساسية في صياغة المفهوم ,وذلك نظ ار للتحول في طبيعة التهديدات التي لم تعد توجه
مباشرة ضد المصالح الحيوية للدولة حيث أن التهديدات أخذت صو ار جديدة ,كما أن النزاعات
والحروب تحولت أشكالها من نزاعات بين الدول إلي نزاعات داخلية؛ مما إنعكس علي حالة المجتمع
وأحدث مخاطر في أمن األفراد.
 .1.2.2مفهوم األمن
أوال :التعريف اللغوي لألمن  :يعرف األمن في اللغة العربية على أنه اإلطمئنان من الخوف ,قال
تعالى﴿ :واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾

(سورة البقرة ,آية ,)125

وطبقا لما جاء في اآلية فإن األمن

يعني ( :صيانة أراضي البالد وحريتها من العدوان الخارجي أما األمن الداخلي فهو حفظ النظام داخل
البلد((حمدوش.)271 :2008 ,
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كما يشير مدلول كلمة أمن علي أن مصدرها مشتق من :آمن ,يأمن ,أمنا ,وكذلك إلي اإلطمئنان
وعدم الخوف ,وأمن البلد إذا إطمأن منه أهله ,وأمن الشر إذا سلم منه ,واألمانة ضد الخيانة(العايب,

 ,)82 :9001وأيضا األمن عباره عن اإلطمئنان الناتج عن الوثوق باهلل وبالغير ,ومنه جاء اإليمان وهو
التصديق والوثوق وماينتج عنهما من راحة نفسية (البكوش.)844 :9002 ,

ثانيا :التعريف االصطالحي لألمن
تعددت التعريفات لألمن ,وخاصة بعد التغيرات الدولية في توازن القوى ,وفي ظل النظام العالمي
الجديد ,وكذلك تطور الرؤى النظرية في العالقات الدولية للتدخل من أجل األمن ,وهنا نطرح سؤال
ماهو األمن البشري؟ سوف نجمل اإلجابة من خالل عرض سريع ألهم تعريفات األمن.
لم يتوصل المجتمع الدولي إلى تعريف متفق عليه لمفهوم األمن أو حتى إلى توافق حول مضمونه,
فهو أحد المفاهيم التي بدأ تداولها مع نهايات القرن الماضي بهدف مراجعة المفاهيم األمنية في ظل
التطورات الدولية المعاصرة ,رغم أن هذا المفهوم يجد جذوره الراسخة في مفاهيم أخرى في العالقات
الدولية والقانون الدولي الناظم لهذه العالقات ,كحقوق اإلنسان واألمن الجماعي الدولي
(يوسف. )595: 9089,

ويعرف األمن بأنه :األمن البشري على التهديدات واسعة االنتشار وشاملة لعدة مجاالت والتي
تستهدف بقاء الناس وبخاصة أضعف الفئات وسبل عيشهم وكرامتهم(األمم المتحدة  5ابريل)1 :9089

أحدث تعريفات األمن وأكثرها تداوال ,تعريف باري بوزان ,أحد أبرز المختصين في الدراسات األمنية,
وهو يعرف األمن بأنه "العمل على التحرر من التهديد" ,وفي سياق النظام الدولي فهو "قدرة
المجتمعات والدول على الحفاظ على كيانها المستقل ,وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها

25

معادية" ,واألمن يمكن فقط أن يكون نسبيا وال يمكن أن يكون مطلقا(األسطل. )16:15 ,2011 ,

لكن "داريو باتيستيال" يرى في تعريف بوزان تبسيطا لمعنى تعريف آرنولد ولفرز لعام 1952م ,الذي
نال نوعا من اإلجماع بين الدارسين وهو يرى أن "األمن موضوعيا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم
المركزية ,وبمعنى ذاتي :فهو غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محور هجوم" وهي تتمثل بذ" بقاء
الدولة ,اإلستقالل الوطني ,الوحدة الترابية ,الرفاه االقتصادي ,الهوية الثقافية ,الحريات األساسية
"(النداوي.)30 :1985 ,

وقد تطور مفهوم األمن بعد الحرب الباردة ,حيث سيطر فكر الواقعيين والواقعيين الجدد ,وان كان
بدرجات مختلفة على مفهوم األمن ووجه الدراسات األمنية خالل فترة الحرب الباردة إذ حكمت المنافسة
من أجل السيطرة على امتالك القوه في عالقات القطبين المتنافسين(أمين.)80 : 9002 ,

ومع نهاية الحرب الباردة ,وقع نوع من ثورة في مجال الدراسات األمنية حينما أخذ الباحثون وصانعو
السياسة يبتعدون عن المقاربة التقليدية ومحورها الدولة إلى فهم أكثر اتساعا لمفهوم األمن ,يبد أن
وجهة نظر أكثر جذرية تشير إلى أن األمن يجب أن ينظر إلية بطريقة تضم بين جوانبها اإلنسانية
بأسرها وليس فقط

الدول(غريفتش وأوكاالهان:9001 ,

 .)11وعن هذه الثورة سوف نتحدث عنها في النقاط

التالية بشئ من التفصيل حين الحديث عن تأثير هذه المفاهيم فيما بعد الحرب الباردة.
 .2.2.2األبعاد األساسية لمفهوم األمن
تبنت بعض الدراسات نظرة أوسع لألمن تشمل الجوانب العسكرية وغير العسكرية السيما تلك التي
تتناول دول العالم الثالث ,التي أظهرت أهمية العوامل السياسية في المسألة األمنية واإلختالفات بين
الدول المتقدمة والنامية ,إذ أن التهديدات لألمن تأتي أساسا من المناطق المحيطة بها ,إن لم تأت من
داخل الدولة ذاتها ,وهذا نتيجة لضعف البنى الدولية وعجز في شرعية األنظمة ,مما يتسبب في
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مشاكل أمن داخلية للدولة والتي غالبا ما تقود إلى صراعات مع الجوار ,ولقد ميز بوزان خمسة أبعاد
أساسية

لألمن(حسين.)2202،

 األمن العسكري :ويخص المستويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية ,وكذلك مدركات
الدول لنوايا بعضها.
 األمن السياسي :ويعني اإل ستقرار التنظيمي للدول ,ونظم الحكومات واأليديولوجيات التي تستمد
منها شرعيتها.
 األمن اإلقتصادي :ويخص الموارد المالية واألسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على مستويات
مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.
 األمن اإلجتماعي :ويخص قدرة المجتمعات على إعادة إ نتاج أنماط خصوصيتها في اللغة والثقافة
والهوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها.
 األمن البيئي :ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي أو الكوني كعامل أساسي تتوقف
عليه كل األنشطة اإلنسانية .
إن مفهوم األمن بشكل عام مفهوم شامل تعددت تعريفاته وأبعاده ,وطرأت عليه تحوالت وتطورات؛
وذلك نتيجة طبيعة الفواعل الدولية واألحداث والصراعات واألزمات الدولية التي بسببها قد تغير الدول
نظام سياستها ومفهوم أمنها نتيجة لذلك ,من هذا المنطلق أصبحت هناك تدرجات في تسميات مفهوم
األمن من مفهوم عسكري إلي جماعي إلي أمن إنساني.
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 .3.2.2أثر نهاية الحرب الباردة علي تحول مفهوم األمن
إن التنظير الفكري في النظام العالمي الجديد ,أخذ بعدا جديد في األمن االنساني ,وهو حماية
المدنيين ,وقد ظهر ذلك بشكل جلي ألول مرة بالتدخل االنساني في العراق من قبل قوى دولية بقيادة
الواليات المتحدة ,ثم التدخل في منطقة البلقان لحفظ األمن والسلم الدوليين.
بسقوط وتفكك منظومة الدول االشتراكية ثم االتحاد السوفيتي نفسه اختفي الصراع بين الغرب والشرق
بالمعني الذى عرفة النظام الدولي في مرحلة الحرب الباردة  ,ونتيجة تراكم التداعيات المترتبة على
التقدم العلمي والتكنولوجي منذ الثورة الصناعية وحتى اآلن ,برزت معالم مجتمع كوني أصبحت له
سماته ومشاكلة الخاصة والتي يستحيل معالجتها إال على أساس كوني(نافعة .) 219 : 8225 ,وكانت
هذه المشكالت تبحث من أجل أمن االنسان وحمايته من المهددات الداخلية والخارجية .وكتبت
مجموعة روما سلسله تقارير عن مشكالت األمن ,وكانت تقوم على فكرة أن هناك مجموعة معقدة من
المشاكل المثيرة للقلق على مستوى العالم "الفقر ,وفقدان الثقة في المؤسسات ,ورفض القيم التقليدية,
وانعدام األمن ,واغتراب الشباب"( .)Bajpai, 2000: p5ووفقا لمراكز الفكر ومدارس العالقات الدولية
الغربية نجد أنها تنظر لمشكالت المؤسسات الحاكمة ,وكذلك رفض التقليد السائد في تلك المجتمعات,
ومن ضمن هذه المشكالت التي يعرضونها في مراكزهم هي التسلط وانعدام األمن للجمهور ,وهذا
يتطلب تدخل من أجل حماية اإلنسان من هذه المشكالت .وعن تنظير هذه المدارس سوف نناقشها في
الفصل الرابع.
أدى سقوط المعسكر االشتراكي واالتحاد السوفيتي إلى تزايد االهتمام بقضايا حقوق االنسان والدفاع
عن ها لكي تحتل مرتبة متقدمة على جدول أعمال النظام العالمي الجديد ,وبالتالي على جدول أعمال
األمم المتحدة ,فقد اعتبر سقوط هذه األنظمة سقوطا لنظم الحكم الشمولية ككل والحكم عليها باإلفالس
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والفشل الكامل في إيجاد أي حلول للمشكالت التي تواجه المجتمعات التي تحكمها سواء كانت
مشكالت سياسية أو أمنية(نافعة .)218 :8225 ,وهذه القضايا أثيرت بشكل الفت للنظر بعد سقوط
االتحاد السوفيتي ,وكان هناك تطلع لتبديل وتغير أولويات األمم المتحدة من أجل تحقيق االمن والسلم
الدوليين .ويبقي السؤال ,هل التنظير الفكري تمت ممارسته على أرض الواقع في ظل النظام العالمي
الجديد؟
إن التطورات على الساحة الدولية الراهنة تبين لنا بأن التنظير الفكري لألمن وحماية حقوق االنسان,
يختلف عما هو في الواقع الفعلي في ظل الهيئات الدولية والقوى الدولية بقيادة الواليات المتحدة .وبهذا
تكون السياسة الدولية في النظام الدولي عملت وفق التدخل اإلنساني من أجل حماية حقوق اإلنسان.
ومن خالل ما سبق يمكن لنا أن نحدد أهم العناصر التي أثرت على تحول مفهوم األمن في ظل
النظام العالمي الجديد وهي:
 .8التغير في بنية النظام الدولي ,من ثنائي القطبية إلى آحادي القطبية.
 .9توسع مفهوم األمن ليشمل مفاهيم جديدة كاألمن االقتصادي والتكنولوجي ,باإلضافة إلى العسكري.
 .2التحول من مفهوم األمن الجماعي إلى مفاهيم االمن االنساني وحماية المدنيين ,الذي رافقه
تدخالت دولية لحماية هذه الحقوق والمفاهيم الجديدة.
 1.3.2.2التغير في بنية النظام الدولي والتحول إلي نظام دولي جديد
يستخدم مصطلح "النظام الدولى الجديد" فى سياق اإلشارة إلى محصلة التطورات التى أحدثتها الحرب
وتحلل واختفاء اإلتحاد السوفيتى ,ومن ثم التحول عن نظام
الباردة في بنية واهتمامات النظام الدولى؛
ُ
القطبية الثنائية إلى نظام جديد ما زال ,وعلى حد وصف جيمس بيكر وزير الخارجية األمريكى
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األسبق" ,نظاما يبحث عن هوية ,حيث تتعدد فى توصيفه الرؤى والتوجهات ما بين النظر إليه بإعتباره
نظام "القطب الواحد المهيمن" ,أو إدراكه كنظام "تعدد القوى" ,أو التسليم بأنه "نظام ما زال فى طور
التكوين" (أبو لبدة.)40 :9008 ,
تظل أبرز سمات هذا النظام الدولي الجديد ممثلة بصعود الواليات المتحدة كقوة عظمى وحيدة ومهيمنة
فى بنية نظام وعالم ما بعد الحرب الباردة ,يمكن التمييز بين تيارات عامة ثالثة لنشأة النظام الدولي
الجديد وتحديد مقوماته وخصائصه:
 النظام الدولي الجديد أحادي القطبية
يقصد به نظام دولي جديد أحادي القطبية ,تتربع الواليات المتحدة األمريكية علي قمته دون منافسة أو
تحد ,ويدعم مكانتها حلفائها الغربيين من جانب وقدرتها علي إستخدام قوتها العسكرية لحسم أي صراع
تقرر اإلشتراك فيه ,هذا فضال عما تتمتع به من التفوق التكنولوجي العسكري واإلنتشار
األيديولوجي)الفكري والثقافي) ,ونفوذها الدبلوماسي الدولي وشبكة عالقاتها السياسية(السيد.)3 :2009 ,

بعد إنتهاء الحرب الباردة توالت النداءات بنظام دولي جديد تظهر فيه الواليات المتحدة األمريكية كقوي
عظمي تفرض سيطرتها علي العالم بعد إنهيار اإلتحاد السيوفيتي.
إن الواقع الدولي بعد إنتهاء الحرب الباردة ثبت أنه أكثر تعقيدا ,وخصوصا أثناء أزمة الخليج ,حيث
تحدث الرئيس األمريكي في خطابين له أمام إجتماع مشترك للكونجرس األمريكي
/88سبتمبر 8220/م ,وكذلك في خطبته عن حالة اإلتحاد السيوفيتي /92يناير8228/م تحدث عن
ال نظام الدولي الجديد وتصوره بأنه" النظام الذي يحل القانون محل حكم الغاب" وحيث تعترف األمم
بالمسئولية المشتركة حول الحرية والعدالة  ,وحيث يحترم القوي حقوق الضعيف ,وحيث تلتقي األمم
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المختلفة معا حول قضية مشترك ة للوصول إلي األماني العالمية للبشرية ,السالم ,واألمن ,والحرية,
وحكم القانون"(شلبي.)849 :9005 ,

يري الرئيس األمريكي من خالل الخطابين السابقين أن النظام الدولي الجديد يمكن أن يتحقق فقط إذا
قبلت الواليات المتحدة األمريكية عبء القيادة التي الغني عنها ,وفي هذه اللحظات الفاصلة في تاريخ
األمة فإن أمريكا تعتبر القوة الوحيدة في هذا العالم التي يمكن أن تجمع قوي السالم.
يأتي إستخدام مفهوم النظام الدولي الجديد تعبي ار عن مجمل تلك التطورات التي حدثت في هيكل وبنية
عالقات القوة في نظام القطبية الثنائية الذي إمتد منذ مابعد الحرب العالمية الثانية وحتي إنتهاء الحرب
الباردة ,وماترتب عليه من تطورات واختفاء اإلتحاد السوفيتي وصعود الواليات المتحدة أعلي مرتبة
بإعتبارها القطب األوحد المهيمن في الشؤون الدولية.
 التحول من النظام الثنائي القطبية إلي نظام تعدد القوي
النظام الدولي القديم ثنائي القطبية قد يتحول إلي نظام متعدد األقطاب ويتوزع فيه مراكز القوي
السياسية واإلقتصادية والعسكرية وتم تحديد هذه القوي بالواليات المتحدة األمريكية ,وأوربا الموحدة ,بما
فيها ألمانيا المتحدة واليابان وتشاركها مجموعة دول شرق آسيا الصناعية الجديدة(شلبي.) 815 : 9005 ,
أنصار هذا التيار يرون أن التغيرات التي طرأت علي هيكل النظام الدولي نتيجة لتفكك اإلتحاد
السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة لم تؤدى إلي إقامة نظام دولي جديد لكنها تمثل إنتقاال إلي حالة"تعدد
القوي" وليس إلي نظام القطب الواحد ,ويدعم أنصار هذا التيار رؤيتهم بإنتقال النظام الدولي إلي نظام
متعدد القوي أكثر من كونه نظام أحادي القطبية بدعامات واعتبارات منطقية وواقعية ,فالخبرة التاريخية
المعاصرة توضح صعوبة قيام قوة وحيدة عمليا بفرض إرادتها وامالء رؤيتها بشكل منفرد ومطلق علي
المستوي الكوني بدون مساندة أو تأييد قوى دولية أخري(السيد.)4 :9002 ,
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 نظام دولي جديد في مرحلة إنتقالية
نتيجة لما أشرنا إليه في التيارين السابقين ,فإن هذا التيار وان كان يؤمن بحدوث تغييرات جذرية فى
النظام الدولى ,إال أنه يرى أن هذا النظام الدولى الجديد مازال فى طور التكوين ,لم تستقر دعاماته أو
تتضح خصائصه فى شكل نظام متكامل المعالم ومحدد القواعد بعد ,ومن هنا جاء إرتباطه بأوصاف
شاع إستخدامها لما لها من دالالت كالسيولة ,والفوضى الدولية ,وما شابهها ,تعبي ار عن طبيعة هذه
المرحلة فى تكوين النظام الدولى الجديد ,خاصة وأن ما ينادى به هذا النظام من قيم ومبادىء ال يخرج
فى مجمله عن كونه متعلقا بإجراءات وأفعال ترتبط بتحقيق السالم للعديد من مشكالت العالم ومناطقه
المضطربة ,واجراءات وأفعال تستهدف حفظ أو إسترداد القانون والنظام ,وردع وايقاف ومعاقبة الحرب,
والعدوان ,والقهر ,وانقاذ واغاثة المدنيين وتوفير مجهودات اإلغاثة للشعوب وحماية حقوق اإلنسان,
ودعم وتشجيع الحقوق المدنية(السيد. ) 5:6 : 9002 ,
على ضوء ما سبق ,يتضح أن مفهوم النظام الدولى يستمد أهميته من إرتباطه بحدوث تحوالت كبرى
تمثلها مجموعة الظواهر والتحديات العالمية الجديدة وأن هناك أيضا تنوعا بين التيارات الفكرية بصدد
تفسير أسباب ونتائج هذه التحوالت؛ ومدى تواصلها أو إنقطاعها مع نظام القطبية الثنائية الذى ساد
منذ الحرب العالمية الثانية ,أولها يقول بوجود نظام دولى جديد ,والثانى يرى أنه ال يوجد نظام دولى
جديد ,بل تعددية القوى فى إطار من التواصل العام للقواعد العامة للنظام الدولى السائد منذ نهاية
الحرب الثانية ,وبينما يؤمن التيار الثالث بحدوث تغييرات جذرية فى النظام الدولى ,إال أنه يرى هذا
النظام الدولى الجديد مازال فى طور التكوين ,ولم تستقر دعاماته أو تتضح خصائصه فى شكل نظام
متكامل المعالم ومحدد القواعد بعد.
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 2.3.2.2األمن العسكري في ظل إنهيار اإلتحاد السوفيتى (الدولة كفاعل أساسي ووحدة تحليل في
النظام الدولى)
يعتبر إنهيار اإلتحاد السوفيتى وزوال دوره كقطب مقابل الواليات المتحدة ,ليس نهاية الحرب الباردة
فحسب بل بداية مرحلة جديدة في طبيعة تشكيل النظام الدولى ,تختلف من حيث السمات والمعطيات
عن تلك التي كانت سائدة طيلة عقود الحرب الباردة ,هذه المرحلة هي مرحلة اإلنفراد األمريكي
بالهيمنة علي النظام الدولى الجديد ,الذي كان من ركائزه األساسية الجديدة هو تدعيم األمم المتحدة
حتي تقوم بدور أكثر فعالية في تحقيق األمن الجماعي والحفاظ علي السالم العالمي وتسوية
المنازعات بالطرق السلمية ,كما أنها أصبحت هي القوة الرئيسية المحركة للمنظمة الدولية وأخذت
تطور دورها لخدمة األهداف والمصالح األمريكية بصفة خاصة والمصالح الغربية بوجه عام ,وذلك من
خالل القوة والنفوذ العسكري التي كانت تمتلكه.
إن تصور األمن في هذه الفترة إرتبط بالواقعية والذي يقوم علي إفتراض أن األمن يتحقق بواسطة
الدولة ومن ثمة كان بناء القوة العسكرية وتعزيزها المتواصل ,هو المدخل الكفيل لتحقيق األمن وردع
مصادر التهديد القائمة والمحتملة ,وعليه كان مفهوم األمن يدرك من خالل العالقة الطردية بين القوة
العسكرية للدولة وبين مدى قدرتها على حماية أمنها وضمان مصالحها؛ ولهذا كانت السياسة األمنية
الدولية قوامها اإلعتماد على القوة العسكرية كوسيلة نهائية الستئصال مصادر التهديد وضمان
ررية تحقيق تلك المصالح(توفيق.)50 :1999 ,
إستم ا

نتيجة لذلك كان أمن الدولة هو أمنها العسكري ,مما أدى إلى أن تلجأ الدول األقل مقدرة إلى التحالف
مع غيرها لمواجهة التهديدات المحتملة.
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إن نهاية الحرب الباردة بالنسبة لفرانسيس فوكاياما كانت بمثابة إنتصار للديمقراطية والرأسمالية وهي
بذلك تعتبر نهاية التاريخ ,كما وصف ستيفن وولت هذه المرحلة(نهاية الحرب الباردة) ,بمرحلة النهضة
للدراسات األمنية وذلك من خالل النقاشات التي أثيرت حول مفهوم األمن ,كان ينظر إلي العالقات
الدولية في تلك الفترة كعالقات قوة وهيمنة ,لكن بسبب اإلنعاكاسات التي أحدثتها الحرب الباردة كان
جدي ار علي الدول أن تنساق تدريجيا حول تبني صياغات جديدة لألمن وذلك حتي يتماشي مفهوم
األمن مع األزمات اإلقليمية ويكون مجه از للتعامل معها علي سبيل المثال أزمة الغذاء ,وأزمة الطاقة,
وأزمة التلوث البيئي وغيرها من األزمات التي تتعلق بحماية اإلنسانية بشكل عام(زقاغ.) 2011,

إن سياسة الواليات المتحدة الخارجية بإعتبارها القطب المهيمن وخصوصا في توحد القطبية في النظام
الدولي لصالحها ,هي سياسة القوة في العالقات الدولية ,وتعتمد أمريكا في هذه السياسة أساسا علي
تأهب القوة العسكرية ونشرها واستخدامها عند اإلقتضاء في مختلف مناطق العالم ,مع سعي دائم
لتفكيك القوي األخري المناوئة ونزع سالحها وحصره وتحديده ,وكان أمن الدول الغربية من مهام
الواليات المتحدة األمريكية حيث أنها تمكنت من إقناع الدول الغربية بأن رياح التهديد تهب عليها من
الجنوب عبر أشكال مختلفة كاإلرهاب ,واألصولية اإلسالمية ,وانتهاك حقوق اإلنسان (توفيق:1999 ,
.)42

لقد كان مفهوم األمن العسكري هو ماتسعي كل دولة ذات نفوذ إلي الحفاظ علي أمن حدودها وعلي
قوتها العسكرية من أجل الهيمنة والبقاء ,كان المنظور السائد لألمن هو المنظور الواقعي الذي كان
يقتصر علي حدود أمن الدولة القومية بإعتبارها الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية وذلك ضد أي
تهديد عسكري خارجي يهدد سيادتها أو إستقرار نظامها السياسي ,حيث كانت القوة العسكرية تعد األداة
األساسية لتحقيق األمن وحماية المصالح القومية مما أدي إلي تحويل العالقة باآلخرين إلي مباراة
صفرية البد فيها من مهزوم ومنتصر وأصبح التعاون الدولي من المستحيل تحقيقه.
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ضمن هذا اإلدراك األمني كان على الدولة مضاعفة قدراتها العسكرية لمنع الدول األخرى من اإلقدام
على أي عدوان عليها ,وأن تختار أيضا نظاما من التحالفات العسكرية لتعزيز أمنها ,فالدولة مثلما
أشار إليه " سبيكمان" تبقى إما ألنها قوية أو ألن دوال أخرى تضمن حمايتها عن طريق القوة  ,وأن
تسعى للوصول إلى توازن القوى الكفيل الوحيد لضمان أمنها وتأمين اإلستقرار الدولي ,ومن ثمة فإن
سياسة األمن الوطني ,مثلما يرى هؤالء وعلى رأسهم "مورغنثاو" تنطلق من ضرورة التفاعل بين
مختلف عناصر القوة التي تمكن من تحقيق فرص جيدة لنجاح سياسية األمن الوطني ,وأن شعور
الدولة باألمن يزداد بإزدياد حجم قوتهاالعسكرية(عبد الحي .)66 :1985 ,

 3.3.2.2من المفهوم العسكري لألمن الي المفهوم الجماعي لألمن (تعدد الفاعلين الدوليين)
يعد التحول في مفهوم األمن نتيجة منطقية لتغير المشهد الدولي بشكل نوعي في فترة مابعد الحرب
الباردة ,وهو ما أدى إلي إعادة النظر في كافة اإلفتراضات األساسية للمعادلة األمنية في العالقات
الدولية ,أي تطور منظور األمن بتطور الظاهرة حيث أنه لم يعد الفعل والتأثير في العالقات الدولية
حك ار علي الدولة القومية ,إذ أصبح هناك فاعلين دوليين من غير الدول كالمنظمات الحكومية
اإلقليمية والدولية ,والمنظمات الدولية غير الحكومية .لقد حدث تحول في طبيعة مصادر التهديد للدولة
القومية ,إذ لم يصبح التهديد العسكري الخارجي هو مصدر التهديد الوحيد ألمن الدولة ,كما يفترض
ذلك المنظور الواقعي ,بل أصبحت هناك مصادر تهديد جديدة وليست بالضرورة أن تكون مصادر
عسكرية ,ومنها تجارة المخدرات عبر الحدود ,والجريمة المنظمة وانتشار األمراض كاإليدز والفقر
وانتشار اإلرهاب الدولي مما أدي إلي عجز المنظور التقليدي لألمن عن التعامل مع تلك القضايا ,وأن
القوة العسكرية أصبحت التصلح لمواجهة هذه المهددات التي تفوق آثارها المدمرة آثار التهديد
العسكري المباشر للدولة (أمين.)30 :2012,
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نتيجة لعدم قدرة الدولة علي القيام ببعض المهام الحمائية فقد وجدت بعض المنظمات األقليمية والدولية
تقوم بمهام أمنية ,عندما عجزت الدولة عن القيام بها مما أدي إلي تراجع مفهوم األمن العسكري
واإلهتمام بمفهوم األمن الجماعي التي تتبناه العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية.
أوال :تعريف األمن الجماعي
تتردد على لسان الساسة والباحثين في مجال األمن مقولة تحمل معني ومفهوم األمن الجماعي وهي
"الفرد في سبيل الجميع والجميع في سبيل الفرد".
يعرف األمن الجماعي :بأنه مجموعة آليات ذات ركيزة قانونية ,صممت لمنع اعتداء أي دولة على
أخرى ,أو قمع ذلك االعتداء إن حدث .ويتم تحقيق ذلك عبر توجيه تهديدات ذات مصداقية إلى
المعتدلين والحقيقيين أو المحتملين ,وتوجيه وعود ذات صدقية أيضا إلى الضحايا الحقيقيين أو
المحتملين ,باتخاذ تدابي ر جماعية فاعلة للحفاظ على السالم ,وتنفيذها عند الضرورة(غريفتش وأوكاالهان,

 .)18 : 9001وتعرف الموسوعة العربية األمن الجماعي بأنه :هو مجموعة القيم التي ال تقبل التجزئة
أو المساومة؛ ألن تجزئتها تقود إلى أوضاع من التمييز أو المحاباة ال تخلو من الثغرات مما يسهل
للعدوان تحقيق أهدافه من دون مقاومة فعالة .بمعنى آخر فإن العدوان على أي دولة بعيدة كانت أو
قريبة ,كبيرة أو صغيرة ,ضعيفة أو قوية ,ال بد من أن يقابل بالقوة الجماعية للمجتمع الدولي
كله(الموسوعة العربية.)491: 9008 ,
لم يظهر مفهوم األمن الجماعي في أدبيات العالقات الدولية فجأة .فقد تطلب األمر عدة قرون قبل أن
يتمكن المجتمع الدولي من بلورة مفهوم لألمن الجماعي واالتفاق على طبيعته واآلليات الالزمة لوضعه
موضع التنفيذ على أرض الواقع ,ومن المعروف بأن اتفاقية وستفاليا عام  8441التي حددت مفهوم
السيادة المطلقة للدولة وذلك ل لحفاظ على أمنها باالعتماد على قواها الذاتية .إال أن الحروب لم تنتهي
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وخاصة في ظل ميل الدول الغريزي لسباق التسلح ,ومن هنا بدأ البحث جديا عن مفاهيم أخرى لتحقيق
السلم واألمن الدوليين(نافعة ,نيسان/إبريل  .)9005إن هذه التطورات التي حدثت على مفهوم األمن ,كانت
دا ئما في تطور لتحقيق األمن الجماعي للبشرية ,غير أن الواقع مختلف ,فالدول تبحث دائما عن
مصلحتها القومية وهذا غالبا ما يتعارض مع مفهوم األمن الجماعي وتطبيقه على أرض الواقع,
وخاصة نتيجة التغيرات في موازين القوى الدولية حسب الحقب التاريخية المختلفة ,وهذا ما سنبينه في
الصفحات القادمة.
مفهوم األمن الجماعي أخذ يتشكل بصيغته القانونية والسياسية في أعقاب الحرب العالمية األولى التي
شاركت فيها 22دولة ,ووصل عدد القوات المتحاربة فيها 10مليون مقاتل ,وماليين من الضحايا.
وهكذا شهدت مرحلة ما بعد الحرب العالمية األولي) (1918 - 1914أول محاولة الستبدال قوانين
وستفاليا بقوانين األمن الجماعي الذي جسدته "عصبة األمم"(نافعة ,نيسان/إبريل  .)9005أما التجربة
األكثر نضوجا لمفهوم األمن الجماعي تكرست بعد نشأة األمم المتحدة التي أتت بمنهجية للسالم
االجتماعي واالستقرار األمني ,وزودت بوسائل س لمية وقسرية لتحقيق غاياتها التي كان على رأسها
الحفاظ على السلم واألمن الدوليين ,إال أنه يبقى مجلس األمن هو المحرك الرئيسي آلليات العمل
الجماعي حسب نص ميثاق األمم المتحدة(يوسف.)544:542 : 9089 ,
بعد اندالع األزمة الكويتية بسبب الغزو العراقي في 9آب أغسطس عام  8220كان حائط برلين قد
سقط وانتهت الحرب البارد ة بالفعل ,والحت فرصة نادرة ألحياء نظام االمن الجماعي ,بعد مطالبات
بإقامة نظام عالمي جديد ,وقد أوحي هذا الشعار بأن الطريق مفتوح لتفعيل نظام األمن الجماعي ,إال
أن إرساء قوانين وآليات الدفاع عن األمن الجماعي لم يصدر من األمم المتحدة بإرادة أمريكية سوى
في العراق(نافعة ,نيسان/إبريل .)9005
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وبسقوط اإلتحاد السوفيتي أحد اقطاب النظام الثنائي القطبية ,أصبحت الواليات المتحدة هي القوة
الوحيدة المهيم نة على الساحة الدولية ,وفي ظل التطورات بعد انهيار سور برلين عام ,8212وتفكك
ا التحاد السوفيتي ويوغوسالفيا السابقة ,دأبت الدول المنحلة عن االتحاد السوفيتي السابق ويوغسالفيا
تطمح إلى االستقالل ,وقد حدث ذلك بالفعل ,غير أن األزمات ظهرت بين الطوائف والديانات
والقوميات في دول البلقان .وهذا أدى إلى تدخالت من أجل ضمان حماية األمن الجماعي في تلك
المناطق بقيادة الواليات المتحدة التي هيمنت على قرار األمم المتحدة من أجل التدخل لحماية المدنيين
بعد تورطها في حرب العراق .فقد عجزت المنظمة الدولية(هيئة األمم المتحدة) عن اتخاذ ق اررات
مجردة قوامها الحق واالعتدال ,فقد ظهرت أداة لينة تتجه حيث ما توجهت الواليات المتحدة
األمريكية(الهزايمة.)22 :9005 ,

وبقي مفهوم األمن الجماعي هالميا في تطبيقاته على األزمات الدولية من قبل الواليات المتحدة القوة
المهيمنة في النظام العالمي الجديد ,ألنه طبق في بعض الدول واألزمات ولم يطبق في دول أخرى
وذلك حسب رغبة الواليات ال متحدة األمريكية ,ولعل المطالبات بحماية المدنيين الفلسطينيين من قبل
السلطة لم تتوقف حتي اليوم لحماية األمن الجماعي الفلسطيني من اآللة العسكرية اإلسرائيلية .غير
أن التدخالت لحماية المدنيين الثائرين في الثورات العربية أيضا جاء وفق سياسة ازدواجية من قبل
الغرب والواليات المتحدة فقد تدخلت لحماية المدنيين في بعض الثورات ودعمت األنظمة الحاكمة في
ثورات أخرى.
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ثانيا :مصادر تهديد األمن الجماعي
من خالل العرض السابق نتفق مع رؤية الفقهاء والمنظرين لمفهوم األمن الجماعي ,ونتفق مع فقهاء
ومنظرين الذين ححدوا العناصر التي تهدد األمن الجماعي .وهذه التهديدات تتجاوز حدود المعنى
التقليدي للعدوان الذي تمارسه الدول ,ويمكن إجمال هذه التهديدات كما يلي) بوزنادة :(45 :8229 ,

