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ملخ�ص
على النقي�ض مما ميكن �أن تعك�سه االحتجاجات املتوا�صلة يف �أرجاء ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،التزال امللكيات والأ�سر احلاكمة تتمتّع بدرجة ا�ستثنائية من ال�شرعية يف نظر �شعوبها.
معظم املواطنني يف امللكيات العربية يرغبون يف �أن تطال التغيريات حكوماتهم ال النظام ب�أكمله.
وهذا الأمر يتيح فر�ص ًة للحكام كي ي�سريوا على طريق �إ�صالح �سيا�سي �أ�شمل من دون �أن يخ�سروا
عرو�شهم ،وكي يحظوا بالثناء وال�شعبية يف الداخل كما اخلارج.
لكن �أي ًا من امللكيات مل يبذل جهد ًا لتحقيق هذه الغاية .فهذه امللكيات الت�سعى �إىل ا�ستغالل
�شرعيتها فعلي ًا للمبا�شرة بعملية �إ�صالح يتم الإ�شراف عليها من فوق؛ عملي ٍة من �ش�أنها تفادي ت�صاعد
املطالب من حتت .ه�ؤالء احلكام مل يتق ّبلوا �أن التغيري الذي ّ
يلف املنطقة هو تغيري عميق ،و�أن الفر�صة
الوحيدة ال�سانحة لهم ليقودوا بلدانهم نحو برنامج �إ�صالحي حازم لن تدوم �إىل الأبد.
لقد اتّخذت جميع امللكيات خطوات لتهدِّ ئ مواطنيها ،لكنها �إما و ّفرت لهم منافع مادية يف حماولة
ال�سرت�ضائهم ،و�إما �أدخلت �إ�صالحات �ض ّيقة النطاق المتنحهم �إال �صوت ًا حمدود ًا يف جمال احلوكمة.
هذه التدابري ال�سيا�سية تراوحت بني �إجراءات �شجاعة ظاهري ًا لكن حمدودة يف الواقع يف املغرب،
�إىل �أخرى مرت ّددة وغري واثقة يف الأردن ،وغابت عملي ًا يف البلدان اخلليجية .وماعدا القليل من
اال�ستثناءات اجلزئية ،اليبدو �أن امللكيات العربية ت�سري ببلدانها جّ
باتاه احلكومات التمثيلية التي
املحتجون.
يطالب بها
ّ
املحتجون يطالبون مبلكية د�ستورية حقيقية ،اليزال الوقت
وبا�ستثناء البحرين ،البلد الوحيد حيث
ّ
متاح ًا للملكيات العربية كي تغيرِّ م�سارها .فاخلطورة �أق ّل �إذا حت ّركت الآن ومل تنتظر �إىل �أن ت�صبح
املطالب عارمة فتنزلق �إىل عملية تغيري خارجة عن ال�سيطرة� .إن �شرع ّيتها� ،إذ ًا ،على ّ
املحك ،وهي
على الأرجح �ستواجه حتديات �أ�ش ّد ما مل تتح ّرك قريب ًا.



مقدمة
حظيت الفكرة ب�أن �إقدام الأنظمة ا َمل َل ِكية العربية على �إ�صالحات �سيا�سية قد يكون �أ�سهل بكثري
من قيام الأنظمة اجلمهورية بذلك ،بدرجة من ال�شعبية دوم ًا .واملحاججة هنا كانت تقوم على �أن
خا�صية كامنة فيها ،ت�سمح لها بالإ�صالح ب�شكل �أكرث ُي�سر ًا من اجلمهوريات.
امللكيات لديها ميزة �أو ِّ
ملاذا؟ لأن امللك ي�ستطيع �أن يتخلى عن الكثري من �سلطته ال�سيا�سية ،البل حتى عنها كلها ،ومع ذلك
يبقى ملك ًا ،مع كل مايت�ضمنه ذلك من ثروة وجاه .هذا يف حني �أن الرئي�س ،يف املقابل ،ي�صبح مواطن ًا
عادي ًا حاملا ينزلق �صوجلان ال�سلطة من يده.
ثم جاء رد فعل امللكيات العربية الثماين على االنتفا�ضات التي هزّت املنطقة العام  2011ليثبت �أن
هذه امللكيات والأ�سر احلاكمة يف العامل العربي التزال تتمتع بالفعل بدرجة ا�ستثنائية من ال�شرعية
يف نظر مواطنيها .وهذا و َّفر لها الفر�صة لتد�شني انطالقة
نحو �إ�صالح �سيا�سي وا�سع النطاق من دون خ�سارة عرو�شها،
مل تكن امللكيات العربية متيل �إىل الإفادة مما حتوزه
حتظى يف خ�ضمه بالثناء والإطراء يف الداخل كما اخلارج.
من �شرعية لدفع بالدها قدم ًا نحو احلكم الدميقراطي
بيد �أن ردود الفعل نف�سها هذه ك�شفت النقاب عن �أن امللكيات
املحتجون العرب.
به
يطالب
الذي
ّ
العربية ،عدا حفنة ا�ستثناءات ،مل تكن متيل �إىل الإفادة من
هذه ال�شرعية لدفع بالدها قدم ًا نحو احلكم الدميقراطي
املحتجون العرب.
الذي يطالب به
ُّ
�صحيح �أن كل امللكيات العربية اتخذت خطوات ال�سرت�ضاء مواطنيها� ،إال �أنها فعلت ذلك من
خالل تزويدهم باملنافع املادية �أو من خالل ا�ستحداث �إ�صالحات �ض ِّيقة منحتهم �صوت ًا حمدود ًا
يف حوكمة بالدهم .وقد تراوحت الإ�صالحات ال�سيا�سية بني �إجراءات كانت �شجاعة ظاهري ًا لكنها
يف الواقع حمدودة يف املغرب ،وبني �أخرى مرتددة وغري واثقة يف الأردن� ،إىل عملي ًا ال�شيء يف
البلدان اخلليجية .وهكذا تبينَّ �أن امللكيات الت�سعى �إىل الإفادة من �شرعيتها لتد ُّبر �أمر عملية �إ�صالح
ُم�سيطر عليه من فوق ،من �ش�أنها جت ُّنب ت�صاعد املطالب من حتت .ونتيجة لذلك ،قد تت�آكل �شرعيتها
و�ستواجه على الأرجح حتديات �أكرث ح ّدة يف امل�ستقبل.

املغرب :موا�صلة ا�ستباق االحتجاجات؟
وحده من بني امللوك العرب� ،سارع امللك املغربي حممد ال�ساد�س �إىل تب ّني �أجندة �إ�صالحات
�سيا�سية هامة ،حاملا اندلعت االحتجاجات يف � 20شباط/فرباير  .2011وهو �سعى �إىل نزع فتيل
مطالب التغيري عرب مو�ضعة نف�سه يف طليعة حركة الإ�صالح .ويف غ�ضون �أ�سبوعني �إثنني من بدء





الأنظمة املَلَكِية العربية:فر�صة للإ�صالح ،ملّا حُتقق بعد

االحتجاجات يف ال�شارع املغربي� ،أعلن امللك عن د�ستور جديد �سيتم و�ضع م�سودته و�س ُيعر�ض على
ا�ستفتاء �شعبي ،على �أن يلي ذلك يف وقت قريب انتخابات برملانية مب ِّكرة .واحلال �أن مقاربة حممد
مرت�سخ من ا�ستباق املطالب من حتت �إىل فوق عرب تقدمي �إ�صالحات
ال�ساد�س كانت تقتفي �أثر منط ِّ
حمدودة من فوق �إىل حتت؛ وهو منوذج م َّيز �أ�سلوب امللكية املغربية منذ الأيام الأخرية لعهد احل�سن
الثاين يف �أواخر الت�سعينيات .لكن اليزال من غري املعروف ما �إذا كان عر�ض امللك �سيلبي مطالب
النا�س يف اجلو امل�شحون �سيا�سي ًا للربيع العربي.

الد�ستور

يف � 9آذار/مار�س� ،أي بعد �أ�سبوعني بالتحديد من بدء مواكب االحتجاجات� ،أعلن امللك عن ّ
خطة
ل�صياغة د�ستور جديد ،على رغم احلقيقة ب�أن االحتجاجات يف البالد كانت حمدودة قيا�س ًا بتلك
التي اندلعت يف تون�س وم�صر .ولأنه حت َّرك ب�سرعة م�ستبق ًا املحتجني ،فهو متتع مبرونة تامة يف تقرير
من �سي�ضع وثيقة الد�ستور ،وبالتايل يف حتديد �إىل �أي مدى �ستذهب هذه الأخرية يف قولبة و�سبك
النظام ال�سيا�سي اجلديد .هذا يف حني �أن اجلدل امل�شحون باحل ّدة كان يه ّز م�صر والأردن حول ما
�إذا كان يجب �أن ُت�صاغ الد�ساتري من ِق َبل جمعية د�ستورية منتخبة �أم من ِق َبل جلنة مع َّينة قبل �إجراء
االنتخابات .وقد �أجاب عاهل املغرب على هذه الأ�سئلة بنف�سه قبل �أن ُتطرح :فالد�ستور يجب �أن تع ّده
جلنة من اخلرباء يع ِّينها امللك ويرئ�سها �أحد م�ست�شاريه هو عبد اللطيف املنوين .ولكي يجعل امللك
العملية م�شوبة بدميقراطية �أكرث قليال� ،أمر بت�شكيل �آلية �أُط ِلقَ عليها الت�سمية الغريبة «�آلية الر�صد»
�أو الدعم  . Mecanisme de suiviهذه الهيئة التي تر�أ�سها حممد معت�صم ،كان يفرت�ض �أن تخدم
كحلقة و�صل بني وا�ضعي الد�ستور ،من جهة ،وبني الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية وجمعيات
رجال الأعمال ومنظمات حقوق الإن�سان وغريها ،من جهة �أخرى .واحلقيقة �أن جلنة اخلرباء تل ّقت
العديد من املخطوطات ،بع�ضها كان م�سودات د�ستورية كاملة وبع�ضها الآخر كان جمرد اقرتاحات
حول نقاط رئي�سة .بيد �أن مدى امل�شاركة اقت�صر على ذلك وتوقف عند هذه املخطوطات املقرتحة ،فلم
ّ
تنظم مناق�شات متابعة ،وهيئة «الآلية» مل ُت�ست�شر ثانية �إىل �أن مت ا�ستدعاء �أع�ضائها يف  8حزيران/
يونيو لال�ستماع �إىل عر�ض �شفهي حول الد�ستور اجلديد .ثم �أن ه�ؤالء الأع�ضاء مل تقع عيونهم على
امل�سدودة املكتوبة للد�ستور �إال يف  16حزيران/يونيو� ،أي قبل يوم واحد من عر�ضها على ال�شعب.
الق�ضيتان الأكرث �إثارة للجدل يف �صياغة الد�ستور تعلقتا بهوية الدولة املغربية و�سلطة امللك ودوره.
وقد ق ّدمت الوثيقة �إجابة وا�ضحة حول ال�س�ؤال الأول وهو �أن املغرب ،ر�سمي ًا على الأقل ،جمتمع تعددي
يف جمال الدين ،واللغة ،والثقافة ،وب�أنه م�ستعد الحت�ضان هذه التعددية .واال�ستهالل يف الوثيقة
يحدد املغرب ب�أنه دولة �إ�سالمية .وتن�ص املادة الثالثة منها على �أن الإ�سالم هو دين الدولة .وهذا كان
�أمر ًا حتمي ًا لأن امللك املغربي ُيعترب «�أمري امل�ؤمنني» ،وبالتايل الدين ي�ش ِّكل دعامة �شرعيته و�سلطته.

