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خلفية للورقة

خالل عام 2007 ت�صارك كل من »�صبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية« 

ز  )ANND( ومنظمة »اآك�صن اآيد« )Action Aid، AA( لتنفيذ م�رشوع ُيركِّ

على م�صائل الدميقراطية واحلاكمية والثقافية. وكلتا املنظمتني عر�صت همومها 

املناطق وتقويتها.  املدن من خمتلف  املجتمع  تعبئة جمموعات  امل�صرتكة يف �صدد 

العاملي  املجل�ص  ذلك  يف  مبا  دولية،  مدنية  ديناميات  عدة  يف  تنخرطان  فهما 

للمنتدى الجتماعي العاملي وحملة »النداء العاملي ملكافحة الفقر«. 

وقد رمي امل�رشوع اإىل تعميق النقا�صات واملداولت املتعلقة بالروابط القائمة بني 

التغريات  مع  تتعامل  التي  العمليات  الثقافية يف  وامل�صائل  الدميقراطية واحلاكمية 

هذا  يف  العربي  املدين  املجتمع  دور  وتقومي  العربية،  املنطقة  يف  الدميقراطية 

ال�صدد. 

وهذه الورقة التي حتمل عنوان: »اإر�ساء الدميقراطية يف املنطقة العربية: مقاربة مقارنة 

اُأنِتَجت �صمن  قليمية )ال�سيا�سية، االقت�سادية واالجتماعية(«  املبادرات الدولية واالإ بني 

باحث  وهو  �صقرا،  اأبو  �صناء  د.  كتبها  كان  الورقة  وهذه  نف�صه.  امل�رشوع  حيز 

واأ�صتاذ يف اجلامعة اللبنانية. 

التحول  ومع�سلة  املدين  املجتمع  »منظمات  عنوان:  حتت  اأخرى  �صقيقة  ورقة  وثمة 

اآنف الذكر، الذي قام بني  للتعاون،  الدميقراطي يف العامل العربي« عبارة عن خُمَرٍج 

كلتا املنظمتني، وقد كتبها ال�صيد �صالح الدين اجلر�صي، وهو باحث من »منتدى 

اجلاحظ« يف تون�ص. 

اإىل م�صدرها. كما  �صارة  اإعادة ن�رشها مع الإ اأو  اقتبا�صها  اإنَّ هذه املن�صورة ميكن 

لكرتوين: ميكن العثور على ن�صخة اإلكرتونية يف موقع ال�صبكة الإ

www.annd.org
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مقدمة

مل تخرج املنطقة العربية من دائرة اهتمام القوى العاملية الفاعلة، منذ بداية مرحلة 

ال�صتعمار وتفكك الدولة العثمانية. وكان هذا الهتمام يرتجم، يف كل مرحلة 

التوازنات  تتيحه  ما  ووفق  القوى،  هذه  اأهداف  مع  يتنا�صب  الذي  ال�صكل  يف 

التي  الداخلية واخلارجية،  العنا�رش اجلديدة،  التاريخية. وكانت  واخل�صو�صيات 

تطراأ يف كل مرحلة، تلقي بظاللها على طبيعة الت�صكالت ال�صيا�صية والجتماعية 

وتتطرح مهمات وحتديات اأمام املجتمعات العربية، يف بنيتها واآفاق تتطورها. 

جتاه  الغربية  ال�صرتاتيجيات  اتخذت  الع�رشين  القرن  من  الت�صعينيات  بداية  منذ 

املنطقة طابعًا مميزاً، حكمته جملة من الظروف الناجتة، يف اآن معًا، عن حتولت 

عا�صتها  التي  ال�صابقة  التاريخية  املرحلة  ماآلت  وعن  العامل،  يف  ح�صلت  كربى 

املنطقة. 

ذات  العملية  املبادرات  من  جملة  يف  نف�صها  عن  ال�صرتاتيجيات  هذه  عربت 

ال�رشاكة  اتفاقيات  حال  هي  كما  والثقافية،  وال�صيا�صية  القت�صادية  التوجهات 

من  اأي�صًا  نف�صها  عن  عربت  كما  العربية،  املتو�صط  البحر  دول  مع  وروبية  الأ

يف  نف�صها  قدمت  القائمة،  و�صاع  الأ تغيري  هدفها  مركزية  مقرتحات  خالل 

�صيغة اإ�صالحية تتناول مرتكزات البنى القت�صادية والجتماعية، كما هي حال 

�ص�صات املالية والقت�صادية العاملية )البنك الدويل حتديداً(.  مقرتحات بع�ص املوؤ
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�صالحية  الإ واملقرتحات  التقارير  من  دفقًا  نف�صها  املنطقة  �صهدت  املقابل  يف 

�ص�صات ر�صمية ومدنية،  والتغيريية تولته قوى �صيا�صية، يف ال�صلطة واملعار�صة، وموؤ

مب�صري  املهتمني  من  اأفراد،  ومفكرون  باحثون  وحتى  وثقافية،  فكرية  وتيارات 

املجتمعات العربية وم�صتقبل م�صارها التنموي. 

�صالح،  ول واملبا�رش لهذا النتعا�ص املتجدد يف طرح م�صاريع التغيري والإ اإن املعنى الأ

و�صاط احلاكمة، كما يف دوائر املجتمع املدين، هو اأن  والهتمام الوا�صع بها يف الأ

زمة  جيال القادمة، واأن م�صار الأ مل لالأ ا�صتمرار احلالة العربية الراهنة ل تب�رش بالأ

القت�صادية والجتماعية ينحو اإىل مزيد من التفاقم، واأن التوتر ال�صيا�صي الداخلي 

اأ�صكال  فينفجر يف  الدميقراطية،  طر  الأ الحتواء، يف غياب  يزال ع�صيًا على  ل 

�صتى من العنف والع�صبيات، مهددا البنية الجتماعية برمتها. ويف املعنى نف�صه 

�رشائيلي،  ميكن القول ان ال�رشاعات الع�صكرية وال�صيا�صية املتمثلة يف الحتالل الإ

واليمن،  وال�صومال  وال�صودان  لبنان  واأو�صاع  للعراق،  مريكي  الأ والحتالل 

يف  وال�رشوع  ال�صتقرار  اأمام  اأ�صا�صية  عقبة  ت�صكل  تزال  ل  اأخرى  عربية  ودول 

تطبيق ال�صرتاتيجيات التنموية.  كما اأن النظام العربي الراهن، ح�صب ما ت�صميه 

م�صكالت مكوناته،  عن حل  متزايداً  يثبت عجزاً  ال�صائدة،  ال�صيا�صية  دبيات  الأ

وق�صوراً يف دفع عملية التعاون والتكامل القت�صادي العربي، الذي بات �رشورة 

ملحة لتنمية عربية �صاملة. 

ى، ان تبني مرتكزاتها  تتوخى هذه الورقة ان تعر�ص وتناق�ص بع�ص املبادرات والروؤ

التي  �صباب  الأ لحقًا  تك�صف  واأن  نتائج،  من  املنطقة  على  ترتبه  وما  واأهدافها 

جتمع  التي  املقرتحات  فيها  مبا  �صالحية  الإ القرتاحات  تطبيق  وتعرقل  عرقلت 

عليها كافة القوى ال�صيا�صية، يف ال�صلطة وخارجها. 

اأو  ان معيار اختيار املبادرات والت�صورات حمكوم مبا تقدمه من ا�صافات مميزة، 

ما متثله من م�صالح اجتماعية و�صيا�صية، اأو ما قد يرتتب على حتقيقها املفرت�ص من 

ما كتب  تناول كل  امل�صتحيل  اأنه من  املعنية. ومبا  املجتمعات  نتائج عميقة على 

ا�صرتاتيجيات  الراهن بعر�ص عينات متثل  البحث  امليدان يكتفي  اأو قّدم يف هذا 

ليات، وبع�ص  هداف والآ جمتمعية، بع�صها يرتدي �صفة اقرتاحات عملية حمددة الأ
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اآخر هو عبارة عن حتديد موقف، وبع�ص ثالث �صيغ نظرية تقرتح م�صارات تنموية 

تختلف، بجذريتها واأهدافها عما هو متداول. 

وروبية- املتو�صطية التي  �صنتناول بالتحديد، وعلى التوايل: مقرتحات ال�رشاكة الأ

باتت معروفة حتت ا�صم اأوروميد )Euro-Med(، و«تقرير التنمية يف ال�رشق 

ن�صانية  البنك الدويل، وتقارير »التنمية الإ اأفريقيا« ال�صادر عن  و�صط و�صمال  الأ

العربي لالمناء  منائي، وال�صندوق  مم املتحدة الإ ال�صادرة عن برنامج الأ العربية«، 

مم املتحدة  القت�صادي والجتماعي، وبرنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأ

مقررات  يف  متمثلة  العربية،  والر�صمية  احلكومية  املبادرات  وحم�صلة  منائية،  الإ

ومقرتحات  امل�صتقبل«،  »ومنتدى  العربية  القمة  واجتماعات  العربية  اجلامعة 

املجتمع  تو�صيات منظمات  �صيا�صية، مثل  �صيا�صية وغري  وت�صورات قوى مدنية 

الر�صمية(،  و�صبه  الر�صمية  )املوازية لالجتماعات  املختلفة  اجتماعاتها  املدين يف 

خوان امل�صلمني يف م�رش، واأخريا منوذج عن  �صالحية للمر�صد العام لالإ واملبادرة الإ

�صالح )مفهوم »التمحور على الذات«،  الت�صور الي�صاري اجلذري للتنمية والإ

وفق �صياغة �صمري اأمني(.
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ول الف�سل االأ

دوافع املبادرات اخلارجية

هناك ثالث جمموعات من الدوافع وراء خمتلف املبادرات اخلارجية جتاه املنطقة. 

التكيف  اآليات  ن�رش  يف  العاملي  النظام  يف  الفاعلة  القوى  رغبة  تعك�ص  وىل  الأ

الهيكلي لقت�صادات املنطقة مع حاجات ال�صوق العاملية، والثانية اإجراء تعديالت 

على  القائمة  نظمة  الأ ي�صاعد  الذي  بال�صكل  والقت�صادية  ال�صيا�صية  البنى  على 

جتاوز اأزماتها، والثالثة، بناء �صبكة من ال�صمانات املحلية ت�صمح بخو�ص �رشاع 

رهابية.  ناجح �صد احلركات العنفية والإ

مريكية من خ�صو�صيات امل�صالح القت�صادية لكل  وروبية والأ تنطلق التوجهات الأ

الكربى  ال�رشاعات  اإزاء  منهما  موقف كل  املنطقة، ومن  الطرفني يف  من هذين 

و�صعوبها  بدولها  عالقتهما  طبعت  التي  التاريخية  ال�صمات  ومن  فيها،  اجلارية 

بعاد الثقافية والجتماعية التي تفاعلت بحكم املوقع  يف مراحل خمتلفة، ومن الأ

اآن  يف  املتبادل،  والتاأثر  التناق�ص  وحدة  املبا�رش،  الحتكاك  وم�صتوى  اجلغرايف 

معًا. 

ركائز  بع�ص  يف  اختالفًا  ينعك�ص  الذي  �صياقها  اخل�صو�صيات  لهذه  ان  ورغم 

ن هام�صية، بالقيا�ص  اأنها ل تزال حتى الآ التوجهات ال�صيا�صية والقت�صادية، اإل 

للقوى  امل�صرتكة  ال�صرتاتيجيات  يف  الثابتة  �ص�ص  الأ ت�صكل  التي  العوامل  اإىل 
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و�صط الكبري.  احلاكمة يف اأوروبا والوليات املتحدة جتاه العامل العربي وال�رشق الأ

وىل هي املناخ العام  وميكن اأن نتوقف يف هذا ال�صياق عند حمطتني اأ�صا�صيتني، الأ

الدويل الذي حكم ولدة هذه ال�صرتاتيجيات وانت�صارها، والثانية هي الثوابت 

واملتغريات ال�صرتاتيجية التي جتعل املنطقة العربية موقعًا مرتفع التوتر واحل�صا�صية 

بالن�صبة اإىل القوى العاملية امل�صيطرة. 

 

الدويل  العام  املناخ   )1
ن�صاين  الإ التاريخ  الع�رشين مف�صاًل حا�صمًا يف  القرن  الثمانينيات من  �صكل عقد 

املعا�رش. فهو العقد الذي �صهد تبلور ثالثة م�صارات كربى �صتطبع م�صتقبل الب�رشية 

لدول  الجتماعية  احلياة  عميقة يف  ب�صمات  وترتك  طويلة،  �صنوات  مدى  على 

وحتديات  اأ�صئلة  وال�صيا�صي  الجتماعي  الفكر  على  وتطرح  برمتها،  و�صعوب 

جابة  الإ عن  البحث  يف  بعيد،  اأو  قريب  ما�ص،  اأي  اإىل  العودة  معها  جتدي  ل 

املالئمة. 

} اأول هذه املفا�صل هو حتول الرتاكم الراأ�صمايل املتو�صع اإىل م�صتوى من ال�صمول 
فراد. بحيث  بات ي�صيب كل الدول وكل جوانب حياة املجتمعات، وحتى الأ

الرتاكم  منطق  املطاف،  نهاية  يف  يحكمها،  فعلية  عوملة  التو�صع  هذا  اأ�صبح 

التي  الفكرية،  قيادتها  العوملة  هذه  تنتج  اأن  طبيعيًا  وكان  واآلياته.  الراأ�صمايل 

ال�رشاعات  تعقيدات  يخت�رش  )الذي  النيوليربايل  القت�صادي  النهج  يف  متثلت 

التي  ال�صيا�صية  واإدارتها  ال�رشف(،  القت�صاد  مبفهوم  الجتماعية  والعالقات 

املتقدمة.  الراأ�صمالية  الدول  بقية  يف  ثم  اأوًل  املتحدة  الوليات  يف  �صيطرت 

العنان  اإىل النفتاح وك�رش احلواجز القت�صادية، واإطالق  الدعوات  و�صكلت 

اجلديدة.  الليربالية  للعقيدة  ال�صحرية  املفاتيح  احلرة  والتجارة  ال�صوق  ليات  لآ

وعندما كانت ت�صطدم هذه الدعوات بحواجز مانعة يف بع�ص املناطق احليوية 

من  ابتداءاً  بفر�صها،  الكفيلة  الو�صائل  كل  لها  من  يوؤ ال�صيا�صي  ال�رشار  كان 

القت�صادية،  بالعقوبات  مروراً  ال�صيا�صي،  والعزل  الدبلوما�صية،  ال�صغوط 

باتت �صفة  املبا�رش. حتى  الع�صكرية والحتالل  القوة  ا�صتخدام  اإىل  وو�صوًل 
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خرى.  »الع�صكرة« نعتا مو�صوعيا ي�صاف اإىل نعوت العوملة الأ

} املف�صل الثاين يتمثل ببداية انهيار الحتاد ال�صوفياتي نتيجة اأزمة مركبة وعميقة 
واأتاحت  والفكرية.  وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية  بنيته  يف  اعتملت 

هذه البداية �صعود قوى اليمني يف الوليات املتحدة واأوروبا الغربية، وتعزز 

اأوروبا  الي�صار يف  حتالفات  على ح�صاب  الليربايل،  امل�رشوع  اإمكانيات جناح 

خري من  الغربية، وقوى التحرر الوطني يف بلدان العامل الثالث. مع بداية العقد الأ

القرن املا�صي، بداأت منظومة الدول »ال�صرتاكية« احلليفة لالحتاد ال�صوفياتي 

اأو التابعة له، بالتفكك والنهيار، وما لبث هو نف�صه اأن تداعى ب�صكل و�رشعة مل 

ًل. نتيجة لذلك �صقطت احلدود الفا�صلة بني �رشق  يتوقعهما حتى الليرباليني تفاوؤ

اأوروبا وغربها، وانتهت مرحلة »احلرب الباردة« بكل توازناتها ومرتكزاتها، 

النموذج  ا�صتلهمت  التي  القت�صادية-الجتماعية-ال�صيا�صية  النظم  وتداعت 

ن ي�صتحوذ منطق الليربالية اجلديدة على  فاق لأ ال�صوفياتي. وبالتايل فتحت الآ

ها للقبول بالتكيف  مناطق نفوذ وا�صعة يف دول باتت �رشوطها الداخلية تهيوؤ

مع مقت�صيات تو�صع ال�صوق وحترير التجارة وانفتاح القت�صاد. 

وروبية من م�رشوع اإىل حقيقة. فبعد  } املف�صل الثالث يتمثل يف حتول الوحدة الأ
امل�صتوى  على  ال�صعوبات  من  و�صل�صلة  املفاو�صات،  من  معقد  م�صار  اجتياز 

دول  من  بقوة  مدعومًا  ملاين-الفرن�صي،  الأ الثنائي  جنح  واخلارجي،  الداخلي 

وروبي، يف تذليل العقبات اأمام قيام وحدة اأوروبية. واأ�صبح الحتاد  اجلنوب الأ

يزال  ل  وروبا  لأ ال�صيا�صي  الدور  لن  ورغم  وىل.  الأ العاملية  القوة  وروبي  الأ

متوا�صعا اإذا ما قي�ص بقدراتها القت�صادية، ورغم اكتفائها الظاهر بدور ثانوي 

من  كثري  يف  رايتها،  وحتت  املتحدة،  الوليات  قرب  العاملية،  ال�صيا�صات  يف 

الحيان، اإل انها بداأت تعرب عن نف�صها مبزيد من الو�صوح، كقوة دولية فاعلة 

ومميزة، يف عدد من املواقع التي تعتربها اأكرث قربًا اإىل م�صاحلها واحتياجاتها. 

وكانت هذه ال�صتقاللية الن�صبية وا�صحة يف تعامل اأوروبا الغربية مع منطقتني 

ممار�صة  اأن  اإىل  �صارة  الإ من  بد  ل  وهنا  واملتو�صط.  اأوروبا  �رشق  متاخمتني: 

التمايز وال�صتقاللية ل تعني باأي حال خروجًا على التوافق العام الذي تتزعمه 
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املرن  ال�صرتاتيجي  جماع  الإ عن  التعبري  من  جزء  هي  بل  املتحدة،  الوليات 

الذي يتيح للمكونات الكربى يف النظام العاملي »حق« ال�صتفادة من »املزايا 

التفا�صلية ال�صيا�صية«، وتوظيفها يف ا�صرتاتيجيات الهيمنة امل�صرتكة. 

الثابت واملتحول املنطقة:  2( حقائق 
} �صكل املوقع ال�صرتاتيجي للمنطقة ميزة لها وعبئًا عليها، يف اآن معًا. يف عهود 
وامل�رشق  املغرب  يف  النافذة،  ال�صاللت  حتى  اأو  القوية،  املركزية  ال�صلطات 

ي�صيطروا  باأن  حلكامها  ت�صمح  للمنطقة  اجلغرافية  الو�صعية  كانت  العربيني، 

على طرق املوا�صالت والتجارة البعيدة املدى بني ال�رشق والغرب وال�صمال 

واجلنوب )طرق احلرير والتوابل والذهب(، وكان الفائ�ص املتاأتي من التجارة 

الزراعية،  املوارد  قليلة  اأ�صا�صيًا للرثوة يف منطقة  البعيدة املدى ي�صكل م�صدراً 

)ارتباط  نتاجية  الإ احلرف  كثرياً  الثقافية  موروثاتها  ت�صجع  ل  وجمتمعات 

مراحل  يف  اأما  وقن(.  قني  لكلمتي  الواحد  واجلذر  باخلادم،  ال�صانع  مفهوم 

�صعف ال�صلطة املركزية وتراخي الروابط بني اأقاليمها، فكانت املنطقة تتحول 

العاملية.  التجارة  مفا�صل  لل�صيطرة على  ال�صاعية  القوى  اأنظار  ي�صد  اإغراء  اإىل 

بداية  منذ  ال�صواء  ال�رشق والغرب على  تتوقف من  مل  ال�صيطرة هذه  حماولت 

وىل متثلت يف احلروب ال�صليبية،  وروبية الأ تفكك الدولة العبا�صية. املحاولة الأ

النبالء  ال�صيا�صية، لدى  التع�صب الديني مع مطامح ال�صيطرة  التي اندمج فيها 

والقطاعيني، مع اأطماع كبار التجار يف املرافئ اجلنوبية يف اأوروبا. املحاولة 

وىل،  الثانية جاءت بعد تداعي ال�صلطنة العثمانية، بخا�صة بعد احلرب العاملية الأ

وتر�صخ دور اأوروبا امل�صيطر يف املتو�صط، ومتدد م�رشوعها ال�صتعماري. 

} مع اكت�صاف النفط، يف اأواخر الع�رشينيات من القرن الع�رشين، ثم مع حتول 
اإىل �صلعة رئي�صية يف التجارة العاملية لحقًا، اكت�صب ال�رشاع على  هذه املادة 

املنطقة زخمًا ا�صتثنائيًا. ومن دون الدخول يف حلقات هذا ال�رشاع وجمرياته 

فيما بني القوى ال�صتعمارية نف�صها، اأو بينها وبني الحتاد ال�صوفياتي يف مرحلة 

احلرب الباردة، ميكن القول ان ال�صيطرة على منابع النفط يف اجلزيرة العربية 
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واخلليج اإىل يد الوليات املتحدة �صاهم يف متكينها من موقع الزعامة العاملية، 

النفط  اأزمة  فبعد  الزعامة.  لهذه  )اأوروبا واليابان(  خرى  الأ القوى  تبعية  ويف 

وىل �صنة 1973، والرتفاع الهائل وال�رشيع يف اأ�صعاره، اإبان حرب ت�رشين  الأ

اأن  ال�صناعية  والبلدان  املتحدة  الوليات  تيقنت  و�صوريا،  وم�رش  اإ�رشائيل  بني 

العاملية.  ال�صيا�صة  يف  ا�صرتاتيجي  مبداأ  هو  النفط  منابع  على  ال�صيطرة  اإحكام 

مهمة  وي�صتح�رش  اإل  املتعاقبة  مريكية  الأ دارات  لالإ برنامج  اأو  تقرير  من  فما 

احلر�ص على »التدفق الهادئ واملتوا�صل للنفط« كبند ثابت ورئي�صي. ومذاك 

اأ�صبحت منطقة اجلزيرة العربية واخلليج )اإيران والعراق �صمنًا بالطبع( تتمتع 

يهدد  اختالل  فاأي  املتحدة.  الوليات  اإىل  بالن�صبة  للح�صا�صية  م�صتوى  باأعلى 

اقت�صادها  على  حيويًا  خطراً  نظرها  يف  �صي�صكل  هنا  القائمة  موازين  بتغيري 

وعلى القت�صاد العاملي. 

وجود  هو  العاملية  ال�صرتاتيجيات  يف  املنطقة  ح�صا�صية  من  زاد  ثالث  عامل   {
خري من البحث لكن ن�صري هنا ب�رشعة  اإ�رشائيل. �صنناق�ص هذه امل�صاألة يف اجلزء الأ

الوليات  اإىل  بالن�صبة  املنطقة  اإ�رشائيل يف  ي�صيفها وجود  التي  اخل�صو�صية  اإىل 

خرى. م�صكلة اإ�رشائيل اأنها ل ت�صتطيع –  املتحدة والقوى العاملية امل�صيطرة الأ

ن – اأن تكون »دولة عادية«. هي حالة ا�صتثنائية  قل مل ت�صتطع حتى الآ على الأ

وال�صيا�صة  جهة،  من  املنطقة،  يف  واجهته  الذي  الرف�ص  الولدة.  حلظة  منذ 

العدوانية التي واجهت بها حميطها الفل�صطيني والعربي، يف هروب متوا�صل 

مام، يجعالنها تابعا دائما لالم احلا�صنة، انكلرتا يف البداية، والوليات  اإىل الأ

الع�صكري  للتفوق  وحاجتها  هزمية،  حتتمل  ل  دولة  اإ�رشائيل  اليوم.  املتحدة 

وجودية  �رشورة  بل  ونف�صي  �صيا�صي  وا�صتقرار  اطمئنان  عن�رش  جمرد  لي�صت 

يتوقف عليها م�صريها. واإ�رشائيل بالن�صبة اإىل الوليات املتحدة، ولقوى اأ�صا�صية 

الدور  ول  الأ ل�صببني:  حليفة  اأو  تابعة  �صغرية  دولة  من  اأكرث  هي  اأوروبا،  يف 

املطلوب منها يف املنطقة، الذي يت�صخم اأو يتقل�ص ح�صبما تقت�صيه �رشورات 

ال�رشاع اأو الت�صوية، والثاين هو اأن قوة اللوبي ال�صهيوين بخا�صة يف القت�صاد 

احلاكمة  القيادات  ت�صكيل  يف  احيانًا،  وحا�صمًا  بارزاً،  دورا  يلعب  عالم  والإ
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على جانبي الطل�صي. 

�صالم ال�صيا�صي اجلديدة خماوف جدية يف الدوائر الغربية  } اثار �صعود موجة الإ
احلاكمة، وخماوف اأكرب يف اإ�رشائيل التي يعتربها امل�صلمون كيانًا حمتاًل ملقد�صاتهم 

ر�ص �صعب عربي ذي اأكرثية م�صلمة. هذه  �صافة اإىل كونها حمتاًل لأ الدينية، بالإ

املوجة اجلديدة جاءت خارجة عن املاألوف الغربي الذي اعتاد، خالل احلرب 

حلادية والحتاد  الإ لل�صيوعية  اإل عدواً  ال�صيا�صي  �صالم  الإ األ يرى يف  الباردة، 

نظمة احلليفة له. وكان ال�صا�صة الغربيون يطمئنون ل�صعود مثل  ال�صوفياتي والأ

نظمة �صبه العلمانية التي  هذه املوجات يف املنطقة، ويدعمونها يف مواجهة الأ

قادت حركة التحرر الوطني يف اوا�صط القرن املا�صي، ويف مواجهة احلركات 

احلركة  هذه  جديد  اآنذاك.  قواعدها  ات�صعت  التي  والجتماعية  الي�صارية 

يديولوجي  الأ توجهها  هو  ما  مبقدار  الدينية  اأ�صوليتها  لي�ص  اليوم  �صالمية  الإ

وحتويل  يرانية.  الإ للثورة  اجلهادي  النموذج  ا�صتلهامها  من  النابع  وال�صيا�صي 

كرب«.  لء »ال�صيطان الأ العداء نحو الوليات املتحدة، التي اأ�صبحت يف نظر هوؤ

حربًا  رهاب  الإ مع  املواجهة  اأ�صبحت  رهابية  الإ  11/9/2001 عملية  بعد 

ر�ص،  الأ مناطق  كل  ويف  امل�صتويات  جميع  على  تخا�ص  اأن  يجب  مقد�صة، 

دومنا ح�صاب لالعتبارات املحلية اأو الدولية. والقلق الغربي املتعلق باملنطقة ل 

يكتفي بتمثل املخاطر املبا�رشة للعنف على الدول الغربية وم�صاحلها القت�صادية 

نظمة القائمة يف  وال�صيا�صية، بل ي�صمل حر�ص الدول الغربية على ا�صتقرار الأ

املنطقة، والوقوف يف وجه حماولت تغيريها. 

الذي  الن�صيط  الدور  باملنطقة  الهتمام  م�صتوى  من  تزيد  التي  العوامل  ومن   {
النا�رشية  م�رش  فقدكانت  الوطني.  التحرر  مرحلة  ال�صيا�صية يف  قياداتها  لعبته 

الهند  جانب  اإىل   )1956( باندونغ  عملية  يف  املتقدمة  الثالثة  املراكز  اأحد 

تناق�صات  يف  وتاليًا  النحياز،  عدم  دول  جمموعة  بناء  يف  ثم  ويوغو�صالفيا، 

احلرب الباردة. ومل يقت�رش اآنذاك ال�رشاع مع بقايا ال�صتعمار القدمي، وال�صيغ 

المربيالية اجلديدة على جمموعات �صيقة من النخب احلاكمة، بل تعداها ليطال 

قاعدة عري�صة جداً يف املجتمعات العربية. لقد حدثت عملية ت�صيي�ص وا�صعة 
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هداف  كونت وعيًا �صيا�صيًا حاداً مب�صكالت العامل، ومبنطق ال�رشاع العاملي والأ

احلقيقية للقوى املنخرطةيف هذا ال�رشاع. وتعدى دور قادة تلك احلركة حدود 

املنطقة لي�صمل مناطق وا�صعة يف اأفريقيا احلديثة ال�صتقالل وبع�ص بلدان اآ�صيا. 

اأ�صا�صيًا يف اأفريقيا، اإىل جانب دورها العربي  فم�رش مثاًل اأ�صبحت مركز ثقل 

العامل  �صورة  ت�صكل  يف  العربية  املنطقة  اك�صبته  الذي  الوزن  هذا  املحوري. 

اإدراك  وىل،  الأ هنا:  يعنينا  فيما  نتيجتان  له  كانت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

الذي ميكن  املحتمل  والدور  العربية  املنقطة  املتزايد حل�صا�صية  الكربى  القوى 

اأن تلعبه يف ال�صيا�صة العاملية، وبالتايل �رشورة ايالء اهتمام ا�صتثنائي بالتحولت 

املنطقة،  �صعوب  ا�صتعادة  والثانية،  فيها.  املتوقعة  اأو  اجلارية  والتطورات 

وبخا�صة احلركات ال�صيا�صية ال�صاعدة، الثقة بالذات وبالقدرة على امل�صاهمة 

جمدداً يف كتابة التاريخ العاملي، خارج اإمالءات القوى امل�صيطرة. لقد كانت 

مرحلة ت�صاعد ن�صالت التحرر الوطني، وحتديداً احلالة النا�رشية وما �صابهها، 

مبدلولتها املبا�رشة وغري املبا�رشة، نوعًا من ا�صتيقاظ الوعي والذاكرة، وعودة 

بال�صعور واملناخ النف�صي اإىل اأزمنة غابرة يف التاريخ، بعد غفوة طويلة خالل 

مرحلتي ال�صيطرة العثمانية وال�صتعمار النكليزي والفرن�صي. و�صينعك�ص هذا 

�صالمية اجلهادية التي تكونت بعد تلك  املناخ ب�صكل خا�ص على احلركات الإ

�صالمية على نطاق  املرحلة، و�صيمدها بالطموح للعب دور حموري يف احلالة الإ

عاملي.