 .8النزاع بين الدول.
 .9الفقر واألمراض المعدية واألخطار البيئية.
 .3العنف الداخلي ,بما في ذلك الحروب األهلية ,اإلبادة الجماعية ,التطهير العرقي ,وفشل أو انهيار
الدول.
 .4أسلحة الدمار الشامل ,ويتضمن ذلك األسلحة اإلشعاعية ,والبيولوجية ,والكيميائية فضال عن
األسلحة النووية.
 .5اإلرهاب.
 .6الجريمة المنظمة العالمية.
نتيجة للنظام الدولي الجديد الذي نشأ نتيجة التحوالت التي أحدثتها الحرب الباردة  ,أصبحت
المنظمات الدولية فاعال رئيسيا أسوة بالدول ,وكذلك تطور مفهوم السلم واألمن الدوليين تطو ار
فكريا كبي ار ,فلم يعد خطر النزاعات المسلحة هو مصدر التهديد الوحيد للدول في المجتمع الدولي
وانما زاد إهتمام األمم المتحدة بالمصادر غير العسكرية للتهديد بسبب حالة عدم اإلستقرار في
المجال الدولي كالمجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية
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والبيئية(توفيق .)44 :1999 ,

لقد سعي مجلس األمن في إطار النظام الدولي الجديد إلعادة تفسير العوامل التي تشكل تهديدا للسالم
واألمن الدوليين ,كما أن تطور مهمات حفظ السالم يعد من وجهة نظر العالم دليال حيا علي قدرة
األمم المتحدة علي أن تستجيب للمتغيرات الدولية الجديدة ,حيث برز نشاطها في أبرز المهام ومنها
الدبلوماسية الوقائية التي تعتمد علي رصد بدايات التوتر وحصر النزاع قبل تفاقمه ,أيضا صنع السالم
من حيث التفاوض والسعي لتحقيق إتفاق االطراف المتعادية من خالل إستخدام الوسائل السلمية ,ومن
نشاطاتها حفظ السالم ,وذلك من خالل اإلجراءات التي تتخذها األمم المتحدة في محاولة تهدئة
الصراعات المسلحة ,والنزاعات السياسية الحادة(أبو لبدة.)90 : 9008 ,

نتيجة إلي التحوالت الكبرى على الساحة الدولية بدأت الدول األوروبية تغير في نظرتها ومفهومها إلى
المسألة األمنية في منطقة البحر األبيض المتوسط ,وكذلك في طريقة تعاملها مع دول الضفة الجنوبية
لقد أصبح للدول األروبية مفهوم جديد للقوة فلم يعد أساس هذه القوة مبني على القدرات العسكرية بل
يتعداه ليشمل وبصورة تصاعدية عوامل إقتصادية ,بيئية ,وثقافية ,من هذا المنطلق مثلت نهاية الحرب
الباردة نقطة فارقة في عملية التنظير في الدراسات األمنية؛ علي إعتبار أن المقاربات النظرية المفسرة
لألمن في فترة الحرب الباردة وماقبلها من نواح مهمة عن المقاربات والنسخ النظرية الساعية لبناء
تصور جديد لواقع األمن في عالم مابعد الحرب الباردة؛ وعليه فقد شهدت البيئة األمنية في هذه الفترة
بروز منظومة مفاهيمية مغايرة لتلك التي كانت سائدة من قبل وهو ماجاء إنعكاسا لتنامي النزعة مابعد
الوضعية في نظرية العالقات الدولية وفي العلوم اإلجتماعية بشكل عام وذلك بما يعرف باإلتجاه
التأملي(زقاغ.)2011 ,

إنخرط في هذا السياق كل من الواقعيين( الذين يتبنون منهج القوة في العالقات الدولية ,ويميلون إلي
النزعة التشاؤمية) ,والتأمليين( هم مؤيدي التيار المثالي في العالقات الدولية ويدعون إلي السالم
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والحفاظ عليه) ,في محاولة لتنقيح واعادة صياغة مفهوم األمن نتيجة لتغيير الفواعل وذلك ليتماشي مع
كل من التحول اإلستراتيجي الذي مثلته نهاية الثنائية القطبية والنقلة اإلبيستيمولوجية الجديدة  ,وذلك
بإنتقال مفهوم األمن من منظوره الواقعي الذي يعتمد علي القوة والنفوذ العسكري كوحدة تحليل ,إلي
النظر لصياغة جديدة تهتم بالفرد كفاعل أساسي لوحدة التحليل بدال من الدولة القومية فيما يعرف
بالحفاظ علي أمن الفرد من جميع مايتعرض إليه من مهددات ,ألنه بعد هذه الفترة (فترة الحرب
الباردة) أصبح له دور أساسي في الحفاظ علي هيمنة الدولة وبقائها وانتقل مفهوم األمن من مفهومه
العسكري إلي صياغة جديدة وهي مفهوم األمن اإلنساني.
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 3.2األمن اإلنساني المفهوم والنشأة والمرتكزات
(الفرد كفاعل اساسي ووحدة تحليل في النظام الدولي)
في المب حث السابق تحدثنا عن األمن مفهومه ومحتواه ,وأهم التطورات التي طرأت عليه ,وفي هذا
المبحث سوف نتناول مفهوم األمن اإلنساني من حيث النشأة والمرتكزات األساسية لألمن اإلنساني,
وأهم التطورات التي طرأت علية في العالقات الدولية في الحقب الزمنية المختلفة وخاصة فيما قبل
نهاية الحرب العالمية وما بعدها.
لقد شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة بعض المحاوالت المحدودة لدراسة المشاكل اإلنسانية أو القضايا
ذات األبعاد اإلنسانية التي طرح من خاللها مفهوم األمن اإلنساني .خالل السبعينيات والثمانينيات من
القرن العشرين أثير الحديث عن مفهوم أمن الفرد أو األمن اإلنساني من خالل مناقشة أبرز تحديات
ومصادر تهديد األمن اإلنساني وذلك في أعمال وتقارير بعض اللجان المستقلة مثل لجنة تقرير األمم
المتحدة ,وكذلك من خالل أعمال بعض المؤتمرات الدولي ة ,وكان ذلك نتيجة تفاقم الصراعات الدولية
في العالم المعاصر.
لقد ظلت القاعدة في العالقات الد ولية هي الصراع والحرب وليس الوئام والسالم ,اللذان كانا االستثناء
باستق ارء التاريخ اإلنساني منذ أقدم العصور ,وفي تاريخ البشرية المعاصر منذ نهابة الحرب العالمية
الثانية وحتي العام  ,9000شهد العالم أكثر من  950حرب إقليمية ودولية(شعبان .)28 :9009 ,ولهذا
كانت ا لحروب والنزاعات العالمية المنتشرة وصاحبة الدمار والتشريد هي السبب الرئيس وراء البحث
عن مصادر تهديد األمن اإلنساني ومفاهيمه والعمل على تطبيقها في العالقات الدولية.
لقد أثبتت خبرة الحرب الباردة أن المنظور الواقعي لمفهوم األمن لم يعد كافيا للتعامل مع طبيعة
القضايا األمنية ومصادر التهديد فترة ما بعد الحرب الباردة ,حيث ساد هذا المنظور الواقعي منذ صلح
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وستفاليا ونشأة الدولة القومية عام  ,1648إال أن مفهوم األمن حظي بمزيد من التمحيص من قبل
دارسي العالقات الدولية فترة ما بعد الحرب الباردة مما أثمر ظهور مفاهيم جديدة في األمن وخاصة
مفهوم األمن اإلنساني (زقاع.)2011,

.1.3.2تعريف األمن اإلنساني
هناك العديد من التعريفات التي قدمت لمفهوم األمن اإلنساني وذلك من خالل الدراسات واألبحاث التي
أجرها الفقهاء والقانونيين حول مفهوم األمن اإلنساني ,إال أن هناك عدة اختالفات بين هذه التعريفات.
ا
وبهذا الخصوص توضح خديجة أمين بالرغم من وجود اتفاق بين التعريفات التي قدمت لمفهوم األمن
اإلنساني على أنه وحدة التحليل األساسية للمفهوم تتمثل في الفرد بدال من الدولة ,بالرغم من وجود
اختالفات بين هذه التعريفات(أمين .)29 :9002 ,وتقرير التنمية البشرية لعام  8224هو الوثيقة
الرئيسية التي اعتمدت مفهوم األمن اإلنساني ضمن اإلطار المفاهيمي ,فكانت نقطة البداية إلطالق
مفهوم األمن اإلنساني وفقا لنظرة محبوب الحق والتي تضمنها تقرير األمم المتحدة للتنمية عام
(8224األسطل 90 ,تشرين ثاني/نوفمبر .)9082 ,ومن هذا المنطلق سوف نقوم في هذه الجزئية بعرض
ألهم التعريفات التي تناولت مفهوم األمن اإلنساني من خالل عدة منظورات ,ومن ثم التعقيب على
هذه التعريفات.
أوال :األمن اإلنساني من منظور األمم المتحدة
البعض يعرف األمن اإلنساني من منظور شامل ,ولعل تقرير كوفي عنان في األمم المتحدة لعام
 9000تحدث بشكل عام عن مفهوم األمن اإلنساني ,حيث يعرف األمن اإلنساني بأنه :األمن
اإلنساني أكثر بكثير من مجرد غياب العنف والصراع ,أنه يشمل حقوق االنسان ,والحكم الرشيد,
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والحصول على التعليم والصحة وضمان أمن كل فرد ,وتحقيق النمو االقتصادي ومنع نشوب
الصراعات(.)Annan, www.un.org/millennium/sg/report/full.htm
إن تصور محبوب الحق في تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كان على اتصال وثيق بفكرة األمن
اإلنساني منذ بدايتها ,حيث يرى األمن اإلنساني بأنه :األمن االنساني ال يتعلق بالدول واألمم بل بأفراد
الشعوب ,وأنه سوف يتحقق من خالل التنمية وليس من خالل األسلحة(جبر.)824 :9002 ,

إن مفهوم األمن اإلنساني يقصد به مقدار الحرية واألمان التي يتمتع بها اإلنسان ,وهو يتعلق بأمن
األفراد وليس أمن الدول.
لقد ركز إتجاه التنمية البشرية في األمن الذي قاده محبوب الحق و أمارتيا وجاء في هذا اإلتجاه
تعريف لألمن اإلنساني" أنه يحفظ للفرد القيم التي يتمتع بها من رفاهية ,واستقالل وطني ,وأمن الجميع
في بيوتهم ,وأعمالهم ومصالحهم ,وحمايتهم من التهديدات بكافة أشكالها(المخدرات ,اإلرهاب,
األمراض ,الفقر) ,وأنه يتحقق األمن اإلنساني بوجود تنمية شاملة في كافة القطاعات ,وعدالة عمومية
ومشاركة حرة للفرد ,وعدم وجود حروب"(البداينة.)844 ,9080 ,

أما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDPيعرف أمن اإلنسان بأنه" " تحرر اإلنسان من التهديدات
الشديدة ,والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حمايته وحريته" .ويقوم هذا التعريف
على التحليل المعروف لمفهوم "أمن اإلنسان" الذى طرحة تقرير التنمية الصادر في
العام (8224برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)82 :9002 ,

ووفقا لتقرير التنمية البشرية عام 8224الذي حدد سبع أبعاد لألمن وهي :االقتصادي ,الغذائي,
الصحي ,البي ئي ,الشخصي ,المجتمعي ,والسياسي هناك تعريف لألمن االنساني بأنه :تحرر االنسان
من التهديدات الشديدة ,والمنتشرة وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته (أحمد وعواد.)10 :9082,
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وبحسب مفوضية األمن اإلنسان يعني األمن اإلنساني "حماية الحريات الحيوية  ,وحماية الناس من
األوضاع واألخطار الحرجة والعامة  ,وبناء قواهم وطموحاتهم .ويعني كذلك " خلق النظم السياسية
واإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمنح الناس لبنات بقائهم وكرامتهم
ومعيشتهم(جبر.)829 :9002 ,
إ ن مفهوم األمن الصادر عن برنامج األمم المتحدة هو األشمل واألعم ,وان غالبية األكاديميين
والباحثين يعتمدون على مفهوم األمن اإلنساني الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لعام8224م ,في دراساتهم وتحليلهم وتأصيلهم لمفهوم األمن اإلنساني ومحتواه وهذا ما سوف نلحظه
في التعريفات القادمة.
ثانيا :األمن اإلنساني من منظور عام
تعريف خديجة أمين لألمن اإلنساني على أنه :األمن اإلنساني جوهر الفرد ,إذ يعني بالتخلص من
كافة م ا يهدد أمن األفراد السياسي واإلقتصادي واإل جتماعي من خالل التركيز على اإلصالح
المؤسسي وذلك بإصالح المؤسسات األمنية القائمة ,وانشاء مؤسسات أمنية جديدة لمواجهة كل ما
يهدد أمن اإلنسان(أمين .)44 : 9002 ,فيما يعرف تايلر أوين األمن اإلنساني بأنه "حماية النواة الحية
للبشر ّكلهم من المخاطر المحرجة والمضرة سواء أكانت بيئية أو إقتصادية ,غذائية أم صحية أم
شخصية أو سياسية"(يوسف ويازجي.)592 :9089 ,
ثالثا :األمن اإلنساني من منظور ثقافي
يتطرق الحسن بن طالل في مقالهُ المنشور في جريدة األهرام إلى البعد الثقافي في مفهوم األمن
اإلنساني حيث يعتبر األمن اإلنساني يتجاوز اإلقتصاد ليعتمد على الحقوق والواجبات والحريات,
وتسعي إلى تطوير السياسات التي تخدم اإلنسان واإلنسانية وتعزز الديمقراطية والعدالة االجتماعية.
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ويتبين لنا بأن الثقافة لديه هي أمن وهوية ويقول" :أتعجب كيف نعطي السياسة واإلقتصاد أهمية أكبر
من الثقافة"(الحسن ,كانون أول/ديسمبر .)9009
رابعا :األمن اإلنساني من منظور المساواة والعدالة اإلجتماعية
فيما يرى يوكيو تاكاسي  Yukiee Takaslأن األمن اإلنساني هو "الحرية إزاء الخوف والحرية إزاء
الحاجة"(حموم .)45 : 9004 ,وتعرف أمل مختار األمن اإلنساني قائلة :إن أمن اإلنسان ال يعني الحفاظ
علي حياته فقط ,وانما أيضا الحياة بكرامة وحرية ومساواة وتكافؤ في الفرص وتنمية قدرات البشر,
ويعني حماية الحريات األساسية وحماية الناس من التهديدات واألوضاع القاسية ,وتحرر اإلنسان من
التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته
وكرامته(مختار.)80 ,9008 ,
خامسا :األمن اإلنساني من منظور القانون الدولي
األمن اإلنساني له قواعد قانونية مستمدة من العرف ,ومثبته في ميثاق األمم المتحدة ,واتفاقيات جنيف
لحقوق اإلنسان ,من أجل تطبيق العقوبات لمن يخالف هذه القواعد القانونية من الدول األعضاء
ويهدد األمن اإلنساني .وفيما يلي نعرض تعريفات القانون الدولي اإلنساني والتي من المفترض أن
تطبق في حالة تهديد األمن البشري.
يعرف القانون الدولي اإلنساني بأنه :مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف  -في حالة
النزاع المسلح – إلى حماية األشخاص المتضررين مما ينجم عن ذلك النزاع من آالم وأضرار ,كما
يهدف لحماية الممتلكات التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية(مركز الميزان.)2 :9001 ,
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وتعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر القانون الدولي اإلنساني بأنه :مجموعة القواعد الدولية المستمدة
من اإلتفاقيات أو العرف الرامية على وجه التحديد إلى حل المشكالت اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة
من النزاعات الدولية وغير الدولية  ,والتي تقيد إستخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها ,أو
تحمي األعيان واألشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات المسلحة (الوحيدي, 8221 ,
.)290:282

لقد دأب الفقه التقليدي على تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب ,ومن ثم قانون
النزاعات المسلحة قبل أن يطلق عليه مصطلح القانون الدولي اإلنساني (مركز الميزان .)2 :9001 ,وذلك
حسب التطورات التي يشهدها العلم وكذلك األحداث على الساحة الدولية والمؤسسات الدولية من
حروب ومجابهة التهديدات التي تعصف بحياة اإلنسان وأمنه.
 تعقيب على مفاهيم األمن اإلنساني
منذ بداية التسعينيات ,شكل مفهوم األمن اإلنساني محور العديد من الحوارات في عدد من الحكومات
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ,منها :مالي ,هولندا ,النرويج ,سلوفانيا ,جنوب افريقيا,
سويسرا ,وتايالند .تم إنشاؤها سنة 8222م لتقوم بدور فعال في المنظمات الدولية واإلقليمية بإعتبارها
مجموعة من الدول تتبني الدفاع عن "األمن اإلنساني " ,ويجتمع األعضاء سنويا علي مستوي وزراء
الخارجية ,وتعتبر كل من كندا والنرويج وسويس ار بمثابة الدول الراعية لهذه الشبكة ,حيث تساهم بمنح
مالية كبيرة للقيام بمبادرات تخدم هذا التوجه(مختار .)89 ,9008 ,إن دور المنظمات ,واالشخاص
الدوليين ,واألكاديميين ,والباحثين عن مفهوم األمن وتأصيله ,كانت جل كتاباتهم تبحث عن تطور
األمن وتحديد مفهومه الجديد .وترى الباحثة أن كل المفاهيم تمحورت حول أمن اإلنسان كإنسان وليس
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أمن اإلنسان في جماعته التي تنتمي إلى دولة .وأن هذا المفهوم هو ديناميكي متغير حسب التطورات
الدولية.
 2.3.2نشأة وتاريخ ظهور مفهوم األمن اإلنساني
كانت البداية الفعلية لتصعيد النقاش عن األمن اإلنساني مع" محبوب الحق "وزير المالية الباكستاني
السابق والخبير االقتصادي لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" "UNDPالذي أكد أن محور األمن
يجب أن ينتقل إلى ضمان أمن األفراد من مخاطر متنوعة على رأسها األمراض واإلرهاب والفقر
والمخدرات ووجود نظام عالمي غير عادل ,وذلك عن طريق تحقيق التنمية واصالح المؤسسات الدولية
وعلى رأسها األمم المتحدة والمنظمات االقتصادية العالمية ,كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
للتعمير والتنمية ,وذلك عبر شراكة حقيقة بين دول العالم كلها(يوسف ,اليازجي.)4 :2012 ,

يمكن تتبع جذور مفهوم األمن اإلنساني في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948م الذي كان
تركيزه منصب على إرساء بعض القواعد الكفيلة بحماية حقوق اإلنسان ,وبالتالي تحقيق األمن
اإلنساني ذلك بعض المبادرات المحدودة لطرح مفهوم األمن اإلنساني ,إال أنه لم يكن لها صدى كبير
ودور مؤثر في طرح المفهوم على أجندة العالقات الدولية ,ففي عام 1966م ظهرت نظرية سيكولوجية
كندية باسم "األمن الفردي  ,"Individual Securityومع بداية السبعينيات بدأت تظهر مجموعة من
التقارير لبعض اللجان ومنها جماعة نادي روما ,واللجنة المستقلة للتنمية الدولية ,واللجنة المستقلة لنزع
السالح والقضايا األمنية ,أكدت تلك اللجان في تقاريرها على أهمية تحقيق أمن الفرد(جاد.)19 :2000 ,

ركزت على ما يعانيه األفراد في كافة أنحاء العالم من فقر وتلوث ,وغياب لألمن الوظيفي في سوق
العمل ,ومن ثم ضرورة دفع االهتمام نحو مشاكل األفراد.
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ظهر مفهوم األمن اإلنساني كجزء من مصطلحات النموذج الكلي للتنمية الذي تبلور في إطار
 UNDPمن قبل محبوب الحق وزير المالية الباكستاني األسبق ,و بدعم من اإلقتصادي الهندي
أماريتا صون ,يركز مفهوم األمن اإلنساني باألساس على الفرد كوحدة للتحليل وليس الدولة كما كان
سائدا في المفهوم التقليدي لألمن ,الذي إقتصر على أمن حدود الوطن من العدوان الخارجي ,وحماية
المصالح القومية في السياسة الخارجية ,أما اآلن فالتهديد صار داخل حدود الدولة القومية في حد
ذاتها ولم يقتصر على مصادر التهديد العسكري الخارجي فقط(أمين.)14 :2012 ,

لقد بدأ اإلهتمام يتزايد باألمن اإلنساني مع إنتهاء فترة الحرب الباردة بسبب تعدد المهددات وتطورها
داخل الدول ألسباب تتعلق بالبيئة أو النزاعات الداخلية في الدول ذات التنوع العرقي ,والديني,
واإلقتصادي مع تناقص الحروب الخارجية وقد جاء في تقرير صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
عام 1999م بعنوان "عولمة ذات وجه إنساني  ," Globalization with a Human Faceوالذي
جاء فيه :أن العالم شهد واحدا وستين نزاعا مسلحا في الفترة من 1989م إلى 1998م كانت جميعها
أهلية ,باستثناء ثالثة نزاعات فقط كانت فيما بين الدول ,وأكد التقرير على أنه على الرغم مما تقدمه
نظر لسرعة إنتقال المعرفة وانتقال
ا
العولمة من فرص هائلة للتقدم البشرى في كافة المجاالت
التكنولوجيا الحديثة وحرية إنتقال السلع والخدمات فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على األمن
اإلنساني في القرن الحادي والعشرين وهذه المخاطر ستصيب األفراد في الدول الغنية والفقيرة على حد
سواء ,وكذلك فقد إزدادت المهددات المتصلة باإلنسان بصورة مباشرة في الخمسين سنة الماضية مثل
ظهور امراض جديدة وجرائم ومهددات يتساوى خطرها على كافة الناس في كافة الدول بل إن العاملين
كثير من
ا
في األجهزة الرسمية في الدول هم االكثر عرضة لهذه المهددات والحظ التقرير كذلك أن
الدول تعطى اإلهتمام األكبر ألمنها القومي وحماية النظام وتتناقص إهتماماتها تجاه المهددات المباشرة
ألمن إنسانها(عربي.)2:3 :2011 ,
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المساهمة الحقيقية لدفع المفهوم جاءت من خالل تقرير التنمية البشرية لعام 1994م الصادر عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ إذ تناول التقرير في الفصل الثاني "األبعاد الجديدة لألمن اإلنساني",
وتنبأ التقرير بأن تؤدي فكرة األمن اإلنساني رغم بساطتها لثورة في إدارة المجتمعات في القرن الحادي
والعشرين ,كما حث التقرير علي التخلص من كافة ما يهدد أمن األفراد السياسي ,واإلقتصادي,و
اإلجتماعي من خالل التركيز على اإلصالح المؤسسي وذلك بإصالح المؤسسات األمنية القائمة ,و
إنشاء مؤسسات تأمينية جديدة على المستويات المحلية ,واإلقليمية ,والعالمية ,مع البحث عن سبل
تنفيذها ,فاألمن اإلنساني قائم من تعهدات دولية تهدف لتحقيق أمن األفراد وبالتالي ال يمكن تحقيقه
بمعزل عن أمن الدولة.
حدد التقرير أربع خصائص أساسية لألمن اإلنساني هي (عرفة:)2012 ,
 .8األمن اإلنساني شامل عالمي؛ فهو حق لإلنسان في كل مكان.
 .2مكونات األمن اإلنساني متكاملة يتوقف كل منها على اآلخر.
 .3األمن اإلنساني ممكن من خالل الوقاية المبكرة ,وهي أسهل من التدخل الالحق.
 .4األمن اإلنساني محوره اإلنسان ويتعلق بنوعية حياة الناس في كل مكان.
وقد حدد التقرير مكونات األمن اإلنساني في شقين؛ األول هو الحرية من الحاجة ,والثاني هو الحرية
من الخوف( .مما يتفق مع مفهوم األمن االجتماعي القرآني).
يأخذ مفهوم األمن اإلنساني بعدين أساسيين(أمين: )13 :2009 ,

 - 8التحرر من الخوف.
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 - 2التحرر من الحاجة .
مفهوم الخوف يختلف من دولة ألخرى ,كما أن مستوياته تتباين من إقليم آلخر ,ويركز مفهوم األمن
اإلنساني على اإلنسان الفرد وليس الدولة كوحدة التحليل األساسية؛ فأي سياسة أمنية يجب أن يكون
الهدف األساسي منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة؛ إذ قد تكون الدولة آمنة في وقت
مصدر من مصادر تهديد أمن
ا
يتناقص فيه أمن مواطنيها ,بل إنه في بعض األحيان تكون الدولة
مواطنيها ومن ثم يجب عدم الفصل بينهما.
كما ذكرنا سابقا أنه قد برز مفهوم األمن اإلنساني في عام 8224م كنتاج لمجموعة التحوالت التي
شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة فيما يتعلق بطبيعة مفهوم األمن ,ونطاق دراسات األمن ,وكان لزاما
أن يؤدي ذلك إلى تغير أجندة العالقات الدولية ,فشهدت العقود األخيرة مزيدا من التركيز على
مجموعة من القضايا ,ومنها قض ايا تلوث البيئة ,واالنفجار السكاني ,وقضايا الالجئين ,وقضايا األمن
البحري ,وغيرها من القضايا العالمية.
لم يصبح بمقدور دولة واحدة السعي لتحقيق أمنها منفردة ,فلم تمنع القوة النووية التي كان يملكها
االتحاد السوفيتي والتي كانت تكفي لتدمير العالم عشرات المرات من تهاويه ,وعلى جانب آخر حدث
تحول في طبيعة الصراعات ذاتها؛ إذ أصبحت معظم الصراعات داخلية بين الجماعات واألفراد
 ,وليست بين الدول ,فتشير اإلحصاءات إلى أنه من بين  61صراعا شهدها عقد التسعينيات من القرن
العشرين كان  58منها صراعا داخليا -أي بنسبة %95تقريبا  -و %90من ضحايا تلك الصراعات
من المدنيين وليسوا عسكريين ومعظمهم من النساء واألطفال(علوي (85 :2004 ,

لقد أصبحت الصراعات بين جماعات وليست بين الدول والضحايا فيها من المدنيين ,ومصادر التهديد
األساسية للدول لم تعد مصادر خارجية فحسب ,بل أصبحت من داخل حدود الدولة القومية ذاتها,
51

ومثال النزاعات المسلحة في أفريقيا من الصومال إلى رواندا إلى ليبيريا مثال واضح ,ويتسم هذا النمط
من الصراعات الداخلية بشدة التعقيد والتشابك وارتباطها بخلفيات وجذور ممتدة وغاية في التعقيد,
باإلضافة إلى اإلستخدام المتزايد للعنف ,واإلنتهاك الشديد لحقوق اإلنسان(عبود.)13 :2006 ,

 3.3.2المرتكزات األساسية لمفهوم األمن اإلنساني
يرتكز مفهوم األمن اإلنساني باألساس على صون الكرامة البشرية وكرامة اإلنسان ,وكذلك تلبية
إحتياجاته المعنوية بجانب إحتياجاته المادية ,واإلقتراب الرئيسي هنا هو أن األمن يمكن تحقيقه من
خالل إتباع سياسات تنموية رشيدة ,وأن التهديد العسكري ليس الخطر الوحيد ,لكن يمكن أن يأخذ
التهديد شكل الحرمان اإلقتصادي ,وانتقاص المساواة المقبولة في الحياة ,وعدم وجود ضمانات كافية
لحقوق اإلنسان األساسية فتحقيق األمن اإلنساني يتطلب تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة ,وصون
حقوق اإلنسان وحرياته ,والحكم الرشيد ,والمساواة االجتماعية ,وسيادة القانون(منتصر.)82 :9001 ,
على الرغم من أن األفكار التي تشكل أساس أو دعامة مفهوم األمن اإلنساني تركز على الفرد كوحدة
تحليل فإنها أيضا تدخل في اعتبارها ما وراء الدولة وتتفق مع اإلقترابات الحديثة في دراسات األمن
والسلم الدوليين التي تقوم على أن أمن وسلم أي دولة يعتمد على أمن وسالمة الدول األخرى؛ فأمن
الدولة رغم أهميته ال يعدو إال آن يكون جزءا من أجزاء البناء األمني المتكامل ,بمعنى أن أي نظام
عالمي آمن ومستقر يبنى أمنيا من أسفل (األفراد) إلى أعلى (العالم) ومن ثم ,فان أمن الدولة مجرد
مساحة وسيطة.
 األسس والدعائم التي يقوم عليها مفهوم األمن اإلنساني
وهناك عدد آخر من األسس أو الدعائم التي يقوم عليها المفهوم التي تناقشها األدبيات المختلفة,
ومنها(أمين:)55 :2009 ,
52

 .1األداة الفاعلة في تحقيق األمن اإلنساني هي ما يطلق عليها القوة اللينة بجانب التنمية البشرية
وتحقيق الديمقراطية .ومن ثم ,يمكن تحقيق األمن اإلنساني من خالل التغيير الهيكلي بدال من األداة
العسكرية.
 .2إذا ما تم استخدام القوة لتحقيق األمن اإلنساني في مناطق النزاع أو في األنظمة اإلستبدادية
الشرسة فهذا ال بد أن يتم بطريقة قانونية ,وجماعية ,وتحت مظلة المنظمات الدولية .فالدول
والمنظمات اإلقليمية والدولية (الحكومية وغير الحكومية ) يجب أن تتفاعل معا لتشكيل قواعد العمل
في مجاالت األمن اإلنساني؛ إذ ال تستطيع دولة بمفردها مواجهة مصادر تهديد األمن اإلنساني.
 .3رغم أن المفهوم يتجاوز النظرة التقليدية ألمن الدولة ,فإنه ال يعني تهميش دور الدولة؛ ففي
التحليل النهائي الدولة هي المسئولة عن توفير األمن للمواطنين خاصة في ظل تعقد مصادر تهديد
أمن األفراد في ظل العولمة.
 .4أن أي سياسة اقتصادية أ و أمنية لصانع القرار يجب أن تشتمل على بعد اجتماعي ,ويركز مفهوم
األمن اإلنساني على أن السياسات العامة ينبغي أن تركز على مواجهة كافة أشكال االضطهاد
واالستبعاد.
 .5إذ كان وفقا للمنظور التقليدي لألمن تحقيق األمن يعد مباراة صفرية ,فإن تحقيق األمن اإلنساني
يعد مكسبا لجميع األطراف من أجل التنمية البشرية المتوازنة واألمن الجماعي طويل المدى.
ترتب على ذلك الحاجة إلى بلورة مفهوم جديد أوسع نطاقا من مفهوم األمن الجماعي هو "األمن
اإلنساني" ,وهو مفهوم يتخذ من الفرد وحدته األساسية في التحليل انطالقا من أن أمن الدولة رغم
أهميته لم يعد ضامنا أو كفيال بتحقيق أمن األفراد ,واألكثر من ذلك إنه فى أحيان كثيرة تفقد الدولة
الشرعية فتتحول ضد أمن مواطنيها.
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.4.3.2المجتمع الدولي وتطوير العمل في مفهوم األمن اإلنساني
ظهرت مبادرات دولية توضح مدى اإلهتمام بأمن اإلنسان تشمل تحريم األلغام ضد األفراد ,تأسيس
محكمة الجنائيات الدولية التي تحاكم مرتكبي التطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية وترعى تأمين
الالجئين والنساء واألطفال في مناطق النزاع ,التحكم في األسلحة الخفيفة وايقاف المتاجرة
بالبشر(نسيمة.)82 :9080 ,

لقد شكل مفهوم األمن اإلنساني محور العديد من الحوارات في عدد من الحكومات والدول والمنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية.
.1.4.3.2المنظمات اإلقليمية والدولية
أوال :منظمة األمم المتحدة
طرحت األمم المتحدة رؤيتها حول مفهوم األمن اإلنساني في عام 1994م ,وقدمت تعريفا شديد
اإلتساع ليشمل مايهدد أمن األفراد ,وتعتبر هذه المنظمة من أوائل المنظمات التي أعلنت عن مفهوم
األمن اإلنساني في فترة مابعد الحرب الباردة ,وتجسد ذلك في طرحها للمفهوم من خالل تقارير صادرة
عن األمم المتحدة التي توحي بأهمية مفهوم االمن اإلنساني والسعي الي تحقيقه.
جاء أول إعالن لألمم المتحدة عن مفهوم األمن اإلنساني من خالل تقرير التنمية البشرية لعام 1994م
حيث أن هذا التقرير قام بطرح مجموعة من المبررات التي تشكل الهدف األساسي من وراء طرح
المفهوم وقد تمثلت هذه المبررات فيما يلي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :)23 :1995 ,

 تحقيق األمن اإلنساني هو شأن عالمي.
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 اذا تعرض امن الفرد ألي خطر في أي مكان في العالم فمن المرجح ان يفرض ذلك تأثيرات خارج
حدود الدولة.
 يمكن تحقيق األمن اإلنساني من خالل الوقاية المبكرة بدال من التدخل الالحق.
 مفهوم األمن اإلنساني محوره الفرد وكفل حرياته وحماية حقوقه.
ومن الهيئات العاملة في مجال األمن اإلنساني ضمن هيكلية األمم المتحدة:
 .1وحدة األمن اإلنساني  :"Human Security Unitتأسست عام  2004ضمن مكتب األمم
المتحدة" لتنسيق الشؤون اإلنسانية بهدف دعم نشاطات األمن اإلنساني في األمم المتحدة ,والعمل على
إدماج هذا المفهوم في هذه النشاطات(درباش. )16 :2007 ,

.2صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن اإلنساني
تأسس عام  1999بمبادرة مشتركة من حكومة اليابان واألمين العام لألمم المتحدة بهدف تمويل
المشاريع التي تنفذها الهيئات التابعة لألمم المتحدة ,وفي بعض األحيان هيئات خارج نطاق منظومة
األمم المتحدة ,في مجاالت التمكين والحماية لألفراد(حرب.)30 :2010 ,

