حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية
د .شادية فتحى

*

مقدمة:
مع انتياء الحرب الباردة حدث تغي ار كميا في النظام الدولي وتحول االىتمام من حماية أمن
الدولة وسيادتيا الى حماية االفراد داخل الدولة وىكذا طرحت االجندة االنسانية نفسيا بقوة عمى الساحة
الدولية مؤكدة عمى معايير االمن الجماعي والتدخل االنساني وحماية حقوق االنسان
Agenda

Humanitarian

وقد اثر ذلك عمى السموك الدولي عمى ثالثة مستويات:
-

زيادة االىتمام باالفراد في مواجية الدول.

-

التأكيد عمى الحمول متعددة االطراف لممشاكل االنسانية.

-

التدخل لفرض عقوبات داخل الدول من اجل

تعضيد حقوق االنسان ودعم ديمقراطية

نظم الحكم.
في ىذا االطار بدا العالم وكأنو قد دخل عص ار حديدا يتسم بانتصار الديمقراطية واكتسابيا لمنظم
الشمولية ليدف تحقيق احترام االنسان(.)1
في ىذا االطار تحاول الدراسة الوقوف عمى طبيعة العالقة بين حقوق االنسان والديمق ار

طية وما ىي

آليات نشر الديمقراطية لحماية حقوق االنسان
وسوف يتم تقسيم الدراسة عمى النحو التالي:
اوال  :االطار المفيومي لمعالقة بين مفيومي حقوق االنسان والديمقراطية
ثانيا  :مبدأ نشر الديمقراطية
ثالثا  :آليات نشر الديمقراطية
اوالً :االطار المفيومي لمعالقة بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان
نظ ار الن كل من مفيومي حقوق االنسان والديمقراطية لو طابع عالمي حيث يقوم عمى مبادئ

معينة اال ان تطبيق ىذه المبادئ يختمف باختالف المجتمعات وفي ىذا االطار يجدر االشارة الى ابعاد
كال المفيومين وطبيعة العالقة بينيما
أ -مفيوم حقوق االنسان
* أستاذ مساعد -قسم العموم السياسية – كمية االقتصاد والعموم السياسية – جامعة القاىرة.
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لقد أضحت حقوق اإلنسان تشغل موقعا مركزيا في الخطاب السياسي الدولي وأصبحت تمثل اطا ار عاما
لكل المجاالت االنسانية()2
وحقوق االنسان ىي حقوق عالمية ال ترتبط بحقوق فئة أو طبقة او جماعة بل تنتمي الى كل االفراد
عمى قدم المساواه()3
ولما كانت حقوق االنسان

وحرياتو االساسية كأي مفاىيم انسانية تتطور من حيث نطاقيا

ومعانييا بتطور حقوق المجتمعات فقد تباينت اجتيادات الباحثين بشأن تصنيف ىذه الحقوق بالنسبة
لمحقوق الفردية فأنيا تعتبر االصل في حقوق االنسان إذ يتعين ان يتمتع بيا باعتباره فردا يعيش في
جماعة سياسية منظم ة وتصنف ىذه الحقوق الى مجموعتين رئيسيتين  :اوليما الحقوق المدينة والسياسية
من جيو والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جية اخرى.
بالنسبة لمحقوق الجماعيةفيى تمك الحقوق الحقوق التى ارتبطت من حيث نشأتيا بحركات
سياسية واجتماعية مختمفة وتمارس بشكل جماعي م ثل الحق في تقرير المصير ،وحقوق االقميات ،الحق
في السالم ،الحق في الحياة في بيئة صحيحة سميمة ،حقوق العمال واالجانب ،وحقوق السكان

االصميين()4
والتراث الفكري لحقوق االنسان ىو نتاج التفاعل واالحتكاك بين ثقافات وحضارات شتى وقد تم تشكيل

التراث العالمي لحقوق االنسان عبر موجات متتالية

خالل الموجة االولى تشكمت مجموعة من الحقوق السياسية والمدنية اسيم في ارسائيا الثورات الميبرالية

في الدول الديمقراطية

وقد انعكست ىذه الحقوق في بعض الوثائق مثل "الماجنا كارتا" في انجمت ار 1215
ووثيقة الحقوق التي اصدرتيا الثورة االنجميز ية ،1688وثيقة اعالن استقالل الواليات المتحدة ،1776
ووثيقة اعالن حقوق االنسان والمواطن التي صدرت عن الجمعية التأسسية الفرنسية بعد قيام الثورة

الفرنسية 1789
الموجة الثانية  :من الحقوق ىي مجموعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي اكدت عمييا الثورات
والحركات االجتماعية ذات التوجو االشتراكي وخاصة الثورة البمشفية في روسيا 1917

الموجة الثالثة  :من حقوق االنسان برزت في ميثاق االمم المتحدة الذي انبثق عن مؤتمر سان
فرنسيسكو بالواليات المتحدة االمريكية في اكتوبر

 1945حيث تضمنت ديباحتو التأكيد عمى ايمانو

بالحقوق االساسية لالنسان وبكرامة الفرد وقدرة وبما لمرجال والنساء واالمم كبيرىا وصغيرىا من حقوق
متساوية.

كما اكد الميثاق في مادتو االولى عمى حق ىام من الحقوق االنسانية لمشعوب وىو حق تقرير
المصير الذي اعتبره اساس السالم العالمي بل واساس الحقوق االنسانية كافة()5
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وطبقا لما اكدتو نصوص الميثاق فان حقوق االنسان في الدولة لم تعد من االختصاصات المطمقة
لمحكومات بل اصبحت شركة بين الدولة والمجتمع الدولي ومنظماتو الدولية واضحى من حق وواجب

أجيزة االمم المتحدة التدخل في أي دولة تقدم عمى المساس بحقوق االنسان.

وقد تمثل االنجاز االول للمنظمة العالمية في مجال حقوق االنسان في اصدار الجمعية العامة

لالمم المتحدة في ديسمبر

 1948االعالن العالمي لحقوق االنسان وفي ديسمبر

 1966اعتمدت

الجمعية العامة اتفاقيتين دوليتين ىامتين تضمنتا قواعد قانونية تفصيمية بحقوق الشعوب وحقوق االنسان
وحرياتو االساسية ىاتان االتفاقيتان ىما :العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية ،العيد الدولي لمحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  .وقد دخل ىذان العيدان حيز التنفيذ في عام
والتصديق عمييما من جانب العدد المنصوص عميو من الدول

محاور رئيسية أىميا:

 1976اثر توقيعيما

 .وقد استند ىذا العيد ان عمى عد ه

-

تحرير الشعوب من قير االستعمار القديم والجديد.

-

تحرير االنسان من القير بتحريم االسترقاق وتجارة الرقيق وسياسة الفصل العنصري.

-

تحرير االنسان من قير وظمم الحكومات والسمطات واصحاب االعمال.

-

تحرير االنسان من اسباب ضعفو بقدر االمكان بتقرير ح

ماية خاصة لمفئات االنسانية

الضعيفة كالطفل والمرأة وكبار السن
وقد اعتمدت االمم المتحدة في عمميا عمى مجموعة من المجان مثل "لجنة حقوق االنسان " التي انشأىا

المجمس االقتصادي واالجتماعي.

ىذا الى جانب بعض المجان التي انشأتيا الجمعية العامة مثل المجنة الخاصة بمكافحة التمييز العنصري
والمجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات االسرئيمية التي تمس حقوق االنسان في االراضي العربية

المختمفة وقد تشكمت ىذه المجنة عام  ،1966وتتمتع ىذه المجان باستقاللية كبيرة من الناحيتين التنظيمية
والوظيفية مما يزيد من فاعمية ادائيا لوظائفيا()6
والواقع ان االعتقاد بعالمية حقوق االنسان وتوافر رغبة جماعية لممشاركة في حركتيا يمثل
مفارقة واضحة لمواقع حيث ان ىناك اتجاه واسع داخل بعض الدول يرفض ان تتحول حقوق االنسان

الى "عقيدة" أو "دوجما"

وفي ىذا السياق يشار الى حاالت الصين والدول االسالمية حيث يتم النظر

الى االعالن الصادر عن االمم المتحدة والوثائق المنبثقة عنو باعتبارىا نتاج حضارة مركبة مستمدة من
التراث الييودي المسيحي ومن التراث العقالني لعصر النيضة مما يجعل االطار الفكري المعاصر

لحقوق االنسان ال يتفق مع االيديولوجية السائدة في الصين كما ال يتفق

مع المبادئ االسالمية خاصة

فيما يتعمق بقضايا مثل حرية التعبير ،المساواه بين المرأة والرجل ،عقوبة االعدام ،وحق االجياض،

ناىيك عن ان بعض ىذه القضايا ال يوجد اتفاق عمييا داخل المنظومة الغربية.
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ونظ ار لوجود ىذه المفارقة بين حقوق االنسان عمى المستوى النظري في الت

نظيمات الدولية

والسياسات الغربية وبين الواقع المعاش لعادات وتقاليد الشعوب االخرى فان القضية البد ان تطرح في

سياق مختمف والبد من البدء بالتسميم بوجود اختالفات قائمة البد من فيميا حتى يمكن التغمب عمى
العقبات خاصة انو بالرغم من تبمور حقوق االنسان في المواثيق