مارينا �أوتاوي ومروان املع�شر

مع ذلك ،ي�ضمن الد�ستور �أي�ض ًا حرية املمار�سات الدينية لكل الأديان .وحني نقارن الد�ستور
املغربي اجلديد مبعظم الد�ساتري العربية ،التي تن�ص على �أن ال�شريعة هي �أحد م�صادر� ،إن مل يكن
الـ«م�صدر» ،للت�شريع ،جند �أنه (مثله مثل �سلفه الد�ستور ال�سابق) ليربايل للغاية .لكن من الهام هنا
الإ�شارة �إىل �أن التو�صية ب�أن ين�ص الد�ستور على �ضمان «حرية ال�ضمري» قد ُرف�ضت� .إذ متت املجادلة
ب�أن ال�سماح للنا�س بتغيري �إميانهم ،قد يفتح �صندوق �شرور يتع ّلق باالختيارات الفردية التي قد تكون
�أكرث خطر ًا من الدين ّ
املنظم.
كما يعرتف الد�ستور اجلديد بالأمازيغية كلغة ر�سمية ،على رغم االحتجاجات من �أن مثل هذا
االعرتاف قد يوهن الهوية العربية للمغرب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يت�ضمن الد�ستور �إ�شارة �إىل تعددية
النفوذ يف الثقافة املغربية ،من الثقافة الأندل�سية وب�شكل �أعم املتو�سطية� ،إىل ثقافة ال�شعب
ال�صحراوي ،كما �إىل الثقافتني امل�سيحية واليهودية.
بيد �أن الر�سالة املتع ِّلقة ب�سلطات امللك جاءت �أكرث غمو�ضا .وهذه بالطبع ق�ضية مركزية يف املغرب،
لأنها تحُ دد ما �إذا كان الق�صر �سيحتفظ ب�سيطرته على عملية التغيري ،وعلى دوزنة الإ�صالح كما
يرى منا�سبا ،و�أي�ض ًا على جت ُّنب االنتفا�ضات التي هزّت بلدان ًا �أخرى يف �شمال �إفريقيا .فالد�ستور
الينقل املغرب �إىل ملكية د�ستورية (�أو �إىل ملكية برملانية ،وفق
ُ
التعبري الذي يح ِّبذه املغاربة) ،حيث امللك اليحكم .فهذه مل تك من املمكن القول �أن الإ�صالح يف كل املجاالت �سيكون
ً
الن ّية .لكن الد�ستور يفر�ض بالفعل حدودا ر�سمية جديدة على ُمدار ًا ب�إحكام من ِق َبل العاهل.
�سلطة امللك ،حني ين�ص على �أنه يتعينَّ عليه �أن ُي�س ّمي «رئي�س
احلكومة»� ،أي رئي�س الوزراء كما هم معروف الآن ،من احلزب
الذي يفوز ب�أكرب ن�سبة من الأ�صوات يف االنتخابات .ومن جهة �أخرى ،يحفظ الد�ستور للملك ثالثة
جماالت حا�سمة  -الدين ،الأمن ،وقرارات ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية -بو�صفها تابعة ح�صري ًا له .وحني
تناق�ش مثل هذه الق�ضايا� ،سيرت�أ�س امللك جمل�س الوزراء ،الأمر الذي �سي�ضمن ب�شكل تلقائي �أن تكون
له الكلمة النهائية -ورمبا الكلمة الأوىل �أي�ض ًا -يف �أي قرار.
عالوة على ذلك ،يف امل�سافة بني حدين �أق�صيني هناك منطقة رمادية �شا�سعة ميكن فيها للربملان
واحلكومة �أن تكون لهما �سلطة وا�سعة �إذا ما قررتا ممار�ستها ،ولكن �أي�ض ًا حيث امللك ي�ستطيع التدخل
عرب الإعالن �أن هذا قرار ا�سرتاتيجي .على �سبيل املثال ،اليحوز امللك ا�سمي ًا على اليد العليا يف
ق�ضايا التعليم .فالقرارات يف هذا املجال �ستتخذها احلكومة برئا�سة رئي�س احلكومة .لكن �إذا ما
�أرت�أى امللك �أن ق�ضية تعليمية ما -على غرار التعديالت على املناهج -هي ق�ضية ا�سرتاتيجية ،ف�إنه
ي�ستطيع التدخل و�إعادة هذا الأمر �إىل زمام �سيطرته .امللك �أ�ص ُّر حتى الآن على دمغ ا�سمه على كل
ال�سيا�سات اجلديدة -كما حدث يف العام  2001حني �أعلن عن ت�شكيل جلنة ملكية ل�صياغة قانون
الأحوال ال�شخ�صية (التي تدير �ش�ؤون الزواج والطالق وغريها) بد ًال من قبول تو�صيات �سبق �أن
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و�ضعتها املنظمات الن�سائية ومنظمات املجتمع املدين الأخرى .واحلال �أن تراجع احتمال �أن يحاول
الربملان واحلكومة تو�سيع �صالحياتهما ،هو تاريخ قائم بذاته من ال�سلبية والر�ضوخ �إىل امللك يف
ال�سيا�سات املغربية .ويجادل هنا املحللون ب�أنه يف ظل الد�ستور القدمي ،كان ميكن للربملان واحلكومة
�أن متار�سا نفوذ ًا �أكرب بكثري مما فعلتا .وبالتايل ،من املمكن القول �أن الإ�صالح يف كل املجاالت
�سيكون ُمدار ًا ب�إحكام من ِق َبل العاهل املغربي.
لقد ُط ِرحت م�سودة الد�ستور يف ا�ستفتاء �شعبي يف �أول �أيلول�/سبتمرب .وكما كان متوقع ًا� ،أ ِّقرت
امل�سودة ب�سهولة .وقد ذكرت امل�صادر الر�سمية �أن  98،5باملئة من املقرتعني وافقوا على الوثيقة
اجلديدة ،و�أن ن�سبة االقرتاع كانت  73يف املئة .بيد �أن هذا الن�صر الكا�سح يف اال�ستفتاء �س ُي�ضعف،
بدل �أن يعزز ،الفر�ص ب�أن يتم تطبيق الد�ستور بالكامل� .إذ �أن غياب النقا�ش حول الد�ستور اجلديد،
ي�شي ب�أن االقرتاع كان مبثابة �إعالن ثقة بامللك وبقيادته �أكرث من كونه بيان دعم ملجموعة القواعد
التي ُيتوقع �أن يتق َّيد بها امللك.

مايتعدى الد�ستور
الواقع �أن ثمة احتما ًال حقيقي ًا ب�أال يلي الد�ستور اجلديد �أي �إ�صالح �سيا�سي حقيقي .وهذا بدوره
قد يلقي بظالله على امل�ستقبل .فب�سبب الغمو�ض الذي يلف الن�ص املتع ِّلق ب�سلطات العاهل املغربي،
حتد من
اليزال يف مقدور هذا الأخري االحتفاظ ب�سيطرته على معظم القرارات �إذا مل يتع َّر�ض �إىل ٍ
االحزاب ال�سيا�سية يف الربملان �أو من املعار�ضة خارج الربملان .واملع�ضلة هنا �أن العديد من الأحزاب
القدمية هي �أحزاب َق ْ�صر التنوي قط حتدي حممد ال�ساد�س .ثم �أن �أحزاب املعار�ضة خالل حقبة
احل�سن الثاين ،خا�صة حزب اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكي للقوى ال�شعبية الذي كان ذو ميول ي�سارية
يف ال�سابق ،خ�سرت الكثري من ديناميكيتها ،ويبدو �أن القادة
ثمة احتمال حقيقي ب�أال يلي الد�ستور اجلديد �أي
امل�سنني لهذين احلزبني غري مهتمني بقلب الواقع الراهن.
�إ�صالح �سيا�سي حقيقي .وهذا بدوره قد يلقي بظالله
�إ�ضافة �إىل ذلك ،لي�س حزب الأ�صالة واملعا�صرة اجلديد قوة
على امل�ستقبل.
ميكن �أن حتاول حتويل الربملان �إىل �سلطة موازنة ل�سلطة امللك.
فهذا احلزب ،الذي �أطلقه وزير الداخلية فواد علي حلمي وهو
�صديق �شخ�صي للملك ،ح�صد �أكرب عدد من مقاعد املجال�س
املحلية ،والأهم �أنه حقق وجود ًا قوي ًا يف الربملان من دون التناف�س يف االنتخابات الربملانية ،بفعل
االندماجات ،والتحالفات التي �أقامها احلزب ،عالوة على تغيرُّ والء �أع�ضاء يف �أحزاب �أخرى .ويف
خالل التح�ضري النتخابات � 2011ش ّكل هذا احلزب (الذي ُينظر �إليه على نطاق وا�سع على �أنه حزب
امللك) «التحالف من �أجل الدميقراطية» باال�شرتاك مع ثالثة �أحزاب ق�صر قدمية (التجمع الوطني
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للأحرار ،واالحتاد الد�ستوري ،واحلركة ال�شعبية) ومع �أربعة �أحزاب �صغرية متباينة (احلزب
اال�شرتاكي ،حزب العمل ،حزب الي�سار الأخ�ضر ،وحزب النه�ضة والف�ضيلة والإ�سالمي) .بيد �أن
جمموعة الثمانية هذه ،كما بات ُيطلق على التحالف� ،أخفقت يف ك�سب غالبية الأ�صوات ،وبالتايل
فهي �ستبقى يف �صفوف املعار�ضة .وب�صفتها هذه فهي �ستتحدى حتم ًا احلكومة ،لكن لي�س امللك.
لكل هذه االعتبارات ،احتمال �إفادة الربملان من ال�سلطات الأو�سع التي ُم ِنحت له يف ظل الد�ستور
اجلديد ،يعتمد على احلزب الذي فاز ب�أكرث الأ�صوات يف االنتخابات الربملانية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2011وهو حزب العدالة والتنمية .وكما يتط ّلب الد�ستور اجلديد� ،سيتعينَّ على امللك ت�سمية
الأمني العام لهذا احلزب ،عبد الإله بنكريان ،رئي�س ًا للوزراء .ويف حني �أن جناح هذا احلزب الإ�سالمي
ُيقلق العلمانيني املغاربة� ،إال �أنه من غري املحتمل يف الواقع �أن يربز احلزب كمح ِّبذ قوي للتغيري.
فهو� ،أو ًال ،ي�سيطر على  107مقاعد فقط من �أ�صل  395مقعد ًا
يف الربملان ،فيما حتل جمموعة الثمانية يف املرتبة الثانية
بفارق قليل مع �سيطرتها على  101مقعد .وبالتايل� ،سيكون يبدو املغرب منوذج ًا قد ُتن�صح كل امللكيات العربية
على حزب العدالة والتنمية �أن يتحالف مع حزب اال�ستقالل ب�أن حتذو حذوه ،مو ّفر ًا در�س ًا حول كيف ميكن لإ�صالح
و�أحزاب �أخرى �أ�صغر .ثاني ًا� ،أعلن هذا احلزب مرار ًا وتكرار ًا حمدود من فوق �إىل حتت� ،إذا ما ُط ِّبق ب�سرعة ولباقة،
�أن �أحد �أهدافه الرئي�سة هو �أن يكون مقبو ًال كالعب �سيا�سي �أن ي�ستبق ال�ضغوط من حتت املطالبة بتغيري جذري.
�شرعي ،وب�أن ي�صبح مندجم ًا بالكامل يف النظام ال�سيا�سي.
هذه الرغبة يف االندماج كانت وا�ضحة يف الربملان الأخري،
موال
حيث فاز احلزب بثاين �أكرب عدد من املقاعد يف انتخابات  .2007فهو ت�ص َّرف كحزب معار�ض ٍ
�إىل حد كبري ،ومل ميار�س قط الكثري من ال�ضغوط من �أجل التغيري ،على رغم التزامه النظري ببلورة
برملان �أقوى.
لقد فاز امللك بو�ضوح يف اجلولة الأوىل من حرب الإ�صالح؛ وواجه بنجاح بداية االحتجاجات من
حتد خطري ل�سلطته ومنح البالد
خالل مو�ضعة نف�سه قبل املحتجني م�ستبق ًا مطالبهم .وهو جت َّنب �أي ٍ
د�ستور ًا جديد ًا يبدو جيد ًا على الورق لكنه ال ُيجربه على التخلي عن الكثري من �سلطاته� .إن �شرعية
امللك ال�شخ�صية مل مت�س .ومن الناحية ال�سطحية على الأقل ،يبدو املغرب منوذج ًا قد ُتن�صح كل
امللكيات العربية ب�أن حتذو حذوه ،مو َّفر ًا در�س ًا حول كيف ميكن لإ�صالح حمدود من فوق �إىل حتت،
�إذا ما ُط ِّبق ب�سرعة ولباقة� ،أن ي�ستبق ال�ضغوط من حتت املطالبة بتغيري جذري.
لكن ،ثمة عوامل عدة قد حت ِّول ن�صر امللك �إىل خ�سارة �صاعقة .فالد�ستور اجلديد ف�شل يف �إقناع
غالبية املغاربة ب�أن الربملان العتيد �سيلعب دور ًا هاما .ثم �أن االقبال على االقرتاع بلغ  45يف املئة
فقط� .صحيح �أن هذا كان �أف�ضل من العام  2007حني كانت ن�سبة املقرتعني  37يف املئة� ،إال �أن هذه
مل تكن �أي�ض ًا عالمة كا�سحة على وجود دعم للعملية االنتخابية .والواقع �أنه قبل االنتخابات الربملانية،
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كان املثقفون يجادلون ب�أنه �إذا ماكانت ن�سبة املقرتعني �أقل من  50يف املئة ،فهذا �سي�ش ِّكل رف�ض ًا
لإ�صالحات امللك ،و�سيكون مبثابة ر�سالة ب�أن املطلوب �أكرث .عالوة على ذلك ،وكما يف  ،2007عمد
العديد من املقرتعني �إىل ت�شويه �أوراق اقرتاعهم كداللة احتجاج.
بيد �أن الأهم على املدى البعيد هو احتمال يقظة املعار�ضة من خارج الربملان ،مبا يف ذلك حركة
 20فرباير واجلواد املفاجيء دوم ًا يف �سياقات ال�سيا�سات املغربية حركة العدل والإح�سان .لقد
تع َّهدت حركة  20فرباير مبوا�صلة الن�ضال من �أجل �إ�صالحات �أعمق ،لكنها حتى الآن مل جتتذب
�سوى دعم قليل ،حيث �أن املظاهرات يف مدينة الدار البي�ضاء ال�صاخبة نادر ًا ما اجتذبت �أكرث من
ب�ضعة �آالف حمتج .لكن ،خلف هذه املظاهرات الك�سولة يرت ّب�ص الكثري من االمتعا�ض .فاملغرب يعاين
من الأمرا�ض االقت�صادية نف�سها التي تواجهها البلدان العربية غري املنتجة للنفط :ن�سبة البطالة
املرتفعة ،خا�صة بني ال�شبان؛ النمو البطيء الذي ينبيء مب�ستقبل قد يزداد �سوء ًا؛ مقارنات وا�ضحة
وفاقعة بني االغنياء والفقراء؛ والف�ساد .هذه امل�شاكل تربز على خلفية معلومات تتوافر ب�شكل ّ
مطرد
ُتظهر للنا�س �أنه يف الإمكان جت ّنب م�صائرهم ال�سلبية .وهذه النقطة الأخرية وا�ضحة ب�شكل فاقع
يف مدن الأكواخ ال�شا�سعة التي تز ِّنر املدن ،ويف �أدغال احلديد املم ّوج ال�صد�أ وال�صفائح البال�ستيكية
متداع يعلوه ،مع ذلك� ،صحن ف�ضائي �أبي�ض �صغري.
حيث كل م�سكن خرب ٍ
رمبا الأكرث �أهمية من حركة  20فرباير نف�سها هي املنظمات التي تدعمها ،وعلى وجه اخل�صو�ص
العدل والإح�سان التي ُتعترب �أكرب منظمة �إ�سالمية يف البالد (على رغم �أن تعداد ع�ضويتها غري
متوافر) .فهذه املجموعة ترف�ض اال�شرتاك علن ًا يف العملية ال�سيا�سية لأنها التقبل �شرعية النظام
امللكي ،وال دور امللك كـ«�أمري م�ؤمنني» ،وال النظام ال�سيا�سي الذي تعتربه فا�سد ًا �إىل حد كبري .لكن،
ويف حني �أنها تعرب عن دعمها حلركة  20فرباير� ،إال �أنها وا�صلت الوقوف جانب ًا .وعلى رغم �أنها
الت�شجع �أع�ضاءها على اال�شرتاك يف املظاهرات� ،إال ان يف و�سعها �أن ت�صبح �سريع ًا العب ًا �إذا ما
ا�ست�ؤنفت االحتجاجات .وهذا ميكن �أن يغيرِّ قواعد اللعبة.
لقد فاز امللك حتم ًا باملعركة الأوىل ،كما �أ�سلفنا ،لكن ح�صيلة احلرب التزال جمهولة �إىل حد
كبري.

