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ملخ�ص
احلوكمة الر�شيدة هي مفتاح حت�سني حياة ال�شعوب؛ لكن العامل العربي مت� ّأخر يف كثري من م�ؤ�شرات
احلوكمة .فمعظم ال��دول العربية الت��زال �سلطوية �إىل ح ّد بعيد ،على الرغم من وجود ديناميكية
متنامية يف املجتمع املدين ،وبني �أحزاب املعار�ضة العلمانية والإ�سالمية على ح ّد �سواء .وقد �أعاقت
م�شاكل احلوكمة التنمية يف العامل العربي ،وح َّدت من حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.
حرز تق ّد ٌم يف
ثمة �أ�سباب تاريخية قوية للحالة الراهنة للحوكمة يف العامل العربي .ومع ذلك� ،أُ ِ
جماالت حمدودة ولكن هامة .وهذا يجب �أن يتعزّز عن طريق تقوية املجتمع املدين ،وتعزيز امل�سارات
االنتخابية ،ودعم الربملانات والهيئات الق�ضائية ،وحت�سني احلكم املحلي ،ومتكني املر�أة.
وعلى الرغم من �أن الدميقراطية الكاملة يف العامل العربي هدف بعيد املنال ،ف�إن بالإمكان حتقيق
م�شاركة �أو�سع يف العملية ال�سيا�سية يكون لها ت�أثري ملحوظ على التنمية الب�شرية.

الدولة العربية والتنمية الب�شرية
الدولة هي امل�ؤ�س�سة الأ�سا�سية لتح�سني حياة النا�س .وقد مت تبني احلكم الر�شيد كعن�صر �أ�سا�سي يف
�إعالن الأمم املتحدة للألفية ،ودُمجِ َ ت يف تفكري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وبرجمته .كما ن ّددت
تقارير التنمية الب�شرية العربية املتعاقبة ،ال�صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،بالعجوزات
يف يَ
جمال احلرية والدميقراطية يف العامل العربي ،و�ش ّددت على احلاجة �إىل بناء دول �أكرث فعالي ًة
وا�ستجاب ًة وم�شا َرك ًةُ )1(.تع َّرف الدولة الفعالة والدميقراطية بو�صفها هدف ًا ايجابي ًا يف ح ّد ذاتها،
وعام ًال رئي� ًسا يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية؛ �إذ هي تنطوي على تطوير م�ؤ�س�سات الدولة،
وتت�ض ّمن �أي� ًضا متكني املجتمع املدين وترقية القيم واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان .وقد حققت
الدولة العربية �إجنازات من حيث توفري بع�ض عنا�صر الأمن الب�شري والتنمية ،لكنها تعاين عجز ًا
كبري ًا على العديد من امل�ستويات.
هذه الدرا�سة �ست�ستعر�ض حالة احلوكمة والدولة يف العامل العربي ،وتدر�س �أ�سباب الأو�ضاع
احلالية ،وتقرتح �سبل امل�ضي قدم ًا نحو بناء دولة �أكرث قدرة وا�ستجابة وم�شاركة ،جنب ًا �إىل جنب
مع جمتمع مدين �أكرث متكين ًا ،والتزام �أف�ضل باالتفاقات الدولية وقواعد حقوق الإن�سان .واحلال �أن
الدول العربية تق ّدم م�شهد ًا متن ّوع ًا يتع ّلق بتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية حتى العام  .2015وتبدو





الدولة العربية :هل ّ
متكن التنمية �أم تعرقلها؟

البلدان الغنية بالنفط يف جمل�س التعاون اخلليجي قريبة من حتقيق معظم هذه الأهداف؛ فيما توجد
على اجلانب الآخر من الطيف ،البلدان الأ�سو�أ حا ًال يف املنطقة ،مثل اليمن وال�سودان وال�صومال
وجيبوتي ،ويف الوقت احلايل العراق وفل�سطني كذلك ،والتي يبدو �أنها يف طريقها �إىل عدم الو�صول
اىل معظم الأهداف الإمنائية للألفية .ثم �أن معظم البلدان العربية ذات الدخل املتو�سط يف املغرب
()2
وامل�شرق �ستحقق بع� ًضا من الأهداف وتف�شل يف حتقيق غريها.
هذه النتائج لي�ست مفاجئة .فدول اخلليج الغنية بالنفط لديها موارد طبيعية وافرة و�أعداد �ضئيلة
من ال�سكان ،مايعطيها ميزة ا�ستثنائية .وبع�ضها (كالإمارات العربية املتحدة) �أحرزت تق ّدم ًا �سريع ًا
يف جمال احلوكمة ،الأمر الذي كان له ت�أثري و�أمنوذج تناف�سي ايجابي بالن�سبة �إىل دول جمل�س التعاون
اخلليجي الأخرى .لكن ،يف البلدان ذات الدخل املنخف�ض � -سواء ب�سبب نق�ص املوارد �أو ال�صراع
امل�سلح �أو كليهما – تبدو �أ�سباب عدم قدرة الدولة على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية يف بلدها
وا�ضحة �إىل ح ّد ما� .أما يف البلدان املتو�سطة الدخل ،فدُمجِ َ ت الأهداف الإمنائية للألفية ،ب�شكل
عام ،بربامج الدولة تدريجي ًا ،لكن الأداء غري املتنا�سق مل�ؤ�س�سات الدولة �أ ّدى �إىل ظهور نتائج متباينة
يف خمتلف القطاعات
يواجه العامل العربي عدد ًا من حتديات الأمن والتنمية الب�شرية .فعدد ال�سكان الذي ي�صل
عموم ًاِ ،
�إىل حواىل  320مليون ن�سمة اليزال ينمو ،وبات يجهِ د املوارد من حيث توافر الأر�ض الزراعية واملوارد
املائية والبنى التحتية .فحواىل  60%من ال�سكان تق ّل �أعمارهم عن  25عام ًا؛ فيما ي�صل معدل
البطالة �إىل  14%ب�صورة ر�سمية (يف املرتبة الثانية بعد البلدان الأفريقية الواقعة جنوب ال�صحراء
الكربى) ،و�سيتعينّ �إيجاد �أكرث من  50مليون وظيفة يف ال�سنوات الع�شر املقبلة ال�ستيعاب هذه الطفرة
ال�شبابية .وي�ستم ّر الفقر عند ن�سبة ت�صل �إىل حواىل  40%حيث تعاين الن�ساء والفئات املهم�شة ب�شكل
خا�ص .والتزال الأمية عند مع ّدل  30%تقريب ًا كمتو�سط يف كل املنطقة .ويرتفع هذا املعدل �إىل 50%
()3
و 60%يف بع�ض البلدان ،وهو �أعلى بني الن�ساء منه بني الرجال بوترية منتظمة.
لقد �أ�صبحت الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة �شحيح ًة� ،إذ تت�آكل بفعل التمدين ال�سريع ،وتتع ّر�ض �إىل
التهديد ب�سبب زحف الت�صحر ،وتغري املناخ ،وارتفاع م�ستويات �سطح البحر .كما �أن املوارد املائية
ال�شحيحة ُمه َّد َدة ب�سبب انخفا�ض �أ�سطح املياه الباطنية ،وتل ّوث املياه اجلوفية ،و�سوء الإدارة املائية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ن�سبة  57%من موارد املنطقة من املياه ال�سطحية تنبع من خارج املنطقة.
وقد ح ّققت االقت�صادات العربية معدالت منو متوا�ضعة يف الناجت املحلي الإجمايل ،لكنها مل تواكب
النمو ال�سكاين� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مل ي�ؤ ِّد منو الناجت املحلي الإجمايل �إىل توليد مايعادله من فر�ص
العمل؛ التزال االقت�صادات ريعي ًة �إىل ح ّد كبري ،وتعتمد على النفط والغاز وال�صادرات من املواد
الأولية� ،أو ر�سوم العبور ومداخيل ال�سياحة والتحويل املايل من العاملني يف اخلارج وامل�ساعدات
اخلارجية .هذه االقت�صادات كانت مك�شوف ًة جد ًا �أمام ارتفاع �أ�سعار الطاقة العاملية والتقلبات يف

بول �سامل

الطلب ،وكذلك �أمام االرتفاعات احلادة يف �أ�سعار املواد الغذائية.
عالوة على ذلك ،تهدِّ د التحديات الأمنية وال�سيا�سية �أي� ًضا اال�ستقرار الإقليمي .فبعد �ستني عام ًا،
اليُظهِ ر ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي � َّأي م�ؤ�شرات على �إمكانية ح ّله ،وهو د ّمر فل�سطني ،و�أحلق �أ�ضرار ًا
ج�سيم ّة بلبنان ،و�أ ّثر ب�صورة ملمو�سة على �سورية والأردن وم�صر .كما خلق �أزمة الجئني فل�سطينيني
مفتوح ًة .ويف الآونة الأخرية� ،أ ّدى الإحتالل الأمريكي للعراق �إىل معاناة كبرية هناك ،وخلق �أزمة
الجئني عراقيني �أي� ًضا ،ف�ض ًال عن �آثار مزعزعة لال�ستقرار يف املنطقة .وته ّدد التوترات الدولية مع
�إيران بربوز �أ�شكال جديدة من ال�صراع.
كما �أ ّدت االنق�سامات الداخلية على مدى العقود املا�ضية �إىل ن�شوب حروب وا�ضطرابات �أهلية
يف ال�سودان ،والعراق ،ولبنان ،واليمن ،و�شبه حرب �أهلية يف اجلزائر وفل�سطني ،كما �إىل انهيار
ال�صومال .وقد باءت اجلهود الدولية حل ّل ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي بالف�شل ،و�أثبتت الآليات
الإقليمية لإدارة ال�صراع  -وال�سيما من خالل جامعة الدول العربية  -عدم فعاليتها .ومع �أن العالقات
حت�سنت ب�شكل ملحوظ� ،إال �أن العالقات العربية-الإيرانية تبقى متوتّرة .ثم �أن
العربية-الرتكية ّ
العالقات البينية العربية �ضعيفة �أي� ًضا� ،إذ يتناف�س عدد من الدول على الزعامة ،وت�صطف الدول
املختلفة يف حماور �إقليمية ودولية خمتلفة.
خالل العقدين املا�ضيني� ،ش ّدد املجتمع الدويل واملانحون الدوليون على احلوكمة الر�شيدة بو�صفها
عن�صر ًا رئي� ًسا يف امل�ساعدات الإمنائية .وقد �ساهمت هذه امل�ساعدة يف حت�سني بع�ض عنا�صر احلوكمة
وامل�ساءلة ،وعزّزت املجتمع املدين ،ودفعت باجتاه �إجراء عدد �أكرب من االنتخابات الربملانية والبلدية.
ومن ناحية �أخرى برز دف ٌع للدميقراطية من جانب املجتمع املدين و�أحزاب املعار�ضة .ومع ذلك ،ف�إن
�أي ًا من الأنظمة القائمة مل ينتقل بج ّدية نحو حتقيق الدميقراطية احلقيقية ،وبالتايل يتم �إجراء
الإ�صالحات ال�سيا�سية على م�ض�ض ،على �أنها ،يف جزء منها ،تنازل لل�ضغوط الغربية ،ويف اجلزء
الآخر ،و�سيلة لتخفيف االحتقان داخلي ًا .ويف غياب �ضغوط داخلية جاحمة ،يظ ّل ت�أثري امل�ساعدات
اخلارجية حمدود ًا.
يف الآونة الأخرية ،بد�أت تربز بع�ض اجلهات املانحة اجلديدة ،ومن بينها ال�صني ودول اخلليج،
وقد التكون رو�سيا والهند والربازيل وجنوب �أفريقيا متخ ّلفة عن الركب .تر ّكز هذه اجلهات املانحة
اجلديدة على �صفقات الطاقة واال�ستثمار وم�شاريع البنية التحتية من دولة �إىل دولة ،وهي �إجما ًال غري
مبالية �إزاء ق�ضايا الدميقراطية �أو حقوق الإن�سان .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حتى الغرب �أ�صبح مرت ّدد ًا
�إزاء رفع ق�ضية الدميقراطية بعد �إخفاقات �سنوات والية الرئي�س جورج بو�ش الإبن ،وحت ّول الإهتمام
الدويل �أي� ًضا �إىل الق�ضايا العاملية املُ ِل ّحة مثل تغيرّ املناخ والأزمة االقت�صادية العاملية .وتهدِّ د هذه
التوجهات ب�إ�ضعاف زخم الدميقراطية �أكرث ،وف�صل التنمية عن التقدم الدميقراطي واحلوكمة
ّ
الر�شيدة واح�ترام احلقوق .ويف العامل العربي ،يظ ّل انخفا�ض �سقف احلرية ،وتهمي�ش امل��ر�أة،
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وا�ستمرار الدولة ال�سلطوية والتي التقبل امل�شاركة الفعلية �أ�سا� ًسا ،العقبات الرئي�سة �أمام التنمية
الب�شرية املتكاملة.
�إن الدولة العربية نف�سها بعيدة جد ًا عن حتقيق �أه��داف احلوكمة الر�شيدة .وعلى الرغم من
وجود ديناميكية ملحوظة يف املجتمع املدين العربي ،وبني الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة (العلمانية
والإ�سالمية) ،تظ ّل كل الدول العربية تقريب ًا �سلطوية؛ �أما تلك التي لي�ست �سلطوية  -لبنان والعراق
وفل�سطني  -فيمزّقها االنق�سام الداخلي �أو الهيمنة اخلارجية .وتر ّكز هذه الدرا�سة على حالة احلوكمة
العربية ،و�أ�سباب هذه احلالة ،واالقرتاحات لتجاوزها.