�صارة اإىل اأن املنطقة العربية، بخا�صة �رشق املتو�صط وجنوبه،  } اأخرياً، ل بد من الإ
وروبي. وبالطبع  كانت تقيم على امتداد التاريخ عالقات خا�صة مع جارها الأ

للثقافة  كان  بل  القت�صادي،  والتبادل  التجارة  على  العالقات  هذه  تقت�رش  مل 

ح�صتها املميزة. فالتاريخ امل�صرتك ل�صفتي املتو�صط لي�ص تاريخ حروب و�رشاع 

وتناف�ص فقط، بل لعل احلرب كانت حلظات عابرة يف �صياق طويل من التجاور 

الرث  هذا  نتائج  ولتزال  ن�صاين.  الإ والتفاعل  املعريف،  والتبادل  ال�صلمي، 

الثقايف امل�صرتك حا�رشة يف ذاكرة �صعوب ال�صفتني. واإذا كانت اأوروبا اليوم 

واملتوازن،  العادل،  الندي،  التعاون  قاعدة  على  املنطقة  مع  للتعامل  م�صتعدة 



�0

وتعزز  ال�صالم،  تكر�ص  عالقات  لبناء  وحافزاً  �صنداً  التارخ  هذا  يف  ف�صتجد 

التنمية، وتتجاوز اآثار املرحلة ال�صتعمارية القريبة املا�صية.
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الف�سل الثاين

�سالحية الدوافع الداخلية للمبادرات االإ

1( على امل�ستوى الر�سمي 
يجاد خمارج  نظمة العربية يف �صعيها لإ �صا�صي لالأ ت�صكل العوامل الداخلية الدافع الأ

من الو�صعيات القائمة. ومن دون اأي انتقا�ص من تاأ ثري ال�صغوط الدولية الدافعة 

باجتاه اإ�صالح البنى ال�صيا�صية )وهو ما ي�صميه خ�صوم الغرب مبحاولت »ت�صدير 

لتفعل، ول  ما كانت  ال�صغوط  اأن هذه  اإل  الغربية(،  الطريقة  الدميقراطية« على 

حتى لتقوم اأ�صاًل، لو مل تكن ت�صتجيب ل�رشورات حملية ملحة. واإذا اأردنا اأن نقدم 

زمة القت�صادية  مكننا اخت�صارها باأربعة: تفاقم الأ �صورة اإجمالية لهذه الدوافع لأ

ي�صمى  فيما  البينية  امل�صكالت  ال�صيا�صية،  ال�صلطة  م�رشوعية  تاآكل  والجتماعية، 

نظمة العربية  قليمي العربي«، واأخرياً، اأثرالعالقات الدولية و�صورة الأ »النظام الإ

يف اأعني اخلارج. 

زمة يف اأنظمة متباينة اأ( االأ

منذ  ا�صتثناء،  وبال  كافة  العربية  الدول  عا�صتها  التي  القت�صادية  زمة  الأ �صكلت 

�صا�صية  الأ واخللفية  النطالق،  نقطة  الع�رشين،  القرن  من  خري  الأ العقد  اأوا�صط 

تتواىل  كانت  املرتدية  القت�صادية  �رشات  فاملوؤ الر�صمية.  �صالحية  الإ للمبادرات 
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التي  النفطية،  البلدان  الجتماعية.  ال�رشائح  كافة  يف  ها  اأ�صداوؤ ترتدد  كانذارت 

القرن  من  وىل  الأ ال�صنوات  يف  النفط  ا�صعار  يف  املفاجئ  النخفا�ص  داهمها 

الجتماعي،  النفاق  تقنني  وبخا�صة،  ميزانياتها،  تقلي�ص  اإىل  ا�صطرت  احلايل، 

احلالة  هذه  واأثارت  للمواطنني.  تقدمها  اأن  ال�صلطة  اعتادت  التي  واخلدمات 

انتاب  الذي  القلق  بينها  هم  الأ متعددة.  اجتماعية  فئات  ا�صطراب  املتوقعة  غري 

�صكلت  التي  عمومًا،  املتو�صطة  وال�رشائح  واملتو�صطني،  ال�صغار  عمال  الأ رجال 

خرى، غري النفطية، كانت ترزح  على الدوام، القاعدة امل�صتقرة للنظام. الدول الأ

من  جتره  وما  نتاجية،  الإ و�صعف  القت�صادي،  والركود  املديونية،  اأعباء  حتت 

اختناقات اجتماعية. كانت املنجزات التي حتققت يف اأوا�صط القرن املا�صي قد 

تاآكلت متامًا يف بلدان »التحرر الوطني«، وكانت الفئات الدنيا واملتو�صطة تدفع 

ثمن النتقال من نظام اقت�صادي »دولتي« اإىل نظام تتحكم به جمموعات ت�صعى 

�صهل. وكان هذا النتقال يتم حتت قيادة اأنظمة �صيا�صية قمعية،  �رشع والأ للربح الأ

تخلت عمليًا عن اأهداف التحرر والتنمية بعد بلوغها حالة العجز، وباتت تبحث 

عن املنافع ال�صخ�صية والعائلية والفئوية من التحولت اجلارية. وفوق ذلك، كان 

دارات البريقراطية البعيدة عن حاجات النا�ص،  الثابت الكبري يف هذه املتغريات الإ

املحدودة املعرفة، القدمية الطراز، وال�صاعية للبحث عن املكا�صب اخلا�صة من كل 

تغيري جديد. 

ب( م�رشوعية الدولة وم�رشوعية ال�سلطة

عنا�رش  من  العديد  حتمل  العربي،  العامل  يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة  م�رشوعية  م�صكلة 

الزاوية  ال�صلطة. من هذه  واأ�صكال  اأمناط احلكم  اإىل اختالف  نظراً  اخل�صو�صية، 

نظمة  الأ متامًا:  خمتلفني  عاملني  كاأنه  ال�رشيعة،  وىل،  الأ للوهلة  العربي  العامل  يبدو 

الوطنية  الن�صالت  املنبثقة عن عهود  نظمة  والأ امللكية، من جهة،  و�صبه  امللكية 

وىل م�رشوعيتها من ثالثة م�صادر رئي�صية: الرث التاريخي  والقومية. ا�صتمدت الأ

�صالمي الذي اأ�صفي  والتقاليد املحلية يف اأ�صكال ممار�صة ال�صلطة، الطابع الديني الإ

على الدولة – رغم �صمته ال�صكلية التي تكاد تنح�رش يف مظاهر املمار�صات الدينية 



��

)ال�صتثناء  وال�رشيعة  ال�صهلة  النفط  ثروات  اأمنتها  التي  العامة  الر�صا  وحالة   -

الوحيد هنا هو املغرب، حيث لعب امللك حممد اخلام�ص دوراً مهمًا يف معركة 

هذه  �صا�ص(.  الأ هذا  على  متجذرة  وطنية  م�رشوعية  حلكمه  وكر�ص  ال�صتقالل 

امل�صادر الثالثة بداأت بالتاآكل. فالنخب اجلديدة املتعلمة غدت �رشيحة مهمة من 

ال�صكان لكنها ت�صكو من ان�صداد اآفاق الرتقاء الجتماعي، ومن احتكار مراكز 

ال�صيا�صي،  للتمثيل  املتخلفة  ال�صيغ  ومن  املغلقة،  الوراثية  الرتاتبيات  عرب  القرار 

ن�صان واحلريات العامة واخلا�صة.  اإ�صافة اإىل الثغرات الفادحة يف جمال حقوق الإ

�صالمية ال�صيا�صية، التي انتع�صت يف بلدان اجلزيرة  يف املقابل، معظم احلركات الإ

فغان�صتان  العربية وحازت على الدعم والتمويل يف اجلهاد �صد الغزو ال�صوفياتي لأ

�صالمية، مل تعد تكتفي بالطابع ال�صكلي الديني للنظام، بل باتت تطالب الدول  الإ

�صالمية مبوقف جهادي معاد للغرب واإ�رشائيل، والت�صامن الفعال مع ال�صعب  الإ

الفل�صطيني والمتناع عن مظاهر البذخ والرفاهية املفرطة. وهي تعتربهذا املوقف 

�صالم. اأخرياً، اأخذت بالربوز اأعرا�ص التململ  ول ل�صدق النتماء اإىل الإ املعيار الأ

من ال�صيغة الريعية الوحيدة اجلانب يف القت�صاد، والرتهان ل�صلعة وحيدة تتحكم 

الدول الكربى واحتكاراتها باإمداداتها، وكمياتها، واأ�صعارها. 

التحرري،  الطيف  الوان  اأنظمة وطنية من خمتلف  التي حكمتها  البلدان  اأما يف 

احلاكمة  نظمة  الأ اأثبتت  فقد  واأ�صمل.  اأ�رشع  ب�صورة  تاآكلت  ال�صلطة  فم�رشوعية 

التي رفعتها، وا�صتمدت منها م�رشوعيتها  ال�صعارات  اأي من  عجزها عن حتقيق 

التاريخية. 

ج( ه�سا�سة »النظام العربي«

اإىل  اأقرب  تعبري  خرية، هو  الأ ال�صنوات  انت�رش يف  الذي  العربي،  النظام  م�صطلح 

لكن  النظام.  اأو  املنظومة  عنا�رش  متتلك  واقعية  بنية  عن  الدللة  اإىل  منه  الرمزية 

التعبري يوحي بحقيقة متتلك من عنا�رش القوة املعنوية، واحل�صور الكامن ما يجعل 

ونف�صية،  ثقافية  عوامل  على  متالقية  ما،  عربية  حالة  اإىل  ي�صري  تعبري  ا�صتخدام 

واأهداف اجتماعية و�صيا�صية م�صرتكة، اأمراً مربراً متامًا. يف مرحلة �صابقة كانت 
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العالقات العربية –العربية، رغم اخلالفات الكبرية والكثرية، �صمام اأمان، وعامل 

ا�صتقرار وتوازن. كان يجري �صبط ال�رشاعات يف احلدود التي ل تهدد بتفجريات 

ها يف نطاق البحث عن ت�صويات.  كربى، وابقاوؤ

 1967 حرب  يف  ق�صى  الأ العربية  الهزمية  مع  النظام  يف  الوهن  عوار�ص  بداأت 

وجع للنظام متثلت  �صد اإ�رشائيل، وتفاقمت مع الهزائم الالحقة. لكن ال�صدمة الأ

بخروج م�رش من دائرة الفعل العربي، بعد اتفاقية �صيناء وزيارة الرئي�ص ال�صادات 

اإىل اإ�رشائيل �صنة 1977. ومل تتعاف العالقات العربية من اآثار هذه ال�صدمة رغم 

�رشائيلي،  العربي- الإ باملنطقة، والتحول الكبري يف ال�رشاع  اأملت  التي  املتغريات 

فعل. عمليًا اأ�صبح  كرب والأ ومل ت�صتطع اأي قوة عربية اأن تعو�ص غياب الدولة الأ

»النظام«، منذ بداية ال�صبعينيات، بال قوة موجهة. 

يف املقابل تفاقمت امل�صكالت بني الدول العربية. منها ما كان مرتبطًا بخالفات 

اإقليمية  اأو تكوين مراكز ثقل  النفوذ،  يرتبط ب�رشاعات على  حدودية، ومنها ما 

والقمم يف  اللقاءات  تنجح  ومل  اأ�صعف.  اأو  اأ�صغر  على ح�صاب جريان  جديدة 

اللبنانية ا�صتمرت ثالثني عامًا ول  ايجاد حلول دائمة لهذه امل�صكالت. احلرب 

العراق للكويت  العربية، وغزو  الو�صاطات  تزال تتواىل ف�صوًل دامية، رغم كل 

كاد اأن يطيح نهائيًا مبا تبقى من مظاهر الوحدة والعمل العربي امل�صرتك، واخلالف 

املزمن بني اجلزائر واملغرب يف م�صاألة ال�صحراء ل يزال ي�صمم العالقات يف دول 

املغرب واأبعد منها. 

زمة القت�صادية والجتماعية، حدة النق�صامات بني  يف املقابل، تت�صاعد، مع الأ

املجموعات التنية والدينية واملذهبية املكونة للن�صيج الجتماعي الثقايف العربي، 

وتتعاظم عوامل عدم ال�صتقرار، كا�صفة النظام العربي على احتمالت وحتديات 

جديدة. 

اأبرزت هذه امل�صكالت، جميعًا، الو�صع ال�صعب جلامعة الدول العربية. وبينت 

اأن تنظيم اجلامعة، وممار�صاتها، واآليات اتخاذ القرار فيها، و�صبل تنفيذ قراراتها، 

والو�صائل املو�صوعة يف ت�رشفها، كلها مل تعد تتالءم مع املتطلبات اجلديدة. 

قليمية، مثل جمل�ص تعاون دول اخلليج العربي، و�صيغة  التجمعات والتكتالت الإ
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العربية  ال�صيا�صة  يف  ثانويًا  دوراً  احلالت  معظم  يف  لعبت  املغاربية،  الوحدة 

املعنية.  الدول  فيما بني  اأمني  اأو  اقت�صادي  اقت�رش دورها على جانب  اأو  العامة، 

اإ�صالح  م�صاألة  اإحلاحًا،  كرث  الأ بال�صورة  البحث،  ب�صاط  على  طرحت  بالتايل 

ع�صاء، واملرجعية املعنوية  اجلامعة العربية، بو�صفها ناظم العالقات بني الدول الأ

وال�صيا�صية حلل امل�صكالت. 

 

د( ال�سغوط اخلارجية

الغربية،  ال�صيا�صات  التناق�ص مع  التعبري احلاد عن  منذ ت�صاعد موجة جديدة من 

و�صط  مريكية على وجه اخل�صو�ص، يف �صيغة اإ�صالمية هذه املرة، عاد ال�رشق الأ الأ

بقوة اإىل مقدمة م�رشح املواجهات الدولية. بعد 11اأيلول/�صبتمرب 2001 �صنت 

رهاب«،  الوليات املتحدة حربًا متعددة اجلبهات حتت عنوان »جتفيف منابع الإ

دار  اإىل  العمليات  بنقل م�رشح  الوعد  تنفيذ  اأجل  من  الو�صائل  وا�صتخدمت كل 

ومعركة  والعراق،  فغان�صتان  لأ ع�صكري  واحتالل  حرب  نف�صها:  رهاب  الإ

امل�صادرالتي  على  اقت�صادي  وح�صار  �صولية،  لالأ الداعمة  القوى  على  �صيا�صية 

مريكية، وحملة  الأ ال�صوداء  الالئحة  على  املو�صوعة  للمنظمات  بتمويلها  ي�صك 

تعتربها  ثقافة  اإنتاج  تنتج وتعيد  التي  يديولوجية  الأ طر  الأ – ثقافية على  اإعالمية 

منبع التطرف وغذاءه الفكري والنف�صي. ل�صنا هنا يف جمال نقا�ص م�صمون هذه 

ا�صتلهمتها  التي  لل�صيا�صات  العامة  النتائج  اأو �صدقها، ول  العتبارات، بطالنها 

�صالح يف  وبنيت على اأ�صا�صها. فما يهمنا اأن نركز عليه هو ارتباطها مبو�صوع الإ

العامل العربي، واأثرها املو�صوعي على القوى الداخلية املعنية بهذه العملية. 

تعترب احلكومات الغربية اأن العامل العربي بحاجة اإىل اإ�صالحات اقت�صادية و�صيا�صية 

�صولية. وهذه اأولوية. اإ�صافة لذلك  وثقافية من اأجل قطع الطريق على التيارات الأ

�صول  تف�صل هذه احلكومات اأن تتعامل مع اأنظمة تلتزم ولو باحلدود الدنيا من الأ

العام  الراأي  اإر�صاء  اأجل  من  قل  الأ على  ن�صان،  الإ حقوق  واحرتام  الدميقراطية 

الداخلي لديها. لذلك متار�ص الدول الغربية نوعًا من ال�صغط ال�رشي، الدبلوما�صي، 

�صالحات، وتنتقد بع�ص  على القيادات الر�صمية العربية من اأجل امل�صي يف بع�ص الإ
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نظمة �صديقة لها.  ممار�صات حلفائها، وت�صجع دعاة الليربالية املعار�صني لأ

على  ال�صتحواذ  �صيا�صة  واأن  النفجار،  تولد  الحتقان  �صدة  اأن  تعرف  نها  ولأ

اإنقاذ  الغربية  ال�صيا�صة  حتاول  �صيء،  كل  خ�صارة  اإىل  النهاية  يف  دي  توؤ �صيء  كل 

اأ�صدقائها من اأنف�صهم اأوًل. فتن�صح بجرعات مقننة ومدرو�صة من الدميقراطية، 

خرية بداأ عدد من  ملنع املعار�صة من تنفي�ص احتقانها بو�صائل اأخرى. يف الفرتة الأ

الدول العربية يتجاوب مع هذه الوجهة، يف ال�صكل وامل�صمون: اإجراء اإ�صالح 

�صكلي بهدف احتواء املعار�صة وحماية النظام. 

املدنية وال�سعبية القوى  �سالح لدى  االإ 2( دوافع 
للمطالبة  وال�صعبية  املدنية  للقوى  دافعًا  ي�صكل  تقريبًا،  العربي،  العامل  يف  ما  كل 

فالدوافع  البحث.  �صياق  عر�صه يف  �صبق  ما  هنا  نكرر  لن  اجلذري.  �صالح  بالإ

اأو  لقناعاته  املالئمة  الزاوية  من  اإليها  ينظر  كان كل طرف  واإن  كثرية،  امل�صرتكة 

م�صاحله. �صنتوقف فقط عند م�صاألتني: تعطل التنمية مبفهومها ال�صامل، و�رشورات 

نظمة ولوجه.  �صالح ال�صيا�صي الوا�صع الذي تتفادى الأ الإ

اأ( التنمية الك�سيحة 

زمة القت�صادية والجتماعية يف العامل العربي على م�صكالت كمية،  ل تقت�رش الأ

من نوع حجم القت�صاد، واعداد العاطلني عن العمل، وعدم التوازن بني قطاعات 

الكلية  البنية  الرثوة.  توزيع  الداخلي يف  والتفاوت  الدخل،  �رشات  نتاج، وموؤ الإ

و�صاآلة  نتاج،  الإ مردودية  �صعف  اأبرزها  جوهرية،  اختاللت  تعاين  لالقت�صاد 

التنوع، وامل�صتوى املتدين لكثافة ال�صتثمارات يف القطاعات املنتجة. يفاقم ذلك 

على  مواقعها  تتفاوت  بحيث  العربية،  البلدان  بني  للرثوة  املتمادي  التوزيع  �صوؤ 

كرث فقراً.  غنى والأ جداول الح�صاءات العاملية بني الدول الأ

انحدار  وىل،  الأ جوهريتني:  م�صكلتني  التعليمية  النظم  تعاين  ذلك،  من  اأبعد 

والثانية  الر�صمية،  املدار�ص  رياف، ويف  الأ بخا�صة يف  العام،  التعليمي  امل�صتوى 

نتاج واأ�صواق العمل. التو�صع  �صعف الرتابط بني املناهج التعليمية وم�صتلزمات الإ
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ي�صتكمل  مل  الوطني،  النهو�ص  منجزات مرحلة  اأبرز  اأحد  للتعليم، وهو  فقي  الأ

معدلت  وانخفا�ص  التعليمي.  اجل�صم  بتاأهيل  تعزز  ول  ال�رشوري،  بالتحديث 

ومثقفة  متعلمة  اأجيال  اإعداد  بالتايل  يعني  ل  الر�صمية،  الح�صاءات  يف  مية  الأ

م�صتعدة ملواجهة حتديات التقنية، والعلوم احلديثة. اأما النظم ال�صحية و�صبكات 

املواطنني،  من  معينة  �رشائح  على  مقت�رشة  حمدودة  تزال  فال  الجتماعي  من  الأ

للخدمات  ال�صيئة  النوعية  اإىل  �صافة  بالإ معقدة،  بريوقراطية  اآليات  وفق  وتعمل 

التي تقدمها. 

�سالح ال�سيا�سي املطلوب ب( االإ

الطوارئ منذ عقود. ولتزال  قوانني  تعي�ص يف ظل  تزال دول عربية عديدة  ل 

دول اأخرى متار�ص انتهاكات يومية حلقوق النا�ص. ومعظم الت�رشيعات العربية ل 

اأو ت�صيق  تت�صمن حقوقًا مت�صاوية بني الرجال والن�صاء. و�صلطة القانون فتتو�صع 

من. والقوانني النتخابية ت�صاغ بالطريقة التي  تبعًا للنفوذ يف ال�صلطة واأجهزة الأ

�صكال متنوعة من  ت�صمن اإعادة انتخاب من هم يف ال�صلطة. وال�صحافة تخ�صع لأ

حزاب والتنظيمات الجتماعية وال�صيا�صية.  الرقابة والقيود، وكذلك الأ

جراءات  الإ اإىل  الريبة  من  بكثري  املدين  املجتمع  ال�صعبية وقوى  املنظمات  وتنظر 

ل  منها  الهدف  اأن  تعرف  نها  لأ احلاكمة،  نظمة  الأ تقرتحها  التي  �صالحية  الإ

اأكرث  انتظار ظروف  للعا�صفة، يف  الحتواء، والنحناء  يتعدى حدود حماولت 

نظمة،  مالءمة. كما اأنها ل تر�صى بالتغيريات الطفيفة الهادفة اإىل تزيني �صورة الأ

يف وقت بات يقت�صي عملية اإ�صالح عميقة و�صاملة. 

تزيد يف هذه املخاوف حقيقة اأن معظم ال�صلطات العربية مرتبطة بعالقات تبعية 

اأقل،  وبن�صبة  دولية كربى،  قوى  مع  و�صيا�صتها،  واأمنها،  اقت�صادها،  �صافرة، يف 

مع قوى اإقليمية ت�صعى لت�صكيل مراكز نفوذ جديدة. وبالتايل فاإن م�صاألة ال�صيادة 

�صالح الر�صمية )كجزء من  والقرار امل�صتقل تتعر�ص للتاآكل، وت�صبح حماولت الإ

ممار�صة ال�صيادة الداخلية( اأكرث ارتهانًا للمطالب اخلارجية.



��



��

الف�سل الثالث

عر�ض نقدي للمبادرات

تقدم  عينات  هنا هي  املنتقاة  ى  والروؤ املبادرات  اأن  اإىل  البحث  اأ�رشنا يف مقدمة 

�صالح يف العامل  اأ�صا�صية من ق�صية الإ �صورة عن مواقف قوى خارجية وداخلية 

العربي. الهدف من هذا العر�ص ابرازما يف هذه املبادرات من جوانب ايجابية 

�صالح، وما فيها من ثغرات قد تعيق حتقيقه، اأو اآثار جانبية ترتب نتائج  دافعة لالإ

�صلبية على جمالت اأخرى يف حياة املجتمعات العربية. 

 

وروبية املتو�سطية 1( مبادرة ال�رشاكة االأ
وروبية املتو�صطية« من لقاء بر�صلونة، وباتت تعرف  انطلقت فكرة »ال�رشاكة الأ

وروبي على  الرد الأ �صا�صي منها ان ت�صكل  الأ الهدف  با�صم »اأوروميد«. وكان 

�صالح  لالإ والرتويج  جهة،  من  اجلنوبي،  جناحها  من  القادمة  امل�صاغل  بع�ص 

القت�صادي والتجاري يف املنطقة، مبا يتوافق مع م�صاعي التكييف الهيكلي للنظام 

�صالح ال�صيا�صي عن  الليربايل اجلديد، من جهة اأخرى. اإ�صافة لذلك مل يغب الإ

هذه املبادرة، بخا�صة منذ اجتماع قمة الدول الثماين يف حزيران/يونيو 2004. 

/دي�صمرب  ول  الأ كانون  يف  وروبي  الأ الحتاد  عن  �صادرة  �صيا�صية  وثيقة  وت�صري 

اأمنية  تهديدات  خم�صة  اإىل  وروبي«  الأ من  الأ »ا�صرتاتيجية  عنوان  حتت   2003
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وف�صل  قليمي،  الإ وال�رشاع  ال�صامل،  الدمار  وا�صلحة  رهاب،  الإ وهي  رئي�صية: 

وروبية اأن هذه العوامل كلها متوفرة  الدولة، واجلرمية املنظمة. وتعترب الدول الأ

و�صط. ول يخفى ان معاجلة م�صكلة الهجرة اإىل اأوروبا،  يف معظم دول ال�رشق الأ

وروبيني، حتتاج اإىل  خا�صة من دول املغرب العربي، وهي اأحد امل�صاغل املهمة لالأ

تعاون وتن�صيق بني الدول على م�صتويات عديدة. 

وروبية املتو�صطية مناخًا ي�صاعد اأوروبا بالقيام بدور يف عملية  وتوفر ال�رشاكة الأ

اأبرز  اإحدى   1991 �صنة  مدريد  متر  موؤ كان  التي  و�صط،  الأ ال�رشق  يف  ال�صالم 

اإىل  ت�صاف  الثنائية،  التفاقيات  من  �صل�صلة  من  ال�رشاكة  هذه  وتتكون  حمطاتها. 

طراف يف قطاعات مهمة  �صا�صي الذي ين�ص على التعاون املتعدد الأ عالن الأ الإ

مثل الزراعة، والطاقة وال�صياحة. 

وتهدف  �صيا�صي،  عناوين:  ثالثة  اإىل  املفاهيم  ناحية  من  بر�صلونة  اإعالن  ينق�صم 

اإىل قيام منطقة من ال�صالم وال�صتقرار، والحتكام اإىل قوانني حترتم الدميقراطية 

اأوروبية  منطقة  اإن�صاء  هو  رئي�صيًا  هدفًا  يت�صمن  واقت�صادي،  ن�صان،  الإ وحقوق 

مبادرات  اإىل  يدعو  واجتماعي،   ،2010 �صنة  بحلول  احلرو  للتجارة  متو�صطية 

م�صاريع  جميع  ومتول  املتو�صط.  جانبي  على  الثقافات  بني  والتفاهم  للحوار 

ورومتو�صطية من خالل برنامج »ميدا« )MEDA( الذي خ�ص�ص له  ال�رشاكة الأ

وروبي ملياري يورو يف �صكل  مبلغ مليار يورو �صنويًا، وي�صيف بنك ال�صتثمار الأ

قرو�ص تقدم باجتاه املنطقة. 

للرتويج  واحلافز  اجلائزة  من  نوع  ال�رشاكة  اإىل  الن�صمام  اأن  وروبيون  الأ يعتقد 

هذا  �رشط  يكون  اأن  يقرتحون  لذلك  العربي،  العامل  يف  الدميقراطي  للتحول 

�صالح  ن�صان والتزام الإ الن�صمام امل�صادقة على ن�صو�ص تتعلق باحرتام حقوق الإ

اإذا راأى  املادة  اإىل هذه  اأن ي�صتند  وروبي، نظريًا،  الدميقراطي. ويحق لالحتاد الأ

ن�صان،  �رشورة لالحتجاج على ارتكاب احلكومات انتهاكات خطرية حلقوق الإ

ن�صان،  ووقف املعونة عنها، اأو التجارة معها. وحتظى امل�صاريع املتعلقة بحقوق الإ

كرب من التمويل  �صالح الق�صائي باجلزء الأ ومتكني املراأة، وحرية ال�صحافة، والإ

دارات الر�صمية مل  �ص�صات والإ املر�صود للق�صية ال�صيا�صية. يف حني ان اإ�صالح املوؤ



��

ي�صتحوذ اإل على ق�صط �صئيل من التمويل، وعدد متوا�صع من املبادرات. فالحتاد 

حزاب ال�صيا�صية والنقابات. يف  وروبي يرف�ص تقدمي دعم مايل للربملانات والأ الأ

اإطار »ميدا« الثانية التي تغطي �صنوات 2000-2006 مت توجيه التمويل ال�صيا�صي 

اإىل  �صئيل  جزء  وخ�ص�ص  والطفولة،  املراأة  بحقوق  تتعلق  م�صاريع  نحو  كرب  الأ

م�صاألة الرتويج للدميقراطية. 

معونات  وخ�ص�صت  املايل.  الدعم  معظم  على  القت�صادي  اجلانب  ي�صتحوذ 

�صالح  الإ على  املرتتبة  الجتماعية  التكلفة  لتعوي�ص  عديدة،  ل�صنوات  »ميدا«، 

القت�صادي. ومن بني العناوين الثالثة اأجنز هذا اجلانب اأكرب قدر من التقدم حتى 

اإقامة منطقة  اتفاقيات �رشاكة تت�صمن  ن. وقد وقعت دول عربية عديدة على  الآ

2004 ووقع عليها  اآذار/مار�ص  اأبرمت يف  التي  اأغادير  اتفاقية  جتارة حرة، مثل 

التفاقية خطوة مهمة  ردن، وم�رش. وتعترب هذه  املغرب، وتون�ص، والأ كل من 

نحو ت�صكيل منطقة جتارية حرة ت�صمل �صوقا متكاملة ت�صم، يف جناخها اجلنوبي 

وحده حوايل مئة مليون ن�صمة. 

�صنة 1904 بداأ بالعمل �صندوق اأوروبي- متو�صطي مقره ال�صكندرية، وهدفه 

بني  احلوار  تطوير  اأي  بر�صلونا،  اإعالن  من  الجتماعي  اجلانب  متطلبات  اجناز 

الثقافات واحل�صارات يف منطقة البحر املتو�صط. ول يزال هذا ال�صندوق بعيدا 

عن املنحى ال�صيا�صي، و�صيبقى كذلك على الرجح. اإل اأن اهميته تكمن يف كونه 

يعزز وجود م�صاحة ثقافية م�صرتكة وي�صاعد يف توليد عنا�رش الثقة والتفاهم بني 

ون الثقافة  احلركات الثقافية، ومراكز البحاث، واجلامعات، وبني املهتمني ب�صوؤ

على جانبي املتو�صط. 