الدولية خالل القرن المنصرم اال انو

كان احد اكثر القرون دموية حيث شيد حربين عالميتين وشيد ماليين الضحايا سقطوا ضحايا لمعنف

الذي مارستو النظم السمطوية كما يشيد اتنياكات يومية لحقوق االنسان عمى كثير من المستويات()7
ومن الالفت لمنظر انو منذ صدور اعالن حقوق اال نسان عام  1945لم يتوقف الغرب عن

ارتكاب اعمال نافية لو ويكفى االشارة في ىذا السياق الى ان الغرب قد قدم كل انواع الدعم العسكري
والمادي والمعنوي الكثر النظم معاداه لحقوق االنسان()8
ب -مفيوم الديمقراطية:
مفيوم الديمقراطية ىو مفيوم متعدد االبعاد يحوي حزمة مع

قدة من المفاىيم واالجراءات وال

تتبني الدرسات المعاصرة ابعادا محددة لتعريف مفيوم الديمقراطية إال ان ىناك عناصر رئيسية معينة
تمثل جزءا من مفيوم الديمقراطية مثل تأكيد السيادة الشعبية والمساواه وحكم االغمبية وحماية االقميات

وضمان الحريات المدنية والسياسية()9

وبالرغم من االنتقادات التي توجو لمديمقراطية اال انيا قدمت نفسيا

– منذ مطمع القرن الثامن عشر

لالنسان الحديث عمى انيا حمم لمحرية واالستقالل حيث تتيح الديمقراطية امكانات المشاركة الفعالة في
السياسي .
ة
الحياة السياسية وفيم العممية السياسية واالسيام في وضع االجندة
وىذه االمكانات التي تقدميا الديمقراطية لممواطنين تؤدي الى توفير الحقوق والحريات العامة.
بالرغم من ىذه المبادئ العامة التي يقوم عمييا مفيوم الديمقراطية اال انو ما زال يثير قد ار من عدم
االتفاق .حيث ان الديمقراطية قد تعنى اشياء مختمفة لشعوب مختمفة في ازم نة واماكن مختمفة.
حيث ال توجد نظرية ديمقراطية واحدة بل ىناك عدة نظريات ديمقراطية وفي ىذا االطار قد
تبدو الديمقراطية بسيطة جدا في المجتمعات المعقدة ومعقدة جدا في المجتمعات البسيطة()11
ومن ثم فانو ال توجد نظرية واحدة لمديمقراطية تتسم بالتناسق الداخمي

 .يمكن بالتالي نقميا

وتطبيقيا كما ىي في أي سياق اجتماعي والديمقراطية كما نشأت تاريخياً في المجتمعات الغربية تأثرت

بشكل واضح بالتاريخ االجتماعي لكل دولة ،فالديمقراطية االنجميزية تختمف اختالفاً جوىرياً عن

الديمقراطية الفرنسية ،وىذه تختمف بشكل واضح عن الديمقراطية االمريكية()12
وفي ىذا االطار يؤكد جيوفاني سارتوري

" اننا ال يمكن ان نأمل في تصدير النمط الغربي الكامل

لمديمقراطية ،فالدول حديثة النمو أو الدول النامية ال يمكن ان تبدأ حيث انتيت الدول االوربية ،وكل ما
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يمكن ان تتطمع اليو الدول الغربية ىو تقميل عدد النظم اال ستبدادية وزيادة عدد الدول التي تحترم حقوق
االنسان وأي اىداف شديدة الطموح يمكن ان تقود لنتائج عكسية"()13
في ىذا االطار اشار د  .بطرس غالي االمين العام االسبق لالمم المتحدة في المؤتمر العالمي
لحقوق االنسان الذي عقد في فينيا في

 14يونيو  " 1992ان الديمقراطية ليست حك اًر عمى أحد فيي

يمكن ان تمثل جميع الثقافات وجميع الحضارات وفى ىذا االطار أكد عمى ما يمى:

 يجب ان تكون كذلك الديمقراطية اسموب يمكن ان يأخذ اشكاال متعددة ليا من المرونة مايجعميا تستوعب الواقع المحمي لكل مجتمع بطريقة فعالو.
 إن الديمقراطية ليست نموذجا ي نقل عن بعض الدول ،ولكنيا ىدف ينبغي ان تحققو كافةالشعوب.
 إن الديمقراطية ىي التعبير السياسي عن التراث المشترك ،وىي الثروة التي يتقاسيا الجميع. إن الديمقراطية ىي نظام سياسي تتأكد بموجبة حقوق االنسان الى اقصى درجة()14ج– العالقة بين الديمقراطية وحقوق االنسان
العالقة بين الديمقراطية وحقوق االنسان تعتمد بدرجة كبيرة عمى كيف يعرف االنسان الديمقراطية،

فالديمقراطية ىي النظام الذي يعتمد عمى حكم االغمبية وحماية حقوق االنسان ،ومن ثم فان ىناك توافق
ي ظل الديمقراطية.
بين مفيومي الديمقراطية وحقوق االنسان وال يمكن تعريف حقوق االنسان اال ف
وفي ىذا االطار عرف االعالن العالمي حقوق االنسان عمى انيا الحق في المشاركة في
الحكومة من خالل انتخابات حقيقية ويتم اجراؤىا بشكل منتظم ،وفي ىذا السياق ال يتطمب دعم

الديمقراطية مراقبة حقوق االنسان فقط ،ولكن مراقبة حقوق االنسان تحتاج ايضا الى ديمقراطية.

بالنسبة لمعالقة بين حقوق االنسان والديمقراطية عمى مستوى التنظيم الدولي فقد كان النقاش
الدائر حول حقوق االنسان ىو السبيل الذي امكن من خاللو اعادة طرح قضية الديمقراطية كموضوع
وسالح امكن من خاللو فتح ثغرة في جدار حائط السيادة خاصة ان مبدأ حق الشعو

ب في تقرير

مصيرىا ال يتضمن فقط حق التحرر من المحتل االجنبي ولكن ايضا حق االختيار الحر لشكل النظام

الحاكم.

وفي ىذا االطار لم تتردد االمم المتحدة في التدخل لفرض احترام الحكم الديمقراطي وقاعدة
االغمبية ،ويشار في ىذا السياق الى حالة روديسيا الجنوبية (زيمبابوي) التي لم تقبل عضويتيا في االمم

المتحدة اال عام  1980بعد نقل السمطة الى االغمبية السوداء  .كما يشار الى حالة دولة جنوب افريقيا
التي فرض عمييا حصار محكم وطردت من االمم المتحدة حتى تم الغاء نظام الفصل العنصري.

استنادا الى ىذا االساس وتمك االرضية تحولت قضية ا لديمقراطية الى أداة لمتشكيك في شرعية
النظم المعادية وزعزعة استقرارىا.
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وقد استند ىذا التحول الى الوثيقة النيائية لمؤتمر ىمسنكي والذي ضم ممثمين عن الواليات المتحدة
 ،1975حيث تضمنت ىذه الوثيقة فصالً خاصاً

وكندا  .وقد تم التوقيع عمى ىذه الوثيقة في أغسطس

(الفصل السابع) عن احترام حقوق االنسان والحريات االساسية بما فييا حرية التفكير والضمير ،والدين،
واالعتقاد.

وبالرغم من اصرار االتحاد السوفيتي عمى ان يدرج في الفصل السادس من نفس الوثيقة نصاً يؤكد عمى

مبدأ "عدم التدخل في الشئون الداخمية أو الخارجية التي تقع في نطا

ق الصالحيات الوطنية الي من

الدول المشاركة" بالرغم من ذلك اال ان ثورة المؤمنين بالديمقراطية في الداخل والحركات الرافضة لمييمنة
الشيوعية مضافا الييا ضغط الديمقراطيات الغربية من الخارج ادت ضمن حزمة من االسباب المتعددة

الى انييار االتحاد السوفيتى.
بالرغم مما سبق االشارة اليو ،فان ميثاق االمم المتحددة يخمو تماما من كممة ديمقراطية ويرجع ذلك الى
عدة اسباب:
-

يفترض وفقا لممنيج التقميدي ان تدور العالقات بين الدول ايا كانت ودون اعتبار لطبيعة
نظميا السياسية

-

ان جميع الدول المؤسسة لالمم المتحددة في اعقاب الحرب العالمية

الثانية كان ينظر الييا

باعتبارىا دوالً ديمقراطية حيث استبعدت الدول الدكتاتورية الميزومة من عضوية االمم

المتحدة مؤقتا عمى االقل.
-

كان من االىمية بمكان خالل ىذه الميمة تحييد الجدل والخالف حول ديمقراطية النظم
السياسية وشرعيتيا منعا الثارة أي خالفات حادة بين ال دول التي تأخذ بالنظام االشتراكي،
والشرط الوحيد الذي وضعو الميثاق ىو ان تكون الدول محبة لمسالم وقادرة عمى الوفاء

بالتزامات العضوية(.)15

ثانياًا :مبدأ نشر الديمقراطية (دور الواليات المتحدة االمريكية)
وفقا ل "فرانسيس فوكوياما " فان حاجة الدول الديمقراطية الى العمل سويا من احل نشر الديمقراطية
والسالم العالمي ىي فكرة قديمة قدم الميبرالية ذاتيا

