مشروع «آفاق العالم العربي»

التحديات التي تواجه الشرق األوسط الجديد
أصوات عربية حول
ّ
ّ
المعشر |  12شباط/فبراير 2016
بيري كاماك ) (Perry Cammackومروان

ّ
ّ
والتدخل
والتطرف والحرب األهلية
تتمثل في اإلرهاب
التحديات التي تواجه الشرق األوسط ،والتي
تبدو مروحة
ّ
ّ
الكم الهائل من المشاكل ،يبدو
ومحيرة في آن .فبوجود هذا
مروعة
األجنبي والطائفية والفساد والسلطويةّ ،
ّ
ّ
من الصعب معرفة من أين تبدأ معالجتها وما األدوار التي ينبغي أن تضطلع بها األطراف الخارجية الفاعلة ،بما
فيها الواليات المتحدةّ .
تمثل هذه المعضلة نقطة االنطالق ألول دراسة استقصائية للخبراء العرب قام بها
برنامج الشرق األوسط في مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي .تم طرح األسئلة باللغتين اإلنكليزية والعربية،
ّ
ً
تقريبا .هؤالء الرجال والنساء هم من أبرع المفكرين
وتمثل الدراسة آراء مفصلة لـ 105خبراء من كل البلدان العربية
السياسيين في المنطقة ،بينهم قادة ونشطاء مجتمع مدني ،وأرباب صناعة ،وعلماء ،ووزراء سابقون ،وأعضاء
ّ
برلمان ،ومستشارون لرؤساء الدول .وقد ظهر بعضهم خالل َ
يتمتع البعض اآلخر بخبرة عقود
اليق َظة العربية ،بينما
مديدة.

هذه الدراسة االستقصائية نوعية وليست كمية بطبيعتها .مل يتم اختيار الخرباء
عشوائياً ،والمت ّثل النتائج بالرضورة الجمهور العريب األوسع .لكن ،مبا أنها أصوات
قد متارس الضغط أو تقود الجهود املبذولة من أجل التغيري واإلصالح ،فإنها
تبصاً اّ ً
مهم ملعضالت السياسة يف الرشق األوسط .آراء الخرباء مع ّقدة
تو ّفر رُّ
وغالباً ماتكون متناقضة .ومع ذلك ،تطفو عىل السطح ثالثة مواضيع عىل
وجه الخصوص :رشعية الحكم ،وإيالء األولوية لالهتاممات املحلية ،واآلفاق
الدميقراطية.
رشعية الحكم :بعد خمس سنوات من الربيع العريب ،مل تفقد أزمة الرشعية التي
ساعدت يف تعجيل انبالج الربيع ،صداها وال إلحاحها .ويكاد الخرباء يجمعون
عىل استيائهم الشديد من طبيعة تعاطي حكوماتهم مع التح ّديات الكثرية التي
تواجهها.
تتّخذ املوضوعات التي تستأثر بغضبهم أشكاالً عديدة ،من السلطوية والعسكرة ،إىل
ّ
والتدخل الخارجي .وبالتايل تلقي هذه املصادر املتن ّوعة لالستياء
الفساد واملحسوبية
املتأصل للعقود االجتامعية الهادفة بني الدول واملواطنني يف
الضوء عىل الغياب
ّ

معظم بلدان الرشق األوسط ،فض ًال عن عدم وجود فهم مشرتك للعنارص الرئيسة
الالزمة لتجديد تلك العقود.
يتغلغل اليأس بصورة خاصة يف العديد من الدول املتداعية يف املنطقة .ويعبرّ عدد
من الخرباء من ليبيا وسورية واليمن عن امتعاضهم من صعوبة التفكري يف تح ّديات
الحوكمة ،حيث مل يعد الحكم موجوداً بصورة فعلية.
إعطاء األولوية لالهتاممات املحل ّية :عىل الرغم من التح ّديات الجيوسياسية
العديدة يف املنطقة ،تجتذب أزمة الحكم عىل مستوى املنطقة تركيز الخرباء
نحو الداخل إىل األمور املحلية .وتر ّكز التقارير اإلعالمية عن الرشق األوسط ،يف
الصحافة الغربية والعربية عىل ح ّد سواء ،عىل األزمات الحادّة يف املنطقة ،مثل
الحملة العسكرية ضد الدولة اإلسالمية املعلنة من جانب واحد ،والرصاع يف اليمن،
والتنافس اإلقليمي السعودي-اإليراين .وبينام اليوجد إجامع بني الخرباء عىل األسباب
الكامنة وراء االضطرابات يف املنطقة ويف بلدانهمُ ،تس َبغ األولوية عىل التح ّديات
األقرب إىل الوطن ،بشأن قضايا مثل السلطوية والفساد وانعدام املساءلة .وبعد
خمس سنوات عىل اندالع الثورات العربية ،مي ّثل هذا تذكرياً قوياً بأن أزمة الرشعية

نبذة عن الكاتبين

بيري كاماك باحث يف برنامج الرشق األوسط يف مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل.
تر ّكز أبحاثه عىل التوجهات اإلقليمية بعيدة املدى وتأثرياتها عىل السياسة الخارجية
األمريكية.

ّ
المعشر نائب الرئيس للدراسات يف مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،حيث
مروان
ُيرشف عىل األبحاث املتع ّلقة بالرشق األوسط يف واشنطن وبريوت.
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التي تواجه الدول العربية التزال قضية مد ّوية للغاية.
وبطبيعة الحال ،تتشابك تح ّديات الحكم يّ
املحل مع التح ّديات الجيوسياسية بصورة
متزايدة بالنسبة إىل الخرباء يف معظم الدول ّ
الهشة يف املنطقة ،حيث يتم تحويل
تح ّديات الحوكمة املحلية إىل رصاعات بالوكالة.
آفاق الدميقراطية :ينظر الخرباء عموماً إىل الحكم الدميقراطي ال كغاية يف
ح ّد ذاته بل كوسيلة لتحسني املساءلة والتص ّدي للفساد .وعىل الرغم من أنهم
املؤسسات
يدعمون الدميقراطية التمثيلية بأغلبية ساحقة ،مييلون إىل التمييز بني ّ
الدميقراطية وبني زخارفها الخارجية .وهم يعبرّ ون عن سخط كبري إزاء الفرص
الضائعة الناتجة عن فشل الحوكمة ،ويرون أن ّمثة صالت مبارشة بني غياب
التع ّددية السياسية وبني صعود موجات التط ّرف التي تواجه منطقة الرشق
األوسط.

النتائج يف العمق
العالقة بين الدولة والمواطن

«ال توجد عالقة عىل اإلطالق» – .امرأة مجهولة

يجمع الخرباء العرب الذين شملتهم الدراسة تقريباً عىل استيائهم الشديد
من حكوماتهم .فقد تم طرح ثالثة أسئلة عىل الخرباء حول العالقات بني
الحكومات وبني املواطنني يف بلدانهم .وعىل الرغم من أن العديد من الخرباء
خدموا ،واليزال بعضهم مستمراً يف الخدمة ،يف مناصب حكومية كبرية ،فإن
أربعة فقط من بني  93من ا ُملستطلعة آراؤهم من مرص واألردن ولبنان
واإلمارات العربية املتحدة (اإلمارات العربية املتحدة) ع ّربوا عن رضاهم عن
حكوماتهم (أنظر الردود عىل السؤالني  7و 1 .)8كان الليبيون والسوريون
ملؤسسات الدولة
واليمنيون رصيحني بصورة خاصة يف وصف االنهيار العام ّ
والرشعية الحاكمة.
ر ّداً عىل أسئلة مفتوحة حول األسس التي يودّون رؤيتها يف العالقات بني املواطن
والحكومة ،وحول أهم اإلجراءات التي ميكن للحكومات ا ّتخاذها لتحسني
الحكم ،يبـدو أن لــدى الخـرباء باملـثـل نـظــرة قامتة إزاء حـكـومـاتـهم (أنظر
الســؤالني  18و.)16
السؤاالن  7و8

راض عن العالقة بين الحكومة والمواطنين في بلدك؟
هل أنت ٍ
لماذا أو لم ال؟

ع ّينة الردود:
ال« .ماذا يوجد ألكون راضياً عنه؟»  -مرصي
ال« .العالقة مبنية عىل الخوف والرعب والرفض الضمني من قبل الغالبية العظمى
من املواطنني للسلطة» - .سوري
ال« .بلدنا يكاد أن ينتهي وال حكومة حقيقية فيه (ليبيا) .تصعب اإلجابة عىل هذا
السؤال» - .ليبي مجهول
ال« .يف بلدي اليمن ،مثة حكومة شبه رشعية يف املنفى وعاجزة عن القيام بأبسط
مهامها ،وميليشيات ليس لديها أدىن شعور مبا ينبغي أن تفعله للمواطنني».
 مينيالسؤال 18

تود رؤيتها في أي عالقة جديدة بين
ما هي األسس التي ّ
الحكومة والمواطنين في بلدك؟

ع ّينة الردود:
«املساءلة ،التي الوجود لها حالياً» - .مرصي
«تأسيس عقد اجتامعي جديد يقوم عىل بناء الثقة يف جميع الجوانب» - .جزائري
مجهول
«عالقة تقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والعدالة االجتامعية».
 لبنانية«السامح بإجراء تغيريات حقيقية يف السلطة» - .مغريب
السؤال 16

ما أهم الخطوات التي يمكن أن ّتتخذها الحكومة في بلدك
لتحسين الحوكمة؟

ع ّينة الردود:
«الشفافية واملساءلة اللتان الميكن تحقيقهام إال من خالل الدميقراطية واملشاركة
الشعبية يف السياسة» - .بحريني
«مالحقة الفساد» - .مجهول
املؤسسات
«إخضاع الهيئات العسكرية واألمنية إىل الرقابة الدميقراطية .استقالل ّ
الدينية عن الحكومة» - .مرصي
«القضاء عىل التجسس عىل املواطنني وعىل الفساد» - .سورية
دور الديمقراطية التمثيلية

من دون الدميقراطية ومع سيادة االستبداد والسلطوية ،لن نح ّقق استقراراً حقيقياً".
 -مرصية



يؤ ّيد الخرباء الدميقراطية التمثيلية بغالبية ساحقة ،متشياً مع استطالعات الرأي
العام العريب ،لكن ليس من دون تح ّفظات (أنظر الردود عىل األسئلة  5و 6و.)11
وقد سئل الخرباء حول إمكانية تطبيق الدميقراطية يف بلدانهم .ستة فقط من 101
من الخرباء  -اثنان من اليمن وواحد من كل من مرص ولبنان وفلسطني ودولة
اإلمارات العربية املتحدة  -يعتقدون أن الدميقراطية ليست مناسبة لبلدهم .وتقول
امرأة مرصية« :هذا الحديث عن االستثنائية العربية ليس عنرصياً وحسب ،بل هو
خطأ واقعي».
2

ومع ذلك ،فإن لدى املجتمعات العربية قدراً كبرياً من الخربة باألنظمة السلطوية
التي تتالعب مبهارة بزخارف الدميقراطية لخلق قرشة رقيقة من الرشعية .تتحدث
ق ّلة من الخرباء عن الدميقراطية بنربة مثالية .ويوضح عدد كبري منهم أن الحكم
الدميقراطي ليس غاية يف ح ّد ذاته بل هو آلية لتحسني املساءلة والتص ّدي
للفساد.
يعبرّ العديد من الخرباء عن مخاوف بشأن مخاطر الدميقراطية غري الليربالية،
والتح ّدي املتم ّثل يف حامية األق ّليات السياسية أو الدميوغرافية ،وميل األنظمة
السلطوية إىل فربكة االنتخابات بحذاقة .ويقول مغريب إنه غري متأ ّكد من مدى
تترصف
مالءمة حكومة متثيلية لبالده ،ألن «األغلبيات التي تضطهد األق ّليات ّ
كالدكتاتوريات يف نهاية املطاف ،حتى لو انتخبت دميقراطياً».
السؤاالن  5و6

هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل الحكم المناسب
لبلدك؟
لماذا؟ أو لم ال؟

ً
متأكدا« .الدميقراطية التمثيلية ،والتي تو ّفر لكل فرد الحق يف أن يفعل
لست
ويقول كل يشء ،وانتخاب أي شخص للسلطة ،قد تقودنا إىل الدكتاتوريات الشعبية،
ونوع من الفوىض .نحن يف حاجة إىل إعادة التفكري بنوع الدميقراطية التي نحتاج،
بعيداً عن مفاهيم القص واللصق الغربية الجاهزة ،وعن سلطوية مابعد االستعامر
التي عفا عليها الزمن» - .تونيس

السؤال 11

التنوع في
يقدر
«التعددية السياسية» هي المفهوم الذي ّ
ّ
ّ
مجتمع ما ،والذي يسمح بالتعايش السلمي بين مختلف المصالح
والمعتقدات وأنماط الحياة .أي من العبارات التالية هي األقرب
إلى وصف وجهات نظرك؟

ّ
ً
ً
هاما بعيد
هدفا
«تمثل التعددية السياسية

التعددية السياسية في
«ساهم غياب
ّ

المدى بالنسبة إلى الدول العربية ،غير أن

العديد من الدول العربية في موجة

دفع اإلصالح السياسي بسرعة كبيرة ً
جدا

التطرف التي تواجه الشرق األوسط اليوم.

يقوض األمن».
يمكن أن ّ

وهي بحاجة ماسة إلى المعالجة».

جذور االضطراب اإلقليمي

«تتش ّبث ا ُّل َنخب السياسية السلطوية بالسلطة بإرصار ،أم ًال يف وقف التقدم
الدميقراطي الذي تطمح إليه شعوبها» – .مرصي
عىل الرغم من اختالفها يف تفاصيل كثرية ،تظهر الردود وجود اتجاه قوي إلعطاء
األولوية للتح ّديات السياسية واالقتصادية املحلية املبارشة عىل التح ّديات
اإلقليمية والجيوسياسية .وقد ُطلب من الخرباء النظر يف القضايا األكرث إلحاحاً
التي تواجه املجتمعات العربية املعارصة ،أوالً بتعابريهم الخاصة ومن َث َّم
بتصنيف قامئة من عرشة تح ّديات.

ع ّينة الردود:
نعم« .األنظمة االستبدادية يف العامل العريب أتقنت فن التالعب بـ«اإلجراءات»
الدميقراطية الكتساب الرشعية» - .سوري
نعم« .الدميقراطية هي أقل األنظمة سوءاً لحكم املجتمعات ،أو بالتعبري
األصويل اإلسالمي «الدميقراطية هي النظام األقل رضراً لحكم املجتمعات»».
 مرصيال[« .الدميقراطية التمثيلية] ال تاريخ لها يف البنية السياسية العضوية للمنطقة وال
رشعية ،وأثبتت فشلها طوال القرن املايض» - .إمارايت

رداً عىل السؤال املفتوح ،يشري الخرباء إىل فئات أوسع من التح ّديات السياسية
واالقتصادية تعادل مايقرب من ضعفي مع ّدل التح ّديات اإليديولوجية واألمنية.
عىل النقيض من ذلك ،التحظى القضايا اإلقليمية سوى بقدر ضئيل نسبياً من
االهتامم ،حيث يستشهد بضعة خرباء بالرصاع العريب-اإلرسائييل ،باستثناء واحد
فقط يشري إىل إيران وواحد إىل الدولة اإلسالمية عىل أنها من بني أكرب ثالثة
4
تح ّديات تواجهها املنطقة.

3

ر ّداً عىل سؤال التصنيف ،تربز السلطوية والفساد باعتبارهام التح ّديني اللذين
يشري إليهام الخرباء يف معظم األحيان كأولوية أوىل أو ثانية أو ثالثة بالنسبة إليهم
(أنظر الردود عىل السؤال .)3
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السؤال 3

الرجاء ترتيب القضايا التالية من حيث األهمية في الشرق
األوسط.

عدد الخبراء الذين

عدد الخبراء الذين

عدد الخبراء الذين

صنّ فوا هذه القضية

صنّ فوا هذه القضية

صنّ فوا هذه القضية

باعتبارها التحدي الثالث

باعتبارها التحدي الثاني

باعتبارها التحدي األول

دور الجيش

«حامية البالد ،ال تدمريها .حامية املواطنني ،ال قتلهم» - .امرأة مجهولة

عن مروحة متن ّوعة من وجهات النظر (أنظر الردود عىل السؤال  .)15ويعارض
حواىل ستة من عرشة خرباء رصاحة أن يكون هناك دور للسلطات الدينية يف
الحكم ،يف حني يدعو حواىل الربع ألن يكون لها دور استشاري محدود ،مثل
التوجيه الروحي وتعزيز التسامح .ويدعو واحد من كل عرشة إىل دور محدود
للسلطات الدينية يف الحكم ،مثل التفسري الرشعي والتعليم الديني وإدارة قانون
األرسة .واليدعو أي من الخرباء إىل أن يكون للسلطات الدينية دور مبارش يف رسم
السياسات االسرتاتيجية.
وبصفة عامة ،مي ّثل الدين رسالة ضمنية هامة بالنسبة إىل الردود يف الدراسة.
عىل سبيل املثال ،عندما ُطلب إليهم تسمية أكرب ثالثة تح ّديات يف منطقة الرشق
5
األوسط ،أشار نصف املجيبني تقريباً إىل الدين بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
وعىل الرغم من أن صدى القضايا الدينية يرتدّد بصورة ّ
أقل وضوحاً يف هذه
الدراسة من تح ّديات الحكم والسلطوية ،يظهر الخرباء مع ذلك رغبة قوية يف أن
املؤسسات الدينية التسامح والتع ّددية ومتيل إىل النظر إىل الخلط بني الدين
تعزّز ّ
والسياسة بقدر كبري من ّ
الشك .يف نقاط مختلفة يف الدراسة ،يشري الخرباء إىل
املؤسسات الدينية.
الحاجة إلصالح ّ
السؤال 15

الخرباء يريدون جيوشاً قادرة عىل الدفاع عن سيادة دولها ،لكن معظمهم يريدون
أن يقترص هذا الدور عىل الدفاع الخارجي (أنظر الردود عىل السؤال  .)14يعارض
الثلثان تقريباً رصاحة أي دور للجيوش يف الحكم .وعىل الرغم من التهديدات
األمنية املتزايدة ،اليدعو إال واحد تقريباً من كل خمسة مشاركني إىل دور مبارش
للجيش سواء يف توفري االستقرار الداخيل أو يف حامية النظام السيايس الداخيل ،عىل
سبيل املثال ،عن طريق ضامن النظام الدستوري ،أو تعزيز الوحدة الوطنية ،أو
الدفاع عن القيم الدميقراطية.

ع ّينة الردود:
لاّ
«أختلف مع السؤال ألنه اليوجد ،أو يجب أ يوجد ،مايسمى بالسلطات الدينية
املؤسسات الدينية وخالفه كاألزهر الرشيف فدورها يجب أن يكون
من األساس ،أما ّ
منفص ًال متاماً عن الحكم يف الدولة» - .مرصي

ما الدور ،إن وجد ،الذي ينبغي أن يقوم به الجيش في الحكم
في بلدك؟

«دور استشاري ،ولو أنه منفصل متاماً عن السلطة التنفيذية .الينبغي أن
املؤسسات الدينية من الدولة ،وال ينبغي أن تعينّ الحكومة مسؤوليها».
مت ّول ّ
 -مرصي

السؤال 14

ما الدور ،إن وجد ،الذي يجب أن تضطلع به السلطات الدينية في
الحكم في بلدك؟

«أن ّ
تكف عن ّ
تدخالتها يف الشأن السيايس» - .مجهول

ع ّينة الردود:
«سجل من الفشل املستم ّر والذريع يف كل مستويات الحكم ،وتاريخ حافل بالهزائم
ِ
العسكرية ،ومستويات فساد تصل إىل ح ّد الشلل ،ووحشية دموية تجعله غري
مؤهّ ل متاماً ،وال يستحق أي دور يف الحكم» - .مرصي

«تعليمنا يف األساس معسكر تأهيل للجامعات املتط ّرفة» - .أردنية

واقع أنظمة التعليم

«الحفاظ عىل السيادة الوطنية لحامية البالد ضد التهديدات الخارجية .حامية األمن
القومي .تدريب األجيال الشا ّبة عىل االنضباط األخالقي واملسليك االجتامعي».
 -أردنية

يصف الخرباء الفشل الشامل يف نظم التعليم يف بلدانهم ،مشريين إىل عدم كفاية
التمويل ،واملناهج الدراسية وإعداد الطالب لسوق العمل الحديث (أنظر الردود
6
عىل السؤالني  9و.)10

الدين والحوكمة

رحل إىل الحياة الخاصة» - .سوري
«املامرسات والسلطة الدينية ...يجب أن ُت َّ
مييل الخرباء ،الذين رمبا يكونون أكرث مي ًال نحو الليربالية من املواطنني العرب ،إىل
املؤسسات الدينية والسياسية ،عىل الرغم من أنهم يعبرّ ون
الرغبة يف الفصل بني ّ



وقد تم توثيق القصور التعليمي يف املنطقة العربية يف تقارير التنمية البرشية
العربية املتعاقبة منذ العام  ،2002ويبدو أن معظم الخرباء يرون أن القصور
التعليمي يرتبط بصورة عضوية بتح ّديات الحكم يف بالدهم .ويذهب عدد من
مصممة عمداً لعرقلة التفكري
الخرباء إىل ح ّد القول إن نظم التعليم يف بالدهم ّ
النقدي ،وتعزيز الجهل .يف اإلجابة عىل هذا السؤال ومواضع أخرى يف الدراسة،
يشري عدد من الخرباء إىل القصور التعليمي باعتباره يسهّل التط ّرف.

السؤال  9و10

هل أنت راض عن نظام التعليم في بلدك؟
لماذا أو لم ال؟

ع ّينة الردود:
نعم« .هو شامل ومتاح للناس» - .عُ امين
ال« .هو ليس ««نظاماً» ،وال «تعليمياً»» - .مرصي
ال« .ألن النظام التعليمي الذي اختارته الدولة يتع ّمد اإلبقاء عىل الوضع الحايل».
 مغريبال« .لقد تراجع بصورة ملحوظة عىل مدى السنوات الـ 20املاضية» - .عراقية
ال« .النظم السلطوية كام يف مرص وباقي الدول العربية التسمح بوضع نظم
تعليمية جيدة يف البالد» - .مرصية
النظم االقتصادية

«أن تكون هناك فرص اقتصادية جيدة للمواطنني من دون تحقيق سيادة القانون
الذي هو الضامنة الوحيدة للتنمية» - .جزائري

يف املجال االقتصادي أيضاً ،ير ّكز الخرباء عىل الحكم والشفافية .وتتن ّوع وجهات
نظرهم حول االقتصاد ،حيث ّ
تفضل الغالبية وجود نظام اقتصادي مختلط
مع االحتفاظ بدور هام للحكومة ،عىل السوق الحرة أو اقتصاد الرفاه (أنظر
الردود عىل السؤال  .)12عىل الرغم من أن معظم خرباء االقتصاد يفتقرون إىل
التدريب الرسمي ،فإن ّمثة تداخ ًال كبرياً يف وجهات نظرهم حول اإلدارة االقتصادية
والسياسية .وعندما ُيسألون كيف ميكن لحكوماتهم تحسني الفرص االقتصادية
ملواطنيها ،اليشري معظم الخرباء إىل مسائل السياسة املالية الفنية أو الرضيبية أو
التنظيمية بل إىل القضايا األكرث جوهرية ملكافحة الفساد والح ّد من املحسوبية
وتعزيز الشفافية .وهذا يشري ،عىل ّ
األقل بالنسبة إىل هؤالء الخرباء ،إىل أن التمييز
االقتصادي األكرث إلحاحاً للعديد من البلدان قد اليتم ّثل بالنامذج املع ّينة التي
تتبنّاها نظمها االقتصادية ،بل بقدرة تلك النظم عىل التق ّيد باملعايري الدولية
للشفافية وسيادة القانون.

السؤال 12

أي من العبارات التالية هي األقرب إلى وصف وجهات نظرك؟

«أنا أؤيد اقتصاد الرفاه
لبلدي ،الذي تضمن
الحكومة فيه العدالة
االقتصادية لشعبها
وتضطلع بدور هام في
خلق فرص العمل».

ً
ً
اقتصاديا
نظاما
«أنا أؤيد
ً
مختلطا لبلدي ،مع وجود
قطاع خاص قوي متوازن مع
التدخالت الحكومية لضمان
ً
عدال للثروة».
توزيع أكثر

«أنا أؤيد نظام السوق الحرة
لبلدي ،حيث يمكن أن يضطلع
القطاع الخاص ،وليس
الحكومة ،بدور رئيس في
خلق فرص العمل واالبتكار
التكنولوجي».

الدول النموذجية في المنطقة

«لست متأكداً من أنها ناجحة ،ولكنها يف طريقها إىل تطوير أنظمة واعدة يف
املستقبل :تونس واملغرب» - .مجهول

ُطلب إىل الخرباء تسمية الدول العربية الثالث التي تو ّفر الحكم لشعوبها عىل
خري وجه .أشار اثنان تقريباً من ثالثة إىل تونس ،التي برزت عىل الرغم من
كل التح ّديات املستمرة التي تواجهها بعد خمس سنوات من ثورتها ،باعتبارها
املجتمع األكرث شموالً للجميع من الناحية السياسية يف العامل العريب .كام يحظى
املغرب ،الذي أخذ عىل عاتقه القيام بعملية إصالح سيايس تدريجي بهدوء،
واإلمارات العربية املتحدة ،التي تتمتّع بسمعة قوية كمركز اقتصادي عرصي
وعاملي ،عىل الرغم من أنها تفتقر إىل التع ّددية السياسية ،بدعم كبري .واحد
فقط من املجيبني يشري إىل اململكة العربية السعودية وال أحد يشري إىل مرص.
وعىل الرغم من أدوارهام القيادية التقليدية يف املنطقة ،يعمل كال البلدين يف
ظل أنظمة إقصائية عىل الصعيد السيايس ،األمر الذي اليحظى بجاذبية كبرية
عىل مايبدو .ويعتقد واحد من كل خمسة خرباء تقريباً أنه التوجد دول عربية
ناجحة ،يف حـني أورد آخـرون كـرث خياراتـهم بامتعـاض (أنـظر الردود عـىل
الســؤال .)20
السؤال 20

ما هي البلدان العربية الثالثة التي تتمتع بأنجح أشكال الحكم
في المنطقة ،ولماذا؟

فردي ًا ،بإجمالي  192إجابة
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الواليات المتحدة في الشرق األوسط

«ينبغي عىل [الواليات املتحدة] إما أن تصبح رشيكاً حقيقياً ملساعدة املنطقة عىل
التط ّور أو أن تدع املنطقة تجد طريقها» - .مرصي

الخاصة عن الدور الذي يرغبون يف أن
ُطلب إىل الخرباء أن يعبرّ وا بتعابريهم
ّ
تضطلع به الواليات املتحدة يف الرشق األوسط .هنا يبدو الخرباء متناقضني ،حيث
ّ
بالشك العميق بسياسات
يق ّدمون مروحة واسعة من اإلجابات ،يحفل الكثري منها
7
الواليات املتحدة يف الرشق األوسط (أنظر الردود عىل السؤال .)22
ميكن ترتيب معظم الردود بصورة فضفاضة ضمن أربع فئات رئيسة .يعبرّ حواىل
أربعة من كل عرشة خرباء عن دور بنّاء ميكن أن تقوم به الواليات املتحدة يف
املؤسيس واملساعدة الفنية والتعليم.
املنطقة ،خاصة يف مجال دعم اإلصالح ّ
ويطلب اثنان تقريباً من كل عرشة من الواليات املتحدة وقف ّ
تدخلها ،أو الح ّد
من دورها العسكري أو عدم االضطالع بأي دور عىل اإلطالق .وير ّكز اثنان
آخران من كل عرشة عىل الرصاع العريب-اإلرسائييل ،ويدعون الواليات املتحدة
إىل الضغط عىل إرسائيل و/أو دعم إقامة دولة فلسطينية .هذه النتيجة ،جنباً
إىل جنب مع إشارة الخرباء النادرة إىل الرصاع العريب-اإلرسائييل يف مكان آخر يف
الدراسة ،تشري إىل أنه يف حني اليرى معظمهم الرصاع العريب-اإلرسائييل باعتباره
من بني األزمات األكرث إلحاحاً التي تواجه املنطقة ،إال أنه اليزال مي ّثل أداة لتقييم
السياسة األمريكية .وأخرياً ،يرغب واحد من كل ستة أن متارس الواليات املتحدة
املزيد من الضغوط عىل الدول العربية ،مبا يف ذلك أربعة خرباء يدعون الواليات
8
املتحدة إىل القيام بعمل عسكري لإلطاحة بالرئيس بشار األسد يف سورية.
السؤال 22

إذا كانت الواليات المتحدة ستضطلع بدور في الشرق األوسط،
ما الذي ينبغي أن يكون عليه ذلك الدور؟

ع ّينة الردود:
«أن تلتزم بالدميقراطية وتتو ّقف عن النفاق السيايس ودعم األنظمة السلطوية
سياسياً ومالياً» - .مرصية
«األمر األكرث أهمية هو أنها [الواليات املتحدة] ترفض االنخراط بصورة إيجابية
تشجع الدول عىل إدخال إصالحات .وميكنها أن تلعب دوراً
يف املنطقة .ميكنها أن ّ
حاس ً
ام يف املعركة ضد اإلرهاب» - .تونيس
«وقف مجاملة الدول النفطية عىل حساب القيم التي ت ّدعي متثيلها» - .أردين
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وأوروبا والرشق األوسط والواليات املتحدة .مهمّتنا ،التي تعود إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية قضية السالم عن
طريق التحليالت وطرح أفكار جديدة يف السياسات العامة ،واالنخراط والتعاون مبارش ًة مع صانعي القرار يف الحكومات
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«ينبغي عىل املنطقة العربية أن تعيد توازن عالقاتها يف عامل متع ّدد األقطاب،
حيث [الواليات املتحدة] ال ميكنها/ال تريد أن تكون قوة قائدة عاملياً ،عىل الرغم
من خطاب االستثنائية» - .سوري
«ابتعدوا عن املنطقة» - .عُ امين
«البد أن تبدأ الواليات املتحدة باالضطالع بدور أكرث إنصافاً يف الرصاع اإلرسائييل-
الفلسطيني وتح ّد من تح ّيزها إلرسائيل» - .لبنانية

خامتة
تش ّكل نتائج هذه الدراسة تصنيفاً نادراً ،إن مل يكن فريداً ،لوجهات نظر العديد
من كبار املفكرين يف العامل العريب .ونظراً إىل التح ّديات الهائلة التي تواجه
توافق
منطقة الرشق األوسط ،رمبا ليس من املستغرب أن يفتقر الخرباء إىل
ٍ
يف اآلراء بشأن األسباب الحقيقية لالضطراب التاريخي يف املنطقة .ومع ذلك،
مي ّثل تركيزهم عىل السلطوية والحوكمة واملساءلة ،حتى يف مواجهة التهديدات
اإلرهابية الحادّة والرصاعات اإلقليمية املتزايدة ،تذكرة هامة بأن أزمة الرشعية
التي تواجه الدول العربية التزال مد ّوية اليوم .وبعد أكرث من خمس سنوات
عىل إشعال رشارة الثورة يف بلدة داخلية صغرية يف تونس ،فإن القصة املثرية
واملضطربة للي َقظة العربية ملّا تنته بعد.

هوامش
 1مل يجب كل املستطلعني عىل جميع األسئلة .أنظر امللحق لالطالع عىل مزيد من املعلومات.
 2عىل سبيل املثال ،وجد املؤشرّ العريب للعام  2015أن  79يف املئة من املستجيبني عبرّ وا عن اعتقادهم
بأن الدميقراطية هي أفضل صيغة للحكم يف بلدانهم.
 3التحدّيات الخمسة املحدّدة التي ذكرها الخرباء أكرث من سواها هي السلطوية ( )23والتعليم ()23
والطائفية ( )17والتط ّرف ( )16والفساد ( ،)11عىل الرغم من تن ّوع العبارات التي استخدموها.
 4لوحظ منط مامثل يف الرد عىل سؤال حول أسباب عدم االستقرار :أشار مثانية خرباء إىل الرصاع العريب-
اإلرسائييل ،وأشار ثالثة خرباء إىل دور اململكة العربية السعودية ،وأشار خبريان إىل ّ
التدخل اإليراين،
وأشار خبري واحد فقط إىل الدولة اإلسالمية.
 5تتضمن هذه اإلشارات مروحة واسعة من اإلجابات ،مبا فيها الطائفية ،والتط ّرف الديني ،واإلرهاب،
املؤسسات الدينية السنّية.
ودور الدين يف السياسة والخطاب العام ،والحاجة إىل إصالح ّ
 6عبرّ تسعة من املستجيبني عن ارتياحهم للنظم التعليمية يف بلدانهم ،مبن فيهم ثالثة من لبنان ،وواحد
من كل من مرص وعامن وفلسطني وتونس وتركيا واإلمارات العربية املتحدة .بيد أنه يبدو أن الر ّد
املرصي مل يكن صائباً حيث يص ّور الخبري الصلة بني الحكم السلطوي وضعف النظم التعليمية.
 7وجد مؤرش الرأي العريب للعام  2015أن نسبة  65يف املئة من العرب الذين استُطلعت آراؤهم
ينظرون بسلبية إىل سياسة الواليات املتحدة يف املنطقة ،مقارن ًة مع  27يف املئة ينظرون إليها بإيجابية.
 8هناك حواىل عرشة ردود التندرج ضمن واحدة من هذه الفئات األربع الرئيسة.

وتعب وجهات النظر املذكورة هنا عن آراء كاتبها وال
مؤسسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ رّ
ال تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف ّ
تعكس بالرضورة وجهات نظر املؤسسة ،أو فريق عملها ،أو مجلس األمناء فيها.

@CarnegieMEC
facebook.com/CarnegieMEC
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الملحق

التحديات التي تواجه الشرق األوسط الجديد
أصوات عربية حول
ّ
ّ
المعشر |  12شباط/فبراير 2016
بيري كاماك ) (Perry Cammackومروان
المنهجية

ُأجريت هذه الدراسة االستقصائية للخرباء العرب بني ترشين األول/أكتوبر
وكانون األول/ديسمرب  2015باللغتني العربية واإلنكليزية .وعىل الرغم من
الجهود التي ُبذلت لضامن التن ّوع الجغرايف والدميوغرايف ،مل يتم اختيار الخرباء
بصورة عشوائية ،والمت ّثل النتائج بالرضورة الجمهور العريب األوسع .تم تل ّقي مئة
وخمسة ردود ،منها  97تم تقدميها عرب موقع « »SurveyMonkeyو 8تم تل ّقيها
عرب الربيد اإللكرتوين .كام تم تل ّقي  64رأياً باللغة اإلنكليزية و 41باللغة العربية.
باإلضافة إىل ذلك ،تم استبعاد عدد قليل من الردود الباطلة و/أو املك ّررة من
الدراسة .كام تم تنقيح اقتباسات من الدراسة بصورة طفيفة بهدف التوضيح.
مل ُيجب كل شخص عىل كل سؤال .تم تحليل الدراسة االستقصائية باللغة
اإلنكليزية بعد ترجمة الدراسات العربية إىل اإلنكليزية .وقد ح ّدد املشاركون يف
الدراسة بلدانهم عىل النحو التايل :مرص ( ،)20لبنان ( ،)11فلسطني ( ،)9ليبيا
( ،)8البحرين ( ،)6الجزائر ( ،)5األردن ( ،)4سورية ( ،)4اليمن ( ،)4العراق (،)3
املغرب ( ،)3تونس ( ،)3الكويت ( ،)1عُ امن ( ،)1اململكة العربية السعودية (،)1
تركيا ( ،)1اإلمارات العربية املتحدة ( 1.)1اثنان من املشاركني ع ّرفا عن نفسيهام
بأنهام يحمالن جنسيتني ،ورفض  18مشاركاً التعريف ببلدانهم األصلية.
اتجاهات في استبيان العالم العربي

 .1ما أهم ثالثة تح ّديات تواجه املجتمعات العربية املعارصة؟
 .2ما برأيك ،األسباب الرئيسة لالضطرابات يف منطقة الرشق األوسط يف السنوات
األخرية؟
ُ .3يرجى ترتيب القضايا التالية من حيث األهمية  1( -يساوي األكرث أهمية10 ،
يساوي ّ
األقل أهمية)

··
··
·

التوترات الطائفية
الفساد
القصور التعليمي
حرمان املرأة من الحقوق
الالجئون والنزوح

··
··
·

السلطوية
الرصاعات اإلقليمية
ّ
تدخل األطراف الخارجية
اإلرهاب والتط ّرف الديني
البطالة والبطالة املقنّعة

 .4ما أهم العوامل التي ترى أنها تدفع الشباب العريب إىل االنضامم إىل تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام [الدولة اإلسالمية ا ُملعلنة من جانب واحد]
وغريها من الجامعات املتط ّرفة؟
 .5هل تعتقد أن الدميقراطية التمثيلية هي شكل مناسب للحكم لبلدك؟

· ··

نعم ال غري متأكد

 .6ملاذا أو مل ال؟
راض عن العالقة بني الحكومة واملواطنني يف بلدك؟
 .7هل أنت ٍ

· ··

نعم ال غري متأكد

 .8ملاذا أو مل ال؟
راض عن نظام التعليم يف بلدك؟
 .9هل أنت ٍ

· ··

نعم ال غري متأكد

 .10ملاذا أو مل ال؟
« .11التع ّددية السياسية» هي املفهوم الذي يق ّدر التن ّوع يف املجتمع ،ويسمح
بالتعايش السلمي بني مختلف املصالح واملعتقدات وأمناط الحياة .أي من
العبارات التالية هي األقرب إىل وصف وجهات نظرك؟

أ« .ساهم غياب التع ّددية السياسية يف العديد من الدول العربية يف موجة التط ّرف
ماسة إىل املعالجة».
التي تواجه منطقة الرشق األوسط اليوم ،وهي بحاجة ّ

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي | 

ب« .مت ّثل التع ّددية السياسية هدفاً هاماً بعيد املدى بالنسبة إىل الدول العربية،
غري أن دفع اإلصالح السيايس برسعة كبرية جداً ميكن أن يق ّوض األمن».

 .18ما هي األسس التي تو ّد أن تراها يف أي عالقة جديدة بني الحكومة واملواطنني
يف بلدك؟

 .12أي من العبارات التالية هي األقرب إىل وصف وجهات نظرك؟

 .19كيف ستؤ ّثر التغيرّ ات الدميوغرافية الناجمة عن أزمات الالجئني يف الرشق
األوسط عىل املنطقة يف العقد املقبل؟

أ« .أنا أؤيد نظام السوق الحرة لبلدي ،حيث ميكن أن يضطلع القطاع الخاص،
وليس الحكومة ،بدور رئيس يف خلق فرص العمل واالبتكار التكنولوجي».
ب« .أنا أؤيد نظاماً اقتصادياً مختلطاً لبلدي ،مع وجود قطاع خاص قوي متوازن مع
ّ
التدخالت الحكومية لضامن توزيع أكرث عدالً للرثوة».
ج« .أنا أؤيد اقتصاد الرفاه لبلدي ،الذي تضمن الحكومة فيه العدالة االقتصادية
لشعبها وتضطلع بدور هام يف خلق فرص العمل».
 .13أي من العبارات التالية هي األقرب إىل وصف وجهات نظرك؟
أ« .حرية التعبري هي حق أسايس من حقوق اإلنسان ،ويجب منح املواطنني حرية
شبه مطلقة للتعبري عن أنفسهم».
ب« .حرية التعبري هي حق هام من حقوق اإلنسان ،غري أن فرض بعض القيود
مناسب لتعزيز التامسك االجتامعي».
ج« .حرية التعبري أمر مرغوب فيه ،ولكن يف ضوء التهديد الخطري الذي يش ّكله
التطرف ،من املناسب أن تتم رقابة أشكال مع ّينة من التعبري».
 .14ما الدور ،إن وجد ،الذي ينبغي أن يقوم به الجيش يف الحكم يف بلدك؟
 .15ما الدور ،إن وجد ،الذي ينبغي أن تقوم به السلطات الدينية يف الحكم يف
بلدك؟
 .16ما هي أهم الخطوات التي ميكن أن ّ
تتخذها الحكومة يف بلدك لتحسني
الحوكمة؟
 .17ما هي أهم الخطوات التي ميكن أن ّ
تتخذها الحكومة يف بلدك لتحسني الفرص
االقتصادية ملواطنيها؟

 .20ما هي الدول العربية الثالث التي تتمتّع بأنجح أشكال الحكم يف املنطقة،
وملاذا؟
 .21ما الدور ،إن وجد ،الذي ينبغي أن تضطلع به الدول غري العربية يف املساعدة
عىل تحقيق االستقرار يف الرشق األوسط؟
 .22إذا كانت الواليات املتحدة ستضطلع بدور يف الرشق األوسط ،ما الذي يجب أن
يكون عليه هذا الدور؟

رسيني.
ُوضع السؤاالن التاليان ألغراض دميوغرافية فقط ،وسوف يظالن ّ
 .23ما هو جنسك؟

· · ·

ّ
أفضل عدم اإلجابة
ذكر أنثى

 .24ما هو بلدك األصيل؟
 .25هل تسمح ملؤسسة كارنيغي بإدراج اسمك كمشارك يف هذه الدراسة؟

· ·

نعم ال

 .26إذا كان األمر كذلكُ ،يرجى إدراج اسمك أدناه:

هوامش
 1متت دعوة حواىل  20سعودياً إىل املشاركة .ونظراً إىل أهمية الدور اإلقليمي الذي تضطلع به اململكة
العربية السعودية ،من املؤسف أن شخصاً واحداً فقط اختار املشاركة .وهذا هو أدىن معدّل استجابة،
بدرجة كبرية ،ألي من البلدان املم ّثلة يف الدراسة االستقصائية.