الأردن :ان�سياق ُمرتدد نحو الإ�صالح
رد فعل الأردن على االحتجاجات املحلية واالنتفا�ضات يف املنطقة ،كان �أكرث تردد ًا بكثري من رد
املغرب .ففي حني حت َّرك امللك حممد ال�ساد�س ب�شجاعة ُم�ستبق ًا املحتجني من خالل �إدخال �إ�صالحات،
مل يقرتح امللك عبد اهلل حتى الآن �سوى �إ�صالح على مراحل و�شيئ ًا ف�شيئا� .صحيح �أن الأردن مل ي�شهد
مظاهرات وا�سعة النطاق� ،إال �أن االحتجاجات كانت حدث ًا متوا�صال .وقد ترواحت املطالب بني ماهو
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�سيا�سي ،مثل الدعوات �إىل �إعادة توزيع ال�سلطة بني الأفرع الثالثة للحكم ،وبني ماهو اقت�صادي،
مبا يف ذلك املطالب بامل�ساواة االجتماعية وبذل اهتمام �أكرب باملناطق الريفية خارج العا�صمة .وقد
عينَّ امللك جلنتني� ،أنيط بالأوىل تغيري القانون االنتخابي و ُك ِّلفت الثانية باقرتاح تعديالت د�ستورية،
وذلك كا�ستجابة جزئية ملثل هذه املطالب ،لكن لي�س ثمة بعد خطة �سيا�سية �أو اقت�صادية بعيدة املدى
ملواجهة كل هذه التحديات.
على �أي حال ،الفارق بني مقاربتي الأردن واملغرب يعك�س التباين العميق بني نظاميهما ال�سيا�سيني.
فاملغرب لديه نظام حزبي َح َ�سن التطور ،مايخلق برملان ًا ت�ستطيع فيه الأحزاب �أن تلعب دور ًا حمتم ًال
ذا معنى .هذا يف حني ُيعيق قانون االنتخاب و�سيا�سات النخبة احلاكمة ت�ش ُّكل �أحزاب �سيا�سية حقيقية
يف الأردن .ثم �أن العاهل املغربي كان قادر ًا على الإعالن ب�أنه �سيقبل نتائج االنتخابات يف جمال
اختيار رئي�س الوزراء ،هذا يف حني �أن امللك يف الأردن مل يف�شل يف �إبداء مثل هذا الأعالن وح�سب،
بل مل يكن يف و�سعه �أي�ض ًا �أن يفعل لأن ثمة حاجة لأن تتطور الأحزاب �أوال.

�إحباط وا�سع النطاق

يتمتع الأردن بنظام �سيا�سي �أكرث انفتاح ًا من العديد من البلدان املجاورة ،حيث توجد فيه �أحزاب
�شرعية ،و�سقف حرية �صحافة �أعلى ،وقيادة تتمتع بال�شرعية .وهذا �سمح للمظاهرات ال�سلمية
وال�صغرية ب�أن تنطلق ،ما �أ ّدى �إىل تنفي�س الغ�ضب .لكن ،من الناحية ال�سلبية ،احتواء مثل هذا
الغ�ضب قد مينع احلكومة �أي�ض ًا من �إجراء تقييم �سليم مل�ضاعفات مايحدث يف العامل العربي برمته،
ومن املبا�شرة بعملية منهجية جدِّ ية لتحقيق الإ�صالح .بد ًال من
ذلك حتاول احلكومة التح ّرك وفق احلدود الدنيا.
تر َّكزت مطالب املحتجني يف الأردن على التغيري من
لقد تر َّكزت مطالب املحتجني يف الأردن على التغيري
داخل النظام ،ال على تغيري النظام نف�سه .ويف حني
من داخل النظام ،ال على تغيري النظام نف�سه ،وهذا لأن كل
جدية يف
�أن العديدين يريدون حتقيق تغيريات ّ
القواعد ال�شعبية يف البالد تدعم بقوة امل�ؤ�س�سة امللكية .ويف
هيكلية احلوكمة� ،إال �أنهم يريدون �أي�ض ًا �أن يكون امللك
حني �أن العديدين يريدون حتقيق تغيريات جدِّ ية يف هيكلية
هو من يقود عملية الإ�صالح.
احلوكمة� ،إال �أنهم يريدون �أي�ض َا �أن يكون امللك هو من يقود
عملية الإ�صالح.
وعلى رغم �أن النظام امللكي يوا�صل كونه مالءة �أمنية لكل الأردنيني بغ�ض النظر عن جذورهم-
مو ِّفر ًا بذلك احلماية ملختلف املجموعات الإثنية� ، -إال �أن االحباط كان يتنامى يف ال�سنوات الأخرية.
فالنا�س �أثبطوا من نظام وعد كثري ًا وغالب ًا بالإ�صالح ال�سيا�سي يف املا�ضي ،لكن من دون تنفيذ ج ّدي.
كما �أن الإ�صالحات االقت�صادية ُط ِّبقت من دون نظام من ال�ضوابط والتوازنات .وي�شعر العديد من
الأردنيني �أن فوائد مثل هذا الإ�صالح �سقطت يف �أح�ضان حفنة نخبوية بدل �أن تطال جمموع ال�شعب.
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كما �أنهم تعبوا من عناد الطبقة ال�سيا�سية واالجتماعية التي تفيد من النظام الريعي (حيث الوالء
ُي�شرى باملنافع والعطايا) ،والتي حتبط بنجاح �أي �إ�صالحات قد ت�ست�أ�صل مزاياها وتقيم مكانها
نظام ًا ي�ستند �إىل معايري الكفاءة (.)1
وحدون وراء دعوة احلكومة �إىل مكافحة الف�ساد ،الذي يعتقد الكثريون �أنه تفاقم ب�شكل
الأردنيون ُم َّ
كبري خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية  -وفق تقرير منظمة ال�شفافية الدولية حول م�ؤ�شر مدركات
الف�ساد ،هبط الأردن من املرتبة ( 37من بني  178بلدا) �إىل املرتبة ( 56من بني  182بلدا) يف
الفرتة بني  2003و .2011ويريد النا�شطون م�أ�س�سة التغيريات يف النظام كي ميكن ا�ستئ�صال الف�ساد
من جذوره ،ولي�س فقط معاقبة الفا�سدين حني يقب�ض عليهم متلب�سني.
�أما بالن�سبة �إىل ق�ضايا �أخرى ،فالزال الأردنيون منق�سمني وفق خطوط �صدع متعددة :لي�س فقط
بني ال�شرق �أردنيني وبني الفل�سطينيني (كما ي�شدد املحللون دوم ًا بطريقة تب�سيطية) بل �أي�ض ًا بني
الفقراء والأغنياء ،وبني ال�سكان املدينيني والريفيني .بع�ض املطالب تر ِّكز على �ش�ؤون �سيا�سية مثل
�إعادة توزيع ال�سلطة بني الأفرع الثالثة للحكم ،وعلى طريقة �أخرى الختيار رئي�س الوزراء واحلكومة.
ثم �أن الدور املتزايد الذي تلعبه �أجهزة املخابرات يف خمتلف مناحي احلياة يف البالد -الذي يتجاوز
بكثري احلاجات الأمنية� -أ�سفر عن �شعور باملرارة لدى قطاعات وا�سعة من املجتمع الأردين .ولذا،
فقد دعا املحتجون �إىل احلد من دور هذه الأجهزة يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
لقد ازدادت الفجوة بني الفقراء والأغنياء كنتيجة لل�سيا�سات االقت�صادية التي اعتُرب �أنها ت�صب
يف �صالح النخبة ،فيما هي ُتهمل املناطق خارج العا�صمة .وهذا ماحفز املطالبات ب�إحراز تقدم على
�صعيد العدالة االجتماعية واالقت�صادية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،باتت املحافظات الأفقر تدعو �إىل
توزيع �أكرث عد ًال للموارد وفر�ص عمل �أكرب.
وكما يف كل البلدان العربية ،وجد االحباط وا�سع النطاق تعبريه يف ارتفاع وترية حركة ال�شباب
الن�شطة .ويف حني �أن العديد من ال�شبان يف البلد واعون �سيا�سيا ،ومدركون حلقوقهم ،وبارعون
يف االنرتنت ،وغري خائفني من طرح ق�ضايا من دون كابح� ،إال �أنه ينق�صهم التنظيم ال�سيا�سي.
لكن ،وعلى رغم �ضعفها ،مت َّكنت احلركة ال�شبابية يف بع�ض
تخطي الأحيان من ّ
متكّنت احلركة ال�شبابية يف بع�ض الأحيان من ّ
تخطي كل اخلطوط الإثنية .ولذا ،فهي متتلك
كل اخلطوط الإثنية ،وهي متتلك �إمكانية لعب دور
�إمكانية لعب دور متزايد الأهمية يف م�ستقبل البالد ،خا�صة
متزايد الأهمية يف م�ستقبل البالد ،خا�صة حني
حني ن�ضع يف االعتبار �أن  70باملئة من ال�سكان هم دون �سن
ن�ضع يف االعتبار �أن  70باملئة من ال�سكان هم دون �سن
الثالثني .هذا بالطبع �إذا ماجنحت هذه احلركة يف تنظيم
الثالثني.
نف�سها �سيا�سي ًا وانف�صلت عن اخلطوط التقليدية الإثنية،
وال َق َب ِلية ،والدينية.