 .3المجلس االستشاري الخاص باألمن اإلنساني

:"Advisory Board on Human

") :Security (ABHSمهمته تقديم النصح واإلرشاد لألمين العام لألمم المتحدة حول إدارة
الصندوق ,ويتألف من ثمانية أشخاص معروفين بخبرتهم في مجال األمن اإلنساني ,وكانت أولى
جلساته عام 2003م(يوسف ,اليازجي. )16 :2012 ,
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ثانيا :المبادرة اإلفريقية African Human Security Initiative
طرحت هذه المبادرة من خالل سبع منظمات إفريقية غير حكومية تهتم بقضايا وحقوق اإلنسان,
وبالديمقراطية تم تشكيل هذه المجموعة خالل المؤتمر الذي عقدته المنظمات السبع المعنية بدراسات
األمن والسلم بجنوب إفريقيا في نوفمبر 2000م وهذه المنظمات هي علي التوالي(أمين.)95 :2009 ,

 المعهد الجنوب إفريقي للشئون الدولية مقره جنوب إفريقيا.
 معهد التنمية وحقوق اإلنسان في إفريقيا ومقره ناميبيا.
 أمانة حقوق اإلنسان لجنوب إفريقيا ومقره زيمبابوي.
 منتدي السلم اإلفريقي ومقره كينيا.
 الجوار األمني اإلفريقي ومقره غانا.
 شبكة غربي إفريقيا لبناء السلم ومقرها جنوب إفريقيا.
 معهد دراسات السلم ومقرة جنوب افريقيا.
الهدف الرئيسي من هذه المبادرة اإلفريقية لألمن اإلنساني تتمثل في أنه نظ ار لغياب آلية لمحاسبة
الحكومات والقادة األفارقة علي مايعلنونه من إلتزامات وتعهدات بتحسين أوضاع الديمقراطية واحترام
حقوق اإلنسان فهذا يتطلب وجود آلية غير رسمية للتأكد من مدى تنفيذ القادة لتعهداتهم واهتمت هذه
المبادرة بقضايا سبع وهي الديمقراطية ,حقوق اإلنسان ,الفساد ,التحكم في إنتشار األسلحة ,وادارة
النزاعات وتمكين المجتمع المدني واإلرهاب والجريمة المنظمة.
ثالثا :مبادرة اإلتحاد األوروبي
أدرج األمن اإلنساني بوصفه أحد العناصر الجوهرية للسياسة المشتركة الخارجية المتعلقة بقضايا
األمن " (CFSP) "Common Foreign And Security Policyكونه ال يهدف ,إلى تحقيق
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اإلستقرار السياسي فقط بل يهدف إلى الدمج بين العديد من المفاهيم كحقوق اإلنسان والتنمية البشرية,
وأعطاه دو ار في مجاالت إدارة األزمات ومنع النزاعات والمساعدات العسكرية المدنية التي يقدمها
اإلتحاد ,فهو وسيلة إلغالق الفجوة بين المفاهيم األمنية التقليدية والحديثة بما ينسجم ومبادئ اإلتحاد
األوروبي كما ِ
وضع تحقيق األمن اإلنساني في صلب السياسات اإلجتماعية واإلقتصادية لإلتحاد ,بما
يؤدي إلى ضمان إحترام حقوق اإلنسان والتشاور بين فئات المجتمع كافة وخلق نوع من التعددية في
صناعة القرار على المستويات ّكلها وتأكيد أهمية المشاورات اإلقليمية الحتواء األزمات التي تندلع على
هذا المستوى(عبد الصمد.)62 :2008 ,

أشارت وثيقة اإلتحاد األوروبي بعنوان" إستراتيجية أوروبية لتحقيق األمن اإلنساني" ,وهو تقرير تم
تقديمه للسيد خا فيير سوالنا مفوض السياسة األمنية والخارجية لإلتحاد األوروبي في سبتمبر عام
9004م إلي أن هناك مسئولية تاريخية تقع علي كاهل دول اإلتحاد األوروبي ,وتتجسد في السعي
نحو تحقيق األمن اإلنساني علي المستوي العالمي ,وطرحت اإلستراتيجية أداة اإلتحاد األوروبي
لتحقيق ذلك من خالل إنشاء قوة عمل لتحقيق األمن اإلنساني مكونة من  15ألف شخص للتدخل في
الدول التي تعاني من النزاعات ,وذلك للعمل علي تحقيق األمن اإلنساني بها ,وطرح اإلتحاد األوروبي
في إستراتيجيته عدة مبادئ(يوسف ,اليازجي:)39 :2012 ,

 الهدف من اإلستراتجية له مبرر أخالقي وقانوني ومبرر ذاتي خاص باإلتحاد األوروبي.
 اللجوء للقوة العسكرية وذلك من خالل موافقة شعبية.
أيضا طرح اإلتحاد األوروبي رؤية معدلة لمفهوم التدخل الدولي اإلنساني من خالل اإلعالن عن وجود
مسئولية تاريخية لالتحاد األوروبي في المساهمة في خلق عالم أكثر أمنا من خالل العمل على تحقيق
أمن األفراد في مختلف أنحاء العالم ,وفى هذا الصدد ,تم تشكيل لجنة من الخبراء والسياسيين من دول

57

اإلتحاد األوروبي لدراسة طبيعة الدور الذي يمكن لإلتحاد األوروبي لتحقيق هذا الهدف ووضعت
ير بعنوان إستراتيجية أوروبية لتحقيق األمن اإلنساني تمت من خالله بلورة دور أمنى جديد
اللجنة تقر ا
لإلتحاد األوروبي يقوم على إمكانية نشر القوات لتحقيق األمن اإلنساني(المجذوب.)50 :1999 ,

 2.4.3.2المبادرات الدولية(كندا واليابان)
أوال:اليابان Jaban
الرؤية اليابانية لمفهوم األمن اإلنساني إتسمت باإلتساع وقامت بشكل أساسي على فكرة التحرر من
الفقر وتقاربت مع ما طرحه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ,وكان هدفها الرئيسي تأمين الحاجات
األساسية لإلنسان ,اإلقتصادية ,واإلجتماعية ,والصحية ,والبيئية ,والغذائية ,وترى حكومة اليابان أن
األمن اإلنساني يقوم على حماية حياة األفراد ,وحماية ك ارمتهم والحفاظ عليها ,وهو ما يتم تحقيقه
بضمان الحرية من الفقر ,وتجلى هذا اإلهتمام الياباني بمفهوم األمن اإلنساني في العديد من المبادرات
الدولية التي أطلقتها الحكومة اليابانية وكان من أبرزها المبادرة التي أسفرت عن إنشاء لجنة األمن
اإلنساني عام  1999على النحو الذي سيتم التطرق إليه الحقا(يوسف ,اليازجي.)7 :2012 ,

إرتبطت الرؤية اليابانية لمفهوم األمن اإلنساني بتقديم دعم مالي لمشروعات تحقيق األمن اإلنساني من
خالل إنشاء صندوق األمن اإلنساني وتمويل أنشطته إال أن هناك تناقض في موقفها فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان داخل اليابان ,كما أن اليابان تتخلي عن العديد من إلتزاماتها الدولية التي هي محور
مفهومها لألمن اإلنساني ,فعلي سبيل المثال وضعت العديد من التشريعات الداخلية للتحكم في الهجرة
إليها وقبول الالجئين ,وبذلك فاليابان وهي دولة تسعي إلي الدفاع عن أمن اإلنسان في العالم التطبق
هذا األمن اإلنساني إال شكليا وبما يتفق مع مصالحها وال يتعارض مع أهدافها اإلستراتيجية في الداخل
والخارج (أمين.)40 :9002 ,
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إستخدمت اليابان تعبير المسئولية اإلنسانية ألنها تعتبر قوة إقتصادية مهمة تسعي إلي ممارسة دور
عالمي أكبر ,إن طرح رؤيتها لمفهوم األمن اإلنساني يمكن أن يفسر في سياق السعي الياباني
للحصول علي مقعد دائم في مجلس األمن.
ثانيا:كندا Canada
الرؤية الكندية ركزت على فكرة التحرر من الخوف والحد من إستخدام القوة والعنف ,عن طريق عدد
من السبل ,كمكافحة إنتشار األلغام األرضية ,والكف عن تجنيد األطفال ,وتشجيع دور القانون الدولي
اإلنساني ,ومكافحة إنتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة ,واصالح القطاعات األمنية ,وانعكست
إهتمامات كندا بمبادرة أطلقتها عام 1999م أسفرت عن إنشاء شبكة االمن اإلنساني(يوسف واليازجي,
.)7:8 :2012

لعبت هذه الشبكة "شبكة االمن اإلنساني" والتي تضم لغاية اآلن ثالثة عشر دولة من مختلف مناطق
العالم وهي ( كندا ,والنرويج ,واألردن ,وسويسرا ,وتايلند ,والنمسا ,وهولندا ,ومالي ,وشيلي ,وسلوفانيا,
ايرلندا ,واليونان ,وجنوب إفريقيا)(علو.)14 :2008 ,

هذه الشبكة تجتمع سنويا لمناقشة القضايا التي تهدد األمن اإلنساني ,وتسعي إلي بلورة بعض التدابير
العملية لمواجهة القضايا التي تهدد األمن اإلنساني  ,وهذه التدابير واإلستراتيجيات التي تحاول حركة
األمن اإلنساني بصورة عامة وشبكة األمن اإلنساني بصورة خاصة التركيز عليها تشمل القضايا
الرئيسة التالية(جودة:)17 :2010 ,

1ذ التركيز على حماية المدنيين ) (Protection of Civiliansخالل النزاعات المسلحة وتقوم هذه
األولوية على بناء إرادة دولية ,وتطوير معايير قانونية ,وتدابير عملية للحد من التكلفة البشرية
( )Human Costللصراعات المسلحة.
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 2ذ التركيز على زيادة فاعلية عمليات حفظ السالم ,وتطوير قد ارت األمم المتحدة لمقابلة الحاجات
المتزايدة لنشر قوات حفظ السالم بحيث يتم التنسيق خالل هذه العمليات بين المفاوضين السياسيين,
وقوات حفظ السالم ,ومراقبي حقوق اإلنسان ,والعاملين في المجاالت اإلنسانية.
أكدت كندا بأنها واحدة من الدول الكبري التي تقع علي كاهلها مس ئولية تحقيق األمن اإلنساني كما
أنها تسعي إلي تحقيق دور دولي أكبر ,كان لها رؤية في التدخل االنساني بأنه إلتزام أخالقي يقع علي
كاهل الدول ,وأن المجتمع الدولي البد أن يتحرك بشكل جماعي من خالل األمم المتحدة ليمنع
النزاعات أوال ومن ثم يتدخل لوقف النزاعات في حالة إندالعها.
أشار وزير الخارجية الكندي السابق ليود أكسوورتي  Liyod Axworthyفي تحليله عن األمن
يتضمن األمن ضد الحرمان اإلقتصادي ,ونوعية مقبولة من الحياة ,وضمانا لحقوق
اإلنساني إلى أنه " َّ
اإلنسان األساسية"(علو.)23 :2008 ,

يعبر عن وجود أهم اإل حتياجات اإلنسانية األساسية والكرامة البشرية ,بما في ذلك
األمن اإلنساني ّ
يتجه نحو فكرة ديمقراطية فعَّالة وضرورية  .اإلشباع
الفعالة في حياة المجتمع الكندي ,فهو ّ
المشاركة ّ
يتضمن األبعاد غير المادية ليش ّكل مجموعا نوعيا ,وهو
المادي يقع في جوهر األمن اإلنساني الذي
َّ
يعتبر أن التغيُّر في طبيعة الصراع والعولمة المتزايدة جعال الشعوب في أولوية اإلهتمام الدولي ,وأن
معيار لألمن العالمي وثمة عالقة وطيدة
ا
سالمة الفرد التي تشكل محور األمن اإلنساني قد أصبحت
بين األمن اإلنساني والسلم الدولي ,إذ ال يمكن تجاهل نتائج المجاعة والتلوث والعنف العرقي على
صعيد السلم المنشود(جودة .)16 :2010 ,
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نستخلص أنه رغم تعدد اإلطروحات الدولية والرؤي حول مفهوم األمن اإلنساني إال أن هناك تطبيق
أولي لمفهوم األمن اإلنساني وموجه للخارج وليس لداخل الحدود كما أن هناك تناقضات فعلية
وتضارب مابين المصالح ومابين تحقيق األمن اإلنساني.
 .4.2الخاتمة
إن التحوالت التي أحدثها الحرب الباردة علي هيكلية النظام الدولي كانت لها دور بارز في تغيير
الفواعل الدولية التي نتيجة لها أصبحت هناك تحوالت في مفهوم األمن وانتقل من مفهومه العسكري
المعتمد على المنظور الواقعي وصوال بمفهوم األمن اإلنساني الذي يعتبر فيه الفرد هو الوحدة
األساسية والركيزه األساسية التي يقوم عليها النظام الدولي ,هذا المفهوم الذي رغم أنه يرسي دعائمه
يوما بعد يوم إلنبثاقه من أرض الواقع واستجابته لمتطلباته ,ورغم أن هنالك العديد من نقاط االتفاق
حول مضمونه ,إالَّ أن معالمه ال تزال في تطور ,كما أن تحليل مفهوم األمن اإلنساني يظهر أنه
ينطوي على العامل اإلنساني الذي يجعل من اإلنسان كفرد وحدة التحليل األساسية في أي دراسة
للسياسات األمنية كما أن تحليل مفهوم األمن اإلنساني يظهر أنه ينطوي على العامل اإلنساني الذي
يجعل من اإلنسان كفرد وحدة التحليل األساسية في أي دراسة للسياسات األمنية ,إذا مفهوم األمن
اإلنساني يكرس ,ويطور ,ويحقق اإلنسجام بين مفاهيم عدة موجودة في القانون الدولي ,فهو يكرس
مركز الفرد في القانون الدولي ويتناسب مع العديد من القواعد العرفية ,واإلتفاقية التي تعالج وضعه,
سواء كفرد أو كمجموعة أفراد ,كما أنه يطور مفهوم األمن الجماعي الدولي ,ويكسبه أبعادا جديدة,
كما إنه مفهوم لقي إهتماما خاصا من المنظمات اإلقليمية ,والدولية وأيضا بعض الدول وتم وضع
أسس لهذا المفهوم الذي يكفل حرية الفرد وحمايته .
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الفصل الثالث
أبعاد و مصادر تهديد األمن اإلنساني

 .1.2مقدمة
برز مفهوم األمن اإلنساني كما ذكرنا في الفصل الثاني نتيجة مجموعة من التحوالت التي شهدتها
البيئة األمنية في فترة مابعد الحرب الباردة التي كشفت عن خطورة مصادر التهديد التي يتعرض لها
الفرد ,وأيضا تصاعد الحروب والصراعات في أنحاء متفرقة من العالم سواء في آسيا أو أفريقيا أو
أمريكيا الالتينية كان لها تأثير واضح على اإلهتمام بحماية الفرد من جميع المخاطر.
يوضح هذا الفصل األبعاد التي يتضمنها هذا المفهوم ومن ثم يلقي الضوء علي مصادر التهديد التي
تهدد هذا المفهوم سواء المهددات الخارجية ومنها اإلجرام المنظم والمخدرات والمهددات الداخلية التي
تتضمن أزمة الجوع والتدهور اإلقتصادي ,ومن ثم اإلنتقال إلي ظاهرة العولمة كتعريف وبإعتبارها
ظاهرة دولية معاصرة كان لها أثار مهددة ألمن اإلنسان.
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.2.3أبعاد األمن اإلنساني
إن مفهوم األمن اإلنساني  Human Securityلم يستخدم بالصورة التي يستخدم بها اليوم وبصورة
منتظمة إال بعد وروده في تقرير التنمية البشرية لعام 8224م الصادر عن برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ,وفي هذا التقرير ينظر إلى مفهوم األمن اإلنساني على أساس أنه حق اإلنسان في التمتع
بالحرية من الخوف والحرية من العوز وركز التقرير على إعتبار أن حالة األمن اإلنساني هي محصلة
لسبعة أبعاد لألمن هي :البعد اإلقتصادي ,البعد الغذائي ,البعد الصحي ,البعد البيئي ,البعد
الشخصي ,البعد المجتمعي ,والبعد السياسي(تقرير التنمية البشرية .)8224 ,كما تم ذكرها في الفصل
السابق ,ومن خالل هذا الفصل سوف نناقش هذه األبعاد بشئ من التفصيل ,والتي سوف نذكرها تبعا
ألهميتها.
 1.2.2األمن الشخصي Personal Security
إن األمن الشخصي يتجه إلى حماية الفرد من العنف الجسدي ,الواقع عليه من الدولة أو من
خارجها ,من أشخاص عنيفين ,أو من أفراد تابعين للدولة ,كذلك يهدف األمن الشخصي إلى حماية
الفرد من االعتداء الداخلي ,أو من قبل بعض المنحرفين الراشدين ,وبالنسبة إلى أكثر الناس فإن أكبر
مصادر القلق على األمن الشخصي تتمثل بالجريمة ,خصوصا جرائم العنف(علو.)89 :9001 ,
نظر لما لهذا المفهوم من أهمية على حياة
كما يعتبر األمن الشخصي من أهم أبعاد األمن اإلنساني ا
ظل وجود النزاعات المسلحة وتزايد الجريمة
البشر وهو يتمحور حول كيفية تأمين الحماية لألفراد في ّ
بالمخدرات والبشر واألسلحة وغسيل األموال لتصل إلى أيدي جماعات تستخدمها في
المنظّمة واإلتجار
ّ
عمليات العنف واإلرهاب(حسين.)55 :9008 ,
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يتعلق مفهوم األمن الشخصي بالحفاظ علي حياة اإلنسان من أي تهديدات خطيرة وحمايته من
التعرض إلي العنف الجسدي ,سواء كان سبب هذا التهديد هو حروب أو نزاعات مسلحة أو عمليات
إرهابية أو بعض الجرائم المنظمة ,فعلي سبيل المثال يعرف الصراع العنيف بأنه حالة استخدام القوة
المسلحة لحسم قضايا الصراع علي السلطة بين عدة أطراف يكون أحد أطرافها علي األقل هو طرف
حكومي(مختار.)84 :9008 ,
هنا تظهر قضية خطيرة ,حيث إنه في حالة الصراعات بين الدول ,وهي الحروب المعلنة ,من السهل
حصر عدد الضحايا ,أما في حالة أن يكون أحد أطراف الصراع طرفا حكوميا والطرف اآلخر طرفا
شعبيا سواء كان منظما أو عفويا في شكل ثورات أو إحتجاجات ,فال يمكن أن نجد أرقاما دقيقة
لعمليات اإلبادة الجماعية أو حتي عدد القتلي والجرحي بشكل دقيق ,أيضا عدم ضلوع من يطلق
عليهم اسم عمالء حكوميون في الصراع المسلح بشكل رسمي ,ولكن يحدث ذلك بشكل مستتر يجعل
من الصعب حصر ذلك أو ربطه بالجهة الحكومية.
يركز األمن اإلنساني على الفرد بغض النظر عن جنسه ,لغته ,مواطنته ,أي بغض النظر عن كل
تمييز ,فلألفراد ومن خاللهم الجماعات الحق في المحافظة على حياتهم الشخصية وعلى صحتهم
وعلى العيش معا في محيط نظيف ال يعرض أجسامهم للتهلكة ومن حق الفرد أن ال يشعر بأنه
يخضع لإلك اره وللعنف أي كان نوعه أو مصدره سواء ذاك الممارس من طرف جماعات إرهابية ,أو
إجرامية ,أو ذاك الممارس من قبل السلطات(علو.)82 :9001 ,
يقصد باألمن الشخصي حماية الفرد من العنف المشروع وغير المشروع وله الحق أن يعيش في محيط
خال من المخدرات ومن الجماعات اإلرهابية التي تهدد تواجده الشخصي ,والنفسي ,والعنف ليس
ظاهرة عفوية ,بل نتاج مجتمع متميز بالالمساواة ,وباإلقصاء ,ونقص المراقبة المؤسساتية أو
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اإلجتماعية ,كما أن الفقر ,واإلقصاء قد يؤديان للعنف فال يحق ألي كان أن يعرض سالمته البدنية
للتعذيب ,أو البتر ,وهي الحقوق المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ,والعهدين
الموالين له وهما (العهد الدولي للحقوق المدنية واإلجتماعية عام 8244م ,العهد الدولي للحقوق
السياسية واإلقتصادية 8246م) ,أيضا في اإلعالنات الجهوية والدساتير الداخلية (حموم.)50 : 9004 ,
نقصد هنا ضرورة السعي للحد من ولمنع كل ما يهدد األمن الفيزيائي اإلنساني ,مما قد يلحق به من
عنف ,سواء كان مصدر هذا العنف داخل دولته أو من قبل دولته أو من قبل دول أجنبية.
.2.2.2األمن الغذائي Food Security
المقصود به التحرر من الجوع ,وهو الترجمة األساسية للحق اإلنساني األساسي في الغذاء ,وهو
عنصر هام في نوعية الحياة ولوضعية التغذية والصحة ,وهو حق ذكر في المادة  88من العهد
المتعلق بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ":حق كل فرد في مستوى مالئم كاف له ولعائلته ,وكذلك في
وتقر المادة أيضا بالحق اإلنساني لكل فرد في أن يكون بمأمن من
غذاء وملبس ومسكن كاف" ّ
الجوع ,وتوجهت المقاربة الرسمية للقمة العالمية للغذاء المنعقدة في روما إيطاليا سنة 8224م أكثر
نحو الحاجات وليس الحقوق ,فاألمر يتعلق بالتقليل في 9085م عدد من يعيشون في سوء التغذية إلى
 % 50مقارنة بما هو عليه في 8224م(حموم.)12 :9004 ,
يعاني ماليين البشر علي مستوي العالم من حالة حادة من سوء التغذية ,والمهم أن هذا األمر يحدث
في العديد من الدول بشكل غير عادل ,خاصة في دول العالم الثالث.
تنتشر حالة من الرفاهية المفرطة في الحصول علي الغذاء بين شريحة رفيعة من الشعب وتعاني بقية
الشرائح األخري من حاالت متفاوتة من سوء التغذية تصل إلي حد عدم توافر الغذاء الكافي من
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األساس ومن المهم التأكيد علي أنه إذا لم يعرف اإلنسان من أين يحصل علي الوجبة التالية فهذا
يعني إنه في وضع شديد التهديد ألمنه ,بل وبقاءه علي قيد الحياة(مختار.)81 :9008 ,
عرف األمن الغذائي في البداية على إنه قدرة الدولة أو المناطق العاجزة في داخلها الوصول إلى قاعدة
ّ
إنتاجية سنوية إستهالكية مرجوة فهو تعريف يركز على مستوى اإلستهالك الغذائي كعنصر محدد
يعرف األمن الغذائي على"أنه مدى تحصل كل فرد في
لألمن الغذائي ,أما بالنسبة للبنك العالمي فهو ّ
كل وقت ,على غذاء كان لتمتعه بحماية صحية وايجابية" (حموم.)12 : 9004 ,
يتحقق األمن الغذائي بحصول الفرد في كل وقت على غذائه األساسي والضروري ,وبالنسبة إلى األمم
المتحدة ,فإن توافر الغذاء ليس هو المشكلة ,بل طريقة توزيعه ,ونقص القدرة الشرائية عند األفراد,
ومن هنا ترتبط معالجة هذه المشكلة بتأمين الدخل المناسب للفرد ,وتأمين األمن اإلقتصادي
(علو.)85 : 9001,

أيضا يتحقَّق األمن الغذائي عندما يتمتَّع البشر كافة في جميع األوقات بفرص الحصول ,من الناحيتين
الغذائية
المادية واإلقتصادية ,على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم الغذائية وتناسب أذواقهم
ّ
كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة .لكن واقع األمن الغذائي لكثير من شعوب األرض هو
مأساوي جدا ,حيث يموت كل عام قرابة  88مليون طفل قبل أن يكملوا عامهم الخامس ,وجميع هذه
الوفيات تحدث في البلدان النامية ,ثالثة أرباعهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا,
وهما المنطقتان اللتان ترزحان أيضا تحت وطأة المعدالت األعلى للجوع وسوء التغذية والفقر ,فإن
الجوع وسوء التغذية سببان أساسيان ألكثر من نصف حاالت وفيات األطفال واألمهات خالل الحمل
وعند الوالدة(مختار.)82 ,9008 ,
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 2.2.2األمن الصحي Health security
رغم التطور المذهل في الطب والعالج والبحث العلمي الخاص بمقاومة األمراض واألمصال ,إالَّ أن
الصحة الجيدة شأنها شأن أشياء أخري كثيرة ليست موزعة توزيعا عادال ,حيث يعاني الكثير من البشر
من العديد من األمراض التي يمكن الوقاية منها ,إذا ما تم توفير الرعاية الصحية المناسبة لهؤالء
البشر ,بل واألكثر هو إنتشار األمراض القاتلة التي أصبحت تمثل خط ار عاب ار للقارات ال يمكن حصره
داخل حدود دولة ما ,ومن ثم لم يعد ظهور وباء فتاك في مجتمع ما هو شأن داخلي ,بل أصبح تهديدا
لألفراد داخل دول أخري ,ومحتمل أن يصل داخل حدودهم ويهددهم بشكل مباشر(مختار.)90 :9008 ,

يهدف األمن الصحي إلى ضمان الحد األدنى من الحماية والوقاية من األمراض وطريقة الحياة غير
الصحية ,ففي الدول النامية ,يعود سبب الموت إلى األمراض المعدية واألوبئة ,التي تقتل 81مليون
إنسان سنويا ,كما أن األمراض التي تصيب الدورة الدموية في الجسم تقتل 5,5مليون إنسان في الدول
الصناعية سنويا(علو.)99 :9001 ,
وبالنسبة إلى األمم المتحدة ,فإن التهديد لصحة اإلنسان ,سواء في الدول المتقدمة أو النامية ,يظهر
عند األفراد الفقراء ,خصوصا في األرياف وبين األطفال ,وهذا يعود إلى سوء التغذية ,وعدم توافر
العالج الطبي واألدوية ,والمياه العذبة النظيفة وأيضا إلى عدم توافر الرعاية الصحية الضرورية.
 .2.2.2األمن البيئي Environmental Security
يهدف إلى حماية الفرد من تخريب الطبيعة على المدى القصير والمدي الطويل ,من قبل بعض الدول,
ما يؤدي الى تدهور البيئة ,كما يعتبر النقص في الوصول إلى المياه النظيفة أحد أهم التهديدات للدول
الصناعية ,كما أن تلوث الهواء ,واإلحتباس الحراري الناجم عن البيوت الزجاجية ,والمصانع ,وغيرها
يعتبران من أهم تهديدات البيئة وحياة الفرد(علو.)94 :9001 ,
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أصبحت الكوارث البيئية من أهم مصادر التهديد لألمن اإلنساني ,وهذه الكوارث البيئية من الممكن أن
تكون كوارث طبيعية مثل السيول الجارفة أو حرائق الغابات أو أمواج تسونامي ,أو كوارث بيئية من
صنع اإلنسان ,مثل تلوث الهواء والمياه وارتفاع درجة ح اررة األرض ,وبإختالف أنواعها إال أنها جميعا
من الممكن أن تكون ذات آثار خطيرة علي األمن الصحي أو الغذائي أو حتي األمن الشخصي
لإلنسان
 .5.2.2األمن اإلقتصادي Economic Security
نظر إلى أهمية العامل اإلقتصادي من
ا
يعتبر األمن اإلقتصادي من أهم دعامات األمن اإلنساني,
تداخل في مختلف مجاالت الحياة ,فال يمكن الحديث عن تنمية بشرية من صحة وغذاء وتعليم إال في
ظل إقتصاد سليم.
ّ
إن الحديث عن اإلستقرار اإلقتصادي يأخذ أبعادا مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في السابق ,ففي
ظل عولمة اإلقتصاد أصبحت إقتصاديات الدول مترابطة بعضها مع بعض على جميع المستويات,
ّ
وهذا ما يجعل أي خلل يصيب إقتصاد إحدى الدول يؤثر بالضرورة على إقتصاد دولة أخرى ,وخير
دليل على ذلك ما حصل في شرق آسيا في نهاية التسعينيات حيث أخذت األزمة االقتصادية تنتقل من
دولة إلى أخرى ,ومن ناحية ثانية يرتكز األمن اإلقتصادي على إتخاذ اإلجراءات الكفيلة من أجل
حماية اإلقتصاد الوطني من مخاطر العولمة اإلقتصاديّة ,وبالتالي العمل على تأمين اإلستقرار في
اإلقتصاد على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي ,ألن عدم اإلستقرار سينعكس سلبا على األمن
البشري ويجعله في حالة تهديد مستمرة(ستيغلتز.)45 :9002 ,
يعيش الكثير من البشر في حالة فقر مزمن وحالة إنعدام أمن اقتصادي يومي ,وهذه الحالة ال يعاني
منها الناس الذين يعيشون في فقر مدقع فقط ,ولكن أيضا هناك أشخاص لديهم وظائف ثابتة ال
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يستطيعون أن يعيشوا حياة كريمة ,ومن الممكن إدراج مجموعة من الحاجات األساسية التي إذا كان
اإلنسان ال يضمن تحقيقها لنفسه وألسرته فهذا يعني أنه يعاني من تهديد خطير ألمنه االقتصادي:
الغذاء الكافي ,التعليم األساسي ,المأوي المناسب ,المياه النظيفة(مختار.)95 :9008 ,

يتطلب تحقيق األمن اإلقتصادي تأمين دخل ثابت للفرد عبر عمله المنتج والمدفوع األجر ,عبر شبكة
مالية عامة وآمنة ,وبهذا المعنى فإن ربع سكان العالم فقط هم ضمن هذه الفئة ,وتبدو مشاكل األمن
اإلقتصادي أكثر جدية وخط ار في الدول النامية ,فإن الدول المتطورة كذلك تشكو من مشاكل البطالة
التي تشكل عامال مهما في التوتر السياسي والعنف(علو.)94 : 9001 ,
 .6.2.2األمن اإلجتماعي واألمن الثقافي Social and cultural security
يعني حماية األفراد من فقدان العالقات التقليدية ,والقيم ,ومن العنف الطائفي اإلثني ,فالمجتمعات
التقليدية خصوصا األقليات اإلثنية هي غالبا مهددة ,ذلك أن نصف دول العام خاض نزاعات إثنية
داخلية ,واألمم المتحدة أعلنت العام 8222م «عاما للشعوب األصلية» ,وألقت الضوء على أن هناك
حوالى  200مليون إنسان ما يزالون معرضين للخطر في حوالى  10دولة ,ويواجهون حلقة واسعة من
الهوية القومية ,وتأمين الحوار
العنف(منتصر .)82 :9001 ,يتمثل األمن الثقافي في الحفاظ على
ّ
حق
الثقافي والحضاري بين مختلف الحضارات المتنوعة وتوفير التعايش في ما بينها على قاعدة ّ
اإلختالف والمساواة .ويتضمن أيضا األمن العلمي والتقني من خالل سد الفجوات في هذا المجال بين
المتقدمة والدول النامية ,ومحاربة األمية والنهوض بالعملية التربوية(حسين.)814 :9008 ,
الدول
ّ
 7.2.2األمن السياسي Political Security
يهتم األمن السياسي بتحقيق حياة اإلنسان في مجتمع يحترم حقوقهم اإلنسانية ,وباإلستناد إلى «لجنة
العفو الدولية» ,فإن القمع السياسي والتعذيب المنظم والمنهجي ,وسوء المعاملة واإلخفاء ,ما تزال
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تمارس في حوالى  880دولة كذلك ,فإنتهاك حقوق اإلنسان يصبح أكثر شيوعا خالل فترة القالقل
السياسية ,بالتوازي مع قمع األفراد والجماعات ,كذلك تلجأ الحكومات إلى فرض الرقابة على األفكار
ووسائل اإلعالم(علو.) 91 :9001 ,
 3.3مصادر تهديد األمن اإلنساني
وفقا لوجهة نظر الكثير من علماء اإلجتماع السياسي عن طبيعة التهديدات التي تواجه المجتمع
الدولي هي الفروق في القوة والثروة والجغرافيا تأكد ما يعد أخطر التهديدات التي تواجه البقاء والرفاهية
لإلنسانية جمعاء(حسون .)5 :9089 ,ويشكل األمن اإلنساني مقاربة شاملة لألمن إذ أنه ال يقتصر فقط
على التهديدات المرتبطة بالمجاالت العسكرية و اإلقتصادية فحسب بل يتعداه للتهديدات النابعة عن
عجز الدول على مستويات التنمية اإلنسانية و البناء الديمقراطي ,أي أنها ترتبط بضعف حركيات
صناعة اإلستقرار السياسي و الحفاظ على التجانس اإلجتماعي في ظل عولمة التحديات و المخاطر
مع بروز مجموعة من المظاهر البنيوية و النسقية العابرة لألوطان(الجريمة المنظمة ,اإلرهاب الهجرة
السرية ,التلوث ,األوبئة....إلخ)(برقوق .)4 :9089 ,وفي هذا المبحث سوف نبحث عن مهددات األمن
اإلنساني والتي تتمثل في قسمين وهم :أوال المهددات خارجية ,ثانيا المهددات داخلية.
 1.2.2المهددات الخارجية لألمن اإلنساني
هناك العديد من مصادر التهديد الخارجي لألمن اإلنساني ,والتي نوجزها كما يلي:
.1.1.2.2التجارة غير المشروعة في السالح Illegal Trade In Arms
تمثل األسلحة الخفيفة األداة الرئيسية للجريمة المنظمة في التجارة غير المشروعة في السالح ويقوم
عادة تجار األسلحة بدور رئيسي في تحريكها وعقد الصفقات بين المصدرين والمستهلكين الذين عادة

71

ما يمثلون إما دوال منتجة لألسلحة يبيعونها لثوار أو جماعات مناوئة أو معارضة لحكومات محددة ,أو
يصدرونها لجماعات مسلحة تعمل كمافيات للجريمة المنظمة العابرة لحدود الدول والمعتمدة على تجارة
المخدرات ,أو إستغالل الفقراء واإلتجار بهم(الكوم .)40 :8222 ,وظلت تجارة االسلحة غير المشروعة
بمثابة الملتقى والمركز لنشاطات العديد من شبكات الجريمة المنظمة ,بل أن بعضها قد قام في
األساس على إذكاء وتأجيج الفتن والنزاعات بين األثنيات والطوائف والدول بهدف إنشاء أسواق جديدة
لإلتجار باألسلحة الخفيفة ولقد كان من نتائج تجارة األسلحة غير المشروعة أن إستعصى في كثير من
الحاالت إيجاد الحلول الناجعة للنزاعات داخل الدولة الواحدة أو بين الدول المتجاورة(عبداللطيف 9004 ,