كاأ�صا�ص  و�صعت  التي  ال�صيا�صية  ال�رشوط  اإن  املمار�صة  خالل  من  القول  ميكن 

لل�رشاكة مع اأوروبا مل حترتم دائمًا من اجلانبني. فالدول العربية املعنية مل تقدم على 

ن�صان، ت�صهد على ذلك حالة  اإ�صالحات جدية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإ

خرى، والقيود  الطوارئ امل�صتمرة يف م�رش، والنظام الق�صائي املرتدي يف الدول الأ

على حرية احلركات ال�صيا�صية واملدنية. ومل تبادر اأوروبا ل اإىل الحتجاج اجلدي، 

اتفاقيات  تفرت�ص  كما  التجارية،  العالقات  ول جتميد  املعونات،  وقف  اإىل  ول 
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يتعلق  فيما  بخا�صة  ال�صعبي،  التمثيل  جمال  يف  التح�صن  بع�ص  ورغم  ال�رشاكة. 

اأن الكثري مما ي�صمى  اإل  عالم، وحرية التعبري،  بالن�صاء، وتخفيف الرقابة على الإ

اإ�صالحات �صيا�صية كان له مردود �صلبي، وووجه بحالت خمتلفة من العرتا�ص، 

قبال على الت�صويت، كما حدث  من الحتجاج املعلن، اإىل املقاطعة و�صعف الإ

�صالحات يف م�رشيف ني�صان/ابريل 2007.  يف ال�صتفتاء على الإ

و�صاع القت�صادية يف البلدان  وروبي عن الهتمام ال�صديد بالأ عالن الأ مل يفلح الإ

الهجرة  العربية يف حت�صني واقع المور ب�صورة ملمو�صة. فاخلوف من موجات 

امل�صدرة  الدول  يف  اقت�صادي  اإ�صالح  يف  يرتجم  مل  القانونية،  وغري  الكثيفة، 

للعمالة، مبا يتيح توفري فر�ص العمل ورفع م�صتوى الدخل. يف �صنة 2000 ا�صارت 

املتو�صط  اأوروبا وجنوب  بني  الدخل  ن�صبة  الفرق يف  ان  اإىل  الوربية  املفو�صية 

كانت 1 اإىل 12، اأما اليوم فمن املتوقع اأن ت�صبح الن�صبة 1 اإىل 20 بحلول �صنة 

برز يف عمليات  التطور ذا ال�رشعتني ل يزال هو املنحى الأ اأن  2010، ما يعني 
الرتاكم اجلارية يف نطاق النظام الليربايل اجلديد. 

�صباب التي تعرقل فعالية املبادرة،  وروبية اإىل عدد من الأ وي�صري نقاد ال�صيا�صة الأ

نظمة القائمة يف املنطقة. ففي  منها: التباينات يف مواقف الدول الحتاد من الأ

حني ت�صغط الدول ال�صمالية باجتاه املزيد من ال�صرتاطية، وتنفيذ البنود املتعلقة 

ن�صان، حتاول دول اأخرى التغا�صي جزئيًا عن  باحرتام الدميقراطية وحقوق الإ

مع  م�صاحلها  حلماية  اأو  لها  �صديقة  اأنظمة  حترج  ل  لكي  النتهاكات  بع�ص 

�ص�صات التي تدير عملية  نظمة. ومنها اأي�صًا ت�صخم البريوقراطية يف املوؤ هذه الأ

للمتغريات،  ال�رشيعة  ال�صتجابة  على  اأوروبا  قدرة  تتقل�ص  بحيث  ال�رشاكة 

خر  دارية الروتينية توؤ جراءات الإ وي�صطدم اأي تعديل اأو اقرتاح ب�صل�صلة من الإ

ال�صيا�صات  اأن  اأي�صًا  حيان. ومنها  الفائدة يف كثري من الأ تنفيذه وجتعله عدمي 

الزراعية املتبعة يف اأوروبا ل تزال تعيق دخول ال�صلع الزراعية من دول اجلنوب 

املتو�صطي، يف حني تقرتح هي حترير التجارة وبالتايل فتح اأ�صواق اجلنوب بال 

قيود. 
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البنك  عن  )�سادر  اأفريقيا  و�سمال  و�سط  االأ ال�رشق  يف  التنمية  عن  تقرير   )2
الدويل(: 

التنمية يف املنطقة و�صدرت  قدمت جمموعة من اخلرباء تقريرا مف�صال عن حالة 

يف كتاب عن البنك الدويل �صنة 2003 باللغة النكليزية وترجم اإىل العربية �صنة 

مكانيات  . جوهر مقرتحات التقرير ميكن تلخي�صه يف كيفية ا�صتغالل الإ
1
 2004

و�صط.  الأ ال�رشق  القرار يف  قبل �صناع  العامليني من  للتجارة وال�صتثمار  الراهنة 

يف  القت�صادي  النمو  اأمام  والعقبات  للم�صكالت  وافيا  عر�صا  يقدم  ان  وبعد 

املنطقة، يقرتح م�صاريع احللول، من وجهة نظر الجتاه الليربايل ال�صائد اليوم. 

الداء  ان  ول،  الأ للتقرير:  قراءة  من  ا�صتخال�صها  ميكن  مركزية  �رشات  موؤ ثالثة 

خري من القرن املن�رشم.  القت�صادي للمنطقة ي�صهد تراجعا ملحوظا منذ العقد الأ

فمعدلت النمو يف الناجت القومي الجمايل ل تتجاوز حوايل 3% بينما مل يرتفع 

ن�صيب الفرد من هذا الناجت اإل من 0.1% بني عامي 1975-1990 اإىل %0.5 

مبعدل  منت  قد  العاملية  التجارة  كانت  اإذا  الثاين،  �رش  املوؤ  .1998-1990 من 

�صا�صي يف  8% فاإن معدلت النمو يف املنطقة مل تتجاوز 3%. علمًا اأن الثقل الأ
العالقات القت�صادية مع بقية دول العامل يقوم على ت�صدير النفط واملوارد الطبيعية، 

وال�صياحة، وت�صدير اليد العاملة. ويعتقد خرباء البنك اأن هذه الن�صبة هي ثلث ما 

املتقدمة  التكنولوجيا  ذات  نتاج  الإ قطاعات  اأما  التجارة.  عليه  تكون  اأن  ميكن 

فتعي�ص حالة ركود، باملقارنة مع مناطق كانت معدلت منو هذه القطاعات فيها 

قريبة مما هي عليه يف املنطقة العربية يف ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن الع�رشين. 

. وامل�صكلة هنا حتمل وجهني 
2
�رش الثالث، يتمثل يف معدلت البطالة املرتفعة املوؤ

اأفريقيا، جمموعة خرباء، دار  و�صط و�صمال  الأ ال�رشق  التجارة وال�صتثمار والتنمية يف   -�
ال�صاقي، بريوت 2004.

�- ترتفع معدلت البطالة يف املنطقة 15% �صنة 2000 مقارنة مع 9% للدول ذات الدخل 
املتو�صط و6% للدول ذات الدخل املرتفع. اما بني حملة ال�صهادات الثانوية فقد و�صلت 

هذه الن�صبة على التوايل اىل: 27% مقابل 7% و6% �صنة 2000. و�صتبلغ معدلت النمو 

حتى �صنة 2010 حدود % 3.4 �صنويًا، اأي حوايل 42 مليون داخل جديد اإىل القوة العاملة 

)�ص 53، البنك الدويل(.
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العمل، والثانية ت�صخم  اإىل �صوق  الوافدين  ارتفاع اعداد  ول �رشعة  خطرين: الأ

الزيادة  من  الجتاهني  كال  ويتغذى  املهارات.  وا�صحاب  املتعلمني  بني  البطالة 

ال�صكانية املرتفعة وحت�صن فر�ص احل�صول على �صهادات تعليمية، مبا فيها جامعية، 

احلقيقي  العلمي  وامل�صتوى  ال�صوق،  حلاجات  مالءمتها  مدى  عن  النظر  بغ�ص 

هنا  جنبي.  الأ ال�صتثماري  التدفق  �صعف  الرابع،  �رش  املوؤ حلامليها.  متنحه  الذي 

ت�صري املعطيات اإىل ان املنطقة ا�صتوعبت ن�صبة 1% من جممل ال�صتثمارات العاملية 

دنى يف اأي منطقة من  خالل 1996-1999 وهي من بني الن�صب ال�صتثمارية الأ

العامل. علمًا اأن اململكة العربية ال�صعودية قد �صجلت يف الفرتة ذاتها زيادة هائلة 

النخفا�ص يف معدلت  من  مزيداً  يعني  ما  املبا�رش.  جنبي  الأ ال�صتثمار  دفق  يف 

ال�صتثمار على م�صتوى املنطقة ككل. 

يف  اأ�صا�صية  م�صادر  ثالثة  اإىل  امل�صكالت  هذه  اأ�صباب  التقرير  يعزو  �صباب:  الأ

القت�صاد: قوة القطاع العام، ال�صيا�صة احلمائية، العتماد على املوارد. تتفرع من 

هذه امل�صادر جملة من العقبات الثانوية تتمثل يف القت�صاد التقليدي، القيود املالية 

فراد، وا�صعار �رشف العمالت، وبطء  دارية على حركة ال�صلع والر�صاميل والأ والإ

خرى. وي�صيف، يف  الندفاع يف م�صارات ال�رشاكة مع التجمعات القت�صادية الأ

قليمية واملحلية ت�صاهم بدورها يف حالة الركود  اإ�صارة عابرة، اإىل ان النزاعات الإ

�ص�صة الدولية  القت�صادي، ما ي�صري اإىل تدين الهتمام الفعلي من جانب هذه املوؤ

الكربى يف البحث عن حل لق�صية يعتربها ابناء املنطقة اأوىل اأولويات ال�صيا�صة، 

وعميقة التاأثري يف اقت�صاد بلدانهم زحياتهم الجتماعية. 

املوقف  جوهر  تتبنى  التي  املعروفة،  ا�صرتاتيجيته  من  انطالقا  حلول:  مقرتحات 

النيوليربايل يف العوملة القت�صادية، يقرتح التقرير ثالث وجهات كربى يف التعامل 

مع تاأزم الو�صع القت�صادي العربي: النفتاح، اخل�صخ�صة، تو�صيع للت�صدير. 

معنى النفتاح هنا، اإزالة كل العقبات والقيود التي تعرقل تدفق ال�صلع والر�صاميل 

اإىل ال�صواق املحلية. وهذا ي�صرتط جملة اإجراءات يجب اأن تتخذها حكومات 

البلدان املعنية، بدءاً من اإلغاء احلواجز اجلمركية، و�صوًل اإىل اإلغاء حواجز »ما وراء 

التقييدات  ورفع  التجارية،  ال�رشكات  اإن�صاء  اإجراءات  بت�صهيل  مروراً  احلدود«، 
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اإبدال  البنك  خرباء  ويقرتح  واملالية.  التجارية  �ص�صات  املوؤ عن  املختلفة  دارية  الإ

الر�صوم اجلمركية على الواردات ب�رشيبة على القيمة امل�صافة )TVA( تخ�صع لها 

جميع ال�صلع امل�صتهلكة. 

ي�صري التقرير اإىل �رشورة التحول عن النموذج القدمي للتنظيم والن�صاط القت�صاديني، 

فهذا النموذج القائم على دور كبري للقطاع العام – مدعومًا من �صادرات النفط 

يف بع�ص البلدان – اأ�صبح عاجزا عن اتاحة فر�ص النمو، وتو�صيع �صوق العمل. 

التجارة وال�صتثمار اخلا�ص.  النموذج اجلديد على  اأن يعتمد  يف املقابل، يجب 

ن الدول التي ترددت  واأن يتم النتقال ب�صورة حازمة و�رشيعة، من دون تردد. لأ

مال.  قدمت نتائج خميبة لالآ

املحلية  ال�صناعة  هدف  يكون  اأن  يجب  الت�صدير«  اأجل  من  »الت�صنيع  مفهوم 

ول. وهو بديل عن �صيا�صة »اإحالل الواردات« التي ادت، بح�صب التقرير، اإىل  الأ

ركود طويل، وا�صعاف القدرات التناف�صية، وتعطيل حوافز التطوير وا�صتخدام 

التكنولوجيا املتقدمة. يجب اأن يرتكز ال�صعي، يف ال�صناعة والزراعة اإىل اإنتاج �صلع 

ذات مزايا تفا�صلية وقادرة على املناف�صة، و�صيكون هذا حافزا دائما للم�صتثمرين 

للبحث عن �رشاكات جتارية جديدة، وتو�صيع ال�صواق. 

ارتباطًا بهذه العناوين الثالثة، يتعر�ص التقرير اإىل �صبكة من املوجبات ال�رشورية 

اإىل  الزراعة والجتاه  اإحداث حتول يف  اجلديدة، من �صمنها  التوجهات  لنجاح 

زراعات حتتاج اإىل كثافة يف العمل وقلة اعتماد على م�صادر املياه، يف اآن. ومنها 

التجمعات  مع  التعاون  وتعزيز  العمالت،  �رشف  اأ�صعار  يف  النظر  اإعادة  اأي�صًا 

على  العربية،  البينية  التجارة  وتن�صيط  وروبي،  الأ كالحتاد  املحيطة،  القت�صادية 

و�صوى  ال�صتثمار،  مناخات  وحت�صني  للت�صدير،  القابلة  املنتجات  تنويع  قاعدة 

ذلك.

جراءات املتبعة من اأجل التحول يجب اأن  يف هذا ال�صياق ي�صري التقرير اإىل ان الإ

ر  بوؤ »يف  املتمثلة  املقاومة،  عنا�رش  ن  لأ ول،  الأ ل�صببني:  واحل�صم  بال�رشعة  تت�صم 

كرث تنظيمًا، وتتمتع بنفوذ �صيا�صي  امل�صتفيدين الريعية« – ح�صب تعبريه - هي الأ

تباطوؤ يف  اأي  فاإن  وبالتايل  والدولة.  دارات  الإ خطر يف  الأ املواقع  قوي، وحتتل 
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ر ان تنظم �صفوفها ب�صورة اأف�صل، ومتكنها  �صالح« �صيتيح لهذه البوؤ عملية »الإ

من تعطيل العملية برمتها اأو اف�صاد نتائجها. 

اأما ال�صبب الثاين للت�رشيع، فهو احتواء بع�ص النتائج الجتماعية لعملية التحول. 

�صالح«  وهنا يعرتف التقرير باأن �رشائح معينة من القوى العاملة �صتت�رشر من »الإ

- بخا�صة املزارعني الفقراء والعمال غري املهرة - لذلك يقرتح مفهوم »�صبكات 

ال�صلبية.  النتائج  امت�صا�ص  القادرة على  العوازل  مان« الجتماعي كنوع من  الأ

قتًا و�صتكون �رشعة التعوي�ص اأكرب كلما ت�صارعت  كد باأن ال�رشر �صيكون موؤ لكنه يوؤ

عملية النتقال. فنتائج التحولت �صتنعك�ص اإيجابًا على القت�صاد الكلي، وبالتايل 

�صت�صاعد على املدى الطويل كافة ال�رشائح الجتماعية. 

ت�صخي�صها.  التوقف عندها والتنويه ب�صحة  ت�صتحق  التقرير  جوانب عديدة من 

فهو يركز على بع�ص امل�صائل اجلوهرية التي تعيق التطور القت�صادي يف املنطقة، 

داري واملايل وال�صيا�صي،  �صالح الإ همية التي ت�صتحق: مثل ق�صايا الإ ويوليها الأ

ال�صتثمارات،  ت�صجيع  وكيفية  وتكتالته،  اجلوار  بلدان  ومع  العربي  والتعاون 

على  اجلانب  الوحيد  والعتماد  الريعي  القت�صاد  منط  من  النتقال  و�رشورات 

للمنطقة  القت�صادية  واملزايا  للقدرات  واقعية  مقاربة  واعتماد  وم�صتقاته،  النفط 

)يف الزراعة مثاًل(. 

مغفاًل  بالقت�صاد وحده،  التنمية  يختزل  التقرير  اأن  �صا�ص هي  الأ امل�صكلة  اأن  ال 

يفعل  يتناولها فال  ال�صيا�صي، والجتماعي، والثقايف. وعندما  �صالح  الإ م�صائل 

ذلك على اأ�صا�ص اأنها م�صكالت قائمة بذاتها بل ربطًا مبا يوجبه املفهوم الليربايل 

من  بكثري  اأقل  التقرير  لعتبار  كافية  وحدها  الثغرة  هذه  اجلديد.  القت�صادي 

مم املتحدة، والفكر املعا�رش.  م�رشوع للتنمية ال�صاملة كما حتددها معايري الأ

اإىل ال�صتفا�صة  �صارة  الإ – وقد �صبقت  التقرير املجال القت�صادي  يتناول  وحني 

والتف�صيل امل�صبع واجلاد للعر�ص يف هذا اجلانب – فانه ينطلق من ت�صور نظري 

اقت�صاد  يقحم  اأن  ال�صوق، ويحاول  اإل منطق  اقت�صادي عاملي ل يحكمه  لنظام 

مكانيات القت�صادية،  ياأخذ يف العتبارالإ اأن  الت�صور، من دون  املنطقة يف هذا 

وال�رشوط ال�صيا�صية والثقافية لدولها، ومن دون درا�صة التجارب التي مرت بها 
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�صعوب ومناطق اأخرى يف العامل. اإل يتكرر هنا املنطق نف�صه الذي تعتمده منظمة 

التجارة العاملية، وتعرت�ص عليه غالبية الدول امل�صماة »يف طور النمو«؟ 

من دون الدخول يف اأي نقا�ص اأيديولوجي ب�صاأن اخل�صخ�صة اأو الدفاع عن القطاع 

العام و�صلبياته ميكن القول اإن النظرية النيوليربالية نف�صها، التي يعتمدها التقرير، 

هي اأيديولوجيا مناه�صة للدولة. القرتاحات املتالحقة ب�رشورة اخراج الدولة من 

»القت�صاد« وتركه ملنطق ال�صوق مل تكت�صب ما يكفي من امل�صداقية لكي تعتمد 

كد العك�ص. اذ اأن ال�صيا�صة  كثابتة يف جمال النمو القت�صادي. فتجربة الهند مثاًل توؤ

ال�صوق  تو�صيع  فر�صت  واملحلية،  جنبية  الأ ال�رشكات  اعتمدت جتاه  التي  امللزمة 

نتاجية،  �ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة يف ال�صل�صلة الإ الداخلية، وتثبيت مواقع املوؤ

اإزاء ال�رشكات الكربى امل�صتثمرة.  �ص�صات  ثباتًا ن�صبيًا يف دور هذه املوؤ وحققت 

وبذلك اأ�صبحت عملية الت�صنيع مرتبطة ببنية داخلية متكاملة ورا�صخة، قبل اأن 

 .
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ولوية يف وجهة ت�صويق املنتجات )للت�صدير اأوال�صتهالك الداخلي( تتحدد الأ

وعندما يقرتح التقرير تنويع م�صادر الدخل، والكف عن العتماد املفرط على 

تعميمات عن دعم  �صوى  متكامل،  لبديل جدي  ت�صور  اأي  يقدم  فانه ل  النفط 

�صيا�صة  دي  توؤ ن  لأ �صمانة  اأي  هناك  لي�ص  بالتايل،  وت�صجيعها.  ال�صتثمارات 

اأن الق�صاء على »لعنة املوارد«  اإىل منو اقت�صادي م�صتدام، كما  النفتاح وحدها 

والقت�صاد الريعي يقت�صي ايجاد موارد بديلة ثابتة. 

ب�صهولة،  تعو�ص  اأن  ميكن  ال�صلبية  الجتماعية  النتائج  اأن  التقرير  لفو  موؤ يعتقد 

ال�صمة  مع  النظرة  هذه  وتتما�صى  وحده.  املفرت�ص  القت�صادي  للنمو  نتيجة 

على  املرتتبة  النتائج  حتليل  يف  والتب�صيط  التقرير،  تطبع  التي  العامة  جرائية  الإ

حتولت كبرية من النوع الذي يقرتحه. اإ�صافة اإىل ذلك ل يتمتع ال�صتنتاج امل�صار 

هذا  يف  انخرطت  دول  حلالت  الواقعية  املعاينة  نتيجة  الكافية،  بامل�صداقية  اليه 

امل�صار. فمن دون الرجوع كثرياً اإىل الوراء ل�صتح�صار جتارب الدول التي �صقت 

نقارن  اأن  يكفي  واليابان،  كوريا،  وقبلها  اليوم،  ال�صني  مثل  النمو،  اإىل  طريقها 

مطبعة  بريوت،  منائي،  الإ املتحدة  مم  الأ برنامج   ،2005 الب�رشية  التنمية  تقرير   -�
كركي،2005، �ص 136.
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�ص�صات القت�صادية  بني جتارب دول تكيفت بال �رشوط مع مقرتحات مماثلة للموؤ

العاملية، ودول اأخرى اجتهدت يف بناء توازن ما بني منطق ال�صوق املنفتحة وبني 

حاجاتها الداخلية الواقعية. فيتنام، مثاًل، ا�صتطاعت اأن حتقق تنمية ب�رشية متوازنة 

نها ا�صتبقت عملية النفتاح باإجراءات داخلية  بالرتافق مع منو اقت�صادي ملحوظ لأ

وا�صعة، يف التوجيه القت�صادي وال�صيا�صة ال�رشائبية، و�صيا�صة احلوافز، ولكن اأي�صًا 

النمو  املرتبة نف�صها على لئحة  امل�صنفة يف  اأما املك�صيك،  التعليم وال�صحة.  يف 

القت�صادي، ومتتلك موارد اأكرث اأهمية، ، فلم تفلح يف حتقيق التوازن نف�صه ب�صبب 

 .
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انخراطها الالم�رشوط يف �صيا�صة التكيف الهيكلي )النافتا(

ي�صري التقرير اإىل بع�ص ال�صلبيات املت�صمنة يف بنود ال�رشاكة الورومتو�صطية، لكنه 

يغفل حقيقة ان هذه البنود هي اأكرث ما تدافع عنه الدول املتقدمة يف اإطار منظمة 

املذكورة،  املنظمة  وتوجهات  مببادئ  اللتزام  يقرتح  وعندما  العاملية.  التجارة 

معظم  مع  تعاملها  تعتمدها يف  التي  امللتوية  نظمة  والأ املتحيزة،  املعايري  يتجاهل 

يف  امللتوي  التدرج  ونظام  املن�صاأ،  �صهادات  نظام  مثل  والنامية:  الفقرية  البلدان 

ف�صلية التجارية، و�صوى  ال�صيا�صات ال�رشيبية املطبقة على �صادراتها، وترتيبات الأ

ذلك من معايري. ب�صورة عامة، ل ي�صكل النتقال اإىل منط »النفتاح القت�صادي«، 

ولوية للتجارة، �صمانة لنمو اقت�صادي م�صتدام.  واملناف�صة يف الت�صدير واعطاء الأ

جراءات القت�صادية التح�صريية لهذه العملية مل تتبلور بعد، يف ظل هيمنة  ن الإ لأ

القت�صاد الريعي من جهة، و�صخامة حجم الدولة يف القت�صاد من جهة اأخرى. 

اإىل  الو�صع  انتقال مفاجئ و�رشيع من هذا  ينجح  اأن  ولي�ص وا�صحا كيف ميكن 

نقي�صه من دون تكلفة اقت�صادية واجتماعية مرهقة للبلدان املعنية. 

العراق  ق�صية  واأبرزها   – النزاعات  دور  هو  التقرير  خرعن  الآ الكبري  الغائب 

وفل�صطني - يف عرقلة التنمية. هناك بع�ص ال�صارات العابرة، املبعرثة، يف ال�صياق 

حتقق  مل  اأنها  اإل  الت�صعينيات  خالل  مت�صارع  نحو  على  املك�صيك  �صادرات  »تنامت   -�
زمة  الأ البطالة مرتفعة، وا�صتمرت  ن�صبة  للفرد، وظلت  الدخل  اإل زيادة متوا�صعة يف منو 

املالية احلادة. بالتايل مل يرتاجع الفقر املدقع اإل هام�صيًا، فيما يبدو اأن الالم�صاواة اآخذة يف 

ف�صل اإل بعد اإقرار برنامج اجتماعي موجه  �رشات بالتغري نحو الأ الت�صاع«. ومل تبداأ هذه املوؤ

ون التنموية العامة من قبل الدولة )انظر امل�صدر ال�صابق، �ص122(. نحو ال�صوؤ
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ولكن من دون اأي حيز جدي خا�ص بها، علمًا اأن كل بحوث التنمية للمنطقة 

كد على الدور املحوري لهذه النزاعات يف تاأبيد حالة التخلف والقمع. هذا  توؤ

غفال ي�صح فيه القول: ان من ل يراه امنا ل يريد اأن يرى.  الإ

 

ن�سانية العربية تقرير التنمية االإ  )3
مم املتحدة  منائي لالأ يقع التقرير يف اأربعة كتب �صدرت بالتعاون بني الربنامج الإ

القت�صادي  مناء  لالآ العربي  وال�صندوق  العربية(،  للدول  قليمي  الإ )املكتب 

 .
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منائية الإ املتحدة  مم  الأ منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  وبرنامج  والجتماعي، 

اأبعاده  يف  العربي،  الواقع  لدرا�صة  همية  والأ الغنى  بالغة  مادة  التقرير  ي�صكل 

�صامل  ت�صخي�ص  فهو  والثقافية.  وال�صيا�صية  والجتماعية  القت�صادية  �صا�صية:  الأ

ال�رشورية  التفا�صيل  يت�صم مبو�صوعيةعالية يف عر�ص امل�صكالت، وكم كبري من 

حوال الدقيقة للمنطقة. وهو ل يتوقف عند العر�ص والت�صخي�ص،  حاطة بالأ لالآ

بل مي�صي يف اقرتاح مايراه حلولللم�صكالت املعرو�صة. وغالبية هذه القرتاحات 

يجابية والواقعية.  تت�صم بن�صبة عالية من الإ

النظرة  وىل،  الأ التقرير:  يف  مالحظته  ميكن  ما  اأبرز  هي  عامة  اجتاهات  ثالثة   

النقدية اإىل بنية املجتمعات العربية والعالقات الجتماعية ال�صائدة؛الثانية، املوقف 

زمة  العربية، وق�صور مقرتحاتها عن الحاطة بعمق الأ نظمة  اأداء الأ النقدي من 

و�صمولها؛ والثالثة، التعامل الواقعي مع املبادرات اخلارجية، وو�صعها يف ميزان 

النقد، وقيا�ص مدى مالءمتها حلاجات التتنمية يف املنطقة. 

ر�صية  �صالح، اإل اأنه ي�صع الأ ورغم اأن التقرير ل ي�صكل بذاته مبادرة حمددة لالإ

العامة التي ل بد من اإدراكها لكي تتكامل عنا�رش اأي اإ�صالح من�صود. هو نوع من 

طار املرجعي الذي يحدد الغايات والو�صائل من وجهة نظر ع�رشية، حديثة،  الإ

تاأخذ يف العتبار ال�صمات املميزة الراهنة للواقع العربي، وخ�صو�صيات تطوره 

التوازن  اإقامة  اأنهم حلظوا �رشورة  لفيه  ال�صياق، ملوؤ التاريخية. وي�صجل، يف هذا 

2005، ومتت الطباعة يف املطبعة  خري �صنة  2002 والأ ول �صنة  اإ�صدار الكتاب الأ �- مت 
الوطنية، عمان.
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لي�صت  ال�صائد عامليًا. فاخل�صو�صية  العام  التطور  بني هذه اخل�صو�صيات ومنحى 

تطور  �صياق  يف  العربية  املجتمعات  ي�صع  مطلقًا  تفرداً  ول  العام،  على  خروجًا 

اعتماد  يجوز  ل  املقابل،  يف  ولكن،  خرى،  الأ املجتمعات  مع  ومتناق�ص  مغاير 

الو�صفات الغربية كحل �صحري �صامل ميكن تطبيقه ب�صورة اآلية، من دون تب�رش 

هداف.  يف اإمكانيات النجاح، اأو يف خلفيات الدوافع والأ

ول �صنة 2002، وهو عر�ص عام ملجمل امل�صكالت التي  بعد �صدور الكتاب الأ

العربية، قرروا تخ�صي�ص  اأمام تطور املجتمعات  اأ�صا�صية  الباحثون عقبات  يراها 

يف  فاأ�صدروا  التنمية،  ق�صية  يف  اأولويات  باعتبارها  مركز  بجهد  م�صائل  ثالث 

تية: »نحو اإقامة  ال�صنوات الثالث الالحقة ثالثة تقارير-كتب مكر�صة للعناوين الآ

و»نحو   ،)2004( العربي«  الوطن  يف  احلرية  »نحو   ،)2003( املعرفة«  جمتمع 

نهو�ص املراأة يف الوطن العربي« )2005(. 