الدولة واحلكم يف العامل العربي
ي�سجل العامل العربي انخفا� ًضا يف معظم م�ؤ�شرات احلوكمة ال�صادرة عن البنك الدويل .من حيث
ّ
حرية التعبري وامل�ساءلة ،ت�أتي املنطقة العربية يف املرتبة الأ�سو�أ يف العامل ،وحتى يف مرتبة �أدنى
من دول جنوب ال�صحراء يف �أفريقيا .ومن حيث امل�ؤ�شرات الأربعة الأخرى  -اال�ستقرار ال�سيا�سي،
وفاعلية احلكومة ،و�سيادة القانون ،ومكافحة الف�ساد – ت�أتي املنطقة العربية يف املرتبة الثانية الأ�سو�أ
يف العامل ،بعد دول جنوب ال�صحراء يف �أفريقيا )4(.وهذه الت�صنيفات ت�شري �إىل وجود منط خطري
يتطلب در� ًسا وتف�سري ًا.
فوفق ًا مل� ّؤ�شر الدميقراطية العربية ،وهو �أول م�ؤ�شر للدميقراطية و�ضعته جمموعة من مراكز الأبحاث
العربية� ،إن �أي ًا من الدول العربية لي�ست يف حالة «حت ّول دميقراطي متقدمة» ،لكنها ُتظهِ ر بع�ض
«النزعات الدميقراطية» .يدر�س امل�ؤ�شر �أربع فئات من احلوكمة :امل�ؤ�س�سات العامة القوية وامل�س�ؤولة،
واحرتام احلقوق واحلريات ،و�سيادة القانون ،وامل�ساواة والعدالة االجتماعية .ويجد امل�ؤ�شر بع�ض
�شجعة يف جميع الفئات ،لكنه يرى �أي� ًضا �أن احلالة املو�صوفة يف الن�صو�ص الد�ستورية
االجتاهات املُ ِّ
والقانونية �أف�ضل بكثري مما يحدث فع ًال على �أر�ض الواقع .وهو يجد تفاوت ًا كبري ًا بني البلدان العربية
الثمانية التي ّمتت درا�ستها – املغرب ،واجلزائر ،وم�صر ،وفل�سطني ،والأردن ،ولبنان ،واململكة
العربية ال�سعودية ،واليمن  -لكنه يخل�ص �إىل �أنه مل يحدث يف �أي منها اخرتاق حقيقي للحوكمة
()5
الر�شيدة واملمار�سة الدميقراطية الفعلية.
ووفق دار�سي احلوكمة الر�شيدة ،ثمة عنا�صر عديدة تحُ ��دِّ د اخلطوط العري�ضة للدولة الفعالة
واملتجاوبة وال�ق��ادرة .وت�شمل تلك العنا�صر اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وفاعلية احلكومة ،وامل�شاركة،
وامل�ساءلة ،و�سيادة القانون ،وال�شفافية ،واال�ستجابة ،وامل�ساواة .وهذه العنا�صر ميكن �أن تكون نربا� ًسا
لدرا�سة الو�ضع العربي.
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ت�صنيفات الدول العربية
يف ا�ستعرا�ض �أكرث تف�صي ًال ،ميكن للمرء �أن يدر�س �أنواع ًا فرعي ًة خمتلف ًة من الدول العربية ،ويح ّقق
�أكرث يف الأ�شكال املختلفة لأداء احلوكمة يف مابينها .لكن يف ا�ستعرا�ض موجز ،تفر�ض امل�ساحة
املحدودة اتّباع نهج �أو�سع نطاق ًا.
ثمة طرق عديدة لت�صنيف الدول العربية� .إحدى املقاربات ال�شائعة تتم ّثل يف التمييز بني الدول
امل�صدِّ رة للنفط والغاز والدول امل�ستوردة لها .وهذا يظهر ب�شكل جلي االختالفات الكبرية يف القدرات
واملوارد التي مت ِّيز الدول الغنية بالنفط  -وخ�صو� ًصا يف منطقة اخلليج  -عن البلدان الفقرية باملوارد
اليف�سر ب�سهولة
حيث التتو ّفر للدولة �إال موارد �ضئيلة ملواجهة حتديات التنمية .بيد �أن هذا الت�صنيف ِّ
االختالف اجلذري يف احلياة ال�سيا�سية بني الكويت وبني اململكة العربية ال�سعودية ،على �سبيل املثال،
�أو بني دول جمل�س التعاون اخلليجي وبني اجلزائر وليبيا.
ثمة ت�صنيف �آخر ي�ستند �إىل البلدان ذات الدخل املرتفع واملتو�سط واملنخف�ض .ي�س ّلط هذا الت�صنيف
ال�ضوء مر ًة �أخرى على وجود اختالفات كبرية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي من جهة ،وبني الدول
العربية الأخرى ،لكنه مفيد من حيث �أنه يظهِ ر حمنة البلدان منخف�ضة الدخل ،مثل اليمن وال�صومال
اليف�سر هذا الت�صنيف االختالفات الهامة يف يَ
جمال الدولة واحلوكمة داخل
وال�سودان .ومع ذلكِّ ،
كل فئة ،على �سبيل املثال بني لبنان وتون�س؛ �أو بني اليمن وال�سودان؛ �أو بني الكويت واململكة العربية
ال�سعودية.
وي�ستند الت�صنيف الثالث على نوع النظام ،بني امللكيات واجلمهوريات يف املقام الأول .وهو ي�ش ّدد
على القواعد املختلفة التي ت�ش ّكل دعامة ال�شرعية وامل�ؤ�س�سات بني النوعني .وعلى الرغم من �أهمية
اليف�سر امل�ستوى املرتفع ن�سبي ًا للم�شاركة ال�سيا�سية يف بع�ض الأنظمة امللكية
هذا الت�صنيف� ،إال �أنه ِّ
(على غرار الكويت واملغرب) باملقارنة مع �أنظمة �أخرى ،وال انخفا�ض م�ستوى امل�شاركة يف بع�ض
اجلمهوريات (مثل �سورية) ،باملقارنة مع جمهوريات �أخرى (مثل اليمن).
يتم فيها امل�شاركة يف
وثمة ت�صنيف راب��ع بني ال��دول ال�سلطوية وبني �شبه الدميقراطيات التي ّ
ال�سلطة .راهن ًا ،ثمة دول ثالث فقط توا ِفق الفئة الثانية :حاالت لبنان وفل�سطني والعراق؛ هذه الدول
لي�س فيها �أنظمة �سلطوية را�سخة كما هو احلال يف كل احلاالت العربية الأخرى ،لكنها تعاين التدخل
اخلارجي اخلطري واالنق�سام الداخلي.
ثمة ت�صنيف خام�س ير ِّكز على االختالفات بني البلدان التي �شهدت �صراعات خطرية ،وبني تلك
التي مل ت�شهد مثل هذه ال�صراعات .ومن �ش�أن هذا الت�صنيف �أن ي�ضع البلدان التي د ّمرتها احلروب
اخلارجية والداخلية (مثل فل�سطني ،والعراق ،ولبنان ،واليمن ،وال�صومال ،وال�سودان ،واجلزائر) يف
جانب ،وغريها من البلدان التي مل تتع ّر�ض �إىل ذلك ،يف جانب �آخر .وهذا �أمر �ضروري يف درا�سة





الدولة العربية :هل ّ
متكن التنمية �أم تعرقلها؟

ديناميكيات مابعد ال�صراع ،وت�صميم برامج م�ساعدات منا�سبة للتعامل معها ،بيد �أنه اليو ِّفر الكثري
التب�صر يف الظروف ال�سيا�سية املختلفة لبلدان متن ّوعة مثل اليمن ولبنان وال�سودان.
من ّ
كل هذه الت�صنيفات مفيدة ،ومن �ش�أن تقرير �أكرث تف�صي ًال �أن ي�ستك�شفها .لكن ثمة �أ�شياء كثرية
م�شرتكة يف حالة احلوكمة العربية ،وت�سليط ال�ضوء على هذه القوا�سم امل�شرتكة �ضروري للح�صول على
�صورة وا�سعة حلالة احلوكمة العربية والعقبات العامة التي ت�ش ّكلها بالن�سبة �إىل التنمية الب�شرية.

اال�ستقرار ال�سيا�سي
أهم الأمور قيمة التي ميكن للدولة �أن تو ّفرها ملواطنيها .ومع ذلك،
اال�ستقرار والأمن هما من بني � ّ
مل يتمتّع املواطن العربي بهذا احلقّ كام ًال .فقد �أ ّدى ال�صراع الإقليمي والدويل �إىل زعزعة ا�ستقرار
املنطقة .و�أ�سفر �إن�شاء دولة �إ�سرائيل يف العام  ،1948وت�شريد ال�سكان الفل�سطينيني ،واحلروب
التقليدية وغري التقليدية الالحقة� ،إىل تدمري الأمن الفل�سطيني ،والت�أثري على لبنان و�سورية والأردن
وم�صر بدرجات متفاوتة .وقد �أ ّدى غزو العراق واحتالله من قبل الواليات املتحدة �إىل تدمري اال�ستقرار
يف العراق وتدهور الأمن هناك ،و�أطلق العنان للتوترات الإقليمية والطائفية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ميكن
للتوتّرات الإ�سرائيلية والأمريكية مع �إيران يف �ش�أن برناجمها النووي �أن تطلق العنان حلرب �أخرى
يف املنطقة� .أما يف داخل البلدان العربية ،فقد خ ّربت احلروب الأهلية لبنان ،وال�سودان ،واليمن،
وال�صومال ،والعراق ،وفل�سطني .ويف تلك احلاالت ،كانت الوحدة الوطنية �ضعيفة ،ومل تكن الدولة
قادر ًة على منع ع�سكرة التوترات الطائفية.
يف حاالت �أخرى ،ا�شرتكت الدولة نف�سها يف �شكل من �أ�شكال احلرب الداخلية ،كما هو احلال يف
اجلزائر و�سورية �ضد الإ�سالميني يف كل منهما ،وعراق �صدام ح�سني �ض ّد الأكراد وال�شيعة .وحيث مل
تتو ّرط الدولة يف نزاع مفتوح ،ف�إن م�ستوى اال�ستخبارات والتدابري القمعية التي تقوم بها لل�سيطرة على
خمتلف قطاعات املجتمع ،غالب ًا ما ُت�ش ِّكل يف ح ّد ذاتها تهديد ًا لأمن املواطن� .إذ يتع ّر�ض املعار�ضون
ال�سيا�سيون للنظام �إىل ال�سجن والتعذيب يف بع�ض الأحيان؛ ويتم تهمي�ش ومعاقبة املجموعات التي
تعتبرَ معادية للنظام ،وجتري مراقبة عاملني يف و�سائل الإعالم واملجتمع املدين وم�ضايقتهم ب�شكل
وتتم عرقلة جلوء املواطنني ،الذين يعار�ضون امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني �أو الأمنيني املتنفذين،
متوا�صل ؛ ّ
�إىل مالذ العدالة.
مع ذلك ،جنحت الدولة يف العديد من البلدان العربية يف احلفاظ على ح ّد �أدنى من اال�ستقرار
و�إن كان متوتر ًا .يف املغرب ،وتون�س ،وجزائر اليوم ،وم�صر ،والأردن ،و�سورية اليوم ،واململكة العربية
ال�سعودية ،ودول اخلليج ،ميكن للمواطن تو ّقع قدر كبري من اال�ستقرار ،حتى لو كان هذا اال�ستقرار
ُي َو َّفر بجرعة كبرية من ال�سلطوية والقمع� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ف�إن معدالت اجلرمية العادية يف العامل
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العربي هي من بني الأدنى يف العامل ،لكن ذلك يعود �إىل الأمناط االجتماعية والثقافية� ،أكرث منه �إىل
الإجنازات التي حتققها الدولة.