 .وقد سبق ل "إيمانويل كانط " في مقالة الشيير

"السالم الدائم " وكتابة "محاولة لكتابة تاريخ عالمي " أن عرض لفكرة تأسيس عصبة دولية بين الدول
الديمقراطية المطبقة لمبدأ سيادة القانون" ويبرر وجية نظره السابقة اعتماداً عمى ان العالم في المستقبل

المرئي سينقسم الى شطرين  :شطر قد تخطي التاريخ ( الدول الديمقراطية الميبرالية ) ،وشطر ال يزال
غارقا في التاريخ (دول استبدادية)
وسيقوم العالمان التاريخي وما بعد التاريخي جنباً الى جنب ولكنيما منفص

الن ،ولن يكون

بينيما في اطار الموجة الثالثة من حقوق االنسان تفاعل اال في حدود ضيقة ،غير انو ستكون ثمة
محاور يصطدم العالمين حوليا أول ىذه المحاور ىو النفط الذي ال يزال مرك اًز في العالم التاريخي وىو
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حيوي بالنسبة لمرخاء االقتصادي لعالم ما بعد التاريخ  .أما الم حور الثاني لمتفاعل فأقل وضوحا من النفط
في الوقت الحاضر غير انو قد يصبح عمى المدى الطويل سببا لمتاعب اكبر اال وىو اليجرة من دول

فقيرة غير مستقرة الى الدول الغنية اآلمنة  .ولعل وجية النظر السابقة تجعل قضية نشر الديمقراطية
وحماية حقوق االنسان تمثل صمام امان لحماية مصالح الدول الديمقراطية في الغرب()16
لقد كان لتزايد االىتمام الدولي بقضايا حقوق االنسان تأثيره المباشر عمى دفع بعض الدول
والمنظمات الدولية الى محاولة توظيف ىذه القضية توظيفا انتقائياً لتحقيق اىداف سياسية من خالل

تبني مبدأ " نشر الديمقراطية "

وذلك ا عتماداً عمى آليات متعددة تبدأ من محاولة تقديم مساعدات لمؤسسات المجتمع المدني ،مرو ار

بتقديم مبادرات دبموماسية،وانتياءا باستخدام االداه العسكرية.

وتأتي الواليات المتحدة االمريكية في مقدمة الدول التي تبنت ىدف

"نشر الديمقراطية " ويرتبط ذلك

ارتباطا وثيقا بطبيع ة النظام السياسي االمريكي من ناحية ونمط السياسة الخارجية االمريكية من ناحية
اخرى ويتضح ذلك فيما :

أـ الديمقراطية في النظام السياسي االمريكي
لقد اسيمت معظم الحضارات في تكوين الديمقراطية االمريكية ووفقا
"ليارولد السكي " فإنو ال يوجد دولة عممت ما عممتو أمري كا لتجعل من فكرة التقدم جزءا من التكوين

الفكري لإلنسان ،ومن الحرية حمماً تغمب عمى دعاوي النشأة والثروة  ..لقد ىيأت لمرجل العادي فرصة
التقدم عمى نحو لم يعرفو في أي مكان آخر"

ومنذ ظيور الواليات المتحدة كجماعة سياسية مستقمة كانت ديمقراطية سياسية

 .وفي أعماق

تقاليدىا يوجد فكرة حكم األغمبية عن طريق النظم التمثيمية.
وقد أقام الدستور االمريكي ديمقراطية سياسية ،وتضمنت الظروف التي طبق فييا قد ار كبي ار من

المساواة االجتماعية وقد لعب النظام التعميمي دو ار ىاما وتاريخيا في إرساء الديمقراطية االمريكية ،حيث

يتم من خاللو التأكيد عمى أن لكل فرد الفرصة الكاممة لمصعود الى قمة اليرم االجتماعي  .كما أن الحياة
السياسية مفتوحة أمام الناس العاديين أكثر من أي بمد آخر.

في ىذا اإلطار فإن إحترام القانون والقواعد الموضوعة يمثل جوىر الديمقراطية األمريكية ،وىو ضمان
لمحرية األمريكية وفقا لما يراه "ىارولدالسكي" ()17
وقد أكد الدستور األمريكي في "وثيقة الحقوق " التي اقترحت في  25سبتمبر  1789وتم إقرارىا
في ديسمبر  1791عمى مجموعة ىامة من الحقوق والحريات المدنية مثل حرية العبادة والكالم
والصحافة ،وحق اإلجتماع والمطالبة برفع األجور حيث نص التعديل األ
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ول عمى أنو "ال يصدر

الكونجرس أي قانون خاص دين من األديان ،أو يمنع حرية ممارستو ،أو يحد من حرية الكالم أو
الصحافة أو من حق الناس في االجتماع سممياً ،وفي مطالبة الحكومة بإنصافيم من اإلجحاف"..
كما نص الدستور في الفقرة االولى من التعديل الرابع عشر عمى أن
" جميع االشخاص المولودين في الواليات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتيا والخاضعين لسطانيا يعتبرون

من مواطني الواليات المتحدة ،ومواطني الوالية التي يقيمون فييا ،وال يجوز ألية والية أن تضع أو تطبق

قانون ينتقص من إمتيازات أو حصانات مواطني الواليات المتحدة ،كما ال يج وز الي والية أي تحرم أي
شخص من الحياة ،أو الحرية  ،أو الممتمكات دون مراعاة اإلجراءات القانونية األصولية ،وال أن تحرم

أي شخص خاضع لسمطانيا من المساواة في حماية القوانين)18(.

وبالرغم من أن تطور موازين القوة في المجتمع األمريكي قد فرض عمى الواليات المتحدة أن

تتبنى نظام سياسي واجتماعي ديمقراطي يقبل بالتعددية ،ويضمن كافة حقوق األطراف عمى اساس من
القانون والشفافية والمحاسبية ،بالرغم من ذلك إال أنيا لم تتخمى عن مبادئ القوة والعنف والعنصرية

والتمييز(.)19

وما تزال التفرقة العنصرية بين البيض والسود تمثل معضمة أمريكي ة  .وبعد مضي أكثر من
 130عاما عمى إلغاء العبودية واقرار مبدأ المساواة القانونية ،إال أن الفصل العنصري االجتماعي

والسياسي ما زال قائماً  .حيث ينعزل السود في مناطق معينة ،يغمب عمييا الفقر والمرض والبطالة

والعنف ،باالضافة إلى إنعزال السود في وظائف الخدمات بدرجة أكبر من غيرىا من الوظائف()20

ب ـ نشر الديمقراطية في السياسة الخارجية االمريكية:
تعد الواليات المتحدة في مقدمة الدول التي أولت ىدف بناء ونشر الديمقراطية وحقوق االنسان
مكانة متميزة في سياساتيا الخارجية.
وىناك عدد من المالحظات يمكن إدراجيا عمى دور الواليات المتحدة في ىذا السياق .
 -إن دور الواليات المتحدة األمريكية في بناء النظم الديمقراطية منذ نياية الحرب العالمية الثانية يعكس

التناقض في مواقف السياسة الخارجية األمريكية فكمما يشير "نعوم تشومسكي" ليس ىناك من إيمان فيما

يخص السياسة الخارجية أكثر عمقاً في ا لنفوس من اإليمان برؤية الديمقراطية عمى األسموب األمريكي

وىي تستنسخ في أرجاء العالم  ..واإليمان بيذه العقيدة قد يبدو مستغرباً  ..إن استعراضاً خاطفاً لمسجل
التاريخي يبين أن المحور الدائم في سياسة الخارجية األمريكية إنما كان تخريب األنظمة البرلمانية

واإلطاحة بو ا ،والمجوء الى العنف لتدمير المنظمات الشعبية التي قد تتيح ألغمبية السكان فرصة الدخول

الى الحمبة السياسية  .مع ىذا فثمة معنى تكون العقيدة الشائعة بموجبة أم ار مقبوال

 .فإذا كنا نعني بـ

"الديمقراطية عمى االسموب االمريكي " نظاماً سياسياً يجرى إنتخابات منتظمة دون تيديد خطير لحكم

طبقة رجال االعمال ،فإن صانعي القرار في الواليات المتحدة ىم ،إذن ،تواقون بال ريب الى رؤيتيا وىي
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تثبت في ارجاء العالم  .لذلك فإن تمك العقيدة ال تقوضيا الحقيقة القائمة بأنيا تنتيك باستمرار بتفسيرات
مختمفة لمفيوم الديمقراطية :كنظام يقوم فيو المواطنون بدور ذي معنى في إدارة الشئون العامة"
وفي ىذا االطار يكون عمى الواليات المتحدة أن ال تعارض دائما األشكال البرلمانية بل عمى
العكس فإن ىذه األشكال مقبولة بل ومفضمة إذا لبت الشروط الجوىرية التي تتمثل في الحفاظ عمى

مصالح رجال االعمال ،واذا وفي قطر ما بشروط أساسية معينة تتسامح عندئد مع األشكال الديمقراطية .
()21
 إن وضع الواليات المتحدة قضية الديمقراطية في سمم أولوياتيا يدعمو مبدأ السالم الديمقراطي وكانالرئيس االمريكي "ودرو ويمسون " يؤمن بمبدأ أن الديمقراطيات ىي أكثر ميال لمسمم في الدول غير
الديمقراطية ،وإقرار السالم يحتاج الى مشاركة الدول الديمقراطية.
وعمى ىذا األساس خاضت الواليات المتحدة الحرب العالمية األولى ،وذلك عمى أساس أن قوات الواليات
المتحدة األمريكية في أوروبا سوف تحارب لجعل العالم آمن لتحقيق الديمقراطية  .فقد كان يرى أن إحالل