مارينا �أوتاوي ومروان املع�شر

جهود الإ�صالح ال�سيا�سي منذ كانون الثاين/يناير 2011

لقد �أجربت االنتفا�ضات العربية ،معطوفة على املظاهرات املنتظمة يف الأردن (و�إن كانت
االحتجاجات يف الأردن �أ�صغر حجم ًا مقارنة بالبلدان العربية الأخرى) النخبة ال�سيا�سية على
التح ّرك ،على الأقل ب�شكل هام�شي ،بعيد ًا عن خطابها املن ّمق والتملقي املنتظم حول الإ�صالح الذي
اليخدم �سوى م�صاحلها .ف�أو ًال ،وقبل كل �شيء ،من �ش�أن قانون انتخاب جديد �أن يكون حجر الزاوية
لأي عملية �إ�صالح ج ّدي .ذلك �أن نظام �شخ�ص واحد� -صوت واحد يف البالد ي�سمح للناخبني باختيار
مر�شح واحد فقط ،حتى ولو �أن العديدين ُينتخبون من كل دائرة .ومثل هذا النظام ُيحابي النخب
ال َق َب ِلية والوجهاء املحليني ،فيما ُيثبط ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية .وهذا� ،إ�ضافة �إىل التالعب بتق�سيم
الدوائر االنتخابية خلدمة �أطراف مع ّينة� ،أنتج برملانات �ضعيفة بنيوي ًا وغري متثيلية .فالدوائر
االنتخابية ُم�ص َّممة لزيادة عدد �أع�ضاء الربملان من املناطق ال َق َب ِلية والريفية -الذين هم تقليدي ًا
معتمدون على خدمات الدولة -على ح�ساب �أولئك الذين هم من املدن والبلدات .وما مل يتغيرَّ هذا
النظام� ،سيبقى الربملان حتت هيمنة العنا�صر ال َق َب ِلية �أو املر�شحني امل�ستقلني ،ولي�س ب�إ�شراف �أع�ضاء
الأحزاب ال�سيا�سية ،ماي�ؤدي �إىل �إدامة وت�أبيد منوذج الدولة الريعية.
يف � 14آذار/مار�س� ،أن�ش�أ امللك جلنة احلوار الوطني ملناق�شة نظام االقرتاع املثري للجدل .وقد
�أو�صت هذه اللجنة ب�إلغاء �صيغة �شخ�ص واحد� -صوت واحد ،وهذه كانت خطوة هامة .لكن ،لي�س
من املحتمل ،من �سوء احلظ� ،أن ُتنتج هذه التعديالت الثانوية برملانات ت�ستند �إىل �أحزاب �سيا�سية
قوية يف امل�ستقبل املنظور ،مامل ي�شمل نظام االقرتاع املختلط الذي تدعو �إليه اللجنة �أكرث من جمرد
تخ�صي�ص احلد الأدنى من املقاعد للوائح الوطنية .وحتى كتابة هذه ال�سطور ،مل تتم ترجمة هذه
التعديالت ،على رغم حمدوديتها ،يف �شكل قانون انتخابي جديد .و�سبق حلكومة رئي�س الوزراء عون
اخل�صاونة ان �أعلنت ب�أن هذا القانون لن يكون جاهز ًا لطرحه على الربملان قبل �آذار/مار�س املقبل.
واحلال ان �إحدى الق�ضايا الرئي�سة التي ت�ؤ ِّثر على حديث الإ�صالح يف الأردن تكمن يف ه�شا�شة
الهوية الوطنية الأردنية امل�شرتكة .فبعد � 65سنة من اال�ستقالل ،و� 60سنة على منح الفل�سطينيني
الالجئني من حرب  1948املواطنة الأردنية الكاملة ،التزال
هذه الق�ضية من دون حل �سيا�سيا .و ُيعترب النقا�ش العام حول
ق�ضية الهوية مدعاة انق�سام وغالب ًا مايغ�شى الطابع االنفعايل �إحدى الق�ضايا الرئي�سة التي ت�ؤ ِّثر على حديث الإ�صالح
على الإ�شارات املو�سمية �إليها ،فيما النقا�شات العقالنية يف الأردن تكمن يف ه�شا�شة الهوية الوطنية الأردنية
او البناءة نادرة .عالوة على ذلك� ،أ ّثر عدم �إيجاد ت�سوية امل�شرتكة.
لل�صراع العربي -الإ�سرائيلي على وجه اخل�صو�ص على تط ُّور
هوية وطنية حديثة و�صح ّية؛ كما �أن العديدين ا�ستخدموا هذا
ال�صراع بطريقة مربرة وغري مربرة على حد �سواء لإعاقة عملية الإ�صالح ال�سيا�سي .ف�أردنيو ال�ضفة
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ال�شرقية يخ�شون من ت�ضع�ضع الهوية «الأردنية لل�ضفة ال�شرقية» �إذا ما �أدى القانون االنتخابي �إىل
برملان �أكرث متثي ًال ي�شمل مزيد ًا من الأردنيني من ذوي الأ�صول الفل�سطينية؛ فيما الأردنيون من �أ�صل
فل�سطيني ي�شكون من �أنهم غري ممُ ّثلني بالكامل .وقد مال النقا�ش حول هذه امل�س�ألة بني كال الطرفني
لأن يكون م�شحون ًا للغاية ،يف حني �أن الدولة مل تكن قادرة على معاجلة امل�شكلة ب�شكل �صحيح .كما
�أن جلنة احلوار الوطني مل تكن قادرة على جمابهة م�س�ألة الهوية الوطنية ،وف�شلت جمدد ًا يف حتديد
من هو الأردين.
يف حماولة �أخرى لتلبية مطالب املحتجني ،عينَّ امللك يف  27ني�سان�/إبريل جلنة حول التعديالت
الد�ستورية �أنيط بها اقرتاح تغيريات جديدة يف د�ستور غالب ًا ما ُعدِّ ل يف املا�ضي .بيد �أن امل�شككني
الحظوا �أن التعديالت عزَّزت عادة ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية،
وهو نقي�ض مايريده املحتجون.
اللجنة الد�ستورية بلورت جمموعة من التو�صيات التي مت �إقرارها مع بع�ض التعديالت من جانب
غرفتي الربملان يف نهاية �أيلول�/سبتمرب .التعديالت الأخرية كانت �إيجابية وهامة على رغم �أن
�أع�ضاء اللجنة ،ويف حني �أنهم يحظون باحرتام ،مل يكن بينهم �أي من ممثلي املعار�ضة .وقد تطرقت
التعديالت �إىل مطالب لطاملا طرحتها جمموعات الإ�صالح والر�أي العام ،وهي ت�شمل �إن�شاء حمكمة
د�ستورية للتدقيق بد�ستورية القوانني والتنظيمات؛ و�إقامة جلنة انتخابية م�ستقلة كي حتل مكان وزارة
الداخلية يف تنظيم االنتخابات؛ وحت�سني احلريات املدنية ،وحظر التعذيب يف �أي �شكل من الأ�شكال؛
واحلد من قدرة احلكومة على �إ�صدار القوانني امل�ؤقتة خارج دورات انعقاد الربملان .عالوة على ذلك،
ح َّددت التعديالت �صالحية حمكمة �أمن الدولة يف ق�ضايا اخليانة العظمى ،والتج�س�س ،والإرهاب؛
ن�صت
و�أ�شارت �إىل �أنه يف ماعدا هذه التهم ،يتعينَّ حماكمة املواطنني �أمام حماكم مدنية .ثم �أنها ّ
على �أنه الميكن حل الربملان من دون ا�ستقالة احلكومة �أي�ضا ،و�أنه لن يكون من حق رئي�س الوزراء
املقال �أو امل�ستقيل �إعادة تعيينه.
على رغم كل ذلك ،افتقرت التعديالت �إىل جملة اجراءات �ضرورية� :إذ يف حني �أن امللك ّف ّقد
قدرته على ت�أجيل االنتخابات �إىل �أجل غري ُم�س َّمى� ،إال �أن كل �صالحياته الأخرى بقيت كما هي .وعلى
�سبيل املثال ،امللك اليزال ُيعينِّ و ُيقيل رئي�س الوزراء وجمل�س الأعيان .وعلى رغم �أن اللجنة الد�ستورية
ناق�شت فكرة �إ�ضافة اجلندر (جن�س الفرد) �إىل الئحة الفئات املحظور ممار�سة التمييز �ضدها� ،إال
�أنها اختارت �إبقاء اجلندر خارج الالئحة لأ�سباب دينية و�سيا�سية .و�أخري ًا ،وفيما مت احلد ب�شكل
طفيف من دور �أجهزة الأمن يف ال�ش�أن ال�سيا�سي من خالل بع�ض التعديالت� ،إال �أنه مل ُيكبح(.)2
جهود الإ�صالح االقت�صادي منذ كانون الثاين/يناير 2011

على رغم �أن الإ�صالح ال�سيا�سي كان حمدود ًا حتى الآن� ،إال �أنه مت على الأقل اتخاذ بع�ض