.)40:
هذه اآلثار المدمرة للتجارة غير المشروعة في السالح أثرت على أمن اإلنسان وسالمته ,وخاصة بأن
القوانين المنظمة لتجارة السالح بين الدول غير واضحة ,وبمعني أخر تطمح الدول إلى القوة العسكرية
دائما لحماية مصالحها فهي ال تكترث باالتفاقيات والمواثيق الدولية في شراء األسلحة ,وكذلك
المجموعات اإلرهابية وتجار السالح ال يهمهم أمن اإلنسان وسالمته بل الحصول على المال فقط.
.2.1.2.2اإلتجار باإلنسان Trafficking in Human Beings
إن الفقر المدقع والعوز المادي القاهر قد قاد إلي تجارة واسعة في اإلنسان عبر الحدود القطرية,
بإرادة هؤالء الفقراء أحيانا وبغير إرادتهم في أحيان أخرى ,وتشمل هذه التجارة غير اإلنسانية الرجال
وقسر في معظم األحيان ,ليعملوا
ا
والنساء واألطفال ويتم نقل هؤالء الضحايا طوعا في بعض األحيان,
كخدم للمنازل ,كما يتم دفعهم أحيانا لحمل السالح في حروب ال يعرفون من أسبابها شيئا ,ليكونوا
وقودها وأكثر ضحاياها يضاف إلي ذلك إن الضائقة اإلقتصادية التي تعاني منها بعض الدول قد
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جعلها دوال طاردة لمواطنيها الذين يتطلعون إلي فرص مؤاتية وجاذبة في دول أخرى ,الوضع الذي أدى
إلي زيادة تهريب المهاجرين بصورة غير قانونية(عبد اللطيف.)10 :9004 ,
اإلتجار باإلنسان قد تعولم ,فإتسعت شبكات المافيا التي كانت تعمل في مناطق محدودة ,وسعت
إلنشاء أسواق جديدة عبر الحدود لكي يتحقق لها السيطرة وتأمين توافر كل اإلحتياجات من هذه
التجارة الفاسدة ,وال يزال عالج هذه المشكلة محدودا ,الوضع الذي مكن مقترفي هذه الجريمة من
توسيع تجارتهم غير اإلنسانية دون الخشية من تطبيق قوانين أو إجراءآت رادعة لهم.
.2.1.2.2اإلرهاب الدولي International Terrorism
إن اإلرهاب يعتبر مشكلة عالمية تهدد األمن الدولي واألمن اإلنساني ,وهو مرتبط بعملية اإلتجار
بالمخدرات وأيضا يرتبط بالجريمة ويعتبر شكال من أشكالها ,وتعود بعض أسباب ظهوره إلي غياب
الديمقراطية والحرية وعدم إحترام حقوق اإلنسان وانعدام الحكم الرشيد.
يعتبر اإلرهاب من الجرائم شديدة الخطورة ,وأكثرها تحديا للمجتمع الدولي في سعية المتواصل
لمكافحتها ,وتزداد خطورتها من خالل إمكانيات مرتكبيها المتعاظمة ,فضال عن الوسائل الحديثة التي
يستخدمونها في أعماله م التي تتخطى أحيانا إقليم الدولة الواحدة(حسون ,)2 :9089 ,كما أنه يعتبر نوع
من أنواع العنف(السياسي ,الثقافي ,البنائي) ,ويظهر نتيجة عدم العدالة علي المستوي المحلي أو
الدولي ,وأول تعريف معياري لإلرهاب كان قد أخذ من القانون الدولي عام 8212م وهو" يتكون من
جميع األفعال اإلجرامية الموجهة نحو الدولة التي تخطط إلي خلق حالة من الذعر في عقول مجموعة
معينة من الناس ,أو جماعة من الناس ,أو عامة الناس(البداينة.)854 :9080 ,

كما يدل تعبير اإلرهاب الدولي على إدراج مواطنين وأقاليم عدة دول في قائمة المستهدفين ال يمكن إذا
تحديد الموقع الجغرافي لإلرهاب ,وهو يهدد كل الدول قوية كانت أم ضعيفة ,ويستعين بطرق متعددة:
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تبييض األموال ,المتاجرة بالمخدرات ,وباألسلحة وبغيرها ,وقد يكون اإلرهاب وطنيا داخل الدولة يتمثل
في جماعات كمحاوالت التسميم بالسالح الكيماوي في ميترو طوكيو سنة  8225من طرف جماعات
آوون ,واإلرهاب عامة ال يرتبط بالدولة مباشرة ,وانما بجماعات غير متحكم فيها وال يمكن محاربتها
بالقوة العسكرية التي تظهر غير كافية لذلك(حموم.)40 :9004 ,
إ ن اإلرهاب له دوافع سياسية ,وتجارية ,ومصالح ,والسعي لتحقيق الذات ,مما يرعب المدنيين
ويشعرهم باإلذالل والخضوع بالتهديد بالعنف ,كل هذه المسببات التي ُيحدثها اإلرهاب تؤثر
ويستهدفهم ُ
بحياة الفرد داخل مجتمعه ويهدد أمنه.
 .2.1.2.2تبييض وغسيل األموال Bleaching and Laundry Money
إن مصطلح تبييض المال يعني إخفاء المصدر األساسي للمال بإتخاذ سلسلة من اإلجراءات تكون
نتيجتها أن يظهر المال كأنه آت من مصدر شرعي ,وبذلك يتمكن من حصلوا عليه بطرق فاسدة
وبإقتراف جرائم منظمة عبر الحدود  ,من إستعماله بحرية ومن دون التعرض لمالحقات قضائية ,ولقد
كان تبييض المال في بدايته مرتبطا بجريمة اإلتجار بالمخدرات بشكل خاص ,إال أنه اآلن ونسبة
لنتائج العولمة اإلقتصادية قد أصبح مرتبطا بمعظم الجرائم اإلقتصادية المنطلقة من كل بؤر الفساد
والجرائم المنظمة على تعددها وتنوعها(الطيب.)90 :9005 ,
يعتبر تبييض وغسيل األموال شكل من أشكال الجريمة المنظمة .حيث تلجأ عصابات المخدرات
والمافيا والمخالفون ألنظمة الضرائب إلخفاء مصدر األموال واخفاء صفة المشروعية عليها إلمكان
إستخدامها واستعمالها في القطاعات اإلقتصادية التقليدية ,وتفترض جريمة غسل األموال بحكم طبيعتها
وجود أكثر من شخص ويتم توزيع األدوار فيمابينهم كما تتوزع عناصر الجريمة علي أكثر من بلد
بالقدر الذي يمكن وصفها بأنها جريمة عبر الدول (الصيفي وآخرون) 801 : 8222 ,
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إستغل المفسدون في هذا الجانب توسع السوق المالي على المستوى العالمي ,واستفادوا من الفوارق
بين أنظمة وأساليب الرقابة المالية المطبقة داخل الدول ,واقتنصوا فرص سرعة نقل المال باألساليب
اإللكترونية ,فأنشأوا وأداروا شركات تبدو في ظاهرها قانونية لكنها تعمل فعليا في إطار جريمة غسل
المال(العدوي.)92 :9001 ,
عملية تبييض األموال واإلتجار بها بالطرق غير المشروعة تعمل علي زيادة حدوث الجرائم مثل
التجارة بالمخدرات والتجارة باألسلحة ,ممايؤدي إلي زيادة إنتشار الفساد بشتي أنواعه ,ونتيجة لذلك
يتعرض أمن الفرد للخطر.
 .5.1.2.2المخدرات Drugs
تعتبر جريمة اإلتجار بالمخدرات من أبرز أنواع الجريمة المنظمة في المجتمعات المعاصرة علي وجه
الخصوص وهذه الجريمة تتصف بعدة مواصفات مما جعلها من أبرز أشكال الجريمة المنظمة وهي
كالتالي(:الصيفي وآخرون.)804 ,8222 ,

 اإلحتراف :حيث يقوم بها أشخاص محترفون لديهم الخبرات والكفاءات التي تمكنهم من تحقيق
أهدافهم.
 التخطيط :هي جريمة مخطط لها بإستخدام األساليب المتطورة في التهريب ,واختيار عناصر قادرة
علي تنفيذ عملياتها .
 التبصر :هي جريمة متبصرة قادرة عل ي دراسة الثغرات اإلقتصادية واإلجتماعية والقانونية في
مناطق أهدافها.
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 الطابع الدولي :تدار العمليات من بلد ضد بلد آخر ,وتجري تنظيماتها من قبل أشخاص من
جنسيات مختلفة.
إن مسألة اإلتجار بالمخدرات بحد ذاتها تعتبر جريمة بحق اإلنسانية لما تسببه من ضياع مادي
وصحي ونفسي واقتصادي لألفراد ,وتؤدي إلي هالك المجتمع تعتبر مهدد خطير يهدد أمنه وأمن
أفراده ويجب علي الدول أن تتخذ كافة اإلجراءات القانونية والوسائل للقضاء علي هذه الجريمة.
 2.2.2المهددات الداخلية لألمن اإلنساني
إن مصادر التهديد الداخلية لألمن اإلنساني تشمل ما يلي:
 1.2.2.2.التدهور اإلقتصادي Economic Deterioration
إن أمن االنسان يعني تمكن الناس من ممارسة خياراتهم بأمان وحرية وأن يكون في وسعهم أن يثقوا
نسبيا بأن الفرص المتاحة أمامهم اليوم لن تضيع تماما في الغد .ويعتبر التحرر من الخوف والتحرر
من الحاجة محورين مفصليين في مفهوم األمن اإلنساني ,ويشكل األمن االقتصادي المكون الرئيسي
للتحرر من الحاجة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)22 :9002 ,

.2.2.2.2أزمة الجوع Hunger Crisis
إن أزمة الجوع هي إحدى المهددات األساسية ألمن الفرد والمؤدية لهالكه ,إن المسألة األساسية هنا
ليست توفير الغذاء فحسب بل التوزيع العادل للغذاء علي كافة شرائح المجتمع.
إن الدول النامية تعاني من أزمة الجوع وخصوصا في إفريقيا ,أيضا الدول المتقدمة تعاني من هذه
األزمة بسبب عدم توافر الغذاء المناسب لجماعات عرقية بعينها أو المهاجرين إليها ,كما أن التزايد
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السكاني والضغط علي البيئة ,واهدار مواردها عالوة علي عدم عدالة التوزيع يعد رافدا أساسيا في تفاقم
أزمة الجوع(العدوي.)84 :9001 ,

 2.2.2.2.األوبئة وانتشار األمراض Epidemics
إن إنتشار األمراض واألوبئة هي من المهددات الرئيسية لألمن الصحي لدي األفراد ,ويصاب األفراد
بهذه األوبئة نتيجة التلوث البيئي وتلوث المياه ,كذلك بسبب عدم قدرتهم علي الحصول علي الخدمة
الصحية وبسبب سوء التغذية ,وجود أمراض خطيرة مثل اإليدز والتهاب الكبد الوبائي بحد ذاته كارثة
لإلنسانية إذا لم يقاوم من الجهات الدولية المعنية(منتصر.)89 :9001 ,
 2.2.2.2.العنف Violence
يتعرض الفرد إلي العنف بكافة أشكاله مما يهدد حياته ومن هذه التهديدات(منتصر:)94 :9001 ,
 تهديدات من الدولة (التعذيب البدني و المالحقة نتيجة إعتناق آراء مخالفة للرأي السائد). تهديدات من جماعات أخرى من المواطنين. تهديدات من أفراد أو عصابات ضد أفراد آخرين أو ضد مجموعات أخرى. تهديدات موجهة ضد المرأة. تهديدات موجهة إلى األطفال. تهديدات موجهة إلى النفس.كل هذه التهديدات ليست باألمور المنفصلة ,فهي مرتبطة فيما بينها ,تتسبب في حدوث بعضها
البعض ,في المجتمعات الفقيرة مثل الصومال وغيرها ,تكثر التراعات واألوبئة ,والزيادة السكانية
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السريعة ,وكذلك تزايد المهاجرين غير الشرعيين هذه األمور توضح كلها أن األمن لم يعد في تحصين
الحدود والزيادة في السلع بقدر ما هو تأمين األمن والرفاه اإلقتصادي لألفراد ,كما لم تعد مسؤولية
ضمان األمن للدولة لوحدها ,بل هي مسؤولية الجميع ,بما فيهم األفراد ذاتهم.
خالصة القول :إن المهددات الخارجية بشتي أنواعها السابقة والمهددات الداخلية تعتبر من أكثر
المهددات خطورة علي إستقرار اإلنسان ويجب علي المنظمات الدولية أن ترسم السياسات بكافة
أنواعها لمحاول ة التصدي لها مما يكفل حماية الفرد ويكفل له الحياة والحرية واألمن.
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 .4.3العولمة ومفهوم األمن اإلنساني
 .1.2.2مفهوم العولمة The concept of Globalization
مهما كانت حقيقة وطبيعة العولمة ,فإن األمر المفروغ منه هو أن هذه الظاهرة الجديدة كغيرها من
الظواهر التاريخية السابقة والالحقة مليئة بالفرص والمخاطر واإلحتماالت ,فرصها كثيرة باإلمكان
إستغاللها لتحقيق أهداف محلية ووطنية ,وغايات إنسانية وعالمية ,كما إنها تحمل معها فرصا معرفية
هائلة مصاحبة للثورة العلمية والتكنولوجية والتطورات في وسائل اإلتصاالت ,العولمة تعددت مفاهيمها
وتنوعت بتنوع المجاالت ونذكر من تلك المفاهيم التالي.
أوال :المفهوم التاريخي للعولمة
علماء التاريخ يقولون أن العولمة ليست ظاهرة جديدة بل إن بداياتها األولي تعود إلي نهاية القرن
السادس عشر مع بدء عملية اإلستعمار الغربي آلسيا وافريقيا واألمريكتين ,ثم إقترنت بتطور النظام
التجاري الحديث في أوروبا األمر الذي أدي إلي والدة نظام عالمي متشابك ومعقد عرف بالعالمية ثم
بالعولمة بعد ذلك ,العولمة لفظ جديد لظاهرة قديمة نشأت في دنيا أصبحت في حجم قرية إلكترونية
صغيرة ترابطت باألقمار الصناعية واإلتصاالت الفضائية وقنوات التلفزيون الدولي(فرج.)40 :8222 ,

ثانيا :المفهوم السياسي للعولمة
العولمة في المنظور السياسي تعني أن الدولة التكون هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي
الواعي ,ولكن توجد علي جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها
من التنظيمات الفاعلة التي تسعي إلي تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون واإلندماج الدولي,
بحيث تكف الدول عن مراعاة مبدأ السيادة الذي يأخذ بالتقلص والتآكل تحت تأثير حاجة الدول الي
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التعاون فيما بينها في المجاالت االقتصادية والبيئية والتكنولوجية وغير ذلك ,العولمة من المنظور
السياسي هي نقل سلطة الدولة واختصاصاتها إلي مؤسسات عالمية تتولي تسيير العالم وتوجيهه وهي
بذلك تحل محل الدولة وتهيمن عليه(إسعيد.)42 :9009 ,
ثالثا :المفهوم اإلقتصادي للعولمة
يشير مفهوم العولمة من المنظور اإلقتصادي إلي تحول العالم إلي منظومة من العالقات اإلقتصادية
المتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة نظام إقتصادي واحد ,يتبادل العالم اإلعتماد بعضه علي
بعضه اآلخر في كل من الخدمات والسلع والمنتجات واألسواق ورؤوس األموال والعمالة والخبرة حيث
القيمة لرؤوس األموال من دون اإلستثمارات والقيمة للسلع دون أسواق إستهالك(عبدالرحمن (58 :8221 ,

رابعا :المفهوم الثقافي للعولمة
إرتبط المفهوم الثقافي للعولمة بفكرة التنميط  Uniformalisationأو التوحيد  Unificationالثقافي
للعالم علي حد التعبيرات التي إستخدمتها لجنة اليونيسكو العالمية لإلعداد لمؤتمر السياسات الثقافية
من أجل التنمية التي عقدت إجتماعاتها في مدينة ستكهولم عام  , 8221حيث أن التنميط الثقافي هو
مرآة التطور اإلقتصادي للعولمة .من جانب آخر يقف المعارضون لثقافة العولمة علي إعتبار أنها
تسعي إلي طغيان ثقافة عالمية واحدة علي الثقافات القومية والمحلية المتعددة(عبد الرحمن.)10 :8221 ,

خامسا :المفهوم اإلجتماعي للعولمة
بخصوص المحتوي اإلجتماعي للعولمة نالحظ أن هناك شبه حرب ثأرية أعلنتها قوي العولمة ضد
كل ماله رابطة أو عالقة بالعدالة اإلجتماعية ورفاهية اإلنسانية في مجموعها ,فعلي المستوي العالمي
يبدو كأنه حرب أعلنها الشمال المتطور علي الجنوب المتخلف ,وفي كل مجتمع في الشمال وفي
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الجنوب يشبه حرب األغنياء ضد الفقراء ,وفي داخل األغنياء وأنفسهم هناك أقلية مستبدة بشؤون
الباقي ,لقد أدت هذه الوضعية إلي مفارقة عجيبة فعالم اليوم أغني من عالم األمس ولكن معظم
مجتمعاتة تحت خط البؤس والفقر مما يهدد أمن أفراده(إسعيد.)41 :9009 ,
أخي ار نستطيع القول بأن العولمة هي نمط سياسي إقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطور خرج بتجربة
عن حدوده (العولمة اآلخر) بهدف تحقيق أهداف وغايات فرضها التطور المعاصر ,والعولمة ظاهرة
قادمة من الغرب من مجتمعات متقدمة حضاريا متجهة إلي مجتمعات متخلفة أو علي طريق النمو,
التعامل مع العولمة بنجاح يتطلب بناء الذات واإلرتقاء بها في المجاالت المختلفة حتي يكون التعامل
مع تلك الظاهرة إيجابيا وواقعيا ,العولمة تتمثل في مجموعة التوجهات ذات البعد المستقبلي وتدور
حول قضايا مثل الديمقراطية والليبرالية الغربية واإلعالم واقتصاد السوق الحر وحقوق اإلنسان والسلم
العالمي ,منظروها يرون بأنها إيجابية في العموم ,بينما آخرون يرون فيها مخاطر أساسية تهدد أمن
األنسان(إسعيد.)81 :9009 ,

الدولية ,والشركات المتعددة الجنسية والدول
أدوات العولمة المتمثلة بالمؤسسات المالية ,والتجارية
ّ
الصناعية ,إستفادت من التطور التقني لتحقيق مصالحها المادية المرتكزة على الربح السريع ,متخطية
التحديات العالمية
وجسدت العولمة غير العادلة األسباب الرئيسة لبروز
ّ
الحقوق اإلجتماعية لإلنسانيةّ ,
الجديدة التي عجزت الدول منفردة عن مواجهتها والتي شكلت تهديدا ألمن اإلنسانية وطرحت مضامين
جديدة لألمن البشري(حداد.)911 : 9000 ,
 .2.2.2أهم التحوالت النظرية التي أحدثتها ظاهرة العولمة
خالل السمات األساسية التي جاءت بعد الحرب الباردة والتي طبعت الواقع الملموس للنظام الدولي من
حيث الممارسة إستدعى ذلك مواكبة نوعية وكيفية من حيث الجانب النظري الذي حاول جاهدا
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إستدراك بعض التعديالت سواء في النظريات أو داخل المنظورات الكلية في حد ذاتها ,وبالتالي تكييف
المسلمات النظرية التقليدية لتواكب مع واقع ما بعد الحرب الباردة ,من ث َّم ظهرت الحاجة إلى اتساع
نظر لبروز دور
النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط ,وعلى مفاهيم القوة والصراع أساسا ,وذلك ا
فاعلين جدد من غير الدول ,ولبروز أهمية موضوعات جديدة تحدث تحوال في النظام الدولي المعاصر
تحت تأثير قوى االعتماد المتبادل الدولي المعقد( فرج .)54 :8222,
إقتضت هذه األوضاع الدولية المتطورة النظر للعالم بإعتباره نظاما من التفاعالت التي يلعب فيها
مهما حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات
فاعلون آخرون من غير الدول ا
دور ًّ
جديدة تتجه بالنظام نحو نوع من التعاون والتكيف وليس نحو العنف والصراع فقط ودائما.
 1.2.2.2.التحوالت على مستوى الفاعلين
لقد ساعدت العولمة ,على إضفاء حركية متسارعة على األحداث الدولية ,األمر الذي أفسح المجال
إلى ظهور العديد من الفاعلين غير الدول ,والذي ساعدتهم ثورة المعلومات واإلتصاالت ,وكذا التطور
التكنولوجي على تقمص أدو ار كانت في السابق من خصائص الدولة القومية ,األمر الذي جعل البعض
يتساءل:هل ما زالت الدولة تعتبر فاعل وحيد في العالقات الدولية؟ ,وبالتالي التساؤل إذا ما كانت
الدولة ستستمر في أن تكون العنصر األساس في العالقات الدولية ,أم فيما أصبح فاعلون متخطي
الحدود القومية ( ,)TRANSNATIONALEأو الشبكات ,وآخرون أيضا ,وقد جاؤوا إلزالته(الطيب,
.)10 :9005

بناء على ذلك أصبح دور الدولة موضع شك في العالقات الدولية ,أو موضع إاتهام وأصبح يعتقد أن
مفهوم الدولة ,قد أُ ْفِقد قيمته بوصول فاعلين دوليين جدد ,الذين جاؤوا مباشرة لمنافسته على المسرح
الدولي.
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بسبب هذا المنطلق يقوم المنظور الجديد على ضرورة اإلعتراف بإزدياد تعقد هيكل النظام الدولي
وبسبب تنوع وتعدد الفاعلين بحيث إن دراسة العالقات الدولية يجب أن تمتد إلى مستويات أخرى غير
مستوى التفاعالت الحكومية أي إلى مستويات قومية – فرعية ,عبر قومية ,فوق قومية ,بحيث يشارك
نظر لتزايد عددهم عن
نظر لحداثتهم ولكن ا
في هذه المستويات فاعلون جدد تركز اإلهتمام عليهم ليس ا
ذي قبل ,و هؤالء الفاعلين هم (:المنظمات الدولية ,الشركات متعددة الجنسية ,المنظمات غير
الحكومية ( ,)NGOاألفراد ,وسائل اإلعالم..إلخ) (كرازدي .)48 :9004 ,

 .2.2.2.2التحوالت على مستوى القضايا المطروحة
هذا الجانب الذي يمثل محتوى العالقات الدولية ,بحيث ساعدت العولمة ,على صعود مواضيع جديدة
على األجندة الدولية ,سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي ,فبتراجع مفهوم القوة العسكرية تراجعت
معه العديد من المفاهيم األمر الذي جعل من المواضيع التقليدية التي كانت مطروحة أمام أجندة الدول
أثناء الحرب الباردة من القوة العسكرية وميزان القوى والردع النووي لم يعد لها األهمية ذاتها ,أمام بروز
قضايا ذات بعد عالمي,التي تعدت الحدود التقليدية للدول (البيئة ,الهجرة السرية ,المخدرات ,تبيض
األموال ...إلخ) (الطيب.)14 :9005 ,
بعبارة أخرى فإن هذه الرؤية ال تركز على تحليل اإلهتمامات األمنية العسكرية فقط والتي سبق
وسيطرت على السياسات الدولية خالل الخمسينيات والستينيات ,ولكنها تهتم بموضوعات وقضايا
جديدة (اإلنفجار السكاني ,أزمة الغذاء العالمي ,الموارد الطبيعية ,التجارة الدولية ,المعونات ,التلوث)..
تفجرت على نحو يمثل تحديًّا للمجتمع الدولي المعاصر ,وأضحى فهمها وما تثيره من مشكالت
ضرورة أساسية لفهم العالقات الدولية المعاصرة ,وما يمر به النظام الدولي من تطورات أو تحوالت في
هيكل عالقات القوة وذلك تحت تأثير متغيرات إقتصادية جديدة(كرازدي.)42 : 9004 ,
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إن هذه القضايا تمثل أهم القوى المؤثرة في إحداث التحول في النظام الدولي المعاصر؛ ألن
المفاوضات الساخنة حول المشكالت التي تثيرها ليست إال محاوالت إلعادة فحص معنى ومصادر
القوة الدولية.
 .2.2.2.2التحوالت على مستوى التفاعالت( العمليات)
كان واقع العولمة بناء علي التفاعالت الدولية ,كان له األثر الكبير في زيادة اإلعتماد المتبادل بين
تلك الفواعل السابقة الذكر األمر الذي أعاد رسم شبكة جديدة من التفاعالت التي تتداخل فيها
الوظائف وكذا الواجبات باإلضافة إلى زيادة التأثيرات الجانبية ,وهكذا أصبح النظام يشهد درجة مرتفعة
من الروابط بين األفراد والجماعات في الدول المختلفة ,فيما بين الحكومات ,وبين األوضاع الداخلية
والخارجية ,وأيضا الموضوعات السياسية واالقتصادية على نحو لم يعرف من قبل وذلك نتيجة التطور
الهائل في وسائل النقل واإلتصال ونتيجة نمو التطور التكنولوجي بشكل سريع وتيارات تبادل السلع
واألفراد (إسعيد.)85 :9009 ,
هذا الوضع العالمي المتميز بالتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية هو الذي أبرز – الرؤى الجديدة –
الحاجة ألساليب جديدة في التفكير ومفاهيم جديدة لتحليل التفاعالت المتعددة األبعاد والمستويات.
 2.2.2.العولمة وعالقتها بمفهوم األمن اإلنساني
تعتبر العولمة أحد المفاهيم التي كان لها الحيز األكبر من حيث اإلستخدام اإلعالمي والعالم بشكل
يضاهي بذلك مفاهيم الحرية والتنمية ,وذلك عند التركيز علي أبعادها المضامينية في كافة المجاالت
وتحليل ماهيتها ,بما ينتج عنها من إنعاكسات علي أمن اإلنسان ,رغم اإلختالفات واإلنعكاسات
المضامينية في توظيف مفهوم العولمة التي طرحها العديد من المفكرين مثل الكاتب األلماني Ulrich
 Beckحول عولمة المخاطر ,أو ماذهبت إليه  Susan Strangeحول عولمة الاليقين فيما يخص
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البينة أو ماذهبت إليه مجموعة األزمات الدولية حول الحركيات المتسارعة لعولمة التهديدات وعولمة
رره (إسعيد.)95 :9009,
الرشوة والفساد التي تعتبر من أخطر المهددات ألمن اإلنسان وتهدد إستق ا

رغم كل هذه اإلختالفات إالًّ أنه مع ذلك فهناك إجماع عملي علي إعتبارها مجموعة من الحركيات
المتشابكة والمعقدة التي تخلق توافقات نفعية أو غير نفعية بين الدول والبشر ,وكثير من هذه
الحركيات عبر وطنية وعابرة للحدود وفي أحيان كثيرة تتعدي إرادة وحسابات الدول لتكون فواعلها غير
دولتية مثل المنظمات غير الحكومية أو الشركات المتعددة الجنسيات أو المنظمات الوظيفية اإلنسانية.
إن ظاهرة العولمة قزمت السيادة وحولت معاني الجغرافيا والزمن ,ولكن في نفس الوقت أوجدت نقاشات
واهتمامات جديدة حول اإلنسان وحاجاته ,وبالنظر لتوسع مجاالت التهديدات والمخاطر من الدولة
وتطلعاتها للقوة عبر التسلح وحتي الحرب ,إلي الدولة بقمعها وتعسفها وكذلك إلي حركيات عجزها
التنموي أو الديمقراطي بل أحيانا حتي فشلها إن لم نقل إنهيارها علي سبيل المثال الصومال التي
تعتبر مثاال إلختراق أمن اإلنسان وتدهوره(حسين.)40 :9008 ,
لقد أصبحت الدولة في عصر مابعد الحداثة عصر العولمة والتقدم التكنولوجي ضحية الثورة
التكنولوجية التي جعلت من األفراد الخارجين علي الوالء والقانون يهددون أمنها بإسم التمرد والعصيان
واإلرهاب ,كما تفاقمت وازدادت ظاهرة التصدع اإلجتماعي بحكم الثورة المعلوماتية التي افقدت الدولة
قدرتها الرقابية ليس فقط سياسيا أو فكريا بل وحتي أخالقيا وما ينجم عن ذلك من أزمات إغتراب
مرضية تهدد كينونة المجتمع وتجانسه.
 1.2.2.2التحديات والمهددات التي تواجه مفهوم األمن اإلنساني في ظل ظاهرة العولمة
نالحظ بأنه بإستخدام منطق األمن نجد تنامي التهديدات التي أفرزتها العولمة المرتبطة بحياة اإلنسان
سواء ما تعلق بتزايد عدد ضحايا العنف السياسي الذي زاد عن أكثر من  84مليون ضحية منذ
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 8245أو ضحايا الفقر والمجاعة واألمراض واألوبئة ,أو ما تعلق بفقدان العمل بفعل نقل المعامل
واستغالل األيادي العاملة بل وحتى األطفال في العالم النامي وذلك بشكل ال يضمن ال العمل وال
األجرة المناسبة (الطيب.)50 :9005 ,
يبدو أن مفهوم األمن اإلنساني في ظل التحوالت التي تنتجها العولمة قد أصبح صعب التحقيق في
مقابل تعزيز فرضية مفادها أنه في ظل سعي الدول للبحث عن مصالحها في عالم يتسم بالتعقيد
والتشابك وتزايد مظاهر اإلعتماد المتبادل يصبح هدف الدول هو تحجيم مدار إنعدام األمن وتقليصه
إلي الحد األدني ,ألنه اليوجد أمن بالصيغة المطلقة أي أن األمن هو تعامل مع الالأمن..
إن التقرير الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي عام 8222م بعنوان “عولمة ذات وجه
إنساني ”Globalization with a Human Faceأكد التقرير على أنه على الرغم مما تقدمه
نظر لسرعة انتقال المعرفة وانتقال
ا
العولمة من فرص هائلة للتقدم البشرى في كافة المجاالت
التكنولوجيا الحديثة وحرية انتقال السلع والخدمات ,فإنها في المقابل تفرض مخاطر هائلة على األمن
اإلنساني في القرن الحادي والعشرين ,وهذه المخاطر ستصيب األفراد في الدول الغنية والفقيرة على حد
سواء(ثابت وآخرون.)85 :9002 ,
إن ظاهرة العولمة ساهمت في فتح الحدود بين الدول إلنتقال السلع والخدمات والتحرير االقتصادي
العالمي ,فقد أكدت دراسات االقتصاد الدولي على أن التحرير اإلقتصادي العالمي له مخاطر عدة
منها إنتشار أنظمة غير مستقرة ال يمكن التحكم فيها خاصة في األسواق المالية ,باإلضافة إلى ما
أكدت عليه تلك الدراسات من تأثيرات سلبية قد تصيب االقتصاد العالمي والتي يمكن أن يكون لها
تأثيرها السلبي على قضايا البيئة ,واالستقرار السياسي وأمن االفراد.
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حيث أنه في عصر العولمة التوجد دولة أو مجتمع بمعزل عن العالم ,فالناس والد ول يتفاعلون تخيليا
وماديا سواء كانوا في دول فقيرة أم غنية فإن التفاعل بين األفراد في إزدياد ولقد أسهمت التطورات في
مجال التكنولوجيا المعلوماتية وتأثيراتها اإلجتماعية في تكوين بيئة داعمة لإلرهاب حيث وفرت مثل
هذه البيئة الجديدة وسائل تفاعل واتصاالت وحراك وانتقال وتجنيد لإلرهابين مما شكل ذلك خط ار علي
أمن اإلنسان(البداينة.)82 ,9080 ,

لقد حدد التقرير الذي صدر عن برنامج األمم المتحدة عام 8222م تحديات أساسية تهدد األمن
اإلنساني في عصر العولمة(عرفة:)9080 ,
أ .عدم االستقرار المالي.
ب .غياب األمان الوظيفي وعدم استقرار الدخل
ج .غياب األمان الصحي
د .غياب األمان الثقافي
هذ .غياب األمان الشخصي
ز .غياب األمان السياسي والمجتمعي
يمكن القول بأن العولمة هي التي أفرزت األمن االنساني ,هذا المفهوم و هذا المنطق الذي ينادي
أنصاره إلستخدامه لتجميل وجه عولمة أنهكتها اإلخفاقات أو السلبيات ,إذا كانت العولمة مفهوما و
حركيات قد حولت معاني الجغرافيا و الزمن و جعلت الحدود عائمة و مائعة و قزمت السيادة ,و
لكنها في ذات الوقت قد خلقت نقاشات و إهتمامات جديدة حول اإلنسان و حاجاته بالنظر إلى توسع
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مجاالت التهديدات و المخاطر من الدولة وتطلعاتها للقوة عبر التسلح وحتى الحرب ,إلى الدولة
ببطشها و قمعها و تعسفها و كذلك إلى حركيات عجزها التنموي .
 .5.2الخاتمة
مفهوم األمن اإلنساني مفهوم حديث في الدراسات األمنية يتخذ الفرد الركيزة األساسية ووحدة التحليل
في السياسة الدولية ,هذا المفهوم متعدد األبعاد والمستويات كما أقرها تقرير التنمية البشرية لعام
8224م الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ,ومن هذه األبعاد األمن الشخصي ,الغذائي,
اإلقتصادي...,إلخ كل هذه األبعاد تعتبر من األسس والركائز األساسية التي تكفل وجود الفرد وحمايته
من المهددات إذا تم تحقيقها من قبل الجهات المعنية علي أكمل وجه ,وذلك بأفضل السبل لضمان
حماية الفرد ,مما الشك فيه أن الفرد معرض لمهددات قد تودي بحياته للهالك وتعتبر هذه المهددات
مهددات لألمن اإلنساني ,علي سبيل المثال المهددات الخارجية التي تتضمن اإلجرام المنظم بكافة
أشكاله والهجرة غير المشروعة والمتاجرة باألسلحة ,وكذلك إنتشار السالح النووي ,وأيضا هناك
مهددات داخلية منها األوبئة الفتاكة التي تهلك حياة اإلنسان ,والتدهور اإلقتصادي وخصوصا تناقص
الدخل وانتشار البطالة ,كذلك أزمة الجوع ,وأخي ار العنف ,ولتفادي هذه المهددات علي الدولة
والمنظمات الدولية السعي بتوفير البرامج واألطر التنظيمية واإلدارية للقضاء علي هذه المهددات من
أجل حماية أمن اإلنسان.
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الفصل الرابع
النظريات الوضعية الوجودية في تفسير مفهوم األمن اإلنساني
 1.2مقدمة
نتيجة لتعدد مستويات تحليل الدراسات األمنية؛ حيث أن الدراسات األمنية تأسست علي أنها ميدان
فرعي للعالقات الدولية يعني إيضاح مفهوم األمن وتطبيقه في السياسة الخارجية وأثره علي البنى
والعمليات في السياسة العالمية (إيفانس.)440 :8221 ,إنقسمت منظورات العالقات الدولية سواء
المنظورات التفسيرية أو النقدية وأعطت صياغات مختلفة لألمن من خالل إختالف قراءاتهم للتحوالت
الجديدة في النظام الدولي بعد الحرب الباردة ,وذلك بسبب إحتدام الصراع بينها حول فرض تصور
معين لمفهوم األمن.
التقليديون(المنظورات التفسيرية :الواقعية ,المثالية) ,حاولوا الحفاظ على المفهوم الضيق والتقليدي الذي
يتعلق بأمن الدولة ,وجعلوا إهتمامهم بأمن الفرد إهتماما ثانويا وكانت نقطة التحليل األساسية هي
مرتكزة علي الدولة في التحليل اإلبيستيمولوجي للنظريات التفسيرية وفضلوا إدخال بعض التعديالت
الشكلية والسطحية فقط على المفهوم ,في حين أن النظريات التكوينية(البنائية والنقدية اإلجتماعية),
وعلى رأسها الدراسات النقدية لألمن الخاصة بمدرسة كوبنهاغن حاولت إعطاء مفهوم جديد لطبيعة
األمن ,وذلك بإحداث قطيعة إبيستيمولوجية للمفهوم التقليدي ,ومنه إعادة صياغة جديدة ومن زاوية
تحليل مغايرة للتحليل التقليدي الدوالتي أال وهو التحليل اإلنساني لمفهوم األمن ,وعليه سيتم إدراج
مفهوم األمن اإلنساني حسب كل منظور من المنظورات الكبرى في العالقات الدولية (حمدوش: 9001 ,
.)919
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نستعرض في هذا الفصل النظريات التي تناولت المعضلة األمنية في التحول الذي ط أر علي مفهوم
األمن وخصوصا تعريفها لمفهوم األمن اإلنساني من الناحية اإلبيستيمولوجية ,بداية توضيح النظرية
الواقعية وتفسيرها لهذا المفهوم ومنها تصور الواقعية الجديدة ومن ثم تصور المدرسة المثالية بشقيها

المؤسساتي والبنيوي.
وهذا ليس كافيا للتعرف على هذه النظريات من خالل عرض ألهم األفكار التي ينظرها أصحاب هذه
النظريات ,واألهداف الرئيسية التي يسعون لتحقيقها ,وكذلك أهم المبادئ والخصائص التي تتمتع بها
كل نظرية ,لذلك تسعي الدراسة لعرض وتحليل تلك األفكار وعالقتها بمفهوم األمن اإلنساني ,من
خالل نقد النظريات الوضعية  ,كي يتسنى لنا الحكم على النظريات وتأثيراتها الفعلية.