اللغة  من  بدءاً  العربي،  العامل  يف  املعلومات  واإنتاج  املعرفة  واقع  ا�صتعرا�ص  بعد 

ذاتها و�صوًل اإىل ال�صلطة ال�صيا�صية، وهو واقع مزٍر بكل املقايي�ص، يخل�ص التقرير 

ية ا�صرتاتيجية لتغيري هذه احلالة ترتكز اإىل خم�صة عنا�رش: اإطالق حريات  اإىل روؤ

التعبري والتنظيم و�صمانها باحلكم ال�صالح، الن�رش الكامل للتعليم الراقي النوعية، 

اإىل  التحول احلثيث  التقاين،  البحث والتطوير  العلم وبناء قدرة ذاتية يف  توطني 

منط اإنتاج املعرفة يف البنية الجتماعية والقت�صادية العربية، واأخرياً تاأ�صي�ص منوذج 

معريف عربي اأ�صيل، منفتح، وم�صتنري. هذه العناوين بذاتها ت�صري اإىل الرتابط بني 

يقول  الجتماعية.  و�رشوطه  املعرفة  اإنتاج  وبني  وال�صيا�صي،  كادميي  التقني-الأ

حتيط  التي  ال�صتقطاب  و�صديدة  القا�صية  املجتمعية  البيئة  هي  »...هذه  التقرير: 

بالعلم، وبالعلماء، يف البلدان العربية. والختيار ال�صعب الذي يواجهه العلماء يف 

ولني  هذه البلدان هو، يف حدوده الق�صوى، اإما اأن يكونوا مثقفني وعلماء م�صوؤ

مم، اأو اأن يلتحقوا بن�صق  اجتماعيا يتبنون العلم و�صيلة لتحرير ال�صعفاء ورفعة الأ

الذين  اأن  ومعروف  اأخرى.  اأو  لدرجة  اخلارجية  ال�صلطات  اأو  القائم،  ال�صلطة 

يلتحقون منهم بخدمة اأنظمة القوة الراهنة يف الداخل اأو اخلارج يرفلون يف متاع 

والنتيجة  التهمي�ص...  اأقلها  لي�ص  عواقب  ول  الأ الف�صيل  يعاين  بينما  احلياة... 
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ن�صانية يف البلدان العربية« الإ

القانون،  وغياب  القمع،  حالة  عر�ص  يف  احلرية  مب�صاألة  اخلا�ص  التقرير  يتو�صع 

ليات  والآ وال�رشوط  العربية،  البلدان  تعي�صها  التي  ن�صان،  الإ حقوق  وانتهاكات 

التي تغذي هذه احلالة ومتنحها اأ�صباب ال�صتمرار. و يربط بني امل�صببات الداخلية 

واخلارجية، بني م�صالح القوى احلاكمة و�صعف املطلب الدميقراطي لدى القوى 

بداية  والثقافية.  الجتماعية  والبنى  والقانونية  ال�صيا�صية  النظم  وبني  املعار�صة، 

لها  ويحدد  احلريات،  ق�صية  على  وانعكا�صها  املنطقة  النزاعات يف  عند  يتوقف 

مريكي للعراق،  �رشائيلي لفل�صطني، والأ دورين: مبا�رش وغري مبا�رش. الحتالل الإ

انتهاك فا�صح ل�صيادة الدول، وحق تقرير امل�صري، والقانون الدويل. وممار�صات 

فراد باحلياة واحلرية والكرامة. وهو  الحتالل اليومية يف البلدين انتهاك حلقوق الأ

يقدم منوذجًا عن التناق�ص ال�صارخ مع اب�صط قواعد الدميقراطية التي يطالب بها 

الغرب. من جانب اآخر ي�صوغ هذا الحتالل اخلرق الداخلي للقواعد الدميقراطية 

نظمة العربية، حتت عناوين مثل »اأولوية املعركة القومية«، و«مكافحة  من قبل الأ

رهاب«.  الإ

مواقفها  حتدد  التي  العاملية  القوى  م�صالح  مع  يتناق�ص  احلرية  مطلب  كان  واإذا 

نظمة للمهادنة مع ا�صرتاتيجيات اإ�رشائيل، فاإن  وفق معيار م�صاحلها، وا�صتعداد الأ

ت�صاهم يف  نها  الدولية لأ القوانني  تقلي�ص مدى  اإىل  دي  توؤ بذاتها  الراهنة  العوملة 

ا�صعاف الدولة ل�صالح ال�رشكات العمالقة املتعددة اجلن�صيات، وتقو�ص، بالتايل، 

مم  وىل الأ �ص�صات العاملية القائمة على فكرة التعاون بني الدول، يف الدرجة الأ املوؤ

خرية للدول ال�صغرية وال�صعيفة.  املتحدة – وهي املرجعية الأ

املفرطة،  كثافتها  على  للدللة  �صود«  الأ »بالثقب  العربية  الدولة  التقرير  ي�صف 

وقدرتها الكلية على امت�صا�ص كل ما يقرتب من فلكها يف الداخل. لكن هذه 

زمة ال�صيا�صة  ولة بدورها عن بلوغ الأ الدولة نتاج بنى اقت�صاديو واجتماعية م�صوؤ

واملوروث  العالقات،  و�صبكة  جهة،  من  الريعي  فالقت�صاد  الراهن.  م�صتواها 

ن�صانية العربية للعام 2003، �ص164. � - تقرير التنمية الإ
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القائمة،  ال�صلطات  م�رشوعية  �صياغة  مهمة يف  اركان  اأخرى  من جهة  الثقايف، 

و�صبب يف ا�صتمرارها. وتت�صاعف قدرات الدولة على م�صادرة املجتمع بوجود 

�صالمية  الإ فاملعار�صة  اأولوياتها:  منظومة  من  الدميقراطية  بند  تنفي  معار�صات 

اأجل  بالتغيري من  تطالب  تبدو مقنعة عندما  بدياًل ول  تقدم منوذجًا  والقومية ل 

احلرية.

م�صار  العربي:  العامل  يف  مور  الأ لتطور  حمتملة  م�صارات  ثالثة  التقرير  يتوقع 

نظمة  اخلراب، وهو ما ميكن اأن يفرزه العنف والنزاعات الداخلية يف ظل تعنت الأ

وم�صار  املعار�صة؛  قوى  مع  التناق�ص  واحتدام  التنموي،  والعجز  ال�صتبدادية، 

القوة...  توزيع  واإعادة  لل�صلطة،  العميق  »بالتداول  القبول  واأ�صا�صه  الزدهار، 

�صالح املدفوع من  والعمل على قيام ن�صق حكم �صالح«؛ وم�صار و�صط، هو الإ

اآثار  اخلارج الذي ل يرقى اإىل امل�صار الثاين، لكنه قد يجنب املجتمعات العربية 

�صالح ان تتعامل مع هذا امل�صار، يف حال تقدمه  العنف التدمريية. وعلى قوى الإ

رادات اخلارجية.  ر�ص، من اأجل التخفيف من �صلبيات خ�صوعه لالإ على الأ

الكتاب الرابع، للعام 2005، �صدر حتت عنوان: »نحو نهو�ص املراأة يف الوطن 

زمة  العربي«. وهو ي�صتعر�ص ب�صكل مف�صل حالة املراأة العربية ومعاناتها جراء الأ

امل�صاعفة التي تعي�صها. فالق�صاء الجتماعي الذي يطال �رشائح وا�صعة من املجتمع 

بنية  اإىل  ي�صتند  املراأة. وهو يف ذلك  املوجه �صد  التمييز  يتزاوج مع  يتفاقم حني 

جراءات التي تلجاأ اليها بع�ص ال�صلطات  اجتماعية وثقافية مرت�صخة تاريخيًا. الإ

اأجل متكني املراأة ي�صطدم مبواقف معلنة و�صمنية لقوى  التمييز، ومن  للحد من 

ر اجتماعية متار�ص  �صالمية – وبوؤ فاعلة على امل�رشح ال�صيا�صي – مثل ال�صلفية الإ

دوراً �رشيًا يف تعميم ثقافة حتجيم املراأة ن والزامها بدور التكاثر والعناية بالرجل 

وال�رشة فقط. 

التي  التح�صينات  برغم  واملراأة،  ال�رشة  م�صائل  يف  العربية  القانونية  البنية  وتظل 

متكني  عن  بعيدة  املطمئنة،  ولني  امل�صوؤ وبيانات  خرية،  الأ ال�صنوات  يف  ادخلت 

املراأة من احل�صول على حقوقها الطبيعية، وقيام تكافوؤ فر�ص حقيقي مع الرجل. 

الذي  والتقدم  ال�صتقالل،  منذ  الن�صائية،  احلركات  لن�صالت  احلافل  وال�صجل 
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يف  متاما  يغري  مل  الجتماعي،  والقبول  والوعي  الت�رشيع  م�صتوى  على  اأحرزته 

اق�صاء  يقت�رش  ول  الو�صع.  ال�صعيفة  ال�صل�صلة  يف  ا�صعف  كحلقة  املراأة  و�صعية 

ر متخلفة اجتماعيا و�صيا�صيا بل ميتد حتى اإىل قوى متحم�صة لق�صايا  الن�صاء على بوؤ

حزاب التقدمية العربية ل ت�صم يف قياداتها اإل اعدادا �صديدة التوا�صع  املراأة. فالأ

يلزمها  القانون  كان  اإذا  – اإل  منهن  قلة  اإل  لالنتخابات  تر�صح  ول  الن�صاء،  من 

بن�صب معينة. لذلك يقرتح التقرير اإ�صالحًا ت�رشيعيًا �صاماًل، و�صوًل اإىل فر�ص بع�ص 

املبادئ التي ت�صاعد يف متكني الن�صاء، ولو موقتًا، من اإقامة توازن ما مع الكوابح 

التاريخية والجتماعية، وك�رش هذا التهمي�ص، حتى عندما ينطلق من دوافع عفوية 

و�صافية النوايا. 

: »...ل نقدم هنا اإل اخلطوط العري�صة لبديل 
7
يقول التقرير يف اإحدى خال�صاته

وو�صعها  اأوًل،  مناق�صتها  العربية  املجتمعات  تتوىل  اأن  على  ن�صاين  الإ الزدهار 

ثالثًا. ميثل ما نقرتحه  تتبناها،  اأجلها، حني  ثانيًا، والعمل من  يف �صياقها اخلا�ص 

فيما يلي منطًا نقيًا اأو مثاليًا للتغيري املن�صود...«. هذا التو�صيف للتقرير من جانب 

ال�صارع، وهمومه.  نب�ص  بعيداً عن  نظريًا  بالبع�ص لعتباره ت�صوراً  لفيه حدا  موؤ

 نقراأ ما يلي: »يعجز التقرير عن مل�ص م�صاعر 
8
مريكي ففي تعليق ملعهد ال�صالم الأ

لفي التقرير ينحدرون من ال�صفوة الليربالية ذات  »ال�صارع« العربي، ذلك اأن موؤ

امليول الغربية، وهي جمموعة ذات تاأثري حمدود على امل�صتوى ال�صعبي«. 

البيئة  اأ�صا�ص  الفكرة على  اأوًل، ويحاكم  الن�ص  النقد يخرج عن  النوع من  هذا 

الجتماعيى التي يتحدر الكاتب منها ثانيًا. وكال الفعلني ي�صعفان القيمة العلمية 

ثقافية عالية، وبتوجه حا�صم نحو احلداثة  بنربة  يتمتع  التقرير  اأن  للنقد. ل �صك 

يحدد  لكنه  الغربية.  احل�صارة  اجنازات  من  امل�صتمدة  الع�رشية  ال�صيا�صية  والقيم 

هداف املن�صودة من العملية التنموية يف الوطن العربي ومرتكزات ما  بو�صوح الأ

ت�صميه الدبيات الرائجة باحلكم ال�صالح اأو احلكومة الر�صيدة. وهو مييز متامًا بني 

القتبا�ص املفيد والتكيف اخلا�صع، مثلما مييز بني مراعاة اخل�صائ�ص وبني اعتبار 

�-  تقرير عام 2004، �ص169.
www. usip. org. special report. p. 5 -�
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ن�صاين ال�صامل. اخل�صو�صية العربية، مثاًل، ل  اخل�صو�صية نقي�صًا ل�صياق التطور الإ

تلغي فكرة اأن حرية التعبري والتنظيم حق لكل فرد وجماعة، واأن ف�صل ال�صلطات 

اأ�صا�ص الرقابة واملحا�صبة يف اأي دولة، حتى لو كانت هذه املفاهيم وليدة تطور 

الفكر واملمار�صة الغربيني. 

اأي�صًا على م�صتوى املوقف، يف انحيازه ال�صيا�صي والجتماعي  والتقرير وا�صح 

نقده  يعرب عن ذلك يف  الفقرية واملهم�صة.  املنطقة، واأكرثياتها  اىلق�صايا �صعوب 

والقامعة  لها  التابعة  العربية  نظمة  الأ و�صيا�صات  الغربية،  الهيمنة  ا�صرتاتيجيات 

ملن  ال:  �صوؤ مع  ويبداأ  مبجمله،  الن�ص  خالل  من  يرتاءى  التبا�صًا  لكن  ل�صعوبها. 

هداف التي يقرتحها؟ وما وزنها  يتوجه التقرير؟ من هي القوى امل�صتعدة حلمل الأ

يف القرار العربي؟ اأين نقاط قوتها و�صعفها وما ال�صبيل اإىل جتاوز ال�صعف فيها؟ 

نظمة راغبة وقادرة على النهو�ص باملهمة؟وهل مطلب تغيري �صيا�صاتها  ثم، هل الأ

نظمة ذاتها؟ طوعًا هو مطلب واقعي، اأم املطلوب تغيري الأ

تتبنى مطالب  التي  نظمة،  الأ كانت  اإذا  املطالبة.  من  مزيد  اإىل  �صئلة  الأ تدفع  هنا 

العامل،  اأمام  الوجه  ماء  حفظ  اأجل  ومن  الظاهر  يف  ولو  الدميقراطي،  �صالح  الإ

اجناز  عليها يف  يعول  للتمل�ص، ل  املنا�صبة  اللحظة  وانتظار  اللتفاف  بهدف  اأو 

�صالح فمن �صينجزه؟ اأهي املعار�صة – اأو املعار�صات - التي ل تتبناه اأ�صاًل  الإ

وتعتربه هجينًا غربيًا؟ اأم قوى جديدة قادرة على بناء التوازن ال�صعب بني قبول 

خرى-  تية من الغرب ورف�ص التالعب الغربي بها يف العوامل الأ القيم الع�رشية الآ

الثالث والرابع والعا�رش- وبالتايل النخراط يف عملية تكييف وتكّيف معقدة من 

اأجل اجناز تنمية ع�رشية يف �صالح ال�صعوب؟

وحمق  �صديد  نقد  بني  وحائراً،  مرتدداً  نف�صه  التقرير  يجد  الت�صاوؤلت  هذه  اأمام 

نظمة »الثقوب ال�صوداء« وبني التوجه لها بالدعوة اإىل القيام مب�رشوع جمتمعي  لأ

الراهن  التقرير  مطالبة  الن�صاف  من  يكون  ل  قد  ذاته.  وجودها  مع  يتناق�ص 

اأن  هداف. ولكن ل مينع  الأ وىل هي حتديد  الأ فاملهمة  �صئلة.  الأ بالرد على هذه 

هداف.  تخ�ص�ص اأق�صام لحقة لتحديد القوى والو�صائل الكفيلة بتحقيق هذه الأ

واملق�صود حتليل نقدي لربامج القوى ال�صيا�صية، ومواقفها، واحتمالت التحول 
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التي تختزنها، يف حال تغري ال�رشوط املحلية والدولية. هل تنجح، مثاًل، عملية 

تنموي  انفكاك وائتالف بني مكونات اجتماعية و�صيا�صية على قاعدة م�رشوع 

ن تنه�ص مبهمة من هذا الطراز؟  ن لأ وا�صح؟هل تتهياأ قوى املجتمع املدين منذ الآ

هل احلوار العميق، واحلر، والبعيد عن ال�صعارات ومواقف اللحظة نهج ميكن اأن 

�رشات التغيري يف ف�صاءات اأخرى؟ يو�صل اإىل الهدف، اأم علينا انتظار ن�صوج موؤ

بيان منتدى امل�ستقبل 2006  )4
�صالح يف  تاأ�ص�ص املنتدى مبهمة حمددة هي اأن يكون اآلية ملتابعة جمريات عملية الإ

و�صط على اأ�صا�ص مقررات اجتماع �صي اآيالند 2004. وهو ي�صم يف  ال�رشق الأ

ع�صويته وزراء خارجية دول جمموعة الثماين ونظرائهم يف الدول العربية، وعند 

خري يف 31-30  احلاجة، ممثلني عن دول وهيئات اأخرى. عقد املنتى اجتماعه الأ

ردنية الها�صمية.  ت�رشين الثاين/نوفمرب 2006 يف اململكة الأ

على  قيا�صًا  اجلدة  من  الكثري  يت�صمن  ل  الجتماع  عن  ال�صادر  اخلتامي  البيان 

واقت�صاديًا،  �صيا�صيًا  �صالح  الإ جهود  دعم  ب�رشورة  يبداأ  فهو  ال�صابقة.  البيانات 

ت�صوية عادلة  من  بدءاً  املنطقة،  والنزاعات يف  �صالح  الإ للرتابط بني  يتعر�ص  ثم 

�رشائيلي، مروراً بحماية ا�صتقالل العراق، واأمن لبنان.  و�صاملة لل�رشاع العربي-الإ

ع�صاء مببداأ »تعظيم امل�صاركة ال�صعبية يف �صنع  كد البيان على مت�صك الأ بعد ذلك يوؤ

عالم املحرتف وامل�صتقل والقادر على ممار�صة  القرارال�صيا�صي«، وعلى »اأهمية الإ

ول«، واأن التطبيق الفعال ل�صيادة القانون »ركن اأ�صا�صي حلماية  حرية التعبري امل�صوؤ

ن�صان«. اأما املجتمع املدين فيجب »اإيجاد البيئة املالئمة  الدميقراطية وحقوق الإ

�ص�صاته ومبا يتما�صى مع القوانني الوطنية«. اإ�صافة لذلك هناك حيز لل�صباب،  ملوؤ

فر�صة  تفويت  دون  من  عمال،  الأ ورجال  وال�صتثمارات،  والتعليم،  واملراأة، 

قلية ال�صغرية من املتطرفني ممن ي�صعون اإىل زرع النق�صام والفرقة«. »عزل الأ

ل ياأخذ هذا البيان كامل موقعه اإل باملقارنة مع بيان اآخر �صدر من املكان نف�صه 

متر املدين املوازي ملنتدى امل�صتقبل«.  ويف التوقيت نف�صه عن جهة اأخرى هي »املوؤ

الطرفني،  مطالب  بني  واللتقاء  الختالف  نقاط  ملناق�صة  املقارنة  هذه  �صنجري 
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وحمتوى هذه املطالب، واخللفيات ال�صادرة عنها، والغايات الفعلية املن�صودة من 

التاأكيد عليها. 

�صارة اإىل مبادرة متعددة التوجهات   ولكن قبل املبا�رشة يف هذه املقارنة جتدر الإ

هدف  لنف�صها  وو�صعت  امليت«  البحر  »لقاء  من  انطلقت  طراف  الأ ومتعددة 

اإقامة ما ي�صمى باحلكم الر�صيد بناء على �صتة حماور تطال مبادئ احلكم، واخلدمة 

ون الت�رشيع والق�صاء.  عالم، واملجتمع املدين، و�صوؤ العامة، وق�صايا الف�صاد، والإ

الر�صمية  و�صبه  الر�صمية  التوجهات  مع  مفا�صل  جملة  يف  تلتقي  املبادرة  وهذه 

للدول العربية. 

متر املدين املوازي ملنتدى امل�ستقبل  5( التو�سيات النهائية للموؤ
هنا اأي�صًا جند تاأكيداً ل يخلو من التكرار للمطالب التي ترفعها منظمات املجتمع 

ول �صنة 2004 الذي انطلق من بريوت، وكان  املدين العربية منذ بيان املنتدى الأ

نف�صه  التكرار  تون�ص. وهذا  انعقدت يف  التي  العربية  القمة  متزامنًا مع اجتماع 

الطموحات  مع  يتجاوب  ول  بطئه،  يف  قيا�صي  �صالح  الإ م�صار  اأن  على  دليل 

البيئة  �صبعة حماور:  التو�صيات على  تتوزع  العربي.  التي يحملها املجتمع املدين 

عالم امل�صتقل،  القانونية واملجتمع املدين، التعددية ال�صيا�صية، �صيادة القانون، الإ

ال�صيا�صي  والتمكني  للمراأة،  ال�صيا�صي والقت�صادي  التمكني  والف�صاد،  ال�صفافية 

والقت�صادي لل�صباب. 

ل  املدين  متر  املوؤ تو�صيات  ان  اإىل  ن�صري  مترين  املوؤ وثيقتي  بني  املقارنة  اإجراء  قبل 

القت�صادي- �صالح  والإ املنطقة،  يف  النزاعات  اأ�صا�صيني:  حمورين  تت�صمن 

الجتماعي. ومن املعروف ان ر�صالة بريوت التي ا�رشنا اليها حتتوي �صلة غنية من 

القرتاحات يف كال املجالني. 

6( مقارنة
} املقارنة بني كل حمور من بيان املنتدى وما يقابله يف تو�صيات املنتدى املوازي 

تتحدث  ية.  الروؤ يف  بالختالف  ناطقا  ملفا  العناوين،  ت�صابه  رغم  ت�صكل، 
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املنظمات املدنية عن القانون بو�صفه اأداة متطورة لنتظام العالقات الجتماعية، 

وحق  الطوارئ،  قوانني  بالغاء  فتطالب  حم�صو�صة.  عملية  كاآلية  معه  وتتعامل 

اأن  يعني  ما  ا�صتثنائية.  حالت  يف  اإل  حلها  ومنع  املدنية،  املنظمات  ت�صكيل 

ممثلو  يتعامل  حني  يف  تغيري.  اإىل  ويحتاج  م�صاءلة  مو�صع  هو  نف�صه  القانون 

احلكومات مع القانون من زاوية واحدة هي »العمل على تطبيقه«. ول �صك 

ان عدم تطبيق القوانني ب�صورة مت�صاوية، وعلى اجلميع، هي م�صكلة بذاتها. 

وىل. ففي معظم احلالت ي�صكل القانون اأداة حماية  لكنها لي�صت امل�صكلة الأ

للنظام يف مواجهة املجتمع، وحركات الحتجاج. 

حزاب،  } تتطالب املنظمات املدنية بو�صوح وب�صورة ملمو�صة بحرية ت�صكيل الأ

والتعددية ال�صيا�صية، واعتبار العمل احلزبي اأ�صا�صًا لتطوير الدميقراطية، وكذلك 

مترات املوازية«. مقابل هذا الو�صوح  حزاب ال�صيا�صية يف »املوؤ ا�رشاك كل الأ

اإىل �صيغة عمومية ل تلزم  مترهم  يلجاأ الر�صميون العرب و�صواهم يف بيان موؤ

احلاجة.  تدعو  عندما  التمل�ص  واإمكانية  املناورة  حرية  ومتنحهم  تعهد،  باأي 

فاحلديث »عن تعظيم امل�صاركة ال�صعبية«، رغم الفخامة اللفظية، ل يعني اأي 

اإجراء ملمو�ص جتاه احلركة ال�صيا�صية والجتماعية يف البلدان العربية. 

الق�صاء،  ا�صتقاللية  اأجل  } يف حني تخو�ص منظمات املجتمع املدين حملة من 

اإجراءات  وتقرتح  اخل�صو�صية،  بدعوى  الدولية  املعايري  احرتام  عدم  وترف�ص 

ملمو�صة وعملية ت�صمن �صلطة ق�صائية م�صتقلة، ل يجد الوزراء العرب و�صيلة 

ال�صكر للمنظمات غري احلكومية  اإل يف »توجيه  لتحقيق هذا املطلب املزمن 

كاأن  القانونية...«  والبيئة  الق�صاء  ا�صتقالل  موا�صيع  حول  لعملها  العاملية 

الدوار قد انقلبت متامًا. 

الدقيقة  التف�صيلية  املقرتحات  فاإزاء  عالم.  الإ ميدان  نلقاها يف  نف�صها  املقاربة   {

عالم، وو�صع �صمانات د�صتورية تكفلها،  الهادفة اإىل حماية حرية التعبري والإ

اأهمية  امل�صتقبل  منتدى  يعلن  عالمية  الإ �ص�صات  املوؤ اإن�صاء  حرية  واإطالق 

ول«. هنا  عالم املحرتف وامل�صتقل والقادر على ممار�صة حرية التعبري امل�صوؤ »الإ

نظمة  الأ التي تك�صف خوف  ال�صمنية  القيود  املكرر  التعميم  اإىل  اإ�صافة  جند، 
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عالم احلر. ف�رشوط »الحرتاف«، »والقدرة على ممار�صة التعبري  العربية من الإ

ول« اأ�صعف من ان تخفي حقيقة النوايا بالتحيز، والتقييد، والتوجيه.  امل�صوؤ

 

خوان امل�سلمون« 7( مقرتحات »االإ
�صا�صية  البنود الأ 2004/3/3 وثيقة �صاملة تت�صمن  قدم املر�صد العام للحركة يف 

�صالح يف م�رش. تتوزع هذه البنود على ثالثة ع�رش حموراً  خوان لالإ التي يقرتحها الإ

ت�صمل كافة جوانب احلياة ال�صيا�صية والجتماعية تقريبًا. ل تدخل الورقة يف حتليل 

�صالح، ول  الفر�صيات، والدوافع، ول يف الك�صف عن العراقيل التي تعرت�ص الإ

خرى. فهي عبارة  �صالح التي تقدمها القوى الأ يف اأي جدال مع مقرتحات الإ

عن جمموعة بنود تتناول م�صائل حمددة، ومبا�رشة. 

والنفوذ  ال�صعبية  ناحية  من  وىل  الأ ال�صيا�صية  املعار�صة  قوة  امل�صلمون  خوان  الإ

عهد  منذ  توتر،  حالة  يف  الدوام  على  ظلت  بال�صلطة  وعالقاتها  اجلماهريي. 

ال�صباط  ثورة  مع  احلركة  من  احلكم  توج�ص  يتحول  ومل  الربيطاين.  النتداب 

قادتها،  واعتقل  احلركة  ا�صطهدت  حني  معينة  مرحلة  يف  تفاقم  بل  الحرار، 

كما اعتقل ال�صيوعيون ومعار�صون اآخرون، واأعدم �صيد قطب الزعيم الفكري 

وىل من عهد الرئي�ص ال�صادات �صهدت  للحركة، ومنعت كتبه. ال�صنوات القليلة الأ

انفراجًا يف عالقات احلركة مع ال�صلطة. فقد �صعى الرئي�ص ملواجهة التيار النا�رشي 

اإ�رشائيل،  مع  املنفرد  وال�صلح  »النفتاح«  ل�صيا�صة  املعار�ص  عمومًا،  والي�صاري 

خوان مل  النا�رشي. لكن الإ ال�صارع، وخمالفة لالجتاه  بال�صتناد قوة موجودة يف 

التناق�ص،  �صديدة  مرتكزاتها  كانت  فقد  ال�صاداتية،  ال�صيا�صة  »تغطية«  ي�صتطيعوا 

�رشائيل.  �صالمية، املعادية لإ خوان الإ ويف العمق، مع توجهات الإ

�رشات اخلالف بني الطرفني، ما اأن ثبت ال�صادات نف�صه واأم�صك مبقاليد  بداأت موؤ

مع  ال�رشاع  ينته  ومل   .1981 �صنة  الرئي�ص  باغتيال  انفجر  ما  و�رشعان  ال�صلطة، 

الرئي�ص مبارك، واإن كانت حدته قد انخف�صت ن�صبيًا. ولكن �صيا�صة ال�صطهاد 

كافة  من  ن�صطاء  فت�صمل  احيانا  تتو�صع  كانت  �صالمية  الإ التكفريية  القوى  �صد 

خوان. �صنة 2005  �صالمية، وا�صتمر اخلطر الر�صمي على حركة الإ التنظيمات الإ
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املعار�صة  قوة  واأ�صبحوا  الت�رشيعية  النتخابات  يف  مهما  جناحا  خوان  الإ حقق 

نا�صطيهم،  بحق  املالحقة  ا�صتمرار  مينع  مل  هذا  لكن  ال�صعب.  جمل�ص  يف  كرب  الأ

ال�صلطة  اأجهزة  باأن  التذكري  من  النوع  دورية،  اعتقال  حمالت  جتري  بحيث 

متيقظة دائما لتحرك اجلماعة، وقادرة على ممار�صة �صيا�صة الرتهيب. 

خوان امل�صلمون«  �صبب هذه اللمحة ال�رشيعة عن العالقة بني ال�صلطة وتنظيم »الإ

هو احلاجة اإىل ابراز �صمة التوتر والتنابذ اللذين حكما مواقف الطرفني. ال�صلطة 

خوان تعترب نف�صها، وكذلك  يف م�رش تدرك موقعها يف النظام العربي، وحركة الإ

املعنوية،  واملرجعية  العربي،  العامل  برز يف  الأ �صالمية  الإ القوة  خرون،  الآ يعتربها 

�صالمية – ال�صنية، على القل. ومن الطبيعي  واحيانا ال�صيا�صة لكافة احلركات الإ

ان تكون العالقة بني هذين الطرفني حمكومة مبا ترتبه من نتائج وانعكا�صات على 

احلالة ال�صيا�صة العامة يف املنطقة. 

– الديني  يديولوجي  الأ البعد  على  متمحورا  ال�رشاع  كان  النا�رش  عبد  يف عهد 

خوان – �صيد قطب بالدرجة  لفات قادة الإ حتت عنوان »ال�صرتاكية امللحدة«. موؤ

الفعلي  الثورة. الختالف  البعد الجتماعي مع مبادئ  تتناق�ص يف  – ل  وىل  الأ

واإطار  اللهي،  البعد  تباين  رغم  �صئيل،  الجتماعية  العدالة  مفاهيم  طرح  يف 

خوان، عن القانون الو�صعي الذي تعتمده ال�صلطة.  ال�رشيعة الذي يطالب به الإ

الغرب  العربية، واملواجهة مع  فل�صطني، وال�صيادة  النا�رشية يف ق�صايا  وال�صيا�صة 

مل  الق�صايا  هذه  ان  رغم  �صالميني،  الإ طروحات  مع  املبداأ  يف  تتناق�ص،  تكن  مل 

تكن بعد »�صاخنة« يف برناجمهم ال�صيا�صي. كان من املمكن اإذا »تربيد« التناق�ص 

يديولوجي من خالل �صيغ تعامل مرنة، ومنفتحة. مل هذا ل�صبب رئي�صي عنوانه  الأ

ال�رشاع على ال�صلطة. 