مارينا �أوتاوي ومروان املع�شر

الإجراءات .لكن على ال�صعيد االقت�صادي ،مل يكن ثمة عملي ًا �إ�صالح اقت�صادي .فرئي�س احلكومة
ال�سابق معروف بخيت ،الذي ع َّينه امللك يف �شباط/فرباير ،مل ُيعرف عنه �أنه �إ�صالحي؛ وهو ف�شل
يف بلورة ا�سرتاتيجية اقت�صادية بعيدة املدى للتعاطي مع امل�شاكل احلادة يف البالد ،مبا يف ذلك
تفاقم عجز املوازنة الذي و�صل �إىل ن�سبة خطرة بلغت  11يف املئة (با�ستثناء املنح اخلارجية التي
كانت ت�ساعد عادة على �سد الفجوة) ،والبطالة التي التزال حتوم فوق رقم ر�سمي هو  13يف املئة (.)3
قا�ض �سابق يف حمكمة العدل
ويف ت�شرين الأول/اوكتوبرّ ،مت ا�ستبدال بخيت بعون اخل�صاونة ،وهو ٍ
الدولية ويعترب �أكرث مي ًال للإ�صالح من �أ�سالفه .وقد نالت احلكومة اجلديدة الثقة يف الربملان ،لكنها
مل تعلن بعد عن ا�سرتاتيجية اقت�صادية بعيدة املدى.
بالطبع ،جرت حماوالت للإ�صالح يف املا�ضي .كانت الأجندة الوطنية للعام  2005تنطوي على
ا�سرتاتيجية للتعامل مع امل�شاكل االقت�صادية الهيكلية .وقد و�ضع ذلك الربنامج اخلطوط الأوىل
ّ
خلطة مدتها ع�شر �سنوات للق�ضاء على العجز يف امليزانية بحلول العام  ،2016با�ستثناء املنح .كما
كان يهدف للو�صول �إىل فائ�ض قدره  1.8يف املئة وخف�ض مع ّدل البطالة �إىل  6.8يف املئة بحلول العام
تتم �صياغة ا�سرتاتيجية جديدة .بد ًال من
 .2017ومع ذلك ،مل ُتن َّف ْذ هذه اال�سرتاتيجية �أبد ًا ،ومل ّ
ذلك ،عندما �ساء الو�ضع يف �ضوء الأزمة املالية العاملية وارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية والطاقة ،تب ّنت
تو�سعية زادت يف حجم امل�شكلة �إىل حد كبري .ويف حني �أن هذا قد يكون مفهوم ًا
احلكومة �سيا�سة مالية ّ
يف املدى الق�صري� ،إال �أن احلكومة مل تق ّدم خطة متو�سطة الأجل من �ش�أنها �أن ت�ضمن املحافظة على
امل�س�ؤولية املالية .فاملنح املالية مثل املنحة البالغة  1.4مليار دوالر من اململكة العربية ال�سعودية لي�ست
م�ضمونة يف امل�ستقبل ،ولن ت�ساهم يف حل امل�شكلة البنيوية يف امليزانية يف الأردن ،حيث �أن الإيرادات
غري قادرة على تلبية النفقات الت�شغيلية للحكومة ،ناهيك عن �أي نفقات ر�أ�سمالية.
لقد ّمت الإعالن عن ا�سرتاتيجية وطنية للت�شغيل من �ش�أنها ،من بني �أمور �أخرى� ،أن ت�ستبدل العمالة
الوافدة ب�أخرى حم ّلية يف �آذار/مار�س ،لكنها مل تن�شر حتى كتابة هذه ال�سطور .عالوة على ذلك،
�أر�سلت احلكومة �إ�شارات مربكة حول �سيا�ستها .ففي �أيلول�/سبتمرب ،على �سبيل املثالّ ،مت �صرف
حمافظ البنك املركزي من اخلدمة ب�سبب «�آرائه الليربالية» ،و�إميانه بـ «اقت�صاد ال�سوق» ،وخالفه
مع احلكومة حول �سيا�ستها االقت�صادية .كانت الدولة حتاول �أ�سا�س ًا ا�سرت�ضاء الر�أي العام مبزيج من
زيادة رواتب املوظفني الر�سميني ،والدعم الإ�ضايف ،و�إن�شاء «�صندوق تنمية» للمحافظات الريفية،
والذي �سيتم متويله عن طريق املنحة ال�سعودية( .مل يتم الإعالن عن �أي خطط ب�ش�أن الكيفية التي
�سيتم بها �إنفاق الأموال) .وبالتايل ف�إن الر ّد االقت�صادي على اال�ضطرابات مل يت�ض ّمن �أي تدابري
�إ�صالح حقيقية.
يف �أيار/مايو� ،أعلن جمل�س التعاون اخلليجي ،الذي يت�ألف من ملكيات اخلليج العربية ال�ست� ،أنه
يرحب بان�ضمام الأردن واملغرب �إىل ع�ضويته ،وبد�أت املفاو�ضات يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي .وي�أمل
ّ
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الأردن ب�أن تت�ضمن الع�ضوية الكاملة حرية حركة العمالة ،وبالتايل زيادة التحويالت املالية وانخفا�ض
البطالة .وقد �أعلنت دول جمل�س التعاون اخلليجي �أي�ض ًا عن خطة خم�سية لدعم الأردن اقت�صادي ًا،
و�سيتم مناق�شة تفا�صيل اخلطة من قبل قادة دول اخلليج يف
الر ّد االقت�صادي على اال�ضطرابات مل يت�ض ّمن �أي
اجتماعهم املقبل يف كانون الأول/دي�سمرب.
تدابري �إ�صالح حقيقية.
الر�أي العام الأردين غري مت�أكد ب�ش�أن هذه امل�س�ألة،
وحجم املناق�شات التي جتري حولها غري م�سبوق .فالكثري
من الأردنيني مل يعودوا را�ضني عن التدابري االقت�صادية
التي ُيفرت�ض �أن تخ ّفف من غلواء حمنتهم املالية ،لكنهم يل ّمحون �أي�ض ًا �إىل قيود على التغيري
ال�سيا�سي من جانب منظمة متثل البلدان التي رف�ضت طوي ًال القيام ب�إ�صالح �سيا�سي .ويف حني �أنه
ال احلكومة الأردنية وال بلدان مثل اململكة العربية ال�سعودية قالت �إن ث ّمة مقاب ًال �سيا�سي ًا لع�ضوية
جمل�س التعاون اخلليجي ،ف�إن الكثري من الأردنيني ي�ش ّكون ،يف الواقع ،يف �أن يكون هذا هو احلال.
كما �ألقت الت�صريحات الأخرية لوزير خارجية دولة الإمارات ،والتي قال فيها �أن ع�ضوية الأردن يف
جمل�س التعاون اخلليجي مل حتظ حتى الآن بالإجماع داخل املجموعة ،مزيد ًا من ال�شكوك حول هذه
امل�س�ألة.

التط ُّلع �إىل امل�ستقبل
كانت ا�ستجابة الأردن لالنتفا�ضات حتى الآن متباينة وبنت �ساعتها .واحلكومة التزال تفتقر �إىل
ا�سرتاتيجية �شاملة� .سيا�سي ًا ،مت ّثل التعديالت خطوة �أوىل جيدة .ومع ذلك ،ف�إنها الزالت بعيدة عن
كونها عملية �إ�صالح م�ؤ�س�سي �أكرث ات�ساع ًا و�شمو ًال وقابلة للقيا�س تق ّدم ر�ؤية �أكرث �شمو ًال مل�ستقبل
الأردن ،وميكن �أن تدمج بنجاح مطالب خمتلف القواعد ال�شعبية بطريقة ت�ؤدي �إىل م�ستقبل �صحي
�شرك جميع القوى الرئي�سة يف املجتمع �أن
وتعددي ومزدهر للبلد .وال ميكن � اّإل لعملية حوار �شاملة ُت ِ
ت�ؤدي �إىل تفاهم م�شرتك حول ر�سم م�سار قد يف�ضي �إىل االنتقال يف نهاية املطاف من نظام قائم
على الريعية �إىل تنمية م�ستدامة للبالد.
لقد قام �أحد م�ؤ ّل َفي هذه الورقة م�ؤخر ًا بزيارة �إىل الأردن .على �أر�ض الواقع ،كان من الوا�ضح �أن
الأردنيني لي�سوا را�ضني عن الإ�صالحات حتى الآن ،لكنهم ي�أملون يف �أن تكون العملية �أكرث جد ّية
وت�ؤدي �إىل نتائج ملمو�سة ،بد ًال من �أن تكون جولة �أخرى من الوعود التي مل تتح ّقق .ومع ذلك ،من
الوا�ضح �أي�ض ًا �أن ال�شعب ،بكل تن ّوعه العرقي واالجتماعي وتطلعاته ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة،
يريد من امللك قيادة هذه العملية الإ�صالحية .ويبدو �أن امللك يدرك هذا التحدي جيد ًا ،البل هو يدرك
�أن عليه مواجهة القوى التي تعمل من �أجل احلفاظ على الو�ضع الراهن ،وهي قوى غالب ًا ما ت�أتي من
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داخل دائرة النخبة ال�سيا�سية والتقليدية للنظام .ويف حني �أن الو�ضع الراهن غري قابل لال�ستمرار يف
الأردن ،ميكن للإ�صالح من فوق �إىل حتت �أن ينجح ،ويف الواقع ،هذا هو ال�سبيل الوحيد للم�ضي ُقدُم ًا
يف بلد فيه القوى ال�سيا�سية ّ
املنظمة �ضعيفة .وال�س�ؤال هو ما �إذا كانت النخبة ال�سيا�سية التي حالت
دون حدوث التغيري يف املا�ضي َ�سترَ ْ َكن ،ب�سبب عدم وجود احتجاجات �ضخمة� ،إىل االعتقاد ب�أنها قد
جنت من العا�صفة ،و�أن ب�إمكانها العودة �إىل عاداتها القدمية.

دول اخلليج :يف انتظار الإ�صالح
با�ستثناء البحرين ،ظ ّلت ملكيات و�إمارات اخلليج مبن�أى عن اال�ضطرابات �إىل حد كبري ،لكنها مل
ت�ستفد من الهدوء لإدخال �إ�صالحات من فوق لتج ّنب حدوث م�شاكل يف امل�ستقبل .وعلى رغم �أن حجم
الفوائد االقت�صادية التي وزعتها على �سكانها يوحي ب�أنها واعية للغاية الحتماالت اال�ضطراب� ،إال �أنه
يبدو �أنها غري قادرة على اتخاذ �إجراءات حا�سمة.

البحرين :بني الربيع العربي و�إيران
البحرين هي الدولة اخلليجية الوحيدة التي �شهدت احتجاجات مديدة ووا�سعة النطاق �شبيهة
باحتجاجات الربيع العربي .فمنذ �شباط/فرباير� ،شهدت البالد تظاهرات م�ستمرة ،مل يتم التم ُّكن
من �إخمادها ال عن طريق حماوالت مبكرة لر�شوة م�شاعر
اال�ستياء بال�سخاء االقت�صادي ،وال عن طريق القمع ال�شديد يف كانت �إيران تعلن عن ت�أييدها للمتظاهرين يف
وقت الحق ،مبا يف ذلك التدخل من جانب قوة درع اجلزيرة البحرين .ومن وجهة نظر احلكومة ،ف�إن هذا الدعم
التابعة ملجل�س التعاون اخلليجي واملك ّونة يف معظمها من قوات اخلارجي هو ال�سبب احلقيقي ال�ستمرار ال�صراع.
�سعودية و�إماراتية.
ث ّمة عن�صران اثنان يجعالن الو�ضع يف البحرين يختلف عن
الو�ضع يف دول اخلليج الأخرى �أو غريها من الدول العربية التي مت ّر بانتفا�ضات �شعبية وا�سعة النطاق.
�أو ًال ،كان لالحتجاجات طابع طائفي بقوة ،حيث �أنها و�ضعت املتظاهرين ال�شيعة يف مواجهة احلكومة
التي ُيهيمن عليها ال�س ّنة .ثاني ًا ،انتفا�ضة البحرين هي تكرار لنزاع �سابق ا�ستم ّر خالل الت�سعينيات
ومتت ت�سويته على نحو متزعزع باالتفاق على ميثاق العمل الوطني اجلديد يف العام  .2001وكما كان
احلال يف املا�ضي ،ف�إن �أحدث االحتجاجات التزال حتدث على خلفية املظامل ال�شيعية االجتماعية
واالقت�صادية ،وكذلك يف �سياق االتفاق ال�سيا�سي الفا�شل الذي مت يف العام  ،2001والذي ق ّدم
د�ستور ًا جديد ًا وبرملان ًا منتخب ًا من دون �أن يكبح �سلطة امللك .وما زاد الأمور تعقيد ًا هو �أن �إيران كانت
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تعلن عن ت�أييدها للمتظاهرين يف البحرين .ومن وجهة نظر احلكومة ،ف�إن هذا الدعم اخلارجي هو
ال�سبب احلقيقي ال�ستمرار ال�صراع.
عندما بد�أت االحتجاجات ،حاول امللك �إر�ضاء امل�شاركني فيها عن طريق �إ�صدار الأوامر ب�أن
يتم منح كل عائلة  3,000دوالر مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية مليثاق العمل الوطني .بيد �أن املطالب يف
البحرين كانت �سيا�سية �أكرث منها اقت�صادية وا�ستمرت اال�ضطرابات .وبحلول منت�صف �شباط/
فرباير ،ا�ستوىل املتظاهرون على د ّوار الل�ؤل�ؤة للمطالبة بدميقراطية فاعلة ،و�إطالق �سراح ال�سجناء
عم امللك الذي ي�شغل
ال�سيا�سيني ،و�إزاحة رئي�س الوزراء ال�شيخ خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وهو ّ
املن�صب منذ العام  ،1971ويعترب فا�سد ًا للغاية .كما طالبوا مبزيد من امل�ساكن وفر�ص العمل .ف�شلت
حماوالت بدء حوار بني املتظاهرين وويل العهد ،على الرغم من ال�ضغوط القوية من جانب الواليات
املتحدة ،والتي ر�أت �أن املفاو�ضات هي ال�سبيل الوحيد لي�س حل ّل ورطة البحرين وح�سب ،ولكن حلل
ورطتها هي نف�سها �أي�ض ًا� :إذ وجدت وا�شنطن نف�سها عالقة بني دعمها املعلن للربيع العربي وبني
�ضرورة احلفاظ على عالقات جيدة مع البلد الذي ي�ست�ضيف الأ�سطول الأمريكي اخلام�س.
مع ت�صاعد وترية االحتجاجات ،تفاقمت �أعمال العنف واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان من
قبل ال�شرطة .وقد مت توثيق هذا ب�شكل جيد من قبل اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق،
والتي �أ�سندت �إليها مه ّمة التحقيق يف مزاعم انتهاكات حقوق الإن�سان �أثناء االنتفا�ضة ،على النحو
املبني �أدناه .ور ّد ًا على ا�ستمرار اال�ضطرابات ،و�صلت �إىل البحرين يف �آذار/مار�س قوات من عدد من
دول اخلليج ،مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية ،بناء على طلب احلكومة .وعلى رغم �أن مثل هذا
القمع ف�شل يف ا�ستعادة ال�سلم االجتماعي ،ف�إنه �أ�سهم يف تهدئة الو�ضع مبا يكفي لأن تقوم احلكومة
م�سعى لو�ضع «مبادئ م�شرتكة لإعادة
مبحاولة �إقامة حوار جديد مع املعار�ضة يف متوز/يوليو ،يف
ً
�إطالق عملية الإ�صالح ال�سيا�سي» ،ودعت احلكومة جمموعة وا�سعة من اجلماعات امل�ؤيدة للحكومة،
�إىل حد كبري ،للم�شاركة يف احلوار ،يف حني مل تعط �سوى عدد قليل من املقاعد جلمعية الوفاق
ال�سيا�سية� ،أكرب كتلة �شيعية يف الربملان .و�سرعان ما ان�سحبت جمعية الوفاق من املحادثات و�أ�صبح
احلوار مفاو�ضات بني القوى املوالية للحكومة .كما �أن حماولة ثانية قام بها امللك لزيادة رواتب
املوظفني املدنيني والع�سكريني واملتقاعدين مل تكن فع ّالة على حد �سواء.
يف تنازل �أكرث جد ّية� ،أن�ش�أ امللك اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق للتحقيق يف ر ّد
احلكومة على احتجاجات �شباط/فرباير .ق ّدمت اللجنة ،التي تر�أ�سها �شريف ب�سيوين ،وهو خبري
قانوين يحظى باالحرتام ومن ذوي اخلربة يف التحقيقات بجرائم احلرب ،تقرير ًا �صريح ًا ب�صورة
مده�شة يف  23ت�شرين الثاين/نوفمرب .ن ّدد التقرير باالنتهاكات الفا�ضحة واملمنهجة حلقوق الإن�سان،
ف�ض ًال عن التدابري التي و�صلت �إىل «العقاب اجلماعي» للطائفة ال�شيعية .و�أ�شار التقرير �إىل �أن
احلكومة يف حاجة �إىل �إجراء حتقيق منهجي يف �سيا�ساتها و�إعادة تدريب قواتها الأمنية للتعامل مع
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اال�ضطرابات .الردود الأولية من قبل احلكومة ت�شري �إىل �أنها تعتزم االمتثال لر�سالة التو�صيات ولكن
�ضم �أع�ضاء من املعار�ضة يتمتعون بال�صدقية �أو حتى م�ستقلني
لي�س لروحها ،وقد ف�شلت احلكومة يف ّ
�إىل اللجنة التي �شكلتها لو�ضع خطة لتنفيذ تو�صيات جلنة ب�سيوين.
مل ينجح �أي تدبري حتى الآن يف ك�سر حلقة االحتجاج والقمع البحرينية .وعالوة على ذلك ،ف�إن
الت�سوية ،على ما يبدو ،بعيدة املنال حيث ت�ص ّور احلكومة على نحو متزايد جميع املعار�ضني ال�شيعة
على �أنهم متطرفون قريبون من �إيران ،يف حني تزداد مواقف املحتجني �صالبة ،ويطالبون بتح ّول
البحرين �إىل ملكية د�ستورية حقيقية ،ولي�س مبجرد �إ�صالح �سيا�سي.