امل�شاركة وامل�ساءلة
على الرغم من منو املجتمع املدين وات�ساع هام�ش التعبري واالحتجاج ال�سيا�سي ،ف�إن غالبية الدول
العربية التزال �سلطوي ًة .وحيث توجد امل�شاركة ف�إنها تكون حمدودة النطاق والت�أثري .ويف ٍّ
كل من
الدول امللكية واجلمهورية ال�سلطوية ،ترت ّكز ال�سلطة يف يد ر�أ�س الدولة ،فيهيمن امللك �أو الأمري �أو
الرئي�س لي�س على ال�سلطة التنفيذية وح�سب ،بل �أي� ًضا على ال�سلطة الق�ضائية والت�شريعية .ومن خالل
ا�ستخدام �أو �سوء ا�ستخدام �أجهزة املخابرات ،حتوز ال�سلطة التنفيذية على نفوذ مفرط على و�سائل
الإعالم واملجتمع املدين .وتتعزّز هذه الهيمنة بوا�سطة حاالت الطوارئ �أو الأحكام العرفية يف حاالت
كثرية ،وهي تفاقمت بعد هجمات � 11أيلول�/سبتمرب ب�سبب عدد كبري من قوانني «مكافحة الإرهاب » التي
متنح املزيد من ال�سلطات لأجهزة اال�ستخبارات وال�سلطة التنفيذية .ويف حني �أن امللوك اليخ�ضعون
�إىل حتديات انتخابية� ،أتقن ر�ؤ�ساء اجلمهوريات فن �إدارة االنتخابات الرئا�سية على نحو التكون فيه
النتيجة مو�ضع �شك.
ومع ذلك ،زادت امل�شاركة ال�سيا�سية عموم ًا على مدى العقدين املا�ضيني .فقد كانت االنتخابات يف
ال�سابق نادر ًة يف العامل العربي ،لكن معظم البلدان تجُ ري الآن انتخابات برملاني ًة وحملي ًة منتظم ًة؛
وتجُ ري اجلمهوريات انتخابات رئا�سي ًة �أو «ا�ستفتاءات عام ًة» .وهذا يعود ،يف جزء منه� ،إىل قبول
تدريجي ،من جانب املجتمع والنخبة ،خلطاب الدميقراطية ،ويف جزء �آخر� ،إىل تق ّل�ص �شرعية
الأنظمة التي كانت يف ال�سابق ذات �شعبية و�شرعية ثورية ،و�إىل ال�ضغوط املتزايدة من جانب املجتمع
الدويل.
رمبا تكون االنتخابات النيابية هي الأكرث �أهمية .فك ّل البلدان العربية فيها برملانات ُم َ
نتخبة با�ستثناء
اململكة العربية ال�سعودية وعدد قليل من �إم��ارات اخلليج .وامل�شاركة يف هذه االنتخابات هامة يف
مايتع ّلق بالأحزاب ال�سيا�سية والناخبني .وقد �أ�صبحت هذه االنتخابات جزء ًا من اخلطاب ال�سيا�سي
لإ�ضفاء ال�شرعية على الأنظمة القائمة ،وباتت ال�سيا�سة االنتخابية الآن مقبولة على نطاق وا�سع لدى
�سائر �أطراف الطيف ال�سيا�سي� .أ�صبحت االنتخابات النيابية حدث ًا �أ�سا�سي ًا يف التقومي ال�سيا�سي لكثري
من البلدان العربية ،وهي ت�ستقطب اهتمام اجلمهور ،ومت ّثل اختبارات ل�شعبية احلركات املتناف�سة.
وقد تع ّلمت الأنظمة القائمة كيفية �إدارة مثل هذه االنتخابات ب�إحكام ،م�ستخدم ًة قوانني تنا�سبها،
وت�ضعف �أو حتظر الأحزاب املعار�ضة وخ�صو� ًصا الإ�سالميني .كما تقمع الأنظمة �أو ت�ؤ ّثر على الأحزاب
واملر�شحني وتراقب نتائج االنتخابات �أوتتالعب بها.
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ومع ذلك ف�إن الربملانات املنتخبة نف�سها ،يف معظم احلاالت ،المتتلك �سوى قدر �ضئيل جد ًا من
ال�سلطة .يف العديد من احلاالت يتم ّكن احلزب احلاكم من احل�صول على �أغلبية مهيمنة يف الربملان،
غري �أن ال�سلطة التنفيذية التزال ُتهيمِ ن على ال�سلطة الت�شريعية �إىل �أبعد احلدود .وتظ ّل �صالحيات
امللك �أو الرئي�س كا�سح ًة ،وت�أثري �أجهزة اال�ستخبارات نافذ ًا .امللك �أو الرئي�س هو يف العادة فوق
امل�ساءلة الربملانية ،وامل�س�ؤولون الذين يع ّينهم ر�ؤ�ساء الدول مل�ساعدتهم يف احلكم ميكن �أن يخ�ضعوا
�إىل اال�ستجواب وامل�ساءلة الربملانية ،لكن على النحو الذي يخدم �أكرث بو�صفه متك�أً لرئي�س الدولة
الذي يبقى فوق امل�ساءلة.
تع ّلم احلكام يف العامل العربي كيفية ا�ستيعاب االنتخابات الربملانية باعتبارها ا�سرت�ضا ًء للمطالب
العامة .وتمُ ِّثل هذه املناف�سات �ساح ًة للم�شاركة وا�ستيعاب املطالب والتوترات ال�سيا�سية ،من دون
متكني حقيقي لل�شعب �أو تعري�ض قب�ضة احلاكم على ال�سلطة �إىل اخلطر ،ذلك �أن احلكام بلوروا
منوذج ًا جديد ًا من احلكم ،قد نطلق عليه ت�سمية نظام «ال�سلطوية الت�شاركية» (Participatory
 )Authoritarianismالتي ميكن �أن تكون نقطة نهاية م�ستقرة بد ًال من �أن تكون مرحلة «انتقالية»
نحو الدميقراطية الكاملة.
�أ�صبحت االنتخابات املحلية �أي� ًضا �شائع ًة يف العامل العربي .فحتى اململكة العربية ال�سعودية ،التي
التعقد انتخابات برملانية� ،سمحت ب�إجراء انتخابات بلدية جزئية يف ال�سنوات الأخرية .ومت ّثل هذه
�شرك املواطنني
االنتخابات املحلية ،من حيث املبد�أ ،خطو ًة �إىل الأمام بالن�سبة �إىل املنطقة .فهي ُت ِ
يف الق�ضايا املحلية ،وتفتح الف�ضاء العام �أمام مناق�شة ق�ضايا ال�سيا�سة املحلية وامل�شاركة .هذا مع
العلم �أنه ينطبق منط تدخل الدولة وقوى ال�سلطة يف االنتخابات املحلية كما هو احلال يف االنتخابات
الربملانية ،على الرغم من وجود هوام�ش �أو�سع �إجما ًال من حرية التح ّرك وامل�شاركة يف االنخابات
املحل ّية.
لكن امل�شكلة يف امل�شاركة املحلية ،كما يف االنتخابات الربملانية ،هي �أن املجال�س املحلية املُ َ
نتخبة
المتتلك �إ ّال قدر ًا �ضئي ًال جد ًا من ال�سلطة .فالدولة العربية التزال مركزي ًة للغاية ،واجلزء الأكرب من
عملية �صنع القرار والإيرادات يرت ّكز يف املركز ،فيما يتم تقا�سم القليل مع الهيئات املحلية .وتط ّل
نخب الدولة على الهيئات املحلية على �أنها �أ�سا� ًسا �أذرع ًا للدولة املركزية تندرج يف هيكل هرمي من
�أعلى �إىل �أ�سفل ،بد ًال من كونها عنا�صر م�ستقلة لبنية دولة المركزية حقيقية .والتتحكم الهيئات
املحلية يف الواقع باملوارد �أو �سلطة اتخاذ القرارات ،وتعتمد على حمافظني وم��دراء مناطق يتم
تعيينهم مركزي ًا لتنفيذ القرارات �أو �إنفاق املال.
�أما االنتخابات الرئا�سية فت َُد َّبر بدقة �أكرب من نظريتها الربملانية �أو املحلية .قد تخاطر الدولة يف
بع�ض هوام�ش نتائج االنتخابات الربملانية  -والربملان مه ّم�ش �أ�ص ًال  -لكنها الجتازف يف االنتخابات
الرئا�سية .وقد و�ضعت بع�ض الدول قيود ًا د�ستوري ًة وقانوني ًة على قدرة مر�شحي الرئا�سة املناف�سني
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على خو�ض ال�سباق ،لكن بخالف ذلك ،ف�إن الدولة ت�ستخدم كامل نفوذها و�أجهزتها بهدف حتقيق
النتيجة التي يريدها الرئي�س احلاكم .ويبقى �إجما ًال حتديد ن�سبة الفوز املطلوبة ،بني ن�سبة الـ99%
التقليدية ون�سبتي الـ 80%والـ 85%الأكرث رواج ًا يف املرحلة الأخرية.
على الرغم من هذا كله ،لقد تقد ّمت م�ستويات امل�شاركة ال�سيا�سية على مدى العقدين املا�ضيني،
مبعنى �أن معظم ال��دول العربية هي الآن ،على الأق��ل من حيث املبد�أ� ،أنظمة حكم تعددية تجُ ري
انتخابات منتظمة .ومع ذلك ،نطاق هذه امل�شاركة و�أثرها يبقيان حمدودين للغاية .وبا�ستثناء احلاالت
الثالث غري امل�ستقرة يف لبنان وفل�سطني والعراق ،الميكن للناخبني اختيار حكامهم �أو تغيريهم،
والميكنهم امل�شاركة �سيا�سي ًا لإجبار احلكام على تغيري ال�سيا�سات الرئي�سة.

املجتمع املدين وو�سائل الإعالم
ظهرت �أ�شكال هامة من امل�شاركة ،مثل منظمات املجتمع املدين ،خارج القنوات ال�سيا�سية ،وقد
منت ب�شكل ملحوظ يف العامل العربي منذ �أواخر الثمانينيات .وهذا يرجع جزئي ًا �إىل �شلل يف احلياة
ال�سيا�سية ال�سائدة وامل�صالح واحلاجات املتنامية للمجتمعات التي تزداد تعقيد ًا ومتدين ًا .وقد ّ
ف�ضلت
الأنظمة العربية ت�شجيع منو املجتمع املدين على ح�ساب املجتمع ال�سيا�سي ،لأنها اعتربت الأول �ساح ًة
�آمن ًة ميكن �أن ت�ستوعب م�شاركة املواطنني من دون حت ّدي ال�سلطة ال�سيا�سية و�صنع القرار ب�شكل
مبا�شر .ويعك�س منو املجتمع املدين انح�سار قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية،
والدور املتزايد ملنظمات املجتمع املدين يف ملء الفراغ .كما يعك�س �أي� ًضا ،منو متويل جمعيات املجتمع
املدين من قبل الغرب ب�صورة رئي�سة.
تخت�ص
واليوم ،ثمة مايق َّدر بـ� 130ألف منظمة جمتمع مدين يف العامل العربي .بع�ض هذه املنظمات ّ
مبنا�صرة ق�ضايا معينة ،مثل حقوق الإن�سان ،وحقوق املر�أة ،وحقوق املع ّوقني ،والدميقراطية ،والبيئة.
والبع�ض الآخر ذات توجهات خدمية �أو ارتباطات دينية �أو قبلية �أو طائفية تقليدية .وثمة عدد قليل
منها يتناول ق�ضية الفئات امله َّم�شة ،مثل املع ّوقني� ،أو امل�شردين� ،أو املختفنيُ .يذ َكر �أنه مل تن�ش�أ حركة
قوية للدفاع عن ق�ضايا الفقراء .املنظمات غري احلكومية التي ُتر ِّكز على مثل هذه الق�ضايا �سرعان
ماحت ّولت من منظمات مطلبية �إىل جمعيات تق ّدم خدمات مدفوع ًة ،يف عقود مربمة مع وزارات
احلكومة �أو اجلهات املانحة الأجنبية� .صحي ٌح �أنه خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي ،كانت ثمة �آمال ب�أن
املجتمع املدين قد يكون مفتاح ًا للتغيري ال�سيا�سي ،كما بدا عليه احلال يف �أوروبا ال�شرقية والو�سطى.
بيد �أنه اتّ�ضح �أن هذه الآمال مل تكن يف حم ّلها� .صحيح �أن جماعات املجتمع املدين ت�ؤ ّثر على اخلطاب
ال�سيا�سي وال�سيا�سة العامة ،لكنها مل تكن ق��ادر ًة على تعبئة دعم جماهريي كبري �أو فر�ض تغيري
()6
�سيا�سي فعلي.
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�إ�ضاف ًة �إىل منظمات املجتمع املدين ،متتلك الدول العربية �شبك ًة من النقابات العمالية ونقابات
املوظفني واجلمعيات املهنية العريقة التي يعود تاريخ ت�أ�سي�سها �إىل عقود �سابقة .ويف الدول التي
اعتمدت �شعارات اال�شرتاكية الثورية يف اخلم�سينيات وال�ستينيات (مثل م�صر واجلزائر و�سورية
وعراق ماقبل العام �« )2003أممّ ت» الدولة هذه الهيئات والتزال ت�سيطر على التعيينات واالنتخابات
يف العديد منها.
يف البلدان التي مل يحدث فيها ذلك (مث ًال املغرب ،ولبنان ،والأردن ،واليمن)� ،ضعفت احلركات
العمالية ونقابات املوظفني جراء تراجع احلركة الي�سارية يف جميع �أنحاء العامل ،وب�سبب �سنوات من
التهمي�ش �أو القمع .ومت ا�ستلحاق النقابات املهنية ونقابات الأعمال التجارية منذ فرتة طويلة عموم ًا
من ِق َبل هيكل ال�سلطة القائمة ،لأن م�صاحلها تعتمد اعتماد ًا كبري ًا على وجود عالقات جيدة مع
الدولة وكبار �صانعي القرار فيها .هذه الهيئات تعاين ا�ستمرار وجود القادة الذين تركوا ب�صماتهم
قبل عقود عدة ،بحيث مل يبقَ �سوى جمال �ضئيل للقيادة ال�شابة.
�إن احلديث عن «عقد اجتماعي» جديد يف العامل العربي ،يكون املجتمع املدين فيه �شريك ًا رئي� ًسا �إىل
جانب الدولة والقطاع اخلا�ص� ،أمر مبالغ فيه .فالدولة تظل الالعب املُهيمِ ن ،وعالقتها مع املجتمع
املدين هي عالقة م�صلحة �أكرث منها عالقة �شراكة .الدولة �سعيدة لأن يقوم املجتمع املدين بوظائف
اخلدمة االجتماعية لأنها مل ت ُع ْد تكرتث �أو ت�ستطيع القيام بها ب�شكل كامل ،وهي تف�ضل �أي� ًضا �أن جتهر
بت�ساحمها مع املجتمع املدين بد ًال من �أن ت�ضط ّر �إىل منح حرية �سيا�سية وم�شاركة �أقوى� .أما القطاع
اخلا�ص فالزال يعتمد �إىل ح ّد كبري على املوارد والعقود اخلا�ضعة �إىل �سيطرة الدولة .وهو المي ِّثل
ر�أ�س املال وامل�شاريع امل�ستق ّلة التي كانت رائدة التغيري يف �آ�سيا �أو �أمريكا الالتينية ،كما �أنه المي ِّثل
برجوازية ثورية باملعنى التاريخي.
حت�سن .فوزارات الإعالم التابعة للدول كانت
�إن الو�صول �إىل و�سائل الإعالم غري اخلا�ضعة للدولة ّ
حتتكر البث التلفزيوين يف ال�سابق ،لكن ميكن للمواطنني اليوم م�شاهدة مئات القنوات التلفزيونية
العربية والعاملية .وتقدم العديد من القنوات العربية برامج حواري ًة ت�شاهَ د على نطاق وا�سع ،تكون
فيها اخليارات والآراء ال�سيا�سية حم ّل نقا�ش �ساخن .كما ظهرت حمطات تلفزيونية وطنية خا�صة،
جنب ًا �إىل جنب مع املحطات التي تقدمها الدولة ،يف العديد من الدول العربية؛ ومت �إطالق املزيد من
ال�صحف اخلا�صة خالل العقد املا�ضي.
ع�لاوة على ذل��ك ،و ّف��رت �شبكة الإنرتنت ف�ضا ًء عام ًا جديد ًا للر�أي ال�سيا�سي وامل�شاركة غري
املبا�شرة .ومع تزايد انت�شار الإنرتنت يف املجتمعات العربية ،ي�شارك ال�شباب يف جمموعات االنرتنت،
وغرف النقا�ش ،واملد ّونات ،و�أ�شكال �أخرى من التوا�صل والتفاعل ،ويبنون ق�سم ًا كبري ًا من هويتهم
و�آرائهم عرب هذه الو�سائل .وقد كان لف�ضاءات اللقاءات االفرتا�ضية هذه ت�أثري كبري على ت�شكيل
الر�أي العام ،و�ش ّكلت �ساح ًة لتنظيم املبادرات ال�سيا�سية وعدد من احلركات االحتجاجية يف ال�سنوات
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الأخرية.
لقد ا�ستنبط جمتمع الأعمال منابر ي�شارك من خاللها كبار رجال الأعمال يف مناق�شة ال�سيا�سة
العامة وال�سيا�سة يف بع�ض الأحيان ،وحماولة الت�أثري عليهما .ف�ض ًال عن ذلك ،تزا َيد نفوذ جمتمع
رجال الأعمال يف الدول الغنية بالنفط ،وكذلك يف البلدان امل�ستوردة له ،حيث حت ّولت الدولة �إىل
اخل�صخ�صة واال�ستثمار يف القطاع اخلا�ص كمح ّر َكني للنمو .وعلى الرغم من �أن جمتمعات الأعمال
هذه التزال تعتمد ب�شكل كبري على موارد الدولة ومراكز �صنع القرار ،فقد �أ�صبحت ت�شارك ب�شكل
متزايد يف مناق�شة ال�سيا�سة االقت�صادية ،وتطرح ّ
مر�شحني للمناف�سة يف االنتخابات ومراكز �صنع
القرار.
وعلى الرغم من �أن الدولة العربية الت��زال �سلطوي ًة �إىل ح ّد كبري ،والتتح ّرك باجتاه التح ّول
الدميقراطي احلقيقي� ،إال �أنها تعمل يف بيئة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية تزداد تعقيد ًا وتن ّوع ًا،
�إذ تتفاعل مع جمتمع ونظام حكم يزدادان تعقيد ًا.
لقد ا�ستنبط القطاع اخلا�ص �أي� ًضا منابر ي�شارك من خاللها كبار رجال الأعمال يف مناق�شة
ال�سيا�سة العامة ،وحماولة الت�أثري عليها .ف�ض ًال عن ذلك ،تزا َيد نفوذ جمتمع رجال الأعمال يف الدول
الغنية بالنفط ،وكذلك يف البلدان امل�ستوردة له ،حيث حت ّولت الدولة �إىل اخل�صخ�صة واال�ستثمار
يف القطاع اخلا�ص كمح ّر َكني للنمو .على الرغم من �أن جمموعات الأعمال هذه التزال تعتمد ب�شكل
كبري على موارد الدولة ومراكز �صنع القرار ،فقد �أ�صبحت ت�شارك ب�شكل متزايد يف مناق�شة ال�سيا�سة
االقت�صادية ،وتطرح ّ
مر�شحني للمناف�سة يف االنتخابات ومراكز �صنع القرار.
وعلى الرغم من �أن الدولة العربية الت��زال �سلطوي ًة �إىل ح ّد كبري ،والتتح ّرك باجتاه التح ّول
الدميقراطي احلقيقي� ،إال �أنها تعمل يف بيئة �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية تزداد تعقيد ًا وتن ّوع ًا،
�إذ تتفاعل مع جمتمع ونظام حكم يزدادان تعقيد ًا.
()7

�سيادة القانون
جميع الدول العربية تقريب ًا لديها الآن د�ساتري (�أو قوانني �أ�سا�سية) مكتوبة ،فيما مل تكن هذه
الد�ساتري متو ّفر ًة يف العديد من البلدان ،قبل ب�ضعة عقود فقط ،خ�صو� ًصا يف اخلليج .هذه الد�ساتري
ت�ساعد على �إعطاء هيكل وا�ضح للرتتيبات امل�ؤ�س�سية والقانونية ،وتكري�س مبادئ هامة� ،أق ّله من
الناحية النظرية ،مبا يف ذلك �سلطة ال�شعب ،والف�صل بني ال�سلطات ،والق�ضاء امل�ستقل ،واحلريات
الفردية ،وامل�ساواة �أمام القانون .ومع ذلك ،وكما ّ
دل م�ؤ�شر الدميقراطية العربية ،ف�إن الفجوة بني
الن�ص الد�ستوري ومايحدث يف الواقع كبري .ففي املمار�سة العملية ،التزال ال�سلطة التنفيذية تهيمن
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على ال�سلطات الأخرى ،وال ُي�س َمح للمواطنني �إال مب�شاركة حمدودة ومد ّبرة ،واحلقوق مق ّيدة �إجما ًال
من قبل �أجهزة اال�ستخبارات القوية .العديد من الد�ساتري ُتعطي رئي�س ال�سلطة التنفيذية �صالحيات
وا�سع ًة ،وت�ضع احلقوق الفردية يف �إطار حت ّده «امل�صلحة الوطنية» �أو «الأمن القومي» الذي يحددهما
النظام كما ي�شاء ،وتفر�ض قيود ًا على الأحزاب ال�سيا�سية واالنتخابات الوطنية .حتى عندما ُيع َّدل
دخ َلت على الد�ستور امل�صري يف العام
الد�ستور قد ُيع َّدل باجتاه املزيد من التقييد؛ فالتعديالت التي �أُ ِ
 2007مث ًال ،زادت يف �سلطوية النظام .
ومافاقم امل�شكلة هي حقيقة �أنه يف عدد من البلدان التزال حالة الطوارئ �أو الأحكام العرفية
– التي �أُع ِلنت منذ عقود � -سارية املفعول .وبعد � 11أيلول�/سبتمرب � ،2001س ّنت معظم الدول قوانني
و�سعت �صالحيات ال�سلطة التنفيذية و�أجهزة اال�ستخبارات .واحلال �أن
«مكافحة الإره��اب» التي ّ
د�ساتري العديد من دول املنطقة التزال تنطوي على روحية �إديولوجية �أو دينية قوية ،بالإ�ضافة �إىل
منطق �أمن الدولة؛ واحلريات واحلقوق ،التي غالب ًا ماتكون مدرج ًة يف هذه الد�ساتري ،هي عموم ًا
مدرجة على �أنها َّ
تنظم «بوا�سطة القانون» ،وتخ�ضع �إىل ال�سقوف الإديولوجية �أو الدينية وم�صالح
«�أمن الدولة».
على الرغم من �أن الدول العربية و ّقعت على معظم املواثيق الدولية املتع ّلقة بحقوق الإن�سان واحلقوق
االجتماعية وال�سيا�سية� ،إال �أن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي �أ�صدرته الدول العربية يف العام
 2004ينتهك عدد ًا من املعايري الدولية؛ �إذ التزال عقوبة الإعدام �شائع ًة يف الدول العربية ،كما هو
حال االعتقال ال�سيا�سي ،والتعذيب يف بع�ض احلاالت .كما �أنّ التمييز �ض ّد املر�أة ي�ستم ّر على نحو
ثابت يف معظم املد ّونات القانونية العربية.
�إن ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�سية غري قانوين يف �ستة بلدان (الكويت ،وليبيا ،وعمان ،وقطر ،وال�سعودية،
والإمارات العربية املتحدة) ،بينما يف بلدان �أخرى كثرية ،يخ�ضع ت�شكيل الأحزاب وعملها �إىل قيود
قانونية مع ّقدة� .صحيح �أنّ منظمات املجتمع املدين قانونية يف معظم البلدان العربية� ،إال �أن عملياتها
ومتويلها يخ�ضعان �إىل التدخل الر�سمي والعقوبات يف العديد من البلدان.
الهيئات الق�ضائية امل�ستقلة موجودة من الناحية النظرية ،ولكن ال�سلطة التنفيذية و�/أو رئي�س
الدولة ي�سيطران عموم ًا على التعيينات وترقية الق�ضاة ،بالإ�ضافة �إىل ميزانية هذه الهيئات و�إدارتها،
كما �أن الق�ضاة اليتمتّعون ب�شكل فعلي بالأمن الوظيفي �أو احل�صانة احلقيقية من ال�ضغط والعقوبات.
وبالتايل ف�إن ال�سلطة الق�ضائية تخ�ضع من الناحية امل�ؤ�س�سية �إىل هيمنة ال�سلطة التنفيذية ،هذا
بالإ�ضافة �إىل الت�أثري القوي لأجهزة املخابرات التي ميكن �أن متار�س ال�ضغط على الق�ضاة وامل ّدعني.
هذه القيود متنع الق�ضاء من �أن يكون قو ًة حقيقي ًة موازن ًة لل�سلطة التنفيذية .فالق�ضاء �سلطة تابعة
ولو �أنه يو ّفر نوع ًا وك ّم ًا ب�سيطني من العدالة لعامة النا�س ،لكن الميكنه حت ّدي ال�سلطة التنفيذية �أو
النخب النافذة .وتت�أ ّثر املحاكم بالف�ساد ،وهو ماي�ساهم يف حماية الأثرياء .كما مت تقييد اخت�صا�ص
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ال�سلطات الق�ضائية �أكرث ب�سبب انت�شار املحاكم الع�سكرية وحماكم �أمن الدولة للتعامل مع حاالت
“الإرهاب” و”تهديد �أمن الدولة” .بالتايل ،تتمتّع ال�سلطة الق�ضائية با�ستقاللية وقوة حمدودتني
جد ًا يف العامل العربي ،كما �أن �ض�آلة املوارد والعدد الكبري من الق�ضايا ي�ضعفانها ،مايجعل عجلة
العدالة بطيئ ًة جد ًا يف معظم البلدان.

ال�شفافية
مبد�أ �سرية الدولة هو املبد�أ ال�سائد يف املنطقة العربية .وهذا يعود جزئي ًا �إىل مرياث العثمانيني
والدول اال�ستعمارية ،و�إىل منطق الدولة الثورية �أو ذات احلزب الواحد ،حيث �أمن الدولة يتط ّلب
ال�سرية �شبه الع�سكرية ،وكذلك امل َلكيات حيث تعترب �ش�ؤون الدولة عملي ًا �ش�أن ًا خا� ًصا من �ش�ؤون الأ�سرة
احلاكمة .يف بع�ض م َلكيات اخلليج� ،إن عائدات النفط حق مبا�شر للأ�سرة احلاكمة التي متنح بعد
ذلك جزء ًا من تلك الإيرادات مليزانية الدولة .ويف بع�ض احلاالت ،تكون الأرا�ضي غري املح ّددة داخل
البلد ملك ًا للأ�سرة احلاكمة ،و ُت َ
قتطع لأفراد الأ�سرة �أو للحلفاء والأ�صدقاء.
�أما ال�سيا�سة فهي غالب ًا ماحت َّدد من خالل التنازع على غنائم ال�سلطة ،مبا يف ذلك احل�صول على
موارد البالد ،واملواد اخلام� ،أو العقود احلكومية املربحة .وغالب ًا ماتتح ّدد �شبكات ال�سلطة من خالل
حماباة الأقارب واملح�سوبية ،حيث ُيغ ّذي الزعماء وال�سا�سة الأقوياء جمموع ًة من الأقارب يف قطاع
يتم ا�ستخدامهم يف وقت
الأعمال والأ�صدقاء ،وحيث ُتغ ّذي غنائم احلكومة قاعد ًة من التابعني الذين ّ
االنتخابات �أو غريها من املنا�سبات ال�سيا�سية لتعزيز �سلطة النخبة احلاكمة .بع�ض الدول النفطية
ح�سنت ب�شكل كبري الإدارة العامة عن طريق التحديث وا�ستعمال الكومبيوتر والتدريب املهني
الغنية ّ
واملراقبة ورفع الرواتب� .أما يف البلدان غري النفطية فيبقى و�ضع االدارات العامة بائ� ًسا .والواقع
�أنه مل تنطلق حتى الآن حمالت ج ّدية �ض ّد الف�ساد يف �أي من البلدن العربية .ويف الدول التي جنح
حكامها يف حتديث �أجهزة الإدارة العامة واحل ّد من الف�ساد الإداري يف امل�ستويات الدنيا (مثل بع�ض
�إمارات اخلليج) ،التزال م�شكلة الف�ساد الكبري قائم ًة ،حيث �أن احلاكم �أو العائلة احلاكمة التزال
متلك معظم البالد واالقت�صاد.
يعطي م� ّؤ�شر الف�ساد يف منظمة ال�شفافية الدولية �صورة م�ض ّللة عن حالة الف�ساد يف البلدان
العربية� ،إذ �أن امل�ؤ�شر يقي�س مقدار الف�ساد الذي يواجهه املواطن �أو رجل الأعمال يف بلد معني .وهنا
ً ()8
ي�سجل درجات جيدة جدا.
ت�سجل معظم الدول العربية عالمات �سيئ ًة� ،إال �أن بع�ض دول اخلليج ِّ
ّ
ويعود ال�سبب يف ذلك� ،إىل ح ّد كبري� ،إىل حقيقة �أن الف�ساد ميا َر�س على نطاق �أكرب و�أ�شمل ،مايرتك
�ش�ؤون الأعمال اليومية وال�صغرى متح ّررة من قيود الف�ساد .وهكذا ،وعملي ًا يف كل البلدان العربية،
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تحُ َت َكر موارد البلد والدولة ،بو�سائل خمتلفة ،من قبل النخبة احلاكمة واملجموعة املحيطة بها.
حرز تقدم �ضئيل يف اتجّاه رفع م�ستوى ال�شفافية ومكافحة الف�ساد .ففي العديد من الربملانات،
لقد �أُ ِ
�أ�صبحت م�س�ألة الف�ساد يف احلكومة واملطالبة مبزيد من ال�شفافية ق�ضيتني رئي�ستني .و�ش ّكلت بع�ض
الربملانات جلان ًا ملكافحة الف�ساد بد�أت تو ِّفر مالذ ًا م�ؤ�س�سي ًا للأن�شطة املناه�ضة للف�ساد ،كما ّمت ت�شكيل
�شبكة «برملانيون عرب �ضد الف�ساد» .و�شهدت غالبية الدول العربية والدة منظمات غري حكومية تعمل
على رفع م�ستوى وعي املواطنني لطبيعة الف�ساد وتكلفته .وتعمل هذه املنظمات مع برملانيني وم�س�ؤولني
التوجه نف�سه لإقرار ت�شريعات ال�شفافية ومكافحة الف�ساد ،وهي �أحرزت تق ّدم ًا يف عدد من
من ذوي ّ
البلدان العربية .ويجري العمل يف عدد من البلدان على اقرتاح و�سنّ ت�شريع «حق احل�صول على
املعلومات» .لكن يبقى منط ال�سرية وتف�شي الف�ساد معلمان �أ�سا�س ّيان من الواقع يف العامل العربي.
اال�ستجابة ()Responsiveness
نظر ًا �إىل البنية الفوقية وال�سلطوية للدولة وغياب الدميقراطية يف معظم البلدان العربية،
ت�ستجيب م�ؤ�س�سات الدولة �إىل احتياجات املجموعة احلاكمة �أكرث من ا�ستجابتها الفعلية الحتياجات
املواطن .فاحلاكم عملي ًا غري م�س�ؤول �أمام اجلمهور� ،إذ الميكن يف الواقع �إزاحته �أو ا�ستبداله من
خالل االنتخابات؛ �إذ ًا لي�س لدى احلاكم حافز �سيا�سي قوي وداهم لال�ستجابة املبا�شرة واملتكاملة
حلاجات املواطن .يتعينّ على النظام القيام فقط باحل ّد الأدنى للحفاظ على �شيء من اال�ستقرار
وجت ّنب االحتجاجات الكبرية �أو االنفجارات االجتماعية ،ولكن لي�س �أكرث من ذلك.
لقد ط ّورت الدولة العربية مروح ًة وا�سع ًة من اخلدمات العامة يف الفرتة املمتدة مابني اخلم�سينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،بيد �أن هذه اخلدمات ُت َق َّدم ب�صورة بطيئة وغري فعالة .وغالب ًا مايكون
توزيع اخلدمات مرتبط ًا باملح�سوبية ال�سيا�سية �أكرث منه باال�ستجابة احلقيقية لالحتياجات ال�شعبية.
كما �أن �ضعف الإدارات املحلية و�إدارات املناطق يق ّلل التجاوب ،لأن الهيئات املنتخبة التي ميكن �أن
تكون �أقرب �إىل احتياجات النا�س ال�سلطة لها عموم ًا� ،أوتخ�ضع �إىل هيمنة م�س�ؤولني من احلكومة
املركزية.
�إن غياب م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية تقدمي اخلدمات ُيع َتبرَ �إ�شكالي ًة ،لأن امل�سافة بني َمن
يقدمون اخلدمات وبني َمن يح�صلون عليها �شا�سعة .فال�سلطات املركزية التجُبرَ �أبد ًا على التفاعل مع
مف�صل .وعلى �سبيل املثال ،التزمت جميع الدول العربية
احتياجات �أ�صحاب امل�صلحة �أو فهمها ب�شكل ّ
التتم ترجمة هذه
تقريب ًا بالإعالنات الرئي�سة واالتفاقيات ذات ال�صلة حول متكني املر�أة .ومع ذلكّ ،
االلتزامات العري�ضة عرب التفاعل مع طائفة وا�سعة من ظروف املر�أة ،وت�صميم اخلدمات الأ�سا�سية
�أو توفريها بو�سائل ميكن �أن تكون لها ت�أثريات �إيجابية ،فتم ّكن الن�ساء يف املجتمعات احل�ضرية
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والريفية ،ويف كل الطيف االجتماعي-االقت�صادي.
�إن التغيريات يف قطاع الإعالم (حرية �صحافة �أكرب ومداخل �أو�سع �إىل �شبكة الإنرتنت) �أفرزت
منابر جديد ًة لالف�صاح عن �أوجه ق�صور احلكومة ومناق�شتها ،مازاد من املخاطر بالن�سبة �إىل هذه
الأنظمة .ومنذ عقود عدة ،وقبل �أن توجد مثل هذه املنابر ،كبتت الدولة على نحو فعال مناق�شة �أوجه
ق�صور احلكومة �أو عدم جتاوبها ،ولذا يبدو الو�ضع احلايل �أكرث ديناميكي ًة� .صحيح �أن املواطن العادي
اليزال م�ست�ضعف ًا� ،إال �أن و�سائل الإعالم اجلديدة ،ومنظمات املجتمع املدين ،وجماعات املعار�ضة
النا�شئة ،فتحت الأبواب �أمام مناق�شة حيوية على امل�ستوى الوطني .وهذا النقا�ش ي�ؤ ّثر على النخب
ال�سيا�سية والأمنية ورجال الأعمال ،وي�ش ِعر �ص ّناع القرار يف بع�ض الأحيان ب�أنهم حتت �ضغط معنوي
على الأق ّل لال�ستجابة عن طريق تغيري �سيا�سة ما �أو �إقالة م�س�ؤول .لكن اال�ستجابة تبقى اال�ستثناء ال
والتتم م�أ�س�ستها �أو تفعيلها داخل مراكز �صنع القرار يف الدولة.
القاعدة يف الأنظمة العربيةّ ،

فعالية احلكومة
لقد تغيرّ ت املجتمعات العربية خالل العقود اخلم�سة املا�ضية� ،إذ تك�شف جميع امل�ؤ�شرات تقريب ًا -
مبا يف ذلك متو�سط العمر وال�صحة ،والتعليم ،والبنية التحتية ،و�إدماج املر�أة  -قوة دفع �إيجابية منذ
اخلم�سينيات .لكن امل�شكلة �أن التق ّدم تباط�أ وتوقف بحيث ف�شل يف مواكبة التقدم ال�سريع املتوا�صل
يف معظم املناطق الأخرى يف العامل.
يف ال�سبعينيات ،كانت م�ؤ�شرات التنمية العربية مر�ضي ًة باملقارنة مع املناطق النامية الأخرى .بيد
�أن م�ؤ�شرات اليوم تظهر �أن العامل العربي يراوح مكانه �إىل ح ّد كبري ،فيما حت ّركت املناطق النامية
الأخرى ،وخا�صة يف �آ�سيا و�أمريكا الالتينية� ،إىل الأمام� .أمريكا الالتينية و�صلت يف ال�سبعينيات
�إىل حالة ا�ستقرار ن�سبي ،وهي الفرتة التي مت ّيزت بوجود حكومات �سلطوية واقت�صادات تهيمن
عليها الدولة .ومنذ ذلك احلني دخلت بلدان املنطقة �إىل ديناميكيات احلكم الدميقراطي والتحرير
االقت�صادي ،على الرغم من �أن النمو هناك رافقه تفاوت يف الدخل و�إق�صاء اجتماعي .ويف ال�صني،
غيرّ احلزب احلاكم نف�سه امل�سار ،فحافظ على ال�سلطوية ال�سيا�سية يف الوقت الذي احت�ضن فيه
التحرير االقت�صادي .وقد فر�ض احلزب قدر ًا من امل�ساءلة والفعالية الداخليني .ويف حني مت ال�شروع
يف عملية التحرير االقت�صادي يف البلدان العربية� ،إال �أن النظم احلاكمة التي تهيمن عليها ال َأ�سر مل
ت�سمح بقدر مماثل من امل�ساءلة الداخلية �أو فعالية احلوكمة ،بل هي عزّزت �أمناط ًا ُم ِ�ش ّل ًة من املحاباة
واملح�سوبية والف�ساد.
ويف حني تظ ّل الدول العربية العب ًا قوي ًا  -والعب ًا قوي ًا جد ًا مبعنى ما – �إال �أنها تبدو �أف�ضل يف
�أداء الواجبات الأمنية الوا�سعة منها يف قيادة وح�شد الدعم مل�شروع تنموي ي�ؤ ّدي �إىل �إحداث تغيري
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اقت�صادي واجتماعي جذر َّيني .ويك�شف م�ؤ�شر الدميقراطية العربية عن املدى الذي ُتعتبرَ مبوجبه
الدولة قوي ًة (باملعنى الأمني وال�سلطوي) لكن غري فعالة يف اال�ستجابة الحتياجات النا�س� ،أو للنهو�ض
ب�أعباء العدالة االجتماعية .وت�ستند احلوكمة الفعالة �إىل ال�سيا�سة الر�شيدة ،التي هي نتيجة لعملية
توا�صل ب ّناء بني امل�س�ؤولني واخلرباء و�أ�صحاب ال�ش�أن يف احلكومة واملجتمع .ويعتمد التطبيق اجل ّيد
لل�سيا�سات العامة على وجود �إدارة عامة ف ّعالة مك ّونة على �أ�سا�س اجلدارة ال املح�سوب ّيات ،وهيكل
م�ساءلة للم�س�ؤولني على الأ�صعدة املركزية واملحلية .ويف النظم ال�سلطوية املغلقة ،التي تفتقر حتى
�إىل اجلدارة وامل�ساءلة الداخليني ،يكاد يكون �صنع ال�سيا�سة الر�شيدة وتطبيقها م�ستحي ًال .وحتى يف
احلاالت التي ب ّدا �أنها جنحت يف ال�سابق ،على غرار �إمارة دبي ،ف�إن غياب ال�شفافية وامل�ساءلة �أ ّدى
()9
�إىل اخفاقات كبرية يف ال�سيا�سات وتطبيقها.

العدالة وامل�ساواة
يف تقرير «م�سح القيم العاملية» للعام  ،2003قال  70%من امل�شاركني من الدول العربية �إنهم
يعتقدون �أن «البلد ُيدار مل�صلحة ق ّلة من �أ�صحاب النفوذ» )10(.هذا الت� ّصور ميكن تف�سريه ب�سهولة.
فالدول يف املنطقة �سلطوية ،وال�سلطة ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ترت ّكز يف �أيدي حفنة من
الأ�شخا�ص ،نادر ًا ماتتغيرّ من خالل االنتخابات .وحتى يف البلدان �شبه الدميقراطية مثل لبنان،
التزال ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية ترت ّكز يف �أيدي ق ّلة ثابتة.
لقد �أ ّدت �إعادة الهيكلة االقت�صادية ،وارتفاع �أ�سعار النفط ،وتزايد وتائر العوملة� ،إىل تراجع يف
عملية توزيع الرثوة ،وفاقمت التفاوت يف الدخل ،وال�سيما يف البلدان امل�ستوردة للنفط .فقد تخ ّلت
الدولة تدريجي ًا عن مه ّمتها ال�سابقة يف توفري الرفاه وتوزيع الرثوة ،تارك ًة املواطنني �أكرث ُعر�ضة
�إىل قوى ال�سوق .ويف االقت�صادات الريعية يف املنطقةّ ،متت ترجمة النمو االقت�صادي �إىل مزيد من
املنافع لأولئك الأكرث قرب ًا من ال�سلطة ،ال �إىل توظيف على نطاق وا�سع .وا�ستفادت بع�ض النخب ذات
املنزلة الرفيعة والدرجة العالية من املهارة من الفر�ص اال�ستثمارية والتجارية التي ظهرت من خالل
العوملة ،لكن اجلزء الأكرب من ال�سكان �إما �أُهمِ لوا� ،أو ُع ِر َ�ضت عليهم وظائف ذات مهارات متد ّنية
و�أجور منخف�ضة .وهكذا ،باتت الفجوة بني دخل الأغنياء والفقراء تتفاقم ب�شكل كبري.
الت��زال الن�ساء ي�ش ّكلن فئة مه ّم�شة يف املجتمع العربي� ،إذ يتع ّر�ضن �إىل التمييز يف القانون،
والإ�ست�ضعاف يف العادات االجتماعية والتقليدية ،ويعانني يف جماالت الأمية ،والعمل ،والتمثيل
ال�سيا�سي� .صحيح �أنه ّمت حتقيق تق ّدم بني اخلم�سينيات وال�سبعينيات ،لكن موجة الت�ش ّدد الديني التي
انت�شرت يف املنطقة منذ الثمانينيات كان لها �أثر �سلبي على املر�أة .وكان اال�ستثناء يف هذا االجتاه هو
قانون الأحوال ال�شخ�صية (قانون املدونة) الذي �صدر يف املغرب ،بدعم من امللك.
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�إن الهويات املذهبية والإثنية هي م�ؤ�شرات رئي�سة �أخرى على الالم�ساواة يف املنطقة .فالأقليات
يف بلدان املنطقة (الأمازيغ يف �شمال �أفريقيا ،والدينكا والفور يف ال�سودان ،والعرب يف �إ�سرائيل
والأرا��ض��ي الفل�سطينية ،والأك��راد يف العراق يف عهد �صدام و�سورية اليوم ،وال�شيعة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،واحلوثيون يف اليمن) تت�شاطر ال�شعور باحلرمان والتهمي�ش .جزء من هذا يرتبط
بال�سيا�سات الفعلية يف بع�ض الدول العربية لتغليب العرب على غري العرب� ،أو يف بع�ض احلاالت،
بفر�ض قيم دينية معينة �أو امتيازات طائفية؛ وجزء �آخر يتع ّلق باملطالب العامة للمواطنني يف البلدان
العربية التي ترتجم يف نهاية املطاف �إىل مطالب جماعية تلب�س لبا� ًسا عرق ّي ًا �أو طائف ّي ًا.
وعلى الرغم من ظهور موجة قوية من القوم ّية والوطن ّية القطر ّية يف اخلم�سينيات وال�ستينيات،
مل تنجح هوية الدولة يف ا�ستئ�صال الهويات العرقية �أو الدينية �أو الطائفية .وكان العقد ال�سيا�سي
واالجتماعي الذي ق ّدمته الدولة العربية �ضعيف ًا و�أحادي اجلانب .وهذا الف�شل منع ال�سكان من حتديد
�أنف�سهم باعتبارهم �أ�سا� ًسا مواطنني يف دولة �أكرث منهم �أفراد ًا يف جماعة عرقية �أو دينية .فاملواطن
الميلك �إال دور ًا هام�شي ًا يف امل�شاركة يف دولته ،وهو مايردعه عن اعتبار املواطنة ذات �أهمية رئي�سة.
تعاملت الدول العربية مع التع ّددية الطائفية ب�أ�شكال خمتلفة .فا�ستخدمت �سورية والعراق يف عهد
�صدام القب�ضة احلديدية ،فيما حافظت م�صر والأردن على �سلطة مركزية قوية و�سمحتا بحقوق
ومتثيل حمدودين للأقليات� .أما لبنان والعراق اليوم ،فتبن ّيا التنوع الطائفي وجعاله ركيز ًة �أ�سا�سي ًة
القت�سام ال�سلطة يف احلكومة املركزية .ويف بع�ض البلدان ،ته ّدد اخلالفات الطائفية والقبلية وحدة
الدولة؛ ولبنان والعراق مثاالن من هذا القبيل ،كما هما اليمن وال�سودان .ونظر ًا �إىل �ضعف الهويات
الوطنية واملواطنة ،التزال هويات املجموعة الفرعية الوطنية ت�ش ّكل حتد ّي ًا خطري ًا للدول العربية.
ي�ش ّكل ال�شباب ال�شريحة الأك�بر من ال�سكان يف البلدان العربية ،ولكنهم مه َّم�شون .فالنظام
ال�سيا�سي واالقت�صادي يكافئ روابط القربى والزبائن ّية �أكرث مما يكافئ املبادرة واجلدارة املج ّردة،
وي�ستند �إىل املجموعات التي متار�س احلكم منذ �أمد طويل .ويف معظم البلدان يحابي النظام الأجيال
الأكرب �سن ًا يف مواقع ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية .هكذا ،يدخل ال�شباب �إىل املجتمع و�سرعان
ماي�صطدمون بارتفاع معدالت البطالة ،وقلة الفر�ص املالئمة للم�شاركة ال�سيا�سية ،وقلة الأمل
بالتغيري ،والدولة القمعية القا�سية ،والبنية الفوقية االجتماعية–الثقافية القمعية .كما تنظر �إليهم
معظم الدول باعتبارهم م�شكلة ،وتتعامل معهم مبزيج من التوظيف يف الأعمال املتدنية والتدابري
الأمنية .لذا ،يتح ّول قلة منهم �إىل ال�سيا�سة املتط ّرفة والعنيفة ،فيما ي�سعى الكثريون �إىل العمل يف
اخلارج �أو ي�ست�سلمون للإحباط وخيبة الأمل.
عالوة على ذلكُ ،تعتبرَ الفجوة بني الريف واحل�ضر م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا على الالم�ساواة .فالتمدين
ال�سريع يعني �أن الدولة تتع ّر�ض �إىل �ضغوط قوية ملواكبة احتياجات البنية التحتية واخلدمات .وهي
ت�شعر بالتهديدات ،ب�شكل �أكرث حدة ،لأمنها يف املدن والبلدات ،التي توليها القدر الأكرب من االهتمام.
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وهذا الرتكيز على الق�ضايا املدينية يق ّل�ص فر�صة املناطق الريفية يف معظم البلدان العربية للح�صول
على ق�سطهم من اخلدمات احلكومية والبنية التحتية.
يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،ومرة �أخرى يف الثمانينيات والت�سعينيات� ،أعطت النماذج االقت�صادية
للحكومات العربية الأولوية لهموم املناطق املدينية على املناطق الريفية .ومل ُتع َتبرَ الزراعة والتنمية
الريفية �أولوي ًة رئي�س ًة ،الخالل فرتة اال�ستعا�ضة عن اال�سترياد واليف الفرتة الأخ�يرة من العوملة
واالندماج يف الأ�سواق العاملية .وقد حلق التخطيط االقت�صادي املركزي الأمناط احلكومية للمركزية،
ما �أ ّدى �إىل تفاوت كبري يف الرثوة والدخل مابني املناطق احل�ضرية والريفية ،ف�ض ًال عن التفاوت يف
اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية الأ�سا�سية.
وي�ش ّكل املوروث التقليدي ،يف بع�ض الأحيان� ،أحد �أ�سباب عدم تلبية االحتياجات الإن�سانية� ،إذ
غالب ًا ما ُي َ
نظر �إىل ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو املع ّوقني على �أنهم �إحراج على عائالتهم حجبه،
العلى �أنهم جماعة تتط ّلب اهتمام ًا عام ًا .وقد ط ّورت معظم الدول �سيا�سات وبرامج لذوي االحتياجات
اخلا�صة ،بيد �أن االحتياجات التزال تفوق املوارد كثري ًا ،كما التزال القيود االجتماعية والثقافية ُتع َتبرَ
م�شكلة .املثليون� ،أو ذوي امليول اجلن�سية البديلة ،يعي�شون حياة �سرية �أو م�ضط َهد ًة عموم ًا .فميولهم
حمظورة ثقافي ًا وقانوني ًا ،وميكن �أن ت�ؤ ّدي �إىل �أحكام بال�سجن �أو �إىل عنف من جانب َمن ي�أخذون
تنفيذ القانون على عاتقهم .كما تتجاهل الدولة �إىل ح ّد كبري احتياجاتهم ال�صحية ب�سبب و�ضعهم
«غري القانوين» ،على الرغم من �أن هذه املجموعات هي الأكرث عر�ضة للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة (الإيدز).
لقد ر ّوج املجتمع املدين العربي لقيم العدالة وامل�ساواة ،و�أن�ش�أ م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات
غري احلكومية كي تتط ّرق �إىل العديد منها .مع ذلك ،اليزال الواقع ال�سيا�سي واالقت�صادي والثقايف
مي ّثل عقب ًة كبرية �أمام حتقيق العدالة وامل�ساواة الفعل ّيتني.

كيف و�صلنا �إىل هنا؟
رغم �أن حدود العديد من الدول العربية حديث العهد� ،إال �أن �أمناط احلكم قدمية جد ًا .فمنطقة
ال�شرق الأو�سط هي مهد احل�ضارة ،ومركز الدول الأوىل يف التاريخ الب�شري .و�سجل الدول القوية
 من الدول الأوىل يف م�صر وبالد مابني النهرين ،مرور ًا بالدول الفار�سية ،واليونانية ،والرومانية،والبيزنطية ،والأموية ،والعبا�سية ،واململوكية ،التي بلغت ذروتها يف القرون اخلم�سة من عهد الدولة
العثمانية – يذكرنا ب�أن ثمة تركة ثقيلة موروثة من �أمناط ممار�سة ال�سلطة وتنظيم احلكم و�أمناط
العالقة بني الدولة واملجتمع.
لقد ط ّورت احلقبة الإ�سالمية منوذج ًا للدولة دمج مناذج الدولة يف االمرباطوريتني الفار�سية

بول �سامل

والبيزنطية مع امل�ؤ�س�سات ال�شرعية والقانونية واالجتماعية يف الإ��س�لام .و�إذ كانت الدولتان
الفار�سية والبيزنطية ت�ستندان �إىل احلاكم املطلق الذي يرت ّبع على عر�ش دولة �إمرباطورية ،ف�إن
�أذرعها الرئي�سة ت�ض ّمنت جي�ش ًا ،وجهاز ا�ستخبارات قوي ًا ،وذراع حت�صيل �ضرائب .وقد �أبقت الدول
الإ�سالمية الالحقة على فكرة احلاكم املركزي القوي مب�ساعدة �أجنحة قوية للجي�ش واال�ستخبارات
وحت�صيل ال�ضرائب ،لكنها و�ضعت الدولة يف �إطار العباءة ال�شرعية الإ�سالمية .وقد ُم ِنح علماء الدين
ال�سلطة للتعليم ولتف�سري ال�شريعة وتطبيقها .كما احت ّلت العدالة االجتماعية مكان ًا مرموق ًا يف الفكر
ال�سيا�سي الإ�سالمي ،واع ُتبرِ َ ت �أحد �أعمدة احلوكمة الر�شيدة؛ لكن ذلك عنى� ،إىل ح ّد كبري� ،أ ّنه
الينبغي للحكام �أن ي�سعوا �إىل �إثراء �أنف�سهم من دون ح ّد ،وان�ضوى على ف�صل املهام بني احلكام وبني
التجار والعلماء ،بد ًال من وجود دور توزيعي �أو دور تطبيق العدالة االجتماعية للدولة نف�سها.
�أ�ضعفت احلقبة اال�ستعمارية يف القرن التا�سع ع�شر �أُطر احلكم يف املنطقة ،وجلبت معها �أفكار
جديدة حول القومية والدميقراطية واملجتمع املدين والدولة العلمانية .وقد تب ّنت احلركة املناه�ضة
لال�ستعمار ،التي اكت�سبت زخم ًا يف �أوائل القرن الع�شرين ،العديد من �أفكار الغرب يف معركتها �ض ّد
الهيمنة الغربية ،فتجذرت الأفكار القومية والدولة العلمانية ،كما �أفكار الدميقراطية واملجتمع املدين.
ويف الواقع ،تب ّنى العديد من الدول ،التي انبثقت عن انهيار الإمرباطورية العثمانية يف احلرب العاملية
الأوىل ،د�ساتري و�أنظمة حكم دميقراطية ليربالية ،يف ظ ّل االنتداب �أو النفوذ الغربيني.
بعد احلرب العاملية الثانية ،بد�أ املزاج ال�سيا�سي يتغيرّ ب�شكل كبري .فقد �أثار ظهور االحتاد ال�سوفييتي
كقوة عاملية ومنوذج �سيا�سي واقت�صادي بديل يف احلرب العاملية الثانية ،االهتمام باال�شرتاكية يف
جميع �أنحاء املنطقة ،كما �أن �إن�شاء دولة �إ�سرائيل يف العام  1948نزع ب�شكل خطري ال�شرعي َة عن
الدول الدميقراطية الليربالية العربية القائمة التي اع ُتبرِ َ ت غري قادرة على مواجهة �إ�سرائيل ،ما
�أ�شعل �شرارة حت ّول حاد يف اجتاه النزعة الع�سكرية القومية العربية.
وهكذا� ،أجهزت االنقالبات الع�سكرية على الأنظمة الليربالية ال�ضعيفة يف م�صر ،و�سورية ،والعراق،
وال�سودان ،واجلزائر ،وتون�س .وجعلت املحاوالت االنقالبية ردود النظام �أكرث ق�سو ًة يف بلدان �أخرى.
�شجعت احلرب الباردة تط ّور دول قمعية محُا ِفظة م�ؤ ّيدة لأمريكا ،ودول قمعية �شبه ا�شرتاكية
كما ّ
م�ؤ ّيدة لالحتاد ال�سوفييتي.
بحلول عقد ال�سبعينيات ،مل َي ُعد �أي من النوعني من الأنظمة يتمتّع بكثري من ال�شرعية ال�شعبية� ،إذ
َف َقد ك ٌّل من النموذج الليربايل الدميقراطي ،الذي ح�صد الدعم يف �أوائل القرن الع�شرين ،ومنوذج
اال�شرتاكية على النمط ال�سوفييتي ،الذي تقوده الدولة ،والذي كان قد اكت�سب زخم ًا يف اخلم�سينيات،
�شجع على التح ّول بعيد ًا عن كلتا الإديولوجيتني العلمانيتني باجتاه التيار
م�صداقيتهما .وه��ذا ّ
الإ�سالمي .كان الإ�سالم ال�سيا�سي جزء ًا من الر ّد على اال�ستعمار الغربي منذ �أواخر القرن التا�سع
ع�شر وخالل القرن الع�شرين ،بيد �أن النزعة القومية واال�شرتاكية طغت عليه منذ احلرب العاملية
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الأوىل .لكن وتائر احلركة الإ�سالمية ت�سارعت مع تراجع التجارب القومية واال�شرتاكية ،ومع انتقال
ال�سلطة من م�صر يف اجتاه اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج املحافظة ديني ًا.
على الرغم من �أن الإ�سالم ال�سيا�سي ح ّقق اخرتاق ًا يف �إيران ،و�إىل درجة �أق ّل يف ال�سودان ،ف�إن
غالبية الأنظمة العربية جنحت يف �أال تكت�سحهم املوجة .فقد تب ّنت �أنظمتهم عباءات و�شعارات �أكرث
محُافظة و�إ�سالمية ،و�ض ّيقت اخلناق ب�شدة على الإ�سالميني الراديكاليني حيث كان ذلك �ضروري ًا.
وحظيت الأنظمة بدعم (�أو على الأقل باملوافقة ال�ضمنية) من �أولئك الذين كانوا يخ�شون �صعود
الإ�سالميني الراديكاليني :املجتمع الدويل والكثري من املثقفني و�أبناء الطبقات املتو�سطة العرب.
وقد و ّفرت املوجة الإ�سالمية للأنظمة ال�سلطوية م ِّربر ًا مالئم ًا ل�شل التنمية الدميقراطية .ففي
ال�ستينيات وال�سبعينياتّ ،
عطلت معظم ال��دول العربية الأح��زاب ال�سيا�سية القومية والي�سارية
والليربالية� .إال �أن حماوالتها ل�ش ّل الإ�سالميني ف�شلت ،حيث �أعاد الأع�ضاء تنظيم �صفوفهم وجت ّذروا
يف ال�سجن ،وا�ستغ ّلوا �شبكات امل�ساجد ،وانت�شروا يف جمتمع يتح ّول �إىل الدين على نحو متزايد.
هكذا ،حاملا تداعت �شرعية النظام ب�شكل وا�ضح يف الثمانينيات ،وتع ّر�ضت الأنظمة �إىل �ضغط
داخلي وخارجي متزايد لفتح الف�ضاء ال�سيا�سي ،كان يف و�سعه �أن ير ّد ب�أن من �ش�أن ذلك فتح الباب
�أمام الإ�سالميني الراديكاليني .لكن هذه املرة كان ذلك �صحيح ًا �إىل ح ّد ما؛ فالدول القمعية د ّمرت
الأحزاب واحلركات غري الإ�سالمية ،وماجنحت �إال يف جعل الإ�سالميني املعتدلني يف ال�سابق مييلون
�إىل التط ّرف ،وم ّكنتهم من خالل دفعهم �إىل العمل ال�س ّري ويف املجتمع.
على مدى العقدين املا�ضيني ،جادلت الأنظمة العربية ب�أنها �إذا ما�سمحت بالتح ّول الدميقراطي،
تحُاك التجربة الرتك ّية التي فتحت
ف�إن الإ�سالميني الراديكاليني �سي�ستولون على احلكم .وهي مل ِ
و�شجعت الإ�سالميني كي ي�صبحوا
ف�ضاءها ال�سيا�سي تدريجي ًا �أمام الأحزاب ال�سيا�سية املختلفةّ ،
�أكرث اعتدا ًال ،فيما هم يتقا�سمون �سلط ًة �أكرب .ويف الواقع� ،أط ّل العديد من الأنظمة العربية على
�شجعت الأحزاب الإ�سالمية لت�صبح �أكرث اعتدا ًال ،ف�إن
النموذج الرتكي على �أنه �إنذار :ف�إذا ماهي ّ
هذه الأحزاب �ست�صبح �أكرث �شرعية وتطالب بن�صيب من ال�سلطة الفعلية .ون�ستذكر هنا التجربة
اجلزائرية يف �أوائل الت�سعينيات ،حيث �أ ّدت االنتخابات �إىل فوز الإ�سالميني الذي مت �إجها�ضه ،ومن
ثم �إىل اال�ستقطاب العنيف واحلرب الأهلية.
�أ ّدى ك ّل من �أحداث � 11أيلول�/سبتمرب  ،2001وال�شروع الأمريكي يف «احلرب على الإرهاب»� ،إىل
ت�صاعد التوتّرات املتفاقمة �أ�ص ًال .فقد ق ّدمت الواليات املتحدة الدعم �إىل الدول العربية ال�صديقة
لتعزيز �أمنها و�أجهزة خمابراتها ،و�أ�صبح �شبح الإرهاب الإ�سالمي الراديكايل واقع ًا منبعث ًا من جديد
يف العراق ،واململكة العربية ال�سعودية ،واليمن ،والأردن ،ولبنان ،و�شمال �أفريقيا .وبالن�سبة �إىل كثري
من �صانعي ال�سيا�سة يف الغرب ،اليزال منطق جت ّنب التح ّول الدميقراطي لأ�سباب �أمنية حجة قاطعة
يف ال�سيا�سة جتاه م�صر ،وفل�سطني ،واجلزائر ،وتون�س ،وغريها من البلدان ،مايجعل �أنظمتها ترتع
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مل�شاعر االرتياح واحلبور .ومع ذلك� ،أ�شرك عدد من البلدان العربية الإ�سالميني يف احلياة ال�سيا�سية
بنجاح ،و�أبرزها املغرب ،والكويت ،واليمن ،والأردن ،ولبنان .كما �أدخلت م�صر واجلزائر الإ�سالميني
يف العملية ال�سيا�سية جزئي ًا.
بيد �أن التيارات غري الدين ّية قلقة يف �ش�أن مواقف الإ�سالميني حيال املر�أة واحلرية الفردية ودميومة
التعددية الدميقراطية .ومع ذلك ،تظهِ ر معظم البلدان يف املنطقة �أنه عندما ُي�س َمح للجماعات
الإ�سالمية بدخول عملية �سيا�سية م�شروعة وم�ؤ�س�سية ،ف�إنها ت�صبح عموم ًا �أكرث اعتدا ًال وبراغماتية.
واليوم ،ت�شعر معظم الأنظمة العربية ب�أنها �آمنة نوع ًا ما وميكنها االعتماد على عدد من نقاط القوة.
تتم ّثل �أوالها يف �أنها تتمتّع بدعم قوي من املجتمع الدويل الذي �أ�صبحت الق�ضايا الأمنية بالن�سبة
�إليه ،من جديد ،على ر�أ�س الأولويات .والثانية� ،أنها ط ّورت �أجهزة �أمن وا�ستخبارات قوية جد ًا( ،كما
هو احلال يف رو�سيا وال�صني) ،ت�سيطر على املجتمع �إىل ح ّد بعيد .والثالثة� ،أنها تع ّلمت فنّ �إدارة
امل�شاركة ال�سيا�سية املحدودة لتج ّنب االنتقادات الدولية والداخلية ،ونزع فتيل التوترات الداخلية،
لكن لي�س بالقدر الذي يجعلها ت�سمح ب� ّأي م�شاركة فعل ّية يف ال�سلطة �أو �صنع القرار احلقيقي.
وتتم ّثل نقطة القوة الرابعة يف �أن االقت�صاد ال�سيا�سي لهذه الأنظمة اليزال قوي ًا وقاب ًال لال�ستدامة،
�إذ �إن جزء ًا كبري ًا من عائداتها ي�أتي من املواد اخلام والريع اخلارجي ،الأمر الذي خلق جمموعة
ر�أ�سماليني وم�ستثمرين تابعني ومتعاونني يتقا�سمون غنائم اال�ستثمار والنمو االقت�صادي مع
الأنظمة.
و�إىل �أن تتغيرّ االجتاهات ال�سيا�سية واالجتماعية ب�شكل مفاجئ �أو غري منظور ،ف�إنه يبدو �أن قب�ضة
الأنظمة ال�سلطوية يف العامل العربي �ست�ستمر �إىل �أمد غري حم َّدد .ومع ذلك ،ثمة الكثري مما يجري
يف املجتمع العربي ال�سيا�سي وامل��دين .وكما ّ
دل م�ؤ�شر الدميقراطية العربية ،فعلى الرغم من �أن
� ّأي دولة عربية مل حت ّقق حت ّو ًال حقيقي ًا نحو الدميقراطية� ،إال �أنه ثمة «اجتاهات دميقراطية» هامة
التوجهات ظواهر حراك �إيجابي حمدود يف ح�ضن دولة
يف الكثري منها .لكن حتى الآن ،تبدو هذه ّ
�سلطوية مت� ّأ�صلة ،و�سيكون من ال�سابق لأوانه ت�صنيف هذه التطورات على �أنها مرحلة انتقالية مرتقبة
نحو الدميقراطية النا�ضجة.

الطريق ال�صعبة �إىل الأمام
�شهد اجلزء الأول من هذا العقد تفكري ًا جدير ًا باالعتبار يف العامل العربي يف �ش�أن �أزمة احلوكمة.
وكان هذا ،يف جزء منه ،نتيجة مراجعة لنجاحات القرن الع�شرين و�إخفاقاته ،ويف اجلزء الآخر،
ح�صيلة خيبة الأمل لأن العامل العربي بقي املنطقة الوحيدة يف العامل البعيدة عن موجة الدميقراطية
التي اجتاحت �أمريكا الالتينية و�آ�سيا و�أوروبا الو�سطى وال�شرقية ،بل وحتى الكثري من بلدان �أفريقيا
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جنوب ال�صحراء يف الثمانينيات والت�سعينيات .ون�ش�أ هذا التفكري �أي� ًضا نتيج ًة لتحديد الأمم املتحدة
احلوكمة الدميقراطية على �أنها �أمر �أ�سا�سي لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،وكان ذلك ر ّد فعل
�إيجابي ًا على تقرير التنمية الب�شرية العربية لعام  2002ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
�أ�صدرت جماعات املجتمع املدين بيان ًا يف �صنعاء يف كانون الثاين/يناير  ،2004و�آخر يف الإ�سكندرية
مب�صر يف �آذار/مار�س  ،2004دعيا �إىل رفع الأحكام العرفية ،واحرتام احلقوق الإن�سانية وال�سيا�سية،
والت�سامح الديني والطائفي ،والتعددية الفكرية وال�سيا�سية ،واالنتخابات احلرة النزيهة ،والربملانات
التي تتمتّع ب�سلطة �أك�بر ،والهيئات الق�ضائية امل�ستقلة ،والإ�صالح الد�ستوري والقانوين ،وحرية
الإعالم ،واحلوكمة الر�شيدة .كما �أ ّكدا على �ضرورة احرتام حق تقرير امل�صري و�إنهاء االحتالل يف
فل�سطني والعراق.
يبدو �أن املنطقة م ّرت يف «حلظة من الن�شاط»� ،إذ انطلقت �أحداث هامة يف جمال العمل املدين يف
�سورية ،ولبنان ،واليمن ،والكويت ،واململكة العربية ال�سعودية ،وفل�سطني ،وم�صر ،وتون�س ،واملغرب.
كذلك� ،سرى حديث يف �سورية عن «ربيع دم�شق» ،و�شهد لبنان «ث��ورة الأرز» ،و�ش ّكلت اجلماعات
واحتج املواطنون الكويتيون للمطالبة
الإ�سالمية والي�سارية املعار�ضة يف اليمن منظمة م�شرتكة،
ّ
بتغيري قانون االنتخاب ،وحاول رجال ون�ساء �سعوديون الت�أثري على امللك من �أجل التغيريّ ،
ونظم
املجتمع املدين امل�صري حركة «كفاية» للدعوة �إىل تعيني ح ّد لعهد مبارك الطويل ،و�ش ّكلت اجلماعات
التون�سية املعار�ضة حتالف � 18أكتوبر/ت�شرين الأول.
تفاعلت احلكومات �إىل ح ّد ما مع هذا الن�شاط الدائب ،وا�ستجابت �إىل ال�ضغوط الغربية بعد
�أحداث � 11أيلول�/سبتمرب ،ف�أ�صدرت وثيقة «م�سرية التطوير والتحديث والإ�صالح» يف �أيار\ /مايو
 .2004وكانت الواليات املتحدة قد ح ّددت مفهوم ال�سلطوية بو�صفها �أحد الأ�سباب اجلذرية للإرهاب،
و�شجعت
و�أعلنت «�أجندة احلرية» التي �ضغطت فيها على الدول العربية لفتح العملية ال�سيا�سيةّ ،
املجتمع املدين واجلماعات ال�شعبية على املطالبة مبزيد من امل�شاركة .واعتمدت قمة «جمموعة الدول
الثماين الكربى» «مبادرة ال�شرق الأو�سط الكبري» بدعم من الواليات املتحدة يف حزيران/يونيو 2004
لت�شجيع هذه العملية .وعزّز االحتاد الأوروبي دعمه للإ�صالح والتح ّول الدميقراطي من خالل عملية
بر�شلونة امل�ستمرة و�سيا�سة اجلوار اجلديدة لالحتاد الأوروبي.
لكن بحلول العام  ،2007تباط�أ هذا الزخم� ،إذ �أعقبت ربيع دم�شق موجة من االعتقاالت؛ وحت ّول
يق�ض �إ�صالح النظام االنتخابي
االحتجاج ال�شعبي يف لبنان �إىل مواجهات وتوتّرات طائفية؛ ومل ِ
الكويتي على النزعة القبلية و�شراء الأ�صوات يف االنتخابات ،على الرغم من دخول �أربع ن�ساء �إىل
الربملان؛ وب ّز الرئي�س اليمني معار�ضيه حيل ًة ودها ًء ،حتى يف الوقت الذي كان اليمن يواجه فيه مت ّرد ًا
يف ال�شمال واجلنوب .و�صمد الرئي�س مبارك يف م�صر يف وجه االحتجاجات ،وبدا �أنه يه ّيئ جنله
خلالفته من خالل تعديالت د�ستورية ت�ض ّيق جماالت املناف�سة احلقيقيةّ .
وحطمت املواجهات بني
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حما�س وفتح الوحدة الفل�سطينية.
عملي ًا ،تخ ّلت الواليات املتحدة عن «�أجندة احلرية» ،بعد �أن فازت حما�س يف االنتخابات التي
جرت يف فل�سطني ،وبعد �أن ق ّدمت جماعة الإخوان امل�سلمني �أدا ًء قوي ًا جد ًا يف االنتخابات امل�صرية.
فقد كانت الإخفاقات الأمنية التي واجهتها الواليات املتحدة يف العراق و�أفغان�ستان ،ف�ض ًال عن ف�شل
�إ�سرائيل يف حربها �ض ّد حزب اهلل يف العام � ،2006إ�شارة �إىل �أمريكا ب�أن حربها على الإرهاب �أ ّدت
�إىل متكني تنظيم القاعدة وجماعات �أخرى معادية للواليات املتحدة مثل حزب اهلل وحما�س وجي�ش
املهدي وجماعة الإخوان امل�سلمني .و�سرعان ماحت ّولت الواليات املتحدة من ال�ضغط على حلفائها
العرب لإجراء حت ّول دميقراطي� ،إىل ت�شجيعهم على م�ضاعفة جهودهم  -مبعونة �أمريكية – التخاذ
�إجراءات �صارمة �ض ّد اجلماعات الإرهابية واملعادية .كما مت ّكنت الأنظمة العربية ،التي كان الكثري
منها قلق ًا على م�ستقبله يف العام  ،2005من تن ّف�س ال�صعداء بحلول العام  ،2007ذلك �أن القوة
العظمى يف العامل عادت لت�ؤ ّيد بقائها من جديد.
كان لالحتاد الأوروبي �سجل متباين يف جمال دعم النمو ال�سيا�سي يف العامل العربي .فقد حاول
االحتاد ربط التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي مع الدول العربية ب�إدخال حت�سينات يف جمال احلوكمة
واحرتام احلقوق ،من خالل عملية بر�شلونة التي بد�أت يف العام  ،1995و�سيا�سة اجلوار التي �أُطل َقت
يف وقت الحق .وقد �أ�صبح االحتاد الأوروبي داعم ًا قوي ًا جلماعات املجتمع املدين والإ�صالحيني يف
املنطقة العربية عموم ًا ،وحثّ احلكومات العربية على فتح جمال �سيا�سي �أكرب .وعلى غرار الواليات
املتحدة ،كانت لالحتاد الأوروب��ي خم��اوف �أمنية جدية؛ فبعد الهجمات يف مدريد ولندن� ،شعر
باحلاجة �إىل العمل ب�شكل وثيق مع الأنظمة العربية احلالية حول الق�ضايا الأمنية .لالحتاد الأوروبي
�أي� ًضا م�صالح جتارية قوية ،وبخا�صة يف �شمال �أفريقيا ،وخماوف مبا�شرة ب�ش�أن الهجرة .وعلى غرار
الواليات املتحدة ،رف�ض االحتاد الأوروبي االعرتاف بنتائج االنتخابات الفل�سطينية لعام  ،2006ما
()11
�أ ّدى �إىل �إحلاق �أ�ضرار بالغة بـ«ق ّوته الناعمة» يف املنطقة.
عالوة على ذلكُ ،تدرِك الأنظمة العربية �أن القوى ال�صاعدة ،مثل رو�سيا وال�صني ،تق ّدم مناذج
مه ّمة للتنمية االقت�صادية مع احلفاظ على ال�سلطوية ال�سيا�سية.
مل يكن لو�صول �إدارة �أوباما ،التي حظيت برتحيب وا�سع يف العامل العربي ،ت�أثري وا�ضح بعد على
�أجندة التح ّول الدميقراطي )12(.فالأمل الذي ارتبط بحلول �أوباما حم ّل بو�ش �ضعف كثري ًا من ج ّراء
دمرة يف غزة ،بعد �شهر من انتخابه فقط .لقد اكتفى �أوباما باتّخاذ مواقف
احلرب الإ�سرائيلية املُ ِّ
فاترة جد ًا ،وف�شلت �إدارته يف �إجبار �إ�سرائيل على املوافقة حتى على جتميد م�ؤقت لال�ستيطان يف
ال�ضفة الغربية .وجاءت الإدارة �إىل احلكم وهي تر ّكز على ترميم العالقات بني الواليات املتحدة
والعامل الإ�سالمي (خطابا �أوباما يف �أنقرة والقاهرة) ،و�إدارة الأزمات (يف العراق و�أفغان�ستان)،
وت�سوية النزاعات (على ال�ساحتني الإيرانية ،والعربية-الإ�سرائيلية) .وعلى الرغم من �أن الرئي�س
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�أوباما �أعرب عن ت�أييده �إر�سا َء الدميقراطية واحلوكمة الر�شيدة ،اليبدو �أن هذا الت�أييد جتاوز حتى
الآن الكالم املن َّمق واال�ستمرار يف برامج م�ساعدة املجتمع املدين والدميقراطية القائمة بالفعل� ،إذ
اليزال تركيز الواليات املتحدة على التعاون الأمني مع النظم القائمة يمُ ِّثل �أولوي ًة ق�صوى.
املرجح �أن تظ ّل �أ�سعار النفط والغاز مرتفع ًة
ثم �إن االقت�صاد ال�سيا�سي لل�سلطوية يبدو �آمن ًا� ،إذ من ّ
يف امل�ستقبل املنظور ،والتحويالت املالية الدولية �إىل الأنظمة القائمة من �أجل التعاون الأمني �ستبقى
كبرية �أي�ضا .القوى االقت�صادية النا�شئة مثل ال�صني ورو�سيا والهند ،ف�ض ًال عن القوى املالية يف
منطقة اخلليج� ،سرت ّكز على الطاقة والتجارة والأمن �أكرث من تركيزها على الإ�صالح .عالوة على
ت�شجع الأزمة االقت�صادية العاملية �أولئك الذين يعيدون النظر يف دور الدولة يف
املرجح �أن ِّ
ذلك ،من ّ
املجتمع على النظر يف ح�ضو ٍر �أكرب للدولة يف االقت�صاد .وقد تواجه بع�ض الدول حتديات خطرية من
املرجح ملثل هذه ال�صعوبات �أن
جراء مزيج من ن�ضوب املوارد وارتفاع معدالت البطالة والفقر .ومن ّ
ت�ؤ ّدي �إما �إىل انهيار الدولة ،و�إما �إىل عنف الدولة ،بد ًال من �أن ت�ؤ ّدي �إىل الإ�صالح.
�إن زخم الإ�صالح يف املنطقة يتباط�أ .فقد ان�شغلت املجتمعات باحلروب امل�ستمرة ،والتحوالت
احلادة يف ال�سيا�سة الإقليمية والدولية ،وتزايد التوترات الطائفية ،والأنظمة العنيدة ،وف�شل حماوالت
التغيري والإ�صالح ،واالرتفاعات احلادة يف �أ�سعار املواد الغذائية والطاقة ،والأزمة املالية العاملية،
وتراجع بع�ض االقت�صادات الإقليمية (مثل دبي) �أو انهيارها.
قد يكون الطريق �إىل الأمام وا�ضح ًا من حيث املبد�أ� ،إال �أن التقدم على ذلك الطريق بطيء و�صعب
املرجح �أن تنتقل �إىل تغيري جذري يف
على مايبدو� ،إذ عزّزت الدول العربية القوية ق ّوتها ،ومن غري ّ
امل�ستقبل املنظور� .أما الدول التي �ضعفت (مثل ال�صومال واليمن وال�سودان) ،فتح ّركت نحو االنهيار،
�أو نحو «ف�شل الدولة» ،بد ًال من �أن تتح ّول �إىل الدميقراطية.
لقد عزّزت الأنظمة العربية القوية قب�ضتها التنفيذية على الدولة واملجتمع ،وعزّزت �أمنها وقدراتها
اال�ستخبارية ،وتع ّلمت كيف ت�سيطر على االنتخابات ،وحت ّد من االنفتاح ال�سيا�سي ،وحتافظ على
الأ�س�س ال�سيا�سية واالقت�صادية لق ّوتها .ويوا�صل املجتمع الدويل �إعطاء الأولوية للأمن على التغيري
ال�سيا�سي �أو الإ�صالح اجل ّدي من خالل دعم الأنظمة القائمة والتعاون معها .واملجتمع املدين وجزء
كبري من املعار�ضة ال�سيا�سية مت�شائمان �إزاء �إمكانية حدوث تغيري حقيقي ،و�أملهما خائب جتاه الفر�ص
الزائفة التي يو ّفرها االنفتاح واالنتخابات املحدو َدين واملق ّي َدين .وقد تراجعت امل�شاركة االنتخابية يف
االنتخابات الأخرية ،حيث وجدت الأحزاب التي ان�ضمت �إىل الربملانات واحلكومات� ،أنها ح�صلت
على ح�صة �ضئيلة من النفوذ الفعلي ،لكنها تع ّر�ضت �إىل اللوم ب�سبب �إخفاقات احلكم ،والتي كلفتها
خ�سارة �شعبيتها.
امللحة ،لذا فهو اليجد الوقت
املجتمع كك ّل يزداد قلق ًا ب�سبب ال�صعوبات االقت�صادية واالجتماعية ّ
الكايف للرتكيز على الق�ضايا ال�سيا�سية والإ�صالحية الأو�سع نطاق ًا.
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وحتى لو مل يكن الوقت احلايل هو اللحظة املنا�سبة لتحقيق اخرتاق هام على �صعيد الإ�صالح
والدميقراطية ،ف�إن اجلهود احلثيثة لن�شر مفاهيم وممار�سات احلكم الر�شيد وتعزيزها يجب �أال
حرز تق ّدم معقول ،وعلى مدى العقدين املا�ضيني� ،أ�صبحت مفاهيم الدميقراطية،
ترتاخى .فقد �أُ ِ
واحلوكمة الر�شيدة ،وحقوق الإن�سان ،اخلطاب ال�سائد يف العامل العربي.
منذ اخلم�سينيات وطوال ال�سبعينيات� ،أط ّل املثقفون والكثريون يف املجتمع العربي على اخلطاب
ال�سلطوي بو�صفه �شرعي ًا� ،سواء �أكان قومي ًا/ع�سكري ًا �أو ا�شرتاكي ًا ثوري ًا حلزب واحد .واليوم تكاد
جميع الأحزاب تعرتف ،على الأقل من حيث املبد�أ ،بال�شرعية الأرفع مقام ًا للحكومة الدميقراطية
والت�شاركية التي حترتم احلقوق و�سيادة القانون .فمعظم د�ساتري البلدان امللكية الآن تت�ض ّمن مبد�أ
الدميقراطية واحلكم القائم على امل�شاركة .حتى �إن معظم الأحزاب الإ�سالمية ،التي حت ّدثت منذ
عقدين عن دولة دينية �إ�سالمية كاملة ،تتح ّدث الآن عن دولة دميقراطية حترتم احلقوق ،ولو �أنها
دولة تلتزم مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية يف الت�شريع وتف�سري حقوق الإن�سان.
حكم �أكرث ت�شاركية ودميقراطية ،ف�إنه الزال يبدو ال�سبيل
وعلى الرغم من �صعوبة الإ�صالح باجتاه ٍ
الوحيد �إىل الأمام بالن�سبة �إىل معظم الأحزاب والنا�شطني يف املنطقة ،ذلك �أنّ جتربة التغيري عن
طريق االنقالبات الع�سكرية �أو ا�ستحواذ حزب واحد على ال�سلطة كانت مريرة جد ًا ،وا�ستحواذ
الإ�سالميني على ال�سلطة يف �إيران وال�سودان �أو حتى يف قطاع غزة مل يق ّدم مناذج جذاب ًة .ولي�س
هناك قدر كبري من احلما�سة الوا�سعة للثورة �أو التم ّرد �أو الع�صيان امل�س ّلح ،على الرغم من وجود
م�ستويات عالية جد ًا من الإحباط والي�أ�س .فلم تكن �آثار هذا النوع من التغيري الكبري يف �إيران،
م�شجعة.
واليمن ،ولبنان ،والعراق ،وفل�سطني ّ
عالوة على ذلك ،ت�شري ا�ستطالعات الر�أي يف جميع �أنحاء املنطقة �إىل ت�أييد وا�سع النطاق للمبادئ
العامة للدميقراطية واحلوكمة الر�شيدة ،وتف�ضيل قوي للتغيري ال�سلمي التدريجي .اجلزء الأكرب
من املجتمع املدين يف الدول العربية ملتزم بهذا ال�شكل من �أ�شكال التغيري ،و�سيوا�صل ن�شاطه يف
هذا االجتاه على الرغم من النك�سات وخيبات الأمل .لكن التغيري على نطاق وا�سع لي�س ممكن ًا ،لذا
�سيوا�صل املجتمع املدين ال�ضغط من �أجل تغيري جزئي :المركزية �أكرث فعالية ،وو�سائل �إعالم �أكرث
ا�ستقاللية ،وجمتمع مدين �أكرث حرية ،وانتخابات �أكرث نزاهة ،وهيئات ق�ضائية �أقوى ،وبرملانات �أكرث
فعالية ،وحكم �أف�ضل ،ومتكني للمر�أة .وقد �أدركت �أحزاب املعار�ضة �أنها جميع ًا تقدِّ ر الدميقراطية،
وهي تتّحد ،يف بع�ض البلدان ،يف حتالفات وا�سعة  -ت�شمل الإ�سالميني وغري الإ�سالميني  -لل�ضغط
على الأنظمة القائمة باجتاه الدميقراطية.
لقد القت الأنظمة ال�ضغوط املحلية والدولية يف «ثلث الطريق» ،عرب ال�سماح بانفتاح �سيا�سي حمدود
فكم
و�إجراء انتخابات مد َّبرة و ُمدارة ،لكنها مل ت ُعد قادر ًة على �إعادة عقارب ال�ساعة �إىل الوراءّ .
ونوع االنفتاح وامل�شاركة اليوم قد اليكون انتقا ًال �إىل الدميقراطية ،لكن لي�س يف و�سع الأنظمة العودة
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ب�سهولة �إىل الو�ضع الذي كان قائم ًا من قبل .وفرتة اال�ستقرار الن�سبي احلالية ميكن �أن تكون �أف�ضل
�أر�ضية لالنطالق �إىل «حلظات دميقراطية» م�ستقبلية �إذا ماظهرت �إىل الوجود.
لي�س ثمة «مفتاح �سحري» �أو ت�سل�سل الزم لإر�ساء الدميقراطية .ففي الثمانينيات والت�سعينيات،
ظنّ بع�ض املراقبني �أن املجتمع املدين قد يجلب حت ّو ًال دميقراطي ًا؛ وبني العامني  2003وّ ،2006مت
التطبيل لالنتخابات باعتبارها الطريق املبا�شرة امل�ؤ ّدية �إىل الدميقراطية .فقد جادل �أن�صار النظرية
يتم من دون متكني اجتماعي واقت�صادي
التنموية منذ فرتة طويلة ب�أن التح ّول الدميقراطي الميكن �أن ّ
متكامل .وكل مقاربة من هذه املقاربات تنطوي على عنا�صر من احلقيقة.
ومع ذلك ،ف�إن الأنظمة يف العامل العربي �أظهرت �أنها ق��ادرة على ا�ستيعاب طائفة وا�سعة من
التحديات والتك ّيف معها .والميكن التن ّب�ؤ من �أين ومتى �سي�أتي االخرتاق الدميقراطي� ،إن هو �أتى
�أ�ص ًال� ،إذ اليوجد م�سار م�ستقيم �إىل الدميقراطية .ومن الأف�ضل اال�ستثمار يف جمموعة وا�سعة من
املبادرات الداعمة للم�شاركة ال�سيا�سية ،والتي تطال ومت ّكن ّ
وتن�شط قطاعات وا�سع ًة من املواطنني
وعدد ًا كبري ًا من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،بد ًال من حماولة «اختيار الفائزين» من خالل
تقدمي الدعم ملجموعة �صغرية من املبادرات.
و بالن�سبة �إىل الأمم املتحدة واملجتمع الدويل ،كان الرتكيز على الدميقراطية واحلوكمة الر�شيدة
يف حم ّله ،وكان له ت�أثري كبري ،و�إن غري حا�سم .فقد �أ�صبحت هذه املثل هي اخلطاب املُهَيمِ ن ،و�أ�شركت
املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية ،كما �أرغمت جميع الأنظمة تقريب ًا على االعرتاف بها .كما على
املجتمع الدويل احلفاظ على التزامه املعنوي وامل��ادي بالتح ّول الدميقراطي واحلوكمة الر�شيدة:
دعم املجتمع املدين ،وو�سائل الإعالم امل�ستقلة ،والق�ضاء ،واملجال�س املحلية ،والربملانات ،ووحدات
احلوكمة الر�شيدة يف ال�سلطة التنفيذية ،واجلماعات الن�سائية ،وجماعات املعوقني ،واجلماعات
العرقية �أو الإقليمية املهم�شة .كذلك ،ينبغي على املجتمع الدويل احلفاظ على قدر كبري من ال�ضغط
على الأنظمة العربية� ،إذا كانت هذه الأخرية ترغب يف �أن تكون العب ًا كام ًال يف املجتمع االقت�صادي
وال�سيا�سي العاملي.
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