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 دراسة لمعهد فارس في األميركية تظهر أن حقوق اإلنسان تتقّدم في الدول العربية

خلصت دراسة أعّدها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 

لقائلة بأن حقوق االنسان هي شكل في بيروت إلى أن المجتمعات والدول العربية قد تخلت عن الفكرة ا

 من أشكال االستعمار الغربي الجديد.

مديراً لمعهد ن حديثاً وجاءت هذه الخالصة في تقرير عن نتائج الدراسة قّدمه فاتح عزام، الذي عيّ 

في الجامعة. وقد حمل تقرير عزام العنوان "الدول العربية  األصفري للمجتمع المدني والمواطنية

وعزام هو من كبار الزمالء في السياسات الخارجية في معهد  ."المتحدة لحقوق اإلنسان وآليات األمم

فارس. وقد أوضح أن الفكرة الشائعة بأن الدول العربية تعارض حقوق االنسان هي فكرة خاطئة، 

ولكنه من الصحيح أنه قد تكون هناك معارضة عامة لفكرة حقوق االنسان في بعض الدوائر في 

ن العربية واالسالمية تتساويان كمنبع يقال أيضاً أنه من المعهود اليوم القول أن الحضارتالمنطقة. و

 قانون.القوي لمبدأ حقوق االنسان، واالسالم يضمن هذه الحقوق بشكل يتماهى مع 

خراط العربي في آليات األمم المتحدة لحقوق االنسان بين نوقد قّدم عرُض السيد عزام  تحليالَ لال

 .5002كما وصفه التقرير الذي نشره معهد فارس في تموز  5005و 5002العامين 

لكنها لم تُعتمد إال بعد  0792وروى عزام أن أول شرعة عربية لحقوق االنسان ُوضعت في العام 

مما أدى إلى نشوء أول لجان  ،دولة عربية 55حين وقّعتها عشر من أصل  5002تجديدها في العام 

الدول العربية التي وقعت مواثيق دولية لحقوق االنسان هي أكبر  إلى أن لفتعربية لحقوق االنسان. و

عدداً من الدول العربية التي وقعت االتفاقات العربية لحقوق االنسان. لكن المهم كما قال هو أن الدول 

 العربية التي توقّع هذه المعاهدات تصبح ملتزمة قانوناً بتنفيذها. ورغم بعض االحتجاجات فإن دول

دراك ظهر جلياً مؤّخراً في دركة لهذه االلتزامات القانونية. وقال إن هذا االالمنطقة العربية هي مُ 

انخراط الدول العربية في المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق االنسان. وأكد عزام: "لقد حان 

بتها في المنطقة الوقت لندفن الفكرة القائلة بأن حقوق االنسان هي مسألة حساسة وال يمكن مقار

هديد لسيادتها الوطنية وتدخل تمع أن الدول العربية ال تزال تنظر الى هذه المعاهدات كة، العربي

أجنبي في شؤونها". ونقل عن الملك عبدهللا قوله "نحن لسنا ضد حقوق االنسان ولكن لدينا منظارنا 

 وتفسيرنا لألمور وال يمكننا تغيير ثقافتنا".



حكومات العربية قد تقاوم استعمال حقوق االنسان كركيزة للتنمية، لكن دول هذه وبحسب عزام فإن ال

شاركوا في وضع كامل منظومة حقوق االنسان وهذه وأعضاء في مجلس األمن  هي الحكومات

دات الدولية  واالستعداد التعاون هما لمصلجة هاعتزامات بالملالمشاركة كانت طوعية. واال

 المجتمعات وكل فرد فيها.

كانت برهاناً واضحاً  5000وقال عزام أن االنتفاضات في شمال أفريقيا والشرق األوسط في العام 

عالة  فأن الشعوب قد ضاقت ذرعاً بالحكومات غير الخاضعة للمساءلة والسياسات االقتصادية غير ال

ركة في أية حوارات حول امن يفيدهم التطور عن المش وإبعادسارع والفساد المستشري والتضخم المت

بشكل نه رغم النجاح في بعض الدول بتغيير النظام، فالوضع لم يتحسن إالسياسات العامة. وقال 

ب العمل. وأضاف أنه من الضروري ادخال ووالتغيير لن يكون مستداماً من دون تغيير أسل ملموس

وقال رداً على أسئلة أن هدف الدراسة الرئيسي كان  ويري جديد.طنموذج تأي سان في حقوق االن

معرفة مستويات انخراط الدول العربية في مسائل حقوق االنسان وأن العمل في سبيل هذه الحقوق 

 ليس مضيعة للوقت والمال، مثلما هو العمل األممي لمحو الفقر، مع أن الفقر ال يزال سائداً.

ي األهلية واألمم المتحدة وغيرها من ن  م قائالً: "التحدي أمام منظمات المجتمع المدم عزاتوخ

ر هذه المنظمات الدولية هو التفكير كيف التعاون مع الحكومات ولكن مع االصرار على أن تغيّ 

 الحكومات طرق عملها وأن تقوم بما هو مطلوب منها قانوناً".

  
 
 
 
 
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . لب وطالبةطا   8500   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    600  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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