اململكة العربية ال�سعودية� :شراء ال�سالم الداخلي
م ّثلت موجة االحتجاجات يف �أنحاء املنطقة العربية حتدي ًا لل�سيا�سة الداخلية واخلارجية للمملكة
العربية ال�سعودية ،ما ا�ضط ّرها �إىل انتهاج �سيا�سات متناق�ضة .حملي ًا ،اتخذ النظام ال�سعودي موقف ًا
را�سخ ًا للغاية �ضد كل مظاهر ال�سخط ،يف حني �أغدق ،يف الوقت نف�سه ،كمية هائلة من املال على
زيادات يف الرواتب واملزايا الإ�سكانية ،والدعم ملجموعة
وا�سعة من امل�ؤ�س�سات يف جميع �أنحاء اململكة .ومع ذلك ،يبدو �أن هذا الن�شاط ال�سعودي يعني حتى الآن �أن
مفر منه ،ال بل هو مقبول ،يف كثري
ا�ضطرت اململكة العربية ال�سعودية ،يف �سيا�ستها اخلارجية ،الإ�صالح �أمر ال ّ
�إىل مواجهة زوال نظام بن علي يف تون�س ونظام مبارك يف من البلدان� ،إال �ضمن حدود اململكة ويف البحرين
م�صر ،وحتاول ت�سهيل خروج الرئي�س علي عبداهلل �صالح من املجاورة.
ال�سلطة يف اليمن ،و�شاركت دو ًال عربية �أخرى يف دعم التدخل
الغربي لإزاحة القذايف يف ليبيا ،و�ص ّوتت �إىل جانب تعليق ع�ضوية �سورية يف اجلامعة العربية .ومع
ذلك ،يف مكان �أقرب �إليها ،جتاهلت اململكة العربية ال�سعودية االنتفا�ضة البحرينية بو�صفها نتيجة
للمكائد الإيرانية .ويف يوم � 14آذار/مار�س ،ا�ستجابت اململكة لـ «طلب دعم من البحرين» لإبعاد
النا�شطني من ال�شوارع بعد فر�ض حالة الطوارئ و�أر�سلت ما ال يق ّل عن  1200جندي عرب اجل�سر
كجزء من عملية درع اجلزيرة .ويبدو �أن هذا الن�شاط ال�سعودي يعني حتى الآن �أن الإ�صالح �أمر ال
مف ّر منه ،ال بل هو مقبول ،يف كثري من البلدان � ،اّإل �ضمن حدود اململكة ويف البحرين املجاورة.
ظل اجلمهور ال�سعودي �سلبي ًا حتى الآن .فقد �أخفقت حماولة قادها ال�شباب يف �أواخر �شباط/
فرباير للدعوة �إىل «يوم غ�ضب» يف موقع التوا�صل االجتماعي «في�سبوك» .وعلى رغم ما قيل من �أن
مئات الأ�شخا�ص و ّقعوا على الإنرتنت للم�شاركة ،مل تظهر �سوى جمموعة �صغرية من ال�صحافيني
وحمتج وحيد يف الوقت واملكان املح ّددين .يف نهاية املطاف وقعت احتجاجات حمدودة يف
الأجانب
ّ
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توجه �إليهم تهمة
الريا�ض ،حيث جت ّمع �أمام وزارة الداخلية ع�شرات من �أفراد �أ�سر ال�سجناء الذين مل ّ
�أو يحاكموا ،ويف مدينة القطيف باملنطقة ال�شرقية ،حيث تظاهر ب�ضع مئات من ال�شيعة (هم �أقلية
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولكنهم ي�شكلون الغالبية يف املنطقة ال�شرقية) مرات عدة خالل �شهر
�آذار/مار�س ،ومرة �أخرى يف ت�شرين الثاين/نوفمرب وكانون الأول/دي�سمرب .كما ا�ستمر عدد قليل
من الن�ساء يف املطالبة بحق قيادة ال�سيارة ،و�شاركن يف حتدٍّ مدين من خالل قيادة ال�سيارات يف كل
�أنحاء جدة والريا�ض ،على الرغم من احلظر املفرو�ض يف البالد .ومع ذلك ،ي�شري العدد املحدود من
امل�شاركني ومرافقتهم من قبل �أفراد الأ�سرة (كما يقت�ضي القانون)� ،إىل �أن ال�سعودية بعيدة كل البعد
عن �أن ت�شهد انتفا�ضة من قبل الن�ساء.
�أتاح غياب ال�ضغط ال�سيا�سي من حتت للمملكة جت ّنب �أي نقا�ش حقيقي للإ�صالح ال�سيا�سي .وقد
�أعلنت احلكومة عن ت�شكيل جلنة ملكافحة الف�ساد واتّخذت بع�ض التدابري لتح�سني كفاءة ال�سلطة
ّ
والرت�شح يف االنتخابات البلدية املقبلة،
الق�ضائية .وقالت �أي�ض ًا �أنها �سوف ت�سمح للمر�أة بالت�صويت
والتي من املقرر �أن جترى يف العام  .2015ومع ذلك ،اقت�صر ت�أثري هذا الإعالن على توقيته ،حيث
جاء بعد �إجراء االنتخابات البلدية الأخرية.
على الرغم من الطابع املحدود للغاية لالحتجاجات حتى الآن ،ف�إن احلكومة التزال قلقة من احتمال
�أن ت�صل احتجاجات الربيع العربي �إىل اململكة العربية ال�سعودية كذلك .ويظهر هذا اخلوف من
خ�ص�صتها احلكومة لدعم تدابري اقت�صادية تهدف �إىل درء ال�سخط.
خالل املبالغ اال�ستثنائية التي ّ
املو�سعة والتدابري االقت�صادية لدعم الإ�صالح االقت�صادي �أو املبادرات
مل يتم تخ�صي�ص امليزانيات ّ
االقت�صادية اجلديدة ،و�إنمّ ا لو�ضع املزيد من الأموال يف جيوب الأفراد والأ�سر.
يف غ�ضون �أ�سابيع من بدء االنتفا�ضات يف تون�س وم�صر� ،أعلن امللك عبداهلل جمموعة من التدابري
االقت�صادية التي و�صلت �إىل  37مليار دوالر وا�شتملت على
املكا�سب الكبرية املقدً مة لل�سكان ت�شري �إىل �أن احلكومة زيادة بن�سبة  ٪ 15يف رواتب موظفي الدولة 1.و�شملت احلزمة
�أي�ض ًا فوائد القرو�ض ،وم�ساعدات ال�ضمان االجتماعي،
التعتقد ب�أن اململكة العربية ال�سعودية يف من�أى من
ومتويل التعليم ،وخلق فر�ص العمل ،من بني منح و�إعانات
اال�ضطرابات التي هزّ ت بلدان ًا �أخرى.
2
�أخرى .بعد �أيام فقط من ف�شل «يوم الغ�ضب» ،ظهر امللك
عبداهلل يف خطاب تلفزيوين نادر �أ�شاد فيه بال�سكان على
�إظهارهم الوحدة الوطنية والوالء يف مواجهة «دعاة الفتنة» ،وبعبارة �أخرى� ،أثنى على �شعب اململكة
العربية ال�سعودية لعدم النزول �إىل ال�شوارع .ثم �أ�صدر مر�سوم ًا ملكي ًا ق ّدم مبلغ  93مليار دوالر �إ�ضافية
لربامج خمتلفة .ومت تخ�صي�ص جزء من الأموال كمنح جديدة لل�سكان يف �شكل �إعانات بطالة و�إ�سكان
وحت�سني الرعاية ال�صحية .وخ�ص�ص اجلزء املتبقي لتعزيز امل�ؤ�س�سات الدينية يف البالد.
تظهر التدابري االحتياطية الأخرية كيف حاولت اململكة ا�ستخدام الدين كرتياق لالحتجاجات

مارينا �أوتاوي ومروان املع�شر

ال�سيا�سية .فقد مت تخ�صي�ص حوايل  53مليون دوالر لت�أ�سي�س مكتب للرئا�سة العامة للبحوث الدينية
والإفتاء ،مبا يف ذلك �إن�شاء  300وظيفة؛ و  133.32مليون دوالر لرتميم امل�ساجد و 53مليون دوالر
لدعم جمعيات حتفيظ القر�آن الكرمي يف البالد؛ و 80مليون دوالر ملكتب الدعوة والإر�شاد يف وزارة
ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،و 53مليون دوالر ال�ستكمال املق ّر االقليمي لهيئة
الأمر باملعروف والنهي عن املنكر .كما مت توفري التمويل الالزم لإن�شاء جم ّمع الفقه .وعلى رغم �أن
القرارات �شملت �إن�شاء جلنة ملكافحة الف�ساد وغريها من التطورات الإيجابية املحتملة ،ف�إنها �شملت
�أي�ض ًا فر�ض حظر على �إهانة املفتي العام للمملكة و�أع�ضاء جمل�س كبار العلماء يف و�سائل الإعالم ،ما
3
يثري ت�سا�ؤالت حول ق�ضايا �أ�سا�سية ،مثل الرقابة وحرية التعبري.
التزال اململكة العربية ال�سعودية� ،إىل حد كبري ،مبن�أى عن االنتفا�ضات ال�شعبية التي تنت�شر يف
�أنحاء العامل العربي .ومع ذلك ،ف�إن املكا�سب الكبرية املقدً مة لل�سكان ت�شري �إىل �أن احلكومة التعتقد
ب�أن اململكة العربية ال�سعودية يف من�أى من اال�ضطرابات التي هزّت بلدان ًا �أخرى.

قطر :دعم التغيري ولكن لي�س يف الداخل
مت ّثل قطر حالة فريدة من نوعها لبلد مل يت�أ ّثر داخلي ًا باال�ضطرابات �أو بالإ�صالح ،ولكنه يدعم
الإ�صالح وتغيري النظام يف �أماكن �أخرى.
حملي ًا ،مل يحدث الكثري يف قطر منذ بداية الربيع العربي .وعدم وجود مظاهرات ومطالبات
بالتغيري منح احلكومة احلرية يف الإبقاء على الو�ضع الراهن ،وعدم اللجوء �إىل اتخاذ تدابري
اقت�صادية حاول عدد من امللكيات الأخرى �شراء ال�سالم من خاللها والقيام فقط بخطوات �سيا�سية
�صغرية وعدمية الأهمية.
يف خطوة مفاجئة يف الأول من ت�شرين الثاين/نوفمرب� ،أعلن الأمري حمد بن خليفة �آل ثاين �أنه
للمرة الأوىل� ،سيجري التناف�س على ثلثي مقاعد جمل�س ال�شورى يف انتخابات جترى يف العام .2013
الي�ش ّكل هذا الإعالن ،يف حد ذاته ،خطوة هامة ،حيث �أن جمل�س ال�شورى ال يتمتع �إال بقدر �ضئيل من
ال�سلطة .ومع ذلك ،ف�إن القرار يبدو معبرّ ًا ب�ش�أن حماولة قطر التح ّكم ب�صورتها من خالل �إعادة
تنظيم �سيا�ساتها الداخلية ،ولكن باحلد الأدنى ،مع دعمها للتغيري يف �أماكن �أخرى .وقد لعبت قطر،
التو�سط بني احلكومة واملحتجني يف اليمن
طيلة فرتة الربيع العربي ،دورا ن�شط ًا :فقد �سعت �إىل
ّ
و�سورية ،بل كانت �أحد املح ّركني الرئي�سيني لقرار جامعة الدول العربية طرد �سورية يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب ،وقدمت م�ساعدات بقيمة  500مليون دوالر مل�صر من �أجل دعم العملية االنتقالية،
ووفرت تدريب ًا ع�سكري ًا و�أ�سلحة �إىل املتمردين الليبيني يف بداية االنتفا�ضة ،لكن ال�صورة الكاملة
لدور دولة قطر يف ليبيا التزال غري وا�ضحة.
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ُعمان :دعوات للإ�صالح بد ًال من �إ�سقاط النظام
كانت ُعمان ،الهادئة عادة واخلالية من الأحداث �سيا�سي ًا ،الدولة اخلليجية الأوىل التي ت�شهد
ا�ضطرابات بعد االنتفا�ضتني يف تون�س وم�صر .فطيلة �شهري كانون اثاين/يناير و�شباط/فرباير،
اندلعت تظاهرات على نطاق �ض ّيق يف مدن عدة تطالب مبجل�س �شورى �أكرث قوة ،وتدابري ملكافحة
الف�ساد ،وزيادة فر�ص العمل .وعلى رغم عدم الر�ضا ،مل ت�صل الدعوات �إىل حد املطالبة مبلكية
د�ستورية حقيقية ،ناهيك عن الإطاحة بال�سلطان قابو�س بن �سعيد .ويف حماولة لتهدئة املطالب
امل�ستمرة وبتع ّهد من جانب اململكة العربية ال�سعودية بتقدمي منحة �إىل عمان بقيمة  10مليارات دوالر
على مدى ع�شر �سنوات ،رفع ال�سلطان احلد الأدنى للأجور للعاملني يف القطاع اخلا�ص بن�سبة  43يف
املئة ،ورفع الرواتب التي يح�صل عليها طالب اجلامعات ،و�أعلن عن �إن�شاء مكتب حماية امل�ستهلك ،يف
حني �أجرى �أي�ض ًا تعدي ً
ال على جمل�س الوزراء .يف �آذار/مار�س ،وعد ال�سلطان قابو�س بخلق 50.000
فر�صة عمل ،وتو�سيع ال�صالحيات الت�شريعية للمجل�س اال�ست�شاري يف البالد ،وحزمة �إ�ضافية من
الفوائد بقيمة  2.6مليار دوالر.
على رغم �أن هذه املنح كانت كافية لتهدئة معظم املتظاهرين ،فقد بدت جمموعة �صغرية ُم�صممة
على التعبري عن عدم ر�ضاها .ويف حماولة للق�ضاء على ما تبقى من اال�ضطرابات ،طرح ال�سلطان
قابو�س يف �أيار/مايو فكرة تو�سيع الالمركزية جلعل الإدارة �أكرث ا�ستجابة الحتياجات املواطنني،
و�أ�صدر �أوامره ب�إجراء درا�سات اجلدوى االقت�صادية لإن�شاء حمافظات يف جميع املناطق يف �أنحاء
البالد .كما �أعلن عن تطوير جامعة عامة ثانية.
مع ا�ستمرار االحتجاجات يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،عالج قابو�س �أخري ًا الدعوات �إىل الإ�صالح
ال�سيا�سي من خالل �إدخال عدد من التعديالت على القانون الأ�سا�سي للبالد� ،أو الد�ستور .مبوجب
التغيريات اجلديدة ،بات يتعينّ على جمل�س الوزراء الآن �إحالة م�شاريع القوانني �إىل جمل�س ال�شورى،
بد ًال من �إ�صدارها من دون ت�شاور .ويقوم جمل�س ال�شورى �أي�ض ًا مبراجعة امليزانية ال�سنوية وم�شاريع
التنمية ،وله كذلك ر�أي يف حتديد وريث العر�ش ،مايعطي ال�شعب ،من الناحية النظرية� ،صوت ًا �أكرب
يف ال�ش�ؤون احلكومية.
يف نهاية املطاف ،وعلى رغم �أن تنازالت احلكومة االقت�صادية التدريجية واحلد الأدنى من
التنازالت ال�سيا�سية تبقي الكثري من املطالب من دون حل ،اليزال ال�سلطان قابو�س يتمتع بدعم �شعبي
فيما ي�سود البالد �شعور باال�ستقرار.

الإمارات :غياب االحتجاجات والتدابري الوقائية

مع �سكانها الرا�ضني يف الغالب ب�سبب خدمات الإ�سكان ال�شاملة ومنافع ال�ضمان االجتماعي،

�إبراهيم �سيف

والناجت املحلي الإجمايل الكبري ،وم�ستوى احلياة املرتفع ،بقيت دولة الإمارات العربية املتحدة مبن�أى
عن اال�ضطرابات يف املنطقة .ومع ذلك ،ف�إن احلكومة التخاطر �أبد ًا .ففي ن�سيان�/أبريل ،اعتقلت
خم�سة مدونني كانوا يطالبون ب�إجراء �إ�صالحات دميقراطية على موقع حوار الإماراتي على �شبكة
الإنرتنت ،وهو منتدى للمناق�شة �أن�شئ يف العام  2009لت�شجيع النقا�ش املفتوح للق�ضايا الوطنية.
ومن �آذار/مار�س �إىل �أيار/مايو ،دخلت يف مفاو�ضات مع املو ّردين الرئي�سيني خلف�ض وتثبيت �أ�سعار
ما ي�صل �إىل  200من املنتجات الغذائية الأ�سا�سية .ويف الوقت نف�سه ،ك ّثفت دولة الإمارات اجلهود
الرامية �إىل حت�سني الظروف املعي�شية يف املناطق الأكرث فقر ًا والأقل منو ًا يف ال�شمال ،وا�ستثمرت
 1.55مليار دوالر يف م�شاريع البنية التحتية لتو�سيع �إمدادات املياه والكهرباء.
على اجلبهة ال�سيا�سية ،مل تتّخذ احلكومة �أي مبادرات كربى .ومع ذلك ،ا�ستمرت يف عملية زيادة
عدد الأع�ضاء املنتخبني يف املجل�س الوطني االحتادي ،وهو الهيئة التي ت�شرف على الت�شريعات
االحتادية ،وكذلك عدد املواطنني الذين ي�سمح لهم بالإدالء ب�أ�صواتهم .ويف � 24أيلول�/سبتمرب،
�أجرت انتخابات مللء  20مقعد ًا يف املجل�س الوطني االحتادي امل�ؤلف من  40ع�ضو ًا ،ومت تعيني �شاغلي
املقاعد الـ  20املتبقية مبا�شرة ،ومع ذلك ف�إن املجل�س اليقوم �سوى بدور ا�ست�شاري 4.الأمر الأكرث
�أهمية� ،إىل حد ما ،هو حقيقة �أنه مت ال�سماح لـ  129.000مواطن بالت�صويت يف هذه االنتخابات ،وهو
ما يزيد بحوايل  20مرة عن الذين كانوا م�ؤهلني للت�صويت يف االنتخابات الأوىل يف الإمارات العربية
املتحدة 5.ومع ذلك ،فقد كان �إقبال الناخبني �ضعيف ًا.

الكويت :نظام برملاين متقلقل يواجه الربيع العربي
حدثت ا�ضطرابات كبرية يف الكويت منذ بداية الربيع العربي .ومع ذلك ،ف�إن الكويت ،امللكية
اخلليجية الوحيدة التي لديها برملان حقيقي م�ستع ّد لتحدي احلاكم ،تعي�ش حالة من اال�ضطراب
الدائم .لذلك من غري الوا�ضح ما �إذا كانت التطورات الأخرية تتعلق ب�أي �شكل من الأ�شكال
باال�ضطرابات الإقليمية ،حيث ي ّدعي الكويتيون ،املقتنعون ب�أن بالدهم ا�ستثنائية حق ًا� ،أنها لي�ست
كذلك .العالقة بني الأ�سرة احلاكمة ،التي ي�سيطر �أفرادها على �أهم الوزارات ،وبني الربملان ،وهو
مزيج من املنحدرين من عائالت قوية تاريخي ًا وال�سيا�سيني من كل �أطياف اللون املمكنة ،مع ّقدة دائم ًا.
فالربملان يتح ّدى النظام يف كثري من الأحيان ،وي�ستدعي الوزراء ،مبن فيهم وزراء من الأ�سرة املالكة،
لـ «اال�ستجواب» .وهذه الكلمة الأخرية التي ت�ستخدم للداللة على ما ي�سمى يف معظم البلدان الأخرى
«ال�شهادة» تروي الكثري عن العالقات بني احلكومة والربملان .يف املقابل ،مييل الأمري �إىل ح ّل الربملان
والدعوة �إىل انتخابات جديدة لتج ّنب تعري�ض �أفراد من الأ�سرة احلاكمة �إىل اال�ستجواب .ونظر ًا �إىل
حالة اال�ضطراب الطبيعي يف احلياة ال�سيا�سية الكويتية ،ف�إنه ،يف هذه املرحلة ،من امل�ستحيل حتديد
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ما �إذا كان ال�صراع ال�سيا�سي الأخري ميثل �شيئ ًا نوعي ًا خمتلف ًا �أو هو بب�ساطة ا�ستمرار ل ّلعبة نف�سها،
خ�صو�ص ًا �أنه قد مت �إخماد االحتجاج.
يف �شباط/فرباير املا�ضي� ،شهدت الكويت احتجاجات عندما خرج البدون (عدميي اجلن�سية
العرب) �إىل ال�شوارع للمطالبة باجلن�سية .وعلى الرغم من �أن هذا املطلب مل يكن جديد ًا ،فقد
وقعت ا�شتباكات بني قوات الأمن واملتظاهرين ،ما �أ ّدى �إىل عدد من االعتقاالت والإ�صابات .ومع
ا�ستمرار املظاهرات خالل �آذار/مار�س ،ا�ستقالت احلكومة الكويتية من �أجل جت ّنب «ا�ستجواب»
ثالثة من الوزراء� .ش ّكل الأمري حكومة جديدة ،لكن العالقات بني احلكومة اجلديدة والربملان ظلت
مع ّقدة كما كانت دائم ًا .ودعا املتظاهرون ،مرة �أخرى� ،إىل عزل رئي�س الوزراء ال�شيخ نا�صر املحمد
ال�صباح ،ومنح املزيد من احلريات ال�سيا�سية .ا�ستم ّر التوتّر يف الت�صاعد .ويف حزيران/يونيو،
�ألقي القب�ض على اثنني من املواطنني الكويتيني ومت تقدميهما �إىل املحاكمة ب�سبب انتقادهما للعائلة
احلاكمة يف البحرين واململكة العربية ال�سعودية وكذلك �أمري الكويتَّ .
وحذر بيان �صادر عن الأمري
يف حزيران/يونيو من �أن الكويت لن «تت�سامح» مع �أي �شخ�ص يه ّدد �أمن البالد .ومع ذلك ،فقد
ا�ستمرت اال�ضطرابات ،تغذيها اتّهامات بالف�ساد �ض ّد وزراء ،ما حدا باحلكومة �إىل املوافقة على
ميزانية قيا�سية تبلغ  70مليار دوالر ،منها  90يف املئة من
املق ّرر �أن تذهب �إىل دعم الوقود وزيادات الرواتب على �أمل
نظر ًا �إىل حالة اال�ضطراب الطبيعي يف احلياة
6
تهدئة م�شاعر اال�ستياء .يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،اقتحم
ال�سيا�سية الكويتية ،من امل�ستحيل حتديد ما �إذا كان
الع�شرات من املحتجني الربملان وطالبوا با�ستقالة رئي�س
ال�صراع ال�سيا�سي الأخري ميثل �شيئ ًا نوعي ًا خمتلف ًا �أو
الوزراء ،ما ي�شري �إىل �أن م�شاعر اال�ستياء التزال قائمة.
هو بب�ساطة ا�ستمرار ل ّلعبة نف�سها.
رد ًا على اال�ضطرابات� ،أقال الأمري احلكومة يف  28ت�شرين
الثاين/نوفمرب بدل ال�سماح ب�إخ�ضاع رئي�س الوزراء �إىل
اال�ستجواب ،ومن ثم قام يف  6كانون الأول/دي�سمرب بح ّل الربملان ،مايفتح الطريق �أمام �إجراء
انتخابات جديدة خالل �ستني يوم ًا .يف غ�ضون ذلك ،يوا�صل وزراء احلكومة و�أع�ضاء الربملان تبادل
االتّهامات بالف�ساد.
قد تكون الكويت و�صلت �إىل نقطة حت ّول ،لكن من املرجح �أن تكون اال�ضطرابات احلالية جزء ًا من
املناف�سة نف�سها بني النخب املتناف�سة التي تبقي احلياة ال�سيا�سية يف الكويت م�ضطربة على الدوام
يف حني اليزال النظام متما�سكا.

خال�صة
�إمكانات الإ�صالح من فوق مرتفعة يف جميع امللكيات العربية .وال�شرعية التي اليزال امللوك العرب

مارينا �أوتاوي ومروان املع�شر

يتمتعون بهاُ ،يحتمل �أن تو ّفر لهم احلماية من اخلطر الذي يواجهه كل امللوك الإ�صالحيني ،وهو ما
ع ّرفه �صموئيل هنتنغتون على �أنه «مع�ضلة امللك»� :أي �إ�صالح قد يثري املطالب بتغيري �أكرث راديكالية
ويف النهاية يقود �إىل رحيل امللك الإ�صالحي .لي�س ث ّمة �أبد ًا �ضمانة �ضد قانون امل�ضاعفات غري
مرجحة يف امللكيات العربية ،حيث كانت
املق�صودة ،بيد �أن الدعوات غري املن�ضبطة للتغيري تبدو غري ّ
املطالب من جانب املواطنني حتى الآن حمدودة للغاية .ويف الواقع ،يبدو �أن الأمر �أقل خطورة بالن�سبة
�إىل امللوك لأن يت�صرفوا الآن بد ًال من االنتظار حتى ت�صبح املطالب كبرية ،والتي ميكن �أن تت�صاعد،
بالت�أكيد ،لتتح ّول �إىل عملية خارجة عن ال�سيطرة.
وحدها البحرين و�صلت �إىل النقطة التي قد يكون فيها من ال�صعب على امللك �أن ي�سيطر على
عملية الإ�صالح .فالبالد واقعة يف �شرك جولة جديدة من ال�صراع والقمع واملطالب ال�سيا�سية التي
مل يتم التعامل معها مثل تلك التي اجتاحت البالد يف ت�سعينيات القرن املا�ضي .ويف نظر الغالبية
ال�شيعية يف البالدَ ،ف َق َد احلكم امللكي بالفعل الكثري من �شرعيته .ويبدو من غري املرجح يف هذه
املرحلة �أن ث ّمة �إمكانية لإخماد م�شاعر ال�سخط �إال من خالل �إ�صالحات تكبح �سلطة امللك حق ًا .لكن
اليبدو �أن املماطلة يف الإ�صالح مت ّثل ح ًال �أي�ض ًا .فخالل العام  ،2011حدا غياب الإ�صالح باملزيد من
املتظاهرين للمطالبة مبلكية د�ستورية حقيقية� ،أو يف حالة الأ�صوات الأكرث تطرف ًا ،جمهورية .ينبغي
�أن تكون ث ّمة ق�صة حتذيرية هنا بالن�سبة �إىل البلدان الأخرى.
مت ّثلت ا�ستجابة الدول املختلفة حتى الآن مبوا�صلة �سيا�سات املا�ضي �أكرث منها بوجود داللة وا�ضحة
على اال�ستعداد لل�شروع يف عملية التغيري .ففي املغرب� ،أعلن امللك ب�سرعة عن د�ستور جديد يح ّد من
�سلطات امللك ويعزّز �سلطات الربملان املنتخب .و�أي حتليل دقيق ي�شري �إىل �أن امللك ،يف واقع الأمر ،قد
اليكون م�ضطر ًا �إىل التخلي عن الكثري من ال�سلطة ،لأنه يبدو �أن الأحزاب ال�سيا�سية التزال غري راغبة
�أو غري قادرة على القيام بدور �أكرث ح�سم ًا .وهذا ميكن �أن ي�ؤ ّدي �إىل تعثرّ الإ�صالح �أو �إىل انتفا�ضة �إذا
ما قامت املنظمات ال�سيا�سية خارج الربملان بالتعبئة.
اال�ستمرارية مع املا�ضي تبدو الفتة �أي�ض ًا يف الأردن .فقد وعد امللك ،مرة �أخرى ،بالإ�صالح و�ش ّكل
جلان ًا لتقدمي املقرتحات ،لكن �شيئ ًا مل يتغيرَّ يف الواقع ،ولي�س من امل�ؤكد �أن البالد قد و�صلت �إىل
نقطة حت ّول.
مت ّثل ر ّد فعل اململكة العربية ال�سعودية جتاه احتماالت حدوث ا�ضطرابات با�ستخدام ثروتها ل�شراء
م�شاعر ال�سخط ،حيث �أغدقت الفوائد على عامة النا�س والدوائر اخلا�صة .وعلى ما يبدو ف�إن
ال�سعوديني مل يتلفظوا �أبد ًا بعبارة «الإ�صالح ال�سيا�سي» يف املواقف الر�سمية .وعلى الرغم من �أن
احلكومة قامت بخطوة �صغرية يف اجتاه الإ�صالح االجتماعي عندما �أعلنت �أنه �سيتم ال�سماح للن�ساء
بالت�صويت وحتى ّ
الرت�شح يف االنتخابات البلدية بعد �أربع �سنوات من الآن ،ف�إن توقيت الإعالن ،يف
الوقت الذي التزال فيه االنتخابات بعيدة ،ق ّلل من �أهميته ال�سيا�سية.
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�شهدت ُعمان الهادئة يف العادة بع�ض اال�ضطرابات ولكنها ر ّدت ،مرة �أخرى مت�شي ًا مع املا�ضي،
بخطوات �صغرية والقليل من القمع .دولة الإمارات املتحدة وقطر مل تتعر�ضا للتح ّدي ،وبالتايل مل
يكن لزام ًا عليهما اتخاذ قرارات �صعبة .يف غ�ضون ذلك ،يبدو �أن الكويت التزال واقعة يف �شرك
ال�صراع القدمي نف�سه بني الربملان والأ�سرة احلاكمة ،ويبقى من غري الوا�ضح ما �إذا كانت املظاهرات
واالحتجاجات الأخرية ت�ش ّكل نقطة حت ّول بعيد ًا عن لعبة �سيا�سية مك ّثفة مار�ستها النخب ،ونحو جمال
امل�شاركة ال�سيا�سية من قبل جمهور �أكرب.
على الرغم من ا�ستمرار توا�صلها مع املا�ضي ،وبالتايل ا�ستمرار االختالفات يف ما بينها ،يبدو �أن
امللكيات العربية ت�شرتك يف �سمة م�شرتكة يف ر ّد فعلها على الربيع العربي .فهي مل تقبل حتى الآن
حقيقة �أن التغيري الذي يجتاح املنطقة عميق ،و�أن الفر�صة الفريدة التي التزال لديها لقيادة بلدانها
�إىل برنامج حا�سم للإ�صالح من القمة لن تدوم �إىل الأبد .ومع اال�ستثناء املحتمل مللك البحرين،
اليزال امللوك العرب ميتلكون ال�شرعية يف �أعني مواطنيهم .واملتظاهرون يطالبون بدور �أكرب للربملان
وبفر�ض بع�ض القيود على �سلطة امللك ،بدل املطالبة بنظام ملكي د�ستوري كامل .ثم �أن املطالب
ب�إقامة نظام حكم جمهوري نادرة .و�أي ملك عربي م�ستع ّد لإدخال �إ�صالحات �سيا�سية حقيقية
�سيحظى بالثناء من مواطنيه ،و�سيدخل ا�سمه التاريخ باعتباره ال�شخ�ص الذي بد�أ �إعادة تنظيم
امللكيات العربية بنظم حكم من القرن  ،21من دون التخلي عن دوره ال�سيا�سي متام ًا .مل يرتفع
�أحدهم �إىل م�ستوى هذا التحدي حتى الآن.
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حول امل�ؤلفني
مارينا �أوتاوي :باحثة �أوىل يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .تعمل على ق�ضايا
التح ُّول ال�سيا�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمن اخلليج .عملت فرتة طويلة حمللة لت�ش ُّكل
وحت ّول الأنظمة ال�سيا�سية ،وكتبت �أي�ض ًا عن �إعادة البناء ال�سيا�سي يف العراق و�أفغان�ستان
ومنطقة البلقان والبلدان الأفريقية.
تنعك�س جتربتها البحثية الوا�سعة يف من�شوراتها ،والتي ت�شمل ت�سعة كتب من ت�أليفها و�ستة
قامت بتحريرها .تت�ضمن �أحدث من�شوراتها كتاب «الو�صول �إىل التعددية Getting -
 ،»to Pluralismالذي �شاركت يف ت�أليفه مع عمرو حمزاوي و«اليمن على �شفا الهاوية
-

http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm

 ،»fa=view&id=41616»Yemen on the Brinkو�شاركت يف حتريره مع كري�ستوفر
بوت�شيك .وهي �أي�ضا م�ؤلفة «العراق :انتخابات  ،»Iraq: Elections 2010 - 2010وهو
دليل على الإنرتنت �إىل ال�سيا�سة العراقية.
مروان املع�شر :نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي ،وهو ي�شرف على �أبحاث
امل�ؤ�س�سة يف وا�شنطن وبريوت حول ال�شرق الأو�سط .عمل املع�شر وزير ًا للخارجية (2002
–  )2004ونائب ًا لرئي�س الوزراء ( )2005 – 2004يف الأردن ،وامتدت حياته املهنية
لت�شمل جماالت الدبلوما�سية والتنمية واملجتمع املدين واالت�صاالت .املع�شر هو �أي�ض ًا زميل
يف جامعة ييل ،وم�ؤلف كتاب «املركز العربي :وعد االعتدال The Arab Center: The
( ،Promise of Moderationمن�شورات جامعة ييل.)2008 ،
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية 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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واشنطن

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي
Massachusetts Avenue, NW 1779
Washington, D.C. 20036
United States
P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840
CarnegieEndowment.org | info@CarnegieEndowment.org

موسكو

مركز كارنيغي موسكو
Tverskaya, 16/2
Moscow 125009
Russia
P +7 495 935 8904 F +7 495 935 8906
Carnegie.ru | info@Carnegie.ru

بيجينغ

 تسنغوا للسياسات العامة العالمية-مركز كارنيغي
No. 1 East Zhongguancun Street, Building 1
Tsinghua University Science Park
Innovation Tower, Room B1202C
Haidian District, Beijing 100084
China
P +86 10 8215 0178 F +86 10 6270 3536
CarnegieTsinghua.org

بيروت

مركز كارنيغي للشرق األوسط

 برج العازارية،�شارع الأمري ب�شري
 الطابق اخلام�س،1210 2026 املبنى رقم
11-1061 �صندوق الربيد
و�سط بريوت
لبنان
+961 1 99 15 91 : | فاك�س+961 1 99 12 91 :تلفون
Carnegie-MEC.org | info@Carnegie-MEC.org

بروكسل

مركز كارنيغي أوروبا
Rue du Congrès 15
Brussels 1000
Belgium
P +32 2735 5650 F +32 2736 6222
CarnegieEurope.eu | brussels@ceip.org