النقالب، يف  عقدة  يعي�صون  يزالون  ل  حرار  الأ ال�صباط  كان  اخلم�صينيات  يف 

من  الت�صوية  للمجتمع.  الروحية  امل�رشوعية  امتالك  عقدة  خوان  الإ يعي�ص  حني 

اإىل فعل �صيا�صي قوي  قبل ال�صلطة �صتبدو تنازًل مفرو�صًا يحول هذه امل�رشوعية 

ومعلن، ويتيح للطاقة الكامنة اأن تتحول اإىل حركة ملمو�صة. يف املقابل ل يريد 

خوان«، املدعومون من قوى اإقليمية معار�صة لل�صيا�صة النا�رشية، اأن يدخلوا  »الإ
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يف �صيغة متنح ال�صلطة �صفة الجماع التمثيلي الداخلي، وتعزز موقعها الدويل 

والعربي يف مواجهة حلفاء التنظيم. 

انتهت مرحلة »ال�صرتاكية امللحدة« لتبداأ �رشاعات من نوع اآخر، حتت عناوين 

�صالمية«،  الإ املقد�صات  عن  »والدفاع  امل�صيطر«،  للغرب  »اخل�صوع  جديدة: 

اإىل  مرتكز  قمع  نظام  خوان:  الإ نظر  واحد يف  ثابت  ال�رشيعة«. وظل  »وحكم 

قانون طوارئ. 

على  �رش  موؤ العام،  املر�صد  وثيقة  يف  خوان،  الإ يقرتحها  التي  الت�صوية  �صيغة 

ا�صرتاتيجية جديدة. فاحلوار اليوم مل يعد نوعا من الن�صواء حتت راية �صلطة قوية، 

ن يكونوا  خوان لأ بل م�صاركة، من موقع قوة خمتلفة، مع �صلطة �صعيفة، ي�صعى الإ

بديلها القريب.

التي  بالدللت والر�صادات  الوثيقة تعرب عن نف�صها بو�صوح، وهي غنية  بنود 

يف  والنقا�ص  الجتهاد  وتتيح  وتوجهاتها،  احلركة،  ا�صرتاتيجية  بتحليل  ت�صمح 

م�صائل حتمل اوجها متعددة: 

�صالح عبء يجب اأن يحمله اجلميع، يف اإطار م�صاحلة  } تقول الوثيقة »اإن الإ

وطنية...« وت�صيف اإن عنا�رش التوافق، التي ميكن اأن حتقق هذه امل�صاحلة اأكرث 

خوان يقدمون  بكثري من عنا�رش اخلالف. هذا التعبري اإ�صارة وا�صحة اإىل ان الإ

اأنف�صهم يف �صورة خمتلفة، هي انهم جزء من »النظام« ولي�صوا حالة خارجة 

مة« من خالل حملها  �صالمية، التي تعترب نف�صها »روح الأ عليه. فهذه احلركة الإ

الثقايف،  موروثها  وتختزن  والعربية،  �صالمية  الإ ال�صخ�صية  تكون  التي  للقيم 

تريد اأن تكر�ص نف�صها جزء من الدولة، والنظام، عرب م�صاحلة وطنية ت�رشها يف 

خوان، كما يظهرون من  القرار، وفوق ذلك تزيل عنها كل �صفة انقالبية. الإ

�صالحية، هم بب�صاطة، �صلطة معنوية تريد اأن ت�صبح، ب�صورة  خالل الوثيقة الإ

هذه  الطبيعية  ال�صريورة  منحى  ولتاأكيد  املجتمع.  الفعلية يف  ال�صلطة  طبيعية، 

املعتمد  الو�صعي  والقانون  ال�رشيعة  حكم  بني  تناق�ص  من  يزعم  ما  يرف�صون 

بني  للت�صوية  فهمهم  عن  ال�رشيح  عالن  الإ دون  من  احلديثة. حتى  الدولة  يف 

مبادئ ال�رشيعة والقانون الو�صعي، يفردون حيزاً خا�صًا لبناء ال�صخ�صية الفردية 
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�صالمية، يف حني ل يقحمون يف قانون الدولة ما هو خارج عن املتعارف  الإ

مرجعية  لكل  يحددون  بذلك،  كاأنهم  ن�صاين.  الإ والت�رشيع  الد�صاتري  عليه يف 

ميدان فعلها املبا�رش. 

الرئي�صية.  اأنف�صهم قوة ال�صدام  خوان  اأجل احلريات، يقدم الإ } يف املعركة من 

الكاملة،  التعبري  وحرية  الطوارئ  قوانني  بالغاء  الوا�صحة  املطالبة  خالل  من 

ول،  خوان لهدفني: الأ حزاب، ي�صعى الإ وتداول ال�صلطة، وحرية ت�صكيل الأ

التذكري الدائم بانهم �صحية اإجراءات النظام التع�صفية التي متنعهم، كما متنع كل 

ي قوة �صيا�صية، وبالتايل هم  املعار�صة، من ممار�صة الدور الطبيعي املفرت�ص لأ

ولية عن نواق�ص النظام، والتق�صري يف حما�صبته. والهدف  ل يتحملون اأي م�صوؤ

الثاين، اإقناع الراأي العام، الداخلي واخلارجي، وبخا�صة قوى املعار�صة امل�رشية 

ال�صلطة.  خوان جزء من جبهة حماية الدميقراطية، والتعددية، وتداول  اأن الإ

اإنتاج  حد، ولن يعيد  اإىل ال�صلطة لن ي�صكل تهديداً لأ واأن و�صولهم املحتمل 

نظام �صمويل من نوع جديد. 

خرين  الآ لقبول  امل�صتعدة  املحاورة،  املنفتحة،  احلركة  �صورة  ترت�صخ  ولكي   {

واإىل  �صالميني  الإ اإىل  بالن�صبة  م�صاألة ح�صا�صة  من  وا�صحا  موقفا  الوثيقة  حتدد 

املجتمع  يف  املراأة  دور  اأهمية  عن  مقدمة  فبعد  املراأة.  ق�صية  هي  خ�صومهم، 

�صالم، حتدد الوثيقة موقفني مهمني:  نتاج بالن�صبة اإىل امل�صلمني والإ وال�رشة والإ

امل�صرتكة.  الزوجية  امل�صائل  اإل  تطال  ل  املراأة  على  الرجل  قوامة  اأن  ول  الأ

مامة الكربى.  والثاين، حق املراأة بتبواأ اأي موقع �صيا�صي واجتماعي با�صتثناء الإ

للحد  ميل  اإىل  ي�صري  لكنه  التبا�صا،  اأكرث  ول  الأ وا�صحة.  الت�صوية  املوقفني  يف 

من �صلطة الرجل، ولو يف نطاق غري حمدد بدقة، والثاين يقل�ص، بل يلغي اأ�ص�ص 

ولية، لكنه  اجلدال العام ب�صاأن دور املراأة الجتماعي، وحقها يف العمل، وامل�صوؤ

�صالمي  دنى مع الجتهاد الإ ل يذهب اإىل النهاية، متوافقا بذلك على احلد الأ

بكل اطيافه. 

خوان. مطالب  برز يف الوثيقة، غياب اأي م�رشوع اقت�صادي خا�ص بالإ } لكن الأ

�صالح القت�صادي تتلخ�ص بالتاأكيد على امللكية اخلا�صة، واملبادرة الفردية،  الإ
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والنفتاح التجاري، متوازيا مع مراعاة قواعد اأخالقية اإ�صالمية عامة. يف هذا 

نظام  مع  »تاريخيًا«  �صلحًا  عقدوا  قد  خوان  الإ ان  يبدو  القت�صادي  امليدان 

ال�صارية حممية بقوانني وا�صحة وحمددة  �ص�ص القت�صادية  العوملة اجلديدة. فالأ

من جانب ال�صلطة، يف حني اأن اجلانب الجتماعي يحال اإىل التزامات معنوية 

يتحققان  ل  الرثوة  توزيع  وعدالة  التفاوت  تقلي�ص  قانون.  اأي  يفر�صها  ل 

– بل  اأيًا كان دينه  الراأ�صمال  – غريبة، عادة، عند منطق  اأخالقية  بعموميات 

وعمالة  امل�رشوع،  غري  والثراء  الحتكار،  ملنع  وت�رشيعات  �رشيبية،  بقوانني 

اإ�صالميون  منظرون  حاول  للن�صاء.  بخا�صة   – املفرط  وال�صتغالل  الطفال، 

اأن يجتهدوا يف ت�صور م�رشوع اقت�صادي اإ�صالمي يتجاوز النطاق ال�صيق لبع�ص 

املقولت: الرب، الق�صط، الف�صاد و�صواها. لكن الجتهاد مل يبلور متيزا ذا �صاأن 

خوان ل يخرج عن �صياق  عما هو �صائد يف الدبيات الراأ�صمالية. وم�رشوع الإ

الليربالية اجلديدة، وبالتايل ل يقدم حاًل عمليًا مل�صكالت »النمو« القت�صادي 

�صارة  املتعرث، ول يقرتح قاعد ثابتة لتنمية اجتماعية وا�صعة النطاق. وجتدر الإ

�صالمي ال�صيا�صي يجدون يف هذا املنحى نوعًا  هنا اإىل اأن بع�ص نقاد الفكر الإ

عمال، يف الداخل، وللقوى العاملية امل�صيطرة  من التطمني املوقت لقطاعات الأ

اقت�صاديًا. 

ية ي�سارية جذرية 8( روؤ
لطرح  خا�صة  اأهمية  ايالء  اليوم،  ال�صائدة  الظروف  يف  املبالغة،  من  يبدو  قد 

ي�صاري، ا�صرتاكي، وجذري، فوق ذلك. لكن امل�صاألة تتعلق بطروحات نظرية 

زمة م�صتع�صية، من دون التوقف عند  تعك�ص جهداً جديًا يف البحث عن حل لأ

ن وجت�صيدها يف م�رشوع �صيا�صي ملمو�ص. هذه ال�صيغ  القوى امل�صتعدة حلملها الآ

نها تقدم نف�صها بدياًل عن ا�صرتاتيجية  النظرية جديرة بذاتها بالدرا�صة والنقا�ص لأ

النظام العاملي الراهنة جتاه العامل النامي. وميكن القول، من دون اأي تع�صف، اإن 

البنية النظرية التي يقرتحها عدد من املفكرين، يف العامل العربي وخارجه، اأمثال 

كرث تعبرياً عن فكرة  كرث تكثيفًا و�صموًل، والأ �صمري اأمني وغونرت فرانك، هي الأ
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هذا »البديل ال�صرتاتيجي«. 

عملية  هو  للراأ�صمالية  املتفاوت  التطور  اأن  من  الباحثني  لء  هوؤ معظم  ينطلق 

املهيمنة  القت�صادية  القوى  بني  الهوة  متزايدة،  ب�صورة  تو�صع  وهي  متوا�صلة، 

– مراكز النظام – )ثالثية: الوليات املتحدة، واأوروبا، واليابان( وبني بقية بلدان 
كرث فقراً(. واإن ثورات القرن الع�رشين )الرو�صية  طراف - )بخا�صة الأ العامل – الأ

وال�صينية اأ�صا�صًا( كانت حماولة خروج على هذا النظام، وحملت – ككل الثورات 

التاريخية، لكن  اللحظة  تقت�صيه  الذي  املبا�رش  الهدف  تتجاوز  – ابعادا  احلقيقية 

ف�صلها وف�صل نظم التحرر الوطني التي ا�صتلهمتها، جزئيًا، اأدى، يف العامل الثالث، 

اقت�صاديًا  لها  وتابعة  النظام،  مبراكز  مرتبطة ع�صويًا  اأنظمة كومربادورية  قيام  اإىل 

و�صيا�صيًا، لكنها �صعيفة الرتباط باقت�صاداتها الوطنية واأ�صواقها. 

ال�صتغالل  �رشوط  تتالزم  حيث  بخا�صة  طراف،  الأ �صعوب  ت�صكل  املقابل،  يف 

رة مترد متوا�صل، هي بح�صب ت�صميته »منطقة  مع الوعي بالقدرة على التغيري، بوؤ

املتحدة  الوليات  راية  حتت  اجلارية  النظام،  وع�صكرة  النظام.  يف  العوا�صف« 

املرتقبة  التغيري  عمليات  وا�صتباق  لحتواء  حماولة  هي  جميعا،  ال�رشكاء  ومبوافقة 

املتحدة  الوليات  �صاهمت  )الذي  رهاب«  الإ �صد  »معركة  هي  مما  اأكرث  هذه 

نف�صها باإطالقه ومتويله خالل احلرب الباردة(. 

انطالقًا من هذه التقديرات املبدئية تعترب النظرية ان تنمية بلدان اجلنوب هي نقي�ص 

مبادرات  واأن  النظام، ل تكاماًل معها.  الليربالية اجلديدة ملراكز  ال�صرتاتيجيات 

العاملية،  التجارة  )منظمة  الدولية  �ص�صات  املوؤ تقرتحها  التي  الهيكلي«  »التكيف 

دي  والبنك الدويل، و�صندوق النقد الدويل( حتت �صيغ اإ�صالحية وتنموية �صتوؤ

تنمية  يقرتح  لذلك  وتهمي�صها.  واإفقارها،  النظام،  اأطراف  تبعية  من  مزيد  اإىل 

التي تعني، يف �صياغة  بديلة قائمة على فكرة »التطور املتمحور على الذات«، 

�صمري اأمني نف�صه »فك الرتباط بالنظام العاملي«. وهذه تت�صمن: تكييف العوامل 

احلاجات  اإ�صباع  مع  بالقت�صاد  النهو�ص  تالزم  الداخلية،  لالعتبارات  اخلارجية 

التعليم، ال�صحة(، اعتماد الدميقراطية كمبداأ  كرثية املجتمع )احلياة،  �صا�صية لأ الأ

اأ�صا�صي لل�صلطة. ويقدم يف هذا ال�صياق امثلة عديدة على دول جنحت جزئيًا يف 
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حماربة التخلف اعتمادا على املعايري املذكورة، ودول اأخرى ف�صلت يف اجناز اأي 

تنمية من خالل التكيف الالم�رشوط مع مقت�صيات العوملة الراهنة. 

طراف  نظمة القائمة يف الأ “التطور املتمحور على الذات« تغيري جذري تعجز الأ
من  اأكرث  العاملي  النظام  بنجاح  مرتبطة  امل�صيطرة  قواها  ن م�صالح  عن حتقيقه، لأ

ول  ارتباطها بحاجات التطور الداخلية يف بلدانها. وبالتايل، فاإن �رشط التقدم الأ

يف هذا ال�صبيل، قيام اأنظمة جديدة بقيادة حتالفات وطنية �صعبية تعرب عن م�صالح 

�صعوبها، وتوقها اإىل التقدم، والعدالة، واحلرية. 

تلك هي – باخت�صار �صديد، ومتع�صف قطعًا - امل�صامني اجلوهرية لنظرية التغيري 

قوى  جانب  من  تعاطفا  جتد  باملنا�صبة  وهي  امني.  �صمري  يقرتحها  التي  اجلذرية 

عديدة يف املجتمع املدين، على نطاق عاملي وحملي، وترتدد لها ا�صداء وا�صعة بني 

و�صاط الثقافية وال�صيا�صية العربية.  قوى املعر�صة ويف الأ

بينا، من  التي متنحها متا�صكا منطقيا  تتميزهذه الطروحة بجملة من اخل�صائ�ص 

ثانية.  هداف، من جهة  ا�صتثارة نقا�ص وا�صع املدى وبعيد الأ جهة، وقدرة على 

فهي وا�صحة، راديكالية، وغري تقليدية، وتتعامل مع الراهن يف �صياق من التحليل 

التاريخي لتجارب النجاح والف�صل، وتذهب اإىل لب التناق�ص متجاوزة اللحظات 

نية:  الطارئة، والظروف الآ

} لي�ص تاريخ الراأ�صمالية جمرد تو�صع لل�صوق كما توقع مارك�ص يف القرن التا�صع 

يعيد  تو�صع مبتور وغري متكافئ، وهو  العمل(، بل  الراأ�صمال،  )ال�صلع،  ع�رش 

اإنتاج التفاوت ب�صورة دائمة. كان احلد الفا�صل يف املا�صي يقوم على الت�صنيع 

كرث تقدما  )دول م�صنعة وغري م�صنعة(، لكنه يقوم اليوم على احتكار املوارد الأ

والتكنولوجيا  املال،  عالم،  الإ ال�صامل،  الدمار  ا�صلحة  الف�صاء،  جمالت  يف 

الفائقة التطور. ويعني النفتاح الالم�رشوط، يف هذه الظروف، تدمري قدرات 

القت�صادات العاجزة عن املناف�صة )ب�صبب الق�صور التكنولوجي(، واخلارجة 

دي هذا  عن احلماية )ب�صبب �صعف الدولة اأو تن�صلها من مهمة احلماية(. و�صيوؤ

امل�صار، ب�صورة حكمية، اإىل تفاقم تناق�صات النظام، واىل فو�صى �صاملة اإذا مل 

تت�صكل بدائل اجتماعية قادرة على توجيه ال�رشاع نحو اأهداف ايجابية. 
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طراف، بعد ف�صل  } لي�صت هناك اإمكانية لت�صوية بني م�صالح املراكز و�صعوب الأ

م�صار باندونغ وعدم النحياز، و�صقوط ال�صوفياتية، وال�صرتاكية الدميقراطية. 

بل يعتقد اأن �صبب ف�صل هذا امل�صار يعود اإىل حماولت »اللحاق« امل�صتحيلة، 

بدًل من حماولت بناء »�صيء اآخر« خمتلف يف اجلوهر عن الراأ�صمالية. 

�صالحات اجلزئية ل تعالج اعطاب م�صرية التنمية، واحلل يف اعتماد خيار  }  الإ

خمتلف، خيار »التمحور على الذات«. وخوفًا من الوقوع يف فخ النغالق، 

بعيد  املقرتح  خيارها  اأن  للتاأكيد  ت�صعى  والثقافة،  وال�صيا�صة  لالقت�صاد  القاتل 

الر�صوخ  بني عدم  الو�صط  اخليار  هذا  ولكن  وتاركية«.  »الأ مفهوم  متامًا عن 

يف  التحقيق  م�صتحيل  الوتاركية  ظلمة  يف  الوقوع  وعدم  التكيف  ل�رشوط 

�صيغة  يف  التفكري  اإىل  يدفع  �صكال  الإ هذا  حل  القائم.  العاملي  القوى  توازن 

كي  طراف  الأ لدول  فر�صة  مراكزه  تناق�صات  توفر  قطاب«،  الأ متعدد  »عامل 

تتحرر من قب�صة الهيمنة، وت�صق طريقها اإىل التنمية. هنا يطرح م�صاجلو هذه 

طراف  الأ �صعوب  العملية، ودور  لهذه  الزمني  املدى  ال عن  ال�صوؤ الطروحة 

فيها، والربامج املوقتة املمكنة يف هذا »الثقب« الزمني الطويل. الن يكون من 

الجدى امل�صي يف برامج تكيف واقعية يف انتظار –او بدل من انتظار- حتقق 

م�رشوع عاملي بهذا الت�صاع؟

على  القادرة  القوى  بناء  اآلية  مع  النظري  الهدف  الطروحة  هذه  يف  يرتابط   {

النظام  مع  تتعار�ص  اجتماعية  لقوى  �صيا�صي  تعبري  تبحث عن  لذلك  حتقيقه. 

النق�صام  �صيغة  يتجاوز  وهو  التابعة.  املحلية  ال�صلطة  وقوى  اجلديد  الليربايل 

بني  حتالفًا  ليقرتح  العاملة(  الطبقة   - )الربجوازية  التقليدية  املارك�صي  الطبقي 

امل�صالح  معقد  اجتماعي  خليط  وهم  طراف،  الأ دول  يف  النظام  »�صحايا« 

التاريخية املميزة لطبيعة  والتطلعات، والنتماءات، وم�رشوط باخل�صو�صيات 

التحالف  هل  العملي:  ال  ال�صوؤ يطرح  وهنا  ومنطقة.  بلد  كل  يف  ال�رشاع 

يا موحدة ل�صرتاتيجية  الوطني ال�صعبي املقرتح تعبري عن برنامج عمل اأم عن روؤ

ن�صالت  خال�صة  اأم  بالحرى(  حزب  )م�رشوع  حزب  هو  هل  مواجهة؟ 

هداف  الأ بني  ولويات  الأ تتعار�ص  حني  العمل  ما  �صتى؟  جمالت  يف  موزعة 
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�صالمية؟ هل  هداف الجتماعية، كما يف حالة بع�ص التيارات الإ ال�صيا�صية والأ

خذ م�صاحلها  التحالف، وكيف توؤ اأطراف الربجوازية جزء من  ت�صكل بع�ص 

اخلا�صة يف العتبار؟

} تتمتع هذه النظرية بحيوية فكرية ا�صتثنائية تنبع من الربط بني الهدف النظري 

اإىل  بنية حتليلية، دعوة  اإىل كونها  �صافة  بالإ لتحقيقه. فهي،  العملية  والو�صائل 

النخراط يف العمل الجتماعي والن�صال ال�صيا�صي، على غرار ما كانت عليه 

لكنها  العميقة.  املجتمعات  م�صالح  من  النابعة  �صالحية  الإ الدعوات  دائما 

الي�صاري  الفكر  على  بحدة  مطروحًا  بات  الذي  ال  ال�صوؤ تفادي  ت�صتطيع  ل 

امللكية  عن  البديلة  امللكية  ب�صيغ  وهواملتعلق  خ�صو�صًا،  واملارك�صي  عمومًا، 

اخلا�صة التي »تنتج وتعيد على الدوام اإنتاج الراأ�صمالية« بح�صب تعبري لينني. 

هل من فائدة ترجى من العودة اإىل التاأميم بعد كل املعاناة التي رافقته؟ وهل 

لالقت�صاد وهيمنتها على  الدولة  احتكار  �صيئات  تتجاوز  هناك �صيغة جديدة 

املجتمع بالتايل؟
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الف�سل الرابع

عقبات اأمام التنمية

جوانب  على  العربي  للعامل  املقرتحة  �صالحية  الإ ى  والروؤ املبادرات  ركزت 

قناعات  وفق  ولويات  الأ ت�صنيف  وجرى  التنمية.  موجبات  من  متعددة 

تتفاوت  ان  طبيعيا  وكان  املبادرات.  بهذه  تقدمت  التي  طراف  الأ وم�صالح 

ولويات بني مبادرة واأخرى نظراً اإىل املنطلقات النظرية والعملية التي ي�صتند  الأ

بكل  مبادرة واحدة  اإل حتيط  اأي�صًا  امل�صاريع، كما كان طبيعيا  ا�صحاب  اليها 

العنا�رش والعوامل الفاعلة يف عملية التنمية. فاجلهات القت�صادية واملالية الدولية 

القت�صادي،  النمو  اآليات  تطوير  على  مقرتحاتها  ركزت  الدويل-  –كالبنك 
الكابحة  والثقافية  ال�صيا�صية  اجلوانب  كبري  حد  اإىل  مغفلة  نظرها،  وجهة  من 

اجلانب  العربية  الر�صمية  املقرتحات  ت�صخم  حني  يف  النمو،  لهذا  املحفزة  اأو 

جلم  يف  رهاب،  الإ وخماطر  والداخلية،  قليمية  الإ النزاعات  كدور  ال�صيا�صي، 

امل�صار التنموي وابطائه. واختالف النظرة اإىل دور العوامل املختلفة يف عرقلة 

التنمية لي�ص م�صاألة حمايدة، بريئة، نابعة من مقت�صيات التحليل، وزوايا املعاينة، 

ولية العرقلة على  لقاء م�صوؤ بل جزء من لعبة م�صالح، حيث ي�صعى كل طرف لإ

اجلانب الذي يرغب يف تغيريه:

�صموًل  كرث  الأ املبادرات،  بني  من  هو،  املتحدة  مم  لالأ منائي  الإ الربنامج  تقرير 
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ومو�صوعية، يف اآن معًا. واختيار ثالثة مو�صوعات رئي�صية حتت عناوين احلرية، 

خرى، و�رشورات التجاوز  واملعرفة، ودور املراأة ل يعني اإغفال عنا�رش العرقلة الأ

يف ميادين القت�صاد، والثقافة، وال�صيا�صة العامة، لكن اإطار مو�صعة امل�صاألة يرت�صم 

ولويات الثالث، بح�صب ت�صور وا�صعي التقرير.  يف هذه الأ

الكثرية  الثانوية  العناوين  املبادرات،  عر�ص  �صياق  يف  الورقة،  هذه  تناق�ص  مل 

املت�صمنة يف هذه املبادرات نف�صها، ومع رغبات وا�صعيها يف الرتكيز على ق�صية 

دون اأخرى، لعتبارات تتعلق مبو�صوعية البحث، واملناق�صة العلمية. لكننا �صنقدم 

يف هذا اجلزء من البحث عر�صًا موجزاً لعدد من الق�صايا التي ت�صكل يف نظرنا 

عراقيل اأ�صا�صية للتنمية املطلوبة ولبناء حكم ر�صيد يف الدول العربية.

1( طبيعة ال�سلطة يف العامل العربي
هو  ول  الأ اأ�صا�صية:  م�صادر  ثالثة  من  املنطقة  يف  ال�صتثنائية  ال�صلطة  اأهمية  تنبع 

�صا�صي  موقع الدولة يف القت�صاد الوطني. فالقطاع العام ل يزال ي�صكل الثقل الأ

يف احلياة القت�صادية. يف البلدان النفطية، لي�صت الدولة هي املالك الوحيد للرثوة 

كرب يف ال�صناعات ال�صتخراجية والتحويلية.  النفطية وح�صب، بل هي الفاعل الأ

ول يف القطاع  النفطية، الدولة هي امل�صاهم الأ خرى، غري  البلدان الأ يف معظم 

�صمدة الزراعية واملنتجات  لت، املعدات الكهربائية، الأ ال�صناعي – الن�صيج، الآ

الثاين،  واملياه.  والت�صالت،  كالكهرباء  رئي�صية  وقطاعات خدماتية  الكيماوية 

هذه  يف  اخلا�ص  للقطاع  �صعيفة  م�صاهمة  جند  العام  القطاع  قوة  مقابل  اأنه  هو 

القطاع ن�صاطاته يف جمالت  – حيث يركز هذا  قليلة  با�صتثناءات  – اإل  امليادين 

وهذا  واملوا�صالت.  والنقل  الزراعة  يف  واقل  والعقارات،  واملال،  اخلدمات، 

الختالف يف املوقع القت�صادي يجعل القطاع اخلا�ص – بغ�ص النظر عن حجم 

القرار  التاأثري على  اأ�صعف قدرة يف  وبالتايل  اأكرث ه�صا�صة وتبعية،  ا�صتثماراته - 

حزاب  والأ املدين  للمجتمع  الطويل  التغييب  هو  الثالث،  لل�صلطة.  ال�صيا�صي 

و�صائل  وعطلت  املجتمع،  عن  نيابة  ال�صلطةالقرار  احتكرت  بحيث  ال�صيا�صية، 

الجتماعي  احلراك  عن  بعيداً  نف�صها  اإنتاج  باإعادة  وتفردت  واملحا�صبة،  الرقابة 
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ال�صلطة  بنية  بني  التجان�ص  وباإقامة  املالئم،  بالتجديد  وحده  الكفيل  الداخلي، 

وحاجات املجتمع. 

}  يرتبط امل�صار التاريخي لتطور ال�صلطة يف العامل العربي بخ�صو�صيات ن�صوؤ الدولة 

التي  العثمانية  اخلالفة  وتفكك  وىل،  الأ العاملية  احلرب  بعد  احلديثة.  القطرية 

كانت ت�صم كل املنطقة العربية يف نظام الوليات، ا�صتولت بريطانيا وفرن�صا على 

املنطقة وجزاأتها اإىل دول، وفق ما كان منا�صبًا مل�صاحلها القت�صادية وال�صيا�صية. 

و�صلمت اإدارة هذه الدول اإىل قوى وزعامات حملية تقليدية موالية لها، يف اإطار 

نظام النتداب، الذي اتاح للدول املنتدبة ان تكون �صاحبة ال�صلطة الفعلية. 

يف بع�ص البلدان بخا�صة يف منطقة اجلزيرة العربية، ا�صتمرت هذه القوى يف 

ال�صلطة حتى بعد ال�صتقالل، وكونت �صاللت، من ملوك واأمراء و�صيوخ، ل 

تزال حاكمة اإىل اليوم. ال�صلطة يف هذه البلدان متثل، من حيث النتماء، �رشيحة 

العام، بل  تتناوب بوا�صطة القرتاع  اإىل ال�رش احلاكمة، وهي ل  تنتمي  �صيقة 

باآليات الوراثة والتعيني – مع ا�صتثناءات قليلة يف انتخاب برملانات وبلديات. 

بالقت�صاد  مرتبطة  م�صالح  كتل  متثل  فال�صلطة  الجتماعية،  الناحية  من  اأما 

جنبية، من  الريعي الذي تديره، وحلقات التعاون بني ال�صتثمارات املحلية والأ

�ص�صات. والبارز هنا التداخل املفرط، و�صوًل  مقاولني وا�صحاب �رشكات وموؤ

اإىل الندماج، على امل�صتوى املادي، بني قيادات ال�صلطة ال�صيا�صية والفاعلني 

التمثيلية يجب  ال�صلطة وطاقتها  القت�صاديني. واأي درا�صة جدية لطبيعة هذه 

جنبية، اأو  اأن تاأخذ يف العتبار خ�صو�صية هذه املجتمعات، ودور العمالة الأ

الهائل  الفائ�ص  التي ي�صمح بها  التوزيع واخلدمات  اخلارجية، فيها، واأ�صكال 

الناجت عن جتارة النفط وم�صتقاته. 

خرى، تلت مرحلة ال�صتقالل، اأو ترافقت معها، �صل�صلة  }  يف عدد من البلدان الأ

من النقالبات والنظم الع�صكرية حملت اإىل ال�صلطة قوة متثل فئات �صعبية مل 

ال�صلطة من قبل. كان �صغار ال�صباط الذين قادوا احلركات النقالبية  تعرف 

يف م�رش و�صوريا والعراق واليمن وليبيا م�صبعني بالعداء لال�صتعمار واإ�رشائيل، 

التي ازدهرت بعد احلرب  فكار ال�صرتاكية  بالأ القومية، ومتاأثرين  فكار  وبالأ
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العاملية الثانية، نتيجة النت�صار ال�صوفياتي وانطالق حركات حتررية على نطاق 

عاملي. 