نظم ديمقراطية محل النظم غير الديمقراطية يمكن أن يجعل الحرب العالمية األولى ىي آخر الحروب.
وواقع األمر أن التاريخ ال يعضد ىذا المبدأ بشكل مطمق ،وتاريخيا يمكن أن تكون النظم

الديمقراطية عنيفة بنفس درجة النظم غير الديمقراطية ،وخاصة في مجال الدفاع عن النفس ،حيث يمكن

أن تحارب الن ظم الديمقراطية النظم غير الديمقراطية كما يمكن أن تحارب بعضيا البعض

 .كما أن

التاريخ يثبت أن النظم الديمقراطية تميل الى أن تتعاضد وتتالصق مع بعضيا البعض في مواجية النظم
غير الديمقراطية ،بينما يميمون الى حل منازعاتيم بالطرق السممية لممفاوضات()21

 أن الواليات المتحدة االمريكية تعتقد انيا دولة ذات رسالة تؤمن بيا ،وقد ظير ذلك بشكل واضح منذنصف القرن التاسع عشر فيما عرف بايديولوجية " القدر المكتوب " لرسالة أمريكا  .وفى ىذا االطار فان
ىناك اتجاىين فى النزعة المثالية االمريكية :

الوجو االول :تغمب عميو مسحة دينية ح يث ان معظم مواطنى الواليات المتحدة من المسحيين

البروتستانت المتأثرين بقصص العيد القديم التى يدور معظميا فى االراضى المقدسة بفمسطين.

الوجو االخر  :أن التاريخ االمريكى يفخر بأن الواليات المتحدة ىى أول دولة تدعو لمحرية
والديمقراطية وحقوق االنسان ،والمواطن اال مريكى المتدين يرى انو بدعوتو الى المحبة واالخاء والسالم

يدعو أيضاً لمديمقراطية وحقوق االنسان

 -برزت الدعوة لحقوق االنسان بوضوح فى السياسة الخارجية االمريكية خالل ادارة الرئيس

كارتر  ) 1981- 1977والذى عمل عمى تنمية االىتمام بحقوق االنسان كركيزة اساسية

فرة رئاستو ،حيث اقام مكتب لشئون حقوق االنسان والجوانب االنسانية فى ادارتو،
خالل ت

واوكل اليو ميمة اصدار تقرير عن حقوق االنسان فى العالم وتقديمو الى الكونجرس(.)24
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 -بدأ الربط بين الديمقراطية وحقوق االنسان فى ظل والية الرئيس

"رونالد ريجان " حيث تم

اعتبار الديمقراطية افضل حامى لحقوق االنسان "  The best safe guardواستمر ىذا

المبدأ سائدا فى االدارات االمريكية المتتالية فى ظل رئاسة الرئيس جورج بوش (- 1989

 ) 1992والرئيس بيل كمينتون ( ) 2000- 1993والرئيس جورج دبيمو بوش ( - 2001
) 2008

ففى عيد الرئيس ريجان تعاظم الحديث عن ح قوق االنسان وان الديمقراطية الى درجة انو دعا
فى خطاب لو فى عام  1982امام البرلمان البريطانى الى " حممو من أجل الديمقراطية " فى العالم
اجمع وقد كان المقصود بيذه الحممة ىو تغيير فى السياسة الخارجية االمريكية التى ظمت لسنوات

طويمة تدعم أنظمة الحكم الدكتاتورية.
وفى ظل ادارة الرئيس الجميورى

" جورج بوش " (  ) 1992- 1989والتى شيدت نياية

الحرب الباردة وبداية تحول النظام الدولى كان ىناك تأكيد عمى أولوية قضية حقوق االنسان والديمقراطية
من أجل دعم اىداف الواليات المتحدة االمريكية.
وفى ظل ادارة الرئيس بيل كمينتون

( ) 2000- 1993اصبحت تقارير الخارجية االمريكية

حول الديمقراطية وحقوق االنسان ورقة ضغط ميمة فى تحديد السياسة الخارجية االمريكية خاصة فيما

يتعمق بالقضايا التجارية.

وفى اعقاب احداث 11سبتمبر شغمت قضية نشر الديمقراطية اولوية فى السياسة الخارجية

االمريكية حيث احتمت قضي ة دعم الديمقراطية مكانة متميزة فى استراتيجية االمن القومى االمريكى
حيث استيل الرئيس االمريكى الوثيقة بالدعوة الى تأسيس توازن قومى فى صالح الحرية ،حيث حوت
ىذه االستراتيجية أربعة سياسات رئيسية ىى  ( :التعددية الجديدة والضربة الوقائية ) والحفاظ عمى السمو

والتفوق االمريكى ،ونشر الحرية والديمقراطية.

بالنسبة لنشر الحرية والديمقراطية فقد اكدت الوثيقة عمى انو يجب عمى الواليات المتحدة ان

تدافع عن الحرية والعدالة وحكم القانون وتحديد السمطات المطمقة لمدولة وحرية العمل والتعبير والمساواة
وحقوق المرأة واالديان المختمفة واحترام الممكية الخاصة وذلك من خالل ما يمى :
-

التحدث بصدق عن انتياكات حقوق االنسان التى ال جدال فييا عن طريق التصويت ضد
أى انتياك فى المنظمات الدولية.

-

توظيف المنح والمساعدات الخارجية من اجل االىداف السابقة ،والتأكد ان الدول تسير فى

-

العمل عمى جعل الحرية وتطوير المؤسسات الديمقراطية ادوات رئيسية فى عالقة الواليات

خطاىا نحو الديمقراطية م ع مكأفاة ىذه الدول لخطواتيا الجادة

المتحدة مع اآلخرين ،مع السعى لمتعاون مع الدول الديمقراطية والضغط عمى الحكومات
التى تتجاىل حقوق االنسان حتى يمكن الوصول لمستقبل أفضل.
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"

-

بذل جود خاص من أجل النيوض بحرية الدين والدفاع عنو من الحكومات المستبده.

وىذه الوسائل التى سيتم تدعيميا باالدوات الدبموماسية العامة من أجل نشر االفكار التى تضئ أمل

الحرية فى المجتمعات التى يحكميا نظم استبدادية(.)26

ومن الواضح ان جيود نشر الديمقراطية وحماية حقوق االنسان فى اعقاب احداث  11سبتمبر قد وجيت

بشكل اساسى الى منطقة الشرق االوسط نظ ار لمرؤية االمريكية التى تربط بين احداث

 11ستبمبر

ووضع الديمقراطية وحقوق االنسان فى المنطقة الشرق االوسط عمى انيا مركز العدو فى الحرب عمى
االرىاب التى تستيدف اعالء القيم الديمق ار طية االمريكية واسموبيا فى الحياة كما أن االوضاع الداخمية
فى دول منطقة الشرق االوسط تمثل تربة خصبة لنمو االرىاب والتطرف فى ظل نظم تعانى من عجز
الحرية وعجز الديمقراطية وفى ظل بيئة تعانى من الفقر والركود وتفتقر النساء الى حقوقين ويحرمن من

تحصيل العمم ()27

ى ىذا االطار فان الديمقراطية يمكن ان يكون ليا دور فى احالل السالم فى العالم ومنطقة
وف

الشرق االوسط فى اطار ما يسمى بالسالم الديمقراطى  .كما ان الواليات المتحدة سوف تزدىر كشعب
وكدولة فى عالم من الديمقراطيات بدالً من النظم االستبدادية الفوضوية(.)28
ووفقا لما يشير اليو "ستيفن ىوك " "  " Steven w Hookفى كتاب " تصدير الديمقراطية "

 " exporting democracyفأنو ال يوجد دولة كان ليا مثل ىذا التأثير عمى ديمقراطية العالم – سواء
كان ذلك بشكل أيجابى أو سمبى أكثر من الواليات المتحدة األمريكية

– وذلك نظ اًر لما تممكو من

أمكانيات سياسية وثقافية واقتصادية وعسكرية وقدرتيا عمى استخدام ىذه اإلمكانيات ،ولذلك لم يكن مثي ار
لمدىشة أن يثير دورىا فى ىذا السياق شكوكاً كبيرة خاصة بعد ىجمات الحادى عشر من سبتمبر

.)29( 2001

حيث نقمت أحداث الحادى عشر من سبتمبر  2001الواليات المتحدة من مرحمة القوة العظمى
الوحيدة التى مارست ىيمنتيا السياسية واالقتصادية والعسكرية من خالل قيادتيا لعممية العولمة ،الى

مرحمة الييمنة األمريكية التى تمارس فى ظميا دور اإلمبراطورية الكونية ،وقد كان شعار " من ليس معنا

فيو ضدنا " ىو فاتحة عيد تقنين الييمنة ،فمم تعد الواليات المتحدة تكتفى باستعراض قوتيا االقتصادية

والعسكرية والثقافية بل انتقمت الى مجال اصدار األوامر لمدول لمدول األخرى ( )30فى ىذا السياق فإن

دور الواليات المتحدة لمترويج لمديمقراطية فى الدول العربية ىو دور ترد عميو كثير من التحفظات ذلك
ألنو كما يشير ادوارد سعي د" عمى مدى جيمين كاممين من الزمن وقفت الواليات المتحدة فى الشرق

