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نبذة عن المؤ ّلفين

مروان ّ
املع�شر نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي ،حيث ي�شرف على �أبحاث امل�ؤ�س�سة يف
وا�شنطن وبريوت حول �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط� .شغل من�ص َبي وزير اخلارجية ( ،)2004 – 2002ونائب
رئي�س الوزراء ( )2005 – 2004يف الأردن ،و�شملت خربته املهنية جماالت الدبلوما�سية والتنمية
واملجتمع املدين واالت�صاالت .من م�ؤ ّلفاته كتاب «نهج االعتدال العربي :وعد التحديث» (The Arab
 )Center: The Promise of Moderationال�صادر يف العام 2008عن من�شورات جامعة ييل؛
وكتاب «ال�صحوة العربية الثانية واملعركة من� أجل التعددية» (The Second Arab Awakening
 )and the Battle for Pluralismال�صادر يف العام  2014عن من�شورات جامعة ييل.
جوزيف باحوط باحث زائر يف برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط .ترتكز �أبحاثه على التطورات
ال�سيا�سية يف لبنان و�سورية ،والتداعيات الإقليمية للأزمة ال�سورية ،و�سيا�سات الهوية يف �أرجاء
املنطقة.
ناثان ج .براون �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن .باحث
مرموق ،وم�ؤ ّلف �ستة كتب عن ال�سيا�سة العربية نالت ا�ستح�سان ًاُ .يغني براون م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
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الدويل بخربته اخلا�صة يف احلركات الإ�سالمية ،وال�سيا�سة امل�صرية ،وال�سيا�سة الفل�سطينية ،والأنظمة
الق�ضائية والد�ستورية يف العامل العربي.
دن مديرة برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي وباحثة �أوىل فيه .ترت ّكز �أبحاثها
مي�شيل ّ
على التغيريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف البلدان العربية ،وال�سيما م�صر ،وعلى ال�سيا�سة الأمريكية
يف ال�شرق الأو�سط.
�إنت�صار فقري باحثة يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي .ير ّكز عملها البحثي على
التغيريات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية يف املغرب ودول �شمال �أفريقيا ،وتتمحور درا�ساتها حول
اجتاهات الإ�سالم ال�سيا�سي ،واحلوكمة املحلية ،واحل�شد االجتماعي وال�سيا�سة اخلارجية .كما �أنها
رئي�سة حترير «�صدى» ،وهي ن�شرة �إلكرتونية حول ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي.
بريي كاماك باحث يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،ترت ّكز
درا�ساته على االجتاهات الإقليمية على املدى الطويل وتبعاتها بالن�سبة �إىل ال�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية.
يحي مديرة مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط قي بريوت .قبل ان�ضمامها �إىل كارنيغي ،عملت
مهى َ
على العدالة االجتماعية والتنمية بامل�شاركة يف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا التابعة
للأمم املتحدة (الإ�سكوا) .وعملت �أي�ض ًا مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ،حيث كانت
املديرة والكاتبة الرئي�سة للتقرير الوطني للتنمية الب�شرية  :2009 - 2008نحو دولة املواطن .كما �أنها
� ّأ�س�ست وتو ّلت حترير جملة �إلكرتونية ُتعنى بدرا�سات ال�شرق الأو�سط �صادرة عن معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا.
�سارة يركي�س باحثة يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،ترت ّكز
�أبحاثها على التط ّورات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية يف تون�س ،والعالقات بني الدولة واملجتمع يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
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نبذة عن المساهمين

ح�سن �أحمديان زميل �أبحاث ما بعد الدكتوراه يف برنامج �إيران يف مركز بلفر للعلوم وال�ش�ؤون
الدولية يف كلية كينيدي يف جامعة هارفرد ،وهو �أي�ض ًا �أ�ستاذ م�ساعد يف درا�سات ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف جامعة طهران.
وفا اخل�ضرا �أ�ستاذة م�شاركة يف الأدب الإنكليزي والأمريكي يف اجلامعة الأمريكية يف مادبا يف
الأردن.
مي�سون الدملوجي كانت تزاول الهند�سة حتى العام  ،2003عندما ُع ّينت نائب لوزير الثقافة يف
العراق ،وتولت هذا املن�صب حتى العام  2006عندما �أ�صبحت ع�ضوا يف الربملان العراقي لثالث دورات
انتخابية.
هالة الدو�سري نا�شطة �سعودية يف جمال حقوق الإن�سان وباحثة وكاتبة .ترت ّكز �أبحاثها على
العنف القائم على النوع االجتماعي والتقاطعات بني اجلندر وال�صحة.
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حممد الزغيبي املدير التنفيذي ل�شركة «تطوير للخدمات التعليمية» ومقرها الريا�ض.
�أمة العليم ال�سو�سوه �سيا�سية ودبلوما�سية مينية ووزيرة �سابقة حلقوق الإن�سان ،وم�ساعدة
للأمني العام للأمم املتحدة ومديرة م�ساعدة لربنامج الأمم املتحدة �سابق ًا.
طارق املجري�سي زميل يف ق�سم ال�سيا�سات يف املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية .وهو
متخ�ص�ص يف الق�ضايا الليبية.
جهاد اليازجي رئي�س حترير «التقرير ال�سوري» ( ،)The Syrian Reportوهو ن�شرة �إلكرتونية
تر ّكز على ق�ضايا االقت�صاد يف �سورية.
حممد باهارون مدير مركز دبي لبحوث ال�سيا�سة العامة (بحوث) ،الذي ير ّكز على �سيا�سات
الإمارات العربية املتحدة وت�أثرياتها على التنمية يف الإمارات وعالقتها بالتطورات الإقليمية والعاملية.
ماريانا بيلنكايا تكتب عن ق�ضايا ال�شرق الأو�سط لل�صحيفة الرو�سية «كومري�سانت» .وهي باحثة
متخ�ص�صة يف الدرا�سات العربية ومتتد خربتها يف تغطية ق�ضايا ال�شرق الأو�سط نحو ع�شرين �سنة.
كما ت�ساهم يف ن�شاطات «املونيتور» ومركز كارنيغي يف مو�سكو.
دون ت�شاتي م�ؤ ّلف وباحث يف الأنرثوبولوجيا االجتماعية .ترت ّكز �أعماله على الدرا�سة
الإثنوغرافية للثقافات والأعراق يف ال�شرق الأو�سط ،ودرا�سات الالجئني ،والبدو الرعويني.
�إ�سحاق ديوان �أ�ستاذ زائر يف جامعة كولومبيا ،و�أ�ستاذ كر�سي التم ّيز يف العامل العربي يف كلية
العلوم والآداب يف جامعة باري�س.
ماهر ح�شوه �أ�ستاذ يف الرتبية يف دائرة املناهج والتعليم يف جامعة بريزيت يف فل�سطني.
�سامي حوراين مدير م�ؤ�س�سة «قادة الغد» .وهو امل�ؤ�س�س واملدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة «فر�صة للتعليم»
العاملة يف ع ّمان.

خ�ضر ّ
خ�ضور باحث غري مقيم يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت .تدور درا�ساته على
10
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العالقات املدنية – الع�سكرية والهويات املحلية يف امل�شرق ،مع الرتكيز على �سورية.
متخ�ص�ص يف االقت�صاد ال�سيا�سي لل�شرق الأو�سط وهو م�ؤ�س�س
عمر �شعبان حم ّلل مقيم يف غزة
ّ
مركز  PalThinkللدرا�سات اخلارجية.
�سحر عزيز �أ�ستاذة يف القانون الدويل وباحثة يف ق�ضايا العدالة االجتماعية يف �إدارة كلية
احلقوق يف جامعة روجترز ،حيث تتوىل �إدارة مركز درا�سات الأمن والأعراق واحلقوق .كما تعمل باحثة
�أوىل يف كل من معهد ال�سيا�سة والتفاهم الدويل ومركز ال�سيا�سة العاملي.
�إبراهيم عو�ض �أ�ستاذ يف ممار�سة ال�ش�ؤون العاملية ،ومدير مركز درا�سات الهجرة والالجئني يف
كلية ال�ش�ؤون الدولية وال�سيا�سة العامة يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة.
فادي غندور رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي والرئي�س التنفيذي ل�صندوق «وم�ضة كابيتال» ،وهو
م�شروع تنموي يغطي منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو م�ؤ�س�س �شركة «�أرامك�س» للنقل
ال�سريع ،وم�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س الإدارة للم�ؤ�س�سة التنموية «الرواد للتنمية».
دينا قري�صاتي م�ؤلفة وم�ست�شارة �أوىل يف جمال التعليم والتنمية؛ وهي تقدم اخلربة الفنية
ل�سل�سلة متنوعة من املنظمات وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية ،مبا فيها منظمة اليوني�سيف التابعة للأمم
املتحدة ،ومركز بحوث التنمية الدولية.
جان ق�صري باحث ونا�شط �سيا�سي يحمل �شهادة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية املقارنة من جامعة
لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية.
جيم�س كارافانو نائب رئي�س معهد «كاثرين �آند �شلبي كولوم ديفي�س للأمن الوطني وال�سيا�سة
اخلارجية» ،وزميل يف برنامج �إي .دبليو .ريت�شارد�سون يف م�ؤ�س�سة هارتيج.
رميا كرامي–عكاري �أ�ستاذة م�شاركة للإدارة وال�سيا�سة الرتبوية ،والقيادة يف كلية الرتبية يف
اجلامعة الأمريكية يف بريوت .هي مديرة مبادرة «متام» التي مت ّولها منحة مالية من م�ؤ�س�سة الفكر
العربي.
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جني كيننمونت حم ّللة اقت�صادية �سيا�سية متخ�ص�صة بق�ضايا ال�شرق الأو�سط .تغطي التطورات
يف اململكة العربية ال�سعودية منذ خم�س ع�شرة �سنة.
جوانا ن�صار مديرة م�شروع «بناء ال�سالم يف لبنان» التابع لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
�ستيفن هريتوغ �أ�ستاذ م�شارك يف العلوم ال�سيا�سية املقارنة يف كلية لندن لالقت�صاد والعلوم
ال�سيا�سية .ترتكز �أبحاثه على االقت�صاد ال�سيا�سي املقارن يف العامل العربي.
احل�سني هي�شور هو املدير التنفيذي ل�شركة «ثزرا» لتطوير اخلدمات التعليمية ،كما �أنه خبري يف
التنمية الب�شرية و�إ�صالح التعليم ،لل�شباب ،والتكنولوجيا ويف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
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ُشكر

ُيعرب امل�ؤ ّلفون عن االمتنان العميق للكتّاب امل�شاركني يف هذا العمل على م�ساهماتهم
القيمة ،كما يتقدمون بال�شكر �إىل العديد من اخلرباء الذين ي�صعب ح�صرهم ممن
قدموا امل�شورة يف وا�شنطن وبريوت ،وجميع �أرجاء املنطقة ،و�ساعدوا يف بلورة العديد
من املفاهيم يف هذا امل�شروع.
ال�شكر مو�صول �أي�ض ًا �إىل الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم على م�ساهماتهم الق ّيمة يف
�إخراج هذا الكتاب :خليل احلريري ،مي�ساء العلمي ،كا�سيا باردو�س� ،صامويل بريز،
كارولني زولو ،بلري �سكوت ،جو�سلني �سويل ،جمانة �صيقلي ،جان ق�صري ،جي�سيكا كاتز،
لوري مرييت ،كوبر هيويل ،ومايكل يونغ.
يتوجه امل�ؤ ّلفون بال�شكر العميق �إىل «م�ؤ�س�سة الأ�صفري» للدعم الكبري الذي قدمته
كما ّ
مل�شروع «�آفاق عربية».
كذلك ،يتق ّدم امل�ؤ ّلفون بال�شكر للم�ساعدة الق ّيمة التي �ساهم فيها الأ�شخا�ص الواردة
�أ�سما�ؤهم �أدناه:
املرتجم الرئي�س :فايز ال�ص ّياغ
مدير حترير ق�سم املطبوعات العربية� :سعد حميو
فريق حترير ق�سم املطبوعات العربية� :أ�سيل احلاج ور�ضى امل�سيح
�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد
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ّ
ملخص
بريي كاماك

يواجه ال�شرق الأو�سط العربي حتديات اجتماعية واقت�صادية ،و�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سية غري م�سبوقة .ففي
غمرة ال�صراع املتعاظم والركود االقت�صادي ،ت�آكلت الثقة بني احلكومات ومواطنيها ،وتنامت يف �أغلب
البلدان العربية ال�صفقات ال�سلطوية يف العقود الأخرية ،حيث متت املقاي�ضة بني ما يعطيه القادة من
خدمات اجتماعية ووظائف حكومية من جهة ،وبني ا�ستكانة املواطنني من جهة �أخرى .بيد �أن الأنظمة
االقت�صادية الريعية التي قامت على �أ�سا�سها هذه ال�صفقات ف�شلت يف مواكبة املطالبات املت�صاعدة من
جانب �أعداد ال�سكان املتزايدة.
النظام القدمي �آخذ باالنهيار بينما التبدو بو�ضوح معامل النظام الآتي .وتتح ّول احلكومات العربية ،مع
ا�ستثناءات قليلة� ،إىل الإجراءات القمعية للحفاظ على �سيطرتها وللت�أثري كذلك على التطورات يف بلدان
�أخرى .يف بع�ض الأماكن ،مثل العراق ،وليبيا ،و�سورية ،واليمن ،كانت النتائج كارثية حتى الآن ،ويف
بلدان �أخرى ،مثل م�صر ،والأردن ،واململكة العربية ال�سعودية ،تتج ّلى نذر اال�ستياء ال�شعبي املتزايد وتلوح
يف الأفق ،ب�صورة �صارخة� ،أربعة من هذه التحديات:
�أ�سفرت ال�صراعات الإقليمية عن انهيار �شامل مل�ؤ�س�سات الدولة وعن �أزمة هجرة �إقليمية كارثية.
وحلق ال�ضرر ب�صورة خا�صة بالعراق وليبيا و�سورية واليمن ،غري �أن �أي ًا من البلدان العربية الأخرى مل
ي�سلم من الأذى .هذه النزاعات ،التي تغذيها وتلهبها املناف�سة الإقليمية والنزاعات الوح�شية املنفلتة من
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عقالها ،وال�صفقات املكل ّفة لبيع ال�سالح �أطلقت تيارات م�ضادة يف وجه جهود مواجهة التحديات املحلية
ال�ضاغطة.
تفتقر البلدان العربية ،على العموم� ،إىل الأنظمة التي تقوم على قواعد و�أ�س�س ثابتة .تتط ّلب الدول
الف ّعالة وجود م�ؤ�س�سات ف ّعالة ،ويف �أغلب البلدان يف ال�شرق الأو�سط ،تغيب امل�ساءلة واملحا�سبة ،وتتدنى
نوعية اخلدمات احلكومية يف العديد من الدول .ومن غري املرجح �أن تنجح جهود التنمية االقت�صادية �إال
�إذا تزايدت م�شاركة املواطنني والتزامهم بحكم القانون.
يبدو �أن االقت�صادات العربية عاجزة عن توليد ع�شرات املاليني من فر�ص العمل ال�ضرورية خالل
العقد املقبل .فلم يعد القطاع العام قادر ًا على مواكبة النمو ال�سكاين .وقد �أ�سفرت ر�أ�سمالية املح�سوبيات،
والف�ساد ،والعرثات البريوقراطية الإدارية يف �أغلب البلدان العربية عن ن�شوء قطاعات خا�صة �سقيمة
غري قادرة على خلق الوظائف ب�صورة ديناميكية.
دول عربية عديدة تعامل مواطنيها بو�صفهم م�صادر للتهديد ينبغي التح ّكم بها ال كموارد تتعينّ
رعايتها والعناية بها .فعدو احلوكمة ال�سيئة يتم ّثل يف وجود قاعدة �شعبية ّ
مطلعة وم�شاركة .لكن عدد ًا
قلي ًال من الدول العربية ي�ستثمر ب�شكل كاف يف ر�أ�س املال الب�شري .وبالتايل ،فمواطنو هذه الدول لي�سوا
كاف للت�ص ّدي �إىل التحديات االجتماعية-االقت�صادية وال�سيا�سية الطارئة التي تواجه
جمهزين ب�شكل ٍ
جمتمعاتهم.

أطر للعمل
تبينّ انتفا�ضات العام  2011وما �أعقبها من �صراعات� ،أن الإ�صالحات اجلزئية التفي بالغر�ض ،و�أن
ّ
التدخالت الع�سكرية قلما ت�ؤدي �إىل خمرجات �إيجابية .وينطلق تقرير «�آفاق عربية» من م�س ّلمة بديهية
مفادها �أن من واجب املواطنني والدول �صياغة عقد اجتماعي جديد للت�صدي �إىل تلك التحديات
اجل�سيمة .وحتاول ف�صول هذا التقرير طرح �أطر �سيا�سية جديدة ممكنة خلم�سة من التحديات
املرتابطة التي تواجه املنطقة ،وهي :االقت�صاد ال�سيا�سي ،واحلوكمة ،والتعليم ،والهجرة ،وال�صراع
الإقليمي.

الف�صل الأول
االقتصاد السياسي

يف النطاق الأو�سع من ال�صراعات املتعاقبة ،والنزاع املتوا�صل يف مرحلة مابعد الربيع العربي يف
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البلدان العربية املعنية ،وال�ضغوط التي خلفها انهيار �أ�سعار النفط يف  ،2014يواجه ال�شرق الأو�سط
حتدي ًا اقت�صادي ًا �أكرث جدية وعمق ًا� ،أال وهو انحالل النموذج الريعي ال�ستخال�ص امل�صادر الطبيعية،
الذي بنيت على �أ�سا�سه االقت�صادات العربية� .إن بناء ن�سق اقت�صادي جديد يتط ّلب من الدول البدء
بالت�صدي �إىل �أنظمة املح�سوبية و�شبكات املحاباة التي � ّشوهت املخرجات االقت�صادية وكبحت خلق
الوظائف.
وفيما تواجه خمتلف الدول العربية بطبيعة احلال ظروف ًا متباينة� ،إال �أن بع�ض العنا�صر الأ�سا�سية
وا�ضحة :فنماذج االقت�صاد ال�سيا�سي العربي اجلديدة الناجحة تتط ّلب من القادة �أن يعطوا الأولوية
لل�شباب والن�ساء؛ كما �أن معايري امل�ساءلة اجلديدة �ست�ستلزم �أطر ًا تنظيمية من�صفة و�شفافة تعتمد على
قواعد ثابتة.

الف�صل الثاين
الحوكمة

�أف�ضت انتفا�ضات العام � 2011إىل حت ّول جوهري يف العالقات بني القادة العرب ومواطنيهم .ففيما
تب ّددت م�شاعر البهجة الأوىل ب�سرعة ،التزال م�شاعر الغ�ضب واخليبة اللذين دفعا �إىل الثورة ،واالحتجاج،
واحلرب ،م�ستق ّرة .لقد نفد �صرب املواطنني يف جميع �أرجاء املنطقة جتاه احلكومات التي يعتربونها غري
ف ّعالة ،وفا�سدة ،والتخ�ضع �إىل امل�ساءلة.
ثمة هنا ثالث ق�ضايا يف غاية الأهمية :الو�صول �إىل مراكز �صنع القرار ،وتقدمي اخلدمات على نحو
ف ّعال ،ومكافحة الف�ساد ،ولي�س هناك حلول �سحرية �سريعة لأي من هذه التحديات .غري �أنه يف و�سع
احلكومات ،واملجتمع املدين ،واملجتمع الدويل �أن تعمل �سوي ًا لتحقيق تق ّدم تدريجي .ت�ستطيع الدول ،عن
طريق متكني الالعبني املحليني ،امل�ساعدة يف �إعادة بناء الثقة ،بينما تقوم بتح�سني تقدمي اخلدمات .كما
ميكن للآليات الت�شاركية ،مثل املجال�س البلدية ،واال�ستفتاءات� ،أن تبد�أ التفاعل مع اجلمهور� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،ميكن لالعبني الفاعلني الدوليني �أن ي�ساندوا مثل هذه املبادرات مع الإعالء من �ش�أن ال�شفافية يف
الوقت نف�سه.

الف�صل الثالث
التربية والتعليم

لت�شجع  -تنمية مواطنة تفاعلية دميقراطية
ت�شجع – ومل ت�صمم ّ
�إن �أنظمة التعليم العربية احلالية ال ّ
حقيقية .فهي تنتج خريجني مب�ؤهالت ،ولي�س مبنظومة املهارات ال�ضرورية للتعامل مع التحديات
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ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية التي تواجهها جمتمعاتهم .و�أمام هذه التحديات عميقة الغور،
تق�صر احللول التكنوقراطية عن بلوغ الغاية.
ّ
ثمة فر�صة لتحقيق التقدم �إذا ما �سلكت تلك الدول مقاربة �شمولية كلية ،ت�ضم فاعلني من �صفوف
جمتمعاتها ،للإ�صالح التعليمي .وينبغي ت�شجيع جميع الفاعلني ،ال املدار�س والوزارات وحدها ،على بلورة
ر�ؤى وا�ضحة للتعليم .والبد لهذه اجلهود �أن مت ّكن الأو�ساط ال�ساعية �إىل التغيري الإيجابي داخل الأجهزة
القائمة :ومنها املربون الذين يبدون اهتماما عميقا بعملهم ،وامل�س�ؤولون الذين يكت�شفون حلوال ابتكارية،
والطالب الذين يعربون عن �آمالهم وقدرات اخللق لديهم.

الف�صل الرابع
الالجئون

�أ�صبح نزوح الب�شر الق�سري من العالمات البارزة ملجتمع ال�شرق الأو�سط املعا�صر .ففي �سورية� ،أُرغم
�أكرث من  11مليون ن�سمة على مغادرة بالدهم �أو على النزوح الداخلي .كما نزح ماليني �آخرون يف العراق،
وال�سودان ،واليمن ،ور ّدت احلكومات العربية بال�سعي �إىل �إعادة الالجئني �إىل بلدانهم الأ�صلية ،و�أغلقت
املعابر احلدودية التي كانت مفتوحة قبل ذلك ،ما �أدى �إىل مفاقمة وتو�سيع �شبكات تهريب الب�شر.
يتط ّلب التعامل مع هذه الأزمة ر�ؤية حتويلية والتزام ًا حقيقي ًا من جانب املانحني الدوليني لت�شجيع
الت�ضامن مع النازحني وامل�شاركة يف حتمل الأعباء يف الدول املجاورة ،مثل الأردن ولبنان ،التي كانت
الأكرث ت�ضر ًرا .وي�ستدعي ذلك �إعادة النظر يف بنى احلوكمة احلالية وحتويل اتخاذ القرار �إىل الفاعلني
املحليني .كما يجب اعتبار حماية حق الالجئني بالعودة �إىل �أوطانهم حجر زاوية يف �أي نقا�ش حول
الت�سوية بعد انتهاء ال�صراع.

الف�صل اخلام�س
الصراع اإلقليمي

يف ال�شرق الأو�سط ،ت�ضرب ال�سطوة الغا�شمة �أطنابها وتهيمن القوة الع�سكرية .ويف �سورية واليمن ،كما
يف ليبيا والعراق ،تبدو احلرب الأهلية م�ستع�صية على احلل .وال�صراعات الدائرة بني القوى الإقليمية،
مثل املناف�سة بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران ،تعترب على نطاق وا�سع من العوامل التي تزيد الأمور
تعقيد ًا .لكن ثمة ديناميكيات قوية �أخرى تفعل فعلها.
لقد �أ�صبح توازن القوى الإقليمية غام�ض ًا يف �أعقاب انتفا�ضات العام  2011ومدركات الواليات
املتحدة عن فك االرتباط .كما �أ�صبحت النزاعات املحلية هي امل�سرح الذي تدور يف حلبته حروب
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املناف�سة الإقليمية .وقد ت�صاعدت واردات ال�سالح �إىل املنطقة ب�صورة خيالية ،ف�أ�سهمت بالتايل
يف تغذية ال�صراع� .أخري ًا ،يعاين ال�شرق الأو�سط من ندرة �آليات حل النزاعات الإقليمية .ومع �أنه
من املرجح �أن يتحقق بع�ض التقدم التدريجي البطيء ،ف�إن على الفاعلني الإقليميني والدوليني
�أن ي�ستك�شفوا اخلطوات املنا�سبة ملعاجلة هذه العوامل ،وتخفيف املخاطر املحتملة من ت�صاعد
ال�صراع.

تجديد العقود االجتماعية
�إن ا�ستعادة �أي مظهر من مظاهر النظام الإقليمي ،يتط ّلب من املواطنني والدول �صياغة عقود
اجتماعية جديدة تحُ ّدد �أ�س�س امل�ساءلة ،وتف ّعل الإ�صالح املنهجي يف املجالني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
وهذا يعني قيام قوة ديناميكية جديدة تخلق ال�ضوابط واملوازين ،و ُتخ�ضع طالبي الريع ملناف�سة حقيقية.
ولأن التحديات التي تواجه املنطقة مرتابطة كل الرتابط ،ف�إن جهود الإ�صالح اجلزئية من فوق ،مل تكن
موفقة على العموم .واملطلوب الآن مقاربة جديدة كلية و�شاملة تقوم على م�شاركات �أو�سع وتفاعل مع
املواطنني على جميع الأ�صعدة.
�ستحتاج كل دولة �إىل �أن ت�شقّ طريقها اخلا�ص .ما من حلول �سحرية �سريعة ،كما �أن التقدم �سيكون
تدريجيا وغري متوازن على الأغلب .ومع ذلك ،ففي الوقت الذي يتعامل فيه القادة ومواطنوهم مع
هذه التحديات ،ثمة �أربعة مبادئ ميكن اعتبارها من عنا�صر عقود اجتماعية حية ومزدهرة:
استثمارات جديدة

النجاح يف القرن احلادي والع�شرين اليقا�س برثوة املوارد ،بل بر�أ�س املال الب�شري.
فاملواطنون طرف حيوي يف عملية حتويل جمتمعاتهم ،ولي�سوا جمرد رعايا ينبغي
التح ّكم بهم .والبد للأطر اجلديدة �أن ت�ستثمر باملواطنني ،وال�سيما ال�شباب ،والن�ساء،
والأقليات ،كما ينبغي الت�ضامن مع املت�ضررين من النزاع .ويتط ّلب ذلك �إعادة ت�صميم
ال�صم
الأنظمة التعليمية وحتويلها �إىل �أنظمة للتعلم ُتعزّز التفكري النقدي والتحليل ولي�س
ّ
واال�ستذكار من غري فهم .كما يتط ّلب حماية قانونية حمكمة جلميع املواطنني ،مبا يف ذلك
حماية حقوق املواطنة الكاملة واحلقوق املدنية وحقوق الإن�سان.
مساءلة جديدة

عندما تتمركز ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة االقت�صادية يف ح�ضن النخبة ال�ضيقة نف�سها،
�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد

19

ف�إن الف�ساد واملحاباة �سيكونان من النتائج اجلانبية احلتمية تقريب ًا� .ستحتاج املجتمعات
العربية �إىل معايري و�أعراف جديدة للم�ساءلة ،داخل الدول ويف ما بينها ،لتحقيق االزدهار.
ويتط ّلب حتقيق هذه املعايري �أطر ًا تنظيمية تقوم على قواعد ثابتة ،وعلى نظام ق�ضائي
م�ستقل ،وهيئات متخ�ص�صة للإعالء من �ش�أن ال�شفافية ومعاقبة الف�ساد.
مؤسسات جديدة

ليت�سنى للم�ؤ�س�سات احلاكمة العربية �أن تكون ف ّعالة ،عليها �أن تبني القدرات ،وترتقي
مب�ستوى الكفاءة ،وتزيد من درجة ال�شفافية .من ال�ضروري و�ضع ترتيبات جديدة ت�سمح
للحكومات املحلية مبزيد من احلرية يف �إدارة �ش�ؤونها اخلا�صة .وت�سعى �أغلب الدول العربية
�إىل التغلغل يف حياة املواطنني ،غري �أنها ال متلك القدرة على ذلك .وميكن لتقلي�ص حجم
احلكومات العربية �إىل احلد املنا�سب �أن ي�ساعد على تعبئة اجلماعات امله ّم�شة ،وكذلك
ت�شجيع املبادرات املحلية وال�سيا�سات املبتكرة .كما �ستربز احلاجة �إىل تقلي�ص �إمكانية
حدوث املنازعات وت�ضييق نطاقها ،والتعامل يف الوقت نف�سه مع التحديات العابرة للحدود
القومية ،مثل �أزمة الهجرة.
حوافز جديدة

ت�شجع على بلورة معايري جديدة ل�سلوك الدولة.
تربز احلاجة �إىل قيام بنى حتفيزية جديدة ّ
ويعني ذلك مكاف�أة اجلدارة ،واالبتكار ،واملبادرة وتف�ضيلها على االرتباطات ال�شخ�صية
واملحاباة .ويتط ّلب بناء النظام اجلديد �أن تبد�أ الدول بالت�صدي ل�شبكات الرعاية
واملح�سوبية التي ت� ّشوه املخرجات االقت�صادية وحتد من القدرة على خلق الوظائف.
ثمة عالقة تكافلية بني ال�صراعات الإقليمية وبني التحديات ال�سيا�سية املحلية .فالدول التي تبني
عقود ًا اجتماعية �أكرث ا�ستقرار ًا �ستكون �أقل ُعر�ضة �إىل اال�ضطرابات الداخلية ،و�أكرث مقاومة ّ
للتدخالت
اخلارجية .وبالقدر الذي ميكن فيه احتواء النزاعات ،وتقليلها ،وف�ضها� ،ستتاح �أمام القادة فر�صة �أف�ضل
للرتكيز على االحتياجات العاجلة ملواطنيهم.
من ال�سهل �أن ي�شعر املرء بالت�شا�ؤم حيال م�ستقبل ال�شرق الأو�سط� .إذ من غري املحتمل �أن يرخي
القادة ال�سلطويون قب�ضتهم على مقاليد ال�سلطة .كما �أن امل�صالح االقت�صادية الرا�سخة �ستقاوم جهود
الإ�صالح .وقد �أدت اال�ضطرابات الأخرية يف املنطقة �إىل تقلي�ص امل�صالح الغربية التي اقت�صرت الآن
على اجلانب الأمني ،ما فاقم الإخفاقات االقت�صادية االجتماعية الأعمق .والدول التي التريد البدء ببناء
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�أنظمة �سيا�سية �أكرث خ�ضوع ًا �إىل امل�ساءلة ،قد جتد نف�سها على اجلانب املخطئ من التاريخ .ويف كثري من
الدول ،يبدو م�ستقبل الإ�صالح بعيد املنال.
بيد �أن �أبواب الأمل التزال ُم�شرعة ،و�ستحاول الف�صول التالية ا�ستق�صاءها .ويف و�سع الفاعلني
من خارج املنطقة دعم التطورات الإيجابية عندما يقفون �إىل جانب الدول اله�شة وي�ساندونها
لئال تتحول �إىل دول فا�شلة ،مع بذل املزيد من اجلهد للت�أكد من �أن احل�صيلة النهائية لن ت�ست�أثر
بها النخب نف�سها التي جتري املحاوالت لتطويقها� .سيكون لكل دولة عربية طريقها اخلا�ص �إىل
النجاح ،وقد يكون بع�ضها �أكرث قابلية للحياة من بع�ضها الآخر� .إىل �أن تتم ّكن احلكومات العربية
ومواطنوها من البدء ببلورة ر�ؤى وا�ضحة املعامل ملجتمعات �أكرث ديناميكية ،ف�إن بلدانها �ستوا�صل
التلوي يف جلج املعاناة.
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االقتصاد السياسي العربي:
مسارات نحو النمو العادل
جوزيف باحوط وبريي كاماك

مقد مة
ّ
يواجه ال�شرق الأو�سط حتديات عميقة الغور على الرغم من �ضخامة ثروته الهيدروكربونية ،وموقعه
اال�سرتاتيجي ،والقوى العامة ال�شابة فيه .فاملخاطر اجليو�سيا�سية وا�ضحة كل الو�ضوح ،ومنها :النزاعات
املتعاقبة يف �سورية واليمن ،وال�صراع امل�ستمر يف بلدان مابعد االنتفا�ضة ،مثل م�صر وتون�س ،وال�ضغوط
امللحة حتجب
االقت�صادية املتوا�صلة الناجتة عن انهيار �أ�سعار النفط العام  .2014غري �أن هذه الق�ضايا ّ
حتديات �أكرث خطورة تواجه املنطقة :فقد طفا على ال�سطح العطب يف منوذج الدولة الريعية الذي بنيت
عليه االقت�صادات العربية ،وظهر اخللل يف �آليات التوزيع فيه.
يف النظام الريعي ،ت�ستخدم الدولة الريوع – �أي ما تتلقاه من مدفوعات مقابل ا�ستخدام عوامل
الإنتاج الثابتة –1لتمويل �شبكة وا�سعة من جماالت الرعاية واخلدمات االجتماعية لل�سكان .وعلى
مدى �سنني عديدة ،حافظت الريعية الناجمة عن مبيعات النفط على الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي
القائم يف ال�شرق الأو�سط .غري �أن انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وتعاظم املناف�سة العاملية ،وارتفاع
معدل التكاثر ال�سكاين �أفقدت هذا النموذج طابع اال�ستدامة .ويتج ّلى ذلك ب�صورة �أو�ضح عند
مقارنته مبناطق جغرافية �أخرى �شهدت منو ًا اقت�صادي ًا ديناميكي ًا م�ستدام ًا يف العقود الأخرية،
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مثل جنوب �شرق �آ�سيا.
بعد انهيار النظم القدمية ،مل يتبلور ب�شكل وا�ضح ما ميكن �أن يحل مكانها .فبالإ�ضافة �إىل التح ّوالت
االقت�صادية الكلية التي ال مفر منها ،ف�إن �إقامة نظام جديد يتط ّلب من الدول �أن تبد�أ مبواجهة نظام
املحاباة و�شبكات املح�سوبية التي ت� ّشوه املخرجات االقت�صادية وحت ّد من توليد فر�ص العمل .ومن هنا،
ف�إن التحدي االقت�صادي مل يكن تقني ًا وح�سب ،بل كان �سيا�سي ًا يف الوقت نف�سه.
تُواجه كل دولة عربية حتديات فريدة من نوعها يف بناء �أطر �إنتاجية م�ؤ�س�سية .و�سيكون من واجب
وحت�سن من م�ستوى توزيع املوارد
كل دولة �أن جتد م�صادر مبتكرة للرثوة والإنتاج مرتفع القيمة،
ّ
االقت�صادية ،وتق ّيم امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املنا�سبة .غري �أن ثمة عنا�صر حمددة م�شرتكة ووا�ضحة� :إن
�إقامة مناذج االقت�صاد ال�سيا�سي العربية الناجحة �ستتط ّلب من القادة ا�ستثمارا جمديا يف الفئات
امله ّم�شة تقليديا ،مثل ال�شباب والن�ساء .كما �أن على هذه النماذج �أن تخلق �أطر ًا تنظيمية ترتكز
على قواعد وا�ضحة ،وتتم ّيز بالإن�صاف وال�شفافية
وت�شجع و�ضع معايري جديدة للمحا�سبة .ويتعينّ
ّ
على كل نظام جديد �أن يخلق ال�ضوابط واملوازين التي تخ�ضع ال�ساعني للتمتّع بالريع �إىل املناف�سة
احلقيقية.

ّ
تفكك الريعية
بعد احلرب العاملية الثانية ،اقرتن تطبيق منوذج التنمية العربي بالرتكيز على الإنتاج املحلي والنزعة
التجارية احلمائية ،وذلك ما يعرف بت�صنيع بدائل امل�ستوردات .ويف العقود الأوىل بعد احلرب ،حققت
و�سجل كثري منها ارتفاع ًا �ضخم ًا
�أغلبية البلدان العربية نتائج �إيجابية يف ميدان النمو االقت�صاديّ ،
يف معدل العمر املتوقع ،والقدرة على القراءة والكتابة ،وال�صحة العامة .ويف ال�ستينيات وال�سبعينيات،
2
كان ال�شرق الأو�سط هو املنطقة الأ�سرع منو ًا يف العامل ،وتعزّز ذلك باحلظر على النفط العام .1973
و�أف�ضى ذلك �إىل تغري دائم يف بنية �أ�سواق الطاقة العاملية ،وم ّهد ال�سبيل �أمام العائدات الهيدروكربونية
اال�ستثنائية التي �أعقبت ذلك .ومع مرور الوقت� ،أبرمت البلدان العربية �صفقات �سلطوية– �أي عقود ًا
اجتماعية �ضمنية بني احلكومات واملواطنني ،جرت فيها مقاي�ضة الرفاه االجتماعي ،والوظائف ،والأمن
بالر�ضوخ واال�ستكانة ال�سيا�سية ،كما بد�أت البلدان امل�ص ّدرة للنفط ،و�أنظمة احلكم امللكية اخلليجية
ب�صورة خا�صة ،بالتمتّع برثوات غري م�سبوقة.
تنتفع كل دولة بريع ما� ،سواء م�صدره الأمالك� ،أو ال�سياحة� ،أو املوارد الطبيعية� ،أو « ِن َعم الطبيعة»
الأخرى ،بيد �أن الدولة الريعية تعتمد على الإيرادات املرتتبة على ا�ستخال�ص املوارد الطبيعية التي
متلكها الدولة وبيعها 3.يف �إحدى الدول امل�ص ّدرة للنفط يف ال�شرق الأو�سط ،ال تتجاوز ن�سبة الأيدي
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العاملة التي تقوم با�ستخال�ص النفط اثنني �أو ثالثة يف املئة .غري �أن العائدات الناجمة عن ذلك قد
متثل  80يف املئة من دخل احلكومة 4.وعلى
مل يعتمد ازدهار �أي دولة ريعية يف
هذا الأ�سا�س ،مل يعتمد ازدهار �أي دولة ريعية
ال�شرق الأو�سط على الإدارة املالية
يف ال�شرق الأو�سط على الإدارة املالية ال�سليمة
ال�سليمة �أو على جناح امل�شروعات اخلا�صة
�أو على جناح امل�شروعات اخلا�صة فيها بقدر
فيها بقدر اعتماده على �سعر النفط
اعتماده على �سعر النفط اخلام.
اخلام.
وفيما كانت النخب العربية ت�ستمتع مبنافع
النظام الريعي ،ف�إنها كانت تبذل ق�صارى اجلهد
ملجاراة معدالت التكاثر ال�سكاين املتعاظمة،
وانتقال �أهل الريف املُت�سارع �إىل املدن .وا�ستجابت �أكرث البلدان يف املنطقة �إىل التخمة العمالية التي
نتجت عن ذلك بتحويل ريع املوارد الهيدروكربونية خللق وظائف يف القطاع العام .غري �أن ذلك مل يكن
�إال ح ًال ق�صري الأمد .فبحلول الثمانينيات ،وجدت اجلمهوريات العربية .على خالف جريانها الأكرث ثراء
يف اخلليج� ،صعوبة متزايدة يف توليد العملة ال�صعبة ال�ضرورية للمحافظة على نظم الرعاية االجتماعية
ال�سخية فيها .وقد حاولت هذه الدول ،يف مواجهة معدالت الفقر املتزايدة يف املناطق الريفية ،والقطاعات
العامة العري�ضة غري امل�ستدامة ،والقيود املالية القا�سية ،ب�صورة تدريجية تب ّني �إ�صالحات ليربالية يف
ال�سوق بدعم من قرو�ض الت�صحيح الهيكلي من �صندوق النقد العاملي والبنك الدويل .ويف الدول ذات
الكثافة العمالية العالية ،واملوارد ال�شحيحة مثل م�صر ،والأردن ،وتون�س ،جرى تفكيك القطاعات العامة
وخ�صخ�صتها ،وتقلي�صها ،بعد �أن كان حجمها قد بلغ الذروة يف ال�سبعينيات ،كما خف�ضت احلواجز
التجارية.
غري �أن اللربلة االقت�صادية ،يف غياب الإ�صالحات ال�سيا�سية الهادفة� ،أف�ضت �إىل ظهور ر�أ�سمالية
املح�سوبيات .فقد ا�ستحوذت النخب املتمتعة باالمتيازات على جانب كبري من مكا�سب اخل�صخ�صة والنمو
االقت�صادي الكلي والتجارة املتزايدة 5.وفيما كانت �أقطار مثل م�صر ،والأردن ،واملغرب وتون�س تنتقل
�إىل ا�سرتاتيجيات تنموية ت�ستهدف الت�صدير ،ف�إن ال�صفقات ال�سلطوية حتولت �إىل �سيا�سات اقت�صادية
نيوليربالية .وحيث �إن القطاعات العامة ظلت تعتمد على ال�سلطة ال�سيا�سية – بل تختلط بها – ف�إنها
قلما تبلورت كمراكز قوة م�ستقلة.
ظ ّلت م�ستويات اال�ستثمار الأجنبي منخف�ضة ،و�أ�صاب الركود قطاعات الإنتاجية العالية مثل
ال�صناعة التحويلية ،بينما ح ّدت املوارد ذات امل�ستوى املتدين من قدرة القطاعات العامة على ا�ستيعاب
طالبي الوظائف من ال�شباب املتعلمني .و�أدت هذه التوجهات �إىل حت ّول هيكلي نحو قطاعات اخلدمات
غري النظامية متدنية القيمة التي تعر�ض على العموم وظائف غري �إنتاجية ومنخف�ضة الأجر 6.ومن
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املعروف على نطاق وا�سع �أن �إح�صائيات العمالة يف ال�شرق الأو�سط التدعو �إىل الثقة� .إال �أن بع�ض
التقديرات ت�شري �إىل �أنه بحلول العام  ،2010ف�إن ما يرتاوح بني  10و 15يف املئة من القوى العاملة يف
م�صر ،واملغرب وتون�س ،و�أقل من ذلك يف العراق واليمن ،كانوا يعملون يف القطاع اخلا�ص النظامي
(املتم ّيز عن القطاع غري النظامي) 7.وقد ظل �إنفاق القطاع العام يف بلدان اخلليج – وحتى ،على
الأقل ،االنخفا�ض الأخري يف �أ�سعار النفط– مرتفع ًا ب�شكل حاد ،وكان ما يعادل  90يف املئة تقريب ًا
من املواطنني النا�شطني اقت�صادي ًا يف الكويت والإمارات العربية املتحدة وقطر ،يعملون يف القطاع
8
العام.
�أ�سفرت �شبكات املح�سوبية املت�ضخمة عن تف�شي الف�ساد ب�صورة وبائية يف الدولة .ويف تقرير
منظمة ال�شفافية الدولية عن م�ؤ�شرات مدركات الف�ساد للعام  ،2017احتلت �ست ع�شرة دولة من
الدول العربية الع�شرين التي �شملها امل�سح مراتب �أدنى من الو�سط احل�سابي العاملي ،وهو ( 43على
�سلم يرتاوح بني �صفر ومئة) 9.ويف درا�سة م�سحية �أجرتها م�ؤ�س�سة كارنيغي يف العام � ،2016أعرب
مائة من قادة الر�أي العرب عن اعتقادهم ب�أن الف�ساد هو التحدي الثاين يف املنطقة بعد النزعة
ال�سلطوية 10.ومبا �أنه من ال�صعوبة مبكان حتديد الف�ساد واال�ستئثار االقت�صادي كميا ،فقد وجد
البنك الدويل دالئل على �أن ال�شركات التي تتمتّع بارتباطات �سيا�سية حتظى بامتيازات اقت�صادية يف
عدد من دول ال�شرق الأو�سط ،وتعيق منو ال�شركات ال�صغرية الفتية التي يفرت�ض فيها �أن تكون هي
الرافعة القادرة على خلق الوظائف 11.ويف غ�ضون ال�سنوات الع�شر التي �سبقت االنتفا�ضات العربية
العام  ،2011كانت امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية �إيجابية على العموم 12.غري �أن هذا النمو االقت�صادي
تزامن مع تطلعات عري�ضة مبا يتوجب على احلكومات القيام به .ومع تزايد مدركات الف�ساد ،وتف�شي
الفقر والبطالة ،وا�ستمرار الركود ال�سيا�سي� ،أ�صبح انفجار م�شاعر ال�سخط يف �أو�ساط اجلماهري،
�أمر ًا حمتم ًا على الأرجح.
اجلدول 1

املرتبة يف �س ّلم الف�ساد لدول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�ؤ�شر مدركات الف�ساد للعام �( 2017س ّلم بني �صفر)100-
الإمارات العربية املتحدة
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
الأردن
26

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

71
63
49
48

البحرين
اجلزائر
م�صر
لبنان

36
33
32
28

عمان
تون�س
املغرب
الكويت
املعدل العاملي

44
42
40
39

43.1

العراق
ليبيا
ال�سودان
اليمن
�سورية
املعدل العربي

18
17
16
16
14

35.6

مالحظة :مت ّثل النقطة  100الدول «الأكرث نزاهة» وال�صفر «الأكرث ف�ساد ًا»
امل�صدر« :م�ؤ�شر مدركات الف�ساد  ،»2017منظمة ال�شفافية الدولية� 21 ،شباط/فرباير ،2018

_https//:www.transparency.org/news/pressrelease_2017/Corruption_Perceptions_Index_Press
Release_AR

جت ّلت الأمناط الريعية ب�صور متباينة يف خمتلف ال�سياقات .فالبلدان امللكية اخلليجية مت ّثل �أكرث من
ن�صف الناجت املحلي الإجمايل للدول الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية ،على الرغم من �أنها ت�ضم 15
يف املئة فقط من ال�سكان 13.وقد م ّكنها توافر عائدات النفط الهائلة ،وقلة عدد ال�سكان ورمبا ال�شرعية
ال�سيا�سية التي تفتقر �إليها جمهوريات احلزب الواحد ،تاريخيا ،من �أن تغ ِّلب اال�ستتباع على الإرغام يف
تعاملها مع املوطنني� .إال �أن انهيار �أ�سعار النفط العام  2014فر�ض �ضغوطا وقيودا هائلة ،وال�سيما يف
وعمان ،وال�سعودية ،التي �ستجهد الحق ًا ملجاراة التزايد ّ
املطرد يف عدد ال�سكان 14.ي�ضاف
البحرينُ ،
�إىل ذلك �أن اململكة العربية ال�سعودية ،والإمارات العربية املتحدة ،وب�صورة خا�صة البحرين ،ر ّدت على
الفوران املتوا�صل يف املنطقة مبمار�سة املزيد من القمع �ضد �أي �شكل من �أ�شكال االن�شقاق ال�سيا�سي.
�إن اجلمهوريات العربية امل�ص ّدرة للنفط – اجلزائر والعراق وليبيا  -ت�ستم ّد دخ ًال مه ّم ًا من ريوع املوارد.
وكانت �سورية واليمن ذات يوم من البلدان امل�ص ّدرة للنفط ،غري �أن الإيرادات انهارت عندما ت�ضافرت
عوامل احلرب وت�ضا�ؤل الإنتاج وانخفا�ض الأ�سعار 15.ويف هذه البلدان اخلم�سة� ،أنفقت العائدات ب�صورة
متناظرة على �أجهزة القمع وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كما تعاقب عليها الف�ساد واملحا�سيب .وكانت حم�صلة
ذلك اقت�صادات متدنية الأداء ،وب�صورة خا�صة حاالت الإخفاق اخلطرية يف جمال احلوكمة .ومل يكن
من قبيل امل�صادفة �أن هذه الدول اخلم�س كانت هي الأكرث معاناة لل�صراعات الداخلية خالل العقود
الأخرية.
مت ّثل البلدان �شبه الريعية الأكرث فقر ًا فئة ثالثة .وقد ت�سفر اكت�شافات الغاز يف �شرقي البحر الأبي�ض
املتو�سط يف امل�ستقبل عن عائدات جديدة مهمة يف امل�شرق 16.ويتعاظم ا�ستخال�ص الغاز ب�سرعة يف
م�صر ،لكن ح�صة الفرد من عائدات املوارد الهيدروكربونية تت�ضاءل بوجود ما يقارب  100مليون ن�سمة
من ال�سكان ،باملقارنة مع نظائرها الأكرث ثراء .لي�س يف لبنان وفل�سطني �إنتاج هيدروكربوين حالي ًا
بينما يحتل الإنتاج يف الأردن واملغرب مرتبة هام�شية .وثمة �صناعات ال�ستخال�ص الطاقة يف ال�سودان
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وتون�س ،غري �أنها على العموم متوا�ضعة و�آخذة بالتناق�ص .وت�ضم هذه الدول �أكرث من ن�صف ال�سكان
يف املنطقة ،غري �أنها متثل ربع الناجت املحلي الإجمايل فيها .لكن على الرغم من تدين م�ستويات املوارد
الهيدروكربونية ،ف�إن النموذج الريعي يتغلغل يف مرافق هذه الدول كذلك .وتتخذ الإيرادات �أ�شكال عدة،
مبا فيها اال�ستثمارات اخلليجية ،وحتويالت العاملني يف اخلارج ،وعطايا املوارد الطبيعية البديلة ،مثل
قناة ال�سوي�س يف م�صر ،والبوتا�س يف الأردن ،والفو�سفات يف املغرب .ومل ي�ستخدم جريان هذه الدول
الأكرث ثراء عائدات النفط ل�شراء الوالء ال�سيا�سي الداخلي وح�سب ،بل هي جتاوزت احلدود كذلك ل�شراء
الوالء من الدول الأثر فقر ًا .وقد �أفادت الأردن ،وم�صر ،وفل�سطني ب�صورة خا�صة من كرم الدول الأجنبية
يف اخلليج والواليات املتحدة ،مقابل اال�ستكانة الدبلوما�سية .و�إذا ا�ستثنينا حتويالت العاملني يف اخلارج،
ف�إن تدفقات الدخل هذه ت�صب يف خزينة احلكومات ،التي تقوم من ثم ب�إعادة توزيعها على �شبكات
املح�سوبية املحلية ،من خالل الوظائف يف القطاع العام ،والعقود التف�ضيلية للمتنفذين ال�سيا�سيني داخل
النظام� ،أو الدعم املايل املبا�شر يف حالة الع�شائر الأردنية.

الشرق األوسط مقابل جنوب شرق آسيا:
دراسة حالة في التباين
يف �أوائل ال�ستينيات من القرن الفائت ،كان ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا يخو�ضان حرب ًا مريرة
�ضد موروث كولونيايل ا�ستعماري متخ�ض عن �سل�سلة من احلروب الإقليمية واالنتفا�ضات املحلية .ويف
كلتا املنطقتني ،حاولت تلك الدول التغ ّلب على م�ستويات التنمية الب�شرية املتدنية بانتهاج مناذج حمائية
لال�ستعا�ضة عن الواردات .كانت هناك �أوجه �شبه بني م�صر ،يف عهد ال�ضابط الع�سكري الكاريزمي
جمال عبد النا�صر من جهة ،وتايلند التي كان ير�أ�سها كذلك �ضابط ع�سكري �سابق ت�س ّلم مقاليد احلكم
يف الآونة الأخرية 17.ويف العام  ،1960كان البلدان
متماثلي من حيث عدد ال�سكان ( 27مليون ن�سمة يف
نْ
كل منهما) وح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ( 631دوالر ًا و 571دوالر ًا ،على �أ�سا�س قيمة الدوالر
يف العام .)2010
�أقدم عبد النا�صر ،بعد ت�س ّلمه مقاليد ال�سلطة العام  ،1956على ت�أميم قناة ال�سوي�س ،ف�أثار بذلك �أزمة
جيو�سيا�سية .وقد حقق له الن�صر ال�سيا�سي الذي تلى ذلك �شعبية جماهريية وا�سعة النطاق يف املنطقة
موحد بزعامة م�صر
وكان م�صدر �إلهام للقادة يف ليبيا والعراق وغريهما .وقد جمعت ر�ؤيته لعامل عربي ّ
بني جاذبية التيار العروبي وبني معاداة اال�ستعمار يف �إطار منوذج �سيا�سي ا�شرتاكي �سلطوي .وغدت
احلركة النا�صرية هي النموذج املف�ضل يف االقت�صاد ال�سيا�سي للجمهوريات العربية.
لكن �سرعان ما انهارت م�صداقية نا�صر ور�ؤيته بعد الهزمية الكارثية التي حلقت مب�صر والعامل
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العربي الأو�سع يف حرب الأيام ال�ستة يف حزيران/يونيو  .1967وفيما كانت املجتمعات العربية تعالج
�آثار الهزمية التي منيت بها يف ال�سبعينيات ،جاءت الطفرة النفطية برثوة ي�سرية املنال حلكومات منها.
لكن التنمية ال�سيا�سية تخ ّلفت �أثناء ذلك على الرغم من التق ّدم االقت�صادي ،وغدت الدول العربية ب�شكل
متزايد �أكرث قمعا� .أما اجلمهوريات ال�سلطوية ،فقد و�صل بها الأمر �إىل ترتيب غطاء براق من ال�شرعية
االنتخابية لر�ؤ�سائها مدى احلياة.
تزامنت ال�سلطوية العربية �أحيانا مع حتقيق بع�ض املكا�سب االقت�صادية االجتماعية املهمة .ففي الفرتة
بني العامني  1970و 2010تفوقت �سلطنة ُعمان على دول العامل كافة يف حتقيق التق ّدم يف م�ؤ�شر التنمية
الب�شرية  -وهو مقيا�س توليفي ي�شمل الدخل ،ومعدل العمر املتو ّقع ،والتعليم 18.كما تزامنت التح�سينات
الأكرث �أهمية يف جمال التنمية الب�شرية مع بداية العهد اال�ستبدادي ل�صدام ح�سني بعد العام .1969
وحققت م�صر تقدما مهما يف امليدان االقت�صادي واالجتماعي ،قبل �أن يف�ضي الف�ساد الذي ات�سمت به
�آنذاك رئا�سة ح�سني مبارك �إىل ثورة  25يناير .و�إذا نحينا جانبا ق�ص�ص النجاح التي تربز بني فرتة
و�أخرى ،ف�إن الدول العربية قد جهدت -و�أخفقت– يف بلورة منوذج متما�سك لالقت�صاد ال�سيا�سي منذ
انهيار احلركة النا�صرية.
جت�سدها العقود ال�ستة من
�إن فرتة اخلمود ال�سيا�سي واالقت�صادي املديد التي �شهدها العامل العربيّ ،
التفاوت بني ما �آلت �إليه الأو�ضاع يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �شرق �آ�سيا� .إن من يحكم م�صر وتايلند الآن
هم جرناالت �سابقون ت�سلموا زمام احلكم يف انقالب ع�سكري .غري �أن ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل يف تايلند تزايد وبلغ �ضعف ما هو عليه يف م�صر .وقد كانت اليمن وفيتنام ،وهما جمتمعان
زراعيان دمرتهما عقود من احلرب الأهلية واالنق�سامات ال�سيا�سية ،تعتربان ملدة طويلة من �أفقر الدول
يف هاتني املنطقتني .لكن فيتنام بد�أت بهدوء خالل العقود الأخرية مرحلة من اال�ستقرار والنمو ،وارتفع
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل فيها ثالثة �أ�ضعاف منذ العام  ،1980وبرزت كمركز �إقليمي
لل�صناعات التحويلية الإلكرتونية� .أما اليمن فقد انزلقت يف تلك الأثناء �إىل مهاوي الب�ؤ�س ،وتق ّل�ص
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل فيها �إىل ن�صف ما كان عليه قبل �أربعة عقود.
مل يتجاوز معدل النمو يف ح�صة الفرد من منو الناجت املحلي الإجمايل يف �أي بلد عربي ثالثة يف املئة
خالل ن�صف القرن املا�ضي (انظر اجلدول  .)2يف املقابل ،مل يف�شل يف حتقيق ذلك بني دول جنوب �شرق
�آ�سيا �إال بلدان� ،أحدهما بروناي ،وهي الدولة النفطية الوحيدة التي ي�سودها حكم ملكي مطلق ،وي�شبه
اقت�صادها �إىل حد كبري اقت�صاد امللكيات اخلليجية �أكرث مما ي�شبه اقت�صاد الدول املجاورة لها.
اجلدول 2

النمو يف معدل ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل لكل عقد ()2017 -1970
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الدول الأع�ضاء يف رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا

الدول الأع�ضاء يف اجلامعة العربية

الدولة

30

معدل النمو
ال�سنوي

العراق
م�صر
تون�س
املغرب
فل�سطني h
ال�سودان
الأردن b
اجلزائر
عمان
لبنان e
قطرl
البحرين c
موريتانيا
اململكة العربية ال�سعودية
الكويت i
ليبيا j
الإمارات العربية املتحدة
اليمن f
�سورية
فيتنام d
ميامنار
�سنغافورة
الو�س d
تايالند
ماليزيا
�إندوني�سيا
كمبوديا g
الفيليبني
بروناي a
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النمو ال�سنوي خالل كل عقد
1980s

1970s

2000s

1990s

2010s

2.87%

8.60%

2.00%

0.55%

0.44%

3.02%

2.71%

4.17%

2.72%

2.26%

2.93%

0.97%

2.66%

4.93%

0.94%

3.04%

3.26%

0.56%

2.53%

2.84%

2.46%

1.37%

3.69%

2.16%

2.16%

--

--

--

-0.07%

0.92%

1.96%

0.26%

-0.54%

2.75%

3.94%

4.12%

1.60%

--

-2.06%

1.42%

2.73%

-1.81%

1.25%

3.01%

-0.20%

-0.03%

2.34%

1.12%

1.19%

0.70%

4.17%

2.29%

0.31%

-2.50%

0.70%

--

--

4.78%

2.76%

-2.92%

0.45%

--

--

--

1.45%

-0.96%

0.12%

--

-1.65%

2.50%

-1.02%

0.93%

0.01%

-1.24%

-1.16%

-0.20%

1.89%

1.17%

-0.13%

5.13%

-6.83%

0.14%

0.53%

1.10%

-0.96%

--

--

--

0.73%

-1.95%

-1.01%

--

--

--

3.06%

-6.96%

-2.15%

--

-5.06%

-0.73%

-5.67%

2.34%

-3.07%

--

--

1.59%

1.41%

-14.64%

--

--

--

--

--

--

4.92%

--

--

5.84%

5.58%

4.93%

4.72%

2.22%

-0.69%

5.81%

11.03%

5.99%

4.66%

7.42%

5.24%

4.18%

3.38%

2.47%

4.36%

--

--

3.82%

5.44%

6.13%

4.09%

4.21%

5.95%

3.29%

3.91%

2.72%

3.89%

5.64%

3.18%

4.45%

2.61%

3.47%

3.63%

4.78%

3.33%

2.30%

3.80%

4.12%

3.39%

--

--

--

6.18%

5.40%

1.79%

2.99%

-1.00%

0.52%

2.85%

4.47%

-0.86%

--

-4.60%

-0.31%

-0.18%

-1.63%

مالحظات� :أع ّد امل�ؤلفون هذا اجلدول ا�ستناداً �إىل بيانات البنك الدويل على �أ�سا�س قيمة ثابتة للدوالر الأمريكي للعام
 .2010حذفت جزر القمر وجيبوتي وال�صومال من اجلدول .وبا�ستثناء ما ُذكر ،يت�ضمن اجلدول بيانات عن الفرتة
.2017 -1970
 - aمنذ 1974؛  b -منذ 1975؛  - cمنذ 1980؛  d -منذ 1984؛  - eمنذ 1988؛  - fمن 2016 -1990؛  - gمنذ
1993؛  h -منذ 1994؛  - iمنذ 1995؛  - jمنذ 1999؛  - iمنذ 2000

يف�سر هذا التفاوت الهائل؟
ترى ،ما الذي ّ
يف حقبة الدول القومية احلديثة ،كانت مناذج االقت�صاد ال�سيا�سي الإقليمية متيل �إىل التطور جنبا �إىل
جنب مع الدول الأقوى والأكرث جناحا يف املنطقة 19.وقد ا�ستفادت دول جنوب �شرق �آ�سيا بالت�أكيد من
قربها اجلغرايف من اليابان ،وبعدها من ال�صني ،اللتني كانتا متثالن بالن�سبة �إىل الدول املجاورة قدوة
ومناف�س ًا عت ّي ًا يف �آن.
مل تكن هناك و�صفة وحيدة للنجاح يف جنوب �شرق �آ�سيا .وكما �شهدنا يف ال�شرق الأو�سط ،تعاقبت
على بلدان جنوب �شرق �آ�سيا ت�شكيلة وا�سعة من الأنظمة ال�سيا�سية – ومنها اجلمهوريات الربملانية،
وامللكيات الد�ستورية ،والدول ال�شيوعية ذات احلزب الواحد ،وحكم الطغمة الع�سكرية ،والدولة
 املدينة ال�سلطوية .وقد جت ّنبت هذه الدول ،عموم ًا ،تكرار ال�صراعات الع�سكرية التي اندلعتيف ال�ستينيات وال�سبعينيات .وقد �ش ّكلت رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا (�آ�سيان) م�ؤ�س�سة �إقليمية
كف�ؤة قادرة على ت�شجيع التجارة الإقليمية واالندماج االقت�صادي العاملي ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستقرار
الإقليمي.
غري �أن القوة املحركة وراء «املعجزة االقت�صادية» الآ�سيوية كانت �سل�سلة ال�سيا�سات املحفزة للنمو
التي تبنتها املنطقة الأو�سع يف �شرق �آ�سيا .فقد �أ�شاعت اليابان هذه ال�سيا�سات �أول الأمر يف �أعقاب
احلرب العاملية الثانية ،ومن مت تبنتها و�شذبتها ،على التوايل ،كوريا اجلنوبية وتايوان ،ودول عديدة يف
و�شجعت هذه ال�سيا�سات اجلديدة على ت�أ�سي�س نظم تعليمية
جنوب �شرق �آ�سيا ثم ال�صني يف وقت الحقّ .
قوية ،وم�ستويات عالية من اال�ستثمار املحلي ،واال�ستقرار االقت�صادي الكلي ،والأطر التنظيمية والقانونية
املُحكمة ،واملناف�سة القائمة على اجلدارة التي �أفرزت كوادر موهوبة من التكنوقراطيني الذين يتمتعون
باملناعة �ضد ال�ضغوط ال�سيا�سية 20.يف ال�ستينيات ،كانت اقت�صادات �إندوني�سيا وماليزيا وتايلند تعتمد
على املوارد املحلية مثل ت�صدير الأخ�شاب ،واملطاط والأرز على التوايل .غري �أن دول جنوب �شرق �آ�سيا
توجهت تدريجيا �صوب االقت�صادات التي تعتمد على ت�صدير منتجات ال�صناعة التحويلية والتجارة
تلك ّ
احلرة.
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نماذج إقليمية وليدة؟
�إذا كان العامل العربي يفتقر �إىل املحركات الديناميكية للنمو االقت�صادي ،ف�إن ذلك يعود ،جزئي ًا،
�إىل �أن م�صر واململكة العربية ال�سعودية ،اللتني مت ّثالن بني الدول العربية االقت�صادين الأ�ضخم
والأهم من الناحية اجليو�سيا�سية ،قد ف�شلتا يف �أن ت�صبح كل منهما قوة اقت�صادية ديناميكية يف
ح ّد ذاتها.
مي ّثل برنامج ر�ؤية  2030الذي �أعلنت عنه اململكة العربية ال�سعودية يف �شهر ني�سان�/أبريل 2016
التجربة الأهم يف جمال التحديث االقت�صادي-االجتماعي يف ال�شرق الأو�سط .وتهدف اخلطة ال�سعودية
التي ا�ستعارت جانب ًا من ر�ؤية  2021التي �أطلقتها الإمارات العربية املتحدة يف � ،2010إىل تقليل االعتماد
على النفط وتنويع االقت�صاد 21.وت�شهد اململكة العربية ال�سعودية يف هذه الآونة انفتاح ًا طال انتظاره
لعقود يف املجاالت الثقافية واالجتماعية ،يعود يف �أ�صوله �إىل ما يقوم به جيل جديد من ال�سعوديني
وال�سعوديات الذين حظوا مب�ستوى علمي �أعلى وبفر�صة �أف�ضل لل�سفر �إىل اخلارج ،وبروابط �أقوى مع
العامل .لكن خلق دولة �سعودية مابعد نفطية فيها قطاع خا�ص ديناميكي وقدرة على تلبية متط ّلبات القوى
العاملة الفتيةُ ،يعترب حتدي ًا يف غاية ال�صعوبة.
و�سيعتمد النجاح ،بالقدر نف�سه ،على الإدارة
ارتكب [ويل العهد ال�سعودي حممد بن
ال�سيا�سية احلاذقة مثلما يعتمد على الإدارة
�سلمان] �أخطاء عدة يف م�ساعيه الرامية
االقت�صادية .ويل العهد حممد بن �سلمان،
�إىل تعزيز �سلطته ويف عدم ا�ستعداده
وهو القوة املحركة وراء ر�ؤية � ،2030شخ�صية
ّ
اليب�شر
لتق ّبل املعار�ضة ،الأمر الذي
قيادية كاريزمية ج�سورة ون�شطة ،ومع �أن ر�ؤيته
باخلري بالن�سبة �إىل م�ستقبل ر�ؤية .2030
قد تر�سم �صورة �أكرث حداثة للمملكة� ،إال �أن
النموذج املطروح لن يكون ليربالي ًا .كما �أنه
ارتكب �أخطاء عدة يف م�ساعيه الرامية �إىل تعزيز �سلطته ويف عدم ا�ستعداده لتق ّبل املعار�ضة ،الأمر
الذي ّ
اليب�شر باخلري بالن�سبة �إىل م�ستقبل ر�ؤية .2030
يف م�صر ،تبدو ال�صورة �أكرث قتامة� ،إذ �شهدت م�صر انعطاف ًا حاد ًا �صوب القمع الوح�شي والنزعة
ال�سلطوية .ومع �أن القاهرة �أجرت �إ�صالحات اقت�صادية �صعبة عدة� -أبرزها تعومي اجلنيه امل�صري،
وفر�ض �ضريبة القيمة امل�ضافة ،وخف�ض الدعم على الطاقة– �إال �أن الدولة تواجه مديونية عالية والزالت
تعاين من الفقر املدقع .وقد �آثرت الدولة امل�شروعات ال�ضخمة التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
والتي ال تفعل �إال �أقل القليل ملعاجلة نواحي العجز يف جمال التنمية الب�شرية .وهكذا ،غدت م�صر يف عهد
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الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي �أكرث مي ًال �إىل القمع مما كانت عليه يف ال�سنني التي �سبقت الثورة ال�شعبية
لإطاحة مبارك.
على الرغم من هذه التحديات ،ال يخلو ال�شرق الأو�سط من حاالت النجاح ال�سيا�سي واالقت�صادي
الن�سبي .وال�س�ؤال املطروح هو ما �إذا كانت هذه النجاحات مت ّثل مناذج �أو�سع يجدر االقتداء بها يف
املنطقة.
برزت الإمارات العربية املتحدة بو�صفها االقت�صاد الأكرث ديناميكية يف العامل العربي ،ومع �أنها
متثل احتاد ًا فدرالي ًا بني �إمارات �سلطوية ب�صورة متزايدة ،ف�إنها تتمتع ب�سمعة طيبة من حيث الفر�ص
االقت�صادية واملحا�سبة على �أ�سا�س اجلدارة والأعراف االجتماعية الليربالية ن�سبي ًا .وتنفرد الإمارات
العربية املتحدة بني �أنظمة احلكم امللكية يف اخلليج ب�أنها حققت تقدم ًا ملمو�س ًا يف التنويع بعيد ًا عن
االعتماد الكلي على ريع املوارد الهيدروكربونية 22.كما �أنها حتتل ب�صورة ثابتة واحدة من �أعلى املراتب
23
بني البلدان العربية من حيث م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية واالقت�صادية.
كما �أن �سنغافورة وهونغ كونغ ت�ؤديان دور ًا متميز ًا بو�صفهما من مراكز التوزيع امل�شهودة يف �شرق
�آ�سيا ،ف�إن تطبيق منوذج الإمارات العربية املتحدة �سيكون حمدود ًا بالن�سبة �إىل �أغلبية البلدان العربية
الأخرى ذات القاعدة ال�سكانية الأعر�ض والأكرث تنوعا .ذلك �أن الإمارات ،التي حتتل املرتبة الثامنة
يف احتياطيات النفط يف العامل ،وت�ضم بالكاد مليون ن�سمة من املواطنني�( ،ش�أنها �ش�أن مناف�ستها
الكربى قطر) ،ا�ستفادت من نواحي الف�شل يف جتارب الدول املجاورة لها يف جمال احلوكمة،
فاعتمدت يف املقابل ،على ركائز �سليمة للحوكمة .غري �أن هذه املزايا التبدو م�ؤثرة جد ًا �إذا ما �أخذنا
باالعتبار اجلانب االقت�صادي لدى نظرائها يف �آ�سيا� ،أو �أوروبا� ،أو �أمريكا ال�شمالية التي تتخلف عنها
الإمارات ب�صورة كبرية يف �أغلب معايري احلوكمة الر�شيدة 24.ومع انهيار واحدة من كربى �شركات
القطاع اخلا�ص يف دبي (وهي جمموعة «�أبراج») ،ت�أكدت املخاوف �إزاء حوكمة ال�شركات وت�ضارب
25
امل�صالح.
يف الوقت نف�سه ،ي�ست�شهد كثري من العرب بتون�س باعتبارها منوذج ًا �سيا�سي ًا ممكن ًا .فتون�س ،التي
تتمتّع مب�ستوى عال يف جمال حت ّرر املر�أة ،وبن�سبة التعليم لدى ال�سكان ،وبطبقة متو�سطة قوية ،هي
البلد الوحيد الذي متخ�ض فيه الربيع العربي عن قيام نظام دميقراطي د�ستوري على �أ�سا�س الت�شاور،
وامل�صاحلة ال�سيا�سية ،وم�شاركة املواطنني 26.ويف م�سح �شمل خرباء قامت به م�ؤ�س�سة كارنيغي حول
احلوكمة العربية العام � ،2016أعرب ثلثا امل�شاركني عن اعتقادهم ب�أن تون�س هي الأكرث فعالية يف جمال
احلوكمة يف العامل العربي 27.لكن هذه الدولة ،بعد �سبع �سنوات من ثورة اليا�سمني الزالت ت�شهد �أزمة
�سيا�سية �شبه دائمة ،والزال الف�ساد وا�سع االنت�شار ،والنمو االقت�صادي �أدنى مما كان عليه يف  .2010ومل
تثبت تون�س قدرتها على تلبية التطلعات االقت�صادية للمواطنني.
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نحو عقد اجتماعي عربي جديد
امللحة
يتم ّيز اثنان من التحديات االقت�صادية يف ال�شرق الأو�سط ب�أهمية خا�صة :الأول هو احلاجة ّ
خللق الوظائف  -وال�سيما يف �أو�ساط الأعداد املت�صاعدة من ال�شباب العاطلني عن العمل� .أما التحدي
الثاين ،املرتبط بالأول ،فهو احلاجة �إىل منو اقت�صادي كلي من�صف وم�ستدام.
هناك ،على العموم� ،أربعة جوانب لر�سم �سيا�سات اقت�صادية ناجحة :دعم اال�ستقرار االقت�صادي
الكلي ،وبناء ر�أ�س املال الب�شري ،وت�شجيع التجارة الدولية ،وحتفيز امل�شروعات اخلا�صة 28.ومن الطبيعي
�أن كل دولة عربية تواجه منظومة متميزة من التحديات االقت�صادية� .إال �أن املالمح العري�ضة لل�سيا�سات
التي ترتبط عموم ًا بالنمو االقت�صادي املن�صف وخلق الوظائف مبينة بتفا�صيلها يف الأدبيات الأكادميية
29
ويف التقارير الدولية.
دعم ا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي يت�ضمن ال�سيطرة على العجز احلكومي وم�ستويات الدين ،واملحافظة
على انخفا�ض معدالت الت�ضخم وا�ستقرار معدالت الفائدة .وت�ضاف �إىل هذه التحديات بالن�سبة �إىل
البلدان امل�ص ّدرة للنفط م�س�ؤولية �إدارة الإنفاق احلكومي خالل دورات االزدهار ال�سلعي .ويحتل العديد
من الدول الأكرث فقر ًا يف املنطقة مثل م�صر ،والأردن ،ولبنان مرتبة البلدان الأعلى مديونية يف العامل،
مايعيق النمو امل�ستقبلي فيها على املدى الطويل.
بناء ر�أ�س املال الب�شري ي�شمل ،يف الدرجة الأوىل والأهم ،تزويد املواطنني بالأدوات الالزمة للمناف�سة
يف اقت�صاد املعرفة يف القرن احلادي والع�شرين ،من خالل خلق نظم تعليمية ديناميكية .وحتقق
قطر ،والإمارات العربية املتحدة ،وتون�س ،على �سبيل املثال ،حت�سنا م�شهودا يف ميدان التعليم ،كما �أن
ثمة �ضرورة ق�صوى لت�أمني احلماية القانونية للعمال ،مبن فيهم العمال املهاجرين ،يف جميع �أرجاء
املنطقة.
تو�سع ال�شرائح االقت�صادية التي تركز على
ت�شجيع التجارة الدولية ميكن عن طريق ر�سم �سيا�سات ّ
الإنتاج ال�صناعي املخ�ص�ص للت�صدير ،وتدير معدالت ال�صرف بفعالية ،وتزيل العوائق التي تعرت�ض
�سبيل التجارة ،مثل التعريفات ،والر�سوم اجلمركية ،والرتاخي�ص ،واحل�ص�ص .وتفر�ض ُعمان ولبنان
تعريفات منخف�ضة على الواردات وتف�سحان املجال �أمام اال�ستثمار الأجنبي .وبينما حققت املغرب بع�ض
التقدم يف دمج نف�سها يف �سل�سلة املزودين العاملية مع �أ�سواق اال�ستهالك الأوروبية ،ف�إن الإقليم املغاربي
الزال هو الأقل اندماج ًا من الناحية االقت�صادية يف العامل.
حتفيز امل�شروعات اخلا�صة يلعب دور ًا حا�سم ًا� ،إذا ما �أريد خللق الوظائف �أن يحقق �أهدافه املن�شودة.
ويتط ّلب ذلك� ،آخر الأمر ،حتويل االقت�صاد من االعتماد على النفط واخل�ضوع �إىل �سيطرة الدولة
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�إىل اقت�صاد ال يعتمد كلي ًا على النفط ويوجهه القطاع اخلا�ص .ومن اخلطوات التي حتددها الأدبيات
بو�ضوح لتوليد فر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص ،وال�سيما يف ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،الإقالل
من الإجراءات البريوقراطية املت�شددة التي تعيق امل�شروع التجاري اخلا�ص؛ وتطبيق ممار�سات مرنة
للتوظيف و�إنهاء اخلدمة؛ والإقالل من الدعم املقدم للموالني �سيا�سي ًا ولل�شركات التي متلكها الدولة؛
وزيادة ال�شفافية يف معايري امل�شرتيات للح ّد من معدالت الف�ساد؛ وتو�سيع فر�صة الو�صول �إىل ن�سبة
ال�سبعني يف املئة من املواطنني العرب الذين لي�ست لديهم ح�سابات بنكية عن طريق التكنولوجيا املالية
والتمويل ال�صغري .وحتتل الإمارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل بني البلدان العربية على م�ؤ�شر �سهولة
ممار�سة �أن�شطة الأعمال الذي ي�صدره البنك الدويل واملرتبة احلادية والع�شرين عاملي ًا بني  190دولة.
ومن املتغريات التي ي�شملها هذا امل�ؤ�شر منح الرتاخي�ص ،والبنية التحتية ،واحل�صول على االعتماد،
والبيئة القانونية .والحتتل �أية دولة عربية �أخرى مرتبة دون ال�ستني ،ما ي�ؤكد الآثار املعوقة التي تخلفها
30
ال�سيا�سات احلمائية ،والريعية ور�أ�سمالية املح�سوبية.
من ال�سهولة مبكان �إي�ضاح الأولوية يف هذه ال�سيا�سات ،غري �أن تنفيذها قد يكون مهمة بالغة ال�صعوبة.
فالإ�صالحات االقت�صادية لي�ست ممار�سات تكنوقراطية ،بل هي عملية �سيا�سية يتمحور حولها تق�سيم
املكا�سب يف �أي جمتمع .والزال الإ�صالح والتنويع االقت�صادي هما ال�شعار املتداول على مدى جيلني على
الأقل من وا�ضعي ال�سيا�سات العرب ،وال�سيما خالل دورات ازدهار �أ�سواق الطاقة .غري �أن هذه اجلهود
الإ�صالحية ق�صرت عن بلوغ هذه الغاية.
عندما بلغت �أ�سعار النفط اخلام ذروتها ،وهي  115دوالر ًا للربميل يف حزيران/يونيو  ،2014مل تكن
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ما عدا الإمارات العربية املتحدة ب�صورة الفتة ،ب�شكل ملحوظ �أقل اعتماد ًا
على عائدات النفط مما كانت عليه خالل الطفرة النفطية الأوىل يف �سبعينيات القرن الفائت 31.وقد
تزامنت الإ�صالحات االقت�صادية يف م�صر خالل العقد الأول من القرن احلايل مع فرتة من النمو
االقت�صادي الكلي القوي ن�سبيا ،حتى مع ا�ستمرار ن�صف ال�سكان يف حياة الكفاف على �أ�سا�س دوالرين
يف اليوم .ومتخ�ض ال�سخط ال�شعبي على الف�ساد والالم�ساواة عن امل�ساهمة يف تهيئة املناخ لالنتفا�ضة
ال�شعبية يف كانون الثاين/يناير � 32.2011أما يف الأردن ،ف�إن النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية �أجه�ضت
املحاوالت املتتابعة منذ ت�سعينيات القرن الفائت لدفع البالد �إىل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات القائمة على �أ�سا�س
33
اجلدارة.
�أ�سباب هذه الإخفاقات وغريها مع ّقدة ومتن ّوعة ،لكن ينتظمها خيط واحد .فهذه املحاوالت الإ�صالحية
مل ت�ستهدف �إجراء تعديل جوهري يف ديناميكية القوة املركزية لل�صفقات النخبوية ال�سائدة .ونتيجة
لذلك ،مل تولد مناف�سة اقت�صادية �أو �سيا�سية حقيقية .لقد حتدث القادة عن احلاجة �إىل الإ�صالح،
غري �أن الدولة وا�صلت هيمنتها على االقت�صاد وحتديد الفائزين واخلا�سرين واحل�ص�ص لكل منهم.
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كما وا�صلت النخب التجارية اعتمادها على ال�صالت مع احلكومة لتحقيق املكا�سب؛ ويف بع�ض احلاالت
تطورت ال�صناعة يف القطاع اخلا�ص ،وخارج القطاع غري النظامي ،وحتولت �إىل زائدة ع�ضوية ملحقة
بالدولة .وعلى هذا الأ�سا�س ،غدا االقت�صاد ال�سيا�سي لأغلب البلدان العربية هو الذي يغذي نف�سه بنف�سه،
حتى يف غمرة اجلهود الإ�صالحية املتتالية ،فيما كانت النزعة الريعية تتغلغل يف �أغلب جوانب احلياة
االقت�صادية وال�سيا�سية.
جمد
يوحي التاريخ الطويل للجهود الإ�صالحية يف ال�شرق الأو�سط ب�أنه من امل�ستحيل �إحداث تغيري ٍ
ما مل ي�ؤخذ يف االعتبار املنتفعون املتج ّذرون
يوحي التاريخ الطويل للجهود
بعمق يف �صلب النموذج الريعي ،ويتم قلب
الإ�صالحية يف ال�شرق الأو�سط ب�أنه من
عملية تر ُّكز النفوذ االقت�صادي واالجتماعي
جمد ما مل ي�ؤخذ
امل�ستحيل �إحداث تغيري ٍ
يف الأيدي نف�سها .وال ميكن معاجلة �شبكات
ّ
املتجذرون بعمق يف
يف االعتبار املنتفعون
الراعي–الزبون ،ناهيك عن تفكيكها� ،إال
�صلب النموذج الريعي ،ويتم قلب عملية
�إذا حدثت تغيرّ ات بنيوية ويتط ّلب ذلك قيام
تر ُّكز النفوذ االقت�صادي واالجتماعي يف
عالقات جديدة بني احلكومات واملواطنني يف
الأيدي نف�سها.
العامل العربي.
ال�شكل 1

الباروميرت العربي
«كيف تق ّيم �أداء احلكومة احلالية يف خلق فر�ص العمل؟»
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الكويت b

جيد

لبنان
�سيء

ليبيا b

املغرب

�سيء جد ًا

فل�سطني ال�سودان
جواب �آخر /اعتذار

تون�س a

اليمن

مالحظة :بيانات امل�سح تعود �إىل العام � 2016إال �إذا �أ�شري �إىل غري ذلك a :من  2013و bمن 2014

امل�صدر :الباروميرت العربي« ،الباروميرت العربي  -الدورة الرابعة»،2017 – 2016 ،

;www.arabbarometer.org/ar/waves/arab-barometer-wave-iv/

الباروميرت العربي« ،الباروميرت العربي  -الدورة الثالثة»،2014 - 2012 ،
http://www.arabbarometer.org/ar/waves/arab-barometer-wave-iii/

مسارات عمل جديدة:
حشد الشباب ،والنساء واألقليات
تعطي الرتكيبة الدميوغرافية ال�سكانية للمنطقة بع�ض الأمل يف ك�سر احلواجز القدمية وتوليد
ديناميكية جديدة .غري �أن ذلك يتط ّلب من احلكومات معاملة املواطنني ك�شركاء وجزء ال يتجز�أ من
امل�شروعات الوطنية ،واال�ستثمار فيهم ب�إك�سابهم املهارات ال�ضرورية للمناف�سة يف القطاعات القائمة
على املعرفة.
ال تنفرد احلكومات العربية وحدها بهذا التحدي .فقد واجهت االقت�صادات يف جنوب �شرق �آ�سيا،
وبخا�صة يف �ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي� ،سل�سلة من النزاعات ،والتململ ال�شعبي ،واالنق�سامات
الدينية والإثنية .مع ذلك ،تب ّنت تلك البلدان على العموم «النمو امل�شرتك» بو�صفه املبد�أ اجلوهري
للتنمية ،الذي ين�ص على �أن تتحمل احلكومات م�س�ؤولية �إ�شراك غري النخب يف النمو ال�سيا�سي .والواقع
�أن الزعماء ال�سيا�سيني يف ماليزيا ،بدء ًا من العام  ،1969و�إندوني�سيا يف الثمانينيات ،ربطوا �شرعيتهم
مببد�أ النمو امل�شرتك.
�إذا ما ّمتت تعبئة ال�سكان يف ال�شرق الأو�سط للم�ضي قدما يف م�شروعات التحديث� ،ستت�ضح �أهمية
اثنني من امل�سارات ب�صورة خا�صة :ال�شباب (الفئة العمرية بني اخلام�سة ع�شرة والتا�سعة والع�شرين)،
والن�ساء .ومي ّثل هذان القطاعان ،جمتمعني ،نحو ثلثي ال�سكان يف �أغلبية البلدان العربية .غري �أنهما
اليتمتعان بنفوذ �سيا�سي يف �أي جمتمع عربي .كم �أن الفجوة بني ال�شباب والقادة امل�سنني تزداد ات�ساع ًا
34
ب�صورة كبرية يف العامل العربي .ومع �أن املعدل الو�سطي للأعمار يف املنطقة يبلغ �أربع وع�شرين �سنة،
�إال �أن الر�ؤ�ساء �أو امللوك يف �ست دول عربية يتجاوزون الثمانني (احلادية والثمانني يف اجلزائر؛ والتا�سعة
والثمانني يف الكويت؛ والثالثة والثمانني يف لبنان؛ والثانية والثمانني يف فل�سطني ،والثانية والثمانني يف
اململكة العربية ال�سعودية؛ واحلادية والت�سعني يف تون�س).
والأهم من ذلك �أن تقديرات معدل البطالة يف �أو�ساط ال�شباب العرب ترتاوح بني � 25إىل  30يف املئة،
وهي الن�سبة الأعلى �إقليمي ًا يف العامل 35.ويف العديد من هذه الدول ،مبا فيها م�صر وتون�س ،تظ ّل ن�سبة
اخلريجني املتعطلني �أعلى من ذلك ،مايدل على ارتفاع معدالت الهدر لر�أ�س املال الب�شري .ويعك�س هذا
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التحدي اجتاه ًا عري�ض ًا للبطالة يف املنطقة.
�إن مواجهة هذا التحدي تتط ّلب التخل�ص من املع ّوقات التي تعرت�ض �سبيل خلق الوظائف ،مثل الف�ساد،
والقيود املفرو�ضة على �سوق العمل ،ونواحي الق�صور يف البنية التحتية ،والنظم املالية ال�سقيمة.
كما تتط ّلب هذه املواجهة بذل اجلهود لتعزيز تنمية املهارات لدى ال�شباب .بالإ�ضافة �إىل حت�سني
النظم التعليمية ،فقد تبينّ �أن التدريب املهني يخف�ض يف �سياقات �أخرى من معدالت البطالة يف �صفوف
ال�شباب .ففي العديد من دول جنوب �شرق �آ�سيا ،على �سبيل املثال� ،ساعدت احلكومات على ا�ستبقاء
36
العمال ذوي املهارات املتدنية لي�شغلوا منا�صب �أكرث �إنتاجية ،ما �أدى �إىل تزايد الأجور وال�صادرات.
وين�شط يف املغرب منذ ثمانينيات القرن الفائت برنامج للتدريب املهني ي�شارك فيه مئات الآالف .ومع �أن
الربنامج يخ�ضع �إىل �إدارة احتكارية من جانب مزود للخدمات تتفاوت نوعية ما يق ّدمه من تدريب ،ف�إن
الدرا�سات ت�شري �إىل �أن معدالت البطالة بني امل�شاركني �أدنى مما هي عليه يف �أو�ساط ال�شباب املغاربة
37
ب�صورة عامة.
منذ جيلني ،كانت �أغلبية الن�ساء العربيات تعاين من الأمية� .أما الآن ،ف�إنهن مي ّثلن الأغلبية بني الطالب
اجلامعيني يف كل دولة عربية تقريب ًا 38.غري �أن �إجنازات الن�ساء االقت�صادية االجتماعية مل ُترتجم
نف�سها �إىل قوة اقت�صادية �أو �سيا�سية .وقد �أو�ضح تقرير التنمية الإن�سانية العربية ا َمل ْع َلمي للعام � 2002أن
العوامل التي �أ�سفرت عن تهمي�ش الن�ساء ،اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا يف �أغلب البلدان العربية ت�شمل الأعراف
االجتماعية والثقافية ،واالنتقا�ص من م�ساهمات الن�ساء االقت�صادية البيتية ،والأعراف االقت�صادية
39
الريعية ،واالعتماد على العمالة الأجنبية ،وفجوة الأجور بني اجلن�سني ،والتح ّيز يف ممار�سات العمل.
ومع �أن معدالت م�شاركة الإناث يف القوى العاملة يف الكويت وقطر تقارب مثيالتها يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ،ف�إنها تت�سم بالركود يف بلدان �أخرى .وعلى �صعيد املنطقة ككل ،ارتفعت م�شاركة
الإناث يف القوى العاملة منذ العام  1990بن�سبة  1.5يف املئة فقط ،حيث بلغت  20.9يف املئة -وهي الأدنى
يف العامل 40.ومن الوا�ضح �أن اللم�سات ال�سطحية التفي بالغر�ض .ولتحقيق �أف�ضل �أداء ممكن ،يتعني على
41
احلكومات العربية �أن تفتح الأبواب على م�صراعيها �أمام الن�ساء على �شتى الأ�صعدة يف املجتمع.
يتوجب على احلكومات �أن ت�ست�شعر
لكي يت�سنى لل�شباب والن�ساء حتقيق �إمكاناتهم االقت�صاديةّ ،
وت�ستوعب احلاجة �إىل الإعالء من �ش�أن امل�ساواة بني املواطنني كافة .يخو�ض العديد من البلدان العربية
الآن غمار االنتقال الدميوغرايف .وتقرتب البحرين ولبنان وقطر من الن�ضج الدميوغرايف مبعدالت
�إجناب �أقل من ن�سبة اال�ستبدال واال�ستعا�ضة ومعدالت العمر التي تتجاوز خم�سا وثالثني عاما 42.ويعني
انخفا�ض معدل الإجناب �أن البلدان العربية �ستفيد يف العقود املقبلة من مك�سب دميوغرايف يت�ضخم فيه
حجم ال�سكان القادرين على العمل ،وينكم�ش فيه حجم املعالني امل�سنني وال�شباب على حد �سواء .ويف
العقود الأخرية ،ا�ستغلت دول جنوب �شرق �آ�سيا هذا املك�سب للم�ضي قدما يف تنميتها االقت�صادية .ولكن
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�إذا ف�شلت البلدان العربية يف خلق فر�ص اقت�صادية جمدية ،ف�إن هذا املك�سب الدميوغرايف �سيتحول �إىل
عبء يعيق النمو يف امل�ستقبل على املدى البعيد.

حوافز جديدة:
المساءلة وحكم القانون
�إن حتقيق منو اقت�صادي من�صف وتوليد فر�ص عمل ديناميكية� ،سيتط ّلبان يف ال�سنوات املقبلة من
احلكومات العربية التح ّرك باجتاه �أطر تنظيمية
�إن حتقيق منو اقت�صادي من�صف وتوليد
وا�ضحة و�شفافةُ ،ي�صار �إىل تطبيقها ب�صورة
فر�ص عمل ديناميكية� ،سيتط ّلبان يف
من�سقة� .إن كل دولة تواجه منظومة متم ّيزة من
ّ
ال�سنوات املقبلة من احلكومات العربية
الظروف والتقييدات .غري �أن البلدان العربية
التحرك باجتاه �أطر تنظيمية وا�ضحة
ّ
حتتاج بال �شك �إىل و�ضع �أنظمة تقوم على
و�شفافةُ ،ي�صار �إىل تطبيقها ب�صورة
قواعد و�أ�س�س ثابتة �إذا �أرادت النجاح يف ميدان
من�سقة.
ّ
التناف�سية املطردة يف العامل .وبعد اقت�صادات
املرحلة الريعية� ،ستربز احلاجة �إىل و�ضع بنى
حتفيزية لت�شجيع الروح الريادية والإجناز الإن�ساين .غري �أن ذلك يتط ّلب كذلك �أن يقوم القادة ب�إخ�ضاع
النخب االقت�صادية الرا�سخة �إىل مناف�سة متزايدة.
يحقق من يحظون باالمتيازات مكا�سب �ضخمة يف كل جمتمع ،غري �أن الفجوة بني الأجيال منخف�ضة
ب�صورة بارزة يف املجتمعات العربية� .إن ثقافة «الوا�سطة» وهي م�صطلح عربي ي�شري �إىل العالقات
االجتماعية التي ّ
تتدخل لتحقيق امتيازات لطرف ما مثل التوظيف ،قد تكون وا�سعة االنت�شار ،وتعترب على
نطاق وا�سع من املع ّوقات التي جتحف بحق من اليتمتعون بطرف قوي يرعى م�صاحلهم .ووفق ًا لبيانات
الباروميرت العربي ،ف�إن �أغلبية املواطنني يف �ست من �أ�صل ع�شر دول �شملها امل�سح يعتقدون �أن العائلة
والهويات الع�شائرية �أو االنتماءات ،هي على الأقل على القدر نف�سه من الأهمية مثل امل�ؤهالت واخلربة
يف ت�أمني اال�ستخدام يف القطاع العام 43.ويبينّ م�سح مت�أخر �أجراه البنك الدويل �أن  50يف املئة من
الالم�ساواة يف م�صر ميكن �أن ُتعزى �إىل ظروف خارج �سيطرة الفرد 44.ويف حني �أن هناك ما يقارب
45
 150مبادرة لت�شجيع الروح الريادية يف املنطقة ،ف�إنها ،على العموم ،مل حتقق الأهداف املن�شودة.
�إن عنا�صر املح�سوبية والزبائنية والف�ساد املت�أ�صلة يف �أغلب االقت�صادات الريعية تولد ال�ضرر والآثار
و�شحت الفر�ص يف القطاع اخلا�ص ،ف�إن من املعقول �آنذاك التطلع �إىل
العك�سية .و�إذا �ضاقت ال�سبل ّ
اال�ستخدام يف القطاع العام ،حتى ولو مت ذلك على ح�ساب زيادة البطالة .وعندما تتعاظم املع ّوقات
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البريوقراطية ،فلن يتوفر �إال �أقل القليل من احلوافز لروح املخاطرة الريادية ،وقد ي�ؤدي الف�شل ،يف بع�ض
احلاالت� ،إىل ال�سجن.
تتح�سن الأو�ضاع يف �أ�سواق العمل� ،ستتوفر احلوافز لدى القطاع اخلا�ص لال�ستخدام والرتقية
عندما ّ
الوظيفية القائمة �أ�سا�س ًا على اجلدارة .كما �أن احلوافز ال�ضريبية ووجوه الدعم الأخرى قد حت َّول
من ال�شركات النا�ضجة �إىل ال�شركات ال�صاعدة والفتية ،والأرجح �أنها هي التي توفر �أغلبية الوظائف
اجلديدة .وتدعو احلاجة �إىل اتخاذ ترتيبات تفاعلية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية لزيادة اال�ستخدام القائم
على اجلدارة ال على االرتباطات ال�شخ�صية �أو ال�سيا�سة ،مع �أن مثل هذه الرتتيبات قد تلقى مقاومة
من جانب النخب الع�شائرية وال�سيا�سية ،وال�سيما �أن حجم احلكومات �آخذ باالنكما�ش تدريجي ًا جراء
اال�ستنزاف والإنهاك.

أولويات جديدة:
المؤسسات وديناميكيات السلطة
تت�سم �أغلب الدول العربية بالتغلغل وال�ضحالة يف �آن .ويعني ذلك �أنها ت�سعى �إىل التغلغل يف حياة
املواطنني ،لكن قدرتها حمدودة يف هذا املجال ،ويعود ذلك� ،إىل حد بعيد �إىل امل�ؤ�س�سات ال�ضعيفة التي
�أحبطت التقدم ال�سيا�سي واالقت�صادي �أكرث من مرة .ولذا ،ال بد من �إقامة م�ؤ�س�سات �أكرث فعالية لتعزيز
القدرات ،والكفاءات وال�شفافية ،و�إعطاء البلديات واملجتمعات مزيد ًا من حرية الت�صرف لإدارة �ش�ؤونها
اخلا�صة.
ويف غمرة الت�آكل الذي يعاين منه العقد االجتماعي القدمي ،يقال للمواطنني يف �شتى �أرجاء املنطقة
ب�أن يتوقعوا مزيد ًا من ال�ضرائب ،مع ت�ضا�ؤل �إمكانية احل�صول على وظائف حكومية .وعندما يطلب منهم
�أن يعملوا املزيد حلكوماتهم ،ف�إنهم بالطبع يت�ساءلون عما �سيتلقونه لقاء ذلك.
�إن الثورة التكنولوجية العاملية �ستت�سبب يف بع�ض الت�شتت والت�صدع يف ال�شرق الأو�سط كما يف بقاع
العامل الأخرى .ففي ع�صر البيانات واملعلومات العاملية ال�ضخمة اليوم� ،ستتعر�ض احلكومات التي تف�شل
يف ت�شجيع ال�شفافية االقت�صادية والإعالء من �ش�أنها ب�شتى وجوهها �إىل خماطر التخ ّلف عن الركب.
وبالتايل ،البد من متكني املواطنني من احل�صول بي�سر على املعلومات اخلا�صة باملتط ّلبات القانونية
والتنظيمية ،كما على احلكومات �أن تن�شر معلومات �شاملة عن م�ستحقي املنافع يف جماالت مثل عقود
املقاوالت احلكومية ،و�أوجه الدعم ،واخل�صخ�صة ومبادالت الأرا�ضي امل�شاع .كما �أن على املانحني
اخلارجيني – مبا فيهم الواليات املتحددة ،و�أوروبا ،و�صندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل ،الذين
يركزون غالب ًا على امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية � -أن يعطوا الأولوية لل�شفافية وتدابري مكافحة الف�ساد
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عند حتديد �أ�شكال ووظائف املعونات والقرو�ض.
ومن الإ�شكاليات املحورية يف االقت�صاد ال�سيا�سي العربي ،هي كيفية �إ�صالح نظام يقاوم بعمق احللول
التي يحتاجها ب�ش ّدة .فالأنظمة ال�سيا�سية ،بال ا�ستثناء ،تقاوم التغيري ،غري �أن الأن�شطة ال�سيا�سية
التناف�سية تطرح ،على الأقل ،بع�ض امل�سارات ملتابعة الإ�صالح .ويف �أغلب البلدان العربية ،من يتح ّمل
اخل�سارة الكربى جراء التغيريات يف الو�ضع القائم هم الذين يتمو�ضعون ملعار�ضة تلك الإ�صالحات.
ومن هنا ،ينبغي اعتبار مراكز القوة يف البلدان العربية من جملة املع ّوقات للتنمية االقت�صادية .فهذا
ال�شكل العام ي� ّشوه احلوافز االقت�صادية ،ويحول دون ن�شوء طبقة و�سطى وازنة معقولة تقابل نفوذ النخبة
ال�سيا�سية ،كما �أنه يف�ضي �إىل ركود اقت�صادي اجتماعي .ويف �آخر املطاف ،ف�إن النماذج االقت�صادية
اجلديدة ،تتط ّلب ترتيبات �سيا�سية مبتكرة تن�شئ ال�ضوابط واملوازين ّ
وتدخل طالبي الريع �إىل عامل
املناف�سة احلقيقية.

خاتمة
مل يكن ظهور ر�أ�سمالية املح�سوبيات يف ال�شرق الأو�سط �أمر ًا حمتّم ًا .لقد كان بالأحرى حم�صلة ل�سلوك
خمطط له من جانب نخبة �سيا�سية واقت�صادية متجذرة ت�سعى �إىل تعظيم م�صاحلها اخلا�صة �إىل
�أق�صى احلدود .والتتوفر ال�ضوابط واملوازين امل�ؤ�س�سية الأكرث �إن�صاف ًا �إال �إذا انت�شرت ال�سلطة ال�سيا�سة
واالقت�صادية وتوزعت بني م�سارات تناف�سية 46.ويف �أغلب البلدان العربية� ،أدى ت�ضافر االقت�صاد الريعي
والنزعة ال�سلطوية �إىل خليط موحد من النفوذين ال�سيا�سي واالقت�صادي .وي�صدق ذلك على الأنظمة
امللكية واجلمهورية كليهما ،ويف البلدان امل�صدرة للنفط والفقرية املوارد على حد �سواء.
مف�صلة �ضرورة املطالبة باحلرية ال�سيا�سية ،لكنه عجز عن بلورة
لقد �أو�ضح الربيع العربي ب�صورة ّ
ر�ؤية اقت�صادية متما�سكة .كيف يت�سنى للمواطنني واحلكومات العربية �أن يوفقوا بني املطالبة باحلماية
االجتماعية واحلريات ال�سيا�سية؟ �إن ذلك يتط ّلب �إعادة النظر ب�صورة معمقة بالعقد املربم بني الدولة
واملجتمع ،وي�ستلزم بناء ثقافة جماعية �سيا�سية جديدة غري العالقة التقليدية بني احلاكم واملحكوم والتي
�سادت يف العامل العربي لعدة عقود.
ثمة رابحون وخا�سرون بالطبع يف كل برنامج �شامل للإ�صالح االقت�صادي .لكن تدابري مثل حت�سني
ال�شفافية ،والتقدم يف جمال حكم القانون ،وتطوير احلوافز للروح الريادية وخلق الوظائف يف القطاع
اخلا�ص �ست�ؤدي ،مع مرور الوقت� ،إىل االرتقاء بالأداء االقت�صادي و�إىل تخفي�ض معدالت البطالة� .إال
�أن هذه الإ�صالحات �ستواجه املقاومة بطبيعة احلال من جانب النخبة القائمة التي �ستتدنى بال�ضرورة
قدرتها على اال�ستثمار بالريع االقت�صادي نتيج ًة لهذه التدابري نف�سها.
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تعرت�ض �سبيل الإ�صالح عوائق �ضخمة يف ال�شرق الأو�سط .ويتط ّلب تذليل هذه العقبات �أن تتبنى الدول
العربية وامل�صلحون فيها مناذج جديدة ت�ؤكد احلاجة �إىل منو �شامل ،وتعطي للمواطنني امل�شاركني مزيد ًا
من امل�س�ؤوليات ،ومزيد ًا من احلقوق يف �آن.
وينبغي على القادة �أن يتفهموا التحدي امللح املتمثل يف بناء م�ؤ�س�سات اقت�صادية حديثة ،ويعقدوا
العزم على اتخاذ اخلطوات ال�سيا�سية ال�ضرورية لتحقيق ذلك – ب�إقرار امل�ساءلة واملحا�سبة ،و�إخ�ضاع
الريعيني ملناف�سة ال�سوق ،والت�صدي �إىل الف�ساد ،واال�ستثمار الكامل ملا فيه م�صلحة املواطنني .وعندها
�ستتوفر ال�سبل امل�ؤدية �إىل منو اقت�صاد ديناميكي ،ومن�صف ،وم�ستدام يف العامل العربي.
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«رؤية  »2030للمملكة العربية السعودية
جين كيننمونت

متثل ر�ؤية  2030الن�سخة الأخرية الأكرث طموحاً ل�سيا�سة اململكة العربية ال�سعودية
الرامية �إىل التنويع االقت�صادي ،وهي تهدف �إىل تب ّني واحد من االقت�صادات الأكرث اعتماداً
على النفط يف العامل االنتقال �إىل م�ستقبل مابعد النفط .وعلى الرغم من �أن تلك الر�ؤية
الت�شري علناً على الإطالق �إىل البعد ال�سيا�سي� ،إال �أنها تنطوي على م�ضامني �سيا�سية عميقة
الغور .و�إذا ما حتققت ر�ؤية � ،2030ستفكك منوذج االقت�صاد ال�سيا�سي للدولة الريعية؛ وهو
النموذج الذي تكون وظيفة الدولة الأ�سا�سية فيه توزيع الرثوة غري املكت�سبة بالعمل لقاء
الر�ضوخ ال�سيا�سي.
الدولة الريعية منوذج كاريكاتوري ،لكن لها ميزة .فالرثوة النفطية مت ّكن اململكة العربية
ال�سعودية من فر�ض واحد من �أدنى الأعباء ال�ضريبية يف العامل ،مبا يعادل نحو  4يف املئة
من الناجت املحلي الإجمايل .ويتو ّقع املواطنون من الدولة �أن تغطي كلفة اخلدمات والدعم،
وتوفري وظائف القطاع العام ،بينما يقوم الوافدون ذوو الأجور املتدنية من غري املواطنني
باجلانب الأكرب من العمل يف القطاع اخلا�ص .كما �أن عائدات النفط م ّكنت الأ�سرة امللكية
احلاكمة من نرث املح�سوبيات مبا�شرة على حلفائها .وقد �ش ّكل اقت�صاد املح�سوبية ذاك على
مدى عقود عدة طبيعة العالقة بني املواطنني والدولة.
غري �أن ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان طرح الآن ر�ؤية  - 2030وهي خطة براقة وحافلة
باخلدمات اال�ست�شارية ،تهدف �إىل جعل القطاع اخلا�ص القوة الدافعة للنمو ،وتوفري فر�ص
العمل i.ثمة دافعان وراء هذا التغيري :الأول ،هو �أن النموذج القدمي مل يعد م�ستداماً من
الوجهة االقت�صادية .وحتى مع االنتعا�ش الذي طر�أ م�ؤخرا على �أ�سعار النفط ،ف�إن احلكومة
الت�ستطيع �أن تتح ّمل املزايا واملنافع التي يتمتع بها  20مليوناً من مواطنيها ،كما الميكنها
�أن توا�صل دورها باعتبارها القوة الوحيدة احلافزة على النمو با�ستمرار� .أما الدافع الثاين
فهو �أن ويل العهد وجد فر�صة �سانحة خلف�ض جانب مما تدفعه الدولة من دون �أن يتح ّمل
�سوى كلفة �سيا�سية حمدودة ،يف الوقت احلا�ضر على الأقل .وقد �شعر ال�سعوديون الذين
رمبا طالبوا بالإ�صالح ال�سيا�سي بالإحباط جراء حم�صلة االنتفا�ضات يف �أماكن �أخرى يف
املنطقة.
بد ًال من ذلك ،يبدو �أن حممد بن �سلمان يقوم مبحاكاة النموذج الإماراتي الذي رافقت
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ال َّلربل َة االقت�صادية فيه لربل ُة اجتماعية ال �سيا�سية .فقد ا�ستثمر هذا الأخري بكثافة يف
ا�ستطالعات الر�أي اخلا�صة ،وجمموعات الدرا�سة ،ومراقبة و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وحدّد كتلة حرجة من ال�شباب الذين يريدون تغيري الأعراف االجتماعية املتزمتة .ومقابل
ذلك ،يقدّم ه�ؤالء الدعم �إىل حملته الرامية �إىل �إ�ضعاف �سلطة رجال الدين واملحافظني،
وهم جماعة ذات ميول �سيا�سية متعددة و ّفرت يف �آن �أن�صاراً للأ�سرة احلاكمة ومرتعاً خ�صباً
للمعار�ضة.
كما �أن ويل العهد ال�شاب يعد �أن�صاره ال�شباب بالوظائف والفر�ص التي يولدها يف
امل�ستقبل قطاع خا�ص جديد نا�شط وابتكاري .وقد �أعلن عن م�شروعات عمالقة ،مثل
مدينة «نيوم» عالية التقنية .غري �أن احلكومة لي�ست لديها القدرة املالية املطلوبة بالفعل
لتمويل تلك امل�شروعات -وهي حقيقة يجري جتاهلها يف �أغلب الأحيان .هذه الوعود
الطموحة لن تتحقق �إال عرب �إقناع
امل�ستثمرين الأجانب بتمويلها� .إال
لن تتحقق الوعود الطموحة �إال عرب
�أن اال�ستثمارات اخلا�صة يف اململكة
�إقناع امل�ستثمرين الأجانب بتمويلها.
العربية ال�سعودية انكم�شت بن�سبة
 6يف املئة العام  .2017ويجهد
امل�ستثمرون املحليون ملواجهة اخللل الذي �أ�صاب النماذج التجارية التقليدية التي
اعتادوها بعد �أن قامت احلكومة باقتطاع �أجزاء من العقود املربمة معهم وفر�ض ر�سوم
جديدة على ت�صاريح العمال .كما �أعرب امل�ستثمرون الدوليون عن عدم اقتناعهم مبعادلة
املخاطرة/الفائدة ب�سبب تباط�ؤ النمو وارتفاع ن�سبة عدم اليقني .وقد �أثارت اخلطوة
ال�شعبوية املثرية يف واقعة فندق ريتز – كارلتون يف العام املا�ضي قلق امل�ستثمرين الذين
يتطلعون �إىل مزيد من �إمكانية التنب�ؤ بالتطورات املقبلة وال�شفافية ،ومزيد من احلوكمة
املم�أ�س�سة ii.ومت ّثل املخاوف حول ال�شفافية عائقاً �أمام امل�شروع الأويل لطرح �أ�سهم �أرامكو
ال�سعودية لالكتتاب العام عاملياً .والزالت الت�سا�ؤالت مطروحة حول الكيفية التي �ستقوم
للتوفيق بني احلاجة �إىل احلوكمة االقت�صادية املم�أ�س�سة من جهة وبني نظامها ال�سيا�سي
ال�سلطوي من جهة �أخرى.
هذا امل�أزق قد يغدو �أكرث حدّة يف ال�سنوات املقبلة� ،إذا مل تتح�سن فر�ص العمل – فقد
تنقلب �ضد حممد بن �سلمان جمهرة ال�شباب نف�سها التي تنا�صره وته ّلل له الآن.
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 iمور�ست يف املا�ضي �سيا�سات مماثلة ،لكنها مل حتقق �أهدافها .ويعزى هذا الإخفاق املتكرر يف تطبيق التنويع
�إىل غياب الإرادة ال�سيا�سية الثابتة لتذليل املقاومة يف جمتمع اعتاد على ما تقدمه الدولة من معونات
اقت�صادية وافرة ،ومن خالل �إدارة بريوقراطية عاجزة ومنعزلة ،ال حتفزها الرغبة يف �أن مت�ضي قدماً مع هذا
التغري .وقد �سعى ويل العهد يف «ر�ؤية � »2030إىل بناء الثقة ب�أن و�ضع ثقله ال�سيا�سي وراءها ،وب�إعادة هيكلة
احلوكمة يف جمال ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية ،يف ظل جلنة عليا لو�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية م�س�ؤولة �أمامه
مبا�شرة وعرب «مكاتب حتقيق الر�ؤية» املنت�شرة يف جميع الوزارات لتحديد «م�ؤ�شرات �أداء �أ�سا�سية».
ii

Vivian Nereim et al, «Crackdown on Billionaires and Other Top Officials Shakes Up Saudi
Arabia,» Bloomberg, November 5, 2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/201711-05/crackdown-on-billionaires-top-officials-shakes-saudi-arabia.

وماذا بعد؟ إعادة إعمار الشرق األوسط

جهاد اليازجي

قبل التخطيط للمرحلة الالحقة ،علينا �أن نفهم نتائج ال�سيا�سات االقت�صادية التي ط ّبقت
يف بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا قبل العام .2011
كانت هذه ال�سيا�سات  -مبا فيها تقلي�ص دور الدولة ،وتخفي�ض العجز املايل ،وحترير
التجارة اخلارجية  -ليربالية الطابع على العموم ،و�ساعدت يف توليد معدالت منو عالية
ن�سبياً .لكنها خ ّلفت �أي�ضاً نتائج �سلبية .وكان من بينها ت�ضا�ؤل فر�ص العمل ،ال تزايدها  -يف
�سورية -وتراجع معدل م�شاركة القوى العاملة من  52.5يف املئة العام � 2002إىل  42.7يف املئة
يف 2010؛ وتعاظم الالم�ساواة يف الدخل؛ وا�ستمرار هجرة الأدمغة .ومنذ العام  ،2011بلغت
كلفة الدمار الذي �أ�صاب مدناً عربية عدة مئات املليارات من الدوالرات ،ما �أحلق باملنطقة
مزيداً من امل�آ�سي.
املح�سنة – وذلك ما تو�صي به امل�ؤ�س�سات
�إن من �ش�أن احلوكمة الأف�ضل وبيئة العمل التجاري ّ
الدولية يف �أغلب الأحيان – �أن تولد معدالت �أعلى من النمو .لكن هل �سي�ؤدي ذلك �إىل حل
امل�شكلة �إذا مل ي�ؤد �إىل خلق مزيد من فر�ص العمل و�إىل تقلي�ص الالم�ساواة؟ من واجب الدول
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أن تعيد النظر يف منوذج التنمية االقت�صادية
مبواجهة وجهات النظر املعهودة وامل�صالح االقت�صادية والتجارية املتجذرة الرا�سخة .من هنا،
ينبغي متابعة ثالث �سيا�سات عري�ضة:
�سيكون لال�ستثمار يف احلوكمة من خالل م�ؤ�س�سات الدولة دور مهم لإجناح عمليات الإعمار
يف البلدان العربية .ولذا يتوجب املحافظة على دور الدولة ال الإقالل منه .لقد حلق الدمار
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بن�سيج املجتمعات العربية �إىل حد كبري ،وتع ّر�ض ال�سكان �إىل املعاملة الوح�شية والإفقار.
وعلى الدولة ،بو�صفها ال�ضامنة للم�صالح العامة� ،أن ت�ؤدي دوراً طليعياً يف االقت�صاد،
وب�صورة خا�صة من خالل اال�ستثمار يف م�شروعات البنية التحتية التي تتط ّلب ال َّر ْ�سملة
املكثفة ،والتعليم ،وال�صحة ،بالإنفاق على �شبكات ال�ضمان االجتماعي .عالو ًة على ذلك ،ف�إن
الدول املركزية تتمتع وحدها بالقدرة ،وبالو�سائل وال�شرعية الالزمة لإدارة اجلهود املالية
والب�شرية ال�ضخمة التي �ستكون مطلوبة لإعمار هذه البلدان.
ينبغي متابعة �سيا�سات الت�صنيع ،وال�سيما تلك التي تركز على القطاعات كثيفة العمالة،
املي�سرة (فال�ضرائب
من خالل اجلمع بني �سيا�سات ال�صناعات الوليدة ،والنظم ال�ضريبية ّ
املفرو�ضة على الواردات املالية يف كثري من دول منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أقل
بكثري من تلك املفرو�ضة على �أرباح ال�شركات والأجور) ،مع دعم اال�ستثمار ،على �سبيل املثال،
من خالل منح القرو�ض امل�سرية املدعومة �أو البحث والتطوير .كما �أن القطاع ال�صناعي
يقدم قيمة م�ضافة مهمة ،وهو م�ستخدِ ٌم رئي�س للأفراد امل�ؤهلني .ومن �ش�أن ذلك الإقالل
من هجرة الأدمغة .ومتيل اال�ستثمارات يف هذا القطاع كذلك �إىل �أن تكون �أكرث ا�ستقرارا
وذات نظرة �أبعد.
يف جمال توزيع الدخل ،ال بد من �إعادة التوازن بني ر�أ�س املال والأجور .ويجب �أال تت�سبب
املناف�سة يف مزيد من التخفي�ض يف كلفة العاملني �أو يف درجة املرونة يف �إدارة القوى
العاملة .ذلك �أن الرواتب الأعلى وارتفاع م�ستوى اال�ستقرار واحلماية للقوى العاملة
ي�شجع على اال�ستثمار.
ي�شكالن حافزاً �إ�ضافياً للإنفاق يف االقت�صاد واالدّخار يف �آن ،وهذا ّ
يف كثري من بلدان املنطقة ،يدفع العاملون ب�أجر �ضريبة على الدخل مبعدالت �أعلى مما هي
احلال يف امل�ؤ�س�سات التجارية .والنظام
ينبغي �إعادة ال�شباب وال�شابات يف هذه
ال�ضريبي الأكرث �إن�صافاً والأف�ضل
املنطقة �إىل �سوق العمل وفق �شروط ترفع
جباية هو الوحيد القادر على �ضمان
دخولهم وحتفظ كرامتهم.
املزيد من الإيرادات ،وكذلك املزيد من
ال�شرعية للحكومات .ولإجناح التنمية
االقت�صادية يف املنطقة العربية ،ينبغي �إعادة ال�شباب وال�شابات فيها �إىل �سوق العمل وفق
�شروط ترفع دخولهم وحتفظ كرامتهم.
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َّ
معطل
كيفية عدم المشاركة في الثروة :عقد اجتماعي

ستيفن هيرتوغ

تتغلغل الدولة ،بعمق ،يف ت�ضاعيف االقت�صادات العربية .وباملقارنة مع االقت�صادات
الأخرى يف «اجلنوب العاملي» ،ف�إن �أغلب البلدان العربية تو ّزع الرثوة والرعاية االجتماعية
اعتماداً على �أ�س�س عري�ضة على نحو ما ،ومن خالل قنوات منا�سبة يف احلالتني ،مثل التعليم
والعناية ال�صحية ،وب�أ�ساليب م� ّشوهة� ،أي املبالغة يف التوظيف يف القطاع العام ،وزيادة دعم
الطاقة .ومع ا�ستمرار العجوزات املالية يف كثري من �أرجاء املنطقةُ ،فر�ضت �ضغوط قا�سية
على كال هذين النوعني من التوزيع .ففي الوقت الذي تتوجب فيه حماية توفري ال�سلع
العامة وحت�سينها ،ف�إنه ينبغي تفكيك تزويد املنافع الداخلية من خالل �شبكات املح�سوبية
والدعم ،حتى و�إن ب�أ�سلوب يق ّلل من اال�ضطراب االجتماعي.
لقد تكفلت �أغلب البلدان العربية بالقيام ب�إ�صالحات جزئية لنظم دعم الطاقة التي
تق ّدم ،يف العادة ،مزايا غري متناظرة للأ�سر الغنية .غري �أن هذه الإ�صالحات غالباً ما
حتدث يف اللحظة الأخرية ويف ظل قيود قا�سية يف امليزانية ،بحيث الترتك ما يكفي
من الأموال ال�ستبدال نظم الدعم ب�شبكات حديثة لل�ضمان االجتماعي من �أجل حماية
الأ�سر الأكرث فقرا( .كانت الأ�سر امللكية احلاكمة يف املنطقة ،ذات الإرث التاريخي
الق�صري ن�سبياً يف جمال تدخّ ل الدولة ،على نحو ما� ،أف�ضل حاال يف تقدمي مثل هذه
التعوي�ضات).
الزال التوظيف يف القطاع العام مي ّثل حتدياً �أكرب� ،إذ تبينّ �إح�صائيات منظمة العمل
الدولية وامل�صادر الوطنية �أن ما يرتاوح بني  20و 40يف املئة من امل�ستخدمني يف العادة يف
القطاع العام يف البلدان العربية يزيدون ب�شكل كبري عن االحتياجات الفعلية للحكومات.
 iiiوحيث �أن التوظيف يف القطاع العام هو مبثابة �أداة لتوزيع الدخل على �أقلية تتمتع
باالمتيازات ن�سبياً ،ف�إن الإفراط فيه ي�ستمر عادة طيلة احلياة ،ويت�س ّبب يف خلق فجوات يف
�سوق العمل بني من هم «يف الداخل» ومن هم «يف اخلارج» ،الأمر الذي ي�شكل �إجحافا بحق
جيل ال�شباب .كما �أن من املهم بالقدر نف�سه �أن كلفة الأجور يف القطاع العام تتفوق على
�أ�شكال �أخرى من الإنفاق االجتماعي الأكرث �شموال.
يتو�صل �أي نظام حكم عربي حتى الآن �إىل �صيغة منا�سبة يبتعد بها عن ال�ضمانات
مل ّ

�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد

47

غري القابلة لال�ستدامة يف القطاع العام ،ويقرتب من تطبيق نظام �أو�سع نطاقاً لل�ضمان
االجتماعي .ذلك �أن تزايد ال�ضغوط املالية يعني تعاظم املخاطر التي ينطوي عليها ارتفاع
معدل التعديالت الق�سرية :و�ستواجه الدول امل�صري الذي واجهته م�صر ،حيث �أدّى اختالل
التوازن بني احل�سابات اجلارية واحل�سابات املالية �إىل انهيار معدالت ال�صرف ،ما �أف�ضى بدوره
�إىل خ�سائر كربى يف الدخل احلقيقي بالن�سبة �إىل �أكرثية الأ�سر� .صحيح �أن تخفي�ض قيمة
العملة �سيجعل ال�سياحة وقطاع ال�صناعات التحويلية (ال�صغري يف العادة) واملتجه للت�صدير
حت�سن احل�سابات املالية� ،إال �أن ذلك �سيكون على ح�ساب �إفقار
�أكرث تناف�سية ،وقد ي�سفر عن ّ
من هم «يف الداخل» و«يف اخلارج» على ح ٍّد �سواء.
�إن التعديل الق�سري قد يف�سح املجال لبع�ض التطورات على املدى الطويل ،غري �أن ذلك
قد يكون على ح�ساب العقد االجتماعي القدمي الذي كان يعيل ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،أعدادا �ضخمة
من املواطنني ،و�إن بدرجات متفاوتة .وعلى احلكومات العربية �أن تعيد النظر ب�صورة
تفاعلية يف الكيفية التي تنفق بها الأموال على خمتلف �أنواع الدعم ،وعلى الأجهزة الإدارية
البريوقراطية املرتهلة ،وحتويلها �إىل �آليات للرعاية االجتماعية ال�شاملة التي يفيد منها
الفقراء ،ويت�ضمن هذا اخليار الدفعات النقدية املبا�شرة ،واحلد الأدنى من �ضمانات التقاعد،
وتعوي�ضات البطالة ،واملنح اخلا�صة بتعزيز التدريب.
وتدعو احلاجة �إىل االبتعاد عن التوظيف يف القطاع العام ك�أداة لتوفري الرعاية االجتماعية
يف البلدان التي �شهدت التعديالت الق�سرية ،وعانت فيها الإدارات البريوقراطية تخفي�ضاً
لدخولها احلقيقية ،حتى مع املغاالة يف
حلق اخللل والعطب بنظام توزيع الرثوة
التوظيف يف القطاع العام .فالتوظيف
القدمي ،غري �أن خملفاته الزالت حتول
يف هذا القطاع ال يك ّلف الكثري من
دون ظهور عقد اجتماعي جديد.
الناحية املالية وي� ّشوه �سوق العمل
وح�سب ،بل �إنه يقلل كذلك من نوعية
الإدارة العامة يف الوقت الذي يتعاظم فيه ال�سخط بوتائر غري م�سبوقة على خدمات الدولة
الفا�شلة .ولقد حلق اخللل والعطب بنظام توزيع الرثوة القدمي ،غري �أن خملفاته الزالت
حتول دون ظهور عقد اجتماعي جديد.
iii «Employment by sex and institutional sector (Thousands),» International Labor
Organization, 2017, https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/
pagehierarchy/Page27.jspx?subject=EMP&indicator=EMP_TEMP_SEX_INS_NB&data
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_&setCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=1659070066185027&_afrWindowMode=0
_afrWindowId=ll9b3ziux_174#!%40%40%3Findicator%3DEMP_TEMP_SEX
INS_NB%26_afrWindowId%3Dll9b3ziux_174%26subject%3DEMP%26_afrLoo
_p%3D1659070066185027%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26
afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dll9b3ziux_230.

النزعة اإلقليمية ،ونهاية الريعية ،والنمو في الشرق األوسط

إسحاق ديوان

يف غ�ضون اخلم�سني �سنة املا�ضية ،اندجمت املنطقة العربية يف االقت�صاد العاملي عرب
قناتني رئي�ستني :هجرة العمال ومبيعات النفط .لكن يكاد �أن يكون من امل�ؤكد �أن الهجرة لن
تزدهر ثانية كما فعلت يف ال�سابق ،كما من املتوقع انخفا�ض ريع النفط ب�صورة حادة عندما
يتزايد االهتمام بظاهرة تغيرّ املناخ.
وخالل هذه ال�سنني اخلم�سني نف�سها ،مل حتقق حماوالت البلدان العربية لالندماج يف
النظام العاملي لل�سلع واخلدمات �إال نتائج متوا�ضعة ،فال�صادرات مل تكن م�صدراً من م�صادر
النمو الديناميكية ،كما �أن الظروف املحلية مل تكن م�ؤاتية لت�شجيع املناف�سة لأن ظهور ر�أ�سمالية
املحا�سيب (التي تقوم على التواط�ؤ بني امل�صالح التجارية وبني امل�س�ؤولني احلكوميني) قد
�أ�ضعف روح التناف�سية الديناميكية لدى القطاع اخلا�ص .ومع �أن ازدياد املناف�سة من جانب
�آ�سيا و�أوروبا ال�شرقية تعني �أن التحديات التي تنطوي عليها اال�سرتاتيجية التي ت�ستهدف
الت�صدير �ستكون الآن �أكرث حدة� ،إال �أنه اليبدو �أن ثمة بدي ً
ال لأ�ساليب �أخرى للتك ّيف مع نظام
تق�سيم العمل العاملي املتطور.
ثمة �سيناريو متفائل تتح ّول املنطقة مبوجبه �إىل «م�صنع عربي» ي�ستفيد من موقعه
القريب ملجل�س التعاون اخلليجي عايل الدخل والأ�سواق الأوروبية ،ومن العالقة التكاملية
بني ر�أ�س املال اخلليجي والقوى العاملة ال�شابة املتع ّلمة ب�صورة مطردة يف البلدان ذات
الدخل املعتدل ،ومن اللغة والثقافة امل�شرتكة بني الطرفني .وبالإ�ضافة �إىل جعل البيئة
التجارية يف تلك البلدان �أكرث جاذبية ،ف�إنه ال بد من تذليل ثالثة قيود �أ�سا�سية لتحقيق
هذه الر�ؤية )1( :ينبغي توحيد �أ�سواق ال�سلع واخلدمات العربية؛ ( )2ال بد من �إلغاء
دعم الإنتاج املحلي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )3( ،ويجب حت�سني بنود االتفاقيات
التجارية اليورو-متو�سطية.
يتم ّثل �أهم �أهداف االندماج التجاري الإقليمي يف تعزيز قدرة املنطقة على اجتذاب اال�ستثمار
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الأجنبي املبا�شر ،و�إقناع ال�شركات
يتم ّثل �أهم �أهداف االندماج التجاري
الأجنبية بتحويل �إنتاجها �إىل املنطقة
الإقليمي يف تعزيز قدرة املنطقة على
بق�صد التقليل من كلفة خدمة
اجتذاب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
الأ�سواق الإقليمية .وقد �أدّى م�ستوى
االندماج املتدين للبلدان العربية �إىل
الإقالل من جاذبية املنطقة لدى ال�شركات الأجنبية .ويف �سوق �إقليمية جمز�أة ،ف�إن تطوير
�سي�شجع ال�شركات بالفعل على العمل يف موقع
التجارة احلرة مع �أوروبا �أو الواليات املتحدة
ّ
يف اخلارج ت�ستطيع منه �أن تخدم املنطقة على نحو �أف�ضل .وقد تع ّززت اجلهود الرامية �إىل
ت�أ�سي�س �سوق موحدة تغطي املنطقة ب�أ�سرها عندما �أبرمت اتفاقية منطقة التجارة العربية
احلرة الكربى ،لكنها الزالت حمدودة النطاق على الرغم من �أن ثماين ع�شرة دولة �صادقت
عليها .و�ستكون اجلهود امل�ستمرة الرامية �إىل ت�أ�سي�س احتاد جمركي عربي هي املنطلق احلقيقي
لتعزيز الديناميكية االقت�صادية يف املنطقة.
لقد فر�ضت �سيا�سات جمل�س التعاون اخلليجي هيمنتها على االقت�صاد الإقليمي .غري
�أن مناف�سة املنتجني غري املن�صفة يف جمل�س التعاون اخلليجي تفر�ض قيوداً مهمة على
االندماج الإقليمي .فقد انتفع الإنتاج يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي جراء الدعم
ال�ضخم و�سوق العمل احلرة .و�أف�ضى ذلك �إىل ارتفاع �سريع يف معدل الإنتاج يف القطاع
اخلا�ص يف بلدان املجل�س� .إال �أن هذا الأداء غري م�ستدام .ذلك �أن القطاع العام لن ي�ستطيع
توظيف القوى العاملة الوطنية كليا �إال �إذا �أُنق�صت ب�صورة جدية �أعداد الأجانب ال�ساعني
�إىل الوظيفة .و�إذا ما مت ذلك ،ف�إن املزايا التي يتمتع بها الإنتاج يف جمل�س التعاون
اخلليجي �ستقل ،و�ستحول تلك البلدان من منتجني قليلي الكلفة �إىل منتجني من ذوي
الكلفة العالية وتخلق احلوافز ال�ستثمار ر�أ�س املال اخلليجي يف بقاع �أخرى تتوافر فيها
الأيدي العاملة ب�صورة �أف�ضل.
لقد ا�ستهدفت ال�شراكة اليورو– متو�سطية التي بد�أت العام  ،1995ربط املنطقة العربية
بالأ�سواق الأوروبية .غري �أنها ف�شلت يف حتقيق هذا الهدف ،وينبغي تطويرها ب�صورة
جوهرية� .إن تو�سيع االحتاد الأوروبي ،الذي �أدخل بلدان �أوروبا ال�شرقية املناف�سة ل�صادرات
الدول العربية �إىل الأ�سواق الأوروبية ،قد ح ّل حمل االتفاقيات اليورو -متو�سطية ،وينبغي
�أن تكون االتفاقيات اليورو – متو�سطية يف امل�ستقبل �أكرث توازنا ومماثلة لتلك التي �أبرمت
مع �أقطار �أوروبا ال�شرقية ،كما �أن عليها �أن تدعم اجلهود العربية لالرتقاء مبعايري النوعية
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ولتطبيق برامج تدريبية ف ّعالة لتطوير املهارات .وينبغي �أن يكون الهدف الرئي�س ت�شجيع
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �أكرث من ال�سعي �إىل وظائف زهيدة الأجر ،واالجتاه �إىل �أن�شطة
متقدمة خلدمة الأ�سواق العربية الأعر�ض.
التحول الرقمي في الشرق األوسط
اتجاهات في
ّ

فادي غندور

تعمل القطاعات االقت�صادية النا�شئة الآن على حتويل الطريقة التي نفكر بها بالتنمية
االقت�صادية ،ال يف املنطقة العربية وح�سب ،بل يف �أرجاء العامل ب�أ�سره .ومن الوا�ضح �أن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ت�شهد ثورة تكنولوجية تعيد بدورها ت�شكيل قطاعات
االقت�صاد التقليدية .ومل تعد التكنولوجيا قطاعاً متميزاً بذاته وحلد ذاته ،بل غدت عام ً
ال
للتغيري يف ال�ساحة االقت�صادية ب�أكملها ،وي�ؤثر يف العديد من القطاعات ب�سرعة متزايدة.
وهناك ناحيتان ت�ستحقان املناق�شة ب�صفة خا�صة :اخلدمات املالية والرتفيه.
�إن التكنولوجيا املالية ( )FinTechتتيح للمنطقة �أن تتجاوز التطور البطيء املعتاد يف
القطاع املايل .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن برامج الإقرا�ض البديلة تنطوي على الوعد ب�أنها لن
تكون جمرد م�صدر جديد للتوظيف والن�شاط االقت�صادي ،بل �ستقدم احلل للثغرات الهيكلية
العميقة الرا�سخة يف نظامنا املايل ،والتي �أعاقت تنمية ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
الن�شطة يف اقت�صاداتنا .ومن �أهم املوانع التي تعرت�ض تنمية هذه ال�شركات يف املنطقة
عجزها عن الو�صول ب�شكل ف ّعال �إىل �أ�سواق القرو�ض الر�أ�سمالية .وتتجلى يف املنطقة فجوة
يف الإقرا�ض ال ب�أ�س بها تقدّر مبا يرتاوح بني  200و 240مليار دوالر ،بينما تعجز ال�شركات
املعتمدة عن الو�صول �إىل القرو�ض الر�أ�سمالية ،الأمر الذي يعوق منوها ويحد من قدرتها
على امل�ساهمة يف النمو االقت�صادي الكلي .وتقوم �شركات مثل «لوا» ( )Liwwaيف الأردن
و«بيهايف» ( )Beehiveيف الإمارات العربية املتحدة ،ب�إقامة برامج بديلة للإقرا�ض ت�ساعد
يف جت�سري هذه الفجوة.
هناك قطاع �آخر يلفت النظر ب�صورة خا�صة ،هو الرتفيه وت�صميم امل�ضمون� .إن التكنولوجيا
ت�شيع الدميقراطية بفعالية يف ت�صميم امل�ضمون الأ�صلي ويف التوزيع والتمويل على حد
�سواء .وقد �أ�صبح احل�صول على الأدوات املطلوبة لإنتاج م�ضمون عايل النوعية ،وال�سيما
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الفيديو� ،أكرث ي�سراً بالن�سبة �إىل �أ�صحاب املواهب ال�شابة الراغبني يف عر�ض ما لديهم
من موا�ضيع .كما �أن التكنولوجيا اجلديدة ت�سمح بتوزيع املحتوى فورا على جمهور وا�سع،
وبتمويله من خالل برامج ي�شرف عليها طرف ثالث ،مثل يوتيوب ،وفاي�سبوك وتويرت.
ويفتخر اثنان من بلدان املنطقة ،وهما قطر والإمارات العربية املتحدة ،ب�أن فيهما �أعلى
م�ستويني النت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ivحيث يتوق امل�ستخدمون للح�صول على
حمتوى �أ�صلي مل تتداوله و�سائل التوا�صل االجتماعي التقليدية من قبل .وهناك �شركات
مثل «تلفاز »11و«خرابي�ش» تدعم الإنتاج امل�شرتك وخدمات �إدارة امل�ضمون ،وهي تتنامى
ب�سرعة مع تركيز خا�ص على الأ�سواق يف ال�سعودية .وقد �أعطت احلكومة ال�سعودية الأولوية
يف الآونة الأخرية لتطوير القطاع الرتفيهي فيها ،كما �أن املبادرين املبدعني ،باال�شرتاك مع
�شركات من نوع تلفاز 11وخرابي�ش �ستبد�أ مرحلة جديدة من عملية ابتكار املحتوى تتنا�سب
ومتط ّلبات ال�سوق املحلي بطريقة ال ت�ستطيع الواردات الأجنبية م�ضاهاتها.
ولدعم هذه القطاعات النا�شئة ،ميكننا العمل يف عدد من امليادين للم�ساعدة يف ا�ستغالل
هذه التغريات يف �سياق منوذج متكامل للتنمية االقت�صادية.
يتم ّثل املجال الأول يف تعزيز قدرة ال�شركات على العمل يف جميع �أرجاء املنطقة .ف�شركات
التكنولوجيا ،بحكم طبيعتها ،تنفرد بقدرتها على االنت�شار والتو�سع ب�أ�ساليب قد جتدها
ال�شركات التجارية التقليدية �أكرث �صعوبة و�إرهاقا .و�شركات التكنولوجيا النا�شئة هذه،
بقدرتها على �إزالة تلك احلواجز ،جت ّمع الأ�سواق التابعة لها يف كتلة اقت�صادية عري�ضة
وموحدة ،وبت�شجيع التكنولوجيا وال�شركات التي تعززها التكنولوجيا على الرتكيز على
طبيعتها الإقليمية ال املحلية� ،سنتمكن من تبني َم ْن�سقٍ جديد للتنمية االقت�صادية يتوخى،
بد ًال من الرتكيز على كل دولة على حدة ،تكري�س الطاقة لتخفي�ض املوارد ب�صورة ف ّعالة يف
املنطقة وجميع بلدانها .و�إذا ا�ستطعنا زيادة قدرة ال�شركات على العمل يف ما بني الأقاليم
واملناطق ،ف�إن اخلطوات الأولية يف هذه ال�صناعة قد ت�صل �إىل �أ�سواق مغرية جتاريا يف
بلدان اخلليج املتقدمة يف هذه الناحية ،وتدعم ذلك باملواهب القليلة الكلفة ن�سبيا املتوفرة
يف بلدان امل�شرق العربي وم�صر ،ما �سيف�سح املجال �أمام ا�ستخدام املوارد ب�صورة �أكرث فعالية،
�ستنتفع بها املنطقة ب�أ�سرها.
من ناحية ثانية ،ف�إن املدخل �إىل متكني قطاع «الفينتيك» هو �أن ي�شهد �أ�صحاب امل�صلحة
املعنيون ،مبن فيهم احلكومات والهيئات املنظمة ،وامل�ؤ�س�سات املالية ،ظهور العبني جدد
باعتباره تطوراً �إيجابياً ال بو�صفه تهديداً لهم .وينبغي على احلكومات واملنظمني �أن يتعاونوا
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مع �شركات الفينتيك واملنظمني للتخفيف من القيود التنظيمية ولإتاحة الفر�صة لها للم�ضي
�إىل الأمام .وميكن لربامج الإقرا�ض البديلة ،ب�صورة خا�صة� ،أن ت�ساعد يف حتفيز التنمية
االقت�صادية عن طريق حتويل ر�أ�س املال �إىل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم امل�ؤمتنة
التي تتطلع �إىل التو�سع يف �أعمالها ،غري �أنها الزالت حتى الآن خارج النظام املايل.
من جهة ثالثة ،ف�إن من واجبنا ت�شجيع م�صممي املحتوى الرتفيهي ال�شباب على تنمية
�أعمالهم بدال من �إلزامهم بالتقييد بتعليمات غري �ضرورية على هيئة تراخي�ص الإنتاج
والت�صاريح.
واملجال الرابع يتم ّثل يف اعتبار ال�شراكة الفعلية مع �شرائح االقت�صاد املبتكرة مدخ ً
ال
ن�شجع امل�ؤ�س�سات التجارية على التفاعل
�أ�سا�سياً لبناء منوذج اقت�صادي جديد للنمو .وعلينا �أن ّ
والتعامل مع ال�شركات يف قطاعاتها املخت�صة ،وت�سعى �إىل دجمها يف �أن�شطتها التجارية� ،إما
من خالل اال�ستحواذ �أو امل�شاركة – لي�س من خالل �إيثار م�صلحة الآخرين على غريهم ،بل
للم�ساعدة يف دفع عجلة النمو االقت�صادي �إىل الأمام وحت�صينها �ضد اال�ضطراب .وميكن
متهيد ال�سبيل لتحقيق �إنتاجية ومنو اقت�صادي �أعلى بخلق توليفة جتمع بني املبادرين
ال�شباب من جهة ،واملوارد واملواقع التي ت�صل �إليها ال�شركات الأو�سع.
ومن ال�ضرورات احلا�سمة� ،آخر الأمر� ،أن نقوم بتقدمي املزيد من ر�أ�س املال ب�أ�شكال وهيكليات
مواتية تف�ضي �إىل تنمية هذه القطاعات� ،سواء كان ذلك بتقدمي ر�أ�س مال غام�س لل�شركات
بالت�ساوي� ،أو قرو�ض ر�أ�سمالية
مع �أن املنطقة غنية بر�ؤو�س الأموال،
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة� ،أو
خ�ص�ص منها �إال �أقل القليل للتنمية
ال ُي ّ
متويل منح لتنمية املواهب الإبداعية.
االقت�صادية الهادفة �أو لدعم ال�صناعات
مع �أن املنطقة غنية بر�ؤو�س الأموال،
الريادية �أو االبتكارية الوليدة.
خ�ص�ص منها �إال �أقل القليل
ال ُي ّ
للتنمية االقت�صادية الهادفة �أو لدعم
ال�صناعات الريادية �أو االبتكارية الوليدة.
iv Simon Kemp, «Digital in 2017: Global Overview,» We Are Social, January 24, 2017, https://
wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview.
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الحوكمة
ومستقبل العالم العربي
�إنت�صار فقري و�سارة يركي�س

مقد مة
ّ
و�ضعت �أنظمة احلكم العربية معادلة ثابتة لإدارة العالقة بني الدولة واملوطنني :خدمات حكومية مقابل
القبول ال�شعبي العام .وقد فر�ض هذا العقد االجتماعي ال�سائد على احلكام �أن يق ّدموا للمواطنني الوظائف
يف القطاع العام وال�سلع واخلدمات املجانية �أو املدعومة (مثل ال�صحة ،والطاقة والغذاء) مقابل الوالء وقبول
احلد الأدنى من احلقوق ال�سيا�سية واحلريات املدنية 47.لكن ،خالل ال�سنوات ال�سبع املا�ضية� ،أدت التغيرّ ات
يف العالقات بني احلكومة واملواطنني �إىل �إعادة ت�شكيل مدركات املواطنني وفهمهم ملا هم مدينون به للحكومة
وماميكن �أن يتوقعوه منها .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن التوازن بني مكونات هذه العالقة – مثل تزويد اخلدمات،
وجهود مكافحة الف�ساد ،والتمثيل ،وحكم القانون ،والأمن ،واال�ستقرار� -آخ ٌذ بالتغري.
عندما ف�شلت بع�ض احلكومات يف الوفاء مبا يرتتب عليها من التزامات يف هذه ال�صفقة ،وعندما
تذ ّمر اجلمهور اّ
وتوله ال�سخط على بنود تلك االتفاقية ،ك�سر الكثري من املواطنني حاجز ال�صمت .وقد
كانت احلاجة �إىل خلق عالقة جديدة بني الدولة واملواطنني �إحدى القوى املح ّركة �ضمني ًا الحتجاجات
 2011العربية وما تالها من ا�ضطراب .والزال �أحد املكونات الرئي�سة لأي عقد اجتماعي – �أي احلوكمة
الف ّعالة – يعاين االنهيار يف �أغلب �أرجاء املنطقة .كما �أن معدالت البطالة العالية يف الدول غري امل�صدرة
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للنفط (وال�سيما يف �أو�ساط ال�شباب) تقف حجر عرثة �أمام النمو االقت�صادي يف جميع �أنحاء املنطقة،
فيما يزيد الت�شا�ؤم حول امل�ستقبل من حالة ال�سخط .ويف طول املنطقة وعر�ضها ،ف�إن املواطنني ،ب�صرف
النظر عن االنتماء الإثني� ،أو الديانة� ،أو الرثوة� ،أو التح�صيل العلمي �أو املكانة االجتماعية – يوا�صلون
املطالبة بالعنا�صر الأ�سا�سية للحوكمة التي غالب ًا ما تعجز الدول �أو متتنع عن تقدميها ومنها :احلريات
الأ�سا�سية مثل حرية التعبري والتجمع ،والنفاذ �إىل مراكز �صنع القرار ،وتقدمي اخلدمات الف ّعالة ،وبذل
اجلهود ملكافحة الف�ساد .والريب �أن معاجلة هذه املكونات الأ�سا�سية للحوكمة الف ّعالة �سوف تخفف من
بع�ض �أجواء التوتر التي ت�سود املنطقة الآن ،وت�ساعد يف ا�ستعادة اال�ستقرار يف املدى البعيد.

التمثيل ،المشاركة ،والحرية :البحث عن بدائل
تتق ّل�ص يف �أرجاء املنطقة احلريات املدنية  -وهي حريات التعبري ،والتجمع ،والتنظيم وال�صحافة.
ووفق ًا لبيانات منظمة « فريدم هاو�س» ،ف�إن جميع البلدان العربية ،با�ستثناء خم�سة منها (�أي  71يف املئة)
«لي�ست حرة» ،وال تعترب �أية دولة عربية «حرة» يف ت�صنيفات حرية ال�صحافة والإنرتنت 48.وتعترب املنظمة
الأردن ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب دو ًال «حرة جزئي ًا» ،ويبني قدرة تلك احلكومات على �ضبط ومراقبة
عمليات اللربلة فيها .غري �أن النا�شطني املحبطني يف املنطقة قد ا�ستقر ر�أيهم على العموم على �أن العام
 2011مي ّثل حلظة م�ؤقتة عابرة ،كما �أن ال�صدمات والأ�ضرار التي خلفتها يف بلدان مثل ليبيا ،و�سورية
واليمن ،بالإ�ضافة �إىل الرد القا�سي على االحتجاجات ال�شعبية يف م�صر والبحرين قد دفع احلكومات �إىل
احليلولة دون �سعي املواطنني �إىل حتقيق املزيد من االندماج ال�سيا�سي.
ّ
والرت�شح للمنا�صب الر�سمية ،تفتقر
يتزايد �شعور املواطنني ب�أن �آليات امل�شاركة التقليدية ،مثل االقرتاع
�إىل امل�صداقية ،الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل �إ�ضعاف العالقة بني املواطنني والدولة (انظر اجلدول .)1
49
ووفقا مل�سح الباروميرت العربي ،ف�إن ثقة املوطنني العرب بامل�ؤ�س�سات العامة متدينة �إىل �أدنى امل�ستويات.
ففي املغرب ،على �سبيل املثال� ،أفاد  0.3يف املئة فقط من جملة من �شملهم امل�سح �أن لديهم «ثقة كبرية»
بالأحزاب ال�سيا�سية .ويف اجلزائر� ،أفاد  9يف املئة فقط �أن لديهم «ثقة كبرية» باحلكومة� .أما م�ستوى
الثقة بالق�ضاء فهو على نحو ما �أعلى يف بع�ض الدول :فقد �أعرب  37يف املئة من امل�صريني و 30يف املئة
من الأردنيني عن «قدر كبري» من الثقة بامل�ؤ�س�سات الق�ضائية .والعجب �إذ ًا ،يف ظل غياب الثقة� ،أن ين�ضم
املواطنون يف �أغلب البلدان العربية �إىل املنظمات واجلماعات غري احلكومية مبعدالت �أعلى من معدالت
ان�ضمامهم للأحزاب ال�سيا�سية .ففي اجلزائر ،كان  9يف املئة من امل�ستجيبني يف م�سح البارومرت العربي
�أع�ضاء يف �إحدى تلك املنظمات ،فيما كان  2.4يف املئة فقط منهم �أع�ضاء يف حزب �سيا�سي .ويف م�صر،
كان  6.4يف املئة �أع�ضاء يف �إحدى املنظمات ،مقابل  0.8يف املئة وح�سب من الأع�ضاء يف حزب �سيا�سي.
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ويح�سون ب�أنه الزال لديهم بع�ض اخليارات للت�شارك
ومع ذلك ،ف�إن الكثريين الزالوا يت�شبثون بالأملّ ،
مع احلكومة ،على الرغم من �أن هذه اخليارات قد تكون غري تقليدية .ومن هنا ،ف�إن النا�س يبحثون عن
و�سائل بديلة للم�شاركة يف �سريورات �صنع القرار ولت�أكيد وممار�سة حرياتهم يف بالدهم.
اجلدول 3

م� ّؤ�شرات التمثيل وامل�شاركة

الدولة

اجلزائر
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فل�سطني
قطر

اململكة العربية
ال�سعودية

حرية الر�أي ت�صنيف الن�سبة املئوية لل�شباب الن�سبة املئوية
الن�سبة املئوية الن�سبة املئوية
ملن يفيدون ب�أن
ملن يفيدون
ملن يفيدون
(دون الثالثني
وامل�ساءلة احلرية
�أ
ب من العمر) الذين لديهم «قدر كبري» ب�أنهم �أع�ضاء ب�أنهم �أع�ضاء
()2016
يف حزب
( )2017يفيدون ب�أنهم «يدلون �أو «كثري» من
يف منظمة �أو
جماعة نظامية
�سيا�سي
ب�أ�صواتهم دائما يف الثقة بالأحزاب
االنتخابات الوطنية» .ال�سيا�سية (-2016( )2017-2016( -2016
-0.88
-1.45
-1.23
-1.01
-0.76
-0.69
-0.53
-1.89
-0.1
0.19

غري متوفر
0.75

35
12
26
27
37
36
44
13
41
25
28
26

ت
()2014-2010

ث
)2017

27

13

غري متوفر

46
59
49
33
36
45
14

غري متوفر

56
47

0.24

10

�سورية
تون�س

-1.82
-0.21

-1
78

غري متوفر
غري متوفر

الإمارات العربية
املتحدة

1.41

20

غري متوفر

-1.82
1.1
1.24
1.08
1.33

14
89
95
90
95

اليمن

الواليات املتحدة
اململكة املتحدة

فرن�سا
�أملانيا

19

49
58

غري متوفر
غري متوفر

70

)2017

3.8

11.4

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر
غري متوفر

20
6

15
9

18

12

0.8
0.4

12.1
3.3

14.3

2.2
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6.6
6.5
9.8

22.5
17.8

7.3
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�أ .انظر:

“World Governance Indicators,» World Bank, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#home.

تقا�س م�ؤ�شرات الدول على مقيا�س متدرج يرتاوح بني �( 2.5أعلى مرتبة) و–�( 2.5أدنى مرتبة) .وت�شري حرية التعبري
وامل�ساءلة �إىل املدركات حول قدرة املواطنني يف هذه الدول على امل�شاركة يف اختيار حكومتهم ،و�إىل حرية التعبري ،وحرية
التجمع ،وحرية و�سائل الإعالم.
ب .انظر:

“Freedom in the World 2017,» Freedom House, accessed October 12, 2018, https://freedomhouse.
org/report/fiw-2017-table-country-scores»https://freedomhouse.org/report/fiw-2017-tablecountry-scores

يت ّم ت�صنيف الدول مبقيا�س من ( 100الأكرث حرية) �إىل ( 0الأقل حرية) .ومن بني الدول الـ 195التي جرى تقييمها،
�ص ّنفت  45( 87يف املئة) على �أنها ح ّرة ،و 30( 59يف املئة) على �أنها ح ّرة جزئياً ،و 25( 49يف املئة) على �أنها غري ح ّرة.
ت .انظر:

“World Values Survey Wave 6 2010–2014,» World Values Survey Association, January 1, 2016,
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

ث .الباروميرت العربي« ،الباروميرت العربي  -الدورة الرابعة»،2017 – 2016 ،

http://www.arabbarometer.org/ar/waves/arab-barometer-wave-iv/.

حريات منقوصة
�سلكت بع�ض احلكومات �سيا�سة الالت�سامح جتاه حق التجمع .ففي م�صر ،على �سبيل املثال� ،أ�صبح من
املعامل البارزة ل�سيا�سة نظام الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي جلوئها �إىل القمع الوح�شي لإنهاء االحتجاجات،
وهو الأ�سلوب الذي كان قد ا�ستحدث يف وقت �سابق رد ًا على االعت�صامات املعادية لالنقالب يف م�سجد
رابعة العدوية العام  2013التي �سقط �ضحيتها ما يرتاوح بني  800و 1000من املدنيني 50.ي�ضاف �إىل
ذلك �أن نظام ال�سي�سي ،منذ ت�سلمه زمام احلكم ،قد �أودع ال�سجن كما تقول بع�ض التقارير نحو � 60ألف
�شخ�ص ملخالفات متنوعة ،مع ممار�سة �أ�ساليب التعذيب الأكرث وح�شية �ضدهم 51.ويختلف ذلك عما كان
حتى يف عهد الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك -ناهيك عن مرحلة ما بعد الثورة – التي ات�سمت كذلك
باملداهمات والتقييدات ،لكن النا�شطني كانوا قادرين على االحت�شاد والتح ّرك .ومن امل�ؤكد �أن ن�شاط
املعار�ضة على ال�صعيد العام �ضد الع�سكر �أو حتى مبارك نف�سه كان حافزا للقمع ،غري �أن الن�شطاء
كانوا على العموم يدركون حدود اخلطوط احلمر .وقد حتركت اخلطوط احلمر الآن وبات من ال�صعب
حتديدها �أحيان ًا .فقد �أ�صبح ب�إمكان �أي �شخ�ص �أن يواجه غ�ضب الدولة – ويتجلى ذلك يف حاالت
االختفاء الق�سري ،واالعتقال غري القانوين ،والقتل ،وال�سيما اغتيال طالب الدكتوراه الإيطايل جوليو
ريجيني على يدي �أجهزة الأمن امل�صرية العام .2016
ويف �أغلب البلدان العربية ،تتع ّر�ض ال�صحافة �إىل الهجوم على نحو مطرد .وحتى عندما تتمتّع
ال�صحافة باحلرية جزئي ّا ،كما يف الكويت ،ولبنان ،وتون�س ،ف�إن ال�صحافيني يواجهون التقييدات ،مبا
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فيها امل�ضايقات ،وال�سجن ،والقيود املفرو�ضة على حرية التعبري �إلكرتونيا ،وال يتف ّرد العامل العربي وحده
بهذه الظواهر .ويف هذه البيئة التقييدية ،برع املواطنون يف العثور على مواقع �إعالمية وم�صادر بديلة
للمعلومات – مثل تطبيقات االت�صاالت والتدوينات – للح�صول على املعلومات وبثها.
ومع �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي لي�ست بدي ًال عن حرية ال�صحافة� ،إال �أنها غدت �أداة مطلبية مهمة.
ففي اململكة العربية ال�سعودية ،انتع�شت الن�شاطية الإلكرتونية بعد العام  ،2011وبلغت �أوجها يف حمالت
مطلبية وتوعوية ناجحة عدة .وكانت حملة تويرت التي بادرت بها الن�ساء ( )#Women2Driveم�س�ؤولة
جزئي ًا عن القرار الذي �صدر يف اململكة العربية ال�سعودية برفع احلظر على قيادة املر�أة لل�سيارات يف
حزيران/يونيو  52.2018ومع �أن الدولة ال�سعودية يف ما بعد ا�ستخدمت ق�ضية حقوق املر�أة (مبا فيها حق
قيادة ال�سيارة) ل�صرف الأنظار عن النزعة ال�سلطوية املتعاظمة لويل العهد الأمري حممد بن �سليمان،
و�سيا�سة البالد اخلارجية املتعبة ،ف�إنه ال ميكن �إنكار م�ساهمة الن�ساء النا�شطات يف �إثارة االهتمام بهذه
الق�ضية با�ستخدام كل ما �أتيح لهن من �أدوات ،مبا فيها و�سائل التوا�صل االجتماعي .ويف حني يتع ّر�ض
العديد من الن�شطاء ال�سعوديني �إىل االعتقال واملحاكمة يف داخل البالد ،ف�إن �آخرين ميكنهم موا�صلة
م�شاركتهم يف املنفى – وهو تيار �شائع يف العامل العربي .ولكنهم ،مبوا�صلة عملهم يف املنفى ،مي ّثلون
حت ّدي ًا للن�شطاء �أنف�سهم .قد ات�سع نطاق تدخل العديد من احلكومات ،وجت ّلى ذلك يف قتل ال�صحايف
ال�سعودي البارز جمال خا�شقجي.

النشاط السياسي والمشاركة السياسية
�أ ّدى احتقار املواطنني لل�سيا�سيني وللأحزاب ال�سيا�سية وانعدام الثقة باحلكومات �إىل انخفا�ض ن�سبة
املقرتعني ،وال�سيما ال�شباب يف االنتخابات 53.ويعود جانب من عدم الثقة ذاك �إىل خيبة الأمل التي يح�س
بها الكثريون ،وبخا�صة الن�ساء وال�شباب ،الذين ي�ش ّكلون �شرائح �صغرية من �أع�ضاء الأحزاب ال�سيا�سية
يف املنطقة .ويظل هذا ال�شعور قائم ًا على الرغم من بع�ض التغيرّ ات يف الآونة الأخرية ،ومنها املطالبة
يف االنتخابات املحلية يف تون�س العام  2018باملنا�صفة بني اجلن�سني �أفقي ًا ال عمودي ًا فقط ،يف قوائم
54
املر�شحني يف الأحزاب.
�إن غياب القوى ال�سيا�سية البديلة يزيد من الوهن الذي �أ�صاب امل�ؤ�س�سات وي�ضاعف من عدم الثقة بها.
ويبذل املواطنون يف املنطقة ق�صارى اجلهد لإيجاد بديل للنخب احلاكمة ميكن �أن يعالج ق�ضايا ق�صور
احلوكمة والف�ساد .كما بد�أ ت�ضافر عجز الأحزاب ال�سيا�سية وعدم القدرة على التنب�ؤ بالتقلبات يف موقف
الدولة من حرية التعبري ،تدريجي ًا بتغيري طبيعة امل�شاركة .و�أخذ املواطنون بالتح ّول ،ب�صورة متزايدة،
�إىل الآليات غري الر�سمية مثل االحتجاج واملقاطعة ،وير ّكزون �أكرث من ذي قبل على ق�ضايا حمددة تتعلق
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باحلوكمة ،مثل تقدمي اخلدمة ،وبخا�صة على
تعر�ض الدميقراطية �إىل اخلطر
مع ّ
امل�ستوى املحلي .عالو ًة على ذلك ،ومع تع ّر�ض
يف جميع �أنحاء املعمورة ،ا�س ُتعي�ض عن
الدميقراطية �إىل اخلطر يف جميع �أنحاء
الدعوة �إىل الإ�صالح الدميقراطي وا�سع
املعمورة ،ا�ستُعي�ض عن الدعوة �إىل الإ�صالح
النطاق مبطالب �أب�سط.
الدميقراطي وا�سع النطاق مبطالب �أب�سط.
�أ�صبحت االحتجاجات التي تتمحور حول
مو�ضوعات حوكمية حمددة – كما هو احلال ،مثال ،يف املغرب ،وتون�س ،والأردن – �أكرث �شيوع ًا ،ويف
العامني  2016و ،2017اكت�سحت االحتجاجات املناطق اجلنوبية من تون�س ،التي كانت قد �شهدت تظاهرات
مماثلة خالل العقد الفائت ،ويف الكامور ،احتل املحتجون �أحد مرافق النفط والغاز ،ما �أ ّدى �إىل �إيقاف
الإنتاج ،وطالبوا الدولة ب�أن تقوم بتوزيع الأرباح الناجتة عن ا�ستخراج النفط والغاز يف منطقتهم ب�صورة
املوجهة �إىل الدولة – وهي �أن احلكومة
�أكرث �إن�صافا .وقد ترددت يف �أرجاء البالد �أ�صداء الر�سالة ّ
الت�ستطيع جتاهل املطالب املطروحة يف �إحدى املناطق الأكرث تهمي�شا يف البالد ،و�أن على �شركات النفط
والغاز �أن تق ّدم بع�ض املنافع �إىل ال�سكان املحليني .و�أ�سفر ذلك بدوره عن انت�شار احتجاجات �أ�ضيق نطاق ًا
يف بقاع �أخرى غري الكامور .والواقع �أن املحتجني حققوا يف ما بعد كثري ًا من املطالب التي طرحوها
على الدولة والقطاع اخلا�ص �أول الأمر ،فت�أكدت بذلك الفكرة القائلة ب�أن االحتجاجات �أكرث فعالية من
55
امل�شاركة ال�سيا�سية الر�سمية.
ويف لبنان ،انطلقت موجة من االحتجاجات حول �إدارة النفايات �أثارها املقيمون يف بريوت بعد �أن
فا�ض بهم الكيل ،فلج�أوا �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي ورفعوا �شعار «طلعت ريحتكم!» وحت ّولت احلركة
يف ما بعد �إىل حتالف �سيا�سي هو «بريوت مدينتي» �شارك يف االنتخابات النيابية يف �أيار/مايو .2018
ويف اجلزائر ،كانت االحتجاجات منذ عهد بعيد حافز ًا �أ�سا�سي ًا يدفع الدولة �إىل التح ّرك .ومع �أن فئات
م�صلحية تتبنى ق�ضايا حمددة كانت هي الفئة امل�سيطرة �إىل حد بعيد ،فقد حت ّولت تلك االحتجاجات
�إىل حركات دائمة �أو�سع نطاق ًا ،ويف غ�ضون ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،شهدت اجلزائر احتجاجات دائمة
حول ا�ستك�شاف الغاز ال�صخري ،وال�سيما حتليله وت�سييله .ونظم �أهايل منطقة �أم �صالح حركة قوية
56
جت ّلت فيها قوة املقاومة املدنية يف وجه �إجراءات الرتهيب والرتغيب املعهودة من جانب الدولة.
وباملثل ،يف املغرب ،تك ّررت االحتجاجات واتّ�سع نطاقها يف العامني  2016و 2017يف الريف ،وهي منطقة
مه ّم�شة تقليدي ًا ،وانت�شرت يف بقاع �أخرى .ف�أرغم ذلك احلكومة على اللجوء �إىل �إجراءات عالجية �سريعة
جتمع بني الوعد ب�إ�صالحات على املدى البعيد ،واملداهمات التي ت�شمل االعتقال وال�ضرب ،والرتهيب.
وتطرح ق�ضية الريف يف املغرب مثا ًال وا�ضح ًا على الكيفية التي تتقاطع فيها الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية
مع احلوكمة ال�سيئة وعدم احرتام احلقوق واحلريات الأ�سا�سية 57.ويف مطلع العام  ،2018انت�شرت
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يف املناطق ال�شرقية من املغرب حركة احتجاجية �أخرى �ضد احلوكمة ال�سيئة ،حيث طالب املواطنون
باحل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية واملزيد من فر�ص التنمية لالرتقاء باملنطقة �إىل م�ستوى مناطق
البالد الأخرى .وتبينّ هذه الأمثلة جميعها كيف يتحايل املواطنون على ال�سريورات التقليدية .فعندما
يخفق امل�س�ؤولون املنتخبون – من خالل �صناديق االقرتاع �أو ال�سريورات البريوقراطية التقليدية ،يف
االرتقاء باحلوكمة ،ف�إن املواطنني يلج�أون �إىل االحتجاج واملقاطعة لل�ضغط على احلكومات و�إرغامها على
التحرك – حتى و�إن كانت احللول م�ؤقتة.

الطريق إلى األمام
فيما ي�ستمر افتقار الربملانات العربية �إىل �سلطة احلكم احلقيقية ،ف�إن امل�س�ؤولني املحليني املنتخبني
يتمتعون يف بع�ض احلاالت بقدر �أكرب من حرية الت�صرف .وي�صدق ذلك ب�صورة خا�صة على البلدان
التي متار�س احلكومات فيها الآن قدر ًا من الالمركزية .وفيما تنخف�ض امل�ستويات الكلية للثقة والر�ضى
ب�أداء ال�سيا�سيني والإجراءات يف �أنحاء البالد ،ف�إن الالعبني ال�سيا�سيني ،من �أحزاب و�أفراد ،قد يرتقون
ب�أدائهم على ال�صعيد املحلي ببذل جهود �أكرب لتح�سني ت�سليم اخلدمات .و�سيتيح ذلك للأحزاب ال�سيا�سة
تطوير قواعدها ال�شعبية والرتكيز على ق�ضايا حوكمية حملية حمددة.
لتنمية و�سائل الو�صول �إىل اجلمهور ،ت�ستطيع الأحزاب كذلك �أن تعمل مع العبني فاعلني يف املجتمع
املدين .وعلى الرغم من ال�ضغوط التي تفر�ضها الدولة ،ف�إن بع�ض ه�ؤالء ميثلون العبني م�ستقلني قادرين
على الت�صرف عندما تف�شل الدولة .وبد ًال من �أن يكون �أحدهما بدي ًال للآخر ،ف�إن يف و�سع الأحزاب
ال�سيا�سية واملجتمع املدين �أن يعمال �سوي ًا لتعزيز مدى االنت�شار بالن�سبة �إليهما ولتطوير احلوكمة على
ال�صعيد املحلي.
�إن للدول اخليار ال�ستخدام الآليات الت�شاورية ،مثل احلوارات الوطنية حول الق�ضايا الوطنية وكذلك
احلوارات املحلية واملجال�س البلدية .وقد جل�أت بع�ض الدول العربية ،ومنها املغرب وتون�س� ،إىل �سريورات
احلوار الوطني حول ق�ضايا مثل م�شاركة ال�شباب .ويف تون�س ،مت ّثل احلوكمة الت�شاركية عن�صرا �أ�صي ًال
يف الد�ستور ،وتطرح ت�شريعات �أ�سا�سية دوري ًا �أمام املواطنني �أو اجلماعات يف جميع �أرجاء البالد لإبداء
�آرائهم فيها .وهذه ال�سريورات تعطي املواطنني الفر�صة لإبداء وجهات نظرهم وهمومهم �أو الإعراب
عن مظاملهم ،ولل�شعور ب�أنهم هم الذين ميلكون عملية �صنع القرار ال�سيا�سي .غري �أن امل�شاورات ال�شعبية
العامة قد ت�ؤدي �إىل �آثار عك�سية �إذا �أهمل را�سمو
يف و�سع املجتمع املدين والالعبني
ال�سيا�سات �آراء املواطنني .ويف و�سع املجتمع
ال�سيا�سيني العمل مع ًا لت�شجيع املواطنني
املدين والالعبني ال�سيا�سيني ،هنا �أي�ض ًا� ،أن
و�ضمان اال�ستماع �إىل �أ�صواتهم.
يعمال مع ًا لت�شجيع املواطنني و�ضمان اال�ستماع
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�إىل �أ�صواتهم .وي�ستطيع املجتمع املدين كذلك �أن ي�ساعد يف �إدارة توقعات اجلمهور حول نتائج الآليات
الت�شاورية.
الي�ستطيع املواطنون �أن يفعلوا �إال �أقل القليل ملكافحة م�ستويات القمع العالية يف املنطقة مع الإح�سا�س
ببع�ض الأمان .ولذلك ،ف�إن املجتمع الدويل يلعب دور ًا حا�سم ًا يف توجيه �أ�صابع االتهام ،علن ًا ،وب�صورة
خا�صة� ،إىل الدول العربية على ما تقوم به من انتهاكات .وبو�سع املجتمع الدويل كذلك �أن يدعم و�سائل
الإعالم املحلية والعاملية واملجتمع املدين الذي ير ّكز على ح�صول و�سائل الإعالم على املعلومات ،وعلى
حرية ال�صحافة� .إن م�ساعدة هذه اجلماعات على بناء قدراتها وتزويدها بالدعم الالزم قد يتيحان لها
�أداء دورها ،وبخا�صة يف جمال توثيق املخالفات واملفا�سد حيثما �أمكن ذلك.

فعالية الحكومة
غالب ًا ما تبحث احلكومات ،عند مواجهتها لتحديات تزويد اخلدمة ،عن حلول التعالج ق�ضية امل�ساءلة
اجلوهرية.
لقد بد�أت الإمارات العربية املتحدة ،وهي من �أغنى بلدان املنطقة وحكومتها من الأف�ضل يف جمال
تزويد اخلدمات ،بتطبيق نظام طوعي لتحديد املراتب لتطوير �أداء القطاع العام يف  58.2011وق ّدم
التدريب جلميع امل�ؤ�س�سات التي حددت مراتبها وفقا لقدرتها على تزويد املعلومات ،واالرتقاء بالقدرات
وتقدمي خدمات مر�ضية متاما 59.لكن بالن�سبة �إىل حكومات �أخرى ،كما يف الكويت واململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إن فعالية احلكومة ال عالقة لها مب�ستوى املوارد .فعلى الرغم من وفرة املوارد ،ف�إن اململكة
العربية ال�سعودية والكويت �أخفقتا يف الأداء على م�ستوى الإمارات العربية املتحدة وقطر ،بل �إن دو ًال ذات
موارد حمدودة ،مثل الأردن ،واملغرب ،وتون�س ،تتم ّيز ب�أداء مماثل لأداء اململكة العربية ال�سعودية .لكن
ح�سنت فيها احلكومات من ف ّعاليتها مبرور الوقت ،ف�إن املواطنني الزالوا ي�شعرون
حتى يف الدول التي ّ
بخيبة الأمل �إزاء ما يلم�سونه من انعدام التق ّدم.
تحديات تزويد الخدمات

خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حققت بع�ض احلكومات العربية �إجنازات مهمة يف جمايل ال�صحة
والتعليم ،فا�ست�أ�صلت عدد ًا من الأمرا�ض ال�سارية ،وخف�ضت من املعدالت املرتفعة لوفيات الر�ضع
وتي�سر احل�صول على الدواء ،واال�ستثمار يف بناء �أو تطوير �أو�ضاع
والأمومة من خالل رفع م�ستوى الوعيّ ،
امل�ؤ�س�سات الطبية ،وتعزيز ا�ستكمال الدرا�سة االبتدائية 60.لكن على الرغم من هذه التح�سينات ،الزال
املواطنون ي�شعرون بخيبة الأمل جتاه ق�صورها ،وال�سيما يف ظل البالغيات اخلطابية وحماوالت الإ�صالح
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التي ال نهاية لها على ما يبدو.
�سعت املغرب والأردن �إىل حت�سني م�ستوى اخلدمات الأ�سا�سية عرب �سل�سلة من الإ�صالحات يف �أوائل
العقد الأول من القرن احلايل .غري �أن ق�ص�ص النجاح املتم ّيزة يف الإ�صالحات يف جمايل الرعاية
ال�صحية والتعليم ،تبينّ التفاوت يف م�ستوى التنمية يف الدول التي تت�صدر قائمة بلدان الإقليم التي تت�سم
بالتهمي�ش وبانت�شار االحتجاجات املحلية .ففي املغرب ،تتفاوت معدالت النمو بدرجات ملمو�سة .نفاذ كل
جهة �إدارية عن �أخرى من حيث اخلدمات الأ�سا�سية ،ومن بينها ال�صحة العامة والتعليم ،والنقل ،وحتى
تو ّفر مياه ال�شرب .ويف درعة تافياللت ،التي ُتع ّد تاريخي ًا �إحدى اجلهات الإدارية الأفقر يف املغرب،
61
يتخ ّلف م�ستوى النفاذ �إىل الرعاية ال�صحية عما هو عليه يف اجلهات الأخرى مبا يعادل  30يف املئة.
والعجب �إذ ًا من �أن درعة تافياللت قد �شهدت �سل�سلة من االحتجاجات العام � ،2017إزاء غياب النفاذ
�إىل رعاية �صحية نوعية �أول الأمر ،ثم �إزاء ق�صور النفاذ �إىل مياه ال�شرب.
اجلدول 4

الرتتيب على �س ّلم فعالية احلكومة ح�سب تقديرات البنك الدويل

الدولة

م�ؤ�شة فعالية
احلكومة ()2010

م�ؤ�شر فعالية
احلكومة (�)2016أ

اجلزائر

-0.54

مرتبة فعالية
احلكومة
()2016ب
124

البحرين

0.32

63

0.46

م�صر

-0.66

139

-0.37

العراق

-1.26

176

-1.2

الأردن

0.14

75

0.1

الكويت

-0.18

101

0.17

لبنان

-0.53

123

-0.28

ليبيا

-1.89

191

-1.1

املغرب

-0.1

92

-0.1

ُعمان

0.19

71

0.38

فل�سطني

-0.62

136

-0.37

قطر

0.75

46

0.85

اململكة العربية ال�سعودية

0.24

67

0

-0.48

امل�سار املنحني
لفعالية احلكومة

()2016-2010

--
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�سورية

-1.82

189

-0.61

تون�س

-0.21

105

0.22

الإمارات العربية املتحدة

1.41

22

0.9

اليمن

-1.82

190

-1.02

الواليات املتحدة

1.48

19

1.56

اململكة املتحدة

1.61

16

1.57

فرن�سا

1.41

20

1.43

�أملانيا

1.74

13

1.57

�أ البيانات الواردة يف هذا اجلدول م�ستمدة من:

«Global Effectiveness - Country Rankings,» World Bank, https://www.theglobaleconomy.com/
rankings/wb_government_effectiveness/.

ّ
مت ت�صنيف الدول على مقيا�س يرتاوح بني ( 2.5الأكرث فعالية) و( -2.5الأقل فعالية) وكان املعدل للعام  2016هو .-0.02
ويعك�س ذلك املدركات عن نوعية اخلدمات العامة ،ونوعية اخلدمة املدنية ودرجة ا�ستقالليتها وعدم ت�أثرها بال�ضغوط
ال�سيا�سية ،ونوعية �صياغة وتنفيذ ال�سيا�سات ،ودرجة م�صداقية التزام احلكومة بهذه ال�سيا�سات.
ب �صنفت الدول على �س ّلم من � 1إىل  193درجة ،حيث مي ّثل الرقم  1الأكرث فعالية ،والرقم  193الأقل فعالية.

تعمل احلكومتان امل�صرية واللبنانية على خف�ض توقعات املواطنني بالتدريج من ناحية تزويد اخلدمات
يف البلدين .وقد تدنت بع�ض م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية يف م�صر يف �أعقاب ثورة العام  ،2011فيما �أعاد
الع�سكر اال�ستقرار �إىل البالد ،لكنهم واجهوا �صعوبة يف توفري اخلدمات .ويرى �أحد ال�شباب امل�صريني �أن
«حكومة ال�سي�سي قد حولت توقعات املواطنني من ت�سا�ؤالت حول احلوكمة وتزويد اخلدمات �إىل ت�سا�ؤالت
حول الأمن واال�ستقرار» 62.ومل يعد امل�صريون يتوقعون احل�صول على فر�ص العمل ،بينما تقوم احلكومة
برفع الدعم �شيئ ًا ف�شيئ ًا .وتعك�س هذه اجلهود املتد ّرجة حتديات �أمنية كربى (مثل انعدام اال�ستقرار
يف �سورية وظهور الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا ،واجلماعات املنت�سبة لها يف لبنان ،و�سيناء ،وال�ساحل
الأفريقي) ،لكنها مت ّثل كذلك نزوع احلكومة �إىل التذرع بالأمن واعتباره طرف ًا يف معادلة اال�ستقرار
واالزدهار.
ويف لبنان ،وهو البلد الذي عانى حرب ًا �أهلية �شر�سة ،يعطي املواطنون الأولوية للأمن والتنمية
63
االقت�صادية على تزويد اخلدمات ،وهم م�ستعدون لقبول م�ستوى �أقل من اخلدمات مقابل الأمن،
فيما حتول املح�سوبية والف�ساد دون قيام احلكومة بتطوير فعالياتها .وقد تعاظمت مدركات املواطنني
لفعالية احلكومة يف العام  2006عندما تعثرّ تزويد اخلدمات جراء التناحر ال�سيا�سي ،والأزمة احلكومية
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الالحقة ،واخلالف احلكومي امل�ستحكم 64.ومنذ العام  ،2011متخ�ض تدفق الالجئني ال�سوريني عن
تعاظم الأعباء التي تثقل كاهل احلكومة املنهكة ،والنفاذ غري املتكافئ للخدمات العامة يف �شتى
املحافظات اللبنانية.
ثمة فجوة عري�ضة و�آخذة باالت�ساع بني ما تعد به احلكومات وما تق ّدمه .و�سنة بعد �سنة ،ينفذ �صرب
املواطنني الذين مافتئوا ،يف جميع �أرجاء املنطقة ،ينتظرون تغري ًا ملمو�س ًا يف حياتهم اليومية .وعلى حد
تعبري �أحد ال�شباب امل�صريني« ،ف�إن انقطاع الكهرباء يف املناطق احل�ضرية ،بالن�سبة لكثري من ال�شباب
امل�صريني ،ميثل خط ًا �أحمر ،يدفع �أغلب
قد يف�ضي ت�ضافر عجز احلكومة
امل�صريني غري امل�س ّي�سني �إىل الت�س ّي�س» .وقد
ومتلمل اجلماهري ّ
مزيد من
املطرد �إىل ٍ
يف�ضي ت�ضافر عجز احلكومة ومتلمل اجلماهري
االحتجاجات ويدفع بع�ضهم �إىل �أ�ساليب
ّ
مزيد من االحتجاجات ويدفع
املطرد �إىل
ٍ
راديكالية �أكرث لإحداث التغيري.
بع�ضهم �إىل �أ�ساليب راديكالية �أكرث لإحداث
التغيري .ويف تون�س ،يقال �إن بع�ض الثوريني يف
املناطق املهم�شة يف اجلنوب والداخل يلتحقون ب�صفوف الدولة الإ�سالمية يف ليبيا �أو �سورية – ال ب�سبب
�إيديولوجية دينية م�شرتكة ،ولكن ب�سبب الي�أ�س ،والإحباط ،والإح�سا�س ب�أن احلكومة الدميقراطية التي
نا�ضلوا لإقامتها مل تفعل �إال �أقل القليل لتح�سني م�ستوى معي�شتهم 65.ي�ضاف �إىل ذلك �أن طبيعة حاجات
حت�سن نوعية احلياة لديهم.
املواطنني يف بع�ض البلدان قد تغيرّ ت ب�صورة ملحوظة مع ّ
كيفية استجابة الحكومات

ترفع حكومات عربية عديدة ،على نحو متزايد� ،شعار الالمركزية بو�صفه الطريق �إىل االرتقاء مب�ستوى
احلوكمة وتعزيز التنمية .ففي املغرب ،و�ضع امللك حممد ال�ساد�س يف مطلع العقد الأول من هذا القرن
ّ
خمطط ًا �أولي ًا لتطبيق الالمركزية ،كما �أن التعديل الد�ستوري للعام � 2011أر�سى قواعد متينة لدولة
مغربية المركزية .ومع �أن هذه اخلطط ّ
تب�شر باخلري – بل �إن بلدان ًا �أخرى مثل تون�س حتاول حماكاتها
– �إال �أن التنفيذ الزال �أمر ًا مع ّلق ًا .ومن التحديات التي تواجه الالمركزية غياب الإرادة ال�سيا�سية
لتفوي�ض حقيقي لل�صالحيات �إىل الهيئات الإدارية الأدنى مرتبة� ،أو توزيع املوارد املالية ال�ضرورية على
املحافظات الطرفية ،كما هو احلال يف تون�س .عالو ًة على ذلك ،من املحتمل �أن تكون التحديات الأ�سا�سية
التي ُت ْبتلى بها احلكومة املركزية قائمة كذلك يف امل�ستويات املحلية �أو املناطقية لأن الثقافة ،والأجندات،
والأولويات ال�سيا�سية لي�ست خمتلفة على الأرجح بني هذه وتلك.
واحلل الآخر الذي يجري الرتويج له هو احلكومة الإلكرتونية� ،أو َر ْقمنة العملية البريوقراطية عن
طريق �إعداد من�صات �إلكرتونية لتي�سري و�صول املواطنني وعامة النا�س �إىل املعلومات احلكومية .وتقوم
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حكومات عديدة بالرتويج ملبادرات احلكومة الإلكرتونية لتن�سيق وتو�ضيح العمليات البريوقراطية ،واحلد
املن�سقة يف البحرين
من الف�ساد ،وتطوير الفعالية .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن من�صات احلكومة الإلكرتونية ّ
تطرح �إجراءات �أب�سط لطلب الوثائق الر�سمية .وقد �سعت احلكومة �إىل تطوير نظام املن�صات ب�إطالق
حمالت عدة لزيادة الوعي ولرتويج ا�ستخدامها 66.بيد �أن املدركات حول فعالية حكومة البحرين بقيت،
�إىل حد كبري ،على حالها ،ورمبا تعك�س عوامل م�ؤثرة �أخرى ،مثل الإجراءات امل�شددة يف ميدان احلريات
املدنية ،وال�سيا�سات التمييزية القا�سية التي متار�سها احلكومة.
تظل هذه احللول جمرد �إجراءات م�ؤقتة يف غياب امل�ساءلة .وتطرح �أقطار اخلليج مثا ًال م�شهود ًا على
كيفية ا�ستخدم احلكومات ملواردها املالية ،ب�صورة ف ّعالة ،لتحا�شي امل�ساءلة واملحا�سبة .ف�أخذت تنفق
ب�صورة ا�سرتاتيجية لكي تتج ّنب ال�سخط ال�شعبي وت�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي .ففي �أعقاب انتفا�ضات
العام  2011يف املنطقة ،حاولت بلدان اخلليج كافة �أن تط ّور فعالية حكوماتها كي تتفادى ماي�شبه الثورتني
التون�سية وامل�صرية وتواجه التحديات الأخطر يف البيئة االقت�صادية العاملية .ويف العام  ،2011وعدت
اململكة العربية ال�سعودية ب�أنها �ستنفق ثمانني مليار دوالر لإ�صالح القطاع العام ،وك�شفت النقاب ،يف وقت
الحق ،عن خطط �إ�صالحية كربى عدة لإقناع مواطنيها بقبول تخفي�ض النفقات .ومع �أن هذه الإجراءات
مل تتمخ�ض عن تغيريات ملمو�سة حتى الآن ،ف�إنها مل ت�ؤ ِّد كذلك �إىل �أية قالقل رئي�سة .وعلى العك�س من
ذلك ،ف�إن البحرين ،التي التتمتع بوفرة املوارد مثل اململكة العربية ال�سعودية وقطر ،الزالت تعتمد على
القمع لإخ�ضاع املواطنني.
�إن م�ستقبل �أ�سواق النفط العاملية امل�شكوك فيه وتعاظم ال�ضغوط على امليزانيات املالية – جراء ارتفاع
الإنفاق االجتماعي وانخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي – قد دفع �أقطار اخلليج �إىل �صوغ خطط طموحة
لتحويل اقت�صاداتها وتعديل عقودها االجتماعية� .إن ر�ؤية  2030يف البحرين (املتبناة العام ،)2008
ور�ؤية اململكة العربية ال�سعودية ( 2030املتبناة العام  ،)2016ور�ؤية الإمارات العربية املتحدة 2021
(املتبناة العام  ،)2010ور�ؤية الكويت ( 2035املتبناة العام  ،)2017ور�ؤية ُعمان ( 2020املتبناة العام
 ،1995واملح َّدثة العام  ،)2016ور�ؤية قطر (املتبناة العام  ،)2008ت�شرتك جميعها يف الرتكيز على
االرتقاء بفعالية احلكومة وتزويد اخلدمات .غري �أن هذه البلدان ت�شهد م�ستويات هائلة من الالم�ساواة
االجتماعية ،وب�أقل القليل من امل�ساءلة ال�سيا�سية �أو احلريات املدنية .ويو ّلد ذلك �سخط ًا من نوع خمتلف،
يعطي الأولوية لرغبة املواطنني يف نيل املزيد من احلريات املدنية وامل�شاركة يف عملية �صنع القرار ،على
ح�ساب �أداء احلكومات.
الطريق إلى األمام

ميكن لعملية الالمركزية �أن تكون هي ال�سبيل املي�سر حلكومة �أف�ضل على امل�ستوى املحلي� ،شرط تو ّفر
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املخ�ص�صات
املوارد املنا�سبة والإرادة ال�سيا�سية .كما �أن بناء القدرات لدى املجال�س املحلية وتوفري برامج ّ
املالية التناف�سية التي تعلي من �ش�أن املبادرات واملبتكرات يف �أو�ساط الفاعلني املحليني� ،ست�سمح بقدر
�أكرب من متلك التنمية املحلية وتبنيها ،و�ستجعل من ال�سهل معاجلة الإجحاف الذي يح�س به ال�سكان
املع ّر�ضني �إىل الإغفال والتجاهل.
قد يكون الرتكيز على احلوكمة يف اجلهات الإدارية الفرعية ،واحل�ضرية وامل�ستويات املحلية ،وحول
ق�ضايا حمددة ،مثل الرعاية ال�صحية والتعليم ،منطلق ًا �أولي ًا ممكن ًا لالعبني الذين يريدون االرتقاء
بفعالية احلكومة ومواجهة غياب اخلدمات الأ�سا�سية .وقد ي�ساعد ذلك يف �إبراز املكانة ال�سيا�سية ،ويو ّفر
�أو رمبا ي�ستعيد بع�ض الثقة بامل�س�ؤولني املنتخبني.
ت�ستطيع الدول كذلك �أن تبذل اجلهود الرامية �إىل مكاف�أة الأداء اجل ّيد الف ّعال على جميع امل�ستويات
البريوقراطية الإدارية ،وبخا�صة ،امل�ستوى املحلي ،لت�شجيع القوى العاملة العامة الأف�ضل �أدا ًء ،وتوفر
للمواطنني الإح�سا�س با�ستجابة احلكومة.
كما �أن يف و�سع �أدوات �أخرى ،مثل الربنامج الذي يجري تنفيذه يف تون�س ،للتمييز الإيجابي� ،أن ت�ساعد
على توليد النوايا احل�سنة بني ال�سكان 67.وحتاول هذه العملية و�أمثالها مواجهة التهمي�ش اجلهوي الطويل
الأمد عرب �إعطاء الأولوية يف توزيع املوارد للمناطق التي تع ّر�ضت ،تقليدي ًا� ،إىل الإغفال والتجاهل ،وعرب
تقدمي مكاف�أة مالية للجهات التي تلتزم مبعايري �سيا�سية واقت�صادية-اجتماعية حمددة ،مايخلق دورة
�إيجابية للتنمية اجلهوية.
ينبغي على املنظمات غري احلكومية املم َّولة دولي ًا �أو حملي ًا �أن تنظر يف حتويل امل�ساعدات عرب القنوات
املحلية للتغ ّلب على عجز البريوقراطيات الإدارية الوطنية ول�ضمان ال�سيطرة املحلية على اتخاذ القرارات
املحلية.

الرقابة على الفساد
�إن الف�ساد ،الذي يعرفه البنك الدويل ب�أنه «�إ�ساءة ا�ستخدام املن�صب يف القطاع العام لتحقيق مكا�سب
خا�صة» ،ي�صيب احلكومات بال�شلل ويغ�ضب املواطنني 68.يف جميع �أرجاء العامل العربي ويف امل�سح
الذي �أجرته م�ؤ�س�سة كارنيغي العام  2016حول احلوكمة على قادة الر�أي العرب ،ر�أى ما يقارب ن�صف
69
امل�ستجيبني ،وعددهم � ،103أن الف�ساد ميثل واحدة من الق�ضايا الثالث الأكرث �إحلاح ًا يف املنطقة.
وتتج ّلى يف البلدان العربية م�ستويات �شتى من الف�ساد ،ت�ضم الف�ساد ال�صغري الطفيف ،مثل ر�شوة �شرطي
املرور؛ والف�ساد املتو�سط ،كاملحاباة واملح�سوبية يف ممار�سات التوظيف؛ والف�ساد الأكرب ،مثل توزيع
املوارد غري القانوين على جماعة �إثنية �أو دينية �أثرية� ،أو ال َق ْر َ�ضبة واالختال�س التام.
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اجلدول 5

مراتب مدركات الف�ساد بح�سب بيانات منظمة ال�شفافية الدولية
الدولة

اجلزائر
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فل�سطني
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
�سورية
تون�س
الإمارات العربية املتحدة
اليمن
الواليات املتحدة
اململكة املتحدة
فرن�سا
�أملانيا

الدرجة على م�ؤ�شر
م�ؤ�شر ترتيب مدركات
الف�ساد بح�سب منظمة
مدركات الف�ساد بح�سب
منظمة ال�شفافية الدولية ال�شفافية الدولية ()2017
(�)2017أ
33

112

36

103

32

117

18

169

48

59

39

85

28

143

17

171

40

81

44

68

n/a

n/a

63

29

49

57

14

178

42

74

71

21

16

175

75

16

82

8

70

23

81

12

�أ البيانات الواردة يف هذا اجلدول م�ستمدة من« :م�ؤ�شر مدركات الف�ساد  ،»2017منظمة ال�شفافية الدولية� 21 ،شباط/
فرباير ،2018

_https://www.transparency.org/news/pressrelease/2017_Corruption_Perceptions_Index_Press
Release_AR.
هذا امل�ؤ�شر ،الذي ي�ص ّنف  180دولة ومنطقة بح�سب م�ستوى مدركاتها عن الف�ساد يف القطاع العام ،ي�ستخدم مقيا�ساً
يرتاوح من �صفر �إىل  ،100حيث مت ّثل النقطة ال�صفر «الأكرث ف�ساداً» والنقطة « 100الأكرث نزاهة».
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�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،على الرغم من �أن م�ستويات الف�ساد قد التكون �آخذة بالتزايد ،ف�إن مدركات اجلمهور
عن الف�ساد تتزايد بالفعل .وبينما يجمع �أغلب املواطنني يف املنطقة داخل احلكومة وخارجها ،على �أهمية
مكافحة الف�ساد ،ف�إن اجلهود املبذولة يف هذا املجال قد ُمنيت �إىل حد كبري بالف�شل.
70
لقد �أ�صبح الف�ساد نظام ًا قائم ًا بنف�سه ،وغدا ،على حد تعبري �أحد الأكادمييني امل�صريني ،من
«اخل�صائ�ص الأ�صيلة» لأنظمة احلكم يف املنطقة .وبا�ستثناء تون�س كحالة متميزة ،تتج ّلى يف الدول
العربية ت�شكيلة من املظاهر الأوتوقراطية التي ترتبط بالف�ساد .ففي الأنظمة ال�سلطوية ،تتح ّكم النخب
بجميع روافع ال�سلطة �إىل حد ما .واملواجهة الف ّعالة للف�ساد يف املنطقة التتطلب الإ�صالحات القانونية
وح�سب ،مثل �إقرار القوانني املت�صلة بحرية املعلومات� ،أو احللول التكنولوجية مثل مبادرات احلكومة
الإلكرتونية ،بل ت�ستلزم كذلك تغري ًا جوهري ًا يف الثقافة ال�سيا�سية التي يرتعرع فيها الف�ساد .ويف بلدان
عديدة ،مثل دول اخلليج ،ولبنان ،واملغرب ف�إن معاجلة الف�ساد �ستلحق ال�ضرر بالنخب احلاكمة التي تفيد
من الو�ضع القائم .غري �أن الف�شل يف مواجهة هذه امل�شكلة قد ي�ؤدي �إىل عدم اال�ستقرار الذي قد يلحق
�ضرر ًا �أكرب مب�صالح النظام والنخب .وت�سيطر النخب غالب ًا على املنافذ الإعالمية ،والقطاع اخلا�ص،
وال�صناعات املفتاحية ،ويف بع�ض الأحيان ،على منظمات املجتمع املدين ذات النفوذ .وت�ستطيع بهذه
الو�سائط ت�أخري القوانني الت�شريعية والإجراءات الق�ضائية.
متيل الدول العربية �إىل ت�شغيل قطاعات عامة عري�ضة ومرتهلة ،ويكمن هنا واحد من القوى املح ّركة
للف�ساد 71.ويف الدول الغنية بالنفط ،يتو ّلد الف�ساد كذلك من توزيع الريع 72،وكما يالحظ �أحد الن�شطاء
اللبنانيني ،ف�إن «غياب نظام التوظيف القائم على اجلدارة يف الإدارة العامة ،وانت�شار املح�سوبية
واملحاباة ،واالعتبارات الطائفية ،ت�ؤدي غالب ًا �إىل ا�ستخدام املوظفني املدنيني غري امل�ؤهلني الذين
ي�ساهمون يف ممار�سات الف�ساد �أو يت�سترّ ون عليها» 73.وتف�ضي املح�سوبية �إىل �إقامة دوائر مفرغة من
البريوقراطيني من ذوي الكفاءة املتدنية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تقوي�ض الثقة بامل�ؤ�س�سات ،وي�سفر بدوره
عن تغذية الف�ساد و�إنعا�شه.
ُم ْض َمرات الفساد

الف�ساد باهظ الكلفة .فبالإ�ضافة �إىل �أنه ي� ّشوه النمو االقت�صادي يف الدولة �أو يف ال�صناعة ،ف�إن
«ال�شركات �ستفقد احلوافز لتح�سني نوعية املنتجات ،كما �ستتوقف مبتكرات ومكا�سب الإنتاجية الواردة
من ال�شركات اجلديدة .وبعبارة �أخرى ،ف�إن [الف�ساد] يق ّو�ض تناف�سية االقت�صاد ويعيق اال�ستثمار وخلق
الوظائف» 74.وقد ب ّينت �إحدى الدرا�سات �أن انخفا�ض م�ستوى عوائد ال�ضريبة يف العامل العربي كذلك
75
تعود ،جزئيا� ،إىل الف�ساد.
وذلك مثري للقلق ب�شكل خا�ص �إذا �أخذنا باالعتبار �أن عدم قدرة البلدان الغنية املوارد يف املنطقة على
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االعتماد على املوارد الهيدروكربونية التي يت�ضاءل خمزونها ب�سرعة والتي �شهدت عوائدها انخفا�ض ًا
ملحوظ ًا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .ووفقا لأحد التقارير« ،ففي البلدان التي حتتوي على احتياطات
�ضخمة من النفط والغاز ،مثل اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن رفع عوائد ال�ضريبة �أقل �إحلاح ًا وا�ستعجا ًال،
مع �أن ذلك �ضروري لأغرا�ض اال�ستدامة النقدية يف املدى البعيد» ،وال�سيما �إذا �أخذنا باالعتبار الزيادات
76
الكبرية يف الإنفاق التي �شهدناها منذ بداية الربيع العربي.
وميكن للف�ساد �أن يخ ّلف تداعيات تلحق ال�ضرر بالناحية الأمنية كذلك .فهو يف�سح املجال للمتاجرين
باملح ّرمات – كالأ�سلحة ،واملخدرات ،والب�شر – لإدخال املمنوعات �إىل البالد .وتراخي الرقابة على
77
احلدود ،الناجم عن نظام قائم على الر�شوة ،قد يي�سر عمليات تبيي�ض الأموال وانت�شار الإرهاب.
وكما يالحظ �أحد حمللي الق�ضايا الأمنية يف تون�س ،ف�إن نقاط املراقبة واحلماية على احلدود ال قيمة
لها �إذا وا�صل موظفو اجلمارك ممار�ساتهم الفا�سدة و�سمحوا لل�سلع املمنوعة بالعبور 78.عالو ًة على
ذلك ،ف�إن املواطنني الذين ي�شعرون بالريبة والعداء جتاه احلكومات التي يعتربونها فا�سدة قد يكونون
�أكرث ا�ستعدادا لالن�ضمام �إىل اجلماعات املتطرفة التي قد تزعم �أنها حتارب الزعماء الفا�سدين �أو تربر
ن�شاطا �آخر يلحق ال�ضرر بالدولة �أو مب�صاحلها 79.وتبينّ بع�ض الدرا�سات كذلك �أن يف البلدان العربية
قطاعات �أمنية رثة ذات قدرة رقابية متوا�ضعة وتفاعل حمدود مع اجلمهور ،وهو ما يهدد بانت�شار الف�ساد
داخل هذه القطاعات 80.وقد �أو�ضح تقرير منظمة ال�شفافية الدولية للعام � 2013أن اجلزائر ،وم�صر،
81
وليبيا ،و�سورية ،واليمن قد بلغت مرحلة حرجة يف التع ّر�ض �إىل خماطر الف�ساد.
ميكن �أن ي�ؤدي الف�ساد كذلك �إىل تخفي�ض جودة امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وال�سيما الأجهزة الإدارية
البريوقراطية .فعندما يعتاد البريوقراطيون على ممار�سة الف�ساد ،يغدو من ال�صعب تطبيق ال�سيا�سات
العامة التي تعمل ل�صالح الدولة واملواطنني .ويف البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة� ،أ�سفر انهيار النظام
الريعي �إىل مزيد من الف�ساد ،وغدا بالتايل �أكرث حت ّيز ًا �ضد العمال الوافدين واملرتزقة وغري املواطنني
الذين يتناف�سون على موارد �آخذة بالتناق�ص ب�صورة متزايدة.
الطريق إلى األمام

تتط ّلب مكافحة الف�ساد �إطار ًا قانوني ًا حمكم ًا،
تتط ّلب مكافحة الف�ساد �إطار ًا قانوني ًا
مبا فيه الت�شريعات اخلا�صة بالنفاذ �إىل
حمكم ًا.
املعلومات والإف�صاح عن الذمة املالية ،والهيئات
الق�ضائية والتخ�ص�صية القوية القادرة على
حماكمة اجلرائم املت�صلة بالف�ساد .ويف غياب امل�ساءلة واملحا�سبة ،وحتكيم املواطنني والإرادة ال�سيا�سية
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الالزمة لتطبيقها ،ف�إن النفاذ �إىل قوانني املعلومات و�إجراءات ال�شفافية القانونية� ،ستكون خالية من �أي
معنى.
ومن الأدوات املُمكنة يف هذا ال�سياق �إقامة هيئة وطنية م�ستقلة ملكافحة الف�ساد ،كما يف تون�س ،حيث
مت ّول احلكومة الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد التي ت�ؤدي مهماتها بو�صفها كيان ًا م�ستق ًال للتحقيق يف
ق�ضايا الف�ساد 82.لكن جناح هذه الهيئات مرهون با�ستقاللها ال�سيا�سي ،وبدعمها بالكوادر واملوارد
املنا�سبة للتعامل مع ما ي�شكل يف الغالب �أعداد ًا �ضخمة من احلاالت املت�أخرة.
من الآليات الأخرى ،التي �أتت ثمارها يف مكافحة الف�ساد يف مناطق �أخرى من العامل ،عمليات
احلكومة الإلكرتونية و�إجراءاتها� .إن رقمنة العمليات الإدارية البريوقراطية ،مثل العمليات اجلمركية،
والت�سجيل التجاري و�إجراءات ال�شراء ميكنها �أن تعيق الفر�ص ملمار�سة الر�شوة ،واملح�سوبية ،وال�صفقات
اجلانبية ب�إخ�ضاع جميع املبادالت ملتطلبات املن�صات التي التراعي امل�شاعر وامليول الإن�سانية .وقد التكون
�إجراءات احلكومة الإلكرتونية منا�سبة يف جميع الظروف ،غري �أن الدول العربية التي قامت برقمنة
وت�شجع النا�س على �إجراء معامالتهم
�أعمالها والإعالن عنها �ستبعث الطم�أنينة والثقة يف النفو�سّ ،
العاملية عرب القنوات الر�سمية املنا�سبة.
ينبغي على اجلماهري العربية (وكذلك املنظمات العاملية مثل منظمة ال�شفافية الدولية) �أن توا�صل
ال�ضغط على القادة العرب ال�ستئ�صال الف�ساد ،حتى بطرائق ب�سيطة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �إدراك الرابطة
بني الف�ساد والأمن والف�ساد والرتدي االقت�صادي من �ش�أنه �أن يحفز العمل .ويجب على املجتمع املدين
والالعبني الدوليني �أن يكثفوا التغطية الإعالمية والدبلوما�سية حلاالت الف�ساد ،لأن �أنظمة احلكم
تهتم بعر�ض �صورة طيبة عن نف�سها ،حمليا وعامليا .وطرح مناذج �إيجابية عن اجلهود املبذولة ملكافحة
الف�ساد.

خاتمة
�إن العالقات بني القادة واملواطنني العرب �آخذة بالتغري منذ انتفا�ضات العام  .2011ذلك �أن الغبطة
الغامرة والآمال العري�ضة التي راودت اجلماهري بربيع دميقراطي �سرعان ما انح�سرت .وبعد ما يقرب
من ثماين �سنوات ،الزالت م�شاعر الغ�ضب واخليبة التي �أدت �إىل الثورة ،واالحتجاج ،واحلرب ،تغتلي يف
النفو�س .ويف جميع �أرجاء املنطقة ،نفذ �صرب
الغ�ضب وال�سخط الدائم يدفعان
املواطنني على حكومات يعتربونها غري ف ّعالة،
املواطنني �إىل البحث عن م�سارات جديدة
وفا�سدة ،وال تخ�ضع �إىل امل�ساءلة .هذا الغ�ضب
لإعادة ت�شكيل عالقتهم بالدولة.
وال�سخط الدائم يدفعان املواطنني �إىل البحث
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عن م�سارات جديدة لإعادة ت�شكيل عالقتهم بالدولة .ويف تلك الأثناء تنا�ضل الدول للتك ّيف مع الأو�ضاع،
تق�صر يف ذلك ،ويف �أح�سن احلاالت تف�شل يف الوفاء بوعود الإ�صالح التي قطعتها على نف�سها
وكثري ًا ما ّ
� ،أو تلج�أ �إىل القمع والعنف يف �أ�سو�أها -ويف احلالتني يزداد ات�ساع ال�شقة بني املواطنني والدولة.
يتط ّلب الت�صدي لهذه التحديات ،كما يرى تقرير �أ�صدره مركز بلفر العام  2016مزيد ًا من العمل
اجلاد وعقد ًا اجتماعي ًا جديد ًا «يدفع باملنطقة نحو نظام �سيا�سي �أكرث انفتاح ًا واقت�صاد �أكرث تناف�سية،
حيث ت�ؤدي الدولة دور ًا تنظيمي ًا وا�سرتاتيجي ًا �أكرث ي�ستهدف �ضمان جمال �أو�سع لقطاع خا�ص �أكرث
83
ديناميكية».
يف كثري من احلاالت ،يظل هذا العقد االجتماعي بعيد املنال ،ففي �أحد طريف هذا الطيف ،مت�ضي
دول مثل م�صر والبحرين قدم ًا وبقوة ون�شاط ،يف تنفيذ الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية الكفيلة
بت�أمني اال�ستقرار وتزويد ال�شعب باخلدمات ب�صورة ف ّعالة .ويف الطرف الآخر ،تتح ّرك تون�س ببطء
باجتاه الدميقراطية اللربالية يف املجال ال�سيا�سي والإ�صالحات االقت�صادية ال�ضرورية ،بينما جتهد
كذلك لتلبية مطالب اجلمهور ،وهو ماي�ؤدي كذلك �إىل فجوة عري�ضة من الريبة وعدم الثقة بني ال�شعب
وحكومته.
على احلكومات يف العامل العربي ب�أ�سره �أن تدرك �أن العالقة بني الدولة وال�شعب �ستوا�صل التدهور
ما مل تتم معاجلة ثالث ق�ضايا :النفاذ �إىل مراكز اتخاذ القرار ،والتزويد الف ّعال للخدمات ،ومكافحة
الف�ساد .ولي�س هناك من حل فوري لأي من هذه التحديات ،غري �أن يف و�سع احلكومات ،واملجتمع املدين،
والأ�سرة الدولية �أن تعمل �سوي ًا لبلورة خطوات متدرجة لالرتقاء باحلوكمة ،وتوفري ال�سلع واخلدمات
النوعية وا�ستئ�صال الفقر يف املنطقة ب�أ�سرها .وب�صرف النظر عما قد يحمله امل�ستقبل للمنطقة ،فمن
امل�ؤكد �أن هذه اخلطوات الثالث �ستخفف من �أ�سو�أ النتائج املمكنة.
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االستقالل القضائي في مصر – إلى أين؟

سحر عزيز

هيئة الق�ضاء امل�صرية م�ؤ�س�سة تابعة للدولة ت�ضم النخب وح�سب ،ولي�س ثمة مايح ّفز
الق�ضاة على تغيري الو�ضع القائم ب�صورة جذرية ،فهم موظفون مدنيون يتمتعون مبنزلة
اجتماعية متم ّيزة ويتقا�ضون �أجوراً عالية .ومن هنا ،ف�إن مايح ّد من ا�ستقالل الق�ضاء ،حكماً،
هو نظام الدولة ال�سيا�سي .وحيث �إن ال�سلطة الرئا�سية بلغت ذروتها يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن
الآليات القانونية يجري تعزيزها لإ�سكات املجتمع املدين ،الذي لعب تاريخياً ،دور الرقيب
على احلكومة .ومع �إ�ساءة ال�سلطة التنفيذية للمحاكم خلدمة �أجندتها ال�سيا�سية ب�صورة
�أكرب ،ف�إن الدعوة �إىل حتقيق ا�ستقالل الق�ضاء ب�شكل قد يهدّد القب�ضة املُحكمة للجهاز
التنفيذي على ال�سلطة ،قد تكون جهداً عقيماً .لكن حتى الدولة ال�سلطوية نف�سها ت�ستفيد
من جهاز ق�ضائي كف�ؤ وف ّعال .فبينما
حتى الدولة ال�سلطوية نف�سها ت�ستفيد من
ت�ؤدي الإجراءات التق�شفية �إىل تعميق
جهاز ق�ضائي كف�ؤ وف ّعال.
الفقر وت�ضيق اخلناق على الطبقة
املتو�سطة ،ف�إن اال�ستقرار الداخلي
يف م�صر يظل ذا طبيعة ه�شة .ويحتل اجتذاب اال�ستثمار الأجنبي وامل�ساعدات الدولية
مرتبة الأولوية يف الدولة .ولتحقيق ذلك ،تنبغي طم�أنة امل�ستثمرين �إىل �أن املحاكم امل�صرية
�ستحمي ممتلكاتهم عن طريق تطبيق القوانني التي تت�سم باال�ستقاللية وال�شفافية .و�سيو ّفر
ذلك فر�صة للأطراف املعنية و�أ�صحاب امل�صالح حملياً ودولياً لإ�صالح جوانب من اجلهاز
الق�ضائي الذي يبدو يف ظاهره ب�سيطاً ،لكنه ي�ؤدي دوراً حا�سماً يف جمال حكم القانون.
و�ستف�ضي ثالثة �إ�صالحات حمددة �إىل توطيد ا�ستقالل الق�ضاء على املدى الطويل:
الأول هو �ضرورة ت�أ�سي�س مركز للتدريب الق�ضائي املهني ،يق�ضي فيه الق�ضاة اجلدد �سنة
املرجح �أن الق�ضاة الأف�ضل ت�أهي ً
ال
واحدة على الأقل ويقدمون فيه امتحاناً للتخ ّرج .ومن ّ
ممن يعتزون بجودة عملهم �سيكونون �أكرث حر�صاً على �سمعتهم و�أكرث مي ً
ال للمحافظة على
ا�ستقاللهم.
�إن الق�ضاة امل�صريني يبد�أون م�سريتهم العملية فور تخ ّرجهم من كلية احلقوق ،ويعينّ
الواحد منهم مدّعياً عاماً يف مكتب االدعاء العام .ويجري اختيارهم كق�ضاة ال على �أ�سا�س
درجاتهم �أو مرتبتهم الدرا�سية؛ فاملح�سوبية لها دورها يف عملية االختيار )i(.وقبل �أن
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ي�صبحوا ق�ضاة ،اليتلقى خريجو احلقوق �أي تدريب خا�ص يف كلية احلقوق التي مافتئت
نوعية التعليم فيها ترتاجع ب�صورة حادة على مدى اجليلني املا�ضيني.
ويف العام  ،2008قدّمت جمموعة من الق�ضاة م�شروع قانون لت�أ�سي�س معهد ق�ضائي يتولىّ
تدريب الق�ضاة اجلدد وتقدمي التعليم املهني امل�ستمر للق�ضاة القدامى يف الوقت نف�سه .غري
�أن امل�شروع مل َ
يحظ بالقبول يف جمل�س ال�شعب .وينبغي �أن يكون تقدمي امل�شروع جمدّداً
من �أولويات امل�س�ؤولني امل�صريني والق�ضاة ،وامل�ستثمرين الأجانب ،واملنظمات الدولية املعنية
ب�إقرار العدالة على نحو �أكرث كفاءة و�إن�صافا.
الإ�صالح الثاين ي�ستوجب ا�ستحداث برنامج للكتبة الق�ضائيني ،بحيث ي�ستطيع الق�ضاة
�أن ي�ستخدموا املحامني ،ب�أجر ،للم�ساعدة يف تنظيم امللفات التي ت�ضم خال�صة قرارات
املحاكم وجداول الدعاوى واملو�ضوعات الآخذة بالتزايد ّ
املطرد .ويتح ّمل الق�ضاة امل�صريون
�أعباء �ضخمة من الق�ضايا املعرو�ضة على املحاكم ،ويعود ذلك ،يف جانب منه� ،إىل نق�ص عدد
الق�ضاة و�إىل �شغف املجتمع امل�صري بالتقا�ضي .غري �أنهم اليتلقون �إال �أقل القليل من الدعم
الإداري للم�ساعدة يف الأبحاث القانونية وت�صريف الق�ضايا� .سيزيد توفر املزيد من الدعم
املهني قدرة الق�ضاة على �إعطاء كل ق�ضية مات�ستحق من الوقت ال�ضروري لإ�صدار �أحكام
ق�ضائية �أف�ضل و�أكرث كفاءة.
�أخرياً ،حتتاج قاعات املحاكم �إىل التجديد والتحديث� .إن مباين املحاكم امل�صرية املهلهلة
تدفع املواطنني امل�صريني �إىل اعتبار اجلهاز الق�ضائي جمرد م�ؤ�س�سة عاجزة �أخرى من
م�ؤ�س�سات الدولة عدمية الكفاية .وينبغي على امل�صلحني ،واحلال هذه� ،أن ي�شدّدوا املطالبة
بتجديد قاعات املحاكم لتتح ّول �إىل �أماكن ُيحرتم فيها القانون وي�ؤخذ بجدّية من جانب كل
من املواطنني وامل�ستثمرين الأجانب الذين ت�سعى احلكومة اىل اجتذابهم .وتلعب املدركات
واالنطباعات دوراً م�ؤثراً يف الإعالء من �ش�أن حكم القانون .و�إذا ما �أرادت الدولة من
املواطنني احرتام القانون ،فمن ال�ضروري �أن تكون الأماكن التي يجري فيها �إقرار القانون
مدعاة لالحرتام والوقار.
i Nora Elbialy, Miguel A. Garcia-Rubio, and Ahmed Zaki, «The 2007 Egyptian Judicial
Reform and Its Efficiency Implications on First Instance Courts,» Effectius, 2011, http://
effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/The2007EgyptianJudicialReformanditseffici
encyimplications_EFFECTIUS_newsletter16.344135720.pdf.
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عهد جديد في المملكة العربية السعودية:
الحد من اإلصالح وإسكات المصلحين
هالة الدوسري

ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية حت ّوالت مثرية للقلق يف قيادتها ال�سيا�سية ،فبالرغم من
�أن قيادة الأمري حممد بن �سلمان ،ويل العهد ،تعرتف بالتحديات التاريخية التي تواجهها
الدولة اقت�صادياً ودينياً واجتماعياً ،لكنها ،يف الوقت نف�سه ،تكبح وت�ستعدي حركة املجتمع
املدين وقيادات الإ�صالح الذين ن�شطوا يف الت�صدي لتلك التحدياتُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
االن�شغال بال�صراعات الإقليمية يهدّد اال�ستدامة االقت�صادية وال�سيا�سية نف�سها التي حتاول
هذه القيادة حتقيقها.
يف � 15أيار/مايو  ،2018بد�أت حملة وا�سعة النطاق من االعتقاالت التي ا�ستهدفت ن�ساء
نا�شطات بارزات ،ومحُ اميهن ،والعديد من �أن�صارهن .ومن املثري للده�شة �أن االعتقاالت
جاءت قبل ب�ضعة �أ�سابيع من رفع احلظر الذي ا�ستمر عقوداً عدة على قيادة الن�ساء
للمركبات .وقد �سبقتها كذلك موجتان من االعتقاالت التي ا�ستهدفت بها الدولة الك ّتاب،
والإ�صالحيني الإ�سالميني النا�شطني ،ورجال الأعمال البارزين ،ورجال الدولة ،مبن فيهم
بع�ض �أع�ضاء العائلة املالكة من ذوي النفوذ ال�سيا�سي املهم .ا�ستهدفت االعتقاالت الن�ساء
النا�شطات اللواتي ا�ستطعن ،منذ العام � ،2011إنتاج م�ستوى م�ؤ ّثر من الوعي العام وامل�شاركة
على ال�صعد املحلية والدولية.
كانت ثالث من الن�ساء املحتجزات قد ا�ستحدثن منوذجاً مطلبياً �أطلق العنان حلركة
قوية لتعزيز الإ�صالح يف حقوق املر�أة ملا هو �أبعد من قيادة ال�سيارات .وانفرد اعتقالهن
بطابع انتقامي غري م�سبوق يتجاوز الأعراف الثقافية ال�سائدة التي تدعو �إىل احرتام
الأفراد ،وال�سيما الن�ساء .وما من �شك يف �أن تلك العداوة الفريدة من نوعها مت ّثل دلي ً
ال
على مدى ه�شا�شة الن�ساء النا�شطات يف نظام ملكي مطلق من جهة ،وعلى ما حققنه من
جناح يف احل�صول على الدعم املجتمعي ،من جهة �أخرى .فبعد االعتقاالت بوقت ق�صري،
ظهرت �صور الن�ساء والرجال املحتجزين على ال�صفحات الأوىل لل�صحف املرتبطة بالدولة
وح�سابات التوا�صل االجتماع وقد طبعت كلمة اخليانة عليها باللون الأحمر .ويف الوقت
نف�سه ،وجهت حملة �ساندتها الدولة �إىل �أفراد املجموعة تهمة اخليانة مل�صقة بهم تهمة
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املوجهة ،والتحليالت
العمالة لقوى �أجنبية يف حماكمات �إعالمية .ويف �سل�سلة من املقاالت ّ
على ال�صفحات الأوىل لل�صحف قام خرباء قانونيون وم�صادر حكومية غري معلنة ،و�أع�ضاء
يف جمل�س ال�شورى ،مبن فيهم امر�أة ،بتحري�ض العا ّمة �ضد الن�شطاء حتت �شعار «الأمة
خط �أحمر» .وحت ّولت اخلطابات الطنانة من ت�صوير الن�شطاء كعمالء لل�سفارات الأجنبية
يهدفون �إىل ت�أليب امل�ؤ�س�سات الدولية �ضد الدولة �إىل و�صمهم بتهمة العمالة لإيران ،وقطر،
وتركيا ،وذلك بعد �أن ا�ستف ّزت التلميحات الأولية الدبلوما�سيني الأجانب يف اململكة العربية
ال�سعودية.
املوجهة �إىل الن�شطاء ،لكنها �أعلنت بعد �أ�سبوعني �أن
مل تقدّم الدولة �أية �أدلة على التهم ّ
املوجهة لهم .وجرى ذلك كله بدون �أية متثيل قانوين �أو
ه�ؤالء اعرتفوا ،بالإجماع ،بالتهم ّ
ا�شفافية .وكان من الوا�ضح �أن املق�صود بهذه الدعاوي ن�شر اخلوف يف �أو�ساط املواطنني يف
الداخل ب�أ�سلوب ا�ستفزازي يذ ّكر باحلرب الإلكرتونية التي تزعمتها ال�سعودية �ضد قطر
و�أعداء �آخرين .وجتدر الإ�شارة كذلك �إىل �أن الدولة �أعربت عن اهتمامها بتح�سني م�ستوى
�شرعيتها الدولية ،من �أجل اجتذاب اال�ستثمارات الدولية ولت�أمني امل�ساندة ال�سيا�سية
للقيادة اجلديدة .ويبدو �أن احلافز وراء االعتقاالت هو رغبة الدولة يف الهيمنة على �سردية
الإ�صالح ال يف �صفوف اجلمهور املحلي وح�سب ،بل يف احللبة الدولية متعاظمة الأهمية.
ومن هنا ،ف�إن االعتقاالت مت ّثل فر�صة �أمام املجتمع الدويل ملمار�سة ت�أثري كبري على الطبيعة
ال�سلطوية للمملكة العربية ال�سعودية ،وذلك بتقدمي الدعم للذين ا�ستهدفتهم االعتقاالت.
ح ّولت نزعة الدولة ال�سلطوية املتعاظمة والتي ال�ضابط لها وال رابط الأن�شطة التوعوية
�إىل مهمة حمفوفة باخلطر ميكن
ح ّولت نزعة الدولة ال�سلطوية املتعاظمة
للدولة قمعها بطريقة �سهلة عرب
والتي ال�ضابط لها وال رابط الأن�شطة
ا�ستثارة امل�شاعر الوطنية .فقد
التوعوية �إىل مهمة حمفوفة باخلطر
ت�س ّبب قرار �سيا�سي واحد يف �إيقاف
ميكن للدولة قمعها بطريقة �سهلة عرب
الزخم الن�سوي املت�صاعد والذي
ا�ستثارة امل�شاعر الوطنية.
مت بنا�ؤه ب�صرب وعناية على مدى
�سنوات من التعاون وبناء القدرات.
هذه املقاربة الإ�صالحية لل�سلطة و التي تهبط من القمة �إىل القاعدة حمدودة القدرة يف
تلبية مطالب اجلمهور وتقرير نوعية الإ�صالح الذي ينبغي متابعته عندما الميكن لهذا
العامة .والأهم من ذلك كله
يوجه ر�سم ال�سيا�سات ّ
اجلمهور حتديد �أولوياته� ،أو �أن ينتقد �أو ّ
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�أن من �ش�أن هذه املقاربة �أن تدفع بالتحرك املدين الن�شط �إىل خارج احلدود ،حيث ت�ستطيع
اجلماعات والأفراد تنظيم �أنف�سهم ،والنفاذ �إىل املعلومات ،وح�شد �صفوفهم لتحقيق منوذج
خمتلف للحوكمة.
المؤسساتي :دروس من
من النشاط المدني إلى العمل السياسي
ّ
لبنان
جان قصير

يف �صيف العام  ،2015وفيما كانت �أكوام النفايات املتع ّفنة ترتاكم يف �شوارع بريوت،
�أ�شعلت �شبكات من النا�شطني حركة وا�سعة النطاق من االحتجاجات املناه�ضة لل�سلطة،
وطالبت امل�س�ؤولني ب�إيجاد حلول م�ستدامة ملعاجلة �أزمة النفايات� ،إ�ضاف ًة �إىل حما�سبة
امل�س�ؤولني عن الأزمة .و�أعربت هذه االحتجاجات عن تزايد امل�شاعر املناه�ضة لل�سلطة يف
�أرجاء البالد كافة ،وك�شفت عن ا�ستفحال الف�ساد البنيوي يف �أو�ساط النخبة احلاكمة.
وكانت تلك ال�شبكات املعار�ضة لل�سلطة قد بد�أت بالظهور منذ العام  ،2011وت�ضم ب�شكل
�أ�سا�سي جمموعات من املجتمع املدين ،واملنظمات غري احلكومية ،واملجموعات ال�سيا�سية
الي�سارية ،والنوادي الطالبيةّ � .إن «احلراك املدين» ،كما �س ّماه الأطراف امل�شاركون فيه،
�ش ّكل �أو�سع جت ّمع �سيا�سي من خارج اال�صطفافات احلزبية ،وكان الطائفياً ،وال زعامة له،
يف لبنان بعد احلرب.
على الرغم من قدرته على احل�شد والتعبئة ،ف�شل «احلراك املدين» يف �إحداث تغيري نوعي
يف �سيا�سات ال�سلطة ،كما هُزم يف االنتخابات النيابية التي طال انتظارها يف العام ،2018
عندما خا�ض مر�شحوه االنتخابات يف �إطار حتالف وا�سع.
�شاب «احلراك املدين» ثغرات بنيوية وا�سرتاتيجية عميقة حدّت من قدرته على �أداء دور
�سيا�سي م�ؤثر .وقد دفع ٌّ
املوحدة للحراك ،ومرونة بنيته ،وطابعه الال
كل من غياب القيادة ّ
حزبي ،الكثري من اللبنانيني �إىل امل�شاركة يف التظاهرات وال�شعور باالنتماء �إىل هذا احلراك،
لكن مل ت�ستطع اجلهات القيادية فيه اال�ستفادة من تعاطف الر�أي العام لبناء قاعدة �شعبية
متينة� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،جت ّنبت قوى «احلراك املدين» اخلو�ض يف الق�ضايا الإ�شكالية
التقليدية يف ال�سيا�سة اللبنانية ،مثل الأمن وال�سيا�سة اخلارجية ،ور ّكزت بد ًال من ذلك على
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مكافحة الف�ساد لت�ستهوي �أو�سع �شريحة من الناخبني .لكنّ هذه اال�سرتاتيجية مل حت ّقق
�أهدافها على الرغم من رغبتها ال�صادقة يف توحيد الناخبني اللبنانيني� ،إذ ك�شفت عن مدى
االنق�سامات الإيديولوجية داخل احلراك.
ويف نهاية املطاف ،ظل الت�أييد ال�شعبي لالحتجاجات ه�شاً ،ومل ي�ستطع «احلراك املدين»
الت�صدّي للهجوم امل�ضا ّد الذي �ش ّنته عليه ال�سلطة احلاكمة .ففي غياب قاعدة �شعبية قائمة
وبنية �سيا�سية مم�أ�س�سة ،ف�شلت قوى احلراك يف ا�ستثمار ماحظيت به من تعاطف وحما�س.
كما � ّأن افتقارها �إىل برنامج وا�ضح و�شامل �أ�ض ّر مب�صداقيتها كبديل �سيا�سي يف االنتخابات
النياب ّية ،وك�شف عن حمدودية قدرتها يف بناء قاعدة �شعبية و�إحداث التغيري يف بنية ال�سلطة.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مل تكن �أبرز الوجوه القيادية يف احلراك معروفة خارج �أو�ساط النا�شطني
البريوتيني ،كما �أنها كانت تفتقر �إىل اخلربة ال�سيا�سية .من هنا ،عانت قوى «احلراك املدين»
يف مواجهتها �ضد الأحزاب ال�سيا�سية اللبنانية الطائفية التي تعتمد على �شبكات عميقة
اجلذور ،وت�سيطر عل املنافذ الإعالمية ،وت�ستفيد من دعم مايل �ضخم .وحاولت الأحزاب
االنتقا�ص من �سمعة ال�شخ�صيات القيادية يف احلراك عرب ن�شر ال�شائعات حول �أجنداتهم
التهجمات والقمع
ووالءاتهم وم�صادر متويلهم .ويف النهاية ،جنحت ال�سلطة من خالل تلك ّ
العنيف للمظاهرات يف تقلي�ص ما كانت تتمتع به احلركة االحتجاجية من دعم �شعبي.
على الرغم من � ّأن التح ّرك العفوي املناه�ض لل�سلطة ا�ستطاع ا�ستقطاب ال�سخط ال�شعبي
والت�أثري يف اخلطاب العام ،مل يتم ّكن ،بقدراته املحدودة ،من �أن يبلور قاعدة �شعبية وي�ؤ ّثر
على بنية ال�سلطة .في ّت�ضح �إذاً �أن بناء
�إن بناء قاعدة �شعبية وجمموعات
قاعدة �شعبية وجمموعات �سيا�سية
�سيا�سية مم�أ�س�سة هي املقاربة الأف�ضل
مم�أ�س�سة ،هي املقاربة الأف�ضل الغتنام
الغتنام الفر�ص بفعالية و�إحداث حت ّول
الفر�ص بفعالية و�إحداث حت ّول يف
يف النظام ال�سيا�سي.
النظام ال�سيا�سي.
الحوكمة في غزة
عمر شعبان
�أدّى االنق�سام بني حما�س وفتح ،واحل�صار الذي فر�ضته �إ�سرائيل على غزة منذ العام 2007

�إىل �سقوط ما الح�صر له من ال�ضحايا يف فل�سطني .وت�شمل التداعيات ال�سيا�سية للنزاع بني
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حما�س وفتح واحل�صار الإ�سرائيلي تقوي�ض �شرعية انتخابات العام  2007الدميقراطية؛
وانتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا فيها القيود على احلق يف حرية التعبري؛ والتقييدات امل�شدّدة
على حرية التنقل .ويف غزة� ،أف�ضت هذه الظروف املتطرفة بالتدريج �إىل نزعة راديكالية
جذرية متعاظمة ،وال�سيما بني جيل ال�شباب .ويقال �إن مئة من ال�شباب الغ ّزيني قد التحقوا
باحلركة التي �أطلقت على نف�سها ا�سم الدولة الإ�سالمية يف �سيناء ،بالإ�ضافة �إىل الآالف من
املقيمني الذين �أ�صبحوا من املتطرفني فكرياً و�سلوكياً.
غري �أن العن�صر الأهم يف احل�صار هو تدين نوعية اخلدمات التي تقدم للجمهور� ،أي
خدمات ال�صحة ،والتعليم ،والكهرباء ،واملياه .فقد حلق ال�ضرر بنوعية اخلدمات وتوافرها
ب�صورة مثرية .ومنذ بدء احل�صار ،مل تت�ضح هوية امل�س�ؤولني عن تقدمي تلك اخلدمات:
�سواء احلكومة الإ�سرائيلية ،التي ت�سيطر على احلدود مع غزة؛ �أم حما�س ،التي تتوىل احلكم
يف غزة منذ العام 2007؛ �أو ال�سلطة الفل�سطينية ،التي تعترب ،دولياً ،هي املمثلة لل�شعب
الفل�سطيني.
فمنذ بدء احل�صار� ،أمرت ال�سلطة الفل�سطينية موظفيها العموميني ،فعلياً ،بعدم العمل
مع حكومة حما�س .فقامت حما�س ،بدورها ،مبلء تلك ال�شواغر بع�شرات الآالف من
�أع�ضائها – الذين يفتقر العديد منهم �إىل امل�ؤهالت الالزمة .و�أدى نق�ص املوظفني امل�ؤهلني
�إىل �إحلاق ال�ضرر الفادح بتوافر اخلدمات ونوعيتها ،وال�سيما يف جمايل ال�صحة والتعليم،
ومييل موظفو قطاع التعليم �إىل ممار�سة املزيد من الت�شدّد ،بحيث غدت املدار�س �أكرث مي ً
ال
�إىل التدين ،و�أقل تنوعاً ،و�أكرث ت�س ّي�ساً .بل �إن املدار�س ،يف �أحيان عدة� ،أرغمت الطالبات على
ارتداء بزة نظامية خا�صة.
يبذل �أهل غزة ق�صارى اجلهد للح�صول على الكهرباء واملاء i.فقد ق ّل�صت ال�سلطة
الفل�سطينية �إمداد الكهرباء التي تعتمد على ثالثة م�صادر :حمطة الكهرباء يف غزة ،التي
تعمل بوقود ي�أتي من �إ�سرائيل وت�سدد كلفته ال�سلطة الفل�سطينية؛ والإمدادات الإ�سرائيلية،
التي تدفع ال�سلطة كلفتها كذلك؛ وكميات حمدودة من الكهرباء ،تقدّمها م�صر ،وت�سدّد
كلفتها اجلامعة العربية.
يتلقى املقيمون يف غزة يف الوقت احلا�ضر طاقة كهربائية ملدة ثالث �ساعات �أو �أربع يوميا.
 iiالأمر الذي ي�ؤثر ب�صورة �سلبية بالغة على �ضخ املياه وحمطات معاجلة املياه.
كما ي�ؤ ّثر النق�ص يف �إمداد الكهرباء كذلك على قدرة املرافق ال�صحية يف غزة� .إن ع�شرات
الآالف من اللرتات املكعبة من مياه ال�صرف ال�صحي تتدفق يف البحر كل يوم ،وتتع ّر�ض
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�شواطئ غزة �إىل قدر هائل من التلوث .كما �أن هذه التقييدات القا�سية قد �أعاقت الإنتاج
يف القطاع اخلا�ص ،الأمر الذي ي�ضيق اخلناق على �أ�صحاب الأعمال التجارية يف جميع
القطاعات .وقد عاينت عمليات الإن�شاءات والت�صنيع ال�ضرر الأكرب� ،إذ �أن م�صالح جتارية
عديدة مل تتمكن من اال�ستمرار يف �أن�شطتها .كما �أن قدرة الغزيني ال�شرائية املتناق�صة قد
فاقمت من التحديات التي يواجهونها.
�أ�ضعف احل�صار الإ�سرائيلي وال�شقاق
�أ�ضعف احل�صار الإ�سرائيلي وال�شقاق
ال�سيا�سي غزة ب�صورة كا�سحة:
ال�سيا�سي غزة ب�صورة كا�سحة:
فاملجتمعات املحلية غدت �أكرث فقراً،
فاملجتمعات املحلية غدت �أكرث فقر ًا،
و�أكرث اعتماداً على املعونات الغذائية،
و�أكرث اعتماد ًا على املعونات الغذائية،
و�أقل �إنتاجية ،و�أكرث راديكالية ،و�أقل
و�أقل �إنتاجية ،و�أكرث راديكالية ،و�أقل
ت�ساحماً .وهذه الأو�ضاع امل�ستمرة
ت�ساحم ًا.
التهدّد غزة وح�سب ،بل ا�ستقرار
املنطقة ب�أ�سرها كذلك.
i Tamsin Avra, «Gaza Electricity Crisis Fact Sheet,» Rebuilding Alliance, 2017, http://www.
rebuildingalliance.org/gaza-electricity-crisis-fact-sheet/.

« iiغزة تغرق يف الظالم :انهيار حاد يف و�ضع الطاقة» ،مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(�أوت�شا)� 25 ،أيار/مايو ،2017

https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-plunges-darkness-severe-deterioration-energysituation.
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انخراط المجتمع في إصالح التعليم
ُّ
التعلم
العربي :من التعليم إلى
مروان ّ
املع�شر وناثان ج .براون
المؤلّفون المساهمون
الحسين هيشور ،ريما كرامي–عكاري ،ماهر حشوه ،محمد الزغيبي،
دينا قريصاتي ،وفا الخضرا ،وسامي حوراني

مقد مة
ّ
يتعينّ على النظم التعليمية العربية �أن تل ّبي احتياجات جمتمعات متعدّدة الأطياف ،وترقية مواطنني
م�س�ؤولني قادرين على التعامل مع التعقيدات وتعزيز تغيري البناء .فالنظم احلالية تر ّكز على امل�ؤ�شرات الكمية
�أكرث من النوعية ،وتف�شل بالتايل يف حتقيق هذا الهدف .وي�ؤدي ذلك �إىل انتقادات حادّة .وقد كان تقرير
84
التنمية الإن�سانية العربية  ،2016مبنتهى الب�ساطة وال�صراحةحني قال« :عموم ًا ،نوعية التعليم رديئة».
ت�شري ع�شرات من التقارير الدولية �إىل الرابط بني الق�صور يف نظم التدري�س من جهة ،والبطالة
ونق�ص اال�ستعداد ملواجهة التحديات االقت�صادية الو�شيكة من جهة �أخرى .بيد �أن هذا الفهم للم�شكلة،
الذي يرت ّكز على الكيفية التي يتعينّ فيها على املدار�س �أن تهيئ الطالب ملواجهة الو�ضع االقت�صادي
يت�سم ،على الرغم من د ّقته ،ب�ضيق الأفق .فالإ�صالح ال ينبغي �أن ير ّكز على املدار�س وح�سب ،بل على
الطريقة التي يتعامل بها املجتمع مع التعليم.
الإ�صالح ال ينبغي �أن ير ّكز على املدار�س
فالأمر اليتعلق فقط بالتق ّدم االقت�صادي وموقع
وح�سب ،بل على الطريقة التي يتعامل بها
العمل ،مع �أنهما مه ّمان ،بل كذلك باال�ستقرار
املجتمع مع التعليم.
ال�سيا�سي وال�سالم االجتماعي.
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غري �أن الفهم الأو�سع لأبعاد امل�شكلة اليثري الي�أ�س� .إذ من �ش�أن مقاربة كل ّية �شاملة للإ�صالح �أن ت�شري
�إىل مقرتحات مبتكرة وب ّناءة وحافلة بالأمل .فال ينبغي �أن يقت�صر الإ�صالح على طرح �سل�سلة من
التغريات املحددة يف املناهج الدرا�سية القائمة لتلبية احتياجات �سوق العمل اليوم .بل البد من �أن يكون
الرتكيز ،بد ًال من ذلك ،على بذل اجلهد لدفع املجتمع ،على جميع الأ�صعدة (من القيادة ال�سيا�سية،
واملوظفني العموميني ،واملد ّر�سني ،والطالب ،والأهل ،واملجتمع املحلي) �إىل بلورة الر�ؤى حول التعليم يف
جمتمعاتهم .ويجب �أن تقوم هذه الر�ؤى بدرجة �أقل على املواد التي يجب تعليمها يف املدار�س ،وب�صورة
�أكرب على كيفية تطوير عملية تعليمية تدمج مايجري يف ال�صف وخارجه ،ويف موقع العمل ،ويف وقت
الفراغ ،ولفرتة طويلة بعد التخرج.
�سي�ؤدي الإخفاق يف التح ّرك من الرتكيز ال�ضيق على التعليم �إىل عملية تعليمية �أو�سع نطاقا تغطي
جوانب املجتمع كافة� ،إىل ظهور �أجيال من املواطنني غري املنتجني .والرتكيز على الق�سم الأول من هذه
العبارة (�أي الت�أكيد على م�ساهمة االقت�صاد يف التعليم) مع �إهمال الق�سم الثاين (�أي الت�شديد على
املواطنة �أو م�ساهمات التعليم املجتمعية العري�ضة) �إمنا يدعو يف �آن �إىل القلق� ،أخالقي ًا ،و�إىل الإحباط
الذاتي يف نهاية املطاف.
وحتى عندما ي�ؤخذ يف االعتبار الهدف بالغ ال�ضيق املتم ّثل يف تلقني املعرفة املتعلقة باملواد ال�ضرورية
للم�شاركة يف القوى العاملة اليوم ،من الوا�ضح �أن �أداء تلك النظم ،يف �أغلبها ،غري مالئم .فامل�شاكل
الكربى يف جميع �أرجاء املنطقة الزالت تتم ّثل يف البطالة يف �أو�ساط ال�شباب ،وما يتمخ�ض عن ذلك
من �إح�سا�س باالغرتاب� .صحيح �أن ثمة جوانب م�شرقة يف هذه ال�صورة ،غري �أن نوعية التعليم تتفاوت
ب�صورة كبرية �إىل حد يزيد من عمق الالم�ساواة بد ًال من تذليلها .كما �أن املد ّر�سني اليتلقون �إال القليل مما
يحتاجون �إليه من دعم وتدريب م�ستم ّرين .وال�ضغوط املفرو�ضة علي القوى العاملة والعوامل االقت�صادية
والتي ميكن تفهمها  -ال ميكن �أن تخفي �أن تلك النظم التعليمية تهمل �إهما ًال تا ّم ًا جوانب النمو الأخرىاملرتبطة بالتع ّلم الت�شاركي ،والتمكني الفردي ،وب�صفة خا�صة امل�شاركة االجتماعية واملواطنة الن�شطة
(مبا يف ذلك املنظومة القيمية املرتبطة بالدميقراطية وحقوق الإن�سان).
�ستق�صر احللول التكنوقراطية كل التق�صري عن مواجهة هذه التحديات العميقة .ويف و�سع خرباء
ّ
الرتبية والتعليم �أن يح ّددوا امل�شاكل الوا�ضحة باال�ستعانة باخلربات الإقليمية والدولية .وي�ساعد ذلك يف
الت�شخي�ص ،غري �أنه الي�شري �إىل حلول �سهلة .فكثري ًا ماتربز احلاجة �إىل ا�ستق�صاء جماالت تربوية يف
نواح الينفع فيها الن�سخ امليكانيكي للمناهج واملواد الدرا�سية من مناطق �أخرى .قد التكون هناك فيزياء
�أو كيمياء عراقية (وحتى يف مو�ضوعات من هذا النوع ،ف�إن اال�ستن�ساخ الب�سيط للمادة التي �أُنتجت
يف جمتمعات �أخرى اليكون عظيم الفائدة يف جمال التعليم) ،ولكن ثمة تواريخ ،وجمتمعات ،وثقافات
عراقية .والبد للتو�صيات الإ�صالحية �أن جتمع بني اخلطوط الإر�شادية والطروح واملقرتحات اخلا�صة
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مببادرات حمددة قد تتن ّوع تفا�صيلها حتى يف املنطقة الواحدة.
ويقت�ضي الإن�صاف التنويه ب�أن البلدان العربية ح ّققت جناحات حقيقية يف بلورة نظم تعليمية �شملت
�أغلب اجلوانب يف تلك املجتمعات .لكنها فعلت ذلك وفق ًا لتعاقد �ضمني تق ّدم مبوجبه الدولة خدمات
ربر ًا للدفاع عن املدار�س القائمة لأكرث من �سبب،
مع ّينة مقابل الطاعة واال�ستكانة .وميكن �أن يكون ذلك م ّ
لكن فقط عرب اال�ست�شهاد باجلانب الك ّمي ال النوعي يف �سريورة التعلُّم .يف �أكرث البلدان ،اتّ�سع نطاق
الرتبية والتعليم �إىل خارج املدن لي�شمل القرى ،واملناطق الريفية ،وخميمات الالجئني؛ كما انت�شرت
مهارات القراءة والكتابة الأ�سا�سية لدى �أغلبية ال�سكان (ما رفع معدالتها يف �أو�ساط ال�شباب �إىل ما
يزيد على  90يف املئة يف �أغلب البلدان العربية ،كما ردمت �إىل حد بعيد الفجوة اجلنو�سية يف هذه
الناحية) 85.والآن ،يتخ ّرج ماليني الطالب اجلامعيني �سنوي ًا مبهارات متنوعة � ّأهلتهم ل�شغل منا�صب يف
خمتلف الأجهزة الإدارية البريوقراطية ،واملهنية ،والأن�شطة الأخرى .كما �أن الفجوة بني اجلن�سني �آخذة
بالتناق�ص يف املراحل التي تتجاوز الق�ضاء على الأمية الأ�سا�سية .ويف �أكرث هذه البلدان ،تتجاوز �أعداد
86
الطالبات �أعداد اّ
الطلب يف متابعة التح�صيل اجلامعي.
واليزال كثري من النظم املدر�سية بوا�صل �إنتاج �أعداد �ضخمة من اخلريجني ،حتى عندما تعمل يف
بيئات مالية و�سيا�سية بالغة ال�صعوبة .وال تعود هذه ال�صعوبة يف بع�ض الدول �إىل حمدودية املوارد
وح�سب ،بل كذلك لأن �أنظمة احلكم القائمة �أخفقت يف �إعطاء الأولوية للتعليم� ،أو �أنها تعاين م�شاكل
كبرية يف جمال احلوكمة تلحق ال�ضرر بقطاعات �أخرى ،منها التعليم .بيد �أن امل�شكلة لي�ست مالية �أو
�سيا�سية فقط .فامل�س�ؤولون يف حكومات الدول الأكرث عراقة وثراء ممن ا�ستثمروا الكثري يف ميدان
(وخ�ص�ص بع�ضهم خم�س امليزانية العامة لهذا الغر�ض) ي�شعرون بالإحباط �إزاء النتائج
الرتبية والتعليم
ّ
87
غري املواتية.
لت�شجع) روح املواطنة الدميقراطية الت�شاركية
ت�شجع (بل �إنها مل ُت�ص َّمم ّ
�إن النظم الرتبوية العربية ال ّ
يف جوانبها كافة .وهي ،بد ًال من ذلك ،تر ّكز على التعلم ب�صفة عامة ،وي�ش ّدد �أكرثها ب�صورة �أ�ضيق على
اكت�ساب مادة معرفية حمددة ومتفق عليها .و ُت�ص َّمم النظم املدر�سية ال�ستخدام مادة �أكادميية حمددة.
ي�شجع املدر�سون على تعليم مهارات �إدراكية متدنية (تقوم على التذ ّكر واال�ستيعاب) على
ونتيج ًة لذلكَّ ،
ح�ساب املهارات الأكرث رق ّي ًا (يف جماالت التطبيق ،والتحليل ،والتوليف ،والتقومي ،والتفكري النقدي).
ومن ثم تنتج تلك النظم خ ّريجني يحملون امل�ؤهالت ،لكنهم الميتلكون منظومة املهارات ال�ضرورية
للت�صدي للتحديات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية التي تواجه املجتمعات العربية� ،أو حتى لتلبية
احتياجات موقع العمل ،وهي الهدف املعلن لكثري من اجلهود الإ�صالحية الأخرية.
وواقع الأمر �أنه على الرغم من البنية التحتية املدر�سية التي �أقيمت يف البلدان العربية ،ف�إن عملية
تع ّلم الطالب مبجموعها ،مخُ ّيبة للآمال ،على ال�صعيد الوطني والدويل على حد �سواء (انظر املقابلة مع
هي�شور ملعرفة املعايري النوعية للنظم الرتبوية العربية).
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بل �إن �إجنازات املا�ضي الإيجابية غدت الآن عر�ضة �إىل اخلطر يف البيئة الإقليمية احلافلة باال�ضطراب
والعنف ،واملكتظة بجحافل الالجئني ،والدول التي �أ�صاب بع�ضها الت�آكل يف بع�ض املوا�ضع ،وبال�ضغوط
املالية يف موا�ضع �أخرى .وو�صل الأمر ببع�ض �أنظمة احلكم �إىل اعتبار ن�سبة ال�شباب ال�سكانية املتعاظمة
يف جميع �أرجاء املنطقة م�صدر ًا للخطر �أكرث منه ج�سر ًا �إىل م�ستقبل �أف�ضل .وحتى يف تلك املجتمعات
مي�سها الفوران ال�سيا�سي الذي انت�شر يف ال�سنوات الأخرية ،ي�شعر كبار امل�س�ؤولني يف وزارات
التي مل ّ
الرتبية والتعليم ب�أنهم ي�سريون فوق املاء يف �أح�سن احلاالت؛ �إذ ُيطلب من املد ّر�سني �أن يع ّلموا الطالب
يف جمتمع ينكر عليهم ما ي�ستحقونه من االحرتام ،واملكانة ،وفر�ص التطور املهني .والكثري من �أن�شطة
التع ّلم املجزية التي تربز خارج �إطار النظام املدر�سي -والتي ُتعترب على نطاق وا�سع ،عن�صر ًا حا�سم ًا يف
�أي نظام تربوي – الحتظى مبتابعة مالئمة ومن ال�صعب تعميمها يف العامل العربي.
بالطبعُ ،ت َبذل جهود الآن لإ�صالح التعليم يف �أرجاء املنطقة ،وثمة جتارب �إيجابية وخربات مبتكرة
ينبغي �أن حتظى باالهتمام الالزم .غري �أن �أغلب امل�صلحني ي�شكون من �أن الرتتيبات البريوقراطية
املتزمتة ،واملقاربات التنظيمية الت�سلطية وا�سعة النطاق ال�صادرة يف �أغلب الأحيان من القمة �إىل
القاعدة �إمنا تف�ضي بهم �إىل طريق م�سدود .ويف �أغلب الأحيان ،ف�شلت جهود املا�ضي ،مبا تنطوي عليه
من النوايا احل�سنة ،يف متابعة مراحل التنفيذ املعقدة :فقد �أهملت هموم �أ�صحاب امل�صالح املعنيني
و�أ�صواتهم و�أولوياتهم؛ ومل تكن لديها الر�ؤية اال�سرتاتيجية؛ وانقطعت �صلتها مع �أي �إطار وا�ضح املعامل
لأ�ساليب التعليم ال�سليمة .ي�ضاف �إىل ذلك �أن كثري ًا من هذه املبادرات قد بد�أتها و�ساندتها الوكاالت
الدولية والدول املانحة ،و�ساد االعتقاد ب�أن ما ي�سيرّ ها ويوجهها هو الأجندات االقت�صادية واالجتماعية
ولي�س الر�ؤى املحلية.
على الرغم من هذه ال�ضغوط ،ثمة �أطراف �أحدثت تغريات �إيجابية داخل النظم القائمة ومنها:
املر ّبون الذين يولون اهتمام ًا عميق ًا ب�أعمالهم ،وامل�س�ؤولون الذين يتو�صلون �إىل حلول مبتكرة ،والطالب
يي�سر ذلك مهمة حتديد التجارب التي ّ
تب�شر باخلري واقرتاح ال�سبل
من ذوي اخليال والطموح .وميكن �أن ّ
والو�سائل الكفيلة بتفعيلها يف �أرجاء املنطقة ويف النظم التعليمية على حد �سواء.
يف هذه الورقة البحثية� ،سن�ستعر�ض جماالت الإ�صالح و�إمكاناته ،بدء ًا من املدار�س نف�سها ،ومرور ًا
88
بالأطر الر�سمية التي تعمل فيها ،وانتها ًء بالت�أكيد على املجتمع بر ّمته.

المدرسة :إشراك المد ّرسين والتالميذ
مت ّثل املدار�س املحور الرئي�س الذي تدور حوله النقا�شات اخلا�صة مبنظومة القيم ،والدين ،والهوية،
والنوع االجتماعي ،وال ِع ْرق ،لذا عاملتها الدول بو�صفها جماالت ينبغي �أن متار�س �سلطاتها عليها .وهي
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تفعل ذلك من خالل املراقبة امل�ش ّددة مل�ضمون املناهج .ويف�ضي ذلك �إىل نوعني من املخاطر :الأول هو
�أن نظم املدار�س �ستكون مركزية �إىل حد كبري ،وبالتايل معزولة عن �أ�صحاب امل�صالح الأ�سا�سيني و�آليات
امل�ساءلة واملحا�سبة �أمام املجتمع� .أما الثاين فهو �أن التعليم �سيقوم على �أ�سا�س فهم خمطئ للكيفية التي
يتع ّلم بها التالميذ.
يف �أغلب البلدان العربية ،يق ّرر كبار امل�س�ؤولني والهيئات يف الدولة منظومة �سلطوية من احلقائق،
وهوية وطنية�/أو دينية م َّرمزة .وتقوم الإدارة البريوقراطية الرتبوية برتجمة هذه املقررات ال�سلطوية يف
�صلب املنهج الدرا�سي .وينقل املدر�سون ذلك �إىل التالميذ الذين يجري امتحانهم بعدها لتقدير مدى
ا�ستيعابهم لها .على �سبيل املثال« ،الرتبية الوطنية» من املوا�ضيع املقررة يف كل من م�صر ،والأردن،
وفل�سطني ،وتعتمد الن�صو�ص على ن�سخة ر�سمية وحيدة يف جمايل التاريخ وال�سيا�سة 89 .بيد �أن الأمر
اليعود فقط �إىل الرغبة يف حتقيق اال�ستقرار واالن�ضباط ،اللذين ي�ؤديان �إىل املركزية� ،إذ �إن املقاربات
التي تعتمد على �إ�صدار التعليمات من القمة �إىل القاعدة تنطلق �أي�ض ًا من الرغبة يف �إ�صالح التعليم
لتلبية احتياجات اقت�صاد ُمعومل .ويبالتايل ر ّكز امل�س�ؤولون على م�ضمون التعليم لي�ضمنوا االن�سجام
واالن�ضباط ،مايجعل النزعة املركزية تتج ّلى حتى يف اجلهود الإ�صالحية.
كانت النتيجة يف �أغلب الأحيان �شعور املربني واملتعلمني على ال�سواء ب�أن اخليار الوحيد �أمامهم هو
�إما التقليد الأعمى �أو الرف�ض القاطع للأفكار
يوا�صل النظام التعليمي تخريج عدد
«الغريبة» .ويف كلتا احلالتني ،يوا�صل النظام
كبري من املواطنني غري املتجاوبني...
التعليمي تخريج عدد كبري من املواطنني غري
ومهاجرين حمتملني.
املتجاوبني ،واملتمردين الغا�ضبني امله ّيئني لقبول
الأفكار اله ّدامة ،واملهاجرين املحتملني التواقني
�إىل ترك جمتمعاتهم وراءهم .وثمة كثريون ممن يحاولون تبني ن�سخة مثالية ِﻟ»الآخر» (ترتبط بالتف ّوق
الأخالقي والتكنولوجي) بد ًال من �أن ي�ساهموا يف تنمية جمتمعاتهم.
مثل هذه املقاربات التخفق يف حتقيق النتائج املتوخاة منها يف املدى الق�صري وح�سب؛ بل متنع املدار�س
واملد ّر�سني كذلك من م�ساعدة التالميذ على تنمية املهارات التي مت ّكنهم من التع ّلم خارج املدر�سة وبعد
التخرج بفرتة طويلة .ويجب �أن يكون مواطنو اليوم وامل�ستقبل قادرين على التعامل مع االختالفات
ويتفاعلون يف ما بينهم ب�صورة بناءة� .إال �أن النظم احلالية ،القائمة على تلقني املعرفة املعتمدة ر�سمي ًا،
حتول دون حتقيق هذا الهدف.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،قد تف�ضي هذه املقاربات �إىل نتائج ُملتب�سة ،عندما تق ّدم للتالميذ ر�ؤية �أبوية للحياة
العائلية يف جمال ما ،و�صورة م�ساواتية يف جمال �آخر -من دون الأدوات الالزمة الكتناه الفروق �أو لتبينّ
الطرق التي �سي�سلكونها يف جمتمع بد�أت تتداعى فيه كثري من �أركان ال�سلطة املا�ضية .كما �أن املناهج
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الدرا�سية غالب ًا ماتتحا�شى اخلو�ض يف ق�ضايا مهمة ،مبا فيها التوترات يف املجتمع املحلي ،واخلالفات
الدينية ،والتفرقة والتفاوت بني اجلن�سني (وال�سيما يف �أو�ساط الفقراء) ،وجملة من امل�شاكل االجتماعية
الأخرى املت�أ�صلة التي تعترب ح�سا�سة جدا يف املدار�س.
حدث خالل العقود الثالثة �أو الأربعة ال�سالفة تطوران كبريان يف ال�سياق العاملي لفهم ق�ضايا الرتبية،
وكان لكل منهما دالالت ت�ساعد يف �إ�صالح التعليم يف العامل العربي ،مبا يف ذلك �أ�ساليب التدري�س،
واملناهج ،والتقومي.
التطور الأول هو �أن اخلرباء بد�أوا بفهم التعليم ب�صورة خمتلفة -بو�صفه �أمر ًا ينبع من �سياق اجتماعي،
ويحدث فيه ،ولي�س كعملية ب�سيطة لنقل كمية من املعارف �إىل التالميذ .فلي�ست «املعارف» جمرد حزمة
من احلقائق ،بل هي �شيء ينتجه �أع�ضاء جمتمع ما جماعي ًا ويتناق�شون فيه ،والبد من اعتبار التالميذ
ممُ تهِ نني [يتلقون �أ�صول ال�صنعة عن �صانع متمر�س] -يجري �إر�شادهم ليغدوا �أع�ضاء م�شاركني على
نحو كامل يف جمتمعاتهم ،ال ك�أوعية ت�ستقبل مايو�ضع فيها� ،أي تغيرّ ت النظرة �إىل التعليم باعتباره جمرد
«اكت�ساب للمعرفة»� ،إىل ا�ستعارة جمازية تعترب التعليم م�شاركة تركز على الطبيعة التفاعلية االجتماعية
للرتبية ال�سليمة ،ال جمرد نقل للمعلومات.
�أما التطور الثاين فهو حت ّول �أهداف الرتبية من الرتكيز على حفظ املعرفة وتذ ّكرها� ،إىل م�ساعدة
التالميذ على التفكري والقراءة النقدية ،والتعبري عن �أنف�سهم بو�ضوح و�إقناع ،وحل امل�شاكل املع ّقدة يف
جماالت العلوم ،والريا�ضيات وامليادين الأخرى.
هذه التغيرّ ات لي�ست فل�سفية فقط :ذلك �أن ثمة فهم ًا �أف�ضل الآن ملا تنطوي عليه قدرة النا�س على حل
امل�شاكل ،وكيفية متكني التالميذ من ا�ستخدام ما يتعلمونه يف �سياقات جديدة ،وكيفية ت�أثري املعايري
الثقافية واالجتماعية يف التع ّلم ،وتفاعل معارف التالميذ وقدراتهم ال َق ْبلية مع التع ّلم ،وكيفية ا�ستخدام
التكنولوجيا لتوجيه التع ّلم وتعزيزه.
يف كثري من الدول� ،أ�سهمت يف هذه التطورات متطلبات مواقع العمل اجلديدة وامل�شاركة الن�شطة يف
جمتمع دميقراطي .ويقوم ذلك على فهم جديد ملوقع العمل .فاملقاربات القدمية تعتربه املوقع التي تربز
فيه احلاجة �إىل � ٍأيد عاملة ذات م�ؤهالت محُ ّددة .و�أدى ذلك �إىل الرتكيز ب�صورة خا�صة على الريا�ضيات،
والتكنولوجيا ،والعلم -وذلك �أمر مقبول بالت�أكيد ،لكنه ُيف َهم ل�سوء احلظ باعتباره مو�ضوعات تقنية
ينبغي التم ّكن منها ،ال طرائق للتفكري يجب �شحذها و�صقلها.
�إن التنامي ال�سريع للمعارف يتطلب من خريجي املدار�س ،على العموم ،القدرة على الو�صول �إىل
املعلومات وا�ستخدامها ال تذ ّكرها وح�سب .ويعني
اخلريجني الآن �إىل �أن
ثمة حاجة تدعو ّ
ذلك �أن ثمة حاجة تدعو اخل ّريجني الآن �إىل �أن
يكونوا متع ّلمني م�ستق ّلني طيلة العمر.
يكونوا متع ّلمني م�ستق ّلني طيلة العمر .وعلى هذا
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الأ�سا�س ،النظم التعليمية الأن�سب هي التي ير�شد فيها املدر�سون التالميذ �إىل الت�صدي للم�شاكل بروح
بناءة بو�صفهم م�شاركني ،ومواطنني ،ومتعلمني طيلة العمر -وعلى الأخ�ص يف ما يتعلق بتهيئتهم للعمل
يف جمتمعات تتم ّيز باالختالف حول القيم.
هناك �أثر �آخر ال�صلة له باملو�ضوع للت�أكيد على املوا�ضيع الفنية التقنية .فقد ترتب على ذلك �صرف
االنتباه عن العلوم االجتماعية والإن�سانيات ،بل االنتقا�ص من قيمتها ،مع �أنها هي التي ُتناق�ش فيها
مبا�شرة الق�ضايا اجلوهرية املتعلقة بالهوية ،واملواطنة ،والتعددية( .انظر املقابلة مع كرامي-عكاري
للح�صول على و�صف تف�صيلي مل�شروع «متام» ،وهو مبادرة �إ�صالحية حمددة؛ وكذلك املقابلة مع اخل�ضرا
حول احلاجة لتعليم الإن�سانيات ب�صورة �أو�سع) .ومع ت�ضا�ؤل الرتكيز على مثل هذه املوا�ضيع ،يف املنهاج
املدر�سي ،تقل امل�صادر املتو ّفرة لدى املربني ،في�ضطرون (عن طريق نظام االمتحانات يف الغالب) �إىل
التعليم عن طريق احلفظ عن ظهر قلب.
وغالب ًا ماتنبع هاتان امل�شكلتان مع ًا ،وهما اعتبار العلوم والريا�ضيات منظومة من املعلومات التي يتوجب
نقلها �إىل التالميذ ،و�إهمال املوا�ضيع الأخرى ،من م�صدر م�شرتك واحد هو حماولة عن ح�سن نية ملواكبة
املعا�صرة� ،إال �أن الت�أكيد املخطئ على ما تعنيه الوقائع املعا�صرة ي�ستحق بع�ض االنتباه.
لقد ر ّكز الإ�صالح يف العامل العربي يف املا�ضي على م�ضمون املناهج ،وذلك �أمر مهم بالفعل ،لكن هذه
لي�ست الق�ضية الوحيدة .فالأ�سا�س هو «كيفية» تعليم هذه املوا�ضيع (�أي �أ�سلوب التعليم /البيداغوجيا)،
وال�شخ�ص الذي يتولىّ تدري�سها (املد ّر�س) ،وهذا ما ي�ؤ ّثر كثري ًا على ما يجري تعلُّمه .والواقع �أن ذلك هو
يوحد جميع �أجزاء النظام التعليمي على امتداد حزمة املو�ضوعات الأكادميية
بالتحديد العن�صر الذي ّ
التي ترتواح بني الأدب والكيمياء .وبد ًال من حماولة تلقيم الإجابات من القمة ،ف�إن على نظام التعليم
العربي �أن ي�سمح للمد ّر�س �أن ير�شد التالميذ �إىل كيفية معاجلة امل�شاكل بروح �إيجابية بو�صفهم م�شاركني،
ومواطنني ،ومتعلمني طيلة العمر .ويتوجب عليهم �أن يفعلوا ذلك ب�شكل خا�ص حتى يف املجتمعات التي
تت�سم على نحو متزايد باالختالف حول بع�ض القيم اجلوهرية (انظر املقابلة مع كرامي-عكاري كمحاولة
ملعاجلة احلاجة �إىل تنمية مهارات املواطنة).
املقاربة الأمثل هي التي تزاوج بني م�صفوفة من املقاربات املرتابطة يف التجربة التعليمية ،وتتابعها
يف الوقت نف�سهَ :ت َعلُّم التعلُّم ،والتعلم من �أجل التمكني الفردي ،وتعلُّم حل امل�شاكل مع الآخرين ،وتع ّلم
القيم.
�إن تقنيات التقومي املطبقة الآن تهدف �إىل ر�صد مايجري يف املدار�س وال�سيطرة عليه ،وذلك عرب
تعزيز ميول هذه النظم �إىل �أن تتح ّول �إىل هيكلة للأوامر ال�صادرة من القمة �إىل القاعدة حول تلقني
احلقائق .واملقاربة احلالية تنحرف بطاقات املد ّر�س وحت ّولها من رعاية التع ّلم وت�شجيعه �إىل غر�س مادة
حمددة يف الذهن .وينبغي ،بد ًال من ذلك� ،إعادة النظر يف مفهوم االختبار للت�أكيد على ما هو �أبعد
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من جمرد التم ّكن من مادة التدري�س .كما يجب تدريب املد ّر�سني ليكونوا وكالء ال و�سطاء ،بل �أن يكونوا
املي�سرين ،مل�ساعدة الطالب والتالميذ على التع ّلم وعلى حتديد وتذليل التحديات
�أف�ضل من ذلك� ،أي من ّ
التي تواجه �سريورة التعلم .ويتعينّ على مقاربات التعليم واالختبار اجلديدة املنا�سبة �أن جتدد الرتكيز
على النوعية واجلودة( .انظر املقابلة مع ح�شوة ،التي تت�ضمن حزمة من املقرتحات حول �إ�صالح �أ�صول
التدري�س).
عالو ًة على ذلك ،على املقاربات الرامية �إىل حت�سني املناهج و�أ�ساليب التدري�س ،والتقومي ،وتدريب
املد ّر�سني �أن تكون �شمولية كلية .فاجلهود املجتز�أة قد تف�ضي �إىل نتائج خميبة للآمال .وعندما ُت�ستحدث
برامج قوية لتدريب املد ّر�سني يف نظام يت�ضمن التقومي التقليدي التوجيهي (�أي امتحان ال�شهادة الثانوية
للقبول يف اجلامعة) ،وتقوم على اختبار خمزون من املواد ،على �سبيل املثال ،ف�إن جناح الطالب ،حتى
يف هذه احلالة� ،سيعتمد على اال�ستظهار ،واحلفظ عن ظهر قلب.
َ
باملواطنة
املطلوب هو حت ّول يف الأمنوذج ( )paradigmمي ّكن الطالب من بلورة املهارات اخلا�صة
البناءة ،ما�سي�ضع هذه املهارات يف �صلب العملية الرتبوية بو�صفها من املكونات املحورية ل�شخ�صية
اخل ّريج العربي .وهذه ال�شخ�صية هي التي حتدد الإطار لنتائج التع ّلم التي تك ّون العنا�صر الإر�شادية
ملداخالت �أ�ساليب التعليم ،بينما تف�سح املجال ،يف الوقت نف�سه ،لتعديل املداخالت وتكييفها لتنا�سب
ال�سياق االجتماعي الثقايف الذي جتري فيه.
ينبغي �أن تكون امل�ؤ�شرات الإر�شادية التالية هي املنطلقات التي ي�صدر عنها الإ�صالح الرتبوي الكلي
ال�شامل يف �أرجاء املنطقة العربية:
يجب على كل دولة �أن تط ّور ا�سرتاتيجية للتعليم للمد ّر�سني .و�سيتوىل ت�سهيل عمل هذه اال�سرتاتيجية
هيئة لي�ست كل ّي ًا من �أجهزة وزارة الرتبية والتعليم ،ويجب �أن ت�ضم هيئات ر�سمية ،ومد ّر�سني ،واملجتمع
العري�ض ،وكليات الرتبية يف اجلامعات.
حتى يت�سنى للمد ّر�سني �أن يتولوا تعليم متعلمني طيلة العمر ،عليهم �أن يتّبعوا مقاربة مابعد� -إدراكية:
�إذ ينبغي م�ساعدة الطلبة على فهم الكيفية التي يتعلمون بها ،و�أن يج ّددوا �أهدافهم من التعلم ،ومراقبة
مايحققونه من تق ّدم.
يجب على �أهداف التعلم ،واملهارات التي يكت�سبها الطالب خالل التجربة التعليمية� ،أن جتمع منظومة
من الأبعاد املرتابطة بال�ضرورة ،والتي ينبغي متابعتها يف �آن :تع ّلم التفكري النقدي وحل امل�شاكل؛ تع ّلم
تعلم كيفية اكت�ساب الكفاءة يف موقع العمل؛ وتع ّلم القيم والتعامل مع الآخرين .كما
التمكني الفردي؛ ّ
ينبغي الت�شجيع على جتربة �أ�ساليب تدري�س ابتكارية.
من �أجل حت�سني النتائج املتعلقة باجلودة ،ينبغي على الطالب �أن يكت�سبوا فهم ًا �أعمق للمواد الدرا�سية
يف املدر�سة ،و�أن تر ّكز املعرفة على افكار تخ�ص�صية مهمة ،و�أن ُتكت�سب بطريقة مت ّكن من ا�سرتجاع
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املعلومات وتطبيقها .وهذا يتط ّلب درا�سة مع ّمقة لعدد �أقل ولي�س لعدد كبري من املوا�ضيع املعتادة بطريقة
�سطحية .كما �أن حت�سني النوعية ي�ستلزم ت�شجيع روح اخللق واالبتكار.
ينبغي على التعليم يف الف�صول الدرا�سية �أن يعالج اهتمامات الطالب واملعارف والقدرات املتن ّوعة
ال�سابقة لديهم .ويف بع�ض احلاالت ،يجب تعديل العمليات التعليمية لتحفيز الطالب وت�شجيعهم على
امل�شاركة.
ينبغي �أن تكون املناهج ،وال�سيما يف ال�صفوف العليا� ،أقل �صرامة .وال�سيما يف املراحل املدر�سية العليا.
وعند انتقال التالميذ من مرحلة التلمذة �إىل مرحلة َ
املواطنة ،من الواجب منحهم قدر ًا وا�سع ًا من احلرية
الكت�شاف ماي�ست�أثر باهتمامهم وتنمية مهاراتهم العملية .فاملناهج املتزمتة ،و�أ�ساليب التدري�س القدمية،
واالختبارات املتوا�صلة من �ش�أنها تقوي�ض هذه الأطوار االنتقالية.
يتط ّلب التعليم املهني اهتمام ًا �أكرب واندماج ًا �أو�سع يف املنهاج .ويجب البدء بذلك يف مراحل العمر
املب ّكرة.
ُينظر �إىل التكنولوجيا يف �أغلب الأحيان كمو�ضوع متم ّيز �أو كمنظومة من تقنيات التع ّلم ،كما ُتعترب
�أحيانا العالج ال�شايف للت�صدي �إىل امل�شاكل التعليمية .لكن ،وبد ًال من ذلك ،ينبغي النظر �إىل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت اجلديدة كعن�صر تكميلي مت ّمم للقدمية ،وكجزء اليتجز�أ من العملية التعليمية على
جميع الأ�صعدة.
ينبغي على عمليات �إ�صالح املناهج �أن تحُ ِدث تغيريات يف التقوميات والتخمينات ،وعلى االختبار �أن
يخدم الأهداف الرتبوية ،ال العك�س.

الدولة :إعادة اختراع وزارة التربية والتعليم
تقف وزارات الرتبية والتعليم يف العامل العربي يف قلب النظم التعليمية بتنظيماتها الرتاتبية الهرمية
ال�شا�سعة التي تطالب ب�أداء مهمات ج�سيمة جليلة .وهي تقف مبفردها ،وتتعر�ض �إىل امل�ساءلة �أمام
القيادة العليا .وعليها االندماج يف املجتمع ب�أ�سره.
هذه الوزارات� ،شانها �ش�أن وزارتي ال�صحة والإ�سكان ،ت�ؤدي خدمات حا�سمة جلميع ال�سكان .وحتى
عندما يبذل امل�س�ؤولون عنها ق�صارى اجلهد ملواجهة التحديات اجل�سيمة ،ف�إن هذه الوزارات غالب ًا
نى �سلطوية معزولة ومنف�صلة .و�إذا �أخذنا يف االعتبار هذا املفهوم ال�شائع لدورها ،والنطاق
ما ُتعترب ُب ً
الوا�سع للخدمات التي ُتطا َلب بتقدميها ،فال ميكن �أن تكون غري ذلك .بيد �أن النتيجة قد تكون مثرية
لل�شفقة� ،إذ ُتعزل قطاعات �شعبية وتتغ ّرب ،وتت�سترّ امل�صالح اخلا�صة بالإجراءات الر�سمية واملواقف التي
تقف حجر عرثة يف وجه حماوالت الإ�صالح( .انظر درا�سة حالة م�صر لالطالع على امل�ساجالت التي
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�أثارها وزير تربية �إ�صالحي طموح).
واحلال �أنه على رغم التبني الوا�سع لتعبري «الإ�صالح»� ،إال �أنه يبدو �أحيان ًا نذير ًا باخلطر� .إن الإ�صالح
ال�شامل للمناهج و�أ�ساليب التدري�س الينبغي �أن يهدف �إىل تقوي�ض النظم �أو البنى القائمة ،بل يجب �أن
ي�ساعد الطالب على اكت�شاف القيم الإيجابية ،والتفاعل على نحو ب ّناء مع الآخرين الذين الي�شاركونهم
توجه وتتح ّكم باحلياة االجتماعية وال�سيا�سية.
بها ،واالنخراط كمواطنني نا�شطني يف تلك البنى التي ّ
وكما �أو�ضحنا �سابق ًا ،هذا البد �أن يتم بطريقة تن�سجم مع الكيفية التي يتع ّلم بها الطالب بالفعل.
وحتى عندما اليكون ثمة اعرتا�ض ،قد يثري تب ّنيه م�ساجالت متعار�ضة حامية الوطي�س .فمن ناحية،
�سي�شتبه بع�ض �أفراد اجلمهور املتدينني ب�أنه يجري ت�شجيع الطالب على الت�شكيك مبعتقداتهم الدينية،
في�صبح التعليم �آنذاك ميدان ًا ملعركة بني القوى الدينية والعلمانية .والينبغي �أن يكون الأمر على هذا النحو،
فعندما ُي َج ّر التعليم �إىل معمعة ال�صراعات ،ي�صبح النقا�ش �سيا�سي ًا �أكرث منه تربوي ًا .التعليم الديني،
تاريخي ًا ،كان يف التحليل الأخري على الدوام يت�ضمن التفكري النقدي ،كما �سعى �إىل تعليم الطالب ب�أال
يقت�صروا على تالوة احلقائق ،بل �أن يطبقوا القيم واملمار�سات اجلوهرية يف حياتهم اخلا�صة .وكانت
�أ�ساليب التدري�س التي تت�ضمن الدرا�سة النقدية للن�صو�ص ،على �سبيل املثال� ،أ�سلوب ًا تعليمي ًا منوذجي ًا يف
املجال الديني ملا ينوف على �ألف عام.
من ناحية ثانية ،برزت العالقات العدائية �أحيان ًا بني امل�صلحني واملد ّر�سني (وبخا�صة نقابات
املد ّر�سني) ،حيث يعترب الطرف الأول الطرف الثاين عقبة ،بينما يرى الطرف الثاين �أن دعوات الإ�صالح
لي�ست �إال نقد ًا ،بل ان�شقاق ًا ومت ّرد ًا على ال�صراط امل�ستقيم .ففي الأردن ،على �سبيل املثال ،ن�شبت على
مدى ال�سنوات املا�ضية �صدامات بني العديد من الوزراء ونقابة املعلمني الأردنيني .ويف م�صر ،تعاملت
نقابة املعلمني ببع�ض الت�شكك واالرتياب مع حماوالت الإ�صالح ،وا�شتبكت حول هذه امل�س�ألة مع الوزير
الإ�صالحي (انظر درا�سة حالة م�صر) .عو�ض ًا عن ذلك ،يجب فهم الإ�صالح ومتابعة تطبيقه بو�صفه
فر�صة لبلورة ر�ؤية تربوية تعليمية ،والإعالء من مكانة مهنة التدري�س ،واملزاوجة بني النظريات اخلا�صة
ب�أ�ساليب التدري�س واخلربة العملية للمد ّر�سني يف الف�صول الدرا�سية ،وت�صميم منظومة كاملة من
فر�ص التنمية املهنية ،وبهذا املعنى ،ينبغي دمج
املد ّر�سني� ،أو من مي ّثلهم ،ك�شركاء يف جهود
ينبغي دمج املد ّر�سني� ،أو من مي ّثلهم،
الإ�صالح.
ك�شركاء يف جهود الإ�صالح.
ي�ستلزم التعامل مع هذه ال�ضغوط واملطالبات
حت ً
التوجه .وعلى الوزارات �أن تعيد
وال يف
ّ
ومي�سرة للعملية
اخرتاع نف�سها عرب االبتعاد عن كونها مق ّدمة للخدمات لتكون م�ص ّممة للر�ؤى/املعايري ِّ
التعليمية ،مع االحتفاظ بدورها كهيئات ِّ
منظمة .وقد بذلت يف ال�سنوات الأخرية جهود �إ�صالحية حمددة
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ت�ستحق درا�سات �إقليمية �أعر�ض( .انظر درا�سة حالة م�صر ل�شرح اجلهد الذي تبذله �إحدى الوزارات
يف م�صر ،وكذلك املقابلة مع الزغيبي حول التجربة ال�سعودية مع املزج بني املقاربات املنطلقة من القمة
�إىل القاعدة ومن القاعدة �إىل القمة ،وكذلك املقابلة مع قري�صاتي ل�شرح العملية الإ�صالحية التي �شملت
املجتمع ب�أ�سره يف تون�س بعد االنتفا�ضة) .وجتري الآن �إقامة �شبكات دولية لت�أمني الدعم والرتابط
بني املبادرات املختلفة (ومنها ،على �سبيل املثال «مبادرة تعليم مهارات احلياة واملواطنة» ،التي ت�ضم
منظمات دولية و�أخرى غري حكومية ،ولكنها ت�ؤثر يف توجهات بع�ض الوزارات العربية).
بد ًال من االقت�صار على فر�ض املناهج الدرا�سية ،وت�أليف الكتب املدر�سية ،واختبار الطالب ،يف و�سع
توجه احلوارات املجتمعية حول نوعية اخلريجني الذين ينبغي �أن تنتجهم املدار�س :ماهي
الوزارات �أن ّ
طبيعة ال�شخ�صية (�أو ال�شخ�صيات) التي �صمم النظام التعليمي لت�شجيعها؟ (انظر املقابلة مع قري�صاتي
حول بع�ض اخلطوات التي اتخذت يف هذا االجتاه خالل حوار �شمل املجتمع التون�سي ب�أ�سره ).ومتثل
الإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت -ال جمموعة الكتب املدر�سية -جوهر املنهج احلقيقي.
متو�ضع الوزارة نف�سها بو�صفها قلعة من اخلربة
هذه املقاربة �ستغيرّ النموذج العملياتي :فبد ًال من �أن ِ
والإدارة ،ف�إنها �ستت�صدر �سريورة متفاعلة اجتماعيا .و�إذا حتررت الوزارات من الت�أكيد الراهن على
ر�صد الوفاء ملادة حمددة يف املنهج ،ف�إنها ت�ستطيع بد ًال من ذلك الرتكيز على ر�سم ال�سيا�سات العامة،
و�إي�ضاح الر�ؤى ،وو�ضع املعايري العامة ،وت�سهيل مراقبتها وتطبيقها .وال ي�ستهدف ذلك تقوي�ض عمل
وزارات الرتبية والتعليم بل تر�سيخها ب�صورة �أ�شمل يف الدولة واملجتمع ،بحيث ي�صبح التعليم واحد ًا من
اهتمامات النا�س الأ�سا�سية وتندمج الوزارات �سوي ًا بد ًال من العزلة واالنف�صال.
وحتى عندما تتح ّول الوزارات من جمرد ت�سليم املادة �إىل تي�سري تعميم املناهج ،ف�إن عليها �أن ت�ضع
املعايري (وتتولىّ تنظيمها) .لكن يجب �أن ين ّفذ ذلك كجزء من �سريورة حوار جمتمعي .و�سيتطلب ذلك
جمهودين �أ�سا�سيني لإعادة الهيكلة:
�إعادة التفكري يف دور الوزارات و�إعادة تعميمها داخل الدولة .الوزارات ،ب�صفتها القيادية
ال باعتبارها معق ًال لل�سلطة ومز ّود ًا للخدمات� ،ست�ؤدي وظائفها على نحو خمتلف يف جهاز الدولة،
وب�صورة حمددة ،ف�إنها:
ّ
التدخالت االبتكارية .وبد ًال من االقت�صار على و�ضع املدار�س
تق ّدم الدعم للم�س�ؤولني عن تطبيق
واملد ّر�سني قيد امل�ساءلة ،يف و�سع الوزارات �أن حتدد احتياجاتها/احتياجاتهم ال�صاعدة من التنمية
املهنية .وبد ًال من �أن ت�ؤدي دور «املفت�ش» الذي ي�ش ّدد على النواق�ص ،ميكن �أن ي�صبح التقومي والتقدير
القوة الدافعة لال�ستق�صاء ،وحل امل�شاكل والنمو امل�ستدام وروح االبتكار.
�إعادة هيكلة �أو�ضاع البحث والتقومي بحيث الي�صبحان من وظائف الوزارة ،بل يك َّلف بهما بد ًال من
ذلك خرباء اخت�صا�صيون يف هيئات م�ستقلة (كاملحاولة التي جرت ،على �سبيل املثال ،يف اململكة العربية
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ال�سعودية [انظر املقابلة مع الزغيبي] .وقد تف�ضي مثل هذه العمليات �إىل حتديد �سل�سلة من ِ�صوى
الإ�سناد وم�ؤ�شرات الأداء والتقومي النوعي والكمي لهذه امل�ؤ�شرات ،ولي�س جمرد مهمة تقنية للوزارات.
ففيما تتوىل الوزارات بلورة الر�ؤيا وو�ضع املعايري بالت�شاور مع خمتلف �أ�صحاب امل�صالح ،ف�إنه ينبغي �أن
تتوىل هيئات م�ستقلة جانب ًا من التقوميات النوعية والكمية ،وتبلغ ال�سلطات ال�سيا�سية العليا واجلمهور
ب�أو�ضاع الرتبية والتعليم .و�سيتيح ذلك لل�سلطات وللجمهور و�ضع الوزارات يف مو�ضع امل�ساءلة واملحا�سبة
وفق املعايري التي �أقرتها مبدخالت من جانب املجتمع.
بناء روابط قوية مع الهيئات الأخرى يف الدولة بحيث التكون وزارات الرتبية هي وحدها امل�سيطرة على
النظام التعليمي .لدى وزارات ال�شباب �شبكة من املنظمات (مثل نوادي ال�شباب) خارج النظام التعليمي
الر�سمي ،ت�ستطيع امل�ساعدة يف توجيه ال�سيا�سات؛ ويف و�سع وزارات ال�ش�ؤون االجتماعية �أن تعزز الروابط
بني املدار�س والهيئات احلكومية واالجتماعية؛ كما �أن يف و�سع وزارتي العمل واالقت�صاد خلق الروابط بني
وامل�ستخدمني؛ كما �أن وزارات التعليم العايل وجامعات الدولة قادرة على �أن ت�شرف على جانب
املدار�س
ِ
كبري من تعليم املد ّر�سني ،وهي من ال�شركاء املحوريني يف �أية جهود �إ�صالحية.
بناء الآليات لبناء �شراكات وانخراط �أكرب مع املجتمع املح ّلي .كانت جهود الإ�صالح يف
املا�ضي تتم على العموم ب�إيعاز من مراتب ال�سلطة العليا ،و�أ�سفر ذلك عن مزيد من التمركز يف حماولة
لفر�ض الإ�صالح التعليمي بالقوة .لكن �سرعان ما يرتاجع كبار امل�س�ؤولني ،في�ؤدي ذلك �إىل �إجراء
�إ�صالحات م�ؤقتة وعار�ضة .على �سبيل املثال� ،شهد الأردن �سل�سلة من الوزراء ،كان لبع�ضهم ر�ؤى جريئة،
غري �أنهم مل ميكثوا وقت ًا كافي ًا يف منا�صبهم ملتابعة �أي �أجندة طويلة الأمد.
وكان من اخليارات الأخرى عدم القيام ب�أي �إ�صالحات يف نظام الدولة ،بل �إقامة �سل�سلة من البدائل
اخلا�صة (وكانت قطر هي الأكرث طموح ًا يف هذا املجال).
�أ�سفرت هاتان املقاربتان كلتاهما عن نتائج ملتب�سة يف �أف�ضل احلاالت .فاالبتكار املحلي وامل�شاركة
االجتماعية العري�ضة يتطلبان بع�ض الدعم الوطني ومن جانب الدولة ملواجهة املخاطر التي ينطوي عليها
التعليم من حيث تعميق الالم�ساواة ،بد ًال من التخفيف منها .فالتفاوت ،بوجوهه املختلفة ،يتزايد يف
بع�ض املجتمعات �إىل حد ينذر بربوز اجتاهني :تعليم نخبوي (خا�ص على الأغلب) للقلة القليلة ،وقطاع
�شحيح التمويل تابع للدولة لعامة النا�س الأقل حظ ًا.
غري �أن الطريق الأكرث فعالية �سيتم ّثل يف مقاربة هجينة -حتافظ على دور الدولة يف التعليم ،لكنها
تبني الآليات لقيام �شراكات �أو�سع وتفاعل على جميع امل�ستويات.
يف و�سع املدار�س �أن تن�شئ تعليم ًا تعاوني ًا وتدريب ًا مهني ًا مع املنظمات وامل�شروعات االقت�صادية
املحلية؛ ويف و�سع هذه الأطراف �أن ت�ضم امل�ؤ�س�سات الأ ّم ووحدات املجتمع املحلي؛ كما ميكنها �أن تتابع
تطبيق �أ�ساليب التدري�س الن�شطة التي ّ
تدخل بع�ض الأن�شطة املدر�سية مبا�شرة �إىل املجتمع املحلي (�أي
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ربط امل�شروعات املدر�سية باملنظمات االجتماعية ،وامل�صالح التجارية املحلية� ،أو املجال�س البلدية يف
املحافظات) بحيث يغدو التعليم �أكرث بروزا خارج �أ�سوار املدار�س وداخلها على ال�سواء .وب�إمكان املدار�س
�أن تنتفع باخلربة املتوافرة يف املجتمعات املحلية التي تعمل فيها� ،إذ من النادر �أن يطالب الطلبة بالتع ّرف
على اخلرباء ،وتقوميهم والتع ّلم منهم.
وعلى امل�ستوى الوطني ،من الواجب دفع القطاع اخلا�ص واملجتمع املدين �إىل االنخراط يف احلوارات
التي تدور حول االحتياجات والر�ؤى التعليمية ،والرتكيز على املناهج مبعناها الوا�سع (الت�شمل املادة التي
يجب �أن يتم ّكن منها الطالب وح�سب ،بل ت�ضم كذلك نوعية املواطنني البالغني الذين يرغب املجتمع يف
رعايتهم وت�شجيعهم).
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دراسة حالة مصر :سياسات اإلصالح التربوي في مصر
ُبني النظام الرتبوي يف م�صر لتلبية احتياجات جمهور عري�ض ومتعاظم من ال�سكان يف
بلد فقري .ومثل �أغلب اخلدمات التي تقدمها الدولة ،يفتقد هذا النظام ب�شدّة �إىل املوارد،
وقد �أن�ش�أ بيئة جرت فيها الت�ضحية باجلودة والنوعية ل�صالح الكمية .لكن ال�سنوات الأخرية
�شهدت مبادرات �إ�صالحية من جانب الوزارة التعتمد على التمويل ال�سخي .وقد �أكد طارق
�شوقي ،وزير الرتبية والتعليم احلايل ،بقوة و�إ�صرار ،على احلاجة �إىل �إحداث تغريات
جذرية.
كان من املجاالت الأولية التي ا�ستهدفها الإ�صالح �أول الأمر هو نظام االمتحانات الذي يقوم
عليه النظام التعليمي يف م�صر .فخامتة االمتحانات الدورية تتم ّثل يف امتحان الدرا�سة
الثانوية العامة (التوجيهية) التي تخترب قدرة الطالب يف �سل�سلة وا�سعة من املو�ضوعات.
واليقت�صر ما يح�صلون عليه من عالمات على حتديد النجاح �أو الف�شل ،بل ي�شري كذلك
�إىل املو�ضوعات التي يتابعون درا�ستها يف املجال اجلامعي الذي ُت�شرف عليه الدولة .وقد
واجه هذا االمتحان� ،ش�أنه �ش�أن االمتحانات الأخرى يف نهاية ال�صف ال�ساد�س ،حملة انتقادات
وا�سعة النطاق ،لأنه يعتمد على ال�ص ّم واال�ستذكار ،ويفر�ض على التالميذ اليافعني �ضغوطاً
وي�شجع الطالب عند التحاقهم باجلامعة على درا�سة املو�ضوعات التي
�ضخمة وغري مالئمة،
ّ
يح�صلون فيها على العالمات العالية ،ال تلك التي تتنا�سب مع اهتماماتهم وقدراتهم العامة.
وقد اقرتح الوزير التخلي عن االمتحانات القائمة على اال�ستذكار ،التي يعتربها امل�س�ؤولة
عن ت�شويه �أ�ساليب التدري�س ومكاف�أة املهارات اخلط�أ.
�أ�سفر الت�شديد على تطبيق االمتحانات كذلك عن انت�شار الفو�ضى والف�ساد� ،إذ تغدو ن�سخ
االمتحانات املز ّيفة ،وحتى احلقيقية ،قيد التداول م�سبقا .ويقوم املدر�سون ب�إعطاء الدرو�س
اخل�صو�صية ،مقابل �أجر ،لتهيئة الطالب لالمتحانات .وبذلك يخرج التعليم الذي تدعمه
الدولة خارج غرف الدرا�سة �إىل �سوق �ضبابية �سيئة التنظيم ي�ضطر فيه الأهل �إىل �إنفاق املال
ل�ضمان جناح �أبنائهم.
بالإ�ضافة �إىل ا�ستهداف نظام االمتحانات ،ر ّكز الوزير كذلك على ال�سيا�سات الرامية �إىل
�إدراج التكنولوجيا يف �أ�ساليب التدري�س .ومن املفارقات �أن مثل هذه احلاجة برزت حتى يف
جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،حيث ُي َد َّر�س الطالب الآن كيفية ا�ستخدام احلا�سوب با�ستخدام
الكتب املدر�سية املطبوعة ،فيما يعجزون عن تطبيق ما يتعلمونه من درو�س على الأدوات
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الفعلية نف�سها .كما يعترب االنتقال �إىل الكتب الإلكرتونية مبا�شرة ،خطوة �ضرورية لت�شجيع
اال�ستثمار بالو�صول �إىل ال�شبكة العنكبوتية يف املناطق النائية على ال�صعيدين اخلا�ص
والعام.
قد يبدو و�ضع ح ّد للف�ساد وا�ستحداث امتحانات �أف�ضل و�أ�ساليب �أكرث حداثة للتدري�س،
�أمراً مفروغاً منه للوهلة الأوىل .غري �أن الوزير �أثار �سل�سلة من امل�ساجالت .فقد �شكا بع�ض
القادة يف احتاد املد ّر�سني من �أن الدعوة �إىل الإ�صالح تدل على عدم التقدير جلهود العاملني
الآن ،ور�أوا �أن الوزير اليعامل املد ّر�سني باحرتام بل يعتربهم م�شكلة .كما نظر الأهايل �إىل
الإ�صالح بقلق ،لأن ثمة �ضغوطاً �ضخمة على الطالب لتح�سني الأداء؛ وقد يف�ضي �أي تغيرّ يف
النظام �إىل الفو�ضى .ومبا �أن الو�صول �إىل الإنرتنت �إلكرتونياً لي�س متاحاً للجميع يف م�صر،
ف�إن بع�ضهم ي�شعرون بالقلق من �أن املدار�س العاملة يف املناطق الريفية �أو الطالب الأكرث
فقراً �سيقعون �ضحية للتمييز والف�صل الرقمي.
تتقاطع بع�ض الإ�صالحات مع امل�صالح املادية؛ فطباعة الكتب املدر�سية مت ّثل �إحدى
ال�صناعات الرئي�سة يف م�صر .وهناك نوع من التوازن بني من ينظرون �إىل التوفري الكبري
املمكن من جهة ،ومن يتخ ّوفون من �سحب الب�ساط من حتت �أقدام �أ�صحاب املطابع الذين
تدعمهم الدولة .وقد �أعرب املدر�سون ،والأهايل ،وال�سيا�سيون ب�صورة علنية يف ال�صحف
وو�سائل التوا�صل االجتماعي وجمل�س ال�شعب عن انتقادهم خلطة الوزير ،و�أعلن هاين �أباظة،
نائب رئي�س جلنة الرتبية والتعليم والبحث العلمي يف جمل�س ال�شعب� ،أن املدار�س لن ت�ستطيع
�أداء مهماتها يف املدى الق�صري من دون كتب مدر�سية .ويدل ذلك على �أنه �إذا مت القبول بفكرة
الإ�صالح العامة ،فكل مبادرة يف هذا ال�سياق �ستواجه ردود فعل م�ضادة.
رمبا كان الدر�س الأ�سا�سي امل�ستفاد من التجربة امل�صرية ،هو �أن من الواجب متابعة جهود
الإ�صالح �سيا�سياً ،و�أال تعترب جمرد حت�سينات تقنية تفر�ض على النظام الرتبوي .وال بد من
ا�سرت�ضاء عدد من الأطراف و�أ�صحاب امل�صالح .فاملدر�سون ،والنا�شرون ،والأهايل ،والطالب
معنيون جميعاً وم�شاركون كل امل�شاركة بالنظام التعليمي ويراقبون عن كثب مايجري من
تغيرّ ات يف هذا املجال.
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المجتمع :اإلصالح من خالل التفاعل
رمبا كان التحدي الأكرب وغري املعرتف به لإ�صالح التعليم ،هو �أنه ُيطلب من املدار�س �أن تنجز الكثري
يف عامل يحدث فيه التعليم قبل املدر�سة ،وبعدها
ينبغي �أن يعتمد الإ�صالح التعليمي على
وخارجها – �أي يف البيت واملجتمع الأو�سع.
�إعادة النظر يف دور املد ّر�سني واملدار�س
ويعني ذلك �أن لل�سياق االجتماعي الكلي الذي
بو�صفه جزء ًا من الن�سيج االجتماعي
تعمل فيه املدار�س ت�أثري ًا عميق ًا على مايجري
الأو�سع للتعليم.
يف الف�صول الدرا�سية .والميكن تكليف املدار�س
القائمة وحدها مبهمة الإ�صالح التعليمي كمواقع
معزولة ،بل ينبغي �أن تعتمد هذه املهمة على �إعادة النظر يف دور املد ّر�سني واملدار�س بو�صفه جزء ًا من
الن�سيج االجتماعي الأو�سع للتعليم.
االعرتاف بهذا الواقع �سي�ساعد املجتمعات على �إعادة تعريف ما هو مطلوب من املدار�س واملد ّر�سني
و�إعانتهم يف ذلك بد ًال من مطالبتهم بالقيام بها وحدهم .والميكن ،بل الينبغي عزلهم وف�صلهم عن
العائلة واملجتمع املحلي ،بل يجب �أن يتفاعلوا ب�صورة ن�شطة ليكون للت�أثريات املختلفة (الر�سمية وغري
النظامية) على تعلم الطالب دور تكميلي.
وواقع الأمر �أن من يواجهون هذه التحديات يومي ًا ،يعرتفون ب�آثار ال�سياق االجتماعي .وهي معروفة على
نطاق وا�سع على �صعيد القواعد ال�شعبية .ف�أغلب النا�س يتفاعلون مبا�شرة مع جمابهة الطالب الدائمة
للأو�ضاع التي تفر�ضها امل�شاكل االقت�صادية ،واالجتماعية والعائلية املختلفة .غري �أن التحديات نادر ًا ما
يتم االعرتاف بها على م�ستوى ال�سيا�سات ،لأن النظم التعليمية متيل �إىل حماية خرباتها وا�ستقاللها،
وتعامل الف�صول الدرا�سية كما لو كانت بالفعل جزيرة يقوم فيها املدر�سون بعملهم الرتبوي .وتتوىل
املجتمعات -مبا فيها الأهل وامل�س�ؤولون الكبار الذين يتخذون القرارات -تعزيز احلدود الفا�صلة بني
املدر�سة واحلياة بو�ضع الأعباء التعليمية �ضمني ًا على كاهل املد ّر�سني واملدار�س.
ال حمالة �أن ي�شعر �أغلب الطالب ،والآباء والأمهات ،وامل�س�ؤولني بخيبة الأمل ،عندما ينظر املجتمع
نظرة نفعية للتعليم .وعندما يعترب الأهل املدار�س مواقع يكت�سب منها �أطفالهم املقدرة على حت�صيل
الرواتب العالية ،واكت�ساب املهارات التقنية ،والتمتّع مب�ستقبل مهني مجُ ٍز ،وعندما تنح�صر هموم كبار
امل�س�ؤولني يف �إنتاج اخلريجني الذين تزيد �سريتهم الذاتية من مكانتهم يف �سوق العمل.
عندما ي�صبح التعليم ،بد ًال من ذلك ،عن�صر ًا �أ�صي ًال يف ر�ؤية تهدف �إىل �إعداد ال�شباب كمواطنني
م�شاركني و�أع�ضاء ملتزمني بتنمية جمتمعهم املحلي وبتح�سني الو�ضع الإن�ساين العاملي ،وعندما ي�شارك
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اجلميع ،مبن فيهم الآباء والأمهات وكبار امل�س�ؤولني يف هذه الر�ؤية ،ف�إن يف و�سعهم �أن يح ّولوا اجلهاز
التعليمي من جهاز لتدري�س �أبنائهم �إىل جهاز يح ّولهم �إىل متعلمني.
�سي�شجع على �إ�ضفاء طابع �شامل على ماينبغي �أن تر ّكز عليه املدار�س .وعندما يقت�صر الت�أكيد
وهذا
ّ
على تعليم العلوم ،واملهارات املرغوبة يف �سوق العمل ،واالختبارات ،ف�إن �أ�ساليب التدري�س واملناهج
تتعر�ض �إىل الت�شويه لكي تخدم �أهدافا نفعية ،وتد َّر�س العلوم ،ال ك�سريورة تعليمية ،بل كمنظومة من
احلقائق والتقنيات التي يتوجب �إتقانها� .أما الإن�سانيات والعلوم االجتماعية – التي تتناول الأغلبية
الغالبة من مهارات املواطنة النقدية ،فال حتظى �إال باهتمام هام�شي.
قد تتنوع بني جمتمع و�آخر الإ�صالحات املح ّددة التي يو ّلدها هذا التح ّول من التعليم �إىل التع ّلم .لكن
من املمكن طرح بع�ض املقرتحات التي ينبغي �أن ت�شمل املنطقة ب�أ�سرها:
ت�شجيع ومتكني املد ّر�سني من التفاعل مع املجتمعات املحلية ،لإخراج الطالب من الف�صول الدرا�سية
و�إدخالهم �إىل امل�ؤ�س�سات االجتماعية و�إدخال امل�ؤ�س�سات االجتماعية �إىل الف�صول الدرا�سية.
املو�سع حول الإ�صالحات ،واعتبار املجتمعات �شركاء ال عوائق يجب
ت�شجيع امل�س�ؤولني على الت�شاور َّ
تذليلها لتحقيق تغيريات �إيجابية.
الت�شجيع على بلورة نظرة �شمولية للمنهج ب�أبعاده كافة (العلوم االجتماعية والإن�سانيات ،وكذلك
العلوم ،والتكنولوجيا ،والريا�ضيات) عن طريق �إ�شراك املجتمعات املحلية يف حتديد الأهداف واملعايري
العامة ،املتعلقة ب�أنواع اخلريجني الذين يتوجب على املدار�س �إنتاجهم ،بد ًال من الرتكيز على مهارات
حمددة مطلوبة يف موقع العمل الآن( .انظر املقابلة مع اخل�ضرا ل�شرح �ضرورة التعليم يف جمال العلوم
االجتماعية والإن�سانيات).
دمج التكنولوجيات الأحدث يف الف�صول املدر�سية وتوجيه املد ّر�سني نحو تعليم ُمدمج اليعامل هذه
االبتكارات كبدائل �أو عنا�صر تكميلية بل كج�سور تربط تعليم الف�صل املدر�سي بالعامل االو�سع حوله.
ويف و�سع التكنولوجيات الأكرث جدة �أن تدعم التوا�صل ال�سريع ،وتطرح �أدوات اختبار جديدة وتقلل من
وتي�سر الو�صول �إىل البيانات
احلاجة �إىل الطباعة ،ومت ّكن املرء من التقومي الذاتي واملزيد من املرونةّ ،
واملعلومات .ويجب �أن تكون التكنولوجيا عن�صر ًا مكم ًال ال بدي ًال عن مقاربات الف�صول املدر�سية التقليدية
التي تدمج املكونات االجتماعية ،والعاطفية والفنية .وينبغي �أن ت�ستمر يف الف�صول املدر�سية عمليات
بناء الفريق ،والعمل كمجموعة ،وحل امل�شاكل با�ستخدام الذكاء اجلماعي ،والتفكري خارج منظومات
ال�سريورات والربوتوكوالت ،وكثري من اجلوانب االجتماعية الأخرى للتعليم( .انظر املقابلة مع حوراين
للتع ّرف على الطرائق التي ميكن بها دمج التكنولوجيا).
معاجلة ق�ضايا العدالة واحل�صول على املعلومات – ولكن بعد �إجراء م�سح لتحديد ماهية امل�شاكل
احلقيقية .وتختلف العوائق عما يفرت�ض يف �أغلب الأحيان .فعلى �سبيل املثال ،احل�صول على املعلومات من
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ال�شبكة العنكبوتية من خالل احلوا�سيب املكتبية واملحمولة ،يختلف �إىل حد بعيد باختالف املناطق وم�ستوى
الدخل ،غري �أن دخول الإنرتنت عن طريق الهواتف املحمولة انت�شر على نطاق وا�سع بالفعل فرتة من الزمن،
حتى يف �أو�ساط املجتمعات املحلية يف الأرياف .ومن هنا ،ف�إن دمج التكنولوجيا يجب �أن ي�ستمر ويتوا�صل-
و�أن يتما�شى ويتقدم جنب ًا �إىل جنب مع تطورات الع�صر ،و�أن تويل اهتمامها (وال تفرت�ض املعرفة) يف
الوقت نف�سه ،ملا ميلكه الطالب �أو يفتقدونه .ويف املناطق النائية والأرياف ،يحول دون احل�صول على التعليم
الراقي النوعية يف �أغلب الأحيان االفتقار �إىل املد ّر�سني املتمر�سني امل�ستعدين للعي�ش يف تلك املناطق ،ولي�س
�إىل حمدودية الو�صول �إىل ال�شبكة العنكبوتية ،ومي ّثل ا�ستخدام الف�صول املدر�سية عرب الإنرتنت على نطاق
وا�سع �إحدى الو�سائل (ولي�س الو�سيلة الوحيدة بالطبع) ملعاجلة هذا التفاوت.

بلورة رؤية تعليمية جديدة
ُتخفق املجتمعات العربية ك ّلها ،يف تهيئة الأجيال ال�صاعدة ملواجهة ما �ستتع ّر�ض �إليه من حتديات.
ومن الوا�ضح �أن هذا هو الو�ضع يف امليدان االقت�صادي ،حيث يتعاظم ال�سخط جراء �شيوع البطالة يف
�أو�ساط ال�شباب ،وتخ ّلف الإنتاجية ،والك�ساد ،ب�صورة موازية لتباط�ؤ احلراك االجتماعي بالن�سبة �إىل
اخلريجني .غري �أن ذلك ميثل جانب ًا واحد ًا من جوانب امل�شكلة ،فالأمر اليقت�صر على �أن النظم التعليمية
التنتج الأعداد املتو ّقعة من العمال املهرة ،بل �إنها كذلك التنتج متعلمني �أو مواطنني �صاحلني.
لهذا ،ثمة حاجة �إىل �إعادة ت�صميم النظم التعليمية� -أو حتويلها من نظم للتعليم �إىل نظم للتع ّلم.
وبد ًال من الرتكيز على تلقني املواد واملهارات التي يحددها موقع العمل الآن ،على نظم التعلم �أن ُتقيم
مقارباتها التعليمية على الكيفية التي يتعلم بها التالميذ بالفعل واملهارات املطلوبة للمتعلمني طيلة العمر
يف عامل متطور .كما يجب على وزارات الرتبية والتعليم �أن تعيد اكت�شاف نف�سها -وتتح ّول من بنى �آمرة
�سلطوية معزولة �إىل �صانعة للر�ؤى املنبثقة من املجتمع الأو�سع واملدجمة مع هيئات الدولة الأخرىّ .ثم،
بد ًال من العمل كم�ؤ�س�سات منف�صلة ،ينبغي على املدار�س �أن تكون جزء ًا من �شبكة للتعلم ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا باملجتمعات املحلية والوطنية وحتى الدولية.
لي�س من الإن�صاف �أن ننحو بالالئمة كلي ًا عن النظم الرتبوية ونحم ّلها امل�س�ؤولية عن جميع امل�شاكل
االجتماعية .والميكن كذلك ا�ستخدام �سل�سلة امل�شاكل االجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقة ذريعة لإخفاق
يف معاجلة نوعية التعليم املتدن ّية� ،إذ من املمكن حتقيق التق ّدم حتى يف �سياق التمويل ال�شحيح واحلوكمة
ال�ضعيفة .والواقع �أن النظم الرتبوية قد ت�ساعد
ميكن حتويل الأجيال ال�صاعدة من خطر
يف توليد جيل قادر على معاجلة تلك امل�شاكل
يحوم يف الأفق يف نظر احلكّام �إىل قوة
ب�صورة �أف�ضل .وميكن حتويل الأجيال ال�صاعدة
متحركة لبناء م�ستقبل �أف�ضل.
ّ
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من خطر يحوم يف الأفق يف نظر احل ّكام �إىل قوة متح ّركة لبناء م�ستقبل �أف�ضل.
كيف نق ّيم التعليم العربي؟
مقابلة مع الحسين هيشور

ما �أف�ضل املقايي�س لفهم م�ستوى �أداء النظم التعليمية العربية؟
يتم ّثل املقيا�س الأكرث موثوقية لتحديد م�ستوى �أداء النظم التعليمية والرتبوية العربية
يف «الربنامج الدويل لتقييم الطلبة» (بيزا ،)PISA-و«االجتاهات يف الدرا�سة الدولية يف
(تيم�س ،)TIMSS-و«الدرا�سة الدولية لقيا�س مدى تقدّم القراءة»
الريا�ضيات والعلوم»
ْ
ريلز .)PIRLS-وحيث �إن كلاّ ً من هذه املقايي�س قد يتع ّر�ض للنقد ،فمن الأف�ضل �أن ننظر
(ب ْ
يف �أدوات عدة للقيا�س .لقد غدت تلك التقييمات هي املعايري التي متكننا من قيا�س مخُ رجات
التعليم يف الدول امل�شاركة .وهذه االختبارات التقي�س كل ما يت�ضمنه �أي نظام تعليمي ،مبا
يف ذلك الإعالء من �ش�أن َ
املواطنة ،وتنمية املنظومة املناقبية الأخالقية ،والقيادة ،والعزم،
وامل�س�ؤولية وما �إىل ذلك؛ لكن االختبارات الدولية ،يف ما يتعلق باملجاالت التي تقوم بتقييمها،
قد �أثبتت �أنها و�سائل �سليمة جدا للقيا�س .كما �أن امل�شاركة يف هذه التقييمات هي ،بحد ذاتها،
دليل على ا�ستعداد امل�س�ؤولني عن هذه النظم للخ�ضوع �إىل امل�ساءلة.
يف اال�ستخدامات الأخرية ملقيا�س بريلز ،الذي يقي�س املهارات القرائية عند تالميذ ال�صف
الرابع ،تبينّ �أنه يف كثري من البلدان التي حققت م�ستوى الأداء الأعلى  -ويف مقدّمتها
فنلندا ،و�إيرلندا ،ورو�سيا و�سنغافورة – ثمة �أعداد مرتفعة من التالميذ الذين ي�سجلون
�أعلى م�ستويات الأداء ،بينما مل ت�صل �أعداد مفزعة من التالميذ يف بع�ض البلدان العربية �إىل
امل�ستويات الدنيا الأ�سا�سية i.ويف هذه احلالة ،لن ت�ستطيع املنطقة العربية �أن حتقق النجاح
يف امل�ستقبل ما مل ت�ستطع ن�سبة كبرية من التالميذ ت�أدية مهمات بدائية ب�سيطة.
وتيم�س
ال يختلف عن ذلك م�ستوى �أداء التالميذ يف املنطقة العربية يف اختبارَيْ بيزا
ْ
– اللذين يختربان م�ستوى املعرفة واملهارات لدى التالميذ الذين يبلغون اخلام�سة ع�شرة
من العمر ،و�إجنازات الريا�ضيات والعلوم لدى التالميذ يف ال�صف الرابع ،والثامن ،والثاين
ع�شر ،على التوايل .الالفت هنا �أن البنات يتفوقن يف �أدائهن على الأوالد يف بع�ض هذه
االختبارات .ويف اختبار بريلز لعام  ،2016وخالفاً لل�صورة النمطية ال�شائعة ،تظهر اململكة
العربية ال�سعودية الفجوة اجلندرية الأعلى ل�صالح البنات يف هذا املجال.
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�إذا و�ضعنا نتائج االختبارات جانباً ،الي�سعنا �إال الإ�شادة بالقرار الذي اتخذته بع�ض البلدان
العربية  -مثل االمارات العربية املتحدة ،وم�صر ،واملغرب ،والأردن ،واململكة العربية ال�سعودية،
والكويت ،وقطر ،واجلزائر ،وتون�س ،ولبنان ،والبحرين وعُمان -بامل�شاركة يف االختبارات
الدولية ،لأن �إعالن الدولة عن م�ستوى قدرات التالميذ فيها �أمام العامل ،يتط ّلب الكثري
من ال�شجاعة ال�سيا�سية.
هل تكمن امل�شكلة يف االفتقار �إىل املوارد؟
تتفاوت الدول يف ن�سبة متويلها للتعليم� ،إذ ينفق بع�ضها ما يقارب  25يف املئة من
ميزانياتها الوطنية للتعليم ،بينما ت�سهم بلدان �أخرى بن�سب �أقل من ذلك بكثري� .إال �أن
التفاوت بني اال�ستثمار العام يف قطاع التعليم وخمرجات التع ّلم التي يح ّققها التالميذ
ي�شوبها االلتبا�س واالرتباك.
وفقا للمقايي�س املطلقة ،تبدو بع�ض ميزانيات التعليم �ضخمة جدا؛ لكن �إذا قمنا بتحليل
هذه امليزانيات على �أ�سا�س خم�ص�صات البنود الواردة فيها ،ف�إننا جند �أن ح�صة الأ�سد من
امليزانية تذهب �إىل دفع مرتبات املد ّر�سني واملوظفني الآخرين .واليبقى من تلك امليزانيات
�إال جانب ي�سري لال�ستثمار يف التطوير املهني ،وتزويد املد ّر�سني والتالميذ بالتكنولوجيا
احلديثة ،و�إقامة املختربات العلمية �أو حت�سني البيئة املادية للمدار�س .وبالطبعّ ،
يف�ضل
تخ�صي�ص املزيد من املوارد لال�ستثمار الر�أ�سمايل ،غري �أن احلل الأبرع قد يكون يف ا�ستخدام
املوارد املتاحة ب�صورة �أكرث كفاءة ،يف املدى الق�صري على الأقل .وينبغي �أن يكون املد ّر�سون
يف قلب هذه العملية.
هل لك مبزيد من التف�صيل حول هذا الت�شخي�ص؟ وما هي يف تقديرك الأ�سباب
الكامنة وراء الأداء ال�سيئ؟
ثمة �سببان ي�ؤثران ت�أثرياً �سلبياً على �أداء نظم التعليم يف املنطقة .يعود الأول �إىل مكانة
مهنة التعليم نف�سها؛ فيما يعود ال�سبب الثاين �إىل احلوكمة الكلية لنظام التعليم.
يف البلدان ذات امل�ستويات العليا من الأداء ،مي ّثل التعليم مهنة عالية املقام والقيمة،
ويتناف�س خريجو املدار�س يف ما بينهم لدخول كليات الرتبية ،ومي�ضون فرتة طويلة و�شاقة
من اال�ستعداد يف �إعداد املواد ويف تع ّلم �أ�صول التدري�س ،ويتلقون تدريباً مهنياً ودعم ًا مكثفاً
داخل املدار�س وخارجها طيلة حياتهم العملية .لكن يف كثري من الأقطار العربية ،التتم ّتع
مهنة التدري�س بتقدير عالٍ  :مالياً من حيث الدخل� ،أو اجتماعياً �أو مهنياً .نتيجة لذلك ،ف�إن
هذه املهنة الجتتذب املواهب الأف�ضل التي يحتاجها النظام التعليمي.
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�أما من حيث احلوكمة ،ف�إن عن�صر امل�ساءلة من ناحية الأداء �ضعيف على جميع امل�ستويات
يف النظم التعليمية يف كثري من الدول العربية .ويتعينّ على املنطقة �أن ت�ستحدث �أ�ساليب
�أكرث كفاءة مما هو قائم حالياً لإخ�ضاع املد ّر�سني ،وكذلك املدر�سة و�إدارة النظام� ،إىل امل�ساءلة
عن �أداء التالميذ .لكن بوادر التغيري قد بد�أت بالظهور يف املنطقة ،فقد �أقامت بع�ض الدول
للتقييم هيئات م�ستقلة تقدّم تقاريرها مبا�شرة �إىل رئي�س الدولة لتطوير جانب امل�ساءلة
واملحا�سبة يف النظام الرتبوي .ومن �أبرز الأمثلة على هذه امل�ؤ�س�سات هيئة تقومي التعليم يف
اململكة العربية ال�سعودية والهيئة الوطنية للتقييم يف املغرب.
i TIMSS and PIRLS, «Exhibit 1.1: Distribution of Reading Achievement,» IEA and Boston
College, 2016, http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/wp-content/
uploads/structure/PIRLS/1.-student-achievement/1_1_pirls-achievement-results.pdf.

المواطنة البناءة والتطوير المستند إلى المدرسة
مقابلة مع ريما كرامي-عكاري

انخرطت يف م�شروع بحثي تنموي ي�سمى «متام» الذي يت�ألف ا�سمه من الأحرف
ِ
الأوىل من «التطوير امل�ستند �إىل املدر�سة» .هل لك �أن حتدثينا عنه؟
بنا ًء على الأبحاث التي �أجريت يف نطاق م�شروع «متام» ،يتفق كثري من املربني العرب
على جميع امل�ستويات يف النظام على �أن املالمح ال�شخ�صية للخريج ينبغي �أن تتمحور حول
َ
املواطنة البناءة – وعلى �أن حتقيق هذه ال�شخ�صية يتط ّلب من الطالب �أو التلميذ �أن يكون
قائداً و�أداة للتغيري؛ �أي متفكراً ومتعلماً م�ستمراً ،ومفكراً نقدياً مبتكراً؛ وداعية لتحمل
امل�س�ؤولية الأخالقية االجتماعية .ويبد�أ تنمية هذه القدرات ،على م�ستوى املدر�سة ،بت�صميم
جتارب تع ّلمية �شاملة ت�ستهدف تنمية قدرات الطفل املعرفية ،والعاطفية ،واالجتماعية
والأخالقية .هذه القدرات مت ّكنه /مت ّكنها لي�س فقط من ممار�سة ع�ضويته يف جمتمعه
املحلي وح�سب ،بل �أي�ضاً من قيادة التح ّول وتوجيهه �إىل بلورة جمتمع مت�سامح ،ومن�صف
وعادل.
ال ميكن حتقيق هذه الأهداف يف ظل النظم التعليمية العربية الراهنة .فهي تتط ّلب
ن�سقاً بيئياً تعليمياً يدعم حتويل املدار�س �إىل جمتمعات تعليمية اجتماعية – ثقافية،
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�ضمن ترتيبات بنيوية مرنة ومت�أقلمة مت ّكن من تنمية القدرات القيادية والتع ّلم التحويلي
امل�ستدام بني �أع�ضائها .وينبغي �أن يكون ما مي ّيز هذه املدار�س هو ال�شراكة الف ّعالة مع الأهل،
وبالقدر نف�سه ،مع �أع�ضاء املجتمعات املحلية الأو�سع نطاقاً ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية
تي�سر تفعيل اجلهود املت�ضافرة التي تركز
وم�ؤ�س�سات التعليم العليا .والبد لهذه ال�شراكات �أن ّ
على ر�سم اال�سرتاتيجيات التي تلبي احتياجات الطالب النا�شئة ،وت�ساندهم يف رحلتهم
التعليمية ،وتع ّزز التع ّلم يف امل�ؤ�س�سة التعليمية على كل امل�ستويات وعلى جميع ال�صعد .ويف
الن�سق البيئي ذاك ،ي�صبح التع ّلم عن�صراً حمورياً ال بو�صفه نتيجة نهائية وح�سب ،بل باعتباره
كذلك �سريورة ُي�شارك فيها املجتمع برمته.
وكيف ن�سعى �إىل حتقيق هذا الإ�صالح؟
�إن العمل لتحقيق هذا الو�ضع املثايل يبد�أ على م�ستوى املدر�سة (ولي�س من خالل عملية
�إ�صالحية �ضخمة للمناهج) .فهو يبد�أ ببناء قدرة املدر�سة على حتقيق التح�سن امل�ستدام عرب
ا�ستغالل الطاقات املتوافرة وحما�سة الأع�ضاء يف جمتمع املدر�سة املحلي� .إن ا�سرتاتيجية
م�شروع «متام» تت�ض ّمن دعوة املدر�سة �إىل ت�شكيل فرق قيادية – لكل من املربني ،ولأع�ضاء
املجتمع (بتمثيل قوي من جانب الأهل) والطالب .ويعترب فريق القيادة الطالبية هنا
جتربة تعليمية جتريبية يف جمال َ
املواطنة ،ويف الوقت نف�سه منتدى ي�ضمن �أن �صوت ه�ؤالء
الطالب �سيكون جزءاً ال يتجز�أ من مبادرة التح�سني امل�ستند �إىل املدر�سة.
اخلطوة الأوىل هنا هي االختيار الواعي لأع�ضاء كل فريق ،الأمر الذي يت�ضمن ال�سعي �إىل
دعوة �أع�ضاء ذوي كفاءة عالية �أو ا�ستعداد ظاهر للتع ّلم والتط ّور املهني ،وحما�سة عالية والتزام
لإحداث التغيري وحت ّمل امل�س�ؤولية االجتماعية .ويعمل �أع�ضاء الفريق ب�صورة تعاونية وفق
مبادئ مهنية م�شرتكة ومر ّكزين على هموم وتطلعات م�شرتكة� .أما اخلطوة الثانية ،فتت�ألف
من ال�شروع ب�سريورة للتح�سني ترتكز على تقييم �شامل لالحتياجات و�إجماع على ما ميثل
�أولويات عاجلة يتوجب الت�صدي لها .وخالل كل مراحل العمل يظ ّل الرتكيز من�ص ّباً دائماً
على الأهداف النهائية ،وهي تعزيز التعلم وت�شكيل �شخ�صية اخلريج املن�شودة.
وحاملا يتم حتديد الأهداف املتوخاة من التطوير ،يتلقى �أع�ضاء الفريق تدريباً مهنياً تفاعلياً
م�ستمراً يف موقع العمل يف جمال اال�ستق�صاء والتفكري الت�أملي النقدي واتخاذ القرارات
التي ت�ستند �إىل الدالئل .كما يتع ّلمون �أ�صول التدري�س واملهارات املطلوبة لتنفيذ ّ
تدخالتهم
املبتكرة؛ وكيفية التخطيط واملراقبة ،والتقييم ملبادرات التطوير والتح�سني ،وكيفية امل�ضي
قدماً لإحداث التغيري و�سط العرثات التي يزخر بها ال�سياق التنظيمي التعليمي ،فيما يجري
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تنفيذ هذه املبادرات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنهم يتعلمون كيفية تقييم الت�أثريات التي تخلفها
تلك املبادرات ،من خالل الفح�ص النقدي امل�شدد جلودة ت�صاميمها وف ّعاليتها يف حتقيق
�أهدافها ،و�أي�ضا من خالل اختبار �آثارها.
بناء على ما تقدم ،يقوم �أع�ضاء الفرق ،مبا اكت�سبوه من مهارات القيادة ،بامل�شاركة يف تقدمي
املقرتحات واملطالبة بالتغيريات البنيوية التي �ست�ساعد على م� َأ�س َ�سة الإجراءات التي ثبتت
ف ّعاليتها يف مبادراتهم .ويف نهاية كل دورة (�أي عند اكتمال كل خطوة تطويرية) ،تزيد املدر�سة
من قدرتها على التح�سن امل�ستدام من خالل �إ�شاعة الروح القيادية بد ًال من تركيز ال�سلطة يف
قمة الهرم الوظيفي؛ ومتكني املد ّر�سني من �أن يكونوا قياديني للتغيري؛ و�إقامة �سريورة من
الفح�ص الذاتي والتجديد؛ وتن�شئة فريق قيادي حقق النجاح واكت�سب و�أظهر املهارات املطلوبة
ليكون قدوة تحُ تذى يف جمال املواطنة البناءة� .أما الطالب الذين �أ�سهموا يف امل�شروع كجزء
من فريق قيادي ،ف�سيكت�سبون اخلربة يف �إحداث التغيري ،كما �أن �أولئك الذين ظلوا يف مقاعد
املراقبني� ،ستتاح لهم الفر�صة ليجربوا معنى الع�ضوية يف جماعات التع ّلم تلك .و�ستتيح هذه
التجربة الفر�صة للطالب كي ي�صبحوا مواطنني ملتزمني وم�شاركني داخل املجتمعات املحلية
التي تعمل فيها املدر�سة ،ويتمتعون بالقدرة ويراودهم الأمل يف �أن ي�صبحوا ذات يوم قادة
قادرين على امل�ساهمة يف حتويل جمتمعاتهم.
أصول التدريس من أجل تعزيز المواطنة
مقابلة مع ماهر حشوة

ما الذي تبلغنا �إياه الأبحاث اخلا�صة ب�أ�صول التدري�س؟
خالل العقود املا�ضية ،برزت ر�ؤية جديدة للتعليم والتع ّلم ت�ؤكد على تطوير مهمات تعليمية
ترتبط بتنفيذ امل�شاريع وحل امل�شاكل ،و�أ�ساليب �أخرى تر ّكز على الطالب والتعلم الن�شط؛
وتعميم �أن�شطة تعليمية مجُ دية وملمو�سة على �أر�ض الواقع؛ وا�ستخدام مزيج من تعليم
الف�صل املدر�سي كام ً
ال والعمل التعاوين من جانب جمموعات �صغرية ،والعمل الفردي �أو
التعليم من املد ّر�س �إىل تلميذ مبفرده .ي�ضاف �إىل ذلك �أن النقا�شات واجلدل وت�سا�ؤالت
الطلبة قد غدت الآن من �أ�ساليب التعليم الق ّيمة .و�أخرياً ،ثمة حاجة ال�ستغالل اهتمام الطلبة
بالتكنولوجيات املحمولة ولتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من و�سائل التوا�صل االجتماعي.
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كيف ي�ستخدم املد ّر�سون �أ�صول التدري�س اجلديدة تلك؟
�أدّى التغيرّ يف جمايل التعليم والتع ّلم �إىل �إعادة تعريف �أدوار املد ّر�سني ،وهو ي�ستلزم
بال�ضرورة تغريات يف املعارف ،واملهارات ،واملعتقدات لدى املد ّر�سني .ويتوجب على املد ّر�سني
�أن يكت�سبوا معرفة وافية للمواد الدرا�سية ور�صيدا من �أ�ساليب التعليم اجلديدة – التي
يتط ّلب الكثري منها ت�صميم بيئات تعلمية مركبة وتفوي�ضا لل�صالحيات من جانب املد ّر�سني
للتالميذ -وتت�ضمن مراقبة �سلوكهم و�ضبطه يف جمموعات �صغرية مع غياب املد ّر�سني.
ويدعو ذلك �إىل �إحداث تغيريات جذرية يف برامج تعليم املد ّر�سني قبل بدء اخلدمة .وتتط ّلب
برامج تعليم املد ّر�سني االبتكارية بناء قدرات كافية يف كليات الرتبية يف اجلامعات العربية.
وي�شمل ذلك ،ب�شكل �أ�سا�سي ،تطوير قدرات الهيئة التعليمية� ،سواء من خالل توظيف ذوي
الت�أهيل املنا�سب يف الكلية� ،أو ت�سهيل التطوير املهني لهيئة التدري�س القائمة ،وب�صورة خا�صة
من خالل تنمية قدراتهم البحثية ،و�إطالعهم على التيارات العاملية الأخرية يف ميدان
الرتبية والتعليم ،وت�شجيعهم على ن�شر �إنتاجهم يف املجالت العاملية املح ّكمة املحرتمة (مع
تقدمي رواتب منا�سبة لهم لتجنيبهم احلاجة �إىل العمل الإ�ضايف ،ودعمهم باملوارد الالزمة
لإجراء البحوث).
ت�شجع الطالب املتقدمني �أكادميياً على
ويجب �أن تكون مهنة التعليم �أكرث جاذبية بحيث ّ
االلتحاق بربامج تدريب املد ّر�سني.
ما الذي ميكن �أن تقدمه النظم التعليمية لإعداد املد ّر�سني لأداء تلك الأدوار
اجلديدة؟
ينبغي ت�صميم برامج تنمية مهنية هادفة -ويجب �أن تعتمد هذه الربامج على املفهوم
احلديث للتع ّلم والتعليم ،وتراعي احتياجات املد ّر�سني ،وت�ؤكد على املعرفة االن�ضباطية،
وت�شجع على التعاون بني املد ّر�سني.
وت�ساند املد ّر�سني الراغبني يف جتربة مقاربات جديدة،
ّ
ومن ال�سبل الكفيلة بتخفيف وط�أة تعليم املد ّر�سني خالل اخلدمة وقبلها ت�أ�سي�س كليات للتنمية
ت�شجع على التعاون بني املد ّر�سني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات لتي�سري تعليم
املهنية ّ
املد ّر�سني قبل اخلدمة ،والتنمية املهنية للمد ّر�سني خالل اخلدمة ،والعمل البحثي امليداين.
�إن املقاربات اجلديدة يف جمال التدري�س ت�ستلزم متكني املد ّر�سني .ويعني ذلك تزويدهم
باملزيد من الثقة واحلرية يف عملهم .وينبغي �أن يكون مديرو املدار�س قادة تربويني يف
مدار�سهم ليتمكنوا من ت�سهيل �إحداث التغيريات .وينبغي �أن يتغيرّ دور امل�شرف على املدار�س
املي�سر لعملية التع ّلم
واملادة الدرا�سية ،ويتح ّول خالل التدري�س من دور املفت�ش �إىل دور ِّ
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والنمو.
تقدم بع�ض الأمثلة على برامج الت�صاميم النموذجية؟
هل لك �أن ّ
ال �أعتقد �أن ثمة برامج تن ّفذ جميع اخلطوات الواردة �أعاله .ونحن نحاول يف جامعة بريزيت
ت�أ�سي�س برنامج قائم �أ�سا�ساً على البحوث وير ّكز على تطوير «�أ�صول تدري�س املحتوى املعريف»
الذي يتعاون فيه املدر�سون والطالب  -ونعني هنا املعرفة املرتبطة بتدري�س مو�ضوعات
حمددة ،من جملة �أمور �أخرى ،يف نطاق تخ�ص�صهم الدرا�سي .ومي ّثل ذلك َملغ ًما متتزج فيه
املواد الدرا�سية و�أ�ساليب التعليم البيداغوجية ،وهو نتيجة للمعرفة النظرية امل�ستندة �إىل
البحث من جهة ،واخلربة املرتتبة على املمار�سة .غري �أن هذا الربنامج يت�سم بال�ضعف.
ومن الأمثلة على الربامج النموذجية للتنمية املهنية للمعلمني برنامج «الرتبية
الدميقراطية :مقاربة تقوم على حالة حمددة من م�شروع دميقراطية التعليم والتع ّلم»؛ الذي
توليت �إدارته قبل ب�ضع �سنوات .وميتد هذا امل�شروع ثالث �سنوات ،مقابل الربامج التقليدية
التي ت�شمل يف العادة املد ّر�سني الذين ي�شاركون يف ور�شة ملدة ثالثة �أيام ثم «يطبقون» فيها
ما تعلموه مبفردهم .وقد عملت مع جمموعة �صغرية (من اثني ع�شر �شخ�صا) ملا يزيد على
�سنتني لفهم التيارات اجلديدة يف ممار�سة �أ�ساليب التعليم وت�صميم خم�س حاالت ميكن
ا�ستخدامها على م�ستويات املدار�س الو�سطى والثانوية للتعلم حول الدميقراطية .ويت�ضمن
تدري�س هذه احلاالت للطالب ا�ستخدام مقاربة حلل امل�شاكل ،والتع ّلم القائم على م�شروعات
حمددة ،وعمل جمموعات تعاونية �صغرية.
وعلى مدى ثالث �سنوات قام املدر�سون بتدري�س هذه الوحدات القائمة على تلك احلاالت.
وكنا نلتقي �أ�سبوعيا لو�ضع اخلطط للأ�سبوع املقبل ودرا�سة التعليم الذي جرى يف الأ�سبوع
الفائت .وقام املدر�سون �آخر الأمر بو�ضع تقارير عن تلك احلاالت تو ّثق جتربتهم يف ا�ستخدام
املقاربة اجلديدة.
يتم ّيز هذا النموذج بكلفته العالية وب�أنه ي�ستغرق وقتا طويال ،غري �أنه ي�ؤدي �إىل تغري �أكرث
ا�ستدامة يف ممار�سة التعليم .كما �أنه �أ�سهم يف و�ضع كتاب عن تلك املقاربة ،ويف ن�شر ثالث
درا�سات محُ كمة يف دوريات عاملية .وال يفرت�ض بجميع برامج التطوير املهني �أن حتذو حذو
هذا املثال ،غري �أن النموذج ي�ؤكد حاجة املد ّر�سني �إىل تلقي التدريب القائم على املواد الدرا�سية،
ويتيح لهم تلقي الدعم والتغذية املرتدة عندما يحاولون تطبيق �أفكار جديدة ،وميكنهم من
العمل ب�صورة تعاونية لدرا�سة ممار�ساتهم.
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إصالح التعليم السعودي
مقابلة مع محمد الزغيبي

كيف تتم متابعة الإ�صالح التعليمي يف اململكة العربية ال�سعودية؟
طبقت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية مبادرات مبتكرة على النطاقني
ال�صغري والكبري على حد �سواء .وحيثما تقدم املقرتحات مببادرات الإ�صالح ،على ال�صعيدين
املركزي واملحلي ،تربز التحديات – وال�سيما ما يت�صل منها بتعريف االبتكار ،وحتديد
الأولويات ،وتقييم الآثار .وعند املوافقة على املبادرة الإ�صالحية ،ب�صيغتها الأولية ،تن�ش�أ
حتديات �أخرى لأنها تتعر�ض �إىل الت�شذيب قبل دخولها مرحلة التطبيق الفعلي.
ما نوع الإ�صالح الذي ميكن حتقيقه بالإيعاز من �أعلى الهرم؟
ميكن للدعم ال�شخ�صي عايل امل�ستوى ،وتوافق امل�شروع مع احتياجات ا�سرتاتيجية الوزارة
الكلية� ،أن ي�ؤثر على جناح املبادرة ودورة حياتها .وميكن �أن يف�ضي ذلك �إىل �أن بع�ض املبادرات
ّ
التدخالت ال�صادرة عن املركز قد تلقى دعماً م�ستمراً حول بع�ض
تكون ق�صرية الأجل .كما �أن
الق�ضايا طاملا بقي الداعمون وامل�ساندون ال�شخ�صيون يف منا�صبهم الر�سمية.
بيد �أن القرار با�ستمرار الدعم املايل للمبادرات التي لقيت القبول والدعم� ،إمنا يعود �إىل
ّ
وتف�ضل هذه الهيئات يف الغالب م�شاريع
هيئات حكومية خارج وزارة الرتبية والتعليم.
ملمو�سة وظاهرة للعيان ميكن ب�سهولة مراقبتها و�ضمان �إكمالها� .أما مبادرات املدى الطويل
التي ي�صعب قيا�سها والتحقق من جناحها ،ف�إن �ضمان متويلها امل�ستدام �سيكون عملية �أكرث
م�شقة.
و�إذا �أخذنا باالعتبار �أن � 30ألف مدر�سة يف اململكة العربية ال�سعودية تخ�ضع �إىل �إ�شراف
مركزي ،ف�سيكون من ال�صعوبة مبكان �ضمان عملية املراقبة ل�ضمان الأمانة يف التنفيذ.
وماذا عن الإ�صالح املقرتح من �أدنى الهرم؟
تختلف املحافظات واملدار�س يف ما بينها يف �إيجاد املربرات وحتديد جوهر ملا ميكن حتقيقه
بالإيعاز من �أعلى الهرم .فقد يف�ضي ذلك �إىل تنفيذ �سطحي �أو �إىل التكرار �أو االزدواجية مع
مبادرات �أخرى مماثلة على امل�ستوى املحلي يف املحافظة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن وجود مدير
ن�شط وطموح لإحدى املدار�س قد يح ّول املدر�سة �إىل ما ي�سميه بع�ض امل�صلحني الرتبويني
«مدر�سة �شجرة امليالد» – حيث يجري تنفيذ الكثري من املبادرات املفككة امل�ؤقتة وفق ما ميكن
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�أن ن�سميه «مقاربة كونية» .ونادراً ما تلبي هذه املبادرات احتياجات ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية
والتعليم ،كما �أن الوقت املخ�ص�ص لتنفيذها ال ي�ؤدي �إىل تنفيذ حقيقي.
رمبا كان ت�ضافر التمركز املت�شدد وااللتزام امل�ؤقت واجلزئي قد دفع بع�ض املحافظات
واملدار�س �إىل �أن تفقد الأمل ب�إ�صالح حقيقي ملتزم ومدعوم .وقد �شهدنا طفرة يف �إقامة
املدار�س اخلا�صة ،نظراً ملا تتم ّتع به من ا�ستقالل ن�سبي ولقدرة الأهل ماليا على �إحلاق �أبنائهم
بها .كما �أن اجلامعات تقبل �أعدادا �أكرب من خريجي املدار�س اخلا�صة باملقارنة مع املدار�س
الر�سمية .وتر ّكز املدار�س اخلا�صة على توفري بيئة �آمنة و�ضمان م�ستوى الإجناز الأكادميي.
وقد �أ�سهمت هذه الإجراءات امللمو�سة يف ت�شجيع وزارة الرتبية والتعليم على تبني منوذج
ملدر�سة متم ّيزة تفرت�ض الرتابط املبا�شر بني اجلودة واال�ستقالل الذاتي ،مما يهدد بالتخلي
عن القطاع العام .ويف الوقت احلا�ضر ،تتجه البالد �إىل و�ضع ر�ؤية حتاول املزاوجة بني
املبادرات الواردة من الأعلى وتلك ال�صادرة من الأدنى.
يت�ضمن جانب من تلك الإ�صالحات �إخراج عملية التقييم من الوزارة .فهلاّ
حدثتنا عن تلك التجربة؟
حتاول الوزارة و�ضع التقييم بني �أيدي املد ّر�سني وحتت �إ�شرافهم ،لت�ضمن حدوث التغريات
بالفعل على م�ستوى الف�صل املدر�سي .ويتم ّثل الهدف يف دفع املد ّر�سني �إىل و�ضع التقييمات
التكوينية التي تنا�سب البدايات املتنوعة لتعليم الطالب .ويف الآونة الأخرية� ،أطلقت وزارة
الرتبية والتعليم ،كجزء من ر�ؤية  2030يف اململكة العربية ال�سعودية ،مقاربة تعليمية ت�ستند
�إىل الكفاءة ،وتعتمد على اجلهد الذي يبذله املدر�سون لفهم تقدّم التع ّلم الفردي للطالب،
بالإ�ضافة �إىل التقييمات اجلماعية املعتادة.
وبالتزامن مع �إخراج التقييمات اجلمعية من وزارة الرتبية والتعليم� ،شك ّلت هيئة خارجية
لو�ضع تقييمات �شاملة للنظام التعليمي ،وتقدم تقاريرها مبا�شرة للملك .ومع �أن هذه الهيئة
الزالت حديثة العهد ،ف�إنها تعترب طرفاً �أكرث م�صداقية لو�ضع تقييمات م�ستقلة ،كما �أنها
مت ّكن وزارة الرتبية والتعليم من الرتكيز على تطوير التع ّلم ،والتعليم ،والروح القيادية.
�أنت تعمل يف �شركة خا�صة ترتبط ب�شراكات وم�شاركات مع القطاع التعليمي.
فما هي الفكرة الكامنة وراء ذلك؟
تتح ّمل وزارة الرتبية والتعليم ،منذ عقود ،م�س�ؤولية تقدمي جميع اخلدمات املرتبطة
بالتعليم – مبا يف ذلك بناء املدار�س ،وتوفري املوا�صالت ،وتطوير وتنفيذ بنية حتتية
للتكنولوجيا ،وو�ضع ومراجعة الكتب املدر�سية ،وما �إىل ذلك .وكانت جميع هذه اخلدمات
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حت ّول ،وتدار ،وتنفذ وتراقب ب�صورة مركزية وداخلية .ومع وجود عدد كبري من املدار�س
(تقريباً � 300ألف مدر�سة) ،كان البد من بذل جهود م�ضنية للقيام بذلك كله ،بالإ�ضافة
�إىل مهمات �أخرى مثل التخطيط ،ور�سم ال�سيا�سات ،ومراقبة النوعية .التعليم عمل يومي
ي�ستنفد الطاقات ويحفل بالتحديات ،وقد ي�ستحوذ على اهتمام ال�شخ�ص ويحول بينه وبني
درا�سة ما يحققه من تقدم �أو جتربة مبادرات �أخرى جديدة .وللتغ ّلب على ذلك ،ف�إن بع�ض
هذه اخلدمات -مثل الإن�شاءات ،والنقل ،والبنية التحتية للتكنولوجيا ونظم التعليم ،وو�ضع
الكتب املدر�سية – قد ح ِّولت �إىل �شركات �أن�شئت حديثا ومتلكها احلكومة ،وت�شرف عليها �شركة
قاب�ضة ير�أ�سها وزير الرتبية والتعليم .ويكون للأطراف املعنية و�أ�صحاب امل�صالح ممثلون يف
جمل�س �إدارة ال�شركة .وتتوىل وزارة الرتبية والتعليم توجيه جميع ال�شركات ،ومراقبة اجلودة،
واملوافقة على املخرجات الناجزة .وميثل ذلك منحى تعليمياً للجميع يف الأحوال كافة ،غري
�أنه �أقل بريوقراطية و�أكرث �سهولة من الوجهة الإدارية ،لأن ت�سليم اخلدمة الناجزة يتم
ب�صورة �أ�سرع� ،أما بالن�سبة �إىل م�ستوى النوعية ،ف�إن احلكم على التح�سينات املن�شودة وتقييمها
�سي�ستغرقان وقتاً �أطول.
نموذج تونسي؟
مقابلة مع دينا قريصاتي

اعتربت الثورة التون�سية انتفا�ضة تزعمها ال�شباب الذين تعر�ضوا �إىل الإق�صاء،
فكيف عالج جمتمع ما بعد الثورة ق�ضية التعليم؟
�شهدت العقود التي �أعقبت ا�ستقالل تون�س العام  1956و�إ�صدار قانون �إ�صالح التعليم العام
 1958ا�ستثمارات �ضخمة و�إجنازات وا�ضحة يف القطاع الرتبوي ،منها التعليم ال�شامل يف
املرحلة االبتدائية ،وتطوير مناهج حديثة تر ّكز على املواطنة ،وتخفي�ض م�ستوى الالم�ساواة،
واالرتقاء باملوارد الب�شرية .غري �أن الثورة التون�سية العام � 2011أبرزت ب�صورة وا�ضحة مواطن
الت�سرب
ال�ضعف الأ�سا�سية التي مت ّيز كذلك نظم التعليم يف الدول العربية الأخرى :معدالت ّ
العالية من املدار�س ،وال�سيما يف �أو�ساط الفقراء؛ وتردي نوعية التعليم ،و�ضعف اكت�ساب
الكفاءة ،وارتفاع معدالت البطالة ،ونزعة التطرف املفزعة يف �أو�ساط ال�شباب ،ونظم تدريب
املد ّر�سني الواهنة؛ والتمركز املفرط ،واحلوكمة غري الف ّعالة.
ويف م�ستهل ثورة العام � ،2011سارعت احلكومة امل�ؤقتة �إىل �إعطاء الأولوية لإ�صالح النظام
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الرتبوي ،و�أكدت على �أهمية املقاربتني التاليتني :ينبغي �أن تكون العملية التعليمية ت�شاركية
(لت�شمل جميع الأطراف املدنية و�أ�صحاب امل�صالح) ،و�أن تكون ا�سرتاتيجية (�أي �أن تت�صدى
للتحديات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ساواة ،والنوعية ،واحلوكمة).
هل نفذت عملية الإ�صالح بال�صورة املن�شودة؟
يف �شهر �آذار/مار�س  ،2012عقد م�ؤمتر كبري حول منهجيات الإ�صالح الرتبوي ،تلته
�سل�سلة من امل�شاورات – على ال�صعيدين املركزي واملحلي – مع املد ّر�سني ،وامل�ست�شارين،
ومديري املدار�س ،واملفت�شني ،وم�س�ؤويل الإدارة ،والطالب والأهل ،والنقابات ،والأحزاب
ال�سيا�سية ،و�أرباب العمل ،ومنظمات املجتمع املدين ii.وقامت اللجان الفنية بتحليل م�ضمون
هذه امل�شاورات وتلخي�صها ،و�أ�صبح هذا املوجز حموراً حلوار وطني عري�ض بد�أ يف كانون
الثاين/يناير  2015بعد االنتخابات الت�شريعية والرئا�سية التي كانت مت ّثل املرحلة االنتقالية
للثورة .وا�ستمر احلوار ثمانية �أ�شهر ،وتو ّلت الإ�شراف عليه وزارة الرتبية ،واالحتاد العام
التون�سي لل�شغل ،واملركز العربي حلقوق الإن�سان (الذي ميثل املجتمع املدين) .وجمعت النتائج
يف تقرير وطني كان ،بدوره ،هو الدليل الإر�شادي (الكتاب الأبي�ض) حول التعليم واخلطة
اال�سرتاتيجية لقطاع الرتبية والتعليم .2020 – 2016
مت ّثل خطة التعليم اخلم�سية حزمة من الإ�صالحات ال�شاملة تهدف ،من جملة �أمور �أخرى،
�إىل تعميم التعليم قبل االبتدائي ،وتطوير تدريب املد ّر�سني والتعليم النوعي ،وتقوية التعليم
املهني ليكون �أكرث ان�سجاماً مع احتياجات �سوق العمل ،وتعزيز احلوكمة وتنفيذ الربامج
وتقييمها .وقد �أن�شئت هيئة خا�صة يف وزارة الرتبية للإ�شراف على الإ�صالح الأ�سا�سي
للمناهج .وكانت العملية ،هنا �أي�ضا ،ت�ستحق الثناء من ناحيتني .فقد ا�شتملت� ،أو ًال ،على
م�ساهمة ن�شطة من جانب املد ّر�سني ،واملفت�شني واخلرباء وممثلي الأطراف املعنية .ورافقتها
ور�شات عمل لتنمية القدرات يف جمال ت�صميم املناهج ومقاربات �أ�ساليب التدري�س .ومن
ناحية ثانية� ،ضمنت �إدراج تعليم مهارات احلياة واملواطنة يف قنوات التعلم اخلا�صة باملناهج،
واملناهج امل�صاحبة ،واملناهج الإ�ضافية ،مع متتني الروابط بني هذه العنا�صر الثالثة .كما �أنها
�أكدت على �أهمية اكت�ساب مهارات احلياة عرب دورات التع ّلم املتعددة بدءاً من مرحلة الطفولة
املبكرة وحتى التعليم بعد املرحلة الأ�سا�سية ،مع الت�شجيع على تب ّني املقاربات التي جتمع
بني تخ�ص�صات عدة ،وتطبيق مهارات احلياة على ميادين املعرفة جميعها ،وتن�سيق �أ�ساليب
التقومي .وتطبيق مهارات احلياة على جميع ميادين املعرفة ،وتن�سيق �أ�ساليب التقومي .والأهم
من ذلك كله �أن عملية �إ�صالح املناهج مل تقت�صر على الت�أكيد على �أن اكت�ساب مهارات احلياة
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هو املدخل الوحيد لتطوير الإجنازات التعليمية وح�سب ،بل كذلك لتو�سيع �آفاق اال�ستخدام
والتوظيف وتعزيز معنى املواطنة ،وحقوق الإن�سان ،والتمكني ،وامل�ساواة ،واالندماج.
ما الذي ميكن للمجتمعات الأخرى �أن تتع ّلمه من هذه التجربة؟
فيما مت�ضي ُقدُماً عملية �إ�صالح نظام التعليم واملناهج ،ميكن ا�ستخال�ص بع�ض الدرو�س
الرئي�سة من التجربة التون�سية .فمع الت�أكيد� ،أوال ،على �أن الإ�صالح الرتبوي ينبغي �أن يقوم
على �أ�س�س �سليمة مقنعة ،وعلى املعرفة الفنية ،واخلربة ،وحتقيق النتائج ،ف�إن امل�شاركة الن�شطة
من جانب �أ�صحاب امل�صالح والأطراف املعنية الأخرى يف حتديد ماهية الإ�صالح و�أهدافه،
مت ّثل عن�صراً �أ�سا�سياً ل�ضمان امل�ساندة والإجماع؛ والدعم االجتماعي ،وال�سيا�سي ،واملايل؛
واال�ستدامة .ومن جهة ثانية ،ف�إن م�شاركة املد ّر�سني ،يف �إ�صالح املناهج ب�صورة خا�صة� ،أمر
جوهري لتمكينهم من �إحداث التغريات ال�ضرورية التي يجب �أن حتدث يف الف�صل املدر�سي
ويف املدر�سة .كما �أن التعاون بني الوزارات يف عملية الإ�صالح الرتبوي ،من جهة ثالثة،
�سي�ضمن تط ّور القطاع التعليمي و�سيتناغم مع تنمية القطاعات االجتماعية واالقت�صادية
الأخرى ويتعزز بها ،ومنها قطاعات ال�شباب ،والعمل ،وال�ش�ؤون االجتماعية .و�أخريا ،ف�إن على
التعليم� ،إذا �أريد له �أن ي�ؤدي ر�سالته� ،أن يرتكز على حقوق الإن�سان وقيم املواطنة ،وعلى اكت�ساب
املعارف وتهيئة التالميذ للعمل واحلياة.
ii Conférence nationale sur la ‘Méthodologie pour la réforme du système éducatif,’ Tunis,
March 2012.

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية في األردن
مقابلة مع وفا الخضرا

كيف ُتعا َمل الإن�سانيات والعلوم االجتماعية يف الأردن؟
�إنها ،بب�ساطة ،ال ُتعطى ما ت�ستحقه من �أهمية .وتتجلى امل�شكلة ،يف جوهرها ،يف ثالث �صور.
ويتعلق البعد الأول ،والأبرز ،بتح ّيز النظام �إىل جانب العلوم والتحامل �ضد الإن�سانيات .فعندما
يلتحق التلميذ مبدر�سة ثانويةُ ،يدرج الطالب ذوو العالمات العالية (وال�سيما يف املو�ضوعات
العلمية) يف الفرع «العلمي»� ،أما الآخرون ،في�سجلون يف الفرع «الأدبي» (وبعبارة �أخرى ،يف
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الإن�سانيات) .ويب َّلغ الطالب ،والوالدان ،واملجتمع العري�ض ،بالفعل ،ب�أن الفرع الأدبي �أقل
�أهمية ووجاهة .ومن جهة ثانية ،يلتحق الطالب يف الفرع العلمي مب�ساقات درا�سية �أقل يف
جمال الإن�سانيات والعلوم االجتماعية ،الأمر الذي ينطوي على ر�سالة مفادها مرة �أخرى� ،أنها
�أقل �أهمية ،و�أن العلوم هي الأكرث جدية.
�أما البعد الثالث فهو �أن عدداً من املواد الدرا�سية يف جمال الإن�سانيات غائب متاماً عن
املنهاج الدرا�سي .فقد حذفت يف �أواخر ال�سبعينيات مو�ضوعات مثل الفل�سفة ،والتاريخ العاملي،
والنقد الأدبي جراء �سيا�سات داخلية يف وزارة الرتبية والتعليم .وتكاد مو�ضوعات �أخرى مثل
املو�سيقى والفنون �أن تكون غائبة كلياً من املناهج.
وما فتئ امل�س�ؤولون يكررون الفكرة امل�ضللة التي ترى �أن تنمية البالد تعتمد على
التخ�ص�صات العلمية – و�أن املواد العلمية هي التي تلبي احتياجات �سوق العمل ب�صورة �أف�ضل.
وهم يت�ساءلون« :ما وجه احلاجة للتاريخ ،والفل�سفة ،والأدب العربي؟»
هل من ال�صواب التمييز بني الإن�سانيات والعلوم؟
كال ،لأنه يتجاهل �أن يف و�سع الإن�سانيات والعلوم االجتماعية �أن تفيد الطالب �أكرث مما
تفعله املواد الأخرى ،بالقدر نف�سه �أو بالطرائق نف�سها على الأقل .فعلى �أ�سا�س احتياجات
موقع العمل املفهومة ،يتم �إغفال مهارات احلياة الأ�سا�سية ،مثل التفكري النقدي ،والتحليل
النقدي ،والرتابط احلر ،والتوا�صل.
غري �أن هذا القول نف�سه مي ّثل فهماً خمطئاً ملوقع العمل .وتبينّ درا�سات عديدة �أن كثرياً من
كبار املديرين التنفيذيني ،وعلى امل�ستوى العاملي ،مبن فيهم مديرو ال�شركات العلمية ،هم من
خريجي كليات الإن�سانيات ،التي تركز اهتمامهم فيها على فنون التوا�صل ،والتفاعل الإن�ساين،
واملهارات احلياتية واالجتماعية .كما �أن املناهج الدرا�سية يف ميدان الإن�سانيات هي التي تلبي،
ب�صورة �أف�ضل ،ما ي�سمى مهارات القرن احلادي والع�شرين (ل�سوق العمل واملجاالت الأخرى).
كما �أن مناهج الإن�سانيات ت�ضفي على الطالب خ�صائ�ص ومهارات عديدة �أخرى ،منها االنفتاح،
ومرونة التفكري ،و�سعة الأفق ،وروح االبتكار .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الإن�سانيات ت�ؤدي دوراً مهماً
يف متكني الطالب من التعاطف مع الآخرين والتعامل معهم ب�أ�سلوب �إن�ساين.
لهذه الأ�سباب وغريها ،تربز احلاجة �إىل الرد على ثقافة التح ّيز والتمييز يف املدار�س
الأردنية ودفعها يف االجتاه املعاك�س مع �إعطاء الإن�سانيات والعلوم االجتماعية ما ت�ستحقه
من االهتمام.
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التكنولوجيا واإلصالح التربوي
مقابلة مع سامي حوراني

كيف ميكن �إدراج تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف نظم التعليم يف العامل
العربي؟
عندما �أحتدث عن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وعالقتها بنظام التعليم ،ف�إنني �أ�شري
�إىل جتربتي مع موقع «فر�صة» ( ،)For9aوهو من�صة �إلكرتونية للموارد التعليمية .فعندما
كنت �أ�ضع م�س ّودة ال�سرتاتيجية لل�شباب لدعم امل�شروع ،در�ست مدى تغلغل التكنولوجيا
والإنرتنت يف املناطق الريفية .وخالل جل�سات الت�شاور مع ال�شباب ،طلبت من امل�شاركني �أن
يرفعوا �أيديهم �إذا كان لديهم هواتف ذكية .فرفع اجلميع �أيديهم .واكت�شفت �أن �سورية واليمن
وم�صر واملغرب  -وهي لي�ست من الأقطار الغنية يف املنطقة  -هي بع�ض البلدان التي تبلغ فيها
كمية الزيارات �إىل موقع «فر�صة» حدودها الق�صوى.
الإنرتنت حا�ضر بالفعل يف الف�صول املدر�سية .وكنا نعتقد �أن هذه ق�ضية تتعلق بالعدالة،
وباحل�صول على الأجهزة اللوحية واحلوا�سيب املكتبية واملحمولة .ولكن �إذا نظرت �إىل الهواتف،
ف�ستدرك �أن الأو�ضاع قد تغيرّ ت ،وعلى نحو خا�ص خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .وميكن �أن
يكون الإنرتنت و�سيلة للو�صول �إىل املناطق النائية التي ال ينبغي �إق�صا�ؤها �أو �إغفالها .وقد
ا�ستخدم ما يرتاوح بني  70و 80يف املئة من زوار موقع (فر�صة) احلوا�سيب املكتبية واملحمولة
لدخول ال�شبكة الإلكرتونية .غري �أن الو�ضع الآن عك�س ذلك؛ �إذ �أن ما يرتاوح بني  70و 80يف
املئة يدخلونها با�ستخدام الهواتف الذكية تليها احلوا�سيب املكتبية واملحمولة ( 20يف املئة)
ثم الأجهزة اللوحية ( 10يف املئة) .وعلينا اال�ستثمار يف جمال الهواتف الذكية للو�صول �إىل
جميع ال�شرائح ال�سكانية ،وللأغرا�ض غري النظامية ب�صورة خا�صة.
وقد �ساور القلق بع�ض املربني من �أن الت�أكيد على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سي�صرف
االنتباه عن بيئة الف�صول املدر�سية التقليدية ،بل �إنها غالباً ما تعترب بدي ً
ال لها .غري �أن جانبا
من املربني الآخرين �أظهروا احلما�سة لها ،و�أعربوا عن االعتقاد ب�أن هذه التكنولوجيات ميكن
دجمها يف املقاربات التعليمية التقليدية ،بدال من �إحاللها حملها.
هل ينظر �إىل مثل هذه التكنولوجيات باعتبارها تو ّفر بدي ًال عن بيئة الف�صول
املدر�سية التقليدية؟ �أم �أنها جزء منا�سب من هذه البيئة؟
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كثرياً ما �أ�صاب ب�صدمة عندما يقول يل �شباب يافعون ترتاوح �أعمارهم بني الثانية ع�شرة
والثامنة ع�شرة �إنهم يتحدّون �أ�ساتذتهم يف الف�صول املدر�سية حول ا�ستخدام التكنولوجيا
ودجمها .ويقول ه�ؤالء ال�شباب �إنهم كثرياً ما ي�ستخدمون «غوغل» ال�ستق�صاء مو�ضوعات
يقدمها لهم مد ّر�سوهم .وهذه ظاهرة جديدة بازغة.
فالتكنولوجيات� ،إذاً ،متوافرة .وهي تقيم داخل الف�صل املدر�سي .ومن �ش�أن ذلك �أن يفر�ض
�ضغوطا جديدة على املد ّر�سني ،وقد ت�سبب لهم الإحباط .وبع�ض املد ّر�سني قد اليرغبون يف
بذل جهد �إ�ضايف لدمج التكنولوجيا ويو ّفرون و�سائل �أف�ضل للح�صول على املعلومات ،وي�سهّلون
العالقات بني املد ّر�س والطالب.
قد يكون �أحد �أ�سباب عدم ارتياح املد ّر�سني جتاه دمج التكنولوجيا هو تخوفهم من �أن
يتقدم عليهم الطالب ويتولوا هم زمام القيادة على نحو ما ،فكيف ميكن� ،إذاً ،تهيئة املد ّر�سني
و�إعدادهم لهذه البيئة اجلديدة؟ �إن �إجابتي الواقعية ال�صريحة حلل هذه امل�س�ألة ب�صورة كاملة
هي �أن ننتظر ظهور جيل جديد من املد ّر�سني ،ونبد�أ باال�ستثمار فيهم .ومن هنا ،فبد ًال من
تهيئة الثمانني �ألف مدر�س يف الأردن iiiف�إنك تبد�أ بالوافدين اجلدد ،وعلى �سبيل املثال ،تبد�أ
بدمج التكنولوجيا ب�أ�ساليب التدري�س لدى كل املد ّر�سني الذين وظفتهم بعد العام .2015
iv
ثمة ن�سبة عالية جداً من املد ّر�سني ال�شباب – تعادل  40يف املئة – على الأقل يف الأردن.
ورمبا كان ه�ؤالء املدر�سون مهيئني وم�ستعدين لتقبل هذه التكنولوجيات والتدرب عليها.
بيد �أن ثمة ق�ضية �أكرب يتعينّ علينا الت�صدّي لها� .أعتقد �أنني �أفتقر يف الوقت الراهن �إىل
ر�ؤية حول ما نتوقعه من الطالب ولهم ،فذلك ي�ؤثر يف طريقة تقييمنا للم�ساقات الدرا�سية.
والميكن �أن ن�سمح مل�س�ألة التكنولوجيا �أن ت�صرف �أنظارنا عن ر�ؤيتنا لطبيعة التعليم و�أهدافه.
واالقت�صار على دمج التكنولوجيا �أو �أَتمْ َتة العملية التعليمية اليكفي واليفيد .وبالن�سبة �إىل
دمج التكنولوجيا ،ف�إن تطور ال�سريورات ب�أكمله ال يقت�صر على التعامل مع املعارف� ،إلكرتونيا
وب�صورة مبا�شرة.
�إن التكنولوجيا تث ْورِن التعليم من حيث املخرجات التعليمية املتوقعة وتقييمها .وهي
تتحدى العقل الب�شري وتطالبه مب�ستوى �أعلى من حل امل�شاكل ،والتحليل ،والفن ،واملهارات
االجتماعية .وينبغي �أن ت�أخذ ذلك باالعتبار القرارات التي تتخذ حول خمرجات التعليم
وتدابري التقييم.
�أعتقد �أن على الإ�صالح �أن ي�ستهدف تغيري املناهج ودمج التكنولوجيا على نحو يف�ضي �إىل
خمرجات تعليمية جديدة ،وذلك هو الأمر احلا�سم.
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أزمات الالجئين في العالم العربي
يحي ومروان ّ
املع�شر
مهى َ
المؤلّفان المساهمان

جان قصير وخليل الحريري

مقد مة
ّ
بات ال�صراع من ال�سمات الفارقة يف ال�شرق الأو�سط ،وهو ُيرغم املاليني من النا�س على مغادرة
�أوطانهم .فمن �أ�صل  60مليون الجئ يف العامل ،ي�أتي  40يف املئة من املنطقة العربية ،وب�شكل �أ�سا�سي من
�سورية وفل�سطني 90.وعلى ال�صعيد العاملي� ،أبرز حجم الأزمة وات�ساع نطاقها مدى ق�صور املواثيق الدولية
يف ما يتعلق مبواجهة التداعيات الإن�سانية للتحركات ال�سكانية ال�ضخمة� .أما على ال�صعيد الإقليمي ،فقد
فر�ضت الأزمة على البلدان التي تت�صدر الدول امل�ضيفة �ضغوط ًا كبرية لأنها تبذل ق�صارى اجلهد للعناية
بهذه املوجات ال�سكانية املُهدِّ دة باملخاطر .وبالن�سبة �إىل الالجئني� ،أ�سفرت الأزمة عن تدهور منهجي
حلقوقهم ،ولنوعية حياتهم ،وم�ستوى التعليم و�آفاق امل�ستقبل بالن�سبة �إىل �أطفالهم.
على العموم ،فاقم التنامي ال�سريع لأعداد الالجئني يف املنطقة العربية املخاوف الوجودية القائمة
�أ� ً
صال يف البلدان امل�ضيفة .ففي لبنان والأردن ،كان على احلكومة يف كل من الدولتني امل�ضيفتني �أن
تواجه طوفان ًا من الالجئني ،يف وقت �شحت فيه املوارد وا�ستنفدت القدرات .ويف غياب �إطار �إقليمي
ملواجهة هذه الأزمة ،ويف غمرة املخاوف من تطاول فرتة النزوح ،عمد معظم بلدان املنطقة �إىل عدم
دمج الالجئني لدفعهم �إىل العودة �إىل بلدانهم الأ�صلية .وكان ذلك يعني انتهاج �سيا�سة حت ّد من و�صول
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الالجئني �إىل اخلدمات ،واالنتقا�ص من حقوقهم املن�صو�ص عليها دوليا .وعلى الرغم من وجودها يف
اخلطوط الأمامية يف ما يتعلق مبواجهة هذه الأزمة ،ف�إن البلديات يف كل من لبنان والأردن كانت تفتقر
�إىل الدعم ال�ضروري من احلكومة املركزية لتلبية احتياجات الالجئني ال�سوريني .كما �أن النزر الي�سري
من اخلطوط الإر�شادية التي حتدد �صالحيات البلديات �أ ّدت ،و�إن بدرجات متفاوتة� ،إىل ا�ستجابات
حملية متباينة مرهونة باالنتماءات ال�سيا�سية للمجال�س البلدية واخل�صائ�ص االجتماعية-ال�سيا�سية
املحلية.
يف تلك الأثناء ،وب�سبب املخاوف الأمنية� ،سعت الدول �إىل احلد من تدفق الالجئني ،و�ش ّددت الرقابة
على املعابر احلدودية التي كانت مفتوحة يف املا�ضي �أو �أغلقت متام ًا ،ما �أ ّدى �إىل التقييد املُ�ش ّدد لتدفق
النا�س وال�سلع عرب احلدود .و�أف�ضى ظهور تنظيم الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا �إىل انهيار �إدارة احلدود
بني الدولتني� .إال �أن هذه الإغالقات والتقييدات مل متنع التد ّفق غري النظامي لالجئني ،بل �شج ّعت
91
�شبكات تهريب الب�شر عرب احلدود.
لتو�ضيح هذه الأزمة ،يربز يف هذا الف�صل ثالث حزم من التو�صيات ال�سيا�سية .ومع �أن التحليل وهذه التو�صيات
ترت ّكز على ال�سياق ال�سوري ،الذي و ّلد �أكرب عدد من الالجئني� ،إال �إنها ت�صلح للتطبيق على نطاق �أو�سع.
تحمل األعباء والمسؤوليات
األطر الدولية واإلقليمية للمشاركة في ّ

تعجز الرتتيبات الدولية لإدارة �أزمة الالجئني عن مواجهة التحديات الراهنة ،مبا يف ذلك حماية
ال�سكان امل�ست�ضعفني ومعاجلة الت�أثريات على دول خط املواجهة الأول .وتدعو احلاجة �إىل بلورة ر�ؤية
حتويلية ،ي�ساندها التزام �سيا�سي ومايل وعاملي
تدعو احلاجة �إىل بلورة ر�ؤية
دائم ،حلماية النا�س من ته ّور حكوماتهم،
حتويلية ...حلماية النا�س من ته ّور
وت�أمني حياة كرمية ملن يهربون من فظائع
حكوماتهم ،وت�أمني حياة كرمية.
ال�صراع .ويتط ّلب ذلك نظم ًا ت�ضامنية دولية
ومبادئ وا�ضحة للم�شاركة يف حت ّمل الأعباء،
�أبعد بكثري مما هو عليه الو�ضع حتى الآن .والبد �أن تت�ض ّمن هذه املبادئ التزام ًا من احلكومات لدعم
الالجئني كي يحافظوا على قدراتهم .كما ت�شمل كذلك خلق �إطار �إقليمي من التعاون ي�سمح لالجئني
بحرية التنقل واحل�صول على الوظائف واخلدمات يف �أرجاء املنطقة .وثمة �سابقة ملثل هذا الإطار تتمثل
يف بروتوكول الدار البي�ضاء للعام  ،1965الذي كان يرمي �إىل معاجلة حقوق الالجئني الفل�سطينيني.
إعادة توزيع السلطة والموارد على الصعيد الوطني

يتعينّ على احلكومات الوطنية كذلك �أن ت�ؤدي دورها يف التعامل مع التبعات املرتتبة على هذه الأزمة.
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وتتط ّلب معاجلة الأعباء املفرو�ضة على هذه احلكومات ودعم احلقوق الأ�سا�سية لالجئني ،بلورة ر�ؤية
حتويلية واال�ستعداد لإحداث التغيري ال�ضروري .بالن�سبة �إىل البلدان التي ت�ست�ضيف �أعداد ًا كبرية من
الالجئني ،مي ّثل ذلك مهمة �صعبة ،غري �أنها لي�ست م�ستع�صية على احلل .ومن املحاور املركزية لهذه
العملية �إعادة النظر يف بنى احلوكمة ملعاجلة تعقيدات البريوقراطية املركزية ،وتفوي�ض الهيئات املحلية
�صالحية اتخاذ القرارات ،والقيام بتن�سيق م�ؤ�س�سي �أف�ضل على جميع الأ�صعدة.
حماية حقوق الالجئين

�أخري ًا ،يجب �أن تكون حماية حق الالجئني يف العودة �إىل �أوطانهم حجر زاوية يف �أي نقا�ش حول
الت�سوية يف حقبة مابعد انتهاء ال�صراع .كما �أن من املحاور الرئي�سة لتحقيق �سالم دائم يف �سورية
واملنطقة متكني الالجئني عرب تعريفهم على حقوقهم ،وعلى كيفية لعب دور فاعل يف �سورية بعد انتهاء
ال�صراع .ويف هذه املرحلة االنتقالية ،ينبغي �أن تكون من الأركان الأ�سا�سية لأي حل دائم املحافظة على
و�ضعية الالجئني بو�صفهم كذلك وفق �شروط حمددة ،و�ضمان حرية التنقل وحقوق العمل.

اإلطار الدولي واإلقليمي للمشاركة
تحمل األعباء والمسؤوليات
في ّ
يف غمرة ال�صراعات املد ّمرة امل�ستع�صية على نحو متزايد ،هاجر �أفراد وجماعات ب�أ�سرها من �أوطانهم
يف العراق ،وليبيا ،وال�سودان ،و�سورية واليمن .وجاء �أغلب طالبي اللجوء من �سورية .فقد �أُرغم نحو 5.6
ماليني ن�سمة على عبور احلدود �إىل العراق ،والأردن ،ولبنان وتركيا ،بينما انت�شر  6.6ماليني �آخرين
كنازحني داخل �سورية 92.ويقيم كثري منهم يف خميمات م�ؤقتة لالجئني �أو يف م�ساكن لأنا�س �آخرين .كما
جازف املاليني منهم بحياتهم يف رحالت حمفوفة باملخاطر �إىل �أوروبا ،بينما هاجر مئات الألوف منهم
�إىل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،بحث ًا عن التعليم �أو الوظائف.
لكن هذا الأمر مل يح�صل فقط مع ال�سوريني .ففي غ�ضون العقود الثالثة املا�ضية� ،شهد العراقيون
موجات نزوح �ضخمة� ،إذ هرب ما يقرب من  4.4ماليني �شخ�ص من وطنهم يف حرب اخلليج الأوىل
والثانية يف العامني  1990و ،2003و�أُرغم ما ُيقارب  3.4ماليني على الهجرة بعد ظهور الدولة الإ�سالمية
يف العام  93.2014وثمة اليوم نحو مليو ْ
ين نازح داخل البالد ،بينما يقيم ع�شرات الألوف منهم يف �سورية
والأردن .ويف اليمن وليبيا ،تطفو على ال�سطح ق�صة مماثلة ،مع ا�ستمرار النزوح ،يف �أغلب احلاالت،
داخل احلدود الوطنية .ويف تلك الأثناء ،هرب �أكرث من  2.4مليون �سوداين �إىل دول جماورة ،خا�صة
94
�أوغندا.
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مت ّثل حركات النزوح ال�سكاين ال�ضخمة هذه عرب احلدود الوطنية املوجة الرابعة والأو�سع نطاق ًا من
عمليات النزوح الق�سري الذي واجهته املنطقة منذ نهاية احلرب العاملية الأوىل .وجاءت هذه احلركات
العامي  1916و 95،1918و�إرغام  1.2مليون فل�سطيني
يف �أعقاب هروب الأرمن من املذابح يف تركيا بني
نْ
96
على مغادرة وطنهم يف العامني  1948و.1967
ثمة حاجة �إىل ترتيبات دولية و�إقليمية للتعامل مع تداعيات �أزمة الالجئني هذه .فالنظام احلايل عاجز
عن مواجهة التحديات الكبرية التي تطرحها ال�صراعات املختلفة يف ال�شرق الأو�سط ،بحجمه ال�ضخم
ونطاقه الوا�سع .فاالتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني للعام  ،1951والربتوكول امللحق بها للعام ،1967
وهما الأداتان الدوليتان الرئي�ستان حلماية حقوق الالجئني و�ضمان مبد�أ عدم �إعادة الالجئني ق�سر ًا �إىل
البلد الذي هربوا منه�ُ 97،ص ِّمما للتعامل مع التحديات التي واجهها الالجئون بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية يف �أوروبا واالحتاد ال�سوفياتي .فقد طلب نحو  11مليون ًا من غري الأملان اللجوء �آنذاك يف املناطق
التي ُي�سيطر عليها احللفاء ،بينما ُطرد  13مليون �أملاين من االحتاد ال�سوفياتي وت�شيكو�سلوفاكيا وبولندا.
وكان من املفرت�ض� ،ضمن ًا� ،أن العناية بالالجئني �ستكون م�س�ؤولية عاملية� ،إال �أنه مل يتم �إدراج �أية �آليات
ُملزمة يف االتفاقية.
وبالتايل� ،أ ّدى غياب امل�شاركة الدولية يف حت ّمل الأعباء وامل�س�ؤولية �إىل حتميل دول اجلوار ،مثل لبنان
والأردن ،ن�صيب ًا غري متكافئ من �أعباء العناية بالعدد الأ�ضخم من الالجئني .وقد ُترك الالجئون
املُ�ست�ضعفون يف �أو�ضاع حمفوفة باملخاطر ب�صورة ّ
مطردة جراء الطبيعة غري امللزمة للآليات الدولية
اخلا�صة بحماية الالجئني ،وعدم �إنفاذ الإجراءات اخلا�صة ب�ضمان حقوقهم.
ثم ثمة افتقار للرتتيبات الإقليمية اخلا�صة مبعاجلة الأزمة .ف�سبع دول فقط من الدول ال�سبع والع�شرين
الأع�ضاء يف اجلامعة العربية و ّقعت االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني والربوتوكول امللحق بها ،لكن
�أي ًا منها مل ي�صادق عليها (انظر اجلدول يف امللحق) 98.واتخذت خطوة �إيجابية العام  1965بتبني
«بروتوكول الدار البي�ضاء حول معاملة الفل�سطينيني يف البلدان العربية» من جانب وزراء اخلارجية يف
الدول الأع�ضاء يف اجلامعة العربية ،الذي ي�ؤكد على حق توظيف الالجئني الفل�سطينيني يف البلدان
امل�ضيفة ،واحل�صول على وثائق ال�سفر ،وال�سفر بني الدول العربية وفق ًا للت�أ�شريات و�أذون الدخول املعتادة
بالن�سبة �إىل املواطنني العرب الآخرين 99.غري �أن �أغلب احلقوق املمنوحة وفق هذه االتفاقية مل ت�شهد
التزام خمتلف الدول بها ،وال�سيما تلك املتعلقة
تبنّت جميع البلدان العربية �سيا�سة
بالتوظيف وحرية التنقل.
املقاربة غري الإدماجية التي ...حترم
يف مثل هذا ال�سياق الوا�سع ،تب ّنت جميع
[الالجئني] من و�ضعهم كالجئني ،ومن
البلدان العربية �سيا�سة املقاربة غري الإدماجية
حقوقهم الأ�سا�سية.
التي تعترب الالجئني �ضيوف ًا م�ؤقتني غري مرغوب
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فيهم؛ فهي حترمهم من و�ضعهم كالجئني ،ومن حقوقهم الأ�سا�سية ،وتعتربهم يف � ٍآن عبئ ًا وخطر ًا حمتم ًال
على �أمن الدولة و�سالمتها .وتتح ّكم يف خمتلف ال�سيا�سات يف �أغلب احلاالت اعتبارات اقت�صادية،
و�سيا�سية ،و�أمنية ،ودميوغرافية وثقافية .وبينما تن�شغل بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �أ�سا�س ًا باملحافظة
على �أنظمة احلوكمة وتوزيع الرثوة فيها ،ف�إن دول امل�شرق مهتمة �أو ًال بالتحديات امل�ستقبلية التي �سيطرحها
الالجئون الوافدون على التوازن ال�سيا�سي بني اجلماعات الطائفية والإثنية ،وكذلك بالأعباء االقت�صادية
للعناية ب�أعداد �ضخمة من الوافدين �إىل البلدان امل�ضيفة ذات املوارد الآخذة بالن�ضوب.
ويف حني تعترب بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف مق ّدمة الدول الأكرث �إ�سهام ًا يف تقدمي امل�ساعدة
للعمليات الإن�سانية ملعاجلة نتائج ال�صراع يف �سورية� ،إال �أنها الأكرث مقاومة ملنح �صفة الالجئ للأ�شخا�ص
الهاربني من النزاعات التي حتفل بها املنطقة .ويتّفق هذا الو�ضع مع قوانني التجني�س احلمائية يف تلك
الدول .ففي العام � ،2015أ�سهمت اململكة العربية ال�سعودية مببلغ  88.8مليون دوالر ،والكويت ِﺑ313.6
مليون دوالر ،والإمارات العربية املتحدة ِﺑ 71.9مليون دوالر للعمليات الإن�سانية املتع ّلقة بالأزمة ال�سورية،
مبا فيها العناية بالالجئني 100.ومع �أن دو ًال عدة يف جمل�س التعاون اخلليجي حتاجج ب�أنها ا�ست�ضافت
الآالف من العمال والطالب ال�سوريني املهاجرين منذ العام  ،2011ف�إن �أي ًا من هذه البلدان مل مينح �صفة
الالجئ لل�سوريني الهاربني من ال�صراع 101.وقد �أ�شارت اململكة العربية ال�سعودية ،على �سبيل املثال� ،إىل
�أنها منحت ت�صاريح دخول ِﻟ 2.5مليون �سوري منذ العام � ،2011إال �أن الباحثني ب ّينوا �أن هذه الأرقام ال
102
تدعمها البيانات الر�سمية ،وق ّدروا العدد الفعلي مبا يقرب من � 420ألف ت�صريح.
يف امل�شرق ،ي�ست�ضيف لبنان والأردن ،الذي جتمعه حدود م�شرتكة مع العراق وفل�سطني و�سورية،
العدد الأكرب عاملي ًا من الالجئني من حيث ح�صة الفردٍّ 103.
ولكل من الدولتني تاريخ طويل من ا�ستقبال
الالجئني ،مبا يف ذلك موجات من الأرمن ،والفل�سطينيني والعراقيني .ويف كال البلدين ،الزالت خميمات
الالجئني الفل�سطينيني موجودة منذ �إقامتها قبل �أكرث من �سبعني عام ًا كمالجئ م�ؤقتة للهاربني من
مناطق النزاع ،مع �أن كال الدولتني مل توق ّعا على اتفاقية الالجئني �أو الربوتوكول املتعلق بهم 104.وبينما
دُمج الأرمن يف ما بعد يف البلدان التي هربوا �إليها ،وا�ستقروا �أ�سا�س ًا يف لبنان و�سورية ،فالأردن هو
الدولة الوحيدة التي منحت الفل�سطينيني حقوق اجلن�سية كامل ًة ،حيث �أن �أكرث من ن�صف �سكان الأردن
يجر جتني�سهم
اليوم من �أ�صول فل�سطينية 105.غري �أن ثمة �آالف ًا منهم ،من غزة ب�صورة �أ�سا�سية ،مل ِ
106
والزالوا يعي�شون يف ظل �أو�ضاع مزرية ،كما هي احلال يف خم ّيم جر�ش الذي ي�ضم نحو  30000الجئ،
بينما �سحبت ال�سلطات الأردنية ،اجلن�سية اعتباط ًا من �آخرين يف الآونة الأخرية 107.ومل يدمج لبنان
الفل�سطينيني ،الذين يعي�ش � 174ألف ًا منهم يف اثني ع�شر خميم ًا يف البالد 108،حيث تفر�ض قيود على
حتركاتهم ويح�صلون على القليل من اخلدمات يف جمال التعليم ،وال�صحة ،والتوظيف 109.ومن املرجح
�أن ي�سوء الو�ضع عندما ينقطع التمويل والدعم الدوليان من خالل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
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الالجئني الفل�سطينني (الأونروا)� 110.أما الفل�سطينيون يف �سورية ،فقد مت �إخراجهم خالل ال�سنتني
111
املا�ضيتني ،بعد �أن قامت القوات احلكومية ال�سورية مبحا�صرة مقرهم الرئي�س وهو خميم الريموك.
تتح ّمل الدولتان الآن ن�صيب ًا غري متكافئ من العناية بالعدد الأكرب من الالجئني .فقد ارتفع عدد
�سكان لبنان من  4.4ماليني �إىل �أكرث من  5.9ماليني ن�سمة يف غ�ضون �سنتني جراء تدفق الالجئني،
مافر�ض �ضغوط ًا هائلة على امل�ؤ�س�سات احلكومية ،واملجتمعات املحلية ،والبنية التحتية يف البالد مثل
املياه ،والكهرباء ،واملدار�س ،واملرافق ال�صحية 112.ويف الأردنّ ،
تك�شفت تط ّورات مماثلة حني ارتفع
عدد ال�سكان مبا يقارب  87يف املئة بني العامني  2005و ،2016و�أغلب هذه الزيادة ال�سكانية من غري
113
الأردنيني ،بخا�صة العراقيني ثم ال�سوريني الذين هربوا من ال�صراعات التي احتدمت يف البلدين.
ويحتل البلدان املرتبة الأوىل ثم املرتبة الثانية يف ح�صة الفرد من الالجئني يف العامل؛ فلبنان ي�ست�ضيف
114
 164الجئ ًا لكل � 1000شخ�ص من ال�سكان ،بينما ي�ست�ضيف الأردن  71الجئ ًا لكل .1000
ت�س ّببت الزيادة ال�سريعة يف عدد ال�سكان بانخفا�ض مهم يف م�ستوى احل�صول على اخلدمات ،وتفاقم
ال�ضغوط القائمة �أ� ً
صال يف املجاالت االقت�صادية االجتماعية والبيئية (مثل �شح املوارد املائية) ،كما �أ ّدت
و�سع
�إىل تزايد النزوح نحو املدينة .وعلى �سبيل املثال ،يقيم ما يقارب ن�صف غري الأردنيني يف ع ّمان ،ما ّ
�إىل حد بعيد جيوب الفقر احل�ضري وفاقم تردي حالة البنية التحتية احل�ضرية ،وزاد من تقوي�ض قدرة
115
احلكومة على تقدمي اخلدمات املطلوبة.
لال�ستجابة �إىل هذه الأزمة ،تب ّنت الدولتان �سيا�سات مماثلة مت�ش ّددة جتاه الالجئني ال�سوريني .ويعود
ذلك ،بالتحديد� ،إىل العبء املايل الكبري الذي تنطوي عليه رعاية املاليني من الأفراد املُدقعني� ،إ�ضاف ًة
�إىل الهموم اجلد ّية حول خماطر التغيرّ يف امليزان الدميوغرايف .فبينما يتخوف الأردنيون يف ال�ضفة
ال�شرقية من التح ّول �إىل �أقلية ،ف�إن اللبنانيني ي�ساورهم القلق من التداعيات ال�سيا�سية التي قد تنجم عن
116
اختالل التوازن الدميوغرايف الطائفي.
وهكذا ،فر�ضت الدولتان قيود ًا م�شددة على منح وجتديد ت�صاريح الإقامة .ويقت�صر الآن نفاذ الالجئني
�إىل اخلدمات الأ�سا�سية مثل التعليم ،وال�صحة ،واال�ستخدام ،وامل�ساعدة القانونية يف �أغلب الأحيان على
املُ�سجلني �أو على من ميلكون وثائق قانونية 117.ومثل هذه القيود تدفع الالجئني �إىل �أن يعتمدوا اعتماد ًا
كبري ًا على املعونات الدولية.
توصيات السياسة العامة
تحويل االتفاق العالمي إلى ترتيبات ُملزمة

ملعاجلة هذه النواق�ص والثغرات ،ينبغي على �أع�ضاء اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أن يدر�سوا حتويل
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االتفاق العاملي للعام  2018لو�ضع «الإطار ال�شامل لال�ستجابة لالجئني»� ،إىل �أداة ُملزمة تتمتّع ب�آلية
تنفيذية ذات م�صداقية 118.ويحاول هذا االتفاق الدويل ،الذي �صدر ا�ستجاب ًة لأزمة الالجئني الراهنة،
التخفيف من ت�أثرياتها ،يف بلدان خطوط املواجهة ب�صورة خا�صة ،من خالل امل�شاركة املن�صفة يف
119
الأعباء وامل�س�ؤولية.
نظر ًا �إىل تع ّقد ال�صراعات الراهنة و�صعوبة التو�صل �إىل حلول �سيا�سية معقولة لها وتنفيذها ،ف�إن
«الإطار ال�شامل لال�ستجابة لالجئني» ُيعطي دول املنطقة الفر�صة للمطالبة بدعم طويل الأمد ول�سنوات
120
عدة ،يتجاوز جمرد الإغاثة الإن�سانية ،وي�شمل اال�ستثمار يف جمايل االقت�صاد والبنية التحتية.
�ستتج ّلى هذه االلتزامات على مدى �سنوات عدة يف «منتدى الالجئني العاملي» الذي ينبغي �أن ُيعقد على
امل�ستوى الوزاري مرة كل �أربع �سنوات .وقد �أعربت وزارة اخلارجية اللبنانية عن اهتمامها بهذا اجلانب
من االتفاق العاملي .كما �أبدى الأردن اهتمامه بتطوير �أدوات دولية للم�شاركة يف حتمل الأعباء ،مثل
«وثيقة العقد» مع الأردن العام  2016التي جرى تبنيها بال�شراكة مع االحتاد الأوروبي بهدف فتح فر�ص
اال�ستخدام لالجئني ال�سوريني ،مقابل تي�سري ال�صادرات �إىل �أوروبا ودعم امل�شاريع التنموية 121.ومع �أن
هذه الوثيقة مل حتقق الأهداف املتوخاة منها ،وهي توفري � 200ألف ت�صريح عمل (تقول التقارير �إن 37
�ألف �سوري فقط ح�صلوا على هذه الت�صاريح العام  122،2017بينما �سمح ل�سبع �شركات فقط بالت�صدير
حتى الآن) 123ف�إن ذلك يدل على الكيفية التي �ستنفذ بها .لكن ميكن �أن يكون تطوير هذا النموذج عملية
ي�سرية وف ّعالة.
يف و�سع «الإطار ال�شامل لال�ستجابة لالجئني» �أن ي�سمح للمنطقة العربية بتحويل �أزمة الالجئني
�إىل فر�صة ،ذلك �إن �سعى �إىل تدبري احللول لدعم البلدان امل�ضيفة ،وتعزيز االعتماد على النف�س لدى
الالجئني ،والإعالء من �ش�أن عودتهم ب�أمان وكرامة �إىل موطنهم الأ�صلي ،مع تي�سري ال�سبل الكفيلة
ب�إعادة توطينهم يف بلد ثالث .نقول �إن هذا ال�سعي من جانب «الإطار ال�شامل لال�ستجابة لالجئني» يتفق
يف �أهدافه مع مطالب الدول امل�ضيفة 124.كما �أنه من املمكن �أن ت�ؤدي �آليات امل�شاركة يف حتمل الأعباء
�إىل ت�أثريات �إيجابية يف تلك الدول نف�سها ،حيث �ستعزز قدرتها على توفري اخلدمات ،وتطوير البنية
التحتية ،وت�شجيع النمو االقت�صادي.
تحسين التعاون اإلقليمي الفرعي

ُتعترب اال�ستجابات بني احلكومات على ال�صعيد الإقليمي الفرعي �أداة �أ�سا�سية ينبغي على دول املنطقة
ا�ستخدامها لتخفيف حدة الأزمة .لتحقيق هذا الهدف ،ي�ساند «الإطار ال�شامل لال�ستجابة لالجئني»
ا�ستحداث �آليات على امل�ستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي للتعامل مع حتدي الالجئني؛ و�سي�سمح هذا
امل�سار مبزيد من التعاون التفاعلي بني الأردن ،ولبنان وكذلك تركيا ،حول اخليارات ال�سيا�سية .وقد
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ي�شمل هذا التعاون تقييم ًا م�شرتك ًا لالحتياجات ،ودعوة جماعية اللتزام عاملي بتمويل امل�شاريع الإن�سانية
و�إيجاد حلول م�ستدامة للأزمة.
�إن الأمثلة العاملية توحي ب�أن الربوتوكوالت واالتفاقيات الإقليمية ط ّبقت بنجاح يف دول �أفريقية
و�أمريكية التينية ملواجهة حتديات مماثلة .كانت اتفاقية كمباال التي تبناها االحتاد الأفريقي العام
َ 2012م ْعلم ًا �أ�سا�سي ًا حلماية الالجئني والنازحني حملي ًا يف �أفريقيا ،وح ّددت م�س�ؤوليات الدول يف حماية
ه�ؤالء ون ّددت بالرتحيل الع�شوائي ب�أ�شد العبارات 125.وباملثل ،ف�إن �إعالن كارتاغينا الذي تبناه عدد من
الدول يف �أمريكا الالتينية �أعاد ت�أكيد املبادئ التي ن�صت عليها اتفاقية العام  ،1951ولكنه �أدخل عليها
تعديالت ملواجهة التحديات الإقليمية ّ
املتوطنة عن طريق تو�سيع تعريف الالجئني بحيث ي�شمل الأفراد
126
الهاربني من الأماكن التي ي�سيطر عليها العنف الذي ت�سبب يف انت�شاره ع�صابات قطاع الطرق.
تطوير برنامج ألصحاب المصالح المتعددين

ي�ستدعي حجم �أزمة الالجئني وعمق ت�أثرياتها يف املدى الق�صري واملتو�سط والطويل على ال�سالم
واالزدهار يف ال�شرق الأو�سط ،انخراط جميع قطاعات املجتمع املعنية يف بلورة خطط متكاملة ومتعددة
اجلوانب لال�ستجابة مل�س�ألة الالجئني .وي�شمل ذلك املنظمات الدولية ،ومنظمات املجتمع املدين ،واملجال�س
البلدية ،وو�سائل الإعالم ،والقطاع اخلا�ص.
قد ت�ؤدي خطة متكاملة �إىل الإقالل من ازدواجية املبادرات بني املنظمات املختلفة .و�ستنظر هذه
اخلطة و�أمثالها يف تداعيات الأزمة وم�ضاعفاتها على خمتلف اجلبهات ،مثل النفاذ �إىل التعليم بالن�سبة
لالجئني ،و�إىل فر�ص العمل ،واحتياجات بناء القدرات على ال�صعيد املحلي ملوظفي احلكومة الذين
يتعاملون مع الالجئني ،واحلمالت العامة ال�سلبية حول الالجئني ،التي التت�س ّبب �سوى يف تقوي�ض التما�سك
االجتماعي .على �سبيل املثال ،يمُ كن �أن تواجه اجلهود التعاونية بني املنافذ الإعالمية ومراكز البحوث
حمالت الت�ضليل املعاك�س حول عدد الالجئني الفعلي �أو ت�أثريهم على �سوق العمل �أو القطاعات املوجهة
للخدمات 127.ي�ضاف �إىل ذلك �أن التعاون بني املنظمات الدولية واملنظمات املحلية غري احلكومية ،قد
ي�ساعد على بناء القدرات ملوظفي البلديات العاملني يف اخلطوط الأمامية للأزمة و ُي�سهم ،يف الوقت
نف�سه ،يف جهود ت�سليم اخلدمات .وميكن ل�شركات القطاع اخلا�ص كذلك �أن تلعب دور ًا �أكرث تفاع ًال يف
حتديد فر�ص العمل الأن�سب لالجئني ،بحيث تقلل اعتمادهم على م�ساعدة احلكومة �أو املنظمات غري
128
احلكومية.
تشجيع المشاركة على المدى الطويل من أجل التنمية ودمج العمل

يتعينّ على املجتمع الدويل �أن يلتزم بدعم �أو�سع نطاق ًا يف جمال معونات الإغاثة الإن�سانية ،وي�شمل
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ذلك دعم ًا تنموي ًا للدول امل�ضيفة لإعادة ت�أهيل �شبكات البنية التحتية وتو�سيعها و�إنعا�ش اقت�صادات تلك
البلدان .وينبغي �أن ترافق هذه املعونات التزامات قوية من الدول امل�ضيفة بتمكني الالجئني اقت�صادي ًا
عرب ت�أمني و�صولهم �إىل �سوق العمل وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية .وبدوره� ،سيم ّكن ذلك الالجئني من
امل�ساهمة ب�شكل �إيجابي يف خدمة املجتمعات املحلية واالقت�صاد.

إعادة توزيع السلطة والموارد على الصعيد الوطني
�صاغ الن�شاط ال�سيا�سي املح ّلي ،وكذلك �سيا�سات احلكومات املركزية ،مقاربات البلديات لأزمة
الالجئني .وقد تركت املقاربة الالدجمية ،التي تتح ّكم بها االعتبارات الأمنية جتاه الالجئني والتي تبنتها
احلكومتان املركزيتان يف الأردن ولبنان ،للبلديات يف خط املواجهة مهمة التعامل مع تد ّفق الالجئني.
غري �أنها فتحت الباب ،وال�سيما يف لبنان� ،أمام ال�سلطات املحلية لتتوىل �أدوار ًا جديدة ،بخا�صة يف املجال
الأمني ،ولت�ستخدم دعم املانحني الدوليني لبناء قدراتها وتعزيز �أو�ضاعها املالية .و�أ ّدى ذلك �إىل تباين
يف الإجراءات املتّخذة حملي ًا للتعامل مع احتياجات الالجئني.
�أ�سهمت عوامل عدة يف كال البلدين ،يف حتديد اال�ستجابات املحلية 129.فقد فاقمت الأزمة من حتديات
احلوكمة البنيوية طويلة الأمد ،مبا فيها عملية �صنع القرار بالغة التمركز والنفاذ املحدود �إىل متويل القطاع
العام للبلديات 130.ويف الأردن ،على �سبيل املثال ،تتط ّلب �أ�صغر القرارات و�أذون الإنفاق توقيعات من
الوزارات املعنية ،كما �أن طرد موظف يف �إحدى البلديات من العاملني وفق عقود عمل دائمة يتط ّلب موافقة
رئي�س الوزراء .ويتفاقم الو�ضع لأن احلكومة املركزية هي التي تو ّزع التمويل على البلديات على �أ�سا�س
�إيراداتها ال�ضريبية (يف الأردن) �أو تعداد ال�سكان امل�سجلني (يف لبنان) ال على �أ�سا�س ال�سكان املقيمني
131
خ�ص�ص للبلديات الأكرث ثراء.
فيها �أو احتياجاتها التنموية .ويعني ذلك �آخر الأمر �أن �أغلب التمويل ُي ّ
واحلال �أن �صالحيات البلديات يف ما يتعلق بق�ضايا التنمية والأمن غام�ضة يف �أح�سن احلاالت ،وال�سيما يف
لبنان .فلم يكن من الوا�ضح بالن�سبة �إىل البلديات ،مث ًال ،ما �إذا كانت م�س�ؤولياتها تت�ضمن النظر يف ق�ضايا
132
الأفراد ال�سوريني الذين كانوا يخالفون �شروط الإقامة ال�صادرة عن مديرية الأمن العام.
ازدادت حدة هذه امل�شاكل البنيوية القائمة منذ زمن بعيد يف لبنان جراء ال�شلل ال�سيا�سي الأخري
الذي �ضرب البالد ،وجتلى يف العجز عن انتخاب رئي�س للجمهورية لأكرث من �سنتني (بني عامي 2014
و .)2016ويعني ذلك �أنه مل تكن ثمة �سيا�سة وا�ضحة قابلة للتنفيذ من جانب احلكومة املركزية جتاه
الالجئني ،وال�سيما يف املراحل الأوىل من الأزمة 133.ويف حني فر�ضت بلديات عديدة مزيد ًا من القيود
على حركات الالجئني من خالل حظر التجول لي ًال ،ف�إن بلديات �أخرى وفرت لهم فر�ص العمل .وبينما
طردت بع�ض البلديات الالجئني الذين يكفلهم �أفراد اليقيمون داخل حدودها الإدارية ،ا�ستطاعت بلديات
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�أخرى احل�صول على متويل دويل عن طريق اتخاذ �إجراءات �سخية جتاه الالجئني .واعتمدت البلديات
التي فر�ضت القيود على حركات الالجئني على البالغات والتعميمات ال�صادرة عن الوحدات الأمنية
التي �أقامتها وزارة الداخلية والبلديات 134.ومن هنا ،ففي حني فر�ضت بلدية كفر رمان يف جنوب لبنان
�إجراءات م�ش ّددة ،مثل حرمان الالجئني ال�سوريني الذين اليقيم كفال�ؤهم يف البلدة نف�سها من الدخول
�إىل الأماكن العامة ،ف�إن بلديات �أخرى مثل بلدية زغرتا اتخذت �إجراءات �أكرث حذر ًا عندما رف�ضت
135
فر�ض حظر التجول �أو ا�ستيفاء ر�سوم �إقامة من الالجئني مل ين�ص عليها القانون.
يف املقابل ،اتّ�ضحت معامل ال�سيا�سات الأردنية جتاه الالجئني ال�سوريني يف خطة اال�ستجابة لأزمة
الالجئني التي و�ضعتها احلكومة وتولت تنفيذها جميع امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،ما �أ ّدى �إىل ا�ستجابة
منهجية �أكرث من ِقبل البلديات الأردنية 136.على �سبيل املثال� ،أُن�شئت مديرية حم ّددة يف وزارة الداخلية
با�سم «مديرية �ش�ؤون الالجئني ال�سوريني» لتن�سيق امل�سائل املت�صلة بالالجئني يف البالد 137.وخالف ًا
للو�ضع يف لبنان ،ف�إن ال�شرطة ال البلديات هي التي تتعامل مع حركة الالجئني ال�سوريني الذين اليحملون
138
وثائق هوية �صاحلة.
�أ�سهمت اعتبارات مناطقية خا�صة ،وكذلك عالقات ع�شائرية �أو طائفية ،مثل �شخ�صية املحافظ
�أو املختار بدور كذلك يف حتديد طبيعة اال�ستجابات املحلية .فقد كانت بلدية املفرق ،مثال� ،أكرث
انفتاحا جتاه الالجئني من املناطق الأخرى يف الأردن .ويعود ذلك ،جزئي ًا� ،إىل عالقات القربى التي
تربطها ببلدة درعا ال�سورية .ويف لبنان ،كانت البلديات التي ُيهمني عليها ال�سنة هي الأقل ت�ش ّدد ًا
مقارن ًة مع البلديات التي ي�سيطر عليها ال�شيعة وامل�سيحيون يف ما يتعلق بتطبيق حظر التجول .ويعود
ذلك ،يف جانب منه� ،إىل �أن �أغلبية الالجئني ال�سوريني هم من ال�س ّنة 139.وعنى هذا التن ّوع يف
املرجح �أن
ا�ستجابات البلديات �أن ت�أثري الالجئني على �صعيد البلديات مل يكن متماث ًال .وكان من ّ
نواح �أكرث و ّد ًا وحفاوة نحوهم ،بخا�صة �إذا واجهتهم �إجراءات م�ش ّددة من جانب
ي�ستقر الالجئون يف ٍ
احلكومة املركزية .ونتيج ًة لذلك ،واجهت هذه املناطق مزيد ًا من ال�ضغوط على بنيتها التحتية ،مبا
يف ذلك التخ ّل�ص من النفايات ،و�شبكات املياه ،وكذلك تقدمي اخلدمات االجتماعية ،بينما ظ ّلت
مواردها املالية حمدودة باملقارنة مع البلديات الأقل حفاوة.
�أ ّثرت مواقف املنظمات الدولية غري احلكومية التي ح ّددتها ،جزئي ًا� ،أطر احلكومة املركزية للتعاون،
على حوكمة البلديات .فبينما زادت الأزمة مما حت�صله البلديات من موارد مالية وبناء للقدرات من
املنظمات الدولية غري احلكومية ،ف�إن متركز �صنع القرار يف وزارات معينة ق ّو�ض دورها يف حتديد
140
ال�سيا�سات املنبثقة عن االحتياجات املحلية.
�شح املوارد ،والت�سيطر على متويلها �إال ب�صورة حمدودة ،كما �أنها
تعاين الكثري من البلديات من ّ
عاجزة عن اجتذاب ر�أ�س املال الب�شري الكف�ؤ املطلوب ملواجهة ال�ضغوط املتعاظمة على خدماتها .يف هذه
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الأثناء ،ف�إن الوزارات القيادية التي تختارها احلكومتان اللبنانية والأردنية بو�صفها هي املحاور الرئي�س
مع املنظمات الدولية لي�ست ،على الأغلب ،هي امل�س�ؤولة عن احلكومات املحلية .على �سبيل املثال ،كانت
الوزارات القيادية التي تتوىل اال�ستجابة لأزمة الالجئني ال�سورية يف لبنان والأردن ،على التوايل ،وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية ،ووزارة التخطيط والتعاون الدويل 141،ولي�ست الوزارات التي ُت�شرف على ال�ش�ؤون
البلدية (وهي وزارة الداخلية وال�ش�ؤون البلدية على التوايل) 142.ومع �أن اخلطط الأردنية وال�سورية
لال�ستجابة للأزمة تعرتف ب�أهمية دعم البلديات يف جمال بناء القدرات وتزويد اخلدمات ،تفتقر هاتان
اخلطتان �إىل الآلية املحددة بو�ضوح للتن�سيق بني املنظمات الدولية غري احلكومية والبلديات ال يف جمال
143
تنفيذ امل�شاريع وح�سب ،بل يف التخطيط لال�ستجابة كذلك.
كان من نتائج ذلك �أن البلديات واجهت م�سائل عدة يف تعاملها مع املنظمات الدولية غري احلكومية .ففي
لبنان� ،شعر ر�ؤ�ساء البلديات� ،أن مقاربة الطوارئ لهذه املنظمات يف املدى الق�صري مل تعالج احتياجات
مواقعهم على املدى الطويل 144.ور�أوا �أن برنامج العمل الذي تطرحه تلك املنظمات قد و�ضع يف �أغلب
احلاالت وفق �أولويات املانحني ال ح�سب االحتياجات املحلية ،و�أدركوا �أنها كانت تنفذ مقاربة منوذجية
واحدة لأزمة الالجئني ت�صلح جلميع احلاالت من دون متييز ،ب�صرف النظر عن االعتبارات املحلية.
وبد�أت ال�شكوك ت�ساور بع�ض البلديات جتاه املنظمات الدولية غري احلكومية ،و�ساد االعتقاد ب�أنها �إمنا
145
تتعاون مع ال�سلطات املحلية ملجرد جمع البيانات ولي�س لأغرا�ض �صنع القرار والتخطيط ال�شامل.
توصيات السياسة العامة
دمج خطط العمل وتوحيدها

ت�شجع على قيام مقاربة مدجمة متكاملة ملواجهة �أزمة
ينبغي على احلكومة على ال�صعيد الوطني �أن ّ
الالجئني ،من خالل خطة عمل �شمولية حتدد العنا�صر الرئي�سة للتحديات املت�صلة بالأزمة .ويجب �أن
تت�ضمن هذه اخلطة جميع الأطراف املعنية و�أ�صحاب امل�صالح امل�شاركني يف معاجلة تداعيات تدفق
الالجئني ،مبن فيهم اجلماعات املُ�ضيفة والالجئون �أنف�سهم .ومن خالل التعاون الوثيق مع املنظمات
الدولية ،والقطاع اخلا�ص وال�صحافة ،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،واملجتمع املدين ،ت�ستطيع هذه اخلطة
حماية حقوق الالجئني ،وحت�سني م�ستوى الرعاية لهم وت�أثريهم الإيجابي على االقت�صاد ،واالرتقاء
بالتما�سك االجتماعي عرب الت�صدي للأخبار ال�سلبية املزيفة التي تدور حول ت�أثريات اللجوء على
املجتمعات امل�ضيفة.
إشراك الحكومات المحلية في رسم السياسات حول الالجئين

من واجب الوزارات امل�س�ؤولة عن احلكومة املحلية �أن تبذل ق�صارى جهدها لإقامة من�صة للبلديات
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الأكرث ت�أثر ًا ب�أزمة الالجئني؛ من�صة تتيح لها مناق�شة التحديات التي تواجهها ،وتعلُّم بع�ضها من بع�ض،
وجتميع مواردها املالية والب�شرية ،وتقدمي نف�سها بو�صفها جبهة موحدة يف النقا�شات الوطنية �أو جوالت
ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة بوجود الالجئني� .ستخلق هذه املن�صة كذلك منفذ ًا واحد ًا للتعامل مع الوزارات
التنفيذية الأخرى ،وكذلك مع املنظمات الدولية التي تريد الت�شاور مع احلكومات املحلية حول تعميم
ال�سيا�سات املتعلقة بالالجئني .وت�ستطيع مثل هذه املن�صة �أن تخلق فر�صة للبلديات ملناق�شة �أولويات
ا�ستثماراتها العامة ب�أ�ساليب تفيد الالجئني وتلبي يف الوقت نف�سه احتياجات البلديات التنموية .كما �أنها
�ستُتيح للمنظمات الدولية فر�صة التن�سيق مع البلديات خالل خمتلف مراحل اال�ستجابة لالجئني� ،أي
بدء ًا من التخطيط مرور ًا بالرقابة والتقييم وو� ً
صوال �إىل التنفيذ .وقد ي�ؤدي ذلك ،مع مرور الوقت� ،إىل
�إعادة بناء الثقة بني املنظمات الدولية غري احلكومية من جهة ،والبلديات من جهة �أخرى ،ويي�سر بالتايل
تعاون البلديات مع تلك املنظمات.
توفير الحوافز المالية

ينبغي تقدمي حوافز للبلديات التي ت�ست�ضيف �أعداد ًا كبرية من الالجئني .وقد تتو ّفر يف لبنان مثل
هذه احلوافز عن طريق ال�سماح للبلديات التي
ينبغي تقدمي حوافز للبلديات التي
ت�ست�ضيف الالجئني باالحتفاظ بن�سبة �أعلى
ت�ست�ضيف �أعداد ًا كبرية من الالجئني.
مما جتبيه من �ضرائب .وقد ت�شمل اخليارات
الأخرى قيام احلكومات املركزية بتحويل املال
146
�إىل البلديات على �أ�سا�س احتياجاتها ولي�س على �أ�سا�س قاعدتها ال�ضريبية الأ�سا�سية.
تمكين التخطيط اإلقليمي

عالو ًة على ذلك ،يجب منح البلديات مزيد ًا من ال�صالحيات ال يف تقدمي اخلدمات وح�سب ،بل يف
التخطيط اال�سرتاتيجي كذلك .ذلك �أن تطوير قدرتها على التخطيط� ،سيتيح املجال للم�شاركة يف حت ّمل
وتوحدها ،ليت�سنى لها التعامل ب�صورة �أف�ضل
الأعباء بني البلديات التي ت�ستطيع �آنذاك �أن جتمع املوارد ّ
مع ال�سيا�سات اخلا�صة بكل منها .ولتحقيق ذلك ،ينبغي على احلكومات املركزية �أن ت�ضع �إطار ًا م�ؤ�س�سي ًا
املح�سنة ،فمن
للتخطيط الإقليمي والتن�سيق بني البلديات .وعندما تتوفر قدرات التخطيط والتنفيذ ّ
املرجح �أن تعمل املنظمات الدولية غري احلكومية ك�شريك فعلي مع احلكومات املحلية.
تعزيز كفاءة الحوكمة المحلية

ُي�ضاف �إىل ذلك �أن تعزيز كفاءة احلوكمة املحلية يتط ّلب من احلكومات الوطنية والربملانات تب�سيط
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الإجراءات وا�ستحداث تدابري وا�ضحة للتدقيق لتحا�شي الف�ساد عندما حتدث زيادة مفاجئة على طلب
147
اخلدمات.

حماية حقوق الالجئين :استكشاف حلول دائمة
�إن ندرة احللول الدائمة لأزمة الالجئني ،يتط ّلب مقاربة �شجاعة وابتكارية .واحللول املطروحة حاليا
والتي تت�ضمن يف العادة ثالثة خيارات �أ�سا�سية -الإعادة �إىل الوطن الأ�صلي� ،أو �إعادة التوطني� ،أو الدمج
املحلي -ال تق ّدم اً
حل م�ستدام ًا لنزوح املاليني من الب�شر بعيد ًا عن �أوطانهم .وقد كانت تلك هي حالة
الالجئني الفل�سطينيني.
والأرجح �أن خيار الإعادة الطوعية اجلماعية �إىل �سورية لن يربز يف امل�ستقبل القريب� ،إذا ما �أخذنا
باالعتبار ا�ستمرار التحديات الأمنية وال�سيا�سية املتعددة .وهي ت�شمل قانون التجنيد الإجباري الذي
يرغم ال�شباب البالغني حتى �سن الثانية والأربعني على االلتحاق باجلي�ش 148،و�إجراءات التدقيق التي
يفر�ضها النظام� 149،إ�ضاف ًة �إىل التدمري الوا�سع الذي �أ�صاب املدن ال�سورية 150.وبالن�سبة �إىل الالجئني
يف لبنان ،الذين جاء نحو  70يف املئة منهم �أ�سا�س ًا من حمافظات حم�ص ،و�إدلب ،وريف دم�شق وحلب،
151
ف�إن ذلك يطرح حتديات مهمة ،لأن هذه املحافظات كانت من املواقع الأكرث ت�ض ّرر ًا خالل احلرب.
كما �أن القانون الرقم  10الذي �صدر م�ؤخر ًا و�سمح بت�صنيف الأرا�ضي كمناطق تنظيمية لإعادة الإعمار
مي ّثل تهديد ًا لأمالك الالجئني اخلا�صة 152.ومع �أن الأ�سد �أ�صدر يف الآونة الأخرية عفو ًا رئا�سي ًا عن
الع�سكريني الهاربني من اخلدمة الع�سكرية ومن التجنيد الإجباري� ،شرط �أن ي�س ّلموا �أنف�سهم ملم ّثلي
النظام خالل فرتة ترتاوح بني �أربعة و�ستة �أ�شهر ويق�ضوا �سنتني يف اخلدمة الفعلية ،ف�إن كثري ًا من
ال�سوريني يتخ ّوفون من �أن هذا العفو� ،ش�أنه �ش�أن �صفقات امل�صاحلة� ،سي�ستخدم لإيداعهم ال�سجن �أو
للحكم عليهم بالإعدام .وتربز عقبات �أخرى يف وجه الالجئني الراغبني يف العودة �إىل مواطنهم يف
العراق �أو ال�سودان ،حيث تعرت�ض �سبيلهم حتديات حمددة �أخرى تتع ّلق بجوانب طائفية �أو �إثنية من
ال�صراع والنزوح �أو �ضعف ال�سلطة املركزية.
منذ العام  ،2015باتت عملية �إعادة التوطني يف دول �أوروبية وغربية �أخرى �أكرث �صعوبة ّ
باطراد ،هذا
�إذا مل تكن م�ستحيلة .وقد �أ�سهم ال�سيا�سيون ال�شعبويون والأحداث الأمنية يف ت�ضييق اخلناق على �سيا�سة
الهجرة يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي 153.وحتر�ص الدول الأوروبية على االبقاء على املهاجرين
ال�سوريني يف البلدان املجاورة لها .ويتجلى ذلك يف ال�صفقة املربمة بني تركيا واالحتاد الأوروبي التي
وافقت بها تركيا على ا�ستعادة طالبي اللجوء الذين جرى ترحيلهم من اليونان مقابل �ستة مليارات
دوالر من املعونات .وباملثل ،ف�إن م�ساهمة بلدان اخلليج يف �أزمة الالجئني الزالت تقت�صر على املعونات
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الإن�سانية 154.وعلى الرغم من بروز بع�ض املرونة جتاه الالجئني ال�سوريني ،ف�إن دول جمل�س التعاون
اخلليجي مل تعط �أية �إ�شارة على ا�ستعدادها لتغيري �سيا�ساتها اخلا�صة باللجوء.
وبالن�سبة �إىل الالجئني ،ال جدوى هناك �أي�ض ًا من خيار الدمج يف البلدان امل�ضيفة .ففي لبنان .رف�ض
امل�س�ؤولون يف الدوائر احلكومية رف�ض ًا قاطع ًا جمرد ذكر م�س�ألة جتني�س الالجئني 155،لأنهم يعتقدون �أن
ذلك �سيق ّو�ض التوازن الدميوغرايف الطائفي اله�ش يف البالد .وقد حمل وزير اخلارجية اللبناين جربان
با�سيل م�ؤخر ًا على املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف الأمم املتحدة لدعوتها جميع الأطراف �إىل
احرتام العودة الطوعية ،واتّهمها ب�أنها «منظمة تعمل �ضد �سيا�سة (لبنان) الرامية �إىل عدم التجني�س
و�إىل �إعادة النازحني �إىل بالدهم» 156.كما �أعلن با�سيل خالل رحلة قام بها م�ؤخر ًا �إىل رو�سيا ملناق�شة
عودة الالجئني� ،أن «لبنان يرف�ض الربط بني عودة الالجئني واحلل ال�سيا�سي [يف �سورية]» 157.ويف
تركيا ،التي كانت قد رحبت ب�أعداد �ضخمة من الالجئني ال�سوريني وج ّن�ست � 12ألف ًا منهم ،و�صل الأمر
158
�إىل حد املطالبة بعودة الالجئني ال�سريعة ،نظر ًا �إىل ال�ضغوط االقت�صادية واالختالفات الثقافية.
�أخري ًا ،حت ّد ال�سيا�سات امل�ش ّددة على احلدود ،التي فر�ضتها الدول امل�ضيفة املجاورة من قدرة الالجئني
على االنتقال من �سورية و�إليها ،وتعيق عودة الالجئني ب�صورة �آمنة و�سل�سة ومتوا�صلة .وت�شري �أمثلة من
�سياقات �أخرى �إىل �أن �إعادة الالجئني �إىل �أوطانهم غالب ًا ما تكون متواترة ،ولي�ست نهائية على الفور.
فمن ناحية ،يقوم �أفراد الأ�سرة �أحيان ًا برحالت متعددة �إىل بلدهم الأ�صلي للت�أكد من �أن الأو�ضاع �آمنة
فيه ،ولت�أمني الرتتيبات ال�ضرورية لعودة العائلة 159.ومن جهة ثانية ،ف�إن الر�أي ينق�سم يف الغالب داخل
العائلة الواحدة بني من يريدون البقاء يف البلد امل�ضيف ل�سبب �أو �أكرث ،مبا يف ذلك التخ ّوف الأمني،
وموا�صلة التعليم� ،أو العمل ،ومن يعودون �إىل �أوطانهم ليجربوا حظهم هناك 160.وهذه احلركة ،جيئة
وذهاب ًا تتيح للعائالت الفر�صة لتحقيق م�صادر عدة للدخل لأن بع�ض �أفراد العائلة قد يحاولون مزاولة
العمل يف بلدهم الأ�صلي بينما يبقى �أفراد العائلة الآخرون يف املنفى ملتابعة التعليم �أو للمعاجلة الطبية.
وتقوم املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم املتحدة يف الوقت احلا�ضر برفع �صفة اللجوء
161
عن الالجئني حاملا يعربون احلدود عائدين �إىل بلدانهم الأ�صلية.
يف الوقت الذي ت�ضيق فيه اخليارات �أمام الالجئني ب�صورة متزايدة ،وتتخذ الإجراءات الع�سكرية
يتوجب
مرتبة الأولوية على احللول ال�سيا�سيةّ ،
لي�س يف و�سع �أي مقاربة �إن�سانية بحتة
على �أ�صحاب امل�صلحة والأطراف املعنية
تتجاهل اجلذور ال�سيا�سية لأزمة
الأخرى البحث عن حل �سيا�سي دائم ي�شمل
الالجئني �أن تواجه التحديات البنيوية
عودة الالجئني �آمنني �إىل �أوطانهم ،يف ظل
التي حتول دون عودتهم اجلماعية
�ضمانات �سيا�سية و�أمنية �ضرورية .ولي�س يف
الطوعية.
و�سع �أي مقاربة �إن�سانية بحتة تتجاهل اجلذور
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ال�سيا�سية لأزمة الالجئني �أن تواجه التحديات البنيوية التي حتول دون عودتهم اجلماعية الطوعية .ففي
حني يتزايد �شعور الالجئني ب�أنهم حما�صرون يف م�صيدة بني دول م�ضيفة حتاول ترحيلهم عنها من
جهة ،ورحلة العودة املحفوفة باملخاطر من جهة �أخرى 162،يتعينّ بذل جهود د�ؤوبة من املجتمع الدويل
للتخفيف من الأو�ضاع البائ�سة التي يواجهها الالجئون على جانبي احلدود .ويجب على هذه اخلطة �أن
حتاول تخفيف الأعباء التي تتح ّملها الدول امل�ضيفة وحت�سني امل�ستويات املعي�شية لالجئني وللمجتمعات
التي ت�ست�ضيفهم على حد �سواء ،مع �ضمان حقوق الالجئني يف العودة الطوعية �إىل بلدانهم الأ�صلية .كما
ينبغي زيادة املعونة املخ�ص�صة للتنمية االقت�صادية وللبنية التحتية وتو�سيع نطاقها يف بلدان املواجهة.
وتهدف هذه الإجراءات �إىل االرتقاء ب�أو�ضاع الالجئني املعي�شية وزيادة م�ساهمتهم االقت�صادية الإيجابية
يف البلدان امل�ضيفة .وب�صورة موازية ،يجب اتخاذ خطوات ملمو�سة على ال�صعيد ال�سيا�سي ل�ضمان الأمن
وال�سالمة للعائدين.
توصيات السياسة العامة
حماية حق العودة

�إن ال�سيا�سات والإجراءات التي اتخذها النظام ال�سوري يف الآونة الأخرية حول حقوق امللكية واحلركة
داخل �سورية ،تفر�ض يف واقع الأمر �شروط ًا حتول دون عودة املاليني �إىل وطنهم .وفيما يتوجب الإبقاء
على عدم الإبعاد والعودة الطوعية بو�صفهما عن�صرين �أ�سا�سيني يف الإطار القانوين الدويل اخلا�ص
بالالجئني ،ف�إنه ينبغي الت�أكيد بالقدر نف�سه على حق العودة .ويجب على �أ�صحاب امل�صلحة واملعنيني
الدوليني ،وبخا�صة املانحني املحتملني لإعادة الإعمار يف �سورية ،مثل االحتاد الأوروبي� ،أن ي�ص ّعدوا
ال�ضغط على احلكومة ال�سورية لإلغاء الإجراءات التي حتول دون عودة الالجئني .وت�شمل هذه الإجراءات،
من حيث الأولوية� ،إلغاء �أو تعديل قانون التجنيد الإجباري ،و�إجراءات التح ّقق ،وقوانني امللكية ،ليت�سنى
لالجئني العودة امل�أمونة وامل�ستدامة �إىل بلدهم.
المطالبة بالتمكين القانوني لالجئين

فيما ُتتَّخذ �إجراءات م�ش ّددة �ضد الالجئني على جان َبي احلدود ،ي�صبح احل�صول على املعلومات
القانونية �ضروري ًا بالن�سبة �إليهم .ويف هذا املقام ،ت�ستطيع املنظمات الدولية �أن ت�ساعد يف ت�أ�سي�س كوادر
من املحامني �أو امل�ساعدين احلقوقيني ال�سوريني الذين �سيتعرفون على الأطر القانونية يف �سورية وعلى
احلقوق التي ت�ضمنها االتفاقيات الدولية 163.وبالنظر �إىل قوانني التطور احل�ضري ،ف�إن يف و�سع اخلرباء
املرجح �أن هذه
�إبالغ الالجئني بحقوقهم ،وبخا�صة ما يتعلق منها بالإ�سكان ،والأرا�ضي ،وامللكية؛ ومن ّ
احلقوق �ستكون من جملة املنازعات الأ�سا�سية يف �سورية بعد انتهاء ال�صراع .وهذا ما �سيم ّكن الالجئني
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متب�صر يف ما يتعلق بالعودة �إىل �سورية ،طاملا ظلت الت�شريعات حمفوفة بالغمو�ض
من اتخاذ قرار ّ
والتعقيد يف ما يتعلق بالتدقيق وحقوق امللكية.
زيادة حركة الالجئين عبر الحدود

مبا �أن الو�ضع يف �سورية �سيظل على الأرجح غري م�ؤ ّكد وغري م�ستقر ،حتى بعد انتهاء احلروب احلالية،
وواع حول العودة ب�صورة دائمة �إىل مناطقهم
�ست�سمح احلركة عرب احلدود لالجئني باتخاذ قرار ّ
متب�صر ٍ
الأ�صلية ،ويجب ال�سماح لهم بعبور احلدود خالل فرتات زمنية حمددة بينما يحتفظون ب�صفتهم
كالجئني .وخالل هذه الفرتة الزمنية� ،سيقل االعتماد على املعونات تدريجي ًا عندما ي�ستعيد الالجئون
م�ستوى معين ًا من �أ�سلوب معي�شتهم ال�سابق املعتاد .كما �أن احلركة عرب احلدود �ست�سمح لالجئني بتنويع
مواردهم ،ولذلك �أهمية خا�صة خالل حاالت النزاع املتطاول ،عندما متيل امل�ساعدات �إىل االنخفا�ض مع
ً 164
مرور الوقت ،وتربز �إىل ال�صدارة �صراعات �أخرى �أحدث عهدا.

مالحظات ختامية
�أ�صبحت ال�صراعات التي تو ّلد نزوح ًا جماعي ًا لل�سكان داخل ال�شرق الأو�سط ومنه عاملية الطابع،
وميكن تل ّم�س عدم اال�ستقرار الذي تخ ّلفه خارج حدودها .ويتط ّلب الت�ص ّدي �إىل تداعياتها قيادة حا�سمة
وا�ستعداد ًا للم�شاركة يف امل�س�ؤولية على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية .وبغري ذلك لن يتحقق
ال�سالم الدائم ل�شعوب املنطقة.
اجلدول 6

الدولة

املنطقة

الدول
امل�شاركة

165

موريتانيا

�شمال �أفريقيا

نعم

املغرب

�شمال �أفريقيا

نعم

اجلزائر

�شمال �أفريقيا

نعم
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الحلول المضمرة في االتفاقيات التاريخية
دون تشاتي

هل �ستتط ّلب �أزمة الالجئني الأخرية يف العامل العربي بال�ضرورة �إطاراً دولياً و�إقليمياً
جديداً؟ وهل ميكن �إحياء بروتوكول الدار البي�ضاء للعام  1965وتطبيقه على الالجئني غري
الفل�سطينيني؟
لقد �شهدت الألفية اجلديدة نزوح ماليني عدة من العرب ،و�أغلبهم من العراقيني وال�سوريني
عن ديارهم ،بحثاً عن ملج�أ �آمن قريب �أو بعيد .ويف ال�سنوات الأوىل من الأزمةُ ،منح النازحون
مثل هذا املالذ يف البلدان املجاورة باعتبارهم من الأ�شقاء العرب �أو من العمال ال�ضيوف� ،أو
ال�ضيوف امل�ؤقتني .وبحلول العام  ،2015دفع احتدام ال�صراع يف �سورية بني الدولة و�أطراف
غري دُولتية (مثل ما ي�سمى تنظيم الدولة الإ�سالمية ،من جملة جماعات �أخرى) ،ومقاتلني
بالوكالة (مثل حزب اهلل ،وامليلي�شيات الإيرانية ،و�سالح اجلو الرو�سي) النازحني ال�سوريني �إىل
التوجه �شما ًال .وقد ذهبوا �إىل البلقان و�إىل داخل �أوروبا بحثاً عن ال�سالمة ،وفر�ص العمل،
ّ
ويف بع�ض احلاالت ،ان�ض ّموا �إىل �أفراد �أ�سرهم الآخرين ،خا�صة يف �أملانيا وال�سويد.
ُولد الإطار الدويل لت�أمني املالذ للفارين من اال�ضطهاد بعد احلرب العاملية الثانية .وقد
ن�صت عليه «اتفاقية العام  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني» ،وتر ّكزت �أ�ص ً
ال على الأوروبيني
النازحني ج ّراء احلروب .ويف العام  ،1967رفعت القيود امل�ؤقتة واجلغرافيةُ ،
وط ّبق توفري
ال فردياً .غري �أنه ّ
امللج�أ عاملياً .وقد �أدّى النظام هذه املهمة طاملا كان البحث عن امللج�أ عم ً
تعطل
يف حاالت التدفق اجلماعي .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستغرق ح ّل �أزمة الزوارق الب�شرية الفيتنامية،
التي بد�أت العام  1975يف املرحلة الأخرية من حرب فييتنام ،خم�سة ع�شر عاما ،ومل تط ّبق
«خطة العمل ال�شاملة» �إال يف العام  ،1989عندما ُو ِّزع �أكرث من مليون فييتنامي للتوطني يف
املناطق ال�شمالية من العامل.
�إن الأزمة الراهنة يف العامل العربي تتط ّلب خطة عمل �شاملة جديدة لإعادة توطني
الالجئني الذين فقدوا الأمل يف العودة ويريدون اال�ستقرار يف مكان �آخر .ففي حالة
الفييتناميني ،عمل رجل واحد هو �سريجيو فيريا دي ميللو ،يف املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،من وراء الكوالي�س ملا يزيد على عقد كامل لتحقيق ذلك على �أر�ض
الواقع .ترى ،هل يعمل �شخ�ص ما من وراء الكوالي�س الآن على �أمل تنفيذ خطة عمل �شاملة
م�شابهة للنازحني ال�سوريني يف الع�شرينيات املقبلة؟
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بانتظار بروز �إطار دويل جديد ،ثمة �أمثلة �إقليمية على اجلهود التي ُبذلت يف الوقت
املنا�سب وحققت النجاح .ففي �أعقاب النكبة العام  ،1948التي �شهدت نزوح ما يقرب من مليون
فل�سطيني حرموا من �أمالكهم وباتوا من دون دولة ،وفرت البلدان املجاورة لهم امللج�أ ودرجات
متفاوتة من احلقوق .و�صدرت يف �سورية وم�صر ،مثال ،ت�شريعات داخلية يف خم�سينيات القرن
الفائت وفرت للفل�سطينيني حقوقا متاثل مايتمتع به مواطنو الدولتني.
الآن رمبا �آن الأوان لإيجاد �آلية اللجوء التي فعلت فعلها مع جميع الفل�سطينيني من خالل
بروتوكول الدار البي�ضاء .ففي �شهر �أيلول�/سبتمرب العام � ،1965أق ّرت جامعة الدول العربية
«الربوتوكول اخلا�ص مبعاملة الفل�سطينيني يف الدول العربية» .وقبلت بهذا الربوتوكول،
من دون حتفظ ،كل من اجلزائر ،وم�صر ،والعراق ،والأردن ،و�سورية واليمن .ووافقت عليه
يف ما بعد �أغلبية الدول العربية با�ستثناء املغرب ،واململكة العربية ال�سعودية وتون�س .وقد دعا
بروتوكول الدار البي�ضاء ،الدول الأع�ضاء امل�شاركة فيه �إىل اتخاذ الإجراءات الالزمة لتزويد
الفل�سطينيني يف تلك البلدان مبا ميكن اعتباره حماية م�ؤقتة .و�شمل ذلك حق العمل على
قدم امل�ساواة مع مواطنيها؛ واحلق يف مغادرة الدولة التي يقيمون فيها والعودة �إليها؛ واحلق
يف ال�سفر داخل املنطقة لفرتات زمنية و�أغرا�ض حمددة؛ واحلق يف احل�صول على وثائق �سفر
�صاحلة ،واحلق يف التم ّتع باملعاملة نف�سها التي يتم ّتع بها جميع مواطني الدول الأع�ضاء يف
اجلامعة العربية من حيث طلب ت�أ�شريات ال�سفر والإقامة.
�سيعني �إحياء بروتوكول الدار البي�ضاء منح جميع النازحني داخل املنطقة العربية حق
البحث عن الوظيفة ،وحق ال�سفر يف
�آن الأوان [لإعادة �إحياء بروتوكول الدار
نطاقها .وقد �آن الأوان التخاذ هذه
البي�ضاء] وتطبيقه على جميع الالجئني
اخلطوة وتطبيق هذا الربوتوكول على
يف املنطقة العربية.
جميع الالجئني يف املنطقة العربية.
إعادة الالجئين السوريين إلى بالدهم
إبراهيم عوض

خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية� ،أتاح الدعم الرو�سي الإيراين لنظام الرئي�س ب�شار الأ�سد
الفر�صة ال�ستعادة ال�سيطرة على الأرا�ضي ال�سورية ب�أ�سرها ،با�ستثناء �إدلب واملناطق املحيطة
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بها يف ال�شمال الغربي من البالد .ويبدو �أن الأولوية قد �أعطيت الآن لإعادة الالجئني
ال�سوريني من البلدان التي طلبوا احلماية فيها i.كما يبدو �أن رو�سيا حري�صة ب�صورة خا�صة
على تنفيذ عملية الإعادة فعليا .ففي �شهر متوز/يوليو � ،2018أعلن الناطق با�سم وزارة الدفاع
الرو�سية �أن الوزارة ،بعد القمة الرو�سية الأمريكية يف حزيران/يونيو ،قد �أر�سلت اقرتاحاً �إىل
حكومة الواليات املتحدة تقوم مبوجبه الدولتان ب�صورة م�شرتكة بتنظيم العودة ii.ويدعو
االقرتاح �إىل �أن ت�ش ّكل الدولتان جلنة م�شرتكة لتمويل عودة الالجئني .ووفقاً ملا �أعلنه الناطق،
يدعو االقرتاح �إىل ت�شكيل جلنتني �أُخريني للمراقبة يف كل من الأردن ولبنان لإعادة ه�ؤالء
الالجئني من هاتني الدولتني .وبالإ�ضافة �إىل رو�سيا والواليات املتحدة� ،ست�شارك حكومتا
الأردن ولبنان يف ع�ضوية هاتني اللجنتني.
ثمة مبادرات رو�سية تذهب �إىل ما هو �أبعد من ذلك .ففي � 7أيلول�/سبتمرب ،عقدت يف
طهران قمة رو�سية تركية كانت العودة يف مقدّمة اهتماماتها .وكان من املقرر عقد قمة �أخرى
ت�ض ّم رو�سيا ،وتركيا ،و�أملانيا وفرن�سا يف ا�سطنبول� ،إال �أن الدول الأربع اجتمعت �أخرياً على
م�ستوى كبار املوظفني الإداريني .ومن جهة �أخرى ،من املتوقع �أن يقوم االحتاد الأوروبي ،الذي
ت�ضطلع �أملانيا وفرن�سا بدور قيادي فيه ،مب�ساهمة كبرية لتمويل �إعادة الإعمار يف �سورية.
تف�سر �إعطاء الأولوية مل�س�ألة العودة ،والتي يفرت�ض �أن تكون طوعية
ثمة ثالثة عوامل قد ّ
كما ين�ص قانون الهجرة الدويل .الأول هو �أن العودة �ستعني �أن الأنظمة الإقليمية والدولية
تعرتف �أن النظام ميار�س ال�سيطرة
يف حالة عودة الالجئني� ،ستبذل �أطراف
الفعلية على �أرا�ضيه ،الأمر الذي يع ّزز
خارجية على الأرجح ق�صارى جهدها
�شرعيته .والثاين ،الإ�صرار على العودة
جتدد العنف الذي �سي�ؤ ّدي
للحيلولة دون ّ
من بع�ض دول اللجوء ،مثل لبنان،
�إىل تد ّفقات جديدة لالجئني.
الذي التريد ال�سلطات فيه �أن تخ�ضع
العودة �إىل ت�سوية �سيا�سية م�سبقة� .أما
العامل الثالث فهو �أنه ،يف حالة عودة الالجئني� ،ستبذل �أطراف خارجية على الأرجح ق�صارى
جهدها للحيلولة دون جتدّد العنف الذي �سي�ؤدّي �إىل تد ّفقات جديدة لالجئني .و�سيعمل ذلك
ل�صالح النظام يف �سورية والدول املجاورة على حد �سواء.
�إ�ضاف ًة �إىل لبنان ،تركيا هي الدولة الوحيدة التي تطالب ،بن�شاط ،ب�إعادة الالجئني �إىل
ي�شجع ولن ميانع عودة الالجئني .ومل ُت�سمع
موطنهم .وقد �أعلن الأردن م�ؤخراً �أنه لن ّ
يف م�صر �أية دعوات للإعادة ،ورمبا يعود ذلك �إىل �ض�آلة عدد ال�سوريني الذين ت�ست�ضيفهم
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بالن�سبة �إىل التعداد ال�ضخم ل�سكانها ،و�إىل ا�ستيعاب ه�ؤالء الالجئني يف اقت�صادها الكبري
ن�سبياً :واجلدير باملالحظة �أنه يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،حيث تفاقم الذعر
والت�أزم والفزع فيها جراء الدعوات ال�شعبوية و�صعود اليمني املتط ّرف منذ تدفق الالجئني يف
العامني  2015و ،2016مل يعد مو�ضوع العودة الآن يت�سم بالإحلاح واال�ستعجال يف النقا�شات
العامة .ويعني ذلك �أن الالجئني قد مت ا�ستيعابهم اقت�صادياً واجتماعياً يف الدول امل�ضيفة،
وذلك مي ّثل متاماً ما تو ّقعه �آنذاك معظم اخلرباء يف حركات املهاجرين واالقت�صادات و�أ�سواق
العمل.
�إن العالقة بني الإعادة �إىل الوطن الأ�صلي وبني الت�سوية ال�سيا�سية للنزاع ال�سوري هي
الق�ضية اجلوهرية الأكرث �أهمية .فالت�سوية م�س�ألة م�ستع�صية لأن املنت�صر الوا�ضح على
التو�صل �إىل �صفقة مع الطرف الذي مني
الأر�ض -وهو النظام -الي�شعر ب�أنه مرغم على
ّ
بالهزمية .لكن ال�صفقة ،يف واقع الأمر� ،ستكون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مع �أطراف يف
النظام الإقليمي ،وال�سيما القوى الكربى ،احلري�صة على الإبقاء على هذا النظام واملحافظة
عليه لئال جتلب على نف�سها نتائج انهياره .و�ستكون احللبة التي ُتربم فيها تلك ال�صفقة هي
الإعمار� ،أي العن�صر ال�ضروري لإ�سباغ الأهمية على كل من �إعادة الالجئني وا�ستمرار النظام
الذي لن ي�ستطيع بغري ذلك �أن يب�سط �سلطانه �إال على الأطالل .وبالتايل ،ف�إن ثمة عالقة
جوهرية بني �إعادة الالجئني ،وبني كل من الت�سوية ال�سيا�سية و�إعادة الإعمار.
ون�أمل ب�أن تتم ّكن م�شاركة ممثلي ال�شعب ال�سوري يف هذه ال�صفقة من حتقيق �أهداف عدة.
ومن بينها احرتام ال�شعب ال�سوري وحقه يف �أن يحكم نف�سه بنف�سه ،وت�أمني ال�سالمة والأمن
لالجئني العائدين .فذلك هو جوهر الق�ضية ال�سيا�سية ،وهو لي�س بالأمر الي�سري ،لكن الميكن
جتاهله .و�سيكون من م�صلحة الأطراف كافة التو�صل �إىل ت�سوية م�ستدامة.
�إن �أمناط متويل الإعمار ،ومناذجه ،وخططه ،ومراحله وربطه بالعودة املتوالية لالجئني
والنازحني حملياً ،وتنفيذ هذه العودة بالفعل ،هي من امل�سائل التي تختلط فيها العنا�صر
الفنية وال�سيا�سية .وهي ق�ضايا معقدة مرتاكبة ،ولكن التعامل معها اليدخل يف باب امل�ستحيل.
�إن الت�سوية ال�سيا�سية �ضرورية لإعمار �سورية ولإعادة الالجئني ال�سوريني �إىل بالدهم.
كلمتي «الإعادة �إىل الوطن» و«العودة» كمرتادفني.
 iيف هذا الن�ص ،يت ّم ا�ستخدام
ْ

ii Arshad Mohammed and Phil Stewart, «Exclusive: Despite Tensions, Russia Seeks U.S.
Help to Rebuild Syria,» Reuters, August 3, 2018, https://www.reuters.com/article/us-usarussia-syria-exclusive/exclusive-despite-tensions-russia-seeks-u-s-help-to-rebuild-syriaidUSKBN1KO2JP.

�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد

135

دروس من االستجابات البلدية اللبنانية ألزمة الالجئين السوريين
جوانا نصار

مع ن�شوب الأزمة ال�سورية يف �آذار/مار�س � ،2011شهد لبنان تدفقاً لالجئني عرب حدوده
ال�شمالية وال�شرقية ،انت�شر يف جميع �أرجاء البالد .وقد �أقامت �أغلبية الالجئني ،الذين بلغ
عددهم يف متوز/يوليو  2018ح�سب تقديرات الأمم املتحدة  976002ن�سمة ،يف خيام �أُقيمت
يف م�ستوطنات غري نظامية� ،أو ا�ست�أجروا امل�أوى يف قرى كانت تعترب من القرى الأكرث �ضعفاً
i
يف البالد من حيث َوهن البنية التحتية وحمدودية احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية.
لقد ُو�ضعت البلديات يف لبنان ،بو�صفها هيئات منتخبة ،يف واجهة الأزمة للتعامل مع
و�صول ال�سوريني ،وعانت القرى من غياب ا�سرتاتيجية ا�ستجابة وطنية قوية ،وتلقت تعليمات
�أو �إر�شادات حمدودة من حكومتها املركزية حول كيفية التعامل مع هذا التدفق ال�ضخم (قبل
�أن تتوىل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية دوراً �أكرث تفاع ً
ال وفقاً للمنظمات الأممية والدولية) .ومن
هنا ،ا�ضطرت البلديات �إىل تبني مناذج خمتلفة بل واتخاذ �إجراءات خمتلفة لإدارة الأزمة.
لقد واجهت البلديات هذا التحدي بطاقاتها ومواردها املالية املحدودة ،فيما كانت تخدم
�أعداداً �أعلى من املقيمني ،الذين ت�ضاعف عددهم يف كثري من القرى؛ وت�شرف على تقدمي
اخلدمات الأ�سا�سية (مبا فيها املياه ،والت�صريف ال�صحي ،والكهرباء ،وجمع النفايات وما �إىل
ذلك)؛ وتو�سطت واتخذت القرارات من طرف واحد حلل التقييدات االقت�صادية (مثل �إغالق
املحالت ال�سورية غري ال�شرعية) ،وا�ستجابت مع امل�شاكل االجتماعية والثقافية عند بروزها؛
و�ساعدت الالجئني ال�سوريني يف تلبية احتياجاتهم الإن�سانية (مبا فيها الت�سجيل ،والإ�سكان،
واخلدمات الأخرى) .وا�ضطرت بع�ض البلديات �إىل اتخاذ قرارات اعتباطية من طرف واحد،
مثل فر�ض حظر التج ّول (يف جميع املحافظات تقريباً) ii،وفر�ض الغرامات على العائالت
ال�سورية iii،وترتيبات �أخرى تتع ّلق بالنواحي الأمنية .ويف بع�ض احلاالت لعبت �شخ�صية
املختار دوراً مهماً يف �إدارة الأزمة؛ فقد كان مبقدور املختار ذي ال�شخ�صية اجلذابة والعالقات
ال�شخ�صية والنفوذ �أن ي�سيطر على الو�ضع ب�صورة �أف�ضل.
انطالقاً مما �سلف ،ميكن النظر يف بلورة بع�ض التو�صيات الأ�سا�سية:
حت�سن م�ستوى التن�سيق مع
* ينبغي على املنظمات التي ت�ستجيب للأزمة ال�سورية �أن ّ
البلديات؛
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*
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على احلكومة املركزية �أن تقدّم �إىل البلديات �إر�شادات وا�ضحة ،م�صحوبة بدعم فني
ومايل قوي لإدارة �شتى جوانب الأزمة (يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية ،ويف
�إدارة املعونات والأمن) لتحقيق ا�ستجابة �شاملة وهادفة؛
يجب متكني البلديات فنياً (مبا يف ذلك تطوير مهارات �شرطة البلديات ودعم
اال�ستقرار االجتماعي)؛
ينبغي ت�شجيع البلديات ...على �أداء
ينبغي ت�شجيع البلديات،
دور قيادي يف معاجلة النزاعات املحلية
بدعم من مركز التنمية
بني اجلماعات املختلفة يف جمتمعاتها
االجتماعية يف وزارة
املحلية.
ال�ش�ؤون االجتماعية ،على
�أداء دور قيادي يف معاجلة
النزاعات املحلية بني اجلماعات املختلفة يف جمتمعاتها املحلية.

i «Syria Regional Refugee Response,» United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR), last updated July 31, 2018, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/
location/71.
ii «Defining Community Vulnerabilities in Lebanon,» REACH Initiative, 2015, p. 9 and 88,
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/44875.

 iiiبيل فريليك«« ،منازلنا لي�ست للغرباء» :البلديات اللبنانية تجُ لي �آالف الالجئني ال�سوريني ق�سراً» ،هيومن
رايت�س ووت�ش 20 ،ني�سان�/أبريل ،2018

;https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lebanon0418ar_sumrecs.pdf

انظر �أي�ضاً :الهام برج�س« ،ال مرجعية للبلديّات يف «تنظيم» �إقامة الالجئني» ،املفكرة القانونية� 30 ،أيلول/
�سبتمرب ،2016

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1729&lang=ar.
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إشعال الصراعات
في الشرق األوسط  -أو إخماد النيران
دن
بريي كاماك ومي�شيل ّ

مقد مة
ّ
ال يتم تعريف ال�شرق الأو�سط� ،أكرث من �أي منطقة �أخرى يف العامل ،بالعالقات التجارية� ،أو التفاعل
الدبلوما�سي� ،أو املُنظمات الإقليمية وح�سب ،بل بالقوة ال�صارمة والقدرة الع�سكرية .هكذا كان احلال يف
تاريخ املنطقة احلديث ،و�سيبقى كذلك يف امل�ستقبل املنظور .لكن ،مع ذلك ،مل ي�شهد ال�شرق الأو�سط
منذ انهيار الإمرباطورية العثمانية قبل قرن من الزمان ماي�شهده الآن من ت�ش ّنج وا�ضطراب �إقليمي
و�صراع داخلي.
يف غمرة هذا التداعي يف النظام الإقليمي ،تبدو احلروب الأهلية املتوا�صلة ،وبخا�صة يف �سورية واليمن،
وكذلك يف ليبيا والعراق ،ق�ضايا م�ستع�صية على احلل .و ُتعترب ال�صراعات الإقليمية على النفوذ ،مثل
املناف�سة بني اململكة العربية ال�سعودية و�إيران ،على نطاق وا�سع ،من العوامل التي تزيد الأمر تعقيد ًا .ومع
�أن هذه املناف�سات عظيمة الأهمية بالفعل� ،إال �أن الديناميكيات الأو�سع قد �أطالت �أمد هذه النزاعات
وجعلتها �أكرث قبح ًا.
ت�ضافرت �أربعة عوامل ،ب�شكل خا�ص ،على ت�صعيد هذه ال�صراعات و�إدامتها .الأول هو �أن توازن القوى
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الإقليمي بد�أ ي�شوبه الغمو�ض والتق ّلب يف �أعقاب انتفا�ضات العام  2011وبفعل الغزو الأمريكي للعراق
يف العام .2003
العامل الثاين هو �أن النزاعات املحلية �أ�صبحت امل�سرح الذي تدور عليه املناف�سات الإقليمية املتوا�صلة
على هيئة �صراعات �أو�سع نطاق ًا و�أ�ش ّد فتك ًا� .أما الثالث ،فهو �أن توريد ال�سالح �إىل املنطقة تعاظم ب�صورة
حادة ،وهي �صفقات تتناف�س فيها الواليات املتحدة وحلفا�ؤها الأوروبيون ب�صورة ن�شطة .والعامل الرابع
�شح ملمو�س يف معايري احلرب و�آليات ّ
ف�ض النزاع ،باملقارنة مع مناطق
هو �أن ال�شرق الأو�سط يعاين من ٍ ّ
العامل الأخرى .وكان من نتائج ذلك �أن املنطقة حت ّولت بجميع بقاعها �إىل وكر دبابري من ّ
التدخالت
الع�سكرية.
فاملرجح ،حتى يف
مي ّثل تذليل هذه العوامل مهمة ع�سرية لرا�سمي ال�سيا�سات الإقليميني والدوليني.
ّ
�أكرث ال�سيناريوهات تفا�ؤ ًال� ،أن التقدم يف جمال التهدئة و�إعادة اال�ستقرار �سيكون تدريجي ًا ،وبطيئ ًا،
ّ
ومتقطع ًا .ومع ذلك ،يف و�سع الفاعلني الإقليميني والدوليني �أن ي�ستقرئوا بع�ض اخلطوات العينية امللمو�سة
للتخفيف من خماطر هذه العوامل امل�ؤدية �إىل ت�صعيد النزاع .بالإ�ضافة �إىل هذه العوامل ،ينبغي النظر
ّ
املتدخلة ،والتي �سيجري التعامل
كذلك �إىل اخل�صائ�ص املميزة لكل هذه النزاعات وم�صالح الأطراف
معها يف نهاية هذا الف�صل من خالل �سل�سلة من الت�سا�ؤالت والإجابات التي �سيطرحها خرباء من البلدان
التي تغطيها النقا�شات.

ُم َص ِّعدات الصراع (:)1
الديناميكيات المتح ّركة للقوى اإلقليمية
كان من تداعيات اال�ضطرابات التي �أعقبت الربيع العربي العام  2011و�ضعية تو ّزع القوى الإقليمية.
فالبلدان التي كانت يف املا�ضي تعترب معاقل �سلطوية �إقليمية ،مثل تون�س يف عهد زين الدين بن علي،
وم�صر يف عهد ح�سني مبارك ،و�سورية يف عهد ب�شار الأ�سد ،وليبيا يف عهد معمر القذايف ،مل تكن �أكرث
من �أ�صداف ه�شة تداعت يف غمرة الفوران �أو ال�صراع الداخلي .فوا�شنطن ،التي كانت تعاين من الندوب
التي خلفتها غزواتها لل�شرق الأو�سط بعد هجمات � 11أيلول�/سبتمرب ،مل تكن قادرة – �أو راغبة – يف
�إدامة النظام الإقليمي ال�سائد .وكان الدور الذي لعبته �إدارة الرئي�سني الأمريكيني باراك �أوباما ودونالد
التو�سط يف تلك النزاعات؛ كما
ترامب على التوايل �أقل ت�أثري ًا من �أدوار الر�ؤ�ساء ال�سابقني يف حماولة ّ
�أنهما انتهجا جتاه ا�سرائيل و�إيران على التوايل �سيا�سات اعتربتها البلدان العربية مثرية للفزع من وجوه
ع ّدة.
كانت �إيران ،وحزب اهلل ،و�سورية قد �أر�ست منذ �أمد بعيد« ،حمور ممانعة» يجمعه العداء لإ�سرائيل
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تتزعمه الواليات املتحدة .مل يكن لإيران �إال ارتباط طفيف باملرحلة
ويعار�ض نظام الأمن الإقليمي الذي ّ
الأوىل من الفوران يف �سورية واليمن ،غري �أنها �سعت بالت�أكيد �إىل الإفادة من الت�ص ّدع امل� ّؤ�س�سي
واالن�شقاقات الطائفية الالحقة .و�أثارت هذه التطورات فزع �إ�سرائيل ،واململكة العربية ال�سعودية،
والإمارات العربية املتحدة التي كانت خماوفها من تلك املخاطر تتقارب وتتقاطع ب�صورة ّ
مطردة خالل
ال�سنوات الأخرية.
غري �أن �سلوكيات هاتني القوتني العامليتني – الواليات املتحدة ورو�سيا – هي التي عززت التالحم بني
هذه التحالفات الوليدة وح ّولتها �إىل ما ي�شبه الكتل الإقليمية .ذلك �أن ّ
تدخل رو�سيا الع�سكري يف �أيلول/
166
�سبتمرب  2015لن�صرة حكومة الأ�سد �أدخلها يف �شراكة ع�سكرية مع �إيران ،و�سورية ،وحزب اهلل.
وحاولت �إدارة �أوباما �أن تركب موجة االنق�سامات الإقليمية ،مع موا�صلة التعاون مع �إ�سرائيل واململكة
العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ،والتفاو�ض يف الوقت نف�سه حول خطة العمل ال�شاملة يف
مايتعلق بربنامج �إيران النووي .غري �أن الكتلة املعادية لإيران ازدادت قوة بعد عجز الإدارة عن ترجمة
هذه اخلطة �إىل �أ�سلوب عمل جديد مع �إيران حول �أن�شطتها الإقليمية ،التي تزامنت مع و�صول �إدارة
ترامب ال�صقورية �إىل ال�سلطة وان�سحابها من خطة العمل امل�شرتكة يف �أيار/مايو .2018
تنطوي كل من هذه الكتل على تناق�ضات داخلية .ف�سورية هي نقطة االرتكاز للتعاون الرو�سي الإيراين،
�إال �أن رو�سيا حتاول العمل من خالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�سورية غري الطائفية ،ا�سمي ًا ،بينما ت�ستخدم
�إيران امليلي�شيات الطائفية التي تق ّو�ض متا�سك الدولة .كما �أن رد فعل رو�سيا اخلافت على الغارات
اجلوية الإ�سرائيلية وا�سعة النطاق يف �أيار/مايو  2018على املرافق الإيرانية داخل �سورية -باملقارنة
مع احتجاجاتها املجلجلة على ال�ضربات اجلوية املحدودة ،مبا ال يقا�س ،التي قامت بها الواليات املتحدة
على ما ي�شتبه ب�أنه �أ�سلحة كيميائية قبل ذلك ب�شهر واحد ،كان يوحي ب�أن رو�سيا مل تنزعج خلف�ض قدرة
�إيران الع�سكرية يف �سورية.
يف تلك الأثناء ،تبدو الكتلة التي تتزعمها الواليات املتحدة كما لو كانت ح�شد ًا بدائي ًا للنفور من �إيران
�أكرث منها حتالف ًا ع�سكري ًا من النوع املتعارف عليه .ويف غياب احلديث عن دولة فل�سطينية� ،ستظل
�إ�سرائيل تفتقر �إىل عالقات دبلوما�سية �أ�سا�سية مع اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة.
هناك تالقح متبادل كذلك بني الكتل .فعلى الرغم من �شراكتها مع �إيران يف �سورية ،حافظت رو�سيا
167
على عالقات عملية مع �أغلب الدول يف املنطقة ،ومنها �شركاء الواليات املتحدة يف امليدان الأمني.
الزالت تركيا ع�ضو ًا يف ٍّ
تتزعمه الواليات املتحدة
كل من حلف �شمال الأطل�سي (الناتو) ،واالئتالف الذي ّ
ملكافحة تنظيم الدولة الإ�سالمية املُعلنة ذاتي ًا .غري �أن العالقات بني وا�شنطن و�أنقره بد�أت بالت�أزم
يف الآونة الأخرية ،ويعود ذلك يف جانب منه� ،إىل دعم الواليات املتحدة امل�ستمر للمتمردين ال�سوريني
الكرد .كما �أن تركيا ا�شرتكت مع رو�سيا و�إيران يف عملية �أ�ستانة ،التي �ساندت �سل�سلة من اتفاقيات وقف
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�إطالق النار بني القوات ال�سورية املوالية للأ�سد وجماعات املتمردين ،مع ال�سماح لرو�سيا بتو�سيع نفوذها
ال�سيا�سي داخل �سورية .ويف تلك الأثناء ،وا�صلت اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
مناه�ضتهما ذات النتائج العك�سية لرتكيا وقطر ،يف ميداين الإيديولوجيا و�صراع القوى ،ما دفع هذين
ال�شريكني �سابق ًا �إىل التودد لإيران.
مقابل هذه اخللفية املع ّقدة ،تلعب هذه املنازالت الثنائية الأربع املتناف�سة :اململكة العربية ال�سعودية
– �إيران� ،إ�سرائيل� -إيران ،الواليات املتحدة� -إيران والواليات املتحدة– رو�سيا ،دور ًا حا�سم ًا ب�صورة
خا�صة على مايبدو يف ت�شكيل التوازن الأمني الإقليمي اجلديد .و ُي�شار �إىل �أن احتماالت حل �أي من هذه
ال�صراعات �ضئيلة ،حيث �أن بع�ضها يرتدي طابع ًا �شبه وجودي ،بينما يح�صد القادة يف بع�ضها الآخر
منافع �سيا�سية .ثم ،التبدو امل�صاحلة بني �أكرث هذه املحاور ممُ كنة يف امل�ستقبل املنظور ،بيد �أن ثمة
حاجة ملحة ال�ستك�شاف ما �إذا كان من املمكن جعل هذه املناف�سة احلتمية �أقل فتك ًا� ،إذ �إن ذلك قد ي�ؤدي
�إىل �إنقاذ بع�ض الدول ،مثل �سورية واليمن ،من الدمار ال�شامل ويتيح الفر�صة حلكومات ال�شرق الأو�سط
لتوفري الرعاية االجتماعية واالقت�صادية ملواطنيها.
يح ّذر الباحثون يف �سيا�سات الأمن الدولية من امل�آزق الأمنية ،التي تف�ضي فيها اخلطوات التي تتخذها
�إحدى الدول �إىل �إجراءات معاك�سة من خ�صم ي�شعر عندئذ ب�أنه غري �آمن ،ما ي�ؤدي �إىل �سل�سلة من
تفاعالت تقود �إىل ن�شوب �صراع 168.ويعك�س هذا امل�سل�سل الدائري املتح ّرك �صورة دقيقة عن �أو�ضاع
ال�شرق الأو�سط يف الوقت الراهن .فمن الوا�ضح متام ًا للمراقبني يف �إ�سرائيل واململكة العربية ال�سعودية
�أن �إيران تلعب دور ًا مد ّمر ًا لأق�صى احلدود يف مناطق مثل لبنان ،و�سورية ،واليمن .وي�شري امل�س�ؤولون عن
الأمن يف �إ�سرائيل �إىل �أهمية �إقامة رادع ع�سكري يتمتع بامل�صداقية بالنظر �إىل توافر عقود من العداء
الإيراين 169.غري �أن لهذه ال�سلوكيات ما يربرها من املنظور الإيراين بو�صفها ر ّد ًا دفاعي ًا على تهديدات
�إ�سرائيل ب�شن غارات ع�سكرية ،وعلى املرافق الع�سكرية التي �أقامتها الواليات املتحدة على مرمى حجر
170
من احلدود الإيرانية.
�أعلنت �إدارة ترامب م�ؤخر ًا عن جهود ترمي �إىل �إقامة حتالف ا�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط ي�ضم
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وم�صر ،والأردن 171.ومع �أن احتماالت النجاح تبدو �ضئيلة ،نظر ًا �إىل
االن�شقاقات العربية وما �آلت �إليه مبادرات �سابقة� ،سيعود هذا التحالف بالفائدة بالت�أكيد على �أع�ضائه
يف جمال تن�سيق اجلهود ملكافحة الإرهاب
يعاين ال�شرق الأو�سط من االفتقار
ومواجهة النفوذ الإيراين.
�إىل �آليات حل النزاعات الإقليمية
باملقارنة مع جميع املناطق اجلغرافية الأخرى
والربوتوكوالت الدبلوما�سية التي قد
تقريب ًا يف العامل ،يعاين ال�شرق الأو�سط من
ت�ض ّيق من نطاق النزاع الإقليمي.
االفتقار �إىل �آليات حل النزاعات الإقليمية

142

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

والربوتوكوالت الدبلوما�سية التي قد ت�ض ّيق من نطاق النزاع الإقليمي .لقد ُع ِّرفت احلرب الباردة
ب�أنها مت ّثل العداء بني حلف الناتو وحلف وار�سو ،غري �أن الطرفني �شعرا على نحو ّ
مطرد باحلاجة �إىل
و�ضع �آليات م�ؤ�س�سية �شاملة لتخفيف التوتر .واجتمع كل الر�ؤ�ساء الأمريكيني ،من دوايت دي �آيزنهاور
�إىل جورج دبيلو بو�ش مع نظرائهم ال�سوفييت .ويف اللحظات الأكرث توترا ،اكت�سبت قنوات االت�صال
الأمريكية -ال�سوفيتية على �أعلى امل�ستويات �أهمية خا�صة .ومع مرور الوقت� ،أُن�شئ عدد من امل�ؤ�س�سات
لتعزيز الإجراءات الرامية �إىل بناء الثقة واالرتقاء مب�ستوى ال�شفافية ،ومنها «منظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا» ،واالتفاقيات املتتالية ل�ضبط الت�سلح ،وبعدها «اتفاقية الأجواء املفتوحة» ،التي ت�سمح برحالت
طائرات املراقبة غري امل�سلحة بالتحليق يف �أجواء البلدان املو ّقعة على االتفاقية ،لتعزيز املكا�شفة يف
مايتعلق بال�سالح الع�سكري والنووي.
�إن غياب ماي�شبه هذه الآليات �أو املنظمات ،وال�سيما يف فرتة انت�شار النزاعات الع�سكرية ،ي�ؤدي �إىل
تفاقم امل�آزق الأمنية من اجتاهات متعددة ،ويف هذه احلالة ف�إن اخلطوات التي تعتربها �إحدى الدول
ّ
التدخل الع�سكري ،وت�شكيل حتالفات وما �إىل ذلك� -ستكون
�ضرورية للمحافظة على �أمنها– مثل
م�صدر ًا للتهديد يف نظر دولة �أخرى مناف�سة لها .وخالل اجلهود الرامية �إىل �إحالل ال�سالم بني �إ�سرائيل
والفل�سطينيني يف ت�سعينيات القرن الفائت ،جرت حماوالت لإقامة �آليات للتوا�صل والتعاون الإقليمي.
فقد �ش ّكل امل�شاركون يف م�ؤمتر مدريد العام  1991خم�س جلان عمل متعددة الأطراف ملواجهة التحديات
الإقليمية ،ي�ضم ك ٌّل منها �إ�سرائيل وجمموعة من الدول العربية .وكانت املجموعة الرئي�سة هي التي تعالج
«�ضبط الت�سلح والأمن الإقليمي» ،وكان ذلك مي ّثل اخلطوة الأوىل لبلورة �إطار نظامي متعدد الأطراف
ملعاجلة ق�ضايا الأمن الإقليمي .وعقدت بح�ضور جميع الأع�ضاء �ست جوالت ا�ست�ضافتها الواليات املتحدة
و�إ�سبانيا ب�صورة م�شرتكة ،وحددت املعامل الأ�سا�سية ل�سل�سلة من الرتتيبات قبل توقف جلنة العمل
تدريجي ًا بحلول العام  1995يف ظل ت�صاعد العداوات الإقليمية وحتديات التنفيذ .ومع �أن جميع جلان
العمل تلك قد ق�ضت منذ عهد بعيد ،ف�إن واحدة وح�سب من نتائجها امللمو�سة الزالت قائمة؛ وهي «مركز
بحوث حتلية املياه يف ال�شرق الأو�سط يف �سلطنة ُعمان» ،الذي �أُن�شئ العام  .1995ويقوم املركز بدرا�سة
وعمان وفل�سطني
ق�ضايا املياه العابرة للحدود وم�شروعات التنمية ،وي�ضم يف ع�ضويته �إ�سرائيل والأردن ُ
وقطر ،بالإ�ضافة �إىل دول �أوروبية عدة.
توصيات السياسة العامة

املرجح �أن عدم اال�ستقرار �سي�ستمر يف ال�شرق الأو�سط طاملا ا�ستمر ت�أجج ال�صراعات الداخلية.
من ّ
ويبدو �أن بناء الثقة بني �إ�سرائيل واململكة العربية ال�سعودية و�إيران م�ستحيل يف الوقت احلا�ضر .غري
�أن الهدف الأقرب �إىل التحقيق هو دعم الفاعلني الإقليميني والدوليني التخاذ ترتيبات لإدارة هذه
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ال�صراعات على نحو �أف�ضل ،لتقلي�ص احتماالت ت�صعيد ال�صراع على امل�ستوى الإقليمي .ويف هذه احلالة،
لن يح ّقق �أي طرف �أية فائدة .بل �إن ت�أ�سي�س �آليات لتبادل املعلومات ميكن �أن يخ ّفف من احتماالت �سوء
التقدير �أو احل�ساب وقد يو ّفر طرق ًا جانبية لتخفي�ض حدة الأزمات عند وقوعها .وقد تت�ضمن التدابري
التي ميكن النظر فيها مايلي:
الرتتيبات الثنائية� :إن املدركات ال�شعبية تعر�ض االت�صاالت الدبلوما�سية �أحيان ًا ب�صورة كاريكاتورية
باعتبارها دلي ًال على ال�ضعف .لكن� ،إذا كانت
االت�صاالت الدبلوما�سية الروتينية مع ال�شركاء
�إذا كانت االت�صاالت الدبلوما�سية
على جانب من الأهمية ،ف�إن االت�صاالت
الروتينية مع ال�شركاء على جانب من
الدبلوما�سية املتبادلة مع اخل�صوم قد تكون �أكرث
الأهمية ،ف�إن االت�صاالت الدبلوما�سية
�أهمية .ويو ّلد التح ّيز �ضد التوا�صل بني اخل�صوم
املتبادلة مع اخل�صوم قد تكون �أكرث
يف ال�شرق الأو�سط نتائج عك�سية ،وقد يكون
�أهمية.
ال�سري يف االجتاه املعاك�س واحد ًا من املكونات
املهمة يف خلق بيئة �إقليمية �أقل ا�ضطراب ًا .ويف
و�سع وا�ضعي ال�سيا�سات �أن ينظروا يف �إمكانيات عدة– مثل �إعادة العالقات الدبلوما�سية بني اململكة
العربية ال�سعودية و�إيران؛ وال�سماح للدبلوما�سيني العرب من الدول التي مل تعرتف ب�إ�سرائيل باالجتماع
بهدوء مع نظرائهم الإ�سرائيليني على �أر�ض حمايدة؛ و�إعادة فتح القنوات الدبلوما�سية التي افتتحت
املرجح �أن ت�سفر هذه اخلطوات عن �أي
خالل �إدارة �أوباما بني الواليات املتحدة و�إيران .ومع �أنه من غري ّ
اخرتاقات �سريعة� ،إال �أنها قد ت�ض ّيق احتماالت املزيد من الت�صعيد عند ن�شوب الأزمات.
التدابري متعدّدة الأطراف :ينبغي على الواليات املتحدة والفاعلني الإقليميني والدوليني الآخرين ،حتى
مع ا�ستمرار ترامب يف جهوده الرامية �إىل �إقامة حتالف ا�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط� ،أن تبذل جهود ًا
امللحة .وقد تن�ش�أ يف امل�ستقبل منظمة
موازية لتو�سيع الآليات واملنتديات للحوار حول الق�ضايا الإقليمية ّ
يف ال�شرق الأو�سط تلعب الدور الذي لعبته منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا خالل احلرب الباردة ،الأمر
الذي �سيزيد من م�ستوى ال�شفافية حول ق�ضايا عدم انت�شار الأ�سلحة والق�ضايا الع�سكرية .غري �أن �سجل
جلنة «�ضبط الت�سلح والأمن الإقليمي» يو�ضح طبيعة العوائق التي حتول دون النجاح .وثمة تدابري �أخرى
متعددة الأطراف و�أقل طموح ًا قد حتذو حذو النموذج الذي طرحه «مركز بحوث حتلية املياه» ،وتركز
على حتديات ملحة ال عالقة لها بالناحية الأمنية مثل تغيرّ املناخ ،واال�ستعداد ملواجهة الكوارث والأوبئة،
والزالزل .وحيث �إن اال�ستجابات على امل�ستوى الوطني لهذه امل�شاكل تكون �أكرث فعالية مبا ال ُيقا�س مع زيادة
التعاون الدويل ،فقد تتو ّفر للحكومات احلوافز الالزمة لإقامة ملتقيات للمهنيني مثل علماء الوبائيات،
وعلماء الزالزل� ،أو �أوائل امل�ستجيبني ،لتبادل املعلومات واخلربات �أو املمار�سات الف�ضلى.
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وعمان ،وتون�س ،وال�سلطة الفل�سطينية،
دعم الدول املحايدة� :سعت بع�ض الدول ،ويف مقدمتها الكويتُ ،
وم� ّؤخر ًا العراق� ،إىل ر�سم م�سارات م�ستقلة لنف�سها يف الف�ضاء الإقليمي احلافل باال�ضطراب يف الآونة
الأخرية .لكن ال�ضغوط تتعاظم عليها لالنحياز �إىل هذا الطرف �أو ذاك مع تدويل املنازعات وت�ص ّلب
الكتل الإقليمية .وقد فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية �ضغوط ًا كبرية على البلدان العربية الأ�صغر
مل�ساندة �سيا�ساتها جتاه اليمن وقطر ،بينما �ضغطت �إيران على العراق لدعم �سيا�ساتها يف �سورية .غري
�أن احلياد ي�ؤدي دور ًا حمتم ًال مه ّم ًا يف املنطقة ،كحاجز جيو-ا�سرتاتيجي ملقاومة ال�ضغوط� ،أو كو�سيط
حمتمل ّ
للتدخل لإ�صالح ذات البني يف امل�ستقبل .و�سيكون من باب احلكمة �أن يدعم الالعبون الإقليميون
والدوليون ا�ستقالل هذه الدول.
امل�سار الثاين� :إن لدبلوما�سية «امل�سار الثاين» (التي ت�شمل ا�ستخدام قنوات خلفية للتوا�صل بني
مواطنني يف القطاع اخلا�ص يت�ص ّرفون على �أ�سا�س غري ر�سمي) تاريخ ًا عريق ًا يف ال�شرق الأو�سط .ومع �أن
النتائج قد تكون متفاوتة ،ف�إن االخرتاقات الدبلوما�سية – مثل اتفاقيات �أو�سلو لل�سالم بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني العام  ،1995واتفاقية «خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة» العام  2015بني �إيران والدول
�( 1+5أي ال�صني ،وفرن�سا ،ورو�سيا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،زائد �أملانيا) -غالب ًا ما تعتمد
على خربات غنية يف ميدان االت�صاالت غري النظامية واملفاو�ضات غري الر�سمية .وينبغي على الفاعلني
الدوليني ،وبخا�صة يف الأوقات التي تبدو فيها �إمكانيات الدبلوما�سية الر�سمية حمدودة� ،أن يدعموا
جهود «امل�سار الثاين» وعلى جميع اخلطوط يف نزاع ال�شرق الأو�سط لإتاحة املجال للم�شاركني امل�ؤثرين
�أن ي�ستك�شفوا الآفاق البديلة يف امل�ستقبل .ونظر ًا �إىل ارتفاع م�ستوى النزعات الطائفية والراديكالية
اجلذرية ،من ال�ضروري �إ�شراك املزيد من الزعماء الدينيني وال�شباب يف هذه امل�ساعي.

ّ
التدخالت الخارجية
ُم َص ِّعدات الصراع ( :)2انتشار
تعود ثالث من احلروب الأهلية الأربع يف املنطقة – يف ليبيا ،و�سورية ،واليمن – �إىل �أ�صول حملية منذ
العام  ،2011بينما ترتبط احلرب الأهلية العراقية ارتباط ًا ال فكاك منه بالغزو الذي تزعمه الأمريكيون
يف  .2003ومع �أن لكل نزاع خ�صائ�صه الفريدة املتم ّيزة ،ف�إن ثمة مكونات م�شرتكة يف احلاالت الأربع:
الأنظمة االقت�صادية االجتماعية الآيلة لل�سقوط ،والريعية الفا�سدة ،والنزعة ال�سلطوية املتوح�شة (انظر
الف�صلني يف هذا التقرير عن االقت�صاد ال�سيا�سي واحلوكمة يف الدول العربية) .ومع مرور الوقت،
ا�ستفحل كل واحد من هذه النزاعات وغدا �إقليمي ًا ودولي ًا يف الوقت نف�سه.
وب�صرف النظر عما �إذا كان فك ارتباط الواليات املتحدة بال�شرق الأو�سط مي ّثل خط�أ فا�ضح ًا� ،أو
تعدي ًال مل�سار� ،أو �ضرورة مالية ،حاولت القوى الإقليمية والدولية ملء الفراغ الناجم عن ذلك .ففي
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جميع �أرجاء املنطقةّ ،
تتدخل الدول الآن يف �ش�ؤون جاراتها مبعدالت غري م�سبوقة� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
وع�سكري ًا .وقد حت ّرك �شركاء الواليات املتحدة ومناف�سوها على حد �سواء حل�صد �أدوار �أعظم لأنف�سهم
يف املنطقة� .إن ال�صراعات يف ليبيا و�سورية واليمن الزالت م�ستمرة لأن القادة املحليني� ،ش�أنهم �ش�أن
�شركائهم الدوليني ،يعتقدون �أن يف و�سعهم حتقيق �أهدافهم اال�سرتاتيجية من خالل انت�صارات ع�سكرية
تتعادل فيها املكا�سب واخل�سائر للطرفني كليهما .غري �أنهم قد يكونون على خط�أ يف هذا االعتقاد ،كما
�أثبتت معاناة الواليات املتحدة التي ا�ستمرت خم�س ع�شرة �سنة يف العراق .ففي العام � ،2003أطاحت
الواليات املتحدة ب�صدام ح�سني يف �أقل من ثالثة �أ�سابيع .غري �أن انت�صار الواليات املتحدة الع�سكري
املد ّوي ،م ّهد ال�سبيل الحتالل ع�سكري ا�ستمر نحو عقد كامل ،ولتحول يف �أ�صوات الناخبني يف الواليات
املتحدة �ضد تلك ّ
التدخالت ،ما �أ�سفر عن التق ّو�ض التدريجي «لل�سالم الأمريكي» يف ال�شرق الأو�سط.
ومع �أن الواليات املتحدة الزالت القوة الع�سكرية التي ال تقا َرع يف املنطقة ،واجهت وا�شنطن يف ال�سنوات
الأخرية �صعوبة يف خدمة م�صاحلها ،بل حتى
واجهت وا�شنطن يف ال�سنوات الأخرية
يف حتديدها �أحيان ًا ،كما ف�شلت حماوالتها
�صعوبة يف خدمة م�صاحلها ،بل حتى يف
لتحويل قدرتها الع�سكرية �إىل �إجنازات �سيا�سية
حتديدها �أحيان ًا ،كما ف�شلت حماوالتها
دائمة يف ال�شرق الأو�سط.
لتحويل قدرتها الع�سكرية �إىل �إجنازات
ت�شري الدالئل املب ّكرة �إىل �أن هذه الدول التي
�سيا�سية دائمة يف ال�شرق الأو�سط.
ّ
تتدخل الآن يف ال�صراعات الإقليمية ،خ�صو�ص ًا
عندما ترمي �إىل بلوغ �أهداف �سيا�سية عري�ضة،
ال جم ّرد غايات دفاعية ،قد ت�شهد نتائج مماثلة .فقد حمت �إيران ،بل خدمت ،م�صاحلها الأمنية يف
�سورية عن طريق ّ
تدخل ع�سكري وح�شي ،بالتعاون مع رو�سيا� ،ساعد يف ت�شديد قب�ضة حكومة الأ�سد
على مقاليد ال�سلطة على ح�ساب ت�ضحيات ب�شرية مفزعة .كما حافظت �إيران على اجل�سر الربي الذي
وو�سعت نفوذها على الأر�ض لي�صل �إىل عتبة �إ�سرائيل يف مرتفعات اجلوالن .غري
يربطها بحزب اهللّ ،
�أن �سورية رمبا ت�صدعت الآن بحيث يتع ّذر �إ�صالحها ،كما �أن ثمة ان�شقاقات يف �إيران التي اليبدو �أن
جماهريها را�ضية عن جتربتها ،كما اجلماهري الأمريكية قبل عقد من الزمن .ومن احلوافز الدائمة
للتململ ال�شعبي الذي ا�ستبد بالإيرانيني منذ كانون الأول/دي�سمرب  2017ال�سخط املتعاظم على ما
قد يعادل الع�شرين مليار دوالر التي �أنفقت لدعم الأ�سد ع�سكري ًا واقت�صادي ًا 172.وهذا املبلغ ال ي�شمل
املبالغ الأقل التي �أنفقت على احلوثيني يف اليمن وحزب اهلل يف لبنان واجلماعات الإرهابية الأخرى يف
العراق ،وفل�سطني ،و�سورية وغريها .ويف تلك الأثناء ،ت�س ّبب الت�ضخم الكا�سح ومعدالت البطالة العالية
يف اختالالت اقت�صادية كبرية يف البالد.
يف اليمن ،حقق التحالف الذي تتزعمه اململكة العربية ال�سعودية �ضد املتمردين احلوثيني بع�ض
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املكا�سب املرحلية البطيئة منذ العام  .2015غري �أن الن�صر احلا�سم الزال يراوغ ويلوح ويختفي .وقد
ا�ستُعيدت حتت �إمرة احلكومة ،ا�سمي ًا ،مدن ًا عدة ،منها عدن ومخُ ا اّ
واملكل وتعز ،غري �أن القوات املوالية
للحكومة الزالت حتاول فر�ض ال�سيطرة عليها .وكانت املح�صلة هي �شرذمة اليمن التدريجية البطيئة
التي تزامنت مع انهيار كارثي يف الأو�ضاع الإن�سانية .ومن ال�صعب �أن ن�ست�شف النهاية بعد نحو �أربع
�سنوات من احلملة.
ميزانية الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية مثلها مثل �إيران� ،س ّرية ،غري �أن نفقاتها يف اليمن ُقدِّ َرت
مبا يرتاوح بني  3مليارات و 5مليارات دوالر �شهريا 173.و�إذا نظرنا �إىل ما حققته �إيران واململكة العربية
ال�سعودية من �أهداف يف �سورية واليمن على التوايل ،ف�إن تلك لن تكون بالت�أكيد �أكرث من انت�صارات
فادحة الكلفة.
اليعني كل ذلك �أن ثمة �إجابات �سهلة عما �إذا كان من املمكن اعتبار ّ
التدخالت اخلارجية يف النزاعات
املحلية م َّربرة �أو ناجحة .وي�سود االعتقاد على نطاق وا�سع �أن ّ
التدخل الع�سكري الأمريكي يف العراق
العام  2003قد خ ّلف م�شاكل حملية و�إقليمية هائلة يف ال�شرق الأو�سط ،وا�ضطرابات �سيا�سية داخلية يف
الواليات املتحدة كذلك .غري �أن ّ
التدخل الذي تزعمته الواليات املتحدة العام  1991لدحر الغزو العراقي
للكويت ُيعترب على العموم م َّربر ًا وناجح ًا .ويعود ذلك ،يف جانب منه� ،إىل �أن �أهدافه الع�سكرية كانت
حمدودة.
ّ
يف املقابل ،مل ُيعرف بعد ر�أي املحليني حول م�آالت ّ
والتدخل املعادي للدولة
تدخل الناتو يف ليبيا
الإ�سالمية يف �سورية والعراق .ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أن النتائج النهائية غري معروفة حتى الآن .فهل كان
ّ
التدخل يف ليبيا مي ّثل انتهاك ًا للحقوق الإن�سانية ،وزعزعة اال�ستقرار البالد ،ومتهيد ًا ل�سبيل اجلهاديني؟
�أم �أنه �أنقذ الليبيني من مذبحة مدنية كربى مماثلة ملا حدث يف �سورية؟ ويف ما يتعلق ب�سورية ،هل كان
من احلكمة �أن تبقي الواليات املتحدة نف�سها خارج نزاع حملي وتق�صر �أهدافها على �إحلاق الهزمية
مبنظمة �إرهابية دولية؟ �أو هل ق ّو�ضت بذلك الأعراف الدولية عندما جتاهلت الوح�شية الرهيبة وم ّهدت
الطريق لتعزيز النفوذ الإيراين والرو�سي يف املنطقة؟ بل هل الزال قرار الواليات املتحدة ب�إبقاء وجودها
الع�سكري يف �شرقي �سورية �ضروري ًا وال نهاية له للحيلولة دون حدوث فراغ خطري للقوى يف املنطقة� ،أما
�أنها بد�أت باالنزالق تدريجيا �إىل ّ
تدخل مفتوح يفتقر �إىل �أهداف قابلة للتحقيق؟
البد لكل حرب �أن تنتهي .لكن عندما تنتهي ال�صراعات املدنية بت�سويات �سيا�سية ال بانت�صارات
ع�سكرية م�ؤ ّكدة ،فمن املرجح �أن ي�شكك املتحاربون ب�إمكانية احرتام هذه االتفاقيات وااللتزام بها ،ما
مل تكن م�صحوبة ب�شكل من �آليات التنفيذ الدولية .من هنا ،فحتى عند التو�صل �إىل ت�سويات �سيا�سية
للنزاعات يف ال�شرق الأو�سطُ 174،ي�ستبعد �أن تتك ّلل بالنجاح ما مل تعزّزها قوة حلفظ ال�سالم.
وهنا تربز �إمكانية �أن تنطوي ت�سويات النزاعات احلالية يف امل�ستقبل على ال�شرارات التي قد تت�سبب يف
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ن�شوب نزاعات جديدة وظهور متحاربني جدد .وي�صدق ذلك ب�صورة خا�صة على �سورية ،حيث ميكن �أن
نت� ّصور ن�شوء نزاعات جانبية من اجتاهات عديدة ،تواجهها ّ
تدخالت ع�سكرية م�ستمرة من جانب �إيران
و�إ�سرائيل وتركيا والواليات املتحدة وحزب اهلل.
توصيات السياسة العامة

تواجه اجليو�ش يف املجتمعات ال�سلطوية التي التخ�ضع فيها احلكومات �إىل امل�ساءلة من جانب املواطنني،
تقييدات �أقل على �إدارة �ش�ؤون احلرب مما
تواجه اجليو�ش يف املجتمعات ال�سلطوية
تواجهه اجليو�ش يف املجتمعات الدميقراطية.
التي التخ�ضع فيها احلكومات �إىل
ّ
التدخالت
من هنا ،قد يتط ّلب خف�ض م�ستوى
امل�ساءلة من جانب املواطنني ،تقييدات
الدولية من املواطنني العرب ،على املدى الطويل،
�أقل على �إدارة �ش�ؤون احلرب مما تواجهه
�أن يلعبوا دور ًا �أكرب يف حوكمة جمتمعاتهم .وقد
اجليو�ش يف املجتمعات الدميقراطية.
غدت الواليات املتحدة و�أوروبا ،اللتان عانتا من
جتارب �سابقة ومن نتائجها ال�سيا�سية املحلية،
�أكرث حذر ًا ،بينما جت ّددت ثقة الرو�س يف النزعة ّ
التدخلية .وعلى كل حال ،ثمة خطوات قد حت ّد مع مرور
الوقت من �إ�ضفاء نزعة �إقليمية على نزاعات ال�شرق الأو�سط.
التدخالت الأ�ضيق نطاقاً� :إذا �شعر القادة الإقليميون ب�أن عليهم اال�ستمرار يف ّ
ّ
التدخل يف
املزيد من
ال�شرق الأو�سط ،فالبد �أن يدركوا �أن من �صاحلهم �أن يقوموا بذلك بطريقة �أ�ضيق نطاق ًا .وعند النظر
�إىل ّ
تدخل الواليات املتحدة يف العراق ،ورو�سيا و�إيران يف �سورية ،واململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية يف اليمن ،يتبينّ لنا �أن ّ
التدخالت يف ال�شرق الأو�سط متيل �إىل �أن تبد�أ كعمليات ع�سكرية ق�صرية
الأمد وذات �أهداف ع�سكرية حمدودة ،ونتطور بعدها �إىل التزامات مفتوحة ذات �أهداف �سيا�سية
بالتدخل بخ�صائ�ص ّ
ّ
التدخل �ضد العراق العام  :1991فقد
�أعر�ض .وقد يقتدي القادة الذين يفكرون
اعتمد ّ
التدخل عموم ًا على مبد�أ مقبول عاملي ًا (يحظر ا�ستخدام القوة �ضد �سالمة �أرا�ضي دولة ذات
�سيادة)؛ 175وكان له هدف حمدد وحمدود (هو رد الغزاة و�إعادة احلكومة الكويتية املعرتف بها دولي ًا)؛
كاف (مع �أنه غري كامل) داخل املنطقة العربية وخارجها؛ كما �أن ّ
التدخل مل يو ّلد فراغ ًا يف
ومتتع بت�أييد ٍ
القوة؛ وانتهى بعد �أن حقق �أهدافه املح ّددة.
التخطيط لإحالل ال�سالم :تو�ضح الأدبيات الأكادميية املك ّثفة� ،أنه ما مل تكن هناك قوة لإحالل ال�سالم
ونزع �سالح الفاعلني غري الدولتيني ،ف�إن معدل انتكا�سة الت�سويات املتفق عليها يكون عالي ًا .وبالنظر �إىل
�ضخامة التعقيدات التي تنطوي عليها عملية حفظ ال�سالم يف البيئات القابلة لعدم اال�ستقرار بعد انتهاء
النزاع (على افرتا�ض �أنها ت�شمل بقايا امليل�شيات امل�سلحة خارج نطاق الدول واجلماعات الإرهابية)
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ف�إن من ال�ضروري �إيالء اهتمام مر ّكز على الكيفية التي �سيتم بها تنفيذ الت�سوية ال�سلمية امل�ستقبلية
و�إقرارها ،ومدى احلاجة ،عند ال�ضرورة ،لتفعيل �آليات نزع ال�سالح ،وت�سريح املجندين ،و�إعادة دمج
اجلماعات املتحاربة .ويف هذه احلاالت جميعها� ،سيكون من املتوقع ظهور �صراعات �أ�صغر بعد النزاع
بني الأحزاب والأطراف املحلية ،والبد �أن ُتدرج يف ت�سويات النزاع على امل�ستوى الوطني �آليات لف�ض
النزاعات ب�شكل �سلمي (من خالل التناف�س ال�سيا�سي ،والتو�سط ،وما �إىل ذلك).

ُم َص ِّعدات الصراع ( :)3مبيعات السالح الفلكية
التدخل الع�سكري املبا�شرّ ،
بالإ�ضافة �إىل ّ
يتدخل الفاعلون اخلارجيون على نحو غري مبا�شر كذلك،
عن طريق بيع ال�سالح وامل�ساعدة الأمنية ،ماقد يبدو و�سيلة جذابة للت�أثري على م�سارات النزاع بدون
ا�ستخدام اجلنود �أو القيام بعمل ع�سكري .عالو ًة على ذلك ،قد جتلب مبيعات ال�سالح بالن�سبة �إىل كبار
امل�ص ّدرين ،مثل الواليات املتحدة وحلفائها الأوروبيني ،وكذلك رو�سيا وال�صني ،فوائد اقت�صادية مهمة،
وهي غدت من الأولويات الدبلوما�سية وعام ًال يف حتقيق مكا�سب �سيا�سية للقادة يف الدول امل�صدرة.
�إن ال�شرق الأو�سط هو املنطقة الأكرث ع�سكر ًة يف العامل ومع �أنه ،من الناحية العددية ،ي�ش ّكل �ستة يف
املئة من �سكان العامل ،وي�سهم ب�ستة يف املئة فقط من الناجت الإجمايل املحلي فيه ،ف�إنه مي ّثل ما يقرب
من ثلث واردات ال�سالح يف الفرتة بني عامي  2013و� – 2017أي �أكرث من �ضعفي وارداته باملقارنة مع
176
ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة.
�إن ثالث ًا من الدول  -اململكة العربية ال�سعودية ،وم�صر ،والإمارات العربية املتحدة  -هي من �أربع دول
تت�صدّر قائمة م�ستوردي ال�سالح يف العامل (كما �أن اجلزائر والعراق يقعان يف قائمة الع�شرة الأوائل) بني
عامي  2013و .2017وقد ّ
تدخلت البلدان الثالثة ،ع�سكري ًا يف الدول املجاورة (اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة يف اليمن ،وم�صر يف ليبيا) منذ العام  .2013وكانت تركيا و�إ�سرائيل (وهي كذلك
م�صدِّ ر مهم لل�سالح) من الدول الع�شرين التي تت�صدّر قائمة م�ستوردي ال�سالح ،بينما ا�ستوردت �إيران قدر ًا
177
�أقل بكثري من ال�سالح ومن رو�سيا وال�صني �أ�سا�س ًا) ج ّراء العقوبات الدولية املفرو�ضة عليها.
عامي  2013و،2017
يف تلك الأثناء ،كانت الواليات املتحدة واململكة املتحدة �أكرب م�ص ّدر لل�سالح بني َ
وكان ن�صيبها  34يف املئة من املجموع العاملي ،وتلتها رو�سيا وفرن�سا ،و�أملانيا وال�صني واململكة املتحدة.
وكانت الواليات املتحدة واململكة املتحدة هما امل�صدران الأ�سا�سيان للعربية ال�سعودية ،بينما قامت
الواليات املتحدة وفرن�سا ب�إمداد م�صر والإمارات العربية املتحدة بال�سالح .وقد ق ّل�صت �أملانيا مبيعاتها
178
�إىل البلدان العربية ،مع �أنها ظلت م�صدِّ را �أ�سا�سي ًا �إىل �إ�سرائيل.
�إن املذكرة الرئا�سية التي �أ�صدرها دونالد ترامب يف ني�سان�/أبريل  2018حول تن�سيق الإجراءات
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اخلا�صة بانتقال ال�سالح بالطرق التقليدية ،ال تنكر املزايا والفوائد االقت�صادية لت�صدير ال�سالح؛
فالفقرة الأوىل منها ت�شيد ِﺑ «قاعدة ال�صناعة الدفاعية الديناميكيكية التي ت�ستخدم مايزيد على 1.6
مليون �شخ�ص» 179.كما �أن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ر ّوج بن�شاط مبيعات ال�سالح �إىل ال�شرق
الأو�سط ،على الرغم من تعاظم حمالت النقد �ضد امل�ساوئ املحتملة املتعلقة بالتكنولوجيا التي يجري
180
ت�صديرها.
بالإ�ضافة �إىل املنافع االقت�صادية ،يرى املدافعون عن ت�صدير ال�سالح يف الدول الدميقراطية �أن مبيعات
ال�سالح وبرامج امل�ساعدة الأمنية قد ت�ساعد على �إ�ضفاء املهنية على امل�ؤ�س�سات الع�سكرية النا�شئة،
وقد ُتو ّلد بذلك ت�أثري ًا اعتدالي ًا على البلدان املتلقية لهذه املعونات 181.وي�ش ّدد امل�س�ؤولون الأمريكيون
على احلاجة �إىل االرتقاء بقدرات الدول احلليفة وتعزيز �إمكانية قيامها بعمليات م�شرتكة مع القوات
الأمريكية.
لكن ،هل هناك من دالئل ح ّق ًا على �أن تزايد �إمداد ال�سالح قد �ساعد على تعزيز اال�ستقرار يف ال�شرق
الأو�سط� ،أو حتى حتقيق الن�صر للحلفاء الرئي�سني؟ من امل�ؤ�سف �أن وح�شية ال�صراعات املعا�صرة يف
ال�شرق الأو�سط توحي ب�أن طوفان الأ�سلحة �صب الزيت على النار و�أطال هذه النزاعات وجعلها �أ�شد
فتك ًا.
قلما تكون مبيعات ال�سالح �إىل املتحاربني يف نزاع ما عام ًال حا�سم ًا ،بل هي ت�ستدعي بد ًال من ذلك
رد فعل معاك�س ًا من جانب الدول املعار�ضة ،الأمر الذي �سيفاقم النزاع بدل �إطفائه .وهكذا ،تزامنت
�إمدادات ال�سالح من الواليات املتحدة و�أوروبا �إىل ّ
التدخل ال�سعودي الإماراتي يف اليمن مع تزايد دعم
�إيران حللفائها احلوثيني 182 .كما �أن الإمدادات من الواليات املتحدة وبلدان �أخرى خليجية �إىل املتمردين
�شجع
ال�سوريني �ساعدت �أول الأمر على ترجيح الكفة ل�صاحلهم �ضد اجلي�ش ال�سوري .غري �أن هذا الدعم ّ
�إيران كذلك على ت�صعيد م�ساندتها للنظام ال�سوري ،وحاملا ات�ضح �أن �إدارة �أوباما لن تقوم ب�أي عمل
ع�سكري مبا�شر �ضد القوات امل�سلحة ال�سورية ،اغتنمت رو�سيا الفر�صة ّ
للتدخل و�إحلاق الهزمية به�ؤالء
املتمردين �أنف�سهم .و�أدى ذلك �إىل تغيري م�سارات النزاع.
الأ�سو�أ من كل ذلك �أن ال�سالح الذي تز ّود به امل�ؤ�س�سات الع�سكرية يف البلدان اله�شة �أو احلافلة بالف�ساد،
قد يت�س ّرب ويقع بني �أيدي الإرهابيني وامليل�شيات وفاعلني �آخرين غري دولتيني .فعلى الرغم من �أن
احلوثيني ،كما تفيد بع�ض التقارير ،تل ّقوا قذائف �صاروخية �إيرانية ال�صنع ،ي�شمل خمزونهم من القذائف
ال�صاروخية �أ�سلحة رو�سية وكورية �شمالية ز ّودت �أ� ً
صال للجي�ش اليمني ومت اال�ستيالء عليها خالل تقدم
احلوثيني يف العامني  2013و 183.2014وي�شري م�سح �شامل �أجراه «مركز �أبحاث الت�سلح خالل النزاعات»
على �أن  40000من قطع ال�سالح التي مت اال�ستيالء عليها من مقاتلي الدولة الإ�سالمية يف �سورية والعراق
كانت قد �أنتجت يف الأ�صل يف رو�سيا والعراق (وجاء كثري منها من اجلي�شني ال�سوري والعراقي) ،و�أن
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 30يف املئة جاء يف الأ�صل من الدول التي كانت �أع�ضاء يف حلف وار�سو يف �أوروبا ال�شرقية .وكان ثالثة
يف املئة من تلك الأ�سلحة و 13يف املئة من الذخرية من الأنواع امل�ستخدمة يف الناتو ،و ُيفرت�ض �أنه مت
184
اال�ستيالء عليها من اجلي�ش العراقي �أثناء تق ّدم قوات الدولة الإ�سالمية العام .2014
املوجهة امل�ضادة للدبابات ُ�صنع يف �أوروبا
يف �إحدى احلاالت ،ذكرت بع�ض التقارير �أن �أحد الأ�سلحة ّ
وبي َع للواليات املتحدة ،وز ّودت به �سورية ،ونقل �إىل الدولة الإ�سالمية يف العراق – حيث اكت�شف .وقد
جرى ذلك كله خالل �شهرين بعد خروج هذا ال�سالح من امل�صنع 185.ومن �سوء احلظ �أن �أجهزة ال�سالح
املتقدم التي تباع للحكومات ال�سلطوية العربية اليوم قد ي�ستخدمها املقاتلون املتمردون يف حروب
امل�ستقبل.
وماذا ب�ش�أن احلجة القائلة ب�أن امل�ساعدة الأمنية ومبيعات ال�سالح قد تو ّلد ت�أثريا اعتداليا على البلدان
التي تتلقى هذه املعونات؟ 186ت�شري الدالئل هنا �أي�ض ًا �إىل غري ذلك .وما علينا �إال �أن ن�أخذ على �سبيل
املثال ،امل�ساعدة الأمنية الأمريكية مل�صر ،ومبيعات ال�سالح �إىل اململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربية املتحدة.
منذ اتفاقيات كامب ديفيد العام  ،1978ز ّودت الواليات املتحدة م�صر مبا يعادل  1.3مليار دوالر من
امل�ساعدة الأمنية �سنوي ًا� ،أي ما جمموعه  46مليار دوالر 187.ومع �أنه كان من امل�ؤمل �أن ت�ؤدي هذه امل�ساعدة
�إىل َع�صْ َرنة َوم ْه َن َنة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف م�صر وجتريدها من طابعها ال�سيا�سي ،ف�إن ما حدث بالفعل
كان عك�س ذلك .ففي العام � ،2013أطاح وزير الدفاع �آنذاك (ورئي�س اجلمهورية الآن) عبد الفتاح
ال�سي�سي مبرحلة دميقراطية وجيزة ،وت�صاعدت منذئذ ب�صورة حادة الهيمنة الع�سكرية على احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية .كما تزايدت االنتهاكات ال�صارخة حلقوق االن�سان ،ما �أ�سفر عن قيام ع�صيان
يف �سيناء ،وا�ستفحال التط ّرف يف �أو�ساط ال�شباب يف ال�سجون .وقد بذلت الواليات املتحدة جهودها
ال�ستخدام ماتق ّدمه من م�ساعدة كو�سيلة لتحقيق �أهداف �أخرى ،فقد �أوقفت �إدارتا �أوباما وترامب جانب ًا
من امل�ساعدة واملع ّدات ج ّراء انتهاكات حقوق الإن�سان املفزعة وغياب التعاون ب�أ�شكال �أخرى يف م�صر،
غري �أنهما �أق ّرتا بالعجز وا�ست�أنفتا تقدمي املعونة من دون حتقيق �أي هدف باملقابل .وبذلك فقدت تلك
امل�ساعدات جدواها املمكن كرافعة �سيا�سية.
وقد ب ّينت مراجعة ملبيعات ال�سالح الأمريكية العام � 2017أن ما ال تقل قيمته عن  659مليون دوالر
املوجهة بالليزر والذخائر،
مما بيع للمملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة من القنابل ّ
وكذلك البنادق ،قد ا�ستخدم يف العمليات القتالية يف اليمن 188.لكن لي�س هناك ما يدل على �أن الدعم
الأمريكي للحملة ال�سعودية-الإمارتية �س ّرع حتقيق ن�صر ع�سكري للحلف (بحيث قلل فرتة النزاع) �أو
خف�ض معدل الإ�صابات ب�صورة كبرية يف اليمن .كما �أن �أنظمة ال�سالح �أمريكية ال�صنع قد ا�ستهدفت
حافالت املدار�س ،وامل�آمت ،وامل�ست�شفيات 189.وبعد �أربع �سنوات من احلرب ،و�صف الو�ضع هناك ب�أنه
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جوعا .وقد ّ
حظرت �أملانيا و�إ�سبانيا بيع
�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل ،حيث يت� ّضور ماليني اليمنيني ً
ال�سالح للأطراف املتحاربة ،وت�صاعدت ال�ضغوط يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة للت�ص ّرف على
هذا النحو ،وال�سيما بعد �أن ك�شف تقرير �أ�صدرته الأمم املتحدة النقاب عن �أن ممار�سات الطرفني يف
190
النزاع ترقى �إىل م�ستوى جرائم احلرب.
عالو ًة على ذلك ،تب ّينت �أي�ض ًا ا�ستحالة التعاون العملياتي البيني .فقد تعاونت الواليات املتحدة يف
بع�ض احلاالت مع اجليو�ش العربية لتحقيق �أهداف م�شرتكة :حدث ذلك يف العام  1991لطرد القوات
العراقية من الكويت؛ ويف ّ
التدخل يف ليبيا العام  ،2011ويف احلرب الأخرية �ضد الدولة الإ�سالمية يف
العراق و�سورية .لكن اجليو�ش العربية ت�ستخدم ،ب�صورة متزايدة ،ال�سالح والتكنولوجيا والتدريب الذي
ح�صلت عليه من الغرب لتنفيذ ّ
تدخالت ال تروق للغرب بال�ضرورة  -مثل القوة اخلليجية التي �سحقت
انتفا�ضة البحرين ال�سلمية العام  ،2011واحلملة ال�سعودية الإماراتية القائمة الآن يف اليمن ،واحلملة
امل�صرية الإماراتية الآن ل�صالح امل�شري خليفة حفرت يف ليبيا.
توصيات السياسة العامة

حتديد نطاقات جديدة لبيع ال�سالح :ينبغي على الواليات املتحدة وحلفائها الأوروبيني �أن تدر�س
الظروف التي تز ّود فيها دول ال�شرق الأو�سط
ينبغي على الواليات املتحدة وحلفائها
بال�سالح ،و�أن تد ّقق كذلك يف مناف�سيها غري
الأوروبيني �أن تدر�س الظروف التي تز ّود
املنا�سبني يف هذا املجال� .إن مثل هذه الأ�سلحة
فيها دول ال�شرق الأو�سط بال�سالح.
تلهب ال�صراع يف تلك البلدان وت�ؤ ّدي �إىل تهديد
�أمنها اجلماعي عن طريق الهجرة والإرهاب.
وللإقالل من احتمال ت�س ّرب الأ�سلحة �إىل فاعلني خارج نطاق الدولة ،ف�إن عليها ت�ضع قيودا م�ش ّددة على
بيع �أنظمة الأ�سلحة املتقدمة للبلدان اله�شة ،لتفادي �أخطار اندالع نزاعات داخلية يف امل�ستقبل .كما �أن
على الواليات املتحدة وحلفائها كذلك �أن ت�ش ّدد القيود على املبيعات للدول التي متار�س الإ�ساءة اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان �ضد مواطنيها.
امل�ساعي الدبلوما�سية لتو�سيع املعايري للحد من بيع ال�سالح :على الدول الغربية �أن تتو�صل �إىل
اتفاقيات مبدئية يف ما بينها ،و�أن تنطلق من هذه املبادئ لردع م�صدري ال�سالح الآخرين مثل رو�سيا
ّ
بالتدخل ،مثل املغرب ،وتون�س،
وال�صني .و�سيكون لهذه ال�سيا�سات �أثر حمدود على البلدان التي التقوم
والأردن ،مع �أن بع�ض الأنظمة املتق ّدمة قد تت�أثر بذلك .غري �أن هذه ال�سيا�سات قد حت ّد من بيع ال�سالح
لبلدان مثل العراق وليبيا (نظر ًا ملا متار�سه من �إ�ساءة حلقوق الإن�سان) ،وكذلك اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة (لتو ّرطها يف ال�صراع الدائر يف اليمن).
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ُم َص ِّعدات الصراع ( :)4االفتقار اإلقليمي لمعايير النزاع
تاريخ ال�شرق الأو�سط احلديث حافل بال�صراعات ،وبخا�صة احلروب العربية-الإ�سرائيلية العديدة،
التي كانت يف �أغلب الأحيان ق�صرية الأمد ،و�شاركت فيها يف العقود الأخرية جهات من خارج نطاق
الدولة مثل حما�س وحزب اهلل .غري �أن ّ
التدخالت الع�سكرية من �إحدى الدول العربية �إىل دولة �أخرى يف
هذا مل تكن �شائعة ن�سبي ًا قبل العام  .2011وت�شمل اال�ستثناءات امللحوظة يف هذا املجال ّ
تدخل م�صر يف
اليمن بني العامني  1963و ،1967واحتالل �سورية للبنان يف الفرتة من  1976و ،2005واحتالل العراق
للكويت يف  .1991/1990وكانت احلرب املد ّمرة بني �إيران والعراق بني العامني  1980و 1988نزاع ًا
تدخ ًال من دولة قوية يف �ش�ؤون دولة �أ�ضعف .يف املقابلّ ،
تقليدي ًا بني دولتني �أكرث منه ّ
تدخلت الدول العربية
و�إيران ع�سكري ًا يف �أربع دول �أخرى (�سورية واليمن وليبيا ،بالإ�ضافة �إىل ّ
تدخل وجيز لقمع انتفا�ضة يف
البحرين) ،وكذلك �سيا�سي ًا يف بلدان �أخرى (�أبرزها دعم االنقالب دعم االنقالب الع�سكري يف م�صر
العام  .)2013لقد �أ ّدى امحّ اء اخلطوط الفا�صلة بني املدنيني واملحاربني ،وغياب الإجماع الدويل حول
كيفية �إنهاء هذه النزاعات� ،إىل خلق بيئة غدت فيها االنتهاكات الفاح�شة للقوانني الإن�سانية الدولية �أمر ًا
�شائع ًا ،وال�سيما يف �سورية واليمن ،ولكن يف العراق وليبيا كذلك .وت�شمل هذه الإ�ساءات ،من جملة �أمور
�أخرى ،الق�صف الع�شوائي لل�سكان املدنيني يف املراكز احل�ضرية ،التطهري الإثني العرقي ونزوح املدنيني
على نطاق وا�سع ،والعنف اجلن�سي وا�سع االنت�شار ،وا�ستخدام ال�سالح الكيميائي ،احلرمان من الو�صول
�إىل امل�ساعدات الإن�سانية ،وا�ستخدام التجويع ك�سالح ،وق�صف امل�ست�شفيات واملدار�س.
مل تكن معايري النزاع و�آليات ف�ض النزاعات على الإطالق قوية يف ال�شرق الأو�سط ،باملقارنة مع
مناطق �أخرى .ومل تكن منظمات مثل جامعة الدول العربية (التي ت� ّأ�س�ست العام  1945يف الأ�صل ردا
على النزعة الكولونيالية الأوروبية وحماوالت ت�أ�سي�س �إ�سرائيل) ،وجمل�س التعاون اخلليجي (الذي �أقيم
العام  1981بعد الثورة الإيرانية واحلرب الإيرانية العراقية التي تلتها) ن�شطة �أو �شاملة كالهيئات التي
�أقيمت يف مناطق �أخرى ،مثل منظمة الوحدة الأفريقية ،ومنظمة الدول الأمريكية� ،أو رابطة دول جنوب
�شرق �آ�سيا .ويف حني �أن وثائق اجلامعة العربية وجمل�س التعاون اخلليجي تت�ض ّمن االلتزامات والآليات
اخلا�صة بالت�سويات ال�سلمية للنزاعات بني الدول الأع�ضاء� ،إال �أنها تفتقر �إىل الآليات اجلديرة بالثقة
لغر�ض النتائج ،مثل فر�ض العقوبات على الأع�ضاء لعدم امتثالهم �إىل �شروط الع�ضوية قبل طردهم من
املنظمة .كما �أنها خ�ضعت �إىل حد كبري للهيمنة من جانب دولة �أو دولتني يف املنطقة ،وغالبا ما تكون
م�صر �أو اململكة العربية ال�سعودية ،واحتاد الإمارات العربية يف الآونة الأخرية – الأمر الذي �أدى �إىل
�إ�ساءة التعامل مع تلك املنظمات �أو التخلي عنها مع ال�سعي لتبني �أجندات حمدودة و�ضيقة �أخرى ،من
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نوع النزاع الدبلوما�سي الذي ابتد�أ يف العام  2017بني اململكة العربية ال�سعودية والإمارات من جهة،
وقطر من جهة �أخرى.
املرجح �أن ت�أ�سي�س �أعراف جديدة حول ال�صراع وتعزيز املعايري القائمة �ستكون عملية طويلة ،وقد
من ّ
ت�ستغرق عدة �أجيال ،غري �أنها البد �أن تكون جزء ًا من الأجندة الدولية حول ال�شرق الأو�سط .فبلدان
ال�شرق الأو�سط جميعها �صادقت على اتفاقيات جنيف ،وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن القادة ال�سيا�سيني
والع�سكريني خالل العمليات احلربية.
توصيات السياسة العامة

يد ّلنا التاريخ على �أن الأعراف ي�صار �إىل ت�أ�سي�سها بعد النزاعات ،ال خاللها .فقد و�ضع بروتوكول
جنيف العام  1925كرد فعل على ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية على نطاق وا�سع يف احلرب العاملية
الأوىل� .أما اتفاقيات جنيف الأكرث ات�ساع ًا ،والتي ت�ش ّكل الأ�سا�س للقانون الدويل الإن�ساين احلديث ،فقد
جرى التفاو�ض يف �ش�أنها بعد فظائع احلرب العاملية الثانية .من هنا ،ف�إن نهاية ال�صراعات الدائرة
الآن �ستو ّفر يف امل�ستقبل فر�صة لتعزيز الأعراف .بيد �أنه من املمكن اتخاذ عدد من اخلطوات التفاعلية
الآن:
جتديد االلتزام ب�أعراف النزاع الدولية :ينبغي ت�شجيع منظمات مثل الأمم املتحدة ،واجلامعة
العربية ،ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،على الإعالن جم ّدد ًا عن التزامها بالقانون الدويل الإن�ساين .ويجب
ُّ
ح�ض القادة ال�سيا�سيني على �أن ي�ص ّرحوا علن ًا مبا �سيكون عليه الو�ضع عند �إحالل ال�سالم – �أو نهاية
النزاع على الأقل يف حاالت نزاع حمددة .وعلى املانحني اخلارجيني �أن ينظروا يف تعزيز الدعم حلوار
«امل�سار الثاين» حول معايري احلرب ،مبا يف ذلك النقا�شات يف �أو�ساط ر�ؤ�ساء الطوائف الدينية واملربني،
ال�ستخدامها مع اجلماهري يف البلدان العربية.
القيادة بطرح القدوة احل�سنة :يجب على الواليات املتحدة والدول الأوروبية و�إ�سرائيل �أي�ض ًا �أن تعرتف
بالآثار ال�سيئة للخطوات التي اتخذتها حتت �ستار مكافحة الإرهاب ،مبا فيها �أ�ساليب التحقيق املط ّولة،
والتعذيب الوح�شي ،وكذلك التكتيكات الع�سكرية مثل ق�صف التجمعات الب�شرية ع�شوائيا بطائرات بدون
امل�ستهدفة (وهي،
طيار (التي ت�ستهدف القتل اجلماعي على �أ�سا�س ال�شبهة و�أمناط ال�سلوك) واالغتياالت
ِ
منذ �أمد بعيد ،من عنا�صر مقاربة �إ�سرائيل ملكافحة الإرهاب) .وامل�ضي قدما من جانب الواليات املتحدة
والدول الأع�ضاء يف الناتو و�إ�سرائيل يتط ّلب و�ضع قواعد ا�شتباك �أكرث ت�ش ّدد ًا.
التدريب يف ميدان القانون الدويل الإن�ساين :ينبغي �أن يكون التدريب يف ميدان القانون الدويل
الإن�ساين جزء ًا �أ�سا�سي ًا من مناهج تدريب فرق ال�ضباط واجلنود على حد �سواء .ويجب على مقدمي
امل�ساعدات الأمنية وبائعي ال�سالح �أن يت�ش ّددوا يف توفري احل�صول على �أنظمة ال�سالح املتقدمة �شرط
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قيامهم بهذا التدريب.
متابعة امل�ساءلة واملحا�سبة :من املحتم �أن تربز �إغراءات باللجوء قدر امل�ستطاع �إىل �أف�ضل ال�سبل
لإنهاء احلرب ،مبا يف ذلك ال�ضمانات ب�أن �أطراف النزاع لن تخ�ضع �إىل امل�ساءلة� ،إال �أن على الفاعلني
الدوليني واملنظمات �أن ت�أخذ باحل�سبان الأهداف املن�شودة من �إقرار مبد�أ امل�ساءلة ومن االرتقاء مب�ستوى
املعايري اخلا�صة بتخفيف حدة النزاعات واحليلولة دون وقوع الفظاعات يف امل�ستقبل .ويعني ذلك ،يف
�سورية واليمن ب�شكل خا�ص ،دعم اجلهود املبذولة جلمع وحماية الدالئل �ضد مقرتيف جرائم احلرب.
ويجب على احلكومات ،يف املنطقة وخارجها� ،أن متتنع عن تطبيع العالقات مع حكومة الأ�سد التي ما
فتئت توا�صل ب�صورة خا�صة ارتكاب جرائم احلرب الب�شعة.

خالصة
اعترب ال�شرق الأو�سط منطقة متم ّيزة بني �أقاليم العامل من حيث تواتر ال�صراعات و�شدتها لأمد طويل،
لكن ينبغي الإقرار الآن ب�أنه يتم ّيز كذلك بقلة قنوات التوا�صل الإقليمي فيه ،و�آليات ف�ض النزاعات،
وقلة املعايري حول جمريات احلرب ،مع فائ�ض وفري من واردات ال�سالح .وثمة فر�ص �أمام دول الإقليم
والفاعلني الدوليني لفتح القنوات حلل النزاعات احلالية ،ورمبا حتول بذلك دون اندالع نزاعات يف
امل�ستقبل.
�إن اال�ضطرابات الداخلية ،و�صراعات القوة بني دول الإقليم ،وامل�شاجرات بني الدول املتجاورة قد
ت�ستمر على الأرجح يف املنطقة التي ت�صارع الآن لإقرار توازن جديد ،لأن النماذج االقت�صادية والعقود
االجتماعية القائمة منذ عقود بد�أ يعفو عليها الزمن .لكن لي�س ثمة ما يحتّم ترجمة هذه امل�شاكل وحتويلها
�إىل نزاعات م�سلحة وا�سعة االنت�شار تت�سبب يف معاناة �إن�سانية مهولة ،ويف تدمري م�ؤ�س�سات الدولة،
بالإ�ضافة �إىل انت�شار هذه النزاعات يف املناطق املجاورة.
يناق�ش ف�صل �سابق من هذا التقرير التحديات التي تطرحها ق�ضايا الالجئني والنازحني .وهنا تكفي
الإ�شارة �إىل �أن امل�ساعدة الدولية الإن�سانية امل�ستمرة لالجئني والنازحني الآخرين يف ال�شرق الأو�سط
�ستكون �ضرورية يف امل�ستقبل القريب ،و�ستطرح كذلك حتدي اال�ستمرار مع مرور الوقت عندما تربز
حتديات �إقليمية ودولية جديدة� .إن ثروة منطقة ال�شرق الأو�سط ال تتم ّثل� ،آخر الأمر ،يف املوارد
الهيدروكربونية �أو �أنظمة ال�سالح املتقدمة ،بل يف �سكانها ال�شباب امل�س ّلحني باحليوية والن�شاط.
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سورية :االحتفاء بانتصار ُمكلف
مقابلة مع خضر ّ
خضور

يف اعتقادك ،ما طبيعة ومدى ال�سيطرة التي �سيمار�سها الأ�سد حاملا يتوقف
القتال – ُج ُّله �أو ُك ُّله؟
من خالل مزيج من الو�سائل الع�سكرية والأمنية� ،سيحتفظ نظام الأ�سد ،على الأغلب،
بال�سيطرة على �أغلبية الأرا�ضي واملناطق اال�سرتاتيجية ال�سورية ،مثل املعابر احلدودية
أرا�ض خلت
والطرق الرئي�سة الكربى .غري �أن اجلانب الأكرب من هذه ال�سيطرة �سيكون على � ٍ
�إىل حد بعيد من �سكانها� ،أو �أخليت منهم متاماً يف بع�ض الأحيان .وبد ًال من التفاو�ض مع
املقيمني يف تلك الأرا�ضي ،اختار النظام تهجريهم ،واال�ستيالء على الأر�ض ،ثم ترك الأمر
للقوى الدولية للتفاو�ض حول حقوقهم.
ويرمي النظام يف وقت الحق �إىل �إعادة ربط جميع الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها مع دم�شق،
لتكون العا�صمة هي املحور الوحيد الذي ت�ستطيع القوى الإقليمية والدولية التعامل من
خالله مع احلكومة على ال�صعيد الوطني حول ق�ضايا مثل �إعادة الإعمار� ،أو عودة الالجئني.
وباخت�صار� ،ستتم ّيز طبيعة �سيطرة نظام الأ�سد باجلهود الرامية �إىل الهيمنة على املوارد عرب
حمور دم�شق املركزي.
هل ثمة حاجة �إىل ُبنى حوكمة جديدة لإعادة اال�ستقرار �إىل البالد؟ وهل ثمة
طريقة مل�أ�س�ستها؟
لقد خلق النظام م�أزقا لنف�سه .وليت�سنى له البقاء على قيد احلياة ،خلق حلقة �ضخمة من
ال�شبكات والبنى غري الر�سمية خارج م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية طيلة �سنوات احلرب .وقد
انت�شرت هذه البنى غري الر�سمية يف كل مكان وعلى �شتى امل�ستويات ،بينما �أ�صيبت البنية
النظامية الر�سمية بال�ضعف .ويتوجب على النظام الآن �أن يعرث على طريقة ل َر ْ�سمنة هذه
ال�شبكات غري الر�سمية �إذا �أراد �أن يتمتع باالعرتاف ال�سيا�سي بو�صفه حكومة البالد ال�شرعية
التي جهد للح�صول عليها .وبالتايل ،ف�إن بنى احلوكمة املقبلة �ست�ضم بال�ضرورة �أ�شخا�صا كانوا
منخرطني باحلرب� ،إما جتارياً �أو ع�سكرياً .و�سيت�ضمن ذلك على الأغلب �شخ�صيات بارزة من
امللي�شيات املتعددة التي غدت ت�شارك الآن يف االنتخابات املحلية ،وكذلك رجال الأعمال الذين
�ساعدوا يف ت�سليح اجلماعات امل�سلحة ،والزال بع�ضهم �أع�ضاء يف الربملان ال�سوري .و�ستتوا�صل
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هذه العملية بينما ُتدمج اجلماعات املحلية امل�سلحة واملنظمات غري احلكومية تدريجيا يف
�إطار الدولة.
�سيكون من نتائج احلرب �أن �سورية لن ت�شهد بنية حكومية مركزية قادرة على �إعادة
اال�ستقرار �إىل البالد ،بل �س ُت�ستخدم البنى القائمة الآن لتعزيز القوى الباقية – وهي النظام،
وقوات �سورية الدميقراطية – وقوات املعار�ضة امل�سلحة -بدال من �سورية ب�أ�سرها.
بالنظر �إىل الدور امل�ستمر لالعبني الإقليميني والدوليني يف ال�ساحة ال�سورية ،ما
الذي ميكن عمله لتحا�شي ا�ستمرار �أو اندالع �صراعات م�سلحة جديدة؟
يتج ّلى نفوذ تركيا والواليات املتحدة على الأغلب يف املناطق احلدودية يف ال�شمال وال�شرق،
بينما يرابط الإيرانيون والرو�س يف جنوب �سورية واملحاور احل�ضرية الرئي�سة .ولتحا�شي
ال�صراعات امل�ستمرة ،البد من املحافظة على القنوات ال�سيا�سية التي ت�شارك فيها جميع القوى
الفاعلة يف ال�ساحة ال�سورية ،وال�سيما يف املناطق احلدودية ال�شمالية وال�شرقية.
بالنظر �إىل احتمال ا�ستمرار حكم الأ�سد يف الوقت الراهن ،ما الذي ميكن عمله
ل�ضمان ال�سالمة وحقوق امللكية لالجئني والأحزاب الدميقراطية امل�ستقلة التي
ت�سعى �إىل العودة �إىل الوطن؟
يحاول نظام الأ�سد ،مب�ساعدة من الرو�س� ،أن ي�ستعيد ال�شرعية ال�سيا�سية ،وحتويل دم�شق
�إىل حمور مركزي يف �سورية للتعامل مع ق�ضية الالجئني ،مع التعامل ،جزئيا ،مع الدول
املجاورة.
ينبغي �أن تكون ق�ضايا النازحني والالجئني على �أجندة العملية ال�سيا�سية يف جنيف ،و�أن
تكون جزءاً من �أي قرار دويل حول �سورية .و�سيكون هذا االهتمام الدويل واحدا من �أف�ضل
ال�سبل ل�ضمان حقوق امللكية.
اليمن :تمكين الحكومات المدنية المحلية
مقابلة مع أمة العليم السوسوه

كيف ميكن حتقيق ت�سوية �سيا�سية ُمتفا َو�ض عليها ّ
حلل ال�صراع يف اليمن؟
ينبغي على جمل�س الأمن الدويل �أن يدعم �إطاراً يعزز الثقة بني الأطراف املحلية والإقليمية
وي�شجعها على العودة �إىل مائدة املفاو�ضات .الأمم املتحدة تعطي
املتورطة يف ال�صراع،
ّ
الأولوية الآن ل�صفقة بني احلوثيني واحلكومة اليمنية (�أي �إدارة الرئي�س عبد ربه من�صور

�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد

157

هادي) ،غري �أن احلوثيني �سيطالبون ب�ضمانات من التحالف العربي (الذي يت�ألف �أ�سا�ساً من
اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة) -وهي ال�ضمانات التي ال ي�ستطيع هادي
توفريها -قبل �إلقاء ال�سالح .ومقابل ذلك ،ينبغي �أن ين�أى احلوثيون ب�أنف�سهم بعيداً عن �إيران
ويوقفوا هجماتهم على اململكة العربية ال�سعودية .لكن من امل�ستبعد حتقيق مثل هذا التقدم
�إال �إذا خ ّفت حدة التوتر بني القوى الإقليمية .كما يتوجب على جمل�س الأمن الدويل كذلك
ي�شجع �أي تقارب بني القوى الإقليمية ،الأمر الذي قد ميهد لقيام بيئة �أن�سب للتفاو�ض.
�أن ّ
ينبغي كذلك تقوي�ض اقت�صاد احلرب ،ومن واجب حكومات التحالف معاقبة القيادات
املنتفعة من ال�صراع ووقف التجارة غري امل�شروعة التي ينطلق بع�ضها من الدول املجاورة.
لقد فر�ض جمل�س الأمن عقوبات على كبار املنتفعني من احلرب يف جميع النواحي ،ويجب
ربط هذه الإجراءات وغريها بعملية ال�سالم الأو�سع نطاقاً ،التي يتعني فيها تقدمي احلوافز
للأطراف املتحاربة للتعاون مع مبعوث الأمني العام يف مفاو�ضات جادة.
هل ميكن �إعادة تفعيل الآليات التقليدية حلل املنازعات يف اليمن �إذا �سمحت
بذلك قوى التدخّ ل اخلارجية؟ �أم �أن عالقات القوة بني الف�صائل اليمينة قد طر�أ
عليها تغيرّ جوهري جراء احلرب؟
لقد ق ّو�ضت احلرب وجود الدولة نف�سه ،وامل�ؤ�س�سات ،والأحزاب ال�سيا�سية يف اليمن ،وما
من قادة وطنيني متنفذين وقادرين على اتخاذ قرارات �أ�سا�سية ت�ستطيع �إيقاف احلرب وبدء
�سريورة امل�صاحلة الوطنية ،وتكفل العدالة (�أو حتى �إعادة املُلكية �أو �أحد �أ�شكال التعوي�ض)
ل�ضحايا جرائم احلرب .و�سيكون �أ�صحاب النفوذ املبا�شر هم ال�سلطة الفعلية وزعماء امليل�شيات
امل�سلحة الذين يوا�صلون الإفادة من احلرب ومن الف�ساد .من هنا ،ف�إن النقا�شات حول م�ستقبل
اليمن ينبغي �أن تدور مب�شاركة ممثلني عن جميع املناطق يف اليمن ،وممثلني عن مك ّونات
املجتمع اليمني ،فيتم بذلك دمج وتكامل االحتياجات والآراء ال�صادرة عن املجتمعات املحلية
ب�صورة خا�صة.
ال يبدو يف الوقت احلا�ضر �أن الأطراف اخلارجية تريد امل�صاحلة يف اليمن .واليقت�صر
الأمر على ّ
تدخل العنا�صر املوالية للعربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة ،بل �إن ثمة
ح�ضوراً غري معلن لإيران ،وقطر ،وتركيا .وينبغي �أن ُتفر�ض ال�ضغوط على ه�ؤالء الالعبني
والتخفيف من اندفاعهم ليت�سنى ت�سهيل الو�صول �إىل وقف �إطالق النار ب�صورة دائمة على
الأر�ض.
وعندما ي�ؤخذ باالعتبار الت�شظي ال�سيا�سي ال�سائد طيلة ال�سنوات الأخرية ،هل

158

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

�ستكون ثمة حاجة لبنى حوكمية جديدة يف �سيناريو ما بعد ال�صراع؟
احلل الأف�ضل لليمن هو الو�صول �إىل نظام مركزي مرن للحكم ونظام للأقاليم يقوم على
التكتالت االجتماعية التاريخية اخلا�صة بها ،ال على الأ�س�س ال َق َبلية وح�سب .ويتم ّثل �أحد
ال�سبل الكفيلة بتحقيق ذلك يف متكني احلكومات املحلية التي تتبنى امل�ساواة يف املواطنة
وتعلي من �ش�أن حكم القانون ،ومتكينها كذلك من �إعادة بناء املجتمعات املحلية يف البالد.
و�س ُتنتخب هذه الهيئات املحلية قبل �أية انتخابات وطنية ،و�ست�ؤدي هذه املقاربة �إىل انتزاع
القدرة على اتخاذ القرارات املتعلقة باحلوكمة والتنمية من �أيدي النخبة ال�سيا�سية ،وحتويلها
�إىل القادة املحليني الأكرث جتاوباً مع احتياجات جمتمعاتهم ومطالبها.
ماهي احتماالت �إحلاق الهزمية بالقاعدة واجلماعات املتطرفة الأخرى العاملة يف اليمن؟
ينبغي الإطاللة على مكافحة الإرهاب على ال�صعيدين املحلي والدويل .فعلى امل�ستوى
املحلي� ،ست�ساعد على الق�ضاء على القاعدة عوامل عدة منها :حكومة متثيلية تو ّفر اخلدمات
الأ�سا�سية ،وجتلب اال�ستقرار ل�سبل العي�ش يف جميع �أرجاء البالد ،وتك�سر �شوكة القادة
الفا�سدين الذين ي�ستخدمون النزعة الطائفية كو�سيلة لبلوغ �أهدافهم اخلا�صة .لكن احتماالت
�إحلاق «الهزمية» بالقاعدة ،متوا�ضعة هنا �أي�ضاً.
غري �أننا نحتاج كذلك �إىل حماولة جادّة لإعادة �صياغة �سيا�سة مكافحة الإرهاب� .إذ ينبغي
الت�أكيد على �أهمية جتفيف منابع الفكر الإرهابي وتبني �سيا�سات واقعية الحتواء العنا�صر
الإرهابية واحلد من خماطرها ،عن طريق اتباع خطط اقت�صادية وتربوية ت�ساعد على
ا�ستئ�صال التخ ّلف ،والفقر ،والبطالة يف البلدان العربية والإ�سالمية.
ليبيا :المصالحة بين التظ ّلمات والجشع
مقابلة مع طارق المجريسي

كيف ميكن حتقيق ت�سوية متفاو�ض عليها لل�صراع يف ليبيا؟
ثمة قوتان حمركتان للنزاع ينبغي التو�صل �إىل ت�سوية وم�صاحلة بينهما :التظ ّلمات
واجل�شع .و�ست�ستلزم تلبية مطالب املتظلمني مزيجا من العدالة االنتقالية وال�ضمانات
على ال�صعيد الد�ستوري لتهدئة املخاوف حول امل�ستقبل .و�سيكون من ال�صعب �إ�شباع رغبات
الفاعلني املتوح�شني ،و�سيتط ّلب ذلك ا�ستخدام �إجراءات تنطلق من �سيا�سة «الع�صا واجلزرة»
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ل�ضمان عدم �إقدامهم على �إف�ساد �أي من تلك الرتتيبات .ومن امل�شكوك فيه على العموم� ،أن
يكون من املمكن حتييد حمركي ال�صراع اجل�شعني �إال �إذا مت �إ�صالح نظام احلوكمة يف ليبيا،
والأهم من ذلك على نحو حا�سم� ،إ�صالح الآليات املتمركزة التي تتوىل توزيع ثروة الدولة.
من هم الفاعلون الأجانب الرئي�سون ،وكيف ي�ؤثرون يف ال�صراع؟
على الرغم من مزاعم املجتمع الدويل الدائمة ب�أنه �إمنا يت�صرف يف �إطار بعثة الأمم املتحدة
للدعم يف ليبيا (يون�سميل) ،ف�إن �أكرث الدول تت�ص ّرف يف الواقع ب�صورة �أحادية وفردية يف
حماولة حلماية م�صاحلها.
االئتالف امل�ساند خلليفة حفرت الذي ي�ضم الإمارات العربية املتحدة ،وم�صر ،وفرن�سا،
ورو�سيا �إىل حد ما ،يزيد من التعقيد والتعثرّ يف العملية ال�سيا�سية ،كما �أنه و ّلد تظ ّلمات
جديدة يف �أو�ساط العديد من الفئات واملحافظات .الالعب الرئي�س الآخر هو �إيطاليا ،التي
تعطي الأولوية للمحافظة على املرافق التابعة ل�شركة النفط الإيطالية «�إيني» ،التي تتوىل
حماية النفط امل�ستخرج من �أعماق البحر الأبي�ض املتو�سط ،وكذلك ملنع املهاجرين من ليبيا
من دخول �إيطاليا .وقد �أدّت املناف�سة الإيطالية الفرن�سية للعب دور رئي�س �إىل تقوي�ض
فعالية الالعبني الدوليني .ومع �أن قطر كانت العباً م�سيطراً يف املا�ضي ،انح�سرت م�شاركتها
بالتوازي مع تهمي�شها يف النطاق الليبي وتوليّ ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين مقاليد احلكم،
وبعد انهيار «فجر ليبيا» وحكومة الإنقاذ الوطني التي تر�أ�سها خليفة غويل ،توجه العديد
من اجلماعات الإ�سالموية يف ليبيا �إىل تركيا هرباً من البيئة غري الآمنة .ومع �أن اجلماعات
الليبية يف تركيا الزالت تر�سل الأ�سلحة واملوارد �إىل حلفائها يف م�صراته �أو طرابل�س ،ف�إن
احلكومة الرتكية غري معنية �أ�سا�ساً ،على ما يبدو ،بالنزاعات الداخلية يف ليبيا.
هل من املمكن �إبطال �أدوار الفاعلني اخلارجيني؟
لدى الالعبني الأوروبيني م�صالح يف ليبيا على املدى الق�صري والطويل .و�إذا اتفقت
�أوروبا على الطريق الذي �سي�ؤدي �إىل اال�ستقرار ،وعلى العمل لو�ضع �سيا�سات متما�سكة ،فقد
موحد يتمتع بالثقل الكايف لتوجيه الالعبني الإقليميني �إىل
يف�ضي ذلك �إىل بروز العب ّ
طريق م�شرتك .و�سيكون من الأمور الأكرث �صعوبة كذلك تفكيك �أدوار الالعبني الإقليميني
ب�سبب اختالف املنظورات الآيديولوجية التي ينظرون من خاللها �إىل النزاع .و�سيكون من
املنا�سب لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا (يون�سميل) �أن تبذل اجلهود الرامية �إىل ت�سوية
اخلالفات بني الالعبني الإقليميني وخططهم العملية ،وتقليل ال�سلبيات الأ�سو�أ يف مقارباتهم
مو�سع يتالقى فيه جميع
الإقليمية .كانت اجلزائر قد طرحت يف املا�ضي فكرة عقد ملتقى ّ
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الالعبني الليبيني يف املجاالت الأمنية وال�سيا�سية لو�ضع خريطة طريق ،وقد يكون �إحياء هذا
االقرتاح واحداً من الو�سائل الدبلوما�سية لتفكيك االنخراط الدويل.
عندما ت�ؤخذ باالعتبار التجزئة ال�سيا�سية ال�سائدة يف ليبيا منذ عدة �سنوات،
فما هي بنى احلوكمة املطلوبة؟
�إن ال�صراع ،واملعاناة ال�سيا�سية ،والتجزئة يف ليبيا ما بعد الثورة هي ،يف �أ�سا�سها ،نتاج لنظام
احلوكمة املوروث من �أيام اجلماهريية ،الذي �ألغى و�أبطل املناف�سة بني الليبيني .وتكمن امل�شكلة
يف متركز �إدارة الدولة ،و�أنظمة اتخاذ القرار ،واملالية .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن الالمركزية هي
من العنا�صر اجلوهرية لأية عملية �إ�صالحية يف البالد .وينبغي نقل ال�صالحيات يف الق�ضايا
ال�سيا�سية (مثل تقدمي اخلدمات وامل�شاريع التنموية) ،مع �ضمان توزيع عائدات النفط يف
البالد .وعندما تتم الالمركزية يف جماليَ الإنفاق و�صنع القرار� ،سيغدو من ال�سهل �إىل درجة
كبرية ،حل الكثري من امللي�شيات وحتويلها �إىل جهاز للأمن الوطني.
فعالة
العراق :البحث عن حوكمة ّ
مقابلة مع ميسون الدملوجي

جمدد ًا يف العراق؟
ما الذي ميكن عمله للحيلولة دون بروز الدولة الإ�سالمية ّ
ينبغي اتخاذ �إجراءات متعددة على الأ�صعدة ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية للحيلولة
دون بروز الدولة الإ�سالمية جمدّداً يف العراق� .إذ يجب �أن ي�شعر ال�سكان الذين كانوا قد
و ّفروا املالذ للدولة الإ�سالمية �أنهم جزء من العملية ال�سيا�سية .فقد خ�ضع ه�ؤالء للتهديد
واحلرمان منذ العام  ،2003وعانوا من عملية اجتثاث حزب البعث ،واالحتجاز الفجائي،
واحلب�س االعتباطي ،والإق�صاء عن القوات امل�سلحة.
كما �أن االقت�صاد يلعب دوراً يف �إعادة احلياة الطبيعية �إىل املنطقة .وال بد �أن يتوىل ال�شباب
تنفيذ �إعمار املدن ب�أيديهم ،كما ينبغي العمل على تطوير الأرا�ضي الزراعية واملناطق الريفية
من �أجل تعزيز العمالة والإنتاجية.
من الواجب كذلك مواجهة التحديات الفكرية ،والثقافية ،واملادية ،كما من ال�ضروري حتويل
املكتبات ،واملرافق الريا�ضية ،واملتاحف وما �إىل ذلك� ،إىل عنا�صر حيوية يف حياة املجتمعات
املحلية ،مع تقدمي الدعم على نطاق �أو�سع �إىل منظمات املجتمع املدين وو�سائل الإعالم.
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و�أخرياً ،ورمبا كان ذلك هو اجلانب الأكرث �أهمية ،ينبغي �أن تثبت قوات ال�شرطة وامل�ؤ�س�سات
الأمنية �أنها تعمل خلدمة املجتمعات املحلية ولي�س �ضدّها.
ما الذي ميكن فعله حلماية العراق من ت�أثريات املناف�سة الإقليمية بني الواليات
املتحدة و�إيران؟
�إن طول احلدود الفا�صلة بني العراق و�إيران ،يجعل من ال�صعب توفري تلك املنعة وهذه
احلماية ،وهو ما �أ�ضاف عنا�صر تاريخية ودينية عميقة تربط ما بني البلدين .وما فتئت
�إيران متار�س نفوذاً �ضخماً على الن�شاط ال�سيا�سي يف العراق منذ الغزو الأمريكي العام ،2003
بحجة ن�شر الدين ومقاومة الغزو.
يف الوقت نف�سه ،تت�صاعد نزعة وطنية عراقية جديدة ،وال�سيما بعد �إحلاق الهزمية بالدولة
الإ�سالمية .ويعترب ال�سيا�سيون الذين تدعمهم �إيران م�س�ؤولني عن النزاعات الطائفية
والف�ساد الذي الزال ي�ستنزف داخل العراق منذ العام .2003
�إن ما يحتاجه العراق اليوم هو احلكومة التي تت�سم بالكفاءة ،وت�ستطيع تقدمي اخلدمات،
وبناء اقت�صاد �سليم ،واحلد من نفوذ امليلي�شيات ،ال بل ي�ستطيع العراق الإفادة من املناف�سة
االقليمية عرب التفاو�ض حول تد ّفق املياه يف الأنهار من تركيا و�إيران.
التو�صل �إىل اتفاق �أكرث �إن�صاف ًا يف العراق؟
هل من املمكن
ّ
ثمة حاجة ما�سة لإجراء مراجعة للد�ستور العراقي من �أجل تو�ضيح العالقة بني احلكومة
االحتادية وبني الأقاليم ،وللنظر يف توزيع املوارد الطبيعية ،ولإقامة نظام عادل لتوزيع
الرثوة .وقد �آن الأوان ،بعد خم�س ع�شرة �سنة ،لو�ضع حد لعملية اجتثاث حزب البعث و�إحالة
جميع التظ ّلمات ال�شخ�صية �إىل املحاكم.
من الواجب �أي�ضاً تعديل نظام االنتخابات لي�صبح �أكرث �شم ً
وال ،عن طريق �إقامة دوائر
انتخابية وا�ضحة ي�ستطيع الناخبون والناخبات فيها �أن يعززوا ارتباطهم مبمثليهم .كما
ينبغي حت�صني اجلهاز الق�ضائي ومتكينه من اكت�ساب املزيد من ثقة اجلمهور ،وتعظيم قدرته
على حما�سبة امل�س�ؤولني على �أي �سلوكيات �سيئة.
حت�سنت عالقات العراق مع جريانه العرب يف الآونة الأخرية .فما الذي ميكن
ّ
عمله لتنمية هذه العملية؟
ميكن للعراق �أن يلعب دوراً حمورياً لإعادة اال�ستقرار والتوازن يف املنطقة .وعندها لن
يقت�صر االزدهار على العراق وحده ،بل �إنه �سيعمم يف البلدان املجاورة ،وميهد لقيام عالقات
اقت�صادية ،وثقافية ،واجتماعية �أكرث عمقاً مع العامل العربي.
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وقد ت�ستفيد دول اجلوار من اال�ستثمار يف ا�ستقرار العراق وازدهاره ،ويف �إيجاد الو�سائل
الكفيلة بتحقيق التعاي�ش مع الأغلبية ال�شيعية يف العراق.
رمبا تتم ّثل البداية الطيبة لهذه امل�سرية يف تبادل الزيارات ،وتن�شيط عمل ال�سفارات
واال�ستثمارات ال�صغرية.
روسيا في سورية :الحيلولة دون تغ ّير النظام ،وكسب النفوذ
الدولي
مقابلة مع ماريانا بيلنكايا

ما م�صالح رو�سيا الأ�سا�سية يف �سورية؟
وفقاً لل�سردية الر�سمية ،ف�إن ّ
التدخل الرو�سي عبارة عن حرب �ضد الإرهاب الدويل يف منطقة
نائية .بيد �أن �سورية كانت دائماً وثيقة ال�صلة ،دبلوما�سياً ،برو�سيا :فهي الدولة الوحيدة
التي حتتفظ فيها رو�سيا بقاعدة ع�سكرية -فنية يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،مع �أنه كان من
ال�صعب اعتبارها قاعدة ع�سكرية قبل بدء النزاع ال�سوري .كما �أن لرو�سيا خمططات اقت�صادية
يف �سورية .غري �أن املعاناة النف�سية التي واجهتها القيادة الرو�سية جراء تطورات النزاع الليبي
واغتيال الزعيم الليبي ال�سابق معمر القذايف ،غدت هي العامل املُح ِّفز لل�سلوكيات الرو�سية.
فبعد ب�ضعة �شهور من بدء احلملة الع�سكرية العام � ،2015أ�صبح من الوا�ضح �أن رو�سيا ا�ستعادت
نفوذها يف ال�شرق الأو�سط ،بعد �أن كانت قد فقدته يف املا�ضي بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي.
وتزامنت عمليات رو�سيا الع�سكرية يف �سورية مع احلملة الدولية لعزل رو�سيا جراء الأحداث
التي وقعت يف �أوكرانيا ،غري �أن نفوذ رو�سيا على امل�سرح ال�سيا�سي الدويل تزايد بف�ضل احلملة
ال�سورية .وبالن�سبة �إىل رو�سيا الآنُ ،يعترب ا�ستقرار الو�ضع يف �سورية من العوامل الكفيلة
باملحافظة على مواقع رو�سيا يف ال�شرق الأو�سط ويف ال�ساحة الدولية على حد �سواء.
من منظور احلكومة الرو�سية ،ما هو الو�ضع النهائي ّ
املف�ضل ل�سورية ،وكيف ميكن
حتقيقه؟
رو�سيا مهتمة با�ستقرار الو�ضع يف �سورية واملحافظة على �سالمة �أرا�ضيها .ومن املهم بالن�سبة
�إىل رو�سيا لي�س فقط �إظهار جناحها يف و�ضع حد للإرهاب يف �سورية ،بل الت�أكيد �أي�ضاً على
دورها الإيجابي يف الو�صول �إىل ت�سوية �سيا�سية يف البالد .ومن املهم �أن تبقى ال�سلطات املقبلة
يف �سورية موالية لرو�سيا ،و�أن يظل ذلك البلد يف مدار امل�صالح الرو�سيةُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
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ال�سيا�سيني الرو�س يدركون �أن املحافظة على ال�سالمة الوطنية ال�سورية لي�ست بالأمر ال�سهل،
نظراً �إىل الدور الأن�شط الذي بد�أت تلعبه الواليات املتحدة ،ووجود امل�صالح الرتكية ،وال�سيما
على �ضوء احلاجة �إىل �إعادة �إعمار البالد .ولي�س يف و�سع �أي دولة �أن حتقق املهمة الأخرية
مبفردها .ولدى رو�سيا بع�ض الأ�سباب الداعية �إىل التخوف من �أنها لن جتد نف�سها �آخر الأمر
يف الو�ضع الذي تن�شده لنف�سها.
ما الذي ت�ستطيع رو�سيا �أن تفعله للتخفيف من احتمال اندالع النزاع بني �إ�سرائيل
و�إيران يف املنطقة اجلنوبية الغربية من �سورية؟
بذلت رو�سيا كل ما يف و�سعها من هذه الناحية .فمو�سكو هي التي جعلت من القوات املوالية
لإيران حتجم عن امل�شاركة ر�سمياً يف العمليات الر�سمية يف اجلنوب الغربي من �سورية
�صحيح �أن بع�ض قوات حزب اهلل والقوات الأخرى املوالية لإيران
والتح ّرك �إىل مناطق �أخرى.
ٌ
موجودة ب�صورة غري ر�سمية يف املنطقة ،و�أن الإ�سرائيليني يعرفون ذلك ،لكن الإ�سرائيليني
يغ�ضون الطرف عن ذلك مع احرتام الو�ضع الراهن .وال تعتمد التطورات املقبلة على مو�سكو
وحدها ،بل كذلك على موقف املجتمع الدويل جتاه طهران .وكلما ازداد ال�ضغط على طهران،
ف�إن مقاومتها �ستغدو �أن�شط .و�ستحاول مو�سكو كبح جماح كل من �إ�سرائيل و�إيران ،لأن ال�صراع
املك�شوف بينهما لي�س يف م�صلحتها ،طاملا ظل الو�ضع يف �سورية غري م�ستقر .بيد �أن تطور
الأمور اليعتمد كل ّياً على مو�سكو.
هل من املمكن قيام توافق بني وا�شنطن ومو�سكو يف �سورية؟ (و�إذا كانت الإجابة
بالنفي ،ف ِل َم ذلك؟) (ويف حالة الإيجاب ،كيف �سيكون ذلك؟)
الآن ،وبعد �أن ت�شدّدت الواليات املتحدة يف �سيا�ستها يف �سورية وعقدت العزم على البقاء يف
تلك البالد ملدة طويلة ،لي�ست احتماالت الو�صول �إىل اتفاقيات بني وا�شنطن ومو�سكو بالأمر
الهني .غري �أن االت�صاالت الع�سكرية واحلوار ال�سيا�سي بني الدولتني �ستتوا�صل� .إال �أن رو�سيا
لن ت�ستطيع مقاومة الواليات املتحدة �إذا قررت البقاء يف �سورية .ويف هذه احلالة� ،سيكون
التو�صل �إىل حل �سيا�سي يف �سورية �أكرث �صعوبة ،و�سيطيل �أَ َمد ال�صراع .يف جميع احلاالت،
ّ
�سي�ضطر الطرفان �إىل التوا�صل والتفاو�ض حول ق�ضايا التعاي�ش ال�سلمي يف �سورية.
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الواليات المتحدة في سورية:
إلحاق الهزيمة بالدولة اإلسالمية ،ونزع األسلحة الكيميائية
مقابلة مع جيمس كارافانو

ما م�صالح الواليات املتحدة الأ�سا�سية يف �سورية؟
للواليات املتحدة م�صالح ا�سرتاتيجية يف �سورية عدة ،غري �أن اثنتني منها ترقيان �إىل م�ستوى
امل�صالح احليوية التي ت�ستحق ا�ستخدام القوة الع�سكرية الأمريكية� :إحلاق الهزمية بالدولة
الإ�سالمية ،وردع/ومعاقبة ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية من جانب نظام الأ�سد .بالإ�ضافة �إىل
هاتني امل�صلحتني ،ف�إن للواليات املتحدة م�صلحة يف احتواء النفوذ الإيراين ،وحماية احللفاء
من التهديدات املنطلقة من �سورية ،ومعاجلة الو�ضع الإن�ساين داخل �سورية ،واحليلولة دون
تد ّفق املزيد من الالجئني �إىل خارج �سورية� .إال �أن امل�شكلة تكمن يف املحافظة على م�صالح
الواليات املتحدة من دون حت ّمل تكاليف مالية وع�سكرية عري �ضرورية .لذلك ،على الواليات
املتحدة �أن ُتعنى �أ�سا�ساً بعمليات مكافحة الإرهاب يف �سورية وردع/ومعاقبة ا�ستخدام الأ�سلحة
الكيميائية .وعليها كذلك �أن ت�ستمر يف �إزالة ما تب ّقى من ح�ضور الدولة الإ�سالمية ،ومنعها
هي واجلماعات الإرهابية الأخرى من الظهور مرة �أخرى� .أما �أهداف املرتبة الثانية ،فيمكن
حتقيقها من خالل العمل عرب احللفاء والف�صائل ال�سورية ال�صديقة ،من دون اال�ستخدام
املبا�شر للقوة الع�سكرية الأمريكية ،بخا�صة يف الوقت احلا�ضر.
كيف �ست�سعى �إدارة ترامب �إىل ت�أمني هذه امل�صالح؟
ينبغي �أن تر ّكز ال�سيا�سة الع�سكرية الأمريكية يف �سورية على مكافحة الإرهاب �أوال .كما �أن
القوات الأمريكية يجب �أال تبقى يف �سورية مدة �أطول مما تقت�ضيه ال�ضرورة لبلوغ �أهدافها
اال�سرتاتيجية هناك ،وينبغي �أن تعطي الأولوية للعمل مع احللفاء يف املنطقة .وملنع �إيران من
يتوجب على الواليات املتحدة �أال ت�سحب ح�ضورها
ملء الفراغ الذي خلفته الدولة الإ�سالميةّ ،
الع�سكري املحدود من �شرق �سورية �إال بعد ا�ستكمال تدريب احللفاء وال�شركاء املحليني
وجتهيزهم وت�شكيلهم للحيلولة دون انبعاث الدولة الإ�سالمية جمددا .كما �أن على الواليات
املتحدة �أن توا�صل العمل مع احللفاء ال يف ميدان مكافحة الإرهاب وح�سب ،بل كذلك لتخفيف
االمتدادات والتبعات التي خلفتها احلرب الأهلية ال�سورية.
ويتعينّ على الواليات املتحدة �أن ت�ؤيد بقوة حق �إ�سرائيل يف الدفاع عن النف�س عن طريق

�آفاق عربية :خماطر وم�سارات نحو التجديد

165

الت�صدي للتقدم الإيراين يف �سورية .كما ان عليها �أن ت�ساعد الأردن يف حماية نف�سه �ضد
الدولة الإ�سالمية ،و�إيران ،وامليلي�شيات التي د ّربتها �إيران ،ونظام الأ�سد.
هل ميكن الو�صول �إىل توافق بني وا�شنطن ومو�سكو يف �سورية؟ (و�إذا كانت
الإجابة بالنفي ،ف ِل َم ذلك؟ ويف حالة الإيجاب ،فما املعامل الرئي�سة املحتملة لهذا
التوافق؟)
للواليات املتحدة ورو�سيا م�صالح مت�ضاربة يف �سورية .فرو�سيا تربطها عالقة �صداقة مع
نظام الأ�سد ،وهي دعمت �سورية �ضد �إ�سرائيل والواليات املتحدة .عالو ًة على ذلك ،وقفت
ّ
التدخل الإيراين يف �سورية .ويتعار�ض هذان التطوران
مو�سكو �إىل جانب �إيران و�ساندت
مبا�شرة مع م�صالح الواليات املتحدة.
�أثبتت رو�سيا كذلك �أنها الميكن �أن تكون �شريكاً دبلوما�سياً باعثاً على الثقة للواليات املتحدة
يف �سورية .فقد فاو�ضت حول خلق �أربع مناطق لعدم الت�صعيد م ّكنتها من تخفيف حدة
القتال م�ؤقتاً يف بع�ض اجلبهات ،بينما قامت بتدمري جبهات �أخرى واحدة �إثر �أخرى .وتمُ ّثل
�إدلب �آخر مناطق عدم الت�صعيد تلك .كما �أن ّ
تدخل بوتني يف �أوكرانيا وجورجيا يظهر �أن
رو�سيا التتو ّرع عن خرق التزاماتها القانونية الدولية وتقوي�ض عمل حكومات الدول الأخرى
وحدودها.
�س�ؤال �سريع عن اليمن :ما مدى الدعم الذي ينبغي على �إدارة ترامب توفريه
تتزعمه اململكة العربية ال�سعودية هناك؟
للتدخّ ل الذي
ّ
اململكة العربية ال�سعودية حليف مهم للواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط .وقد غدا احلوثيون،
الذين �أطاحوا حكومة اليمن ال�شرعية املُعرتف بها دولياً ،قوة وكيلة لإيران ب�صورة متزايدة،
و�أطلقوا قذائف �صاروخية �أعدتها �إيران على �أهداف مدنية يف اململكة العربية ال�سعودية،
والإمارات العربية املتحدة واليمن .كما �أنهم �ش ّنوا هجمات على حركة ال�شحن البحري الدولية،
والقطع البحرية الأمريكية ،والقطع البحرية امللكية ال�سعودية ،وال�سفن يف البحر الأحمر.
للواليات املتحدة م�صلحة حيوية يف حماية تدفق النفط وال�شحنات الأخرى بحر ّية عرب البحر
الأحمر ،وتعطي الأولوية بعد ذلك �إىل م�صلحة �أخرى هي م�ساعدة اململكة العربية ال�سعودية يف
�صد احلوثيني ،والوقوف �ضد نفوذ احلوثيني يف اجلزيرة العربية ،و�إعادة احلكومة ال�شرعية
يف اليمن ،والتو�سط لتحقيق ت�سوية �سيا�سية يف اليمن لو�ضع حد للقتال ،وتخفف من املعاناة
الإن�سانية ،و�إتاحة احلرية للحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية
ملزيد من الرتكيز على �إحلاق الهزمية بالقاعدة والدولة الإ�سالمية يف اليمن.
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إيران في سورية :تأمين رادع إقليمي
مقابلة مع حسن أحمديان

ما م�صالح �إيران الأ�سا�سية يف �سورية؟
�إيران معنية �أ�سا�ساً باملحافظة على دور �سورية البارز يف حمور املمانعة ،و�أي�ضاً على هدفها
الرئي�س وهو ت�أمني قدرتها الإقليمية الرادعة .ومن هنا ،ف�إن انهيار دم�شق مل يكن �أمراً ميكن
الت�ساهل فيه ،لأنه كان ي�ؤثر �سلباً على �إيران وحلفائها يف املنطقة .وي�شمل ذلك ت�أمني و�صول
الإمدادات �إىل لبنان؛ وتعزيز قوة الردع واخلربة العملياتية ملحور املمانعة �ضد �إ�سرائيل
والواليات املتحدة ،وال�سيما مع جتديد ترامب ملوقف العداء؛ واملحافظة على التوازن مع تركيا
�شمايل �سورية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن احلفاظ على موقف �سورية املهم داخل حمور املمانعة
�سيف�صح بو�ضوح عن فعالية �إيران يف م�ساندة حلفائها ودورها القيادي يف نطاق املحور.
ما النتيجة الف�ضلى التي ت�ست�سيغها �إيران يف �سورية ،وكيف ت�سعى �إىل
حتقيقها؟
فيما كانت فيه �إيران وحلفا�ؤها تعار�ض �أول الأمر �أي حل ع�سكري يف �سورية� ،إال �أنها �أخذت
ت ّتجه تدريجياً �إىل الو�سائل الع�سكرية لتمهيد الطريق �إىل ت�سوية �سيا�سية عرب املفاو�ضات،
بعد �أن حت ّولت كفة التوازن الع�سكري على الأر�ض �ضد النظام ال�سوري ب�صورة حادة .وتبينّ
هذا االنتقال بو�ضوح يف ال�شراكة الإيرانية-الرو�سية ،التي ا�ستهدفت وقف تقدّم املعار�ضة
يف �سورية ووفرت طوق النجاة للحكومة ال�سورية .وكانت امل�س ّلمة التي انطلقت منها هذه
اال�سرتاتيجية هي �أن املعار�ضة يف �سورية ،مع تقهقر م�سارها� ،ستتو ّلد لديها حوافز للو�صول
�إىل ت�سوية �سيا�سية .ومع �أن �إيران الزالت ُت�ص ّر على هذا املخطط ال�سيا�سي العام ،ف�إن احلل
املف�ضل لدى طهران هو الذي يظل فيه النظام والدولة يف �سورية على قيد احلياة ،و ُتط َّوع
املعار�ضة وت�صل �إىل الو�ضع الأمثل الذي يتحقق فيه االندماج والتكامل .كما �أنها تريد �إق�صاء
التكفرييني وم�ؤيديهم �إق�صا ًء تا ّماً .ومن املهم بالن�سبة �إىل �إيران كذلك ردع الواليات املتحدة
�شرقي نهر الفرات .ولتحقيق ذلك ،تراهن طهران على حلفائها على الأر�ض وعلى نظرائها يف
عملية �أ�ستانة التي �أثبتت جناحها يف تقلي�ص الآثار الت�أثريات الناجمة عن احلرب الأهلية.
كيف ميكن جتنّب �صراع �إيراين– �إ�سرائيلي يف �سورية؟
�أو ًال ،من املهم لتحا�شي ال�صراع جت ّنب املغالطات حول �سيا�سة �إيران و�أولوياتها يف �سورية،
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التي ت�شمل �إعطاء الأولوية للتوازن مع تركيا و�صد الواليات املتحدة يف �شمال �سورية .وال�صراع
مع �إ�سرائيل لي�س من الأولويات� .ستبقى �إيران يف �سورية حتى تطمئن ا�سرتاتيجياً �إىل �أن
�سورية �ستبقى يف حمور املمانعة .وي�شمل ذلك �أن تخلو �سورية من القوات الأجنبية ،يف ما
يخ�ص القوات الأمريكية والرتكية .وثانياً ،ثمة �إمكانيات الندالع نزاع غري مق�صود .ف�إيران
الميكن �أن تغ�ض الطرف عن اعتداء �إ�سرائيلي عليها �أو على حلفائها وتعري�ض �سمعتها �إىل
اخلطر .من هنا ،من املمكن �أن تت�س ّبب �أولويات �إيران الثانوية ،يف �أي وقت ،يف اندالع �صراعات
غري مق�صودة تتجاوز ال�ساحة ال�سورية .قد يلعب ال�شركاء الدوليون ،وبخا�صة رو�سيا ،دور
الو�سيط الذي يقوم بدور حا�سم يف احتواء التبعات واحلرائق التي قد تكتنف املنطقة ب�أ�سرها
ب�سرعة.
بالن�سبة �إىل اليمن ،ما ال�سبيل الأف�ضل لبلوغ ت�سوية ُمتفا َو�ض عليها يف البالد؟
الدافع الأ�سا�سي للدعم املحدود الذي تقدّمه �إيران �إىل جمموعة �أن�صار اهلل (وهو اال�سم
النظامي للحركة احلوثية) ،هو امل�ساعدة يف املحافظة على ا�ستقالل اليمن عن ال�سيطرة
ال�سعودية ،ومي ّثل ذلك ،يف حد ذاته ،مك�سباً ا�سرتاتيجياً على الريا�ض .ومي ّثل توريط اململكة
العربية ال�سعودية يف امل�ستنقع اليمني جانباً من ا�سرتاتيجية ترمي �إىل �إنهاك حملة الريا�ض
املعادية لإيران يف املنطقة .ولتحقيق هذا الهدف الوا�ضح املحدّد ،طرحت طهران مبادرة
للو�صول �إىل ت�سوية �سيا�سية يف اليمن ت�ؤ ّكد يف البند الأول منها على و�ضع ح ٍّد للحرب التي
تخو�ضها ال�سعودية ،مايعني هزمية اململكة العربية ال�سعودية .وهذا يظهر �أن �أي �سيناريو
(�سواء �أكان �سالماً �أم حرباً) �إمنا مي ّثل هزمية بالن�سبة �إىل ال�سعوديني .وعلى هذا الأ�سا�س،
وعلى الرغم من عالقتها الوثيقة مع جمموعة �أن�صار اهلل� ،إىل �أن طهران مل تكن مو�ضع
ترحيب كو�سيط من جانب اململكة العربية ال�سعودية .ونظرياً ،ال ميكن حتقيق ت�سوية �سلمية
يف اليمن �إال عرب الإقرار بالواقع على الأر�ض� ،أي بال�سلطة ال�سيا�سية العليا لأن�صار اهلل .لكن
ال يبدو �أن اململكة العربية ال�سعودية م�ستعدة لالعرتاف ب�أن�صار اهلل والتفاو�ض معهم.
اإلمارات العربية المتحدة في اليمن :مساندة الحكومة الشرعية
مقابلة مع محمد باهارون

ما النجاح الذي حقّقه التدخّ ل الع�سكري يف اليمن للو�صول �إىل الأهداف
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الأ�سا�سية للإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية؟
اجلهود املبذولة يف اليمن ع�سكرية ودبلوما�سية يف �آنٍ  .ويقوم جهد ال�سعوديني والإماراتيني
الدبلوما�سي على ت�شكيل موقف دويل حول اليمن ،ميث ّله قرار جمل�س الأمن الدويل الرقم
 ،2216وي�ستند �إىل مبد�أين مه ّمني :دعم احلكومة ال�شرعية التي ير�أ�سها عبد ربه من�صور
هادي ،واحليلولة دون خ�ضوع اليمن �إىل �سلطة دينية �شبيهة بالدولة الإ�سالمية التي احتلت
املو�صل والرقة .وخالل ذلك� ،أوقفت احلملة الع�سكرية تقدّم احلوثيني يف عدن وم�أرب
و�أرغمتهم على الرتاجع يف مناطق عديدة ،مبا فيها ال�ساحل الغربي الذي كان يحدث فيه
اجلانب الأكرب من التهريب عرب موانئ مثل مخُ ا وميدي .واليعني ذلك �أن العمليات الع�سكرية
كانت ناجحة متاماً ،لكنها م ّثلت مع ذلك جانباً مه ّماً من ذلك الو�ضع.
بر�أيك ،ما مالمح الو�ضع النهائي املقبول يف اليمن؟
�إن القرار الرقم  2216يحدّد بالتف�صيل امل�سار الرئي�س جلميع الأطراف املعنية� ،سواء منها
املحلية �أو الأجنبية .وحاملا ت�ستعاد احلكومة ال�شرعية يف �صنعاء ،ف�إنه ميكن ا�ستئناف العملية
ال�سلمية التي �ستقرر الو�ضع النهائي يف اليمن .اليمنيون وحدهم هم الذين �سيحدّدون يف
نهاية املطاف �شكل احلوكمة التي تو ّفر العدالة وحت ّقق تطلعاتهم .قد اليعود اليمن �إىل الدولة
املركزية التي كانت قائمة ذات يوم ،ورمبا تتوىل دولة �أكرث المركزي ًة �إدارة ما يف البالد من
تن ّوع.
هل ميكن الو�صول �إىل حل ُمتفا َو�ض عليه يف اليمن الآن؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فكيف
ميكن حتقيقه؟
لقد �أثبتت التجربة �أن احلوثيني لن يهت ّموا بحل متفاو�ض عليه �إال �إذا تع ّر�ضوا �إىل ال�ضغط.
وقد ُ�ص ّم َمت على هذا الأ�سا�س العمليات الع�سكرية التي يقوم بها التحالف الآن خللق رافعة
تف ِّعل العملية ال�سيا�سية .وعلى الرغم من �ضخامة الدعم الدويل ،ف�إن املبعوث الأممي اخلا�ص
�إىل اليمن مارتن غريفيث مل يحالفه احلظ حتى الآن يف بدء املفاو�ضات .مع ذلك ،من املحتمل
�أن ُيف�ضي احلوار ال َق َبلي مع احلوثيني �إىل اخرتاق يف الو�ضع م�ستقب ً
ال.
ما الدور الذي ّ
تتوقع �أن ت�ؤ ّديه القوى ال�سيا�سية واالجتماعية حلل النزاع؟
جتري املفاو�ضات الآن بني خمتلف القوى ال�سيا�سية ،غري �أن الأن�شطة ال�سيا�سية اليمنية
تتغيرّ  .فقد ان�شق حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام �إىل ثالثة ف�صائل بعد اغتيال الرئي�س ال�سابق
علي عبد اهلل �صالح ،بينما يعاين جناح «الإ�صالح» من انق�سامات داخلية .يف تلك الأثناء ،برزت
يف ال�ساحة قوى �سيا�سية جديدة عدة ،مثل «املجل�س االنتقايل اجلنوبي» االنف�صايل .ومن
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التحديات الأ�سا�سية �أن احلوثيني ،املعروفني ر�سمياً با�سم جمموعة �أن�صار اهلل ،لي�سوا حزباً
�سيا�سياً وال يريدون �أن ُينظر �إليهم بهذه ال�صفة .هم ي�ص ّرون على �أنهم حركة ال غري ،لأنهم ال
يريدون �أن يق َّيموا على �أ�سا�س حجم نفوذهم .و�سي�ؤدي هذا التمييز �إىل تعقيد الأمور.
لقد كانت القوى القبلية التقليدية غائبة عن تلك العملية ،غري �أنها قد تلعب دوراً حيوياً
يف م�سار النقا�شات الثاين .ومن الأمثلة على ذلك الهدنة امل�ؤقتة التي ح ّققتها اململكة العربية
ال�سعودية مع احلوثيني يف  15كانون الأول/دي�سمرب  .2015ولي�س ثمة دليل على �أن منظمات
املجتمع املدين �ست�ساعد يف حوار �سيا�سي ،مع �أنها �ستقوم بدور حيوي يف نقا�شات مرحلة ما
بعد انتهاء ال�صراع.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة .مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات املتحدة.
مهمتنا ،التي تعود �إىل ما يزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم عن طريق
التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�شرة مع �صانعي
القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي تعمل يدً ا بيد ،تو ّفر فوائد
ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتعددة التي تقدمها حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية
والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة وبني التحليل املقارن
الثاقب للم�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية يف العامل العربي .ومن
املف�صلة وا�ستك�شاف الق�ضايا الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج
خالل الدرا�سات القطرية ّ
كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات
باللغتني العربية واالنكليزية مبنية على فهم عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج
كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني
يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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