 9.4النظرية الواقعية Realism
الشك إن السياسة الدولية ثرية بالعديد من النظريات والمقاربات في العالقات الدولية ,إالَّ أن النظرية
الواقعية كان لها األعمال األوسع من نقاشات وكتابات باحثي العالقات الدولية وذلك ألنها إستمدت
قوتها وقيمتها بإعتبارها نقطة تأسيسية لمعظم النظريات التي تبعتها ,أي أنها مصدر إلهام فكري
ونظري لجل نظريات تحليل العالقات الدولية(دورتي و بالستغراف.(94 :8215 ,

برزت النظرية الواقعية بعد عجز المثالية على تفسير الواقع عندما قامت الحرب العالمية األولى ,ومن
أهم مسلماتها العدوانية ,فوضى النظام الدولي ,لذلك تعرف السياسة الدولية أنها صراع من أجل القوة.
تطلق الواقعية الكالسيكية على التوجه النظري في دراسة العالقات الدولية الذي يستند إلى مجموعة من
المسلمات النظرية القائمة على أساس أن األصل في العالقات الدولية هو الصراع ,وأن اإلنسان أناني
بالطبع(وولت.)4 :9005 ,
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إن النظرية الواقعية هي نظرية تشاؤمية تعتمد علي القوة وتستخدم الدولة كفاعل أساسي مركزي في
السياسة الدولية وتهتم بأمن الدولة أكثر من أمن اإلنسان ,وتجد أنه إذا تحقق أمن الدولة يتحقق من
خاللها أمن األفراد وهي كل ما تسعي إليه تحقيق المكاسب بشتي الطرق حتي ولو علي حساب أمن
األفراد.
أبرز منظري النظرية الواقعية هانز مورغانتو  ,Hans Morgenthauحيث ظهرت الواقعية في
األوساط األمريكية ,واشتهرت من خالل كتاب هانز مورغانتو" ,السياسة بين األمم"

Politics

 ,Among Nationsوالذي أصبح من أهم المراجع في هذه النظرية ,والتي ركز فيها على مفهوم
القوة ,المصلحة القومية ,توازن القوي .النظرية في العالقات الدولية حسب مورغانتو أن تنطلق من
حقائق تجريبية وذات أهداف براغماتية ,ولذا البد لها أن تتسق مع الوقائع ومع المنطق
( .)Morgenthau,1993, 3

 1.2.2الفرضيات والمسلمات التي تنطلق منها النظرية الواقعية حسب مورغانتو
النظرية الواقعية حسب نظ ر مورغانتو ترى أن العالم غير مكتمل وال يسير وفق المثل ووفق المبادئ
العقالنية ,وانما تحكمه قوانين وقوى ترجع إلى الطبيعة اإلنسانية الشريرة ,ولتحسين العالم السياسي البد
من العمل مع هذه القوى ال ضدها ,ولذا وضع مجموعة من المسلمات والنظريات الواقعية بالصيغة
الحالية أو التي تستند إلى الفكر الواقعي تنطلق من مجموعة من المسلمات وهي كالتالي:
 .8الواقعية السياسية ترى بأنه يمكن فهم وتفسير العالقات الدولية من خالل القوانين التي ترجع إلى
الطبيعة اإلنسانية والتي هي صالحة لكل زمان ومكان ولذا فمن هذا المنطلق يمكن التمييز بين
الرأي والحقيقة الموضوعية(.)Donnell, 2000,17
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 .9الطبيعة الفوضوية في الساحة الدولية ,وغياب سلطة موحدة( حكومة عالمية) ,تستطيع أن تفرض
سلطتها على بقية المجتمع الدولي ,بخالف المجتمع المحلي وهذا ما يسمى ببنية الفوضى في
العالقات الدولية ,ومن هذا المنطلق فكثير من الواقعيين ينظرون إلى الصراع كحالة طبيعية من
تناقض المصالح وليس نتيجة لمجموعة من األحداث والوقائع( .)Griffiths, 2001, 61

 .2الدولة ذات السيادة ويتضمن ذلك مختلف أشكالها التاريخية (دولة المدينة ,مملكة ,إمبراطورية,
قبيلة ,الدولة األمة) هي الفاعل الوحيد والرئيسي في العالقات الدولية ,أما بقية الفواعل األخرى
مثل األفراد والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها فهي ذات دور محدود.
 .4الدولة هي فاعل عقالني وموحد ,تقوم في سلوكها الدولي وفي تسيير مصالحها اإلستراتيجية
والدبلوماسية على أساس المصلحة الوطنية ,وتسعى نحو المزيد من القوة أو الحفاظ على الوضع
الراهن(عبدالعالي.)81 :9002 ,

 .5المصلحة الوطنية كما تحددها القوة هو المفهوم المركزي واألساسي في التحليل السياسي ,وهي
نظرية مبينة على أساس التحليل العقالني للوقائع والمواقف (.)Griffiths, 2001, 61
هذا المفهوم (المصلحة الوطنية) حسب م وروغانتو يحول دون الوقوع فيما يسميه التحليالت العامية
والشعبية المبنية على أساس الحوافز واأليديولوجيا ,ولذا البد من التمييز بين المهمة الرسمية للقائد
السياسي ورغباته الشخصية ,ويرى بأنه ينبغي تقييم السياسة الخارجية وفق المصلحة الوطنية للدولة
والتي تتمثل باألساس في أم نها القومي وبقائها ,وهنا ينتقد"مذهب الشيطنة" في السياسة الخارجية في
أنها تعمي السياسيين عن األخطار الحقيقية ,ومبدأ المصلحة الوطنية يحمي من أخطار التعصب
والجنون السياسي ,وهذا المفهوم هو الذي يجعل حقل العالقات الدولية حقال مستقال على غرار
اإلقتصاد ,وعلم النفس فعالم اإلقتصاد يتساءل عن سياسة معينة من حيث نتائجها على الثروة ,أما
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عالم السياسة الواقعي فيتساءل عن نتائج سياسية في توزيع القوى أو على القوة :قوة الدولة ,الحكومة
الحزب ,المجلس ,وهذا ال يعني حسب مورغانتو تجاهل وجهات النظر األخالقية والقانونية في
العالقات الدولية ,فهناك إدراك للطبيعة المتنوعة لإلنسان :إنسان اقتصادي ,ديني ,أخالقي (دورتي,
بالستغراف.)10 :8215 ,

 .4العالقات بين الدول مبنية على أساس القوة والتي تحددها القدرات العسكرية واإلقتصادية لهذه
الدول وليس على أساس المبادئ العقالنية أو األخالقية ,وهو هنا يعتنق مبادئ المكيافيللية في
الفرق بين األخالق الفردية والمبادئ األخالقية للدولة والتي تحكمها الضرورة والنتائج ( donnell,
.)2000, 17

 .1الدول تسعى بإستمرار نحو تعزيز قوتها الذاتية ,من خالل تطوير موارد القوة لديها ,فالدول تسعى
إلكتساب القوة أو التظاهر بالقوة أو اإلحتفاظ بالقوة والوضع القائم.
يري هانزمورغانتو أن " السياسة الواقعية تعتقد بأن السياسة مثلها مثل المجتمع على العموم ,تحكمها
قوانين موضوعية والتي تمتد جذورها في الطبيعة اإلنسانية ,ومن الممكن التمييز في السياسة بين
الحقيقة والرأي ,بين ماهو صحيح موضوع يا وعقالنيا ,والمؤيد باألدلة وبالعقل المستنير ,وبين ماهو
مجرد أحكام ذاتية ,بعيدة عن الوقائع كما هي في الواقع(عبدالعالي .)85 :9002 ,

 2.2.2مفهوم األمن اإلنساني في الفكر الواقعي
إن مفهوم األمن بشكل عام يعود إلى فترة قديمة جدا في الفكر الواقعي ,فهو موجود في كل اإلتجاهات
التي تشكل هذا التيار وبنائه النظري ,وعند كل المفكرين والمنظرين التابعين لهذا التيار من "تيوسيديد"
إلي" توماس هوبز" إلى "هانز مورغانتو" إلى "كينيث وولتز" و"ريمون أرون" ,هذا الفكر يرجع إلى
اليونان والصين ,حيث ورد في جذور النظرية التي أسسها "تيوسيديد" حول األمن والقوة التي إستقاها
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من الحرب التي دارت بين أثينا واسبرطة وسميت بالحرب البيلوبونزية حيث قال" :إن إرساء معايير
العدالة يعتمد على نوع القوة التي تسندها ,وفي الواقع فإن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله أما
الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما ال يستطيع فعله ,فالواقعيون هم األكثر دفاعا عن فكرة إعتبار
األمن من صميم إهتمام وصالحيات الدولة وحدها ,أي أن مفهوم األمن الوطني يرتبط مباشرة بالدولة,
حيث يفسر األمن على أنه أمن الدولة ضد اإلخطار والتهديدات الخارجية إذ ال يمكن ضمان هذا
األمن إال بزيادة القدرات العسكرية الوطنية واقامة تحالفات عسكرية دولية" (الرشيدي وآخرون.)4 :8222 ,

إن سيطرة الواقعية على حقل العالقات الدولية لمدة طويلة وهي فترة الثالثينيات واألربعينيات ومابعدها
وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية في تفسير ظاهرة الصراع في السياسة الدولية ,فقد تمكنت من
كشف أهم الدوافع اإلنسانية في تفسير السلوك العدواني للدول ,فحسب مورغانتو ووالتز ,فالرغبة
اإلنسانية في القوة وحب السيطرة والخوف وعدم اليقين ,هي أهم الدوافع اإلنسانية التي تفسر السلوك
الصراعي للدول (طشطوش.)84 : 9080 ,

تقول فضيلة محجوب " :عندما يتحدث مورغانثو عن الرغبة اإلنسانية في القوة والهيمنة ,وعندما يتعامل
والتز مع الخوف وعدم اليقين في العالقات الدولية ,فهما بذلك يضعان اليد على أهم الدوافع اإلنسانية,
وال يتسنى ألي نظرية في مجال العالقات الدولية أن تكتمل بدون أن تأخذ في إعتبارها مثل تلك
العوامل ,ولن يتمكن الع ديد من المنظريين من اإلستحواذ على عقول الدارسين والممارسين مثل والتز
ومورغانثو بتفسيراتهم لسياسات العالم ,وبإختصار ,ومما الشك فيه فإن الواقعية تمكنت من السيطرة
على سير العالقات الدولية لمدة طويلة حتي نهاية الحرب الباردة(محجوب.)9008 ,

منذ اتفاقية وستفاليا التي عقدت  8441م وصاعدا كانت تعتبر الدول هي أقوي الفواعل في النظام
الدولي وكانت هي المعيار العالمي للشرعية السياسية وكان ينظر إلي األمن علي أنه اإللتزام األول
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لحكومات الدول واتسمت العالقات الدولية منذ ذلك الحين بهيمنة منظومة مفاهيمية متكاملة تمحورت
حول المسا واة في السيادة وتوازن القوي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتركيز علي
اإلعتبارات الخاصة بأمن الدولة دون غيره (سليم.)44 :9080 ,

النظرية الواقعية تعتبر الدولة وحدة تحليل أساسية في النظام الدولى وكانت شديدة اإلهتمام بالسعي
لتحقيق األمن الوطني وكانت أكثر تحمسا للدفاع عن فكرة إعتبار األمن من صميم إهتمامات
وصالحيات الدولة ,ولكن مع نهاية الحرب الباردة ظهرت دعوات داخل النظرية الواقعية ذاتها تنادي
بتوسيع مفهوم األمن ليصبح قاد ار علي التعاطي مع المسائل والقضايا المستحدثة التي عرفتها بيئة
النظام الدولي واإل نتقال من إختيار الدولة كوحدة تحليل أساسية إلي إختيار الفرد كفاعل أساسي في
النظام الدولي ,كما تم توسيع مفهوم األمن ليضم تهديدات عدا التهديدات العسكرية وتم توسيع هذا
المفهوم واختيار الفرد كوحدة تحليل أساسية في السياسة الدولية في التسعينات مع بروز مفهوم جديد
أال وهو مفهوم األمن االنساني نتيجة ماحدث من إنتهاكات لحريات األفراد وحقوقهم وماحدث من
إبادات جماعية تودي بحياة الفرد للهالك نتيجة للصراعات والحروب الدامية ,النظرية الواقعية كانت
تهتم باألمن الوطني وتحقيق المكاسب والمصلحة الوطنية علي حساب أمن اإلنسان .
 .2.2.2البناء النظري للنظرية الواقعية( اإلبستيمولوجيا الوضعية)
إن منظري هذه المقاربة الوضعية يأخذون العالم كما هو موجود(حقيقة) فكما أوضح هانز مورغانتو
 Hans Morgenthauفإن الواقعية هي نظرية تحاول فهم السياسة الدولية كما هي موجودة فعال
علي أرض الواقع أي تنظر ل لنظام الدولي واألحداث الدولية كما هي موجودة في طبيعتها األصيلة
والجوهرية (سليم.)54 :9080 ,
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إن المبدأ الذي يقرره مورغانت و هو أن السياسة محكومة لقواعد موضوعية تجد أصولها في الطبيعة
اإلنسانية ذاتها وهي طبيعة شريرة في الغالب.
تعتبر النظرية الواقعية أن العالم تكون فيه السياسة الدولية دائما متصفه بالصراع الفعلي أو المحتمل
بين الدول ,والشئ غير اإلستخدام البارع للقوة أو التهديد بإستخدامها يتيح للدولة فرصة النجاة ,ويبقي
إستقرار النظام رهنا بإستمرار نجاح الساسة في التوفيق بين مصالحهم كما في حالة التوازن الناجح
للقوة( ناي وكيوهان.)40 :9004 ,

نسذتخلص هنذذا أن النظريذذة الواقعيذذة تعمذذل علذي الفصذذل بذذين كذذل مذذن السياسذة الداخليذذة التذذي تتمثذذل فذذي
األف ذراد الذذذين يخضذذعون للقذذانون والسياسذذة الخارجيذذة للدولذذة المتمثلذذة فذذي حالذذة الفوضذذي عنذذدما تكذذون
الحذروب متوقذع حذذدوثها ,نتيجذة لذذذلك يذرتبط أمذذن اإلنسذان بذأم ن الدولذذة ألن الفرصذة الوحيذذدة التذي تتذذيح
للدولة النجاة واإلستقرار هي القوة وبناء علي ذلك يرتبط مفهوم األمن اإلنساني باألمن الوطني.
 .2.2.2المحور اإلبيستيمولوجي(المعرفي) لتفسير النظرية الواقعية لمفهوم األمن اإلنساني
يحاول الواقعيون رفع مستوي تحليل الظواهر في العالقات الدولية إلي مصاف الظواهر الطبيعية التي
تحتاج إلي تفسير ,وذلك من خالل تفسير الظواهر السياسية وكشف األنماط المنتظمة في السلوك
اإلنساني وذلك بإنشغالهم بتتبع التراكم اإلبيستيمولوجي (المعرفي) الذي يمكن من خالله إستنباط قوانين
علمية وعامة لتفسير طبيعة العالقات بين الدول.
عموما يمكن تحديد المنطلقات االبيستيمولوجية للواقعية على النحو التالي(المعمري:)10 :9001 ,
 شكلت الفلسفة الوضعية الخلفية المعرفية للواقعيين ,فالقانون الطبيعي يوفر قواعد ثابتة تضمن
التفسير الديناميكي لسلوكيات الدول واستراتيجياتها.
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ّ وفرت المرحلة الوضعية  -خاصة النزعة التجريبية دافعا للرجوع إلى أفكار ثيوسيديديس وكوتيليا
وميكافيلي وهوبز ألنها تشترك في دراسة السلوك االنساني.
 التركيز على مبدأ السببية الثابتة  Fixed Causalityالتي قد تصل في أحيان كثيرة إلى حدود
الحتمية العلمية.
 االهتمام بعنصر التاريخ حتى وان كان الواقعيون ينظرون إلى التاريخ بنظرة تشاؤمية ويحاولون
إستخراج المتغيرات المؤثرة فيه لفهم الحاضر والمستقبل.

نستخلص مما سبق أن النظرية الواقعية من خالل المحور اإلبيستيمولوجي لم تركز علي األمن
اإلنساني بل ركز علي األمن الوطني للدولة ,يمكن أن نفهم كيف أن النظرية الواقعية لم تول أهمية
كبرى لصياغة األطر المعرفية من العلوم اإلجتماعية األخرى وتطبيقها على الظاهرة الدولية ألن
الواقعيين يرفضون بالمطلق تحجيم هذه الظاهرة في قوالب فلسفية واجتماعية ضيقة ,وبالتالي مفهوم
األمن اإلنساني كان الينظر إلية بفائق األ همية بل كان التركيز األقوي علي األمن الوطني الذي من
خالله يتحقق أمن األفراد داخل الدولة.
خالصة القول أن المنظور الواقعي يرى أن األمن القومي المرتبط بالدولة هو قدرة الدول في الحفاظ
على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية ,أو قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قيمها مع إستمرار
النمو والتقدم طبقا لألهداف المخططة بواسطة الحكومة .كان مفهوم األمن االنساني في البداية ليس له
أي إهتمام من قبل هذه النظرية نتيجة لتركيزها علي أمنها الوطني الدوالتي وكانت األولوية الحفاظ
علي قوتها العسكرية وحماية حدودها الخارجية علي حساب حماية األفراد .كانت تنظر للفرد أنه كيان
تسعي الدول لتوفر له سبل الحياة والمعيشة دون اإلكتراث لما يجري من إنتهاك لحرياته وحقوقه  ,لكن
بعد فترة الحرب بالباردة ظهرت فواعل جديدة بجانب الدولة كالمنظمات والشركات متعددة الجنسية
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واألفراد ,لم تستطيع الواقعية ان تق وم بمهامها رغم أنها تبنت مفهوم القوة والصراع  ,إال أن فواعل
أخري قد أصبحت تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الدولة ؛ نتيجة لذلك نتجت تحوالت في النظرية
الواقعية وتبنت مفاهيم جديدة مما جعل منظريها يتجهون نحو تبني إتجاه آخر للواقعية وسمي بالمنظور
الواقعي الجديد ليتماشى مع التحوالت التي طرأت علي النظام الدولي .
 5.2.2نقد وتحليل النظرية الواقعية
بعد عرض وتحليل النظرية الواقعية ,والبحث عن جوهر اإلنسان وأمنه في الفكر الواقعي عند أعالمة,
البد لنا من نقد وتحليل النظرية الواقعية من المنظور الواقعي "الفعلي" ,وهنا نطرح سؤاال ,ما هو فعالية
نظريات العالقات الدولية لحماية اإلنسان وأمنه على مستوى النظام الدولي؟ ,وأول أجابه لهذا السؤال
سوف يكون عن النظرية الواقعية ,وبالتالي بعد عرض وتحليل كل من النظريات الواردة في هذا
الفصل؛ والفصل الالحق سوف نحاول قراءتها من خالل التحليل النقدي لها ,وذلك من خالل فعالية
أفكارها التي نظرت لها ,ومقارنتها من خالل تطبيق الدول لهذه النظريات في سياستها الخارجية.
من تحليل النظرية الواقعية الحظنا بأنها نظرية تركز علي أمن الدولة على حماية الدولة بمفهومها
التقليدي (اقليم وسلطة حاكمة وشعب ) ويسعي العاملين ف ي أمن الدولة الى تقديم الحماية الى الدولة
في حدودها ومواردها وثرواتها وحماية نظامها الحاكم وحماية شعبها من المهددات الخارجية سواء
كانت عسكرية او غيرها من االعتداءات التى تمس موارد الدولة ومكتسباتها في حدودها السياسية
ارضا وجوا وبح ار و في حماية سلطتها و حماية شعبها بينما تركيزها ثانوي علي مفهوم األمن اإلنساني
الذي يقديم الحماية إلى األ فراد بصورة مباشرة والتركيز عليهم من حيث اعالء قيم الكرامة والعيش
األمن من المهددات المختلفة وبالتالي فان األمن االنساني يتجه مباشرة لالنسان داخل الدولة وال
استثناء في ذلك لكافة األفراد في الدولة بما فيهم العاملين في األجهزة الرسمية وكذلك يحمل األمن
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اإلنساني المسئولية لألفراد في حماية أنفسهم دون اإلعتماد فقط على األجهزة الحكومية وبالتالي يجعل
منهم شركاء حقيقيين في التنمية البشرية .
إن الحديث عن نظريات العالقات الدولية وتعددها ,يأخذنا إلى مفاضله هذه النظريات من خالل
فعاليتها في "قياس ,وتفسير ,والتنبؤ" في األحداث الدولية في النظام الدولي .ويصف كل من خالد
شنيكات وغالب عربيات أن نظرية العالقات الدولية " هي نتيجة للفوضى في العالقات الدولية كلها,
ومن أجل رسم صورة علمية دقيقة للمسببات ,فإن نظرية العالقات الدولية المعاصرة عليها دراسة العالم
السياسي من خالل دراسة المسببات الفردية .فالمتغيرات العالمية كبيرة جدا ,فالدولة التي كانت أداة
مركزية في التحليل بدأت تواجه تحديات بظهور أدوات أخرى مثل :الشركات متعددة الجنسيات,
والمنظمات الدولية الغير حكومية ,ولم تعد الدولة الوطنية هي مصدر وحيد في تحليل السياسة الدولية"
(شنيكات وعربيات .)402 :9089 ,وأعني بالمتغيرات الدولية التي طرأت على نظريات العالقات الدولية
أوال :انهيار المنظومة االشتراكية ,ثانيا :اختالل توازن القوى ,ثالثا :ظهور نظام دولي جديد "النظام
الدولي الجديد"  ,وهذه التغيرات الدولية تبعها تغيرات في نظريات العالقات الدولية المفسرة للنظام
الدولي.
وعليه يمكن القول بأن النظرية الواقعية التي تعتمد على الدولة الوطنية ومصالحها بالدرجة األولي,
أصبحت غير قادرة لتفسير أشخاص القانون الدولي ,وخاصة في النظام الدولي الجديد حيث أصبح
للشركات عابرة للقارات دو ار بار از وكذلك المنظمات الدولية ,وهذه االخيرة صحيح تعمل وفق قوة الدول
الفوقية ,إال أننا نستطيع القول بأن النظرية الواقعية أصبحت غير قادرة على تفسير المتغيرات الدولية
التي أوجدها النظام العالمي الجديد ,وا عتبرت الواقعية أن األمن اإلنساني هو المطلب الثانوي حسب
مرتكزاتها النظرية ,فكانت تنظيراتها تصب في أمن الدول ومصالحها فقط.
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 2.2الواقعية الجديدة (التحليل الواقعي البنيوي لمفهوم األمن اإلنساني)
يعتقد باري بوزان أن الواقعية الجديدة تعني بناء تفكيريا جديدا يعبر عن خصوصيات المشهد من خالل
مرحلة الحرب الباردة ,المرحلة التي بدأ فيها بروز مفهوم األمن اإلنساني ,هذه النظرية التي تعتمد علي
أدوات مفاهيمية خاصة كالقوة والعقالنية والفرضيات البنيوية.
يسمي التوجه النظري للواقعية الجديدة بالواقعية البنيوية ,هذا التوجه يرى بأن العالقات الدولية تمثل
بنية لنظام سياسي دولي ,هذه البنية تتسم بالفوضى ,لذا فهو يدافع عن الواقعية ويرى بأنها الزالت
تحتفظ بقوتها التفسيرية ,ويرى بأن الخاصية الفوضوية لبنية العالقات الدولية ال يمكن أن تغيرها
التحوالت الداخلية للدول ,وتختلف الواقعية الجديدة (الواقعية البنيوية) عن التقليدية فقط في بعض
المسلمات ,من حيث تركيز الجديدة على النظام الدولي كإطار تحليلي لسلوك الدول ,بدل إعتبار
الطبيعة البشرية منطلقا في التفسير.
أبرز منظري الواقعية الجديدة كينيث ولز " "Kenneth Waltzالذي حاول إيجاد بناء نظري له نفس
منطل قات النظرية الواقعية السياسية ولكن بتفسيرات متباينة خاصة فيما يتعلق في مسائل الفوضى
والفواعل والنظام الدولي ,كما أن هذه النظرية تربط حالة الصراع بالطبيعة الفوضوية للنظام الدولي
الذي يعيق تشكل عالقات تعاونية (عبد العالي.)90 :9002 ,

يري كينث "" Kenneth Waltzأن النسق الدولي يتشكل من بنية وتفاعل بين الوحدات ,والبنية
السياسية له ثالثة عناصر(:)Elman, 2007, 13
 .8وجود مبدأ منظم( بين األناركية أو التراتبية) ,وهي خصائص تتميز بها الوحدات( بين التماثل أو
اإلختالف الوظيفي).
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 .9طبيعة توزيع القوة داخل النسق ويرى" والتز" بناءا على ذلك أن النسق الدولي للعالقات الدولية
يتميز بخاصيتين بنيويتين ثابتتين هما :غياب سلطة موحدة على المستوى الدولي مما يعني أن المبدأ
المنظم للعالقات الدولية وهو األناركية ,ونتيجة لذلك فإن الخاصية الوظيفية للوحدات متماثلة يحكمها
مبدأ  :المساعدة الذاتية"العون الذاتي".
 .2إن توزيع القوة داخل النسق هو العنصر المتغير.
الدول ما زالت تمثل الفاعل األساسي وشبه الوحيد في العالقات الدولية ,وتتجه إلى مد نفوذها
وسيطرتها على المجاالت اإلقتصادية والثقافية ,ويضرب مثاال على ذلك بالمنظمات الدولية الحكومية,
بأن الدول ه ي التي تحدد دورها وتؤسسها وتحافظ عليها ,وسياسات المنظمة تخضع إلرادة الدول
المسيطرة عليها ,وبالتالي فهي تخدم المصالح الوطنية للدول ذات النفوذ وليس السياسات الدولية,
وفي إطار النظرية البنيوية للواقعية فإنه يرى بأن التنظيم الدولي اليشجع على األحادية القطبية ,وهي
أقل دواما من أشكال تنظيم القوى الدولية ,آلن القوة المهيمنة عندما تاخذ على نفسها بمهام متعددة
ستضعف بالتدريج ,ويرى بأن النسق الدولي يمثل الصورة الثالثة في إكتمال التصور حول األحداث في
العالقات الدولية ,بإعتبار الطبيعة اإلنسانية تمثل الصورة األولى ,وطبيعة الدولة هي الصورة
الثانية(عبد العالي.)98 :9002,

 1.2.2مفهوم األمن اإلنساني في الفكر الواقعي البنيوي(الواقعية الجديدة)
الواقعيون الجدد أضافوا فكرة تتعلق بأن الدول تسعى لكسب القوة ليس فقط من أجل القوة وانما من
أجل الدفاع عن أمنها لحفظ بقاءها ,كذلك للتقليص من مخاطر المأزق األمني ,إذ يقول "كينيث
وولتز" " :في ظل الفوضى األمن هو الهدف األسمى لكن فقط عندما يكون بقاء واستم اررية الدول
مضمونا ستبحث هذه األخيرة عن أهداف أخرى مقابل الهدوء ,الربح ,القوة".
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اإلتجاه الواقعي يقتصر على حدود أمن الدولة القومية بإعتبارها الفاعل الرئيسي في العالقات الدولية
ضد أي تهديد خارجي ,والقوة هي المؤشر األساسي لتحقيق األمن حيث نجد في هذا الصدد كينيث
وولتز يقول" إن التنافس من أجل الرفاهية واألمن ,والتنافس أدى ويؤدي دوما إلى النزاع" .وأن للقوة
قابلية لإلستعمال من أي وسيلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم وليس لتغيره وهو الهدف األدنى ألي
قوة(حمدوش.)91 :9001 ,

تنص النظرية الواقعية الجديدة علي أن الدول تعمل من منطلق الحوافز المادية وتعكس مواقفها ضمن
النظام العالمي ,كما أن الدراسات األمنية للواقعية الجديدة تؤكد أن مسألة األمن تنشأ أساسا من بنية
ال نظام الدولي أكثر مما تنشأ من الدوافع أو النوايا العدوانية لدي الدول ,كما أن إنعدام األمن عند
اآلخرين يكون ناجما عن القدرات العسكرية العنيفة بحد ذاتها ,وعن الدرجة التي تنظر فيها الدول إلي
اآلخرين بوصفهم مصدر تهديد بدال من أن يكونوا حلفاء ,كما يعتقد الواقعيون البنيويون أن المعضلة
األمنية حالة مزمنة في السياسة الدولية بفعل الفوضي التي تضع حدود صارمة حول إمكانية حدوث
تعاون في النظام الدولي ,إن مؤيدي التحليل البنيوي في المسائل المتعلقة بمفهوم األمن وخصوصا
مفهوم األمن اإلنساني يستندون علي مسألتين أساسيتين هما كما يلي(سليم:)19 : 9080,
 مسألة الخوف والغش وانعدام الثقة :هي التي تؤدي إلي إنعدام األمن عند األفراد واألشخاص ومع
أن الواقعيون الجدد مثل "والتز" و"ميرشيمر" يسلمون بإمكانية التعاون في ظل الفوضي إالَّ أن
المحافظة عليه أكثر صعوبة بين الدول بسبب حالة الخوف من أن ينقض اآلخرين اإلتفاقيات
التعاونية.
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 مسألة المكاسب :الدول تهتم بالمكاسب النسبية أكثر من تركيزها علي المكاسب المطلقة وبالتالي
ينغرسون في تحقيق المكاسب علي حساب توفير سبل األمن لألفراد وحمايتهم من اإلنتهاكات التي
تودي بهم إلي الهالك.
 2.2.2البناء اإلبيستيمولوجي للنظرية الواقعية الجديدة
النظرية الواقعية الجديدة تختلف عن النظرية الواقعية التقليدية بالرغم أن كال اإلتجاهين إعتمدا علي
نفس المحاور اإلبيستيمولوجية تقريبا إالَّ أن النظرية التقل يدية كانت شديدة التركيز علي مفهوم القوة
والمصلحة الوطنية وكان مفهوم األمن الوطني والعسكري من أهم أهدافها إال أنها لم تستطع رغم تبنيها
لمنهج القوة أن تفسر بعض األحداث الدولية وظهرت فواعل جديدة تقوم بالدور الذي تقوم به الدولة
مثل األفراد والمنظمات الحكومية وغيرها كانت نتيجة لذلك ظهور تيار جديد في المنهج الواقعي ينتهج
مبدأ الفوضي وهو الواقعية الجديدة.
يتأسس البناء اإلبستمولوجي للواقعية البنيوية على ثالث مرتكزات(:المعمري)11:11 :2008 ,