األوسط غالباً الى جانب الطغيان والظمم ،ولم تساند الواليات المتحدة رسمياً أياً من الصراعات من أجل

الديمقراطية ،أو حقوق المرأة ،أو العممانية ،أو حقوق األقميات  .وبدال من ذلك فقد قامت أدارة أمريكي ة

بعد أخرى بتدعيم االتباع المذعنين الممقونين ،وأشاحت بوجييا بعيداً عن جيود الشعوب الصغيرة

بتحرير أنفسيا من االحتالل العسكرى مقدمة فى الوقت نفسو التمويل ألعدائيا ،وقد شجعت الواليات
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المتحدة النزعة العسكرية – غير المحدودة وانخرطت الى جانب فرنسا ،وبريطانيا ،وا

لصين ،وألمانيا،

ودول أخرى فى مبيعات ىائمة لالسمحة فى كل بقعة من بقاع المنطقة (.)31

ثالثاًا :آليات نشر الديمقراطية
 بالرغم من بروز دور الواليات المتحدة االمريكية فى دعم ونشر الديمقراطية تحت مظمةحماية حقوق االنسان ،إال أنو ال يمكن اغفال دور الدول الغربية

االخرى وكذلك دور

المنظمات الدولية واالقميمية وبشكل عام فقد تنوعت آليات نشر الديمقراطية فى ىذا السياق
وذلك عمى النحو التالى:
أ) استخدام االداة العسكرية.
ب) طرح المبادرات والوثائق.
ج) تقديم المساعدات لمنظمات المجتمع المدنى.
أ -استخدام االداة العسكرية لنشر الديمقراطية:
تأتى الواليات المتحدة االمريكية فى مقدمة الدول التى تُدعم استخدام االداة العسكرية لنشر
الديمقراطية والقيم الميبرالية ،وىى فى ىذا تنطمق من مبدأ اساسي يتمثل فى حماية المؤسسات الميبرالية

ونمط الحياة االمريكية فى الداخل ،وكمما ازدادت قوة الوال يات المتحدة كمما ازداد االىتمام بتصدير ىذه

القيم ،وخالل القرن المنصرم ناد اًر ما يجد الباحث حالو تدخل عسكرى امريكى لم تتخذ ىدف بناء
الديمقراطية وحماية القيم الميبرالية كغطاء ليا.

كما تشير المراجعة التاريخية الى أن استخدام االداة العسكرية فى ىذا السياق عاد ة ما يتواكب
مع اىداف أخرى مثل حماية االمن والمصالح االمريكية وىذا المسمك غير مفارق لحقائق التاريخ التى

تشير الى ان النظم واالمبراطوريات المييمنة تسعى لتصدير نظميا السياسية واالقتصادية (.)32
ىناك عديد من االمثمة عمى استخدام االداة العسكرية لنشر الديمقراطية

فى اعقاب الحرب

العالمية الثانية ،وفى أثناء وبعد الحرب الباردة ،وفى أعقاب احداث  11ستبمبر  2001وفيما يمى سوف
يتم االشارة الى حالة اليابان بعد الحرب الثانية وحالة العراق بعد احداث  11ستبمبر 2001

 بالنسبة لحالة اليابان :فقد كان استخدام الواليات المتحدة االمريكية لمسالح النووى مرتين ضد اليابان فى ىيروشيما

ونجازاكى فى اغسطس  1945أول سابقة من نوعيا فى التاريخ  ،وقد استيدفت من وراء ذلك سحق
مقاومة الشعب اليابانى والعسكرية اليابانية من خالل ىزيمة عسكرية كاممة
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وقد انفردت الواليات المتحدة باحتالل اليابان ،وتم ا جراء اول انتخابات حزبية ديمقراطية 1945
فاز فييا الحزب الميبرالى وصدر اول دستور يابانى تحت اشراف الجنرال

"ماك ارثر " واصبح سارى

المفعول اعتبا اًر من أول مايو  .1947وقد نص فى مادتو التاسعة عمى ان " الشعب اليابانى يرفض الى
االبد الحرب كحق من حقوق السيادة لألمة

كما يرفض التيديد بالقوة أو استخداميا كوسيمة لتسوية

المنازعات الدولية .ولكى يتسنى تحقيق اليدف الذى ترمى اليو الفقرة السابقة فانيا سوف ال تستبقى قوات
فى البر ،وال فى البحر ،وال فى الجو أو أية طاقات اخرى متعمقة بالحرب ،كذلك سوف ال يتسنى
االعتراف بحق الدولة فى شن الحرب.
وقد تضمن برنامج اعادة تأىيل اليابان ثالثة عناصر رئيسية ىى نزع السالح ،والتحول
الديمقراطى ،واستعادة القوة االقتصادية اليابانية وقد استجاب اليابانيون ليذه التحوالت والتزموا بأمر

االمبرطور بالتجاوب معيا ،وابتداء من سنة  1948قدمت الواليات المتحدة لليابان مساعدات وتسييالت
تجارية ،واوفدت احد خبراء المال االمريكيين (جوزيف دودج) لبناء ميزانية متوازنة ،مما ادى الى انتعاش

اليابان اقتصادياً ،وتحسين الميزان التجارى وزيادة الدخل القومى وفى ستبمبر  1951وبمقتضى معاىدة
سان فرنسيسكو تعيدت الدول الحميفة بسحب قوات االحتالل من اليابان خالل  90يوما مع جواز عقد

اتفاقات ثنائية البقائيا فى اليابان وىذا ما حدث مع الواليات المتحدة التى وقعت مع اليابان معاىدة امنية
تضمنت تعيد اليابان بالسماح لمقوات االمريكية بالبقاء عمى اراضييا وبعد مضى خمس سنوات عمى

نياية الحرب العالمية الثانية بدأت اليابان رحمة الصعود االقتصادى ،حيث حدث انتعاش اقتصاد ى نشأ

عن الحرب الكورية  1950مما أدى الى قيام الحكومة بتجديد البنية االساسية واعادة بناء االسطول
التجارى ،وبدأت فى استيراد التكنولوجيا الغربية وتطويرىا

 .وقد استفادت اليابان من التسييالت التى

قدمتيا ليا الواليات المتحدة نظ ار لنشوب الحرب الباردة واستفادت من ا

لحماية االمنية االمريكية التى

مكنتيا من تضمن االنفاق العسكرى مما ادى الى نمو االقتصاد اليابانى لتشغيل المرتبة الثانية فى العالم

بعد الواليات المتحدة
ولعل اىم ما يالحظ عمى استخدام االداة العسكرية لنشر الديمقراطية فى اليابان مايمى :
-

ان نجاح النموذج اليابانى يرجع بشكل اساسى الى الدعم االقتصادى الذى قدمت الواليات
المتحدة خاصة فى الفترة التى اعقبت الحرب العالمية الثانية مما ادى الى صعود اليابان
اقتصادياً.

-

أن تقبل اليابان لمدور االمريكى بعد الحرب ارتبط بشكل اساسى بانييار قدرتيا عمى

المقاومة فى اعقاب ىزيمتيا فى الحرب العالمية الثانية ،اضافة الى وجود منظومة عقيديو
تقوم عمى العمل والطاعة وروح االنضباط.

بالنسبة لحالة العراق:
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التدخل العسكرى األمريكى فى العراق بدأت أرىاصات االستعداد لو خالل العمميات العسكرية
فى أفغانستان عندما بدأ الحديث عن اليدف التالى لمحرب عمى اإلرىاب.
ففى ىذا االطار أرسل عدد من أعضاء مشروع " القرن األمريكى الجديد " خطاباً مفتوحاً الى

الرئيس عقب أحداث  11ستبمبر يؤكدون فيو عمى أن الحرب ضد اإلرىاب البد أن يصاحبيا تغيير
النظام الحاكم فى العراق حتى أذا ثبت عدم وجود عالقة تربط بين العراق وتنظيم القاعدة

حيث أن أى

استراتيجية لمخالص من األرىاب البد وأن تتضمن أيضاً التخمص من نظام حكم الرئيس صدام حسين.
وفى ستبمبر  2002أبمغ بوش الجمعية العامة لالمم المتحدة أنو سوف يطمب من مجمس األمن تفويضاً

لشن الحرب عمى العراق ثم صدر قرار الكونجرس فى 10أكتوبر بالتصديق عمى استعمال القوة العسكرية
لمدفاع عن أمن الواليات المتحدة من التيديدات المستمرة التى يمثميا العراق.
وقد بدأت الحرب فى  20مارس  2003بعد أن فشمت الواليات المتحدة وبريطانيا فى الحصول
عمى قرار دولى يفوضيما فى استعمال القوة العسكرية.
يكي لمجموعة من الدوافع التى تعضد التدخل األمريكى فى العراق كان من
روجت الواليات المتحدة األمر ة
بينيا دافع بناء نظام ديمقراطى فى العراق ولكنو لم يكن فى مقدمتيا ،ويتضح ذلك من خالل ما يمى:
-

السبب الرئيسى المعمن لمعدوان عمى العراق ىو استم ارره فى تطوير وامتالك أسمحة دمار
شامل كيماوية وبيولوج ية ونووية ،وأن ىناك خوف من انتقال ىذه اآلسمحة الى أيدى
التنظيمات اإلرىابية مثل تنظيم القاعدة وقد قامت الواليات المتحدة بحممة دبموماسية