تثبيت  ول،  الأ رئي�صية:  اجتاهات  اأربعة  يف  اجلديدة  ال�صلطة  طموحات  تركزت 

ال�صتقالل، الذي مل يتحقق اإل على امل�صتوى ال�صيا�صي، من خالل تقلي�ص الرتباط 

دارة القت�صادية.  القت�صادي بالدول الغربية، وانتهاج �صبيل خمتلف عنها يف الإ

الثاين، حترير فل�صطني، التي �صكل اغت�صابها وت�رشيد �صعبها واإقامة دولة اإ�رشائيل 

الذين  الع�صكريني  بخا�صة  العرب،  مل�صاعر  دائمًا  حتديًا  اأر�صها  من  جزء  على 

�رشائيليني �صنة 1948. الثالث، حلم الوحدة  هزموا يف املواجهات ال�صغرية مع الإ

العربية، التي اعترب قادة النقالبات اأنها هي احلالة الطبيعية، النابعة من عمق التطور 

التاريخي والثقايف، واأن حالة الت�رشذم �صيغة موقتة فر�صتها القوى ال�صتعمارية 

نتاج الكبرية،  املت�صلطة. والرابع، اإعادة توزيع الرثوة، من خالل تاأميم مرافق الإ

وتق�صيم امللكيات الزراعية الكبرية وتوزيعها على الفالحني. 

بقوى  املحاطة  وهي  لكنها،  حقيقية.  اجتماعية  قوة  متثل  نظمة  الأ هذه  كانت 

الثقة  �صعيفة  الوا�صل«،  »اجلندي  بعقدة  حمكومة  كانت  كربى،  مت�صارعة 

املوثوقة،  المنية  جهزة  الأ اإىل  فا�صتندت  لها،  الجتماعي  وبالدعم  مب�رشوعيتها، 

ف�صل  ومع  حلكمها.  اأ�صا�صا  تعتمدها  ان  بدل  الجتماعية  احلركات  وغيبت 

�صعارات حترير فل�صطني والوحدة القومية نتيجة توازنات قوى دولية واإقليمية، 

هداف ال�صيا�صية التي قام عليها  يديولوجية والأ وبدا النظام فاقدا للمرتكزات الأ

ا�صال. تظافرت هذه العوامل لتنتج حتوًل داخليًا خطرياً. ففي مواجهة التململ 

اإىل �صلطة قمع  النظام يتحول  بداأ  الع�صكرية وال�صيا�صية  الهزائم  الداخلي، واأمام 

�صاملة، وارتدت الفئة احلاكمة اإىل حالة دفاع مغلق عن �صلطتها، وراحت تبحث 

تنموي  بربنامج  النهو�ص  بدل  والنفوذ  الرثوة  يف  الفئوية  مطاحمها  اإ�صباع  عن 

للمجتمع. 

}  نخل�ص من هذا العر�ص ال�رشيع للنمطني ال�صلطويني ال�صائدين يف العامل العربي 

نظمة اليوم انف�صلت عن القاعدة  اإىل القول باأن كتل امل�صالح التي باتت متثلها الأ

تعد عالقة تكامل  ال�صلطة واملجتمع مل  العالقة بني  واأن  الوا�صعة،  الجتماعية 
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دميقراطي  اإ�صالح  اإىل  ال�صعبية  كرثية  الأ توق  بني  تناق�ص  عالقة  بل  وتناغم، 

ال�صلطات  تتعامل  لذلك  تغيري.  اأي  من  نظمة  الأ عدالة، وخوف  اأكرث  وتنمية 

العربية مع املبادرات الدولية واملحلية مب�صتوى عال من من اخلدر والرتدد. فهي 

ها،  �صالح، بخا�صة عندما يقرتحها ا�صدقاوؤ ل ت�صتطيع ان ترف�ص علنا مبادئ الإ

وداعموها يف الوليات املتحدة واأوروبا، لكنها ل ت�صتطيع ان حتققها خوفا 

من عجزها عن مواجهة النتائج. فهي تلجا اإىل النتقائية، واملراوغة، وك�صب 

الوقت، وحتاول يف الوقت نف�صه، اقتنا�ص ما ميكن اأن يزين �صورتها يف نظر 

الراأي العام، والدول ال�صديقة، من دون اأن ي�صعف قب�صتها املطلقة على القرار. 

ولعل التعبري ال�صدق عن هذه احلال هو اأن القيادات الر�صمية العربية تعرب، يف 

لقاءاتها املختلفة – منتدى امل�صتقبل، مثاًل - عن »�صكرها« ملنظمات املجتمع 

التي تقرتحها، بدل ان تعرب عن »التزامها«  �صالحية  املدين على املبادرات الإ

بتحقيق م�صمون هذه املبادرات. 

2( البنية املجتمعية العربية
ملا  ر�صد  جمرد  بل  العربية،  املجتمعات  لبنية  �صامل  حتليل  بناء  هنا  الهدف  لي�ص 

بع�ص  ر�صيد.  واإقامة حكم  �صالح  الإ لعملية  معيقة  عنا�رش  من  البنية  حتمله هذه 

وبع�صها  ع�رشي،  تطور  مبادئ  ار�صاء  اأمام  عقبة  بذاته،  ي�صكل،  العنا�رش  هذه 

مر  ، واإبقاء الأ خر ي�صاعد ال�صلطات القائمة، ب�صورة غري مبا�رشة، على التلكوؤ الآ

الواقع على حاله، وي�صعف �صغوط القوى الهادفة اإىل تعزيز الدميقراطية وم�صرية 

التنمية ال�صاملة ميكن التوقف اإذا عند ثالث ق�صايا: النق�صامات الطائفية والثنية 

الداخلية، عالقات املواطنة، واملوروث الجتماعي التقليدي. 

} تعي�ص معظم الدول العربية اليوم حالة من عدم التوازن وعدم ال�صتقرار بني 

انفجر  بع�صها  ومذهبية،  طائفية  �رشاعات  هناك  خمتلفة.  اجتماعية  مكونات 

حروبا اهلية دامية وطويلة، وبع�ص اآخر حمتدم ويهدد بالنفجار، وثالث، هو 

تناق�ص كامن ميكن اأن يتحول اإىل احتقان و�رشاع اهلي. من جهة اأخرى، هناك 

اقليات كبرية غري عربية ترفع مطالب متفاوتة، بني احلكم الذاتي واخل�صو�صية 
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الثقافية. �صبب هذا التاأزم ان »الدولة العربية« مل تطرح م�صكلة القليات الدينية 

ب�صورة  جذورها  من  معاجلتها  تتم  لكي  و�صادقة  �صفافة،  ب�صورة  والثنية 

الدول �صفة  بع�ص  ا�صيفت على  اأوىل،  مر�صية، وعادلة، ودائمة. فمن جهة 

الطوائف  م�صاعر  مراعاة  دون  من  ما،  اإ�صالمية  مذهبية  وحتى  �صالمية«  »الإ

خرى. فجرى تكري�ص طق�صي، ظاهري، لل�صعائر على م�صتوى  واملذاهب الأ

احلياة العامة، خالفا ملا يعرفه النا�ص عما يجري يف اخلفاء من خرق للتعاليم، 

التب�صيطي  الفهم  ادى  ثانية،  �صالمية ال�صلية. ومن جهة  الإ الت�صامح  وملبادئ 

التيارات  �صعارات  يف  هو  كما   – القومية  والوحدة  للعروبة  وال�صطحي 

لديها  اإح�صا�ص  وتكون  الثنية،  قليات  الأ نفور  اإىل   - القومية  حزاب  والأ

اأي�صًا  اإىل الدولة والكيان الذي حتمل هويته. وهنا  بالتهمي�ص، وعدم النتماء 

لعبت املمار�صات ال�صلطوية، واخل�صاع الق�رشي، والتنكر للحقوق امل�رشوعة، 

دوراً مهمًا يف زعزعة ال�صتقرار النف�صي، وتاليًا الجتماعي وال�صيا�صي لدى 

اأو  القومي  الفئات ويف املجتمع برمته. مل تكن الختالفات يف النتماء  هذه 

املذهبي لت�صكل عقبة اأمام التناغم الجتماعي يف الدولة العربية احلديثة – كما 

مة انطلقت من  كانت يف زمن الزدهار الغابر - لو اأن النظرة اإىل املجتمع والأ

مبداأ دميقراطي يعترب التنوع والتعدد حالة طبيعية، ويتعامل معها على انها اغناء 

ايا من القليات يف  العامة، بخا�صة ان  اإىل احلالة  ثقايف ت�صيفه اخل�صو�صيات 

ال�صيا�صي اخلا�ص، ول  بناء كيانه  اإىل  يتطلع يف ال�صل  العربية مل يكن  البلدان 

كرثية. اليوم، مع اأزمة الدولة  ميتلك م�رشوع خروج عن الدولة، اأو حتى عن الأ

امل�صاألة  ت�صكل  الواحدة،  القومية  الدميقراطية  الدولة  فكرة  وابتعاد  القطرية، 

الثنية واملذهبية م�صكلة ذات بعدين: فهي عامل تهديد خطري للمجتمع، فيما 

لة اتخذت �صيغة �رشاعية مفتوحة على احتمالت التدخل اخلارجي، وخمرتقة 

ل�صقف الدولة، من جهة، وعامل ا�صعاف للفعل الجتماعي، فيما لو لنغلقت 

تقدم  اأجل  من  العام  العمل  امل�صاركة يف  نف�صها، وعزفت عن  على  القليات 

العادل والعاقل لهذه  ثانية. ومبقدار ما ي�صكل احلل  املجتمع برمته، من جهة 

غياب  يف  ا�صتمرارها،  ي�صكله  ما  مبقدار  ال�صاملة،  التنمية  يف  اإ�صهامًا  امل�صاألة 
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وتكري�ص  للجهود،  وتفتيت  امل�صرتك،  للعمل  عرقلة  من  الر�صينة،  املعاجلات 

لالنق�صام. 

الجتماعية،  البنية  م�صاألة  يف  الثانية  الق�صية  وهي  املواطنة،  بعالقات  نق�صد   {

مر يف معظم الدول  �صبكة العالقات بني الفرد والدولة، كما هي يف واقع الأ

عنوانني  اإىل  نتطرق  وهنا  جمردة.  قانونية  اأو  نظرية  �صيغة  اأي  يف  ل  العربية، 

اأجل  من  املطلوب  والعمل  والتنمية،  �صالح  الإ عملية  مبا�رشة  ب�صورة  مي�صان 

فراد و�صلوكهم، لي�ص  ول، هو اأن النتماء اإىل الدولة، يف وعي الأ حتقيقهما: الأ

بال�رشة،  تبداأ  الروابط  من  �صل�صلة  بل  وحده،  القانون  يحكمه  مبا�رشاً  انتماًء 

م�صتوى  تبلغ  ان  قبل  قليم،  والإ فاجلهة  الطائفة،  اأو  فالع�صرية،  بالعائلة،  ومتر 

خالقية  الأ منظومته  امل�صتويات  من هذه  واحد  ولكل  العام.  والقانون  الدولة 

مع  وبال�رشورة  متاما  تتطابق  ل  التي  الجتماعية،  وموجباته  وال�صلوكية، 

املوجبات واحلقوق التي ين�ص عليها القانون الر�صمي. وبغ�ص النظر عما يف 

هذا القانون نف�صه من �صوائب، اإل اأن الكم الكبري من املوجبات املفرو�صة على 

املواطن الفرد من خارج القانون جتعل اإح�صا�صه بالنتماء اإىل املجتمع والدولة 

اللذين يحكمهما القانون اإياه ه�صًا وبعيداً، واأحيانًا غري ذي جدوى. وبالتايل 

فراد بني النتماء الوطني، الذي ن�صاأوا  تتكون حالة من النف�صام يف وعي الأ

اإىل  النتماء  وبني  عالم،  والإ الثقافة  وعرب  واملدر�صة،  البيت،  يف  نظريًا،  عليه 

ما هو دون الوطني، كما تفر�صه وقائع احلياة اليومية، والتقاليد، واحلاجات 

بامل�صلحة  ح�صا�ص  الإ من  النتماء  رابطة  يف  الرتاخي  هذا  ي�صعف  احيانا. 

التطلع  حوفز  تعطل  وبالتايل  وال�صيا�صية،  والقت�صادية  الجتماعية  امل�صرتكة 

البحث عن  »الفرد« يف  فيذهب  �صامل،  اجتماعي  نهو�ص  �صبيل  والعمل يف 

حل فردي مل�صكلته الفردية، كما تذهب اجلماعة اإىل حلها اجلماعوي، بعيداً 

فراد واجلماعات« على اختالفها.  عن م�رشوع جامع »لالأ

العنوان الثاين هو اأن اإدراك النا�ص لق�صور ال�صلطة عن القيام بدور الرعاية، وحفظ 

امن املواطنني، وحماية حقوقهم عرب القانون، والق�صاء النزيه، يدفعهم للجوء اإىل 

م�صادر اأخرى »للقوة« من خالل عالقات زبائنية ين�صجونها مع الزعماء والقادة 
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النافذين: خدمة مقابل ال�صوت النتخابي، اأو مقابل اأي خدمة اأخرى. املعادلة 

القدمية ل تزال تتكرر: كلما ت�صاءل دور الدولة وكلما ت�صخمت ادوار �صلطات 

التناق�ص  يف  واحيانا  والد�صاتري،  القوانني  احكام  خارج  متفرقة،  ومرجعيات 

معها. من منطق المور ان يحر�ص زعماء الع�صائر والطوائف على ا�صتمرار هذا 

الو�صع، لكن الالفت اأن ال�صلطات املركزية يف العامل العربي بدل ان يقلقها اخلطر 

البعيد املدى لهذا املنحى التفتيتي فتعمل على حتجيمه، جندها حتاول ان تتكيف 

مع هذه احلالة، واأن توظف نظام »اخلدمات ال�صغرية« هذا يف اآلياتها ال�صلطوية، 

م�صتخدمة اإياه و�صيلة اإ�صافية يف جلم عوامل التململ، و�صبط احلراك الجتماعي، 

وخنق الدعوات اإىل التغيري. اأما على امل�صتوى الفردي فاإن تعزز النتماء اإىل ما هو 

دون الدولة والوطن يجعل املواطن »بطاقة ولء« لهذه الزعامة املحلية اأو تلك، 

رادة والقرار، وتابعًا عاجزاً عن ممار�صة اأي ن�صاط ايجابي.  م�صلول الإ

وىل  } على م�صتوى الثقافة الجتماعية املوروثة يهمنا الرتكيز على م�صاألتني: الأ

�صالمية متيزت مبوقفني من  هي م�صاألة الطاعة. من املعروف ان الثقافة العربية والإ

�صالمية كان معيار هذه العالقة  عالقة املحكوم باحلاكم. يف بدايات الدعوة الإ

على  للتمرد  كثرية  دعوات  وكانت  ال�رشيعة.  باأحكام  والتزامه  احلاكم  عدالة 

الظلم تنطلق من افواه �صحابة الر�صول، وخلفائه القربني. يف املرحلة الالحقة، 

�صالمي يتجه اإىل  وبعد ا�صتقرار نظام اخلالفة الوراثية، اأ�صبح معظم الجتهاد الإ

امل�صلمني. هذا  ال�رشاع بني  الظامل خري من  احلاكم  اإن  القول  »الفتنة«،  رف�ص 

املنحى تكر�ص يف معظم الدعوات ال�صلفية، واأ�صبح جزء ع�صويا من املوروث 

ان  ورغم  �صالمي.  الإ العام  الراأي  من  وا�صعة  اأو�صاط  لدى  الثقايف-ال�صيا�صي 

اأي اجتهاد  تتعار�ص مع  �صلمية، ل  بو�صائل  تغيري احلاكم، خا�صة  اإىل  الدعوة 

اإ�صالمي، اإل اأن املناخ ال�صلفي التقليدي يف�صل عدم الدخول يف نزاعات حول 

مر« من امل�صلمني وت�صحيح اخطائهم مبا  ال�صلطة، ويختار غالبًا »طاعة اأويل الأ

يتي�رش من القول والعمل. امل�صاألة الثانية، هي تر�صخ العالقات البوية ومبادئها 

طار تظل الثقافة ال�صائدة مطبوعة بب�صمات  يف ال�رشة واملجتمع. ويف هذا الإ

التقليد التاريخي وحتمل نظرة اإعالء الرجل، ونظرة دونية اإىل املراأة. خطوات 
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زمة الجتماعية، وبخا�صة  كثرية وكبرية حتققت على هذا امل�صتوى. اإل اأن الأ

م�صكلة البطالة املتفاقمة تعيق التقدم يف هذا الجتاه، مكر�صة دور املراأة املنزيل 

اجتماعيًا  تهمي�صها  وبالتايل  نتاج،  الإ ميادين  عن  واق�صائها  �صواه،  دون  من 

ونف�صيًا. 

3( معيقات يف الثقافة ال�سيا�سية
حتمل الثقافة ال�صيا�صية يف العامل العربي، ككل ثقافة، عنا�رش متناق�صة، ومتداخلة، 

بع�ص منها موروث حملي، وبع�ص اآخر موروث مكيف ومطعم بتاأثريات ثقافات 

اأخرى، وثالث نابع من املهمات والتحديات ال�صيا�صية التي تواجهها املجتمعات 

كربللثقافة املعا�رشة ت�صكيل وعي جماعي وفردي  العربية اليوم. ولعل الجناز الأ

النا�ص  ووعي  جهة،  من  م�صريها،  �صناعة  على  ال�صعوب  وبقدرة  بالتاريخ، 

حلقوقهم، وم�صاحلهم، من جهة اأخرى. ومبا ان الثقافة ل تنبني اإل يف ال�رشاع 

مبا�رشة  ينبع  العربية  ال�صيا�صية  الثقافة  ميزات  بع�ص  فاإن  وال�صيا�صي،  الجتماعي 

تبلغ  التي  التناق�صات  ومن  املنطقة،  عا�صتها  التي  والزمات  التوترات  حدة  من 

حد اللغاء املتبادل بني اأطراف ال�رشاع، كال�رشاع من اأجل ال�صتقالل، احلروب 

مع اإ�رشائيل، والقمع الدموي الدخلي. واإذا كانت هذه املالحظة �رشورية لفهم 

واقع الثقافة ال�صيا�صية العربية، اإل انها ل تربر ال�صطط، والغلو اللذين ي�صمان بع�ص 

�صالح والتقدم.  عنا�رشها، ويعيقان حتولها اإىل اأداة فاعلة يف م�صاريع الإ

ح�صاب  على  »لل�صعار«  ال�صيطرة  كانت  غالبا،  ال�صائدة  ال�صلطة،  ثقافة  يف   ·
للتعبئة  اأ�صهل  اأداة  ال�صعار  مواجهتها.  و�صبل  للتحديات  املو�صوعي  التحليل 

ل  الذين  وعي  اإىل  الدخول  قريب  يجعالنه  وب�صاطته  و�صوحه  اجلماهريية. 

طاقة لهم على النفاذ اإىل تعقيدات احلياة ال�صيا�صية، وتوازنات القوى وامل�صالح 

نظمة ان توظفها يف  املت�صابكة. ال�صعار ينتج »الع�صبية« الب�صيطة التي تريد الأ

مة«. وحتت هذا ال�صعار كان  التفاف النا�ص حولها للدفاع عن »الوطن« و»الأ

ي�صهل التالعب بالوعي الب�صيط، وت�صوير اأي �رشاع على ال�صلطة اأو خالف 

القومية«  »املعركة  كانت   1967 �صنة  بعد  الوطنية.  اخليانة  مظهر  داخلي يف 
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املعار�صون،  ا�صكت  با�صمها  احلاكمة.  لل�صلطات  الدائم  الهرب  وموجباتها 

وبحجتها – الواقعية اأحيانًا - تقل�صت موارد التنمية، وا�صت�رشت البريوقراطية، 

نظمة، اإىل اليوم، حتاكم، وت�صجن  وعطلت احلياة الدميقراطية. ول تزال بع�ص الأ

اأ�صحاب الراأي املخالف ل�صيا�صاتها بحجة الخالل بالمن القومي اأو »احل�ص 

القومي«. 

ادخال  يف  جتتهد  مل  العربية  ال�صيا�صية  القوى  املفاهيم.  اجتزاء  الثاين،  اخللل   {

الثقافة العميقة، التي عمل عليها بجد كبري ق�صم مهم من املثقفني العرب، يف 

ميادين ن�صاطها النظري. فاختار معظمها �صيغا تب�صيطية وم�صطحة يف معاجلة 

م�صكالت معقدة. تبدو هذه امل�صكلة وا�صحة يف ت�صدي غالبية قوى الي�صار، 

نظمة ال�صيا�صية احلاكمة، والظواهر  مثاًل – املارك�صي وغريه - لتحديد طبيعة الأ

الداخلية وعلى  العاملي، والتناق�صات الجتماعية املعا�رشة  النظام  اجلديدة يف 

الطبقي،  ال�رشاع  نوع  من  العامة،  املقولت  فاأ�صبحت  العاملي.  امل�صتوى 

واحلتميات التاريخية، وال�صتقالل القت�صادي، والن�صال �صد التبعية، عناوين 

خا�صة  مقاربة  اإىل  حتتاج  موقع  يف  ومتحي�ص،  تدقيق  بال  ت�صتخدم،  جامدة 

على  والي�صار،  اليمني  –يف  العربية  ال�صيا�صية  القوى  معظم  تبذل  مل  ومتميزة. 

الجتماعي  ال�رشاع  حقيقة  لفهم  ال�رشوري  اجلهد  الرمزي-  التب�صيط  �صبيل 

ولويات الوطنية اخلا�صة بها.  العاملي يف اإطار احلرب الباردة، ومل تدرك بالتايل الأ

فكانت اإما تنحاز انحيازاً كاماًل اإىل اأحد املع�صكرين، اأو متار�ص انتهازية ق�صرية 

النظر يف اللعب على التناق�صات، ويف احلالتني كانت ال�صحية ا�صرتاتيجيات 

التنمية الوطنية الرا�صخة والبعيدة املدى. 

اآخر مار�صته قوى عديدة هو  التب�صيط والجتزاء مفهوم  يبتعد عن مفهوم  } ل 

هداف العامة التي طرحتها نظريات اإن�صانية  �صقاط النظري. فتحت تاأثري الأ الإ

وحتديثية كان يجري تبني مقولت ومبادئ، ويتم ن�صخها، وتطبيقها يف ميادين 

ل حتتملها. هكذا ا�صقط دور الطبقة العاملة التاريخي – امل�صتمد من التحليل 

املارك�صي – على طبقة عاملة عربية ل تزال يف طور التكون، وتعي�ص يف منط 

اإنتاجي تتداخل فيه العالقات الراأ�صمالية مبا قبلها. وهكذا ا�صقطت اأي�صًا نظرية 
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�صول العرقية  عراق« يف منطقة مل تعرف مرة ال�صفاء العرقي، ول كان لالأ »الأ

ل�صعوبها دور يف �صعود اأو �صقوط دولها. 

امل�صاألة  هذه  براعم  العلمانية. طرحت  م�صاألة  هو  واحد  مثال  قلياًل يف  ونتو�صع 

يف املنطقة منذ ع�رش النه�صة يف اواخر القرن التا�صع ع�رش. واأثارت مذاك جداًل 

اإل  الراهنة.  العربية  الثقافة  تن�صحب على  امتداداته  تزال  املثقفني، ل  بني  وا�صعًا 

اأن غالبية القوى، امل�صنفة ليربالية يف ال�صيا�صة، ا�صقطت على هذا املفهوم املعقد 

مالمح التجربة اخلا�صة باأوروبا احلديثة وعممته على حالة البلدان العربية. ول 

عن  لل�صيا�صة  ف�صاًل  العلمانية  يرى  من  بني  متناق�صة  بل  �صبابية،  ال�صيغة  تزال 

الدين، ومن يراها ف�صاًل يف القوانني فقط، واآخرين يعتربونها خا�صة حلقل التعليم 

والرتبية. يجري كل هذا التخبط، يف وقت حتتاج املجتمعات العربية اإىل اإجابة 

احلوافز  من  جزء  الديني  ميان  الإ يكون  لكي  العمل  كيف  مركزي:  ال  �صوؤ على 

�صالح، والدميقراطية، والق�صاء على التخلف.  خالقية والثقافية من اأجل الإ الأ

الن�صف  العربية خالل  ال�صيا�صية  الثقافة  فائقة يف  قوة  يديولوجيا  الأ اكت�صبت   {

يديولوجيا هنا البنى النظرية املجردة  الثاين من القرن الع�رشين. والق�صد من الأ

التي ت�صتمد م�صداقيتها من منطقها النظري ذاته، ومن دون الحتكام اإىل اأي 

واقع جتريبي. واإذا كان التاريخ ل يتقدم اإل مبزاوجة دائمة بني احللم والت�صوية، 

هداف والقدرات، فاإن الثقافة ال�صيا�صية العربية كانت اجمال تبالغ يف  بني الأ

قدرة احللم على ح�صاب القدرة الواقعية. اأحد المثلة: كيف تعاملت القوى 

القومية مع ق�صية الوحدة العربية؟ انطلقت هذه القوى من اأر�صية تعترب الوحدة 

وامل�صري،  والدين  والنتماء،  واللغة،  التاريخ،  تفر�صها حقائق  بديهية  م�صلمة 

وامل�صالح - »اأمة واحدة وخالدة« - واأن حتقيقها ل يحتاج اإل اإىل »م�صاحلة« 

اأعقد  امل�صاألة  اأن  اأثبت  التاريخ  لكن  يقت�صيه.  ما  وفق  وال�صري  الواقع  هذا  مع 

النفوذ،  اإىل  بكثري. وتبني ان اختالف امل�صالح، وتوزنات القوى، والطموح 

والنزاعات ال�صيا�صية والفكرية اقوى وافعل من املراهنة على ال�صياق »الطبيعي« 

للتاريخ. وادى عدم تب�رش العديد من القوى ال�صيا�صية يف كيفية معاجلة م�صاألة 

الوحدة، وحرق املراحل، على امل�صتوى النظري، وجمافاة الواقعية يف التعامل 
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املعيقة، كل هذا  العوامل  لدرا�صة  املتعمد  املو�صوعية، والهمال  ال�رشوط  مع 

ادى اإىل ت�صعيب اإمكانيات حتقيق الوحدة، رغم احلاجة امللحة مو�صوعيا اإىل 

توثيق عالقات التكامل بني البلدان العربية. 

مو�صوع  يف  �صالمية  الإ ال�صيا�صية  القوى  بع�ص  مناق�صة  ميكن  نف�صه  املنطلق  من 

�صالمية«. فهذه القوى تتعامل مع م�صاألة �صيا�صية  »حترير فل�صطني واملقد�صات الإ

قليمية. ويف جوانبها الع�صكرية وال�صيا�صية، من  معقدة يف ابعادها الدولية، والإ

موقع اأيديولوجي ب�صيط وهو جوب ان يتغلب احلق على القوة. ول خطاأ يف املبداأ 

نف�صه، بل يف املار�صة ال�صيا�صية التي ت�صتولدها القوى املذكورة من هذا املبداأ. فاي 

نه  تراجع، هنا، ومهما كانت ظرفية ودواعيه هو موقف مدان اأخالقيًا ودينيًا، لأ

انتقا�ص من م�رشوعية مطلقة، ومن حق كلي. لذلك ل ينظر اإىل الت�صوية كمرحلة 

انتقالية تفر�صها �رشوط حمددة، اأي ل ينظر اإليها كفعل �صيا�صي بل كتقاع�ص عن 

القيام بالواجب حتى النهاية. 

عالم. فهو و�صيلة تعميم  } احلديث عن ال�صيا�صة يجر حكما اإىل احلديث عن الإ

وا�صتعداداتها،  وعيها،  ت�صكيل  وبالتايل  للنا�ص،  ومتليكها  واملواقف،  املفاهيم 

وحوافزها. ولقد بات احلق باملعرفة ال�صادقة وال�صحيحة ركنا من اركان التنمية، 

عالم ال�صيا�صي العربي  ن�صان املعا�رشة. الإ ومبداأ على لئحة مبادئ حقوق الإ

اليوم، الذي اأ�صبح مع الف�صائيات قوة يح�صب ح�صابها، وهو م�رشح �رشاع 

حاد بني قوى ال�صلطة واملال من جهة، وبني قوى التعبري احلر، والدميقراطي، 

العامل  يف  �صلطة  اأي  ت�صعى  اأن  الطبيعي  من  اأخرى.  جهة  من  امل�صتقل،  املدين 

عالم، ومن الطبيعي اأن ي�صعى له �صادة املال  لك�صب الراأي العام من خالل الإ

املو�صوعية،  معايري  احرتام  ب�رشط  والقت�صادية  ال�صيا�صية  م�صاحلهم  �صبيل  يف 

عالم مك�صوف  وحرية التعبري، ومنع الحتكار. امل�صكلة يف العامل العربي ان الإ

ومعر�ص اأكرث من اأي منطقة اأخرى يف العامل، اأما ب�صبب غياب القوانني التي 

لكنها تالحقهم  قوانني،  ب�صبب وجود  اأو  عالميني،  الإ عالم وحتمي  الإ تنظم 

اأي حرية   - ولة«  امل�صوؤ »احلرية  مبادئ  انتهاك  ب�صبب  تارة  ان حتميهم،  بدل 

�صباب مت�ص المن القومي اأو الوحدة  نظمة ح�رشاً - وطوراً لأ الدفاع عن الأ
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عالمية ب�صورة دائمة احل�صور  الوطنية...الخ. واإذا كان مطلب الدميقراطية الإ

ن  لأ فذلك  العربية،  املدين  املجتمع  ملنظمات  الطويلة  املطالب  لئحة  على 

عالمي باملوقف امل�صتقل،  املجتمع املدين هو ال�صمانة الباقية للدفاع عن حق الإ

والتعبري عنه بال قيود. 