 -1مبدأ التراتبية(الطبقية الدولية)  :المحور اإلبيستيمولوجي البنيوي الجديد كان شديد التركيز علي
مبدأ التراتبية هل هو إنعكاس فعلي لصراعات القوي ؟ أو هل هو ن تاج للحاجات األمنية المستمرة؟
حيث أن النظام الدولي يعتبر فهم آلي لتراتبية الوحدات المشكلة له.
-2النظام الدولي مستقل عن البني المركبة له :السياسة العالمية تنظر إلي هذا النظام كوحدة مختلفة
تماما عن وحدة الدولة سواء من حيث القواعد العامة التي تضعها أو عبر ضوابط سلوك كل وحدة
والقيم التي تنتجها ,وكمثال على ذلك قدرة الدولة على ممارسة العنف داخليا كآلية لتحقيق أمنها
المحلي ,في حين تلجأ إلى توسيع نفوذها الدولي لحماية أمنها الوطني.
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 -3التحليل اإلبيستيمولوجي للنظرية الواقعية الجديدة يحدد واقع السياسة الدولية وخاصة تحديد سمة
النظام الدولي علي أنه (أحادي ,ثنائي ,متعدد القطبية) مما ينعكس على توجيه سلوكيات الدول,
عكس ما يصوره النهج التقليدي بأن طبيعة سلوك الدول هي من تحدد سمة النظام الدولي ,وهذا يعود
إلي الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي وغياب قوة وسلطة مركزية.
بعد تناول كل من النظرية الواقعية التقليدية والنظرية الواقعية الجديدة والتحليل اإلبيستيمولوجي لكل
منهما وكيف كل من المنظورين تناول مسألة األمن اإلنساني؟ حيث كان األمن اإلنساني في وجهة
نظر الواقعية التقليدية هو المطلب الثانوي بينما المطلب األساسي لها هو األمن الدوالتي والمصلحة
الوطنية والربح وتحقيق المكاسب .ولكن نتيجة لوجود فواعل جديدة تم النظر الي المنظور الواقعي
التقليدي بأنه منظور غير قادر علي التأقلم والتفاعل مع األحداث الدولية إتجه منظري الواقعية إلي
إحداث تغيرات دخيلة علي المنظور الواقعي..
جاءت النظرية المثالية بكال إتجاهيها المؤسساتي والبنيوي لتناقض النظرية الواقعية وتتبني مفهوم جديد
وتستخدم فواعل جديدة لتتناقش مع النظرية الواقعية في حوار منظوري إبيستيمولوجي يتبني مبدأ السلم
والديمقراطية ويرفض الصراع والحروب.
 2.2.2نقد وتحليل النظرية الواقعية الجديدة
فرضت تحوال ت عالم ما بعد الحرب الباردة تحديات كبيرة للنظريات التفسيرية للعالقات الدولية ,وهي
تحوالت جعلت دعاة وأنصار هذه النظريات يقومون بمراجعة نقدية ألنساقهم وأطرهم الفكرية والتحليلية,
وهي التي كانت في معظمها تتماشي مع طبيعة العالقات الدولية لفترة الحرب الباردة وما قبلها ,فإنها
أصبحت تواجه صعوبة التكيف مع تحوالت عالم ما بعد الحرب الباردة ,األمر الذي يتطلب من دعاتها
وأنصارها اإلقرار بمختلف التحوالت الدولية التي حصلت في الفتر ما بين (( )8228- 8014جندلي,

115

 .)881: 9082ولهذا السبب طورت النظرية الواقعية الجديدة من مرتكزاتها الفكرية ,حتي تتمكن من
تفسير العالقات الدولية بعد التطورات التي صاحبت النظام العالمي الجديد.
وتعطي رباحي أمينه مدلوال جديدا للنظام الدولي من وجهة نظر الواقعية الجديدة ,حيث يتألف من دول
تسعى عمليا إلى تعظيم مصالحها ,وتاليا قوتها ,لذلك فالنظام الدولي مبني على الصراع والتعاون,
وليس من الضروري أن ينجم عن التناقض نزاعات مسلحة (أمينة.)92 : 9088 ,
إال أنه من الناحية الفعلية لسلوك الدول ,التي تنظر له الواقعية الجديدة ,فقد استغلت الدول الكبرى هذه
النظرية من أجل مصالحها القومية ,فأن السياسة الخارجية المعلنة للواليات المتحدة األمريكية تجاه
العالم هي نشر الديمقراطية واألمن والسلم الدولي ,وهذا هو السلوك التي كانت تقدمة لنا من خالل
الخطاب السياسي الرسمي الموجه للعالم ,ولكن هذا السلوك ترجم على الواقع الفعلي بشكل معاكس لما
بشرت به الواليات المتحدة األمريكية ,حيث احتلت دولتي العراق وأفغانستان دون أي تعديل ديمقراطي
ونشر العدالة والمساواة ,التي كانت تنادي بها ,بل من أجل مصالحها العليا فقط.
 2.2المدرسة الليبرالية (البنيوية/المؤسساتية)
الليبرالية في العالقات الدولية ه ي مجموعة من األفكار والنظريات التي تدور حول أهمية الحرية في
النظام السياسي وفي العالقات الدولية؛ لذا فقد نشأت الليبرالية في بداية القرن التاسع عشر كمشروع
فكري ترجع جذوره إلى فالسفة عصر التنوير مثل فولتيير ,وجان جاك روسو’ ديفيد هيوم ,وكمشروع
سياسي إصالحي يدعو إلى إصالح النظم السياسية ويعارض ما يسمى بالنظام القديم؛ حيث أكدت
على ضرورة إصالح النظم السياسية وفق قيم جوهرية والفصل بين السلطات وتقييد السلطات "
الملكيات الدستورية"(دن.)224 :9002 ,
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طرح مفكروا الليبرالية على المستوى الدولي مجموعة من المبادئ والقيم والتصورات القائمة على وضع
حد للحرب ,وضرورة إصالح وتغيير النظام الدولي القائم على توازن القوى والحرب ,وضرورة قيام
عالقات بين الدول قائمة على الدبلوماسية العلنية والمفتوحة ,والتبادل التجاري بين الدول ,وقيام
منظمات دولية تعمل على بلورة قانون دولي للسالم.
التصور األساسي الذي تنطلق منه الليبرالية هو إمكانية تطبيق مبادئ العقل والعقالنية في تطويع
الطبيعة والمجتمع الدولي لخدمة المصالح الفردية والجماعية بما يسمح بتوسيع أفق الحرية والمساواة
(عبد العالي.)94 :9002 ,

و تقوم علي النزعة الليبرالية القائمة علي فكرة خضوع الدول لقواعد القانون الدولي العام ودور القانون
الدولي في ضمان وصياغة األمن والسالم العالمي ,كما ينطلق المثاليون من أولوية األخالق في
العالقات بين األفراد سواء كان في إطار المجتمع الوطني أو الدولي ,كما يرون واجب الفرد في
الخضوع للقوانين والقواعد التي وضعت لخدمة المجتمع وأن الفرد عندما يعمل لمصلحته يعمل
لمصلحة الجماعة ويعتقدون أن السالم والعدالة ليست حالتين طبيعيتين بل هما نتاج جهود مدبرة
سلفا(سليم.)28 :9080 ,

 1.2.2إفتراضيات النظرية الليبرالية
إن النظرية الليبرالية بأفكارها تميل إلتجاه التفاؤل علي عكس الواقعية التي إتخذت إتجاه التشاؤم في
جميع مناهجها ,فهي تتميز بعدة إفتراضات(الحربي:)81 : 8225 ,
• الدولة ال تعتبر الفاعل الوحيد بل هناك أفراد وجماعات ومصالح وبيروقراطيات متنافسة ,والفواعل
المهمة في السياسة الدولية هم األفراد العقالنيون والجماعات الخاصة التي تنتظم في محاولة لترقية
مصالحها الذاتية.
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• النظرة المجزأة للدولة تترك اإلنطباع بأن صدام المصالح والمساواة والرغبة في التسوية لن تؤدي دوما
إلي إتباع مسار صناعة القرار العقالني ,الن سوء اإلدراك أو السياسة البيروقراطية تسيطر علي
صناعة القرار.
• السياسة العالمية في حالة توسع أي أن كانت مسائل األمن الوطني مهمة فإن هناك مسائل هي
األخري تكون علي درجة من األهمية مثل اإلقتصادية واإلجتماعية والفردية.
 2.2.2مرتكزات النظرية الليبرالية
ترتكز النظرية الليبرالية علي مجموعة من المبادئ التي تعتمد علي أفكار "إ يمانويل كانط" عندما إقترح
تكوين فيدرالية عالمية ,وكذلك "ودرو ويلسون" في تصوره لعالم يسوده السالم وهو الذي قرر إنشاء
عصبة األمم وهذه المبادئ(الرشيدي وآخرون:)5 :8222 ,
• تقليص حدة النزاعات بين الدول عن طريق إتباع منطق جديد وهو التعاون والتقارب بين الدول
ومحاولة إيجاد قيم مشتركة فيما بينها لتحقيق الرفاهية للشعوب والحفاظ علي أمنها.
• التعاون بين الدول يكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل علي تحقيق التعاون وضمان حريات
األفراد وتقليص حدة التهديدات التي تهدد أمنهم.
• نشر الديمقراطية وتقليص الوازع العسكري ألن الديمقراطيات في إعتقادهم ناد ار ماتدخل في صراعات
فيما بينها وغالبا ماتكون الصراعات فيما بينها وبين الدول غير الديمقراطية.
• نشر التجارة والقيم الليبرالية الخاصة بفتح الحدود والتبادل الحر.
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 2.2.2البناء اإلبيستيمولوجي للنظرية الليبرالية لمفهوم األمن اإلنساني
تعذذددت مج ذذاالت الليبرالي ذذة بحس ذذب النشذذاط اإلنس ذذاني ,وذل ذذك أن الليبرالي ذذة مفهذذوم ش ذذمولي يتعل ذذق ب ذذإدارة
ا إلنسان وحريتذه فذي تحقيذق هذذه اإلرادة فكذل نشذاط بشذري يمكذن أن تكذون الليبراليذة داخلذة فيذه مذن هذذه
الزاوية  ,وبهذا االعتبار إن خصوصية الليبرالي عامة أنه يرى في الحرية أصل اإلنسانية الحقّة وباعثة
التاريخ ,وخير دواء لكل نقص أو تعثذر أو انكسذار ,النظريذة الليبراليذة التعت بذر نظريذة واحذدة بذل تعذددت
صذورها وتنوعذذت األطذذر الفكريذذة لهذا ,حيذذث أن التصذذور الليب ارلذذي يتبنذي إبيسذذتيمولوجيا وضذذعية مصذذنفه
ضمن اإلتجاه العقالني في نظرية العالقات الدولية.
إنطوت تحت لوائها إتجاهات عديدة كانت في أحيان كثيرة تعيش صورة التضاد المعرفي والفكري أكثر
من التوافق الليبرالي ,فاألصول األنطولوجية والمسلمات اإلبيستيمولوجية إختلفت بحسب كل إتجاه,
ولذلك سيتم تناول األطر النظرية الليبرالية بشكل منفصل ,أي بفهمها ضمن كل إتجاه.
"أرنست أوتوزمبيل"  Ernest otto czempielحدد نوعين أساسين للفكر الليبرالي وهما الليبرالية
المؤسساتية ,والليبرالية البنيوية وكل منها تناولت مفهوم األمن اإلنساني وتحدثت عن أهمية الحفاظ
علي إستقرار الفرد وتوفير األمن في جميع مناحي الحياة له.
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 2.2.2أنواع المدرسة الليبرالية
المدرسة الليبرالية تشمل الليبرالية المؤسساتية والليبرالية البنيوية وهما
أوال :الليبرالية المؤسساتية
سميت بهذا اإلسم نتيجة إتجاه الليبراليين إلي اإلهتمام بالمؤسسات الدولية التي تقوم ببعض الوظائف
بشكل أفضل مما تقوم به الدولة وخصوصا بعدما أثبتته تلك المؤسسات من دور في تحقيق األمن
اإلنساني واإلستقرار والتعاون بين مختلف الشعوب.
إعتقد ا لليبراليون أن المؤسسات الدولية تستطيع أن تؤثر في سلوك الدول وتتغلب علي الفوضي
وتستطيع منع الحروب وايقاف الصراعات الدامية التي تؤدي بحياة اآلخرين إلي الهالك ,كما
بإستطاعتها التقليل من حدة الغش والخوف التي تنشأ في بعض االحيان من المكاسب غير المتكافئة
المنبثق ة عن التعاون وتستطيع التغلب عن النزعة األنانية للدول(وولت.)41 :9005 ,

إن الطرح الليبرالي المؤسساتي قد تعزز بفعل اإلعتماد المتبادل كما إزدادت المبادرات الدولية ذات
البعد المؤسساتي وذلك لتنظيم الحياة الدولية(جوهر.)840 :8225 ,
تؤكد الليبرالية المؤسساتية على أن المؤسسات الدولية تؤدي دو ار جوهريا في تحقيق األمن الدولي
وحتى تعزيز األمن الداخلي ,وبالتالي األمن اإلنساني وذلك عبر ما أصبحت تملكه من صالحيات
وعناصر تسمح لها بضبط بعض الجوانب في المسائل الداخلية كنتاج للتحوالت التي مست السياسة
العالمية والتي لم تعد تجعل الدول تتصرف بشكل منفرد في سياساتها الداخلية ,وخاصة بعد أن كان
التصور الواقعي لألمن الدولي قد أهمل دور المؤسسات الدولية في التقليل من حدة النزاعات الدولية
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والحروب ,ألن ذلك مرتبط أساسا بالفرضية الواقعية التي تقر بأن هذه المؤسسات هي تعبير طبيعي
عن السلوكات ال سياسية للدول ضمن نظام دولي يتسم بالفوضوية (جوهر.)842 : 8225 ,
تعزز هذا الطرح الليبرالي المؤسساتي خصوصا مع نجاح بعض المؤسسات اإلندماجية كاإلتحاد
األوروبي وحلف الناتو في تطوير النظم األمنية المستقرة ,مع أن نهاية الحرب الباردة كانت توحي
مسبقا بأن دورها سيؤول إلى اإلنقراض والزوال ,على إعتبار أنها تأسست على خلفية الصراع بين
المعسكرين الشرقي والغربي ,لكننا شهدنا في مقابل ذلك إستم ار ار في التوجه التكاملي األوروبي عبر
اإلتحاد األوروبي وتوسعا متواصال لحلف األطلسي ,وهذا بحد ذاته يعكس حجة للنجاح المؤسساتي
ومع أن الماضي ربما تميز بحروب مستمرة وصراع دائم ,فإن العالقات الدولية شهدت تغيرات هامة
في نهاية القرن العشرين توفر الفرص لتقليص المنافسة األمنية واإلهتمام بأمن األفراد واعتبار الفرد
هو محور السياسة الدولية (بيلس وسميث.)491 : 9004 ,

ثانيا :الليبرالية البنيوية
النظرية الليبرالية البنيوية سميت بهذا اإلسم ألنها تركز علي طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع ومدي
تأثير ذلك علي السياسة العالمية وتتبني هذه النظرية ثالث افتراضيات وهي(زقاع:)9088 ,
 .8األفراد والجماعات في المجتمع المدني الوطني وعبر الدولي يشكلون الفاعلين األساسين في
السياسة الدولية.
 .9جميع المؤسسات بما فيها الدولة – األمة تمثل مصالح بعض وليس بالضرورة كل أطراف المجتمع
الذي يخضع لحكمها.
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 .2سلوك الدولة يعكس طبيعة الدولة وخياراتها علي أساس أنه يعتبر محدد لمستويات النزاع والتعاون
الدولي.
إقترن هذا اإلتجاه بكتابات كل من مايكل دويل  Michael Doyleوبروس راست Bruce Russet
من خالل تأكيدهما على أن التحليل األمني يجب أن يستند إلى المتغير الديمقراطي ,ألن إنتشار
الديمقراطية وترسخها على مستوى الدول ,وأيضا على مستوى بنى النظام الدولي من شأنه أن يكرس
أطر السالم الدائم التي تفتح المجال أمام مسارات جديدة للسياسة الدولية تكون الصفة التعاونية سمتها
الرئيسية ,بعكس حالة الصراع الدائم التي صورها الواقعيون أو كما عبر عنها كانط بأنها حالة الوحشية
التي ال تخضع ألي قانون ,وقدم ثالث عناصر أساسية إزاء األمن الدولي وهي التمثيل الديمقراطي
الجمهوري ,واإللت ازم األيديولوجي لحقوق اإلنسان ,والترابط عبر الحدود الوطنية )المعمري.)22 ,9001 ,
هذه العناصر هي ماتتميز به الدول الديمقراطية التي تسعي إلي السالم وكانت الحرب وفقا لكانط هي
مصدر الفساد األخالقي والشر وكان من أكثر المشجعين إلحالل األمن والسالم ,ويري أن السالم
يحتاج إلي تحويل الوعي الفردي ,ويحتاج دستورية جمهورية ,كما يستلزم عقدا فيدراليا بين الدول إللغاء
الحرب وبهذا يتحقق األمن اإلنساني وتضمن الشعوب إستقرارها.
خالصة القول أن النظرية الليبرالية بكال إتجاهيها الليبرالي المؤسساتي والليبرالي البنيوي تبنت منهج
السال م الديمقراطي وشجعت علي الحرية ,والملكية الخاصة ,والتنافس اإلقتصادي الحر مما يكفل
األمن المعيشي لألفراد وشجعت علي األمن الجماعي الذي يتحقق من خاللة األمن اإلنساني.
 5.2.2نقد وتحليل المدرسة الليبرالية
رغم أن مؤيدي الواقعية يدينون الليبرالية الدولية بوصفها شكال من أشكال الليبرالية التي ظهرت في
أواخر الثالثينات ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ,إال أنها أصبحت محور تركيز متجدد في نهاية
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القرن العشرين ,وفي بداية التسعينات ,وخاصة بعد حرب الخليج الثانية ,وانهيار االتحاد السوفيتي
(حسين.)944 :9088 ,

أن الليبرالية الدولية وما تنادي به في حقل العالقات الدولية ,القي قبوال معقوال في ظل التغيرات التي
طرأت على النظام الدولي ,وخاصة بعد التنظيرات الفكرية األمريكية للنظام العالمي الجديد التي تنادي
بالديمقراطية األمريكية وكذلك باالقتصاد وااليديولوجيا ,فقد كتب فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ وخاتم
البشر ,"8229 ,ليمجد من الليبرالية وايديولوجيتها .إن الليبرالية الدولية نجد جذورها في الرأسمالية التي
تمجد من حرية الفرد ,بالرغم من كل االنتقادات النظرية على أسس ومبادئ الليبرالية ,وخاصة من
االشتراكيين .غير أنها اكتسبت تأييد عالمي واعجاب للمبادئ واألفكار التي تحملها .ويلخص لنا خليل
حسين فكرة الليبرالية الدولية قائال :هي مشروع يرمي إلى تغيير العالقات الدولية كي تتالءم ونماذج
السالم والحرية واالزدهار التي يزعم أن الديمقراطيات الليبرالية الدستورية التي تنعم بها كالواليات
المتحدة األمريكية (حسين.)945 :9088 ,

إن الناظر للعالقات الدولية بين الدول الليبرالية التي تمجد الحرية الفردية وأمن اإلنسان ,ومدى تطبيقها
لهذه األسس والمرتكزات في عالقاتها الدولية ,نجدها تتغير في واقعها الفعلي ,وحتي بين الدول
الليبرالية نفسها ,فهناك الحروب التكنولوجية بي ن هذه الدول ,ومن جهة أخرى نجد الدول الليبرالية في
عالقاتها مع العالم الثالث تختلف ,فهي في جوهرها استعمار كما وصفه جواهر الل نهرو" اخرجتم
االستعمار من االبواب وادخلتموه من النوافذ" ,فإن طبيعة التطور االقتصادي الذي أوجدته العولمة
والليبرالية الحديثة ,عمل على زيادة التخلف والفوارق بين الدول ,وهذا من شأنه زاد من حدة الكراهية
في العالقات بين الدول.
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الخاتمة
إن المتغيرات الدولية في النظام الدولي ,تؤثر بشكل مباشر على نظريات العالقات الدولية ,وما تقوم
به من تفسير وتحليل لهذه المتغيرات ,ولعل التطور في نظريات العالقات الدولية كانت تواكب
التغيرات في النظام الدولي ,وكذلك في النظرية نفسها ,ففي هذا الفصل رأينا النظرية الواقعية كيف
غيرت من أفكارها لمواكبة هذه التطورات.
وقد صاحبت هذه التغيرات التي أدرجها مفكرين وأعالم نظريات العالقات الدولية ,مفهوم األمن
اإلنساني ,وتناولته بالبحث والتحليل ,وكان هذا واضحا على األقل في المبادئ واألسس التنظيرية
لنظريات العالقات الدولية ,وخاصة النظريات الحديثة نسبيا والتي ظهرت بعد الحرب البادرة .
بالرغم من تناول مفهوم األمن االنساني ,واالهتمام باإلنسان في النظام الدولي الجديد التي نظرت له
ال واليات المتحدة األمريكية ,غير أن سلوك الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية في
عالقاتها ,ما زالت فعليا تقدم مصلحتها الوطنية على األمن االنساني ,بالرغم من الخطابات الرسمية
والشعارات التي ترفعها ,والخطوات التي تقدم عليها في بيئة النظام الدولي الفعلية ,يتضح لنا من أن
المصلحة العليا للدولة مقدمة على اهتماماتها بنشر مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة وحماية
االنسان.
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الفصل الخامس
النظريات ما بعد الوضعية في تفسير مفهوم األمن اإلنساني
 8.5المقدمة
تعتبر المقاربات الحديثة في العالقات الدولية "النظريات مابعد الوضعية" ,وتشمل النظرية النقدية
والنظرية البنائية ,هذه النظريات ظهرت كرد فعل على جميع اإلتجاهات النظرية السابقة "النظريات
الوضعية" ,التي نشطت خالل فترة ما بين الحربين العالميتين والحرب الباردة ,وقد نشأت هذه
المقاربات من خالل اإلنتقادات الموجهة للواقع ية من جهة وتطوير للنظريات السابقة من جهة أخرى,
ونستعرض النظرية النقدية كنظرية وضعت تعريفا أمثل لمفهوم األمن اإلنساني ,هذه النظرية تحاورت
مع كل ما جاءت به النظرية الواقعية والليبرالية في إنتهاج الفواعل وقامت بإختيار فواعل جديدة
واعتبرت الفرد هو الفاعل األساسي في السياسة الدولية ,ومن ثم يستعرض هذا الفصل النظرية البنائية
ومرتكزاتها وتحليلها لمفهوم األذمن اإلنساني.

 2.5النظرية النقدية اإلجتماعية ومفهوم األمن اإلنساني
نتجت هذه النظرية عن أعمال مدرسة فرانكفورت إال أن إسهاماتها في مجال السياسة الدولية يعود إلى
م نتصف ثمانينيات القرن العشرين ,ويعتبر "روبرت كوكس"  Cox Roberأكثر من إرتبط إسمه بهذه
النظرية ,ومن أهم مفكري هذا التيار نجد "تيودور أدورنو" " ,Theodore Adornماركيز هاربيرت"
 " ,Marcuse Herbertيورغن هابرماس" ( Jurgen Habermasالمعمري.)22 : 9001 ,
يرتبط اسم النظرية النقدية بمدرسة فرانكفورت للبحث االجتماعي ,التي هي قبل كل شيء نظرية نقدية
للمجتمع التي تركز على الجانب االجتماعي العملي في السلوك وتسعى جاهدة للبحث عن الطاقات
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الكامنة في الحرية والعدالة والسعادة حين تمارس تحت ظروف وشروط تاريخية محددة وتهدف إلى
نظام اجتماعي أفضل يحقق تلك الطاقات والظروف .وكنظرية اجتماعية معيارية تحاول النظرية
النقدية فهم وتشخيص أسباب األوضاع السيئة في الواقع االجتماعي .وينطبق هذا الهدف مع مقوالت
الرواد األوائل لها ,وعلى رأسهم ماكس هوركهايمر وثيودور ادورنو مثلما ينطبق ذلك على آراء زمالئهم
وتالمذتهم المعاصرين ,وعلى رأسهم يورغن هبرماس (الحيدري 94 ,أغسطس .)9000
برزت هذه النظرية في قالب نظري يرمي إلى إعادة هيكلة وتقسيم التنظير في العالقات الدولية
وتعتبر تطوي ار للفكر الماركسي حيث جاءت في شكل إنتقادات إجتماعية وثقافية ذات توجه ماركسي
وهي نتاج لفريق من األلمان وقد عرف بإسم مدينة فرانكفورت ,ومن أبرز ممثليها" , :هاربرت ماكينز",
"يورجن هيبرماس"" ,مارك هوفمان" ,لقذد تطورت الدراسات النقدية من مجموعة من األطر الفلسفية كان
على رأسها الفلسفة الماركسية ,التي تفترض وجود عالقة جدلية صراعية بين األطراف األضعف
اجتماعيا والطبقة األرستقراطية ,وكان الفكر الماركسي الغربي أكثر تأثي ار عليها ,والذي تمحور حول
دور عاملي الثقافة واإليديولوجيا في تحديد أشكال العالقة اإلجتماعية وأنماط صراع القوى وحسب
النقديين فإن الظاهرة اإلجتماعية تفهم في سياقها التاريخي ,وبالتالي فإنه يمكن مالحظة تأثير واضح
للماركسية على النظرية النقدية رغم أن الفكر الماركسي يتميز أكثر بفكرة المادية التاريخية من أي
مفاهيم أخرى(المسيري والتريكي.)10 :9002 ,
إنتقدت النظرية النقدية جل النظريات التقليدية التي سوقت الحقيقة بإعتبارها معتقدا مسبقا كقيمة
إيديولوجية لتبرير وشرعنة توازنات عالمية معينة وعليه فهي ترى أن هذه النظريات ال تعدو كونها
مجرد غطاء إليديولوجيات متخفية ,ومهمة النقدية هنا هي إسقاط هذا الغطاء من خالل بناء تصور
بديل .بناء علي هذا األساس يقول "هوفمان" ":بأن النظرية النقدية ال ترى الحقائق من منظور النظرية
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التقليدية نفسه" .فأصحاب النظرية النقدية يرون أن الحقائق هي حصيلة ألطر إجتماعية وتاريخية
محددة ,واإلدراك بأن النظريات مغروسة في هذه األطر يتيح ألصحاب النظرية النقدية أن يفكروا مليا
بالمصالح التي تخدمها أية نظرية وعموما ,فحتى وان إنطلقت النقدية من التهجم على اإلدعاء
العقالني حول الحقيقة التي يتم التعامل معها بصورة وضعية ,إال أنها قدمت رؤية للحقيقة تكاد تكون
تصور معرفيا ذلك أن الواقعية على وجه الخصوص قد تجاهلت مسألة الحقيقة
ا
تصور بنيويا أكثر منه
ا
وتعاطت معها بإعتبارها مسلمة(المعمري.)809 :9001 ,

النظ رية النقدية تسمى عادة بالنظرية النيوغرامشية نسبة إلى أنها إستمدت أفكارها من المفكر اإليطالي
أنطونيو غرامشي وهو فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي ,ولد في بلدة آليس بجزيرة ساردينيا اإليطالية
عام  8128م ,تلقى دروسه في كلية اآلداب بتورينو ,إنضم إلى الحزب الشيوعي اإليطالي منذ تأسيسه
وأصبح عضوا في أمانة الفرع اإليطالي من األممية االشتراكية ,وهو الذي ساهم في شرح فكرة الهيمنة
والتي تعني عنده فرض السيطرة على الغالبية وقبول الوضع القائم الذي تهيمن عليه الطبقة المسيطرة ,
والهيمنة ال تقوم إال من خالل األيديولوجيا التي تمثل منظومة فكرية تحدد البنى والممارسات
اإلجتماعية في المجتمعات ,والتي تجعل من هيمنة القوى الرأسمالية وأنماط العالقات التي تفرضها أم ار
عاديا وطبيعيا ال يثير التساؤل(القروي.)29 :9005 ,
مثلت مدرسة فرانكفورت باتجاهات فلسفية واجتماعية مختلفة يمكننا ايجازها بما يلي (الحيدري94 ,

أغسطس :)9000
 8ذ اتجاه هوركهايمر وادورنو الذي تمثل بالمنهج النقدي الجدلي الذي يهدف إلى توحيد النظرية
بالممارسة العملية وتقديم نظرية نقدية للمجتمع تستطيع الوقوف امام فكرة التسلط ,العنف وتسعى إلى
جعل الفكر النقدي ليبراليا وغير ليبرالي في الوقت ذاته ,وأن ال تخجل من الصراع االجتماعي الواقعي
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وأن ال تبخل عن أية مهادنة ,مع أية سلطة ,ما دامت تهدف إلى االستقاللية والى تحقيق سلطة
اإلنسان على حياته الذاتية ,مثلما هي على الطبيعة.
 9ذ اتجاه هربرت ماركوزة ( 8121ذ  ,)8214الذي تمثل في رفض المجتمع القمعي القائم والثورة عليه
من خالل تأكيده على الدور الحاسم والثوري للعقل في حياة اإلنسان وعدم النظر إلى المجتمع من
رؤية ذات بعد واحد.
 2ذ االتجاه النفسي ذ التحليلي الذي يتمثل بآراء ارك فروم والفرويديين الجدد ,وهو اتجاه يقوم على
مقدمات ماركسية في التحليل النفسي.
 4ذ اتجاه يورغن هبرماس ( )8292وهو اتجاه فلسفي إنثروبولوجي يؤكد على دراسة الرأسمالية المتأخرة
كمجتمع صناعي عقالني ذي آيديولوجية تكنوقراطية ,كما صاغها في نظريته في السلوك االتصالي.
مما مر ذكره أعاله يالحظ المرء أن النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت اتخذت في مسارها الطويل
اتجاهات مختلفة ,بسبب الخلفيات االجتماعية لروادها من جهة واهتماماتهم المختلفة التي ارتبطت
بأفكار عصر التنوير ,من مثالية كانت وهيغل إلى تأويلية ماكس فيبر وفينومينولوجية هوسرل .ومع
ذلك فإن هناك ما يجمع بين روادها ,مع اختالف اتجاهاتهم ,وهو نقدهم للمجتمع الصناعي الشمولي
وما يفرزه من تناقضات ,وبخاصة في ثقافة البرجوازية.
 1.2.5أهداف النظرية النقدية اإلجتماعية
ه ذذدفت هذذه المدرسة إلى توسيع إطار النقد الماركسي ليشمل مجاالت عديدة في الحياة اإلجتماعية لم
تشملها الدراسات الماركسية التي ركزت فقط على صراع الطبقات وتفاعالت اإلخضاع والخضوع فيها,
لتدرس قضايا أخرى أهمها أثر السلطة على الالوعي الجماعي ,وأنماط الهيمنة السياسية في الظواهر
اإلجتماعية التي ال تبدوا فيها هذه الهيمنة جلية أو تلك التي يعتقد أن الهيمنة غائبة فيها تماما مثل
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وسائل اإلعالم التي عززت هيمنة السلطة بن شر أشكال ثقافية عميقة تغيب العقل النقدي للمجتمع,
فمدرسة فرانكفورت  " "Frankfurt Schoolتقدم مشروعا نقديا ألسس الحداثة الغربية بإسم العقالنية
ذاتها التي تأسست عليها ,فهي محاولة جادة لتفكيك النموذج العقالني الغربي في صورته الالذاتية
النفعية من جهة وفي جهته الوضعية العلمية من جهة ثانية ,وأعادت اإلعتبار للحداثة والعقالنية في
الوقت ذاته إنتقدت تجاوزاتها  ,وذلك لكي تصبح العقالنية النقدية من صميم العقل األوروبي (مصدق
وهابرماس.)85 : 9005 ,

 2.2.5مفهوم األمن اإلنساني في إطار النظرية النقدية اإلجتماعية
المنظور النقدي يح توي على عدة تيارات من بينها تيار "باري بوزان"" ,الماركسيون الجدد" وكذلك
"المقاربة النسوية أو النظرية النسوية" ,ومن أهم كتاب هذا المنظور كينث بوث, ""Ken Booth
وجيمس دير  ""James Derوغيرهم ,واألمن عند أصحاب هذا المنظور هو مفهوم موسع ال يعتمد
على القوة العسكرية فقط بل على متغيرات جديدة ظهرت بعد الحرب الباردة كالعامل البيئي ,حقوق
اإلنسان ,الهويات ,الهجرة ,األمراض(حمدوش.)910 :9001,

تعتبر النظرية النقدية الفرد كموضوع مرجعي أساسي لها حيث أن العمل على حماية الكائن البشري
أو الجماعة اإلنسانية بصورة شاملة تجعل الهدف األساسي هو البحث عن وسائل واستراتيجيات
لضمان األمن العالمي الشامل واألمن اإلنساني ,وهما المفهومان األساسيان لألمن اللذان تقترحهما
النظرية النقدية في إطار الدراسات النقدية .
يقول "كين بوث" ( :طريقتي في التعامل مع هذا النقاش النقدي هو أنني أرحب بأنه مقاربة تمكننا من
مواجهة المعايير المشؤومة للدراسات اإلستراتيجية للحرب الباردة ,للوصول في نهاية األمر إلى إعادة
النظر في مفهوم األمن ,طالما أن هناك إلتزاما باإلنعتاق ,وفي هذا اإلتجاه فإن" بوث" يرى أن األمن
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يعني اإلنعتاق والذي يعني :تحرير الشعوب من القيود التي تعيق مسعاها للمضي قدما في إتجاه
تجسيد خياراتها ومن بين القيود الحرب ,الفقر ,اإلضطهاد ,نقص التعليم وغيرها(سليم.)852 :9080 ,

يبرز من خالل هذه النظرية أن األمن اإلنساني يمكن تعريفه بأنه ( :التخلص من كافة ما يهدد أمن
األفراد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي من خالل التركيز على اإلصالح المؤسسي وذلك بإصالح
المؤسسات األمنية القائمة وانشاء مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية,
والبحث عن سبيل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن األفراد ,وهو ما ال يمكن
تحققه بمعزل عن أمن الدول(عرفة.)9080 ,

ويعتبر "باري بوزان" الذي ذهب بعيدا في نظرته إلعادة الصياغة لإلختبار والتفكير في األمن ,إذ أكد
أنه إلى جانب القطاع العسكري لألمن فإن القطاع السياسي ,القطاع اإلقتصادي ,القطاع اإلجتماعي
والقطاع البيئي ,تبقى ميادين أساسية لألمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ,فبالنسبة لمقاربة باري
بوزان لم تعد الدولة الموضوع والمرجعي الوحيد لفهم أو تفسير الظواهر والسلوكات األمنية على
المستويين اإلقليمي والعالمي ,و"باري بوزان" يقول( :إن األمن هو التحرر من كل تهديد) ,فهذا
التعريف هو جامع ألنه يقصد كل تهديد أو خطر يؤثر في اإلنسان.
أصبح األمن في إطار موسع "أمن الدولة ,أمن المجتمع ,أمن اإلنسان" ,أي اإلنتقال من الوحدة
التراتبية وسيادة الدولة ومصالحها الوطنية إلى حماية حقوق اإلنسان وحرياتهم وترقيتهم بشكل يمكن
ضمان كينونتهم وكرامتهم ومستقبل األجيال القادمة وهذا ماجاءت به النظرية النقدية(نسيمة:9080 ,
.)20-91

هنا يبين لنا أن المنظور النقدي الحديث ,حاول أن يثبت بأن الحفاظ على مفهوم ضيق لألمن أصبح
غير مبرر لطبيعة التهديدات الجديدة التي أصبحت تميز البيئة األمنية على المستويات العالمية
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اإلقليمية والمحلية ,وحاول تقديم إطار نظري قادر على تفسير وفهم األحداث ,الظواهر والسلوكات
الدولية لما بعد الحرب الباردة ,ومختلف التهديدات التي تستدعي توسيع مفهوم األمن واإلهتمام بمفهوم
أمن اإلنسان.
 2.2.5البناء اإلبيستيمولوجي للنظرية النقدية االجتماعية
المحور اإلبيستيمولوجي للنظرية النقدية اإلجتماعية
إن النظرية النقدية ركزت أكثر نقدها على الجوانب اإلبيستيمولوجية وفلسفة العقل وأنماط المعرفة
وعالقتها باأليديولوجيا والمصلحة والقوة ,فالنقديون يدركون أن المعتقدات التي يحملها بعض المنظرين
أثبتت إدعاءاتهم حول الحقيقة ,والتي سوف تصبح جزءا من األنماط األيديولوجية العالمية إلضفاء
الشرعية على ترتيب عالمي معين وتدعيم أجندة مزعومة للسيطرة ,تكون مناسبة لتقديم األيديولوجيات
متنكرة في شكل نظريات علمية ,ومهمة ه ذذذه النظرية النقدية هو إزالة هذا القناع من خالل بناء فهم
ومعان أكثر عمقا(حجار .)24 :9002 ,

تأثرت النظرية النقدية بمدرسة فرانكفورت؛ التي إنتقدت المشروع الفلسفي للعهد التنويري ألنه قائم على
الرغبة في السيطرة على العالمين الطبيعي واإلجتماعي  ,واخضاع الفن لقوانين السوق أو ماتسمي ذذه
بالهندسة اإلجتماعية " ," Social Engineeringوبالنتيجة تصبح النظريات الوضعية تحمل مفهوما
ل لحقيقة يوضع في خدمة رأس المال والتقنية  ,ويخضع جميع ميادين النشاط اإلنساني لمنطق مادي
حسابي يمنع اإلحتكام إلى العقل وال يخدم نهائيا األهداف اإلنعتاقية بقدر ما يهدمها ,لكن المعرفة
الحقيقية يجب ان تكون آداة تسمح بزيادة استقاللية األفراد ,أما غير هذا فستصبح المعرفة عقيمة
ومحكوم عليها بالتأمل في تدميرها الذاتي(جندلي.)44 :9004 ,
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إن ممارسة النظرية النقدية هو بالنتيجة فعل سياسي ألن النظرية النقدية ال تعكس فقط فهم المجتمع
ولكنها تحاول بجدية تغييره ,وهذا ما يعرف في عرف النقديين باإلنعتاق  Emancipation؛ أي مدى
قدرة عدد أكبر من األفراد ليس فقط في اإلستماع وانما المشاركة ديمقراطيا في مسار صنع القرار
السياسي ,وعلى المستوى الدولي فإن ه ذذذا يترجم في صورة إقامة عالقات إجتماعية إنطالقا من مفهوم
الهوية الجماعية بواسطة إقامة مجموعات فوق وطنية تطمح إلى تقليص اإلقصاء وعالقات
الهيمنة(القروي.)21 :9005 ,
خذ ذذالل هذ ذذذا المنطلذ ذذق يشذ ذذكك النقذ ذذديون فذ ذذي النظريذ ذذات التقليديذ ذذة التذ ذذي تفتذ ذذرض مي ذ ذزة الديمومذ ذذة للعذ ذذالم
اإلجتم ذذاعي ,ألن ه ذ ذذذه األخيذذرة ال تهت ذ ذذم بش ذذروط الظه ذذور اإلجتماعي ذذة – تاريخي ذذة واجتماعي ذذة – لغوي ذذة
لمفاهيمهذذا ,إنه ذذا ال تتس ذذاءل ع ذذن عالق ذذات التفاع ذذل اإلجتم ذذاعي ,ع ذذن طبيع ذذة وأص ذذل المؤسس ذذات وع ذذن
مسارات التغيير التي يمكن أن تحصل ضمنها.
وجهة نظر النقديين أنه ال يمكن معرفة الواقع اإلجتماعي والدولي ما لم نأخذ في الحسبان دراسة
السلوكات اليومية والصراعات التي تقودها القوى اإلجتماعية ضمن النظام اإلجتماعي ,ومن جهة
أخرى أخذ هذذذا النظام كمركب إجتماعي سياسي واحد؛ أي أن مسارات البناء والتغيير لمجال معين
يجب أن يؤثر على المجاالت األخرى ,ما يعني رفض النقديين لتقسيم المجاالت أو تحديد مسبق
للمتغيرات ضمن هذه المجاالت(جندلي .)50 :9004 ,
الذي يحدد الحقل السياسي فعال هو األخذ بعين اإلعتبار أ ن هذه الوقائع اإلجتماعية والمعايير هي
نتيجة لعملية تاريخية في إطار ديناميكية أساسية هي مسار الصراع بين القوى اإلجتماعية المهيمنة
على النظام العالمي والقوى اإلجتماعية األخرى وهكذا فإن القوى اإلجتماعية المهيمنة على النظام
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العالمي ليست نتيجة لبناءات إجتماعية بل نتيجة لصراعات بين القوى اإلجتماعية في فترات
سابقة(قروي.)45 :9005 ,
نستنتج من خالل ما سبق وكما يبدو بشكل واضح أن النظرية النقدية تتحدى األنطولوجيا الواقعية
بكون الدولة فاعل وحيد  ,وحدوي وعقالني وأن اإلنسان أو الفرد هو الفاعل األساسي في وحدات
التحليل في النظام الدولي.
 2.2.5نقد وتحليل النظرية النقدية اإلجتماعية
يرى خالد معمري أن الحديث عن النظريات المفسرة للعالقات الدولية ما بين النظريات الوضعية إلى
النظريات ما بعد الوضعية هو انتقال مرن ,وذلك أن كثي ار ما نبست بعض األدبيات األكاديمية أن
النظرية النقدية االج تماعية نسبت إلى خانة النظريات التفسيرية نتيجة لتقاسمها بعض االلتزامات مع
النظرية الواقعية وخصوصا فيما يتعلق بالهدف األسمى للدول ,وهو البقاء ( Survivalمعمري: 9001 ,

 .)805غير أن ظهور النظرية يعتبر رد فعل لعدم قدرة النظريات الوضعية في تفسير النظام الدولي,
واألحداث الهامة التي قد تعصف به.
من خالل العرض السابق لمبادئ والتنظيرات الفلسفية للنظرية النقدية االجتماعية يمكن لنا القول بأن
النظرية جاءت كي تتجاوز الوضعية ,وترفض المنطلقات الفكرية لها ,ومن ثم جاءت هي على مبادئ
جوهرية وهي  :القيمة االجتماعية ,فهي أولت اهتماما كبي ار للذات االنساني وتفاعلها في النظام
الدولي ,والتي تعني بالقيم والعدالة والمساواة واألخالق ,وهذا يعني بأن اإلنسان له دور كبير في صنع
السياسة الدولية وتغيير مجتمعة.
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نستطيع القول أن أهداف المدرسة النقدية اإل جتماعية ,ذات قيمة وفاعلية وقد تكون من الناحية العملية
هي رصينة في التطبيق ,فيما لو نظرنا لدور االنسان في صنع السياسة الدولية كأحد أهم مرتكزات
المدرسة النقدية االجتماعية.
أن الدولة وتفاعالتها في العالقات الدولية ,تنشأ من السياسة الداخلية وقوة الرأي العام الذي يؤثر على
صنع السياسة الخارجية للدولة ,وه ذا يعني بأن االنسان ودورة االجتماعي والسياسي هو الذي يحدد
السياسة الخارجية لدولته ,غير أن هذه السياسة يمكن إجرائها وفقا للمعايير االجتماعية وأنظمة الحكم
في الدولة ,أي أنه في وجود حكم ديمقراطي يمكن تطبيق هذه األفكار التي تنظر لها المدرسة النقدية
االجتماعية  ,وكذلك في وجود تطبيق عادل أليديولوجيا معينة تجعل من الفرد هو المحور األساسي
للدولة.

 2.5النظرية البنائية ومفهوم األمن اإلنساني
تعكس الدراسات الحديثة والمتزايدة في مجال نظرية العالقات الدولية إهتماما واضحا بتيار البناء
االجتماعي ( )Social Constructionismالذي بدأ في البروز منافسا معتب ار للمدرستين السائدتين:
وقل أن يخلو عدد من أعداد المجالت العالمية المتخصصة في العالقات
الواقعية والليبرالية الجديدتينّ ,
الدولية ,في السنوات القليلة األخيرة من موضوع يناقش مدخل البناء االجتماعي ,النظرية البنائية تركز
على عنصر الهوية إذ تعتبر الهوية مسألة جوهرية في عالم ما بعد الحرب الباردة وتؤكد على كيفية
تعامل الهويات مع الطريقة التي تستوعبها الوحداث السياسية ( الدول) ,وتستجيب لمطالبها
ولمؤسساتها وأوضح ذلك مع بروز قضايا األقليات بعدما تحول الصراع من صراع الدول أثناء الحرب
الب اردة إلى صراع داخل الدول وقضايا االرهاب والتنظيمات االرهابية والمشاكل العرقية والثقافية لألفراد
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صناع ق اررات هذه الوحدات السياسية  ,مما ينم ذلك عن وجود عدة فاعلين وليس فاعل واحد مع
النظام الدولى لما بعد الحرب الباردة.
 1.2.5البناء النظري العام للنظرية البنائية
ظهرت البنائية في العالقات الدولية في نهاية الثمانينات كإنتقاد لإلتجاهات التي كانت سائدة في
العالقات الدولية ,كان " "Nicholas Onufأول من إستعمل المصطلح في كتابه world of our
 ) )makingحيث ركز على إنتقاد أعمال الواقعية البنيوية(حمايدي .)24 :9005 ,أيضا برز إستعمالها
مع المقال المرجع ل" " Alexandr Wendtالملقب بأبي البنائية ,الصادر سنة 8229م والمعنون بذ
( Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power
()Politicsحجار.)40 : 9002 ,

تزامن ظهور هذه النظرية مع نهاية الحرب الباردة ,التي شكلت عقبة أمام فشل العديد من النظريات
وخاصة النظرية الواقعية ,في التنبؤ بنهاية هذه الحرب بطريقة سلمية ,كما ساهمت هذه الحرب في
إضفاء الشرعية على النظريات البنائية ألن الواقعية والليبرالية أخفقتا في إستباق هذا الحدث كما أنهما
وجدتا صعوبة كبيرة في تفسيره ,وجاءت هذه النظرية لتتحاور مع النظريات التقليدية وتنتقدها بأن هذه
النظرية البنائية تمتلك تفسي ار في التنبوء بنهاية الحرب الباردة مختلف ,خصوصا ما يتعلق بالثورة التي
أحدثها ميخائيل غورباتشيف في السياسة الخارجية السوفيتية بإعتناقه أفكا ار جديدة "كاألمن المشترك
(وولت.)94 :9005 ,

إن القضية المحورية في عالم ما بعد الحرب الباردة هي بروز قضايا جديدة على مستوى أجندة
السياسة العالمية وخاصة صعود البعد الثقافي في العالقات الدولية وتزايد الصيحات الدولية حول
تنامي دور هذا البعد ( القيمي)  ,ورغم أن التحليل البنائي ال يستبعد متغير القوة ,إال أن البنائية ترتكز
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باألساس على كيفية نشوء األفكار والهويات ,والكيفية التي تتفاعل بها مع بعضها ,لتشكل الطريقة
التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف ,وتستجيب لها تبعا لذلك.
كذلك بروز قضايا األقليات ,واإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية ,أو ما يعرف بالفاعل الخفي ,وتركيزه على
قوة الخطاب الموجه إلى المجتمع المدني سواء الوطني أو الدولي ,واللعب على مستوى النعرات الذاتية
واإلنتماءات الثقافية لألفراد ,باإلضافة إلى تزايد التركيز على الشعور بالهويات في عالم مابعد الحرب
الباردة ,خصوصا بعد إنهيار اإلتحاد السوفييتي وظهور ال نزاعات العرقية التي كانت سمتها األساسية
دور الهويات داخلها وشعورها بضرورة ممارسة دورها في السياسة العالمية كفاعل مستقل ,وبالتالي
إعطاء الصيغة الجديدة للتفاعل العالمي داخل النظام الدولي ,والذي يشهد بروز العديد من
الفواعل(حجار.)45 :9002 ,
النظرية البنائية ف ي العالقات الدولية توظف مفهوم البنية كمحدد للسلوكيات في العالقات الدولية ,وهى
تولي أهمية لمسألة الهوية في تحديد الفعل السياسي ,والعالقة الجدلية بين الفواعل والبنية اإلجتماعية,
وأن الدول والفواعل في العالقات الدولية تحكمها بنية مادية تتمثل في تركيبة توازن القوى وبينة
اإلقتصاد العالمي ,باإلضافة إلى البنية المعيارية التي تحكم توجهات وسلوكات الفاعلين في العالقات
الدولية والفكرة األساسية للبنائية أو التركيبية تنطلق من توظيف النظرية السوسيولوجية في العالقات
الدولية ,وتعتبر بأن العالم اإلجتماعي ليس معطى بل يتشكل و يتغير بإستمرار كما يرى ذلك أنطوني
غيدنز(عبد العالي.)22 :9002 ,
 2.2.5مبادئ النظرية البنائية
إن النظرية البنائية تحتوي علي عدة مبادئ وهي علي التوالي(عبدالعالي.)22 :9002 ,
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 .8البنية تحدد سلوك الفاعلين في العالقات الدولية ,والبنية تشمل العناصر المادية والقيمية
والمعيارية ,وهم بخالف الواقعية التي تركز على البنية المادية لتوزيع القوى ,والماركسية في البنية
المادة للنظام الرأسمالي العالمي ,فالبنائية حسب "ألكسندر وندت" لها خصائص غير مادية بدورها
تؤثر على سلوك الفاعلين في العالقات الدولية.
 .9البنية غير المادية تؤثر ع لى هوية الفاعلين وهي بدورها تعيد تشكيل المصالح على أساسها,
وبالتالي سلوكياتها فيما بعد ,لذا يرى" ألكسندر وندت" أن"الهويات هي أساس المصالح".
 .2البنية والفاعل هما عنصران متفاعالن ويبني أحدهما اآلخر ,فالبنى المعيارية والمثالية تؤثر على
صياغة هويات الدول وبالت الي على صيغة وتشكيل مصالحها عبر ثالث آليات هي :التصور,
االتصال ,وادراك القيود.
فالمؤسسات هي عبارة عن كيانات إدراكية ال يمكن الفصل بينها وبين أفكار الالعبين حول الطريقة
التي يعمل فيها العالم ,لذا تمثل المؤسسات والدول كيانات تأسيسية متبادلة ,فتشمل المؤسسات قواعد
التفاعل الدولي اإلنشائية والتنظيمية(حسين .)951 : 9088 ,وقد ساعد في نشر النظرية البنائية عامالن
هما ,األول" :المجلة األوروبية للعالقات الدولية The European Journal of International
 ,"Relationsوالثاني وهو األكثر أهمية :نحاج تطبيق المنهج األخالقي والقانوني األوروبي الذي
يستخدمة األوروبيون في العالقات األوروبية األوروبية ,المنعكس في عملية تشكيل االتحاد األوروبي
الذي يعتمد النظرية الوظيفية بدال من االندماج التقليدي المستند إلى فكرة تجميع سيادة الدول ,موف ار
التربة الخصبة لمفاهيم البنائيين والمثاليين في العالقات الدولية وتفاعالتها(شنيكات وعربيات:9089 ,
.)489-488
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 .2.2.5إسهامات النظرية البنائية
النظرية البنائية لها عدة إسهامات ومنها(عبد العالي:)40 : 9002 ,
 .8هذا اإلتجاه النظري أولى أهمية دراسة الجانب الثقافي وتأثيره في تفسير العالقات الدولية.
 .9إعادة ال نظر في المصلحة الوطنية وأنها ذات طبيعة مادية فقط.
 .2أولت أه مية معتبرة للهوية التي تتحدد بواسطتها اإلدراكات بالنسبة للقادة والمواطنين؛ وبالتالي
فالعالقات الدولية كمنظور وادراك يتم تركيبها بحسب الخلفيات الثقافية لألفراد.
هناك توجه لدى البنيويين نحو تفسير واقع العالقات الدولية بعد الحرب الباردة في إطار إعادة تفسير
وتحليل القوة والهيمنة ,وأنها ال تقتصر على الجوانب المادية ,فالقوة بدورها تحتاج إلى الشرعية على
المستوى الدولي ,وأن تطور العالقات الدولية ال يتبع منطق القوة بالضرورة بل عبر تنافس الفواعل
لفرض أنماط من القيم التي تصبح أساس الشرعية.
 .4أكدت على الفرق بين المجتمع الدولي والذي هو نادي للدول ,والمجتمع العالمي الذي يشكل عدة
فواعل دولية بجانب الدول  ,منها المنظمات غير الحكومية والتي بدورها تساهم في إعادة تشكيل البنية
والسياق الدولي.
 2.2.5التحليل اإلبيستيمولوجي للنظرية البنائية
تأثرت مداخل البناء اإلجتماعي "بدوركايم" ,الذي حاول أن يوضح كيف أن تنوع المخرجات
اإلجتماعية ابتداء من أنماط التعاون اإلجتماعي ,ومرو ار بشعور الفرد بالعزلة ,وانتهاء باإلختالف في
نسب اإلنتحار  ,كلها متأثرة بإختالف الروابط اإلجتماعية للنظام اإلجتماعي الذي توجد فيه المجموعة
التي ينتمي إليها الفرد ,إبتداء من األسرة وانتهاء بالمجتمع ككل ,فوجود نسب قليلة من اإلنتحار في
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أوساط الكاثوليك يرجع إلى الطقوس الموجودة داخل جماعة أكثر هرمية وأخالقية من البروتستانت,
ويهمنا "دوركايم" هنا ألنه ع از األ سباب إلى األشكال االجتماعية ,خاصة دور األفكار في الحياة
االجتماعية ,وكيف يمكن لألفكار الموجودة في رؤوس األفراد أن تكون مسببة إجتماعيا ,وبذلك أبعد
دوركايم نفسه عن أصحاب المنفعة وأصحاب ما بعد الطبيعة ,ويرى دوركايم أن الحقائق اإلجتماعية
تتكون بتجميع الحقائق الفردية عبر التفاعل اإلجتماعي(المسيري ,التريكي .)11 :9002 ,

المحور اإلبستيمولوجي:
النظريات البنائية متعددة حتى داخل المنظور الواحد ,و يوجد هناك أكثر من إتجاه داخل هذا
"البرادايغم" Paradigmويبدو أن العامل اإلب ستيومولوجي هو المؤشر الرئيسي للتمييز بين هذه
اإل تجاهات المختلفة و هنا قد نجد البنائيين الوضعيين أو كما يسمون البنائيون الحداثيون
 Constructivist Modernistsأمثال  , Alexandr Wendtو البنائيين النيوكالسيين ,أمثال
"كارتوش ويل" " , Kratochwillأونوف"  ,N.Oneufو معظم هؤالء يميلون إلى تبني إبستيومولوجية
وضعية .أما البنائيون بعد الحداثيون أو بعد -البنيويون ,أمثال" :ريتشارد أشيلي" ,Rechard Ashley
"دافيد كامبيل"  ,David Campbellفهم يتبنون إبستيومولوجية بعد وضعية (حجار.)40 :9002 ,

لكن عموما ما يجمع هؤالء المنظرين هو أن كل من اإلتجاهين المذكورين داخل المنظور البنائي
كونهما جاءا كرد فعل على اإلتجاه السائد (الواقعي ,الليبرالي) حيث يتحدث الجميع  -داخل المنظور
البنائي  -عن المعايير ,والهوية ,والعوامل المثالية ,وكما ذكر "جيفرى شيكل"  ,فإن معارك الحركة
البنائية مع النظريات السائدة ليست معرفية ولكنها وجودية(وولت.)44 : 9005 ,
أهم ماجاءت به هذه النظرية وأضافت جديد للبناء اإلبيستيمولوجي هو(البراري:)9005 ,
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أوال :الجمع بين الجانب الصلب والجانب اللين من الظاهرة  ,أي بالجمع بين القوة والثقافة  ,وبين
الهوية والمصلحة.
حسب البنائية لم تعد النظرة التقليدية الصلبة للظاهرة تسيطر ,فال وجود لمفهوم القوة بعيدا عن تأثيرات
العامل الثقافي ,كما ال يمكن تجاهل الصراع بين المصلحة و الهوية في تحديد إدراكات و تصورات
الدولة و مواقفه.
كثي ار ما تركز النظرية البنائية من الجانب الفكري على الخطاب السائد داخل المجتمع والذي يساهم
بشكل كبير وفعال في فهم سلوكات الدول مثال  :أن البعد األيديولوجي في السلوك األمريكي في
العراق كانت توجهه بعض النوازع واألفكار الراسخة في ذهن األمريكي؛ كرسالة الرجل األبيض التي
يؤمن بها الفرد األمريكي ,باإلضافة إلى العقيدة األرثوذكسية المتطرفة التي يؤمن بها جورج بوش.
ثانيا :تبرز قوة اإلس هام اإلبيستيمولوجي للبنائية من خالل تركيزها على ثنائية الفاعل و البنية
ليس الفصل بينهما كما يعتقد الواقعيون الذين ركزوا على طبيعة الفاعل وأهملوا البنية ,أو البنيوية
التي ركزت على مفهوم البنية و أهملت الفاعل هي األخرى ,و هذا ما يطلق عليه البنائيون بالتكوين
المتبادل (Mutual constitutionحجار.)42 :9002 ,

نالحظ أنه في الوقت الذي تميل فيه كل من الواقعية والليبرالية إلى التركيز على العوامل المادية فإن
المقاربات البنائية تركز على تأثير األفكار ,وبدال من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق واإلفتراض أنها
تعمل من أجل بقائها  ,يرى البنائيون أن المصلحة والهوية تتفاعل عبر عمليات إجتماعية (تاريخية)
كما يولون أهمية كبيرة للخطاب السائد في المجتمع ,ألن الخطاب يعكس ويشكل في الوقت ذاته
المعتقدات والمصالح ,ويؤسس أيضا لسلوكيات تحظى بالقبول إذن ,فالبنائية تهتم أساسا بمصدر
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التغير أو الت حول وهذه المقاربة حلت محل الماركسية كمنظور راديكالي للشؤون الدولية (خريسان,
.)889 :9008

يبدو أن البنائية بهذا البناء النظري المقدم حاولت أن تكون بمثابة حلقة وصل أوBridge Gaps
تمأل الفراغ الناجم عن اإلنتقال من مرحلة الفلسفات الوضعية ممثلة في النظريات العقالنية إلى مرحلة
ما بعد -الوضعية ممثلة في المقاربات التهديمية  Deconstructuvismأو التأملية (النظريات النقدية
أو ما يطلق عليها البعض المقاربات الراديكالية كونها إعتمدت على قطيعة مع مستويات البحوث
الوضعية ,وتبرز هذه السمة أكثر بالنسبة البنائيون الحداثيون  Constructivist Modernistsخاصة
مع كتابات  Alexandr Wendtو بالخصوص على مستوى منهج البحث لديه المعتمد على
المعطيات التجريبية . Emperical Data
 5.2.5مفهوم االمن اإلنساني في إطار النظرية البنائية
إن جوهر البنائية هو اإلفتراض بأن الوجود البشري وجود إجتماعي حيث إننا نصنع العالم من مواد
أولية أمدتنا بها الطبيعة من خالل ما نقوم به من أعمال مع اآلخرين وكذلك أقوالنا مع اآلخرين ,حيث
أن األقوال هي طريقة األكثر أهمية التي نتبعها في صنع العالم الكائن ,والبنائية ترى أن الناس
يشكلون المجتمع والمجتمع يصنع الناس(المسيري والتريكي.)11 : 9002 ,

عموما النظرية البنائية حسب Alexandr Wendtتطرح ثالث اقتراحات أنطولوجية أساسية
كالتالي(حمايدي:)24 :9005 ,
 أهمية األفكار إلى جانب القوة المادية في تشكيل البنيات.
 دور الهويات وتأثيرها على سلوكات الوحدات و مصالحها.
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 التداخل بين البنية  Structureو الفاعل .Agent
لذا فالبنائية هي محاولة تركيب أكثر من أنها شكلت تحدي أو إنتقاد ألبحاث neo-synthesis
(الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة) لذا يعتقد البعض أن األهمية النظرية للبرنامج البنذائي تكمن في
مواقفه اإلبيستميولوجية و األنطولوجية(حجار.)45 :9002 ,
ومن خ الل ما سبق تمثل البنائية تصو ار وسطيا بين النظريات الوضعية والنظريات مابعد الوضعية.
أشار "الكسندر وندت  Alexander WENDTسنة 8229م بأن األمن ليس مسألة حتمية بل مسألة
إدراك ,وأن صناع القرار هم الذين يصنعون هذا اإلدراك ,ويجعلون جوانب مادية حقيقية حيث تصبح
الحروب والنزاعات ضرورة في العالقات الدولية ,وبالتالي فإن المأزق األمني ليس ظاهرة حتمية بل هو
تمثيل وتصور عقلي ,وبالتالي يمكن إعادة بنائه لصالح األمن والسلم عوض المصلحة الضيقة والحرب
والنزاعات.
إن غاية األمن حسب "الكسندر وندت" هو ما تريد الدول تحقيقه وفعله ال م ا هو الحقيقة الفعلية,
فالبنائية تقوم على مسلمات وتبحث في مواضيع مختلفة كالهوية ,الخطاب السياسي ,القيم الثقافية
والحقائق وادراكات صناع القرار وكل هذه المتغيرات تؤدي في تصورهم إلى تغيير الوضع الدولي من
وضع نزاعي إلى وضع سلمي ,أعطى "الكسندر وندت" مفهوما بديال للمعضلة األمنية التي صورها
الواقعيون فهو يطرح مفهوم الجماعة األمنية كبديل لحالة الفوضى الدولية ,وأن األمن هو نتاج لبناء
سياسي ,وانتقلت من األمن من مستوى الدولة إلى مستوى الفرد وأن سوء النية أو اإلدراك السيئ هو
سبب النزاع ,فبتغير اإلدراك يتحقق السلم واألمن ,فهو مرتبط بالفرد وادراكه(حمدوش.)912 :9001 ,

نستنتج أن البنائية وان إعتمدت نفس المسلمة المركزية للواقعية الجديدة (الفوضي) إال أنها إختلفت
معها في تفسير سلوكيات الدول بإعتبارها تخضع لتأويالت إجتماعية في شكل معتقدات ,وتفاعالت
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ومعايير .ليست الفوضى هي من يدفع إلى تشكل أنماط سلوكية للفواعل ,وهنا تبرز قيمة التحليل
متعدد األبعاد الذي قدمته النظرية البنائية بصياغتها ألطر مفهوماتية تشمل متغيرات تجاوزتها
المنظورات التقليدية ,مثل المعرفة اإلجتماعية ,عالقة الهوية بالمصلحة ,البنية والتكوين
المتبادل....الخ.
 6.2.5نقد وتحليل النظرية البنائية
بعد إنهيار اإل تحاد السوفيتي السابق ,وتشكل نظام دولي يقوم على "األحادية القطبية" بدال من النظام
القديم "الثنائية القطبية"  ,بدأت النظرية البنائية بالبحث والتحقق من نجاح أو فشل فرضياتها ومبادئها,
وقدرتها على تفسير العالقات الدولية بما يتالءم مع النظام الدولي الجديد.
وبالمقارنة بين الواقعيون الجدد والبنائيون ومدى مالئمة تفسيراتهم للعالقات الدولية ,يقول خالد شنيكات
وغالب عربيات :الواقعيون الجدد بحثوا عن طريقة لفهم إنهيار اإل تحاد السوفيتي السلمي ,بما يتالءم
مع فرضياتهم ,وخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقا ئها ,أما البنائيون فقد فسروا اإلنهيار بشكل
أوسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها(شنيكات وعربيات .)408 :9089 ,وهنا نطرح
سؤال ,كيف فسرت النظرية البنائية العالقات الدولية ومدى صحة هذه التفسيرات؟ .من خالل ما سبق
ذكره عن النظرية ا لبنائية ,يمكن لنا القول بأن النظرية قامت في األساس على تفسيرات مخالفة
للنظريات السابقة كالواقعية الجديدة ,حيث تعتبر البنائية بأن البعد المادي ال يكفي لتفسير العالقات
الدولية في النظام الدولي ,فقد أدخلت عده معايير تساهم في تفسير هذه العالقات ,وكان أهم هذه
ا لمعايير هو اإلنسان ,والمتغيرات التي قد تؤثر بشكل كبير على العالقات بين الدول ,مثل الهوية,
والتفاعل ,والقيم ,باإلضافة إلى الجانب المادي الذي تعتمد علية الواقعية الجديدة.
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تعد النظرية البنائية امتدادا للمدرسة الليبرالية ,التي ترى أنه يجب أن تدار السياسة الخارجية بواسطة
معايير قانونية وأخالقية ,وقد واجهت البنائية أثناء الحرب الباردة سياسة "كيسنجر" القائمة على القوة,
ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة أخذت موقعا متقدما في نظرية العالقات الدولية ,حيث تشدد على
الصلة الوثيقة بين دور األيديولوجية والهويات الوطنية ,والشبكات العابرة للقارات ,وال يمكن فهم
األحداث الدولية وتفسيرها بدون فهم صراع األفكار والهويات الوطنية (شنيكات وعربيات.)488 :9089 ,

إن هذه التنظيرات التي قامت عليها مبادئ النظرية البنائية ,قد تكون في مضامينها جيدة ,ولكن هل
هذه التنظيرات الفكرية للبنائية تمارس فعليا في النظام الدولي ,كي نستطيع الحكم عليها؟
لقد حملت النظرية البنائية أفكا ار ومبادئ تصل إلى حد المثالية في العالقات الدولية ,وخاصة حينما
نطبق تلك األفكار على سياسة الدول في عالقاتها مع الدول األخرى ,فإن اإلعتماد على القانون
الدولي وحقوق االنسان وغيره ا من األفكار التي ينادي بها البنائيون ,غير مطبقة على أرض الواقع
بشكل متساو بين الدول ,فهناك الكثير من الخالفات قد تصل لحد األزمة بين الدول بسبب العولمة
وقوة الشركات العابرة للقارات ,وخاصة تأثيراتها السلبية على دول العالم الثالث.
فيما يرى خليل حسين أنه من ا لصعب تطبيق البنائية على أنها مقاربة نظرية ,فالبنائية على سبيل
المثال ,ال تتنبأ بأي هيكلية اجتماعية معينة تحكم تصرف الدول .بل وتتطلب معاينة عالقة اجتماعية
ما والتعبير عنها ,وفي هذه الحالة فقط تستطيع التنبؤ بتصرف الدولة في إطار هيكلية معينة ,وهذا
يعني أنه لم يتم فهم الهيكليات االجتماعية الحاكمة ,أو أنها تغيرت بكل بساطة (حسين.)951 : 9088 ,

أما بالنسبة للثقافة واأليديولوجيا التي تعتمد عليها النظرية البنائية ,قد ال تعطي نتائج سليمة في تفسير
العالقات الدولية ,فهناك تكتالت دولية من أيديولوجيات مختلفة وثقافات مختلفة في النظام الدولي
الحالي ,حتي بين دول الجنوب ودول الشمال ,وما يجمع هذه التكتالت هي المصلحة العليا للدولة ,إال
135

أننا ال نستطيع أن نتجاهل ممارسة البنائية في الدول الغربية وخاصة في االتحاد االوروبي ,فهي تعتمد
على أمن االنسان ,وذلك من خالل المساواة والعدل ,غير أن دول االتحاد األوروبي تعتبر على نفس
مستوى الثقافة.
 2.5الخاتمة
بعد عرض ألهم النظريات الوضعية وما بعد الوضعية ,وتحليالتها للنظام الدولي ,ورصد ألهم
التطورات التي دخلت على مرتكزات النظريات وألهم تحوالت الفكر في النظريات "التحديث" لمواكبه
التطورات والمتغيرات الدولية ,باإلضافة إلى عالقتها بمفهوم األمن االنساني ,والحفاظ على أمنه
وحياته ,يمكن لنا استخالص عدة نتائج والتي جاءت على النحو التالي:
 التنظير الفكري للنظريات الدولية في ظل النظام الدولي الجديد يحمل مفهوم األمن االنساني ويهتم
باإلنسان.
 اختالف الرؤى الفكرية التي تحملها النظريات الدولية الوضعية و ما بعد الوضعية ,لمفهوم األمن
االنسان.
 تطبيقات األمن الدولي في سلوك الدول في النظام الدولي الجديد ,ليست بالضرورة كما نصت
عليه نظريات العالقات الدولية ,بمعنى آخر ,التنظير الفكري ليس هو التطبيق الفعلي لسلوك
الدول ,وسوف نقوم بشرح هذا البند ألهميته.
إن النظريات الدولية بالرغم من اهتمامها لإلنسان وحقوقه ,غير أن التطبيق الفعلي لهذه األفكار
والتنظيرات ,لم تكن في سلوك الدول بشكل تام ,ألن الدول في عالقاتها قد تنظر لألمن اإلنساني,
وسلوكها السياسي مخالف لما تصرح به في سياستها الخارجية ,ويمكن أن نقول بأن الدول الكبرى
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تنظر لألمن االنساني ,وسلوكها يتمحور حول المصلحة العليا ,وهذا ما قد نجدة في حرب الواليات
المتحدة على العراق عام  ,9002لمحاربة اإلرهاب والقضاء على النظام الدكتاتوري ونشر مبادئ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ,غير أن الوضع ال سياسي واالجتماعي في العراق بعد أربعة عشر عام
يخالف كل سياسات الواليات المتحدة األمريكية ,ويوضح بأنها احتلت العراق من أجل المصلحة العليا
فقط ,من أجل السيطرة على النفط والمنطقة العربية بالكامل ,وحفاظ أمن "دولة إسرائيل".
وعندما نق أر سلوك الدول الكبرى "الغربية" وتدخلها في األزمة الليبية عام  ,9088هو من أجل حماية
المدنيين من القصف والقتل ,غير أن التدخل كان بذريعة األمن االنساني ,فاليوم ليبيا الجديدة قد
تصبح دويالت ,فكانت هي الحرب من أجل تحقيق المصالح ,ومن ثم ترك الدولة الليبية الحديثة تعاني
ويالت التمزق.
وهذا ال تحليل لواقع سلوك الدول في بيئة النظام الدولي الجديد ,إلى نتيجة مهمة مفادها ,بأن الدول
الكبرى قد تستخدم األمن اإلنساني كذريعة للتدخل في شؤون الدول األخرى ,وخاصة دول العالم
الثالث.
وأخي ار الجدول التوضيحي رقم ( )8لكافة نظريات العالقات الدولية التي تم عرضها في الفصلين الرابع
والخامس ,وذلك من خالل تعريف تلك النظريات وتحديد طبيعة الفواعل األساسية في النظام الدولي
لكل نظرية علي حدة وخاصة في تناول مفهوم األمن اإلنساني هل الدولة الفاعل األساسي بحيث يكون
األمن الوطني الغالب أم الفرد الفاعل األساسي بحيث يكون مفهوم األمن اإلنساني هو مركز اإلهتمام.
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لتوضيح ما توصلت إلية الدراسة بعد عرض جدول المقارنة ,سوف نعرض النتائج والتوصيات التي
توصلت إليها الدراسة.
جدول رقم( )1مفهوم األمن اإلنساني في نظريات العالقات الدولية
مفهوم النظرية

النظريات الوضعية

نظرية في العالقات الدولية تتبني مبدأ الصراع والقوة ,وهي تيار متشائم,
أبرز ممثلي هذا التوجه أمثال" كينان"" ,مورجانثو" ويقصد بها التوجه

النظرية الواقعية

النظري في دراسة العالقات الدولية الذي نشأ في األوساط األمريكية بين
الحربين العالميتين ,ويس تند إلي مجموعة من المسلمات النظرية القائمة
علي أساس أن األصل في العالقات الدولية هو الصراع وأن اإلنسان
أناني بالطبع.

الفواعل األساسية
في النظام الدولي
الدولة هي الفاعل
األساسي في النظام
الدولي ,يغلب مفهوم
األمن الوطني علي
مفهوم األمن
اإلنساني ,واألمن
الوطني إذا تحقق
يتحقق من خالله
األمن اإلنساني.

النظرية الواقعية الجديدة تركز علي النظام الدولي كإطار تحليلي لسلوك
الدول ,بدل إعتبار الطبيعة البشرية منطلقا في التفسير ,وجاء هذا التوجه

النظرية الواقعية
الجديدة

الجديد كرد فعل علي اإلنتقادات الموجهة للنظرية الواقعية الكالسيكية من
قبل التوجه التعددي والمدرسة اإلنجليزية ,ومن بين المسهمين في هذا
التوجه كينيث والتز "" Kenneth Waltzوتسمي بتوجه الواقعية البنيوية
أو الواقعية الدفاعية,أيضا جون ميرشيمر  "Jon Mershamerصاحب
الواقعية الهجومية .

الدولة إلي جانب
فواعل أخري مثل
الشركات متعددة
الجنسية واألفراد
والمنظمات الدولية
أولت إهتماما أكثر
باألمن اإلنساني
ورأت أن القوة
العسكرية وحدها غير
كافية لتحقيق استقرار
الدول بل يجب أن
يتواجد إلي جانبها
فواعل جديدة تحقق
األمن اإلنساني
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النظرية الليبرالية

هي مجموعة من األفكار والنظريات التي تدور حول أهمية الحرية في

الفرد والمنظمات

النظام السياسي وفي العالقات الدولية؛ لذا فقد نشأت الليبرالية في بداية

الدولية وتهتم باألمن

القرن التاسع عشر كمشروع فكري ترجع جذوره إلى فالسفة األنوار مثل

اإلنساني وتنظر إليه

فولتيير ,وجان جاك روسو’ ديفيد هيوم  ,وكمشروع سياسي إصالحي

أنه هدف يحفظ

يدعو إلى إصالح النظم السياسية ويعارض ما يسمى بالنظام القديم؛

استقرار الدول

حيث أكدت على ضرورة إصالح النظم السياسية وفق قيم جوهرية
والفصل بين السلطات وتقييد السلطات " الملكيات الدستورية .
الفرد والمؤسسات

النظرية المثالية

مجموعة من األفكار والنظريات التي تدور حول أهمية الحرية في النظام

التي تدعو إلي

السياسي وفي العالقات الدولية ,نشأت في بداية القرن 19كمشروع فكري

السالم الديمقراطي ,

ترجع جذوره إلي فالسفة عصر األنوار  ,وكمشروع سياسي إصالحي

التشجع الحروب

يدعو إلي إصالح النظم السياسية ,وهي نظرية تتبني فكرة السالم وتدعو

وتحث علي منعها,

إليه ,وجميع مفكريها يتبنون اإلتجاه المثالي في األخالق وهي تدعو إلي

األمن اإلنساني هدف

التفاؤل وكان من أبرز مفكري المثالية الرئيس األمريكي األسبق ودرو

تسعي إليه كل الدول

ويلسون

وليس األمن الوطني
المؤسسات الدولية
هي فاعل أساسي
أكثر من الدولة,
تسعي إلي تحقيق
اإلستقرار والتعاون
بين مختلف الشعوب

سميت بهذا اإلسم نتيجة إتجاه الليبراليين إلي اإلهتمام بالمؤسسات الدولية

النظرية الليبرالية
المؤسساتية

التي تقوم ببعض الوظائف بشكل أفضل مما تقوم به الدولة وخصوصا
بعد ما أثبتته تلك المؤسسات من دور في تحقيق األمن اإلنساني
واإلستقرار والتعاون بين مختلف الشعوب .
سميت بهذا اإلسم ألنها تركز علي طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع

النظرية الليبرالية

البنيوية

ومدي تأثير ذلك علي السياسة العالمية وتتبني هذه النظرية ثالث
افتراضيات وهي:األفراد والجماعات في المجتمع المدني الوطني ,وعبر
الدولي يشكلون الفاعلين األساسين في السياسة الدولية ,جميع المؤسسات
بما فيها الدولة – األمة تمثل مصالح بعض وليس بالضرورة كل أطراف
المجتمع الذي يخضع لحكمها ,سلوك الدول الذي يعكس طبيعة الدولة
وخياراتها

الدولة والمجتمع
فواعل أساسية
تتضمن األفراد
والجماعات  ,تهتم
بالحفاظ علي
اإلستقرار األمني
لألفراد؛ حيث أن
التحليل األمني يجب
أن يستند إلى المتغير
الديمقراطي
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النظريات مابعد

مفهوم النظرية

الوضعية

النظرية النقدية تطورت في أوساط مايعرف بمدرسة فرانكفورت في
ثالثينيات القرن  90وتركز علي دور التطور التاريخي واإلجتماعي في
إفراز أشكال مختلفة من الهيمنة وأن العالقات الدولية البد أن توجة من

النظرية النقدية

قبل سياسات متحررة  ,كما تضع الواقع الدولي(المؤسسات وعالقات
القوي) موضع مساءلة وتبحث عن المنطلقات والجذور للنظام الدولي,
وامكانات ومسارات التغير فيه ,حيث أن هذه النظرية تسعي إلي بناء
مفهوماتي -نظري متماسك يعتمد علي األسس اإلبيستيمولوجية والمنهجية
المفهوماتية ألدبيات العالقات الدولية ,منتقدة بذلك األنساق واألطر
النظرية والمفهوماتية والجوانب اإلبيستيمولوجية لإلتجاهات النظرية
التقليدية
إن اإلستخدام األول لمصطلح ما بعد الحداثة يعود إلى الثالثينيات من
القرن العشرين في نص كتبه األسباني فريدريكو دي أونيس إال أنه
إستخدم بصورة منهجية في حقل الدراسات النقدية األمريكية في كل من
كتابات  :أرفنغ هاو ,هاري ليفين ,ليزلي فيدلر  ,وقد ظهر هذا المصطلح
في البداية في ميدان الهندسة المعمارية (العمارة والفنون ) ثم إنتقل وامتد

نظرية
مابعد الحداثة

إلى حقول معرفية أخرى منها حقل العالقات الدولية , .فإن ما بعد
الحداثة كتصور عام لألشياء تشير إلى نسق عام من األفكار المتعلقة

الفواعل األساسية
في النظام الدولي

النظرية النقدية تتحدى
األنطولوجيا الواقعية بكون
الدولة فاعل وحيد ,
وحدوي وعقالني وأن
اإلنسان أو الفرد هو
الفاعل األساسي في
وحدات التحليل في النظام
الدولي.الفرد هو الفاعل
األساسي في النظام الدولي
نظريذة مابعذد الحداثذة ال
تركذز علذى الفاعذل ذي
السذيادة كالدولذة مذثال ,بذل
على الممارسات
التاريخيذة والثقافيذة التذي
يبنى ضمنها الفاعل ,وهذا
مذا يمكذن أن يفسذر لنذا
تص ذذورها الذ ذذداعي إل ذذى
إعتبذ ذذار الدولذ ذذة فاعذ ذذل
أساسذي إلذى جانذب فواعذل
أخذرى ,إذ تذرى بذأن الدولذة

بمجموع متساو من المواضيع التي تمتد من الهندسة إلى النظرية

القوميذة قذد فرضذت قيذودا

االجتماعية ,أما ما بعد الحداثة كنظرية فإنها تفضل أن توصف بأنها

علذ ذ ذ ذذى األف ذ ذ ذ ذراد إلعتبذ ذ ذ ذذارات
أنه ذ ذذا حاول ذ ذذت توحي ذ ذذد

موقفا وليس إتجاها نظريا بعينه إذ أنها موقف نقدي للتحديث الغربي

مجتمعها السياسي باإلكراه

ولذلك يطلق عليها رونالد باليكر صفة التحول الجميل

والقه ذ ذذر ف ذ ذذي تجاه ذ ذذل
للخصوصذ ذ ذ ذذيات اإلنسذ ذ ذ ذذانية
بشتي أنواعها.
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النظرية الوسطية
بين النظريات

مفهوم النظرية

الوضعية والنظريات
مابعد الوضعية

النظرية البنائية

الفواعل األساسية في
النظام الدولي

ظهرت البنائية في العالقات الدولية في نهاية الثمانينات كإنتقاد

المصلحة والهوية واألفراد

لإلتجاهات التي كانت سائدة في العالقات الدولية ,كان " Nicholas

فواعل أساسية وكذلك

 "Onufأول من إستعمل المصطلح في كتابه world of our

اإلرهاب الدولي والتنظيمات

) ) makingحيث ركز على إنتقاد أعمال الواقعية البنيوية ,النظرية

اإلرهابية

البنائية في العالقات الدولية توظف مفهوم البنية للسلوكيات في العالقات

إن جوهر البنائية

الدولية وهي تولي أهمية لمسألة الهوية في تحديد الفعل السياسي,

هواإلفتراض بأن الوجود

والعالقة الجدلية بين الفواعل والبنية اإلجتماعية وأن الدول والفواعل في

البشري وجود إجتماعي حيث

العالقات الدولية تحكمها بنية مادية تتمثل في تركيبة توازن القوي وبنية

إننا نصنع العالم من مواد

اإلقتصاد العالمي ,باإلضافة للبنية المعيارية التي تحكم توجهات

أولية أمدتنا بها الطبيعة من

وسلوكيات الفاعلين في العالقات الدولية  ,وتعتبر النظرية البنائية حلقة

خالل ما نقوم به من أعمال

وصل تربط بين النظريات الوضعية والنظريات مابعد الوضعية.

مع اآلخرين وكذلك أقوالنا

تركز النظرية البنائية علي القيم ,وعلي الهوية والثقافة ,واألقليات

مع اآلخرين ,حيث أن

والنزاعات العرقية

األقوال هي طريقة األكثر
أهمية التي نتبعها في صنع
العالم الكائن ,والبنائية ترى
أن الناس يشكلون المجتمع
والمجتمع يصنع الناس,
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نتائج وتوصيات الدراسة
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أوالا :نتائج الدراسة
توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج وهي:
 .8الحرب الباردة كان لها أثر بارز في إعادة صياغة مفهوم األمن.
 .9التغيير في الفواعل السياسية واعتماد الفرد كوحدة تحليل أساسية في النظام الدولي أدي إلي
التوسع في مفهوم األمن وانتقاله من مفهوم األمن العسكري إلي مفهوم األمن اإلنساني.
 .2تتعدد النظريات التي تناولت مفهوم األمن اإلنساني ولكن التحليل اإلبيستيمولوجي ودرجة اإلهتمام
في هذا المفهوم كانت متفاوته من نظرية إلي أخري علي سبيل المثال النظرية الواقعية قدمت
المفهوم الوطني لألمن علي المفهوم اإلنساني علي عكس النظرية البنائية والليبرالية والنقدية.
 .4الفرد أصبح مركز إهتمام في السياسة الدولية وسعت الدول من خالل المنظمات الدولية إلي توفير
الحماية له .
 .5األمن اإلنساني متعدد األبعاد في كافة المجاالت السياسية والشخصية واإلقتصادية
واإلجتماعية.....إلخ.
 .4األمن اإلنساني يتعرض للعديد من المهددات الداخلية مثل المخدرات وتبيض األموال والخارجية
مثل السالح النووي واإلتجار باإلنسان.
ثانيا :توصيات الدراسة:
 .8حدث بنهاية الحرب الباردة تحوالت في النظام الدولي مما أدي إلي إستحداث سياسات ووسائل
جديدة واختيار فواعل جديدة إلي جانب الدولة ,تتخد من الفرد هدف مركزي بدال من الدولة ,مما

143

أدي إلي إعادة صياغة مفهوم األمن واإلنتقال من المفهوم العسكري لألمن إلي مفهوم األمن
الجماعي ومن ثم األمن اإلنساني الذي أصبح مؤخ ار يشكل مرحلة إنتقال جوهرية في الدراسات
األمنية.
 .9إن مفهوم األمن اإلنساني مفهوم حديث تعددت أبعاده علي كافة األصعدة سواء الساسية,
واإلقتصادية........إلخ ,كما يتعرض هذا المفهوم إلي عدة مهددات تهدد أمن الفرد ومنها
المهددات الخارجية والمهددات الداخلية التي تمس أطر المجتمع وتعيق من حماية حريات الفرد,
توصي الدراسة بالتعمق في أبعاد هذا المفهوم والتركيز علي كافة أشكال المهددات التي تهدد أمن
الفرد.
 .2رغم إيجابيات العولمة ,إالَّ أنها تعتبر مهددا ألمن اإلنسان ,محدثة تزايد الفوضى والنزاعات
نظر لما تحدثه العولمة من تخوف الجماعات من طمس خصوصيات الهوية والثقافة
الداخلية ,ا
ونتج عن كل هذا ضعف الدولة وعجزها عن القيام بجزء من مهامها كفاعل أساسي في حماية
وتطبيق حقوق اإلنسان ,مما أدى إلي إيجاد فواعل جديدة إلي جانب الدولة علي سبيل المثال
(المنظمات الدولية ,الفرد ,الشركات متعددة الجنسية).
 .4نتيجة لبروز مفهوم األمن اإلنساني حدثت القطيعة اإلبستيمولوجية مع الفكر الواقعي الذي إتخذ
الفرد بدال من الدولة مرجعية أساسية للدراسات األمنية ,محدثا التحول في تصورنا األمني و في
مفاهيم أخرى ذات الصلة به كالسيادة ,المصلحة والحدود ,فأصبحت السيادة سيادة مسؤولية,
والمصلحة هي بضمان أمن اإلنسان و أمن الغير والتعاون معه ,خلق بذلك مفهوم األمن اإلنساني
التجانس القيمي العالمي ,على أساس المواطنة العالمية ,تجاوز الحدود و تجاوز اإلعتبارات
اُلثقافية ,الدينية واإلثنية نض ار لتأكيده لما يمكن تسميته باإلنسان العالمي.
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 .5يرتكز مفهوم أو تصور األمن اإلنساني على فكرة تحرير اإلنسان ,لذا يعرف هذا المفهوم األمني
مركز
ا
الجديد على أنه ضمان حماية الفرد بتحريره من الحاجة والخوف ,وذلك عن طريق اتخاذه
للسياسات األمنية ويستدعي تحقيق هذا ,إيجاد التعاون بين مختلف الفاعلين في الساحة الداخلية و
على الساحة العالمية  ,نظ ار ألن المشاكل أصبحت عالمية ,مما يستوجب وضع الحلول بصورة
مشتركة و خدمة ألمن الجميع ,فانتشار ظاهرة الفقر و ظاهرة العنف و عولمتهما دليل على ذلك.
 .4حصرت الواقعية التقليدية المفهوم التقليدي لألمن ,في أمن الدولة دون االعتداد بالنظام الدولي
لفوضويته ,ودون االعتداد بغير الدولة ,ألن قوة الغير هو إضعاف ألمنها الذاتي.و تكمن بذلك
المصلحة في المفهوم التقليدي لألمن ,في فكرة تقوية الدولة وحمايتها عن طريق الزيادة في القوة
العسكرية ,و أحيانا على حساب مواطنيها فالشيء المهم هو بقاء الدولة.
 .1مختلف النظريات تناولت وحللت مفهوم األمن اإلنساني وتحاورت بداية من النظرية الواقعية
والنظرية المثالية والنظرية الواقعية الجديدة والنظرية النقدية والنظرية البنائية ,وكان التحليل
اإلبيستيمولوجي لكل نظرية مختلف عن األخري وخصوصا في تبني الفواعل السياسية ,مما أثار
نقطة جدال في مابينها حول تعريف مفهوم األمن اإلنساني.
 .1المقاربة اإلبيستيمولوجية تحتاج إلي دراسات موسعة في هذا المجال وخاصة مجال الدراسات
األمنية ألن مثل هذه الدراسات تثري المكتبة السياسية.
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أوالا :القرآن الكريم.
ثانيا :الموسوعات والمعاجم
 :)9080( .___________ .8الموسوعة العربية الميسرة .م ,8الناشر شركة أبناء شريف
االنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت  -لبنان.
 )9008( .__________ .9الموسوعة العربية ,العلوم القانونية واالقتصادية ,م ,2تصدر عن
هيئة الموسوعة العربية ,دمشق – سوريا.
ثالثا :الكتب العربية
 .8ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ :)9089( .تحوالت مفهوم األمن ,مركز الدراسات اآلسيوية ,جامعة القاهرة,
القاهرة.
 :)9001( .________ .9القانون الدولي اإلنساني(تطوره ومحتواه) .سلسلة القانون الدولي
اإلنساني رقم( ,)8مركز الميزان لحقوق اإلنسان ,قطاع غزة  -فلسطين.
 .2إبن عنتر ,عبد النور :)9005( .البعد المتوسط لألمن الجزائري .المكتبة العصرية للطباعة
والنشر والتوزيع ,الجزائر.
 .4أبو لبدة ,نظمي :)9008( .التغيرات في النظام الدولي وأثرها علي األمن القومي العربي .دار
المعرفة ,عمان  -األردن.
 .5إسعيد ,محمد :)9009( .العولمة المنطلقات المعطيات واآلفاق ,جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ,مكتبة الفالح ,اإلمارات العربية المتحدة.
 .4األسطل ,كمال :)9088( .اإلطار النظري لمفهوم األمن القومي .جامعة األزهر ,غزة.
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 .1البداينة ,ذياب :)9080(.التنمية البشرية واإلرهاب في الوطن العربي ,الطبعة األولي ,جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ,مكتبة الملك ,الرياض
 .1المجذوب ,محمد :)8222( .الوسيط في القانون الدولي ,الدار الجامعية للطباعة والنشر,
بيروت  -لبنان.
 .2أمين ,خديجة :)9002( .األمن اإلنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي .جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ,الرياض  -السعودية.
 .80بدوي ,طه:)8219( .

مدخل إلى علم العالقات الدولية ,دار النهضة العربية للطباعة

والنشر ,بيروت  -لبنان.
 .88برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :)9002( .تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 9002
تحديات أمن اإلنسان في البلدان العربية .يصدر عن المكتب اإلقليمي للدول العربية برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .UNDP
 .89بلنوديل ,جان لوك :)9089( .العولمة مدخل إلي الظاهرة وتأثيرها علي العمل اإلنساني( ,ب,
د).
 .82بوزنادرة ,معمر :)8229(.المنظمات اإلقليمية ونظام األمن الجماعي ,ديوان المطبوعات
الجامعية ,الجزائر.
 .84توفيق ,حقي :)8222( .النظام الدولي الجديد ,األهلية للنشر والتوزيع ,بيروت -لبنان.
 .85ثابت ,أحمد .وآخرون :)9002( .العولمة وتداعياتها علي الوطن العربي ,مركز دراسات
الوحدة العربية ,بيروت -لبنان.
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 .84جاد ,عماد :)9000( .التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية ,مركز
األهرام للدراسات والسياسات اإلستراتيجية ,القاهرة  -مصر.
 .81جوهر ,عبداهلل :)8225( .المكاسب النسبية والمكاسب المطلقة في تفسير ظواهر التعاون
الدولي( ,ب,د) ,القاهرة  -مصر.
 .81حتى ,ناصيف :)8215(.النظرية في العالقات الدولية ,دار الكتاب العربي ,بيروت -لبنان.
 .82حداد ,ريمون :)9000( .العالقات الدولية نظرية العالقات الدولية أشخاص العالقات الدولية
نظام أم فوضى في ظل العولمة ,دار الحقيقة ,بيروت  -لبنان.
 .90حرب ,علي :)9089( .نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد ,منشورات
الحلبي الحقوقية ,بيروت  -لبنان.
الدولية ,األهلية للنشر والتوزيع ,بيروت -
 .98حسين ,السيد :)9008( .العرب في دائرة النزاعات
ّ
لبنان.
 .99حمدوش ,رياض :)9001( .تطور مفهوم األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات
الدولية ,الملتقى الدولي الجزائر واألمن في المتوسط واقع وآفاق ,جامعة منتوري ,قسم العلوم
السياسية ,قسطنطينة ,الجزائر.
 .92خليفة ,ع .أبو زيد ,م :)9002( .الفكر السياسي الغربي األسس والنظريات ,دار المعرفذة,
اإلسكندرية  -مصر.
 .94خريسان ,باسم :)9008( .العولمة والتحدي الثقافي ,دار الفكر العربي  ,لبنان.
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 .95درباش ,مفتاح :)9001( .دور مجلس األمن في تسوية المنازعات وحفظ السلم واألمن
الدوليين ,المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ,دار الكتب الوطنية ,بنغازي -
ليبيا.
 .94الرشيدي ,أحمد :)8222( .مدخل في العالقات الدولية( ,ب ,د).
 .91سليم ,السيد :)9001( .تطور السياسة الدولية :في القرنين التاسع عشر والعشرين ,الطبعة
الثالثة ,القاهرة ,دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع.
 .91السيد ,منير :)9002( .االتجاهات الحديثة في دراسة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة,
دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع ,مصر.
 .92شعبان ,عبد الحسين :)9009( .اإلنسان هو األصل مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني
وحقوق اإلنسان .الناشر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ,القاهرة  -مصر.
 .20شلبي ,السيد أمين :)9005(.من الحرب الباردة إلي البحث عن نظام دولي جديد ,الطبعة
األولي ,الهيئة العامة المصرية للكتاب ,القاهرة  -مصر.
 .28صادق ,عبد المجيد :)8214( .أمن الدولة والنظام القانوني للفضاء الخارجي ,جامعة القاهرة,
بدون دار نشر ,القاهرة  -مصر.
 .29صليبا ,جميل :)8211(.أساليب البحث العلمي .منشورات عويدات  ,بيروت  -لبنان.
 .22طشطوش ,هايل :)9080( .مقدمة في العالقات الدولية ,جامعة عمان.
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 .24الطيب ,أبشر :)9005( .التخطيط األمني لمواجهة عصر العولمة ,بدون دار نشر ,الرياض -
السعودية.
 .25عبد الرحمن ,أحمد :)8221( .العولمة المفهوم المظاهر والمسببات ,األهلية للنشر والتوزيع,
بيروت  -لبنان.
 .24الصيفي ,عبد الفتاح ,وآخرون :)8222( .الجريمة المنظمة التعريف األنماط واإلتجاهات,
الطبعة األولي ,بدون دار نشر ,الرياض
 .21عبد الصمد ,زياد :)9005( .الشروط األخالقية لمشاركة مؤهل ومسئولة للمجتمع المدني في
االستجابة إلى حاجات األمن اإلنساني وتحدياته في المنطقة العربية ,أوراق مختارة من
المؤتمر الدولي لألمن اإلنساني في الدول العربية ,عمان  -االردن.
 .21عبد العالي ,عبد القادر :)9002(.نظريات العالقات الدولية ,جامعة الدكتور طاهر موالي
سعيدة ,الجزائر.
 .22العدوي ,محمد :)9001( .العشوائيات واألمن البشري :دراسة في أثر العشوائيات على التنمية
واألمن القومي ,دار مصر المحروسة ,القاهرة  -مصر.
 .40العساف ,صالح :)8212( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .األهلية للنشر والتوزيع,
بيروت  -لبنان.
 .48علوي ,مصطفي :)9004(.مفهوم األمن فترة الحرب الباردة وقضايا األمن في آسيا ,مركز
الدراسات اآلسيوية ,القاهرة  -مصر.
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 .49فرج ,الفريد :)8222( .العولمة في مرآة الثقافة العربية ,األهلية للنشر والتورزيع ,بيروت -
لبنان.
 .42القروي ,هشام :)9005(.النظرية النقدية االجتماعية ,جامعة باتنة( ,ب ,د) ,الجزائر.
 .44مبروك ,غضبان :)9002(.مدخل إلى العالقات الدولية ,الجزائر ,الديوان الوطني للمطبوعات
الجامعية.
 .45المسيري ,التريكي :)9002( .الحداثة وما بعد الحداثة ,دار الفكر ,دمشق  -سورية.
 .44مصذدق ,هابرماس :)9005(.النظرية النقديذذة التواصلية ومدرسة فرانكفورت( ,ب ,د).
 .41مقلد ,إسماعيل :)8219( .العالقات السياسية الدولية :دراسة في األصول والنظريات,
الكويت ,مطبوعات الكويت.
 .41نافعة ,حسن :)8225( .األمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ
 .8245سلسلة عالم المعرفة ,عدد( ,)909يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -
الكويت.
 .42النداوي ,جاسم :)8215( .األمن الدولي والمنطقة العربية ,آفاق عربية ,المجلد الثالث ,مركز
دراسات الوحدة العربية ,بيروت  -لبنان.
 .50الهزايمة ,محمد :)9005( .قضايا دولية تركة قرن مضي وحمولة قرن أتى .جامعة العلوم
التطبيقية ,عمان – األردن.
.58
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رابعا :الكتب األجنبية المترجمة للعربية
 .8آندري ,مورافسيك :)9088( .االتحادية والسالم منظور ليبرالي بنيوي( ,ت) عادل زقاغ( ,ب,
د) ,الجزائر.
 .9إيفانس ,جيفري :)8221( .قاموس بنغوين للعالقات الدولية( ,ت) مركز الخليج لألبحاث,
مركز الخليج لألبحاث ,دبي.
 .2بيلس ,سميث :)9004( .عولمة السياسة العالمية ,اإلمارات ,مركز الخليج لألبحاث ,دبي.
 .4جون إدمون :)8222( .عالقات دولية( ,ت) منصور القاضي ,المؤسسة الجامعية للنشر
والتوزيع ,بيروت  -لبنان.
 .5دن ,تيموثي :)9002( .الليبرالية في جون بيلس وستيف سميث عولمة السياسة العالمية( ,ت)
مركز الخليج لالبحاث ,دبي.
 .4دورتي ,بالستغراف :)8215( .النظريات المتضاربة في العالقات الدولية( ,ت) وليد عبد
الحي ,بيروت ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
 .1ستيغلتز ,جوزيف :)9002( .خيبات العولمة( ,ت) ميشال كرم ,دار الفارابي ,بيروت  -لبنان.
 .1ستيف ,سميث :)9080( .مقاربات جديدة للنظرية الدولية في عولمة السياسة الدولية( ,ت)
مركز الخليج لألبحاث ,مركز الخليج لألبحاث ,دبي.
 .2غريفيش ,أوكاالهان :)9001( .المفاهيم االساسية في العالقات الدولية( .ت) مركز الخليج
لألبحاث.
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 .80كريس ,براون :)9004( .فهم العالقات الدولية ,مركز الخليج لألبحاث ,دبي.
 .88الكوم ,بيير :)8222( .الفساد(,ت) سوزان خليل ,عين للدراسات والبحوث اإلنسانية
واالجتماعية ,القاهرة  -مصر.
 .89ناي ,ج .كيوهان ,ر :)9004(.القوة واالعتماد المتبادل المركب في العولمة ,مركز الدراسات
الوحدة العربية ,بيروت  -لبنان.
 .82وولت ,ستيفن :)9005( .العالقات الدولية عالم واحد نظريات متعددة( ,ت) زقاغ عادل
وزيدان زياني( ,ب ,د).
خامسا :الرسائل العلمية المنشورة والغير المنشورة
 .8برقوق ,أمحند :)9089( .التهديدات األمنية في المغرب العربي مقاربة األمن اإلنساني ,جامعة
الجزائر ,الجزائر ,رسالة ماجستير غير منشورة.
 .9جندلي ,عبد الناصر الدين :)9004( .انعكاسات تحوالت النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة
على االتجاهات النظرية الكبرى في العالقات الدولية ,جامعة الجزائر ,الجزائر ,رسالة دكتوراه غير
منشورة.
 .2حجار ,عمار :)9002( .السياسة األمنية األوروبية تجاه جنوبها المتوسط ,قسم العلوم السياسية,
كلية الحقوق ,جامعة باتنة الجزائر ,رسالة ماجستير غير منشورة.
 .4حسين ,خليل :)9088( .مفهوم األمن في القانون الدولي العام ,جامعة الجزائر ,الجزائر ,رسالة
ماجستير غير منشورة.

154

 .5حمايدي ,عز الدين :)9005( .دور التدخل الخارجي في النزاعات العرقية ,جامعة قسنطينة,
الجزائر ,رسالة ماجستير غير منشورة.
 .4حموم ,فريدة :)9004( .األمن اإلنساني مدخل جديد في الدراسات األمنية ,جامعة الجزائر,
الجزائر.
 .1سليم ,قسوم :)9080( .اإلتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية ,جامعة الجزائر ,الجزائر ,رسالة
ماجستير غير منشورة.
 .1العايب ,أحسن :)9001( .األمن العربي بين متطلبات الدولة القطرية ومصالح الدول الكبري
" ,"9004- 8245جامعة بن يوسف بن خدة ,الجزائر ,رسالة دكتوراه غير منشورة.
 .2العايب ,سليم :)9001( .أزمة التنظير في العالقات الدولية ,جامعة العقيد الحاج لخضر,
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مجلة دراسات – العلوم االنسانية واالجتماعية ,المجلد  ,22العدد ( ,)2الجامعة األردنية.

157

 .84عادل ,عبد اللطيف :)9004( .الفساد كظاهرة عربية وآليات ضبطها ,مجلة المستقبل العربي,
العدد  ,202مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت  -لبنان.
 .81علّو ,أحمد :)9001( .التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرون بين أخطار الحاضر
وتحديات المستقبل ,مجلة الجيش ,بيروت ,العدد .914
 .81محمد ,بلخيرة :)9082( .برديغمات العالقات الدولية المعاصرة :المركزية الغربية نموذجا.
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