وأعالمية مكثفة داخل المحافل الدولية وخارجيا الغرض منيا دفع المجتمع الدولى الى

تأكيد اتياماتيا لمعراق  .وقد جوبو ىذا المسع ى بمعارضة شديدة العتبارات قانونية
ظاىرياً وسياسية مصمحية باألساس من جانب حمفاء الواليات المتحدة وخصوميا عمى
حد سواء ،وخاصة من جانب فرنسا وروسيا وألمانيا والصين ،حيث دافعت ىذه الدول

عن فكرة نزع أسمحة العراق

– المزعومة – من خالل آلية المراقبة والتفتيش الدول ى،

وأعطاء الوقت الكافى لفرق التفتيش إلنجاز مياميا قبل المجوء الى القوة ضد العراق،

وىو ما تضمنو قرار مجمس األمن رقم

 1441بتاريخ  8نوفمبر  2002كحل وسط

وكتوفيق بين دعاة الحرب – الواليات المتحدة األمريكية ومعيا بريطانيا – وبين دعاة
السالم المشروط بامتثال الع ار ق واستنفاذ سبل الحل السممى من خالل آلية التفتيش
(باقى أعضاء مجمس األمن اآلخرين) ()34
-

وبالرغم من أن الواليات المتحدة لم تجد فى تقارير ىانز بميكس رئيس المفتشين الدوليين
ومحمد البرادعى – المدير العام لموكالة الدولية لمطاقة الذرية ،ما يفيد بأن العراق يقوم

فعالً باحياء واستئناف أنشطتو التسميمية بل أنيا أكدت عمى تعاونو وتقديم التسييالت

لفرق التفتيش إلنجاز ميامو ( )35بالرغم من ذلك قامت دون قرار أو تفويض صادر
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من مجمس المن الدولى بشن الحرب عمى العراق منتيكة بذلك كل المواثيق الدولية،
حيث تمثل ىذه الحرب انتياك لمبدأ الحل السممى لمخالفات الدولية ،ومبدأ حظر المجوء
الى القوة فى العالقات الدولية ،ومبدأ حظر التدخل فى الشئون الداخمية لمدول ،وحق

الشعوب فى تقرير مصيرىا ،وىى حرب عدوانية تستند إلى

" مبدأ بوش " القائم عمى

مبدأ االستباق والضربة الوقائية –الحرب الوقائية– وىى نظرية حرب متعارضة مع قواعد

الشرعية الدولية ()36
-

كان أحد أىم األسباب المعمنة لمحرب ىو التخمص من الرئيس صدام حسين وأن الحرب
ضرورة وال يمكن تجنبيا بسبب عدم وجود سياسة أخرى يمكنيا تحقيق المطموب بدون

حرب.
-

واستخدام القوة ىو الطريق الوحيد الممكن لمتعامل مع رجل مثل صد

ام حسين بعد أن

فشل معو أسموب االحتواء ،كما أن عمميات التفتيش لن تكون أبداً كافية لتحقيق

ذلك  )37(.ولعل ذلك يمكن أن يضفى أبعاداً شخصية عمى الحرب ،ويثير فى الذىن

مقولة "إدوارد سعيد " أن حرب عاصفة الصحراء فى عام  1991كانت حرباً بين جورج

بوش وصدام حسين " فى األعماق كانت الحرب صراعاً مشخصاً بين طاغية من العالم
الثالث من النمط الذى تعاممت الواليات المتحدة معو لزمن طويل

(ىيال سالسى،

سوموزا ،سينغمان رى ،شاه إيراه ،بينوشيو ،ماركوس ،نوريجا ) وشجعت حكمو وتمتعت

طويال بنعم أفضالو  ....وبين رئيس دولة تسربل برداء اإلمبراطورية

التى ورثيا من

بريطانيا وفرنسا ،وكان عازماً عمى أن يبقى فى الشرق األوسط ألسباب نفطو وألسباب
تتعمق باالمتيازات الجغرافية ( الجغرافية – االستخطاطية ) والسياسة ()38

-

الى جانب ىذين الدافعين السابق االشارة الييما أعمنت الواليات المتحدة أن أحد أىدافيا
من غزو الع راق ىو تغيير نظامو السياسى وأدخال إصالحات ديمقراطية وسياسية
وثقافية والتخمص من الطاغية صدام حسين.

ومما عزز من ىذا االتجاه وجود تيار أكاديمى يشتمل عمى أساتذة جامعيين وسياسيين يرون أن

بناء نظام ديمقراطى فى العراق من شأنو أن يدعم احتماالت السالم فى المنطقة ،ويقمل احتماالت نشوب
حرب مع إسرائيل وخاصة فى ظل قيام اعتماد اقتصادى متبادل (.)39
ومن ثم فان الواليات المتحدة لم تكن تيدف من وراء ىذه الحرب مصمحة الشعب العراقى

وشعوب المنطقة ،قدر ما كانت تستيدف تحقيق مصالحيا االستراتيجية فى المنطقة.
ويدعم ذلك ما كشفت عنو ال وثائق من أن الرئيس األمريكى

" جورج دبيمو بوش " ورئيس الوزراء

البريطانى " تونى بمير " قد اتخذا قرار غزو العراق فى يناير  2003بغض النظر عما يمكن أن تسفر
عنو الجيود الدولية لمنع نشوب الحرب()40
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لسياسى الرسمى األمريكى

الى جانب ىذه الدوافع المعمنة كان ىناك دوافع غير معمنة فى الخطاب ا
والتى يتمثل أىميا فيما يمى :

 -األىمية االستراتيجية لمعراق فقى ظل ما يتمتع بو من موقع جيو-

ستراتيجى ،ومخزون

نفطى ىائل كان دافعاً لالدارة األمريكية النياء دوره عربياً واقيمياً لتأمين مصالحيا
ومصالح اسرائيل الحميف االستراتيجى لمواليات المتحدة (.)41

 -احداث ىزيمة معنوية ومادية لشعوب المنطقة العربية كافة

 .فمم تكن الحرب ما حققو

لمعراق فحسب وانما كانت ضارة بصورة خطرة لممنطقة العربية فى اكثر من جانب حتى ان
توماس فريدمان كتب فى احد مقاالتو فى صحيفة نيويورك تايمز

" ان السبب الحقيقى

لمحرب االمريكية عمى العراق ناشئ من حاجة امريكا بعد احداث  11سبتمبر الى ارضاء
نزوع الى االنتقام بالضرب فى قمب العالم العربى واالسالمى

 .ولعل نزعة االنتقام فى

الشخصية القومية االمريكية ىو ما الحظة توكفيل منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى

كتب " من طبع األمريكيين االنتقام ،شأنيم فى ذلك كل األمم التى تنزع الى الجد والتروى
فى التفكير ،فيم ال ينسون ابداً أية اىانة لحقتيم(.)42
وقد ازدادت صورة الواليات المتحدة سوءاً فى العالم خاصة لدى الدول االسالمية والدول الحميفة

لواشنطن بسبب حرب العراق ،واستمرار الوجود االمريكى فيو  :واعتباره يمثل خط اًر ًً اكبر عمى الشرق
االوسط وقد أظير استطالع لمرأى اجراه مركز "بيو االمريكى لالبحاث لالبحاث " ان اكثر االراء سمبيية

تجاه الواليات المتحدة بين الدول االسالمية تتركز فى :مصر واندونيسيا واالردن وتركيا وباكستان.

كما كشف تقرير لمكونجرس إن تكمفة الحرب عمى االره اب في العراق وافغانستان بمغت 860
مميار دوالر ،كما أنو بالرغم من عدد القتمى فى صفوف الجيش األمريكى والذى اقترب من  5000قتيل،

فانو لم يتم نشر سوى  60صورة فقط (.)43

وبشكل عام يمكن القول ان استخدام الواليات المتحدة االمريكية لألداة العسكرية فى العراق

وتسترىا وراء ىدف بناء الديمقراطية ،جعل الشعب العراقى يخرج من تحت وطأة حكم استبدادى انتيك
جميع حقوقو األساسية وحرياتو ليقع تحت سمطة احتالل اجنبى زاد من معاناتو االنسانية..
ففى ظل االختالل تدىور أمن المواطن العراقى واستبيحت حياتو مجدداً ،وقدرت دراسة عممية

عدد الوفيا ت المرتبطة بالغزو والعنف المصاحب لالحتالل بما يزيد عن

( 100ألف قتيل ) ،وذلك فى

ظل حالة من االنفالت األمنى غير المسبوق التى طالت المنظمات الدولية والجمعيات االنسانية

باالضافة الى المدنيين العراقيين.

كما لم تنحج سمطات االحتالل فى اعادة بعض الخدمات الى مستويا ت ما قبل الحرب ووفقاً

لممصادر األمريكية فان ما أنفقتو سمطات االحتالل عمى اعادة اعمار العراق لم يتجاوز
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 1.3مميار

دوالر من أصل  18.4مميار دوالر تم تخصيصيا من قبل الكونجرس االمريكى ليذا الغرض ،أى أقل
من )44( %7
وىكذا إذا كان سموك السياسية االمريكية أصبح ينطل ق من مبدأ التدخل العادة بناء الدول
المنيارة  Collapsed Statesفان من مفارقات الموقف بالنسبة لمعراق أن من يريد إعادة النباء

 Rebuilderىوالذى قام بعممية اليدم Destroyer

لقد اصبح االىتمام االول بالنسبة لمعراقيين والمجتمع الدولى ىو سد احتياجات المواطنين
العراقيين واستكمال عمميات إعادة اإلعمار()45
ب -آلية طرح المبادرات والوثائق:
أثارت المباردات التى طرحتيا الواليات المتحدة واالتحاد األوربى جدالً واسع النطاق حول

اىدافيا وفعاليتيا  .وقد استيدفت ىذه المبادرات بشكل خاص دول الشرق األوسط حيث يتم النظر الييا
عمى اعتبا ر انيا مصدر تيديد لمدول الغربية نظ ار النيا ال تزال بعيدة عن االخذ بالنظام الديمقراطى

واحترام حقوق االنسان مما يجعميا بيئة مناسبة لنمو حركات العنف واالرىاب وفقا لوجية نظر الدول
الغربية.
وفى ىذا االطار يمكن االشارة بشكل خاص الى دور الواليات المتحدة واالتحاد األوربى .

 بالنسبة لمواليات المتحدة:تمثل مبادرات الشرق األوسط التي طرحتيا الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  2002مصد ار

رئيسيا لموقوف عمى أبعاد الرؤية األمريكية لنشر الديمقراطية في الدول العربية،واحداث تغيير سياسي
واقتصادي واجتماعي.

وقد تمثمت أىم مالمح خطاب االصالح األمريكي الذي استيدف نشر الديمقراطية في االسس التالية:
 التأكيد عمى أىمية تعزيز الديمقراطية وتوافر الحرية عمى اساس أن تساىل الغرب حيال انعدام الحريةفي الشرق األوسط عمى مدى  60عاما ،لم يحقق أمنو.
 إنياء استثنائية الشرق األوسط التي تقوم ع لى فكرة أن الحرية لن تنمو في الشرق األوسط ،فيو ليساستثناء عن أي جزء آخر في العالم.
 االعتراف بالتنوع والخصوصية ،كما أنو ليس ىناك مسار واحد يالئم الجميع والديمقراطية التي سيتمبناؤىا في الشرق األوسط يجب أن تعكس ثقافات وحضارات المنطقة.

 الديمقراطية الحقيقية ال يمكن فرضيا من الخارج ،كما أنيا بحاجة الى وقت لمتطور()46ىذه الرؤى تمثل الوعاء الذي صبت فيو مبادرات االصالح األمريكية.
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وقد تمثمت ىذه المبادرات بشكل محدد في مبادرة الشراكة بين الواليات المتحدة والشرق االوسط
التي أعمنيا وزير الخارجية األمريكي األسبق "كولن باول" في  12ديسمبر .)47( 2000
ومبادرة الشرق األوسط الكبير التي أعمنتيا اإلدارة األمريكية في فبراير
بعض التعديالت عمى مضمونيا وعمى مسماىا وصدرت باسم

 ،2004وتم إدخال

"مبادرة شراكة من أجل التقدم ومستقبل

مشترك مع منطقة الشرق األوسط الكبير وشمال أفريقيا ا لتي تبنتيا مجموعة الثماني في ختام قمتيا في

سي إيالند جور جيا األمريكية ،وتم إعالنيا في  9يونيو )48( 2004
ويكاد يكون ىناك توافق بين ىذه المبادرات حول المحاور األساسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية التي يمكن أن تمثل مداخل لعممية بناء الديمقراطية في المنطقة العربية وذلك عمى النحو التالي:
المحور السياسي  :ويتضمن تطوير المؤسسات الالزمة لحكومة تمثيمية تخضع لممحاسبة ،وتدعيم

الممارسة الديمقراطية ،والنظم االنتخابية والمجتمع المدنى بما فيو االحزاب السياسية ودعم حكم القانون

واستقالل القضاء ،كما ان اصالح الدولة وال حكم الصالح والتحديث تمثل مكونات ضرورية لبناء

الديمقراطية

المحور االقتصادي  :يقوم عمى تشجيع اقامة قطاع خاص قادر عمى خمق فرص عمل وتحرير التجارة
بين بمدان المنطقة كأحد أولويات التنمية االقتصادية لمشرق االوسط الكبير وشمال افريقيا.

المحور الثقافى (التعميم ) :البد من تحسين جودة التعميم وتحسين القدرة عمى الخدمةالتعميمية لمشباب
وخاصة البنات ألن وجود قوة عمل أفضل تعميماً ىى عامل أساسى لممشاركة الفعالة ،والبد من تركيز

الجيود عمى خفض األمية وزيادة فرص التعميم.

المحور االجتماعي (تمكين المرأة )  :فى ىذا اإلطار يتم التأكي د عمى إزالة فى ظل العوائق القانونية
واالدارية والسياسية امام المشاركة الفعالة لممرأة ،وخمق شبكة من الناشطات عبر المنطقة(.)49

ولقد وجيت ليذه المبادرات عدة انتقادات لعل أىميا :
-

ان تبنى ىذه المبادرات يربط بين الدول العربية ومجموعة من الدول غير العربية مثل
باكستان وافغانستان وايران وتركيا واسرائيل(.)50

-

ان مبادرات الشرق األوسط ال تعكس رغبة صادقة من جانب الواليات المتحدة وحمفاءىا
لتحقيق تغيير سياسى فعمى مما يؤكد ذلك ضعف التمويل المخصص لمبرامج المختمفة حيث

بمغ خالل الفترة من عام 2005/2002حوالى  270مميون دوالر.
-

انو مما يمقي بظالل كثيفة من الشك حول دور الواليات المتحدة فى بناء الديمقراطية فى
المنطقة ال يتفق بالضرورة مع تحقيق المصالح األمريكية(.)51
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بالنسبة لإلتحاد األوروبي -:
تبمورت سياسة اإلتحاد األوروبي تجاه دعم الديمقراطية وحقوق اإلنسان منذ عام

 1991بشكل واضح

 0وكانت تتجو بشكل أساسي إلى دول شرق أوروبا حيث كان يشترط

النضماميا إلى االتحاد أن يتوفر

فييا الش ـ ـ ـ روط الديمقراط ـية (  )52فى عام

االتحاد بإعادة تقييم عالقاتو مع دول البحر المتوسط وتم إطالق العديد من المبادرات

 1992قام

أىميا-:
 مبادرة الشراكة مع دول البح

ر المتوسط  ،التي اشترطت بتجميد ميزانية البروتوكول

المالي الذي يقدم المساعدات ليذه الدول في حالة انتياكات حقوق اإلنسان 0

 في عام  1994تم اإلعالن عن مبادرة الديمقراطية وحقوق

اإلنسان حيث خصص ليا

من ميزانية البرلمان األوروبي  13.2مميون يورو لمشرق األوسط 0

 في عام  1995في إطار الشق

السياسي من عممية

األورومتوسطية المعروفة باسم التحول نحو الديمقراطية

اضطرت ىذه الدول إلى تبنى وثيقة حقوق

برشمونة تم تأسس المشاركة
 0وعند توقيع االتفاقات

اإلنسان التي تمزميم بإجراء إصالحات في

حقوق اإلنسان وتيدد بتعميق التجارة والمساعدات إذا حدث ما ييده ذلك ( 0 )53

اتفاقية لشبونة التي وضعت ميثاقاً أو دستو اًر

 دخل االتحاد األوروبي مرحمة جديدة مع

جديداً لإلتحاد لو رئيس يعبر عن إرادتو السياسية  ،ومجمس لإلتحاد ومفوض لمشئون

الخارجية وبرلمان

أوروبي  ،مما استدعى أن تعيد أوروبا النظر

وعالقاتيا واتفاقياتيا بما يتفق مع التوسع
قابمة لمزيادة) 0

 في ىذا اإل طار ولدت فكرة الرئيس
المتوسط

في معظم نظ ميا

الذي ط أر عمى عضوي ـ ـ ـ ة االتحاد ( 27دولة
الفرنسي " نيقوال ساركوزى " اإلتحاد من أجل

"  ،حيث رأى ضرورة إعادة النظر

في

عممية برشمونة والتعاون

األورومتوسطى ال ذى كان قد دخل مرحمة أفول بسبب فشل عممية السالم

القضية الفمسطينية دون حل  ،وعدم تحقيق تقدم يذكر

واستمرار

في حل مشاكل اليجرة والعمالة

وتعميق الحوار السياسي حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان 0


وفكرة االتحاد من أجل المتوسط تقوم ببساطة عمى تحقيق نوع من التكامل
االقتصادي بين دول االتحاد األ

وروبى ودول المتوسط  ،تعتبر استكماالً لعممية

برشمونة وتستبعد المشاكل السياسية مثل الصراع

مشروعات مشتركة ذات أبعاد اقتصادية وتكنولوجية

جدالً واسعاً حول مدى مراعاتيا لح

العربي االسرائيمى مع التركيز عمى
في ىذا اإلطار أثارت ىذه الفكرة

قوق اإلنسان الفمسطيني في ظل استبعاد المشاكل

السياسية وعمى رأسيا الصراع العربي االسرائيمى 0
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في دعم الديمقراطية واحترام حقوق

مما يعنى أن سياسات االتحاد األوروبي
تستيدف في جزء منيا تحقيق مصالح دولو

اإلنسان

 ،كما أنيا تتعارض فى بعض األحيان مع

اإلطار الفكري السياسي والثقافي الذي تتبناه دول المنطقة ()54
في ىذا اإلطار يشار إلى الوثيقة

اإلستراتيجية المشتركة تجاه

التي أصدرىا االتحاد األوروبي بعنوان "

اإلقميم المتوسط التي صدرت عن قمة االتحاد

 16يونيو 0 2000

وتنص الوثيقة فيما يتعمق بالجانب

األوروبي في المتوسط ىو

األوروبي فى

الثقافي عل ى أن من مجاالت عمل االتحاد

اتخاذ اإلجراءات لبحث كل الشركاء المتوسطين عمى

عقوبة اإلعدام طبقاً لممبادئ االسترشادية المطبقة في االتحاد األوروبى 0

" د 0محمد السيد سميم " حرباً ثقافية عمى الدول

ويعد ذلك وفقا لما يراه

المتوسط حيث يطمب االتحاد األوروبي تعديل نصوص قرآنية صريحة 0

إلغاء

اإلسالمية في

وقد أتخذ االتحاد األوروبي خطوات لتطبيق ما جاء بالوثيقة  ،وطمب من الدول
الغربية إلغاء عقوبة اإلعدام  0كما سعت الدول األوروبية الستصدار توصية من الجمعية
العامة لألمم المتحدة

في  23ديسمبر  2007لوقف تن فيذ عقوبة اإلعدام  ،وقد اعترضت

عمى ىذه التوصية كل الدول العربية ما عدا الجزائر  ،وامتنعت
والمغرب عن التصويت

 0كما اعترضت عمى التوصية دول

واليند وروسيا وال يابان ومن ثم فإن دول االتحاد األوروبي

جيبوتي واإلمارات ولبنان
أخرى مثل الواليات المتحدة
في سعييا لدعم حقوق اإلنسان
الزواج

ال تحترم االختالفات الثقافية بشأن عدد من القضايا موضع الخالف مثل قضايا
والطالق والمرأة والمواريث واحكام القصاص (0 )55

ج) تقديم المعونات ودعم المجتمع المدني
والتي تيدف لنشر الديمقراطية ودعم حقوق

تعتبر مشروعات التمويل الدولية والغربية

أحد الموضوعات المثيرة لمجدل  ،نظ اًر ألنيا تختمف عن المساعدات التقميدية
من خالل القنوات الحكومية وتستخدم

التي تقدم

في تقوية المؤسسات التنفيذية

في ىذا اإلطار قامت

منظمات دولية وعربية بتمويل المئات من المشروعات بغرض المساعدة

في اختفاء الطابع

الديمقراطى0

وعمى حين كانت برامج المساعدات

في ظل الحرب الباردة تركز عمى مشروعات

التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،إال أنو مع انتياء الحرب الباردة أصبح الحكم الجيد
يمثل قطاعاً جديداً يتم توجيو المعونات إليو بيدف دعم الديمقراطية وحقوق
ومشروعات المجتمع المدني 0
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اإلنسان

ولع ل مراجعة شبكة المعمومات فيما يتعمق بالدول والييئات المانحة لممعونات
في مجال الديمقراطية وحقوق االنسان يعكس مدى

واألنشطة التى توجو ليا ىذه المعونات

اتساع نطاق ىذه المساعدات وتنوعيا (0 )56
في ىذا اإلطار يمكن اإلشارة إلي ما يمي :
 بالنسبة لمواليات المتحدة األ

مريكية  ،فان ىناك تشكيل في خدمة ىدف نشر الديمقراطية
 2003و  2005لم يخصص الكونجرس

ودعم حقوق اإلنسان  ،حيث أنو ما بين عامي

سوي  40مميون دوالر سنوي لمبادرة الشراكة  ،وىو البرنامج األساسي لنشر الديمقراطية ،

يوجد لمواليات المتحدة معيا

وعادة ما يتم الضغط لتحقيق ىذا اليدف في الدول التي ال

مصالح اقتصادية أو سياسية ( . ) 57

 تمعب وكالة التنمية األمريكية

 USAidدو اًر ىاماً في تقديم المساعدات الموجية لدعم

منظمات المجتمع المدني من خالل برنامج

)

البرنامج ضرورة موافقة السمطات الرسمية في ال

NGOS

( وأن كان يعيب عمى ىذا

دولة عمى المنح المقدمة  ،وييدف

البرنامج إلي دعم القانون وحقوق اإلنسان .
 نظ ار لطموح االتحاد األوروبي في خمق نفوذ في منطقة البحر المتوسط  ،فقد تزايدت

برامجو الموجية لدعم حقوق اإلنسان والديمقراطية  ،وخاصة المبادرة االورو متوسطية

التي تم تدشينيا في مؤتمر برشل

ونة  ، 1995وتضمنت مجموعة من البرامج االجتماعية

واالقتصادية واألمنية  ،كما شممت عقد مؤتمرات سياسية منتظمة  ،وبرامج الديمقراطية
وقروضنا لمتنمية االقتصادية  ،إلي جانب عقد السيمنارات األكاديمية باإلضافة إلي عدد
كبير من المشروعات في إطار ما يعرف

Democracy

المقدمة من كل من المجنة األوروبية وىيئة الـ ـ

 MEDAلقد أتاحت الموارد

)  ( NEDومؤسسة ويستمنستر وىيئة

)  CIDAوىيئة )  ( ICHRDDوالمؤسسات الحزبية األوروبية وو ازرات الخارجية فتحت
الباب أمام الجماعات الدفاعية والبحثية لمدخول في مجال أعمال الوساطة لمديمقراطية

وبعض النظر عن الدور الذي تؤديو برامج المعونة الموجية لدعم الديمقراطية وخاصة في
المنطقة العربية  ،فان ىذه اآللية تواجو عده إشكاليات عند استخداميا يتمثل أىميا فيما
يمي .
 اتجاه الحكومات في كثير من البمدان العربية إلي فرض قيود عمى حركة تنظيمات
المجتمع المدني وم ار قبة مصادر التمويل الخاصة بيا من الخارج

( قضية مركز ابن

خمدون ) .

 أحيانا يتم النظر إلي وسطاء الديمقراطية من األجانب  ،وشركائيم المحميين عمى اعتبار
أنيم عمالء أجانب

 .وفي ىذا يشار إلي أن الخبراء األمريكيين الذي موليم برنامج

المعونة األمريكي ة داخل البرلمان

المصري أشاروا ضج

والتخابر .
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ة احتجاج ضد النفوذ األجنبي

(

من األنظمة العربية إلنشاء ىياكل شبة

في ىذا اإلطار سعت الحكومات في عديد

– المجمس القومي لممرأة

حكومية ( المجمس القومي لحقوق اإلنسان

لمتنافس عمى التمويل الدولي مع مؤسسات المجتمع المدني ( ) 58

 خاصة أنو في ظل الدعم الخارجي لمنظمات حقوق اإلنسا

 ) ......وذلك

ن تصاعد دورىا بشكل واضح

مما قد ي ؤدي لمتأثير عمى مكانة الدولة  ،وفي ىذا اإلطار يشار إلي منظمات حقوق
اإلنسان في السودان التي أمطرت المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية

" لويس مورينو

اوكامبو " بإعداد ىائمة من التقارير والبيانات والشيادات حتى وجو رسميا اتيامات لمرئيس

السوداني عمر

البشير بارتكاب جرائم آباده  ،وزع

م أنو العقل المدبر وراء محو قبائل

افريقية كاممة من إقميم دارفور في بالده وسن حمالت اغتيال واغتصاب وترحيل لمواطني

اإلقميم  .وطمب المدعي العام لممحكمة

الجنائية الدولية اعتقال الرئيس عمر حسن البشير

ومصادره ممتمكاتو وتجميد أرصدتو بتيمة ارتكاب عشر جرائم حرب في دار فور .
خــاتمــة
ما الذي أثمرت عنو جيود نشر الديمقراطية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق اإلنسان ؟
 إن جوىر المشكمة أن الديمقراطية ال تصنع بقرار  ،كم

.

ا أنيا ليست سمعة قابمة لمتصدير

وفي ىذا اإلطار استعصت عديد من الدول عمى التحول نحو الديمقراطية سواء كانت
دول شيوعية (

الصين  ،كوريا الشمالية  ،كوبا

الخميج ) وكذلك بقية الدول العربية .

 إن كثير من الدول التي تحولت نحو

) أو نظم ممكية تقميدية

( دول

الديمقراطية خالل الموجو الثالثة لمتحول الديمقراطي

شيدت عممية تعددية شكمية ومازالت تعاني من ىيمنو حزب واحد واستمرار تركيبة النظام

القديم ولكن من خالل صناديق االقتراع .

 أن قضية حقوق اإلنسان ليا أبعاد ثقافية واضحة  ،ومن يصبح من الصعب تطبيق
معايير واحده عمى كافة الدولة .
 أن تدفق الدعم والمعونات من النظم الغربية عمى منظمات حقوق اإلنسان قد أدي إلي
تصاعد دورىا بشكل واضح أصبح يعكس نوعا من االختراق لسيادة الدولة ( السودان ) .

 أن الدول التي لم تزل مستعصية عمى التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان

البد أن تر اعي احترام حقوق اإلنسان األساسية التي تقرىا األديان حتى تنأي بنفسيا عن
محاوالت التدخل الخارجي .
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