4( اإ�سكالية الدميقراطية
بداية  يف  العامل  �صهدها  التي  الكربى  التحولت  منذ  وحتديداً  �صنوات،  منذ 

الكلمات  اأكرث  بني  الدميقراطية  كلمة  اأ�صبحت  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات 

تداوًل يف اخلطاب ال�صيا�صي العربي. 

الثقافة  اأن غزارة ال�صتخدام لي�صت بعد مرادفًا لتجذر هذا املفهوم يف عمق  اإل 

العربية. اأما على امل�صتوى العملي، فاإذا كنا نق�صد بالدميقراطية جملة املبادئ التي 

كرثيات،  كرث تنا�صبًا مع ما تعرب عنه الأ ون ال�صلطة واملجتمع، بال�صورة الأ تنظم �صوؤ

مبادئ  نبتكر  ن  لأ حمدد،  تاريخي  �صياق  يف  عديدة،  دول  حققته  ما  غرار  على 

نظرية عامة، نزعم اأنها متثل خ�صو�صية عربية اأو اإ�صالمية يف اإدارة الدولة، فمن 

الوا�صح اأن �صجلنا الدميقراطي ل يزال �صديد التوا�صع. ول نق�صد هنا اإغفال معنى 

اخل�صو�صية بالن�صبة اإىل اأي جمتمع. بل تعيني حقيقتها، ودورها يف عملية التطور، 

الدميقراطي،  �صالح  الإ عن  للتخلي  ذريعة  ا�صتخدامها  ل  مو�صوعية،  ب�صورة 

وتاأبيد �صيطرة من هم يف ال�صلطة. 

�صا�صي، ملاذا يعترب احلاكم العربي الدميقراطية خطراً عليه؟ وملاذا تنجح  ال الأ ال�صوؤ

العمل جلعل مبادئ  العام؟ وما  للراأي  التهرب من الحتكام  ال�صلطة عمومًا يف 

احلكم الدميقراطية ثابتة من ثوابت ال�صيا�صة ل ي�صتطيع اأي حاكم اأن يتجاوزها؟ 

)ل يت�صع املجال هنا لنقا�ص م�صاألة الدميقراطية يف العالقات الجتماعية بال�صكل 

الواجب(. 

 5( م�رشوعية ال�سلطة 

} اخل�صو�صية الفعلية لتطور الدول العربية هي اأن الدولة نف�صها - باملعنىاحلديث 
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للدولة - مل تتكون يف �صياق طبيعي داخلي، ب�صبب �صخامة التاأثريات اخلارجية، 

التكون، بني قوى املجتمع القت�صادية  ال�رشاع، يف حلظات  ومل تع�ص خما�ص 

وال�صيا�صية والجتماعية املتناق�صة امل�صالح والجتاهات)التي اتخذت يف بع�ص 

البلدان اأ�صكاًل عنيفة، وحروبًا اأهلية(. وبالتايل مل تعان م�صاعب البحث عن 

م�صالح  �صقف  ما حتت  وطني  اجماع  �صياغة  اأجل  من  ال�رشورية  الت�صويات 

تتملك  مل  نف�صها  الدولة  فكرة  جتاوزها.  بعدم  اجلميع  يلتزم  م�صرتكة  عليا 

امل�رشوعية الكافية بعد، لتكون فوق اأي �رشاع على ال�صلطة، ت�صهد على ذلك 

حدة النق�صامات حول م�صائل النتماء، القومي والديني، وحتول ال�رشاعات 

ولية القوى ال�صيا�صية  ال�صيا�صية اإىل �رشاع على الوجود ذاته. من هنا تبدو م�صوؤ

والجتماعية واملثقفني املتنورين يف القطار العربية م�صاعفة. فمن جهة اأوىل 

ثانية عدم  العليا، ومن جهة  امل�صرتكة  امل�صالح  معرفة �صياغة هذه  بهم  يجدر 

تكرار التجارب امل�صنية التي مرت بها �صعوب وجمتمعات اأخرى. 

اأن  متامًا  املنطقة يدركون  اأكرث و�صوحًا: حكام  امل�صاألة  ال�صلطة  } على م�صتوى 

نظمة  الأ ال�صعبية.  كرثية  الأ واإرادة  العام  الراأي  من  م�صتمدة  لي�صت  �صلطاتهم 

دينية  مبظاهر  م�صفوعة  والتقاليد،  املوروثات  اإىل  ت�صتند  و�صبيهاتها  امللكية 

�صكلية، واىل حالة الن�صياع العام الناجتة عن الرثاء ال�صهل وال�رشيع، واخلدمات 

اأن  تدرك  الوطني  التحرر  مرحلة  ورثت  التي  نظمة  والأ املكثفة،  الجتماعية 

يديولوجية وال�صيا�صية قد تاآكلت، بعد ف�صلها يف حتقيق �صعارات  م�رشوعيتها الأ

التحرير والوحدة والتقدم، واأن الباقي الوحيد هو �صلطة قمعية تلتم�ص احلنني 

اإىل املا�صي التحرري والوطني و�صيلة لال�صتمرار. 

نظمة ببنيتها ذاتها ل حتتمل اأي اإ�صالح دميقراطي فعلي: فالحتكام للتمثيل  هذه الأ

القانون  و�صلطة  ال�صلطة،  موقع  رجح  الأ على  �صيفقدها،  والنزيه  احلر  ال�صعبي 

لل�صلطات  احلقيقي  والف�صل  فراد،  والأ باملجتمع  املطلق  امتيازالتحكم  �صتحرمها 

تعدو  ل  لذلك  دارة(.  والإ الق�صاء  )يف  ال�صمولية  ممار�صة  على  قدرتها  �صيعطل 

�صالحية اأن تكون تنازًل �صكليًا تقدمه اإما حتت �صغط اأو�صاع داخلية  مبادراتها الإ

ما، اأو لتزيني �صورتها يف نظر القوى الدولية الكربى التي تدعم ا�صتمرارها. 
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اأ( �سجل املعار�سة الدميقراطي

�صا�صية م�صكالت واقعية ثقيلة يف مو�صوع  } تعاين تيارات املعار�صة ال�صيا�صية الأ

�صالمية عمومًا ل تزال �صديدة الرتباك يف ت�صديها  التيارات الإ الدميقراطية: 

اإىل  اأم  الدولة  اإىل  �صا�ص  الأ النتماء  وىل هل  الأ م�صاألتني:  اختياراتها يف  حل�صم 

ولوية؟ والثانية هل من  �صالمية وهل من تناق�ص يرتتب على اختيار الأ مة الإ الأ

خوان  �صيغة للتوفيق بني القانون اللهي والقانون الو�صعي؟ اأعلنت حركة »الإ

برز يف العامل العربي، يف مبادرتها  �صالمي الأ امل�صلمون« يف م�رش، وهي التيار الإ

�صالحية، قبولها باملبادئ الدميقراطية املتعارف عليها يف العامل املعا�رش، اإل  الإ

ويعتقد  ب�صاأنها.  خرى  الأ ال�صيا�صية  القوى  تراود  تزال  ل  كثرية  �صكوكًا  اأن 

نظمة العربية، مبعنى اأنه جمرد  البع�ص اأن هذا املوقف ي�صبه اإىل حد ما موقف الأ

خوان املحتمل، وطماأنة اأطراف املعار�صة  تنازل عابر لت�صويغ احتمال جناح الإ

على  �صالمي،  الإ التيار  هذا  �صورة  وتغيري  النجاح،  هذا  مثل  لنتائج  خرى  الأ

امل�صتوى العاملي، الغربي حتديداً. يربر هذه املخاوف ا�صتمرار تبني احلركات 

حتى  ال�رشيعة.  مببادئ  ح�رشاً  املحكمومة  �صالمية  الإ الدولة  لفكرة  �صالمية  الإ

لتو�صيح  الكايف  الثقايف  املدى  �صالمي  الإ ال�صيا�صي  لالجتهاد  يتوفر  مل  ن  الآ

�صيغة الت�صوية مع القانون الو�صعي، يف وقت تظل معه قوى اإ�صالمية اأ�صا�صية 

متم�صكة بثوابت تتناق�ص مع اأي ت�صوية من هذا النوع. 

التعاطف  اكت�صاب  يف  جنحت  التي  �صالمية  الإ التيارات  ووجهت  املقابل  يف 

حرة  نف�صه  الغرب  اعتربها  التي  الت�رشيعية،  النتخابات  يف  وانت�رشت  ال�صعبي، 

التعاطف  عدم  قل  الأ على  اأو  واملقاطعة،  الرف�ص  من  خمتلفة  بحمالت  ونزيهة، 

والمتعا�ص، ابتداءاً من اجلزائر يف الثمانينيات من القرن املا�صي، و�صوًل اإىل جناح 

حركة حما�ص يف الرا�صي الفل�صطينية، وحزب العدالة يف تركيا، اليوم. ولي�ص 

�صالمية يف املغرب اإذا ما فازت يف  وا�صحًا بعد كيف �صيتم التعامل مع احلركة الإ

النتخابات املقبلة. ل �صك اأن مواقف الرف�ص وحتى الرتدد غري امل�صتندين اإىل اأ�ص�ص 

�صالميني على تثبيت خيار اعتماد الدميقراطية، ناهيك عن  م�رشوعة ل ت�صجع الإ

افقادها الثقة، املهتزة اأ�صاًل، مب�صداقية الغرب يف اعتماد معايري الدميقراطية. 
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}  التيارات القومية، من جانبها، مل ت�صتطع اأن تزيل اللتبا�ص الكبري الذي حكم 

ناهيك  بينهما.  الواقعية  املعادلة  تقيم  اأن  ول  والقومية،  القطرية  بني  ولدتها 

اعتماد  �صاحة طوياًل عن  والإ للعروبة،  واملا�صوي  اجلانب  الوحيد  الفهم  عن 

املعايري الدميقراطية يف احلكم على املناهج والربامج ال�صيا�صية. فهي، من جهة 

نها يف نظرها قطرية، وموقتة،  مل ت�صاهم يف تعزيزم�رشوعية فكرة الدولة – لأ

ال�صيا�صية  للممار�صة  الالزمة  همية  الأ تعر  مل  اأخرى  جهة  ومن   - وم�صطنعة 

ولوية دائمًا يف مكان اآخر )املعركة القومية اأو مواجهة  الداخلية لل�صلطة. فالأ

المربيالية اأوالق�صية الجتماعية...(. وفاقم م�صكلة هذه التيارات متاهيها مع 

التي كانت مربر وجودها  اأن تخلت عمليًا عن املهمات  نظمة، حتى بعد  الأ

الق�صية.  با�صم  املجتمع  ت�صادر  قمعية  �صلطات  اإىل  وحتولت  �صابق،  وقت  يف 

ال�صوفياتي، وارتكبت خطاأ  الي�سارية مع الحتاد  حزاب  االأ مثلما متاهت معظم 

اأن تطالب مبزاوجة الدميقراطية ال�صيا�صية  فادحًا يف م�صاألة الدميقراطية. فبدل 

ن دورها احلقيقي هو اأن ت�صكل  وىل م�صاألة ثانوية، لأ والجتماعية، اعتربت الأ

معركة  يف  التيارات  هذه  ف�صل  الراأ�صمايل.  ال�صتغالل  حقيقة  حلجب  قناعًا 

اأن  اأي معار�صة  كد ما كان معروفًا منذ زمن بعيد: ل ت�صتطيع  الدميقراطية يوؤ

اإذا مل تقدم هي اأوًل  تنجح يف اكت�صاب الراأي العام جلانب ق�صية الدميقراطية 

منوذجًا ذاتيًا عن املمار�صة الدميقراطية، واإذا مل تكن الدميقراطية جزءاً ع�صويًا 

�صافة اإىل برناجمها و�صعاراتها.  من بنيتها، وحياتها الداخلية، بالإ

قرب تعبرياً عن  } التيارات الليربالية تعاين �صنفًا اآخر من امل�صكالت. فبو�صفها الأ

املفاهيم ال�صيا�صية والقت�صادية الغربية، وب�صبب من الطابع النخبوي حلركتها 

الوعي  يف  التاأثري  �صعيفة  والثقافية  ال�صيا�صية  الطاقة  هذه  تزال  ل  ون�صاطها، 

اجلماهريي الوا�صع. وهي متهمة، عن حق حينًا وعن غري حق غالبًا، باأنها اأداة 

ترويج للمفاهيم امل�صتوردة من الغرب وبالتايل لل�صيا�صات المربيالية اجلديدة. 

الالدميقراطية،  ال�صلطة  قوى  اإىل  اأقرب  التيارات  هذه  تبدو  اآخر،  جانب  من 

�صالمية  ن تناق�صاتها مع امل�صاريع املعار�صة، بخا�صة الإ ولكن املوالية للغرب، لأ

منها، اأو�صح واأعمق من تناق�صها مع ال�صلطات احلاكمة. وهنا مل تتمكن بعد 
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الجتاهات الليربالية العربية من تو�صيح ال�صورة عن نف�صها. ولعل امل�صاألة اأعقد 

اأخذاً يف العتبار  تتبناه،  الذي  من م�صاألة تو�صيح �صورة، بل تو�صيح اخليار 

اخل�صو�صيات الن�صبية للبيئة العربية. مبعنى اإبراز متايزاتها ال�صرتاتيجية، بخا�صة 

يف  الغربية  ال�صيا�صات  عن  والجتماعي  القت�صادي  اخليار  م�صتوى  على 

املنطقة. 

ب( هل من اأفق؟

حزاب ال�صيا�صية، واحلركات النقابية، واملنتديات  منظمات املجتمع املدين، والأ

القت�صادية مطالبة بالعمل لتحويل املطلب الدميقراطي من هم �صيق ن�صبيًا لدى 

دوائر من ال�صا�صة واملثقفني اإىل مطلب �صعبي، وركن رئي�ص من اأركان اأي تنمية 

�صا�صية مبا�رشة يف امل�رشوع  فعلية. وهذا يقت�صي اأواًل، انخراط القوى القت�صادية الأ

ال�صيا�صي للدولة. ففي تاريخ الدول امل�صتقرة والدميقراطية كان التناق�ص وال�رشاع 

– من جهة، والتناف�ص بني كتل امل�صالح  العمل والراأ�صمال  نتاج -  بني قوى الإ

الكربى من جهة ثانية، هما مف�صال �صياغة الت�صوية التي ولدت لحقًا �صقوف 

امل�صالح العليا امل�صرتكة يف الدولة احلديثة. 

وثيق،  بتعاون  املطالبة  مع  يتناق�ص  ل  وهذا  الدولة.  اإىل  االنتماء  م�ساألة  ثانيًا ح�صم 

و�صع، وتعزيز ال�رشاكة مع اجلوار  ورمبا يف اأفق تكامل اأعمق مع املحيط العربي الأ

�صالمي، ومع اأوروبا ال�صاعية لهذه ال�رشاكة، كما ل يتناق�ص مع النتماء الب�صيط  الإ

�صا�ص اإىل  اإىل ما هو دون الوطني، ب�رشط اإل يتم اأي منهما على ح�صاب النتماء الأ

ليات الدميقراطية، وت�صبح تناق�صات الداخل اأبوابًا م�رشعة  الدولة، واإل تتعطل الآ

للتدخالت اخلارجية. 

النظرة النقدية لليربالية اجلديدة، كما يروج لها  ل يتعار�ص مطلب الدميقراطية مع 

�ص�صات املالية العاملية. الدميقراطية لي�صت ن�صخًا  بع�ص اخلرباء القت�صاديني يف املوؤ

بد. انها  لو�صفات جاهزة، ول م�صاراً وحيد اجلانب، ول �صيغة تولد مرة واىل الأ

عملية ولدة ون�صوؤ م�صتمرين، يتكامالن يف �رشوط تاريخية حمددة. 

القوى العربية بحاجة اإىل حوار يف العمق. لكي تقّيم جتربة غنية ومتناق�صة عا�صتها 
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النقاط، وال�صعارات  منذ ا�صتقالل دولها. بعيداً عن التوظيف املبا�رش، وت�صجيل 

ول حلوار منتج هو اأن تكون الدميقراطية،  التي ل ترتجم اإىل وقائع. وال�رشط الأ

اإىل  متزايداً  مياًل  اليوم  ن�صهد  نحن  ومنهاجه.  معياره  بها،  ال�صلطة  نطالب  التي 

قويًا  اإح�صا�صًا  عينه  الوقت  زماتنا، ويف  لأ امل�صرتك عن حلول  البحث  الرغبة يف 

العربية.  املجتمعات  �صلبياتهما على  والتطرف وتراكمات  العنف  بعدم جدوى 

�صا�ص ل تتقدم.  كل القوى ال�صيا�صية تعي�ص ماأزقًا خا�صًا بكل منها. والق�صية الأ

ول �صبيل اإىل ت�صكيل قوة �صغط وا�صعة، وبالتايل فاعلة، اإل بتوليد مناخ من الفهم 

املتبادل العميق، وال�صتعداد للتالقي على منت�صف الطرق. 

6( منوذجان من النزاعات
التنمية  م�صرية  على  النزاعات  تاأثري  عن  منوذجيًا  م�صهداً  العربي  العامل  يقدم   

�صالح. فهذه املنطقة عا�صت من احلروب وال�رشاعات ما مل تع�صه اأي منطقة  والإ

اإىل احتالل  الثانية. بدءاً من احتالل فل�صطني و�صوًل  العالية  اأخرى منذ احلرب 

العراق، وما بني هذين احلدثني من حروب و�رشاعات داخلية. وبلمحة خاطفة 

كرث عمومية لهذه ال�رشاعات ميكن القول اأن تاأثرياتها تعدت كثرياً  على النتائج الأ

�صعود  اإىل  حداث  الأ هذه  اأدت  فقد  مبا�رشة.  عنها  نتجت  التي  الهائلة  اخل�صائر 

ثر يف حياة املنطقة:  اجتاهني �صيرتكان بالغ الأ

نتاج  والإ التنمية  ح�صاب  على  والدفاع  المن  مل�صائل  ولوية  الأ اعطاء  ول،  الأ  

والتقدميات الجتماعية، بخا�صة يف دول املواجهة مع اإ�رشائيل. فبعد خ�صاراتها 

ون  الع�صكرية املتتالية كر�صت دول املواجهة هذه ق�صطًا وافراً من ميزانياتها ل�صوؤ

النووية  الرت�صانة  عن  الك�صف  بعد  العربي  القلق  وتفاقم  والت�صلح.  الدفاع 

�رشائيلية.  الإ

مع  ا�صاًل  يتجاوب  كان  اجتاه  وهو  ال�صيا�صية.  نظمة  الأ ع�صكرة  الثاين،  والجتاه 

طبيعة القيادات التي ت�صلمت ال�صلطة عرب انقالبات ع�صكرية. لكنه اأ�صبح، ب�صبب 

احلروب، نهجًا ميتلك م�رشوعيته اخلا�صة ومربراته القومية والوطنية. وتدريجيًا 

ال�صتبداد  اأ�صبح  مرحلة لحقة  نظمة، ويف  الأ لهذه  عامة  �صمة  الع�صكرة  باتت 
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ال�صيا�صي وريثًا وحيداً ملرحلة التحرر الوطني امل�رشفة على النهاية. 

ل ميكن لهذه الورقة اأن ت�صتعر�ص كافة النزاعات التي عا�صتها اأو تعي�صها املنطقة. 

منوذجني،  عند  بالوقوف  نكتفي  لذلك  مطولة.  درا�صات  يقت�صي  وحده  فهذا 

احتدامًا  �صد  الأ احلالتان  وهما  العراق،  واحتالل  �رشائيلي  الإ العربي  ال�رشاع 

عمق تاأثرياً على الو�صع العام يف املنطقة.  والأ

 

�رشائيلي اليوم اأ( ق�سية فل�سطني وال�رشاع العربي االإ

هيمنت ق�صية فل�صطني عقودا طويلة على الفكر ال�صيا�صي العربي، وعلى اخليارات 

اإىل  التفاو�ص،  اإىل  امل�صاومة،  اإىل  ال�رشاع،  من  العربية،  للدول  ال�صرتاتيجية 

املراوحة؛ ومن العدوان اإىل الهدنة، اإىل ال�صلطة. ول يزال احلل اجلذري للق�صية 

طراف املعنية به تعلن، حتى وقت قريب، التزامها مببادئه،  معلقا. كانت جميع الأ

لكن، يف املمار�صة، اإ�رشائيل تتمل�ص دائما من امل�صي يف اأي التزام عملي. اليوم 

دخلت قوة جديدة اإىل جبهة ال�رشاع التقليدية بني ال�صلطة الفل�صطينية، واأ�صا�صها 

منظمة فتح التي و�صعت �صيغة الت�صوية يف مدريد واو�صلو، وبني اإ�رشائيل، هي 

�صالمية التوجه، والداعية اإىل اجلهاد ال�صيا�صي والع�صكري �صد  منظمة حما�ص، الإ

الحتالل. 

ال�صلطة،  مع  اتفاقاتها  تطبيق  يف  اإ�رشائيل  مراوغة  ا�صال  حما�ص  �صعود  و�صبب 

واللجنة  املتحدة  مم  الأ ترعاها  التي  ال�صالم  عملية  ل�رشوط  املتوا�صل  وخرقها 

ثغرة، وتبداأ  اإ�رشائيل  تفتح  ال�صالم  فبعد كل خطوة على طريق  الدولية.  الرباعية 

�صاحة  اإىل  النار  كرة  وتعود  ذاته،  النمط  من  فل�صطيني  رد  يقابلها  ت�صعيد  عملية 

برز هنا اقتحام �صارون لباحة امل�صجد الق�صى، كتعبري عن  الت�صوية. ولعل املثال الأ

مريكية. وهذه اخلطوة – التي يرى  �رشائيلي »خلارطة الطريق« الأ رف�ص اليمني الإ

اليمني  نف�صها - دفعت  مريكية  الأ دارة  الإ بالتواطوؤ مع  انها متت  املحللني  بع�ص 

الفل�صطينية  الت�صلب  لقوى  اأعطت  نف�صه  الوقت  ويف  ال�صلطة،  اإىل  �رشائيلي  الإ

وفر �صعبية.  اجلذرية زخمًا �صيجعلها بعد اأربع �صنوات فقط القوة الأ

مور يف نظر بع�ص اآخر - اأن  ومن املقاومات، يف نظر البع�ص – ومن منطق الأ
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اإ�رشائيل نف�صها كانت تعزز، مو�صوعيًا، مواقع قوى الرف�ص الفل�صطينية، من خالل 

�رشائيلي على عمليات حما�ص  اإ�صعافها املتوا�صل لل�صلطة ال�صاعية للت�صوية. فالرد الإ

نف�صها،  حما�ص  اإىل  ل  الفل�صطينية،  ال�صلطة  اإىل  يتوجه  كان  منية  والأ الع�صكرية 

وقت  يف  حتاربها.  اأن  بدل  رهابية«  »الإ عمال  الأ حتمي  ال�صلطة  هذه  اأن  بحجة 

كانت اإ�رشائيل نف�صها متنع ال�صلطة من متلك اأي قدرة على الم�صاك بزمام الو�صع 

مني يف مناطقها.  الأ

الفل�صطيني مرحلة �رشاع داخلي ينذر  اليوم، وبعد ان دخل ال�صعب  من منظار 

�رشائيلية  بخطر كبري، بل بكارثة وطنية، ميكن بناء حتليل »اأقل براءة« لل�صيا�صة الإ

اإزاء الت�صوية. فبناء قوة فل�صطينية مناف�صة لل�صلطة، وتنطلق من موقع رف�ص الت�صوية، 

�رشائيل ولكن الراغبة اأي�صًا يف  من �صاأنه ان يربر، يف نظر القوى الدولية الداعمة لإ

�رشائيلية. اذ يبدو،  �صيغة العتدال والت�صوية يف املنطقة، ا�صرتاتيجية التطرف الإ

�رشائيليني، والراأي العام الداخلي، ومعظم  من خالل ميل الفاعلني ال�صيا�صيني الإ

ال�صحافة، ان الجتاه الغالب هو نحو اليمني، ونحو تعطيل �رشوط احلل النهائي. 

ال�صلطة.  يف  كاميا  حزب  وراثة  اإىل  العمل  حزب  من  اقرب  املتطرف  فالليكود 

و�صط اجلديد، كما تخيله �صمعون برييز »املعتدل«، مل يجد يف  وم�رشوع ال�رشق الأ

ا�صرتاتيجيًا يف تطلعه اإىل م�صتقبل املنطقة  اإ�رشائيل من يرحب به، ويعتمده حموراً 

ودور اإ�رشائيل فيها. 

الذي  الداخلي  �رشائيلي  الإ اجلدال  خامتة  اليوم  ت�صهد  املنطقة  ان  اأي�صًا  ويبدو 

هل  ا�صرتاتيجيني:  خيارين  بني  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  عقد  امتد طوال 

حميطها،  على  واملغلقة  املع�صكرة،  »الدولة-القلعة«،  �صيغة  يف  اإ�رشائيل  ت�صتمر 

اجلاهزة دائما ان تكون خملب �صيا�صات القمع والرتهيب، اأم تختار �صيغة الدولة 

»الطبيعية«، فت�صعى لل�صالم من خالل حل عادل يلبي م�صالح جميع املعنيني به؟ 

اإ�رشائيل  تعد  ومل  طويل،  زمن  منذ  الوديع  �رشائيلي  الإ »احلمل«  ا�صطورة  انتهت 

الغرب.  تعاطف  لك�صب  نف�صها  عن  اخرتعتها  التي  ال�صورة  بهذه  تهتم  اليوم 

القوية،  اإ�رشائيل  اأن تقدمها  التي ميكن  امل�صالح واخلدمات  �صيا�صة  اأ�صبحت  فقد 

رهاب  امل�صفحة اأكرث فائدة، حتى بالن�صبة اإىل الراأي العام، بخا�صة بعد ان اأ�صبح الإ
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رهابية يف  و�صط، منذ ات�صاع نطاق العمليات الإ عنوانا اأمريكيا، وغربيا، لل�رشق الأ

اأوروبا واأمريكا، وعلى الخ�ص منذ 11 ايلول/�صبتمرب 2001. يف ال�صابق كانت 

اإ�رشائيل تتذرع باأن العرب ل يريدون ال�صالم معها. بعد اتفاقيات مدريد واو�صلو 

�صنة 1995-1994 كانت حجتها ان الت�صوية مع القيادة الفل�صطينية ل حتت�صنها 

خرى ول تريد هذه الدول ان تعرتف باإ�رشائيل كدولة. ولكن  الدول العربية الأ

عندما اقرتحت القمة العربية، يف بريوت �صنة 2003، وبالجماع، �صيغة �صاملة 

املحتلة مقابل  العربية  ر�ص  الأ الكامل من  الن�صحاب  اأ�صا�ص  النزاع على  نهاء  لإ

خرية اأي حما�ص للتقاط املبادرة.  اعرتاف عربي كامل باإ�رشائيل، مل تبد هذه الأ

وهي ل تزال اإىل اليوم تراوغ، وتتهرب، حتت مربرات �صكلية واهية. 

قبولها  ان  تدرك  جهة،  من  فهي،  ذاته.  وجودها  عمق  يف  اأزمة  اإ�رشائيل  تعي�ص 

ل  بت�صوية  ير�صى  ل  الذي  الفل�صطيني  ال�صعب  مع  بتعاملها  م�رشوط  املنطقة  يف 

من له قيام دولة قادرة على الوجود وال�صتمرار. ي�صهد على ذلك الف�صل، على  توؤ

بناء عالقات  – اأي  ال�صعبي والر�صمي، الذي ا�صاب عملية »التطبيع«  امل�صتوى 

عادية طبيعية. وهي العملية التي بداأتها بع�ص الدول العربية مع اإ�رشائيل، ا�صتجابة 

لروح اتفاقيات مدريد. 

بني  ال�صكانية  الزيادة  فن�صبة  الدميوغرافيا.  هاج�ص  هناك  ثانية،  جهة  ومن   

ر�ص املحتلة منذ �صنة 1948، مرتفعة للغاية. العرب  الفل�صطينيني، حتى داخل الأ

اإ�رشائيل )7 ماليني(، لكنهم ل  %20 من جمموع �صكان  اليوم ي�صكلون حوايل 

دنى من احلقوق ال�صيا�صية )منعهم من ت�صلم وظائف تنفيذية  يتمتعون اإل باحلد الأ

عالم، حتت  عالية، قيود قانونية �صبيهة بقوانني عن�رشية يف ممار�صة حق التعبري والإ

الدولة«، و�صوى ذلك...(. ومع احتدام املواجهات مع الحتالل  ذريعة »اأمن 

يف مناطق اأخرى، غزة وال�صفة الغربية، يت�صاعف التململ الفل�صط�صني، مهددا 

اإ�رشائيل عاجزة عن فر�ص  بانفجار يف قلب الدميغرافيا ذاتها. هذا الواقع يجعل 

القمع  �صيا�صة  ال�صتمرار يف  عن  نف�صه،  الوقت  وعاجزة، يف  ب�رشوطها،  ت�صوية 

وت�صعيد املواجهة. 

اإدراكًا منها لهذا الواقع، ل جتد اإ�رشائيل خمرجًا اإل بت�صعيد ال�رشاعات بني القوى 
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الفل�صطينية، وتوتري املجتمعات العربية عرب دفع التناق�صات الداخلية اإىل م�صتوياتها 

�رشائيلية اليوم هي على حرب اهلية فل�صطينية. ول تخ�صى،  الق�صوى. املراهنة الإ

اأطراف ال�رشاع  ن كل  يف هذا املجال، من خ�صارة العتدال وفوز التطرف، لأ

�صتخرج منهكة، ممزقة، وعاجزة عن املواجهة، و�صيفقد ال�صعب الفل�صطيني الثقة 

�ص�صات �صلطته امل�صتقلة، و�صيبدو يف نظر العامل اأقل  بكل قياداته، ومقاومته، وموؤ

جدارة من اأن يعطى دولة وا�صتقالًل. 

