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ABSTRACT
SECURITY WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL RELATION
HUMANITARIAN SECURITY AS A MODEL
There is no doubt that one of the objectives of the foreign policy of the major powers
is to protect their security at all levels، primarily their human security، on the basis of
which they deal with other international units to result in interactions of international
relations. Perhaps the seriousness of the concept of human security lies in the fact
that it is not a random operation، but is a process subject to controls، the most
important of which is the existence of international forces that push them towards their
own strategic interests، and that the objectives of foreign policy، some of which are
declared and others undeclared، and of course the concept of human security has also
become their declared dimensions. Unspoken، it depends mainly on the strength and
readiness of the force it defends as a concept. Therefore، talking about the concept of
security in general and human security is of outstanding importance in the field of
international relations، so it was addressed by thetheories specialized in research ،
discussion and dialogue through its schools، which led to the increasing interest in this
concept in our current era، especially the various variables and events we observe on
the international scene and the cases of chaos، conflicts and deadly epidemics such
as the Corona pandemic، which has engulfed our world and has become a source of
threats to the security of the individual in all countries of the world.

Keywords: Humanitarian security، theories of international relations، foreign policy،
international cooperation، security policies
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ÖZ
ULUSLARARASI ILIŞKILER ÇERÇEVESINDE GÜVENLIK
MODEL OLARAK INSANI GÜVENLIK
Büyük güçlerin dış politikasının amaçlarından biri، uluslararası ilişkilerde etkileşime yol
açacak şekilde diğer uluslararası birimler ile uğraştıkları temelalınarak، başta insan
güvenliği olmak üzere her düzeyde güvenliklerini korumaktır. Belki de insan güvenliği
kavramının ciddiyeti bunun rastgele bir operasyon olmadığı، kontrollere tabi bir süreç
olması، en önemlisi onları kendi stratejik çıkarlarına iten uluslararası güçlerin varlığı
ve dış politikanın amaçlarının bazılarının beyan edilmiş ve bazılarının beyan
edilmemesi ve tabii ki insan güvenliği kavramının da beyan edilmiş ve beyan
edilmemiş boyutları haline gelmesidir. beyan، esas olarak ne kadar güçlü ve kolayca
bir kavram olarak savunduğu kuvvet bağlıdır. Bu nedenle، genel olarak güvenlik
kavramı ve insan güvenliği hakkında konuşmak uluslararası ilişkiler alanında
olağanüstü bir öneme sahiptir، bu nedenle، okulları aracılığıyla araştırma، tartışma ve
diyalog konusunda uzmanlaşmış teoriler tarafından ele alınmıştır، bu da günümüz
çağında bu kavrama artan ilgiye yol açmıştır، özellikle uluslararası sahnede
gözlemlediğimiz çeşitli değişkenler ve olaylar ve dünyamızı içine alan ve dünyanın her
ülkesinde bireyin güvenliğine yönelik tehditlerin kaynağı haline gelen Corona
pandemik gibi kaos، çatışma ve ölümcül salgın vakaları.

Anahtar Kelimeler: İnsani güvenlik، uluslararası ilişkiler kuramları، dış politika ،
uluslararası işbirliği، güvenlik politikaları.
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ملخص
األمن في إطار العالقات الدولية
األمن اإلنساني نموذجا
ان إحدى أهداف السياسة الخارجية للوحدات الدولية هي حماية أمنها على جميع المستويات وفي المقام
األول امنها اإلنساني وعلى أساسها تتعامل مع الوحدات الدولية األخرى لتنتج عنها تفاعالت العالقات
الدولية ،ولعل خطورة مفهوم األمن اإلنساني يكمن في كونه ال يمثل عملية عشوائية بل هي عملية تخضع
لضوابط من أهمها وجود قوى دولية تدفعها نحو تحقيق مصالحها االستراتيجية الذاتية ،ولكون أهداف
السياسة الخارجية بعضها معلن وأخرى غير معلنة وبطبيعة الحال أصبح لمفهوم االمن اإلنساني أيضا
أبعادها المعلنة وغير المعلنة ،وهي تعتمد أساسا على مد ى قوة وجاهزية القوة التي تدافع عنها كمفهوم.
وعليه فإن الحديث عن مفهوم االمن بشكل عام واألمن اإلنساني ذات أهمية بارزة في حقل العالقات الدولية
لذلك تناولتها النظريات ذات االختصاص بالبحث والنقاش والحوار من خالل مدارسها مما أدى إلى االهتمام
المتزايد بهذا المفه وم في عصرنا الحالي خصوصا ما نالحظه من متغيرات واحداث متنوعة على الساحة
الدولية وحاالت الفوضى والنزاعات واالوبئة الفتاكة مثل جائحة كورونا التي اجتاحت عالمنا وبات مصدرا
يهدد أمن الفرد في جميع دول العالم.

الكلمات المفتاحية :االمن اإلنساني ،نظريات العالقات ا لدولية ،السياسة الخارجية ،التعاون الدولي،
السياسات األمنية ،العولمة ،النزاعات الدولية.
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مقدمة
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة  1945بدأت حقبة جديدة من العالقات الدولية ،تمثلت هذه المرحلة
للحرب الباردة التي وصلت الى مستوى مخيف خالل ما يقارب االربعة عقود بين كل من الواليات المتحدة
األ مريكية واالتحاد السوفيتي السابق مما أثر في مسار العالقات الدولية ،لتنتهي تلك الحقبة في العقد األخير
من القرن العشرين ،نتج عن ذلك قيام ما سمي بالنظام العالمي الجديد بقيادة الواليات المتحدة األمريكية
والتي جسدت مرحلة االحادية القطبية ،ومن المعلوم أن الهدف ا الستراتيجي فترة الحرب الباردة للقطبين
آنذاك كانت تكمن في حماية أقاليمها من أي تهديد نووي ،إال أن نهاية الحرب الباردة أجبر القطبان على
إدخال تغييرات في تصوراتهما األمنية واإلستراتيجية.
هذه التحوالت ادت الى افراز مفاهيم جديدة للعولمة مثل مفهوم التوسع اإلبستيمولوجي "المعرفي" والتوسع
البراغماتي والنقدي الذي شمل كل ما يتعلق بالجوانب األمنية والدراسات المرتبطة بها ليتحول وينتقل من
االرتكاز على مفهوم األمن بشكل عام للتركيز على جزئيات األمن على جميع األصعدة ،االجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والسياسية وغيرها ،فبد ا التحول والتغيير في الذهنية االستراتيجية من االعتماد
والتركيز على القوة الصلبة كأداة أساسية لتسيير العالقات الدولية الى االعتماد على سبل أخرى موازية
من اجل حماية وأمن المجتمعات واإلنسان ،ليكون االرتكاز على اإلنسان بحد ذاته مما جعله مركز
االهتمام العالمي خاصة في ظل تنامي الدور الذي مارسته المنظمات الدولية الحكومية منها وغير
الحكومية ،االمر الذي أدى الى جعل اإلنسان مرتكزا أساسيا في الدراسات األمنية تحت مسمى و مصطلح
"االمن اإلنساني" الذي سيكون محور دراستنا هذه.
وال ريب في ان إحدى أهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى تكمن في حماية أمنها على جميع المستويات
وفي المقام األول امنها اإلنساني وعلى أساسها تتعامل مع الوحدات الدولية األخرى لتنتج عنها تفاعالت
العالقات الدولية ،ولعل خطورة مفهوم األمن اإلنساني يكمن في كونه ال يمثل عملية عشوائية بل هي
عملية تخضع لضوابط من أهمها وجود قوى دولية تدفعها نحو تحقيق مصالحها االستراتيجية الذاتية،
ولكون أهداف السياسة الخارجية بعضها معلن وأخرى غير معلنة وبطبيعة الحال أصبح لمفهوم االمن
اإلنساني أيضا أبعادها المعلنة وغير المعلنة ،وهي تعتمد أساسا على مدى قوة وجاهزية القوة التي تدافع
عنها كمفهوم.
وعليه فإن الحديث عن مفهوم االمن بشكل عام واألمن اإلنساني ذات أهمية بارزة في حقل العالقات الدولية
لذلك تناولتها النظريات ذات االختصاص بالبحث والنقاش والحوار من خالل مدارسها مما أدى إلى االهتمام
المتزايد بهذا المفهوم في عصرنا الحالي خصوصا ما نالحظه من متغيرات واحداث متنوعة على الساحة
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الدولية وحاالت الفوضى والنزاعات واالوبئة الفتاكة مثل جائحة كورونا التي اجتاحت عالمنا وبات مصدرا
يهدد أمن الفرد في جميع دول العالم.
أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل االهتمام المتزايد عالميا بموضوعات االمن السيما األمن االنساني الذي
يعد مرتكزا اساسيا ونقطة انطالق رئيسية في العالقات الدولية المعاصرة ،وبات يحتل موضوع األمن
اإلنساني أهمية كبرى في الدراسات األمنية واالستراتيجية ،كما تكمن أهمية الدراسة كونها تناولت
الموضوع من خالل النظريات السا ئدة في حقل العالقات الدولية وتفسيرها ورؤيتها لألمن اإلنساني،
باإلضافة الى التغيير الذي طرأ على مفهوم األمن اإلنساني في ظل العولمة والتغيرات والتحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي تحدث في عالم اليوم.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى معرفة التطور الت اريخي والجذور التي بدأت منها مصطلح األمن اإلنساني ومفهومها
بشكل عام خصوصا في تلك الفترة الزمنية التي تراوحت ما بين الحرب العالمية الثانية الى نهاية الحرب
الباردة أي فترة الثنائية القطبية وتحولها الى االحادية القطبية ،وذلك من اجل معرفة عوامل التحول في
الفتر تين ،باإلضافة الى معرفة التغيرات التي حدثت على مفهوم األمن اإلنساني السيما من خالل معرفتها
عن طريق األطر النظرية في العالقات الدولية.
مشكلة الدراسة:
يتفق الباحثون والمختصون بالشؤون الدولية على أن اتفاق وستفاليا ( )1648يعد األساس األول لمفهوم
الدولة القومية ومفهوم سيادة الدول ،ورغم ان هذا المفهوم ظل لقرون يحافظ على سيادة الدول من التدخالت
الخارجية ،اال أنه في عالمنا المعاصر اصبح االمر مختلفا بسبب التغيرات المستمرة التي تحدث في العالم،
هذه التغيرات واألحداث جعلت الدول تهتم بموضوع األمن اإلنساني باعتباره من المحاور األساسية في
النظام الدولي ال سيما بعد أن تدخلت بعض الدول في الشؤون الداخلية لدول اخرى بحجة المحافظة على
االمن االنساني فيها ،وعليه أصبح مفهوم االمن اإلنساني امرا البد من الحديث عنه والتطرق اليه من
خالل نظريات العالقات الدولية والتي اهتم بها المنظرو ن والمفكرون المختصون في هذا المجال .وعليه
تسعى هذه الدراسة للتركيز على نظريات العالقات الدولية فيما يخص موضوعات األمن اإلنساني .يتكون
سؤال رئيسي يدور عليه البحث وهو" كيف تنظر مدارس العالقات الدولية لمسألة األمن اإلنساني من
الناحية الفكرية في ظل العولمة والمتغيرات الدولية في العالم المعاصر؟ "
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية وهي:
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 .1ما هو مفهوم األمن اإلنساني في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة؟
 .2ما هو مدى انعكاس العولمة على مفهوم األمن اإلنساني؟
 .3ماهي مصادر تهديد مفهوم األمن اإلنساني؟
 .4كيف تفسر وتحلل نظريات العالقات الدولية مفهوم األمن اإلنساني؟
فرضية الدراسة
تفترض الدراسة ان مفهوم األمن اإلنساني يحتاج الى توضيحات وتفسيرات معينة ال سيما بعد والدة النظام
الدولي الجديد واختالفه عما كان عليه الحال فترة الحرب الباردة ،حيث باتت النظريات الجديدة في العالقات
الدولية تقدم مفاهيم وتفسيرات لما عليه الحال من العولمة االقتصادية والثقافية والتي ادت بدورها الى
حدوث تحوالت وتغييرات في مفهوم األمن بشكل عام ليتحول وينتقل من البعد العسكري الى البعد اإلنساني.
منهج الدراسة
تم االستعانة بالمنهج التاريخي والمنهج المقا رن في دراستنا ،فالمنهج التاريخي ساعدنا على تتبع الجذور
التاريخية لمفهوم األمن اإلنساني وتطور مفهوم األمن في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة وما
أحدثته من تغيير في االنتقال من مفهوم األمن العسكري إلى مفهوم األمن اإلنساني .اما المنهج المقارن فقد
ساعدنا في ابراز نظرة واراء المدارس الفكرية والتنظيرية في العالقات الدولية من خالل مقارنتها ببعض.
الدراسات السابقة:
هنالك العديد من الدراسات واألدبيات التي تناولت موضوع األمن االنساني والتي كانت عونا لنا في
دراستنا هذه ومنها نذكر على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 -1دراسة بعنوان "األمن اإلنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي" للباحثة خديجة عرفة
محمد أمين ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.2009 ،
تناولت هذه الدراسة التطور التاريخي لمفهوم األمن االنساني والقت الضوء على هذا المفهوم من خالل
السياق العربي والدولي ،تطرقت الى الرؤيا الكندية واليابانية لماذا نقوم االمن اإلنساني من خالل المنهج
المقارن ،باإلضافة الى رؤية المنظمات االقليمية والدوليه لهذا المفهوم مثل منظمة األمم المتحدة واالتحاد
األوروبي ،وانهد الباحثه دراستها هذه بالتطرق الى تحليل مستقبلي لمفهوم األمن اإلنساني.
 -2دراسة بعنوان "مفهوم األمن ومستوياته وصيغه وتهديداته" للباحث سليمان عبد هللا الحربي،
مركزدراسات الوحدة العربية ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد .2008 ،19
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تناولت هذه الدراسة مفهوم األمن بأبعاده المتشعبة والكثيرة ،حيث ير ى الباحث أن الوصول الى المعنى
الحقيقي لمفهوم األمن اإلنساني يستوجب معرفة االمن القومي واالمن االقليمي ومستويات األمن بشكل
عام ،كون مفهوم األمن نسبي يعد متغيرا حسب طريقة تناول االمن.
 -3دراسة بعنوان "األمن اإلنساني مدخل جديد في الدراسات األمنية" للباحثة فريدة حموم ،قسم العلوم
السياسية ،جامعة الجزائر.2004،
تطرقت هذه الدراسة كغيرها من الدراسات الى مفهوم األمن اإلنساني والظروف التي أدت الى ظهور هذا
المصطلح الى الوجود من خالل االرتكاز على نقطتين رئيسيتين ،األولى هي التعرف على مفهوم األمن
اإلنساني وخصائصه والمص ادر التي تهدده ،أما النقطة الثانية فتتمثل في معرفة أبعاد المفهوم األمني
الجديد.
حدود الدراسة:
حدود الدراسة الموضوعية والمكانية تهتم في الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة والتي تعد من أبرز
الفترات التي ازدهرت فيها العالقات الدولية ،وال يقتصر االمر على منطقة محددة بذاتها كونه مفهوم االمن
االنساني شامل وعام ينطوي تحته جميع األمم والشعوب بحكوماتها ودولها.
هيكلية الدراسة:
يتكون بحثنا هذا باالضافة الى المقدمة واالستنتاجات الى اربعة فصول مع خاتمة البحث اوردنا فيها النتائج
التى وصلنا اليها من خالل البحث ،في ال فصل االول تطرفنا الى الجذور التاريخية لمفهوم االمن اإلنساني
في مبحثين األول حول التطور التاريخي لمفهوم األمن اإلنساني ،والثاني مفهوم األمن اإلنساني .وفي
الفصل الثاني تناولنا مصادر وأبعاد تهديد االمن اإلنساني .اما الفصل الثالث فخصصناه لموضوع األمن
اإلنساني في ظل العولمة والسياسة الدولية المعاصرة باإلضافة الى التهديدات المستقبلية على االمن
اإلنساني .اما الفصل الرابع واألخير فخصص لموضوع األمن اإلنساني في ظل تزايد النزاعات الدولية
المعاصرة.
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الفصـــل األول
تطور وبروز مفهوم األمن اإلنساني
في هذا الفصل سنتناول التطور التاريخي لمفهوم األمن اإلنساني من خالل مبحث مخصص يتناول االبعاد
االساسية لألمن وطبيعة األمن اإلنساني ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ثم سنتطرق الى تعريف االمن
االنساني و مفهومه من خالل بيان المرتكزات التي تستند اليه ،وفي نهاية الفصل ستكون لنا وقفة مع دور
المنظمات الدولية واالقليمية في الحفاظ على األمن اإلنساني.
 :1.1مفهوم األمن اإلنساني
أحدثت نهاية الحرب الباردة اثارا واضحة إلعادة صياغة جديدة لمفهوم األمن بعيدا عن إطار مرجعيتها
األساسية المتمثلة بالدولة ،االمر الذي ادى الى انتقاله من مفهومه العسكري إلي مفهومه اإلنساني الذي
يؤكد على أهمية الفرد كمرجعية وكموضوع أساسي لدراسة الظواهر األمنية.
ادت نهاية الحرب العالمية الثان ية الى التحول في طبيعة العالقات الدولية من الناحيتين النظرية والعملية،
حيث دعت الضرورة والحاجة إلى بروز علم يتمكن من تحليل وتفسير المتغيرات واألحداث السياسية على
أرض الواقع ودراسة اثارها المستقبلية من اجل الحيلولة دون قيام الحروب والصراعات الدولية ،فظهر
عل م الدراسات األمنية وبالذات مع تزامن األحداث السياسية واقترانها بوجود كتلتين متضادتين إحداهما
شرقية شيوعية بقيادة االتحاد السوفيتي السابق ،واالخرى غربية ليبرالية رأسمالية بقيادة الواليات المتحدة
األمريكية التي لم تبتعد ابدا من التمسك بالنظرية الواقعية في جو هرها من حيث االهتمام بأمن الدولة و
امتالك مصادر القوة وتبني النظرة العسكرية ،ففي العقدين االخيرين من القرن العشرين أخذت الدراسات
األمنية تتجه نحو توسيع مفهوم األمن وعدم حصره بالجانب العسكري (التقليدي) ،ليشمل باإلضافة للبُعد
العسكري أبعادا أخرى تهدف الى حماية امن االنسان من جميع النواحي وهنا كانت بداية ظهور ما اصطُلح
عليه باألمن اإلنساني ،وعليه سنتناول هذا الموضوع من خالل بيان المقصود بمصطلح األمن من الناحية
اللغوية و االصطالحية كاالتي:
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اوال :مفهوم األمن من الناحية اللغوية:
ورد في القرآن الكريم وفي اللغة العربية مفهوم األمن على أنه البعد من الخوف واالطمئنان والسكينة ،قال
تعالى { فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف }( سورة قريش ،اآلية رقم -2
 )4وقوله تعالى { وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا } (سورة البقرة ،اآلية رقم  ،)125وحسب هذه اآلية
فإنه تفسير األمن يعني البعد من الخوف أي عند انتفاء الخوف يعني ذلك ضمان األمن ،وهذه اآلية تؤكد
على أن األمن يعني صيانة أراضي البالد من العدوان الخارجي اما األمن الداخلي فهو حفظ النظام داخل
البلد(حمدوش ،2008 ،ص .)271ويرى إبن منظور االمن هو ضد الخوف واالمانة ضد الخيانة.
وااليمان ضد الكفر وااليمان بمعنى التصديق ضده التكذيب (إبن منظور ،لسان العرب).
ومفردة األمن مشتقة من مصدر (آمن ،يأمن ،أمنا) ،ويقال امن البلد حين يطمئن من هو أهلها ،وأمن الشر
إذا سلم منه ،واألمانة هي ضد الخيانة (العايب ،2008 ،ص ،)13واألمان هو اطمئنان ينتج عن الوثوق
بالغير وتصديقه ،ومنه جاء اإليمان وما يصدر منه من راحة نفسية (البكوش ،2003 ،ص.)164
ثانيا :مفهوم األمن من الناحية االصطالحية:
بعد التغيرات التي حدثت بعد نهاية الحرب الباردة ،وبعد أن ظهر إلى الوجود ما سمي بانظام العالمي
الجديد والتي أسفرة عن الالتوازن الدولي ،و برزت األراء المتعلقة بالنظريات المرتبطة بالعالقات الدولية
التي تفسر مواضيع التدخل في سيادة الدول بحجة الحفاظ على األمن البشري واإلنساني ،ليكون ذلك مدعاة
الى السؤال عن ماهية األمن اإلنساني خاصة في ظل تواجد العديد من التعاريف بعد أن أخفق المجتمع
الدولي في توحيد الرؤى حول تعريف جامع وشامل لألمن اإلنساني (يوسف ،2012 ،ص .)525وعليه
نستعرض فيما يلي مجموعة من التعاريف بهذا الخصوص:
فقد عرفتها األمم المتحدة على أنها " األمن البشري على التهديدات واسعة االنتشار وشاملة لعدة مجاالت
والتي تستهدف بقاء الناس وبخاصة أضعف الفئات وسبل عيشهم وكرامتهم" (األمم المتحدة 5 ،نيسان،
 ،2012ص.)7
ويعرف "باري بوزان" األمن بأنه "العمل على التحرر من التهديدات" ،وضمن نطاق النظام الدولي فهو
"قدرة المجتمعات والدول على الحفاظ على كيانها المستقل ،وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي
تعتبرها معادية" واألمن بحد ذاته عملية تتوفر بشكل ونمط نسبي غير مطلق (شمال.)924 ،2020 ،
يرى داريو باتيستيال أن "األمن موضوع يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية ،اي بمعنى غياب
الخوف من ان تكون تلك القيم محورا للخطر والهجوم هذه القيم متمثلة على الغالب ببقاء الدولة واستقاللها
ووحدة أراضيها والرفاه االقتصادي والهوية الثقافية والح ريات األساسية" (النداوي ،1985،ص.)30
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خالل مرحلة الحرب الباردة كانت العالقات الدولية تجسد في اغلب مجاالتها عالقات بين الواليات المتحدة
األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق مبنية على أساس الصراع وامتالك القوة والسيطرة عليها من أجل
حماية أمنها ،وكانت المدرسة ال واقعية سواء "التقليدي" او "الواقعي الجديد" مسيطرا على مجمل الدراسات
األمنية التي لحقت تلك الفترة لكن بدرجات متفاوتة (امين ،2009 ،ص.)10
إال أنه في العقدين االخيرين من القرن العشرين لم يعد مفهوم األمن مرتبط بالدولة فقط ،حيث بدأ المفكرون
والمنظرون يبتعد ون عن المقاربة التقليدية المتمثلة في الدولة واصبحوا ينظرون إلى األمن من خالل
جوانبها اإلنسانية المتعلقة بالعالم اسره وليس فقط بدولة معينة ،األمر الذي ادى إلى قيام ثورة في مجال
الدراسات األمنية (اوكاالهان وغريفتش ،2008 ،ص.)78
 :1.1.1األبعاد األساسية لألمن
تتبنى الدراسات األمنية حسب المنظور المعاصرنظرة أوسع لألمن فهي ال تشمل فقط الجوانب العسكرية
بل تتعدى إلى غيرها من الجوانب أيضا كل الجوانب السياسية التي باتت تؤثر في المسائل األمنية،
باإلضافة إلى االختالفات التي توجد بين الدول المتقدمة والدول النامية ،ولم يعد موضوع التهديد لألمن
مقتصرا على التهديدات الخارجية أو التهديدات القادمة من الدول والمناطق المحيطة بالوحدة الدولية
الواحدة فقط بل قد يكون التهديد قادما من داخل الدولة ذاتها ،خاصة إذا كانت هذه الدولة تعاني من ضعف
في البنى ال تحتية الدولية وفي شرعية نظامها السياسي ،األمر الذي يؤدي في الكثير من األحيان إلى قيام
الصراعات بينها وبين الدول المجاورة لها والمحيطة بها ،ومن المهم أن نشير هنا الى خمسة أبعاد أساسية
لألمن كما يلي( :الياسري ،2010 ،ص 83ومابعدها).
 .1األمن العسكري :ويخص المست ويين المتفاعلين للهجوم المسلح والقدرات الدفاعية ،وكذلك

مدركات

الدول لنوايا بعضها.
 .2األمن السياسي :ويعني االستقرار التنظيمي للدول ،ونظم الحكومات واأليديولوجيات التي تستمد منها
شرعيتها.
 .3األمن االقتصادي :ويخص الموارد المالية واألسواق الضرورية للحفاظ بشكل دائم على
مستويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.
 .4األمن االجتماعي :ويخص قدرة المجتمعات على إعادة انتاج أنماط خصوصيتها في اللغة والثقافة
والهوية الوطنية والدينية والعادات والتقاليد في إطار شروط مقبولة لتطورها.
 .5األمن البيئي :ويتعلق بالمحافظة على المحيط الحيو ي المحلي أو الكوني كعامل أساسي تتوقف عليه
كل األنشطة اإلنسانية.
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مما سبق يتبين لنا إن مفهوم األمن شامل ومتعدد التعاريف واالبعاد ،ارتباطا بالعديد من ارتباطا بالعديد
من التحوالت والتطورات بحكم طبيعة الوحدات الدولية المختلفة واألزمات واألحداث والصراعات الدولية
التي تفضي في غالب االحيان الى قيام الدول بتغيير رؤيتها السياسية واالمنية الذي يؤثر على مفهوم أمنها،
ومن هذا المنطلق أصبحت هناك تدرجات في تسميات مفهوم األمن من المفهوم العسكري إلى الجماعي
ومنه الى األمن االنساني.
 :2.1.1التوسع في إطار دراسات االمن (االمن الموسع)
بعد الحرب العالمية الثانية والى نهاية الحرب الباردة كانت النظرية الواقعية تسيطر على واقع التنظير في
العالقات الدولية ،وفي تفسيرها لمكامن القوة لدى الوحدة الدولية ومدى أهميتها للدولة في حماية أفرادها،
لذلك كانت جميع الدراسات الم تعلقة باألمن تركز على الجانب العسكري كمحور أساسي في حماية الدولة
و كمرجع أساسي في تفسير وتحليل األمن ،وهذا ما دأب عليه كل من الواليات المتحدة األمريكية التي
تزعمت القيادة في الغرب ضد القطب الثاني المتمثل باالتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشرقية ولهذا كان
مفهوم األمن يشكل هاجسا كبيرا لدى صناع القرار والمفكرين على حد سواء (بوستي ،2019 ،المعهد
العربي للدراسات).
ظلت الدراسات األمنية تدرس من خالل النظرة الواقعية المتمثلة بالقوة العسكرية وضرورة امتالك الوحدة
الدولية لها لتوفير األمن قرابة ثالث عقود ،لكن هذه الن ظرة بدأت بالتراجع بداية الثمانينات في القرن
العشرين الى نهاية الحرب الباردة ،حيث بدأ المفكرون والباحثون يهتمون بجوانب أمنية أخرى ال تقتصر
على الجانب العسكري فقط بل بجوانب اخرى حساسة كاالمن االقتصادي واألمن البيئي واألمن الجماعي
"المجتمعي" واألمن السياسي وا ألمن البيئي وغيرها من الجوانب فكان ذلك االمر بمثابة نهضة في
الدراسات األمنية لما شهدته من تطور في األطر والمفاهيم (بوستي ،2019 ،المعهد العربي للدراسات).
وفي ظل النظام الدولي الجديد وبعد سقوط جدار برلين وتفكك االتحاد السوفيتي الى أكثر من  15دولة
مستقلة انها رت الكتلة الشرقية وانتهت الحرب الباردة بشكل رسمي ،وبدأ العالم يرى والدة نظام عالمي
جديد سمته الواضحة هي االحادية القطبية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية واختفى على أثره ذلك الصراع
الذي دام لعقود بين الغرب والشرق بالمعنى الذي عرفه النظام الدولي إبان الحرب الباردة (نافعة،1995،
ص .)372
 :2.1مفهوم األمن اإلنساني
يمثل األمن االنساني واحدة من اهم الحاجات االساسية التي يحتاج اليها االنسان ويهتم بجميع الحاالت التي
تخصه(شعبان ،2002 ،ص ،) 31من خالل أمنه الشخصي واستقالله ،وكذلك المحافظة على صحته
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وسالمته ومنحه الثقة ب نفسه وابعاده عن الحرمان والخوف والفزع والفقر و كل مما يؤدي الى االضعاف
من شخصية هذا اإلنسان ،أي أن األمن اإلنساني تعني المحافظة على االنسان من كل األخطار التي تؤثر
على صحته وشخصيته وسلوكه حتى يتمكن من العيش بسالم في المجتمع الذي ينتمي إليه (توفيق،1999 ،
ص ، )44لذلك سوف يتطرق هذا المبحث الى مفهوم االمن اإلنساني من خالل تعريف األمن اإلنساني
والمرتكزات التي يعتمد عليها ،باإلضافة الى دور المنظمات االقليمية والدولية في الحفاظ على األمن
اإلنساني في مطلبين وكما يأتي:
 :1.2.1تعريف ومرتكزات األمن اإلنساني
نظرا ألهمية األمن اإلنساني كفاعل أساسي في حياة الفرد في المجتمع ،ولكونه يؤثر بشكل مباشر على
سلوكيات هذا اإلنسان من جميع النواحي االجتماعية والسياسية واالنسانية ،لذلك سوف يتطرق هذا المطلب
الى تعريف األمن اإلنساني من حيث نشاة هذا المفهوم والتطورات التي طرأت عليه في نطاق العالقات
الدولية (ابو لبدة ،2001 ،ص ،) 90باإلضافة الى المرتكزات التي يرتكز عليها هذا النوع من االمن وذلك
في فرعين وكما ياتي:
 :1.1.2.1تعريف األمن اإلنساني
يعرف األمن اإلنساني بأنه مجموعة من التفاعالت التي تؤثر على حياه وسلوك اإلنسان ،فاإلنسان بحاجة
إلى أمن وسالمة بدنه من خالل أبعاده على الخوف الفزع وتوفير جو يسود فيه السلم واألمن حتى يتمكن
من أن يعيش حياته الطبيعية ويكون منتجا في المجتمع الذي ينتمي إليه و كذلك فهو بحاجة الى امنه الغذائي
او امنه الصحي حتى يكون قادرا على العطاء واإلنتاج (جبر ،2009 ،ص ،)194وتوسع مفهوم األمن
االنساني ليشمل كافة المفاهيم المتعلقة بشخصية هذا اإلنسان من النواحي االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،وهنالك العديد من التعاريف التي تنسب الى مفهوم األمن اإلنساني ،وقام فقهاء القانون بوضع
عدد من التعاريف لهذا المفهوم و تقاربت و اختلفت في بعض األحيان هذه التعاريف فيما بينها ،وتوصل
الفقهاء في ما بعد إلى تعريف األمن اإلنساني بأنه عبارة عن وحدة التحليل األساسية وتتمثل في الفرد الذي
يعيش في الدولة ،وبعد ذلك قامت مجموعة الدول فيما بينها من خالل اتفاقيات معينة وكذلك مؤتمرات
خاصة بالمفهو م اإلنساني بتعريف األمن اإلنساني ،كما هو الحال بالنسبة لتقرير التنمية البشرية الصادر
سنة ( ) 1994من منظمة األمم المتحدة واعتبر هذا التقديم األمن االنساني من األمور التي لها أولوية في
نطاق عمل هذه المنظمة ،ومن أهم هذه التعاريف التي وضعت لألمن اإلنساني ما يأتي:
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أوال  -التعريف الذي وضعته منظمة االمم المتحده لألمن اإلنسان
قامت منظمة األمم المتحدة باعتبارها المنظمة الدولية والتي تعمل على الحفاظ على السلم واألمن الدوليين
بعد تأسيسها سنة ( ) 1945بعد الحرب العالمية الثانية ،فقد تطرقت الى مفهوم األمن االنساني و عرفته
" بانه مفهوم أوسع واشمل من غياب الصراع والعنف" ،ويتضمن الحكم الرشيد وحقوق اإلنسان والتمتع
بالصحة الجيدة والحفاظ على أمن األفراد الموجودين في المجتمع داخل الدولة ،والوصول إلى النمو
االقتصادي والتنمية البشرية والحيلولة دون حدوث الصراعات والت ي تؤدي الى تطورات خطيرة تضر
بالمجتمعات ،باإلضافة الى الحصول على مستويات التعليم بالنسبة لهؤالء األفراد ،وهذا ما حدث فعال
عندما تحدث االمين العام لألمم المتحدة سنة ( )2000السيد "كوفي عنان"عن مفهوم األمن اإلنساني وماذا
يعني في ظل الصراعات الموجودة بين الدول والتي تؤدي في كثير من االحيان الى ازهاق االرواح
البشرية دون أسباب مبررة الى حدوث مثل هذه االمور باإلضافة الى تدمير البنية التحتية للمجتمعات
والدول ،على اساس اختالف المصالح فيما بينها االمر الذي ادى الى ايجاد آلية دولية للحد من هذه النزاعات
والصراعات التي دمرت العديد من البلدان وخاصة خالل الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية
التي راح ضحيتها أكثر من ( )20مليون شخص في العالم(جبر.)195 ،2009 ،
كما يتعلق االمن االنساني باألفراد والشعوب والمجتمعات التي ينتمي اليها الفرد ،وال يتعلق بالدول ويتحقق
من خالل التنمية البشرية بكافة الوسائل التي تتخذ من اجل تطوير القدرات المهارية لدى الفرد ومقدار
الحرية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع ،وهو الحفاظ على مصالح االفراد وحمايتها من كافة المخاطر من
خالل التنمية الشاملة في كافة القطاعات االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،كما عرف برنامج االمم
المتحدة االنمائي االمن االنساني بانه العمل على اصالح المؤسسات في الدولة وحماية البشر من المخاطر
التي قد يتعرضون لها سواء كانت بيئية او صحية او اقتصادية (يوسف ويازجي ،2012 ،ص.)529
ثانيا  -البعد الثقافي في تعريف األمن اإلنساني
يعتمد األ من اإلنساني في كثير من األحيان على ثقافة اإلنسان ومدى تمتعه بالحقوق والحريات التي هي
اصال من حقه ،والتي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ،وكذلك الحال بالنسبة لدساتير الدول ومنها
الدساتير الديمقراطية والتي أكدت على حماية حقوق وحريات األفراد في المجتمع ،من أجل تطوير
السياسات التي تخدم اإلنسانية وتحقيق العدالة في المجتمع التي يحتاج إليها الفرد ،فالعدالة االجتماعية تعتبر
من األمور المهمة بالنسبة لحياة األفراد في الدولة ،وثقافة اإلنسان هي عبارة عن أمنه الذاتي ،فالبد من
االهتمام بالجانب الثقافي للفرد في الم جتمعات التي يعيشون فيها ،ففي كثير من البلدان المتقدمة يعتبر األمن
الثقافي أكثر أهمية من األمن االقتصادي واألمن السياسي (الحسن ،كانون االول /ديسمبر.)2002 ،
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ثالثا  -تعريف االمن االنساني في إطار العدالة االجتماعية والمساواة
يمكن تعريف االمن استنادا إلى مفهوم العدالة االجتماعية والمساواة بأنه التحرر من الخوف والحاجة إلى
الغير بالنسبة للفرد (حموم ،2004 ،ص ،) 45والحفاظ على كرامة اإلنسان ومساواته مع غيره من بني
البشر ،و حماية حريته من االنتهاك من قبل اآلخرين ،وهو التنمية البشرية وتنمية القدرات بالنسبة لشريحة
الشبا ب ،ويعمل األمن االنساني على تكافؤ الفرص ،كما أنه عبارة عن الحماية بالنسبة للفرد من قسوة
األوضاع في كثير من األحيان ،وحفظه من التهديدات وحماية الحريات األساسية و وقايته من األخطار
الشديدة والتي تنتشر بين الحين واالخر ،مما تهدد حياته وكرامته وحرياته الشخصيه للخطر (مختار،
 ،2001ص .)10
رابعا  -تعريف القانون الدولي لألمن اإلنساني
اما من وجهة نظر القانون الدولي فانه يمكن تعريف االمن االنساني بأنه مجموعة من القواعد القانونية
التي ثبتت في ميثاق منظمة األمم المتحدة واتفاقيات جنيف لحقوق اإلنسان ،والتي تتضمن الحفاظ على
األمن اإلنساني من جميع المخاطر التي تهدده وتفرض العقوبات على من يخالف هذه القواعد القانونية،
وتكون هذه القواعد سواء كانت مكتوبة او عرفية ملزمة لألفراد ،وتعمل على حماية األشخاص المتضررين
من النزاعات ،باإلضافة إلى حماية الممتلكات التي يمتلكونها (مركز الميزان ،2008 ،ص  ،)3والتي
ليس لها أي عالقة بالعمليات العسكرية في اوقات الحروب بين الدول والكيانات ،اذا فاالمن اإلنساني وفقا
القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحافظ على أمن اإلنسان من جميع الجوانب السياسية
واالقتصادية والبيئية واالجتماعية وا لتي تكون محمية ،وتفرض هذه القواعد الجزاء والعقوبة على من
يخالفها ويهدد هذا األمن (الوحيدي ،1998 ،ص .)319
كما قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتعريف األمن إنساني بأنه عبارة عن قواعد قانونية دولية استمدت
من االتفاقيات وكذلك األعراف ،واستخدمت من أجل حل المش كالت المتعلقة باإلنسان والتي نشأت بصورة
مباشرة من النزاعات التي كانت موجودة بين الدول والكيانات االخرى غير الدول ،والتي كانت تتجه إلى
اسلوب الحرب لفض النزاعات ،وتعمل هذه القواعد على حماية االفراد المتضررين بسبب النزاعات التي
تحدث في أثناء الحروب وقبلها (مختار ،2001 ،ص .)10
 :2.1.2.1مرتكزات االمن اإلنساني
هنالك العديد من المرتكزات التي يستند إليها األمن اإلنساني في المحافظة على العنصر البشري وتطويره
وتنميته ،حتى يكون قادرا على أن يعيش ويتعايش مع بني جنسه من البشر داخل االطار التنظيمي للمجتمع
والدولة ،ومن أهم هذه الركائز التي يعتمد عليها األمن اإلنساني االحت ياجات المادية والمعنوية (جاد،

12

 ،2000ص ،) 19حتى يكون قادرا على االستمرار في الحياة وتنمية قدراته البدنية والنفسية والعقلية
باإلضافة إلى المحافظة على كرامته كإنسان ،وتطبيق مبدأ المساواة بالنسبة له ولغيره من بني جنسه،
والمحافظة على حقوقه وحرياته وعدم مصادرتها ،لذلك فان االمن االنساني يعني تنمية اإلنسان في كافة
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية ،التي من الممكن تسميتها جميعا بالتنمية المستدامة،
باإلضافة الى تطبيق الحكم الرشيد وان يسود القانون على جميع الشرائح و طبقات المجتمع ،والتركيز
على تنمية هذ ا الفرد في الدولة ،والذي يؤدي بدوره في النهاية الى الحفاظ على السلم واألمن الدوليين
(أمين ،2012 ،ص  ،) 14لذلك سوف يتطرق هذا الفرع إلى اهم هذه األسس التي يستند عليها األمن
االنساني وكما يأتي:
أوال  -استخدام القوة اللينة في تحقيق األمن اإلنساني:
القوة اللينة باعتبارها من األدوات الفاعلة في تحقيق األمن اإلنساني وتحقيق الديمقراطية والتنمية البشرية
المستدامة ،ومن خالل هذه الوسائل يمكن تحقيق هذا النوع من األمن اإلنساني بدال من اللجوء الى الوسائل
االخرى العنيفة كاستخدام القوة العسكرية (أمين ،2012 ،ص .)14
ثانيا  -اللجوء الى القانون عند استخدام القوة العسكرية من قبل البعض:
فعندما تتجه مناطق النزاع الى استخدام القوة العسكرية وخاصة من قبل االنظمة البائدة االستبدادية ،والتي
تعتمد على استخدام القوة المفرطة والشرسة ،ففي هذه الحالة تتجه الدول إلى المنظمات الدولية من أجل
فض هذه النزاعات سواء كانت دولية او اقليمية ،حكومية أو غير حكومية ،كما تعمل هذه المنظمات على
المحافظة على الفرد والحفاظ على أمنه في مواجهة التهديدات الموجه إليه بشكل مباشر (أمين،2012 ،
ص.)15
ثالثا  -تدخل الدولة في االمن االنساني:
قيام الدولة بتسخير كافة اإلمكا نات الالزمة من اجل توفير االمن للمواطنين الذين يعيشون على أراضيها،
في ظل التهديدات التي تهدد أمنهم االنساني ،ودور الدولة في هذه الحالة ال يكون هامشيا ،وإنما تتدخل في
هذا األمر بما تملك من قوة (أمين ،2012 ،ص.)15
رابعا  -األبعاد االجتماعية لألمن اإلنساني:
يضع صناع القرار في الدولة عند استخدام لسياساتها األمنية واالقتصادية األبعاد االجتماعية نصب أعينهم،
حيث أن سياسات الدولة في المحافظة والحفاظ على األمن اإلنساني يجب أن تركز على حماية هذا الفرد
من كافة وسائل االضطهاد التي يتعرض لها من قبل االفراد االخرين في الدولة ،وكذلك محاربة االستعباد
ألي سبب كان (أمين ،2012 ،ص.)17
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خامسا  -التنمية البشرية المتوازنة:
وهي من المرتكزات البالغة األهمية في تحقيق األمن اإلنساني ،حيث ان االمن االنساني يعتبر مكسبا
لجميع األطراف في الدولة ،سواء كانت حكومية أو افراد ،حيث يبدا من الفرد باعتباره اللبنة االساسية
التي يعتمد عليها المجتمع الى ان يصل الى امن الدولة ،ألن الدولة في كثير من االحيان قد تكون ضد امن
المواطنين ،وفي هذه الحالة نكون أمام محاربة لألمن االنساني بدال من الحفاظ عليه (أمين،2012 ،
ص.)21
وترى الباحثة أن األمن اإلنساني يتكون من مجموعة من المفاهيم ،وأنه ال يوجد تعريف واحد محدد له،
ألن اإلنسان في األمن اإلنساني عبارة عن أمن الفرد على المستوى الصحي واالجتماعي واالقتصادي
والسياسي ،لذلك فإنه يجب المحافظة على الجانب الصحي للفرد من قبل الدولة ،من خالل توفير مستويات
جيدة من الضمان الصحي للفرد حتى يكون في صحة جيدة ويصبح قادرا على العمل واالنتاج في الدولة،
وكذلك الحال بالنسبة إلى األمن البيئي فالبيئة التي يعيش فيها الفرد ويتعلم فيها وصوال الى القيام بمهام
معينة و البدء بعملية اإلنتاج باعتباره من الموارد المهمة في الدولة ،وهو ما يطلق عليه الموارد البشرية
مهمة جدا في التأثير من الجانب االيجابي على استدامة هذا الفرد ،وكونه عنصر فعال في المجتمع وكلما
كانت هذه البيئة مساعدة على التفاعل بين الفرد والمجتمع ،كلما كانت الطاقة اإلنتاجية اكبر ومفهومها
اوسع بالنسبة لما سوف يقو م به الفرد في مرحلة النضوج وتأثيره على المجتمع ككل في تلك الفترة ،وهذا
االمر ايضا ينطبق على األمن االقتصادي فإذا كان الفرد يعيش في حالة اقتصادية جيدة كلما كانت الطاقة
اإليجابية لدى اكبر االمر الذي يساعده على العطاء بشكل أكبر ،وكلما كانت حالته االقتصادية رديئة
كلمات دنا مستوى الفرد في دعم المجتمع ،لذلك على جميع الحكومات أن تتدخل بشكل مباشر في المحافظة
على االمن االنساني ،الذي سوف يتطور من المجتمعات ويؤدي بالتالي الى التنمية المستدامة لها بشكل
افضل.
 :2.2.1دور المنظمات في الحفاظ على األمن اإلنساني
 :1.2.2.1دور المنظمات الدولية في الحفاظ على األمن اإلنساني
سعت المنظمات الدولية الى االهتمام بقضية حفظ السلم واألمن الدوليين خصوصا منظمة األمم المتحدة
التي تأسست سنة ( ،) 1945وبعد ذلك قامت هذه المنظمة بتأسيس محكمة العدل الدولية ،والتي تعتبر
من اهم اذرع منظمة األمم المتحدة ،بعد ذلك أسست المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى نظام روما
األساسي لسنة ( ) 1998والتي قامت بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الدوليين في جرائم القتل والتعذيب
واالبعاد القسري واالغتصاب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم االبادة الجماعية وجريمة العدوان ،كما تقوم
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هذه المنظمات الدولية بتأمين الالجئين وتسكينهم واالهتمام بالنساء واألطفال في المناطق التي تنشأ فيها
النزاعات ،والعمل على وقف االتجار بالبشر التي أصبحت ظاهرة واسعة االنتشار خاصة بعد الحروب
التي انتشرت في مناطق عديدة من منطقه الشرق االوسط ،وأودت بحياة الكثيرمن البشر وشردتهم (برنامج
االمم المتحدة االنمائي ،1994 ،ص.)23
لذلك سوف يتناول هذا البحث اهم هذه المنظمات اللي تعتني بموضوع االمن االنساني و هي منظمه االمم
المتحدة ،فقد تناولت منظمة األمم المتحدة مفهوم األمن اإلنساني وطرحته سنة ( )1994وقامت بتعريف
األمن اإلنساني ،بأنه كل ما يهدد حياة الفرد من أخطار ،واهتمت بموضوع اإلنسان وخاصة بعد الحرب
الباردة التي كانت موجودة بين الواليات المتحدة األمريكية من جهة وبين االتحاد السوفيتي من جهة اخرى،
و استمرت هذه الحرب الباردة لمدة طويلة من الزمن وانتهت بانهيار االتحاد السوفيتي و انقسامه الى الى
عدة دول ،فقامت منظمة األمم المتحدة بإصدار العديد من التقارير التي تعتني بتحديد هذا المفهوم والسعي
إلى تحقيق األمور المتعلقة به (درباش ،2007 ،ص ،)16فتطرق تقرير التنمية البشرية لسنة ()2015
الى مفهوم األمن اإلنساني ،بأنه من المبررات التي تهدف الى ابراز مفهوم األمن االنساني ،ومن أهم هذه
المبادرات ما يأتي:
أوال  -عالمية مفهوم األمن اإلنساني:
أن مفهوم األمن اإلنساني هو مفهوم عالمي ،وعلى جميع الدول االهتمام بهذا المفهوم وتوفير كافة الوسائل
من أجل تحقيق امن الفرد في المجتمع وصوال الى تحقيق التنمية المستدامة.
ثانيا  -التأثير الخارجي لألمن اإلنساني:
ان تعرض اي فرد في العالم الى تهديد أو خطر على حياته أو سالمته وأمنه ،فان ذلك يؤدي الى تهديد
الدول وتؤثر هذه المؤثرات السلبية حتى ولو كانت خارج حدود الدولة على ما يجري فيها.
ثالثا  -استخدام أساليب الوقاية في األمن اإلنساني:
الوقاية هي دائما خير من المعالجة بعد الحدث ،باستخدام أساليب الوقاية في الحفاظ على األمن اإلنساني
وتوخي الحذر فان الدولة في المقام األول توفر قدر الزما من التدخل من أجل المحافظة على األمن
اإلنساني ،وتكون في استعداد دائم الي خطر يحدث ،االمر الذي يؤثر بشكل عام على أمن الدولة والنظام
فيها.
رابعا  -حماية حقوق وحريات األفراد:
تعتبر هذه الحقوق والحريات من األمور االساسية التي نتجت عن تطور المجتمعات واتجاهها إلى االهتمام
بالفرد ،باعتباره اللبنة االساسية في المجتمع ،ونظرا ألهمية هذه الحقوق والحريات في المجتمعات
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الديمقراطية ،فقد نصت عليها دساتير هذه الدول بأن هذه الحقوق والحريات هي مصانة دستوريا ،باالضافة
الى القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية بصدد هذه الحقوق والحريات وتطبيقها في الواقع ،إذا
فالحقوق والحريات هي من األمور البالغة األ همية التي على الدولة مراعاتها عندما تقوم باالهتمام باألمن
اإلنساني.
 :2.2.2.1دور المنظمات اإلقليمية في الحفاظ على األمن اإلنساني
اهتمت المنظمات اإلقليمية بموضوع األمن اإلنساني بشكل كبير وذلك ألهمية هذا الموضوع على حياة
الفرد وحياة المجتمع في الوقت نفسه الفرد محور االهتمام من هو مشكل األساس الذي يبنى عليه المجتمع
لذلك أصبح موضوع االهتمام بالعمل اإلنساني من جميع جوانبه محل اهتمام هذه المنظمات لذلك سوف
يتناول هذا الفرع بعض المنظمات االقليمية والتي كان لها تاثير كبير على األمن االنساني ومن أهم هذه
المنظمات ما يأتي (حرب ،2010 ،ص :)30
أوال  -مبادرة األمن االنساني االفريقية
حيث تناولت هذه المبادرة األمن اإلنساني من جميع جوانبه ،من خالل بعض المنظمات االفريقية غير
الحكومية ،وكان عدد هذه المنظمات سبعة ،وكانت مهتمة بمبادئ حقوق اإلنسان والحريات الفردية والدفاع
عنها ب شتى الوسائل والسبل من مخاطر التهديد واالنتهاك ،وقامت بعقد مؤتمر من أجل دراسة األمن والسلم
في المنطقة االفريقية سنة ( )2000واشترك في هذا المؤتمر المنظمات التالية (أمين ،2009 ،ص :)95
.1

معهد التنمية وحقوق اإلنسان في افريقيا المقر الرئيسي في ناميبيا.

.2

معهد جنوب افريقيا للشؤون الدولية ومقره في دولة جنوب أفريقيا.

.3

منتدى السلم األفريقي ومقره في دولة كينيا.

.4

امانه حقوق اإلنسان لجنوب افريقيا ومقره دولة زيمبابوي.

نظرا لغياب اآلليات المناسبة لمحاسبة الحكومات وكذلك القياديين في افريقيا لبعدهم وعدم اهتمامهم
بتحس ين األوضاع واحترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،كان البد من وجود آلية غير رسمية حتى يتأكد
المجتمع الدولي من تنفيذ القادة األفارقة للتعهدات التي قطعوها على أنفسهم ،في االلتزام بالديمقراطية
وحماية حقوق اإلنسان ومحاربة الفساد والسيطرة على تجارة األسلحة ومنع تفشيها ،وحل المنازعات
بالطرق السلمية و تطبيق الحكم الرشيد وتمكين المجتمع المدني ،باالضافة الى محاربة الجريمة المنظمة
والقضاء على اإلرهاب ومصادر تمويله.
ثانيا  -مبادرة االتحاد األوروبي
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اتجهت السياسة المشتركة لدول االتحاد األوروبي في جوهرها نحو االهتمام بقضايا األمن اإلنساني ،كونها
تهدف الى تحقيق االستقرار السياسي ،باإلضافة إلى أن العديد من المفاهيم اإلنسانية تطورت في هذه
البلدان في مجال حقوق اإلنسان والمحافظة على الحريات والتنمية البشرية وإدارة األزمات واستخدام
الوسائل السلمية في حل النزاعات ،وعدم توجهها الى ال حل العسكري بما ينسجم مع مبادئ االتحاد
االوروبي وما يسعى الى تحقيقه من اهداف ،من اجل نشر الروح الديمقراطية في العالم وضمان احترام
حقوق اإلنسان والحفاظ على التراث ،وكذلك اإليمان بالتعددية للجنس البشري على أرض الدولة و أهمية
المشاورات بين أبناء الوطن الواحد لمواجهة االزمات ،حتى تتجه الى خيار استخدام القوة العسكرية،
وبدأت دول االتحاد األوروبي في التفكير بشأن األمن اإلنساني من خالل السيد خافيير سوالنا انا الذي
كان مفوضا للسياسة األمنية و الخارجية لالتحاد االوروبي سنة ( )2004سعيا منه إلى تحقيق األمن
اإلنساني من خالل إنشاء قوة مكونة من عدة دول أوروبية تهدف إلى الحفاظ على األمن اإلنساني (يوسف
واليازجي ،2009 ،ص  ،) 39و اعتمد االتحاد األوروبي في هذه االستراتيجية على عدة مبادئ ومن أهم
هذه المبادئ ما يأتي:
.1

يصبح االمن الثاني هدفا أخالقيا وقانونيا مباريات االتحاد األوروبي.

.2

الحصول على موافقة الشعب في حاله استخدام القوة العسكرية.

كما تناول االتحاد االوروبي موضوع المسؤولية التاريخية في المساهمة في تحقيق األمن في هذا العالم،
من خالل التدخل الدولي اإلنساني باستخدام السياسيين والخبراء من معظم دول االتحاد االوروبي ،من
اجل دراسة الظواهر األمنية وبلورتها من جديد ،واستخدام القوة العسكرية في حالة الضرورة من اجل
تحقيق األمن اإلنساني.
ثالثا  -مبادرات كندا واليابان الدولية
اتجهت اليابان مع ما ذهبت اليه االمم المتحدة من خالل برنامجها االنمائي من اجل تامين الحاجات اإلنسانية
الضرورية  ،سواء كانت البيئية أو الغذائية او الصحية او االجتماعية او االقتصادية ،واتجهت الى تحقيق
األمن اإلنساني من خالل المحافظة على األفراد وحمايتهم والحفاظ على كرامتهم ،من خالل محاربة الفقر
وأطلقت الحكومة اليابانية الكثير من المبادرات والتي شكلت على أساسها لجنة االمن االنساني سنة
( ،) 1999وأنشأت صندوق االمن االنساني وقامت بتمويله ،وسعت اليابان بكل قوتها الى الدفاع عن
حقوق االنسان وامنه في العالم ،من خالل االستراتيجيات التي قامت في وضعها في تلك المرحلة ،وتعتبر
اليابان قوة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي ،أما بال نسبة لدولة كندا فقد عملت على مفهوم التحرر من
الخوف و محاربة العنف بشتى اشكالها ،ومحاربه تجنيد األطفال وانتشال األلغام األرضية وإصالح كثير
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من القطاعات ،ومن أهمها القطاعات التربوية وأصبح التعليم فيها مجانيا ،باالضافة الى اإلصالح في
القطاع الصحي ،حيث تعتبر كن دا من أكثر الدول رعاية لصحة الفرد في العالم ،وأسست كندا شبكة األمن
اإلنساني وضمت ثالثة عشر دولة من مختلف دول العالم وهي (سويسرا ،تايالند هولندا ،النمسا ،كندا ،
األردن ،شيلي ،سلوفينيا ،مالي ،النرويج ،جنوب افريقيا ،أيرلندا ،واليونان)( ،علو ،2008 ،ص .)14
وشمل ت هذه الشبكة مجموعة من القضايا التي تهتم بها دولة كندا وكذلك الدول الحليفة معها الداخلة في
هذه الشبكة ومن أهم هذه القضايا ما يأتي (جودة ،2010 ،ص :)17
.1

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة استنادا الى ارادة الدول ،من خالل المعايير القانونية والحد

من التكلفة البشرية في الصراعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير ،من اجل عدم استنزاف الطاقة البشرية
في النزاعات والصراعات والحروب والتركيز على التنمية البشرية من خالل التعليم والصحة والبيئة
الجيدة التي يعيش فيها المواطنون ،وتأهيل هؤالء الى القيام بمهامهم على اكمل من اجل انجاح عملية
التنمية المستدامة في الدولة ،والتي تؤثر بدورها بشكل إيجابي على الطاقة اإلنتاجية لها ،فكلما كانت الدولة
تتجه في حماية المدنيين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم كلما نجحت في تحقيق األهداف التي تسعى اليها
في التطور من جميع النواحي االقتصادي والسياسي والعسكري والصحي والتعليمي إلى آخره (علو،
 ،2008ص .)23
.2

العمل على حفظ السالم ودعم األمم المتحدة وتطوير قدراتها من خالل قوات حفظ السالم ،وتنسيق

العمليات الت ي تقوم بها ،وكذلك االهتمام بدور المفاوضين السياسيين ومراقبة حقوق اإلنسان والذين يعملون
في المجاالت والقطاعات اإلنسانية ،من أجل االسترشاد بهم ،حتى تتمكن كندا والدول الحليفة لها في هذه
الشبكة من دعم منظمة األمم المتحدة والهيئات الدولية ،والتي تهدف الى حفظ السلم واألمن الدوليين،
واستخدام كافة الوسائل السلمية من أجل حل النزاعات حتى ال تتطور الى حرب طاحنة في المستقبل ،و
كذلك اللجوء إلى القوة العسكرية في بعض الحاالت ،استنادا الى الفصل السابع من ميثاق منظمة االمم
المتحدة اذا ما دعت الضرورة إلى استخدام القوة العسكرية.
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الفصـــل الثانــــي
مصادر تهديد االمن اإلنساني وأبعاده
يعتبر مفهوم األمن اإلنساني من المفاهيم التي يولى االهتمام به في المجتمعات الدولية المعاصرة ،حيث
يعد بانه اللبنة األساسية في بناء المجتمعات ،وإن اإلنسان بطبيعته يحتاج إلى األمن حتى يكون مستعدا من
الناحية النفسية إلى العمل على اكمل وجه ،وان يعيش بأمان في المجتمع ويحافظ على سالمة بدنه وصحته
واقتصاده وكذلك أمنه االجتماعي والسياسي ،لذلك برز مفهوم األمن االنساني من أجل تحقيق النتائج
المهمة في هذا السياق ،وبروز هذا المفهوم جاء نتيجة عدة حر وب انتهكت الحياة البشرية والتي كشفت
عن مدى خطورة التهديد الذي يتعرض له الفرد نتيجة الصراعات الموجودة بين الدول والكيانات على
أساس المصالح المختلفة في جميع أنحاء العالم ،فعملت المنظمات الدولية على تنظيم حياة الفرد وحمايته
من كافة أشكال المخاطر ،لذلك سوف يتط رق هذا الفصل الى مصادر األمن اإلنساني التي يعتمد عليها
من أجل مواجهة األخطار والتهديدات التي يتعرض لها اإلنسان ،ومن أهم هذه المخاطر هي المخدرات
واإلجرام المنظم دوليا ،وهي مهددات خارجية والمهددات الداخلية التي تتضمن الجوع و المرض وعدم
من اإلحساس باألمن ،وكذ لك سوف يتناول األبعاد التي يتضمنها مفهوم األمن اإلنساني والتي تؤثر على
اإلنسان بشكل مباشر وكما ياتي:
 :1.2مصادر تهديد االمن االنساني
يكون االمن االنساني في بعض الحاالت مهددا بالخطر وان هذا الخطر ياتي من مصادر اما أن تكون
خارجية واماكن داخلية ،ويكون ذلك م ن خالل االختالف في الجغرافيا والثروة والقوة بالنسبة للدول في
المجتمع الدولي ،وان هذا االمر الذي يؤدي الى تهديد بقاء االنسان على وجه األرض ،نتيجة النصر
للنزاعات التي تحصل بسبب اختالف المصالح بين الدول ،وتهدد هذه المصادر األمن اإلنساني برمته
كاالمن السياسي و الثقافي واالقتصادي والبيئي والغذائي (حسون ،2012 ،ص ،)5خالل استخدام القوة
العسكرية والتهديدات االقتصادية ،وكذلك انخفاض مستويات التنمية والمؤسسات الديمقراطية وعدم
االستقرار السياسي واالختالف االجتماعي ،باإلضافة إلى ظهور الجريمة المنظمة وجرائم اإلرهاب والتي
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ا صبحت جرائم عابرة للحدود وتنتهك كل القيم واألعراف وتؤدي بحياة الكثير من البشر وتعرضهم للخطر،
وكذلك التلوث البيئي الذي ينتج عن االستخدام غير المنتظم للصناعات و ظهور األوبئة واالمراض التي
تفتك بالكثير من البشر (برقوق ،2012 ،ص ،)4لذلك سوف يتطرق هذا المبحث الى اهم المصادر التي
تهدد األمن اإلنساني والتي سنصنفها الى صنفين كاالتي:
 :1.1.2المهددات الخارجية لألمن اإلنساني
يتعرض االمن االنساني الى العديد من التهديدات وقد تكون هذه التهديدات خارجية ألنها خارج حدود
المجتمع او الدولة التي يعيش فيها اإلنسان ،ولكنها تؤثر بشكل مباشر على أمن اإلنسان في داخل تلك
الدولة ،لذلك سوف يتطرق هذا المطلب الى اهم المؤثرات الخارجية التي تهدد األمن االنساني وكما يأتي:
أوال -الحروب والنزاعات الدولية:
ان الحروب والنزاعات الدولية تؤثر اثرا واضحا في االمن االنساني بسبب العديد من العوامل التي تقود
الى التأثير على حياة االفراد وحقوقهم االساسية في المجتمع والتي تؤدي بدورها الى تعثر التمتع بتلك
الحقوق ف ي ظل االوضاع التي يمر بها الفرد فترة قيام الحروب والنزاعات الدولية مثل الحرمان من الحق
في الحرية والحياة او الحق في الصحة والرعاية الصحية الالزمة والتعليم كبقية االفراد ،ولعل التدخالت
االنسانية تؤدي الى زيادة معاناة االفراد والتأثير السلبي على مفهوم حماية حقوق االنسان واالمن االنساني
عموما بما يخدم االفراد في تلك البلدان ،مما يعني ان تلك النزاعات قادت االفراد نحو مزيد من المعاناة
وعدم قدرتهم على التمتع بحقوقهم وتزايد اعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزيد من التعاون الدولي،
من اجل الحفاظ على وجودهم وبقائ هم كأفراد اوال ومواطنين ثانيا داخل دولهم (النعيمي.)2020 ،
ثانيا  -اإلرهاب الدولي:
تعتبر ظاهرة اإلرهاب من الظواهر البالغة الخطورة والتي تهدد األمن الدولي بشكل مباشر ،وكذلك فان
لها التأثير الكبير على اإلنسان ،وترتبط هذه الظاهرة بتجارة المخدرات واالنواع االخرى من التجارة مثل
التجارة باألعضاء الجسدية عبر شبكات إرهابية منظمة والتي تكون غير مشروعة و عابرة للحدود ،وان
بعض الظواهر التي يؤدي غيابها في الدول يكون سببا مباشرا في ظهور ظاهرة االرهاب ومن اهمها
انعدام الديمقراطية وانعدام احترام حقوق اإلنسان وقمع الحريات وعدم وجود الحكومات الرشيدة ووجود
أنظمة دكتاتورية فيها ،حيث تهدد ظاهرة االرهاب الوجود االنساني و تتحدث في المجتمعات بشكل
خطير ،األمر الذي يؤدي الى ارباك االمن فيها ،فهي تسعى الى احداث الفزع والهلع بين افراد الدولة،
وتزداد خطورته من خالل

اإلمكانيات الض خمة التي يحصل عليها القائمين باالعمال اإلرهابية
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ويستخدمونها في أعمالهم ،وغالبا ما تتخطى هذه األعمال حدود الدول وتكون اهدافها سياسية او ثقافية او
اقتصادية او غيرها (حسون ،2012 ،ص)9
كما تظهر هذه الظاهرة غالبا في الدول التي ال يوجد فيها عدالة في توزيع الثروات ،فقد عرف القانون
الدولي ظاهرة االرهاب سنة ( ) 1973بأنها مجموعة من األفعال الموجهة نحو الدولة والتي تخطط الى
إيجاد حالة معينة من الذعر في عقول مجموعه معينه من الناس او عامة الناس (البداينة،2010 ،
ص ،)154كذلك ال يمكن تحديد الموقع الجغرافي للعمليات اإلرهابية التي يقوم بها االرهابيون ،النها تهدد
جميع الدول القوية منها والضعيفة ،ومن اهم مصادر تمويل االرهاب هي االتجار بالمخدرات والتجارة
باألسلحة وتبييض االموال وغيرها.
ومن الطرق التي يستعملها االرهابيين في العمليات االرهابية ،وتتنوع بعدة انواع اهمها التفجيرات
واست خدام السالح الكيميائي في التسميم كما حصل في طوكيو سنة ( )1995من قبل جماعات (اون)
االرهابية ،و ال يمكن محاربه االرهاب بالقوة العسكرية ،فليست الدول هي من تقوم بهذه العمليات بل انها
مجموعات ال يمكن السيطرة عليها وال يمكن محاربتها بالقوة العسكرية النها تعمل في الخفاء في اغلب
االحيان ،وللعمليات االرهابية دوافع عديدة منها سياسية او مصلحية او اقتصادية او اجتماعية ،فهم يرهبون
المدينين ويشعرونهم بالخوف والهلع ،ويستعملون العنف المفرط في ذلك ،وكل هذه االمور تؤثر بشكل
مباشر و سلبي على االمن االنساني ،وهي من العوامل الخارجية التي يكون لها دور كبير في هذا المجال
(حموم ،2004 ،ص.)60
ثالثا  -تبييض وغسيل األموال:
تعتبر ظاهرة غسيل األموال من الظواهر المنتشرة جدا في العالم ،وهي المصدر األساسي لالموال
المتحصلة بشكل سهل ،من خالل سلسلة من اإلجراءات التي تؤدي الى ظهور المال غير الشرعي بمظهر
شرعي ،فهذا المال يتحصل بطرق غير شرعية مثل القيام بالجرائم المنظمة العابرة للحدود ،ومن اجل
عدم المالحقة القانونية ألصحابها ،فان أصحاب األموال غير المشروعة يقومون بعملية غسيل األموال
وتبييضها ،ومن األمثلة على هذه األموال غير المشروعة هي تجارة المخدرات (الطيب ،2005 ،ص،)20
باإلضافة الى االموال المتحصلة من الفساد ،وأصبحت ظاهرة غسيل األموال من ظواهر الجريمة المنظمة
في العصر الحديث.
حيث تلجأ العصابات المنظمة والتي تعمل في مجال المخدرات وحيتان الفساد في الدول الذين يقومون
بسرقة اموال شعوبهم وكذلك الشركات الضخمة والتي تتهرب من الضرائب بتوزيع األدوار في ما بين
العديد من األشخاص في أكثر من بلد ،لذلك فإنها جريمة عابرة للحدود بين الدول ،وقد يستخدم الفاسدون
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في كثير من الدول والذين سرقوا اموال شعوبهم هذه الطريقة على المستوى العالمي (العدوي،2007 ،
ص ،) 23ويستخدمون هذا األمر في تهريب أموال شعوبهم التي سرقوها ،وتفيدهم سرعة نقل األموال
من خالل االنظمة االلكترونية الحديثة في عملية تبييض االموال او غسيلها ،كما تعمل على زيادة أنواع
الجرائم الخطيرة كجرائم المخدرات واالتجار باألسلحة اضافة الى الفساد المستشري في كثير من الدول،
لذلك فان هذه الظاهرة تعتبر من اخطر العوامل الخارجية والتي تؤثر على امن االنسان بشكل سلبي في
كثير من االحيان وتهدده (الصيفي واخرون ،1999 ،ص.)107
رابعا – تجارة المخدرات:
تعتبر تجارة المخدرات من أخطر أنواع التجارة في العالم ،وان المتاجرون في مادة المخدرات غالبا ما
يكونون على درجة عالية من الثراء ،وهي من أبرز أنواع الجريمة المنظمة في الوقت الحالي ،وتتصف
هذه الجريمة بالعديد من المواصفا ت ،حيث يقوم بها أشخاص مختلفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة
في هذا المجال ،من اجل تحقيق أهدافهم الغير مشروعة ،و يقوم هؤالء االشخاص بالتخطيط لهذا النوع
من الجرائم ،من حيث كيفية اختيار العناصر القادرة على تنفيذ مخططاتهم في هذه التجارة غير المشروعة
(الصيفي واخرون ،1999 ،ص ،) 106من خالل الثغرات االقتصادية الموجودة في اقتصادات الدول،
حتى يتمكن هؤالء التجار من تحقيق أهدافهم ،كما ان هذه الجريمة هي جريمة عابرة للحدود ،وأن الذين
يعملون عليها هم من جنسيات مختلفة وليس من جنسية واحدة ،وهذه الجريمة تؤثر بشكل سلبي ومباشر
على األمن اإلنساني ،و هي من العوامل الخارجية التي لها تأثير قوي وفتاك على األمن اإلنساني(الصيفي
واخرون ،1999 ،ص 106وما بعدها).
وتؤثر الظاهرة  -تجارة المخدرات  -على اقتصادات الدول وصحة مواطنيها ،وتؤدي في كثير من االحيان
الي الفساد والسرقة ،حيث ان الذين يعتادون على تناول المواد المخدرة عندما يكونون غير قادرين على
شرائها نتيجة اإلدمان ،فانهم يسعون الى الحصول على المال بأي طريقة من اجل الحصول على هذه
المادة المخدرة ،ولذلك فان الفساد ينتشر في المجتمعات نتيجة هذه الظاهرة ،وبالرغم من ان الدول قد تتخذ
جميع اال حتياطات الالزمة من اجل منع هذه الظاهرة ،الى ان امكانياتها ال تستطيع الحد منها ،ألنها جرائم
خطيرة ويشترك فيها العديد من اصحاب السلطة والنفوذ في الدول(الصيفي واخرون ،1999 ،ص106
وما بعدها).
خامسا  -االتجار باألسلحة غير المشروعة دوليا:
تعتبر عملية االتجار باألسلحة غير المشروعة من األمور البالغة الخطورة على األمن االنساني ،حيث ان
هنالك العديد من التجار الدوليين الذين يقومون باالتجار باالسلحة التي تعتبر األداة الرئيسية التي تقوم بها
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الجريمة المنظمة بشكل غير مشروع ،ويحركها تجار األسلحة حيث ويقومون بعقد الصفقات بين تجار
األسلحة الرئيسيين اي المصدرين لها وبين المستهلكين الذين يقومون باستعمالها ،وغالبا ما يكون هؤالء
المستهلكين هم تابعين الى جماعات او اثنيات تعتمد على العنصرية في تعاملها مع االخرين ،واما المنتجين
فهم دول تقوم بانتاج هذه االسلحة من اجل بيعها الى جماعات معارضة لحكومات معينة اول ثوار محددين
او جماعات مسلحة تهدف الى الحصول على المال بأي طريقة كجماعات المافيا والتي تكون عابرة لحدود
الدول وتتاجر في األشياء الممنوعة والتي تسبب أضرارا كبيرة كالمخدرات (الكوم ،1999 ،ص.)60
وتعتمد الجماعات التي تقوم بالجرائم ا لمنظمة بشكل رئيسي على األسلحة غير المشروعة و تقوم بزرع
الفتن والنزاعات بين الطوائف واالثنيات وكذلك بين الدول ،من أجل إنشاء أسواق جديدة لألسلحة التي
يقومون بترويجها فيها ،والتي تؤدي الى صعوبة ايجاد الحلول بالنسبة لهذه النزاعات في الدول المتنازعة،
وان هذه ا الساليب غير المشروعة في االتجار باألسلحة قد اثرت بشكل كبير على األمن االنساني وسالمته
خصوصا وأنه ال توجد هنالك قوانين محددة وواضحة بالنسبة لتجارة االسلحة في العالم وان الدول التي
تقوم بإنتاج هذه االسلحة فأنها ال تلتزم باالتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتع لق بتجارة االسلحة ،باإلضافة
الى وجود مجموعات ارهابية تعتمد على هذه االسلحة من اجل تحقيق مصالحها ،وتهدد االمن االنساني
من اجل الحصول على المكاسب المالية والسياسية ونشر االيديولوجيات الخاصة بها في العالم (عبداللطيف،
 ،2004ص.)40
سادسا  -اإلتجار باإلنسان:
يعتب ر االتجار باإلنسان من أخطر أنواع االتجار في العالم ،حيث انه يضرب جوهر وجود االنسان وكيانه
الذاتي ،وهنالك العديد من االسباب التي تؤدي الى ضعف اإلنسان و تعرضه لهذه األنواع من التجارة،
ومن اهم هذه االسباب العوز والفقر الشديد الذي يؤدي الى ان يقوم االنسان بهذه األعمال غير من ناحية
وان يزيد رقعة ومساحته هذا النوع من التجارة والتي تكون عابرة للحدود ،وقد تكون هذه التجارة بإرادة
هؤالء االفراد او بغير ارادتهم ،استنادا الى الظروف التي يعيشون فيها ،وتكون السلعة في هذه التجارة
هي االنسان وخاصة النساء واألطفال ،ويتم من خاللها تشغيلهم في المنازل في خدمة بعض العائالت او
االستفادة منهم في الحروب والمعارك الطائفية ،والتي ال يعرفون الهدف منها فهم وقود هذه المعارك ،كما
ان الظروف االقتصادية الصعبة تجبر هؤالء االفراد على ان يكونوا سلعة سهلة لهذا النوع من التجارة
وان يشاركوا في ه ذه الحروب الطاحنة .وقد تكون ظروف بعض الدول وهشاشتها من الناحية األمنية
مساعدة لهذا النوع من التجارة (عبد اللطيف ،2004 ،ص.)70
فنالحظ ان هذه الشبكات التي تعمل في مناطق الحدود بين الدول وتنشئ أسواق جديدة عبرها ،حتى تتمكن
من السيطرة على هذا النوع من التجارة ،وقد سعى المجتمع الدولي الى الحد من هذه الظاهرة ،اال انه لم
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يستطيع السيطرة عليها نتيجة تدخل بعض الحكومات في هذا النوع من التجارة المربحة ،وهنالك العديد
من السياسيين والمسؤولين في الدول والذين ينضمون بالخفاء الى عصابات المافيا من اجل الحصول على
المصالح والمكاسب المادية والتي تكون كبيرة ،االمر الذي ادى الى ان هؤالء التجار وسعوا من تجارتهم
غير االنسانية ،وعدم خوفهم من االجراءات العقابية الرادعة فهم محميون تحت الستار هؤالء المسؤولين،
لذلك تعتبر عملية االتجار بالبشر او االنسان من اخطر انواع االتجار في العوامل الخارجية التي تؤثر
على االمن االنساني بشكل سلبي ومباشر.
 :2.1.2المهددات الداخلية لألمن اإلنساني
هناك عدد من المهددات الداخلي ة والتي تؤثر بشكل مباشر على األمن االنساني وتعرضه للخطر ،ومن اهم
هذه المهددات ما يأتي:
أوال  -فشل النخب القيادية (فساد الحكم واالدارة)
ان فشل النخب القيادية وفساد الحكم واإلدارة يمثل التهديد األول الذي يصيب االمن اإلنساني بالضرر،
فالتجارب البشرية المتعلقة بأنظمة الحكم الفاسدة والتي غالبا ما تكون شمولية ودكتاتورية تبين سوء استخدام
السلطة التي تتخذ قرارات مصيرية تمس صميم االمن اإلنساني مثل النظام العراقي السابق في عهد الرئيس
العراقي صدام حسين الذي حدثت في عهده ثالثة حروب أدت الى مقتل مئات االالف من االفراد.
ثانيا  -التدهور االقتصادي:
حيث يعاني األمن اإلنساني كثيرا وفي كثير من البلدان ،نتيجة االقتصادات الهشة الموجودة في تلك البلدان
فالفرص المتاحة أمام األفراد تكون قليلة من أجل الحصول على المبالغ المالية الكافية التي يؤمنون بها
معيشتهم ،االمر الذي يؤدى بهم الى الخوف من الجوع والعوز ،وانهم يعيشون حالة من عدم االستقرار،
والى تولد الشعور لديهم بالفاقة والحاجة والخوف من االخرين وعدم االستقرار النفسي ،كما يشعرون
بالخطر على حياتهم بشكل دائم (برنامج االمم المتحدة االنمائي ،2009 ،ص.)99
ثالثا  -أزمة الجوع:
وهي من األ زمات التي تؤثر على األمن اإلنساني بشكل كبير ،حيث يعاني األفراد من الجوع التي تؤدي
في كثير من االحيان الى هالك الجنس البشري ،وخاصة في حاالت الفقر المدقع ،وهذه الحاالت موجودة
في العديد من الدول الفقيرة وخاصة الموجودة منها في القارة السمراء في افريقيا ،والتي تفتقر إلى الموارد
االقتصادية وال يوجد فيها توزيع عادل للثروات ،االمر الذي يؤدي الى افتقار عدد كبير من ابناء الشعب،
وان الزمرة الحاكمة في هذه البلدان تكون فاسدة الى حد كبير ،وان كثير من هذه الدول تعاني من أزمة
الجوع بسبب عدم توفر الغذاء الالزم لبقائهم عل ى قيد الحياة (العدوي ،2007 ،ص.)14
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رابعا  -انتشار األوبئة واألمراض:
هناك العديد من األمراض واألوبئة التي انتشرت في دول العالم المختلفة ،نتيجة ضعف النظام الصحي
لديها ،وكذلك عدم اخذ االحتياطات الالزمة من أجل الوقاية من هذه األمراض واالوبئة ،باإلضافة إلى
تأثي ر تلوث البيئة وتلوث مياه الشرب و عدم قدرة حصول األفراد على الخدمات الصحية التي تحفظهم من
هذه األوبئة و األمراض (منتصر ،2008 ،ص ،) 12كااليدز والتهاب الكبد الفيروسي باإلضافة إلى
الفيروسات الحديثة والتي أثرت بشكل كبير على البشرية ومن أهمها فيروس (كورونا المستجد Covid -
 ) 19يسعى المجتمع الدولي الى محاربته بكافة الوسائل ويعتبر من اهم المخاطر الداخلية على األمن
اإلنساني.
خامسا  -استخدام العنف:
يالحظ زيادة نسبة هذه الظاهرة في الدول التي ال تتبنى أنظمة ديمقراطية ،والتي تكون هشة من الناحية
األمنية ،فان تعرض األفراد ف ي هذه الدول الى كافة أشكال العنف الذي يهدد حياتهم و صحتهم ،وقد يكون
هذا العنف من قبل الدولة كالتعذيب البدني والمالحقه نتيجة اختالف االراء المختلفة والرأي االخر،
والمناهضة للحكومة او انتشار الطائفية او االثنينة اوالعرقية من قبل افراد او عصابات معينة في الدولة،
و قد تكون موجهة ضد فئات محددة كاألطفال والنساء ،وتنتشر هذه الظواهر التي يستخدم فيها العنف في
الدول الفقيرة من الناحية االقتصادية ،وخاصة الموجودة منها في القارة االفريقية و منها الصومال مثال،
حيث زادت فيها األوبئة واألمراض والمهاجرين غير الشرعيين ،نتيجة لعدم توفر االمن في داخل الدولة،
باإلضافة الى عدم تحصين الحدود بشكل جيد والوضع االقتصادي المزري ،لذلك فان أالفراد في هذه
الدول يكونون مهددين في امنهم االنساني بشكل دائم (منتصر ،2008 ،ص.)24
 :2.2أبعاد االمن اإلنساني
ظهر مفهوم األمن اإلنساني بعد الحرب العالمية الثانية بشكل رئيسي ولو أنه كان موجودا بعد الحرب
العالمية األولى ،كيف استخدم هذا المصطلح بشكل اوسع واوضح بعد تعرض البشرية الى كوارث كبيرة
ودمار شامل شمل أغلب بلدان العالم وراح ضحية هذين الحربين ما يقارب المائة مليون فرد في المجتمع
الدولي ،مما ادى بالبشرية إلى إيجاد حالة من األمن لإلنسان حتى يستطيع االستمرار في حياته دون ان
يشعر بالخوف او الجوع أو المرض وكل ما يهدد سالمته البدنية ،اال ان هذا االمر برز بشكل كبير في
تقرير منظمة التنمية البشرية في سنة ( )1994والذي صدر من خالل برنامج االمم المتحدة االنمائي،
وتطرق هذا التقرير الى االمن االنساني من األمور الضرورية لإلنسان (تقرير التنمية البشرية،)1994 ،
وعرفه بأنه حقوق اإلنسان في التمتع بالحرية واالبتعاد عن الخوف واألمن ضد الجوع والفقر والمرض
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وغيره وركز التقرير على اعتبا ر األمن اإلنساني كنتيجة عدد من األبعاد وهي سبعة في مجموعها ومن
أهم هذه األبعاد البعد االقتصادي والبعد الغذائي والبعد الصحي والبعد البيئي والبعد الشخصي والبعد
االجتماعي والبعد السياسي ،لذلك سوف يتطرق هذا المبحث الى هذه األبعاد بشكل وافي.
 :1.2.2البعد الشخصي
يمكن تعريف األمن الشخصي باعتباره حماية جسد الفرد من االعتداء عليه من قبل القوى الخارجية ،وقد
تكون هذه القوة موجودة داخل الدولة وخارج الدولة من قبل مجموعة من األشخاص الذين يستخدمون
العنف ،وقد يكونوا تابعين للدولة ،وكذلك يسعى األمن الشخصي إلى حماية الفرد من اي اعتداء من قبل
االشخاص الذين يتميزون باالنحراف عن الطريق المستقيم ،ومن اهم ما يشكل خطرا على االمن الشخصي
لإلنسان هي الجريمة التي يقوم بها الجاني ،خصوصا الجرائم الواقعة علي األشخاص كالضرب واإليذاء
والشروع في القتل وغيرها من الجرائم االخرى التي تمس جسم اال نسان ،كما يؤثر األمن الشخصي بشكل
مباشر على االمن االنساني وهو من اهم أبعاده ،حيث يركز على كيفية تأمين حياة البشر في ظل وجود
نزاعات وصراعات مستمرة ،وكذلك وجود الجرائم التي تتصف بالتنظيم كجرائم غسيل األموال واالتجار
بالبشر وجرائم األسلحة واالتجار بالمخدرات (حموم ،2004 ،ص.)50
حيث أن الجماعة التي تقوم بهذا النوع تتميز بالعنف في استعمال القوة من اجل الحصول على مكاسب
غير مشروعة ،باإلضافة الى وجود الجرائم من التي تهدد النسل البشري و تودي بحياة الكثير منهم ،كذلك
التعرض الى العنف الجسدي نتيجة هذه الجرائم وخاصة في الحروب والنزاعات ،باإلضافة الى الصراع
العنيف ،حيث تستخدم فيه القوات المسلحة ومن أخطر أنواع التهديدات التي تهدد األمن الشخصي هي
التهديدات التي تقع عليه من قبل الحكومة ان التي ينتمي اليها ،فالحكومة تتميز بالقوة من خالل استخدام
الياتها العسكرية والقمعية (علو ،2008 ،ص ،)12االمر الذي يؤدي الى سلب حقوق االنسان االساسية
منه والصراع بين الحكومة والفرد يكون من خالل االحتجاجات والمظاهرات التي يقوم بها المحتجون من
اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة ،والتي لم يحصلوا عليها من قبل الدولة بشكل عادل.
فتقوم الدولة بوضع هؤالء الم تظاهرين في خانة االرهاب ،وتقوم في نفس الوقت بمحاربة هذه المظاهرات،
وقد تقوم بعمليات قتل وتعذيب جسدي لهم ،وتقوم الدوله بهذه االعمال بشكل غير مشروع وخفي ،االمر
الذي يؤدي الى صعوبة حصر خاص الذين يتعرض بهذا النوع من التعذيب الجسدي ،الن االنسان من
حقه المحافظة على حياته وصحته والعيش في وسط نظيف ،االمر الذي يؤدي الى المحافظة على جسده
وحياته ،كما يعرف االمن الشخصي ايضا بانه حماية الفرد من العنف سواء كان مشروعا او غير مشروع
(حسين ،2001 ،ص ،) 55والعيش في محيط نظيف او نقي خالي من التهديدات االرهابية والمخدرات
والعنف ا لنفسي وغيره من أنواع العنف ،كما نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك العهدين الدوليين
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لحقوق اإلنسان ،وخاصة على العهد الدولي للحقوق المدنية واالجتماعية الذي صدر سنة ( ،)1966و
كذلك في االعالنات الداخلية وقوانين الدول من أجل الحد من االعتداء على جسد اإلنسان وحياته ،والذي
يلحق به االذى في أمنه الشخصي والمحافظة على كل مظاهر األمن الشخصي الذي يؤدي الى الحفاظ
على األمن اإلنساني (مختار ،2001 ،ص.)16
 :2.2.2البعد الصحي
كلما كان الفرد سليم من الناحية الصحية كلما كان أكثر قدرة وفعالية في المجتمع الذي يعيش فيه ،وتعتبر
الصحة من األمور البالغة األهمية التي يجب االهتمام بها من قبل الدولة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد
في سبيل تطور المجتمعات ،فنجد أن هناك الكثير من األوبئة واألمراض تطورت مع مرور الزمن وقد
يكون إيجاد والعالج لهذه األمراض صعبا في بدايته حتى يتمكن الطب البشري من معالجتها ،و رغم
التطور في العالج والبحوث المتعلقة باألمراض وكذلك التحليالت المرضية ،اال ان االنظمة الصحية ليست
موزعة بشكل عادل في المجتمع الدولي (مختار ،2001 ،ص ،)20فهنالك دول أنظمتها الصحية متطوره
بشكل كبير بحيث ان الفرد فيها يكون محصنا من الناح ية الصحية من خالل الحصول على اللقاحات
الضرورية في حياته التي تحميه من خطر اإلصابة باألوبئة واألمراض ،وهنالك دول يكون النظام الصحي
فيها هزيال وضعيفا جدا ويعاني البشر في هذه المجتمعات من األمراض التي يمكن الوقاية منها ،ولكن
ليس هنالك الرعاية الصحية التي تمنح هم الصحة ،كما تنتشر هنالك األمراض القاتلة التي أصبحت خطرا
كبيرا جدا تتعدى حدود الدول ،حيث ان انهيار األنظمة الصحية اصبح خطرا كبيرا يهدد المجتمع الدولي
بشكل كامل ويتعدى حدود الدول من دولة الى أخرى (علو ،2008 ،ص.)22
لذلك فان األمن الصحي يسعى الى تحقيق الحد ا الدنى من الوقاية من األمراض بالنسبة للفرد والحفاظ على
طريقه حياته بشكل صحي ،كما ان االمراض التي تصيب االنسان في المجتمعات الفقيرة ومنها االمراض
المعدية واالوبئة قد تؤدي الى وفاة عدد كبير من البشر في تلك الدول ،و ان العدد الكبير منهم موجودين
في القرى واالري اف والتي يكون النظام الصحي فيها اضعف ما يكون ،ومن االمور التي تؤدي الى ضعف
النظام الصحي بالنسبة لإلنسان هي سوء التغذية وعدم توافر االدوية والعالجات الطبية والمياة الصالحة
للشرب ،باإلضافة الى ضعف الرعاية الصحية ونقص اللقاحات او عدم توفرها في كثير من االحيان ،وان
هذه االنظمة الغذائية الهزيلة في الكثير من الدول التي تعيش تحت خط الفقر ومن اهم هذه الدول الدول
التي تتواجد في القارة االفريقية ،حيث تكون الموارد االقتصادية ضعيفة جدا في تلك الدول وليس لديها
الموازنات الكافية والتي تستطيع من خاللها بناء االنظمة الصح ية الجيدة وتوفير الرعاية الصحية الالزمة
للمواطن (علو ،2008 ،ص ،) 25بل ان كثيرا من هذه الدول تعتمد على المساعدات المعونات التي تقدم
اليها عن طريق الدول الكبرى والتي تتمتع باالقتصادات الهائلة في العالم والتي تسيطر على االقتصاد
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العالمي ،تعاني من انعدام االمن ا القتصادي بشكل كبير ،لذلك فان االمن الصحي يعتبر من األمور البالغة
االهمية ،وبعد من األبعاد التي تؤثر بشكل مباشر على األمن اإلنساني في العالم.
 :3.2.2البعد الغذائي
يتأثر األمن اإلنساني بمجموعة من األبعاد ومن اهمها البعد الغذائي واألمن الغذائي ،كما يعني االمن
الغذائي الحفاظ على الفرد من خطر المجاعة والجوع ،وهو حق اإلنسان في الحصول على الغذاء الالزم
لكي يبقى على قيد الحياة ،وتؤثر نوعية الغذاء الذي يتناوله اإلنسان وقت تناوله على البعد الغذائي ،وقد
نصت العديد من االتفاقيات والعهود الدولية على األمن الغذائي (حموم ،2004 ،ص ،)73ومن هذه العهود
العهد المتعلق بالحقوق االقتصادية حيث جاء في المادة ( )11على أنه لكل فرد الحق في مستوى غذائي
مالئم له ولعائلته والحق في الملبس و المسكن والحق في ان يحصل على الغذاء وان يكون بعيدا عن خطر
الجوع ،كما أكدت القمة العالمية للغذاء والتي عقدت في روما في ايطاليا سنة ( )1996على األمن الغذائي
واعتباره من الحاجات والحقوق الرئيسية التي ال يمكن أن يفرط فيه االنسان ،حيث نجد انه في الوقت
الحاضر هناك عدد كبير من األفراد الذين يعيشون في ظروف معيشية سيئة جدا في فقر مدقع وتحت
خطر الجوع والفقر وال عوز ،األمر الذي يؤدي بهم الى فقدان االمن الغذائي والذي يؤثر بدوره بشكل
مباشر على األمن اإلنساني (مختار ،2001 ،ص.)18
ويعاني الكثير من البشر من سوء التغذية في العديد من الدول ،التي تكون الثروات فيها موزعة بشكل
غير عادل ،وخاصة في دول القارة اإلفريقية ودول العالم الثالث ،وان شريحة قليلة من الشعب هي التي
تكون تنعم ببيئة جيدة من االمن الغذائي الجيد بينما تعاني الشرائح المجتمع االخرى من سوء التغذية
وصوال الى حد عدم الحصول على الغذاء كقوتهم اليومي ،وقد يحصل على الوجبه الغذائية في ذلك اليوم
وال يضم ن حصوله عليها في اليوم التالي ،اي انه يكون تحت تهديد الفقر او تحت تهديد بقائه على قيد
الحياة ،ونجد ان االمن الغذائي عرف بانه قدرة الدولة في الوصول الى قاعدة انتاجية سنوية استهالكية
تركز على مستوى االستهالك الغذائي (علو ،2008 ،ص ،)15باعتباره من عناصر االمن الغذائي.
كما يعرف البنك العالمي االمن الغذائي على انه مدى حصول االفراد في كل االوقات على الغذاء من اجل
شموله بالحماية الصحية والمحافظة على امنه الغذائي ،كما يحصل الفرد على الغذاء االساسي الذي يضمن
حياته في الظروف االعتيادية ،اال ان نقص القدرة الشرائية لكثير من االفراد في الدول التي تعاني من
اقتصاد هزيل ،تؤدي الى ضعف االمن الغذائي لإلنسان ،كما يتحقق االمن االنساني بحصول االفراد على
اغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاته الغذائية حتى يتمكن من العيش والقيام بالنشاطات الضرورية اليومية،
وتعاني كثير من شعوب العالم الت ي تعيش في واقعين من بعدها عن األمن الغذائي ،ومن هذه البلدان البلدان
الموجودة في القارة االفريقية في افريقيا والصحراء الكبرى وايضا بعض بلدان جنوب آسيا ،األمر الذي
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يؤدي الى وفاة الكثير من شرائح مجتمعاتهم ،ومن أهم هذه الشرائح االطفال والنساء الذين هم الحلقة
األضعف في هذه البلدان (مختار ،2001 ،ص.)19
 :4.2.2البعد االقتصادي
يركز المجتمع الدولي بشكل كبير على البعد االقتصادي والذي يكون له التأثير البالغ على األمن اإلنساني
في المجتمعات الحالية ،اذا انه ال يمكن التطرق الى موضوع التنمية البشرية من دون التطرق الى موضوع
األمن االقتصادي ،حيث أن االقتصاد يجب ان يكون سليما متعافيا حتى تستطيع الدولة من تطوير برامج
التنمية البشرية من جميع الجوانب ،من صحة وغذاء وتعليم فإذا كان اقتصاد الدولة ضعيفا فإنها ال تتمكن
من توفير هذه االشياء التي تساعد المواطن على التعافي ،وكذلك تقل قد رته على االنتاج وتصبح الدولة
عاجزة عن مواجهة الظروف التي قد تعترض طريقه في الحياة  ،وبذلك يكون هذا الفرد غير قادر على
بناء المجتمع في ظل االقتصاد الهزيل والهش ،اما اذا كان هذا االقتصاد قويا متينا فان الدولة تكون قادرة
على بناء الفرد الذي يستطيع ان يزيد من عملية اإلنتاج في الدولة ،و يفيد المجتمع حيث يكون له دور
بارز في بناء مجتمع قوي من جميع الجوانب (ستيغلتز ،2003 ،ص ،)45اذا فيجب ان يكون االقتصاد
مستقرا حتى يتمكن المجتمع من الثبات واالستقرار فاغلب اقتصادات الدول أصبحت مترابطة مع بعضها
البعض في شتى المجاالت.
وأي خلل يصيب اقتصاد دولة معينة فإنه يؤثر على اقتصاد الدول االخرى ،لذلك يسعى األمن االقتصادي
الى اتخاذ االجراءات الالزمة من أجل حماية االقتصاد الداخلي والوطني للدول من مخاطر التدخالت
االقتصادية للدول الكبرى في المجتمع الدولي والتي تسمى بالعولمة االقتصادية ،والعمل على استقرار
االقتصاد داخل الدول وعلى الصعيد العالمي في نفس الوقت ،فاذا ما كان االقتصاد غير مستقر فان ذلك
يؤثر بشكل كبير وسلبي على حياة البشر ،ويجعل الفرد في دائره تهديد مستمر ،ويجعله غير قادر على ان
يعيش حياة طبيعية ،وفي يومنا هذا يوجد الكثير من ال بشر في ظروف اقتصادية يرثى لها ،وهي التي
تسمى بالفقر المدقع ،النهم يعيشون تحت خط الفقر و ال يجدون لقمة العيش التي يسدون بها رمقهم في
اليوم (محتار ،2001 ،ص.)25
وفي مجتمعات اخرى نجد ان هنالك اشخاص يعيشون حياة مرفهة نتيجة لالقتصاد القوي لهذه الدول،
باإلضافة ا لى وجود وظائف ثابتة يستطيعون من خاللها العيش في حياة كريمة ،فاذا كان االنسان ال
يستطيع توفير لقمة العيش له وألسرته فانه يعيش في خطر اقتصادي ،وتهديد لالمن االقتصادي والغذائي
والتعليمي والى ذلك من االمور التي تمس حياته االقتصادية ،اذا فالحل يكون في توفير دخل معين لكل
فرد يستطيع من خالله العيش في حياة كريمة ،من خالل برنامج اقتصادي قوي يعمل على توفير شبكة
اقتصادية تغطي أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع ،إال أن البشرية اآلن تعاني من خط الفقر وخاصة
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في الدول األفريقية النامية ،والتي تعاني من مشاكل عديدة في عدم وجود فرص كافية في الوظائف لكل
فرد وارتفاع نسبة البطالة فيها ،االمر الذي يهدد األمن االقتصادي للفرد في هذه الدول (علو،2008 ،
ص.)26
 :5.2.2البعد البيئي
تعتبر الطبيعة هي التي تحافظ على توازن الحياة بالنسبة للكائنات الحية ،فإن النباتات واألشجار تقوم على
اعاده صناعة غاز االوكسجين والذي يعمل اذا على ادامه حياة الكائنات الحية على وجه األرض ،لذلك
فإن الدول تهتم في المحافظة على البيئة الطبيعية التي يعيش فيها اإلنسان على المدى الطويل ،من خالل
منع األفراد من تخريب الطبيعة و قطع األشجار ،األمر الذي يؤدي الى خراب البيئة التي تساعده في
االستمرار في الحياة ،باإلضافة الى نقص المياه الصالحة للشرب والتي تعتبر من المشاكل البالغة االهمية
وخاصة في بلدان القارة االفريقية ،حيث ان المياه في هذه القارة تكون مصادرها ضعيفة وقت تكون
معدومة في كثير من المناطق والحصول عليها امر في غاية الصعو بة بالنسبة لألفراد الموجودين في هذه
المناطق ،وتعتبر من أهم التهديدات التي تهدد الحياة البشرية (علو ،2008 ،ص.)24
باإلضافة إلى التلوث البيئي واالحتباس الحراري الذي يعتبر من اهم اسبابه المصانع واآلالت تطلق
الغازات السامة تؤدي الى توسيع الثقب في طبقة األوزون ،مما يؤدي الى تقلبات في حرارة الجو بشكل
غير طبيعي باإلضافة إلى وجود الكوارث الطبيعية التي تتسبب بمقتل الكثير من األفراد وتشريدهم ،ومن
أهم هذه الكوارث هي السيول والحرائق التي تصيب الغابات وتؤدي الى حرق الكثير من األشجار،
باإلضافة الى موت الكثير من الحيوانا ت التي تعيش في تلك الغابات ،وهنالك االمواج والتي تسمى
(بالتسونامي) التي اودت بحياة الكثير من البشر وخاصة في دول شرق اسيا المطلة على البحر ،وكذلك
الكوارث البيئية التي يتدخل االنسان فيه ،ومنها ارتفاع درجة حرارة االرض وتلوث الهواء ،وكل هذه
االمور تعتبر كوارث النها تؤثر علي االمن البيئي الذي يؤثر بدوره بشكل مباشر على االمن االنساني،
فكلما كانت البيئة التي يعيش فيها االنسان طبيعية كلما كان االمن االنساني سليما وكلما كانت البيئة التي
يعيش فيها االنسان غير سليمة وغير صالحة كلما كان االنسان مهددا في امنه (مختار ،2001 ،ص.)27
 :6.2.2البعد االجتماعي واألمن الثقافي
يعتبر البعد الثقافي واالجتماعي من األمور التي تؤثر بشكل مباشر على األمن اإلنساني ،ألن اإلنسان كائن
اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده على وجه األرض حتى ولو ملك األرض كلها ،وال بد ان يعيش مع
بني جنسه من البشر وان يتعامل معهم ،ويكون لهم عادات وتقاليد وعالقات في ما بينهم ،وأن يتعاونوا
فيما بينهم في عمارة األرض ولكن مع وجود البشر على وجه األرض ومع مرور الزمن ،تولدت العنصرية
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في ما بينهم على أسس مختلفة سواء كانت دينية او عرقية او طائفية او اثنية ،االمر الذي أودى بحياة
الكثير منهم ،لذلك فان االمن الثقافي واالجتماعي ي عني محاولة حماية االفراد من االبتعاد عن هذه العادات
والتقاليد والمبادئ والقيم التي يؤمن بها اإلنسان ،وكذلك حمايته من العنصرية والطائفية والتي تهدد امنه
اإلنساني من المالحظ ان عددا كبيرا من دول العالم تعرضت النزاعات الطائفية واالثنية ،حتى وصل
االمر ان اعلنت منظمة االمم المتحدة سنة ( )1993بان هناك حوالي ( )300مليون إنسان مازالوا
معرضين للخطر في ( ) 70دولة و انهم يواجهون مخاطر العنف المتزايد نتيجة الطائفية واالثنية و العرقية
(منتصر ،2008 ،ص ،) 13ويعني االمن الثقافي ان يحافظ االنسان على الهوية القومية في جو من
ا لحوار والتقدم الحضاري بين مختلف ثقافات الشعوب التي تتميز بالتنوع ،ويعمل على إيجاد نوع من
التعايش في على أساس الحق في المساواة والحق في االختالف ،و محاوله المقاربة الدول المتقدمة مع
الدول النامية من ناحية العلم والثقافة ،والعمل على مكافحة من خالل نشر التعلي م ودعم التربية في الدول
النامية ،لذلك فان الدول تتجه الى المحافظة على االمن الثقافي واالجتماعي بالنسبة لألفراد الذين يسكنون
في تلك الدول ،الن البعد عن هذا المفهوم يؤدي الى تهديد االمن االنساني (حسين ،2001 ،ص.)184
 :7.2.2البعد السياسي
يتحقق األمن السياسي في حياة المجتمعات عندما تكون هذه المجتمعات تحترم الحقوق والحريات الموجودة
فيها ،و إن القمع السياسي لهذه الحقوق والحريات يؤدي الى االبتعاد عن األمن السياسي بالنسبة للفرد،
وكذلك يؤثر بشكل مباشر وسلبي على األمن اإلنساني ،فقد تطرقت منظمة العفو الدولية إلى ان القمع
السياسي والتعذيب المنهجي واالخفاء القسري وسوء المعاملة تمارس في كثير من دول العالم ،حيث ان
هذه الممارسات موجودة في حوالي ( ) 110دولة التي تقوم بانتهاك حقوق اإلنسان التي نصت عليها
اإلعالنات والعهود والمواثيق الدولية ،ومن أهمها اإلعال ن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر سنة
( ،) 1948وتزداد حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وطمس الحقوق والحريات خالل فترات القمع السياسي،
وتقوم الحكومات والتيارات الحاكمة بمحاولة قمع االفراد واالحزاب والجماعات التي تطالب بالحقوق
السياسية ،وتفرض الرقابة على وسائل االع الم واالفكار والرأي ،األمر الذي يؤدي غياب األمن السياسي
بالنسبة للفرد ،فكلما كانت الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها االنسان في اطار الدولة متوفرة
ويتمتع بها الفرد ،فإن أمنه السياسي يكون في امان ،اما اذا كانت هذه الحقوق غير متوفرة و مسلوبة من
قبل الحكو مات فإن هذا يؤدي الى تعريض األمن السياسي للخطر ،وبالتالي يؤدي الى التأثير على األمن
اإلنساني بشكل سلبي (علو ،2008 ،ص.)28
حيث ترى الباحثة ان هنالك العديد من المهددات لألمن االنساني سواء كانت هذه المهددات خارجية آتية
من خارج الدول او داخلية موجودة في داخل ال دول ،ولكن األهم من ذلك ان الحكم الرشيد الذي يجب ان
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يكون اساس بناء الدولة غير متوفر في العديد من البلدان ،وان غيابه يكون السبب الرئيسي في توصل هذه
البلدان الى مرحلة اقتصادية هزيلة بالنسبة لالقتصاد الداخلي لهذه الدول وخاصة الدول التي تحكم من قبل
بعض االشخاص او الكتل الفاسدة ،والفساد الداخلي االداري واالقتصادي يؤدي الى انهيار اقتصاد الدولة،
األمر الذي يسهل للعوامل الخارجية والداخلية من التأثير على األمن اإلنساني ،وبعكس ذلك فان انتشار
المبادئ الديمقراطية والسعي نحو العمل بالحكم الرشيد يؤدي الى تقوية االقتصاد الداخلي ،باإلضافة الى
مكافحة الفساد االداري الموجود في جميع مفاصل الدولة في اغلب دول الشرق االوسط يؤدي الى حماية
الفرد ألمنه االنساني ،فكثير من ثروات هذه البلدان تسرق من قبل هؤالء االشخاص و ترسل الى دول
اخرى إلى حساباتهم الشخصية ،اوقد يقومون بشراء الممتلكات في تلك الدول وهي اغلبها دول اوروبية
او في دول أمريكا الشمالية ،ويبقى البلد في حالة اقتصادية ضعيفة نتيجة لعدم كفاية ما يتبقى من ثروات
قليلة ال تكفي االحتياجات الضرورية للشعب ،وحتى بالنسبة لهذه الثروات المتبقية فان التوزيع غير العادل
لهذه الثروات ،يؤدي الى زيادة الوضع االقتصادي صعوبة ،وبدوره تؤثر العوامل الخارجية والداخلية
بشكل اسهل في هذه الحالة على االمن االنساني للفرد سلبا في هذه المجتمعات.
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الفصــل الثالــث
األمن اإلنساني في ظل العولمة والسياسة الدولية المعاصرة
العولمة هي عبارة عن ظاه رة جديدة مليئة بالمخاطر واالحتماالت من اجل تحقيق اهداف محلية ووطنية،
وغايات سامية إنسانية وعالمية ،وتحمل في طياتها ثورة علمية هائلة وتطورات كبيرة في مجال وسائل
التواصل االجتماعي واالتصاالت ،حيث أصبحت المدن الكبيرة من خالل عملية العولمة تجعل المسافات
قريبة وتزيل الحدود بالمفهوم القديم ،كما يستطيع اإلنسان في عصر العولمة من أن يعرف االخبار في
كثير من البلدان والمناطق البعيدة في العالم في وقت قصير جدا ،من خالل استخدام الشبكة العنكبوتية او
االنترنت او استخدام وسائل التواصل االجتماعي وبرامجها التي التعد وال تحصى ،وهذه العولمة اثرت
بشكل كبير على سياسات الدول واقتصاداتها وكذلك التركيبة االجتماعية الموجودة في هذه الدول ،وأثرت
على الترابط العائلي واألسري واالجتماعي ،فبعد أن كانت اللقاءات العائلية تتم عن طريق الزيارات
المناسبات ،أصبحت هذه اللقاءات تتم عبر وسائل التواصل االجتماعي واالنترنت ،باإلضافة الى تأثيرها
على الصحة اإلنسانية ،كل هذا ادى الى تأثير العولمة على األمن االنساني ،لذلك سوف يتطرق هذا الفصل
الى العولمة ومفهوم األمن اإلنساني وكذلك مفهوم األمن اإلنساني في ظل التحوالت العالمية السريعة في
مبحثين وكما يأتي:
 :1.3العولمة ومفهوم األمن اإلنساني
خالل الفترة التي ظهرت فيها الوسائل الحديثة في االتصاالت والتكنولوجيا ظهر مفهوم العولمة ،الذي
يعني االطالع على العالم الحديث من خالل وسائل التواصل عبر شبكة االنترنت أصبح من السهل االطالع
على االخبار والتأثير على االقتصادات والسياسات في العالم من خالل االستخدام المنتظم لهذه الشبكة
العنكبوتية ،باإلضافة الى تحقيق المقاصد التي يرمي إليها الساسة في العالم والمصالح الدولية ،حيث تسعى
الجماعات والمنظمات ذات األهداف المختلفة الى تحقيق أهدافها من خالل استخدام وسائل االتصاالت
الحديثة حيث تسعى هذه المنظمات والمجموعات ا لى تحقيق اهداف معينة تخدم مصالحها الشخصية
وأهدافها االستراتيجية من خالل العولمة ،كل ذلك كان له تأثيره البالغ على صحة وسالمة اإلنسان وأمنه
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االقتصادي واالجتماعي والسياسي ،باعتباره الهدف األساسي ،االستراتيجيات التي تتخذ سواء من قبل
الدول او المجموعات والمنظم ات ،لذلك سوف يتطرق هذا المبحث إلى مفهوم العولمة و أهم التحوالت
النظرية التي أحدثتها ظاهرة العولمة ،وعالقة العولمة بمفهوم االمن االنساني ،باإلضافة الى التحديات
والمهددات التي تواجه مفهوم األمن اإلنساني في ظل ظاهرة العولمة في أربعة مطالب وكما يأتي:
 :1.1.3مفهوم العولمة
تمثل ظاهرة العولمة أحد الظواهر والمتغيرات الحديثة في العصر الحديث ،ألنها تهتم بكافة االحتماالت
والفرص والمخاطر التي تواجه االنسان ،و إمكانية استغالل كل الفرص من اجل تحقيق اهداف معينة و
غايات معينة ،سواء كانت علمية او انسانية او اقتصادية او سياس ية او اجتماعية على غيرها من االهداف
االخرى ،وصاحبت ظهور ظاهرة العولمة وادت الى ظهور ووسائل االتصاالت الحديثة وتنوعت كافة
المجاالت ،وسيطرت على االقتصادات العالمية واألسواق العالمية االمر الذي ادى الى بروز بعض الدول
في المجال االقتصادي ،والتي لم تكن التكهنات والتوقعات تتوقع انها سوف تكون في المقام األول من
الناحية االقتصادية بمساعدة العولمة ،ومن هذه الدول اليابان والصين وهي دول تقع في القارة اآلسيوية
وليس في القارة االوروبية واالمريكية ان التطور التكنولوجي أثر بشكل مباشر في جميع المجاالت الحياتية،
كما أثرت بش كل مباشر على أمنه االنساني ،فاصبح عاجزا عن التصدي لظاهرة العولمة وتوجب عليه
مسايرتها ،لذلك سوف يتناول هذا المطلب إلى المفهوم التاريخي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي للعولمة في خمسة فروع وكما يأتي:
 :1.1.1.3بروز مفهوم العولمة (التطور التاريخي)
تعود بدايات ظهور ظاهرة العولمة الى القرن السادس عشر ،في تلك الفترة بدأ االستعمار الغربي للدول
اآلسيوية والدول األفريقية ،وكذلك استعمرت الدول الغربية الكثير من الدول الواقعة في قارتي أمريكا
الشمالية وأمريكا الالتينية ،ويرجح العلماء والفقهاء والباحثين أن ظا هرة العولمة ليست ظاهرة حديثة ،بل
ان بدايتها تعود الى تلك الفترة التي سميت بفترة االستعمار لألراضي والشعوب ،وبعد تطور النظام
االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتجاري في العالم وخاصة في الدول الغربية في قارة أوروبا ،ادى
هذا االمر الى وجود نظام عالمي معقد ومتشا بك سمي بالعولمة ،إذا أن نشأة ظاهرة العولمة هي نشأة قديمة
وليست حديثة ،وانها جعلت العالم كله في صورة قرية الكترونية صغيرة ،من خالل استعمال أدوات
االتصال التكنولوجي الحديثة ،كاالتصاالت الفضائية واألقمار الصناعية وسائل االتصال المرئية،
كالتلفزيون ووسائل التوا صل االجتماعي ،من خالل الرؤيا المرئية لهذه الوسائل (فرج ،1999 ،ص.)40
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 :2.1.1.3البعد السياسي للعولمة
استنادا الى المفهوم السياسي للعولمة ،فإن الدول هي ليست المصدر الوحيد او الالعب الوحيد أو الفاعل
على المسرح السياسي الحديث ،فهنالك هيئات ومنظمات عالمية وجماعات دولية والتنظيمات اخرى تسعى
الى تحقيق التعاون والتبادل واالندماج على المستوى الدولي ،والعولمة من منظور سياسي تعني أن الدول
لم تبقى هي وحدها على المسرح الدولي تلعب أدوارها كيفما تشاء وكفاعل أساسي ورئيسي في المجتمع
الدولي ،وإنما يزداد دور هذه المنظمات والم ؤسسات والشركات المتعددة الجنسية شيئا فشيئا ،حيث تجاوز
هذا المفهوم مبدأ السيادة الذي كانت تأخذ منه الدول ستارا من أجل تنفيذ مصالحها والحفاظ عليها ،حتى
لو أثر ذلك على مصالح الدول االخرى ،واصبح مفهوم السيادة يتقلص شيئا فشيئا تحت تأثير الحاجة الى
التعاون في ال مجال الدولي ،سواء كان ذلك في الجوانب ابو البيئه او السياسية او االقتصادية ،باالضافة
الى ان العولمة من منظور سياسي هي عبارة عن نقل االختصاصات من الدولة إلى المؤسسات العالمية
التي أصبحت تقوم بهذا الدور في مجال العالقات الدولية نيابة عن الدول ،أي أن هذه المنظمات والمؤسسات
الدولية تعمل على إيجاد نوع من التعاون بين الدول على مستوى واسع النطاق في العالم (اسعيد،2002 ،
ص .)63
 :3.1.1.3البعد االقتصادي للعولمة
أصبح العالم الجديد بفضل مفهوم العولمة يتحول إلى شبكة معقدة من االتصاالت والعالقات االقتصادية،
التي تتشابه في ما بينها و اصبحت معقدة الى حد بعيد من اجل سيطرة النظام االقتصادي من قبل طرف او
مجموعة من االطراف و في جميع المجاالت ،سواء كان ذلك في مجال الخدمات او رؤوس االموال او
المنتجات والسلع أو الخبرة ،واالهم من ذلك هو االستثمارات التي تقوم بها شركات الضخمة في العالم،
وأصبحت هذه الشركات تهدد سياسات الدول ومنتجاتها االقتصادية بشكل كبير جدا ،حيث أنها تستطيع أن
تمول دوال بأكملها ،وأصبحت هذه الشركات تفتح أسواق لها من اجل استهالك البضائع التي تقوم بإنتاجها
أو استيرادها وضخها في هذه األسواق ،وتبادلت دول العالم ب االعتماد على بعضهم البعض في مجال
الخدمات والسلع ،اذا ان هذه الدول الكبرى وهذه الشركات هي التي تتحكم في األسواق العالمية ،إذا
فالعولمة أثرت بشكل كبير على االقتصادات العالمية من الناحية االقتصادية بشكل كبير في الكثير من
انواع التجارة في العالم التي تدار من خالل شبكات التواصل عبر االنترنت ،من خالل فتح الحسابات
الرقمية ،وكذلك عرض المنتجات والبضائع في هذه الشبكة المخصصة لالتصاالت التكنولوجية في العالم،
وبذلك تصبح العولمة مؤثرة بشكل كبير على األمن اإلنساني من الناحية االقتصادية (عبدالرحمن،1998 ،
ص .)51
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 :4.1.1.3البعد الثقافي للعولمة
انتشرت العولمة في العالم الحديث بشكل واسع جدا واصبح تسيطر على الثقافة العالمية ،حيث استخدمت
لجنة اليونسكو العالمية العولمة من اجل اعداد المؤتمرات السياسية والثقافية ،واتباع سياستها في التنمية،
وعقدت مؤتمراتها في الكثير من دول العالم ،ومن أهم هذه المؤتمرات هو المؤتمر الذي عقد في مدينة
(ستوكهولم) في (السويد) سنة ( ،) 1998كما تطرقت الى مسألة (التنميط) ،التي هي عبارة عن مراة
عاكسة للتطورات التي تحدث بالنسبة لالتصاالت العالمية ،و اصبحت بعض الدول تسيطر على الكثير من
الدول االخرى ،من خالل نشر ثقافتها بشكل واسع النطاق ،من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
عن طريق العولمة ،وأصبحت تؤثر على الثقافات المحلية والقومية للدول المختلفة وقامت هذه الدول بنشر
أنماط مختلفة من الثقافة ،سواء كانت غربية أو امريكية او شرقية ،واثرت هذه الثقافة من خالل وسائل
التواصل االجتماعي او من خالل الوسائل المرئية االخرى كم تلفزيون والسينما وغيرها على عدد من
الثقافات الموجودة والمتاصلة في الشعوب ،وكان لهذا التأثير جوانب سلبية أيضا ترتبط بشكل مباشر بتغيير
نمط الثقافة الموجودة في العديد من بلدان العالم (عبدالرحمن ،1998 ،ص .)70
 :5.1.1.3البعد االجتماعي للعولمة
أصبحت العولمة من خالل األدوات التي تمتلكها من وسائل التواصل عبر االنترنت واألجهزة المرئية،
اداة لحرب كبيرة بين الدول المتمكنة ذات النفوذ في العالم وبين الدول االخرى الضعيفة وغير القادرة على
مواجهتها ،أي أن هنالك حرب أعلنتها العولمة ضد العديد من المفاهيم االجتماعية واإلنسانية المرتبطة
باألمن اإلنساني كالرفاهية والعدالة االجتماعية والمساواة ،وتشبه حرب األغنياء ضد الطبقة الفقيرة أو
تشبه حرب األغنياء فيما بينهم فتستبد فئة قليلة بمجموع الفئات األخرى (سعبد ،2002 ،ص  ،)67كما
أن الدول الحديثة في العالم هي أغنى بكثير من الدول التي كانت موجودة سابقا ،إال أنه يوجد في العالم
الحديث الكثير من الدول لكن أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر ،والعولمة نمط اجتماعي لنموذج غربي
متطور من خالل التجربة التي يسعى فيها الى تحقيق اهداف وغايات معينة ،والعولمة قادمة من المجتمع
الغربي وجلبت معها ثقافتها الى مجتمعات بدائية أو مجتمعات نامية في الشرق (سعيد ،2002 ،ص ،)17
و هذه المجتمعات في أغلبها ال تملك المستوى الثقافي الذي يمكنها من التعامل مع العولمة في مختلف
المجاالت بشكل إيجابي وواقعي ،لذلك فإن العولمة تشكل مجموعة من التوجهات المستقبلية حول عدد من
القضايا المعينة كالليبرالية الغربي والديمقراطية واالقتصاد واإلعالم و السوق الحرة والسلم العالمي وحقوق
االنسان ،واستمرت هذه المفاهيم بشكل بالغ على شعوب هذه المجتمعات النامية وبالتالي اثرت على امنها
االنساني (حداد ،2002 ،ص .)287

36

 :2.1.3أهم التحوالت النظرية التي أحدثتها ظاهرة العولمة
استدعت ظاهرة العولمة الى تطور ملحوظ في النظريات التي تطرقت الى العولمة في حد ذاتها ،وتكييف
النظريات المسلم بها التي اعتبرت بعد العولمة نظريات تقليدية ،واتجهت األنظار الى التحليل الذي يركز
على جانب الدول فقط واالعتماد على مفاهيم معينة للصراع والقوة واتخاذها أساسا ،و تحول العالم الحديث
الى عالم آخر يعتمد على التبادل الدولي المعقد نظرا لبروز كيانات جديدة من غير الدول في الساحة
الدولية ،و لبروز مواضيع مختلفة عن التي كانت تهتم الدولة بها في الفترات السابقة ،واصبح ينظر الى
العالم على أنه نظام من التفاعالت يلعب فيه فواعل آخرون من غير الدول ادوارا مهمة جدا حول مختلف
الموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية وغيرها ،األمر الذي يؤدي الى وجود عمليات
جديدة تتجه بالنظام الدولي الى التعاون بدال من اللجوء الى الصراع والنزاعات والعنف بشكل دائم ،لذلك
كان البد من التطرق الى هذه التحوالت سواء على مستوى الفاعلين أو على مستوى القضايا المطروحة،
او على مستوى التفاعالت نفسها في ثالثة فروع وكما يأتي:
 :1.2.1.3تأثير الفاعلين في التحوالت الناتجة عن العولمة
أسهمت العولمة في توسع نشاط العديد من الفاعلين من غير الدول كالمنظمات الدولية واإلقليمية الشركات
المتعددة الجنسية والمؤسسات االخرى ،حيث ساعدت هذه الفواعل من غير الدول الى اضفاء حركة
متسارعة بالنسبة لألحداث التي جرت في العالم ،كما استخدمت العولمة بأدواتها من ثورة عارمة من
المعلومات واالتصاالت من خالل مختلف البرامج ،وكانت الدول في ما سبق هي التي تسيطر على
التكنولوجيا بشكل عام ،إال أن األمر تطور بعد ذلك و تحطي الحدود القومية ،واصبحت دور الدول دورا
ليس بالقوي و فقد قيمته بوجود فاعلين دوليين جدد ،لم يتركوا الدولة على المسرح الدولي لوحدها ،حيث
المنظر الى هؤالء الفاعلين بأنهم لهم التأثير المباشر على هيكلية النظام الدولي ،وبالنظر إلى تعدد الفاعلين
فإن التحوالت الدولية تمتد الى مستويات عديدة من التفاعالت العابرة للقومية أو فوق القومية والعابرة
لحدود الدول (الطيب ،2005 ،ص  ،) 70بحيث يشارك في هذه المستويات العديد من الفاعلين الجدد نظرا
لحداثهم ،فإن التركيز واالهتمام ينصب عليهم خاصة وأن أعدادهم في تزايد مستمر ،ومنهم المنظمات
الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم والشر كات متعددة الجنسية واألفراد الذين لهم تأثير
دولي لما يملكون من إمكانيات مادية الى غير ذلك من الفاعلين من غير الدول (كرازدي ،2004 ،ص
.)61
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 :2.2.1.3التحوالت على مستوى القضايا المطروحة
ظهرت بعد الحرب الباردة مجموعة من القضايا الجديدة التي لم تكن موجودة سابقا ،ولم تكن محل اهتمام
لدى المجتمع الدولي ،فقد اهتم المجتمع الدولي الحديث والذي يضم فواعل اخرين باالضافة الى الدولة
والتي كانت الفاعل الوحيد في المجتمع الدولي ،وتمثلت هذه القضايا الحديثة في اإلرهاب رغم انها كانت
موجودة عبر العصور اال انها كانت ذات أساليب مخت لفة عن ما نراه اليوم وقضايا المخدرات واالتجار
بالبشر واالهتمام بالبيئة والفقر وغيرها من القضايا التي اهتمت بها العديد من الفواعل في المجتمع الدولي
الحديث ،حيث كانت الدول قديما وقبل الحرب الباردة بالخصوص تهتم ببعض القضايا مثل استخدام القوة
العسكرية في حل ال نزاعات بين الدول ،أو عند اختالف المصالح فيما بينها ،وكذلك محاولة استخدام القوة
النووية من اجل اجبار الدول األخرى على الخضوع إلرادتها ،كما فعلت ذلك الواليات المتحدة األمريكية
وكذلك فعل االتحاد السوفيتي وهددت كثيرا باستخدام هذه األسلحة في مواجهات القضايا التي كانت معاكسة
لمصالحهم الدولية (الطيب ،2005 ،ص .)76
وأصبحت المنظمات الدولية واالقليمية والشركات متعددة الجنسية والتي لها قوة كبيرة تفوق قوة بعض
الدول واقتصاديات هائلة ،تتحكم في عدد من القضايا الحديثة ومن أهم هذه القضايا التي تهتم بها االتجار
بالبشر والمخ درات والهجرة السرية واالتجار باألسلحة واالرهاب الى غير ذلك من القضايا التي تهم
المجتمع البشرية في الوقت الحاضر ،لذلك فإن العولمة جلب تحوالت كبيرة على مستوى القضايا التي
كان يهتم بها المجتمع الدولي في وقت من االوقات ،وتحولت هذه القضايا الى قضايا اخرى ،اصبحت محل
اهتمام المجتمع الدولي من خالل العولمة (كرزادي ،2004 ،ص .)69
 :3.2.1.3التحوالت على مستوى التفاعالت في المجتمع الدولي
زادت العولمة تأثير التفاعالت التي حدثت بعد ظهور الفاعلين الجدد في المجتمع الدولي كظهور المنظمات
الدولية واإلقليمية ،وظهور الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الكبيرة ،والتي كان لها الدور الكبير
في التأثير على القضايا الحديثة في المجتمع الدولي ،والتي يهتم بها بشكل غير مسبوق ،وادت هذه
التفاعالت الى تعامل الدول التي كانت الفاعل الوحيد في المجتمع الدولي في وقت من األوقات مع بعضها
البعض في إطار التعاون الدولي ،من أجل دراسة هذه القضايا الحديثة التي طرأت على المجتمع الدولي
وأصبح يهتم بها بشكل كبير ،ومن أهم هذه القضايا التلوث البيئي الهجرة السرية واالتجار بالبشر
والمخدرات وتجارة االسلحة وغيرها من القضايا التي هي محل اهتمام المجتمع الدولي بعد ذلك إلى زيادة
التفاعل بين الدول ،وكذلك األفراد والجماعات بين الدول المختلفة واالهتمام بالقضايا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية لمختلف الشعوب في دول العالم ،من خالل االطالع عليها عبر وسائل االتصاالت الحديثة
والتكنولوجية الفائقة التطور وآلياتها المرئ ية ،باإلضافة إلى ظهور التجارة اإللكترونية ،والتبادل بين
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االفراد فيما بينهم و بين االفراد والمؤسسات والشركات ،من خالل استعمال وسائل اإلعالم الحديثة،
وبرزت في هذه الفترة افكار حديثة اهتم بها الفاعلون في المجتمع الدولي ،وظهرت أساليب اخرى في
التفكير من قبلهم اخرى مفاهيم اخرى للتفاعالت الدولية (سعيد ،2002 ،ص .)15
 :3.1.3األمن اإلنساني في ظل العولمة
أصبح مفهوم العولمة عالميا مظاهر عددا كبيرا من المفاهيم االخرى والتي كانت منتشرة في المجتمع
الدولي ،ومن أهم هذه المفاهيم التنمية والحرية واخذت تأخذ الحيز األكبر من حيث استخدامها من قبل
الفاعلين على المستوى العالمي ،وللعولمة ابعاد مضامينه في كل المجاالت ،وينتج عنها انعكاساتها على
األمن اإلنساني ولقد تطرق إليها العديد من الكتاب والمفكرين وخطرها على األمن اإلنساني ،ومن أهم
القضايا التي تهتم العولمة البيئة التي تعتبر من األمور البالغة األهمية بالنسبة لالنسان فهو يعيش فيها ،فان
كانت هذه البيئة غير مالئمة فإنها تؤثر بشكل غير مباشر ومباشر على أمنه ،باإلضافة الى بعض التهديدات
االخرى كالفساد والرشوة التي تعتبرمن اخطر المهددات على االنسان واستقراره في حياته الطبيعية ،كما
تخلق ا لعولمة توافقات بين الدول والبشر من خالل مجموعة من الحركات المتشابكة وهذه الحركيات التي
تتصف بها العولمة تكون عابرة للحدود وتتحدى ارادات الدول ،متمثلة في المنظمات غير الحكومية العالمية
والشركات متعددة الجنسية والمنظمات اخرى ،الرقم من تطلعات الدول الى تسربه والحرب والحصول
على مصالحها باي ثمن يكا و على مصالح والدول االخرى في المجتمع الدولي وتتجه الى تقييد الحرية
بالنسبة لالفراد اال ان هذه المفاهيم لم تلقى رواجا في العصر الحالي ،نتيجة لوجود العولمة التي اخذت
تهتم بالتنمية والديمقراطية اال ان المجتمع الدولي ،الذ ي اصبح ضحية للثورة التكنولوجية التي جعلت من
بعض االفراد يتمردون في مجموعات تخدم مصالحهم الشخصية وااليديولوجية كالمجموعات االرهابية،
وزادت بعض الظواهر في المجتمعات من التصدع االجتماعي واصبحت غير قادرة على الرقبة بالرغم
من كل الوسائل المتاحة بين ايديها ،باإل ضافة الى التأثيرات االخرى التي قامت بها العولمة على المجتمعات
ومنها االخالقية ،واصبحت تهدد االنسان في بدنه ونفسيته في نفس الوقت واصبح التحدي كبيرا لألمن
اإلنساني (العمارات ،2020،ص  113وما بعدها).
 :4.1.3التحديات والمهددات التي تواجه مفهوم األمن اإلنساني في ظل ظاهرة العولمة
افرزت العولمة الكثير من التهديدات التي هددت االمن اإلنساني والزالت تهدده بشكل مستمر ،وظهرت
ظاهرة العنف السياسي ،و اصبحت ضحاياه ال تعد وال تحصى ،حيث كان هنالك اكثر من ( 14مليون)
صحية منذ سنة ( ،) 1945باإلضافة الى عدد كبير من الضحايا نتيجة األمراض واألوبئة او نتيجة الفقر
الشديد ،وخاصة في القارة السمراء ،وحتى األطفال لم يسلموا من ان يكونوا ضحايا ظاهرة العولمة وخاصة
في الدول النامية ،حيث ال توجد فرص عمل جيدة وال أجور مناسبة لالفراد في تلك المجتمعات ،وأصبح
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العالم يتسم بالتعقيد والتشابك ،وزادت ظاهرة االعتماد المتبادل بين الدول من أجل محاربة انعدام االمن
ومحاولة تقليص الحريات التي اصبحت ال توجد بصيغة مطلقة ،حيث صدر تقرير عن برنامج االمم
المتحدة االنمائي سنة ( ،)1999تحت عنوان عولمة ذات وجه إنساني واكد هذا التقرير على الثورة الهائلة
للتكنولوجيا الحديثة وسهولة انتقال السلع والخدمات وانتشار الحرية اال انها بالمقابل اثرت بشكل سلبي
على األمن اإلنساني فاصبحت تجلب مخاطرها الى االمن اإلنساني في القرن الحادي والعشرين ،وأصبحت
هذه المخاطر تصيب الدول الغنية قبل الفقيرة (الطيب ،2005 ،ص .)50
وادت هذه الظاهرة الى فتح الحدود بين الدول من أجل انتقال السلع والخدمات  ،واالعتماد على االقتصاد
الحر ،مؤكدة في كل ذلك على التحرر االقتصادي في العالم ،اال انها في نفس الوقت اصبحت غير مستقرة
ال يمكن للدول االخرى التحكم بها في االسواق المالية (ثابت واخرون ،2003 ،ص ،)15واصابت
االقتصاد العالمي بكوارث كبيرة واصبح لها تأثير كبير على البيئة واستقرار الفرد وامنه االنساني،
واسهمت التكنولوجيا الحديثة ومعلوماتها الهائلة وتأثيراتها الكبيرة في ان تكونا هنالك بيئة خصبة ومالئمة
للمجموعات اال رهابية من خالل وسائل االتصال وشبكات االنترنت (البداينة ،2010 ،ص  ،)13وحركة
االنتقال التي اصبحت اسهل وكل ذلك يشكل خطرا كبيرا على االنسان ،وهنالك تهديدات اخرى في عصر
العولمة ومنها غياب االمن الوظيفي وعدم استقرار الدخل بالنسبة للفرد وغياب االمن الصحي والمالي
وكذلك غياب االمن السياسي والشخصي ،حيث يمكن القول بان العولمة ساهمت في افراز بعض المفاهيم
التي اصبحت تشكل خطرا كبيرا على االمن االنساني ،وازالت الحدود بين الدول ونقصت من سيادة الدول
واتجهت الى مناهج اخرى لها عالقة مباشرة باإلنسان وامنه (عرفة ،2010 ،ص .)11
 :2.3مفهوم االمن اإلنساني في ظل التحوالت العالمية الراهنة
لم يتوصل المجتمع الدولي الى مفهوم محدد لألمن االنساني في ظل وجود ظاهرة العولمة ،والتي ادت
الى تغيرات سريعة للفواعل في المجتمع الدولي ،باإلضافة الى االهتمام بقضايا االخرى بعيدة عن القضايا
التي كان يه تم بها المجتمع الدولي سابقا ،و لم يتوافق المجتمع الدولي على مفهوم محدد لألمن االنساني
النه احد المفاهيم التي بدات مع نهاية القرن الماضي من اجل مراجعة المفاهيم االنسانية ،اذا أن التطورات
المتتالية والمعقدة والعصرية اثرت على هذا المفهوم ،كما تصل وجذوره الى مفاهيم اخرى في العالقات
الدولية كحقوق االنسان واالمن االجتماعي واستمر نضوج هذا المفهوم لمده قرن ونصف ،واصبح مفهوم
االمن اإلنساني له كيانه المستقل ومصطلح جديد بعد الحرب الباردة بين االتحاد السوفيتي والواليات
المتحدة األمريكية في تسعينات القرن العشرين (عرفة ،2010 ،ص .)16
واستعملت عبارة االمن االنساني من قبل عدد كبير من الدول والفواعل االخرى في المجتمع الدولي
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات المتعددة الجنسية من اجل وصف عملها ونشاطها
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وتأثيراتها في المجتمع الدولي ،وظهرت العديد من المبادرات من اجل اظهار المزيد من التناسق بالنسبة
لهذا المفهوم ،وكانت البداية الفعلية في النقاش حول األمن اإلنساني من قبل وزير المالية الباكستاني والخبير
االقتصادي لدى برنامج األمم المتحدة االنمائي ،واكد ان مفهوم االمن يجب ان ينتقل الى ضمان امن االفراد
من مخاطر متنوعة وعلى راس هذ ه المخاطر االمراض واالرهاب والفقر والمخدرات ووجود نظام عالمي
غير عادل ،وذلك من خالل تحقيق التنمية واصالح المؤسسات الدولية وعلى راسها منظمة االمم المتحدة
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية ،من خالل شراكه حقيقية بين دول العالم ،وتناول
تقرير ا لتنمية البشرية الذي اصدرته منظمة االمم المتحدة سنة ( )1994التهديدات الجديدة التي يجب
اخذها بالحسبان ،من اجل ايجاد اليات مناسبة لمواجهتها ،الن مفهوم االمن االنساني هو مفهوم متغير مع
تغير الزمن (الطيب ،2005 ،ص .)82
 :1.2.3التهديدات الحالية على االمن اإلنساني
استنادا الى تقارير منظمة األمم المتحدة والوكاالت األخرى العائدة لها ،فإنه هنالك العديد من التحديات
الحالية لألمن االنساني ،وهذه التحديات أثر بشكل مباشر على األمن االنساني وأن األفراد في المجتمعات،
نتيجة للتطور والثورة الهائلة في العلوم والمعلومات في الوقت الحاضر باإلضافة إلى األسباب التي تعود
الى تصرف اإلنسان نفسه وتأثيره المباشر على الطبيعه وتأثره بها ،لذلك سوف يتطرق هذا الطلب الى
اهم التهديدات الحالية على االنسان والتي تشمل ما يأتي (الحربي ،2008 ،ص :)9
أوال – الحروب والصراعات الدولية
ان الحروب والصراعات الدولية تؤثر بشكل واضح في االمن وعلى حياة االفراد وحقوقهم االساسية في
المجتمع والتي تؤدي بدورها الى تعثر التمتع بتلك الحقوق في ظل االوضاع التي يمر بها الفرد فترة قيام
الحروب والنزاعات الدولية مثل الحرمان من الحق في الحرية والحياة او الحق في الصحة والرعاية
الصحية الالزمة والتعليم كبقية االفراد ،ولعل التدخالت االنسانية تؤدي الى زيادة معاناة االفراد والتأثير
السلبي على مفهوم حماية حقوق االنسان واالمن االنساني عموما بما يخدم االفراد في تلك البلدان ،مما
يعني ان تلك النزاعات قادت االفراد نحو مزيد من ال معاناة وعدم قدرتهم على التمتع بحقوقهم وتزايد
اعدادهم من الفقراء وحاجتهم الماسة للمزيد من التعاون الدولي ،من اجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم
كأفراد اوال ومواطنين ثانيا داخل دولهم (النعيمي.)2020 ،
ثانيا -الكوارث البيئية
تمثل التهديدات التي تواجه األمن اإلنساني في العصر الحاضر ،والتهديدات البيئية تهديدا لألمن اإلنساني
من خالل االستغالل المفرط واالهمال للموارد البيئية ،في سبيل إشباع الحاجات المجتمعية على سبيل
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المثال األمر الذي يؤدي الى النقص في مدخراتها البيئية ،كما ادى هذا االمر الى االضطرابات البيئية،
كما يذهب العلماء والمختصون الى ان الظواهر البيئية القاسية في كثير من األحيان كاالحتباس الحراري
والتغيرات المناخية /تتسارع مع مرور الزمن وأصبحت درجات الحرارة ترتفع والجفاف يضرب كثير
من الدول وخاصة الدول التي القارة السمراء في افريقيا ومنها الصومال ،واخذت الفيضانات تسبب سيوال
في الكثير من الدول بشكل غير مسبوق ومنها الصين و امريكا ،وعلى الرغم من وجود اتفاقيات حول
المناخ ،اال ان الدول لم تلتزم بتلك االتفاقية األمر الذي ادى الى زيادة هذه الظواهر البيئية وإلى معاناة
الكثير من شعوب العالم في دوله المختلفة من السيول ومنها دولة الصين الواليات المتحدة األمريكية ،كما
أثرت هذه الظاهرة بشكل سلبي ومباشر على األمن االنساني (الحربي ،2008 ،ص)11
ثالثا -تفشي االمراض
فيما يخص تفشي االمراض فليس هناك ثمة مثال أفضل من جائحة كورونا ( )19 Covedالتي اجتاحت
العالم بعد ظهورها األول في مدي نة "ووهان " الصينية نهاية عام  2019لتنتشر وتصيب ما يقارب 50
مليون شخص حول العالم وتحصد أرواح اكثر من مليون شخص حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية
الصادرة في منصف نوفمبر  ، 2020وبعد أن اجتاحت جنبات البشرية جائحة كورونا برزت إلى السطح
تساؤالت عدة عن حقوق اإلنسان وآليات صيانة هذه الحقوق والتي يمثل األمن اإلنساني مظهرا من
مظاهرها الرئيسة ،فشعور اإلنسان باألمن على حياته وعلى ممتلكاته ومستقبله يمثل المقدمة الصالحة
للتمتع بالحقوق والحريات ،وقد كشف تفشي الجائحة ظاهرة خطيرة عالميا وهي ضعف اإلنفاق على
الجوانب التي من شأنها تحقيق األمن اإلنساني ومنها اإلنفاق على توفير الصحة العامة لمواجهة خطر
الكوارث المتوقع حدوثها بين الحين واألخر ،مقارنة باإلنفاق على التسليح وتجيش الجيوش الذي يمثل حالة
لتحقيق األمن القومي وليس اإلنساني ،لذا نالحظ كثرة الخسائر في الجانب البشري والمادي المتمثلة
بالوفيات والخسائر المادية الضخمة.
رابعا – الجوع والفقر
يمثل الجوع والفقر من اخطر التحديات التي تواجه االمن االنساني في العصر الحديث والحالي كما ان
عدم إمكانية على الحصول على الغذاء الالزم لالستمرار في الحياة ،اضافة الى عدم توافر القدرة الشرائية
ل دى االفراد ،ولوجود االقتصادات المتدهورة والفاسدة في الكثير من بلدان العالم ،كما تعتبر مشكلة الفقر
انتهاكا صارخا لألمن االنسان وتهديدها له ،وهي ظاهرة مزمنة ولم تتمكن المجتمعات البشرية من الحد
منها والقضاء عليها ،كما انها تحد من حرية وقدرات المواطنين وقد تنه ي في بعض االحيان الكرامة
اإلنسانية لألفراد والمجتمعات ،وتعد ظاهرة الفقر أحد اهم المعضالت التي تواجه االنسان والسبب في هذه
الظاهرة هو عدم وصول االنسان الى التغذية المالئمة والمناسبة وعلى احتياجاته األساسية التي تجعله
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عرضة للتهديدات المباشرة على امنه االنسان ي ،ويعتبر الفقر بانه حالة سوء التغذية وعدم الحصول على
االحتياجات الرئيسية واألساسية التي يستطيع معها اإلنسان التكيف مع بيئته التي يعيش فيها واالهتمام
بنفسه وعائلته على المدى البعيد ،االمر الذي يجعله الحياة بالنسبة له من االمور الصعبة ،النه فشل في
تلبية مس تويات الحد االدنى من التغذية او عدم كفاية الموارد المادية التي يحتاجها االنسان ،و كذلك يعرف
بانه الفشل في القدرة على مواكبة التغيرات التي تطرأ على حياة االنسان ،وادى كل ذلك الى مشكالت
كثيرة عانت منها شعوب العالم ،واثرت على امنها االنساني ،كما يواجه العالم تحديات كبيرة من اجل
تحقيق التنمية المستدامة ومن اهم أهداف التنمية المستدامة هي القضاء على الجوع وسوء التغذية والقضاء
على الفقر في المناطق الريفية ،الن الفقر اذا طال امده فان هذا االمر سوف يؤدي الى خطر كبير على
األمن اإلنساني للبشر ،كذلك فان عدم توفر الغذ اء الالزم لالفراد يؤدي الى التاثير المباشر على صحتهم
وسالمتهم ،وقد عانت الكثير من الشعوب من هذا االمر وخاصة في دول القارة االفريقية (الحق،2006 ،
ص .)2
خامسا – االتجار باألسلحة
تجارة األسلحة هي تجارة مربحة الى حد كبير وتدخل في هذه التجارة عصابات كبيرة انتشر في معظم
دول العالم ،ولها أفرادها في الكثير من المجموعات التي توزع االسلحة في كثير من المناطق في الكرة
االرضية ،ويدخل في هذه المجموعات تجار كبار ورؤساء دول و متنفذون في الحكومات ،باإلضافة الى
الشركات الكبرى التي تمتلك مصانع لصناعة االسلحة ،وان اغلب هذه األ سلحة التي تباع للدول التي فيها
نزاعات و هي دول افريقية واسيوية في أغلبها وهذه االسلحة غير صالحة و فاسدة وتباع بأثمان زهيدة،
وتتصف النزاعات المسلحة باستخدام العنف فيها من خالل االسلحة الفتاكة ،وبذلك تؤثر هذه التجارة
العابرة للحدود على األمن اإلنساني بشكل مب اشر ،كما تستخدم الفئات ايضا في هذه من قبل األطفال الذين
تجندهم المجموعات المسلحة ،وتهدد هذه األسلحة التي تستخدم من قبل المجرمين سالمة المواطنين في
كثير من بلدان العالم ،كما تستخدم في عمليات القتل والخطف وجرائم الفساد وفي الجرائم البيئية واالتجار
بالبشر وال جريمة المنظمة والقرصنة ،وكذلك تستخدم في الجرائم اإلرهابية التي تقوم بها المجموعات
اإلرهابية بشتى الوسائل ،ويقوم تجار األسلحة ببيع هذه األسلحة الى هذه المجموعات وتهريبها اليهم بشتى
الوسائل ،وتستخدم هذه المجموعات طرق عديدة في تهريب األسلحة على نطاق واسع في العديد من
المناطق في العالم ،وخاصة في المناطق التي يوجد فيها اضطرابات سياسية في جنوب اسيا و افريقيا،
وان كثير من دول العالم يشاهد فيها عمليات اغتيال من خالل استخدام االسلحة في االماكن العامة ودور
العبادة والمدارس والحدائق العامة ،وبذلك أصبح االنسان ال ياتم ن على حياته وال حياة اسرته حتى في
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البلدان المتقدمة ،ومن الناحية االمنية فان تجارة االسلحة تؤثر على األمن اإلنساني بشكل مباشر (عطية،
 ،2002ص .)102
سادسا – تهريب البشر
اشتهرت تجارة البشر في وقتنا الحاضر من خالل بعض المجموعات التي تقوم بتهريبهم من دول اسيا
وافريقيا الى اي الدول الغربية من خالل الدول المحاذية للدول االوروبية ،وخصوصا تركيا ويقوم هؤالء
التجار وهم عبارة عن مجموعة من العصابات العائدة لمجموعات المافيا باستغالل األفراد الذين يكونون
في حاجة الى التخلص من وضعهم االقتصادي السيئ جدا كذلك الضغوط السياسية التي تكون موجودة
عليهم في بلدانهم بعد رحلة طويلة من العناء ،وقد تحدث العديد من الحوادث المأساوية للكثير من المهاجرين
الذين تتاجر بهم مجموعات تعمد الى الحصول على الربح من وراء هذه التجارة ،فقد يتم العثور على جثث
المهاجرين في شاحنات مبردة او في مناطق اخرى الغابات واالدغال ،و ان الكثير من الذين يتاجرون به
يستغلون بشكل غير انساني نتيجة لحاجتهم الى هؤالء المهربين ،الذين يقومون بهذه التجارة الغير شرعية
من اجل الحصول على اموال طائلة ،و يعملون لحساب عصابات كبيرة متنفذه في الدول ،وتمتلك الكثير
من امكانيات من اجل القيام بهذه االعمال ،حتى انها في بعض االحيان تمتلك من القوة بحيث ال تستطيع
القوى االمنية في الدول السيطرة عليها ،النها تكون قد نخرت في هذه القوى االمنية وسيطرت عليها من
خالل أفرادها بعدة وسائل ،ويكون هؤالء االشخاص واالفراد معرضين النتهاكات حقوق اإلنسان ،من
خالل مهربي البشر وفي كثير من االحيان يقومون بسلب ما لديهم من أموال في سبيل ارسالهم الى السواحل
األوروبية ،وبذلك يكون لهذه التجارة التاثير المباشر والسلبي على األمن اإلنساني (شعبان ،2016 ،ص
.)4
سابعا – تجارة المخدرات
تعتبر تجارة المخدرات من أكثر أنو اع التجارة المربحة تعمل فيها مجموعات كبيرة من عصابات تطبيق
على نفسها المافيا او المهربين وهذه التجارة هي تجارة عابرة للحدود ،نظرا الن األشخاص الذين يقومون
باستعمال المواد المخدرة وهي مواد تفقد اإلنسان إدراكه هم في اعداد هائلة حول العالم وخاصة شريحة
الشباب منهم الذين يعتادون على تناول المواد المخدرة ،ويستغلون من قبل هذه العصابات التي تروج
بضاعتهم ،ويقوم هؤالء التجار بالترويج لتجارة المخدرات من خالل أشخاص متنفذين في الدولة ،وتعتبر
الشريحة الشبابية األكثر تضررا من جرائم المخدرات وهي الفئة المستهدفة من قبل تجار المخدرات في
جميع المجتمعات ،باإلضافة الى الهدف الرئيسي الذي تسعى اليه المجموعات التي تعمل في مجال تجارة
المخدرات ،فإن بعض من هذه المجموعات تعمل مع اجهزة مخابراتية دولية ،تسعى الى تدمير هذه الفئة
العمرية في مجتمعات الشرق االوسط ،من اجل تغييب الشباب عن الو اقع الذي يعيشون فيه ،فهذه الفئة
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الشابة هي التي تقوم ببناء المجتمعات التي يعيشون فيها ،والمجتمع الذي يكثر فيه الشباب العاملون يعتبر
مجتمع شاب ،وتعتبر تلك الدولة دولة شابة وقادرعلى التطور واإلنتاج والنمو بفضل الشباب الذين يكونون
واعين متعلمين ومثقفين ،وتشك ل تجارة المخدرات خطرا كبيرا عن األمن اإلنساني ،حيث يتعرض الذين
يدمنون على المواد المخدرة الى مشاكل صحية كبيرة ،وقد تؤدي بهم المشاكل الصحية الى الموت في
كثير من االحيان ،او تودي بهم حالتهم النفسية الصعبة الى االنتحار(عبدهللا ،1997 ،ص .)52
ثامنا – االمراض واالوبئة
تعتبر الفيروسات من اخطر انواع االمراض التي تؤثر بشكل كبير على صحة االنسان ،وتؤدي في كثير
من االحيان الى انهاء حياته ،ذلك الن الكثير من هذه االمراض لم توجد عالجات ولقاحات لها في الوقت
الحاضر ،ومن هذه االمراض واالوبئة مرض االيدز والسرطان وغيرها من األمراض المزمنة ،حيث ان
مرض االيدز سببه فايروس لم يوجد له عالج نهائي الى وقتنا الحاضر ،وقد حصد ارواح الكثير من البشر
في مختلف دول العالم ،والفيروسات ال يمكن السيطرة عليها في وقت قصير ،ذلك النها ال تعتبر من
الخاليا الحية وإنما تدخل في الخاليا الحية من اجل ان تتكاثر في تلك الخلية ،و تنقسم في وقت قصير جدا
و يمكنها التأثير بسهولة على عدد كبير من الناس في وقت قصير ،حتى بالنسبة للقاحات التي يتوصل
اليها العلماء من اجل الوقاية ،فان هذه الفيروسات تحتاج الى وقت طويل جدا الجراء اختبارات على
مجموعة كبيرة من البشر من اجل معرفة الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية لهذه الفيروسات ،و قد تكون
هذه اللقاحات جيدة بالنسبة للوقاية من فيروس معين ،اال انها قد تؤثر في الجانب االخر العضوي في جسم
االنسان (عبدهللا ،1997 ،ص .)56
كما اثبتت التجربة ان بعض اللقاحات تسبب العديد من المشاكل العضوية في جسم االنسان كالفشل الكلوي
و صعوبة التنفس وكذلك التاثير المباشر على عمل القلب ،لذلك فان اختبار هذه اللقاحات من قبل الباحثين
والعاملين في المختبرات و العلماء واالطباء والكوادر الطبية قد تستمر من سنة الى سنة وستة اشهر ،حتى
يتاكد العلماء واالطباء من ان ليس لها تاثيرات جانبية خطيرة على جسم االنسان في المستقبل ،وفي اآلونة
األخيرة ظهر وباء فيروس (كورونا) او ) ) Covid -19وهذا الوباء ،الجائحة سببه فايروس لم يعرف
لحد االن من اين جاء والى اين سيتجه ،باالضافه الى عدم وجود دواء او القاح مكتشف الى وقتنا الحاضر
لهذ ا الفيروس ،وقد حصد العديد من االرواح حول دول العالم ،واصاب ماليين االشخاص ،وبذلك تشكل
االمراض واألوبئة تهديدا مباشرا على االمن االنساني.
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 :2.2.3التهديدات المستقبلية على االمن اإلنساني
هنالك العديد من االزمات التي تسمى باألزمات الزاحفة ،وهي عبارة عن مجموعة من االزمات الموجودة
حاليا في الوقت الحاضر اال ان له امتداد مستقبليا ،وقد تكون خطرا على المجتمع البشري في المستقبل
البعيد ،ومن هذه االزمات الزاحفة االعاصير التي تتسبب سنويا في قتل عدد كبير وهائل من المجتمع
البشري ،وتشكل تهديدا خطيرا على االمن االنساني ،لذلك فهذا النوع من االزمان يعتبر من االزمات
التي تنسحب من الحاضر الى المستقبل (الحربي ،2008 ،ص ،)9وبسبب هذه األعاصير فان كثيرا من
األفراد قد يتعرضون الى مشاكل اجتماعية واقتصادية ،تتمثل المشاكل االجتماعية في هدم المأوى الذي
يسكنون فيه و الصدمات النفسي ة التي يتعرض لها اإلنسان في تلك الحاالت الغير متوقعة نتيجة لهذه
الكوارث ،باإلضافة الى الخسارة المادية الكبيرة والتي قد تلحق بالكثير منهم والتي تتسبب له بمشاكل
كبيرة في المستقبل.
حيث ان الكثير منهم قد يكون انفق امواله في بناء المنزل الذي كان يسكن فيه قبل مجيئ االعصار وهدم
منزله ،وفي وقت االعصار فانه يفقد هذا المنزل والممتلكات االخرى التي كان يمتلكها ،وذلك يتأثر كثيرا
من الناحية االقتصادية ،وكل ذلك سوف يؤدي بالتالي الى التاثير على امنه االنساني ،كما تشكل التغيرات
المناخية احد التهديدات المباشرة لألمن اإلن ساني في الحاضر والمستقبل ،االمر الذي يؤدي الى تأثيرات
مناخية وتغيرات في الظاهر الجوية والتي تعتبر من األمور البالغه االهمية و تؤثر بدورها على اقتصادات
الدول وخاصة ان القطاع الزراعي ،الذي يتأثر بظاهرة التصحر ،وتعتبر من الظواهر االنية والحديثة ولها
تأثيرها ا لمباشر على األمن اإلنساني ،و تؤثر ظاهرة التصحر و تحد من قدرة اإلنسان على القيام بأعمال
الزراعة ،ألن الزراعة تحتاج في بعض االحيان الى وفرة الماء للكثير من المحاصيل الزراعية ،وهذه
الظاهرة تبرز بشكل جلي عندما تقل األمطار والثلوج في الكثير من المناطق في العالم ،وتصبح األراضي
الزراعية التي كانت تنتج المحاصيل الزراعية بشكل جيد في السابق أراضي قاحلة وصحراوية وتكون
غير صالحة للزراعة ،وفي وقتنا الراهن تؤثر ظاهرة اتساع الثقب في طبقة األوزون على األجواء المناخية
في مختلف دول العالم ،فقد تسببت هذه الظاهرة في ذوبان ا لجليد وخاصة في القارة القطبية الجنوبية،
وكذلك الى تغيرات في األجواء المناخية لكثير من الدول ،بسبب الثقب في طبقة األوزون واتساعه ،كما
ان هنالك ظاهرة االرهاب الدولي وهذه الظاهرة تؤثر في الوقت الراهن بشكل مباشر على االمن االنساني.
اال ان لهذه الظاهرة ابعاد م ستقبلية ايضا فالمجموعات االرهابية تأسست على افكار ايدلوجية ،وتأسس
للعديد من األفراد واألنصار الذين سوف يلتحقون بها مستقبال ،والذين سوف يهددون المجتمع الدولي و
يكونون خطرا مباشرا على االمن االنساني ،وهنالك العديد من المجموعات اإلرهابية في العالم والتي
سببت مشاكل كبيرة بالنسبة للمجتمع البشري ،حيث قامت هذه المجموعات باالعتداء على البشر من مختلف
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النواحي من خالل حصد ارواح الكثير منهم واالعتداء على ممتلكاتهم واهلهم ،من خالل استخدام أساليب
وحشية في عمليات االعتداء هذه ،باالضافة الى استخدام وسائل االبادة الجماعية والتعذيب واالبعاد القسري
والتهجير ،وغيرها من االساليب التي تتصف بالعنف في استخدام القوة من اجل ترهيب البشر بكافة
الوسائل المتاحة لدى هذه المجموعات اإلرهابية ،مثل التفجيرات والحرائق الكبيرة والقتل بشكل مفرط
والقتل بصورة وحشية ،الى غير ذلك من األمور التي ترهب االنسان باعتباره الكائن الذي يعيش على
وجه االرض مع بني جنسه في أمن وسالم (عبد العظيم ،2008 ،ص .)22
كما ان ظاهرة العولمة تعتبر من الظواهر الحديثة التي كان لها تاثير البالغ على االمن االنساني من خالل
ما ينشر في الوسائط المرئية والتي تعتمد على خاصية االنترن ت ،حيث تستطيع المؤسسات التي تتحكم
باالنترنت من التاثير على مجموعة كبيرة من االفراد في العالم من خالل المعلومات والبرامج والصور
التي ترسلها الى عدد كبير من االشخاص في الدول وقد يصل عددهم الى الماليين ،وان االشخاص الذين
يسيطرون على هذه الشبكة يستطيعون ان ين شروا افكارهم في المجتمعات االخرى ،وان يؤثروا على امنهم
الثقافي وكذلك االجتماعي ،من خالل وسائل التواصل االجتماعي التي تعتمد على شبكه االنترنت ،وهي
ظاهرة حديث ولكنها ظاهرة سوف تستمر في المستقبل و سوف تؤثر بشكل مباشر عن االمن االنساني
بشكل سلبي،ساهمت ظاهرة ا لعولمة بين الدول في بناء عالمي يهتم باالقتصاد الحر ،اال ان هذا االقتصاد
الحر له مخاطر عديدة ،ومن اهم هذه المخاطر انتشار األنظمة غير المستقرة التي من الصعب التحكم بها،
باإلضافة الى التأثيرات السلبية التي قد تصيب االقتصاد العالمي ،فالعالم تخطى الدول وهنالك فاعلون
اخرون في المجتمع العالمي كالمنظمات والشركات متعددة الجنسية العابرة للحدود.
حيث اسهمت التطورات التكنولوجية في انتشار االفكار العالمية التي تسيطر على الثقافات في مختلف
بلدان العالم ،من خالل استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة ونشر الصور المرئية والفيديوهات التي تدخل
الى كل البيوت و العائالت بشكل سلس وسهل ،وتؤثر العولمة بشكل مباشر ورئيسي على الشريحة الفتية
والشابة في المجتمع ،وهي اكثر استعماال لشبكة االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،كما اثبتت التجربة
ان المجتمعات الشرقية يا اكثر تاثرا بالجوانب السلبية الت ي تنشر من خالل الوسائط المرئية التي تعتمد
على االنترنت ،والتي تقوم بنشرها العديد من الجهات في المجتمعات الغربية ،من اجل نقل الثقافة الى هذه
المجتمعات ،ولكن الجوانب السلبية منها وليست االيجابية في اغلبها ،كل هذا يؤثر بشكل مباشر على االمن
االنساني لالفراد في المجتمعات الشرقية ويجعلهم عرضة للفشل واالنكسار.
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الفصل الرابع
األمن اإلنساني في ظل تزايد النزاعات الدولية المعاصرة
مثلت الصراعات الدولية احدى ابرز السمات في العالقات الدولية على مر العصور ،وقلما نجد في ثنايا
التاريخ اإلنساني فترات هادئة بعيدة عن مفه وم النزاع والتخاصم ،وبالرغم من ان الطبيعة اإلنسانية -
حسب منظور المدرسة الواقعية في العالقات الدولية  -ميالة الى التنازع في ظل نظام يسوده الفوضى ،اال
ان تسارع االحداث والمتغيرات على الساحة الدولية وطبيعة الصراعات الحالية في العالم يرتبط بشكل
مريب مع العولمة واثارها التي تجعل من تلك الصراعات والنزاعات مترابطة مع بعضها وبالتالي يتولد
شعور عارم بالفرق الكبير بين الدول الفقيرة والدول الغنية مما يسبب في الشعور بالالمساواة والغبن من
قبل الشعوب الفقيرة المغلوبة على امرها.
وعلى ضوء ما سبق سنتناول في هذا الفصل من الد راسة ماهية النزاعات الدولية وذلك في المبحث األول
منه ،وفي المبحث الثاني سوف نركز على اثر النزاعات على االمن اإلنساني.
 :1.4ماهية النزاعات الدولية
للتعرف على ماهية النزاعات الدولية يلزم الوقوف في هذا المبحث وفي المطلب األول منه على مفهوم
النزاعات الدولية من خالل التطرق الى مفهوم النزاع ،وفي المطلب الثاني سنتطرق الى أسباب النزاع
الدولي وانواعه بشكل مختصر كاالتي:
 :1.1.4مفهوم النزاعات الدولية
ورد في قاموس لسان العرب "ابن منظور" أن النزاع كلمة مشتقة من الفعل نزع أي نقول نزع الشيء
بمعنى ينزعه نزعا فهو منزوع ونزيع ،اي المجاذبة في األعيان والمعاني ،وتأتي بمعنى الخصومة
والمنازعة في الخصومة أي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان .وقد نازعه منازعة ونزاعا :أي
جاذبه في الخصومة (ابن منظور ،2003،ص ،) 149وهناك العديد من التعريفات التي اختصت بمعنى
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النزاع ،لكن نا نريد في هذا الموضع ان نسلط الضوء على تعريف النزاع الدولي ذكر مجموعة من التعاريف
كاالتي:
−

عرف النزاع الدولي بأنه "االدعاءات المتناقضة بين شخصين قانونين دوليين أو أكثر"(الفتالوي،

 ،1986ص .)20
−

ويعرفها محكمة العدل الدولية بانها " خالف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو

بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما" (روسو ،1982 ،ص.)283
−

ويعرف" لويس كوسر" النزاع بأنه " تنافس على القيم وعلى القوة والموارد يكون الهدف فيه بين

المتنافسين تحييد أو تصفية أو اإلضرار بالخصوم .فالنزاع هو تعبير عن عدم التوافق في المصالح والقيم
والمعتقدات والتي تتخذ أشكاال جديدة تسبب فيها عملية التغير في مواجهة الضغوط المورثة" (جوزيف
فرانكل.)1987 ،
−

من جانبه يعرف "ريمون أرون" النزاع بأنها " نتيجة تنازع بين شخصين أو جماعتين أو وحدتين

سياسيتين للسيطرة على نفس الهدف أو للسعي لتحقيق أهداف غير متجانسة" (الجاسور ،2004،ص
)278
−

اما ساندول فيعرفها بانها "ظاهرة ديناميكية ،وهو وضع يحاول فيه طرفان على األقل وممثلوهما

تحقيق أهداف غير متفق عليها ضمن إطار مفاهيمهم ومعتقداتهم من خالل إضعاف قدرات اآلخر على
تحقيق أهدافه" (غريفيش ،أوكالهان ،2008 ،ص .)425
من جانب أخر يمكننا أن نصنف النزاعات الدولية ونقسمها على أنماط ثالثة وذلك حسب ما يراه "مارسيل
ميرل" كاالتي (الجاسور ،2004،ص :)236
 . 1النزاعات المرتبطة باالستقالل مثل حروب تصفية االستعمار والحروب االنفصالية.
 . 2النزاعات المرتبطة بالحدود اإلقليمية ،وهذه اغلبها.
 . 3النزاعات التي تحدث نتيجة الحروب واالنقالبات واألزمات االيديولوجية.
ومن جانبنا نرى أنه لو تمعنا النظر وحللنا هذه األنماط الثالثة سيتضح ان الفترة ما بين انتهاء الحرب
العالمية الثانية  ،1945ونهاية الحرب الباردة  1991كانت الفترة الذهبية الستقالل العديد من الدول،
وهي الفترة التي شهدت الكثير من النزاعات الدولية والصراعات والحروب التي استهدفت إخراج
المستعمر من البالد ،باإلضافة الى حصول الكثير من الشعوب على إقليمها المنفصل عن الدولة األم.
من جانب آخر طفت الكثير من النزاعات الحدودية بسبب استقالل او انفصال الدول مثل النزاع
البنغالديشي فيما يخص ترسيم الحدود مع "باكستان" عقب انفصال "بنغالدش" وحصولها على االستقالل،
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والنزاع الهندي  -الباكستاني حول إقليم كشمير الحدودي ،والنزاعات الحدودية بين العراق وإيران والتي
كانت سببا في استمرار الحرب بين البلدين ثمانية أعوام"  ،" 1988-1980باإلضافة الى النزاعات التي
حدثت نتيجة الحروب واالنقالبات واألزمات األيديولوجية ،واليوم اذا امعنا النظر في المعادالت السياسية
واألمنية في كثير من بلدان الشرق األوسط سنتلمس فيها نزاعات اثنية وأخرى طائفية تحدث هنا وهناك
مما يؤدي الى تجسد اشكال جديدة ومغايرة عن تلك التي حددها الباحثين والمختصين (مقلد،1979،ص
.)99
يذهب آلن فيرجيسون الى القول بأن "النزاع يبدأ عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفته كبيرة لدولة آخرى
أو في الوقت نفسه تعتقد دولة األخرى أن بإمكانها تقليل خسارتها بالقيام بفعل مضاد تجاه الدولة األولي
التي بدأت بالمبادرة بالفعل" ،وهذا يعني أن نزاع يكون بين دولتين أو أكثر تحاول الوصول الى تحقيق
أهدافها في نفس الزمن والتوقيت (حماد ،1997 ،ص .)18
ويرى كمال محمد أن "النزاع الدولي هو خالف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو يسبب
بتعار ض وجهات نظرهم القانونية أو مصالحهم" (حماد ،1997 ،ص .)17
مما سبق من تعاريف نفهم بان مصالح الدول بشكل عام ،أو أحد أشخاص القانون الدولي ،قد تفضي إلى
وجهات نظر مختلفة حول مسائل قانونية أو سياسية معينة وبالتالي يؤدي تطورها إلى احتمال تحولها
لنزاع واسع يؤدي الى اشتعال الحرب ما لم يتم تسويتها بالطرق السلمية ،ولكون الحروب تؤدي الى
الخراب والدمار فإن المجتمع الدولي بدولها والمنظمات الدولية تحاول أن تضع القواعد الصحيحة لحل
المنازعات الدولية بهدف حماية األمن والسلم الدوليين.
وعليه نرى ان اآلراء التي طرحت حول تعريف الن زاع الدولي تستوجب اإلشارة إلى وجود بعض المفاهيم
التي من الممكن ان يقترن بمفهوم النزاع وتختلط معه كالصراع والمنافسة والتوتر والحرب والموقف ،إذ
أن هذه المفاهيم تختلف من حيث المضمون والداللة عما يعنيه النزاع.
ففيما يتعلق بالصراع واختالفه عن النزاع نستطيع القول ان األول "الصراع" محكوم بعقائد فلسفية
ومفاهيم قيمية يصعب معها اتفاق األطراف عليها ،ولهذا يعرف الصراع على أنه "موقف ناجم عن
االختالف في األهداف والمصالح القومية" كما عرف أيضا على أنه "شكل من أشكال الصدام بين وثقافات
ومصالح غير متجانسة ألطراف غ ير قادرين على التعايش في البيئة الحاضنة ،ومن جانبه يرى األستاذ
الدكتور إسماعيل صبري مقلد أن الصراع "هو التنازع الناتج عن االختالف في دوافع الدول وفي
تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يؤدي في التحليل األخير إلى اتخاذ قرارات
وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق"(مقلد،1979،ص .)99
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وبقدر تعلق االختالف بين النزاع والمنافسة يمكن القول بان األخيرة " تهدف إلى الوصول إلى غايات
معينة مع اقتناع كل طرف بإمكانية التعايش والتفاهم والتفاعل مع الطرف اآلخر" (الحسن،1987،ص
 29وما بعدها) وهي بهذا تختلف عن النزاع الذي يفضي في الغالب الى نشوب الحرب ،وكذلك يمكننا
القول بان التنافس هي مرحلة تتصف في الغالب األعم بالهدوء النسبي والسلم أي أنها ذات طبيعة سلمية
بعيدة عن مظاهر العنف المتنوعة ،باإلضافة الى عدم انعكاسها سلبا على طبيعة العالقات القائمة بين
أطرافها (الحسن،1987،ص  29وما بعدها) ،ومن ثم ال بد ان يكون واضحا ان التنافس مرحلة تسبق
النزاع والصراع  ،لكن رغم ذلك ال يمكننا الجزم بأن المنافسة ستبقى سلمية ،اذ قد تتحول أحيانا إلى
صراع عندما يعمل احد المنافسين على منع اآلخر من تحقيق النجاح محاوال دعم مركزه على حساب
اآلخرين (الحسن،1987،ص  29وما بعدها).
وفيما يخص الفرق بين النزاع والتوتر فأن "التوتر" قد يكون نتيجة من نتائج النزاع ،خاصة عندما تكون
العالقات بين وحدتين من الوحدات الدولية غير مستقرة وتتصف بالفتور أو الضعف واالنكماش ،وغالبا
ما تتخذ الدول طرقا سلمية إلز احة التوتر القائم مثل اتخاذ اإلجراءات الدبلوماسية ،ويفهم على هذا األساس
ان التوتر ال يرقى إلى مستوى النزاع المسلح ،االمر الذي يعني انها تكون حالة سابقة وليست الحقة للنزاع
العسكري ،وعلى هذا ترتبط أسبابه ارتباطا وثيقا بأسباب النزاع (مقلد ،1979،ص .)24
وفيما ي خص النزاع الدولي واختالفها عن الحرب ،فإن االثنان يختلفان عن بعضهما كمفهوم من الناحية
الشكلية ومن ناحية المضمون أيضا ،وعليه فإن المحكمة العليا في نيويورك في قرار لها عام 1961
عرفت الحرب بأنها "صراع عسكري بين دولتين لتحقيق آثار سياسية أو قانونية ،تنظمها قواعد قانونية
خاصة بها تتعلق باإلعالن عنها وكيفية إدارتها ووسائل فضها وانتهائها" ،والحرب ال تترك أمام أطرافها
الكثير من الخيارات ،ويرى ريمون أرون أن "الحرب هي األساليب العنيفة للتنافس بين الوحدات السياسية"
ويعرفها كوينسي رايت كـــ"اتصال عنيف بين وحدات متميزة و لكن متشابهة"(غريفيش ،أوكالهان،
 ،2008ص .)17
اما االزمة فخصائصها مختلفة عن النزاع حيث تتصف االزمة بالمفاجأة وعدم التوقع وتعدد األطراف
والقوى المؤثرة في حدوثها ،بمعنى حدوث تحول فجائي يهدد المصالح الجوهرية للدولة ،مما يستوجب
اتخاذ قرارات سريعة كي ال تنفجر األزمة في شكل صدام عسكري ،باإلضافة الى تعقّدها وتشابكها وتداخل
عناصرها ،وعدم دقة المعلومات ،وضيق الوقت (غريفيش ،أوكالهان ،2008 ،ص ،)17واألزمة ال
تكون مستمرة مثل النزاع وهي تسبق الحروب وال تؤدي في الغالب الى نشوبها ،ولع الصفة األكثر داللة
يتمثل في قصر وقتها وسرعة انتهائها (قادري ،2007 ،ص.)41
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بعد ما سبق من التعريفات وتوضيح لمجموعة من المفاهيم والمصطلحات المقاربة للنزاع الدولي ،يظهر
لنا بوضوح مدى المحدودية التي يمثلها الفكر اإلنساني الذي يعجز عن ضبط وتحديد الظاهرة النزاعية،
بغض النظر عن الجهد الذي يبذله في تحديد مدلوالته ،ولعل مرد ذلك يعود الى تعلقه بالسلوكيات البشرية
التي يستحيل وضع قواعد ثابتة لها كونها من السلوكيات االجتماعية.
 :2.1.4مسببات النزاع الدولي
أسباب النزاع الدولي كثيرة لكن أبرزها تتمثل في العوامل السياسية واالقتصادية وسوء استخدام الموارد
والخالفات الحدودية البرية منها والبحرية ،أو الخالف على األنهار المشتركة بين مجموعة من الدول
(الماحي ،) 2013 ،لذلك سنتناول فيما يلي أبرز وأهم أسباب نشوب النزاعات الدولية كاالتي (القادري،
 ،2009ص:)59
 . 1النزاعات الدينية والمذهبية والطائفية والعقائدية والفكرية التي تحدث بين أتباع الديانات والمذاهب
والطوائف المختلفة وااليديولوجيات المتناقضة مع بعضها البعض خاصة عندما يغيب مفهوم التعايش
السلمي داخل المجتمعات.
 . 2النزاعات السياسية بين األحزاب في إطار الدولة الواحدة والتي قد تكون موالية لجهات خارجية مختلفة
وتمثل مصا لحها فتؤدي أحيانا الى الصراع بين دولتين أو أكثر ،وقد تتوسع إلى صراعات عنيفة وقتال
على مسائل تجارية أو مسائل حدودية.
 . 3النزاعات التي تنشأ بسبب االنتماء إلى القوميات واألعراق المختلفة ،ورؤية كل قومية أنها األفضل.
 . 4النزاع الذي ينشأ بسبب عامل اقتصادي ،تجاري أو مالي .بين طرفين وطنيين اودوليين.
 . 5غياب الحكم الرشيد وعمق الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة وبين الفقير والغني داخل الدولة نفسها.
 . 6التفاوت في الثروات والشعور باالستياء الذي يعد من العوامل المساعدة في نشوب الحروب.
 . 7عدم المساواة والعدل بين أفراد ال مجتمع الواحد ،إضافة إلى غياب سلطة القانون وسيادة الدولة.
 . 8اختالف المصالح والسياسات واألهداف بين الدول في ظل نظام يسوده الفوضى حسب التحليل الواقعي
للعالقات الدولية.
 . 9قواعد القانون الدولي التقليدي التي تقر مشروعية الحرب بغض النظر عن مبدأ عدم استخدام القوة في
العالقات الدولية.
 . 10النزاعات في شكلها المعاصر بين الشعوب وبين النخب القيادية الحاكمة واألنظمة التسلطية ،وخير
مثال على ذلك ما حدث في بلدان ما سمي بالربيع العربي.
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وترى الباحثة أنه مع تطور وسرعة األحداث والمتغيرات في العالقات الدولية  -خاصة في ظل وجود
العولمة التي تجعل األحداث التي تحدث في أجزاء مختلفة من العالم مترابطة مع بعضها البعض  -من
الضروري البحث عن طرق الحل السلمية لهذه المنازعات حفاظا على سير العالقات الدولية سيرا طبيعيا
ولتجنب اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين.
إضافة الى األسباب السالفة الذكر  ،هناك العديد من االسباب األخرى التي تؤدي الى النزاعات الدولية،
ولعل من المفيد هنا ان ندرج باختصار بعضا من نماذج النزاعات التي أدت الى الحروب ولم تستطع
قواعد القانون الدولي من خالل وسائل التسوية السلمية من حلها فكانت تهديدا مباشرا على األمن اإلنساني
في تلك الدول وفي محيطها اإلقليمي وأحيانا كانت تؤثر على المجتمع الدولي بشكل عام.
من بين النزاعات التي أدت الى نشوب الحروب نذكر النزاع العراقي – اإليراني على االحقية في مياه
شط العرب والتي أدت الى حرب دامت من عام  1988-1980وخلفت ورائها ضحايا وصلت الى أكثر
من مليون من الجانبين  ،ناهيك عن الضرر االقتصادي واالجتماعي ،والنزاع العراقي – الكويتي على
ترسيم الحدود والذي أدى الى غزو العراق للكويت سنة  ،1991-1990فكانت سببا في دمار العراق
وضياع االمن اإلنساني بكامل مفهومه بعد ان شنت قوات التحالف الدولي حربا على العراق استهدفت
إخراجها من الكويت ،والنزاعات االثنية والقومية والعرقية في يوغسالفيا السابقة بين المسلمين والصرب
في دول البلقان بداية التسعينات من القرن الماضي ،االمر الذي افضى الى مذابح جماعية وقتل مئات
االالف من األبرياء ،النزاعات القبلية والطائفية في جمهورية الكونغو التي خلفت أكثر من مليون قتيل في
فترة زمنية قياسية ،او النزاع السوداني في جنوب السودان "دارفور" ،وغيرها الكثير من النزاعات الداخلية
والدولية.
 :2.4النزاع الدولي وأثره على األمن اإلنساني
تبلور مفهوم االمن االنساني كجزء من مصطلح عالمي للتنمية ضمن مخططات األمم المتحدة عام
 1994حول مفهوم التنمية البشرية والذي قرره "محبوب الحق" وزير خارجية باكستان واالقتصادي
الهندي "امارتيا سان" ليعتمد بشكل رسمي بعد هذا التاريخ (النعيمي.)2016 ،
سنتطرق في هذا المحور الى دور مجلس األمن في حماية األمن اإلنساني من خالل تناولنا لحالتين تمثالن
سلطات مجلس األمن ،هما الحالة التي تتطلب استخدام القوة والحالة التي ال تتطلبها ،كاالتي:
 :1.2.4الوسائل السياسية والقانونية لمجلس االمن في حماية االمن اإلنساني
يعد مجلس األمن م ن إحدى أهم أجهزة األمم المتحدة والمسؤولة عن حفظ السلم واألمن الدوليين ،ولكون
ميثاق األمم المتحدة يؤكد في ديباجته على ضرورة تجنب األجيال القادمة ويالت الحروب تم تشكيل جهاز
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مجلس األمن لهذه المهمة الصعبة إذ نصت الديباجة على "نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتين أحزانا
يعجز عنها الوصف" (ديباجة ميثاق األمم المتحدة) ،وعليه يمتلك مجلس األمن سلطة قانونية على حكومات
الدول األعضاء ،وعليه فإن قراراته ملزمة لها .وال ريب في ان ا لسلطات التي تم منحها لمجلس األمن في
إطار ميثاق األمم المتحدة وطبقا ألحكام الفصل السابع منه تعد من أهم هذه السلطات وأخطرها شأنا على
اإلطالق ،كونها تتضمن اإلجراءات الصادرة وفقا لما تملكه من عنصر اإلجبار والقسر ،ألن القرارات
الصادرة من المجلس تمثل جميع الدول ويعتمدها المجلس في حاالت تهديد السلم واألمن الدوليين وتوصف
باإلجراءات التنفيذية ،وعليه سنتناول هذا الموضوع من خالل ثالث فروع نتطرق في الفرع األول الى
سلطات المجلس التي ال تتطلب استخدام القوة ،وفي الفرع الثاني سنتناول فيه سلطات المجلس في اتخاذ
إجراءات تتطلب استخدام القوة ،والفرع الثالث نقوم فيه بتقييم دور المجلس في حماية األمن اإلنساني.
 :1.1.2.4سلطات مجلس االمن التي ال تتطلب استخدام القوة
مجلس األمن الدولي هو الجهاز المسؤول عن حفظ السلم واألمن الدوليين ،وبسبب هذه المهمة الصعبة لها
الحق في اتخاذ إجراءات تهدف الى المحافظة على السلم الدولي ،ومن هذه اإلجراءات تلك التي ال تحتوي
على مضمون القوة كالتوصية بحل النزاع سلميا أو اتخاذ تدابير لمواجهة حالة تهديد السلم او االخالل به
وفقا لما يأتي:
أوال :التوصية
التوصية بحل النزاع سلميا وذلك حسب ما هو مشار اليه إليه في المادة  33من الميثاق والتي تنص على
أنه "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخطر أن
يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية
القضائية ،أو أن يلجؤوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع
عليها اختيارها"( المادة  33من ميثاق األمم المتحدة) وبهذا يحق لمجلس األمن إصدار توصياته بشرط
أن يراعى ما اتخذه أطراف النزاع من إجراءات سابقة لحل النزاع.
ويتضح من خالل المواد( )34- 26- 23- 2أن لمجلس األمن الدولي الحق في تسوية المنازعات الدولية
بالطرق السلمية التي تراها مالئمة ومناسبة لحل النزاع القائم ،ال سيما عندما يكون ذلك النزاع سببا في
عدم االستقرار الدولي ويمثل تهديدا مباشرا على السلم واألمن الدوليين ،ورغم ان الميثاق لم يضع معايير
لقياس التهديد على السلم واألمن الد ولي اال أنه في حالة ادعاء أحد أطراف النزاع ان االستمرار في ذلك
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النزاع سيؤدي الى نشوب الحروب فإن على المجلس ان يتخذ القرارات الالزمة والخطوات اإلجرائية
المناسبة بصددها وفقا للمادة 33ف ( 2المادة 33ف 2من ميثاق األمم المتحدة).
ثانيا :تدابير مواجهة حالة تهديد السلم أو اإلخالل به
يحق لمجلس االمن الدولي ان يقوم باتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة التهديدات المستمرة علي السلم واألمن
الدولي ال سيما عندما تستنفذ جميع الطرق السلمية لحل النزاع ،االمر الذي يؤدي الى لجوء مجلس االمن
الدولي الستخدام سلطاته المقررة في المواد ( )51 - 39من ميثاق األمم المتحدة ،حيث تنص المادة 39
على أنه" يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمالً من
أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا ألحكام المادتين 41
و 42لحفظ السلم وا ألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه"( المادة  39من ميثاق األمم المتحدة).
وهذا يعني ان مجلس االمن لديه الصالحية الكاملة في ان يقرر ما اذا كان النزاع يشكل تهديدا مباشرا أو
اخالال بالسلم واألمن الدولي أو عمال من أعمال العدوان ليتخذ ما يراه مالئما من توصيات أو تدابير للحل،
واستنادا الى المادة ( )40التي تنص على أنه "منعا لتفاقم الموقف ،لمجلس األمن ،قبل أن يقوم توصياته
أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة  ،39أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه ضروريا أو
مستحسنا من تدابير مؤقتة ،وال تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم،
وعلى مجلس األمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه " والمادة ( )41التي
تنص على أن " لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات
المسلحة لتنفيذ قراراته( " ....المادة  41-40من ميثاق األمم المتحدة).
اضافة الى ما سبق ،فإن مجلس األمن ومن خالل متابعته لمهامه في حل النزاعات الدولية ،يستخدم وسائل
متنوعة ومتعددة من اجل الوصول الى حل لذلك النزاع القائم فيقوم احيانا بتحويل القضية الى منظمة
إقليمية او يطلب من األمين العام متابعة القضية بنفسه ،والمجلس عندما يباشر السلطات الممنوحة لها
حسب الميثاق ال يخضع لحدود معروفة باستثناء ما نصت عليه المادة ( )2من الميثاق والتي تنص على
أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”لألمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم
السلطان الداخلي لدولة م ا ،وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم
هذا الميثاق ،على أن هذا المبدأ ال يخ ّل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع " والتدابير قد
تكون مؤقتة أو تدابير غير عسكرية ،أو تدابير عسكرية مثل تلك التي نص عليها الفصل السابع من الميثاق
وهي تدابير تشمل وقف الصالت االقتصادية والثقافية وقطع جميع وسائل االتصال مع الدولة المعتدية
وكذلك قطع جميع أنواع المواصالت البرية والبحرية والجوية باإلضافة إلى قطع العالقات الدبلوماسية
عمال بنص المادة  41من الميثاق .وللمجلس أن يقرر هذه اإلجراءات دون أن يطلب من الدول األعضاء
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تطبيقها ،وإنما ترك ذلك لحريتها ،أما إذا طلب المجلس من األعضاء تطبيق التدابير فإنه يصبح تطبيقا
ملزما لها وذلك عمال بنص المادة ( )25من الميثاق والتي نصت على " يتعهد أعضاء األمم المتحدة
بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق" (المادة  2و 25من ميثاق األمم المتحدة).
 :2.1.2.4سلطات مجلس االمن التي تتطلب استخدام القوة
بعد ان تستنفذ جميع الوسائل والطرق السلمية في حل النزاع الدولي القائم بين طرفين أو أكثر ،يحق
لمجلس األمن الدولي اللجوء الى استخدام القوة العسكرية من اجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين
وتجنب اإلضرار به عمال بنص المادة  42والتي تنص على أنه " إذا رأى مجلس األمن أن التدابير
المنصوص عليها في المادة  41ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ،جاز له أن يتخذ بطريق القوات
الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم لحفظ السلم وا ألمن الدوليين أو إلعادته إلى نصابه ،ويجوز
أن تتناول هذه األعمال المظاهرات والحصر والعمليات األخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو
البرية التابعة ألعضاء األمم المتحدة"  .وللمجلس السلطة التقديرية بصدد كل موقف وكل حالة من حاالت
النزاع ولها الحق في اختيار الو سيلة المالئمة والتدابير التي تراها مناسبة للحل (المادة  42من ميثاق األمم
المتحدة).
صحيح ان المادة ( ) 42أعطت السلطات والصالحيات لمجلس األمن في اتخاذ تدابير تتضمن استخدام
القوة اال أن فكرة األمن الجماعي يشوبها القصور بسبب هيمنة الدول صاحبة حق االعتراض ()Veto
في المجلس وتفسير هذه الدول لألمن الجماعي كمفهوم حسب مصالحها.
ولقد ظهرت معالم صراعات جديدة عقب انتهاء الحرب الباردة بسبب هيمنة الواليات المتحدة األمريكية
على قرارات مجلس األمن الدولي والتي ظهرت بوضوح بعد انهيار االتحاد السوفيتي ،وبدأت الواليات
المتحدة األم ريكية تنفذ سياسات انفرادية دون الرجوع الى الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس األمن
الدولي فيما يخص حفظ السلم واألمن الدوليين .وعلى العكس أصبح المجلس اداة مسخرة لخدمة االهداف
األمريكية االستعمارية من خالل ما تمارسه من ضغوط ،قد تستخدم فيها الوسائل القانونية بصورة خادعة
وشكلية من أجل "إجبار الدول التي ال تملك من عناصر القوة ما تستطيع به مقاومة هذه الضغوط ،بوصفها
الطرف األقوى الذي يذل ّل بعض أحكام الميثاق والقانون الدولي الموجود ،بالفعل تصرفها إلى السبل األكثر
استجابة لمصالحها ،بل توجه سلوك بعض أشخاص القانون الدولي نحو خلق قواعد قانونية جديدة  ،لتسير
في نفس االتجاه ليصبح القانون الدولي في نهاية األمر في حقيقته تكريسا قانونيا للمراكز الواقعية القائمة
على التفاوت في عناصر القوة بين أعضاء المجتمع الدولي" (حلمي،1983،ص .)7
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لجأ مجلس االمن الدولي الى تطبيق بنود الفصل السابع من الميثاق بصورة واضحة بعد حرب الخليج
الثانية ،وأصدرت سلسلة من القرارات ضد العراق من بينها العقوبات االقتصادية تطبيقا لنظام األمن
الجماعي ومن اجل الحفاظ على السلم واألمن الدولي حيث تجاوزت قراراته  48قرارا بصدد الحالة بين
العراق والكويت ،ثم تتابعت ق راراته المستندة ألحكام ذات الفصل ضد الصومال وليبيا والسودان ،هاييتي
ويوغسالفيا السابقة واخيرا أفغانستان (علوان ،2000 ،ص 49وما بعدها).
وترى الباحثة ان مجلس االمن يحق له مباشرة اختصاصاته وسلطاته على ان تباشر هذه السلطة في إطار
اختصاصه في حفظ السلم واألمن الدوليين ،وأن تكون مباشرة هذه السلطة متصلة بمبادئ األمم المتحدة
ومقاصدها ووفقا ألحكام الميثاق ،واال سيكون الخروج واالنحراف تهديدا مباشرا على االمن اإلنساني مثل
ما حصل في العراق بعد  2003عقب الدخول األمريكي اليه دون قرار اممي.
 :2.2.4تقييم دور مجلس ا ألمن في حل النزاع الدولي
كان لغياب التوازن الدولي بعد انهيار االتحاد السوفيتي السابق أثره الكبير على السياسة الدولية برمتها،
ولعل احدى أهم هذه التأثيرات يكمن في انفراد الواليات المتحدة االمريكية برسم السياسة الدولية ،باإلضافة
الى انحراف مجلس األمن الدولي في ممارسة الصالحيات والسلطات المنوطة به من خالل اتخاذه
لقرارات ليست من اختصاصه ،فميثاق األمم المتحدة صريح جدا في أن مهمة مجلس األمن هي حفظ األمن
والسلم الدوليين ،واتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق هذه المهمة ،وعندما يكون النزاع قانونيا فعلى المجلس أن
يراعي أ ن على أطرافه أن يعرضوه على محكمة العدل الدولية ،وهذا المبدأ كان نهج المجلس قبل
التسعينات ،ففي عام  1981قصفت اسرائيل مفاعل تموز النووي العراقي ،أسفرت عن إصدار قرار
مجلس االمن المرقم  487في 9حزيران  1981والذي أدان بموجبه اسرائيل وأقر المجلس بحق العراق
في تعوي ض مناسب جراء ما لحق المفاعل من تدمير بسبب العدوان (المرشدي.)2020،
بالرغم من الدور الكبير الذي قام به المجلس منذ أكثر من سبعة عقود في الحفاظ على السلم الدولي ،اال
أن هذا ال يعني صواب قراراتها في جميع النزاعات أو المواقف الدولية التي استوجبت تدخل مجلس
األمن ،فالتجربة اإلنسانية تخبرنا أن كل سلطة تجنح نفسيا إلى أن تفيض عن وعائها فإذا لم يكن هناك
قانون يقوم بالرقابة عليها ويقف في مواجهتها ،بغض النظر عن مصدر هذا القانون سواء كان إلهيا أم
وضعيا أو أخالقيا فإنها تفيض ال محالة ،وستكون األضرار الناتجة عنها بليغة جدا ،وعليه فإن أي سوء
استخدام للسلطة من جانب مجلس األمن سيؤدي ال محالة الى نتائج عكسية فيما يخص األمن الجماعي
واألمن اإلنساني بشكل عام (المرشدي.)2020،
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لقد ادركت منظمة األمم المتحدة ان االمن اإلنساني ضرورة حتمية وان على مجلس االمن ان يقوم بدوره
المنوط به عل ى شكل افضل وبحيادية تجاه القضايا والصراعات والنزاعات التي تهدد االمن اإلنساني،
ولهذا رأى األمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي عنان أن أمن اإلنسان يتضمن بأوسع معانيه "ما هو
أكثر بمراحل من انعدام الصراعات العنيفة ،فهو يشمل حقوق اإلنسان والحكم الرشـيد وإمكانيـة الحصول
على التعليم والرعاية الصحية وكفالة إتاحة الفرص والخيارات لكل فرد لتحقيـق إمكاناتـه ،وكل خطوة في
هذا االتجاه هي أيضا خطوة نحو الحد من الفقر وتحقيق النمـو االقتـصادي ،ومنـع الصراعات والتحرر
من الفاقة والتحرر من الخوف وحرية األجيال المقبلة في أن ترث بيئة طبيعيـة صحية ،هي اللبنات
المترابطة التي يتكون منها أمن اإلنسان ،واألمن القومي بالتالي (كوفي انان ،نحن الشعوب.)2000 ،
 :3.2.4المسؤولية الدولية في ضمان األمن اإلنساني
ال شك ان للدولة دور أساسي في حماية االمن اإلنساني ،اذ ان تركيبة المجتمع الدولي بنيت على أساس
التوزيع الطبيعي للشعوب ضمن أقاليم مرسومة الحدود في إطار ما نسميه اليوم بالدولة التي تكون مسؤولة
بشكل مباشر عن حماية افرادها من جميع النواحي ،والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يدور حول ما هو دور
الدولة في حماية االمن اإلنساني؟ فأمن الدولة رغم أهميته ال يعدو إال آن يكون جزءا من أجزاء البناء
األمني المتكامل ،بمعنى أن بنية النظام العالمي اآلمن والمستقر يبنى أمنيا من األسفل "األفراد" إلى األعلى
"العالم" وهذا يعني ان أمن الدولة عبارة عن مساحة وسيطة .وبالتالي فان األمن اإلنساني يجمع بين البعدين
المحلي والعالم ي لألمن وعلى أساس ترابط أمن الشعوب والدول (خديجة.)2003 ،
لقد بادرت دولتان في مجال دعم مفهوم األمن اإلنساني على الصعيد الدولي همـا اليابـان وكندا ،فاتسمت
الرؤية اليابانية لمفهوم األمن اإلنساني باالتساع ونمت وتطورت علـى فكـرة التحرر من الفقر فكانت هذه
الرؤية قريبة جدا مما طرحه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مستهدفة بذلك تـأمين الحاجات األساسية
لإلنسان ومن جميع النواحي ،وتجلى هذا االهتمام الياباني بمفهوم األمن اإلنـساني بضمان الحرية من الفقر
والمبادرات الدولية التي أطلقتها الحكومة اليابانية مثل التي أسفرت عن إنـشاء لجنة األمن اإلنساني عام
(1999يوسف واليازجي ،2012 ،ص .)523
أما الرؤية الكندية فركزت على فكرة التحرر من الخوف والحد من استخدام القوة والعنف ،عن طريق
عدد من السبل ،كمكافحة انتشار األلغام األرضية والكف عن تجنيد األطفـال وتـشجيع دور القـانون ،وتفعيل
القانون الدولي اإلنساني ومكافحة انتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة وإصالح القطاعات األمنية (كراوز،
 ،2005ص.)71
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وترى الباحثة ان التجربة التي مرت بها اإلنسانية اجمع بعد تفشي فايروس "كورونا " "Coved 19ان
اغلب دول العالم فشلت في ضمان امنها اإلنساني ،واثبت ان اهمال أي جانب أمني كاألمن الصحي واالمن
االقتصادي او الغذائي او ح تى االمن النفسي سيؤدي الى ضياع االمن اإلنساني ،كون منظومة االمن
اإلنساني مترابطة ببعضها وتؤثر احداها على االخر بصورة مباشرة .وعليه فان االنتقاص أو االعتداء
على أي حق من حقوق اإلنسان في رقعة في العالم يمثل مساسا بأمن البشرية اجمع ،وينبغي التحرك
جماعيا وفرديا للوقوف بوجهه.
ومن اجل ان تحقق الدولة امنها االنساني بشكل متوازي ينبغي االهتمام والعمل باآلتي (الحسيني:)2020 ،
.1

األمن االقتصادي :ان أولوية اهداف السياسة العامة الي دولة تتمثل في سعادة الفرد ،واالمن

االقتصادي هو المقدمة الضرورية لسعادة اإلنسان ويتحقق من خالل:
أ -توفير فرص العمل للجميع بما يوازي إمكانياتهم البشرية وقابلياتهم الجسمانية ومؤهالتهم وخبراتهم،
ليتوافر الدخل المناسب لكل فرد بما يمكنه من تلبية متطلبات الحياة.
ب -االستقرار في العمل فيلس من الكافي توفير فرص العمل بل البد من تحقيق األمن اإلنساني على
مستوى االستقرار في العمل.
ت -القضاء وبشكل جماعي على آفة الفقر والجوع والذي تعاني منه الكثير من الدول وبمستويات متباينة
والفقر عل ى المستوى اإلنساني ال يعنى به الفقر المادي لمن ال يملك المال بل هو الفقر االقتصادي أو
الثقافي أو الصحي لمن ال يملك اإلمكانيات الالزمة للعمل أو ال يملك المؤهالت الالزمة لذلك.
.2

األمن الغذائي :ويتمثل في إمكانية الحصول على الغذاء األساسي ،وينبغي أن يكون آمن أي يخلو

من الملوثات أو اآلثار الجانبية التي تتركها عمليات التالعب الجيني .فالعراق مثال من الدول التي تعاني
من سوء التغذية والمياه الملوثة والظروف المصاحبة لجائحة كورونا اثرت بشكل كبير على شرائح وفئات
عمرية مختلفة في العديد من المحافظات ال سيما في ظروف العزل المنزلي.
.3

األمن الصحي :االمن الصحي مرتبط بضرورة توفير المختبرات واألدوية وللقاحات وتدريب

الكوادر وتهيئتها بشكل مناسب مع حجم التحدي الصحي االمر الذي يعني توفير الخدمات الصحية وقدرة
الجميع على الحصول عليها بشكل متكافئ وبسعر مناسب.
.4

األمن البيئي :حق العيش في بي ئة سليمة خالية مما يهدد حياته من احدى الحقوق االصيلة لإلنسان

لكن المجتمع الدولي برمته االن يتعرض للتهديد البيئي بسبب عوامل تلوث البيئة ووجود ظاهرة االحتباس
الحراري ،والتلوث الهوائي واتساع ثقب األوزون وتهديده للبشرية.
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.5

األمن الشخصي :ويراد به حماية اإلنسان من أي اعتداء يطال جسده أو شعوره ،أي يتعلق بسالمة

الشخص بشكل مباشر من التهديدات التي قد يكون مصدرها السلطات العامة من أمثال االعتقال التعسفي
أو االعتداءات الجسدية.
مما سبق يتبين لنا ان الدولة يجب ان تأخذ االمن اإلنساني كأولوية أساسية في رسمها لسياستها العامة،
فالخلل األمني اإلنساني في أي دولة يؤثر على محيطه اإلقليمي وبالتالي سيؤثر على االمن العالمي اجمع.
 4.2.4خروقات االمن االنساني (االزمة اليمنية)
للعام السادس على التوالي ،يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"
المتهمين بتلقي دعم م ن الجمهورية االسالمية االيرانية ،والمسيطرين على محافظات ،بينها العاصمة
صنعاء منذ سبتمبر /أيلول  ،2014ومنذ آذار  2015يدعم تحالف عسكري عربي ،تقوده المملكة العربية
السعودية ،القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين في حرب خلفت أزمة إنسانية هي األسوأ في العقدين
االو لين من القرن الحادي والعشرين ،وفقا لوصف سابق لألمم المتحدة (محمد طارق.)2011 ،
هذه االزمة اليمنية مثال صارخ على مدى ضرورة االمن اإلنساني الشامل لألمن الغذائي والصحي والنفسي
حيث جعلت االزمة أكثر من  22مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة وخلـّفت آثارا مدمرة ،وأدى
الى انتشار الجوع في كل مكان حيث ثمة  17مليون يمني أي  % 60من إجمالي عدد السكان ،ال يعرفون
كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة ويفتقر الماليين إلى مياه الشرب اآلمنة ،والصرف الصحي المالئم
(األمم المتحدة.)2018 ،
فيما يتعلق باألمن الصحي أدى تفشي وباء الكوليرا سنة  ، 2017والذي كان األكبر في التاريخ الحديث،
إلى مصرع اآلالف ،ورغم العقبات والصعوبات الكثيرة تسعى الوكاالت اإلنسانية الموجودة على الخطوط
األمامية للوصول إلى المحتاجين إلى اإلغاثة ،في تصريح ادلى به "ستيفن أندرسون" مدير مكتب برنامج
األغذية العالمي في اليمن عام  2018يقول فيه بان " الوضع في اليمن يزداد صعوبة ،باإلضافة إلى
األوضاع التي تقترب من المجاعة ،هناك تفش هائل غير مسبوق للكوليرا ،وتؤثر األزمة الصحية على
الماليين حيث لوثت موارد المياه ،وانهارت خدمات الصرف الصحي ،أما المنشآت الصحية فال يعمل
سوى نصفها" ويمثل األطفال حوالي  % 30من المصابين بالكوليرا .العملية اإلنسانية هائلة حيث توفر
أكثر من  190منظمة المساعدات المنقذة للحياة لسبعة ماليين شخص كل شهر حسب اخبار األمم المتحدة
لسنة ( 2018األمم المتحدة.)2018 ،
منظمة الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة تقول وعلى لسا ن" ديفيد بيزلي "المدير التنفيذي لبرنامج األغذية
العالمي ان "برنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية ،واليونيسف ،وغيرهم من الوكاالت تحاول
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تقديم المساعدة لضحايا الحرب األبرياء وتطالب األطراف المنخرطة في هذا الصراع باحترام القانون
اإلنساني وحقوق األبريا ء والسماح بالوصول اإلنساني لتقديم اإلغاثة الضرورية" (األمم المتحدة.)2018،
من جانبنا نرى ان ما زاد االمر تعقيدا هو ظهور جائحة كورونا ( )COVID19أواخر عام ،2019
والذي ال يزال يشغل الدول والشعوب دون الوصول الى لقاح يقضي عليه ونحن نقترب من نهاية العام
 ،2020وع لى الرغم من االعداد الهائلة التي أصيبت بهذا الوباء ،اال ان الصراع اليمني ال يزال مستمرا،
وال تزال اثارها ظاهرة للمتابع ،وجعلت مهمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية أصعب بكثير في الوصول
الى أكبر عدد ممكن من المتأثرين بالوضع اإلنساني المتدهور في اليمن.
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الخاتمة
في ختام بحثنا حول موضوع االمن اإلنساني يمكن القول بان المصطلح ال يمثل جانبا نظريا لوحده بل
يستلزم احيائه الجانب التطبيقي منه لكونه ذات عالقة مباشرة بحرية الفرد وسعادته ،اال ان االمن اإلنساني
كمصطلح يبقى المظلة التي تجمع كل هذه المصطلحات.
لقد كثر الحديث عن االمن اإلنساني في العقدين األخيرين ال سيما بعد المتغيرات المستمرة التي حدثت وال
زالت تحدث في العالم والتطور الهائل في المجال الصناعي والتكنولوجي ووسائل االتصال ،باإلضافة الى
استمرار القوى العظمى في صناعة األسلحة وتطويرها بحيث بات االنفاق العسكري العالمي يفوق
التصورات وينذر بالنزاعات والصراعات والحروب ال سيما ونحن نعيش عصر العولمة المتوحشة التي
اصبحت تهديدا على الحرية الشخصية قبل ان تكون تهديدا للدول وحكوماتها ،مما جعل من مفهوم األمن
اإلنساني يشكل تحديا لألفكار التقليدية لألمن.
في ختام البحث توصلنا الى عدة نتائج يمكننا اختصارها كاالتي:
االستنتاجات:
.1

ينبغي مواجهة التهديدات اإلنسانية بشكل جماعي وعدم االنتظار لحين تفاقم النزاعات ،واال ستكون

الحلول محدودة ونجاحها غير مؤكد.
.2

ان التجربة التي مرت بها اإلنسانية اجمع بعد تفشي فايروس "كورونا  "Coved 19ان اغلب

دول العالم فشلت في ضمان امنها اإلنساني ،واثبت ان اهمال أي جانب أمني كاألمن الصحي واالمن
االقتصادي او الغذائي او حتى االمن النفسي سيؤدي الى ضياع االمن اإلنساني ،كون منظومة االمن
اإلنساني مترابطة ببعضها وتؤثر احداها على االخر بصورة مباشرة .وعليه فان االنتقاص أو االعتداء
على أي حق من حقوق اإلنسان في رقعة في العالم يمثل مساسا بأمن البشرية اجمع ،وينبغي التحرك
جماعيا وفرديا للوقوف بوجهه.
.3

ان مجلس االمن يحق له مباشرة اختصاصاته وسلطاته على ان تباشر هذه السلطة في إطار

اختصاصه في حفظ السلم واألمن الدوليين ،وأن تكون مباشرة هذه السلطة متصلة بمبادئ األمم المتحدة
ومقاصدها ووفقا ألحكام الميثاق ،واال سيكون الخروج واالنحراف تهديدا مباشرا على االمن اإلنساني مثل
ما حصل في العراق بعد  2003عقب الدخول األمريكي اليه دون قرار اممي.
.4

ان الفترة ما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية  ،1945ونهاية الحرب الباردة  1991كانت الفترة

الذهبية الستقالل العديد من الدول ،وهي الفترة التي شهدت الكثير من النزاعات الدولية والصراعات
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والحروب التي استهدفت إخراج المستعمر من الب الد ،باإلضافة الى حصول الكثير من الشعوب على
إقليمها المنفصل عن الدولة األم.
.5

ظهر اإليمان المطلق من الجميع ان محور األمن الحقيقي هو اإلنسان والتركيز على تحقيق سعادة

ورفاه هذا اإلنسان وليس الجيوش واألسلحة الفتاكة والتهديد بالحرب وما شاكل والتي لم تحقق األمن
واالزدهار بل جلبت الويالت على الجميع ،واليوم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أكثر من غيرها
مهددة بالوباء المستشري وفرص نجاة المصابين قد تكون محدودة لتقادم البنى التحتية الصحية وانهيارها
في العديد من األماكن كاليمن وسوريا وليبيا.
.6

تطور مفهوم االمن االنساني ارتباط بالعديد من المتغيرات الدولية وخاصة فترة مابعد الحرب

الباردة ،واعالن ما سمى بالنظام العالمي الجديد تحت قيادة الواليات المتحدة االمريكية .حيث استغلت هذه
االخيرة قوتها في تنشيط وتحريك مجلس االمن الدولي للتدخل في القضايا الدولية .تحت عبادة التدخل من
اجل حماية االمن االنساني م هذا في تحديد ذاته مثلث التسيس الدولي االزم االنساني.
.7

في بحثنا هذا توصلنا الى انه مع كثرة اعداد المنظمات والجمعيات والتنظيمات الدولية التي تؤلي

في نشاطها االهتمام باالمن االنساني الى ان الواقع العالمي وخاصة في المناطق التي تشهد الصراعات
والنزاعات الدولية والداخلية فان االمن االنساني في حالة يرثى لها .وفي العديد من المجاالت.
.8

اليوم االنسانية والدول مدعون الى ابداء المزيد من االهتمام وتبني ستراتيجيات عديدة من اجل

التصدي للمخاطر واللتهديدات التي أصبح تتميز وتمتلك ا لسلطة العالمية العابرة للحدود الوطنية .فتداعات
االزمات والصراعات الدولية والداخلية والألمنية أصبح يمتد الى بلدان العالم المتقدمة.
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المصـــادر والمراجــــع
اوال – المصادر باللغة العربية:
أ.

القران الكريم:

.1

القران الكريم ،سورة قريش ،اآلية رقم (.)2-4

.2

القران الكريم ،سورة البقرة ،اآلية رقم (.)125

ب.

الكتب:

.1

إبن منظور ( :)2009لسان العرب ،دار صادر ،ط ،٤بيروت.

.2

رياض حمدوش ( :)2008تطور مفهوم األمن والدراسات األمنية في منظورات العالقات واقع

وآفاق ،قسم العلوم  -جامعة منتوري الدولية ،الملتقى الدولي الجز ائر واألمن في المتوسط السياسية
قسطنطينة ،الجزائر.
.3

كمال األسطل ( :)2011اإلطار النظري لمفهوم األمن القومي ،جامعة األزهر ،غزة.

.4

شمال حسين ( )2020العالقات الدولية دراسة تحليلية في المفاهيم واالصول -التاريخ والمراحل-

االحداث والظواهر -المناهج والنظريات ،ط ،١مكتب التفسير للطبع والنشر ،اربيل.
.5

خديجة أمين ( :)2009األمن اإلنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي ،جامعة نايف

العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
.6

جاسم النداوي ( :)1985األمن الدولي والمنطقة العربية  -آفاق عربية ،المجلد الثالث ،مركز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
.7

عبد الحسين شعبان ( :)2002اإلنسان هو األصل  -مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني وحقوق

اإلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.
.8

نظمي أبو لبدة ( :)2001التغيرات في النظام الدولي وأثرها على األمن القومي العربي ،دار

المعرفة عمان.
.9

توفيق حقي ( :)1999النظام الدولي الجديد ،األهلية للنشر والتوزيع ،بيروت.

. 10

خديجة أمين ( :)2009األمن االنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي ،جامعة نايف

العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
. 11

فريدة حموم ( :)2004األمن االنساني مدخل جديد في الدراسات األمنية ،بجامعة الجزائر،

الجزائر.
. 12

عماد جاد ( :)2000التدخل الدولي بين االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية ،مركز االهرام

للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة.
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. 13

مفتاح درباش ،دور مجلس األمن في تسوية المنازعات وحفظ السلم واألمن الدوليين ،المركز

العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي.2007 ،
. 14

على حرب ( :)2012نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول واألفراد ،منشورات

الحلبي الحقوقية بيروت.
. 15

الياس أبو جودة ( :)2010مفهوم األمن البشري في ظل التهديدات العالمية الجديدة ،مجلة الدفاع

الوطني ،بيروت.
. 16

امحند برقوق ( :)2002التهديدات األمنية في المغرب العربي مقاربة األمن اإلنساني ،رسالة

ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة الجزائر الجزائر.
. 17

ذياب البداينة ( :)2010التنمية البشرية واالرهاب في الوطن العربي ،ط ،1جامعة نايف العربية

للعلوم األمنية مكتبة الملك ،الرياض.
. 18

ابشر الطيب ( :)2005التخطيط األمني لمواجهة عصر العولمة( ،د.م.ن) ،الرياض،

. 19

محمد العدوي ( ) 2007العشوائيات واألمن البشري دراسة في أثر العشوائيات على التنمية

واألمن القومي ،دار مصر المحروسة ،القاهرة.
. 20

عبد الفتاح الصيفي ( :)1999الجريمة المنظمة تعريف األنماط واالتجاهات ،ط( ،1د.م.ن)،

الرياض.
. 21

عادل عبد اللطيف ( :)2004الفساد قضايا عربية وآليات ضبطها مجلة المستقبل العربي العدد

( ،)309مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
. 22

مصطفى علوي ( :)2004مفهوم االمن فترة الحرب الباردة وقضايا األمن في اسيا ،مركز

الدراسات اآلسيوية ،القاهرة،
. 23

احمد عبد الرحمن ( :)1998العولمة المفهوم المظاهر والمسببات ،الدار األهلية للنشر والتوزيع،

بيروت.
. 24

الفريد فرج ( :)1999العولمة في مرآة الثقافة العربية ،الدار األهلية للنشر والتوزيع ،بيروت.

. 25

محمد اسعيد ( :)2002العولمة المنطلقات والمعطيات واالفاق ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة،

مكتبة الفالح اإلمارات العربية المتحدة.
. 26

ريمون حداد ( :)2000العالقات الدولية نظرية العالقات الدولية اشخاص العالقات الدولية نظام

ام فوضى في ظل العولمة ،دار الحقيقة للنشر والتوزيع ،بيروت.
. 27

اسماعيل كرادزي ( :)2004العولمة والسيادة ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى قسم

العلوم السياسية كلية الحقوق جامعة باتنة ،الجزائر.
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. 28

احمد ثابت ( :)2003العولمة وتداعياتها على الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،

بيروت.
. 29

ﻤﺤﺒوب الﺤق ( :)2006األﻤن اإلﻨﺴاﻨي ،ﻨﺸرة الﺘﻨﻤﻴة الﺒﺸرﻴة ،ﺒﻴت الﺤﻜﻤة ،ﺒغداد ،العدد ()5

. 30

د .ﻤﻤدوح ﺤاﻤد عطﻴة ( :)2004أﺴلﺤة الدﻤار الﺸاﻤل في الﺸرق االوﺴط ﺒﻴن الﺸك والﻴقﻴن،

ط ،1دارالﺜقافة للﻨﺸر ،القاهرة.
. 31

جوهر عبد هللا ( :)1995المكاسب النسبية والمكاسب المطلقة في تفسير ظواهر التعاون الدولي،

القاهرة.
. 32

عبد الحسين شعبان ( :)2002اإلنسان هو األصل مدخل الى القانون الدولي االنساني وحقوق

ا إلنسان ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة.
سصغير عبد العظيم ( :)2008الحرب على اإلرهاب وتأثيرها في األمن اإلنساني ،مجلة العالم

. 33

اإلستراتيجي ،الجزائر العدد (.)3
. 34
. 35

القادري ،حسين ( :)2009النزاعات الدولية دراسة وتحليل ،االردن ،ط ،1ص.59
كراوز ،كيت ( :)2005األمن البشري في العالم العربي ،كيف يبدو إلى المالحظ الخارجي،

أوراق مختارة قدمت خالل المؤتمر الدولي حول األمن اإلنساني في الدول العربية ،عمان ،األردن.
. 36

ناظم عبد الواحد الجاسور ( :)2004موسوعة علم السياسة ،دار مجدالوي ،الطبعة األولى،

األردن.
. 37

إبراهيم قالني ،قاموس الهدى ،دار مليلة ،ب-ت.

. 38

ابن منظور ( :)2003لسان العرب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

. 39

مارتن غريفيثس وتيري اوكالهان ( :)2008المفاهيم األساسية في العالقات الدولية ،مركز الخليج

لألب حاث ،الطبعة األولى ،اإلمارات العربية المتحدة.
. 40

جوزيف فرانكل ( :)1987العالقات الدولية ،دار التهامه ،الطبعة األولى ،المملكة العربية

السعودية.
. 41

كمال حماد ( :)1997النزاعات الدولية دراسة قانونية دولية في علم النزاعات ،الدار الوطنية

للتوزيع والنشر ،الطبعة األولى ،لبنان.
. 42

إسماعيل صبري مقلد ( :)1979العالقات السياسية الدولية ،دراسة في األصول والنظريات ،دار

النهضة العربية ،الطبعة األولى ،لبنان.
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. 43

حسين قادري ( :)2007النزاعات الدولية دراسة وتحليل ،منشورات خير جليس ،الطبعة األولى،

الجزائر.
. 44

الياسري ( :)2010علي عبد العزيز ،االمن القومي العراقي ،ط ،١دار الكتب والوثائق ،المكتبة

الوطنية ،بغداد.
. 45

سهيل حسين الفتالوي ( :)1986المنازعات الدولية :دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل

السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتها العلمية في النزاع العراقي -
اإليراني.
. 46

شارل روسو ( :)1982القانون الدولي العام ،ترجمة شكر هللا خليفة ،األهلية للنشر ،بيروت.

. 47

عبد القادر محمد فهمي ،الصراع الدولي وانعكاساته على الصرعات االقليمية ،دراسة تحليلية

لصراع قطبي القوة ودورهما لصراعات العالم الثالث ،أنموذج الدراسة ،الحرب العراقية – اإليرانية،
بدون سنة نشر.
. 48

سبعاوي إبراهيم الحسن ( :)1987حل النزاعات بين الدول العربية ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد

. 49

نبيل أحمد حلمي ( :)1983التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي

العام ،دار النهضة العربية ،ط ،1لسنة.
. 50

محمد يوسف علوان ( :)2000القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ،دار وائل للطباعة والنشر،

عمان ،ط.2
ت.

الرسائل واالطاريح الجامعية:

.1

سليم العايب ( :)2008أزمة التنظير في العالقات الدولية ،رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة

الى جامعة العقيد الحاج لخضر ،الجزائر.
.2

سليم قسوم ( :)2010اإلتجاهات الجديدة في الدراسات األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة

مقدمة الى جامعة الجزائر ،الجزائر،
.3

خليل حسين ( :)2011مفهوم األمن في القانون الدولي العام ،رسالة ماجستير غير منشورة

مقدمة الى جامعة الجزائر ،الجزائر.
ث.

البحوث والدوريات والمجالت العلمية:

.1

الطيب البكوش ( :)2003الترابط بين األمن االنساني وحقوق االنسان ،المجلة العربية لحقوق

اإلنسان ،العدد  ،80الجزائر.
.2

أمل خولة اليازجي يوسف ( :)2012األمن اإلنساني وأبعاده في القانون الدولي العام ،مجلة

جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ( ،)28العدد ( ،)2الجزائر.
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.3

حسن نافعة ( :) 1995األمم المتحدة في نصف قرن دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ (،)1945

سلسلة عالم المعرفة ( :) 202مجلة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد ،الكويت.
.4

وليد جبر ( :) 2009االمن االنساني والتنمية البشرية المستدامة العراق انموذجا ،مجلة كلية التربية

جامعة واسط ،المجلد ( ،)6االصدار (.)19
.5

امل مختار ( :) 2001التحول نحو مفهوم األمن اإلنساني ،مجلة الديمقراطية ،مركز األهرام

للدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة.
.6

احمد علو ( :) 2008التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين بين أخطار الحاضر وتحديات

المستقبل ،مجلة الجيش ،بيروت ،العدد (.)276
.7

سليمان الحربي ( :) 2008مفهوم األمن مستوياته وصيغته ومحدداته دراسة نظرية في المفاهيم

واألطر ،المجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( ،)19الجزائر،
.8

عالء إبراهيم الحسيني ( :)2020/5/11ضرورة األمن اإلنساني في ظل تفشي جائحة كورونا،

ورقة بحثية من مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات.
.9

خولة يوسف ،أمل يازجي ( :) 2012األمـن اإلنسـاني وأبعـاده في القانـون الدولـي العـام ،مجلة

جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – المجلد - 28العدد الثاني.
ج .المؤتمرات والبرامج الدولية:
 .1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ( )2009تحديات أمن اإلنسان في
البلدان العربية يصدر عن المكتب اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة االنمائي ،UNDP
.2009
الكتب المترجمة الى اللغة العربية:
.1

غريفيش ،أوكاالهان ( :) 2008المفاهيم االساسية في العالقات الدولية ،مركز الخليج لالبحاث..

.2

الكوم بيير ،الفساد ( :) 1999ترجمة ،سوزان خليل ،دار عين للدراسات والبحوث اإلنسانية

واالجتماعية ،القاهرة.
.3

ستينغلر جوزيف ( :) 2003خيبات العولمة ترجمة ميشال كرم ،دار الفارابي للنشر والتوزيع،

بيروت.
المواثيق والقرارات والتقارير الدولية
 . 1تقرير األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي عنان ( :)2000نحن الشعوب ،دور األمم المتحدة في
القرن الحادي والعـشرين ،عـام.
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ثالثا – المصادر االلكترونية:
.1
السنة

الحسن بن طالل ،في األمن االنساني  -قضايا وآراء ،جريدة األهرام اليومية ،العدد (،)42379
(،)126

مناح

على

الرابط

التالي

تاريخ

اخر

زيارة

()2020/6/15

http://yyy.ahram.org.eg/archive/2002/12/17/OPIN2.HTM
.2

عرفة وخديجة ،مفهوم وقضايا االمن االنساني تحديات اإلصالح في القرن الحادي والعشرين
تاريخ

2010

اخر

زياره

(:)2020/6/17

http://http//:www.emax.com/content.as%20p
.3

الماحى ،مدونة ود( :) 2013أزباب النزاعات حول العالم ،على الرابط التالي تأريخ أخر

زيارة(.www.waddelmahe.blogspot.com )2020/6/5
.4

زياد عبد الوهاب النعيمي ،فلسفة العالقة بين النزاعات المسلحة واألمن اإلنساني ،مقال منشور

في صحيفة ايالف اليومية ،العدد  ،6695على الرابطhttps://elaph.com/Web/opinion :
تاريخ الزيارة .2020/8/8
.5

امل المرشدي ،دور م جلس األمن في حل المنازعات الدولية ،تاريخ الزيارة  ،2020/8/8على

الرابط. https://www.mohamah.net/law :
.6

خديجة عرفة ،تحوالت مفهوم األمن ..اإلنسان أوال ،تاريخ الزيارة  ،2020/7/8على الرابط:

. http://www.islamonline.net
.7

مدونة ود الماحي ،أسباب النزاعات حول العالم ،تاريخ الزيارة  ،2020/7/5على الرابط:

http://waddelmahe.blogspot.com/2011/12/blog -post_4716.html،
تقرير التنمية البشرية  — 2015التنمية في كل عمل ،تاريخ الزيارة ،2010/11/2 :على الرابط:
. https://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr15.shtml
.8

زياد عبدالوهاب النعيمي ،فلسفة العالقة بين النزاعات المسلحة االمن اإلنساني ،2020 ،مقال

منشور على الرابط https://elaph.com/Web/opinion/2020/02/1280657.html :تاريخ
الزيارة .2020/11/1
.9

محمد طارق ،مجلس األمن يعرب عن قلقه إزاء الوضع اإلنساني في اليمن ،وكالة االناضول،

مقال منشور بتاريخ  ،18.04.2019تاريخ الزيارة ،2020/11/20 :على الرابط التالي:
،https://www.aa.com.tr/ar
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. 10
المتحدة

األزمة اإلنسانية في اليمن في الذكرى الثانية لتصعيد الصراع ،مقال منشور في موقع اخبار األمم
بتاريخ

،2018/4/18

على

.https://news.un.org/ar/story/2018/03/1005071

الرابط

التالي:
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تقرير االنتحال