�رشائيل ان تلعب دور احلكم،  اإ�صافة اإىل ذلك �صيتيح ال�رشاع الهلي الفل�صطيني لإ

خر. وبالتايل تتحول تدريجيًا،  اأو احلليف القادر على ترجيح كفة طرف �صد الآ

يف نظر بع�ص الفل�صطينيني من عدو حمتل اإىل طرف خارج ال�رشاع، ثم لحقًا اإىل 

�صمانة لبقاء ال�صلطة – اأي �صلطة - وعدم تفكك املجتمع الفل�صطيني يف اأتون 

خرية التي جرت يف منت�صف ايار/مايو 2007 يف  احلرب الهلية. ال�صتباكات الأ

قطاع غزة بني منظمتي حما�ص وفتح الفل�صطينيتني، واأ�صفرت عن ع�رشات القتلى 

واجلرحى قد تكون مقدمة لهذه احلرب، وبداية دور تتمناه اإ�رشائيل لنف�صها يف 

عالقتها مع ال�صعب الفل�صطيني، وتخطط للو�صول اليه. ل ميكن اأن يفهم رف�ص 

التعامل  يف  عدوانيتها  تفهم  ان  ول  والدولية،  العربية  ال�صالم  ملبادرات  اإ�رشائيل 

مع ال�صلطة الفل�صطينية التي كانت راغبة فعاًل يف تثبيت الت�صوية املف�صية اإىل احلل 

النهائي، رغم كل م�صاعب هذا امل�صار وتعقيداته، ل ميكن فهم ذلك اإل يف نطاق 

اهلية  حرب  اإما  خيارين:  بني  الفل�صطينيني  ت�صع  جديدة  اإ�رشائيلية  ا�صرتاتيجية 

مدمرة بني طرفني، متعادلني يف القوة واجلماهريية – ما يعني قدرة مت�صاوية على 

ال�صتمرار طوياًل يف احلرب - اأو القبول النهائي ب�رشوط اإ�رشائيل للت�صوية. 

ب( احلرب على العراق

اأنها  مريكية  دارة الأ �صباب التي ادعت الإ اأن الأ اأمام الراأي العام  اأ�صبح مك�صوفًا 

دليل  اأي  يقم  فلم  متامًا.  واهية  اأ�صباب  هي  العراق  على  باحلرب  قرارها  وراء 

– وهذا ما اعرتفت به وكالت  القاعدة  بتنظيم  على عالقة نظام �صدام ح�صني 

ال�صامل،  الدمار  �صلحة  لأ اأثر  اأي  يظهر  مل  كما  نف�صها،  مريكية  الأ ال�صتخبارات 



��

�صباب احلقيقية للحرب مل تكن  بعد اأن مت م�صح العراق من الرب واجلو والف�صاء. الأ

�صباب املعلنة – وهو ما عرب عنه منذ البداية عدد كبري من الباحثني واخلرباء  هي الأ

مريكيني والعرب و�صواهم.  الأ

�صباب بل يف النتائج. لقد مت احتالل العراق بتفرد اأمريكي  امل�صاألة اليوم مل تعد يف الأ

تقريبا، وثم ا�صقاط نظام دموي، قمعي، لكن القتل يزداد يف العراق، والهجرة 

�صنوات  اإىل  القت�صادي يحتاج  تت�صاعف، داخليًا وخارجيًا، وتعوي�ص اخلراب 

طويلة من ال�صتقرار والنمو - امل�صكوك باأن يعم البالد يف املدى القريب. اإذا كان 

الهدف من احلرب اإنقاذ ال�صعب العراقي من الدكتاتورية، فقد القي به يف دوامة 

اأكرث خطورة وترويعًا. 

تغيري  لتبعات  ال�صيئة  دراة  العراقي لالحتالل، والإ ال�صعب  لرف�ص  اليوم، ونتيجة 

ون وامليادين،  النظام ال�صابق، وممار�صات �صلطات الحتالل ذاتها يف خمتلف ال�صوؤ

�ص�صاتها، ةنتيجة النق�صامات الداخلية  والف�صاد امل�صت�رشي يف اأجهزة الدولة وموؤ

من  اأكرب  زمة  الأ اأ�صبحت  املركزية،  »املوحدة«  ال�صلطة  اداء  متاما  تعطل  التي 

مريكية برمتها يف  اأزمة اإدارة البالد، بل اأزمة الحتالل نف�صه، واأزمة ال�صيا�صة الأ

العراق. 

اأو القادمة، ان ت�صحب قواتها من البالد من  مريكية، الراهنة  دارة الأ ت�صتطيع الإ

اأو  عليها،  اللتفاف  ال�صيا�صية ميكن  – اخل�صارة  بخ�صائر كربى  ت�صاب  اأن  دون 

داميا، و�صعدت  العراق �رشاعا مذهبيا  ا�صعلت يف  قد  لكنها تكون  جتاوزها - 

التناق�صات الثنية، املحتدمة منذ زمن بعيد. فالعراق الذي مل ي�صهد، على مدى 

قرون من تاريخه، �رشاعًا مذهبيًا بني ال�صنة وال�صيعة، يجد نف�صه اليوم، وب�صبب 

�صعبه  وحدة  تهدد  مذهبية  حلرب  ا�صتعداد  حالة  يف  زمة،  لالأ واإدارته  الحتالل 

واأر�صه. فحالت النزوح الكثيفة بني املناطق، وعمليات التهجري الق�رشي ت�صاف 

�رشات خطرية على ما  رهابية، وقتل املدنيني البرياء، لت�صكل موؤ اإىل التفجريات الإ

قد ينتظر يف امل�صتقبل. 

مريكي  ومن دون الدخول يف حتليل التناق�صات وال�رشاعات التي فجرها الغزو الأ

قليمي، واملخاوف التي اثارها لدى الدول املجاورة، وم�صاعر  على امل�صتوىل الإ
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التمرد التي ا�صتفزها وحولها اإىل اأعمال مقاومة اأو عمليات اإرهابية، ميكن القول 

ال  ان م�صاكل العرق قد تفاقمت بعد الحتالل بدل ان حتل. وهذا يطرح ال�صوؤ

اخلارج،  من  املفرو�ص  التغيري  ان  وهو  معه  الورقة  هذه  تتعامل  الذي  �صا�صي  الأ

حكومات  وبناء  اإ�صالح  اإىل  دي  يوؤ اأن  ميكن  ل  الع�صكرية،  بالو�صائل  بخا�صة 

ر�صيدة. 

�صالح يف دول اجلنوب،  واإذا كانت الدول الكربى جادة يف م�صاعدة التنمية والإ

ومهتمة باإقامة اأنظمة دميقراطية ف�صبيلها الوحيد دعم القوى الدميقراطية املحلية، 

ال�صاعية للتغيري وال�صغط على احلكومات القمعية والفا�صدة للتجاوب مع مطالب 

القوى  اأعمال حم�صورة مب�صالح هذه  املبا�رش، وفق جداول  التدخل  اأما  �صعوبها. 

دي - على الرجح، اإل اإىل  دِّ – ولن يوؤ الكربى وبت�صوراتها هي للحلول، فلم يوؤ

القوة هي  العدالة ل  اأن  القرار  اآن الوان لكي يدرك �صناع  اإ�صافية.  م�صكالت 

الطريق اإىل عامل اآمن وم�صتقر. 

7( التعاون العربي
ي بحث يف تنمية العامل العربي ن واإ�صالح  يرتدي هذا املو�صوع اأهمية فريدة لأ

باأن  جدير  وهو  وال�صيا�صية.  والجتماعية  القت�صادية  اأو�صاعه  وتغيري  انظمته، 

يخ�ص�ص له تقرير م�صتقل، على غرار التقارير اخلا�صة مبو�صوعات احلرية واملعرفة 

واملراأة. فالتحولت اجلارية على النطاق العاملي، وبروز تكتالت اإقليمية عديدة 

ولويات التنموية. وقد عا�ص العامل العربي جتربتان  ي�صع عنوان التكامل �صمن الأ

انعك�صت  القطري  النغالق  فتجربة  �صلبية.  نتائج  اإىل  كالهما  ادتا  متناق�صتان، 

عليها، يف ظروف  فر�ص  اأو  التوجه  اختارت هذه  التي  الدول  على  بالغ  ب�رشر 

حمددة وخا�صة، كما اأن جتارب »الوحدة« املرجتلة، والفورية بني بلدين اأو اأكرث 

مزيد  اإىل  ما�صة  بحاجة  العربي  العامل  متاما.  منها  يتوقع  كان  ما  عك�ص  اإىل  ادت 

من التعاون والتكامل على جميع امل�صتويات، ولكن ب�صورة مدرو�صة، وخمططة، 

لكي ي�صاعد نف�صه يف اإحداث تنمية �صاملة لكل اأقطاره. وهي عملية، قد يكون 

على  للجميع،  كبرية  مبنجزات  ترتد  انها  اإل  البع�ص،  على  اأثمان  البداية  لها يف 
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كده جميع الباحثني يف هذا ال�صاأن وما تدعو اليه املنظمات  املدى البعيد. هذا ما يوؤ

ال�صعبية، وقوى املجتمع املدين. 

ربعينيات من القرن املا�صي.  الدعوات الر�صمية اإىل التعاون والتكامل تعود اإىل الأ

اإن�صاء �صناديق  العربية ا�صال، ثم يف  الدول  اإن�صاء جامعة  اأ�صا�ص  وهي كانت يف 

طراف.  الأ واملتعددة  الثنائية  والتفاقيات  امل�صرتك،  العمل  وهيئات  التمويل، 

اأهداف و�صيغة  املجال، لكن حتقيق  التقدم يف هذا  بع�ص  اليوم  الو�صع  وي�صهد 

التكامل ل يزال بطيئا ومتعرثا. وذلك يعود اإىل جملة اأ�صباب: 

�صا�صية اأمام  تركز التحليالت القت�صادية التقليدية على فكرة مفادها اأن العقبة الأ

نتاج ال�صلعي. فالبلدان العربية  قيام �صوق عربية م�صرتكة هو �صعف التنوع يف الإ

الزراعي،  نتاج  الإ على  اأو  النفط،  من  �صادراتها  على  اإما  اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد 

وال�صتثمارات  البيئة  نابع من طبيعة  التنوع هذا  وفقر  الن�صيجية.  ال�صناعات  اأو 

مكانيات الكبرية التي ت�صتطيع  العربيني. لكن ا�صحاب هذه الفكرة يتجاهلون الإ

اإحداث  اإمكان  وبالتايل  الت�صنيع،  جمالت  يف  احلديثة  التكنولوجيا  تفتحها  ان 

�صا�ص وهي ان التعاون  تنوع يتجاوز املعيقات الطبيعية. وهذا يحيل اإىل امل�صاألة الأ

يا ا�صرتاتيجية متكاملة.  العربي يحتاج اأوًل اإىل قناعة، واىل روؤ

الندماج،  اأو  التكامل  جتارب  حماكاة  اأن  من  اأخرى  حتليالت  تنطلق  حني  يف 

ون�صخها من بيئات ومناطق اأخرى هي عرقلة اأخرى لحتمالت التكامل. على 

�صبيل املثال القت�صاد على حترير التجارة والتبادل ال�صلعي كمدخل لتحقيق التكامل 

خذ يف العتبار ال�صيا�صات  دي اإىل النتيجة املطلوبة اذ يجب اأن توؤ القت�صادي ل يوؤ

نتاجية برمتها، وربطها باأهداف تن�صيط التبادل التجاري وال�صتثماري وحرية  الإ

حركة الر�صاميل واليد العاملة. 

نظمة ال�صيا�صية دوره يف م�صاألة التكامل،  على م�صتوى اآخر، يلعب اختالف الأ

العربية.  للدول  ال�صيا�صية  البنية  اأن تطال  البعيدة ميكن  اأهدافه  اإذا كانت  بخا�صة 

الوراثية  البنى  تغيري يف  يفر�صه من  قد  ملا  مثال،  اخلليج واجلزيرة  يقلق دول  هذا 

جهزة المنية،  اأنظمة ت�صتند اإىل الأ نظمة احلكم فيها، كما قد يقلق  وال�صاللية لأ

دي اإىل مزيد من التكامل  واآليات القمع وال�صتبداد. اإل اأن اأي اإ�صالح ميكن اأن يوؤ
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نظمة جميعًا. وبالتايل فاإن التغيري هو  مير حكمًا عرب تغيري جذري يف بنية هذه الأ

�رشط جناح التكامل، مثلما قد يكون يف بع�ص احلالت نتيجة له. وتتفاقم م�صكلة 

نظمة باخلالفات ال�صيا�صية الظرفية بني الدول التي تنعك�ص على اأجهزة العمل  الأ

امل�صرتكة القائمة، وجتعلها رهينة مواقف موقتة، وتناق�صات عابرة. 

�صا�ص اأمام تكامل  ولوية. العقبة الأ اإل اأن هذه العتبارات، على اأهميتها، لي�صت الأ

عربي فاعل هي غياب القرار ال�صيا�صي الر�صمي ب�صاأنه. وهذا يتجاوز النظرة اإىل 

امل�صالح ال�صيقة، واحلواجز ال�صغرية التي ميكن اأن تعرت�ص اأي اإجراء، ليطال طبيعة 

القرار العربي ومدى قدرته على التحرر من ال�صغوط اخلارجية. فمن املعروف اأن 

تعزز منعة هذه املنطقة - وهي من اأكرث املناطق حيوية بالن�صبة اإىل الغرب - يجعلها 

اأقل تبعية يف ال�صيا�صة، واأكرث قدرة على التحكم برثواتها النفطية. ناهيك عن اأن 

الغربية  املالية  �ص�صات  املوؤ �صيحرم  املنطقة  داخل  اإىل  العربية  ال�صتثمارات  حتويل 

ال�صخمة  القت�صادية  ال�صفقات  من  للر�صامبل، ويحد  ومتوا�صل  مهم  تدفق  من 

ذات الطابع ال�صيا�صي، من نوع �صفقات ال�صالح املتطور، الذي ل ي�صتخدم يف 

حيان. امل�صي يف مثل هذا اخليار ي�صتلزم قناعة عميقة باأهميته لل�صعوب  معظم الأ

والت�صميم  والداخل،  اخلارج  من  تعرت�صه  التي  امل�صاعب  واإدراك  كافة،  العربية 

على مواجهة التحديات وجتاوزها. 

البعيد  التخطيط  مبداأ  باعتماد  �صتتمثل  القيا�ص  هذا  من  لقرار  املبا�رشة  التبعات 

�ص�صات العربية امل�صرتكة، يف اإطار اجلامعة  املدى يف �صبيل تنفيذه. ما يعني قيام املوؤ

العربية، بدورها العلمي املطلوب. بدل بقائها يف حالة ال�صلل التي تعانيها اليوم. 

البنية التنظيمية لهياكل التخطيط والدرا�صة والبحث متوافرة، ولي�ص من ال�صعب 

�ص�صاتها.  وموؤ العربية  اجلامعة  هيئات  يف  لي�صت  العوائق  منها.  يلزم  ما  تطوير 

ن قرار تفعيلها كناية عن التزام �صكلي ولفظي ل يراد  �ص�صات معاقة اأ�صاًل لأ املوؤ

منه �صوى اإر�صاء الراأي العام، وا�صكات املطالبني بتعاون عربي فعلي. 

ان معنى اخلطة ال�صاملة للتكامل هو معرفة حاجات املجتمعات العربية واقت�صاداتها 

قد  التي  التكاليف  بع�ص  رغم  اأ�صا�صي  هو  ملا  لال�صتجابة  ثانيًا  وال�صتعداد  اأوًل، 

النفوذ  تو�صيع  �صهوات  عن  ثالثًا  والبتعاد  بالتاأكيد،  عابرة  ولكنها  كبرية  تكون 
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�صعف، واأخرياً التعامل احلكيم واملو�صوعي مع  فقر والأ على ح�صاب الدول الأ

عنا�رش  تعزيز  اإىل  العام  التوق  مع  تن�صجم  ب�صورة  املختلفة  البلدان  خ�صو�صيات 

لكل  والثقايف  والجتماعي  ال�صيا�صي  الختالف  وحترتم  والتكامل،  الت�صارك 

منها، وتلتزم متامًا مببادئ الدميقراطية والقانون يف التعاون بني الدول. 

ول �صك اأن مثل هذه اخلطة ت�صتوجب خلق ال�رشوط املالئمة للتبادل وال�صتثمار 

الذي  ال�صتقرار  اإىل  �صافة  -بالإ طالق  الإ على  واأهمها  العربية.  البلدان  داخل 

حتدثنا عنه يف �صياق اآخر - �صيادة القانون ونزاهة الق�صاء. فمن امل�صتحيل ت�صور 

يكن  مل  اإذا  اإنتاجية  �ص�صات  موؤ وبناء  الر�صاميل،  وتوظيف  فراد،  الأ انتقال  حرية 

الت�رشيع �صمانة، والق�صاء مرجعًا اأخرياً. هكذا ت�صبح حماربة الف�صاد، والعتباطية، 

القانون،  حكم  اإقامة  وت�صبح  القت�صاد،  على  ال�صيا�صية  وامل�صاربة  والت�صلط، 

لتحتل موقعًا متقدمًا  فيها الجتماعي وال�صيا�صي والقت�صادي  يتداخل  مهمات 

�صالح والتنمية ال�صاملة.  بني متطلبات الإ
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خامتة

اإن نظرة �رشيعة اإىل ما يقّدم للعامل العربي من مبادرات اإ�صالحّية، ان من جانب 

خارجّية،  وهيئات  دول  جانب  من  اأو  وخارجها،  ال�صلطة  يف  داخلّية،  قوى 

تكفي ل�صت�صعار مدى حاجة العامل العربي اإىل اإ�صالح عميق يف البنى ال�صيا�صية 

�ّص�صات، والهيئات الت�رشيعّية والق�صائّية. وحّتى  والقت�صاديّة والجتماعّية، واملوؤ

من  ت�صتخل�ص  ايجابّية  نقدّية  مراجعة  اإىل  بحاجة  نف�صه  العربي  ال�صيا�صي  الفكر 

الّتجارب ال�ّصابقة العرب ال�رشورّية من اأجل ار�صاء تنمية را�صخة، وقيام اأنظمة حكم 

الدميقراطّية،  اإىل  ترتكز  �صيا�صّية  مب�رشوعّية  وتتمّتع  ال�صعبّية،  الغالبّية  م�صالح  متّثل 

فراد واجلماعات.  وحكم القانون، واحرتام حقوق الأ

والالفت يف هذه املبادرات اأّنها تت�صّمن عنا�رش مت�صابهة كثرية تتكّرر املطالبة بها 

�صالح �صديدة  نظمة العربّية لدعوات الإ منذ عقدين تقريبًا، ما يعني اأّن ا�صتجابة الأ

البطء، واأّن ا�صتمرار املراوحة يف ال�رشوط القائمة هو اخليار الوحيد اّلذي ينا�صب 

التقّدم من خالل حالة الرتباك التي تعي�صها  نظمة. ويظهر عجزها عن  هذه الأ

خ�ّص على امل�صتوى ال�صيا�صي: فهي تخ�صى، من  يف اخليارات ال�صرتاتيجّية، وبالأ

ّن م�رشوعّيتها ال�صيا�صّية لي�صت م�صتمّدة اأ�صاًل  جهة، اأن ت�رشع منافذ الدميقراطّية لأ

اأخرى خمتلفة، جرى عر�صها يف  عنا�رش  من  بل  ال�صحيح،  ال�صعبي  التمثيل  من 

ّدي الحتكام للراأي العام اإىل تغيري �صامل يف ال�ّصلطة  �صياق البحث، وبالّتايل قد يوؤ
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ويقّو�ص املكا�صب اّلتي حّققتها القوى احلاكمة ب�صور م�رشوعة وغري م�رشوعة. 

�صالح والدميقراطّية،  لكّنها تخ�صى، من جهة اأجرى، مواجهة القوى املطالبة بالإ

نظمة وجزءاً من م�رشوعّيتها  ة الدول الغربّية اّلتي تعترب �صنداً مهّمًا لهذه الأ بخا�صّ

�صالح،  الّدولّية. لذلك تلجاأ ال�صلطات العربية اإىل ابراز حما�صتها »اللفظية« لالإ

وتتهرب، يف الوقت نف�صه، من اللتزام العملي مبوجباته. 

فالتقاء  ومتناق�صة.  م�صتتة  �صالح  الإ اإىل  الداعية  املعار�صة  قوى  تبدو  من جهتها 

بني  الكبرية  اخلالفات  يخفي  ل  بالدميقراطية  املطالبة  على  املختلفة  التيارات 

وم�صاريع  ال�صيا�صية،  �صالمية  الإ احلركات  به  تنادي  الذي  املجتمعي  امل�رشوع 

تيارات  بني  التناق�ص  اإن  حتى  خرى.  الأ املعار�صة  قوى  حتملها  التي  التنمية 

وبني  ف�صائلها  بع�ص  بني  التناق�ص  على  احلالت  من  كثري  يف  يتغلب  املعار�صة 

منظمات  القائمة.  الواقع«  مر  »الأ �صيا�صة  توا�صل  ان  نظمة  لالأ يتيح  ما  ال�صلطة. 

ن�صاطيتها،  الذي حققته يف  الالفت  التطور  املدين، من جانبها، ورغم  املجتمع 

وم�صتوى انخراطها، وم�صاركتها الفكرية واملعنوية، ل تزال يف مرحلة البحث 

لل�صلطات  بديل  �صيا�صي  م�رشوع  نواة  هي  هل  مركزي:  ال  �صوؤ على  اجابة  عن 

القائمة، ام جمرد كتلة �صغط تدفع ا�صحاب القرار لعتماد خيارات خمتلفة، اأم اإن 

دورها بلورة وعي �صعبي بامل�صكالت وبطرق حلها. اإن غياب م�رشوع اإ�صالح 

تقدمي فعاًل، ودميقراطي يف العمق تتوافق حوله قوى التغيري هو العقبة الرئي�صية 

– ذات  التنمية  نظمة على �صلوك طريق  اأمام تبلور كتلة �صعبية �صاغطة ترغم الأ

املوا�صفات املعروفة جيداً - اأو تتهياأ لتكون بديال عنها. 

تية من خارج العامل العربي، اكانت من طراز ال�رشاكة  يف املقابل ت�صكو املبادرات الآ

الهيئات  بيانات  اأو  الدولية،  القت�صادية  اجلهات  اأو مقرحات  الورومتو�صطية، 

املختلطة، امل�صكلة من اأطراف عربية وغري عربية، كلها ت�صكو من نواق�ص ونقاط 

�صعف ت�صمح بالتالعب مب�صامينها، وا�صتغاللها. فاملبادرات امل�صار اليها ت�صدر 

خريية.  �ص�صات  موؤ عن  ولي�ص  اأي�صًا،  كربى  م�صالح  وذات  كربى،  جهات  عن 

ولوية ملا يتوافق مع امل�صالح القت�صادية وال�صيا�صية لهذه  ومن الطبيعي ان تعطى الأ

فاإمنا  الالم�رشوط  النفتاح  �صيا�صة  مثاًل،  الدويل،  البنك  يقرتح  عندما  اجلهات. 
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وال�رشكات  الدول  على  كرب  الأ بالفائدة  تعود  عاملية«  »�صوق  تو�صيع  اإىل  يهدف 

العمالقة القائدة مل�صرية العوملة الراهنة، قبل التفكري يف حاجات الدول امل�صتهدفة 

حقوق  انتهاكات  عن  وروبيون  الأ ال�رشكاء  يتغا�صى  وعندما  مبقرتحاته.  مبا�رشة 

ن حاجتهم  ن�صان، ومبادئ الدميقراطية لدى بع�ص �رشكائهم جنوبي املتو�صط فالأ الإ

لء تتفوق على اللتزام باملعايري واملبادئ.  اإىل هوؤ

خذ يف العتبار مثل هذه امل�صائل  واإذا كان مفهومًا، يف ال�صيا�صة الواقعية، اأن توؤ

لدى �صياغات معاهدات، واتفاقيات. واإذا كان مفهومًا اأي�صًا اأن ت�صعى الدول 

اأثمان  لقاء  قليمية  والإ الدولية  اجلهات  مع  معينة  لت�صويات  العربية  طراف  والأ

حمددة، فمن غري املفهوم ان ي�صتمر الر�صوخ والتغا�صي يف م�صاألتني جوهريتني: 

وىل، اإحجام القوى الدولية عن ممار�صة دور فاعل حلل النزاعات يف املنطقة.  الأ

ووا�صح لدى اجلميع، يف الداخل واخلارج، اأن هذه النزاعات عقبة كربى اأمام 

اأي تنمية واي اإ�صالح. املبادرات كافة حت�ص على انهاء ال�رشاعات بخا�صة حل 

ق�صية فل�صطني، وق�صية العراق. كان متوقعًا بعد قمة بريوت �صنة 2003 ومبادرة 

يبداأ  – اأن   2007 الريا�ص  قمة  التاأكيد عليها يف  – واأعيد  اأطلقتها  التي  ال�صالم 

حترك عربي ودويل ن�صيط لل�صغط على اإ�رشائيل كي تقبل مبداأ الت�صوية على قاعدة 

ن، ل يزال املوقف الدويل، عمومًا، ممالئًا  ر�ص وال�صالم والعرتاف. حتى الآ الأ

�رشائيلي، وحمولت اإ�رشائيل ك�صب الوقت يف �صبيل ا�صعاف الطرف  للتعنت الإ

دي اإىل حرب اأهلية  الفل�صطيني، ومتزيق وحدته، وتفجري �رشاعات داخلية قد توؤ

الدبلوما�صية  اأن  هي  واملقلقة  املفاجئة  واملالحظة  اخلطرية.  معاملها  تظهر  بداأت 

دنى من اجلهد املطلوب لكي جتعل مبادرة ال�صالم  ن احلد الأ العربية مل تبذل حتى الآ

العربي  النزاع  قليمية يف  الدولية والإ املواقف  هذه قاعدة معيارية للحل، وحمور 

العراق،  احتالل  ك�صفه  الذي  العربي  النظام  يف  اخلطري  اخللل  بعد  �رشائيلي.  الإ

وبعد عجز مبادرات اجلامعة العربية عن �صياغة ت�صوية اإقليمية – داخلية للم�صكلة 

�رش كا�صف  اللبنانية، ياأتي الق�صور يف التعامل مع مقرتحات القمة امل�صار اليها كموؤ

لتدين الوعي الر�صمي العربي بالتحديات الراهنة وامل�صتقبلية. 

امل�صاألة الثانية، هي النظرة واملمار�صة يف م�صائل التعاون العربي، �صمن ا�صرتاتيجية 
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التكامل القت�صادي التي ترتدد على األ�صنة جميع القادة العرب. هنا اأي�صًا التقدم 

متدنية،  بطاقة  تعمل  العربية  للجامعة  املتخ�ص�صة  �ص�صات  املوؤ البطء.  �صديد 

املعلنة  ثنائية وجزئية، والقرارات  العربية، يف معظمها،  الدول  والتفاقيات بني 

العارفني  بني  اجماع  هناك  اأن  علمًا  التنفيذ.  اإىل  طريقها  بالغة  ب�صعوبة  ت�صق 

والباحثني على اأن التكامل العربي، يف �رشوط العامل الراهنة، هو حجر اأ�صا�ص يف 

اأي عملية تنموية، حتى على امل�صتويات القطرية. فهو اأحد �رشوط احلد من التبعية 

حالة  هي  كما   - ال�صلع  اأحادية  على  العتماد  خماطر  ودرء  للخارج،  املفرطة 

الثابت،  ال�صرتاتيجي،  التعاون  قرار  لكن  الريعي.  – والقت�صاد  النفطية  الدول 

تفتيت  ملحاولت  املواجهة  اإرادة  عنوانه  �صيا�صي  قرار  اأوًل  هو  بدقة،  وامل�صمم 

اليوم.  وت�صتمر  املا�صي  القرن  مطالع  منذ  بداأت  التي  و�صيا�صيًا  اقت�صاديًا  املنطقة 

ومن املعلوم اأن اللتزام مبوجبات هذه ال�صرتاتيجية يرتب نتائج حا�صمة ل يبدو 

اأن النظام العربي الر�صمي قادراً على حتملها حتى النهاية. 



��

مراجع

منائي، كركي،  مم املتحدة الإ تقرير التنمية الب�رشية، �صادر عن برنامج الأ  -1
بريوت، 2005

ن�صانية العربية، اأربعة اأجزاء، املطبعة الوطنية، عمان  تقرير التنمية الإ  -2
 :2002

»نحو اإقامة جمتمع املعرفة«، 2003  .a
نحو احلرية يف الوطن العربي، 2004  .b

نحو نهو�ص املراأة يف الوطن العربي، 2005   .c
و�صط و�صمال اأفريقيا،  التجارة وال�صتثمار والتنمية يف ال�رشق الأ  -3

�صادر عن البنك الدويل، ال�صاقي، بريوت 2004

درا�صات يف التنمية العربية، مركز درا�صات الوحدة العربية، بريوت   -4
1998

و�صط، �صادر عن معهد ال�صالم  الرتويج للدميقراطية يف ال�رشق الأ  -5
 www.usip.org مريكي، تقرير خا�ص الأ

بركات، حليم، املجتمع العربي يف القرن الع�رشين، دار الوحدة،   -6
بريوت 2000

 Giddens Anthony, Les consequences de la  -7
modernite, l’harmatan, Paris 1994



�0

 Amin Samir, Critique de l’air du temps,  -8
 l’Harmatan, Paris 2002

غليون، برهان، اغتيال العقل، ال�صاقي، بريوت 2002  -9
 10- حماد، جمدي، جامعة الدول العربية، �صل�صلة عامل املعرفة، الكويت 

2004
11 - اآلن تورين، ما هي الدميقراطية )مرتجم(، دار ال�صاقي 1995

خوان امل�صلمني يف م�رش، 12 - مبادرة املر�صد العام لالإ
 www. kefaya. org

�صالح 13  - اإعالن الدوحة من اأجل الديقمراطية والإ
 www.npwj.org

ول املوازي للقمة العربية 14 - ر�صالة املنتدى املدين الأ
 www.apfw.org

www.arabreformforum.org صكندرية� 15 -  وثيقة الإ



��


