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مستقبل التنمية
واالقتصاد العربّي
في ظّل التحّوالت العالمّية

ملّف خاّص

�عُتِمـــَدت جمّلــــة »املنتدى«، �ســـمن قاعدة بيانات �ملّخ�ســـات �لد�رّيات �لعلمّيـــة �لعاملّية، في �ملركز 
�لإقليمـــي للعلـــوم ��لتكنولوجيا في �ســـري�ز/�إير�ن، �ذلك َ�ْفًقا للموؤ�ّســـر�ت �لعلمّيـــة �ملّتبعة لدى مركز 
�ملر�جـــع �لإ�ســـالمّية �لد�لّية، بح�ســـب ما �أقّرته �ملنظمة �لإ�ســــــالمّية للتــربيـــة ��لثــقافة ��لعلـوم )�لإي�سي�ســـكو( 
في �ملوؤمتر �لّر�بع لوزر�ء �لتعليم �لعايل )ت�ســـرين �لأّ�ل/�أكتوبر 2008(، �هي موؤ�ّســـر�ت تتعّلق بت�ســـنيف �لأد�ء 

�لبحثّي في �لبلد�ن �لإ�سالمّية. 

لوحة.الغالف
للت�سكيلية �لأردنية

غدير.�صعيد.حدادين
�صاهم.يف.حترير.مواد.هذا.العدد

حممد.�صاّلم.جميعان



��أجنبّيٍة  عربّيٍة  لكتٍب  �لّر�سينَة  �لّنقدّيَة  ��ملر�جعاِت  �لفكرّيَة  ��ملقالِت  �ملتعّمقَة  �لّدر��ساِت  �ملجّلُة  • ت�ستقبُل 
�سادرٍة حديًثا. 

�أقطارهم.  يف  للمجّلة  مر��سلني  ُحْكًما  �ملنتدى  �أع�ساء  • ُيعّد 
تقاريرهم عن  �إىل  �إ�سافًة  ��لّثقافّية؛  �لفكرّيِة  �أن�سطتهم  �ملنتدى عن  �أع�ساء  تقارير  تن�سر  �أْن  �ملجّلَة  • ي�سّر 

�أّي �أحد�ٍث مهّمٍة ُيتابعونها يف �أقطارهم. 
للتقييم.  م�ساهمٍة  كلُّ  • تخ�سُع 

A4(، ��أْن تكوَن مطبوعًة على  للّن�سر على ع�سرين �سفحة )مقا�س  �ملقّدمة  �ملاّدة  يزيَد طوُل  ل  �أْن  • ُي�سرتط 
�حلا�سوب )�لكمبيوتر(. 

�لإلكرت�يّن.  بالربيد  �ملاّدة  �إر�ساُل  • ُيرجى 
�أخرى.  جهٍة  �أّية  �إىل  للّن�سر  مقّدمة  �أ�  من�سورة  غرْيَ  �ملاّدة  تكوَن  �أْن  • ُي�سرتط 

كما  )�لفاك�س(؛  ��لّنا�سوخ  �لإلكرت�يّن  ��لربيد  �لهاتف  رقم  ذلك  يف  مبا  عنو�ِنه،  ذكُر  �لكاتب  من  • ُيرجى 
ُيرجى مو�فاُتنا ب�سريِتِه �ملوجزة. 

�لتي  �ملو�د  قبول  عن  �لتحرير  هيئـــة  ��ستعـــتذر  ة.  خا�سّ عنايًة  �لّلغة  �مب�ستوى  بالأ�ســــلوب  �لعناية  • ُيرجى 
ل يتو�فر فيها �حلّد �لأدنى من �لعناية باللغة. 

�ملقّدم.  �ملو�سوِع  على  �ملالئمة  �لّتعديالت  �إجر�ء  يف  بحّقها  �لّتحرير  هيئُة  • حتتفُظ 
�أ�سحابها.  �إىل  للّن�سر  ُتقبل  ل  �لتي  �ملْو�سوعات  �إعادة  عدم  عن  �لهيئُة  • تعتذُر 

م�ساهمِته.  على  رمزّيًة  مكافاأًة  �لكاتُب  • مُينح 

اإر�صادات.مهّمة.لُكّتاب.املجّلة
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د..حممد.اأبو.حّمور
�لأمني �لعام ملنتدى �لفكر �لعربي 

)رئي�س �لتحرير(

منتدى  به   بادر  �لذي  �لعربّي«)*(،  �لقت�سادّي  »�مليثاق  �إطالِق  جاء 
�مللكي  �ل�سمّو  �ساحب  �ر�عيه  رئي�سه  من  كرمية  بتوجيهات  �لعربّي،  �لفكر 
�إليه  نتطلَّع  عّما  تعبرًي�   - �رعاه  �هلل  حفظه   – طالل  بن  �حل�سن  �لأمري 
��لأمل من  �ل�سوء  نو�فذ  فتح  باأ�سِرها من  �لأّمة  �إليه  تتطّلع  ما  بل  جميًعا؛ 
�حلالية  �أجيالها  م�ستقبل  تقرير  ��متالك  �حلا�سر،  الح  �سَ نحو  جديد 
�لب�سريِة جمعاء ر�سالًة  �إىل  َحَملت  �أُّمٌة  باأنها  بالإمياِن  ��لقادمة، م�ستهديًة 
ر  من �أ�سمى �لر�سالت؛ رُ�ًحا �ح�سارًة �فكًر� �ِعلًما، �كاَن لها �إ�سهاُمها �ملوؤثِّ
م �حل�سارة �لإن�سانيِة، �يف فتِح �لآفاق �لفكرية �أمام �لَعامِلنْي لتكوَن  يف تقدُّ
د�ًما �تفتيًتا  �حل�سارة �سالًما ���ستقر�ًر� ��إبد�ًعا �تنوًعا يف �مل�ساركة؛ ل �سِ
لطاقاِت �لإن�سان، �ت�ستيًتا للعقوِل. ذلك قبل �أن يكون �ل�سد�م ��لنز�عات 
ت�سريًد� للب�سر �تقطيًعا لأ��سال �لإن�سانية ��لأ�طان، مما ن�ساأَ عنه يف عامل 
�ليوم هذ� �ل�سياع للرث��ت، ��لتفريط ِبهبات �خلالق – جلَّت قدرتُه – على 

هذ� �لكوكب.

»�لنتماء  بكلمتّي  �ملنتدى  �سعار  خّل�سها  �لتي  �ملعاين،  هذه  �حي  ِمن 
�مل�سر�عات  �نطلقت  عاًما،  ثالثني  من  �أكرث  قبل  تاأ�سي�سِه  منُذ  ��لإناء«، 
��ملبادر�ت �لتي نه�َس بها، متجا�ًز� ظر�ًفا دقيقًة �ح�سا�سة مرَّ بها �طننا �لعربّي 

��لإقليم ��لعامل، �مر�حَل ��أ��ساَع كاَد �لياأ�ُس �أن يطفىء فيها جذ�ة �لآمال. 

)*( من كلمة د. حممد �أبو حمور يف حفل �إطالق »�مليثاق �لثقايف �لعربي«، �لذي �أقيم برعاية �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري �حل�سن بن طالل �ملعظم، يف �ملركز �لثقايف �مللكي بعّمان، يوم 2015/8/9.
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�خليَة  حو�ٍر،  منارَة  �ملنتدى،  هذ�  فظلَّ  تخبو،  ل  �لفكر  �سعلة  لكنَّ 
�مل�سريية،  �لعربية  للق�سايا  ���ست�سر�ٍف  �در�ٍس  �ر�ؤى، �معهَد بحٍث  �أفكاٍر 

على خمتلِف �ل�سُّعد  �يف كلِّ �ملجالت.

�ما »�مليثاق �لقت�سادّي �لعربي« �سوى �إحدى حلقات �ملُنَجز �لفكرّي 
�ملُنَتمي يف �إطار �لر�ؤيِة �ل�ساملة للنهو�س �لعربّي، �متكني �ل�سعوب �لعربية 
من �أخِذ ِزمام �ملبادرة يف خيار�ِتها �لتنموية، ���سِع �أجندتها بنف�سها لبناء 
�لإن�سايّن  �ملحيط  يف  �مكانِتها  بد�ِرها  �لوعي  من  �أُ�س�ٍس  على  �مل�ستقبل، 
�لذي  �لإنتاجّي،  �لقت�ساد  �إىل  �لنتقال  يف  ها  �حقِّ �لعاملّي،  ��لقت�سادّي 
كة،  �مل�سرَتَ قو��ِسُمها  لها  ��حدة،  �قت�ساديٍة  ككتلٍة  ل  �لت�سكُّ من  ميّكنها 
�جغر�فيتها �ملّت�سلة، �تت�سابه على �لإجمال يف معدلت �لنمو، كما تتقارب 

مو�ِقُعها يف �سلَّم �لتقّدم.

�إنَّ ��قعّية �لنظرة �إىل �لقت�ساد�ت �لعربّية �لتي �سيَغت َ�ْفقها هذه 
لإمكانات  �ملرجعية  �ملبادىء  خالل  من  �ل�ساملة،  للر�ؤية  متهيًد�  �لوثيقة، 
�أخذت  �لوقت  نف�س  �يف  �لتنمية،  م�سكالت  جذر  �إىل  �جتهت  �لتطبيق، 
�أن  �لقت�ساد�ت  لهذه  ليت�سّنى  �لوطنية  لالقت�ساد�ت  �لتمكني  بالعتبار 
تتكامل فيما بينها �أ�ًل، �من ثمَّ لت�سبح كتلًة قويًة قادرًة على �ملناف�سة مع 

�لكتل �لقت�سادية �لد�لية. 

�هذ� �لتدّرج �ملنطقّي يفر�سه ��قع �حلال يف كون تلك �لقت�ساد�ت 
�لطبيعية غري  ثر��ُتها  تز�ل  �لزر�عة ��خلدمات، �ما  تعتمُد على  تز�ل  ما 
�ملُ�سافة  �لقيمة  �رفع  �لت�سنيع  مرحلة  لدخول  �ملطلوب  بامل�ستوى  موظفة 

للرث�ة، حتى يت�سنى تاأ�سي�س قاعدة �سلبة لالقت�ساد.
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�ملجال  يف  �لعميق  �لتغيري  حتدي  �أمام  ت�سُعنا  �لإ�سكالية  هذه  �إنَّ 
�لقت�سادي – �لجتماعي �إز�ء تهديد�ت �سبق »للميثاق �لجتماعّي �لعربّي« 
مثل  م�سائل  �منها  �إليها،  �أ�سار  �أن  �لعام 2012(  �ملنتدى يف  �أعلنه  )�لذي 
�لبطالة ��لفقر، ��لفجوة بني �لفقر�ء ��لأغنياء، �تديّن �لإنتاجّية، ��لفئات 
�لف�ساد  �ظو�هر  ��لأرياف،  ��لبو�دي  �لقرى  تنمية  ��إهمال  �ملهّم�سة، 
عف تنمية �ملو�رد �لب�سرية،  ��ملح�سوبية ��لو��سطة، �م�ستوى �حلاكمية، ��سَ
��لعجز يف �ملعرفة �لتكنولوجية، ف�ساًل عن م�سكالت �ملياه ��لطاقة ��لبيئة 

��لتجارة �لبينية ��ل�ستثمار. 

�أ�سبحت  �حلاجة  �أن  �لقت�سادي  �مليثاق  معها  ر�أى  ق�سايا  تلَك 
�سر�ريًة �إىل موؤ�س�سات جديدة يف بع�س هذه �ملجالت، ��إىل �إعادة تعريف 
من  �غريه  �لعربية  للجامعة  �لتابع  ��لجتماعي  �لقت�سادي  �ملجل�س  د�ر 
��إعادة  �إ�سالحّي ل تثويرّي، قائم على �لعقالنية  �ملوؤ�س�سات، �من منطلق 

�ملوؤ�س�سية �إىل �لعمل �لعربي �مل�سرتك.

�سحيٌح �أن هذ� �مليثاق ��سابقه »�لجتماعي« جاء� خالل ِحقبة ميكن 
للمجتمعات  �نتقالية  مرحلة  �تد�عيات  �لعربّي«  »�لربيع  �سنو�ت  ت�سّمى  �أن 
من  متعددة  �أجز�ء  يف  �ل�ستقر�ر  �عدم  �ل�سطر�ب  ���ستمر�ر  �لعربية، 
حّدتها  يف  تزيُد  �سبابّي  م�ستقبٍل  من  هو�ج�س  ظلِّ  �يف  �لعربّي،  �لوطن 

�لأطماع �خلارجية ��لفنت �لد�خلّية. 

لكن علينا �أن ندرَك �أنَّ �سنع �مل�ستقبل ل ميكن �أن يكون ُقطرًيا، �ل 
ميكن لد�لة �أن تبقى مبعزٍل عن تاأثري�ت ما حوَلها. 

�لي�س تاأكيدنا يف هذ� �مليثاق ��سو�ه من �أدبّياِت خطابنا �لفكرّي على 
»�لعمل �لعربّي �مل�سرتك« �إل من باب �لو�قعّية ل �لأحالم �ملجّنحة، ��لدعوة 
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�لقائمة على �أ�سا�ٍس من تفكري �تدّبر يف �أنَّ �لقت�ساد هو حموٌر رئي�سّي يف 
نرنو  ما  لتحقيق  ��ل�سمانة  كافة،  �مل�ستويات  على  �لعربي  �لقر�ر  ��ستقالل 

�إليه من عد�لة �جتماعية �تقدٍم �كر�مٍة �إن�سانية.

ُ عنها  �إّننا ن�سُع كّل هذه �لعتبار�ت �سمن ر�ؤية معرفية ���سعة تعربِّ
�أهد�ف منتدى �لفكر �لعربّي �فل�َسفُتها، �طبيعة �لأن�سطة �لتي ينه�ُس بها. 

على  �سنعمُل  �لقت�سادّي،  �مليثاق  �هذ�  �لجتماعّي،  �مليثاق  فبعد 
�إ�سد�ر ميثاٍق ثقايّف عربّي، متطلعني �أن يكون من ��سائل �ل�ستنارة ��لتمكني 

��لإ�سناد �لثقايف �ل�سر�رّي للتنمية �لعربية �ل�ساملة مبختلف جو�نبها. 

�يف �لوقت نف�سه، فاإنَّ �ملنتدى م�ستمّر يف مبادر�ته �م�سر�عاته �لكربى 
�لتي تاأخذ بالأبعاد �ملتنوعة، �من �أبرزها – على �سبيل �ملثال ل �حل�سر- 
م�سر�ع »�أطل�س �أ�قاف �لقد�س« �قاعدة �لبيانات حول هذه �لأ�قاف، خدمة 

للحقوق �لعربية ��لإ�سالمية يف �ملدينة �ملقّد�سة. 

�لعربية،  �لعربية-  �حلو�ر�ت  �أن�سطة  متابعة  على  بد�أب  نعمل  كما 
��لعربية- �لعاملية، ��ملوؤمتر�ت �ل�سبابية، �بحث ق�سايا �أ�سا�سية مثل �لرتبية 
�لتعا�ن  �سبكة  �تو�سيع  ��لدميقر�طية،  ��لإ�سالح  ��ملو�طنة،  ��لتعليم، 
�لثقافية  ��ملوؤ�س�سات  �لبحوث ��جلامعات  �لعديد من مر�كز  ��لتن�سيق مع 
حما�سر�ت  من  �جلارية  �لأن�سطة  عن  ف�ساًل  �عاملًيا،  عربًيا  ��لفكرية، 

�لقاء�ت حول مو�سوعات �ل�ساعة، ��لكتب ��لإ�سد�ر�ت �حلديثة.     



.املـلــكـّي ـمـوِّ كلمة.�صــاحــب.ال�صُّ

االأمري.احل�صن.بن.طالل.املعظم
يف.اإطالق.»امليثاق.االقت�صادي.العربي«

»نحو حتقيق التنمية االإن�صانية امل�صتدامة«

�لأحد؛ 9 �آب/�أغ�سط�س 2015
�ملركز �لثقايف �مللكي - عّمان
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»نحو تحقيق التنمية االإن�صانية الم�صتدامة«

اأيها.الح�صور.الكرام
ال�صالم.عليكم.ورحمة.اهلل.وبركاته:

اأما.بعد،.فقبل �أ�سهر كنت �إلى جانب �لوفود �لعربية لالأمم �لمتحدة، �لتي تعمل 
�سهر  في  �لحديث  قبيل  �لم�ستد�مة،  �لتنمية  في  عربيَّة  ر�ؤية  م  ُتقدِّ لأْن  جاهدة 
�أيلول/�سبتمبر )2015( عن �ل�سوت �لعربي �لموؤ�س�سي في �لإ�سهام في �لتقريب 
نظًر�  �لعربي،  �لإجماع  لغياب  �نتيجة  �لألفية.  ��أهد�ف  �لم�ستد�مة  �لتنمية  بين 
للظر�ف �ل�سعبة في �لعالم �لعربّي، ُ�ِجَد �سعور باأن �ل�سوت �لعربي �لقت�سادي 

��لجتماعي ُمغيَّب.

ُي�سّمى  ما  لإطالق  �لأحّباء،  من  نفٍر  َجْمَع  �لمعترك  هذ�  في  �ِددُت  لهذ� 
�لعربي  �لو�سع  عن  للحديث  عري�سة  خطوط  �أ�  د�خلي  ميثاق  �هو  بالميثاق، 
�إلى جانب  �إذ كنُت  �إل قريب؛  �لما�سي  �لعربّي. �ما  باأقالم مفكرين من �لوطن 
فاق �لعربّي، �دعا  �أخي �لملك �لح�سين- رحمه �هلل- عندما دعا للقاء �لوفاق ��لتِّ
ة. ��أذكُر تماًما �أنَّ �لدة منتدى �لفكر �لعربّي تز�منت  ة �قت�ساديَّ �إلى ��ستر�تيجيَّ

ة.  مع تلك �لمنا�سبة �لهامَّ

طبقة  توجد  ل  �أنه  �لعتر�ف  من  لنا  بد  ل  �ل�ستد�مة  عن  �لحديث  �عند 
�عندما  �سيا�سيَّة،  طبقة  عن  ثون  يتحدَّ �لبع�س  لكن  �لجتماع.  علم  في  �سيا�سية 
الح �لعاّم. ��لتَّعا�ن ��إ�سهام  توجد طبقة �سيا�سيَّة منتفعة، فذلك يعني غياب �ل�سّ

* رئي�س منتدى �لفكر �لعربّي �ر�عيه. 
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�لجميع في �لنُّهو�س ���ستعادة �لمبادرة هو �ساأننا �ليوم في �لحديث عن �لميثاق 
�لقت�ساديِّ في هذه �لمدينة �لجميلة؛ عّمان �لعا�سمة. ��أحيي �أمين عّمان �لكبرى 
ت �لإ�سارة  ة �لمدن �لكبرى من �أهمِّ �لق�سايا �لتي تمَّ �لذي �ساهم معنا، لأنَّ ق�سيَّ

�إليها في �سفحات �لميثاق.

كر �بكل �لتَّقدير ��لحتر�م �إلى �سخ�س قد��سة �لبابا فر�ن�سي�س،  ه بال�سُّ �أتوجَّ
فت  تين؛ �لأ�لى للحديث عن �ل�ساأن �لإن�سانيِّ �لعالمّي، فقد ت�سرَّ �لذي ��ستقبلني مرَّ
ماكنمار�،  ر�برت  ة  �لقت�ساديَّ �لعقول  من  ت  مَّ �سَ د�لية  لجنة  برئا�سة  يوم  ذ�ت 
ا، �هو رئا�سة �لبنك �لد�لي. كما ��ستملت على ع�سوية  �لذي كان يحتل من�سًبا مهمًّ
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية ممثَّلة في �لأمير طالل بن عبد �لعزيز، ��لقا�سي مجا�ي 
من �لجز�ئر، ��سيمون فيل من فرن�سا، ��سابور� �أ�كيتا من �ليابان. �كان معا�نّي في 
ر في ��ستقبال هوؤلء  تلك �لفترة �لدكتور زياد فريز ��لدكتور مي�سيل مارتو. ��أتذكَّ
ا �ليوم  �لأفذ�ذ ثمانًيا �ع�سرين جن�سية للحديث عن نظام �إن�سانيٍّ عالمّي جديد، �أمَّ

و�هد �لمادية ماثلة �أمامنا �لآن. ثون عن نظام ماديٍّ عالمي جديد، ��ل�سَّ فيتحدَّ

في �للقاء �لثاني جرى �لحديث في حا�سرة �لفاتيكان مع �لمجل�س �لبابوي 
ة ��سيعة، ���ستركو� بر�ت�ستانت �كاثوليك.  عن �لأ��ساع �لإن�سانية؛ �إذ ��ستركنا �ُسنَّ
ينا بعدها ر�سالة �لبابا فر�ن�سي�س �لتي حملها �لمطر�ن  �بكل تقدير ��حتر�م تلقَّ
ر عن تعاطفه معهم،  رين �لعر�قيين في �لأردن، �فيها عبَّ نو�سيو فالنتينو �إلى �لُمهجَّ
بيوتهم  ترك  على  �أُجبر��  �لذين  �لُعنف،  ��سحايا  �لم�سطهدين  كلِّ  من  �ُقْرِبه 
�لتحرك �لمجتمعي ��لقت�سادي  ��أر��سيهم. فهنالك ثالثة مرتكز�ت مهمة في 
 ،Identity ��لهوية   ،Territoriality ��لم�ساحة  �لمكان   )TIM( �هي:  �لعالمي، 

  .Migration لهجرة��

�لأردنية  �لمملكة  �سكان  �أنَّ  ر  نقدِّ �إننا  �قال  غًد�  �لد�لي  �لبنك  �أتى  �لو 
�لها�سمية هم ب�سعة ماليين - ��أنا ل �أ�سدق �لأرقام - فاإنَّ ما يثير �ل�ستغر�ب هو 
ة �إن�سانيَّة.  �لتعامل مع �ل�سعوب على �أنَّهم �إح�سائّيات ��أرقام د�نما قاعدة معرفيَّ

د �لدعوة �إلى نظام �إن�سانّي عالمّي.  �هنا �أُجدِّ
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�لربَّما ياأتي َعِقب تلك �لزيارة من ياأتي �يقول �أخذنا بعين �لعتبار �لماليين 
ل تحّدي  �لمتر�كمة �لتي �أتت ب�سور �للجوء �لمختلفة لتنال من قدرتكم على تحمُّ
ثنا عن هذه �لمو��سيع -بما  نا �إذ� ما تحدَّ �لمياه ��لطاقة ��لبيئة �لإن�سانيَّة، �لكنَّ

يخدم �لمو�سوع- فاإنَّ �لحديث عن �لكو�رث �لتي هي من �سنع �لإن�سان �سيطول.

�لتنمية  لتحقيق  عمله  يمكن  ما  بحث  في  �إيجابيين  �ليوم  نكون  �أن  نريد 
مة �لبارزة في  ة �لم�ستد�مة في نطاق �لوطن ��لإقليم ��لعالم. �لعل �ل�سِّ �لإن�سانيَّ
�أعني: » �لقت�سادية  ة �لمتناف�سة؛  ة �لقويَّ �لتَّكتُّالت �لقت�ساديَّ عالمنا �ليوم هي 

�لقوية �لمتناف�سة على ثر��تنا �لعربية«.

�إنَّ  �لد�ل �لعربية �لتي تحتدم فيها �ل�سر�عات- �ل �أريد هنا لأ�سباب مو�سوعية 
ثالثة.  �أجز�ء  �إلى  �تنق�سم  �لعي�س  لقمة  تقت�سم  تكاد  يات-  �م�سمَّ �أ�سماء  �أذكر  �أن 
ر هذ� �لم�سهد في د�لة عربية تلو �لأخرى. �عندما نرى حقول �لنفط �حقول  �يتكرَّ
ر هنا  �لغاز، �ن�سهد �لإقد�م على �سر�ء �لُعدة ��لعتاد نت�ساءل: من هو �لم�ستفيد؟ ��أُذكِّ
�أنَّ �ليونان بلد يعاني �قت�سادًيا كما نعلم، �ي�سهد خر�ج �لأمو�ل بالمليار�ت. �كذلك 
ة �أ� �لإعفاء  م �لحماية �ل�سريبيَّ نرى خر�ج �لمليار�ت من �لوطن �لعربي �إلى د�ل ُتقدِّ

ريبة لد�ل كثيرة.  من �ل�سَّ

�لعربيِّ  ��لجتماعيِّ  �لقت�ساديِّ  �لتَّكامل  عن  �لحديث  عب  �ل�سَّ من 
�أيًّا كانت  ة  الت ��لقدر�ت �لعربيَّ �لمن�سود، لغياب �لتفاعل بين �لكفاء�ت ��لموؤهِّ
�بين �ل�سناعة ��لإنتاج. �في هذ� �لمقام �ألفت �لنَّظر �إلى �لمو�سوع �لذي تنا�ل 
فيه �لأ�ستاذ Paul Collier ، �لخبير في مو�سوع �لهجرة في جامعة �أ�ك�سفورد، 

في مقالته في �سحيفة The Spectator  منذ �أيام، �لو�سَع في �لعالم �لعربي. 

ركم بهذه �لمنا�سبة باأنَّ �لتنمية �لم�ستد�مة تبحث عن حلول حقيقيَّة  ��أذكِّ
رفي  �لظَّ ��لأمن  فقط.  ��سالًحا  طاقة  لي�س  �لأ�سا�سّي  ��لأمن  �لأمن.  ة  لق�سيَّ
�لأمن  �لكال�سيكي فح�سب،�أما  �لتقليدي  بالمفهوم  �ُسَرطًيا  �تدبيًر�  لي�س ع�سكًر� 
ن ُجوٍع َ��آَمَنُهم  �لإن�سانّي فهو ما �أتى به ربُّ �لبريَّة في محكم �لتَّنزيل: {�أَْطَعَمُهم ِمّ

ْن َخْوٍف} )قري�س: 4( �سدق �هلل �لعظيم. ِمّ
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�أ� لد�ل �لخليج �لعربّي مع  �إلى كند�  �إنَّ تاأهيل �لكفاء�ت �لعربيَّة لي�س بالهجرة 
�حتر�مي للجميع، �لكّني �أقول  ما قاله �لخبير في مو�سوع �لهجرة في جامعة �أ�ك�سفورد:
“If you really want to help refugees, look beyond the Mediterranean”

�إلى جانب  ��سعنا  �إننا  لكم  �أقول  بالميثاق؟  هذ�  ما عالقة  تت�ساءلون:  قد 
لية للد�ل �إز�ء كافة �أنو�ع �أزمات  �لميثاق كتاًبا �أبي�س �سيتحدث عن �لقدرة �لتَّحمُّ

�للجوء، �لنز�ح، َمْن هم بال د�لة ...�إلخ.

عندما ياأتي �سديقنا غوتيريز �لمفو�س �ل�سامي لالجئين �يطالب �لمجتمع 
�لإعانة  ت�سّمى، فهذه  �لمخيمات كما  �أ�  للمع�سكر�ت  بـ 80% فاقد خدمة  �لد�لي 
ة �إن ُ�ِجدت. �كذلك �لأمر عندما نعاني من �إرها�سات جديدة  �ستكون �إعانة ظرفيَّ
�لم�ساعدة  �أتت  فاإْن  �لفل�سطينيين.  لالجئين  �لغوث  �كالة  �تمويل  مو�زنة  في 
رنا �أن ��ستثمارنا �لحقيقي هنا �في بالد �ل�سام ب�سفة  ة، �إل �إذ� قدَّ �ستكون ظرفيَّ
ة هو فوق �لأر�س �لي�س تحت �لأر�س. فال�ستثمار �لحقيقيُّ هو لر�أ�س �لمال  عامَّ
�لإن�سانّي، �إذ� ُ�ِجَد �لتَّعليم بالم�ستويات �لتي تجمع بين �لمدر�سة ��لجامعة ��سوق 
كان  �إذ�  �لتعليم  على  �لإنفاق  فما جد�ى  �لعمل.  ��سوق  �لمهني  ��لمعهد  �لعمل، 

�َسب �لمرتفعة �لتي ن�ساهدها؟  �لتعليم �سيوؤدي �إلى �لبطالة بالنِّ

��لخبر؛  �لمبتد�أ  �إلى  �لإ�سارة  يديكم  بين  �لتي  �لوثيقة  في  �ستالحظون 
�لأ�سباب  تاأتي  �سوؤ�ل �جيه في نظري: لماذ�  �لموجبة. هناك  �لإ�سارة لالأ�سباب 
�لموجبة بعد �سد�ر �لت�سريعات �أحياًنا؟ هل هي ُمجَمل تفا�سيل؟ هل ذلك ُعرف؟ 

ل �أدري! 

�إنَّ �لق�سية �لأ�سا�سيَّة ل تتعلَّق -في �لغالب- بالعدد �لمقبول من �لالجئين 
�ل�سوؤ�ل  ذلك  ُي�ساغ  ل  فعادًة  �لع�سري.  �لمجتمع  في  �لندماج  ُيمِكنهم  �لذين 
�تاآكل  �لطاقة،  ��ُسّح  مياٍه،  �ُسّح  عن  ُث  نتحدَّ ��لخبر.  �لمبتد�أ  بين  يربط  ب�سكل 
�لبيئة �لإن�سانية �ت�سا�ؤل �لإنتاج. �في هذ� �ل�سياق يجب �أن تكون ق�سايا �لتنمية 

لتحقيق ما هو �أف�سل للنا�س د�نما تمييز.
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�لَحْظر على  �إلى  �لأَُ�ل من �لميثاق �لجتماعيِّ �لدعوة  �لبنود  لقد �رد في 
�أ�سكال �لتَّمييز كافة، �ب�سكل خا�س َمن هم �أقلُّ حًظا، �َمن يبحثون عن مالذ �آمن 
في �لمدن �على �أطر�ف �لمدن. فمن �ل�سعب �أن نف�سل بين هوؤلء �لم�ستهلكين 
لهم من خالل هذه �لمبادرة �إلى  �إن رغبنا في �أن ي�ستمر�� كذلك؛ �إذ علينا  �أن نحوِّ

�سهم.  نهم �نفوِّ منتجين، �نمكِّ

�لتحوُّل  مبادرة  عن  �لمقدمة  بعد  �لميثاق  من  �لثاني  �لف�سل  ث  �يتحدَّ
نا �أْن نرى  ة �لمالب�س كافة. �ي�سرُّ �ل�سناعي. ففي �ل�سين مدينة ��حدة َت�سنع �أزرَّ
على طريق عّمان م�سنًعا كبيًر� لـIKEA  لت�سنيع �لأثاث. �لكن �ألي�س من �لأف�سل 
يمكن  �لتي  �لأثاث  ب�سناعة  ناأتي  ��أن  ة  �لعالميَّ �سة  �لموؤ�سَّ  IKEA نخاطب  �أن 
�لمناطق  في  �أقيمت  �لتي  �ل�سناعات  �أين  ت�سنيعها؟  على  ُيْقِدم  �أن  �إن�سان  لأي 
�ل�سناعيَّة؟ �منها تلك �لمنطقة �ل�سناعيَّة في �لمفرق، �لتي - �هي تحمل ��سم 
�أخي �لح�سين بن طالل - تتو�فر فيها �لبنى �لتحتية �كافة �أنو�ع �لخدمات، ��لتي 
�لتَّد�خل  �أين  �لإنتاج.  في  �لر�غب  �لمجتمع  فئات  من  كبيرة  �أعد�ًد�  �ست�ستوعب 
بين  لة  �ل�سِّ �أين  ة؟  �لحرَّ ��لمنطقة  ة  �لإنمائيَّ ��لمنطقة  �ل�سناعية  �لمنطقة  بين 
��سوق  ��لتطبيقية،  ��لتكنولوجيا،  �لعلوم  �حو�رة،  »�لحجا�ي،  �لفنية:  �لمعاهد 

�لعمل«؟ �أين �لدر��سات �لطولّية للخريجين؟

�لبند �لثالث هو قطاع �لتربية ��لتعليم. فثمة لجنٌة َتعُقب لجنًة، �موؤتمٌر 
ا.  ا، �ل نخاطب بع�سنا بع�سً َيعُقب موؤتمًر�، فنحن نخُطب على بع�سنا بع�سً
ث  ��أتحدَّ �لعربيَّة،  �لتحاد�ت  عن  ث  �أتحدَّ ��إنما  �لأردن  عن  هنا  ث  �أتحدَّ �ل 
جميًعا  لنعترف  �لأ��ن  �آن  لقد  �غيرها.  �لمتحدة  �لأمم  في  �للقاء�ت  عن 
باأن ر�سالة �لتربية ��لتعليم مرتبطة بر�سالة �لعمل ��إد�رة �لمو�رد �لب�سرية، 
�من �أهمِّ �لأ�لوّيات لها هو تعزيز د�ر �لمر�أة في �سوق �لعمل. �كذلك تطوير 
�لوطن  في  �لّذ�تي  ��لحتر�م  �لذ�تيَّة  �لثِّقة  لتعزيز  ��لتقني  �لعلمي  �لبحث 
�لعربّي. ��سُنقِبل بعد �أيام على تاأ�سي�س مبادرة ”JOSTA“ �لعلماء ��لتقنيين 
�لأردنيين في �لخارج، �ذلك بعد �أن بادرنا في �لثمانينات من �لقرن �لما�سي 
بة من �بن  في ”Arab Scientists and Technologist “ASTA في مبادرة طيِّ
�لأردن �لدكتور منير نايفة لجامعة �إربان �سامبين، ASTA، �هي مبادرة  �ختفت 
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قت  لالأ�سف بعد  11 �سبتمبر. �لقد �آن �لأ��ن �أن نفهم �أنَّ �لتنمية لن تكون �إل �إذ� تحقَّ
ة ��لتَّكافلية؛ عالقة كفاءة بين كفاء�تنا في �لخارج �في �لّد�خل. �لعالقة �لتكامليَّ

�إنَّ �لتز�م �لعالم �لأخالقي تجاه طالبي �للجوء هو في ��جب �لإنقاذ ل في 
تحقيق �لأحالم، فهل نحن �لعرب ُنعنى بو�جب �لإنقاذ فقط �أم بو�جب �لأحالم  
بعد مر�ر قرن على بد�يات �لنه�سة �لعربية �لكبرى في 2016؟ هل لنا �أن نبني 
معماًر� جديًد� للوطن �لعربي )�أفر�ًد� �جماعات �موؤ�س�ساٍت( �م�ساركة مو�سوعية 
�لإن�سانيَّة،  �لبيئة  �ق�سية  �لطاقة  �ق�سية  �لمياه  ق�سية  �منها  �لكبرى،  للق�سايا 

باب �ق�سية �لإبد�ع ��لفكر �لخاّلق؟  �ق�سية �ل�سَّ

لقد تاأثرت بالغ �لتاأثُّر عندما ر�أيت رجاًل ��مر�أة من �أ�سرة م�سلمة في تركيا 
مان �لطعام لـ )4000( لجىء �سوري، بدًل من �لبذخ في �لحفالت �ما �إلى  ُيقدِّ

ذلك...
�لعمل  ر  توفِّ �أن  �لم�سيفة لالجئين من  للد�ل  بد  ل  ��أقول  ثانية  �أعود مرة 
لكافة بني �آدم – ��أ�سكر �إخو�ننا في �إير�ن على ��ستخد�مهم م�سطلح �لآدميات  
ره  ف�سيوفِّ �لعمل  ذلك  ر  نوفِّ لم  ��إذ�  �لإن�سانيات.  م�سطلح  من  بدًل  �آدم(  )بني 

غيرنا من مد�ر�س �لتع�سب ���ستغالل �لإن�سان �كر�مته.
ة �لتي بادرت لتاأييدنا في محنتنا، ��آخرهم �لبنك  ��أ�سكر كافة �لُكتل �لعالميَّ
جامعة  لتاأ�سي�س  �بريك�س  �ل�سين  بمبادرة  ��ل�ستثمار  �لتَّحتيَّة  للُبنى  �لآ�سيوي 

�سينية لبناء �لكو�در �لفنية في �لمجموعة �لأ�ر�بية. 
في  ت�ستمر  �أن  »عليك  قائاًل:  �لحمد  �للطيف  عبد  �لأ�ستاذ  ثني  حدَّ �قد 
�لم�سعى«. ��أرجو �أن ل �أحرجه في هذ� �لقتبا�س: »لأنَّك معر�ف عنك �لحديث 
�لد�ئم عن �إقامة بنك عربي لال�ستثمار ��لبناء ��لإنماء بعد �لحر�ب«. ��أعتقد �أن 
�لدكتور زياد فريز ��ست�ساف مجموعة من �لمتخ�س�سين في هذ� �لمجال، لإقامة 

ة للجميع. �حد�ت عمل ��إيجاد فر�س عمل بما ي�سهم في �سون �لكر�مة �لإن�سانيَّ
ة �إلى �لعجز �لمالي �لذي تعاني  ة �أُخرى بقوَّ في �إطار هذ� �لحديث �أُ�سير مرَّ
 )UNRWA( �لفل�سطينيين  �لالجئين  �ت�سغيل  لغوث  �لمتحدة  �لأمم  �كالة  منه 
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�لتي قد ت�سطر �إلى تاأخير �ل�سنة �لدر��سية مبدئًيا مدة �سهر في �سبعمئة مدر�سة 
تابعة لها، �ت�سم 175 مدر�سة في �لأردن، في �لوقت �لذي نرى فيه 56 مدر�سة في 

ة. �لبادية �لأردنية لم ُتفِلح في تحقيق نجاح طالب ��حد في �لثانوية �لعامَّ
وؤ ل يحل م�سكلة،  �إنَّ �لحلول غير �لمبتكرة ل تحل م�سكلة، ��لت�سويف ��لتلكُّ
فينا.  �لر�ح  �إحياء  �يتطلب  �لعمل،  �في  �لقول  في  �لجر�أة  يتطلب  فالموقف 
��لمـــوؤتمر  �لعـــرب  �لم�ســوؤ�لين  كافة  �أُنا�سد  كما  �لد�لي  �لمجتمع  �أُنا�سد  �هنا 
�سين لمنظمة �لعلوم ��لتكنولوجيا فيه  ف باأنني من  �لموؤ�سِّ �لإ�ســالمي- �لذي �أت�سرَّ
�إلى �لدعم �لمطلوب لر�أ�س مالنا �لحقيقي، �هو  �أن ينظر��  �أباد-  �إ�سالم  �مقره 

�لإن�سان.
�لحرب  �سعيد  على  مت�سارعة  تطوُّر�ت  من  ��لإقليم  �لمنطقة  ت�سهده  ما 
ة ��لطائفيَّة، �كذلك �لتفاق �لنو�ي في فيينا،  ��لإرهاب، ��ل�سر�عات �لمذهبيَّ
�لإقليمي  فالحو�ر  �لحر�ب.  في  ل  �لحو�ر  في  يكمن  �لإقليم  م�ستقبل  �أنَّ  د  توؤكِّ
�لقائم على �لم�ستَركات ��لتعا�ن ��لحتر�م �لمتبادل ل�سيادة �لد�ل ���ستقاللها 
هو �ل�سبيل نحو تحقيق �ل�سالم ��لأمن ��ل�ستقر�ر ��لتنمية �لإن�سانية �لم�ستد�مة.
�لوطن  في  �لكامنة  �لطاقة  توجيه  لإعادة  متاحة  �أمامنا  �لفر�سة  تز�ل  ل 
ا عن ترك تلك �لطاقة �لكامنة في  ِعَو�سً �أ�ؤمن بذلك  ��إنَّني  �لعربي نحو �لبناء، 
حالة من �لفو�سى ��لهدر ��لتن�سيق �لغائب. فهنالك حاجة �إلى تحوُّل في �لأ�لويات 
ة ��لتَّمكين، ��إيجاد فر�س �لعمل، مما ير�سم �تجاه �لتنمية  نحو �لعد�لة �لجتماعيَّ

يا�سات �لقت�ساديَّة. في �لمنطقة �لعربية في �إطار �لإ�سالحات �أ� �ل�سِّ
�إ�سالمّي  ببدٍر  نف�سي  ��أذّكر  ��أذّكركم  �لعربية-  �لمنطقة  �أقول  �عندما 
ث عن �لإقليم. ��أذكر  ة �ل �سيعة �ل عجم �ل عرب- فاإنَّني �أتحدَّ متكامل؛.ل �ُسنَّ
لوغار  �ل�سيناتور  جانبه  ��إلى  �لحالي  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  �لمقام  هذ�  في 
�لآتي:  �لنحو  على  �لإجابة  فجاءت  �لأ��سط؟  بال�سرق  تعني  ماذ�  �ساألته:  عندما 
�إلى كالكوتا. فاأين  �إلى بنغالدي�س، من �لد�ر �لبي�ساء )كازبالنكا(  من مر�ك�س 

�لجنوب من ميثاق �قت�سادي �أ� �جتماعي؟
�لموؤ�س�سات �منها موؤ�س�سة عالمية  �إن�ساء  ثُت مر�ًر� حول مقترح   لقد تحدَّ
للزكاة ��لتكافل..فالمو�سوع �أهم من �لقياد�ت �لدينيَّة، كما �أنَّ �لحرب �أهم من 

�لجنر�لت، ��لتربية �أهم من �زر�ء �لتربية.
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هم �لإن�سان �لعربي �لم�سلم �أنَّ �لطاقات �لكامنة  �آن �لأ��ن �أْن نفهم ��أْن يتفَّ
ث  �أتحدَّ �ل  �ُمَحا�َسبة.  ة  �إن�سانيَّ ة  عالميَّ �لمبادرة  تلك  تكون  �أن  �سريطة  رة،  متوفِّ
ث عن �بن �ل�سبيل �في �سبيل  هنا عن �لزكاة �لم�سر�طة �أ� �لهبات، ��إنَّما �أتحدَّ
لماليين  �لإن�سانية  �لكر�مة  كبيًر� من  قدًر�  ق  ُتحقِّ �لثمانية  �لزكاة  فاأبو�ب  �هلل، 
كما  �لإ�سالمي.  ��لعالم  منطقتنا  في  �لعمل  عن  ��لعاطلين  ��لمقتَلعين  �لفقر�ء 
دت  �أكَّ فقد  نف�سها.  �لمنطقة  د�خل  في  م�ستقبليَّة  �أجندة  �إيجاد  �إلى  بحاجة  نا  �أنَّ
ية  �أهمِّ �لأخيرة-  �لخم�س  �ل�سنو�ت  �لأحد�ث خالل  تد�عيات  -نتيجة  �لمعطيات 
ة �لأخالقيَّة في �لعمل على تاأ�سي�س بنك عربي لإعادة �لإعمار ��لتنمية،  �لم�سوؤ�ليَّ

�سة كهذه. فنحن �لمنطقة �لوحيدة في �لعالم �لتي تخلو من موؤ�سَّ

�لعربي  �لعالم  �سهدها  �لتي  �لمف�سليَّة-  ��لتحوُّلت  �لتغّير�ت  كانت  ��إذ� 
�لم�ساركة  �تعزيز  �لعو�مل �لقت�ساديَّة،  �لما�سية- قد نجمت عن  �لفترة  خالل 
�لقت�ساديَّة  يا�سات  �ل�سِّ �سياغة  في  �لمجتمع  نات  مكوِّ مختلف  بين  ��لتَّفاعل 
نا ن�سير �إلى جوهر فل�سفة »�لميثاق �لقت�ساديِّ �لعربي« �منتدى  ��لجتماعيَّة، فاإنَّ
�لفكر �لعربي »�إنماًء ��نتماًء«. ��لدكتور ب�سام �ل�ساكت كان �لمبتكر لذلك �ل�سعار 
يا�سات  �ل�سِّ لعتماد  كمرجعيَّة  �ليوم  نطلقه  �لذي  ��لميثاق  �لأيام.  من  يوم  في 
فالكتلة  �لجامعة.  ة  �لأُمَّ ة  ُهويَّ د  ُتج�سِّ م�ستركة  �أُ�س�س  على  ز  يركِّ ة،  �لقت�ساديَّ
�أ�  بها  ُن�سِهم  �أن  ن�ستطيع  ما  بقدر  منيعة  ة  ��لجتماعيَّ ة  ��لقت�ساديَّ يا�سيَّة  �ل�سِّ

بمعمار جديد لها. فاإْن غاَب �لعمل فليبَق �لأمل.

�أن  في  �لحقُّ  �لكم  �لأرقام،  ت�ستعر�سون  بالأرقام  �لم�ستغلين  مع�سر  �أنتم 
�لكريم  �لر�سول  بقول  هذه  كلمتي  �أختم  ني  �لكنَّ �لكالم.  هذ�  مثل  من  تتثاقلو� 
: )�إن قامت �ل�ساعة �بيد �أحدكم ف�سيلة فاإن ��ستطاع �أن ل يقوم حتى يغر�سها 
�سرط  على  �سحيح  ��إ�سناده  �لمفرد«،  »�لأدب  في  ��لبخاري  »�لم�سند«،  في  حنيل  بن  �أحمد  ]ر��ه  فليفعل(. 

م�سلم[.

اأحييكم،.واأ�صلم.عليكم
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لماذا الميثاق االقت�صادي العربي؟

د..جواد.العناني*

�للدكتور  يل  �لعربي،  �لفكر  منتدى  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �سمو  تكليف  عند 
�إبر�هيم بدر�ن، لإعد�د م�سودة ميثاق �قت�سادي عربي، كان ل بد لنا من �لت�سّدي 
ة �لثقيلة.  فنحن ندرك �أن منتدى �لفكر  لعدد من �لق�سايا قبل �لولوج يف هذه �مَلهمَّ
�ع�سوية  طالل،  بن  �حل�سن  �لأمري  �ل�سمو  ك�ساحب  كبري  مفكر  برئا�سة  �لعربي 
�أن يقدم  �لعربي، يجب  �لوطن  �لتجربة يف  ��أ�سحاب  �لفكر  عدد كبري من قادة  
ا ��ستجابة للظر�ف �لدقيقة �لتي مير  منتًجا يرقى �إىل ذلك �مل�ستوى، �يكون �أي�سً
بها �طننا �لعربي، ��أن يكون ذ� �إطاللة ��ست�سر�فية على مقبالت �لأيام ��ل�سنني. 

م ميثاًقا �قت�سادًيا  �كان �ل�سوؤ�ل �ملنهجي �لأ�ل �لذي بني �أيدينا هو: ملاذ� نقدِّ
قابلة  عملية  حلول  لو�سع  نت�سدى  �أن  بنا  �لأجدى  �ألي�س  �لوقت؟  هذ�  يف  عربًيا 
كانت  �لأمناء  جمل�س  رئي�س  �سمو  هات  توجُّ �لكن  �حلا�سر؟  �لوقت  يف  للتطبيق 
�لأمل متقدة م�ستعلة حتى  ُنبقي جذ�ة  �أن  �ملفكرين يجب  ���سحة، فنحن مع�سر 
يف �أحلك �لظر�ف ��أكرثها ظلمة، �يف �لظر�ف �ل�سعبة �لتي تهز �لوطن �لعربي 
متعددة حول  �نظريات  كبرية  �حتمالت  على  م�سرعة  �لأبو�ب  �تفتح  �أقطاره،  �أ� 

»�لد�ستور«،  ��لن�سر  لل�سحافة  �لأردنّية  �ل�سركة  �إد�رة  �رئي�س جمل�س  �لأرديّن،  �لأعيان  �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي. * ع�سو جمل�س 
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�سري�رة �لأمور ��حتمالت �لتفتُّت ��لت�سّظي، �إل �أنَّ �لإ�سكالية �لقت�سادية تبقى 
�أف�سل  حياة  لتحقيق  �هدًفا  �لعربية،  �لنظم  �أد�ء  على  �رمًز�  ن�سهد  فيما  �سبًبا 
لل�سعوب �لعربية. فمن منا مل يلحظ �أن �سنو�ت �لنمو �ملرتفعة يف �لناجت �لقومي 
�لإجمايل يف خمتلف �لأقطار �لعربية ، ��لتي �سبقت �لأزمة �ملالية ��لقت�سادية 
��ملد�خيل،  للرث��ت  �أ�سو�أ  توزيع  مع  �لنمو  يف  �لطفرة  تلك  تز�منت  قد  �لعاملية، 
�لقت�ساد  ن�سبة  �زيادة يف  �ل�سباب،  �بخا�سة يف �سفوف  �لبطالة  ن�سب  ��رتفاع 
�لقطاع  حجم  بكرب  ممثاًل  للحكومات  �لإد�ري  �لأد�ء  يف  �تر�جع  �لر�سمي،  غري 
 ، �لإنتاجية  �لبنى  يف  �له�سا�سة  �زيادة  ��لإنتاجية،  �لتناف�سية  �تر�جع  �لعام، 
��سعف �لرت�بط ��لتبادل �لقت�سادي �لعربي، �بخا�سة يف �ملجالني �ل�ستثماري 

��لتجاري. 

�حيث �إن �ملنتدى كان قد �أطلق يف �سهر كانون �لثاين )دي�سمرب( من عام 
�أن  �لطبيعي  �من  �لقول  نافلة  من  ي�سبح  �لعربي«،  �لجتماعي  »�مليثاق   2012
�جلانبني  �لعالقة يف  يوؤكد عمق  عربي،  �قت�سادي  �جلهد مبيثاق  ذلك  ُي�ستكَمل 
�لقت�سادي ��لجتماعي، فهما يف كثري من جو�نب �مل�سكالت ��حللول ��لأهد�ف 
�لطبقة  �تاآكل  ��لتطرف،  �لعنف  ذلك  على  �لأمثلة  �من  ��حدة.  لعملة  �جهان 
��لهجرة  �لعمل،  �سوق  ��سعف  ��لرث�ة،  �لدخل  توزيع  ��سوء  ��لفقر،  �ملتو�سطة، 
�سو�ء �أكانت ق�سرية �أم طوعية، �أ� كانت مدفوعة �أم جمذ�بة، جماعية �أم فردية. 

�لهذ� �سار من �ملنطقي، �بعد مر�ر ما يقارب �لثالث �سنو�ت على �إطالق 
»�مليثاق �لجتماعي �لعربي« �أن ياأتي �مليثاق �لقت�سادي �لعربي. 

�لثانية �لتي كان ل بد من �لت�سّدي لها يف قر�ءة  ��أما �لفر�سية �ملنهجية 
�لأبحاث عن  كثري من  فقد �سدرت  باأ�سلوب جديد،  �لعربي  �لقت�سادي  �مل�سهد 
�لتعا�ن  �سعف  ��أ�سباب  �لبيئية،  �لقت�سادية  �عالقاتها  �لعربية،  �لقت�ساد�ت 
��لتكامل �لبيني. �قد بقيت �أدبيات تلك �لدر��سات ُتطارد عقولنا ل�سنو�ت طويلة. 
�قد كنا نقول �إن �خلالفات �ل�سيا�سية تعطل �لتعا�ن �لقت�سادي، ��إنَّ ت�سابه �لبنى 
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�لإنتاجية يقلِّل من فر�س �لتبادل �لتجاري، ��إنَّ �لد�ل �لعربية مق�سومة �إىل د�ل 
�لنفط  د�ل  ُ��سفت  �قد  جر�.  �هلمَّ  للعمالة  م�ستوردة  ��أخرى  للعمالة  رة  م�سدِّ
متدنية  �أ�  �لدخل  متو�سطة  د�ل  بني  مون  مق�سَّ ��لباقون  �لغنية،  بالد�ل  باخلليج 
�لتنمية  ��سرت�تيجية  لت�سنع  جاءت  �لتي  �ملتميزة  �لأ�ىل  �ملحا�لة  �لعل  �لدخل. 
�أعدها  �لتي  �لر�سينة  �لدر��سات  تلك  كانت يف  �لعربية،  �لتنمية  �عقد  �لعربية، 
تها �أ�ل قمة �قت�سادية عربية، �لتي  زمرة من �خلرب�ء �لعرب ��نتهت بوثائق �أقرَّ
عقدت يف عّمان عام 1980، �كانت �ملنا�سبة �لتي �أطلق فيها �سمو �لأمري �حل�سن 

مبادرة �إن�ساء منتدى �لفكر �لعربي. 

لكن �آن �لآ��ن �أن نطور نظرتنا �در��ساتنا للوطن �لعربي، فهنالك م�سكالت 
�لب�سرية  �ملو�رد  �إد�رة  �لأقطار، �هي جميًعا تعاين من عدم كفاءة  م�سرتكة بني 
�ملر�أة،  حقوق  على  ��فتئات  �ل�سباب،  بني  بطالة  من  �تعاين  ��ملالية،  ��لطبيعية 
يقف  �ل  �لإنتاجية.  �لبنى  �ه�سا�سة  �ملياه،  يف  مزمن  �عجز  �لبيئة،  يف  �تر�جع 
�لأمر عند هذ� �حلّد، بل �إن معظمها يعاين من �لربحية �ملفرطة، ��عتماد غالبية 
�لنا�س على �لقطاع �لعام يف معا�سهم. �أل تكفي هذه �لأمور �أن تكون د�فًعا من �أجل 

تعزيز �لقت�ساد �لعربي حتى يت�سّدى مل�سكالته �لقت�سادية باقتد�ر؟ 

�لأرقام ���سحة �نحن �أمام حتديات �ملياه باأجلى ��أدق �سورها. �ي�سك �ملرء 
م بني �لأقطار �أن ي�ستطيع كل قطر  م �ملق�سَّ يء �ملجّز�أ، �ُق�سِّ �إْن - ل �سمح �هلل - ُجزِّ
�فر�س عمل  تاأمني عي�س كرمي  �مل�ستقبلية يف  �لتحديات  مو�جهة  كيان عربي  �أ� 
جمدية، �جت�سري �لفجو�ت بني �حلاكم ��ملحكوم، ��حلفاظ على �لكيانات من �أن 

تنفجر من �لد�خل. �لذلك �أ�سبح �لتعا�ن �سر�رة ق�سوى. 

من هنا نرى �أن ظر�ف �لوطن �لعربي مل تعد كما كانت، بل على �مل�سوؤ�لني 
�أن �لتعا�ن مع �جلري�ن، ��لتعا�سد حلل �مل�سكالت هو  �أن يدركو�  ��أ�لياء �لأمور 

�لد�فع �لأجنع. 
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��لتحديات  �جلديدة  �ملتغري�ت  بتعريف  �مليثاق  �إعد�د  يف  بد�أنا  �لذلك 
�مل�سرتكة يف �لوطن �لعربي. 

�من بعد ذلك تعر�سنا لأهم �لتحديات يف �لقطاعات �ملختلفة. �هو ما �سيتحدث 
�مل�سار�ت  نحدد  �أن  ا  �أي�سً بد  ل  �كان  بدر�ن،  �إبر�هيم  �لدكتور  معايل  زميلي  عنه 
زين على �ملياه، ��لنقل، ��لبنى  �لأ�سا�سية �ملطلوبة لتعزيز �لعمل �لعربي �مل�سرتك، مركِّ

�لتحتية، ��ل�ستثمار �ملتبادل، �تعزيز �ملبادرة �ر�ح �ملخاطرة لدى �ل�سباب. 

مل يعد �لتهمي�س يف �لوطن �لعربي م�سكلة رفاهية ميكن تاأجليها للغد، �ل �إرجاء 
�لتعا�ن �مل�سرتك مقبوًل، �ل �ل�سرذمة �ملالية يف عامل �سارت �لتحالفات �لقت�سادية 

��جلغر�فية فيه طريقة حياة، ��أ�سلوًبا لتعزيز �ملوقف �لتفا��سي لالأمم فيما بينها. 



�صتاء.2015-.ربيع.2016-.23.-

فل�صفة الميثاق االقت�صادي العربي

د..اإبراهيم.بدران*
1-..مدخل

تقوم فل�سفة �لميثاق على ركائز �أ�سا�سية �أربع: 
االأولى:.�أنَّ نهو�س �لد�لة �لوطنية �بناء �قت�سادها هو �لأ�سا�س لأي تعا�ن عربي.
الثانية: �أنَّ �لت�ساُرك ��لت�سابه بين �لأقطار �لعربية في عدد من �لمفرد�ت �سيكون 

عامل دعم لزيادة �لكتلة �لحرجة في عدد من �لقطاعات.
�قت�ساد  �لبناء  للنهو�س  �لرئي�سية  �لبو�بة  هو  �لقت�ساد  ت�سنيع  �أنَّ  الثالثة: 

ع�سري.
الرابعة:.�أنَّ ت�ساُرك �لفرقاء )�لقطاعات( جميًعا، �هي �لقطاع �لر�سمي ��لقطاع 

�لخا�س ��لقطاع �لأهلي ��لأكاديمي بالتكافوؤ، هو �ل�سمانة �لوحيدة للنجاح.
2-.الدولة.الوطنية

ل مند�حة من ��سع ��ستر�تيجية نه�سة �طنية �قت�سادية �جتماعية �إن�سانية 
�تهدف  �لأ�لى،  بالدرجة  �لذ�تية  �إمكاناتها  على  تقوم  بذ�تها،  عربية  د�لة  لكل 
�لعلم  على  يقوم  �سناعي،  مجتمع  �إلى  �لمختلفة  بقطاعاته  �لمجتمع  تحويل  �إلى 
��لتكنولوجيا ��لمعرفة، �تكون �لم�ساريع �لإنتاجية �لكبيرة ��لمتو�سطة �ل�سغيرة 
في  �لرئي�سية  �لمحا�ر  �ل�ستر�تيجية  �تت�سمن  للت�سنيع،  �لفقري  �لعمود  هي 

�لتغيير �لمجتمعي.
�هذ�  �لأ�لى.  بالدرجة  �لب�سري  ر�أ�سمالها  على  �لوطنية  �لد�لة  تعتمد 
في  ��أ�لوية  ق�سوى،  �أهمية  ��إيالئه  �تطويره  �تحديثه  �لتعليم  �إعطاء  ي�ستدعي 

* م�ست�سار رئي�س جامعة فيالدلفيا للعالقات �لد�لية، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي/�لأردن. 
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على  ��لنفتاح  �لإنتاج،  مع  للتر�بط  ��لتاأهيل  ��لتدريب  �لتعليم  �دفع  �لإنفاق، 
�لعلم ��لفكر ��لفل�سفة ��لفنون، �تاأهيل �لطلبة للمهار�ت �لحياتية ��لتخ�س�سية، 

�تعزيز قدرتهم على حل �لم�سكالت ��إن�ساء �لم�ساريع �لريادية.
�ي�ستدعي �لنهو�س بالتعليم �لهتمام باللغة ��لمهار�ت �للغوية، لأنَّ �لمطلوب 
في حالة �لنهو�س �أن ت�سل �لمعرفة �لعلمية �إلى �ل�سر�ئح �لجتماعية كافة �لي�س 
للنخبة فقط، �في كل مكان. �يولى �لتاأليف ��لترجمة �أهمية كبيرة. �يمكن تن�سيق 

ذلك مع قطر عربي �أ� �أكثر د�ن �نتظار. 
في  �م�ساركتها  �تحريرها  �تاأهيلها  �تدريبها  �لمر�أة  تعليم  في  ع  �لتو�سُّ �إنَّ 
حالة  من  لالنتقال  �لأ��سع  �لفر�سة  �لمجتمع  يمنح  ��لإد�رة،  ��لقيادة  �لعمل 

�لكفاف ��لفقر �إلى حالة �لوفر �بناء �لثر�ة.
هذ� يعني �أن تولي �لد�لة �لوطنية تاأهيل �لقوى �لعاملة )من ذكور ��إناث( 
قوى  على  يقوم  �لم�ساريع  في  ��لتو�سع  ��ل�ستثمار  �لإنتاج  لأن  �لهتمام،  كامل 
عاملة موؤهلة بكل �لمهار�ت �لع�سرية �لالزمة. ��سوف ت�سارك �ل�سركات �لكبرى 
�لقوى  تاأهيل  فر�س  تنظيم  في  �لأكاديمية  ��لموؤ�س�سات  ��ل�سغيرة  ��لمتو�سطة 

�لعاملة. 
لل�سباب،  كبير  بوجود قطاع  �ل�سكانية  �لفر�سة  ��ستغالل  �لد�لة على  تعمل 
ت�سدير  �أ�  �لمحد�دة،  �لحكومية  �لوظائف  عن  بعيًد�  �لمنتج،  للعمل  لتاأهيلهم 

�لقوى �لعاملة كبديل للنهو�س �لقت�سادي �ل�سامل.
تعمل  �لعولمة  �إطار  في  �لتناف�س  على  �لقدرة  �إلى  بالمنتجات  �للو�سول 
ذلك  باعتبار  �تعميقه،  �لتكنولوجي  ��لتطوير  �لعلمي  �لبحث  تو�سيع  على  �لد�لة 
م�سدر �لقيمة �لم�سافة �لعالية في �لقت�ساد�ت. �كذلك ل بد من ربط �لبحوث 
�لنظرية  �لتوجهات  عن  بعيًد�  �لمختلفة،  �لقطاعات  باحتياجات  �لأكاديمية 

��لترقيات �لأكاديمية. �هذ� يتطلب من �لد�لة:
- تطوير �لتعليم �لأ�سا�سي ��لمهني بالتجاه �لتكنولوجي.

- َج�ْسر �لفجوة بين �لأكاديميا ��لمجتمع. 
- زيادة �لإنفاق على �لبحث ��لتطوير ��لإبد�ع لي�سل )2%( من �لناتج �لمحلي 

�لإجمالي عام 2030.
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- �إن�ساء �لمر�كز �لتكنولوجية �لوطنية ��لعربية �لم�ستركة.
- ن�سر �لثقافة �لعلمية �ثقافة �لتجديد ��لإبد�ع على �لم�ستوى �لمجتمعي، من 

خالل ��سائط �لثقافة ��لإعالم ��لتو��سل �لمجتمعي. 
�لمجتمعية  ��لثقافة  �لمختلفة  بمر�حله  �لتعليم  خالل  من  �لد�لة  تعمل 
��لإعالم على ن�سر �تاأ�سيل ر�ح �لريادية �ثقافتها �عقليتها �خا�سة لدى �ل�سباب، 
باعتبار �لريادية ��حًد� من �لمحركات �لرئي�سية للدينامية �لمجتمعية �لم�ستد�مة، 

�سو�ء �أكانت ريادية �قت�سادية �أم ثقافية �أم علمية �أم �جتماعية �أم �سيا�سية. 
�تدرك �لد�لة �لوطنية �أن �لبو�دي ��لأطر�ف ��لمحافظات لن يتم تطويرها 
�لمتميزة  �لخبر�ت  لها  ط  ُتخطِّ �لتي  �لعملية  �لخطط  خالل  من  �إل  ��إعمارها 
��لأرياف،  �لبو�دي  تطوير  على  �لتركيز  �سيتم  لذ�  �لمبدع.  �ل�سباب  ذها  �ينفِّ
��لخر�ج من �لمركزية، �تدريب �ل�سباب لهذه �لغاية، �تز�يدهم بمهار�ت �لإبد�ع 
��لتدريب  �لتعليم  مقدمتها  �في  ��لأنظمة،  �لو�سائل  ب�ستى  ��لتجديد  ��لبتكار 

�لتكنولوجي. 
�لبقاء.  ع  مربَّ مجموعها  في  ��لتكنولوجيا  ��لبيئة  ��لمياه  �لطاقة  ل  ت�سكِّ
�لأن �أكثر من 85% من �لأر��سي هي �أر��ٍس جافة �حارة، فاإنَّ �لد�لة باإمكاناتها 
�سناعات  خالل  من  �لمياه  م�سكلة  حل  على  �ستعمل  ��لب�سرية  �لقت�سادية 
كل  في  �لمتجددة  �لطاقة  من  ��لإفادة  ��لتد�ير،  �ل�سم�سية  بالطاقة  �لتحلية 
�لكبرى  �لبيئية  ��لم�ساريع  بها،  �لخا�سة  �ل�سناعات  ��إن�ساء  �أ�سكالها،  �سكل من 
�لمائية  للبيئة، بما في ذلك �لم�سطحات  �ل�سلبية  �لآثار  �لتي من �ساأنها تخفيف 

ع في م�ساريع �لطاقة �لنو�ية. �ل�سطناعية. �عدم �لت�سرُّ
�ستعمل �لد�لة على �إن�ساء مر�كز تكنولوجية خا�سة بالطاقة ��لبيئة ��لمياه 

منفردة �أ� بالت�سارك مع د�لة )�أ� �أكثر( عربية مجا�رة.
�ي�ستهلك قطاع �لنقل �أكثر من )40%( من �لطاقة،  �هو نقل فردي- في 
معظم �لأحيان- يت�سبب في تلويث �لبيئة، �في �لكلفة �لقت�سادية �لعالية. �لذ�؛ 
�ستعمل �لد�لة على �إن�ساء عو��سم �قت�سادية في �لمحافظات، �ت�سنيع �لنقل من 
خالل �لتو�سع في �سبكات �سكك �لحديد ��لقطار�ت �لكهربائية �منظومات �لنقل 
�لعام، �لأمر �لذي �سيترك �أثًر� �إيجابًيا على �لحركة �لقت�سادية �لوطنية، بما في 
ذلك توزيع مو�قع �لم�ساريع �تعزيز �ل�سياحة �لد�خلية من جهة، �على �إمكانات 
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�أخرى.  �لمجا�رة من جهة  �لعربية  �لأقطار  ��ل�سياحة مع  �ل�سلع  �تبادل  �لتعا�ن 
��سوف يتاأّتى عن ت�سنيع �لنقل فر�س عمل �سخمة تتولد عن م�ساريع �ل�سناعات 

�لتي يقت�سيها �لنقل.
�إنَّ تطوير �لبنية �لتحتية هو حجر �لز��ية في �لنهو�س �لقت�سادي؛ �إذ تعمل 
�لبنية �لتحتية بو�سفها عامل جذب للم�ستثمرين، �تمثِّل مدخاًل قوًيا للتعا�ن مع 
�لد�ل �لعربية �لمجا�رة. �من �ساأنها �لم�ساعدة على توزع �لمجتمع �خا�سة في 
على  �ي�ساعد  �لمدن،  على  �ل�سغط  ف  �سيخفِّ مما  ��لأطر�ف،  ��لبو�دي  �لأرياف 

ت�سهيل �لتجارة �لعربية �لبيئية.
د�رها  لها  لتعيد  �لزر�عة  تهمي�س  حالة  من  �لخر�ج  على  �لد�لة  �ستعمل 
��ل�ستقر�ر  �لغذ�ئي  لالأمن  �لفقري  �لعمود  باعتبارها  �ل�ستر�تيجي،  �لحيوي 
�لمجتمعي. ��سيتم توجيه �لجهود �لبحثية لتطوير �لزر�عة �ت�سنيعها، ���ستخد�م 
مقا�مة  ��أعلى  �إنتاجية  �أكثر  �ساللت  �إلى  للو�سول  �لمختلفة  �لتكنولوجيات 

للجفاف، �هذ� من �ساأنه فتح �لمجال للم�ساريع �لزر�عية �لكبرى. 
�لإن�سانية  �لحقوق  من  ��لد��ء  ��ل�سحة  ��لغذ�ء  ��لأمن  �لتعليم  ُيعدُّ 
�لإنفاق  �زيادة  توفيرها  على  �لوطنية  �لد�لة  �ستعمل  �لتي  للمو�طن،  �لأ�سا�سية 
عليها لتتعدى 10% من �لناتج �لمحلي �لإجمالي لكل من �لتعليم ��ل�سحة بحلول 
�لعناية  �إلى  �إ�سافة  منها،  �لأ�سا�سيات  ت�سنيع  على  �لد�لة  ��ستعمل   .2030 عام 
�إلى  �ل�سحية بالأرياف �تخفي�س �لعجز �لد��ئي من )50( د�لًر� للفرد لي�سل 

)20( د�لًر� للفرد عام 2030.

3-.التعاون.العربي
�لوطنية  �لخطط  نجاح  على  �لجماعي  �أ�  �لثنائي  �لعربي  �لتعا�ن  يعتمد 
للنهو�س؛ �إذ ي�سعب على �لد�ل �لمتخلفة �أ� �لمتعثرة �أ� ذ�ت �لقت�ساد�ت �له�سة 
على  �لعربي  �لتعا�ن  فل�سفة  �تقوم  �د�ئم.  قوي  �قت�سادي  تكتل  في  تجتمع  �أن 

مرتكزين �أ�سا�سيين:
�لمنطقة �لعربية منطقة ح�سارية ��حدة تتد�خل فيها مختلف �لعو�مل  • �أن 

��لقوى ��لموؤثر�ت.
��لجو�رية  بالثنائية  يبد�أ  �لتدريجي  للتعا�ن  �لم�ستركة  �لجو�مع  تعظيم   •
ليمتد �إلى �لمنطقة بكاملها، �نطالقا من مبد�أ �ل�سر�كات �لي�س �لم�ساعد�ت.
�ستعمل �لد�لة �لعربية على �إ�سالح �لموؤ�س�سات �لعربية �لم�ستركة �تطويرها 



د..اإبراهيم.بدران

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.27.-

�لتي  �لموؤ�س�سات  ��إن�ساء  �لعربي،  �لقت�سادي  �لمجل�س  �بخا�سة  �تحديثها، 
تتخ�س�س في �لم�سائل �لم�ستركة ��لأ�سا�سية للتنمية �لم�ستد�مة، �في مقدمتها: 
ر ��ساللت �لمناطق �لحارة  �لطاقة ��لمياه ��لبيئة ��لتغير�ت �لمناخية، ��لت�سحُّ
�لجافة. ��إذ� ما �أُِخذت هذه �لمو��سيع �لأربعة بالجدية �لكافية فقد تكون مدخاًل 

جديًد� للتكتل �لقت�سادي �لعربي، على غر�ر تكتل �لحديد ��لفحم في �أ�ر�با. 
��لم�سرفية  �لمالية  �لت�سريعات  في  ��لن�سجامات  �لتو�فقات  �ستكون 
�ل�ستثمار  ��أف�سلية  �لمعلومات،  �تكنولوجيا  �لب�سرية  �لقوى  �حركة  ��لجمارك 
�قد  �تعاظمه.  �لتعا�ن  ��ستمر�رية  ت�سمن  �لتي  �لقاعدة  هي  �لإنتاجي  �لعربي 

�سة لهذه �لغاية. يتطلب ذلك �إن�ساء موؤ�س�سة متخ�سِّ
�لقت�ساد  �إلى  �لريعي  �لقت�ساد  من  �لخر�ج  على  �لعربية  �لد�ل  �ستعمل 
�لإنتاجي من خالل ��سائل عديدة، مثل �لأطل�س �لعربي للم�سر�عات �لم�ستركة، 
�لرياديين  �ت�سجيع  �لأ�قاف،  ثر��ت  ���ستثمار  للزكاة،  �لعربي  ��ل�سند�ق 

��لتعا�نيات ��ل�سركات �لخا�سة ��لم�ستركة.
��ستعمل �لد�ل �لعربية على �لتعا�ن لجعل )5( جامعات عربية على �لأقل 
�أف�سل )200( جامعة في عام 2025، بكل ما يلزم هذ� من دعم �لبحث  �سمن 
ع �لم�سترك  �لعلمي �تطوير �لتاأهيل �لتكنولوجي، ��سبط �لإنفاق �لع�سكري، ��لتو�سُّ

في �ل�سناعات �لع�سكرية. 
فيها  �لعائد  لتعظيم  �لعربية  �لعمالة  تنظيم  على  �لعربية  �لأقطار  �ستعمل 

ر ��لبلد �لم�سيف على حدٍّ �سو�ء. على �لبلد �لم�سدِّ
�لموثوقة  �لنوعية  �ل�سنوية  �لتقارير  �إ�سد�ر  على  �لعربية  �لأقطار  ��ستعمل 
�لتي تحّلل �لبيانات ��لموؤ�سر�ت �لعلمية ��لقت�سادية ��لجتماعية ��لتكنولوجية 

��لثقافية.
نظًر� لأهمية �لتعا�ن �لد�ئم ��لم�سطرد مع د�ل �لجو�ر، �ستعمل �لأقطار 
�لد�لية،  ��لمجموعات  �ل�سديقة،  �لجو�ر  �لعالقات مع د�ل  تعزيز  �لعربية على 

��إيالء �هتمام خا�س لإفريقيا جنوب �ل�سحر�ء.
�ت�ستند �لد�ل �لحديثة �إلى �سيادة �لقانون ��ل�سفافية ��لم�ساءلة ��لم�سا��ة 
��لتطرف،  �لجريمة  �محاربة  �لكاملة،  ��لمو�طنة  ��لو�جبات،  �لحقوق  في 
�إلى �أقل من 5% مع حلول عام 2030. ��سيتم  ية  �تخفي�س م�ساحات �لفقر ��لأمِّ
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مة، �خا�سة �لجر�ئم �لقت�سادية �تجارة  تن�سيق �لجهود لمحاربة �لجريمة �لمنظَّ
�لمخدر�ت ��لأع�ساء ��لأطفال ��لن�ساء. 

�لب�سرية  �أنها تتباين في �لثر��ت �لطبيعية ��لقوى  تدرك �لأقطار �لعربية 
متكافئة  �سر�كات  في  ُي�ستثمر  �أن  ينبغي  �لتباين  �هذ�  ��لإمكانات،  ��لم�ساحات 
من  بد  ل  �إذ  م�ستقرة؛  �قت�ساد�ت  تبني  ل  �لتي  �لم�ساعد�ت  نحو  تطلًعا  �لي�س 
تعزيز �ل�سر�كات بين �ساحب �لمال �أ� �لتكنولوجيا ��لم�ستثمر �لوطني �أ� �لعربي. 
فال�سر�كات �لعربية تفتح �آفاًقا ل حد�د لها من فر�س �لعمل، �تقلي�س �لبطالة 
�لأقطار  لتكون  �لكبيرة،  �لم�ساريع  �أنو�ع  �ستى  �بناء  �لزر�عية،  �لأر��سي  ��إحياء 

�لعربية �سوًقا م�ستركة مفعمة بالإنتاج �لعربي من �ل�سلع ��لخدمات.
�لالزمة  �لثر��ت  نق�س  م�سكلة  على  �لتغلب  على  �لعربية  �لد�ل  ��ستعمل 
�لقطاع  �ت�سجيع  �لجتماعي،  �لقت�ساد  مد�خل  خالل  من  �لم�ساريع،  لإن�ساء 
�لثالث من تعا�نيات ��سناديق �دخار ل�سغار �لم�ستثمرين. ��ستعمل �لد�لة على 

تج�سير �لتمويل �لالزم للم�ساريع.
�إلى  للتحوُّل  ت�سعى   - �لبعيد  �لمدى  على   - �أنها  �لعربية  �لأقطار  تدرك 
�لعــربي  �لتكتــل  ��سيكون   ،2040 عام  بحلول  ربما  متما�سكة،  �قت�سادية  كتلة 
�لت�سارك  خالل  من  �لعربية،  �للد�ل  �لوطنية  للد�لة  �لقت�سادية  للقوة  دعمــًا 
�تعزيز  ��لتكنولوجيا،  �لأبحاث  �مر�كز  ��لأ�سو�ق  ��ل�ستثمار�ت  �لم�ساريع  في 

�لر�أ�سمال �لب�سري في �لتجاهات �لمختلفة.

4-.الخال�صة
�إنَّ �لقطار �لعربية على يقين ر��سخ باأن �لتحوُّل �إلى �لقت�ساد �ل�سناعي 
�لعربية  ��لد�ل  منفردة  �لوطنية  �لد�لة  ل�ستقر�ر  �لز��ية  حجر  هو  �لجتماعي 
م�ستهلكة  ل  �لإن�سانية  �لح�سارة  في  فاعاًل  جزًء�  لتكون  مها،  �تقدُّ مجتمعة 
لمنتجاتها، �ل يتحقق كل ذلك �إل بالم�ساركة �لمجتمعية، �بالتو�فق ��لتكافوؤ بين 
مختلف �ل�سركاء ��لقوى؛ �إذ ي�ستحيل على �لحكومات �أ� �أيِّ قوى �سيا�سية منفردة 
��لمفكرين  �ل�سيا�سيين  على  �يترتب  ��لتحديث.  �لنه�سة  بمهام  �ل�سطالع 
��لعلماء ��لمثقفين �منظمات �لمجتمع �لمدني ��لإعالم د�ر تاريخي في تعزيز 
مفاهيم هذ� �لميثاق، ��لعمل على تنفيذه بال�سورة �لأف�سل، حتى تحظى �لمنطقة 

بم�ستقبل �أكثر �زدهاًر� ��أعلى �ساأًنا.  
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في الم�صــهد االقت�صـادي
العالمّي واالإقليمّي والعربّي والمحّلّي

د..محمد.اأبو.حمور*

�أنطلق يف هذه �ملحا�سرة** ِعرب ثالثة م�ساهد، هي: �مل�سهد �لعاملّي، ��مل�سهد 
ق �إىل �ل�سند�ق �ل�ستثماري  �لإقليمّي ��لعربّي، �من ثم �مل�سهد �ملحلي. ثمَّ �أتطرَّ

�لأردين بو�سفه مبادرة ملكية ��إ�سر�قة يف م�ستقبل �لقت�ساد �لوطني. 

ن�ستح�سر يف �مل�سهد �لعامليِّ �لأزمَة �لعاملية �لَّتي عانى منها �لقت�ساد �لعاملي 
يف �لعام 2008، فما ز�لت تاأثري�تها �تد�عياتها تب�سط ظاللها على عدد كبري من 
ت لت�سمل �نهيار  ة بانهيار بنوك �موؤ�س�سات، ��متدَّ �ل. �قد بد�أت �لأزمة �لعامليَّ �لدُّ
لت  �ساط �لقت�سادي، �من ثمَّ تر�جع معدَّ ت �إىل تباطوؤٍ يف �لنَّ د�ل ��حتاد�ت، فاأدَّ

�لنموِّ ب�سورة كبرية. 

غري  ب�سورة  �لّنفط  �أ�سعار  تر�جع  عن  �حلديث  يجري  �لعامليِّ  �مل�سهد  �يف 
�أنَّ �ل�سني �أخذت يف �لتَّفكري يف تاأ�سي�س  م�سبوقة خالل �لعام �لأخري. �ل نن�سى 
على  د�لة  ع�سرة  �سبع  قر�بة  عت  ��قَّ  ، �لد�يلِّ �لبنك  غر�ر  على  ��ستثماريٍّ  بنك 

* �لأمني �لعام ملنتدى �لفكر �لعربي، �رئي�س �لتحرير. 
** �ألقيت هذه �ملحا�ســـرة يف جل�ســـة حو�رية بدعوة من �ملجل�س �لقت�سادي �لجتماعي يف عّمان برئا�سة رئي�س 

�ملجل�س د. منذر �ل�سرع، �عقدت يف مقر جمعية �لبنوك �لأردنّية يف نهاية �سهر كانون �لأ�ل/دي�سمرب 2015.
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فال�سني  �لعامل.  د�ل  يف  لال�ستثمار  �لأردن،  �سمنها  �من  �لبنك،  هذ�  تاأ�سي�س 
من  لها  �لأمريكيَّة مبا  �ملتحدة  �لوليات  �أنَّ  �سيادًيا �سخًما، غري  �سند�ًقا  متلك 
ة ت�سويتيَّة عالية يف �لبنك �لد�يل �يف �سند�ق �لنقد �لد�يّل )حو�ل 19%( قد  قوَّ

عار�ست تاأ�سي�س هذ� �ل�سند�ق. 

��رتفاع معدلت �لبطالة م�سهد �آخر من م�ساهد �لأزمة �لعاملية؛ �إذ تر��حت 
هو  هذ�  عام.  ب�سكل  �لأ�ر�بي  �لحتاد  يف  �أ�  �أمريكا  يف  �سو�ء   %10-%8 ن�سبتها 

، �ل د�عي للخو�س يف تفا�سيل كثرية.  �لإطار �لعام للم�سهد �لعامليِّ

نحو  على  �لنموِّ  لت  معدَّ يف  تر�جًعا  في�سهد  ��لإقليميُّ  �لعربيُّ  �مل�سهد  �أما 
ة �لنفطيَّة ما  �ل �لعربيَّ ت �إىل خ�سارة �لدُّ ���سح. فرت�جع معدلت �أ�سعار �لنفط �أدَّ
قيمته قر�بة ن�سف تريليون يف �سنة ��حدة؛ �أي 500 مليار، نتيجة تر�جع �أ�سعار 
لت بطالة تعادل ن�سبتها 17.5%، �هي �أعلى  �لّنفط. �لدينا يف �لوطن �لعربيِّ معدَّ
�لبالغة  �لعامليِّ  �ملتو�سط  �أ�سعاف  ثالثة  تعادل  �إذ  �لد�ليَّة؛  �ملجموعات  يف  ن�سبة 
كانيَّة،  ن�سبتها 6% تقريًبا. ��سيدخل �لعامل �لعربيُّ يف �لعام 2030 يف �لفر�سة �ل�سُّ
فيها  ميثِّل  �لَّتي  كانية،  �ل�سُّ �لفر�سة  من  �لأردن  �قرت�ب  �مع  ًيا.  حتدِّ ل  ت�سكِّ �لَّتي 
بوجود  تقرتن  �ل�سّكانية  �لفر�سة  فاإنَّ  ّكان،  �ل�سُّ جمموع  من   %50 باب  �ل�سَّ قطاع 
باب،  �ل�سَّ �ملرتفعة بني  �لبطالة  لت  �أبرزها معدَّ ة،  �مل�ستمرَّ يات  �لتحدِّ �لعديد من 
لت بلغت للعام 2014 نحو 30.6%، �لأمر �لَّذي يتطلَّب �سر�رة توفري  �هي معدَّ
لني عن �لعمل يف �لوقت �حلايل، ف�ساًل  باب �ملتعطِّ عدد كبري من فر�س �لعمل لل�سَّ
ع �ن�سمامهم لأعد�د �لقوى �لعاملة �لَّتي  باب �ملتوقَّ عن �لأعد�د �جلديدة من �ل�سَّ

نو�ت �لقادمة.  عوبات خالل �ل�سَّ �ستو�جه �لعديد من �ل�سُّ

باب 70%، �بالقدر �لَّذي يكون فيه هذ�  ففي �لعام 2030 �ستكون ن�سبة �ل�سَّ
ل عامل �سغط على �لأنظمة �ل�سيا�سيَّة يف تلك �لد�ل.  �لأمر �إيجابيًّا فاإنَّه �سي�سكِّ
ة �إل �أنَّ �أ�سبابه �حلقيقية �قت�ساديَّة. �يف  بيع �لعربي غري كونه ظاهرة �سيا�سيَّ فالرَّ
لني عن �لعمل، فاإذ�  باب �ملتعطِّ �ل�سَّ مة هذه �لأ�سباب �جود ن�سبة كبرية من  مقدِّ
نا �سنعاين ل�سنو�ت ��سنو�ت من ربيع  باب فمعنى هذ� �أنَّ ر فر�س عمل لل�سَّ مل نوفِّ

عربيٍّ دمويٍّ يف �لد�ل �ملجا�رة. 
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ة �لبينيَّة. فن�سبة  ة ملمح �آخر يف �مل�سهد �لعربي يتمثَّل يف �لتجارة �لعربيَّ �ثمَّ
ة تبلغ 8% فح�سب، فاإذ� �أ�سفنا �إليها �لو�رد�ت على  �ل�سادر�ت بني �لد�ل �لعربيَّ
�ختالف ِن�َسبها، فلن تتجا�ز �لن�سبة 12%. �باملقابل فاإنَّ ن�سبة �ل�ستثمار �لعربي 
�لبينيِّ تبلغ فقط 20% من �إجمايل �ل�ستثمار�ت �لعربيَّة يف �لعامل. �هذ� يدلُّ على 
�أنَّ �ل�ستثمار �لعربي �لبينيَّ ��لتجارة �لعربية �لبينيَّة يف حالة �سعف، مع �أنَّ فر�س 

ة.  �ل�ستثمار يف �لوطن �لعربي متاحة �إذ� ما ُ�جدت �لإر�دة �ل�سيا�سيَّ

ة ��إجناز�ت  �أّما �مل�سهد �ملحليُّ يف �لأردن، فمع �أنَّه ل يخلو من جو�نب �إيجابيَّ
�لإجناز�ت  عن  باحلديث  مولعون  نا  �لكنَّ �سلبيات،  من  يخلو  ل  �أنَّه  �إل  قة  متحقِّ
�حلكومات  قتها  حقَّ �لَّتي  ة  �حلكوميَّ �لإجناز�ت  عن  �أحتدث  لن  لذ�  فح�سب. 
ر�ت  للموؤ�سِّ �حلقيقية  ��ل�سورة  �لو�قعيِّ  �مل�سهد  عن  ث  �ساأحتدَّ ا  ��إنَّ �ملتعاقبة. 
�لَّتي  �حلقائق  �أن�ساف  عن  بعيًد�   ، �لأردينُّ �لقت�ساد  منها  يعاين  �لَّتي  ة  �ل�سلبيَّ
 %2.2 مقد�ره  لدينا  �لقت�سادي  �لنموِّ  فمقد�ر  �مل�سوؤ�لني.  بع�س  بها  ح  ي�سرِّ
كاينَّ �لطبيعيَّ يف  �ل�سُّ �لنموَّ  �لعام 2015، �هذ� يعادل تقريًبا  �لأ�ل من  للنِّ�سف 
كاين غري �لطبيعيِّ باحل�سبان نتيجة �للجوء  �لأردن، فح�سب. فاإذ� �أخذنا �لنموَّ �ل�سُّ
�ل�سوري �لَّذي يعادل 5% فمعنى ذلك �أنَّ �لنموَّ �لقت�ساديَّ يف �لأردن ينبغي �أن يكون 
ن من حتقيق م�ستوًى معي�سي لئق للمو�طن، فعندما يكون  7% تقريًبا، حتَّى نتمكَّ
�لنموُّ �لقت�سادي 2.2% فهو يف هذه �حلالة �أقلُّ معدلِّ نوٍّ يف �ل�سنو�ت �لأخرية، 
ة يف �لعام 2015. حتى ��إْن ��سل �إىل 2.5 – 2.9% يف نهاية �لعام، غري  �بخا�سَّ
ل �لطبيعي. ��إذ� طالعنا �لن�سر�ت �لإح�سائيَّة  ل نوٍّ �أقلَّ من �ملعدَّ �أنَّه يبقى مبعدَّ
كان لحت�ساب ن�سيب �لفرد من  خل �لقوميَّ على عدد �ل�سُّ ف�سنجد �أنَّها تق�سم �لدَّ
. �بناًء على هذه �ملعادلة قالو� �إنَّه ��سل يف نهاية �لعام �إىل 6.9  خل �لقوميِّ �لدَّ
مليون تقريًبا. �هذه معادلة غري دقيقة �غري �سحيحة، فبموجبها يكون متو�سط 
ن�سيب �لفرد من �لدخل يف �لأردن حو�يل 5350 د�لًر�، �من ثمَّ �أ�سبح �لأردن 
�أ�  متو�سطة  د�ل   High Middle Income �لد�ل  من  �لأخرية  �ل�سنو�ت  خالل 
لني جلد�لة  ذ�ت �لدخل �ملتو�سط �ملرتفع. �مبوجب هذه �ملعادلة �أ�سبحنا غري موؤهَّ

�لديون، �ل ل�سطب �لديون، �ل للح�سول على م�ساعد�ت كبرية. 
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�منذ ثالث �سنو�ت �قرتحت �إجر�ء تعد�د �سكاين مع بد�ية �للجوء �ل�سوري، 
كان يف �لأردن.  ، ملعرفة �لعدد �حلقيقي لل�سُّ ، ��سر�ريٌّ كاين مهمٌّ لأنَّ �لتعد�د �ل�سُّ
عدد  �أنَّ  يرى  من  فهناك  �لأردن،  يف  كانية  �ل�سُّ �لأعد�د  تقدير�ت  ت�ساربت  فقد 
ع�سر  ��أحد  ماليني  بـع�سرة  ر�نه  يقدِّ ��آخر�ن  ماليني،  �سبعة  بلغ  �لأردن  �سّكان 
كان �ملوجودين  خل �لقومي على عدد �ل�سُّ مليوًنا ��ثني ع�سر مليوًنا. فاإذ� ق�سمنا �لدَّ
يف �لأردن ف�سينخف�س متو�سط ن�سيب �لفرد، ��سنعود �إىل ما كّنا عليه 
للـ Low Middle Income ذ�ت دخل متو�سط منخف�س. �عندما نعرتف بهذه 
�أننا �أ�سبحنا موؤهلني جلد�لة �لديون �ل�سطبها  �حلقيقة نكون قد ��سلنا لنتيجة 

�للح�سول على �ملزيد من �مل�ساعد�ت. 

�إنَّ �أي حكومة يف �لعامل ت�سعى �إىل حتقيق �لرفاه ملو�طنيها. �حتقيق �لرفاه 
بامل�ستوى  ترتقي  �لأقاليم،  كل  متو�زنة يف  ة  تنمويَّ ��سرت�تيجيات  ياأتي عن طريق 
ق خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. بل �سهدت  �ملعي�سي للمو�طن، �هو �لأمر �لَّذي مل يتحقَّ
�لعربية  �لد�ل  بني  �لر�بع  هو  �ترتيبنا   ،%12.9 لدينا  �لبطالة  فن�سبة  تر�جًعا، 
من حيث �أعلى معدل بطالة بعد تون�س ��ل�سود�ن �م�سر. �منذ �سنو�ت طويلة مل 
م  ها تر�جعت يف هذه �ل�سنة بن�سبة 7%، �تر�جع �لت�سخُّ ترت�جع �ل�سادر�ت، لكنَّ
م  ه �إذ� تر�جع �لتَّ�سخُّ بن�سبة 0.7% �فق �لبيانات �ملتاحة. �يعتقد بع�س �لّنا�س �أنَّ
ني �أعتقد  . �لكنَّ ر �إيجابيٌّ ي�سبح بال�سالب -0.7% مبا يعني �أقّل من 1% �هو موؤ�سِّ
من �لناحية �لنظرية ��لعملية �أنَّ تر�جع �لأ�سعار �إىل د�ن م�ستوًى معنيَّ �أمٌر لي�س 
ك  ، لأنَّه يعك�س نوًعا من �لركود �أ� �لك�ساد، �من ثمَّ ل يتحرَّ �إيجابيًّا بل هو �سلبيٌّ
�لقت�ساد باجتاه �لنتعا�س. ��ل�سبب �لرئي�س يف هذ� كله هو تر�جع �أ�سعار �لنفط 
عاملًيا. �لهذ� �سيكون عجز �ملو�زنة يف �لعام 2015 �سعف عجز �ملو�زنة للعام 2014؛ 
�أي �سيزد�د �لعجز من 470 مليون دينار لي�سبح 915 مليون دينار. �هذه �لأرقام 
مت للربملان. �جتدر �لإ�سارة �إىل  هي �لَّتي ُذِكرت يف مو�زنة �لعام 2016 �لَّتي ُقدِّ
�أنَّ عجز �ملو�زنة يف �أ�ل ع�سرة �أ�سهر من �لعام 2015 بلغ 835 مليون دينار، فاآخر 
�سهرين يف �لعادة يرفعان من قيمة �لعجز لعدم �جود �إير�د�ت �لوجود زيادة يف 
�لنفقات، �لهذ� فعجز �ملو�زنة �لَّذي �أُدرج يف �ملو�زنة لإعادة �لتقدير للعام 2015 

�سيكون �أكرث من 915 مليون دينار. 
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�لذ�ت،  على  �لعتماد  تغطية  عن  نتحدث  زلنا  ما  �نحن  �سنو�ت  فمنذ 
ر�ت كلها ت�سري �إىل �لأ�سو�أ.  �تغطية �لإير�د�ت �ملحلية للنفقات �جلارية، لكنَّ �ملوؤ�سِّ
فاملديونية يف �لعام 2010 بلغت 11.5 مليار، �يف �لعام 2015 بلغت 22.5 مليار. 
فمنذ تاأ�سي�س �ململكة �لأردنية �لها�سمية لغاية �لعام 2010 كل �لَّذي ��ستدّناه بلغ 
يعادل  ما  ��ستدّنا  �سنو�ت  خم�س  �آخر  يف  بينما  مليار،   11.5 �مل�سدد  غري  ر�سيده 
�لر�سيد غري �مل�سدد يف �لعام 2010. ففي �لعقود �ملا�سية كلها كنا ن�ستدين من �أجل 
�ل�سنو�ت �خلم�س  �أما يف  �م�ست�سفيات، �مد�ر�س، �جامعات،  بنية حتتية، �طرق، 
ل من �ملنحة  �لأخرية فلم تعد �ل�ستد�نة لهذه �لأغر��س، فالإنفاق �لر�أ�سمايل مموَّ

�خلليجية، �هو ما ل يعود بالنفع على �لقت�ساد كما يجب �أن يكون عليه �حلال. 

ر�أ�سمال  �تر�جع   ،%12 بن�سبة  �لأر��سي  د�ئرة  �إير�د�ت  تر�جعت  لقد 
�ل�سركات �مل�سجلة لدى مر�قب �ل�سركات �إىل 28%، �تر�جع عدد �ل�سركات �مل�سجلة 
�إىل 18%. �أّما يف ما يخ�سُّ �لئتمان �مل�سريف فقد بلغت �لزيادة �لئتمانية فيها 
ما ن�سبته 1.8 يف �لعام 2014، ��إذ� ��ستثنينا جانًبا منها ميثِّل �جلد�لة ��إعادة 

�جلد�لة �هيكلة بع�س �لقر��س، فقد ت�سل �لن�سبة �إىل �أقل من ذلك بكثري. 

�ي�سري �مل�سهد �ملحلي �إىل �أنَّ 1500 م�سنع �أغلقت �أبو�بها يف �سنة ��حدة. 
ة لإنقاذ �لو�سع. لكنَّ  ة ع�سريَّ �قد تنّبه جاللة �مللك لكلِّ هذ�، فدعا �إىل ��سع خطَّ

هذه �خلطة حتتاج قر�بة 20 مليار د�لر لتمويلها. فمن �أين ناأتي بهذ� �ملبلغ؟ 

منذ �أكرث من 10 -12�سنة �نحن نتحدث عن �مل�ساريع �لكربى مثل �لطاقة 
�لنو�ية ��ل�سكك �حلديدية �ناقل �لبحرين، �نعلم �أنَّ هذه �مل�ساريع حتتاج �إىل ما 
نا نتحدث عن �سر�كة حتتاج  يقارب 15- 20 مليار، فمن �أين �سناأتي بها؟ �بخا�سة �أنَّ
نا �سن�ستدين، �ن�سبة  متوياًل. فاإذ� �أردنا متويلها من خالل �حلكومة فمعنى ذلك �أنَّ
�لدين عندنا 83%، �هذه �لن�سبة تتجا�ز قانون �لدين �لعام، �لَّذي ي�سمح فقط مبا 
ن�سبته 60%. ��إذ� �أردنا متويل هذه �مل�ساريع من خالل �ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س 
باقرت��س حكومي مثلما نتحدث عن متويل �ملفاعالت �لنو�ية، فنحن بحاجة �إىل 
خم�سة مليار�ت للمفاعلني �لنو�يني �لثنني. �معنى ذلك �أنَّ �ملديونية �ست�سل �إىل 
�أنَّ موؤ�س�سات  �إذ� ما رغبنا يف متويل �مل�ساريع �لكربى. ��سيرتتب على هذ�   %100
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�ستغريِّ   ،)Standards & Poor’s(�  )Fitch(�  )Moody’s( �لد�يل  �لت�سنيف 
�لد�يل  �لت�سنيف  فموؤ�س�سات  �لأدنى.  �لدرجة  يف  لي�سبح  �لأردن  ت�سنيف  من 
هذه تعتمد على ثمانية معايري للت�سنيف، �أهم معياريني منها هما: عجز �ملو�زنة 
لة. �قد ��سلت �ملديونية  ��ملديونية. فهي ترى �أنَّ �ملديونية عبارة عن �سر�ئب موؤجَّ
لدينا �إىل م�ستويات مل ت�سل �إليها يف تاريخ �ململكة. �من �ملوؤكد �أنَّ عجز �ملو�زنة 

�سيزد�د. 

�كون �ملديونية تعترب �سر�ئب موؤجلة يف نظر �مل�ستثمرين، فهذ� يعني فر�س 
�سر�ئب جديدة ل�سد�د �لديون مما �سيوؤدي �إىل عز�فهم عن �ل�ستثمار يف �لأردن. 
عة على �ل�ستثمار، �قانون ت�سجيع �ل�ستثمار  فالبيئة �ل�ستثمارية لدينا غري م�سجِّ
ة �أنَّ قانون ت�سجيع �ل�ستثمار  لي�س بامل�ستوى �ملطلوب جلذب �ل�ستثمار�ت، �بخا�سَّ
بقانون  �ست�سطدم  �لَّتي  �ل�ستثمار،  جلذب  ت�سريعية  �بيئة  منظومة  من  جزء 
ح �حلكومة باأنَّها �ستتقدم بقانون �آخر  �سريبة �لدخل، �لَّذي ل يكاد ُيَقرُّ حتى ت�سرِّ
، �هو �لأمر �لَّذي  يف د�رة برملانية قادمة، مما يعني عدم �جود ��ستقر�ٍر ت�سريعيٍّ

يبحث عنه �مل�ستثمر�ن. 

ة �أخرى رحنا نتحدث عن قانون �ل�سر�كة بدعوى �أنَّه �لبديل للتخا�سّية �لتي  مرَّ
 Public-private Partnership نا تخلَّ�سنا منها، �ل�سر�كة �لَّتي هي حنا باأنَّ �سرَّ
 Public-public قانون �ل�سر�كة �لَّذي �أقر هو قانون� .Tribble Piece لَّتي هي��
Partnership مع �أنَّه ل يوجد يف جمل�س �لأمة َمن ميثِّل �لقطاع �خلا�س �إل �أقلية، 
هذ�  تعديل  عن  �لآن  �حلديث  �يجري  �لذ�تيَّة.  معايريها  �فق  �ل�سر�كة  تريد 
�أنَّ  ة كلَّ يوم م�ستثمرين؟ �ل نن�سى  �لقانون. فكيف �ستجلُب بيئٌة ت�سريعيٌة متغريِّ

عدد �ل�سركات �ر�ؤ��س �أمو�لها يف تر�ُجع. 

يوؤخذ  �تاأثري  كبري  د�ر  لها  فهذه  حولنا،  من  �مللتهبة  �لبيئة  �أُنِكر  ل�سُت 
�إىل  يات  �لتحدِّ حتويل  كيفيَّة  عن  حتدث  لطاملا  �مللك  جاللة  لكن  باحل�سبان، 
حتديات  �إىل  �لفر�س  ل  حتوِّ �ملتعاقبة  �حلكومات  فاإنَّ  �ل�سديد  �لالأ�سف  فر�س. 
�للجوء  ق�سية  مع  �حلكومات  تعامل  ذلك  �مثال  تطبيقها.  ي�سعب  �م�ستحيالت 

�ل�سوري �تاأثري�ته يف خف�س متو�سط ن�سيب �لفرد من �لدخل. 



-.37.-

د..محمد.اأبو.حمور

�صتاء.2015-.ربيع.2016

ن جاللة �مللك يف زيارته لل�سني من جلب ��ستثمار�ت بقيمة �سبعة  لقد متكَّ
نها من  مليار�ت، ��ل�سني لديها فعاًل قوى �قت�سادية كبرية �متلك فو�ئ�س متكِّ
�ل�ستثمار يف كل �أنحاء �لعامل. �ز�ر جاللته كذلك كوريا، ���ستطاع جذب ن�سبة 
ل باأ�س بها من �ل�ستثمار�ت. �ف�ساًل عن كل هذ� لدينا �سيولة يف �لبنوك تتجا�ز 
يف  �لعاملني  �لأردنيني  حو�لت  �لدينا  ��ستثمارها،  بالإمكان  مليار�ت،  �لأربعة 
ت�ستطع  مل  فاإذ�  كذلك.  ��ستثمارها  ميكن  �ل�سنة،  يف  مليار   3.7 بقيمة  �خلارج 
�إىل  حتتاج  �لع�سرية  �خلطة  كانت  ��إذ�  �لكربى،  للم�ساريع  �لقرت��س  �حلكومة 
متويل مبا قيمته ع�سرين مليار د�لر، ��إذ� مل ن�ستطع �لإنفاق من �ملنحة �خلليجية 
�لَّتي متثِّل  ة  �لر�أ�سماليَّ �لنفقات  ل  �سنموِّ �أين  لعدم �جود م�ساريع مدر��سة، فمن 
ر يف �إيجاد حلول. �قد �سبقنا  15% من �إجمايل �ملو�زنة؟ لذلك كلِّه يجب �أن نفكِّ
�ل�ستثمارّي  �ل�سند�ق  �أ�  ة  �ل�ستثماريَّ ناديق  �ل�سَّ فكرة  �طرح  �مللك  جاللة 

�لأرديّن. 

ة بد�أت يف هولند� يف �لقرن �لتا�سع ع�سر، ثم  فكرة �ل�سناديق �ل�ستثماريَّ
د  �نتقلت �إىل فرن�سا �بريطانيا، ثم �إىل �أمريكا يف ثالثينيات �لقرن �ملا�سي. �تتعدَّ
�أنو�ع هذ� �ل�سناديق �ل�ستثماريَّة. ��سو�ء �أكانت ذ�ت نهايات مغلقة حمد�دة، من 
ة  �ل�ستثمار لأغر��س عقاريَّ ق  فاإنَّ هدفها يحقِّ بيعها،  �أ� عدم  �لأ�سول  بيع  حيث 
هها �إىل �ل�ستثمار.  َخر�ت �توجِّ �لأغر��س ��ستثماريَّة يف م�ساريع معيَّنة حت�سد �ملدَّ
من  م�سدًر�  بو�سفها  �ل�سياديَّة،  ناديق  �ل�سَّ توجد  ناديق  �ل�سَّ هذه  مقابل  �يف 

م�سادر �لتمويل. 

��ل�سند�ق �ل�ستثماريُّ �لأردينُّ هو من �ل�سناديق �ل�سيادية. ��أ�ل �سند�ق 
�سيادي تاأ�س�س يف تك�سا�س يف �لقرن �لتا�سع ع�سر �كانت غايته عائد�ت �لأر��سي، 
ة �أُن�سئ �أ�ل  �سو� جزًء� منها لغايات �ل�سند�ق �ل�سيادي، �يف �لد�ل �لعربيَّ فخ�سَّ
�سند�ق يف �لكويت عام 1953 �ر�أ�سماله �لآن 300 مليار. ��ل�سند�ق �لثاين تاأ�س�س 
يف �ململكة �لعربية �ل�سعوديَّة يف �لعام 1971 �ر�أ�سماله �لآن 680 مليار. ��ل�سند�ق 
�س يف �لعام 1976 �ر�أ�سماله  �لأكرب يف �لد�ل �لعربيَّة هو �سند�ق �أبو ظبي �تاأ�سَّ

770 مليار. �ثّمة �سند�ق ��ستثماري �أن�سئ بني �لإمار�ت ��لهند مببالغ طائلة. 
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ر مببادر�ت جاللة �مللك �لتنموية، �منها ما يتعلق مبنطقة �لعقبة  �أعود فاأذكِّ
�سند�ق  تقييم  �لدى   .2010 �لعام  يف  �ملحافظات  تنمية  ��سند�ق  �لقت�ساديَّة، 
ُي�سرف  مل  �أ�  كاملة  ُت�سرف  �مل  �أُ�دعت  �لأمو�ل  �أنَّ  جند  �ملحافظات  تنمية 
فالتنمية يف عّمان تختلف عن  ة،  �ملحافظات م�ساألة مهمَّ تنمية  �أنَّ  معظمها، مع 
�لتنمية يف �جلنوب، �أ� يف �ملفرق �أ� يف عجلون مثاًل. �مبادرة »�سكن كرمي عي�س 
ت  �ُنفذِّ �لُتقطت  ة  �مللكيَّ �لر�سالة  لكنَّ  �مللك،  جاللة  مبادر�ت  من  ا  �أي�سً كرمي« 
�ملبادرة دعت  �أنَّ  �سكنية مع  ببناء 8000 �حدة  بطريقة خطاأ، فقامت �حلكومة 
�إىل بناء 100.000 �حدة �سكنية، �عجزت �حلكومة عن ت�سويقها، لذلك خ�سر 
ند�ق 440 مليون تقريًبا. �لدينا يف �لأردن، �سند�ق �لتقاعد، �كانت �لعائد�ت  �ل�سُّ
ل �إىل ��ستثمار،  ة �لَّتي تقتطع من �مل�سرتكني تو�سع يف �ل�سند�ق �تتحوَّ �لتقاعديَّ
ة  لت عائد�ته �ر�أ�س ماله كاإير�د�ت للخزينة. �ثمَّ �من ثمَّ �أُلغي هذ� �ل�سند�ق �ُحوِّ
ا ل تعرفون عنه هو بني �لأردن ��أملانيا ر�أ�سماله 50 مليون،  �سند�ق ��ستثماري رمبَّ

دة، بالإ�سافة �إىل �سند�ق �لتنمية ��لت�سغيل.  �هو خم�س�س مل�ساريع حمدَّ

نريده  هل  �ل�ستثماري؛  �ل�سند�ق  �سيغة  هو  فيه  �لتفكري  ينبغي  ما  ل  �أ�َّ
�لتجارب  من  �ل�ستفادة  علينا  �جلانب  هذ�  �يف  �سند�ًقا.  �أ�  �سركة  �أ�  موؤ�س�سة 
�لقو�نني  هذه  �معظم  قانون،  م�سر�ع  �أ�  قانوًنا   213 �سدر  لقد  للد�ل.  �ل�سابقة 
ة، فاإذ�  ل تر�عي خ�سو�سيَّة �لقت�ساد �لأردين ��ملو�طن �لأردين ��لبيئة �لإقليميَّ

�أردنا �سنَّ م�سر�ع قانون فعلينا �أن نر�عي هذه �خل�سو�سيَّة. 

�بخ�سو�س �ل�سند�ق �ل�ستثماري، �أ�سار جاللة �مللك �أنَّه �سي�سدر مب�سر�ع 
�أم  �لعام  للقطاع  �ل�سند�ق،  �لنو�ب. لكن ملن �ستكون ملكية  م ملجل�س  يقدَّ قانون 
للقطاع �خلا�س؟ �هل �سيكون �لإنفاق على �مل�ساريع �ملر�د تنفيذها من ر�أ�سمال 
�سند�ت  باإ�سد�ر  قامت  حني  م�سر  يف  به  معمول  هو  ما  غر�ر  على  �ل�سند�ق، 
خزينة �قرت��س من �لنا�س لتنفيذ م�سر�ع قناة �ل�سوي�س، �ح�سلت على �لتمويل 
�لنو�ية  �لطاقة  مل�سر�ع  بعمل در��سة جد�ى  �سنقوم  �مل�ساريع؟ �هل  لهذه  �لكامل 
ة �أ� غريها لهذ� �مل�سر�ع؟ �هل َمن  مثاًل �من ثم ُن�سدر �سند�ٍت �أ� �سكوًكا �إ�سالميَّ

يريد �مل�ساهمة فيه �أ� يقوم به يتحّمل ر�أ�س مال �مل�سر�ع؟ 
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هذه  �ستكون  فهل  ة،  �سياديَّ ة  عربيَّ �سناديق  عن  �مللك  جاللة  ث  حتدَّ لقد 
�مل�ساريع؟ �هل  �مل�ساهمة يف  �أم �ستكون  ر�أ�سمال  �لعربية م�ساهمة يف  �ل�سناديق 
�سيكون له جمل�س �إد�رة �أم جمل�س ��ست�ساري؟ �هل من �لأف�سل �أن يكون �أ�سحاب 
ة �لعربيَّة ممثَّلني معنا يف جمل�س �لإد�رة حتى ل يكون هناك  �ل�سناديق �ل�سياديَّ
�لَّتي  بعيدين �نحن نديره؟ هل تديره �حلكومة  �أم يكونون  تعار�س يف �مل�سالح، 

ثبت ف�سلها يف �إد�رة كثري من �مل�ساريع �بخا�سة �خل�سخ�سة؟

�ل�سند�ق  على  �لرقابة  �أما  ُت�ساأل.  �أن  �ملمكن  من  �لَّتي  �لأ�سئلة  بع�س  هذه 
حو�فز،  �ل�سند�ق  منح  �يجب  �لعامليَّة،  �ملمار�سات  �أف�سل  �فق  تكون  �أن  فيجب 
�سة  �ملوؤ�سَّ ننح  كاأْن  �لأخرى،  لل�سناديق  مناق�سة  �حلو�فز  هذه  تكون  ل  �أن  على 
�ل�سر�ئب  من  �إعفاء�ت  عليها  يرتتَّب  �إعفاء�ت،  ��لع�سكرية  �ملدنية  �ل�ستهالكية 
�ملتديّن،  �لدخل  ذي  �مل�ستهلك  على  �ل�سعر  خف�س  على  �إيجاًبا  تنعك�س  ��لر�سوم، 
يف حني ل يحظى �لتاجر بهذه �مليزة. �إنَّ هذ� من �ساأنه خلق مناف�سة غري عادلة، 
لأنَّنا ننح م�سر�ًعا �إعفاء�ت فيما م�سر�ع �آخر يقوم على �أ�س�س جتارية ل يحظى 

بالإعفاء�ت. 

ة تعود  �أُ�س�س ربحيَّ �أنَّ هذ� �ل�سند�ق �سيقوم على  �أ��سح جاللة �مللك  لقد 
على �مل�ساهمني باخلري. فاإذ� �أردنا �أن تقوم م�ساريعنا على �أُ�س�س ربحيَّة فينبغي 
ة �بيئية على �لأردن،  ة ��جتماعيَّ �أن تكون م�ساريع مدر��سة �ذ�ت جد�ى �قت�ساديَّ
�موؤ�س�سات  �ل�سيادية،  ��ل�سناديق  ��ملوؤ�س�سات،  فالبنوك،  �لعام.  فع  بالنَّ �تعود 
�لفو�سفات  مثل  �لكربى،  ��ل�سركات  �لقائمة،  �مل�ساريع  �تو�سعة  �خلا�س  �لقطاع 
�لعام  �لقطاع  بني  ر�كة  �ل�سَّ على  تقوم  كربى،  م�ساريع  طرح  باإمكانها  ��لبوتا�س 
�ملياه،  �لطاقة �يف جمال  قل يف جمال  �لنَّ �مل�ساريع م�ساريع  ��خلا�س، �من هذه 
كك �حلديديَّة. �هذه �مل�ساريع ل ميكن �أن تقوم �إل بدعم حكومي. فال�سر�كة  ��ل�سِّ

بني �لقطاعني �لعام ��خلا�س �أربعة �أنو�ع: 
- م�ساركة يف �لعو�ئد؛ �إذ ياأتي عائد للم�ستثمر �ياأتي م�ساركة بالعو�ئد ما ي�سمى 

بـ Revenue Sharing مثل �ملطار، حيث تاأخذ �حلكومة 54.6 %منه. 
- �سمان عائد للم�ستثمر لتحفيزه على �ل�ستثمار. 
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�أدنى من  - ت�سمني مدخالت �لإنتاج، مثل ت�سمني �لنفايات �لطبية بحد 
�لكيلوغر�مات �أ� �لطن. 

- �سر�ء �ملخرجات مثل �سر�ء مياه م�سر�ع �لدي�سة، ب�سعر معني. 

�سمن هذ� �لإطار علينا �أن نتحرك؛ مبعنى ما هي عالقة �ل�سند�ق باأمو�ل 
�ل�سمان �لجتماعي ��لوحدة �ل�ستثمارية، �ما هي تاأثري�ته؟ هل �سيعتمد �لأنظمة 
�باأ�سلوب  خا�س  بنظام  فيد�ر  ا  خا�سً قطاًعا  �سيكون  �أم  ��أ�ساليبها  �حلكومية 
�لقطاع �خلا�س؟ �ما هو تاأثري هذ� �ل�سند�ق على �لبنوك؟. فالبنوك �لَّتي لديها 
فائ�س ميكنها �ل�ستثمار يف هذ� �ل�سند�ق، �أّما �إذ� �جته �ل�سند�ق �إىل �لأخذ من 
�لود�ئع �ملوجودة لدى �لبنوك لتحقيق �أهد�فه �غاياته فلن يكون د�ره مكماًل لد�ر 
�سيكون  فعندها  ة  �سياديَّ �سناديق  من  �أمو�ل  على  �حل�سول  �أردنا  فاإذ�  �لبنوك. 
د�ره مكماًل �لن يكون له تاأثري على �لبنوك. لكن �إذ� �أخذنا من �د�ئع �لأفر�د كما 
ح�سل يف �لتجربة �مل�سرية عندما طرحت �سند�ت بـفائدة قيمتها 12.5% تقريًبا 
�هي �أعلى من �لفو�ئد �لَّتي تدفعها �لبنوك، فعندئٍذ �سنمت�سُّ جزًء� من �ل�سيولة 
�لفائدة لدى  �بالتايل �سريتفع �سعر  �مل�سر�ع،  �لبنوك باجتاه هذ�  �ملوجودة لدى 
�لبنوك، ��ستتناف�س �لبنوك ل�ستقطاب �لود�ئع، ��سريتفع �سعر �لفائدة، �هذ� له 

تاأثريه على �ل�ستثمار من حيث زيادة كلفته. 

�لباعث على �سر�رة �ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س، �أنَّ هذ� �لقطاع ميثِّل ثلثي 
ها متثِّل  �لقت�ساد تقريًبا، بينما متثِّل �حلكومة ثلث �لقت�ساد كقيمة م�سافة، �لكنَّ
45% من �إجمايل �إنفاق �لقطاع �لعام من �إجمايل �لناجت �ملحلي �لإجمايل، مبعنى 
�أنَّ �لإنتاجية يف �حلكومة �إىل حدٍّ ما �سعيفة مقارنة بالقطاع �خلا�س. �لهذ� علينا 

�أن نف�سح �ملجال للقطاع �خلا�س. 

�أنه  من  مقدمته  يف  خلد�ن  �بن  �إليه  �أ�سار  �لذي  باملعنى  �حلديث  �أختم 
يجب على �لد�لة �أن ترتك �لأن�سطة �لقت�سادية �لَّتي ميكن �إد�ر�تها على �لأ�س�س 

�لتجارية للقطاع �خلا�س، ��أن متار�س د�رها يف �لتنظيم ��لرقابة. 
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مقدمة

يعد مدخل حترير �لتجارة )�ملدخل �لتباديل( لتحقيق �لتكامل �لقت�سادي 
ن �لإطار  ة �سنة )1953(. �يتكوَّ قتها �لأقطار �لعربيَّ ل �ملد�خل �لتي طبَّ �لعربي �أ�َّ
ة  فاقيَّ �لتنظيمي لهذ� �ملدخل �لتباديل مع �أربع �تفاقيات جماعية �أخرى، هي: �تِّ
ة  �لعربيَّ �أقطار �جلامعة  بني  �لرت�نزيت  �تنظيم جتارة  �لتجاري  �لتبادل  ت�سهيل 
ر�ؤ��س  ��نتقال  �جلارية  �ملدفوعات  ت�سديد  ة  فاقيَّ ��تِّ  ،1953 �سنة  عقدت  �لتي 
ة تي�سري �تنمية  فاقيَّ �لأمو�ل بني هذه �لأقطار ��لتي �أبرمت يف �لتاريخ نف�سه، ��تِّ
�لتبادل �لتجاري �ملعقود عام 1981، �قر�ر جمل�س �لوحدة �لقت�سادي رقم )17( 
ة �مل�سرتكة، كخطوة �أُ�ىل يف  �لذي �سدر �سنة 1964، �لقا�سي باإن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ
�سبيل حتقيق �لوحدة بني �لأقطار �لأع�ساء يف �ملجل�س �ملذكور. �هذ� �لقر�ر ل يقيم 
�سوًقا م�سرتكة باملعنى �لكامل، �لكنه يقت�سر على حترير �لتجارة بني هذه �لأقطار؛ 

* �أ�ستاذ �لقت�ساد يف جامعة �لزرقاء �م�ست�سار رئي�س �جلامعة/�لأردن، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي/�لعر�ق. 
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ة يتم من خاللها حترير �ل�سلع ذ�ت �ملن�ساأ �لوطني بني  �أي �إقامة منطقة جتارة حرَّ
�لبلد�ن �لأطر�ف فيها، عن طريق تخفي�س �لر�سوم �جلمركية، �أ� �لإعفاء منها 

دة ح�سب نوع �ملنتجات.  تدريجًيا بن�سب حمدَّ

�لتكامل  طريق  على  خطوة  �حتريره  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  �يعترب 
تت�سمن   1981 فاقيَّة  �تِّ ن�سو�س  كانت  ��إن  �لعربيَّة،  �لأقطار  بني  �لقت�سادي 
نظرة �أكرث �ت�ساًعا لهذ� �لتكامل، كونها تربط تنمية �لتبادل �لتجاري بني �لأقطار 

مها يف جو�نب �لتكامل ��لرت�بط �لقت�سادي بينها.  �لأطر�ف بتقدُّ

عربًيا  قت  ُطبِّ �لتي  �لتجاري  �لتبادل  ملدخل  �لتكاملية  �لآثار  �أن  ��ملالحظ 
�لتنفيذ، ظلت حمد�دة جًد�.  �لعربيَّة حيز  �ل�سوق  منذ عام 1964 بدخول قرر� 
��إذ� �تخذنا معياًر� لقيا�س هذ� �لأثر، متمثاًل بن�سبة �لتجارة �لبينيَّة بني �لأقطار 
ة �إىل جمموع جتارتها �خلارجية مع �لعامل كله، فاإنَّ هذ� �ملعيار يوؤكد �ساآلة  �لعربيَّ

هذه �لن�سبة. 

�لقا�سم  �لتجاري  �لتبادل  ل مدخل  �سكَّ �ملا�سية  �سنة  �على مدى �خلم�سني 
�ملدخل  هذ�  �ُيعدُّ  ��لثُّنائيَّة.  �ل�سمولية  �لقت�سادية  �لتفاقيات  لكافة  �مل�سرتك 
�خلطوة �لأ�ىل يف بناء �سرح �لتكامل �لقت�سادي، طبًقا لنظرية �ملر�حل �ملعر�فة 
يف �لقت�ساد �لر�أ�سمايل �لتي تبد�أ مبنطقة �لتجارة �حلرة، ثم �لحتاد �جلمركي، 
ثم �ل�سوق �مل�سرتكة، ثم �لحتاد �لقت�سادي، ثم �لندماج ��لوحدة �لقت�سادية. 
تدريجًيا  ��نتقل  �سر�طها،  بكل  �ملر�حل  هذه  بتطبيق  �لأ�ر�بي  �لحتاد  قام  �قد 
فاقيَّة  �تِّ عرب  ��سل  �أن  �إىل  كلًيا،  جناحها  ��ستكمال  بعد  �أُخرى  �إىل  مرحلة  من 

»ما�سرتخت«  �إىل �لحتاد �لقت�سادي ��لنقدي �لأ�ر�بي. 

�لتجاري  �لتبادل  مدخَل  �مل�سرتك  �لعربي  �لقت�سادي  �لعمُل  ى  تبنَّ لقد 
ة  ِحدَّ �ز�دت  �لختاللت  تعمقت  �أن  �لنتيجة  �كانت  �لآن،  حتى   1953 عام  منذ 
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�س �مل�سري  �نفتاحها �لنك�سايف، �تعرَّ �لعربيَّة، �ز�دت درجة  تبعية �لقت�ساد�ت 
دة  مهدَّ �لعربيَّة  �لقت�ساد�ت  ��أ�سبحت  حقيقية،  لتهديد�ت  �لعربي  �لقت�سادي 

باأطول ��أعمق �خرت�ق ��نك�ساف متعدد �لألو�ن ��لأ�سكال. 

حماًطا  �لعربي  �لقت�ساد  م�ستقبل  بات  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  ظل  �يف 
�نك�سايف  �نفتاح  من  تعاين  �لعربيَّة  �لقت�ساد�ت  �باتت  �ملُقيِّد�ت،  من  ب�سبكة 
ة �ل�سمولية،  ة �لعربيَّ ���سع �لنطاق. �هذ� ما َ�لَّد �لإحباط من �لتفاقيات �لتِّجاريَّ
ته تلك �لقت�ساد�ت، مما دفع عدًد� من �لقت�ساد�ت  �باملدخل �لتجاري �لذي تبنَّ
�لتفاقيات  فاعلية  ب�سبب عدم  بديلة،  كو�سيلة  �لثُّنائيَّة  �لتفاقيات  لعقد  ة  �لعربيَّ

�جلماعيَّة �ما ر�فقها من �إحباط �تدين م�ستوى �لتنفيذ. 

ة �ليوم �لعمود �لفقري لنظام �لعالقات  ة �لثُّنائيَّ ل �لتفاقيات �لتِّجاريَّ �ت�سكِّ
دة  ة ��ملتعدِّ �لتِّجاريَّة بني �لد�ل �لعربيَّة على �لرغم من كرثة �لتفاقيات �جلماعيَّ

�لأطر�ف. 

عنه  �س  تتمخَّ �لذي  �لثُّنائي  �لتِّجاري  �ملدخل  ل  تف�سِّ �لعربيَّة  �لد�ل  �باتت 
�لإر�دة  �فقد�ن  ��لت�سويف  �لتباطوؤ  مقابل  يف  ��سريعة،  ملمو�سة  مبا�سرة  نتائج 

�ل�سيا�سية يف �لعمل �لعربي �جلماعي، �خا�سة �ملتَّ�سم باملحتوى �لتكاملي منه. 

نظام  �سياغة  �إعادة  �لأمر  ��ستوجب  �لعاملية،  �لتجارة  منظمة  ظهور  �مع 
�لتف�سيلية ��لذي ي�سكل  �لقائم على �ملز�يا  �لثنائي،  ة  �لعربيَّ ة  �لتِّجاريَّ �لعالقات 
ة  مرَّ ه  �لتوجُّ �إىل  �أدى  ما  �لعربيَّة،  ة  �لتِّجاريَّ �لعالقات  نظام  لكل  �لفقري  �لعمود 

ة �جلماعيَّة.  ة �ت�سكيل مناطق �لتجارة �حلرَّ �أُخرى نحو �لتفاقيات �جلماعيَّ

�أ�  ت �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية،  ة �لتي �ن�سمَّ �أ�سبحت �لد�ل �لعربيَّ �بذلك 
�لتي تفكر يف �لن�سمام �إليها �أمام خيارين لإعادة هند�سة عالقاتها �لتِّجاريَّة، هما:
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من  �لعامل،  د�ل  �أمام  �لق�سري  �لتجاري  �لنفتاح  لأحكام  �لر�سوخ  اأواًل: 
خالل منظمة �لتجارة �لعاملية. 

ثانًيا: �لتكتل �لعربي من خالل �لتكامل �لتجاري، لت�سكيل مناطق �لتجارة 
ة �أ� �جلد�ر �جلمركي، �أ� �ل�سوق �مل�سرتكة �لتي تتميز بحرية �نتقال عنا�سر  �حلرَّ
�لإنتاج بني �لد�ل �لأع�ساء فيه. �يف حال تكوين تكتل جتاري عربي حقيقي، فاإنَّ 
ة  فاقيَّ ن من جتا�ز مبد�أ �لد�لة �لأكرث رعاية، طبًقا للمادة 24 من �تِّ د�ل �لتَّكتُّل تتمكَّ
ا د�ن  �جلات، �لتي �أجازت ت�سكيل �لتكتالت، �منح د�ل �لتكتل مز�يا لبع�سها بع�سً

م هذه �ملز�يا على بقية �لد�ل �لأع�ساء يف منظمة �لتجارة �لعاملية.  �أن ُتعمِّ

امل�صكلة.البحثية
�أدى �هتمام �لد�ل �لعربيَّة بهذ� �ملدخل كقا�سم م�سرتك لالتفاقيات �لإقليمية 
ة �إىل جعل م�سرية �لعمل �لقت�سادي �لعربي �مل�سرتك  ��ملتعددة �لأطر�ف �جلماعيَّ
ة على �إقامة مناطق �لتجارة �حلرة، د�ن �لهتمام �لكايف باملر�حل �ملتبقية  من�سبَّ
د  من مر�حل �لتكامل �لقت�سادي �لعربي، كمرحلة بناء �جلد�ر �جلمركي �ملوحَّ
دة، ثم �لحتاد �لقت�سادي. �خري مثال  �مرحلة �ل�سوق �مل�سرتكة، ثم �ل�سوق �ملوحَّ
ة �مل�سرتكة �ملقامة يف �إطار جمل�س �لوحدة �لقت�سادية  على ذلك �أن �ل�سوق �لعربيَّ
�لعربيَّة ما تز�ل يف َطْور منطقة �لتجارة �حلرة، �مل تنتقل بعد ب�سكل جدي �إىل 
د، بالرغم من م�سي حو�يل �أربعني �سنة على قر�ر  مرحلة �جلد�ر �جلمركي �ملوحَّ

ة �مل�سرتكة.  �ل�سوق �لعربيَّ

ة  �لعربيَّ �لقت�ساد�ت  �ختاللت  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  جتاهل  لقد 
��ختاللت هياكلها �لإنتاجية، ��نطلق من �لو�قع د�ن �أن ي�سهم يف تغيريه، �بذلك 
�م�سالح  �أبعاد  ذ�ت  ق�سية  �إىل  �لعربي  �لقت�سادي  �لتكامل  ق�سية  حتويل  مت 
جتارية. �مع �أن هناك م�سر�عية لهذه �مل�سالح، �إل �أن ق�سية �لتكامل �لقت�سادي 
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�لعربي �أبعد بكثري - يف مر�ميها- من تلك �مل�سالح. �عليه ميكن �سياغة �مل�سكلة 
�لبحثية من خالل �لت�سا�ؤلت �لآتية:

ة �لبينيَّة،  1. ملاذ� �أخفق مدخل �لتبادل �لتجاري يف حت�سني ِن�َسب �لتجارة �لعربيَّ
�لتي بقيت يف حد�د 10% خالل �خلم�سني �سنة �ملا�سية؟

2. ملاذ� مل يتمكن مدخل �لتبادل �لتجاري من �لنتقال من منطقة �لتجارة �حلرة 
�إىل �جلد�ر �جلمركي �لعربي �ملوحد؟

�ل�سادر�ت  ��جتاهات  هيكل  �ختاللت  ت�سحيح  يف  �ملدخل  هذ�  �أخفق  ملاذ�   .3
��لو�رد�ت �لعربيَّة؟

4. ملاذ� مت �إهمال �ملدخل �لإنتاجي ��ل�سر�ع مبدخل �لتبادل �لتجاري د�ن توفر 
�سر�طه �ملو�سوعية؟

فر�صيات.البحث

�لهيكل  �ختاللت  ت�سحيح  يف  ي�سهم  مل  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  تبّني  �إن   .1
�لقطاعات  م�ساهمات  ت�سحيح  �حتديًد�  �لإجمايل،  �ملحلي  للناجت  �لقطاعي 

�لإنتاجية يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعربي. 

�لعربي،  �لقت�سادي  �لكت�ساف  من  ق  عمَّ �لتجاري  �لتبادل  مدخل  تبّني  �إن   .2
ق من ر��بط �لتبعيَّة �لقت�سادية للخارج.  �عمَّ

�لتجارة  �ختاللت  ت�سحيح  يف  ي�سهم  مل  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  تبّني  �إن   .3
�لعربيَّة �خلارجية ��لبينيَّة. �مل ي�سهم يف معاجلة �ختاللت هيكل �ل�سادر�ت 

��لو�رد�ت �لعربيَّة. 

4. �إن تبّني مدخل �لتبادل �لتجاري مل ُي�سِهم يف تنمية �لتبادل �لتجاري �لعربي 
 . �لبينيِّ
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اأهمية.البحث
مو�سوع  يف  �لبحث  �حتديد  �لقت�سادي،  �لتكامل  مو�سوع  يف  �لبحث  ُيعدُّ 
مدخل �لتبادل �لتجاري على قدر كبري من �لأهمية ل�ساحب �لقر�ر �لقت�سادي 
ُيعدُّ �لقا�سم �مل�سرتك لكلِّ  �أن مدخل �لتبادل �لتجاري  �للباحثني عموًما، خا�سة 
�لتفاقيات �لثُّنائيَّة بني �لد�ل �لعربيَّة، �كل �لتفاقيات �لعربيَّة متعددة �لأطر�ف، 
ة �لكربى،  ة �مل�سرتكة، ��سوًل �إىل منطقة �لتجارة �حلرة �لعربيَّ بدًء� بال�سوق �لعربيَّ

ز �لتنفيذ عام 1998.  �لتي دخلت حيِّ

�تزد�د �أهمية �لبحث يف مو�سوع مدخل �لتبادل �لتجاري، نتيجة ل�ستمر�ر 
�ملعوقات �لتي حالت �ما ز�لت حتول د�ن حت�سني ِن�َسب �لتبادل �لتجاري �لبينيِّ 

على م�ستوى �ل�سادر�ت ��لو�رد�ت. 

�لتي عقدت يف جمال هذ�  �لتفاقيات  تفعيل  �أعاقت  �لتي  �لعو�مل  �أنَّ  كما 
�ملدخل ُتعدُّ ذ�ت �أهمية ل�سانع �لقر�ر �لقت�سادي �للباحثني كذلك. 

ق يف عنا�سره �معوقاته ��سر�طه، يفتح  �إن در��سة هذ� �ملدخل ��لبحث �ملعمَّ
�لطريق �أمام �لباحثني لإعادة �سياغة نظرية �لتكامل �لقت�سادي، ��لبدء مبدخل 

�لتكامل �لإنتاجي بدًل من مدخل �لتبادل �لتجاري. 

د هذ� �ملدخل ل�ساحب �لقر�ر �لقت�سادي �للباحثني �أنَّ تقليد �لتجربة  �يوؤكِّ
�لإخفاق يف حتقيق  �ملو�سوعية كان �ر�ء هو�ج�س  �ل�سر�ط  ق  �لأ�ر�بية د�ن حتقُّ
منجز�ت ملمو�سة على م�ستوى �لتجارة �خلارجية، �على م�ستوى �لتجارة �لعربّية 

�لبينية. 

�لإنتاج  هياكل  ت�سحيح  نحو  �لعربيَّ  ه  �لتوجُّ �ملو�سوع  هذ�  بحُث  �يدعم 
ة  �ملاديَّ �لقاعدة  ُتعدُّ  �لتي  �لإنتاجية،  للقطاعات  �مل�سافة  �لقيمة  �لعربيَّة، �زيادة 

ملدخل �لتبادل �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّة. 
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على  �ل�سوء  يلقي  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  در��سة  فاإنَّ  �أُخرى  ناحية  �من 
�إطار  �إخفاق �مل�ساريع ��لتفاقيات ��لقر�ر�ت �لعربيَّة، �لتي متَّ تبّنيها يف  عو�مل 
ة �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة، �قر�رّي �ل�سوق  فاقيَّ مدخل �لتبادل �لتجاري، مثل �تِّ
ة تنمية �تي�سري  فاقيَّ ة �لكربى، ��تِّ ة �مل�سرتكة، �منطقة �لتجارة �حلرة �لعربيَّ �لعربيَّ

�لتبادل �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّة. 

�لعلمية(  �مل�ستويات  �ستى  )من  �لعلمي  �لبحث  لطالب  �ملو�سوع  فائدة  �أّما 
�ملدخل،  هذ�  �إخفاق  عنا�سر  يف  �لعلمي  �لبحث  طالب  ق  تعمُّ �أهمية  يف  فتكمن 

��نعكا�ساته على منجز�ت �لعمل �لتكاملي يف �ملجال �لتجاري. 

اأهداف.البحث

�أحد  بو�سفه  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  طبيعة  حتليل  �إىل  �لبحث  يهدف 
�لقت�سادي  �لعمل  م�سرية  ته  تبنَّ �لذي  �لعربي،  �لقت�سادي  �لتكامل  مد�خل 
�ل�سوق  قر�ر  بتبّني  �حتديًد�  �ملا�سي،  �لقرن  خم�سينيات  منذ  �مل�سرتك  �لعربي 
ة �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة، �لتي دخلت حيز �لتنفيذ  فاقيَّ ة �مل�سرتكة، ��تِّ �لعربيَّ

يف عام 1964. 

��نطالًقا من هذ� �لُبعد �لتاأريخي، يهدف �لبحث �إىل:

�لوحدة  ة  فاقيَّ �تِّ خالل  من  �لتجاري  للتكامل  ة  �لعربيَّ �لتجربة  حتليل   .1
�لقت�سادية �لعربيَّة، �من خالل قر�ر �ل�سوق �لعربية �مل�سرتكة. 

ة �مل�سرتكة مبدخل �مل�سر�عات �لعربيَّة  2. حتليل عالقة قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
�مل�سرتكة ��ملدخل �لإنتاجي. 

3. حتليل نو�حي ق�سور مدخل �لتبادل �لتجاري. 



محور العدد: نواحي ق�صور التجربة العربيَّة للتكامل االقت�صادي من خالل مدخل التبادل التجاري

-.48.- املنتــــدى..265-264

4. حتليل �لعالقة بني �لق�سور �لبنيوي �مدخل �لتبادل �لتجاري. 
�لقت�سادي  �لتكامل  نظرية  �سياغة  �إعادة  �سر�رة  على  �ل�سوء  �إلقاء   .5

�لعربي. 

منهجية.البحث
تعتمد منهجية �لبحث �لعلمي �لتي مت تطبيقها يف هذ� �لبحث على منهج 
�لتاأريخي  بالتاأ�سيل  �ملتعلق  �لتاأريخي،  باملنهج  بال�ستعانة  �لو�سفي  �لتحليل 
ة �لتي عقدت بني �لد�ل �لعربيَّة منذ عام 1953. �قد مت �لرجوع  لالتفاقيات �لتِّجاريَّ
�إىل �أحدث �لإح�ساء�ت �ملتعلقة باملو�سوع، لتدعيم �ملنهج �لتحليلي �لو�سفي. �مت 
د لعام 2013.  �عتماد �لإح�ساء�ت �لو�ردة يف �لتقرير �لقت�سادي �لعربي �ملوحَّ
كما مت �لرجوع �إىل عدد من �مل�سادر �لعلمية �ملعتمدة ��ملوثوقة �لتي تنا�لت حتليل 

هذ� �ملدخل من كل جو�نبه؛ �لعلمية ��لتحليلية ��لنقدية ��ملو�سوعية. 

التاأ�صيل.التاريخي.ملدخل.حترير.املبادالت.التِّجاريَّة.العربيَّة
ي�سكل مدخل حترير �ملبادلت �لتِّجاريَّة من �لناحية �لنظرية �خلطوة �لأ�ىل 
تعا�ن  حتقيق  يف  ترغب  �إقليمية  جمموعة  د�ل  بني  �لقت�سادي  �لتكامل  بناء  يف 
�قت�سادي، ي�سل يف نهاية �لأمر �إىل حتقيق �لوحدة �لقت�سادية فيما بينها، طبًقا 
�حلرة،  �لتجارة  مبنطقة  بدًء�  �لقت�سادي،  للتكامل  �ملتدرجة  �ملر�حل  لنظرية 
�لعامل  جتاه  �جلمركية  �لر�سوم  توحيد  يفرت�س  �لذي  �جلمركي  بالحتاد  مر�ًر� 
�خلارجي؛ ��ل�سوق �مل�سرتكة �لتي ت�سيف حرية �نتقال عنا�سر �لإنتاج �ر�أ�س �ملال 
�إىل تن�سيق  �إىل �لحتاد �لقت�سادي �لذي يهدف  �ل�سلع؛ ��سوًل  �إىل حرية حركة 
�ل�سيا�سات �لقت�سادية �لقطرية ��خلارجية، ��إىل �لوحدة �لقت�سادية ��لندماج 
يتم  حيث  �لقت�سادي،  �لتكامل  مر�حل  من  مرحلة  �أعلى  بو�سفها  �لقت�سادي، 
توحيد �ملوؤ�س�سات ��لت�سريعات ��لقو�نني ��ل�سيا�سات �ملالية ��لنقدية ��لقت�سادية. 
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�لإنتاج  بنمط  �تاريخًيا  �أ�سا�ًسا  �رتبط  �لتباديل  �ملدخل  �إنَّ  �لقول  �ميكن 
�لر�أ�سمايل، لأن هذ� �ملفهوم ين�سجم مع قاعدة �أ�سا�سية من قو�عد �لر�أ�سمالية، 

�هي قاعدة تو�سيع �لأ�سو�ق خارجًيا مع تعميقها د�خلًيا. 

��ملاُلحظ �أنَّ جمموعة �لد�ل �لعربيَّة كانت من �أُ�ىل جمموعات �لد�ل �لنامية 
�لتفاقيات  ��تَّ�سح هذ� يف  �لقت�سادي،  تكاملها  �لتباديل يف  �ملدخل  تبنَّت  �لتي 
ة  ة �لر�مية للتحرير �ملتعدد �لأطر�ف للمبادلت �لتِّجاريَّ ة �لعربيَّ �لتِّجاريَّة �جلماعيَّ
ة  �لعربيَّة، �لتي عقدت منذ بد�ية �خلم�سينيات؛ �إذ كان حترير �ملبادلت �لتِّجاريَّ
�ُعِقدت  بينها.  فيما  �لقت�سادي  �لتعا�ن  �لعربيَّة يف مقدمة جمالت  �لد�ل  بني 
ة لت�سهيل �لتبادل �لتجاري فيما بينها عام 1953، ب�ساأن ت�سهيل �لتبادل  فاقيَّ ل �تِّ �أ�َّ
ة  فاقيَّ �لتِّ �هذه  �لعربيَّة.  �جلامعة  د�ل  بني  �لرت�نزيت  جتارة  �تنظيم  �لتجاري 
ت عليه �ملادة �لثانية من ميثاق جامعة �لد�ل �لعربيَّة بوجوب  جاءت حتقيًقا ملا ن�سَّ
قيام تعا�ن �ثيق بني د�ل �جلامعة يف �ل�سوؤ�ن �لقت�سادية ��ملالية، مبا يف ذلك 

ت�سهيل �لتبادل �لتجاري ��جلمارك ��أمور �لزر�عة ��ل�سناعة. 

�ملجل�س  �لتي �سادق عليها  ة  �لعربيَّ �لقت�سادية  �لوحدة  ة  فاقيَّ �تِّ ثم جاءت 
يف  نوعية  نقلة  ل  لت�سكِّ  1964 عام  �لتنفيذ  ز  حيِّ �دخلت   1957 عام  �لقت�سادي 
�لعمل �لقت�سادي �لعربي �مل�سرتك؛ �إذ �رتفعت به من م�ستوى �لتعا�ن �لقت�سادي 
�حتقيقها  �لكاملة  ة  �لعربيَّ �لقت�سادية  �لوحدة  م�ستوى  �إىل  �لتف�سيلي  ��لتعامل 
��ملنتجات  للب�سائع  ة  �لتِّجاريَّ �ملبادلت  �إطالق حرية  بدًء� من  ب�سورة متدرجة، 
م�سرتكة،  �سوق  ثم  �من  ��حدة،  جمركية  منطقة  ��إقامة  ��لأجنبية،  ة  �لعربيَّ
��سوًل �إىل ت�سكيل �حتاد �قت�سادي بتوحيد �سيا�سة �ل�ستري�د ��لت�سدير �تن�سيق 
�تن�سيق  �لد�خلية،  ��لتجارة  ��ل�سناعية  ��لزر�عية  ��ملالية  �لنقدية  �ل�سيا�سات 
ت�سريعات �ل�سر�ئب ��لر�سوم �حلكومية ��لعمل ��ل�سمان �لجتماعي، ��سوًل �إىل 
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فاقيَّة �يف  حتقيق �لوحدة �لقت�سادية �ملن�سودة ��ملن�سو�س عليها يف ديباجة �لتِّ
�هي  �لقت�سادي  �لتكامل  من  �لأ�ىل  �ملرحلة  �لتحقيق  منها.  �لأ�ىل  �ملادة  ن�س 
�لقت�سادية،  �لأطر�ف  بني  حرة  جتارة  منطقة  ��إقامة  �لتجاري  �لتبادل  حرية 
رقم  قر�ره  مبوجب  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  �لقت�سادي  �لوحدة  جمل�س  �أن�ساأ 
�ملبادلت  �ل�سوق على حترير  �إن�ساء  بتاريخ 1964/8/13، �قد �قت�سر قر�ر   17
�مل  ��لأجنبية،  �لوطنية  ��ملنتجات  للب�سائع  معني  زمني  جد�ل  �فق  �لتِّجاريَّة 
ل لل�سوق �مل�سرتكة �إل يف  يتطرق �لقر�ر �إىل توحيد �لتعرفة �جلمركية كجزء مكمِّ
قر�ره رقم 411 ل�سنة 1970، �لذي �أ�ساف ف�ساًل جديًد� �إىل قر�ر �إن�ساء �ل�سوق 

)�لتعرفة �جلمركية �ملوحدة( يكون �لبدء يف تنفيذها يف 1972/1/1. 

ة �أن تكون م�سحوبة ب�سهادة  �قد ��سرتط قر�ر �ل�سوق لتحرير �ل�سلع �لعربيَّ
على   %40 توؤلف  �ملحلية  �لعاملة  ��ليد  �لأ�لية  �ملو�د  »ن�سبة  �أن  على  تن�س  من�ساأ 
ن �لعربيَّة يف �سناعة  �لأقل من كلفة �لإنتاج �لكلية«. �مل ي�سر �لقر�ر �إىل ن�سبة �ملكوِّ

فاقيَّة عام 1953.  �لتجميع �لتي �أ�سارت �إليها �تِّ

ة تت�سمن  فاقيَّ ة �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة �تعديالتها �أ�ل �تِّ فاقيَّ �تعترب �تِّ
�لتبادل  �تي�سري  تنمية  ة  فاقيَّ �تِّ جاءت  ثم  بيالبال�سا.  لنظرية  �خلم�س  �ملر�حل 
ة �لتي �أقرها �ملجل�س �لقت�سادي ��لجتماعي بقر�ره  �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّ
على  تن�سُّ  حرة،  جتارة  منطقة  �إقامة  �ت�سمنت   ،1981/7/12 يف   848 �ملرقم 
حترير �لتبادل �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّة من �لر�سوم �جلمركية �كافة �لقيود 
�ملختلفة �ملفر��سة على �لتبادل. كما ن�ست على �لربط بني �إنتاج �ل�سلع �تبادلها. 

�لد�ل  بني  حرة  جتارية  منطقة  �إقامة  �إىل  �أ�ساًل  ة  فاقيَّ �لتِّ هذه  �تهدف 
د �منا�سب من �حلماية، كخطوة �أ�ىل يف �لتكامل  �لعربيَّة، مع توفري حّد �أدنى موحَّ
موحدة،  جمركية  منطقة  �إىل  �ملنطقة  بهذه  �لو�سول  ت�ستهدف  �ل  �لقت�سادي، 
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� �أدنى للتعا�ن �لتجاري بني �لد�ل  فاقيَّة حدًّ �إذ تعترب �ملبادئ �ملتفق عليها يف �لتِّ
�لأطر�ف، �بالتايل فاإن ما ِزيَد على هذ� �حلد يكون من �ساأن �تفاقات �أُخرى ثنائية 
لأغر��س  عربية  �ل�سلعة  لعتبار  فاقيَّة  �لتِّ ��سرتطت  �قد  �لأطر�ف.  متعددة  �أ� 
ة �أن تتوفر فيها قو�عد �ملن�ساأ، ��أن ل َتقّل ِن�سبة �لقيمة �مل�سافة �لنا�سئة  فاقيَّ �لتِّ
عن �إنتاجها يف �لد�لة �لطرف عن 40% كحد �أدنى بالن�سبة ل�سناعات �لتجميع 

�لعربيَّة، �يقوم �ملجل�س بو�سع جد�ل زمني لزيادة هاتني �لن�سبتني تدريجًيا. 

ثم �أ�سدر �ملجل�س �لقت�سادي ��لجتماعي �لعربي قر�ره )1317( يف د�رته 
ة تي�سري �تنمية �لتبادل �لتجاري  فاقيَّ 59 باملو�فقة على )�لربنامج �لتنفيذي( لتِّ
�إقامة منطقة جتارة حرة عربية كربى.  بني �لد�ل �لعربيَّة، بهدف �لو�سول �إىل 
�سنو�ت  قيام منطقة جتارة حرة عربية كربى خالل ع�سر  �لإعالن عن  فقد مت 

�بتد�ًء من 1998/1/1، �ما تز�ل يف مر�حلها �لأ�ىل. 

مدخل.حترير.املبادالت.التِّجاريَّة.العربيَّة.ومدى.مالءمته.لطبيعة.االإنتاج.العربيَّة
ة �ل�سمولية مدخل حترير �ملبادلت  �عتمدت �لتفاقيات �لقت�سادية �لعربيَّ
ة  �لتِّجاريَّ �ملبادلت  �لتكاملية، �قد كان هدف حترير  �أهد�فها  لتحقيق  ة  �لتِّجاريَّ
 )1953 لعام  �لتجاري  �لتبادل  ت�سهيل  ة  فاقيَّ )كاتِّ بع�سها  يف  بذ�ته  قائًما  هدًفا 
ة تي�سري �تنمية �لتبادل �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّة 1981، حيث �أناطت  فاقيَّ ��تِّ
�إىل  ة  �لتِّجاريَّ �ملبادلت  حترير  من  �أبعد  هو  ما  حتقيق  ة  َمهمَّ �لأخرية  ة  فاقيَّ �لتِّ
�لقت�سادية  �لوحدة  ة  فاقيَّ كاتِّ �أُخرى  �تفاقيات  نت  ت�سمَّ بينما  �أُخرى،  �تفاقيات 

َة مر�حل �لتكامل �لكال�سيكية.  ة �مل�سرتكة، كافَّ �لعربيَّة، �قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ

حتى  ن  تتمكَّ مل  �لعربيَّة  �لد�ل  �أنَّ  �إل  �لتفاقيات،  هذه  د  تعدُّ من  �بالرغم 
�لآن من حتقيق �ملرحلة �لأ�ىل من مر�حل �لتكامل �لقت�سادي. فاعتماد �ملدخل 
�ملجموعة،  د�خل  �لتِّجاريَّة  �ملبادلت  ِن�سبة  يف  ة  م�ستمرَّ زيادة  يفرت�س  �لتباديل 
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�هذ� ما مل يتحقق يف �إطار �ملجموعة �لعربيَّة. �ل �سك يف �أنَّ هناك جمموعة من 
�لقت�سادي  �لتكامل  من  �لأ�ىل  �خلطوة  حتقيق  عرقلة  يف  �ساهمت  قد  �لعو�مل 
ة  ة �أمام �ملنتجات �لعربيَّ ��إقامة منطقة جتارة حرة، �بالتايل تو�سيع �ل�سوق �لعربيَّ

�ملن�ساأ. 

منا�سًبا،  مدخاًل  �لتباديل  �ملدخل  �عتبار  ميكن  ل  �لف�سل  هذ�  �سوء  �يف 
دة حتول د�ن تطبيقه، �لهذ� ل بد من �لتخلي عنه ل�سالح  لوجود �سعوباٍت متعدِّ

مد�خل تكاملية جديدة. 

فمن �لناحية �لنظرية يعد �ملدخل �لتباديل مدخاًل منا�سًبا يف ظل �سر�ط 
مو�سوعية معينة، �عدم توفر هذه �ل�سر�ط يجعل �ملدخل �لتباديل غري منا�سب 
لعملية �لتكامل �لقت�سادي. �من هذ� ُيفرَت�س �لبحث عن مد�خل تكاملية تتالءم 
��ل�سر�ط �ملو�سوعية لكل جمموعة د�لية، لكون مدخل �لتبادل �لتجاري ل ين�سجم 
ة �لتي تفتقر �إىل �لقاعدة �لإنتاجية �ملطلوبة �لالزمة  �طبيعة �لقت�ساديات �لعربيَّ

للتبادل �لتجاري بني �لد�ل �لعربيَّة. 

�مع كل هذ� فاإنَّه ل ميكن �عتبار �ملدخل �لتباديل خاطًئا يف حد ذ�ته، بل هو 
�سليم يف حال توفر �سر�طه �ملو�سوعية، �لكنه مدخل ل يتالءم �طبيعة نط �هياكل 
�لإنتاج �ل�سائدة يف �لد�ل �لعربيَّة. فتبّنى �ملدخل �لتباديل يف �ملحيط �لعربي يدفع 
ة  باجتاه �لندماج يف �لقت�ساد �لر�أ�سمايل �لعاملي، �يجعل من �لقت�ساد�ت �لعربيَّ
ة؛ �إذ  تعمل ل�سالح مر�كز �لر�أ�سمالية �لعاملية، �هذ� ما �أ��سحته �لتجارب �لعربيَّ
كان من نتائجها زيادة �ندماج �لقت�ساد�ت �لعربيَّة يف �لقت�ساد �لر�أ�سمايل �لعاملي 
�لإطار  يف  �لتباديل  فاملدخل  �مل�ستقل.  �لعربي  �لقت�سادي  �لتكامل  ح�ساب  على 
�إىل زيادة تهمي�س هذه �لقت�ساد�ت  يوؤدي  ��إنا  لي�س فقط غري منا�سب  �لعربي 
عن حميطها �لعربي ��ندماجها يف �لقت�ساد �لر�أ�سمايل �لعايل. �هذ� لي�س نتيجة 

خلل يف �ملدخل �لتباديل ��إنا يف �سر�طه �ملو�سوعية. 
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لأن  �لنظرية،  �لناحية  من  �لتجاري  �لتباديل  مدخل  يف  �خللل  يكمن  ل   
جناحه �أ� ف�سله يعتمد على طبيعة نط �لإنتاج �ل�سائد، �على مدى تطور �لقو�عد 
�لإنتاجية. فهذ� �ملدخل ينجح يف �لأناط �لإنتاجية �مل�ستقلة �يف�سل يف �لأناط 

�لتبعية. 

ة �لعديد من �ملعوقات �لتي  ة �لعربيَّة كافَّ �لتِّجاريَّ �تو�جه �ليوم �لتفاقيات 
ة �لبينيَّة �تطويرها. �ل نتجا�ز  حتدُّ من فاعليتها �د�رها يف تنمية �لتجارة �لعربيَّ
�لعربيَّة  �لتجارة  من  جتعل  �لتي  ذ�تها  هي  �ملعوقات  تلك  �إن  قلنا  �إذ�  �حلقيقة 

�لبينيَّة جتارة هام�سيَّة، �هي:
حتقيق  عن  �ق�سورها  �لعربيَّة،  �لإنتاجية  للقو�عد  �لبنيوي  �ل�سعف   .1

�لن�سجام �ل�سر�ري بني �لعر�س ��لطلب. 
�قت�سادية  �أُ�س�س  على  �لعربيَّة  �لأقطار  بني  �ل�سناعي  �لتن�سيق  غياب   .2
�سليمة، ���ستمر�ر تر�كم �لنعكا�سات �ل�سلبية �لناجمة عن تر�سيخ نهج 
�إقامة �سناعات متماثلة �متز�حمة، مما يق�سي يف �لنهاية �إىل �لنز�ع 
ة  �لعربيَّ �ل�سلع  تبادل  د�ن  حتول  �لتي  ة  �حلمائيَّ �لأ�ساليب  باع  �تِّ نحو 

�ملتماثلة. 
ة بتوفري �حلماية للمنتجات �لعربيَّة، �تخلي  3. عدم �هتمام �لأقطار �لعربيَّ
باع  �تِّ يف  منها  رغبة  �خلارجية،  جتارتها  على  �ل�سيطرة  عن  بع�سها 
ق �ل�سلع �لأجنبية �إىل �لأ�سو�ق �لعربيَّة  �سيا�سات �لنفتاح، مما �أتاح تدفُّ
قدرتها  �لعربيَّة  �ل�سلع  من  كثرًي�  �أفقد  �لذي  �لأمر  هائلة،  بكميات 
�لتناف�سية يف �أ�سو�قها �لتقليدية، �ذلك حتت �طاأة مناف�سة تلك �ل�سلع 

ة باأ�سماء جتارية �ستَّى.  �لتي ترد �إىل �ملنطقة �لعربيَّ
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�لو�رد�ت  لإحالل  �لت�سنيع  �سيا�سة  تعتمد  �لتي  ة  �لُقطريَّ �لتنمية  حتى 
لن تغريِّ يف �لأمر �سيًئا، فالذي تغريَّ هو هيكل �مل�ستورد�ت من �ملنتجات 
���سيطة،  ���ستثمارية  ��ستهالكية  �سلًعا  ي�سمل  �أ�سبح  �ل�سناعية، حيث 
�إحالل  �أجل  من  �لت�سنيع  ��سرت�تيجية  �خللل يف  على عمق  ر  يوؤ�سِّ مما 

�لو�رد�ت �لتي طبقتها �لد�ل �لعربيَّة خالل �لعقود �خلم�سة �ملا�سية. 
�لتجارة �حلرة  �إقامة مناطق  �أي  ة؛  �لتِّجاريَّ �ملبادلت  �ساأن حترير  4. من 
�أن يوؤدي �إىل زيادة �لتبادل �لتجاري يف ظل هياكل �إنتاج متطورة، �يف 
�تلك  �لهياكل  هذه  ��سعف  متطورة.  �تكنولوجية  �إنتاجية  قاعدة  ظل 

�لقاعدة �أدى �إىل تدهور ِن�سب �لتبادل �لتجاري �لعربي �لبينّي. 
ة  5. �ساهم عدم �لتز�م �لأطر�ف �ملتعاقدة بقو�عد حترير �ملبادلت �لتِّجاريَّ
��لقفز فوق �لو�قع يف عدم بلورة منطقة جتارة حرة عربية متكاملة حتى 
ة  �لتِّجاريَّ �لو�قع حتليل �ملبادلت  �لوقت �حلا�سر، لذلك مل يتحقق يف 

على �لنطاق �لعربي �جلماعي. 
�لد�خلة يف  �ل�سلع  �إىل حمد�دية  �ل�سناعي  �لإنتاج  قاعدة  �أدى �سعف   .6
ة. ��إذ� �أ�سفنا �إىل ذلك ت�ساُبه مفرد�ت  عملية حترير �ملبادلت �لتِّجاريَّ
�لإنتاج يف �أقطار منطقة �لتجارة �حلــرة، جند �أن �ســادر�ت �ملنطقــة 
ل بد ��أن تتَّجه خارج �ملنطقة، فال�سوق �ملحلي لد�ل �ملنطقة ل ي�ستطيع 

��ستيعاب �لإنتاج �ملت�سابه. 
�إىل  �أدى  ما  لأُخرى. �هذ�  �لنتقال من مرحلة  �سر�ط  ��ستكمال  7. عدم 

تعرث مرحلية �لتكامل �حد�ث �لتجا�ز على هذه �ملرحلية. 
�كرثة  عليها،  �ملو�فقة  تتم  �لتي  �لقر�ر�ت  تنفيذ  يف  �جلدية  عدم   .8
كرثة  عن  ف�ساًل  �حلرة،  �لتجارة  مناطق  حتتويها  �لتي  �ل�ستثناء�ت 

طلبات �لد�ل ل�ستثناء �سلعها من قو�عد �لتحرير. 
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�يف �سوء ما تقدم نرى �أن تدين م�ستويات �لتجارة �لبينية، �إنا هو �نعكا�س 
ل�سلبيات �لو�قع �لر�هن للهياكل �لإنتاجية �لقائمة يف �لأقطار �لعربيَّة. 

تنظيم  يف  �لعربيَّة  ة  �لتِّجاريَّ �ملبادلت  حترير  مدخل  باأهمية  �لت�سليم  �مع 
�لو��سع  مبعناه  �لإنتاجي  �ملدخل  فاإن  �لعربيَّة،  �لد�ل  بني  �لتِّجاريَّة  �لعالقات 

ماته �لفعلية هو �ل�سيغة �لأكرث مالءمة للو�قع �لقت�سادي �لعربي.  �مقوِّ

التجربة.العربيَّة.للتكامل.التجاري.من.خالل.ال�صوق.العربيَّة.امل�صرتكة
كمدخل.للتبادل.التجاري

بتاريخ 1964/8/13 �أ�سدر جمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة قر�ر رقم 
جمل�س  ي�سعى  �لتي  �لو�سائل  �أحد  �هو  �مل�سرتكة،  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  باإن�ساء   )17(
��ستناًد�  �لكاملة،  �لقت�سادية  �لوحدة  �إىل حتقيق  �لقت�سادية مبوجبها  �لوحدة 
�لتي  �لعربيَّة،  �جلامعة  د�ل  بني  �لعربيَّة  �لقت�سادية  فاقيَّة  �لتِّ يف  جاء  ما  �إىل 

دخلت مرحلة �لتنفيذ بتاريخ 1964/4/30م. 

ة �مل�سرتكة غري ُملِزم جلميع �لد�ل �لعربيَّة،  ��ملالحظ �أن قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
جمل�س  د�ل  بني  من  �إن�سائه  على  تو�فق  �لتي  �لد�ل  فقط  ت�سمل  �لإلز�م  ف�سفة 
لالأ�سول  طبًقا  �إل  يكون  ل  �لقر�ر  تنفيذ  �إنَّ  �إذ  ؛  ة  �لعربيَّ �لقت�سادية  �لوحدة 

�لد�ستورية لديها. 

ة �مل�سرتكة هو جمرد قر�ر باإقامة منطقة جتارة  كما �أن قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
حرة بني �لد�ل �لأطر�ف، يتم فيها حترير تبادل �ل�سلع يف ما بينها، على مر�حل 
تدريجية. فهو ل يت�سمن �إن�ساء �سوٍق م�سرتكة باملعنى �لعلمي �ل�سليم، �ل ي�سمن 
توحيد �لتعرفة �جلمركية لأع�سائه، يف مو�جهة َمن هم خارج �لتفاق. �هذ� �أحد 

ة �مل�سرتكة.  �لأ�سباب �لرئي�سية �لكامنة �ر�ء عدم تنفيذ قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
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ة  ة �مل�سرتكة، فاإن �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ �بالرغم من ف�سل قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
ة بني �لد�ل �لعربيَّة.  �مل�سرتكة يعترب خطوة �أكرث تقدًما من بقية �لتفاقيات �لتِّجاريَّ
فهذ� �لقر�ر بو�سفه مدخاًل للتبادل �لتجاري فاإنَّه يربط بني زيادة حترير �لتبادل 
�لعربيَّة  �ل�سوق  قر�ر  �أن  كما  �لعربي.  �لقت�سادي  �لتكامل  �حتقيق  �لتجاري 
�ملتمثلة  �لتجاري،  �لتبادل  ت�سهيل  ة  فاقيَّ �تِّ يف  �ملوجود  �لق�سور  يتجا�ز  �مل�سرتكة 
�إىل  �لنظر  د�ن  معينة،  ِبن�سبة  �أ�  معني  حدٍّ  �إىل  �جلمركية  �لر�سوم  تخفي�س  يف 
ح  �لعو�مل �لأُخرى �لتي قد تتاأثر بهذ� �لإجر�ء، �منها �جلهاز �لإنتاجي. �قد ��سَّ
ة �مل�سرتكة قو�عد لتحرير تبادل �ل�سلع بني �لأقطار �لأع�ساء  قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
��ل�سر�ئب  ��لر�سوم  �لإد�رية  ��لقيود  �جلمركية  �لر�سوم  مثل:  من  �ل�سوق،  يف 
�لأُخرى، على �أن يتم ذلك بخطو�ت تدريجية �مر�حل متتالية، �لهدف منها يف 

نهاية �ملطاف حترير �لتجارة �لبينية. 

ة  فاقيَّ لقد �عتمد قر�ر �ل�سوق �مل�سرتكة جمموعة من �لقو�عد مل تت�سمنها �تِّ
ت�سهيل �لتبادل �لتجاري، �من �أبرز هذه �لقو�عد �لآتي:

ق  �ملطبَّ م�ستو�ها  عند  ��لر�سوم  ��ل�سر�ئب  �لقيود  م�ستويات  تثبيت   •
يف �أثناء �سد�ر قر�ر �إن�ساء �ل�سوق، �ل ُي�سمح بزيادة �أ� فر�س قيود �أ� 
عة  ة �ملوقِّ �سر�ئب �أ� ر�سوم جديدة على تبادل �ملنتجات بني �لد�ل �لعربيَّ
فاقيَّة قر�ر �لإن�ساء، بهدف �إجر�ء �لتخفي�س �لتدريجي ح�سب ما  على �تِّ

�رد يف �لقر�ر. 
�أُخرى  ر�سوم  ��أية  ��ل�سر�ئب  �جلمركية  �لر�سوم  من  �لكامل  • �لإعفاء 
للمنتجات �لزر�عية ��حليو�نية ��لرث��ت �لطبيعية �ملنَتَجة يف �أحد د�ل 
�لقر�ر على  �لأع�ساء. كما ن�سَّ  �لد�ل  تبادلها بني  �أثناء  �لأطر�ف يف 
��ل�سر�ئب  �لر�سوم  جميع  من  �سنوًيا،   %20 مبعدل  �لتدريجي  �لإعفاء 
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�لتبادل  ت�سهيل  ة  فاقيَّ باتِّ �مللحق  )�أ(  �جلد�ل  يف  �ملدرجة  للمنتجات 
�لتجاري �تنظيم جتارة �لرت�نزيت، �ذلك �عتباًر� من بد�ية �سنة 1965. 
ما يتعلق باملنتجات �ل�سناعية ذ�ت �ملن�ساأ �لعربي، فيتم تخفي�س  �يف   •
�لر�سوم �جلمركية �جميع �لر�سوم �لأُخرى بن�سبة 10% �سنوًيا، على �أن 

يبد�أ يف تطبيق ذلك �عتباًر� من �أ�ل عام 1965. 

�لر�بعة  �ملادة  مبوجب  �لأقطار  من  قطر  لكل  فاإنَّ  �ل�سوق،  لقر�ر  �طبًقا 
ة �مل�سرتكة( �حلق يف ��ستثناء بع�س  ع�سرة من �لقر�ر )قر�ر �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ
�ملنتجات من �إعفائها �أ� من �لتخفي�س �ملطبَّق عليها. �يتم ذلك بطلب من �ملجل�س 
�أل تتجا�ز �ل�ستثناء�ت مر�حل �لتدرج  �أ�سباب �مربر�ت جذرية، على  بناًء على 

ر �لكامل.  �لكاملة �ملقررة للتحرُّ

من  مبجموعة  فيه  �لأع�ساء  �لبلد�َن  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  قر�ر  ��ألزَم 
�ملبادئ، من �أهمها �لآتي:

جمركي.  ت�سدير  لر�سم  بينها  �ملتبادلة  �ملنتجات  خ�سوع  • عدم 
�ملتبادلة تفوق  �ملنتجات  على  د�خلية  �سر�ئب  �أ�  ر�سوم  �أية  فر�س  • منع 

�لر�سوم �ملفر��سة على �ملنتجات �ملحلية �ملماثلة �أ� مو�دها �لأ�لية. 
بعد  �إل  �ل�سوق،  خارج  �إىل  �ملتبادلة  �ملنتجات  ت�سدير  �إعادة  منع   •
�ملنتجات  ذلك  من  �ي�ستثنى  رة،  �مل�سدِّ �لد�لة  مو�فقة  على  �حل�سول 
�ملنتجات  �سمن  جتعلها  �سناعية  حتويل  عمليات  عليها  �أجريت  �لتي 

�ملحلية يف �لد�لة �مل�ستوردة. 
مبنح �أي دعم ل�سادر�تها من �ملنتجات �لوطنية  د�لة  �أي  قيام  يجوز  • ل 

للد�ل �لأع�ساء يف حال �جود �إنتاج مماثل لل�سلعة �ملر�د دعمها. 
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عالقة.قرار.ال�صوق.العربيَّة.امل�صرتكة.مبدخل.امل�صروعات.العربيَّة.امل�صرتكة

�ل�سوق  دعائم  تعزيز  �أهمية  ة  �لعربيَّ �لقت�سادية  �لوحدة  جمل�س  �أدرك 
�مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  َمدخلي  بني  �لعالقة  �أنَّ  �أدرك  كما  �مل�سرتكة،  ة  �لعربيَّ
يف  �لتنمية  �أهد�ف  بني  �لعملي  �لربط  عنا�سر  �إىل  تفتقر  �لإنائي،  ��لتن�سيق 
جمالت �ل�ستثمار ��لإنتاج ��لتو�سع �ملن�سود يف �ل�سوق �مل�سرتكة، �تنمية �لتبادل 
�لتجاري بني �لد�ل �لأع�ساء. �مع ت�سارع �لتغري�ت �لقت�سادية يف �ملنطقة بعد 
�لقدر�ت  يف  �لكبرية  كالزيادة  بارزة،  ظو�هر  عدة  يف  متثلت  �لتي   1973 عام 
�ملالية �لعربيَّة، �ُم�سيِّ �لد�ل ُقُدًما يف �لأخذ بتخطيط �لتنمية �ل�ساملة، �ت�سمني 
�خلطط �أهد�ًفا حمددة يف جمال �لنهو�س بالت�سنيع، �تو�سيع �لقو�عد �لإنتاجية 
ع �مللحوظ يف �لأطر �ملوؤ�س�سية �لإنائية ��لتمويلية  �تنويعها، بالإ�سافة �إىل �لتو�سُّ
�ل�ستثمار  م  ُتنظِّ �لتي  �لقومية  �لتفاقيات  من  �لعديد  ��إقر�ر  �قومًيا،  ا  ُقطريًّ
ة ��ستثمار ر�ؤ��س �لأمو�ل �لعربيَّة يف �لد�ل  فاقيَّ �مل�سرتك، �توفري �سمان له، كاتِّ
مة لال�ستثمار  �لعربيَّة، ��جتاه �لد�ل �لعربيَّة لإ�سد�ر �لقو�نني ��لت�سريعات �ملُنظِّ
�منح مز�يا تف�سيلية له؛ يف ظل كل هذه �لظر�ف �ملو�تية، �نبثقت �لدعوة لتبّني 

ة �مل�سرتكة.  ة �مل�سرتكة، لتفعيل قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ مدخل �مل�سر�عات �لعربيَّ

�لقد بادر �ملجل�س بذلك فاأ�سدر �لقر�ر رقم 612/د. 21 بتاريخ 1973/3/29 
�لدر��سات  تتم  ��أن  �مل�سرتكة،  ة  �لعربيَّ للم�سر�عات  �لأهمية  �إعطاء  د  �أكَّ �لذي 
فيها  �لأ�سا�س  يكون  ��أن  �لقت�سادية،  �جلد�ى  در��سة  �إطار  يف  بذلك  �ملتعلقة 
�ت�سوُّر  �لوحدة،  جمل�س  د�ل  من  د�لة  لكل  معني  م�ستقبلي  ت�سوُّر  من  ُمنطِلًقا 

لجتاهات �لتن�سيق بني �قت�سادياتها مبا ي�سمن �لأمور �لآتية:
- �لو�سول �إىل �لوحدة �لقت�سادية يف نهاية �ملطاف. 

�ملتبادلة،  �ملنافع  ملبد�أ  طبًقا  للتوحيد  �لهادفة  �لتن�سيق  در��سات  تتم  �أن   -
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بحيث ُتقاِبل ت�سحية كل د�لة يف م�سر�ع م�سرتك معني فائدة تو�زيها �أ� 
تقاربها يف م�سر�ع عربي م�سرتك �آخر، �بحيث تتو�فق �لت�سحيات زمنًيا. 
ة �مل�سرتكة زيادة معدلت �لنمو  - �أن يرتتب على �إن�ساء �مل�سر�عات �لعربيَّ

�لقت�سادي للد�ل �مل�ساركة يف تلك �مل�ساريع. 

ز.قرار.ال�صوق.العربيَّة.امل�صرتكة.عن.اتِّفاقيَّة.ت�صهيل.التبادل.التجاري متيُّ
ة ت�سهيل �لتبادل �لتجاري  فاقيَّ ة �مل�سرتكة عن �تِّ �إن�ساء �لعربيَّ يختلف قر�ر 
��سع  قد  �إنه  نو�ٍح عديدة، من حيث  �سنة 1953 يف  �ملعقودة  ة  �لعربيَّ �لد�ل  بني 
�ل�ستري�د بني  �لر�سوم �جلمركية على  �لكامل من  �لإعفاء  �إىل  للو�سول  �لأُ�س�س 
�أنو�ع �لقيود �لإد�رية على �لتجارة يف ما  �أع�سائه، ��إلز�م �أع�سائه باإلغاء جميع 

ِع تنظيٍم لت�سديد �ملدفوعات �جلارية بني �أع�سائه.  بينهم، َ���سْ

�ميكن �لتاأكيد �أن ديباجة �لقر�ر �ملذكور تدل على �أنه قد �سدر عن خلفية 
�لتي  �لتجارة  حترير  بني  بو�سوح  �لديباجة  هذه  تربط  �إذ  �سحيحة؛  حتليلية 
�مل�ستمرة(  �ملتنا�سقة  �لقت�سادية  )�لتنمية  �إقامة  �بني  لتحقيقها،  �لقر�ر  �سدر 
بني �لبلد�ن �لعربيَّة، مما يدل على �أنه يرى يف هذه �لتنمية �أ�سا�ًسا لزًما لتنمية 

�لتجارة بني هذه �لبلد�ن. 

ت�سهيل  �أن   1953 �سنة  �ملربمة  �لتجاري  �لتبادل  ت�سهيل  ة  فاقيَّ �تِّ ��عترَبت 
�)قيام  �لقت�سادية(  �لر��بط  )تنمية  جمرد  ي�ستهدف  �إنا  �لتجاري  �لتبادل 
تعا�ن �ثيق بني د�ل �جلامعة �لعربيَّة يف �ل�سوؤ�ن �لقت�سادية(، �أما قر�ر �إن�ساء 
�لتبادل  حترير  بني  ديباجته،  يف  يربط  كونه  ًما؛  تقدُّ �أكرث  �سيغة  فيمثِّل  �ل�سوق 
�لتجاري )�حتقيق �لتكامل �لقت�سادي( بني �لبلد�ن �لعربيَّة، مبا يت�سمنه هذ� 
�إن�ساء  قر�ر  فاإنَّ  �عليه  �مل�ستمرة(.  �ملتنا�سقة  �لقت�سادية  �لتنمية  )�لتكامل من 
ت�سهيل  ة  فاقيَّ �تِّ يف  �لأ�سا�سية  �لق�سور  نقطة  عالج  قد  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق 
ن نو�حي ق�سور جديدة  ه بد�ره ت�سمَّ �لتبادل �لتجاري �ملربمة �سنة 1953، �لكنَّ

يف ن�سو�سه. 
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ة �مل�سرتكة كمدخل للتبادل �لتجاري حتديده  ز قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ مما مييِّ
�لتبادل �لتجاري ��لتنمية �ملرت�بطة  �لأ�س�س ��لقو�عد �لالزمة للربط بني تقوية 
�لأقطار  �قت�ساد�ت  بني  �لتكامل  حتقيق  ت�ستهدف  �لتي  ��مل�ستمرة،  �ملتنا�سقة 
ة �مل�سرتكة، ��سع قو�عد  �لأع�ساء يف �ل�سوق. فن�سو�س قر�ر �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ
�جلمركية،  �لر�سوم  من  �ل�سوق  يف  �لأع�ساء  �لأقطار  بني  �ل�سلع  تبادل  لتحرير 
�غريها من �لر�سوم ��ل�سر�ئب �من �لقيود �لإد�رية، بخطو�ت تدريجية، �طبًقا 
ملر�حل متتالية يتم يف نهايتها �لتحرير �لكامل للتجارة من هذه �لر�سوم ��لقيود 

جميًعا بني هذه �لأقطار. 

نواحي.ق�صور.مدخل.التبادل.التجاري.من.خالل.قرار.ال�صوق.العربيَّة.امل�صرتكة
ة  �لعربيَّ �ل�سوق  باإن�ساء  �خلا�س   1964 ل�سنة   17 رقم  �لقر�ر  �أحكام  يف  لي�س   -
لإن�ساء  قر�ر  �أنه  �إىل  ي�سري  ما  ع�سرة  �ل�سبع  مو�د  من  مادة  �أي  يف  �مل�سرتكة 
�لقت�سادي.  �لتكامل  نظرية  يف  �ملعرف  معناها  يف  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق 
�لتجاري  �لتبادل  حترير  �إىل  يهدف  بها  جاء  �لتي  �لن�سو�س  �فق  فالقر�ر 

ة.  ��إقامة منطقة جتارة حرَّ
ة  فاقيَّ �تِّ من  تقدًما  �أكرث  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  قر�ر  �عتبار  من  �بالرغم 
1953، �إل �أنه ل ميكن �لقول �إنها حققت �أثًر� �إيجابًيا للتكامل �لقت�سادي بني 

ة �ملذكورة.  فاقيَّ �أع�سائها، �ساأنها يف ذلك �ساأن �لتِّ

- �إن ق�سور هذه �ل�سوق يف حتقيق �أثر تكاملي بني �أع�سائها �إنا يرجع، ب�سفة 
قت )كمدخل تباديل( د�ن �أن تقرتن باأية ��سرت�تيجية  �أ�سا�سية، �إىل �أنها ُطبِّ
�خطط ��سيا�سات لزيادة �لطاقات �لإنتاجية لالأقطار �لأع�ساء فيها، �توقيتها 

�تنويعها، على نحو يولِّد تر�بًطا ع�سوًيا �إنتاجًيا �تبادلًيا بني هذه �لأقطار. 

ة �مل�سرتكة كمدخل للتبادل �لتجاري �إىل �خلطاأ �لذي  - يعود ف�سل �ل�سوق �لعربيَّ
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�قعت فيه �لأطر�ف �ملعنية يف تقليد �ل�سوق �لأ�ر�بية �مل�سرتكة، د�ن �للتفات 
��لجتماعي  �لقت�سادي  �لتطور  �درجة  �لأ�سا�سية،  �لبيئات  �ختالف  �إىل 
�لقائمة بني �ملجموعة �لقت�سادية �لأ�ر�بية ��لوطن �لعربي. فنموذج �ل�سوق 
يف  �متقاربة  متقدمة،  لبلد�ن  تكاملية  كاأد�ة  ي�سلح  قد  �مل�سرتكة  �لأ�ر�بية 
ها، �لكنه غري م�سمون �لنجاح يف �لبلد�ن  ُنُظمها �لقت�سادية �م�ستويات نوِّ
�ملتو�زن.  ��لقت�ساد  ع  ��ملتنوِّ �ملتطور  �لإنتاجي  �جلهاز  ل متلك  �لتي  �لنامية 
فمن �ملعر�ف �أن د�ل �ل�سوق �لأ�ر�بية ذ�ت جهاز �إنتاجي بلغ درجة كبرية من 

�لتطور، �أما يف �لتجربة �لعربيَّة فقد ح�سل �لعك�س. 

- �لختالفات �لكبرية بني �لنُّظم �جلمركية ��ل�سريبة فيما بني �لد�ل �لأع�ساء 
�سعوبات  من  ز�د  مما  �آخر،  جانب  من  �لأُخرى  ة  �لعربيَّ ��لد�ل  جانب،  من 
�ل�سلع،  �نتقال  �حرية  �لتعريفات  من  �لتحرير  �إجر�ء�ت  بني  �لتن�سيق  عملية 
�لعربيَّة  �ل�سوق  د�ل  د�خل  �جلمركية  �لر�سوم  من  �ملعفاة  �ملنتجات  �خ�سوع 
�مل�سرتكة للقيود �لكمية )�حل�س�س ��لرقابة على �ل�سرف(، �لأمر �لذي كان 

يعيق حرية �نتقال �ل�سلع. 

��سع  على  �لتجاري  للتبادل  كمدخل  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  قر�ر  �قت�سر   -
��ل�سر�ئب  �لر�سوم  من  ��إعفائها  �أع�سائه،  بني  �لتجارة  حترير  قو�عد 
�س للتنمية �ملتنا�سقة ��مل�ستمرة، مع �أنَّ  �جلمركية ��لقيود �لإد�رية، �مل يتعرَّ

هذ� �مل�سطلح موجود يف ديباجة �لقر�ر. 

ة �مل�سرتكة، �لتي منحت  �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ - بالنظر �إىل �ملادة )14( من قر�ر 
�حلق يف ��ستثناء بع�س �ل�سلع من �لإعفاء�ت �أ� �لتخفي�س، �أ� من حتريرها من 
�لقيود �لإد�رية، فاإن ذلك ميثِّل �سعًفا �أ� ق�سوًر� خطرًي� ي�سوب ن�سو�س �لقر�ر، 
ع �ملتنامي  مما يعني ق�سور �لقر�ر يف ��سع �أ�سا�س فّعال �متني �م�ستمر للتو�سُّ
يف �لتجارة �لبيئية، ��لق�سور يف حتقيق تكامل �قت�سادي حقيقي بني �أع�سائه. 
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ة �مل�سرتكة كمدخل للتبادل �لتجاري ما يتطلبه  - يت�سمن قر�ر �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ
ا بتوحيد �لتعرفة  �إن�ساء �ل�سوق �مل�سرتكة ب�سفة عامة، فهو مل ي�سع نظاًما خا�سً

�جلمركية �لو�جب تطبيقها ملو�جهة �لعامل �خلارجي. 

- عدم معاجلة ن�سو�س �لقر�ر ظر�ف �لد�ل �لأقل نًو� من خالل �إقر�ر معاملة 
تف�سيلية ل�سادر�تها �تاأمني ��رد�تها، �تقرير �لتعوي�س لها من �إن�ساء �سند�ق 
لهذ� �لغر�س. كما �أنه مل يتقرر لهذه �لد�ل �لرتخي�س باتخاذ �إجر�ء�ت خا�سة 
بها تتو�ءم مع تطلعاتها ��هتماماتها �لتي تتباين من د�لة �إىل �أُخرى. �هذ� ما 

يف�سر عدم دخول د�ل عربية عديدة �إىل ع�سوية �ل�سوق. 

�لإنتاج  �سيا�سات  بني  �لتن�سيق  من  مل�سرتكة  �لعربيَّة  �ل�سوق  �إن�ساء  قر�ر  ُخلّو   -
��ل�سيا�سة �لتبادلية بالرغم من �لتكامل �لع�سوي بينهما. 

- عدم تنفيذ �لقر�ر رقم 19 �خلا�س بتكوين �لحتاد �جلمركي، �عدم �لبت حتى 
�تن�سيق  �لبيانات،  �ناذج  �جلمركية  �مل�سطلحات  توحيد  مو�سوع  يف  �لآن 
من  بالرغم  �جلمركية  �ملعاهد  بني  ��لتن�سيق  �جلمركية،  �ملعلومات  تبادل 
�ل�سوق  قر�ر  ف�سل  يوؤكد  ما  �هو  �جلمركية،  �لإد�رة  توحيد  لهدف  �أهميتها 
�إىل منطقة  �لتجارة �حلرة  �لنتقال من منطقة  �مل�سرتكة يف حتقيق  ة  �لعربيَّ

�لحتاد �جلمركي. 

�أن  �أثره يف  �إىل حتديد  نف�سه  �ل�سوق  �ملوجودة يف ن�سو�س قر�ر  �لثغر�ت  ت  �أدَّ  -
يكون عاماًل ناجًحا يف �قت�ساديات �ل�سوق �لعربيَّة. �ي�سار بهذ� �ل�سدد �إىل 
�ل�سوق �خلا�سة مبنح �لد�ل �لأع�ساء �حلق  �ملادة �خلام�سة ع�سرة من قر�ر 
با�ستثناء بع�س �ملنتجات من �ل�سر�ئب ��لر�سوم �جلمركية ��لقيود �لإد�رية 

رة �جديَّة، �قد قلَّل هذ� �ل�ستثناء من فاعلية �ل�سوق.  لأ�سباب مربَّ

�لور�ء  �إىل  �لتجاري خطوة  للتبادل  �مل�سرتكة كمدخل  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  قر�ر  �إن   -
ة �لطموح، لأنه �قت�سر على  بالقيا�س �إىل م�سر�ع �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّ
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�إن�ساء منطقة جتارة حرة، �حما�لة تكوين �حتاد جمركي. لذلك بدت �ل�سوق 
ة �مل�سرتكة يف نظر �لقائمني عليها على �أنها جمرد مرحلة نحو حتقيق  �لعربيَّ
�مل�سرتكة  �ل�سوق  �أن  ذلك  مرحلة،  جمرد  ظلت  ها  �لكنَّ �لقت�سادية،  �لوحدة 
�ل�سيا�سات  بتن�سيق  �خلا�سة  �لوحدة  ة  فاقيَّ �تِّ بنود  من  �سيء  على  تنطوي  ل 

�لقت�سادية ��ملالية، �توحيد �لت�سريعات �لقت�سادية ��لجتماعية. 

بع�س  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ لل�سوق   17 رقم  �لقر�ر  مقدمة  يف  توجد  �أنه  �سحيح   -
ة �لوحدة �لقت�سادية، كحرية �نتقال  فاقيَّ �لأهد�ف �ملماثلة لتلك �لتي �سيغت لتِّ
�لأ�سخا�س �ر�ؤ��س �لأمو�ل، �حرية تبادل �ملنتجات �لوطنية ��لأجنبية، �حرية 
يهدف  فالقر�ر مل  ��لرت�نزيت.  ��لنتقال  �لنقل  �حرية  ��ل�ستخد�م،  �لإقامة 
�سوى �إىل تكوين منطقة جتارة حرة ��لتوجه بعد ذلك �إىل �لحتاد �جلمركي. 

- على �لرغم من �أن �لقر�ر�ت �لتي �أ�سدرها جمل�س �لوحدة �لقت�سادية تهدف 
�رقم   464 رقم  �لقر�ر  �أهمها  �كان  �مل�ستمرة،  �ملتنا�سبة  �لتنمية  حتقيق  �إىل 
615 �للذ�ن يهدفان �إىل �لربط بني حترير �لتجارة �تن�سيق �لتنمية يف �لد�ل 
مو�سع  تو�سع  �مل  �لقر�ر�ت،  بهذه  تلتزم  مل  �لأع�ساء  �لد�ل  �أن  �إل  ة،  �لعربيَّ
ة �مل�سرتكة جمرد قر�ر  �لتنفيذ، �بالتايل بقي قر�ر �ل�سوق �إن�ساء �ل�سوق �لعربيَّ
ن�سو�س  يف  توجد  ل  ذلك  عن  �ف�ساًل  �ل�سوق.  �أع�ساء  بني  �لتجارة  لتحرير 

�لقر�ر �أي �إ�سارة �إىل ربط �لتكامل بالتنمية �لقت�سادية. 

ة �مل�سرتكة �ساأنه �ساأن قر�ر�ت جمل�س �لوحدة ل ُيلِزم �إل  - �إن قر�ر �ل�سوق �لعربيَّ
�لبلد�ن �لتي تو�فق عليها، �ل يكون نافًذ� �إل طبًقا لالأ�سول �لد�ستورية �ملرعية 
ة �لوحدة �لقت�سادية  فاقيَّ لديها. �لهذ� �ل�سبب نالحظ �أنه لي�ست كل بلد�ن �تِّ
�لعربيَّة، �لتي يبلغ عددها حالًيا ع�سر بلد�ن كلها �أع�ساء يف �ل�سوق �مل�سرتكة، 
يف  �لأع�ساء  �لد�ل  من  د�ل  ثمانية  �إل  بقر�رها  �تلتزم  �إليها  تن�سم  مل  �لتي 
�ملجل�س )�سورية، �لأردن، م�سر، �لعر�ق، ليبيا، موريتانيا، �ليمن، فل�سطني(. 
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�لتجاري  للتبادل  كمدخل  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  لأثر  �لبالغ  �ل�سعف  يرجع   -
يجعله غري  تنوُّعه، مما  �لإنتاجي �عدم  �إىل �سعف جهازها  رئي�سية،  ب�سفة 
�أ�سا�ًسا  تكون  �أن  ميكن  �لتي  بالأحكام  �كمياتها  �ل�سلع  �أنو�ع  �إنتاج  على  قادر 
�لتكوين  �أن  ذلك  �إىل  ي�ساف  �لبينية.  لتجارتها  �لن�سبية  بالأهمية  لالرتقاء 
ة ُيعدُّ �نعكا�ًسا جلهازها �هيكلها �لإنتاجي.  �ل�سلعي لل�سادر�ت ��لو�رد�ت �لعربيَّ

نواحي.ق�صور.مدخل.التبادل.التجاري.يف.التطبيق.العملي.)الق�صور.الهيكلي(
يف ما يتعلَّق مب�سادر توريد �لو�رد�ت �لعربيَّة، نالحظ �أن 40% من �لو�رد�ت 
تاأتي من  ة  �لعربيَّ �لو�رد�ت  ��أن 13.2% من  �لأ�ر�بي،  تاأتي من �لحتاد  ة  �لعربيَّ

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

جمموع  من   %9.2 بلغت  فقد  �ليابان  من  �لقادمة  ة  �لعربيَّ �لو�رد�ت  �أما 
د�ل  تاأتي من  �لكلية  ة  �لعربيَّ �لو�رد�ت  ��أنَّ 6.3% من  �لكلية،  ة  �لعربيَّ �لو�رد�ت 

جنوب �سرق �آ�سيا. 

ة �لقادمة من �لحتاد �لأ�ر�بي ��أمريكا  �بذلك تبلغ ن�سبة �لو�رد�ت �لعربيَّ
��ليابان �د�ل جنوب �سرق �آ�سيا 66.3% من جمموع �لو�رد�ت �لعربية �لكلية. �هذ� 

ما يوؤ�سر على عمق �عتماد �لد�ل �لعربيَّة على هذه �ملر�كز ت�سديًر� ���ستري�ًد�. 

���ستري�ًد�.  تتمحور حول 10% ت�سديًر�  �لبينية  ة  �لعربيَّ �لتجارة  تز�ل  �ما 
�لعربيَّة 9% من جمموع  �لد�ل  �إىل  �ملتَّجهة  ة  �لعربيَّ �ل�سادر�ت  ن�سبة  بلغت  فقد 
جمموع  من   %8.4 ن�سبته  مبا  �لعربيَّة  �لد�ل  من  َمة  �ملقدَّ ة  �لعربيَّ �ل�سادر�ت 

�لو�رد�ت �لعربيَّة. 

�لتجارة  تنمية  يف  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  ف�سل  توؤكد  �ملوؤ�سر�ت  �هذه 
�ملوؤ�سر كذلك  �يعك�س هذ�  �ملدخل.  لهذ�  �أهم هدف  ��لذي هو  �لبينية،  ة  �لعربيَّ
ي�سهم يف ت�سحيح  �أنه مل  كما  �لعربيَّة،  �ملدخل لالقت�ساد�ت  عدم مالءمة هذ� 
�ختاللت �لتجارة �خلارجية �لبينية. �أما يف جانب هيكل �ل�سادر�ت �لعربية فال 
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ة بن�سبة  تز�ل فئة �لوقود �ملعدين ت�ستاأثر بالن�سيب �لأعلى من �ل�سادر�ت �لعربيَّ
�لآلت  مل�ساهمة  �لكبري  �لتدين  �يالحظ  �لعربيَّة.  �ل�سادر�ت  �إجمايل  من   %71
ة �لتي بلغت ن�سبتها 3.8% من �ل�سادر�ت  �معد�ت �لنقل من �ل�سادر�ت �لعربيَّ

ة �لكلية. �يالحظ تدين م�ساهمة �ملو�د �لكيما�ية يف �ل�سادر�ت �لعربيَّة.  �لعربيَّ

�يف جانب هيكل �لو�رد�ت �لعربيَّة ما يز�ل بند �لآلت ��ملعد�ت يحتل �ملرتبة 
�لأ�ىل يف �إجمايل �لو�رد�ت �لعربيَّة؛ �إذ بلغت ح�سة �لو�رد�ت من �لآلت ��ملعد�ت 

ة �لإجمالية.  34% من جمموع �لو�رد�ت �لعربيَّ

�عليه؛ فاإن ح�سة �لو�رد�ت من �لآلت �معد�ت �لنقل ��مل�سنوعات ما ن�سبته 
ة �لكلية، �أما �لو�رد�ت من �لأغذية ��مل�سر�بات  64% من جمموع �لو�رد�ت �لعربيَّ

فقد بلغت ح�ستها �لكلية %15. 

�إن ف�سل مدخل �لتبادل �لتجاري يف حتقيق منجز�ت ملمو�سة يوؤكد �أن �إقامة 
دة �أكرث جد�ى يف  �ملدخل �لإنتاجي، ��ل�سر�ع باإقامة منطقة �إنتاجية عربية موحَّ
��ستظلُّ  �لتجاري.  �لتبادل  �لعربيَّة من مدخل  �لإنتاج  ت�سحيح �ختاللت هياكل 
ة �مل�سرتكة �أ� يف �إطار  �لدعوة لتبني مدخل �لتبادل �لتجاري يف �إطار �ل�سوق �لعربيَّ
ة �لكربى خطوة قا�سرة على توليد نط �قت�سادي  منطقة �لتجارة �حلرة �لعربيَّ
تكاملي بني �لقت�ساد�ت �لعربيَّة. �قد يكون من �لأ�سباب �لرئي�سية لتعرث م�سرية 
�لتكامل �لعربي هو تبني مدخل �لتبادل �لتجاري، �نطالًقا من ��قع �لختاللت 

يف �لقت�ساد�ت �لعربيَّة. 

�بناء على ذلك فالأمر يتطلب �إعادة �لنظر يف �لدعو�ت �لتي تق�سر نظرية 
فامل�سر�ع  حرة.  جتارة  منطقة  �إقامة  جمرد  على  �لعربي  �لقت�سادي  �لتكامل 
�لتكامل  مرحلة  من  �لنطالق  عرب  �إل  يتحقق  �أن  ميكن  ل  �لعربي  �لندماجي 

�لإنتاجي، �لي�س من مدخل �لتبادل �لتجاري. 
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�منطقة  �مل�سرتكة  ة  �لعربيَّ �ل�سوق  خالل  من  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  �إن 
ة ��ملتعددة �لأطر�ف  ة �لكربى، �من خالل �لتفاقيات �لثُّنائيَّ �لتجارة �حلرة �لعربيَّ
يظل قا�سًر� �إذ� بقي بعيًد� عن د�ئرة تكامل �مل�سر�عات ��ل�ستثمار؛ �أي بعيًد� عن 

�ملدخل �لإنتاجي. 

�ختاللت  معاجلة  من  �سيتمكن  �لتجاري  �ملدخل  �أن  �ملوؤكد  غري  �من 
ر.  ��نك�ساف �لقت�ساد �لعربي �لبالغة �لعمق ��لتجذُّ

�ميكن تاأكيد �أن �لحتاد �لأ�ر�بي قد �نتقل من مرحلة �لتجارة �حلرة �إىل 
مرحلة �لحتاد �لقت�سادي ��لنقدي ��لعملة �ملوحدة على مدى �أكرث من �أربعني 
عاًما، �مل ينتقل �إىل مرحلة �أعلى �إل بعد ��ستكمال �ملرحلة �ل�سابقة بكل مقومات 

جناحها. 

�تدفعه  �لعربي،  �لقت�ساد  م�ستقبل  د  يهدِّ �لختاللت  هذه  ��ستمر�ر  �إنَّ 
باع  �تِّ من  مزيد  �نحو  �خلارجي،  بالعامل  �ملتكافئ  غري  �لرتباط  من  مزيد  نحو 
�لعالقات  يف  �لتكافوؤ  عدم  من  مزيد  نحو  �لنعز�لية،  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات 
�لقت�ساديات  �زن  تهمي�س  من  مزيد  �نحو  �خلارجية،  �لعربيَّة  �لقت�سادية 
�أن ت�سبح  �إىل  �لعربيَّة يف �لقت�ساد �لعاملي. ��سيوؤدي ��ستمر�ر هذه �لختاللت 
�لإنتاجية  هياكلها  �ت�سبح  �نك�ساًفا،  ��أكرث  �خرت�ًقا  �أكرث  ة  �لعربيَّ �لقت�ساديات 

�أكرث �عوجاًجا �ت�سوًُّها. 

�على �لرغم مما بذلته �لأقطار �لعربيَّة من مو�رد مالية يف جمال حتديث 
ت�سيطر  �جلانب،  �أحادية  ة  �لعربيَّ �لإنتاج  هياكل  ظلت  فقد  �لإنتاجية،  هياكلها 
عليها قطاعات �لن�ساط �لأ�ىل، �ل �سيما �ل�سناعات �ل�ستخر�جية �قطاع �لتوزيع 

��خلدمات. 

جزئًيا  تعتمد  �أ�لية  �منتجات  �سلًعا  تنتج  ة  �لعربيَّ �لإنتاج  هياكل  ظلت  كما 
�أ� كلًيا يف ت�سديرها على �ملر�كز �ل�سناعية يف �لعامل، �نتيجة لذلك فقد حتقق 
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�رتباط غري متكافئ بني �قت�ساديات �لبالد �لعربيَّة بني هذه �ملر�كز، �لأمر �لذي 
�أدى �إىل حتوُّل جانب كبري من �لهيكل �لإنتاجي �لعربي ل�سالح هذه �ملر�كز، ��إىل 

مزيد من �لتفكك �لقت�سادي. 

مدخل  خالل  من  �لقت�سادي  للتكامل  ة  �لعربيَّ �لتجربة  تتمكن  مل  لذ� 
�لتبادل �لتجاري من ت�سحيح �لختاللت �لتي �سادت هياكل �لإنتاج �لعربيَّة، كما 
مل تتمكن تلك �ملنجز�ت من �إحد�ث تغري�ت يف بنية �لقت�ساد �لعربي �لربعية، 

هة.  فبقيت هياكل �لإنتاجي �لعربيَّة م�سوَّ

قيا�س  طريق  عن  �لإنتاجي  �لهيكل  يف  �خللل  طبيعة  على  �لتعرف  �ميكن 
�لقت�سادي،  �لن�ساط  قطاعات  على  �لإجمايل  �ملحلي  للناجت  �لن�سبي  �لتوزيع 
��إ�سهام كل قطاع فيه. فالهيكل �لإنتاجي �لعربي يعك�س ب�سكل عام �خل�سائ�س 
�لن�ساط  جممل  على  �لكبري  بالعتماد  �ملتمثلة  �لعربيَّة،  لالقت�ساديات  �ملميزة 
م قطاعات �خلدمات، �زيادة ن�سيبها يف  �خلدمي ��ل�ستخر�جي، �خا�سة ت�سخُّ

�لناجت �لإجمايل �لذي يتجا�ز 48% يف حالة �لقت�ساد �لعربي. 

�لعربيَّة،  للد�ل  �لإجمايل  �ملحلي  للناجت  �لقطاعي  �لهيكل  ت�سوُّهات  �بفعل 
د�ًر�  توؤدي  �لتحويلية،  ��ل�سناعة  �لزر�عة  خا�سة  َلعية،  �ل�سِّ �لقطاعات  ظلت 
يف  م�ساهمتها  �ظلت  �لعربيَّة،  للد�ل  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  توليد  يف  هام�سًيا 

توليد �لقيمة �مل�سافة للناجت �ملحلي �لإجمايل متدنية جًد�. 

�لإنتاجية،  �لهياكل  تطوير  يف  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  ف�سل  يوؤكد  �هذ� 
َلعية  �ل�سِّ �لقطاعات  م�ساهمة  �زيادة  �لدخل  تنويع م�سادر  ف�سلها يف  ف�ساًل عن 

ب�سكل ملمو�س يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل �لعربي. 

قطاع  بهيمنة  �لإجمايل  �ملحلي  للناجت  �لقطاعي  �لهيكل  يتَّ�سم  �كذلك 
تكوين  يف  �ل�سلعي  �لإنتاج  قطاعات  بقية  ح�س�س  على  �ل�ستخر�جية  �ل�سناعة 
��لت�سييد  �لتحويلية  ��ل�سناعة  )�لزر�عة  �لعربي  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 
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لعية ب�سكل كبري بالتطور  ��لكهرباء ��لغاز ��ملاء(. فقد �رتبط تطوُّر �لقطاعات �ل�سِّ
�ل�سناعية  �لقاعدة  �سعف  على  يوؤ�سر  ما  �هذ�  �ل�ستخر�جية.  �ل�سناعات  يف 
�لتحويلية ��لزر�عية �لعربيَّة، �يعك�س بد�ره �سعف درجة ��ستغالل �ملو�رد �لوطنية 
��سعف درجة �لت�سنيع، ��سعف م�ساهمة قطاع �لزر�عة يف �لقيمة �مل�سافة للناجت 

�ملحلي �لإجمايل �لعربي، ��سعف درجة ��ستغالل �لإمكانات �لزر�عية �لعربيَّة. 

مظاهر  من  مظهًر�  يعك�س  ل  �خلدمات  ح�سة  تز�يد  �أن  �ملالحظ  �من 
م كما هو �حلال يف �لد�ل �ل�سناعية �ملتقدمة؛ �أي �إن �رتفاع ح�سة قطاعات  �لتقدُّ
�قت�سادًيا  تطوًر�  يعك�س  ل  �لعربيَّة  للد�ل  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  يف  �خلدمات 
�سعف  لنا  يك�سف  ��إنا  �ملتقدمة،  �لد�ل  يف  معر�ف  هو  ما  ن�سق  على  حقيقًيا 
لتعبئة  ��لالزمة  للتنمية  �لالزمة  �ل�سيا�سية  �لهياكل  �نق�س  �لإنتاجية  �لقاعدة 

�ملدخر�ت �توجيهها نحو �ل�ستثمار�ت �لفعالية. 

ة يف �لد�ل غري  �إنَّ ُنوَّ قطاع �خلدمات يف معظم �لأقطار �لعربيَّة، �بخا�سَّ
م �نّو �لقطاعات �لقت�سادية �لرئي�سية  �لنفطية ب�سكل كبري مل يكن مت�ساًل بتقدُّ
كال�سناعة، �أ� بارتفاع معدل ن�سيب �لفرد من �لناجت ��رتفاع م�ستوى �ملعي�سة، كما 
ه لهذ� �لقطاع  هو �حلال يف �لد�ل �ل�سناعية �ملتقدمة. �بالتايل فاإن �لنموَّ �مل�سوَّ
يعك�س �نخفا�س م�ستوى �لإنتاجية يف �لقت�ساد�ت �لعربيَّة. كما �أن ��ستمر�ر نّو 
قطاع �خلدمات ب�سكل كبري يوؤدي �إىل تز�يد ��ستنز�ف �ملو�رد �لقت�سادية �لأُخرى، 

�بذلك ميكن �أن ن�سف �لقت�ساد �لعربي باأنه �قت�ساد ��ستخر�جي – خدمي. 

بخا�سية  عام  باإطار  �لعربي  �لإجمايل  �ملحلي  �لقطاعي  �لهيكل  �يت�سف 
�سعف م�ساهمة �لقطاعات �ل�سلعية يف تكوين �لناجت �لإجمايل، �لأمر �لذي يوؤدي 
�إىل عدم تنا�سب �لطلب �ملحلي على �لإنتاج �ل�سلعي مع �ملعر��س منه، بحيث يتم 
�لإخالل  �هذ�  �ل�ستري�د.  �ملحلي عن طريق  �ل�سلعي  �ملعر��س  �لنق�س يف  تلبية 
يوؤ�سر على �لعجز �ملُزِمن يف مو�زين �ملدفوعات. �هذ� يعني �أن �لقت�ساد �لعربي 
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مة �لنُّمّو د�ن  �أ�سبح يتمحور حول �أن�سطة �خلدمات ��لتوزيع �أُ�سوة بالبلد�ن متقدِّ
�ملر�ر مبرحلة �لنموِّ �ل�سناعي �إل مر�ًر� عابًر�. 

لعية خالل  �ل�سِّ للقطاعات  �لإجمايل  �لهيكل  على  تغيري جوهري  يطر�أ  �مل 
يف  ح�سل  �لذي  �لتطوُّر  �أما  �لنفط.  قطاع  با�ستثناء  �ملا�سية،  �خلم�سة  �لعقود 
ة  ن معها �لقت�ساديات �لعربيَّ قطاعّي �لزر�عة ��ل�سناعة فلم يكن ب�سورة تتمكَّ
من ت�سحيح �ختاللتها �لهيكلية، �مل تاأخذ �ل�سناعة �لتحويلية ��لزر�عة د�رها 
كقطاعات قائدة يف عمليات �لتنمية �لقت�سادية، �هذ� يوؤكد ف�سل مدخل �لتبادل 

�لتجاري يف حتقيق �لتكامل �لقت�سادي �لعربي. 

�لناجت  توليد  �لإنتاجية يف  �لقطاعات  لبع�س  �لن�سبية  �مل�ساهمة  �رتفاع  �أما 
ًة فقط،  �ملحلي فلم يكن نتيجة تطوُّر فعلي يف هيكل �لناجت، بل كان نتيجًة ح�سابيَّ
ب�سبب �نخفا�س م�ساهمة قطاع �لنفط. فاإذ� ما ��ستبعد ناجت قطاع �لنفط �تَّ�سح 

�أنَّ م�ساهمة �لقطاعات �ل�سلعية )با�ستثناء �لنفط( كانت غاية يف �لتو��سع. 

�إن �نخفا�س م�ساهمة �لقطاعات �ل�سلعية مقارنة مب�ساهمة قطاعات �لتوزيع 
يف  ينعك�س  جوهرًيا  �ختالًل  ميثِّل  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  تكوين  يف  ��خلدمات 
�سورة �سغوط من جانب قوى �لطلب على �لإنتاج �ل�سلعي ل تتنا�سب مع �لعر�س لها، 
�لأمر �لذي يزيد من �حلاجة �إىل �لعتماد على �ل�ستري�د ملو�جهة �لطلب �ملحلي. 
قد �لأجنبي )�لو�رد�ت( لأغر��س  �يوؤدي هذ� �لو�سع �إىل مزيد من �لطلب على �لنَّ

ميَّة �خلارجية.  �ل�ستهالك �لنهائي، ف�ساًل عن مزيد من �ل�سغوط �لتَّ�سخُّ

�إن �ختالل �لهيكل �لقطاعي للناجت �ملحلي �لإجمايل �لعربي �سوف ي�ستمر 
طو�ل �ل�سنو�ت �لقادمة يف ظل �ل�سيا�سات �لقت�سادية �لقائمة، �لأمر �لذي يعك�س 
��ستمر�ر  يعك�س  كما  �لعربيَّة،  ��لزر�عية  �ل�سناعية  �لقاعدة  �سعف  ��ستمر�ر 
��ل�سناعية،  �لزر�عية  �ل�سلع  من  متطلباته  ل�سدِّ  �خلارج  على  �لعربي  �لقت�ساد 
�لت�سابك �لقطاعي �ل�سناعي �لزر�عي، �تدين  كما يعك�س هذ� �لختالل �سعف 

درجة �لت�سنيع �درجة ��ستغالل �ملو�رد �ملتاحة. 
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ا من �لقت�ساديات �لعربيَّة مل يبلغ فيها �لقطاع �ل�سناعي �لتحويلي  �إيًَّ �إن 
لأن يكون �لقوة �ملحركة لالقت�ساد �لقومي. �يعد ن�سيب �ل�سناعة �لتحويلية يف 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل متو��سًعا جًد� قيا�ًسا بال�ستثمار�ت �لكبرية �لتي توجهت 
نحو هذ� �لقطاع. فال تتجا�ز ن�سبة م�ساهمة قطاع �ل�سناعة �لتحويلية �لعربيَّة يف 
�لناجت �لإجمايل �ملحلي للد�لة �لعربيَّة 11% طو�ل �خلم�سة عقود �ملا�سية، �هو ما 

ع �لقاعدة �ل�سناعية �لتحويلية �لعربيَّة.  ي�سري �إىل ما ت�سدُّ

االحتبا�س.التجاري.يف.ظل.مدخل.التبادل.التجاري

ة �لتي ُبِذلت يف �إطار مدخل �لتبادل �لتجاري،  على �لرغم من �جلهود �لعربيَّ
�إل �أنَّ منجز�ت هذ� �ملدخل ظلت متو��سعة حمد�دة �لوزن ��لأثر �ل ت�سكل نقلة 
نوعية. كما مل تتمكن من جت�سيد �لرتباط �لع�سوي بني هذه �لقت�ساديات. بل 
ة تزد�د قتامة مع موجة �لنفتاح �جلديدة.  نالحظ �أن �سورة �لقت�ساديات �لعربيَّ

�مع موجهة تباطوؤ �لعمل �لقت�سادي �لعربي �مل�سرتك. 

�خرت�ق  باأطول  دة  مهدَّ �لعربيَّة  �لقت�ساديات  باتت  �لو�قع  هذ�  �سوء  �يف 
د �لألو�ن ��لأ�سكال. �باتت عملية �سنع �لقر�ر �لقت�سادي �لعربي تكتنفها  متعدِّ
�ل�سغوط من كل �لجتاهات، �تخ�سع لعدد ل ح�سر له من �ملقيِّد�ت �خلارجية. 

كما �أ�سحت عملية �لتنمية ��خليار�ت �لتنموية �لعربيَّة مو�سع ت�سا�ؤل، ��أ�سبح 
خيار �لنفتاح �لتجاري يف ظل �سيا�سة �لتحررية �لتِّجاريَّة �جلديدة هو �خليار �ملتاح 
تبّنيه د�ن تقدير كاٍف للكلف �لقت�سادية ��لجتماعية �لباهظة �لتي �ستدفعها على 
مات �ل�سيادة �لقت�سادية �لوطنية  �ملدى �لبعيد، ��لتي تتمثل بنقل �لكثري من مقوِّ
�لكونية،  ��ملوؤ�س�سات  �لوطنية،  عرب  ��ل�سركات  �ملتقدمة  �لر�أ�سمالية  مر�كز  �إىل 

ك�سند�ق �لنقد �لد�يل ��لبنك �لد�يل �منظمة �لتجارة �لعاملية. 
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�حلادي  �لقرن  من  �لأ�ل  �لعقد  من  �لعربيَّة  �لقت�ساديات  خرجت  لقد 
��لع�سرين �هي تعاين من �حتبا�س جتاري �سديد، يتمثل يف تدهور كبري يف م�ستوى 
كما  �لد�لية،  �لقت�سادية  �ت  للمتغريِّ ح�سا�سيتها  درجة  �زيادة  �لتجاري،  �أد�ئها 
م يف مو�ردها �لقومية �م�سار�ت بر�جمها  تعاين من �سعف كبري يف درجة �لتحكُّ

�لقت�سادية ��لتِّجاريَّة. 

�لحتبا�س  �لإنتاجي يف  �ملدخل  بدًل من  �لتباديل  �ملدخل  تبني  �ساهم  كما 
يف  �لعربيَّة  فالد�ل  �لقت�سادي.  �لت�ستت  نحو  �جتاهات  خلق  �لذي  �لتجاري، 
�نتهاجها �ملدخل �لتباديل مل ت�سلك �لطريق �لطبيعي، �هو �ختيار مدخل �لإنتاجي 
�حتقيق  �تنويعها،  �لإنتاجية  �لقاعدة  لبناء  ز  �ملعزِّ �لإنتاجي  ��لتكامل  �لإنائي 

�لتنمية �ل�ساملة ��ملتو�زنة، �لتوفري �لفائ�س �لإنتاجي للتبادل. 

فيجب  �ملطلق،  حجـمــهــا  يف  �لعربيَّة  ة  �لتِّجاريَّ �لعالقات  تنامي  ق�سية  �أما 
�أن ل يحجب حقيقة تدين �أهميتها �لن�سبية �خا�سة يف جمالها �لتجاري، حيث مل 
تتجا�ز ن�سبة �لتبادل �لتجاري �لعربي �لبيني 8.5% طو�ل �لعقود �خلم�سة �ملا�سية. 

لقد تعمق �لحتبا�س �لتجاري بفعل عدم �لقدرة على تفعيل مدخل �لتكامل 
�إىل  تهدف  ر�فقه من حتررية،  �ما  �لتجاري  �لنفتاح  �ب�سبب  �لعربي،  �لإنتاجي 
حماية �لأ�سو�ق �لتي ت�سيطر عليها �لحتكار�ت �لد�لية، �فتح �لأ�سو�ق �أمام �ل�سلع 
��ل�ستثمار�ت ��خلدمات �لأجنبية، ف�ساًل عن تبّني م�ساريع �لندماج يف �لقت�ساد 
�لعاملي من موقع �لالتكافوؤ، �تبّني �مل�ساريع �لإقليمية �جلديدة، كم�سر�ع �ل�سرق 
ه بع�س �لقت�ساديات �لعربيَّة نحو تبّني  �أ��سطية �م�سر�ع �ملتو�سطية، �كذلك توجُّ

ة.  م�ساريع مناطق �لتجارة �حلرة �لأجنبية �لعربيَّ

�إ�سافة �إىل كل ذلك، فقد �تبعت �لعديد من �لقت�ساديات �لعربيَّة بر�مج 
��سيا�سات للت�سحيح ��لتكيف �لهيكلي �سملت �لعديد من �ملجالت �لقت�سادية، 
�ت�سفية قو�عد  �لرقابة �حلكومية،  ��إز�لة نظم  ة  �لعربيَّ �لأ�سو�ق  �إىل فتح  ��أدت 
�لتمويل  ب�سر�ط  ��ل�سيا�سات  �لرب�مج  تلك  معظم  �رتبطت  �قد  �لعام.  �لقطاع 
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ة �مل�سرتكة �عن �أهد�ف �لتكامل �لتجاري  �لد�لية بعيدة عن قر�ر�ت �ل�سوق �لعربيَّ
�لعربي. ففي ظل هذه �ل�سيا�سات ��لرب�مج مل يتمكن مدخل �لتبادل �لتجاري من 
معاجلة �ختالل �لهيكل �لقطاعي للناجت �ملحلي �لإجمايل، �ف�سلت تلك �ل�سيا�سات 

لعية يف ذلك �لناجت )�لحتبا�س �لهيكلي(.  يف زيادة م�ساهمة �لقطاعات �ل�سِّ

�يف ظل �لحتبا�س �لتجاري �لقائم �لذي تعاين منه �لقت�ساديات �لعربيَّة، 
�أكرث  �أ�سو�رها  �باتت  ًعا،  ت�سدُّ �أكرث  ة  �لعربيَّ �لقت�سادية  �لقاعدة  �أ�سبحت 
ة �أ�سحت فاقدة ل�سيطرتها على عملية �سنع  ا، بل �إن �لقت�ساديات �لعربيَّ �نخفا�سً

�لقر�ر �لقت�سادي. 

�لعل �إ�سكالية خيار �لنفتاح �لتجاري تتجلى يف تبّني �لعديد من �لقت�ساديات 
�قت�سادياتها  بناء  م�ستوى  تدهور كبري يف  تعاين من  �هي  �لعربيَّة، هذ� �خليار 
�لوطنية، �يف زيادة درجة ح�سا�سيتها للمتغري�ت �لقت�سادية �لد�لية، كما تعاين 
م يف مو�ردها �لقومية �م�سار�ت بر�جمها �لتنموية.  من �سعف كبري يف درجة �لتحكُّ

�مما ُيخ�سى منه هو ��ستمر�ر معاناة �لقت�ساديات �لعربيَّة من �لحتبا�س 
ثمَّ �سياع �خلطو�ت  �لتجاري، �من  �لنفتاح  �سيا�سات  تبّني  �لناجت عن  �لتجاري 
ة �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة، ��مل�سر�عات  فاقيَّ �لإيجابية �لتي حتققت عربًيا كاتِّ
�لتكاملية �لأُخرى، يف ظل غياب �أيِّ ت�سوُّر عربي ���سح لالإناء �لتكاملي �لعربي. 

�قت�سادياتها  يف  هيكلية  باإ�سالحات  ة  �لعربيَّ �لد�ل  معظم  قامت  لقد 
�لتجاري  �لنفتاح  ح�ساب  على  �لعاملي  �لقت�ساد  على  �لتجاري  �لنفتاح  بهدف 
�لعربي �لبيني. �هيمنت �سيا�سة �ل�سوق على ما عد�ها من �سيا�سات. �بفعل هذه 
�لقطاع  تفكيك  �إىل  يدعو  كا�سًحا  تياًر�  ة  �لعربيَّ �لقت�ساديات  ت�سهد  �ل�سيا�سات 
�لد�لة من  ��ن�سحاب  �لإد�رية،  ��لإجر�ء�ت  ��لت�سريعات  �لقو�نني  ��إز�لة  �لعام، 
�لتي  �لنظريات  جممل  ينتقد  �لتيار  هذ�  �أخذ  �قد  �لقت�سادية.  �لأن�سطة  �إد�رة 
�ل�سبب يف �لختاللت �لقت�سادية  باأنه  �لعام، ���سًفا له  توؤكد على د�ر �لقطاع 
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�لعام  �لقطاع  �أخذ  �لقت�سادية،  �لليرب�لية  موجة  ��سمن  ��خلارجية.  �لد�خلية 
ليمالأ  �لأجنبي،  ��ل�ستثمار  �جلن�سية  متعددة  لل�سركات  �ملجال  تارًكا  ينح�سر 
�ملو�رد،  تخ�سي�س  يف  �لقت�سادية  بالكفاءة  يتعلق  �عتبار  �أي  عن  بعيًد�  �لفر�غ 

�بعيًد� عن �أي �عتبار يتعلق مب�ساكل �لتنمية طويلة �لأجل. 

ل �سك يف �أنَّ حتريك م�سادر �لنمو بتطبيق �سيا�سات �لنفتاح �لتجاري ُيعدُّ 
��سرت�تيجية طوبا�ية بحتة، فمثل هذه �ل�سيا�سات ل ينتج عنها �سوى هياكل َطَرفية 
�ل�سيا�سات يف  بهذه  �لتم�سك  ��سيوؤّدي  �لعاملية.  �ملنظومة  تبعًيا يف  �ندماًجا  �أكرث 
ترفع  لذ�  �جلن�سيات.  متعددة  �ل�سركات  باأذيال  ك  �لتم�سُّ �إىل  �ملطاف  نهاية 
من  تتمكن  لكي  �لعام،  �لقطاع  من  �لتخل�س  �سعار  �جلن�سية  متعددة  �ل�سركات 
�حل�سول على مو�قع �إنتاجية باأقل تكلفة، �يتمكن ر�أ�س مال متعددي �جلن�سية من 

�ل�سيطرة على �ملجتمعات �لَطَرفية. 

�بعد م�سي �أكرث من ن�سف قرن على تبني مدخل �لتبادل �لتجاري، ل بد من 
�لوقوف على �أهم عو�مل �إخفاقها. �مما يالحظ هنا �أن حماكمة �تقليد ناذج 
�لعتبار  بنظر  �لأخذ  د�ن  من  ع�سو�ئًيا  نقاًل  مر�حلها  �نقل  �لأ�ر�بية،  �لتكامل 
�لعربي  �لتكامل  جتربة  �إخفاق  يف  ت�سهم  �لقت�سادية،  �تعقيد�ته  �لعربي  �لو�قع 
�لر�أ�سمالية  �لتكامل  نظرية  �لعربية  �لقت�سادية  �ملوؤ�س�سة  تبنت  فلقد  �لر�سمية. 
عرب مر�حل متدرجة، تبد�أ مبرحلة منطقة �لتجارة �حلرة، ثم �لحتاد �جلمركي، 
�لأخرية �هي  �ملرحلة  ثم  ��لنقدي،  �لقت�سادي  ثم �لحتاد  �مل�سرتكة  �ل�سوق  ثم 
تطبق  �أن  �ملفر��س  كان  �لعربيَّة يف حني  �لقت�سادي  ��لتوحيد  �لندماج  مرحلة 
باملدخل  تبد�أ  نظرية  �لعربيَّة  �لقت�سادية  �لوحدة  �جمل�س  �لعربيَّة  �جلامعة 

�لإنتاجي �لي�س باملدخل �لتباديل. 



محور العدد: نواحي ق�صور التجربة العربيَّة للتكامل االقت�صادي من خالل مدخل التبادل التجاري

-.74.- املنتــــدى..265-264

ة  �لعربيَّ �ل�سوق  �لتجاري من خالل مدخل  للتكامل  ة  �لعربيَّ فالتجربة  لذ�، 
�لأ�ر�بية  للتجربة  تقليدها  ب�سبب  �لتجاري  �لحتبا�س  �ليوم من  تعاين  �مل�سرتكة 
للتكامل �لقت�سادي، د�ن �أن تاأخذ �تلتزم ب�سر�ط تطبيقها، ل من حيث �لآليات 
�لو�قع  �لعتبار  بنظر  تاأخذ  مل  �أنها  كما  �لقر�ر�ت،  تنفيذ  كيفية  حيث  من  �ل 
�لقت�سادي لالأقطار �لعربيَّة، فقفزت فوق ذلك �لو�قع، �عليه ظلت ن�سبة �لتبادل 

�لتجاري �لبيني يف حد�د �لـ10% منذ عام 1964 حتى �لوقت �حلا�سر. 

اخلـامتة
منجز�تها  يف  �سديد  �حتبا�س  من  �لعربي  �لتجاري  �لتكامل  م�سرية  تعاين 
�لتكاملية، فهذه �ملنجز�ت كانت �ما تز�ل غاية يف �لتو��سع، ��ستناًد� �إىل حجم 
�لإمكانات ��ملو�رد ��لطموحات �لعربيَّة. �مع �أنَّ جتربة �لتكامل �لتجاري �لعربي 
يف  غاية  ظلت  �لتجربة  هذه  منجز�ت  �أن  �إل   ،1953 عام  �إىل  تعود  �لر�سمية 

�ملحد�دية ��لتو��سع حتى �لآن. 

�مما ي�سهم يف �لحتبا�س �لقت�سادي ملنجز�ت �لتجربة �لر�سمية للتكامل 
د�ن  لأُخرى،  �من جتربة  لآخر،  من مدخل  �لنتقال  �سرعة  �لعربي  �لقت�سادي 
دة  ��ستكمال �سر�ط �لتجربة �ل�سابقة �مر�حلها، فالنتقال مثاًل �إىل �ل�سوق �ملوحَّ
��ستكمال مرحلة  �أن  د، كما  ��ستكمال �سر�ط �جلد�ر �جلمركي �ملوحَّ �إىل  يحتاج 

دة.  �لتكامل �لقت�سادي ��لنقدي ت�ستوجب ��ستكمال �سر�ط �ل�سوق �ملوحَّ

يف �لتجربة �لأ�ر�بية للتكامل �لقت�سادي نرى �لتز�ًما من قبل �لد�ل �لأع�ساء 
�لتجربة  �أما يف  �جلديدة.  �أ�  �لتالية  �ملرحلة  �إىل  �لنتقال  قبل  كل مرحلة  ب�سر�ط 
�أخفقنا يف جتربة �قت�سادية تكاملية �نتقلنا �إىل جتربة  �أنه كلما  ة فنالحظ  �لعربيَّ

�أُخرى �تركنا �لتجربة �ل�سابقة، د�ن �أن نعالج �أ�سباب ف�سلنا يف �لتجربة �لأ�ىل. 

�أنها  لر�أينا  �لقت�سادي  للتكامل  �لر�سمية  ة  �لعربيَّ �لتجربة  تفح�سنا  �لو 
عام  �لوحدة  ة  فاقيَّ �تِّ يف  �ملر�حل  �سيغة  �إىل  �نتقلت  ثم  �لتعا�ن،  مب�سرية  بد�أت 
1964. �يف عام 1980 �نتقلت �لتجربة �إىل مدخل جديد هو مدخل �ل�سرت�تيجية، 
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دخول  لعدم  �نظًر�  �لتعا�نيَّة.  للمجال�س  �لإقليمية  �ملد�خل  مع  تز�من  �لذي 
ة �إىل تبّني )من  ز �لتطبيق، عادت �ملوؤ�س�سة �لقت�سادية �لعربيَّ �ل�سرت�تيجية حيِّ
�لتجارة  منطقة  على  �لقائم  �لتباديل  �ملدخل  �هو  �لكال�سيكي.  �ملدخل  جديد( 
��ستجابة  �لي�س  �لعاملي،  �لقت�ساد  �تطور�ت  لظر�ف  ��ستجابة  �لعربيَّة،  �حلرة 
منطقة  لإن�ساء  �لدعوة  جاءت  هنا  �من  �لعربي.  �لقت�سادي  �لتكامل  لظر�ف 
�لتنفيذ عام 1998، متجا�زة  �لتي دخلت حيز  �لكربى،  ة  �لعربيَّ �لتجارة �حلرة 
ة �مل�سرتكة يف �إطار جمل�س �لوحدة �لقت�سادية �لعربيَّة، �لتي  جتربة �ل�سوق �لعربيَّ
كانت جتربة ناجحة بكل مقايي�س �لتكامل �لقت�سادي. �قد خطا جمل�س �لوحدة 
�لقت�سادية �لعربيَّة يف �إطار هذه �لتجربة خطو�ت متقدمة �أ��سلته �إىل �إ�سد�ر 

د.  �لقانون �جلمركي �ملوحَّ

�لعربي يف عدم  �لتجاري  للتكامل  �لر�سمية  �إ�سكالية �مل�سرية  �عليه، تكمن 
بلورة ر�ؤية تكاملية ���سحة. فعدم ��سوح �لر�ؤية �لتكاملية جعل هذه �مل�سرية تنتقل 
يف تبني �ملد�خل �لتكاملية من �لنقي�س �إىل �لنقي�س، بينما كان من �ملفر��س �أن 
ة �لتكاملية على ��سوح �لر�ؤية �ملنطلقة من نظرية �لتكامل  تقوم �لتجربة �لعربيَّ
�لتبادل  مدخل  من  بدًل  �لإنتاجي  �ملدخل  �إىل  �مل�ستندة  �لعربيَّة،  �لقت�سادي 
�لقومية،  �لقت�سادية  ��مل�سالح  �لعربي  �لقت�ساد  ��قع  من  �منطلقة  �لتجاري، 

��أن تقوم على �لتز�م ���سح با�ستكمال �إجر�ء�ت كل مرحلة ��سر�طها. 

ة  �لعربيَّ �ل�سوق  خالل  من  �لتجاري  �لتبادل  مدخل  تطبيق  �سبابية  �إن 
خالل  �من  �لكربى،  ة  �لعربيَّ �حلرة  �لتجارة  منطقة  خالل  �من  �مل�سرتكة، 
�لنتقال  �ملدخل يف  ف�سل هذ�  �إىل  �أدى  �لأطر�ف،  ��ملتعددة  ة  �لثُّنائيَّ �لتفاقيات 
من �ملرحلة �لأ�ىل �إىل مرحلة �لحتاد �جلمركي، �هي �ملرحلة �لثانية من مر�حل 

�لتكامل �لقت�سادي. 

لقد �آن �لأ��ن لإعادة �سياغة جديدة لنظرية �لتكامل �لقت�سادي �لعربي، 
بعيًد� عن مدخل �لتبادل �لتجاري، لعدم توفر �سر�ط تطبيق هذ� �ملدخل، �تبّني 
بدًل منه �ملدخل �لإنتاجي �لذي يوؤ�س�س �لقاعدة �لإنتاجية ملدخل �لتبادل �لتجاري. 
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تعاين �لد�ل �لنامية عامة م�سكالت �قت�سادية ��جتماعية �ثقافية ��سيا�سية 
��للحاق  ��لت�سنيع  �لتنمية  نحو  حركتها  ُتبّطئ  كبرية  حتديات  �تو�جه  معقدة، 
بالع�سر، كما �أن �ملعونات ��لقر��س �لتي قدمها �لبنك �لد�يل ��ملوؤ�س�سات �لد�لية 
�ملعنية بالتنمية مل ُتفلح يف حتقيق �أهد�فها �ملن�سودة؛ �إذ مل ت�ستطع تلك �لأمو�ل 
ر مبئات �ملليار�ت من �لد�لر�ت تغيرَي �لهياكل �لقت�سادية �حت�سني �أد�ء  �لتي تقدَّ
�لقت�ساديات �لوطنية ب�سكل يجعلها قادرة على �لنمّو �لذ�تي. �يف �لو�قع، بعد نحو 
�سبعني �سنة من �لعمل يف �لعامل �لثالث، مل ي�ستطع �لبنك �لد�يل م�ساعدة د�لة 
��حدة على حتقيق �لتنمية، �بالتايل لي�س لديه ق�سة جناح ��حدة ميكن تقليدها 
�لتي  �لقت�سادية  �لهيكلة  �سيا�سات  جاءت  ثانية،  ناحية  من  منها.  ��ل�ستفادة 
�لقرن  �لثمانينات من  �لد�يل خالل عقد  ��لبنك  �لد�يل  �لنقد  فر�سها �سند�ق 
�لع�سرين لتنقل �لعديَد من �لد�ل �لنامية من حالة �سيئة �إىل حالٍة �أ�سو�أ تت�سف 
�رفع  ��لأثرياء،  �لفقر�ء  ��لرث�ة بني  �لدْخل  �تو�سعة فجوَتي  �لفقر،  ِحدة  بزيادة 
معّدلت �لبطالة، ��ُسيوع �لف�ساد، �بيع �لكثري من ثَر��ت �لبالد ل�سركاٍت �أجنبية. 

يعني  �قت�سادية،  تنمية  حتقيق  يف  �لد�لية  ��لقر��س  �ملعونات  �خفاق  �إن 
�حتديد  �لتخلف  تف�سري  على  قدرتها  �عدَم  �ملختلفة  �لتنمية  نظريات  �خفاق 
�لفر�سيات  �أن  يعني  �هذ�  منه.  �خلر�ج  كيفية  �بالتايل  بدقة،  ��أبعاده  �أ�سبابه 
�أ� ناق�سة، �لأمر �لذي جعل  �إما خاطئة  �لتي قامت عليها تلك �لنظريات كانت 

* �أ�ستاذ ممّيز يف �لقت�ساد �ل�سيا�سي �لد�يل، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي/�لأردن. 



-.78.-

محور العدد: النظرية الثقافية في التنمية

املنتــــدى..265-264

�ل�سيا�سات �لتنموية �ملنبثقة عنها تف�سل يف حتقيق �أهد�فها �ملن�سودة، �ذلك لأن 
�لد�َل �لنامية ��لفقرية تو�جُه م�سكالت �سيا�سية �ثقافية ��جتماعية مل تاأُخذها 
تنظر  لنظريات جديدة  يخلق حاجة  ما  �حُل�سبان،  �لقدمية يف  �لتنمية  نظريات 
�إىل �ملجتمع بو�سفِه �حدة متكاملة، تعرتف بتاأثري �لثقافة يف �لقت�ساد، �تاأثري 

�لقت�ساد يف �لثقافة. 
�ل�سناعة  �إىل ع�سر  �لزر�عة  �لآ�سيوية من ع�سر  �لنمور  �نتقال  لقد جاء 
بناء على ��سرت�تيجية �قت�سادية ثقافية غري تقليدية ليدفع بع�س مفكري �لغرب 
�ل�سعوب يف حتقيق  �إىل �لبحث عن �سبب جناح تلك  من �قت�ساديني ��سيا�سيني 
نه�سة جمتمعية  �لأخرى يف حتقيق  �لثالث  �لعامل  �سعوب  �ف�سل غالبية  �لتنمية، 
مماثلة. �لأمر �لذي �أ��سل �أ�لئك �ملفكرين �إىل تطوير نظرية جديدة تدّعي باأن 
�لثقافة تلعب �لد�ر �لأهم يف حتديد م�سري �لعملية �لتنموية، �بالتايل م�ستقبل 
�ل�سعوب �ملختلفة. �ملا كانت �لثقافة، كما يدعي هوؤلء، ل تـتغري كثرًي� عرب �لزمن، 
عليها  مكتوب  �لآخر  �بع�سها  �لنجاح،  حتقق  �أن  لها  مكتوب  �ل�سعوب  بع�َس  فاإن 
الثقافية«.. »احلتمية. �لر�ؤية  هذه  على  نطلق  �أن  ر�أينا  لذلك  متخلفة.  تبقى  �أن 
�بناء على هذه �لفل�سفة، �جته �أتباع �ملدر�سة �لثقافية �إىل �لرتكيز على ر�أ�س �ملال 

�لجتماعي ��لّدعاء باأنه �لعامل �لأكرث تاأثرًي� يف �لتنمية �ملجتمعية. 
�لهتمام  �أن  �إل  عقود،  منذ  ظهر  �لجتماعي  �ملال  ر�أ�س  مفهوم  �أن  مع 
�لعملية  يف  �ملعرفة  د�ر  تبلور  بعد  �إل  يربز  مل  �لإنتاج  عنا�سر  من  عن�سًر�  به 
�لثقافية  ��لقيم  �لإنتاج  كفاءة  بني  قوية  عالقٍة  �جود  من  ��لتاأكد  �لإنتاجية، 
��لعالقات �لجتماعية. لكن ر�أ�س �ملال �لجتماعي، ��إن كان �أهم ر�ؤ��س �لأمو�ل 
�لتي حتتاجها �لعملية �لتنموية، ل ينبثق من �لقيم �لثقافية فح�سب، بل �ي�سمل 
ر�أ�س �ملال �لجتماعي يف  �لقو�ننَي �ملرعية ��ل�سيا�سات �حلكومية. �يعتمد  ا  �أي�سً
�لو�قع على َمدى �سيوع �لثقة يف �ملجتمع ��لتي تعتمد بد�رها على نوعيِة �لقو�نني 
�ملطّبقة، �طبيعة �سيا�سات �لد�لة ��أهد�فها، �موقف �ملو�طنني منها. لهذ� ميكن 
�لقول: �إن ر�أ�س �ملال �لجتماعي هو جوهر �لعالقات ��ل�سبكات �لجتماعية، �ر�ح 
�ت�سكيل  �ملختلفة  �ل�سبكات  تفاعل  تنظم  �لتي  �خلفية  ��ليد  �ملرعية،  �لقو�نني 

�سلوكيات �مل�ساركني فيها ب�سكل ي�سمن �سالمتها �تكاملها. 
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�ملال  ر�أ�س  �إىل  �لثقافية  بالق�سية  �ملعنيني  معظم  ينظر  ثانية،  ناحية  من 
يجعلهم  ما  للتغري،  �لقابلة  غري  �ملور�ثة  �لثقافة  �أ�جه  �أحد  بو�سفه  �لجتماعي 
�ملال  ر�أ�س  من  �لكثري  �إنتاج  على  كبرية  قدرة  متلك  �لثقافات  بع�س  �إن  يقولون 
�لجتماعي هذ�، فيما ل ميلك بع�سها �لآخر �سوى قدرة �سعيفة على �إنتاجه. �بناء 
على ذلك، تكون �لثقافات �لأ�ىل �أقدر على حتقيق �لتنمية ��لنمو من �لثانية. لكن 
ر�أ�س �ملال �لجتماعي لي�س ِميزة ثقافية مور�ثة ��إنا ِميزة ثقافية مكت�سبة �إىل 
حّد كبري، �ساأنه �ساأن �مليزة �لقت�سادية �لتناف�سية. �يف �لعادة، يكت�سب �ملجتمع 
��عية، ترت�سخ  ��عية �غري  بتجارب حياتية  �ملر�ر  �جتماعي من خالل  ر�أ�سمال 
در��سها يف �جد�نه �لثقايف، ما يجعله يطّور ما لديه من قو�نني ��سبكات تو��سل 

�تفاعل �جتماعية �نظم ليعي�س حياًة �أكرث متعة ��إنتاجية. 
بيئتهم  ا �مع مكونات  �لنا�س مع بع�سهم بع�سً �لتي يقيمها  �لعالقات  تعك�س 
�أهد�ف  حُتددها  �نظًما  �قو�نني  �حاجات  �مو�قف  قيًما  ��لتكنولوجية  �لطبيعية 
غالًبا  عادة،  �ملجتمع  يقوم  �إذ  فيها،  �لتي مير  �لتطور �حل�ساري  �مرحلة  �ملجتمع 
ِقيم �تقاليد مور�ثة، ��سن قو�نني �ت�سريعات  من د�ن �عي، بتطوير ما لديه من 
جديدة، �ت�سييد نظم �موؤ�س�سات غري تقليدية توؤدي يف جمموعها �إىل خلق ر�أ�سمال 
�ملال �لجتماعي  ر�أ�س  تنمية �لقت�ساد ��ملجتمع. �هذ� يجعل  ُي�سهم يف  �جتماعي 
�ملرعية  للقو�نني  تخ�سع  مور�ثة،  ثقافية  �ِسمة  منه  �أكرث  ُمكت�سبة  �سلوكية  �ِسَمة 
ثقافية  �سمات  ��ملو�قف  �ل�سلوكيات  كل  تعّد  �لو�قع،  �يف  �ملجتمعية.  ��لعالقات 
بحكم  مكت�سبة  ثقافية  ��سمات  �لتقليدية،  ��لقيم  �لتقاليد  بحكم  جزئًيا  مور�ثة 
�ملثال،  �سبيل  �على  ��لآخر.  ��لذ�ت  للرت�ث  �لعقالنية  �لعلمية  ��لنظرة  �لقو�نني 
��لقيم  بالتقاليد  ترتبط  مور�ثة  ثقافية  �سمة  كونها  �إىل  �لعائلية  �لعالقات  متيُل 
�طرق تربية �لأطفال يف �لبيت �أكرث من كونها �سمة مكت�سبة، لكن ميلها �إىل �لتاأثر 
بالقو�نني �ملتعلقة بحقوق �لأطفال ��ملر�أة �نزعة �لإن�سان نحو �حلرية يجعلها �سمة 
مكت�سبة جزئًيا. يف �ملقابل تعّد عالقات �لإنتاج �سمة مكت�سبة؛ لأنها تخ�سع لقو�نني 
��لتقاليد  بالعاد�ت  �لتاأثر  �إىل  ��لإنتاج، لكن ميلها  �لعمل  �تقاليده �حو�فز  �لعمل 
�ل�سعبية يجعلها �ِسَمة ثقافية مور�ثة جزئًيا. �ملا كان من غري �ملمكن عزل �أّي عالقة 
عن حميطها �لثقايف ��لتكنولوجي، فاإن كل �ملو�قف، مهما كانت طبيعتها ��أ�سبابها، 
تعترب �سمات ثقافية مور�ثة جزئًيا �مكت�سبة جزئًيا، ��إن تفا�تت درجة تاأثري �لثقافة 

��لقانون يف �ل�سلوك �لفردي ��جلماعي بني عالقة ��أخرى، �زمن ��آخر. 
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الثقة.وراأ�س.املال.االجتماعي
�إن �لبحث عن تف�سري ل�سر جناح �لتجارب �لتنموية �لآ�سيوية غري �ملتوقع دفع 
�لكنفو�سية  �لآ�سيوية، ��لقيم  �لثقافة  باأن  �إىل �لدعاء  �لغرب  بع�س �ملفكرين يف 
بالذ�ت، هي �مل�سوؤ�ل �لأ�ل عن نه�سة �آ�سيا. يقول فر�ن�سي�س فوكوياما على �سبيل 
�ملثال: �إن �لعامل �ملهم يف معجزة �آ�سيا »لي�س �ل�سيا�سة �ل�سناعية ��إنا �لثقافة« 
�لكنفو�سية،  �لقيم  بد�ر  يتعلق  فيما  �أما   .)Francis Fukuyama, Trust, 12(
فيقول فوكوياما: »قامت �لكنفو�سية بتحديد جوهر �لعالقات �لجتماعية يف �ملجتمع 
�ل�سيني على مدى 2500 �سنة، �هو جوهر يتكون من جمموعة من �ملبادئ �لأخالقية 
�تعزيًز�   )Fukuyama, Trust, 84( �لثقة.  ت�سوده  �سوّي«  تنظم حياة جمتمع  �لتي 
لهذ� �ملنطق، قال �ألن جرين�سبان، �لرئي�س �لأ�سبق للبنك �ملركزي �لأمريكي: »�إن معظم 
ما كنا نر�ه يف نظامنا �حلر جزًء� من طبيعة �لإن�سان، مل يكن �سيًئا طبيعًيا، ��إنا ثقافًيا«. 
)Cited by Jim Hoagland, “All Globalization is Local,”  The Washington post, August 28, 1997 A21( 

لكن �إذ� كانت �لثقافة �لكنفو�سية هي �لعامل �لأهم �لذي يقف خلف �ملعجزة 
�لقت�سادية �لآ�سيوية، ��أن هذه �لثقافة قدمية جًد�، فلماذ� �نتظرت �سعوب هونغ 
كونغ ��سنغافور� �كوريا �جلنوبية �تايو�ن ��ل�سني حتى �لن�سف �لثاين من �لقرن 
جوهَر  ت�سكل  �لكنفو�سية  �لقيم  كانت  ��إذ�  �ل�سناعية؟  نه�ستها  لتبد�أ  �لع�سرين 
�لثقافة �ل�سينية منذ 2500 �سنة على �لأقل، فلماذ� ف�سلت تلك �لثقافة �جوهرها 
»�لأخالقي« يف قيادة �ل�سني �غريها من جمتمعات �آ�سيوية ذ�ت ثقافات م�سابهة 
تنتظر  �أن  �لد�ل  تلك  على  كان  ملاذ�  قر�ن؟  قبل  �قت�سادية  نه�سة  حتقيق  �إىل 
نحو 200 �سنة بعد حد�ث �لثورة �ل�سناعية يف �أ�ر�با لتقتحم ع�سر �ل�سناعة؟ 
�لثقافة  يف  �جلنوبية  كوريا  مع  ت�سرتك  �لتي  �ل�سمالية  كوريا  ت�ستطع  مل  �ملاذ� 
��ملوقع �جلغر�يف ��لتاريخ ��للغة �حتى �لرت�بط �لعائلي �أن تنه�س �تدخل ع�سر 
�ل�سناعة كجارتها؟ لي�س هناك �سك يف �أن �لثقافة ت�سكل �جًها مهًما من �أ�جه 
�لجتماعية  للعالقات  �ملنظمة  �لعو�مل  من  رئي�سًيا  �عاماًل  �لإن�سانية،  �حلياة 
�لعامل  لي�ست  لكنها  ��لإنتاج،  �لعمل  حو�فز  يف  توؤثر  يجعلها  ما  ��لقت�سادية، 

�لوحيد �أ� �لأهم. 
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ت�سري �ل�سجالت �لتاريخية �إىل �أن �ل�سني كانت �أكرَث �لد�ل تقدًما من �لنو�حي 
�ل�سناعية ��لعلمية خالل �لعهود �لتي �ُسّميت ع�سور �لظالم �لأ�ر�بية. �إذ كان لدى 
�ل�سني حينئذ ُنظم حياتية ��إد�رية متقدمة، كما كان لديها �أف�سل �ل�سجالت ��أدقها 
�ل�سينيون  قام  �ملثال،  �سبيل  �على  �لبري�قر�طي.  �نظامها  مبا�سيها  يتعلق  فيما 
��لكوريون بتطوير فن �لطباعة ���ستخد�مه قبل �أن يتو�سل �لأ�ر�بيون �إليه مبئِة �سنة 
على �لأقل. يقول لي�سرت ثور�: »�أنظر �إىل �ل�سني يف بد�ية �لقرن �خلام�س ع�سر، ما 
�لتكنولوجيا  خلق  على  ��لإقد�م  ��ستطالع،  �حب  ��ستك�ساف  غريزة  من  لديها  كان 
�أخرى«.  �سنة   400 مر�ر  بعد  �إل  يحدث  مل  �سيء  �سناعية..  ثورة  لبدء  �ل�سر�رية 
 )Lester Thurow, “Building Wealth,”  The Atlantic Monthly, June 1999, 63(

ا للعرب.  �إن ما حدث لل�سني يف تلك �لفرتة حدث �أي�سً

�لثقة �جه من �أ�جه �لثقافة بال �سك، لكن �ختالف �لثقافات من مكان 
عما  �لتعبري  يف  �خلا�سة  طريقتها  ثقافة  لكل  يجعل  لآخر،  زمن  �من  لآخر، 
لديها �حجم ما لديها من ثقة. حني ت�سود �لثقة يف جمتمع ما، بغ�ّس �لنظر 
�جتماعي  مال  ر�أ�س  على  �ملعني  �ملجتمع  ي�ستحوذ  تاأخذه،  �لذي  �ل�سكل  عن 
يوفر له عن�سًر� مهًما من عنا�سر �لنمو ��لتنمية. ُيعرف فوكوياما ر�أ�س �ملال 
�لجتماعي باأنه »�لقدرة �لتي تنبع من �سيوع �لثقة يف �ملجتمع، �أ� يف قطاعات 
هناك  �إن  فوكوياما  يقول  ذلك،  جانب  �إىل   )Fukuyama, Trust, 26( منه«. 
جمتمعات متلك من �لثقة �لجتماعية �لكثري )جمتمعات عالية �لثقة(، ��أخرى 
ل متلك من تلك �لثقة �سوى �لقليل )جمتمعات قليلة �لثقة(، ��إن �ملجتمعات �لتي 
متلك ثقة �أكرث تنتج ر�أ�سمال �جتماعي �أكرب، ما يجعلها �أكرث ��ستعد�ًد� لتحقيق 

�لتقدم ��لزدهار. 

تـنبع  �لتي  �لجتماعية  �لثقة  من  ينبع  �لذي  �لجتماعي،  �ملال  ر�أ�س  ُي�سهم 
حيوًيا  �أمًر�  �جودها  ُيعد  جمتمعية  ت�سكيالت  تكوين  يف  �لثقافة،  من  بد�رها 
حُلد�ث نو �قت�سادي �تـنمية. �هذ� يعني �أن �لثقافة هي �لعامل �لأ�سا�سي �لذي 
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يحدد عمق �مدى �نت�سار �لثقة �لجتماعية، ��إن هذه �لثقة هي �لتي حتدد قابلية 
خلق  على  �ملجتمع  قدرة  بد�ره  يحدد  ��لذي  �جتماعي،  ر�أ�سمال  لإنتاج  �ملجتمع 

�لت�سكيالت �ملجتمعية �لتي ل بد من �جودها حلد�ث نه�سة �قت�سادية. 

�جود  يف  �لأهم  ��لعن�سر  �لجتماعية  �لثقة  �سلب  �لجتماعي،  �ملال  ر�أ�س  »�إن 
من  جمتمع  كل  حظوظ  حتدد  �لثقافة  يجعل  ما  �لثقافة«،  على  يعتمد  حيوي،  �قت�ساد 
�لنو�حي �لقت�سادية. )Fukuyama, Trust, 33( �أما ديفيد لندي�س فيقول: »�إذ� كان لنا 
�أن نتعلم �سيًئا من تاريخ �لتنمية �لقت�سادية، فاإن ذلك �ل�سيء هو �أن �لثقافة هي كُلّ �سيء« 
)David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations, 1999, 516(

ت�ستمد  �غريهما  �لندي�س  فوكوياما  كتابات  يف  جاءت  �لتي  �لأفكار  �إن 
�لذي  �لأملاين  �لجتماع  عامل  فيرب  ماك�س  كتابات  من  ُر�حها،  �رمبا  منطقها، 
ركز ب�سكل �أ�سا�سي على د�ر �لقيم ��ملو�قف �لثقافية يف حتفيز �لنا�س على �لعمل 
�أن  ر�أى  فييرب  لأن  عام،  بوجه  �لثقافة  على  �لي�س  ��لدخار،  ��ملثابرة  ��لإنتاج 
�لتباين يف �لقيم ��ملو�قف يعود �إىل �ملعتقد�ت �لدينية �لي�س �إىل �لثقافات ب�سكل 
عام. لكن كتابات كارل مارك�س تتناق�س مع �ملقولت �لثقافية، �إذ يرى مارك�س �أن 
�لأناط �لإنتاجية �عالقات �لإنتاج ُت�سكل �لثقافات، �لي�س �لعك�س. �هذ� يعني �أن 
هناك مفكرين ير�ن �لقيم ��لتقاليد ��ملو�قف �لثقافية بو�سفها �لقوى �لرئي�سة 
حتقيق  على  �ل�سعوب  قدرة  حتدد  �لتي  �ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات  بت�سكيل  تقوم  �لتي 
بو�سفها  �لإنتاج  �لإنتاج �عالقات  �أناَط  �آخر�ن  يرى  فيما  �لقت�سادي،  �لتقدم 
�لقوى �لتي ُت�سكل �لثقافات �ما ينبثق عنها من قيم �تقاليد �موؤ�س�سات �هياكل 
�جتماعية. �إ�سافة �إىل هذ� �ذ�ك، هناك من يعتقد، �أ� يزعم باأن �لثقافات هي 
جزء من جينات �ل�سعوب غري �لقابلة للتغري، ما يعني �أن هناك �سعوًبا مكتوًبا لها، 
تعي�س  �أن  عليها  مكتوًبا  �سعوًبا  ��أن  �تنه�س،  تنجح  �أن  �لثقافية،  جيناتها  ب�سبب 

حياة تخلف �بوؤ�س، ��أنه لي�س بالإمكان تغيري هذه �حلقيقة. 

كان ماك�س فيرب م�سيًبا حني قادته مالحظاته �لتي ��ستقاها من �لإجناز�ت 
�لقت�سادية �ملتباينة للطو�ئف �لدينية �ملختلفة يف �أمريكا �إىل �ل�ستنتاج باأن تباين 
�ملو�قف  �إن  �إذ  متباينة.  �قت�سادية  نتائج  حد�ث  يف  يت�سبب  �لدينية  �ملعتقد�ت 
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�ملختلفة من ِقيم �لعمل ��ملثابرة ��لّدخار، ��ختالف �لنظرة �إىل �حلياة �ملرتبطة 
�أ�سا�ًسا بالدين هي �ِسمات ثقافية من �ساأنها �أن تفرز ت�سكيالت �جتماعية خمتلفة 
ذ�ت قدر�ت متباينة على �لإ�سهام يف تـنمية �لقت�ساد�ت. من ناحية �أخرى، كان 
�عالقات  �لإنتاج  �أناط  يف  �لتحولت  �إن  قال  حني  ا  �أي�سً م�سيًبا  مارك�س  كارل 
�لإنتاج توؤّدي باحلتمية �إىل �إحد�ِث حتولت يف �لهياكل �لجتماعية ��لِقيم ��ملو�قف 
بتدمري  للر�أ�سمالية  �ملادية  �لنزعة  قيام  ملدى  در��سته  �سوء  يف  �ذلك  �لثقافية، 
عنا�سر �لثقافة �لتقليدية �ما ينبثق عنها من عالقات �جتماعية �قيم. �حيث �إن 
�لثورة �ل�سناعية قامت بتغيري �أناط �لإنتاج �عالقات �لإنتاج ��ملو�قف ��لقيم 
�لوقت نف�سه، فاإن �لنظرية �ملادية ��لنظرية  �لثقافية ��لعالقات �لجتماعية يف 
�لثقافية تبد� عاجزًة مبفردها عن تف�سري ما جَرى يف �أ�ر�با قبل ��أثناء حد�ث 
�لثورة �ل�سناعية. لذلك ل يجوز �جلزم باأن �لثقافة م�سوؤ�لة مبفردها عن خلق 
�لعالقات �لقادرة على حتقيق �لتنمية ��لنمو، �أ� �أن �لأ��ساع �لقت�سادية م�سوؤ�لة 

مبفردها عن تغيري �ملو�قف ��لِقيم �لثقافية. 

�لثقافة ��لقت�ساد �جهان متال�سقان �متكامالن حلياة جمتمعية ��حدة، 
�أحياًنا  بوعي  ب�سكل متو��سل،  به  �يتاأثر  �لآخر  �لوجه  يوؤثر يف  كلَّ �جه  ما يجعل 
�من د�ن �عي يف �أغلب �لأحيان �لأخرى. �على �سبيل �ملثال، حني طور �لإن�سان 
فن فالحة �لأر�س، �أ�سهم نط �لإنتاج �لزر�عي يف تغيري �لثقافة �لقبلية �لقدمية 
��ملجتمع �لقبلي ب�سكل َجذري، نتج عنه بلورة تقاليد ��أعر�ف �هياكل �جتماعية 
جديدة �نظرة خمتلفة �إىل �لوقت ��لعمل ��لآخرين. لكن بعد ��ستقر�ر نط �لإنتاج 
�لزر�عي �طريقة حياته، �أ�سبحت �لثقافة، بعنا�سرها �ملختلفة، هي �ملنظَم حلياة 
�ملجتمع �جلديد، ما جعلها توؤدي �لد�ر �لرئي�سي يف حياة ذلك �ملجتمع �ما مـر به 

لحًقا من حتولت جمتمعية �قت�سادية �غري �قت�سادية. 

�إن كون �لثقة �سمة ثقافية ل ميكن لها �أن تف�سر تعقيد�ت �حلياة مبفردها، 
لأن �لثقة توجد يف كل جمتمع تقليدي �متقدم، ثري �فقري، ��إن كان ذلك بدرجات 
متفا�تة ��سور خمتلفة. �إذ ل ميكن بناء عالقة �جتماعية �أ� �قت�سادية من د�ن 
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قدر من �لثقة مينح �مل�ساركني يف �لعالقة �ملعنية �سعوًر� بالقدرة على �لتعامل مًعا 
بارتياح. لكن �سكل �لثقة يختلف من جمتمع لآخر ب�سبب تباين �لهياكل �لجتماعية 
�مر�حل �لتطور �حل�سارية �لتي يعي�س كل جمتمع يف كنفها، ففي �ملجتمعات �لتي 
�ملرت�سخة  �لعادة  �ِسمة  �لثقة  تاأخذ  �ل�سناعة،  قبل  ما  ع�سور  يف  تعي�س  تز�ل  ما 
يف  �أما  تقليدية،  ثقة  يجعلها  ما  �لجتماعي،  �ن�سيجه  �قيمه  �ملجتمع  تقاليد  يف 
�ملجتمعات �لتي تعي�س يف ع�سر �ل�سناعة �ما بعدها، فاإن �لثقة تاأُخذ �سمة �ملوقف 
�جتماعية،  ثقة  يجعلها  ما  ��سعية  بقو�نني  ��لتز�ًما  تفكرًي� عقالنًيا  يعك�س  �لذي 
�هذ� يجعل �لأ�ىل تهتم �أ�سا�ًسا بالعالقات �لجتماعية �لتي تنظمها �لتقاليد ��لقيم 
�ل�سائدة يف �ملجتمع، �يجعل �لثانية تركز �أ�سا�ًسا على �لعالقات �لقت�سادية �لتي 

ت�سكلها �لقو�نني �ملرعية �تنظمها �ملبادئ �لتي حتكم �ل�سلوكيات �لعامة. 

الثقة.التقليدية.والثقة.االجتماعية
�لعائلة  نطاق  يف  �ل�سغرى،  �لنتماء  حلقات  �سمن  �لتقليدية  �لثقة  ت�سود 
مبادئ  تقوم على  �لتي  �ل�سغرية  �لتجّمعات  من  ��سِ ��لقرية،  ��لع�سرية  ��جِلو�ر 
َحلقات �لنتماء �لكربى،  �لثقة �لجتماعية فت�سود �سمن  �أما  عقائدية م�سرتكة. 
يف نطاق �ملنظمات �ملهنية ��لد��ئر �حلكومية ��لتجمعات �لقائمة على م�سالح 
متبادلة. �حيث �إن �لعالقات �سمن حلقات �لنتماء �ل�سغرى متيل بطبيعتها �إىل 
�إىل  ا  �أي�سً �لتقليدية متيل  �لثقة  فاإن  لقانون،  عادة  تخ�سع  �ل  ��لثبات  �لب�ساطة 
�لثبات، ما يجعلها تقوم باأد��ر مت�سابهة يف حياة �ملجتمعات �لتقليدية عامة. يف 
�ملقابل، متيل �لثقة �لجتماعية �إىل �لتحول با�ستمر�ر ب�سبب تغري �مل�سالح �تعديل 
�لقو�نني، ما يجعلها تقوم باأد��ر خمتلفة يف حياة �ملجتمعات �ل�سناعية ��ملنظمات 
�لقت�سادية �غري �لقت�سادية. �ملا كانت �لثقة �لتقليدية �سمة ثقافية، فاإن �سورها 
قلما تغريت يف حياة جمتمع تقليدي، فيما تتغري �سور �لثقة �لجتماعية يف حياة 

كل جماعة تعي�س يف جمتمع حديث ب�سبب تغري �مل�سالح ��لقو�نني. 

�ملعامالت  عدد  يزيد  يوم، حيث  كل  �تد�خاًل  تعقيًد�  يزد�د  عاملنا  كان  ملا 
�لتعاقدية عرب �لعامل على �ملليار كل دقيقة، فقد �أ�سبح من غري �ملمكن �أن يعمل 
نظام ب�سكل طبيعي من د�ن ثقة �جتماعية. فالثقة �لتقليدية، ��إن كان باإمكانها 
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ت�ستطيع �سمان �سالمة  ل  �أنها  �إل  ��حلياة مريحة،  تعقيًد�  �أقّل  �لأمور  �أن جتعل 
لـــيـــ�س من �ملمكن،  �إذ  �ملعامالت �ملالية ��لتجارية عرب �ملدن ��لد�ل ��لقار�ت. 
�ل من �حلكمة، �لثقة يف �سركاء جتاريني ينظر�ن �إىل �لأ�سياء من ز��يا متباينة، 
�لثقة �لجتماعية  تبًعا ملعايرَي نابعة من ثقافات خمتلفة. �هذ� يجعل  �يقّيمونها 
�ملوؤ�س�سة على قو�نني معرتف بها �تعاقد�ت ر�سمية هي �لو�سيلة �لوحيدة ل�سمان 
م�سالح �ملتعاقدين كافة يف �سفقات جتارية ��مل�ساركني يف منظمات جماعية. مع 
ذلك، حني تـنتقل �ملجتمعات من ح�سارة لأخرى، ت�سهد �حلياة مزيًد� من �لتعقيد، 
�أي  ��لأعر�ف،  ��لتقاليد  �لقيم  ما يجعل  �لتف�سخ،  �ملجتمعات مزيًد� من  �ت�سهد 
��لأحيان يف  يت�سبب يف كل �حلالت  ب�سرعة. �هذ�  تـنهار  �لتقليدية  �لثقة  �أ�س�س 
�نح�سار تلك �لثقة قبل �أن تتطور �لقو�نني ��ملوؤ�س�سات يف �ملجتمع �جلديد بالقدر 
�لكايف خللق ثقة �جتماعية بديلة. من ناحية ثانية، ملا كانت �ملوؤ�س�سات ��لقو�نني 
تتغري ببطء فيما تتغري �مل�سالح ب�سرعة، فاإن كل �ملجتمعات �لتي متر يف مر�حل 
�لثقة  على  �لعتماد  زيادة  �إىل  يقود  ما  �لثقة،  يف  عجًز�  تعاين  ح�سارية  �نتقال 
�لتقليدية �لتي ينح�سر د�ُرها �سمن نطاق حلقات �لنتماء �ل�سغرية، �هذ� يجعل 
غري  �لكن  �لعائلة،  م�ستوى  على  للثقة  �أهاًل  �سخ�س  هناك  يكون  �أن  �ملمكن  من 
�أهل للثقة على م�ستوى �ملجتمع، ما يوؤدي �إىل �نت�سار �ل�سك ��لف�ساد ��ملح�سوبية 

��لزد��جية ��سعف �مل�سوؤ�لية �لجتماعية يف �ملجتمع. 

�لقدمية  �لع�سور  يف  ح�سار�ُتها  �زدهرت  �لتي  �لعريقة  �ل�سعوب  دخلت 
�لثقايف  �جلمود  من  مرحلة  ��ل�سينيني  ��لهنود  ��لفر�س  �لعرب  مثل  ��لو�سطى 
فري�سة  تغد�  ما جعلها  ع�سر،  �خلام�س  �لقرن  ��لقت�سادي يف  �لعلمي  ��لتخلف 
�آ�سيا  �سعوب  كادت  �ما  �لعاملية.  ��لر�أ�سمالية  �لغربي  �ل�ستعمار  لقوى  �سهلة 
�أمام  نف�سها  �جدت  حتى  عبوديتها  من  تـتخل�س  �جلنوبية  ��أمريكا  ��إفريقيا 
�لبادية  حتدياٍت �سعبة، كان من بينها حد�ُث �نفجار �سكاين، �نز�ٌح ���سع من 
��لأرياف �إىل �ملدن، �بطالة م�ست�سرية، �توجهات ��ستهالكية، �عوملة �قت�سادية 
�لثقة  تر�جع  يف  م�سكالت  من  ر�فَقها  �ما  �لتحديات  تلك  ت�سببت  �قد  �ثقافية. 
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�لتقليدية �حد�ث عْجز كبري يف �لثقة يف �ملجتمع، �إذ فيما كانت �لثقة �لتقليدية 
ثقًة  لتخلق  ب�سرعٍة مو�زية  �لقو�نني  تتطور  �لكبرية، مل  �ملدن  ب�سرعة يف  ترت�جُع 
�جتماعية حُتل حملها، ما ت�سبب يف فقد�ن �لثقة بني �ل�سعب ��ل�سلطة، �حد�ث 
�جتاحت  �لتي  �ل�سطر�بات  جاءت  �إذ  عام،  يف  �آخرها  �قع  �سعبية  �حتجاجات 
��لكبت  �لفقر  على  �لثورة  لتعلَن  ��لبحرين  ��سوريا  ��ليمن  �ليبيا  �م�سر  تون�س 
�ل�سيا�سي ��ل�ستغالل. �أما �لحتجاجات يف �لهند فقد جاءت كرّد فعل على تف�سي 
�لف�ساد، فيما تو��سلت �حتجاجات �لفالحني يف �ل�سني �سّد رموز �لد�لة �لذين 

قامو� بال�ستيالء على �أر��سيهم �م�سادرِة حقوِقهم ��ل�ستهانة باإن�سانيتهم. 

�إن �ملجتمعات »قليلة.الثقة« متلك �لكثري من �لثقة �لتقليدية �لكن �لقليل 
من �لثقة �لجتماعية، ما يجعل �لعالقات �لقائمة على �لعو�طف ��لر��بط �لعائلية 
�بعك�س  ��مل�سالح.  ��لإنتاج  �لعمل  على  �لقائمة  �لعالقات  ترت�جع  فيما  تزدهر، 
ذلك متاًما، متلك �ملجتمعات »عالية.الثقة« �لكثري من �لثقة �لجتماعية، �لكن 
�لقليل من �لثقة �لتقليدية، ما يجعل �لعالقات �لقائمة على �مل�سالح، �ما يرتبط 
ترت�جع  فيما  تزدهر،  �موؤ�س�سات  �إنتاج  �عالقاِت  �قت�سادية  ن�ساطاٍت  من  بها 
�لعالقات �لقائمة على �لعو�طف ��لر��بط �لعائلية. �ملا كانت �لثقة �لجتماعية 
��ستطاعت  الثقة«  »عالية. �ملجتمعات  فاإن  �ملعّقدة،  �لعمليات  لتنظيم  مهًما  �أمًر� 
�لتقليدية يف  �ملجتمعات  فيما ف�سلت  ��لتقدم،  �لت�سنيع  حتقيق درجٍة عالية من 
ت�ستحوذ  �لتي  �ملجتمعات  جنحت  �ملقابل،  يف  مماثلة.  نه�سٍة  �حتقيق  جمار�ِتها 
على �لكثري من �لثقة �لتقليدية يف تعريف ُهوياتها �لطائفية ��لدينية، ��حلفاظ 

على متا�ُسك عائالتها �جتمعاتها �لعقائدية. 

�لغرب  يف   2007 عام  يف  بد�أت  �لتي  �لكبري  �لقت�سادي  �لركود  �أزمة  �إن 
�إذ  �أن يحُدث يف جمتمع يعاين عجًز� يف �لثقة.  تعطي مثاًل جيًد� على ما ميكن 
�إن مر�ر �أمريكا يف مرحلٍة �نتقالية من ع�سر �ل�سناعة �إىل ع�سر �ملعرفة جعلها 
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تخ�سُر معظم ما كان لديها من ثقة �جتماعية ب�سبب تقاُدم �لقو�نني ��لت�سريعات 
�يف  �ملتقادمة.  حمل  حتلُّ  جديدة  �ت�سريعات  قو�نني  تطوير  يف  �ف�سلها  ب�سرعة، 
�لبنوك  مديري  �سجع  ما  �لجتماعية،  �مل�سوؤ�لية  تر�جعت  تلك  �لثقة  غياب 
�جل�َسع،  ب�سالح  �ملُت�سلحني  �لتاأمني،  ��سركات  ��ل�ستثمار  �لتمويل  �موؤ�س�سات 
على ��ستباحة �لقو�نني �ملرعية ��لتقاليد �ملّتبعة يف حميط عمِلهم، ��لتالعب يف 
 )Financial Products( »لأ�سو�ق �ملالية ��أ�سعار �لفائدة �خلق »منتجات.مالية�
�أ�سا�ًسا ��ستغالل �لفقر�ء �كبار �ل�سن ��ملتقاعدين ��لأجانب ��لإثر�ء  ��ستهدفت 
�لقرن  من  �لت�سعينيات  بد�ية  منذ  حدث  ما  �إن  �لقول  �ميكن  ح�سابهم.  على 
�لع�سرين من حتولت جمتمعية ت�سبب يف �نح�سار �لثقة �لجتماعية �لتي ن�ساأت يف 
�لع�سر �ل�سناعي، ما جعل جمتمعات �لغرب تعاين �أزمَة ثقة �سيكون من �ل�سعب 
��سرتد�ُدها يف ظلِّ هيمنة فل�سفة �ل�سوق �حلر، �ثقافة �جل�َسع على �ملجتمع. �أما 
�لهند ��ملك�سيك فتعطي �أف�سل �لأمثلة على تر�جع �لثقة �لتقليدية �تخلف �لثقة 
�لجتماعية �حد�ث عجز يف �لثقة نتيجة ملر�رها يف مرحلة �نتقال ح�سارية من 
���ستغالل  �لعد�لة  �غياب  �لف�ساد  �ُسيوع  �إىل  يوؤدي  ما  �ل�سناعة،  �إىل  �لزر�عة 

�لفقر�ء ��ل�سعفاء. 

عالية  بدرجة  يتمتع  جمتمًعا  فوكوياما،  ت�سنيف  على  بناًء  �ليابان،  تعّد 
�زيادة  بكفاءة،  �قت�سادها  �إد�رة  على  قادرة  يجعلها  ما  �لجتماعية،  �لثقة  من 
�إنتاجية �لعامل با�ستمر�ر، ��سمان �سالمِة �ملعامالت �لتجارية ��ملالية �ملختلفة، 
�حت�سني م�ستوى معي�سة �ملو�طنني. كما �أن من �ملفر��س �أن تكون �ليابان قادرة 
ا على ممار�سة عمليات �خللق ��لبتكار ب�سكل طبيعي، ��إد�رة ما ينبثق عن  �أي�سً
تلك �لعمليات من نظم �عالقات ب�سهولة. �هذ� يعني �أنه من �ملفر��س �أن يكون 
لدى �ليابان، ب�سبب ما تـتمتع به من ثقة �جتماعية عالية، �قت�ساًد� د�ئم �لتطور، 
�ليابان  لكن  �تر�كمها.  �لرث��ت  خلق  على  قادرة  �موؤ�س�سات  خالقة،  ��سركات 
�سهدت منذ بد�ية �لت�سعينيات من �لقرن �لع�سرين م�سكالت �سيا�سية ��قت�سادية 
يف  �ل�سيا�سي  �لنظام  �ف�سل  عام،  بوجه  �لنمو  معدلِت  تر�جع  يف  ت�سببت  كثرية 
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�لو�قع، كان عقد  �لركود. �يف  �إىل  �لقت�ساد  �لتحديات �جلديدة، ��جتاه  �إد�رِة 
ر�ح  فقدت  �قد  منه  ال�صائع«، خرجت  »العقد. هو  لليابان  بالن�سبة  �لت�سعينيات 
��أ�ساعت  لعقوٍد،  ��لعلمية  �لقت�سادية  موؤ�س�ساتها  ميزت  �لتي  ��لبتكار  �خللق 
خلق  على  �ل�سحرية  �ملقدرة  تلك  �سمائها  عن  �غابت  ��لتطوير،  �لتجديد  �إر�دة 

�لرث��ت �تكدي�سها. 

�إىل  �لدينامية  �لقت�ساديات  ذ�ت  �ملفتوحة  �ملجتمعات  يف  �لنا�س  مييل 
�لهتمام بامل�سالح �أكرث من �هتمامهم بالِقيم ��ملبادئ، ما يوؤدي �إىل زيادِة �أهمية 
�لثقة �لجتماعية �تر�جع �أهمية �لثقة �لتقليدية. �تعّد �أمريكا مثاًل ملجتمع �نعطَف 
ب�سرعٍة من �لهتمام باملبادئ ��لقيم �إىل �إعطاء �لأ�لوية للم�سالح �ملجردة من 
ثورتي  �حد�ث  �حلر  �ل�سوق  نظام  �إىل  �لتحوُّل  مع  �لنعطاف  جاء  حيث  �لقيم، 
�ملعلومات ��لت�سالت. �مع تر�جع �أهمية �لِقيم ��ملبادئ من �حلياة �لأمريكية، 
�لنجاح  جعل  ما  تقريًبا،  عالقة  لكل  �ملُنظم  هي  �لر�سمية  �لتعاقد�ت  �أ�سبحت 
تبعات  حتمل  ل  عادية  �أحد�ًثا  �ي�سبحان  �ملجتمعي،  ُبعدهما  يفقد�ن  ��لف�سل 
�جتماعية �أ� حتى �قت�سادية كبرية. �هذ� ت�سبب يف تر�جع �مل�سوؤ�لية �لجتماعية 
�ل�سهل  من  �جَعل  �ل�سو�ء،  على  ��لإعالم  ��ل�سيا�سة  ��لأعمال  �ملال  رجال  لدى 
�لفر�س،  �تكافوؤ  �لعد�لة  مبادئ  عن  �لنظر  �غ�ّس  �ل�سر�ئب،  دفع  من  ب  �لتهرُّ

��إهمال �لفقر�ء، ��ُسيوع �لف�ساد �ل�سيا�سي ��لقت�سادي على نطاق ���سع. 

�على �سبيل �ملثال، با�ستطاعة �أّي �أمريكي �أن يعلن �إفال�َسه قانونًيا، �يتخل�س 
�أ� �جتماعية تذكر، ما جعل �أكرث من 1.6  من ديونه من د�ن تبعاٍت �قت�سادية 
ماليني �أمريكي يعلنون �إفال�سهم يف عام 2011. �مع قيام �لع�سر�ت من �سما�سرة 
�ملال بخد�ع �لفقر�ء خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لتي �سبقت �أزمة �لركود �لكبري، �إل 
�أن معظمهم �حتفظ بالأمو�ل �لتي �سرقها �مل يخ�سع مل�ساءلة قانونية. �إن هناك 
�لعديد من �لأمريكيني �لذين �أ�سبحو� جنوَم جمتمع بارزين بعد �إد�نتهم ب�سرقة 
�لوحيدة  �لد�لة  �أمريكا  تعّد  �لو�قع،  �يف  جن�سية.  جر�ئم  ��رتكاب  عامة  �أمو�ل 
لي�سبح  بفر�سة جيدة  �ل�سرية  ��سيء  �سخ�ٌس جمرم  فيها  يتمتع  �لتي  �لعامل  يف 



-.89.-

اأ.د..محمد.عبد.العزيز.ربيع

�صتاء.2015-.ربيع.2016

جنًما �ثرًيا، فيما يتمتع �سخ�ٌس �أمني �ح�سُن �ل�سرية بفر�سٍة �أكرب ليموت من د�ن 
�أ� ثر�ة. �أما يف �ليابان، حيث توؤدي �لِقيم ��ملبادئ د�ًر� مهًما يف حياة  جنوميٍة 
�ملجتمع، فاإن �لف�سل �لقت�ساديَّ ت�سبب يف �نتحار عدد من مديري �ل�سركات يف 

�لت�سعينات هرًبا من �لو�سمة �لجتماعية �لتي تر�فق �لف�سل ��لفا�سلني. 

يقول فوكوياما �إن �ملجتمع �ل�سيني »ل ُينظمه د�ستور �قو�نني تـنبع منه، بل مبادئ 
�أخالقية كنفو�سية ُتغر�س يف �لنفو�س« منذ �ل�سغر. )Fukuyama, Trust, 84( لكن 
د�ر �ملبادئ �لكنفو�سية يف �ل�سني ل يختلف عن د�ر �ملبادئ �لإ�سالمية يف م�سر 
��لفلبني.  ��ملك�سيك  �إ�سبانيا  يف  �لكاثوليكية  �ملبادئ  د�ر  �أ�  ��ل�سعودية،  ��إير�ن 
�هذ� يعني �أنه لي�س باإمكان عملية غر�س مبادئ �أخالقية مرتبطة بدين �أ� فل�سفة 
�جتماعية �سمولية �أن تف�سر �سبب تفا�ت معدلت �لتقدم �لقت�سادي ��لت�سنيع 
يف جمتمعات خمتلفة. �إنَّ �سبب نه�سة �ل�سني �قت�سادًيا، �ف�سل معظم �ملجتمعات 
�لأخالقية  �ملبادئ  �إىل  يعود  ��لكاثوليكية يف حتقيق نه�سٍة مماثلة ل  �لإ�سالمية 
�لكنفو�سية، بل �إىل قيام �ل�سني بتقليِد �ليابان ��لتخلي عن �لكثري من عاد�تها 
�لقيم  عن  بعيًد�  ���سعة  �جتماعي  ثقايف  حتول  عملية  �بدء  �لقدمية،  �تقاليدها 
�حتقيق  �جتماعية  ثقة  بناَء  �أن  يعني  �هذ�  �ل�سو�ء.  على  ��ملارك�سية  �لكنفو�سية 
تـنمية �قت�سادية هما هدفان جمتمعيان ل يتحققان �إل من خالل خلق بيئة ثقافية 

�جتماعية �قانونية مو�تية حلد�ث نقلة ح�سارية. 

عنها  حتدث  �لتي  �ل�سينية  �لأخالقية  �ملبادئ  ُ��سفْت  �لو�قع،  �يف 
�أخالقياُت جمتمع.  به  تو�سف  �أن  باأ�سو�أ ما ميكن  باإعجاب  فوكوياما �غريه 
كتب هيجل قبل نحو 150 �سنة يقول عن �ملجتمع �ل�سيني: »ل يوجد هناك 
�لحتقار  ثقافة  �إن  �لآخرين،  �أمام  فردية  �سخ�س حقوق  لأي  �لي�س  �سرف، 
�ل�سينيني  �إن  �جلماعي،  �لوعي  يف  مرت�سخة  �لآخرين  قدر  من  ��لنتقا�س 
معر�فون باخلد�ع كلما �سنحت �لفر�سة، فال�سديُق َيخدع �سديقه، �ل يوَجد 
كبرية«.  بحرفية  �لأعمال  بهذه  يقومون  ��إنهم  �خلد�ع،  ميُقت  �سخ�س 
 .)Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Dover Publications, 131(
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�إن ثقافة ُتو�سف مبثل هذه �ل�سفات ل ميكن لها �أن تخلق ثقة �جتماعية، �ل �أن 
لها  لأ�سباب ل عالقة  تعود  �ل�سني  نه�سة  �أن  يعني  ما  نه�سة جمتمع،  ُت�سهم يف 
باأخالقيات كنفو�سية. �كما مل ُي�ساأل هيجل يف تلك �لأيام عن مدى معرفته بثقافة 
�لفالحني  �تقاليد  �إىل عاد�ت  ليتعرف  �إذ� عا�س يف قرية �سينية  �ل�سني، �عما 
فيها، مل ُي�ساأل �ألن جرين�سبان �أ� لنديز عن مدى متر�سهم يف عاد�ت �ل�سينيني 
تزييف  على  تقـت�سر  ل  �لأحكام  هذه  مثل  خطورة  �إن  �تقاليدهم.  �مل�سلمني  �أ� 
�سعوٍب  �ساأن  من  �لتقليَل  حتا�ل  ُعن�سرية  نزعة  طياتها  يف  حتمل  بل  �حلقائق، 
�لجو�س  �لقاهرة  مثل  �لنامية،  �لد�ل  يف  �لكبرية  �ملدن  كل  �إن  معّينة.  �دياناٍت 
م�سوهة  �جتماعية  ثقة  �ميالد  ب�سرعٍة،  �لتقليدية  �لثقة  موت  ت�سهُد  �مانيال، 
ببطء �سديد. يف �ملقابل، ت�سهد �ملدن �لكبرية يف �لد�ل �ل�سناعية �ملتقدمة مثل 
باري�س �لندن �ر�ما �نيويورك، موت �لثقة �لجتماعية ببطء، فيما يقف �ملجتمع 
عاجًز� عن �عي ما يجري حوله، غري قادر على �إدر�ك �حلاجة لتطوير �لقو�نني 
��لت�سريعات �لقائمة لوقف تدهور ما لديه من ثقة �جتماعية. �يف �لو�قع ل يوجد 
فيل�سوف غربي �أ� �سرقي ��ستطاع �أن ي�سخ�س �حلالة �لر�هنة يف د�ل �ل�سرق �أ� 
�لغرب، ب�سرف �لنظر عن مدى تخلفها �أ� تقدمها، لأن �إ�سكالية �لعجز يف �لثقة 
هي جزء من نظرية جديدة يف فهم �لتاريخ قمت بتطويرها يف كتاب ن�سر يف عام 
 ،Global Economic and Cultural Transformation 2013 حتت عنو�ن: 

Palgrave Macmillan قامت بن�سره د�ر�

�إن �أّي خطة لبدء عملية تنمية �قت�سادية ل ميكن لها �أن تـنجح ما مل تكن 
يعود  لهذ�  �قت�سادي.  تغري  ُحد�ث  لت�سهيل  كاٍف  بقدر  مرنة  ��لعقبات  �حلو�فر 
�لد�لة بر�سم خطة  �إىل قيام  �آ�سيا  �لتنموية يف د�ل جنوب �سرق  �لتجربة  جناح 
�أ�سا�سية يف �أ�جه �حلياة �لقت�سادية �حتولت عميقة يف �أ�جه  لإحد�ِث تغرّي�ت 
�حلياة �لثقافية. �على �لعك�س من ذلك، قامت خطط �لتنمية �لقت�سادية يف م�سر 
�فنز�يال �نيجرييا مبحا�لة �إحد�ث تغري�ت �أ�سا�سية يف �لهياكل �لقت�سادية من 
د�ن �أن ي�ساحب ذلك خطط مماثلة لإحد�ث حتولت ثقافية �جتماعية، ما �أدى 
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�إىل ف�سل تلك �خلطط ��إ�ساعة عقود من �لتنمية ��لنمو. �إن حما�لت �حلفاظ 
خلق  يف  ��لف�سل  عنها،  �ملنبثقة  �لعالقات  ��إحياء  �لقدمية  ��لقيم  �لتقاليد  على 
ثقة �جتماعية يقود يف كل �حلالت �إىل حد�ث عجز يف �لثقة، ��نت�سار �لف�ساد، 

�تر�جع �مل�سوؤ�لية �لجتماعية، �تكري�س �لتخلف ��لتبعية. 

حتافظ �لقيم ��لتقاليد ��ملو�قف �لثقافية على �سالحيتها طو�ل �لفرتة �لتي 
يعي�سها �ملجتمع �ملعني يف �حلقبة �حل�سارية �لتي ُ�لدْت �لثقافة فيها �ترعرعْت 
يف رحابها؛ لذ� حني يدخل جمتمع فرتًة �نتقالية �إىل حقبة ح�سارية لحقة، تبد�أ 
�سالحية �لعنا�سر �لثقافية �لتقليدية يف �لرت�جع، ما يجعلها تـتحول مع �لأيام �إىل 
�حل�سارية  �حلقبة  �ملجتمع  �دخول  �لنتقالية  �لفرتة  ��ستكمال  د�ن  حتول  عقبة 
�لتالية. �هذ� يعني �أن �لعاد�ت ��لتقاليد ��ملو�قف �أموٌر ن�سبية، ��أن ما ي�سلح منها 
لزمن من �ملوؤكد �أن ل ي�سلح لزمن �آخر، ما يجعل من �خلطاأ، �من غري �لعدل 
�سبيل  �على  خمتلفتني.  ح�ساريتني  حقبتني  يف  تعي�سان  ثقافتني  مقارنة  ا،  �أي�سً
�ملثال، فيما ميكن مقارنة تقاليد ثقافية م�سرية مع مثيالِتها يف �لهند �أ� �لفلبني، 
لأن ثقافاِت تلك �لبالد مترُّ بفرتة �نتقاليــة بني ع�ســـري �لزر�عــة ��ل�سنــاعة، 
ل يجوز مقارنة تقاليد م�سرية �أ� مك�سيكية بتقاليَد فرن�سية �أ� �أمريكية �أ� يابانية 

م�سابهة. 

كبرية،  �جتماعية  بثقة  �إحد�هما  تتمتع  فئتني  �إىل  �ملجتمعات  ت�سنيف  �إن 
فيما تتمتع �لثانية بثقة �جتماعية قليلة، هي حما�لٌة لتف�سري �لتفا�ت يف �لإجناز�ت 
�أنها ل تـقدم حتلياًل مل�سكلة �لتخلف، �ل ��سيلة  �إل  �لقت�سادية بني جمتمع ��آخر، 
مل�ساعدة �ملجتمعات �ملتخلفة على �لنمو ��لنه�سة، بل قد ُت�سهم يف تكري�س �ل�سعور 
بالإحباط ��لقبول بالتخلف باعتباره قدًر� ل ميكن تغيريه. �إىل جانب ذلك، تهمل 
هذه �لنظرية حقائق مهمة جتعل �لفرت��سات �لتي تقوم عليها غري ��قعية، ��لنتائج 

�لتي قد تـتو�سل �إليها غري �سليمة، �إن مل تكن م�سرة. �مما تهمله هذه �لنظرية:
1. �أن �لثقافة �سمة ح�سارية تتحول عنا�سرها كثرًي� �جذرًيا مع �نتقال كلِّ 

جمتمع من حقبة ح�سارية لأخرى. 
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2. �أن كل �ملجتمعات �ملتقدمة تـنتمي لثقافة ��حدة هي ثقافة �ل�سناعة، ما 
يجعل تقاليدها �مو�قفها �ِقيمها ��إجناز�تها �لقت�سادية ��لتكنولوجية 

�ما لديها من ثقة �جتماعية متقاربة. 
��إن كانت  �لثقافة،  �أثر �لقت�ساد يف  �لثقافة يف �لقت�ساد يعادل  �أثر  �أن   .3
�لثقافة �أكرث تاأثرًي� يف �لقت�ساد حني يكون �ملجتمع م�ستقًر�، فيما يكون 
�لقت�ساد �أكرث تاأثرًي� يف �لثقافة حني ميّر �ملجتمع بفرتة �نتقال ح�سارية. 

ل من خاللها على  يحتاج كل فرد �إىل جمموعة من �لنا�س ينتمي �إليها �يح�سُ
�جود �جتماعي �د�ر جمتمعي، لكن �لفرد يف �سعيه للح�سول على مركز �جتماعي 
يجد نف�سه جزًء� من جمموعات عدة �أ� حلقات �نتماء متعددة، يقوم من خاللها 
باأد��ر خمتلفة. �تبد�أ تلك �حللقات بالأ�سرة، �متّر بحلقات طالبية �رمبا مهنية 
�طائفية �دينية �حزبية قبل �أن ت�سل �إىل �حللقة �لنهائية �لتي جت�سدها �لد�لة 
�لكربى  �حللقة  �إىل  �ل�سغرى  �لنتماء  حلقة  من  �لطريق  �على  ��لأمة.  ��لوطن 
�أفكار  تـتـقل�س درجة �لتز�م �لفرد جتاه كل حلقة مير فيها، �ما تقوم عليه من 
�مبادئ �قيم. �هذ� يعني �أن �لثقة تكون قوية يف حميط �لعائلة، جيدة يف حميط 
�غري  �لد�لة،  نطاق  يف  ���هية  �ملنظمة،  حميط  يف  �سعيفة  ��لقرية،  �لع�سرية 
موجودة تقريًبا بني �لفئات �لجتماعية �ملنتمية لعقائد متباينة. �بناء على هذ� 
�لتحليل، ميكن �لقول �إن �سعف �لثقة �لجتماعية يف �ملجتمعات �لتقليدية ل يعود 
�إىل �لثقافة �أ� �لدين بقدر ما يعود �إىل طبيعة �لهياكل �لجتماعية ��لقت�سادية 
�ل�سائدة. فحلقات �لنتماء �لرئي�سة يف �ملجتمعات �لتقليدية هي تنظيمات هرمية 
تعطي ر�أ�س �لهرم قوة كبرية للتحكم يف �لقاعدة، ما يقل�س حرية �لفرد �قدرته 
على ت�سّلق �لهرم �لجتماعي �بناء عالقات م�سلحية. �هذ� ي�سعف �إمكانات بناء 
ثقة �جتماعية، لأن �لثقة �لتقليدية ��لثقة �لجتماعية ل تـتعاي�سان جنًبا �إىل جنب 
حيث  �لذ�  �لأخرى،  �سعف  تعوي�س  �إحد�هما  ت�ستطيع  ل  كما  ��حد،  جمتمع  يف 

تكون �إحد�هما قوية تكون �لثانية �سعيفة. 

�حلال  هو  كما  هرمًيا،  ��جلماعات  �جلمعيات  ت�سكيل  �أ�سا�س  يكون  حني 
يف �ملجتمعات �لتقليدية �من بينها �ملجتمعات �لعربية، تزدهر �لأنظمة �لفردية 
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�لت�سلطية �ترت�جع �لر�ح �لدميقر�طية. �حيث يكون تنظيم �جلمعيات ��جلماعات 
�لدميقر�طية  تزدهر  �ل�سناعية،  �لغرب  جمتمعات  يف  �حلال  هو  كما  �أفقًيا، 
�لتنظيمات  ت�سود  حيث  ثانية،  ناحية  من  �ل�ستبد�دية.  �ل�سلوكيات  �ترت�جع 
�لهرمية مثل �جلماعات �لعقائدية ��لطائفية، ي�سبح من �ملتعذر على �أي ع�سو 
موقعه  �آخر  �سخ�س  يخ�َسر  �أن  د�ن  من  �أف�سل  �جتماعي  موقع  على  ل  يح�سُ �أن 
�ل�سفر.  �أ� جزًء� كبرًي� منه، ما يجعل ح�سيلة �حلر�ك �لجتماعي تقرتب من 
�هذ� يقود عادة �إىل كبت �ملبادر�ت �لفردية، ��إ�سعاف قدرة �ملجتمع على حتقيق 
�لتنمية ��لنه�سة. �حيث ت�سود �لتنظيمات �لأفقية، ي�سبح من �ل�سهل �أن يح�سل 
�سخ�س على موقع �جتماعي �أف�سل من د�ن �أن يكون ذلك على ح�ساب �سخ�س 
�لفردية �خلاّلقة،  للمبادر�ت  �لعنان  �إطالق  �إىل  يوؤدي  �أن  �ساأنه  �آخر. �هذ� من 
ن �ملجتمع من حتقيق �لكثري  �يجعل ح�سيلة �حلر�ك �لجتماعي �إيجابية، ما مُيكِّ

من �لتقدم مبفهومه �ملجتمعي �ل�سامل. 

قدر�تها  ب�سعف  �ل�سناعة  قبل  ما  تعي�س يف ع�سور  �لتي  �ل�سعوب  تت�سف 
�إذ متيل  �ملال من د�ن عناء يذكر،  على �لإنتاج ��ل�ستثمار حتى حني يتوفر لها 
تلك �ل�سعوب �إىل �إنفاق �أمو�لها على ن�ساطات ��ستهالكية �لي�س �إنتاجية، كما تفعل 
�لد�ل  معظم  قامت  �فيما  للنفط،  �مل�سدرة  ��لإفريقية  �لعربية  �ل�سعوب  �أغلب 
�لب�سرية،  مو�ردها  تـنمية  ف�سلت يف  ُبنية حتتية جيدة،  بت�سييد  �لنفطية  �لعربية 
�بناء ر�أ�سمال �جتماعي �تطوير ثقة �جتماعية، ما جعلها تف�سل يف حتقيق تنمية 
تبني  من  �بدًل  �لنفط.  �سادر�ت  على  �لعتماد  تقليل  من  متكنها  �قت�سادية 
�حتولت  هيكلية  �قت�سادية  �ت  تغريُّ �إحد�ث  على  تقوم  تـنموية  ��سرت�تيجيات 
�ملهيمنة  �لثقافية  ��لنخب  �حلاكمة  �ل�سيا�سة  �لنخب  �جتهت  �جتماعية،  ثقافية 
على �لن�ساطات �لجتماعية ��لثقافية يف تلك �لد�ل �إىل تعزيز �لر��بِط �لقبلية 
�تعميق �خلالفات �ملذهبية، ���ستخد�م �ملال ��لر�سوة �ل�سيا�سية لتعزيز مو�قعها 

�ل�سلطوية، ��لهتمام باحلا�سر على ح�ساب �مل�ستقبل. 

كل  تنمية  ��لع�سر�ن  �حلادي  �لقرن  ي�سهد  �أن  لوكا�س  ر�برت  يتوقع 
�ملجتمعات، �إذ يقول »عاجاًل �أم �آجاًل �سين�سم كل �سخ�س �إىل �لثورة �ل�سناعية، 
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يف  �ل�سائدة  �ملعدلت  من  تقرتب  مبعدلت  �ستنمو  �لد�ل  كل  �قت�ساد�ت  ��إن 
�لقت�ساد�ت �لرثية، ��إن �لفر�ق يف م�ستويات �لدخل �لن�سبية �ستتال�سى، لأن من 
�ملمكن �إطالق �لأفكار لتبدع، ��نتقال �ملو�رد �إىل �لأماكن �لتي تـتيح لها �لفر�سة 
للح�سول على عائد�ت مرتفعة«. )Lucas, 166( هذه �جهة نظر تفا�ؤلية ل تعتمد 
ب�سلة.  �حلال  لو�قع  ل ميت  خيال  من  �سرًبا  يجعلها  ما  ��قعية،  فر�سيات  على 
لي�س هناك �سك يف �أن باإمكان كل �سعب �أن يتعلم �ي�ستفيد من جتارب غريه ��أن 
�لقدرة ل�ستيعاب  لي�س لدى كل �سعب ما يكفي من  تنمية جمتمعية، لكن  يحقق 
�لنه�سة  لتحقيق  �ملطلوبة  بال�سرعة  �ملرت�كمة  ��لعلمية  �لتكنولوجية  �ملعارف 
��للحاق بركب �حل�سارة قريًبا. من �ملوؤكد �أن حتقق �لعديد من �ل�سعوب حت�سًنا 
ملمو�ًسا يف م�ستويات �ملعي�سة يف �مل�ستقبل، لكن من �مل�سكوك فيه �أن تتمكن كافة 
��قت�سادية  �ثقافية  �تكنولوجية  معرفية  م�ستويات  �إىل  �لو�سول  من  �ملجتمعات 
��حدة �أ� حتى متقاربة. �إذ �إن �ختالف �لثقافات �تباُين م�ستويات �لتعليم �تباعد 
�لرثية  �ل�سعوب  خطو�ت  تـتباطاأ  �أن  �مل�ستحيل  �سبه  من  يجعل  �لدخل  م�ستويات 
كثرًي� ��أن تت�سارع خطو�ت �ل�سعوب �لفقرية يف �ملقابل لغلق �لفجوة بني �لطرفني 
خالل �سنو�ت �أ� عقود. مع ذلك، هناك �حتمال �أن ينهار �لقت�ساد �لعاملي ب�سبب 
�أزمة �لديون �لتي تكاد تخنق �قت�ساد�ت د�ل �لغرب �ل�سناعية، ما يجعل �لد�ل 
�لغنية ترت�جع �تقرتب قطاعات �سعبية كبرية فيها من �لد�ل �لفقرية؛ �هذ� هو 
ما يحدث �ليوم يف �ليونان ��إ�سبانيا ��لربتغال، �حتى فرن�سا �بريطانيا ��أمريكا. 

فيما تقوم �لثقة �لتقليدية بتعزيز �للتز�مات �ملتبادلة ��مل�سوؤ�ليات �لفردية 
��مل�سوؤ�ليات يف  �للتز�مات  باإ�سعاِف  تقوم  �ل�سغرى،  �لنتماء  حلقاِت  نطاق  يف 
نطاق حلقات �لنتماء �لكربى، لأن �لأ�ىل تاأتي غالًبا على ح�ساب �لثانية. نتيجة 
لذلك، فيما ُت�سهم �لثقة �لتقليدية �ما ينبثق عنها من �لتز�مات يف تعزيز متا�سك 
�لأ�سرة ��لطائفة، ��لعناية بالفقر�ء �كبار �ل�سن ��ملر�سى ��مل�سردين، ��حلد من 
�لنتماء  حلقات  نطاق  يف  �ملتبادلة  �للتز�مات  �سعف  ُي�سهم  ��لعنف،  �جلرمية 
�لكربى يف خلق �سكوك �خما�ف متبادلة جتعل من �ل�سهل �قوع نز�عات طائفية 

ي�سعب حلها �أ� حتى �إد�ر�تها ب�سهولة ��حتو�ء تبعاتها. 
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�ملال  �ر�أ�س  �لثقافة،  من  �أ�سا�ًسا  تـنبع  ل  �لجتماعية  �لثقة  �باخت�سار، 
�لجتماعي لي�س �جًها من �أ�جه �لثقة �لجتماعية، لأن �لثنني من �سنع جمتمع 
ثقافة  نتاج  من  �لي�س  قو�نني،  �تنظمه  �مل�سالح  حياته  على  تغلب  تقليدي  غري 
�جتماعية  ثقة  بخلق  تقليدية  ثقافة  قيام  مينع  ل  هذ�  لكن  مور�ثة،  تقليدية 
تلك  بنية  ��عية يف  �إحد�ث حتولت عميقة  يتم  �أن  �سريطة  �جتماعي،  �ر�أ�سمال 
�لثقافة، �هو �أمر باإمكان �لعمليتني �لقت�سادية ��ل�سيا�سية �مل�ساهمة يف حتقيقه؛ 
قدرة  مقد�س  عقائدي  جوهر  على  تعتمد  ل  �لتي  �لتقليدية  �ملجتمعات  متلك  �إذ 
خلق  باإمكانها  يجعل  ما  ثقافاتها،  مر�نة  ب�سبب  ��لتغري  �لتحول  على  متو��سعة 
ثقة �جتماعية �ر�أ�سمال �جتماعي ميكن ��ستثماره لبدء عملية تنموية، كما فعلت 
�لدينية جوهرها  �ملعتقد�ت  ُت�سكل  �لتي  �لثقافات  لكن  �آ�سيا.  �سعوب  �لعديد من 
تـت�سف ب�سعف قدر�تها على �لتحول، لأنه ل ميكن لها �أن تتحول بالقدر �لكايف 
من د�ن �أن ي�سمل �لتحول جوهرها �لديني �ما يرتبط به من �أفكار �طقو�س. �هذ� 
يعني �أن ر�أ�س �ملال �لثقايف �لذي يعك�س قابلية �لثقافة للتطور ��لتكيف يجب �أن 
ي�ساف �إىل غريه من ر�ؤ��س �أمو�ل مادية �ب�سرية ��جتماعية �تكنولوجية، �إذ فيما 
ُي�سهم �جوده يف تعزيز فر�س حد�ث حتول ثقايف �تـنمية، ُي�سهم غياُبه يف �إ�سعاف 

�حتمالت �لتحول �حتقيق نه�سة تق�سي على �أ�سباب �لتخلف ��لفقر ��لتبعية. 

�ثقايف  ��جتماعي  �قت�سادي  ��قع  لتطوير  ��سرت�تيجية  ر�ؤية  �لتنمية  �إنَّ 
��سيا�سي �إىل ��قع �أف�سل، �برنامج عمل لتغيري �لو�قع �لقائم كي يج�ّسد �لر�ؤية 
�ملن�سودة على �لأر�س. لذلك ميكن تعريف �لتنمية باأنها»عملية.جمتمعية.ت�صتهدف.
توظيف.املوارد.الطبيعية.والب�صرية.والتكنولوجية.املتاحة.لنقل.جمتمع.تقليدي.
االقت�صادي؛. واجلمود. والعلمي. واالجتماعي. الثقايف. التخلف. عوار�س. يعاين.
النا�س.من.احلاجة.املادية. اإىل.حالة.تت�صف.بالتنمية.املُ�صتدامة.تقوم.بتحرير 
والظلم.والُبوؤ�س.واجلهل.واملـر�س،.ورفع.م�صتوى.حياة.كّل.اأفراد.املجتمع«. �هذ� 

يجعل �لإن�ساَن �أد�َة �لعملية �لتنموية ��مل�ستفيَد �لأ�ل من �إجناز�تها. 
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�إن �لنتقاَل من ع�سر لآخر، �أي �لنتقال من ع�سر �لزر�عة ��لقبلية �إىل 
�لثقافة  مكوناِت  ت�سَمل  نه�سًة ح�سارية  �لأمر  يعني يف حقيقة  �ل�سناعة،  ع�سر 
�ل�سائدة.  ��لقت�سادية  �لجتماعية  ��لهياكل  �لإنتاج  �نط  �حلياة  �طريقة 
�هذ� يعني �أنه لي�س بالإمكان حتقيق »نه�سة �قت�سادية« من د�ن حتوُّلت ثقافية 
��جتماعية عميقة، ��أنه لي�س بالإمكان حتقيق »نه�سة ثقافية« من د�ن تطور�ت 
�قت�سادية نوعية؛ يف �ملقابل، تعني حما�لت حتقيق نه�سٍة ح�سارية بالرجوع �إىل 
ما  �لأمام،  نحو  �ل�سري  من  بدًل  �خللف  نحو  �ل�سري  �إحيائه  على  ��لعمل  �لرت�ث 
يجعُلها �سطحاٍت فكرية �سالَّة تقود �إىل تبديِد �مَلو�رد، �تكري�س �لتخلف ��لإحباط، 
��إ�سعاف �إمكانات ُحد�ث نه�سٍة يف �مل�ستقبل حترر �لقت�ساد ��لإن�ساَن ��لوطن 

من �أمر��سه. 

�لتنمية �ملجتمعية عبارة عن ع�سفور جميل بحاجة جلناحني �سليمني لكي 
يطري �يتمتع بحريته. �فيما ي�سكل �ملجتمع ج�سد ذلك �لع�سفور، ت�سكل �لتطور�ت 
�لقت�سادية ��لتحولت �لجتماعية �لثقافية جناحيه، �مع �أنه باإمكان كل ع�سفور 
�أن يقـفز �يرك�س يف �ملكان بجناح ��حٍد، �إل �أنه ل ي�ستطيع �أن يحّلق يف �لف�ساء 

�يحافظ على حياته �تو�زنه �إل بجناحني �سليمني. 
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التمكيــن االقـت�صـادي لــل�صـبـاب 
والعوائق التي تحّد منه في الوطن العربّي

دة..هناء.ال�صديق.القاّلل*

مقّدمة
يات،  يهدف هذ� �لبحث �إلى تحفيز �لتعّلم، �تبادل �جهات �لنظر في �لتحدِّ
��لفر�س �لمتاحة، ��لحلول �لممكنة لق�سية �لتمكين �لقت�سادي لل�سباب، بو�سفه 
�سبياًل رئي�ًسا نحو ��ستد�مة �لتنمية �لقت�سادية ��لجتماعية ��لبيئية في �لبلد�ن 
�لعربية. �ياأتي �لتمكين �لقت�سادي على ر�أ�س �أ�لويات هذ� �لهتمام. �من هذ� 
�أ�سبح �سر�رة ق�سوى  لمو�جهة  �لمنطلق فاإن �لعمل على ت�سافر �لجهود كافة 
�لم�ستوى  �على  �لعمل  �سوق  في  خا�سة  �ل�سباب،  لها  �س  يتعرَّ �لتي  �لتحديات 
تمكين  �إحــد�ث  �أن  د�ن  �لقت�سادي  �لتمكين  تحقيق  يمكننا  فال  �لقت�سادي. 
في كل مجالت �لحياة ��لعمل، فالتمكين �لقت�سادي �سيفر�س �لتطّرق �إلى كل 

�لعو�ئق �لتي تعرقل �لتنمية �لم�ستد�مة لل�سباب.  

�لتغيير  في  فاعلة  �عنا�سر  للتنمية،  رئي�س  ب�سري  مــورد  هم  ��ل�سباب 
مع  لالإبد�ع،  �قابليتهم  حما�ستهم  ���ستثمار  �توظيفهم  �لإيجابي.  �لجتماعي 

* �أكادمييـــة متخ�س�ســـة يف �لقانون �لد�يل، ��زيرة �ســـابقة للتعليم �لعايل يف ليبيـــا 2011، �باحثة يف 
مركز �لدر��سات �ل�سرت�تيجية يف �جلامعة �لأردنّية، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي/ليبيا. 
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ر دعم �لإبد�ع �لتكنولوجي لديهم ب�سكل خا�س، �سي�ساهم �إلى درجة كبيرة في  توفُّ
تحقيق �لأهد�ف �لإنمائية للمنطقة �لعربية. ��إن تو�سيع �لخيار�ت ��لفر�س �بناء 
�أجل مجتمع متنوع مبنيٍّ على  �لبلد�ن، من  م  ر�أ�س �لمال �لب�سري �لمطلوب لتقدُّ
�لمعرفة، �سيتطلب تركيًز� �أكثر �تن�سيًقا �أكبر، ���ستثماًر� للمو�رد لتمكين �ل�سباب. 

زت �لأمم �لمتحدة �لتز�مها بال�سباب )من �سّن 15 �إلى �سّن 24(،  لقد عزَّ
�لتي  للتحدّيات  �لد�لي  �لمجتمع  ��ستجابات  �تن�سيق  توجيه  خالل  من  �ذلــك 
تو�جه �ل�سباب في �لقرن �لحادي ��لع�سرين، عن طريق تبّني ��ستر�تيجية د�لية 
�سوؤ�ن  لمعالجة  بعدها«  �ما   2000 �سنة  لغاية  لل�سباب  �لعالمي  �لعمل  »برنامج 
�لمجتمع،  في  للم�ساركة  فر�سهم  �لزيادة  �أقــوى،  بفاعلية  ��ل�سابات  �ل�سبان 

�بالتالي تمكينهم �قت�سادًيا.

�من �أجل تمكين �ل�سباب �قت�سادًيا �تعزيز �نتمائهم �م�ساركتهم ب�سورة 
قدر�تهم  تنمية  �إلــى  �لد�لة  تحتاج  خدماتهم،  من  ��ل�ستفادة  �فّعالة  فعلية 
��لتطور في  م  �لتقدُّ لتتيح لهم فر�سة  ��لعملية،  ��لعلمية  �ل�سخ�سية  �مهار�تهم 

�ل�ساحة �ل�سيا�سية، ل�سمان م�ستقبل �لوطن.

 �لتمكين �ل�سباب �قت�سادًيا يجب �أن ُيتاح لهم �لتعبير عن �آر�ئهم ��أفكارهم 
تجاه جميع �لق�سايا �لعامة �لتي تهم �لمجتمع. �يجب منحهم فر�سة �لم�ساركة 
�لقر�ر�ت.  �تخاذ  ��لم�ساركة في  �لمجتمع،  �لتي يحتاجها  �لأ�لويات  في تحديد 
�للحفاظ على قدر�ت �ل�سباب ل بد من �أن نقف على م�سكالتهم �معالجتها قدر 

�لم�ستطاع.

�لتنمية  �توفير  �ل�سباب  تمكين  �لعربية في  �لمنطقة  تنجح  لم  �ليوم  ��إلى 
�بر�مج  بال�سباب،  تعنى  �موؤ�س�سات  �إد�ر�ت  �جود  بالرغم من  لهم،  �لم�ستد�مة 
كثيرة تدعم �لحركة �ل�سبابية �ت�ستثمر �لمو�هب. فبالرغم من �جود عدد كبير 
من �لأ�سخا�س ذ�ي �لكفاءة ��لقادرين على قيادة هذه �لبر�مج، ما ز�لت �لمنطقة 
�لعربية غير قادرة على �لقيام بالتنمية ��لتمكين �لمطلوبين لل�سباب، مما ترتب 

ه كثير منهم �إلى �للتحاق بالجماعات �لمتطرفة. عليه توجُّ
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اأواًل:..التمكين.االقت�صادي.لل�صباب
في  �لكلي  �لقت�ساد  �سيا�سات  في  محورًيا  هدًفا  �لكامل  �لت�سغيل  كــان 
جزًء�  يعد  لم  �لهدف  هذ�  لكن  �لما�سي.  �لقرن  من  ��ل�ستينيات  �لخم�سينيات 
في  �لنفطية  �ل�سدمة  عقب  �ل�ستقر�ر  تثبيت  فترة  في  �لعالمية  �لخطط  من 
بالت�سغيل  تلتزم  �لتي  �ل�سيا�سات  �لتركيز على  ��ليوم يجب  عامي1973 �1979. 
�لكامل، �ت�سجيعها، لكي يكون �لتقدم م�ستنًد� على �أُ�س�س متينة، قاباًل لال�ستمر�ر. 
فمن �ل�سر�ري �لعمل  بمبد�أ �لتعميم على �سوق �لعمل، �يق�سد به ح�سول كل فرد 
على فر�سة للعمل لقاء �أجر لئق. �قد ل يكون �لنخر�ط في �لعمل �لمدفوع �لأجر 
خيار كل فرد، �لكن مبد�أ �لتعميم يفتح �لباب لأن يكون �لخيار متاًحا لكل فرد.)1(

�ينطوي مبد�أ �لت�سغيل �لكامل على فو�ئد �جتماعية؛ �إذ تترتب على �لبطالة 
�لإنتاج،  في  د�ئمة  خ�سائر  �إلى  �تــوؤدي  باهظة،  ��جتماعية  �قت�سادية  تكاليف 
�تر�جع مهار�ت �لعاملين ��إنتاجيتهم. �نتيجة للخ�سائر في �لإنتاج �ما ير�فقها 
من تر�جع في �لإير�د�ت �ل�سريبية، ل بد من زيادة �لإنفاق �لعام لدفع تعوي�سات 
�لنف�سية  �لإن�سان  �سحة  على  مخاطر  م�سدر  طويلة  لفترة  فالبطالة  �لبطالة. 
�ترتبط  �لأطــفــال.  تعليم  م�ستوى  �على  �لحياة  نوعية  على  �توؤثر  ��لج�سدية، 
ا بارتفاع معدلت �لجريمة ��لنتحار ��لعنف، �تعاطي �لمخدر�ت،  �لبطالة �أي�سً
�غيرها من �لم�سكالت �لجتماعية. فالفو�ئد �لتي تعود على �لمجتمع من �لتمكين 

�لقت�سادي ل ُتَعدُّ �ل تح�سى.)2(

قدرة  �يبني  �لجتماعي،  ��لتما�سك  �ل�ستقر�ر  تحقيق  في  �لعمُل  �ي�ساهم 
فري�سة  تجعله  قد  �لتي  �ليقين  عدم  �لحالت  لل�سدمات  �لت�سدي  على  �لفرد 
�سهلة لمن يغر�نه لالنخر�ط في �لجماعات �لمتطرفة. �بالرغم من كل �لنو�يا 

)1( تقرير.التنمية.الب�صرية.2014:.امل�صي.يف.التقدم:.بناء.املنعة.لدرء.املخاطر، مكتب �لأمم �ملتحدة 
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf  .لإنائي�

(2) Ibid
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�لح�سنة ما ز�ل �ل�ســباب في �لمنطقــة �لعربيـة يعانون، �بالرغـم من كل �لوعود 
من  لكثير  نتيجة  جــًد�،  �سعيًفا  �قت�سادًيا  �ل�سباب  تمكين  ز�ل  ما  ��لمحا�لت 

�لعو�ئق �لتي تحدُّ من تمكينهم.

ثانًيا:.العوائق.التي.تحد.من.تمكين.ال�صباب.اقت�صادًيا.
ن �لمنطقة �لعربية- في �لقرن �لع�سرين- من �إحر�ز  تطور  بالرغم من تمكُّ
نها من َخْف�س معدل �لفقر �عدم  في �لعديد من نو�حي �لتنمية �لإن�سانية، �تمكُّ
�لم�سا��ة بدرجة كبيرة، �قدرتها على تحقيق ذلك مرة �أخرى في �لقرن �لحادي 
��لع�سرين، �إل �أنها لم تتطور بال�سرعة �لتي تطورت بها مناطق �أخرى. �يعود ذلك 
ب�سكل رئي�سي لفتقار �لموؤ�س�سات �لحكومية لل�سفافية ��لم�ساءلة. �نجد كذلك �أن 
م�ساركة �لمر�أة في �لعمل �في �لحياة �ل�سيا�سية ��لمهنية �أقل مما هي عليه في 
بلد�ن �لعالم �لأخرى، �ما ز�ل �لو�سع �لحالي للبلد�ن �لعربية في عام 2015 غير 
�لإ�سارة  تمت  عّما  ��لحر�ب-  �لتطرف  ��نت�سار  �ل�سر�عات  مع  �أ�سو�أ  بل  بعيد- 
�إليه في تقرير �لتنمية �لإن�سانية �لعربية للعام 2002)3(، �لذي يتعلق بخلق �لفر�س 
�لجتماعية  �لخيار�ت  توفير  من  تعاني  �لعربية  فالمنطقة  �لقادمة.  لالأجيال 
ا لم ت�ستطع �إلى �ليوم تحقيق  ��لقت�سادية لل�سباب لإبعادهم عن �لتطرف، ��أي�سً
��لقت�ساد  �لمعلومات  مجتمع  �إلــى  كامل  ك�سريك  لالن�سمام  عليها  يجب  ما 
�لعالمي �لقائم على �لمعرفة، لتتمكن من �لت�سدي لآفة �لبطالة ب�سّقْيها �لإن�ساني 
��لقت�سادي، ��لتي توؤثر على �لبلد�ن �لعربية �أكثر من تاأثيرها على �أي منطقة 

نامية �أخرى.

�لتقرير  �أظهرها  �لتي  نف�سها  �لتحديات  �ليوم من  �لعربية  �لبلد�ن  �تعاني 
�أغلب  �إلى �نت�سار �لتطرف، �ظهور د�ع�س في  �إ�سافًة  �ل�سادر في �لعام 2002، 
فالبلد�ن  �قت�سادًيا.  تمكينهم  �عرقلة  �ل�سباب  على  ��سلبياتها  �لعربية،  �لبلد�ن 

http://www.palestineremembered.com/down- 2002..3(.تقرير.التنمية.االإن�صانية.العربية(
load/UNDP/ArabicVersion/Ar-Human-Dev-2002-ArabicVersion.pdf
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�لعربية لم تتمكن من تمثُّل �لعنا�سر �لتي ت�ساعد في بناء �لتنمية �لإن�سانية في 
�لوطن �لعربي، �هي: 

بناء  في  �لز��ية  بو�سفها حجر  �لإن�سانية  ��لحريات  �لحقوق  �حتر�م   •
�لحكم �ل�سالح �لذي يحقق �لتنمية �لإن�سانية.

�لتي  تلك  خا�سة  �لفر�س،  جميع  �إتاحة  عبر  �لعربية  �لمر�أة  تمكين   •
ن من بناء �لقدر�ت �لب�سرية للبنات ��لن�ساء على قدم �لم�سا��ة. تمكِّ

• تكري�س �كت�ساب �لمعرفة �توظيفها بفعالية في بناء �لقدر�ت �لب�سرية، 
�توظيفها بكفاءة في جميع �سنوف �لن�ساط في �لمجتمع.

�نجد �أنَّ ��قع �ل�سباب �لعربي يعاني من جملة �أزمات تقف في طريق تمكينه 
�قت�سادًيا، �أبرزها:

1..النزاعات.والعقوبات.واال�صطراب.ال�صيا�صي.تحبط.التنمية.وبالتالي.التمكين.االقت�صادي)4(
�أ�سر �ل�سطر�ب �ل�سيا�سي ��لنز�عات �لع�سكرية ��لعقوبات �لد�لية  ��لح�سار 
باقت�ساد�ت عديدة في �لمنطقة �لعربية، مما �أدى �إلى �نخفا�س �لإنتاجية ��إلى عدم 
تد�عيات  من  عافيتها  لت�سترد  تنا�سل  �لبلد�ن  بع�س  تز�ل  �ما  �لأ�سو�ق.  ��ستقر�ر 
مجال  في  خيار�تها  يَّق  �سَ �لذي  �لأمــر  بالديون،  مثقلة  منها  خرجت  �إذ  �لحر�ب؛ 
�لإنفاق �لعام. فقد �جدت جميع �لبلد�ن �لمت�سررة نف�سها تو�جه م�سكالت �جتماعية 
رة،  ��سيا�سية ��قت�سادية. �عادة ما ينتج عن �لحر�ب نموٌّ بطيء �بنى �أ�سا�سية مدمَّ
ٍم  ت�سخُّ من  �لبلد�ن  بع�س  عانت  كما  �لعام.  �لقطاع  في  �ركود  �جتماعي  �ت�سرذم 
�قد  �لأجنبية.  �لعملة  عائد�ت  ��نخفا�س  �لعملة،  قيمة  في  حاد  ��نخفا�س  مفرط 

�نعك�س هذ� كله مبا�سرة على تنمية �ل�سباب �تمكينه �قت�سادًيا.

)4(.تقرير..التنمية.االإن�صانية.العربية.2002.
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�قد جاء في »تقرير �لتنمية �لإن�سانية �لعربية للعام 2009«)5( تحت عنو�ن: 
�سر�ري  �سرط  �لإن�سان  �أمــن  �أن  �لعربية«  �لبلد�ن  في  �لإن�سان  �أمــن  »تحديات 
لتحقيق �لتنمية �لب�سرية، ��أنَّ �نعد�م �جوده في �لبلد�ن �لعربية يزعزع خيار�ت 
ر مفهوم �أمن �لإن�سان بم�ساألة �لبقاء على  �لنا�س �لذين يعي�سون فيها. �ل ُيخَت�سَ
على  �لح�سول  مثل  �لأ�سا�سية،  �لحاجات  ا  �أي�سً ي�سمل  بل  �ح�سب،  �لحياة  قيد 
�لمياه �لنظيفة ��لم�سائل �لمتعلقة بنوعية �لحياة. �غالًبا ما تهّدد �أمن �لإن�سان 
��لقت�سادية  ��لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لعو�مل  من  مجموعٌة  �لعربية  �لبلد�ن  في 

غير �لعادلة، كما يهّدده �لتناف�س على �ل�سلطة ��لمو�رد بين فئات منق�سمة.

�قد حّدد �لتقرير عدًد� من �لو�سائل �لتي يمكن للبلد�ن �لعربية من خاللها 
��لمحافظة  �لبيئة،  �حماية  �لقانون،  حكم  تعزيز  منها:  �لإن�سان،  �أمن  تدعيم 
على حقوق �لمر�أة، �مجابهة �لفقر ��لجوع، �رفع م�ستوى �ل�سحة �لعامة، ��إنهاء 

�لحتالل ��لنز�ع �لم�سلح، لتوفير بيئة �سليمة لتمكين �ل�سباب �قت�سادًيا.

2..نق�س.الحرية)6(
�لتنمية  ُت�سِعف  �لتي  �لأ�سباب  من  �لعربية  �لبلد�ن  في  �لحريات  قمع 
�لإن�سانية، �ُيعدُّ �أحد �أكثر مظاهر تخلُّف �لتنمية �ل�سيا�سية. فنمط �لحكم يتَّ�سم 
��ستخد�م  �ي�سير  �لد�لة.  �أجهزة  جميع  على  ي�سيطر  قوي  تنفيذي  جهاز  بوجود 
�إلى �أن �لنا�س في �لمنطقة �لعربية كانو� �لأقل ��ستمتاًعا  مقيا�س نق�س �لحرية 
ا في 2015.  بالحرية على �ل�سعيد �لعالمي في ت�سعينيات �لألفية �لأخيرة، ��أي�سً
�أغلبية  �لعربي، عادت  �أمل ق�سيرة نتجت عن بد�يات ثور�ت �لربيع  �بعد بارقة 

بلد�ن �لمنطقة �إلى تقييد �لحريات ��نتهاكات �لحقوق �لإن�سانية.

)5( http://www.un.org/ar/esa/ahdr/ahdr09.shtml
)6(.تقرير.التنمية.االإن�صانية.العربية.لعام.2002.
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�أخرى  قاعدة  �لم�ستقة من  ��لم�ساءلة  للتمثيل  �لموؤ�سر�ت  �توؤكد مجموعة 
�ت�ستمل  �لعربية.  �لمنطقة  في  للحرية  �لمتدني  �لم�ستوى  �لد�لية،  �لبيانات  من 
للعملية  متنوعة  مظاهر  تقي�س  �لتي  �لموؤ�سر�ت  من  عدد  على  �لمجموعة  هذه 
�تاأتي  �لإعــالم.  ���ستقالل  �ل�سيا�سية  ��لحقوق  �لمدنية  ��لحريات  �ل�سيا�سية 
�لمنطقة �لعربية في �لمرتبة �لأخيرة �فق ترتيب مناطق �لعالم على �أ�سا�س حرية 

�لتمثيل ��لم�ساءلة. 
3..نق�س.تمكين.المراأة)7(

�لمو�طنة  �لم�سا��ة في  �لعربية من عدم  �لبلد�ن  �لمر�أة في غالبية  تعاني 
�في �لحقوق �لقانونية،  �عدم �ل�ستفادة من قدر�تها �قت�سادًيا، مما يجعلها �أكثر 
عر�سة للبطالة. �تعاني �ل�سابات من عدم �لم�سا��ة في �لفر�س، �هو ما يت�سح 
من �لو�سع �لوظيفي ��لأجور، �من �لتمييز �لوظيفي �لقائم �سد �لمر�أة، مما يوؤثر 

على �سريحة ���سعة من �ل�سباب، �بالتالي يوؤثر على �لتنمية ��إنتاجية �لمجتمع.
4..نق�س.الحكم.ال�صالح)8(

�لتمكين  تحقيق  ثــمَّ  �مــن  �لإن�سانية،  �لتنمية  درجـــات  �إدر�ك  يمكن  ل 
ـ�س �سر�طها،  ر �أ�سـباُبها، �توؤ�سَّ �لقت�سادي لل�سباب في �لأقطار �لعربية ما لـم ُتـوفَّ
من خالل تحقيق �لحكم �ل�سالح. �هذ� يتطلب �إ�سالح جوهر �لحكم، من خالل 
�سـات �لد�لة ��إعالء �سوت �لنا�س. �من �أهم �لموؤ�س�سات �لتي يجب  �إ�سالح موؤ�سَّ
�لأ�سا�سية  �لو�سل  حلقة  تعتبر  �لتي  �لت�سريع،  �سة  موؤ�سَّ �لإ�سالح  لها  يت�سدى  �أن 
ليتم تمكينها �قت�سادًيا  �لب�سـرية  �لطاقـات  ��ل�سعب. فتحرير  بين جهاز �لحكم 
فـي �لأقطار �لعربية يتطلب تمثياًل �سيا�سًيا �ساماًل في مجال�س ت�سريعية فاعلة، 
تقوم على �نتخابات حرة ��أمينـة �كفوؤة �منتظمة. كما ينبغي �أن ي�ست�سحب هذ� 
�لإ�سالح �إعادة هيكلة �لإد�رة �لعامة. فالحكومات �موظفو �لقطاع �لعام بحاجة 

)7( Ibid.
)8( Ibid.
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�لعام  �أن موؤ�س�سات �لقطاع  �أد�ء مهامهم ب�سـفافية �ب�سـكل فعـال �كفوؤ. كما  �إلى 
بحاجة �إلى �إعادة هيكلة لت�سجيع �لقطاع �لخـا�س علـى �ل�سـتثمار ��لنمو، من �أجل 
محاربة  في  فالحزم  ��لمحاباة.  �لف�ساد  من  ��لتخلُّ�س  �لحتكار،  على  �لق�ساء 
فمثل هذه  �قت�سادًيا.  �ل�سباب  لتمكين  �لمهمة  �لخطو�ت  ��لمحاباة من  �لف�ساد 
�لتجا�ز�ت تحبط مبادر�ت �ل�سباب، �تحرم �لجد�رة ��لإبد�ع مما ي�ستحقانه من 
��ست�سر�ء  �أكثر  ��لفر�س  �لقدر�ت  في  ��لالم�سا��ة  فالحرمان  �تقدير.  مكاأفاة 

خل. �فتًكا من فقر �لدَّ

�لــد�ل  في  �لموؤ�س�سي  �لتطوير  عملية  �سـلب  �لقانوني  �لتطوير  �ي�سكل 
�لعربية، لأن �سيادة �لقانون -كمـا تتمثـل فـي �لموؤ�س�سـات �لقانونيـة ��لق�سائية- 
هي حجر �لأ�سا�س �لذي تبنى عليه موؤ�س�سات �لحكم �لأخرى، بما في ذلك نز�هة 
�إ�سالح  يركز  �أن  �ينبغي  �لد�لة.  موؤ�س�سات  �كفاءة  �عد�لته،  �لنيابي  �لتمثيل 
�لنظام �لق�سائي في �لبلد�ن �لعربيـة علـى �أن يكفل �لقانون ��لإجر�ء�ت �لإد�رية 
�لمرتبطة به حقوق �لمو�طنين، ��أن يكون متَّ�سًقا مع حقـوق �لإن�سـان �لأ�سا�سية، 
ة �لحقوق �لمت�سلة بحرية �لتعبير ��لتنظيم، �لتي يكفلها �يحميها ق�ساء  �بخا�سَّ
ـذ حكـم �لقانون بنز�هة. �قد تم ��سع برنامج عمل لتحقيق ذلك في  م�سـتقل ينفِّ
�أ�ل موؤتمر عربي معنيٍّ بالعد�لة في عـام 1999، �لذي �أ�سدر �إعالًنا با�سم »�إعالن 

بير�ت ب�ساأن �لعد�لة.« 
5..نق�س.المعرفـة)9(

�إ�سافًة لنق�س �لقدر�ت �لذي ت�سببه نو�ق�س �لنظام �لتعليمي، توجد ثغر�ت 
خطيرة في �لمعرفة تت�سمن �لآتي:

)9(  تقرير �لتنمية �لإن�سانية �لعربية لعام 2003: نحو �إقامة جمتمع معريف'
http://www.palestineremembered.com/download/UNDP/ArabicVersion/Ar-
Human-Dev-2003-ArabicVersion.pdf

ا �أنظر تقرير �لتنمية �لإن�سانية �لعربية لعام 2002. ��أي�سً
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لت �لنفقات �لعلمية عام 1996 ن�سبة 0.14% فقط من �لناتج �لإجمالي  �سكَّ
�لعربي، مقارنة بـ 2.6% لكوبا �2.9% لليابان عام 1995. �نجد �أن �ل�ستثمار في 

�لبحث ��لتطوير �أقل من �ُسبع �لمعدل �لعالمي.

�إن ��ستخد�م �لمعلوماتية في �لد�ل �لعربية �أقل من �أي منطقة �أخرى في 
من  فقط   %1.2 �يملك   ،%0.6 �لإنترنت  م�ستخدمي  ن�سبة  تتجا�ز  فال  �لعالم، 

�لمو�طنين �لعرب حا�سوًبا �سخ�سًيا.

�يعود  م.  �لمتقدِّ ��لعالم  �لعربية  �لبلد�ن  بين  �لرقمية  �لفجوة  �ت�سعت  لقد 
ذ�ت  طبيعتها  بحكم  ��لت�سالت  �لمعلومات  تقانة  �أن  �إلى  رئي�سي  ب�سكل  ذلك 
لقنو�ت  �لتحتية  �لبنية  �إن�ساء  كلفة  �رتفاع  ��إلى  ��لدمج،  لالحتكار  عالية  قابلية 
�لخارج،  �إلــى  �لعربية  �لعقول  هجرة  تز�يد  ــى  ��إل �ل�سرعة،  فائقة  �لمعلومات 
بين  �لأثيري  �لت�سال  موجات  نطاق  توزيع  في  �ل�سديد  �لختالل  �إلــى  ��أخيًر� 
�لد�ل �لمتقدمة ��لنامية. فقد �أ�سبح �لف�ساء �لمعلوماتي مكاًنا ت�سود فيه �لقوى 

�لعالمية �لمتقدمة معظم مناطقه �ز��ياه.

تت�سا�ى  �لتي  تلك  �لعربية، حتى  �لبلد�ن  بين  كبير  معلوماتي  تفا�ت  ة  �ثمَّ
في م�ستوى �لتنمية �لب�سرية. �توجد عو�ئق تعمل على تو�سيع هذه �لفجوة �لرقمية 
�لتي  �لعربية  �ل�سيا�سات  ز�لت  فما  �للغة.  عامل  �أهمها  عربية،  د�لة  كل  د�خل 
ز على �لبنية �لتحتية لقطاع �لت�سالت.  تحا�ل �لت�سدي لفجوة �لمعلومات تركِّ
�مع �أهمية هذ� فاإن مثل هذه �ل�سيا�سات لن توؤدي �إلى �لنتائج �لمرجوة ما لم تقم 
�لمتاحة  �لمو�د  فمعظم  �لمحتوى.  لعن�سر  مماثل  �هتمام  باإيالء  �لعربية  �لد�ل 
على �لإنترنت متاحة باللغة �لإنجليزية، �هي لغة ل يتقنها �إل قليل من �لمو�طنين 
�إلى  �لعربية  باللغة  �لإنترنت  على  �لمتوفرة  �لمو�د  قلَّة  ��ستوؤدي  �لمنطقة.  في 

حرمان �لمو�طن �لعربي من �لمنافع �لمرجوة في ع�سر �لمعلومات.
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6..اأزمة.التعليم..والبحث.العلمي.والتاأهيل.الم�صتمر
�لمعرفة هي عماد �لتنمية، �تزد�د �أهميتها في ع�سر �لعولمة �لذي يت�سارع 
فيه �لتغيير �لتكنولوجي على نحو لم ُيعَهد من قبُل. فالمعرفة �سلعة ذ�ت منفعة 
عامة تدعم �لقت�ساديات ��لبيئة �ل�سيا�سية ��لجتماعية. �لن يكون ممكًنا �لتغلُّب 
على فجوة �لمعرفة �إل من خالل �لعمل في ثالثة ميادين متر�بطة �متكاملة، �هي: 

��ستيعاب �لمعرفة، ��كت�سابها، �ن�سرها.

�يعتبر �لتعليم �أهم طريقة ل�ستيعاب �لمعرفة. �من �لأ�لويات �سمان تعليم 
�لأمية،  على  ��لق�ساء  �لعالي،  بالتعليم  ��لنهو�س  �لجودة،  عالي  �سامل  �أ�سا�سي 
ف�ساًل عن �سر�رة توفير فر�س �لتعليم مدى �لحياة لخريجي �لنظام �لتعليمي. 
�لمعرفة في  يعد م�ساألة كمالية، بل �سر�رة ل�ستيعاب  لم  �لحياة  فالتعليم مدى 
�إن�ساني  حق  ��لتعليم  �لحادة.  �لد�لية  �لمناف�سة  زمن  في  مت�سارع  متطور  عالم 
�أ�سا�سي �غاية في حد ذ�ته، �هو ��سيلة مهمة لتح�سين �لرفاه، من خالل تاأثيره 
على �لإنتاجية �جو�نب �لحياة �لأخرى، مثل �ل�سحة، �في �لمجال �لقت�سادي، 
ز على �لتمكين �لقت�سادي لل�سباب، �يفتح �لأبو�ب للخر�ج من كثير من  مما يحفِّ

�لأزمات �لجتماعية. 

�لمعرفة من خالل  �كت�ساب  �ل�سر�ري  من  �لمعرفة  ��ستيعاب  ��إلى جانب 
�لكت�سافات  ���ستخد�م  ��لبتكار،  �لإبـــد�ع  �ت�سجيع  ��لمعرفة  �لعلم  �حتر�م 
�ل�سر�ري  �من  �لإن�سان.  رفاهية  �تح�سين  ��لدخل  �لإنتاجية  لزيادة  �لجديدة، 
�دعم  �لإنتاجية،  بالعملية  �لمرتبط  ��لتطوير  �لعلمي  �لبحث  ن�ساطات  ت�سجيع 
بيئة تمكين �لقطاع �لخا�س من ��ستخد�م �لمعارف �لجديدة في �ل�ستجابة لقوى 
�ل�سوق، �إ�سافًة �إلى جني �لمعرفة �لمنت�سرة في �أماكن �أخرى �تكييفها، �ذلك عن 
مه بقية �لد�ل، مع �سر�رة ن�سر �لمعرفة، من خالل  طريق �لنفتاح على ما تقدِّ
ن�سر �لمعلومات �تخفي�س تكاليف �لح�سول على هذه �لمعلومات، من خالل تقوية 

تقنية �لمعلومات ��لت�سالت، �توفير فر�س ل �سابق لها في �لتعليم.
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 • اأزمة.التعليم)10(
ك�سف �لتقرير �لذي �أ�سدره مركز �لتعليم �لعالمي في موؤ�س�سة بر�كينجز 
�ل�سادر  �لنامي)11(  �لعالم  �لتعليم في  بق�سايا جودة  �لمخت�سة   “Brookings”
في فبر�ير 2014 عن �لتحديات �لتي تو�جه �لنظم �لتعليمية في �لعالم �لعربي، 
��أبرزها �فتقاد �لربط بين �لتعليم من �أجل حياة منتجة �توظيف �ل�سباب، ��أ��سى 
ب�سر�رة �تخاذ �إجر�ء عاجل لتطوير �لمهار�ت �لأ�سا�سية لدى �لأطفال ��ل�سباب، 
م في �لمد�ر�س، ��إيجاد فر�س عمل لئقة تنا�سب �سوق �لعمل  لتمكينهم من �لتقدُّ

في �لم�ستقبل �لذي �سيحيون فيه. 

�أهم  �أحــد  هو  �لأطفال  حياة  في  ر  �لمبكِّ �ل�ستثمار  �أن  �لتقرير  ذكر  كما 
من  ن  يح�سِّ ر  �لمبكِّ �لتعليم  �أن  د  ��أكَّ بها،  �لقيام  للد�ل  يمكن  �لتي  �ل�ستثمار�ت 
كلما  �أنه  �إلى  ��أ�سار  �لعمل.  �سوق  ��إنتاجية  �لمدر�سي  ��لتح�سيل  �لتعلُّم  قدر�ت 
بّكرنا بال�ستثمار ز�د �لعائد �لقت�سادي. �ينتقد �لتقرير عدم �لهتمام بق�سايا 
�لتعليم في �لوطن �لعربي، �يدعو لت�سليط �ل�سوء على ق�سية �لتعليم �فتح حو�ر 
على  �لعربية  �لبلد�ن  في  �لتركيز  �لمحورية. عدم  �لق�سية  هذه  حول  مجتمعي 
على  يتحدد  �لذي  �لأ�سا�س  �هي  �ل�سباب-  مرحلة  ت�سبق  �لتي  �لطفولة  مرحلة 
عليها  يفر�س  �لر�هن-  بو�قعها  ��لطفولة  �ل�سباب،  جيل  �م�ستقبل  ��قع  �سوئه 
�أزمات متنوعة. فالطفل بدًء� من تكوينه ل يلقى �لعناية �لكافية من  �لعي�س في 
في  �بخا�سة  ��لجتماعية،  ��لنف�سية  �ل�سحية  ��لعناية  �لغذ�ء  �أ�سرته من حيث 
 90 بـ  حالًيا  �لعربي  �لوطن  في  �لفقر�ء  �ل�سكان  عدد  ر  يقدَّ �إذ  �لفقيرة؛  �لأ�سر 
�لأدنى  �لحد  تاأمين  بغية  ��حد  عمل  من  لأكثر  �لأ�سرة  رب  فان�سر�ف  مليوًنا، 
لمعي�سة �لأ�سرة يوؤدي �إلى عدم �لتعاي�س مع �أطفاله، �عدم م�ساركته لم�سكالتهم 
�تطلعاتهم. �أ�سف لذلك جهل كثير من �لأمهات باأ�سول تربية �لأطفال، ��رتفاع 

)10(.تقرير.التنمية.االإن�صانية.العربية.لالأعوام.2002،.2003،.2009.
)11( http://www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20

world%20learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf.
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عدد �لأ�سخا�س في �لأ�سرة �لو�حدة، ��سعوبة �لح�سول على منزل منا�سب. زد 
ا �نوًعا، ��كتظاظ �لطلبة في  على ذلك عدم تو�فر ريا�س �لأطفال �لمنا�سبة كمًّ
�إتاحة  فعدم  �لتعليمية،  للعملية  مطلًقا  ت�سلح  ل  �سفوف  في  �لبتد�ئية  �لمرحلة 
فر�س لتنمية مو�هب �لأطفال، يحرم �لأطفال من نيل حقهم في �لرعاية �لمادية 
�أ� �لمعنوية، بل ين�ساأ معظمهم في �أجو�ء متوترة قلقة غير متو�زنة، توؤثر جميعها 

على م�ستقبل م�سيرة حياتهم برمتها.

بالأطفال.  �أ�ًل  �لعناية  لنا من  بد  بال�سباب فال  �لعناية  �أردنا حًقا  �إذ  �إننا 
ل  �بالتالي  �مبتورة،  ناق�سة  تعتبر  بالذ�ت  �لمرحلة  في هذه  تبد�أ  ل  تربية  فاأيُّ 
من  �لتعّلم  نتاجات  تح�سين  يمكن  ل  �أنه  على  �لتقرير  �ي�سدد  تعوي�سها.  يمكن 
د�ن معالجة م�سكلة �لنق�س في �أعد�د �لمعلمين �في جودة �لتدري�س، ��أ�سار �إلى 
�أكبر  ثاني  �لعربي  �لوطن  في  توجد  �أنه  توؤكد  �ليون�سكو،  منظمة  �أجرتها  در��سة 
فجوة على م�ستوى �لعالم من حيث �لتدري�س بعد �لد�ل �لإفريقية �لو�قعة جنوب 

�ل�سحر�ء �لكبرى. 

�إ�سافية،  �ظيفة  �ألف   500 �إيجاد  �إلى  يحتاج  �لعربي  �لوطن  �أن  نجد  كما 
م�ستوى  �إلى  ي�سل  حتى  �لمهنة،  �سيتركون  مّمن  مدّر�س  مليون   1.4 ���ستبد�ل 
يمكن  ل  �حدها  �لحكومات  �أن  على  �لتقرير  �ي�سدد  �لعالمي.  �لأ�سا�سي  �لتعليم 
د �أن �لقطاعات �لخا�سة ��لأهلية ل بد �أن ت�سارك  ن جودة �لتعليم، �يوؤكِّ �أن تح�سِّ
في عملية �لتح�سين، لأنها من �أهم �لم�ستفيدين من نتائج �لتعّلم عالي �لم�ستوى، 
�ذلك ب�سبب �أنَّ �لأطفال ��ل�سباب �سي�سكلون �لكو�در �لعاملة لديها في �لم�ستقبل. 

غير  �لأطــفــال  عــدد  في  �لكبير  �لنخفا�س   Brookings تقرير  �ير�سد 
حتى   2002 �لعام  منذ  عربي  طفل  ماليين   3.1 بمقد�ر  بالمد�ر�س  �لملتحقين 
من  فتيات  �أغلبهم  �لتعليم،  بعيد�ن عن  �أن هناك 8.5 ماليين طفل  كما  �لآن، 
�لمجتمعات �لفقيرة ��لريفية، �لمت�سررة من �لنز�عات ��ل�سر�عات.  فـ  56% من 
�لأطفال في �لمرحلة �لبتد�ئية ل يتعلمون �سيًئا في �أثناء �جودهم في �لمدر�سة، 
�48% في �لمرحلة �لإعد�دية. �مع �أن �لفتيات �أقل �لتحاًقا بالمد�ر�س من �لفتيان، 



دة..هناء.ال�صديق.القالل

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.109.-

�إل �أنهن �أكثر نجاًحا في �لنتقال من �لمرحلة �لبتد�ئية �إلى �لإعد�دية ��لثانوية، 
في  �لتعيين  في  حًظا  �أقــل  �لكنهنَّ  �لتعّلم،  حيث  من  �لفتيان  على  يتفّوقن  كما 

�لوظائف من �ل�سباب.

ر عدد طلبة �لوطن �لعربي في �لمر�حل كافة باأكثر من 75 مليوًنا في  �يقدَّ
عام 2000. �هذ� �لعدد �لهائل �سالح ذ� حدين، فاإن ��ستطعنا تحقيق تعليٍم فعاٍل 
�لتغير�ت  �يو�كب  �لتنمية،  �يلبي طموحات خطط  �لمجتمع  ين�سجم مع حاجات 
��لتطور�ت �لعالمية، فاإنَّ كل ذلك �سُيحِدث ثورة �جتماعية ��قت�سادية في غ�سون 

�سنو�ت محد�دة.

�أما �إذ� بقي �لتعليم في �لوطن �لعربي على ��سعه �لر�هن- مع كل �لجهود 
�لتي ُبِذلت للرفع من م�ستو�ه، �مع �لطفرة �لمالية �لتي �أ�سابت �أكثر �أرجاء �لوطن 
�لوطن  عائد�ت  �بالتالي  �لبتر�ل،  �أ�سعار  �رتفاع  نتيجة  �ل�سبعينيات  في  �لعربي 
�لعربي، ��لآن قد ز�لت هذه �لطفرة ��لوطن �لعربي يعي�س تر�جًعا م�ستمًر� في 
�لقادمة ب�سبب عو�مل  �ل�سنو�ت  �لتر�جع في  ع له مزيد من  �ُيتوقَّ �لقومي،  دخله 
�ست�سكل  م�ستوياتها  على مختلف  �لتعليم  فاإن مخارج  �خارجية-  د�خلية  عديدة 
مزيًد� من �لعبء على �لمجتمع بكامله. �بدًل من �أن تقوده لالأمام، فاإنها �ستكون 
مه �تطوره، �بخا�سة �أنَّ عدد خريجي �لجامعات في عام 2000   قوة كابحة لتقدُّ

�أ�سبح قريًبا من 12مليون �إن�سان. 

�إن من �أهم �ل�سعوبات �لتي تو�جه عملية �لتعليم في �لوطن �لعربي، �سعف 
�لإنفاق على �لتعليم في �لوقت �لر�هن، فال يتجا�ز �لإنفاق 30 مليار د�لر �سنوًيا، 
��لمطلوب كحد �أدنى لكي يكون هذ� �لتعليم فعاًل �نافًعا، �إنفاق ما ل يقل عن 60 
مليار د�لر �سنــوًيا، �مــع �لزمــن �سترتفــع �لحــاجة �إلى 100 مليـــار د�لر، �هـو 

ما يعادل مجمل عائد�ت �لنفط �لعربي �لحالي.

�ما ز�لت �لمد�ر�س ��لجامعات  تعاني من عدم فعالية �لخطط �لدر��سية 
�لكو�در  �نق�س  �لتعليم،  ��سائل  ��سعف  �لتعليمي،  �لنظام  ��سوء  ��لمناهج، 
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�لنظري  �لأ�سلوب  �لتعليم  هذ�  على  �يغلب  تطويرها.  �عدم  ��لإد�ريــة  �لتعليمية 
��لتعليب، كما �أنه ل يخ�سع للمر�قبة ��لتقييم ��لمتابعة بل ي�سير على هو�ه، �يناأى 
عن �لتعليم �لتطبيقي �لعملي. كما يعجز هذ� �لتعليم عن خلق عقول مبدعة ��أيٍد 
ماهرة، �ما ز�ل �لتعليم بمر�حله كافة بعيًد� عن �إمكانية ربطه بحاجات �لمجتمع 
��سوق �لعمل �مطالب �لتنمية �لقت�سادية ��لجتماعية. �هذ� ما يجعله عاجًز� 

عن مو�كبة ر�ح �لع�سر علمًيا �تكنولوجًيا.

تنفقه  ما  كل  �أن  �هــي  �لتالية،  �لحقيقة  �إدر�ك  �لعربية   �لبلد�ن  �على 
�إلى قوة كامنة، �سرعان ما تنطلق من عقالها �تحقق ريعية  على �لتعليم يتحول 
�لمرد�دية  ذ�ي  من  هم  �لفعال  �لتعليم  �أ�سحاب  �أن  �لتذكر  �يجب  مت�ساعدة. 

�لعالية في �لربح ��لتطور �لقت�سادي ��لجتماعي.
العلمي)12( البحث.  • اأزمة.

�أكثر عدد من  يملك  بينها على من  فيما  �لعالم حالًيا  تتناف�س جميع د�ل 
�لعلماء ��لباحثين �ل �سيما �ل�سباب منهم. �يعتمد �أهم مقيا�س للتقدم في �لعالم 
عن  �أعمــــارهم  تقـــل  �لذين  �لعلماء  ن�سب  �على  �لمبدعين،  �ل�سباب  ن�سب  على 
30 �سنة، فكلما كان �ل�ساب عالًما في �سنٍّ مبكرة كانت �أمامه فر�س زمنية �أطول 
لتطوير �إبد�عه �علمه ��لو�سول �إلى �أرقى �لم�ستويات. �تدرك جميع د�ل �لعالم 
�م�ستوى  �لوطني،  �لدخل  �زيادة  �لمجتمع  لتطور  �لأ�سا�س  فهم  �لعلماء،  �أهمية 
�لعلم  �لرفاهية د�ن  بلوغ مرحلة  �لأمم  لأمة من  يمكن  �ل  �لفرد.  متو�سط دخل 
��لتكنولوجيا. �يوؤدي �لإن�سان ��لتنمية �لب�سرية �لد�ر �لأ�سا�سي ��لأهم في �لرتقاء 
�لرفيع في  �لم�ستوى  �إلى هذ�  �لو�سول  �أمريكا  ت�ستطع  فلم  ��لتكنولوجيا.  بالعلم 

�لتخلف.. موؤ�سر�ت  �لعربي:  �لوطن  �لعلمي يف  �لبحث  �لثقافية:  للتنمية  �لثالث  �لعربي  �لتقرير   )12(
http://www.arabthought.org/sites/  ،2009 �لعربي،  �لفكر  موؤ�س�سة  �لتميز،  �موؤ�سر�ت 

default/files/report3.pdf
ا: عــلي �لبوحممد ��ســـمرية �لبدري، ��قــع �لبــحــث �لعــلمي يف �لعـــامل �لعربي �معــوقـــاتـــه،  ��أي�سً
The Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher 
Education (IACQA›2012), http://se.uofk.edu/multisites/UofK_se/images/stories/
se/papers/51.pdf
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�لعلوم ��لتكنولوجيا �إل بعد �أن ��ستقطبت �لكثير من �لعلماء من �لد�خل ��لخارج، 
ر حالًيا �أن نحو 57% من حملة �لدكتور�ه لي�سو� من �أ�سل �أمريكي، كما �أن ثلث  �يقدَّ

ا من �أ�سل �أمريكي. �لذين حاز�� على جو�ئز نوبل لي�سو� �أي�سً

�ت�سير كثير من �لإح�سائيات �إلى �أن �إجمالي �لإنفاق على �لبحث ��لإنماء 
في �لجامعات �في مر�كز �لبحث ��لإنماء بلغ 3.2 مليار د�لر عام 1990، بعد �أن 
كان في حد�د 2.3 مليار د�لر عام 1985 ؛ �أي ما يعادل 0.57 من �إجمالي �لناتج 
�لقومي في �لمنطقة �لعربية. �هذه �لن�سبة �سئيلة �إذ� ما قورنت بالد�ل �لمتقدمة، 
�أكثر  �لباحثين موؤهلون  �إن  �لقومي.  �لناتج  �إجمالي  بالمتو�سط 2.92% من  فهي 
من غيرهم لكي ي�سبحو� علماء حقيقيين، �ل يجوز بحال من �لأحو�ل �ل�ستهانة 
�لحرب  �إبان  �ألمانيا  �أ�  �إنكلتر�  �أ�  �أمريكا  تمتلكه  كانت  ما  يفوق  �إذ  �لعدد؛  بهذ� 
�لعالمية �لثانية. لكن من �لموؤ�سف �أن علماء �لعرب في ميد�ن �لبحوث ��لإنماء 
مطلوب  هو  مما   %10 �أد��ؤهـــم  يتعدى  �ل  �نوًعا،  ا  كمًّ �لمطلوب  �لم�ستوى  د�ن 
م بحًثا ��حًد� �أ� �ثنين على �لأقل  عالمًيا، حيث من �لمفر��س على �لعاِلم �أن يقدِّ
ر بـ 60% من مجمل �لبحوث  في كل �سنة، كما �أن �أكثر �لبحوث �لعلمية �لتي ُتقدَّ
هي ل�سالح �لد�ل �لأجنبية، ��أن �لثر�ة �لعلمية �لعربية على �ساآلتها ��سدة حاجة 

�لوطن �لعربي لها ل تح�سن �ل�ستفادة منها؛ �إذ ي�ستفيد منها �لغريب �أكثر.

�يعود �سعف �إنتاجية �لباحثين �إلى �أبرز �لأ�سباب �لآتية)13(:
1. �سعف دخل �لعاِلم �أ� �لباحث مقارنة بغيره من �لذين لم يح�سلو� على 
�سهاد�ت جامعية عليا �يعملون في مجالت �لتجارة �أ� �إد�رة �لأعمال، �أ� 
في �ل�سناعة ��لخدمات، ناهيك عن �لتباينات  بين �أجور �لعاملين في 

�لقطاعين �لعام ��لخا�س.
2. �سعف �لإنفاق على �لبحث �لعلمي.

��لو�سائل  �لتجهيز�ت  تو�فر  �عــدم  �ل�سليم،  �لعلمي  �لتخطيط  غياب   .3

�لنف�سية  لل�سحة  �لعربية  �ل�سبكة  وحلول،  م�صاكل. العربي. ال�صباب. �لتي�سوري،  �لرحمن  عبد   )13(
ا تقرير.التنمية.االإن�صانية.العربية.للعام.2003. �لجتماعية، 2005، �أي�سً
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�لعلمية �لجيدة ��لمتطورة في مر�كز �لبحوث ��لجامعات في �أكثر �لد�ل 
�لعربية، فالمتو�فر منها ل ي�ستفاد منه. كما نجد كذلك عدم تو�فر �لمر�جع 

�لعلمية، �عدم دخول �لحا�سوب على نطاق ���سع في هذه �لمر�كز.
4. عدم قناعة معظم �لحكومات �لعربية بجد�ى �لأبحاث �لعلمية في رفع 
م�ستوى �لإنتاجية ��لدخل �لقومي �م�ستوى دخل �لفرد، �عز�ف �لقطاع 
�لخا�س ب�سكل �سبه نهائي عن �إجـر�ء �لبحــوث �لعلمية لــديه، بخــالف ما 
هو حا�سل في �لد�ل �ل�سناعية �لمتقدمة، حيث ي�سارك �لقطاع �لخا�س 

بـ 40-60% من مجمل �لبحوث �ل�سادرة.
5. �سيطرة �لبير�قر�طية ��لر�تين ��لمركزية �ل�سديدة على كثير من مر�كز 
�لبحوث، مما يوؤدي �إلى �إ�سعاف د�رها ��نزياحه تدريجًيا �إلى �لهام�س. 

الحاجة.للتاأهيل.الم�صتمر)14(
�عدم  ��لق�سور،  �لتخلف  من  مر�حله  بمختلف  �لنظامي  �لتعليم  يعاني 
في  �لحا�سل  �لتكنولوجي  ��لتطور  �لعلمي  �لتقدم  بركب  �للحاق  على  �لقدرة 
�لعالم، مما ��سع كثيًر� من �لد�ل في �لماأزق �لمحرج، �ل �سيما �لم�سرفين على 
�لأمور �لتربوية �على �لتنمية �لقت�سادية. ��ل�سوؤ�ل �لكبير �لذي يمكن �أن ُيطرح 
يكون  بحيث  ��لجامعات  ��لمعاهد  �لمد�ر�س  خريجي  ر  نطوِّ �أن  يمكن  كيف  هو: 
بمقد�رهم ��ستيعاب �لعلوم �لحديثة ��لتطور�ت �ل�سناعية �لمتالحقة، مع �لعلم 
�أن جميع �لكتب �لعلمية ��لتكنولوجية لمختلف مر�حل �لتعليم، بما في ذلك �لتعليم 
�لجامعي في �لعالم، �أ�سبحت متخلفة، �ما �إن تتم طباعة كتاب �إل �تكون نظريات 
�س  �تطور�ت تكنولوجية جديدة قد ظهرت؟ �بمعنى �آخر؛ ل يوجد كتاب علمي ُيدرَّ
�أ� كتاب علمي متو�فر في �لمكتبات �إل ��أ�سبح متخلًفا عن ع�سره، حتى �إن �لمتابع 
يرك�س �ر�ء �لن�سر�ت �لد�رية ��لمجالت �لعلمية لعلَّه يجد فيها ما ين�سده، مما 
حد� بجميع �لد�ل �بخا�سة �لد�ل �لمتقدمة �إلى �عتماد نظام �لتاأهيل �لم�ستمر، 
�لذي يمكن �أن يخ�سع له، بدًء� من �لعامل �لعادي حتى �لم�سوؤ�ل بم�ستوى رئي�س 

(14) Ibid.
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مجل�س �لوزر�ء، �بات على �لجميع �سر�رة  ح�سور ند��ت نظرية �عملية تمتد من 
عدة �أيام لعدة �أ�سابيع بل لعدة �أ�سهر، كل �سنة �أ� بين فترة ��أخرى. 

��إذ� �أر�د �لوطن �لعربي �لرتقاء �إلى م�ستوى �لد�ل �لمتقدمة ل بد له من 
�لتاأهيل  لعملية  يمكن  �ل  ي�ستحقها.  �لتي  �لأهمية  �لم�ستمر  �لتاأهيل  نظام  �إيالء 
�لم�ستمر �أن تتم �تتحقق �إل �إذ� �أعاد �لوطن �لعربي ترتيب �أ�لوياته، ��سارك في 
تبنيها �لحكومات ��لموؤ�س�سات �لعامة ��لخا�سة ��لأ�سر ��لأفر�د، من �أجل �إعد�د 
�ل�سباب للحا�سر ��لم�ستقبل؛ �إذ ثبت �أن �لتاأهيل �لم�ستمر ��ستطاع رفع �إنتاجية 
نجد  بينما  �لما�سي،  �لقرن  خالل  �أ�سعاف  �سبعة  �لمتقدمة  �لد�ل  في  �لإن�سان 
�أن �إنتاجية �لإن�سان �لعربي تتر��ح من 15-20% من �إنتاجية �لإن�سان في �لد�ل 
�إنتاجية  �أن  �إلى  �لإح�سائيات  من  كثير  ت�سير  بل  تقدير،  �أح�سن  على  �لمتقدمة 

�لإن�سان �لعربي ل تتجا�ز 36 دقيقة عمل فعلية يومًيا.

7..الفجوة.بين.متطلبات.�صوق.العمل.والمهارات)15( 
�لتي  �لم�سحية  �لدر��سات  �أن  هي  خال�سٍة  �إلى   Brookings تقرير  ��سل 
�أجر�ها �لقطاع �لخا�س في �لوطن �لعربي توؤكد �أن �أزمة �لمهار�ت في �لمنطقة 
�إلى تفاقم �لأزمة مع �لنمو �ل�سريع في  �أزمة �لعمالة، ��أ�سار  �ساهمت في تعميق 
�لتعد�د �ل�سكاني لل�سباب. فـ 55% من �ل�سكان هم د�ن �سن �لـ 24 عاًما، �أما من 
هم د�ن �سن �لـ30 عاًما، فيبلغ عددهم 67%. �على �لرغم من ذلك، فاإن معدل 
�لتوظيف �لإجمالي يزد�د بن�سبة 3.3% �سنوًيا، �إل �أن هذ� �لنمو ل يكفي ل�ستيعاب 

�لتز�يد في �أعد�د �لفئة �لعمرية �لعاملة.

)15( �أحمد �لع�سما�ي، التنافر.بني.املهارات.و�صوق.العمل.يف.العامل.العربي،
http://www.britishcouncil.org.eg/symposium/thought-pieces/skills-
mismatch-arab-world-critical-view

��أحمد �لع�سما�ي، مبادرة  منظمة �لتمويل �لد�لية �لإقليمية »التعليم.من.اأجل.التوظيف«، 
 http://www.alaraby.co.uk/supplementeducation
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�يعطي �لتقرير)16( مثاًل على م�سر، ففي منت�سف �ل�سبعينيات من �لقرن 
�أ�  �لعامة  �لموؤ�س�سات  في  لهم  �ظائف  �ل�سباب  من   %80 حو�لي  �جد  �لما�سي 
�لحكومية، �إل �أن مثل هذه �لفر�س لم تعد موجودة �ليوم، حيث �إن عو�مل �لعر�س 

��لطلب هذه قد �أدت مجتمعة �إلى رفع معدلت �لبطالة بمعدل %10.

�مع تر�جع �لقطاع �لعام �أ�سبح �ل�سباب �لعرب يعتمد�ن �أكثر على �لفر�س �لتي 
مها لهم �لقطاع �لخا�س. �في حين �أن �ل�ستثمار �لخا�س ي�سهد نمًو� �إل �أن �لدر��سات  يقدِّ

ت�سير �إلى �نعد�م �لموؤهالت �لمتو�فرة، مما ي�سكل عائًقا �أمام عملية �لتوظيف. 

منطلًقا   )17(2013 عــام  تقريًر�  �لد�لي  �لبنك  �أ�سدر  �ل�سياق  هــذ�  �فــي 
�أن  فيه  �أ��سح  �لخا�س،  �لقطاع  �سركات  تجريها  �لتي  �لم�سحية  �لدر��سات  من 
حو�لي40% من �أ�سحاب �لأعمال في �لقطاع �لخا�س في منطقة �ل�سرق �لأ��سط 
في  تقف  �لتي  �لعو�ئق  �أهم  من  �لمهار�ت  في  �لنق�س  َيعتبر�ن  �إفريقيا  ��سمال 
طريق تي�سير �لأعمال �نموِّ �ل�سركات. �ُتعدُّ هذه �لن�سبة هي �لأكبر مقارنة بجميع 

�لمناطق �لنامية حول �لعالم.

�لتوظيف  على  �تاأثيرها  �ل�سباب  بين  �لمهار�ت  �متالك  �أزمــة  �ي�ساِحُب 
��رتفاع معدلت �لبطالة، ظهور �أزمة �أخرى، هي ظر�ف �لعمل �ل�سيئة لمن يعملون. 
فمن بين �ل�سبان ��ل�سابات �لحا�سلين على �ظائف في م�سر يوجد ما ن�سبته %28 
يعملون في �لقطاع �لر�سمي �لعام ��لخا�س، منهم 18% يعملون في �لقطاع �لعام 
�10% يعملون في �لقطاع �لخا�س، �أما �لباقي72%، فيعملون في �لقطاعات �ل�سغيرة 

��ل�سغيرة جًد� د�ن عقد عمل، �أ� �سمان �ظيفي �أ� �سمان �جتماعي. 

)16( مركز �لتعليم �لعاملي يف موؤ�س�سة بر�كينجز
 http://www.brookings.edu/~/media/research/files/interactives/2014/arab%20
world%20learning%20barometer/arabworld_learningbarometer_en.pdf

)17(.التقرير.ال�صنوي.للبنك.الدويل.2013
 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16091/97808
21399385Arabic.pdf?sequence=2



دة..هناء.ال�صديق.القالل

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.115.-

لدى  �لتوظيف  قابلية  على  توؤثر  �لفنية  �لمهار�ت  نق�س  �أن  �لتاأكيد. �يجب 
�تح�سين  �لقت�سادية  �لتنمية  من  يحد  كبيًر�  عائًقا  ل  �ت�سكِّ �لعاملة،  �لقوى 
�لمرحلة  هذه  في  �ل�سر�ري  �من  �لمنطقة.  د�ل  معظم  في  �لعالمية  �لتناف�سية 
�لتي  �لعقلية  لتغيير  ة  �لما�سَّ �لحاجة  �لتركيز على  �لعربية  �لبلد�ن  بها  تمر  �لتي 
�لأثر  للتقليل من  �أد�ة هام�سية  �لتدريب ��لتعليم �لمهني ��لتقني هما  �أن  تعتقد 
�لجتماعي للمت�سربين من �لمد�ر�س �ذ�ي �لأد�ء �ل�سعيف، حتى تنظر �إلى هذ� 
�لفرع كاأد�ة لجعل جانب �لعر�س في �لعمل متنا�سًبا مع طلبات �لقطاع من �لعمال 

�لمهرة �لمطلوبين لتي�سير �لتنمية �لقت�سادية �لم�ستد�مة.

��لفجو�ت  ب�سكل عام،  ��لتقني  �لمهني  ��لتعليم  �لتدريب  �أد�ء قطاع  �سوء  �إن 
نتائج  �إنما هي  �أخرى،  �لعمل من جهة  ��لمطلوب في �سوق  �لمهار�ت من جهة  بين 
ممار�سات متجذرة في �لنظام، �أ� نتجت عن غياب بع�س جو�نب �لممار�سات �لح�سنة 
�لتي �أثبتت نجاعتها في بع�س �لأقاليم في �إن�ساء بيئة تعلُّم قائمة على �لطلب. �تفتقر 
معظم �أنظمة �لتدريب ��لتعليم �لمهني ��لتقني في �لمنطقة �إلى �لنوعية �لمطلوبة، 

��لرتباط �لمطلوب ب�سوق �لعمل، �تف�سل في خلق قوى عاملة تناف�سية.)18(

�في ظل �لمناف�سة �لعالمية �لمتنامية، ��لتغير�ت �لديمغر�فية �لتي بد�أت 
�لتي  �لمنطقة  في  �ل�سيا�سية  ��لعو�مل  �لمت�سارع،  �لتكنولوجي  ��لتقدم  تظهر، 
ت�سهد �نتفا�سات �سبابية، فاإن ق�سية �لفجوة بين �لمهار�ت ��سوق �لعمل �أ�سبحت 
في ��جهة �لجدل �ل�سيا�سي في معظم �لد�ل �لعربية. �هذ� �لتنافر بين �لمهار�ت 
ا �إلى حالة  �متطلبات �سوق �لعمل ل يقت�سر فقط على نق�سها، ��إنما ي�سير �أي�سً
يكون فيها �لخريجون يتمتعون بموؤهالت �معرفة �مهار�ت تفوق متطلبات �لوظيفة 
في بع�س �لأحيان، فقد تعاني بع�س �لقطاعات من �لنق�س، بينما تو�جه �أخرى 
فائ�سًا في �لتعليم �لذي يفوق �لحاجة. �كلما ��ستغرقت هذه �لفجوة �قًتا لردمها، 

فاإنها تفر�س تكاليف حقيقية على �لأفر�د ��لموؤ�س�سات ��لمجتمعات.

)18( �أحمد �لع�سما�ي، التنافر.بني.املهارات.و�صوق.العمل.يف.العامل.العربي.)مرجع.�صابق(..
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في  �لنظر  ��أهمية  للوظائف،  �لمنا�سبة  �لمهار�ت  �جــود  لأهمية  �نظًر� 
م �لأق�سام �لفرعية �لتالية نظرة معمقة  تبعثر �لمعلومات حول هذه �لفجوة، تقدِّ
ل�سانعي �لقر�ر على م�ستوى �لإقليم، ��لممار�سين حول �أهم �لأ�سباب �لتي �إما �أن 
ت�ساهم في خلق هذ� �لتنافر بين �لعر�س ��لطلب من ناحية �لمهار�ت، �أ� تت�سبب 
في غيابها كلًيا في �لنظام، مما يوؤدي �إلى تو�سيع �لفجوة بين �لعر�س ��لطلب.)19(

الخال�صة
ت�سبب  �لوظيفية)20(  للمعايير  ��لناجحة  �ل�ساملة  �لوطنية  �لنظم  �إن غياب 
�لكثير من �لم�سكالت ��لعو�ئق �لتي تحد من تمكين �ل�سباب �قت�سادًيا..�قد نجد 
في بع�س د�ل �لمنطقة جو�نب محد�دة ل�سمان �لجودة من خالل عمل موؤ�س�سات 
متخ�س�سة، �لكننا ل نجد نظاًما �طنًيا �ساماًل للمعايير �لوظيفية يتيح لموؤ�س�سات 
��ستخد�مه  ��لتقني  �لمهني  ��لتعليم  �لتدريب  ��لعالي �مر�كز  �لأ�سا�سي  �لتعليم 
ن �أرباب �لعمل من �لرجوع �إليه عند تقييم حاجاتهم  عند تطوير بر�مجها، �أ� يمكِّ
��تخاذ قر�ر�ت �لتوظيف. عال�ة على ذلك، فقلَّما ُيدعى �أرباب �لعمل للم�ساركة 
بينما بد�أت �لعديد من  في ��سع �لبر�مج �لقائمة ��لموؤهالت بح�سب طلباتهم،.
�لد�ل في مناطق �أخرى غير �لمنطقة �لعربية بو�سع �أطر عمل �طنية للموؤهالت، 
�أ��ساًفا �ظيفية  لهذه �لعملية، بالتركيز على قطاعات رئي�سة منحتها  �أ� طّورت 
�لأ�لوية، بوجود تعا�ن �ثيق �م�ساركة ���سعة من �أرباب �لعمل من خالل جهات �أ� 

�تحاد�ت ناجزة لأرباب �لعمل. 

��إلى جانب �لعمل على خلق نظام �سامل ل�سمان �لجودة ��لمعايير �لوظيفية، 
ف�سوف تحتاج �لمنطقة �إلى �لنظر في عملية تطوير �لمناهج �تدريب �لمعلمين، 
�لعملية  �لمهار�ت  بين  �سحي  �مزيج  تو�زن،  لخلق  �لعمل  �أ�سحاب  مع  ��لتفاعل 
��لنظرية ��لتخ�س�س �لمحدد، ��لمهار�ت �لعامة �لمتعلقة بقابلية �لتوظيف لدى 
�لطلبة، حتى يكون لديهم خيار�ت �أ��سع عند �لتخرج. �كذلك �لعمل على �لحكم 

(19) Ibid.
)20(.تقرير.التنمية.االإن�صانية.العربية.للعام.2013.
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�ل�سالح، �تمكين �لمر�أة، �توطين �لمعرفة مع توفير مناخ قانوني يحمي �سيادة 
�لقانون، �بالتالي محاربة �لف�ساد ��نتهاكات �لحقوق �لإن�سانية، �محاربة �لإفالت 
من �لعقاب، �توفير بيئة منفتحة تحمي �لحريات �لإن�سانية، �تحمي �ل�سباب من 

�لتهمي�س ��ل�سياع، �من ثمَّ �لوقوع فري�سة لالنحر�ف �أ� �لتطرف.

االقتراحات.والتو�صيات
في  بنا  يترب�س  �ما  �لحا�سر  ��إدر�ك  ��ل�سعوب،  �لحكومات  �عي  �سر�رة   .1
�لحا�سر ��لم�ستقبل؛ �إذ من د�ن �لوعي ��إر�دة �لتغيير ��لعمل ل يمكن �أن نفعل 

�سيًئا، �أ� �أن ن�سل �إلى �أي هدف، �خا�سة مع �نت�سار �لإرهاب في �لمنطقة.
2. ��ستغالل كل �لطاقات ��لمو�رد للخر�ج بال�سباب من د�ئرة �لإحباط ��لمو�قف 

�ل�سلبية �إلى د�ئرة �لنور ��لم�ساركة �لفعالة �لإيجابية في بناء �لوطن.
3. �لرتقاء بالجودة ��إتقان ما نعمل. 

4. �سر�رة �لعتماد على �لعلم ��لتكنولوجيا ��لبحث �لعلمي، بو�سفها �لم�سادر 
على  �لحفاظ  من  بد  ل  كذلك  �لعربي،  �لمجتمع  نهو�س  �أجل  من  �لأ�سا�سية 

ا �نوًعا. �لكفاء�ت �لعلمية �تطويرها �تحقيق طموحاتها كمًّ
�أي  5. �سر�رة �ل�سعي �لجاد لالنتهاء من �لأمية في �لوطن �لعربي لكونها تمنع 

تقدم حقيقي في �لوطن، �أ� تخفي�سها على �لأقل.
�لحياة  �أنــ�ــســطــة  جميع  فــي  د�رهــــا  �تفعيل  ــمــر�أة  ــال ب �لهــتــمــام  �ــســر�رة   .6

�ل�سيا�سية ��لقت�سادية ��لجتماعية.
�ل�سبيبية  ��لأندية  �لمنظمات  �ت�سجيع  �لديمقر�طية  �لحريات  زيادة  7. �سر�رة 
��لتحاد�ت �لطالبية ��لنقابات، �كل ما يرتبط بال�سباب من �أن�سطة �مجالت 

�لإبد�ع �لريا�سية ��لفنية ��لثقافية، �ت�سجيع �أنو�ع �لهو�يات كافة.
خططه  �تطوير  �لنظامي،  �لتعليم  مر�حل  كافة  في  �لنظر  �إعــادة  �سر�رة   .8
�مناهجه �طرق تدري�سه ���سائل �لإي�ساح، �نوع �لكتب �لمدر�سية ��لجامعية، 
تح�سين  �لمطلوب  �أن  كما  �ل�ستر�تيجية.  ��لأهد�ف  �لتنمية  بخطط  �ربطها 
�لأ��ساع �لمالية ��لمعا�سية ��لعلمية للعاملين كافة في هذ� �لمجال، ��عتماد 

�لتاأهيل �لم�ستمر للجميع.
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��لغاية،  �لو�سيلة  �هو  �لوجود،  في  ما  �أ�سمى  �لعربي  �لإن�سان  �عتبار  9. �سر�رة 
��سر�رة ترجيح �لقيم �لإن�سانية ��لر�ح �لجماعية على �لقيم �لمادية ��لفردية 

��ل�ستهالكية.
�حاجاتها،  حقوقها  �تاأمين  �رعايتها  بالطفولة  �لمتز�يد  �لهتمام  �سر�رة   .10
�للعب  على  �لأطفال  �ت�سجيع  �تطويرها،  ��لمد�ر�س  �لح�سانة  د�ر  �تح�سين 
�ممار�سة �لهو�يات �لمختلفة، �تفجير �لطاقات �لخاّلقة لديهم، �ت�سجيعهم 

على �لتعبير عن �لذ�ت لنخلق منهم مبدعين م�ستقباًل.
11. �سر�رة �ل�ستفادة من تجارب �لد�ل �لأخرى، �ل �سيما ذ�ت �لتجربة �لحديثة 
�لناجحة مثل �ليابان، �بع�س �لد�ل �لنامية �لتي تطورت حديًثا مثل �ل�سين، 

��لهند، �تايو�ن، �كوريا �لجنوبية، �كوبا، ��لبر�زيل، �غيرها. 
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)5(

متطلبات االقت�صاد العربّي من تاأهيل ال�صباب الجامعّي
نموذج.عملي.لال�صتجابة.لهذه.المتطلبات

اأ..خلدون.�صياء.الدين*

مقدمة.من.خالل.خبرة.�صخ�صية

�أم�سيت في عملي مهند�َس تطوير ع�سر �سنو�ت في �سركتين �سوي�سريتين 
من �أعرق �ل�سركات في مجالهما. �في هذه �ل�سنو�ت �لع�سر لم يكن با�ستطاعتي 
�لم�ساعدة  �أتلقَّ  لم  ما  تقنية  �أعمال  ما كان مطلوًبا من حلول �من  �إنجاز  �إتمام 
�لفنية �لالزمة لإتمام هذه �لأعمال من فريق �لفنيين �لمتخ�س�سين، �لذين كانو� 

�سه.  مه ��أُدرِّ يقومون بعملهم بناء على ما كنت �أت�سوره ��أُ�سمِّ

لحًقا؛ في عملي �لحالي في �لجامعة، ل يمكنني �أن �أت�سور نف�سي �أعمل 
�لمتخ�س�سين،  �لم�ساعدين  من  فريق  م�ساعدة  لول  �أنتج  ما  ��أنتج  �أعمل  ما 

�لذين يكملون �لعمل بناء على �لتعليمات �لُمعطاة لهم على نحو دقيق �فّعال. 

* رئي�س مركز �ل�سرق �لأ��سط ��إفريقيا لإد�رة �لأعمال - جامعة زيوريخ للعلوم �لتطبيقية/�سوي�سر�.
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في هاتين �لمرحلتين من حياتي �لمهنية �جدت �أن �لد�ر �لذي يوؤّديه هوؤلء 
�لعمل؛  م  تقدُّ في  �أ�سا�سي  �لجامعات– د�ر  خريجي  من  كلهم  �لي�سو�  �لفنيون- 
�إذ �إنه ي�سمح لأمثالي بالتفرغ لمهام �لت�سميم ��لتخطيط ��لتفكير �ل�ستر�تيجي 
د�ن �لهتمام بتفا�سيل �لتنفيذ، مما يجعل نتيجة هذ� �لعمل �لجماعي جد منتجة، 

�يميز �لعمل بال�سرعة ��لِحَرفية.

تدر�س  ل  لماذ�  معي:  �لبارعين ممن عملو�  �لفنيين  �أحد  �ساألت  يوم  ذ�ت 
�لهند�سة �تكون مهند�ًسا؟ فاأجابني: لماذ�؟ قلت له: يزيد ر�تبك �تكون �لنظرة 
ني �أن �أك�سب ب�سع مئات قليلة من �لفرنكات  �لجتماعية لك �أف�سل. فقال: ل يهمُّ
�أملك جزًء� ل ي�ستهان  �أنا  �أبذل جهًد� كبيًر� في تح�سيل علم  �أن  �سهرًيا مقابل 
ر�ن د�ري في �لعمل، �سو�ء في  �إنني �جتماعًيا مرتاح، فالجميع يقدِّ به منه، ثم 

�لمعمل هنا �أ� في �إطار �لأ�سرة �أ� بين �لأ�سدقاء. 

ال�صباب،.العلم،.واالقت�صاد

م  هذ� �لثالثي مرتبط ببع�سه �رتباًطا �ثيًقا. فال�سباب عماد �أي �إنتاج �تقدُّ
�قت�سادي، فهم �لذين يحملون على عاتقهم �لمنظومة �لجتماعية في مجتمع ما، 
�متطور.  د�ئم  �قت�ساد  لبناء  �لأخرى  تلو  �لو�حدة  لِبنات  �لَّ ي�سعون  �لذين  �هم 
�لمجتمع �هم  �لفعال في  �لعن�سر  فيه  ي�ساهم  لم  ما  يتم  ل  �لقت�سادي  فالنمّو 
�لأمور  ت�ستقيم  د�نه ل  �لذي من  ها  ��أُ�سُّ �لحياة  �سريان  ��لقت�ساد هو  �ل�سباب. 
في �أي مجتمع. �من �لَبَدِهيِّ �أن عمل �ل�سباب هذ� يحتاج �إلى �إمكانيات، �أهمها 
�لمالية  �لإمكانيات  قبل  تاأتي  �لتي  ��لكفاء�ت  ��لموؤهالت  �لعمل،  على  �لقدرة 
توظيفها  يمكن  ل  �لمالية  �لطاقات  فاأكبر  للعمل.  �لناظمة  �لقو�نين  �أ�  مثاًل، 
تقيم  �أن  يمكنها  �لناظمة  �لقو�نين  �ل  ��لكفاء�ت،  �لموؤهالت  د�ن  مثمر  ب�سكل 
�قت�ساًد�، حيث ل يوجد من تنطبق عليه �لقو�نين! �من �لمفر�غ منه �أن �أف�سل 
�أ� من د�ن  �أ� فو�سى قانونيين،  �لموؤهالت ��لكفاء�ت ل يمكنها �لعمل في فر�غ 

مرد�د �قت�سادي. 
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�تر�بط  تكامل  عالقة  �لثالثي  هذ�  بين  �لعالقة  �إن  �لقول  يمكن  هنا  من 
يمكننا  �لعالقة،  هذه  في  �لأخرى  �لعنا�سر  �إهمال  د�ن  �من  متبادل.  �تاأثير 

تلخي�س هذ� �لتر�بط عبر �ل�سكل �لآتي:

�لناجح هو �لذي يقوم على �سو�عد  باأن �لقت�ساد  �يمكن تلخي�س ما فيه 
�لناجح،  �لقت�ساد  ببناء هذ�  للقيام  توؤهلهم  �كفاء�ت  موؤهالت  يمتلكون  �سباب 
�لذي بد�ره يدعم �لموؤ�س�سات �لعلمية �لقادرة على تاأهيل هوؤلء �ل�سباب. �هذ� 
حياة  نحو  �ل�سباب  تطلعات  مرد�ده  خالل  من  يحقق  �لذي  هو  نف�سه  �لقت�ساد 
�أف�سل. �أما بقية �لعنا�سر في �ل�سكل، فهي عنا�سر مهمة �مكملة للثالثي �لأ�سا�سي.

�لبحث  في  �سنركز  �لدر��سة  �سال�سة  �أجل  �من  �لمجال،  �سيق  �ب�سبب 
من  �مطلبه  �لقت�ساد  �على  �لبطالة،  �هي  همومه  �أكبر  ��أحد  �ل�سباب  على 
ًقا بد�ره لتطلعات  تاأهيل �ل�سباب حتى ي�ستوعبهم �يلبو� �حتياجاته، ليكون محقِّ
�لمجتمع، �على �لتعليم بو�سفه ��سيلة لجعل �ل�سباب قابلين لال�ستيعاب في ذ�ك 
�لقت�ساد. �في هذ� �ل�سدد �سنحدد �أنف�سنا بالعالم �لعربي، مع نظر�ت مقارنة 
�إلى �لعالم ب�سكل عام، قبل �أن ن�ستقي بع�س �لخبر�ت ��لتجارب من د�ل �أخرى 

�سبقتنا على طريق �لتقدم �لقت�سادي.
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البطالة.ال�صبابية.والتركيبة.ال�صكانية.في.العالم.العربي
منا�سب  عمل  على  �لعثور  �حتمالت  في  �لنق�س  �أن  �ليوم  به  �لم�سلَّم  من 
كهدف لتحقيق �لم�ساركة �لقت�سادية لقطاع ���سع من �لمجتمع �لعربي، �ب�سكل 
�لعربية  بالثور�ت  َي  �ُسمِّ لما  �لأ�سا�سية  �لحو�فز  ل حافًز� من  �ل�سباب، �سكَّ خا�س 

�لتي مرت �تمرُّ بها منطقتنا.

على  �لطلب  ��سعف  كمنظومة،  �لفاعل  �غير  �لمنظم  غير  �لعمل  ف�سوق 
على  تطلعات  �جود  �عدم  �لعامة،  �لقت�سادية  �لحالة  �سعف  ب�سبب  �لعمالة 
�لم�ستوى �ل�ستر�تيجي، �نق�سان �لتو�فق بين �ل�سيا�سة �لوطنية �أ� �لقومية �بين 
لقطاع  تدخل  مع  ��لخا�س،  �لعام  �لقطاعين  بين  ��لتناف�س  �لقت�ساد،  قطاع 
غريب �ل�سكل في بالدنا �هو �لقطاع �لم�سمى بالم�سترك، ��سعف �لإد�رة، �نق�س 
�لكفاء�ت، كلُّها لم ت�ستطع ��ستيعاب �لطاقات �ل�سبابية �لمنخرطة في �سوق �لعمل. 

�من �لعنا�سر �لأ�سا�سية �لتي ذكرناها ق�سية �سعف �لطلب على �لعمالة. 
بين  �لتو�فق  �سعف  �هو  �لمجتمع،  على  خطير  �أمر  �لمو�سوع  هذ�  خلف  �يكمن 
�لمطلوب من مهار�ت في �سوق �لعمل ��لموؤهالت �لمقدمة من �لنظم �لتعليمية 
ل�سريحة �ل�سباب تحديًد� )�هم �لذين يمثلون50% من �ل�سكان( مما يحول د�ن 
م�ساركتهم �لفاعلة في �سوق �لعمل، �من ثمَّ فاقم �لو�سع، �ربما �ساعد على قيام 

ثور�ت �لربيع �لعربي.)1(

�لو نظرنا �إلى هذه �لثور�ت لر�أينا �أنها لم تنطلق –عموًما- على يد �سباب 
متعلم تعليًما جيًد�، بل �نطلقت من رحم مطالبات ��حتياجات �سباب َفَقَد �لتعليم 

)1(  Source: Assaad، R. and F. Roudi-Fahimi )2007(، ‘Youth in the Middle East 
and North Africa: Demographic opportunity or challenge?’. Reference Bu-
reau MENA Policy Brief، April،  2014.
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�لجيد؛ �سباب ل تتو�ءم معلوماتهم �ل تدريبهم �ل مهار�تهم مع متطلبات عالم 
ر ب�سرعة)2(.  م �متغيِّ متقدِّ

في  �ل�سبابية  �لم�ساركة  ��سعف  �ل�سبابية  �لبطالة  خطورة  في  يزيُد  �مما 
مع  مقارنة  �لعربية  �لبالد  في  �ل�سبابية  �لقاعدة  �ت�ساُع  �لقت�سادية،  �لحياة 

متو�سط �لقاعدة �ل�سبابية في �لعالم. 

فالإح�ساء�ت تخبرنا �أن 50% من �ل�سكان في �لعالم �لعربي تحت 25 �سنة! 
��أن 85 مليون �ساب يعي�سون �ليوم في �لمنطقة �لعربية، ��أن هذه �لن�سب �ستزد�د 
في �ل�سنو�ت �لقادمة؟ �لو قارناها مع مناطق �أخرى في �لعالم لوجدنا �أن �لفارق 
كبير، مما ي�سمح لنا بالقول– د�ن �لدخول في �لتفا�سيل- �إن �لتركيبة �ل�سكانية 

ر في �لو�قع �لقت�سادي للمنطقة �لعربية. عن�سر مهم عندما نفكِّ

)2(  Source: The Role of Education in the Arab World Revolutions ; By: Anda 
Adams and Rebecca Winthrop center for universal education at Brookings.
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ين: �في �لحقيقة فاإنَّ لهذه �لتركيبة �ل�سكانية حدَّ
�سريحة  �خا�سة  �ل�سكانية  �لتركيبة  ��ستغالل  تم  ما  �إذ�  �إيجابي،  حّد   .1
�لإعد�د  �تم  ��لتفوق،  ��لتميز  �لنجاح  مقومات  من  كمقوم  �ل�سباب 

��لتاأطير �ل�سحيحين لجعل هذه �ل�سريحة منتجة �فاعلة.  
2. حّد �سلبي، �إذ� �أ�سبحت هذه �لتركيبة �ل�سكانية ��سبابها- �لذين ي�سكلون 

غالبيتها- عبًئا على �لمجتمع ��لد�لة ��ل�سباب �أنف�سهم.

البطالة.ال�صبابية.وظواهرها.وعالقتها.بالتعليم
�لتي  �لمعي�سة،  غالء  بعد  �لعربي  �ل�سباب  توؤرق  م�سكلة  ثاني  �لبطالة  ُتعدُّ 
ح�سلت على67% من �هتمام �ل�سباب، بينما ح�سلت �لبطالة على 49% من �هتمام 
�لن�سبة%62  بلغت  م�سر  ففي  �لمختلفة.  �لبلد�ن  بين  فو�رق  �جود  مع  �ل�سباب، 
�في �لجز�ئر بلغت 59% من �هتمام �ل�سباب، بينما بلغت في �لأردن 56%، �ذلك 
في  مبين  هو  كما   ،2014 للعام  �لعربي  �ل�سباب  عن  »�أ�سد�ء«  ��ستطالع  بح�سب 

�ل�سكل �لآتي)3(:

)3( Assda’a Burson-Marsteller-Arab youth survey, 2014.
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يقل  �لعرب  ثلث  ف�ِسنُّ   ، فتيٌّ عالم  �لعربي  �لعالم  �أن  على  �لدر��سات  �تدلُّ 
عن15عاًما، �ثلث �آخر يتر��ح �ِسنُّه بين 15 �29 �سنة. �في �ل�سرق �لأ��سط ��سمال 
يمثِّل  �لعالم )25-30%(، مما  في  �ل�سباب  بين  بطالة  ن�سبة  �أعلى  تبد�  �إفريقيا 
�لد�لية)4(  �لعمل  لمنظمة  تقرير  في  كما جاء  �لعالمي،  �لمعدل  �أكثر من �سعف 
�كما هو مبين لحًقا. كما �أن منظمة �لتمويل �لد�لية �لإقليمية: »�لتعليم من �أجل 
عف �لإنتاجية في �لمنطقة �لعربية  رت �أن كلفة �لبطالة �ل�سبابية ��سَ �لتوظيف« قدَّ

يبلغ �سنوًيا 40-50 مليار د�لر، ب�سبب �لفر�س �لمهد�رة.

)4(  ILO, Trends Econometric Models, April 2015.
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�من ظو�هر هذه �لبطالة �أنَّها م�ستمرة �لها جذ�ر تاريخية، �من ثمَّ فهي 
�إليه معدلت  ت�سير  �إلى د��مها، �هذ� ما  تدعو  �أ�سباب  لها  لة  متاأ�سِّ تعك�س حالة 

بطالة �ل�سباب في �لد�ل �لعربية، كما جاءت به منظمة �لعمل �لد�لية:
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�من �لأمور �لمعر�فة علمًيا، �لتي �أ�ردتها در��سة �سند�ق �لنقد �لعربي في 
متو�سط  بين  تنا�سبية  �جود عالقة  د،  �لموحَّ �لعربي  �لقت�سادي  �لتقرير  بيانات 
معدلت �لنمو في �لد�ل �لعربية �متو�سط معدلت �لبطالة �ل�سبابية في هذه �لد�ل. 

�من ظو�هر م�سكلة �لبطالة �ل�سبابية في �لعالم �لعربي تف�سيل �لعمل في 
�أق�سى  �لعام  �لقطاع  في  فالعمل  لآخر؛  بلد  من  تختلف  لأ�سباب  �لعام  �لقطاع 
�سمانات  من  �لوظائف  هذه  ره  توفِّ بما  �لبلد�ن،  بع�س  في  �ل�سباب  طموحات 
فمن  �فاعليته.  �لعمل  على  نتائج  �إلى  �لتف�سيل  هذ�  �يوؤدي  �جتماعية.  ��جاهة 
يوؤثر  كما  ��لعام.  �لخا�س  �لقطاعين  كل من  فاعلية  في  فرًقا  ة  ثمَّ �أن  �لمعر�ف 
لة  �لنا�سئة، �لتي تدخل �ل�سوق �هي غير موؤهَّ ذلك على قابلية ��ستيعاب �لعمالة 
لوظائف ��أعمال �لقطاع �لخا�س، ��إنما تم تاأهيلها- �إلى حد بعيد- لتتجا�ب مع 
�ظائف �لقطاع �لعام؛ �أي �إن هذ� �لتف�سيل ينعك�س على مناهج �لتعليم ��ختيار�ت 
�قد  ��لخت�سا�س.  �لتنوُّع  قلة  �إلى  بذلك  موؤدًيا  لل�سباب،  ��لمتابعة  �لدر��سة 
تبينه  كما  لآخر،  بلد  من  تختلف  �لتف�سيل  درجة  �أن  على  �لدر��سات  بع�س  دلَّت 

�إح�سائيات �لبنك �لد�لي:
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م �لتوظيف في �لقطاع  �تبًعا ل�سيا�سات �لد�ل �لد�خلية فاإننا نالحظ ت�سخُّ
�لعام، مع كل ما يترتَّب عليه من نتائج �أبرزها �لعبء على �لخزينة �لعامة، ف�ساًل 
ل َرْتٍل من منتظري  عن �سر�رة ��ستير�د �ليد �لعاملة �لأجنبية، �إ�سافة �إلى ت�سكُّ
�لباب  يفتح  �قد  �لبطالة،  ن�سبة  في  يزيد  مما  �لعدد،  محد�دة  �لوظائف  هذه 
لي�ست  �أخرى  �نتائج  ��لر�سوة،  �لوظيفي  �لتوريث  مثل  من  بها  متعلقة  لظو�هر 
مجال بحثنا هنا. �تختلف �لبلد�ن �لعربية في ن�سبة �لتوظيف في �لقطاع �لعام 

مقارنة مع �لقطاع �لخا�س:

�أن  ا، هي  �أي�سً �ل�سبابية ُتالَحظ  �لبطالة  �إ�سافية من ظو�هر  �ثمة ظاهرة 
فكثير  �لبطالة.  من  �قاية  ل  ي�سكِّ ل  �لعربية  �لبلد�ن  في  حالًيا  �لموجود  �لتعليم 
من �لمتعلمين تعليًما عالًيا يجد�ن �سعوبة في �لح�سول على �لوظائف، مع �أنهم 
غير  مجالت  في  منهم  كثيٌر  يعمل  �أن  �إلى  يوؤدي  مما  علمية،  �سهاد�ت  يحوز�ن 
مجالت تخ�س�سهم �لعلمي، �من ثمَّ فهم ي�سعر�ن بالنق�س في تحقيق �لذ�ت، 
دة لتغطية  ��لنق�س في �لمرد�د �لمادي، مما يدفعهم �إلى �لعمل في �ظائف متعدِّ
فاعلية  على  ينعك�س  مما  ��لتخ�س�س،  �لحتر�فية  �عدم  �لمادية،  �لحتياجات 

�مرد�دية �لإنتاج �لفردي ��لجماعي.
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�يزد�د �لمو�سوع تفاقًما �إذ� نظرنا �إلى قطاع �لمر�أة ��لبطالة فيه، مع �لعلم 
باأن �لإناث ي�سكلن �أغلبية في ن�سب �لطلبة في �لجامعات في كثير من د�ل �لعالم 
�لعربي. �توؤدي �لنظرة �لخا�سة للمر�أة �عدم �لثقة في �إمكانياتها، �نظرة �لمجتمع 
ا قد يتغيب �أكثر �أ� ينقطع �أكثر عن �لعمل  ة بيت �أ� �سخ�سً �لوظيفية �إليها بكونها ربَّ
�أعلى من  �ل�سابات  �لإناث  بين  �لبطالة  ن�سبة  �أن  �إلى  يوؤدي  َذكر،  بزميٍل  مقارنة 
�لن�سبة بين �ل�سباب. فاإذ� �أ�سفنا �إلى ذلك حقيقة �أن عدد �لن�ساء �لمتخرجات 
�أمام  حاجًز�  ي�سكل  ل  �لتعليم  ��أن  �لرجال،  عدد  من  �أعلى  �لمهن  من  كثير  في 
�لبطالة، نفهم عندئذ بع�س �أ�سباب ظاهرة �لبطالة �لأعلى بين �لإناث �لمتعلمات 
عنها بين �ل�سباب. �توؤكد �لإح�ساء�ت ذلك بو�سوح، كما في �إح�سائية منظمة 

�لعمل �لد�لية:

�لجهاز  من  �لمطلوب  في  ت�سويًها  هناك  فاإنَّ  �لمفارقات  هذه  كل  �نتيجة 
�لحتياجات  على  �لرد  في  قا�سرة  �لتعليمية  �ل�سيا�سات  فاإن  �بالتالي  �لتعليمي، 
�ل�سوقية �تحقيق تطلعات �ل�سباب، فت�سيع �ل�ستثمار�ت في مجال �لتعليم هباء. 
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�ل�سنو�ت  في  نمت  ظاهرة  بالح�سبان  �أخذنا  �أذ�  �لظاهرة  هذه  �تتعاظم 
�لأخيرة ب�سكل كبير، على  �لرغم من ِقَدِمها �لن�سبي، �هي �لعالقة �لطردية بين 
�لحافز على �لهجرة ��لم�ستوى �لتعليمي. فكلما كانت �حتمالت �لهجرة �أ� �لتطلع 
�لكنه  �لي�س هذ� في حد ذ�ته عيًبا،  �أعلى.  �لتعليمي  �لم�ستوى  كان  �أعلى،  �إليها 
نقي�سة �إذ� لم يكن يلبي تطلعات �سوق �لعمل �لمحلية؛ �أي حينما يتطلع �ل�ساب �أ� 
�ل�سابة �إلى ما يحتاجه �سوق عمل خارجي، فيدر�س ليح�سل على مكانه في ذلك 
�سياًعا  يعتبر  ذلك  فاإن  �لمحلي،  �سوقه  يحتاجه  ما  يدر�س  �أن  من  بدًل  �لخارج 
��ستثمارًيا للمجتمع. �قد �أثبتت در��سات عديدة مثل هذ� �لتنا�سب بين م�ستويي 
�لتعليم ��لهجرة. �لي�ست ظاهرة �لتطلع �إلى �لهجرة ظاهرة هام�سية كما يبينه 

�لجد�ل �لتالي)5(:

)5( Silatech. 2010. The Silatech Index: Voices of Young Arabs: 2010, prepared 
in partnership with Gallup Organization )Doha(.
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ردود.االأفعال.وق�صورها.في.حل.م�صكلة.البطالة.ال�صبابية

تختلف رد�د �أفعال �لد�ل فيما بينها، �لكن �لكثير منها تنبع من رغبتها في 
ي بالربيع �لعربي،  تحييد تحرك طبقة �ل�سباب ب�سرعة، �خا�سة بعد بد�ية ما �ُسمِّ
مما جعل �لفاعلية �لقت�سادية غير ذ�ت جد�ى على �لمدى �لطويل، لأنَّ �لهدف 
�إجر�ء�ت �تخذت  �قت�سادي. فهناك  �لأحيان كان هدًفا غير  منها في كثير من 
�لجامعي  �ل�ستيعاب  �سيا�سات  منها  �لعمل،  �سوق  �إلى  �ل�سباب  دخول  لتاأخير 
�لحلول(.  هذه  �أفكار  ���قعية  �سر�رة  �لريفية)على  ��لخدمة  �لإلز�مية  ��لخدمة 
�هناك �إجر�ء�ت لت�سكين �لألم، �كان من �لممكن �لقيام بها ب�سبب �رتفاع �أ�سعار 
�لبتر�ل يومها، كزيادة �لحد �لأدنى لالأجور، �أ� زيادة �لتوظيف �لر�سمي، ���ستيعاب 
عدد �أكبر من خريجي �لجامعات ��لمعاهد، على �لرغم من �سعف �إمكانية �ل�ستيعاب 
عة. �من �لإجر�ء�ت �لتي  �لفعلي ��لعملي، مما ز�د في �لإحباط �في �لبطالة �لمقنَّ
�تخذتها بع�س �لبلد�ن ت�سجيع �ل�سباب على فتح م�ساريعهم �لخا�سة مع تمويل جزئي 
�أ� كامل لهذه �لم�ساريع. �لأن مثل هذه �لقر�ر�ت هي قر�ر�ت تت�سم برد �لفعل فهي 
غير مبنية على ��ستر�تيجيات مدر��سة، ��أهد�ف ���سحة، فانتهت �لنتيجة �إلى �سوء 
�إلى  �أدت  �أكثر هذه �لم�ساريع، �لتي لم تزد عن كونها حبة مهدئة لألم دفين،  ماآِل 
هدر مو�رد كبيرة د�ن عائد يذكر. �يمكن �إجمال �لخطو�ت ��ل�سيا�سات �لمتبعة في 
�لجد�ل �لتالي)6( �لذي ُيظِهر �أنَّ �لتعليم ��لتدريب �لمهنيين نال �أقلَّ �هتمام من بين 

�ل�ستثمار�ت ��لحلول �لمبينة في �لجد�ل:

)6( UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Pro-
ductive and Inclusive Arab Societies, 2012.
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�هكذ� ت�سبح �ل�ستثمار�ت في �لتعليم هام�سية ��سعيفة �لجد�ى �محبطة، 
�فيها كثير من �لهدر على م�ستويات مختلفة. �مما يوؤكد ذلك �أن رجال �لأعمال 
�ُمديريهم ي�ستكون على �لد��م من عدم توفر �لكفاء�ت، ��أن طالب �لعمل ي�ستكي 

في �لآن نف�سه من عدم قبوله في �لوظائف. 

�قد دلت در��سات �لمنتدى �لقت�سادي �لعالمي على �أن 14.4% من مديري 
تبلغ هذه  بينما  �لمطلوبة،  �لمهار�ت  يعثر�ن على  �لعربي ل  �لخليج  �لأعمال في 

�لن�سبة 6.6%  في �لبالد �لعربية غير �لمنتجة للنفط.

�تبيَّن �أن 69% من �لمديرين �لتنفيذيين في �لوطن �لعربي- �لذين �سملهم 
��ستطالع �إنجاز �لعرب- ير�ن �أن نق�س �لمو�هب �فجوة �لمهار�ت �سوف ي�سكل 
في  منهم  �أعرب%62  كما  �لم�ستقبل.  في  �لأعمال  قطاع  لنمو  رئي�سًيا  عائًقا 
�ل�ستطالع، عن ترددهم في توظيف �ل�سباب �لعربي، ب�سبب عدم ر�ساهم ب�سكل 
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عام عن نوعية �لمهار�ت �لتي توفرها �لموؤ�س�سات �لتعليمية. �يرى 54% من مديري 
��لمعاهد  �لجامعات  �لخريجين من  �أن مهار�ت  �لعربية  �لمنطقة  في  �لم�ساريع 
�لأق�سى%25  �ل�سرق  في  �لن�سبة  تبلغ هذه  بينما  �متطلباتهم،  تتو�ءم  ل  �لعربية 

�في �إفريقيا تبلغ �لن�سبة 33%، �أما في كوريا ��ألمانيا فتبلغ �لن�سبة 7% فقط. 

��ستطالع  �سملهم  ممن  �لعربي  �ل�سباب  من   %67 فاإن  ثانية  ناحية  �من 
�إنجاز �لعرب 2012 �عترفو� باأن در��ستهم لي�ست مالئمة لحتياجات �سوق �لعمل، 

�خا�سة في �لقطاع �لخا�س.

التحديات.اأمام.ال�صباب.العربي
يو�جه خريجو �لنظم �لتعليمية في �لعالم �لعربي تحديات مختلفة، تتمثَّل في:

• تعليمًيا:.عدم قدرة �لنظم �لتعليمية على تعزيز م�ستوى �لقابلية للتوظيف، 
ب�سبب �سعف �لتو��ؤم ��لتن�سيق بين عالمي �لدر��سة ��لأعمال.

في  �ل�سوق  �آليات  �إلى  ت�ستند  ل  معايير  �لعمل  �أ�سو�ق  تعتمد  �صوقًيا:.  •
تعطي  ل  �لأ�سو�ق  هذه  عن  �ل�سادرة  �لإ�سار�ت  فاإن  �بالتالي  �لتوظيف، 
�لموؤ�سر�ت �ل�سحيحة للنظام �لتعليمي كي يقوم بت�سحيح م�ستوى مخرجات 

�لعملية �لتعليمية، �رفع �لعائد من �ل�ستثمار في مجال �لتعليم)7(.

�س طالبنا حتى يقومو� باأعمال ل توجد �ليوم با�ستخد�م  »نحن ندرِّ • تقنًيا:.
تكنولوجيا لم تخترع بعد، لكي يحلو� م�سكالت ل نعرف بعُد �أنها م�سكالت«)8(.

)7(.البطالة.ال�صبابية.يف.العامل.العربي، �سند�ق �لنقد �لعربي 2015.
)8(  Fisch )2007( presented at Sony annual 2009 shareholder meeting-Innova-

tion America
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طالب  حاجة  ��لتاأهيل  ��لتدريب  �لدر��سة  تلّبي  �أن  يجب  اجتماعًيا:.  •
�لعمل  �سوؤ�ل مهم، �هو طبيعة نظر طالب  �لإجابة عن  �لعمل. �هنا تجب 
�أ� عائلته �إلى �لتاأهيل �لمهني. فالقبول في �لمجتمع �لعربي عموًما لي�س �إل 

للم�سار �لجامعي بالدرجة �لأ�لى.

�يقودنا هذ� �إلى �لإ�سر�ر على �سر�رة �إحد�ث �لتو��ؤم بين �لعر�س ��لطلب 
لجعل  �أ�سا�سية  �أد�ة  �لمهنيان  ��لتعليم  �لتدريب  يكون  �أن  �على  �لعمل،  �سوق  في 
�لعمال  �لمنظومة �لقت�سادية من  �لعمل متنا�سًبا مع طلبات  �لعر�س في  جانب 

�لمهرة، �ذلك لتي�سير �لتنمية �لقت�سادية �لم�ستد�مة)9(.

�ف�ساًل عن عجز �ل�سركات عن �لعثور على �ليد �لعاملة �لماهرة فاإنها تعجز 
تف�سح عنه  ما  �لعاملة. �هذ�  �ليد  تلك  تدريب  �لأحيان عن  كثير من  في  ا  �أي�سً
ا �أن ن�سبة �ل�سركات  ن �أي�سً �إح�سائيات �در��سات كثيرة. �لكن هذه �لدر��سات تبيِّ

)9(  UNDP )2003 and 2011a(, World Bank )2008a(, UNESCO and Economic 
Research Forum
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م تدريًبا �تاأهياًل لمنت�سبيها في �لعالم �لعربي، هي �لأدنى عالمًيا، كما  �لتي تقدِّ
نه �لجد�ل �لبياني �لآتي)10(: يبيِّ

�لو �أ�سفنا �إلى كل ذلك النق�َس.في.تكوين.وموؤهالت.اأرباب.العمل، لوجدنا 
�ل�سركات  مدير�  يكون  لأن  حاجة  لوجود  خا�س،  نوع  من  تحدٍّ  ذ�  �لمو�سوع  �أن 
��أرباب �لعمل ��عين لأهمية ��أبعاد مو�سوع تدريب �ل�سباب �تاأهيلهم، ��أن يكونو� 
تان �سعبتان، �إذ� �أخذنا  قادرين على تاأهيل �ل�سباب �لعاملين لديهم، �هما َمهمَّ
�لتعليم،  من  �لثانوية  �لمرحلة  يتمو�  لم  �لعمل  �أرباب  من  كثيًر�  �أن  بالح�سبان 
�خا�سة في قطاع �لأعمال �ل�سغيرة ��لمتو�سطة، �هذه �لن�سبة من �أعلى �لن�سب 

في �لعالم)11(:

)10(  Almeida and Reyes 2010.
)11( UNDP and ILO, RETHINKING ECONOMIC GROWTH: Towards Pro-

ductive and Inclusive Arab Societies, 2012.
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من  عمالة  ��ستقد�م  �إما  َحلَّين:  �أحد  �إلى  �ل�سركات  تلجاأ  �لحالة  �في هذه 
بالموجود.  ��لكتفاء  �إ�سافي  ب�سخ�س  �لوظيفة  تغطية  عدم  �أ�  �أخرى،  م�سادر 
�أغلب �لحالت عن  �لد�خلي مع �ل�ستغناء في  �لتاأهيل  �نادًر� ما يكون �لحل هو 
على  م�سا�ئها  لها  �لمختارة  �لحلول  �كل  ��لجامعات.  �لمعاهد  من  �لمتخرجين 
عدة م�ستويات، منها �لقت�سادي من ناحية �لتكلفة �أ� �لتوظيف، ثم �لعلمي من 

حيث �لم�ستوى ��إمكانية �لنفع في مو�قع �أخرى.
مقترحات.وتو�صيات.طرحت.على.ال�صاحة.العربية.)12(

ت  من �لطبيعي �أن كثيًر� من �لجهات ��لموؤ�س�سات في �لعالم �لعربي قد �أح�سَّ
بالخطر من هذه �لظاهرة �هذه �لحالة، فقامت بو�سع تو�سيات �مقترحات لحل 

�لم�سكلة ��لتخفيف من �آثارها.   

�لعربية  �لتنموية  �لند�ة  ��لجتماعي،  �لقت�سادي  لالإناء  �لعربي  �ل�سند�ق  �مل�سدر:   )12(
�لثالثة، اإ�صالح.املنظومة.التعليمية.من.اأجل.حت�صني.اآفاق.الت�صغيل.يف.الدول.العربية. 
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مه �ل�سند�ق �لعربي لالإنماء �لقت�سادي ��لجتماعي  �نعر�س هنا لما قدَّ
لهذ�  �نتقيناه  �مما  كمثال.  �ل�سبابية  �لبطالة  ظاهرة  من  للتخفيف  حلول  من 

�لعر�س: 
كفاءة  �رفع  �لتعليم،  بجودة  �لهتمام  نحو  �لعامة  �ل�سيا�سات  توجيه   •
�لحكومية،  �ل�سيا�سات  في  ق�سوى  �أ�لوية  �لتعليم  ���سع  مخرجاته، 

�رفع م�ستوى �سمان �لجودة.
• �سد �لفجوة �لمعلوماتية بين �إح�ساء�ت �لتعليم ��إح�ساء�ت �لعمل.

�لعملية  مخرجات  لتطوير  �لخا�س،  �لقطاع  مع  �ل�سر�كة  �عتماد   •
�لتن�سيق  مو��سيع  )لتغطية  �لتدريب  مجال  في  �خا�سة  �لتعليمية، 

��ل�ستد�مة ��لتمويل(.
ا عن نظم �لتعليم �لحالية، من خالل  �آخر عو�سً م�سار  �أ�  بديل  • توفير 
بالأن�سطة  �لمرتبط  ��لتعليم  ��لمهني،  �لفني  �لتعليم  ن�سر  ت�سجيع 

�ل�سناعية.

قامت بع�س �لجهات ��لحكومات ��لموؤ�س�سات بمبادر�ت عملية، نذكر منها 
على �سبيل �لمثال ل �لح�سر:

• عدة بر�مج �مبادر�ت في �لأردن، منها ما هو بالتعا�ن مع �ليون�سكو، 
ككر�سي �ليون�سكو للتعليم �لفني ��لتدريب �لمهني في جامعة �لبلقاء 
موؤ�س�سة  مثل  �لعمل  �ز�رة  باإ�سر�ف  �أخرى  �مبادر�ت  �لتطبيقية. 

�لتدريب �لمهني )1976(.
�لتدريبية  ��لمناهج  �لبر�مج  تطوير  تم  �إذ  ُعمان؛  �سلطنة  تجربة   •

��لتو�سع في �لتخ�س�سات �لمهنية بم�ساركة �لقطاع �لخا�س.
كول في م�سر بالتعا�ن مع �لحكومة �لألمانية ممثلة  مبارك  • برنامج 

 .GIZ بالوكالة �لألمانية للتنمية
�لكويت  في  ��لتدريب  �لتطبيقي  للتعليم  �لعامة  �لهيئة  برنامج   •

)د�كوم(، خا�سة في مجال �ل�سناعات �لنفطية.
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�لد�لي  ��لبنك  �لد�لية  �لعمل  منظمة  مع  بالتعا�ن  �ليمن  برنامج   •
��لبنك �لإ�سالمي للتنمية.

��لتدريب  �لتقني  �لتعليم  د�ر  لتعزيز  �لت�سعينيات  في  تون�س  تجربة   •
ا �إ�سد�ر ت�سريعات لتح�سيل �سر�ئب من  �لمهني في �لت�سغيل )تم �أي�سً

�ل�سركات لتمويل �لتدريب �لمهني(.
�لوطنية  ��لمعاهد  �لمر�كز  من  كبير  عدد  باإن�ساء  �لجز�ئر  قيام   •

للتدريب �لمهني. 
يحت�سن  �لتعليم:  ��لتقويم في مجال جودة  للبحث  �لعربي  • �لبرنامج 

هذ� �لبرنامج �لمكتب �لإقليمي لليون�سكو في بير�ت.
تحت�سنه  �مهنًيا:  معرفًيا  بالمدّر�سين  لالرتقاء  �لعربي  �لبرنامج   •

�أكاديمية �لملكة ر�نيا لتدريب �لمعلمين في عّمان.
�لتعليم �توظيف تقنيات �لمعلومات  �لعربي لتطوير مناهج  • �لبرنامج 
��لّت�سال في �لتعليم ��لتعّلم: يحت�سنه �لمركز �لوطني للتكنولوجيات 

في �لتربية في تون�س.
�تحت�سن  �لأعمال.  �ريادة  �لمبادرة  على  للّتربية  �لعربي  �لبرنامج   •

هذ� �لبرنامج �لفرعي موؤ�س�سة »�إنجاز �لعرب« في عّمان.

مدخل.اإلى.نظام.التعليم.المزدوج
ُ�ِجد في عديد من �لدر��سات �لمقارنة �أنَّ �لد�ل �لتي لديها نظام تعليمي 
مزد�ج، مثل �لنم�سا ��سوي�سر� ��ألمانيا ��لد�نمرك، يكون فيها �لنتقال من عالم 
�لدر��سة �إلى �سوق �لعمل �أكثر �سهولة �ُي�سًر� من ذلك �لنتقال في د�ل ل تملك 

مثل هذ� �لنظام �لمزد�ج، �من نتائج ذلك)13(:

)13( Cahuc, P., S. Carcillo, U. Rinne, and K. F. Zimmermann )2013(,‘Youth 
unemployment in Old Europe: The polar cases of France and Germany’. 
IZA Discussion Paper 7490.
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�ظهور ما ي�سمى بـ NEET؛  �لدر��سة،  عن  �لنقطاع  ظاهرة  • �سعف 
�أي �لذين ل يدر�سون �ل يتدربون �ل يعملون.

مقارنة مع د�ل منظمة   %4.9 �سوي�سر�  )في  �ل�سبابية  �لبطالة  قلة   •
�لتعا�ن �لأ�ر�بي %16.7(. 

�لمتكررة. �لبطالة  ظاهرة  • قلة 
�لتعليم  �نظامي  �ل�سبابية  �لبطالة  بين  �لعالقة  �لتاليان  �لجد�لن  �يظهر 
��ألمانيا  �هولند�  �سوي�سر�  مثل  بلد�ًنا  �أن  نرى  �إذ  �لبلد�ن؛  بح�سب  ��لتاأهيل، 
��لنم�سا ��لدنمرك ذ�ت م�ستوى بطالة �سبابية منخف�س، بينما ترتفع �لن�سبة في 

�لد�ل �لأخرى �لتي ل تملك مثل هذ� �لنظام:

�لن�سب �لمئوية للبطالة �ل�سبابية 2001 �2011 )14(

)14( Youth unemployment and vocational training; Foundations and Trends  in Mi-
croeconomics, Vol. 9, Nos. 1–2 )2013( 1–157; 2013 Zimmermann, K. F & AL. 
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التجارب.االأوروبية.الرائدة.في.التعليم.والتدريب.المهنيين.-.�صوي�صرا.كحالة.درا�صية
��لمجتمعات  �لأ�ر�بية  �لمجتمعات  بين  �لمقارنة  تمكن  ل  �أنَّه  �لموؤكد  من 
�لعربية، ل من �لناحية �لقت�سادية �ل �ل�سيا�سية �ل �لجتمـاعية. �لكن �لهدف 
ا من �لظو�هر في �لبالد �لعربية �حددنا �إطاًر� معيًنا - هو  - بعد �أن عر�سنا بع�سً
�أدل على ذلك  �لدر��سة عالمًيا، �ل  باتت مو�سع  �أخرى  �لعبرة من تجارب  �أخذ 
من زيارة ز�جة نائب �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن ل�سوي�سر�، بهدف �لّطالع على 
نظام �لتعليم �لمزد�ج، �كذلك زيارة �لرئي�س �لفرن�سي فرن�سو� هولند ل�سوي�سر� 
العه هو �لآخر على هذه �لتجربة، ثم زيارة �فود عديدة من �ل�سين ��أنغول  ��طِّ
في  يجري  ما  �تجربة  لفهم  مختلفة،  �م�ستويات  باأ�سكال  �غيرها  ��لكامير�ن 
�سوي�سر� بهذ� �لخ�سو�س.  �في منطقنا فاإنَّ فهم �لتجربة بعد فهم �لو�قع ل بد �أن 
يعقبه تطبيق يتو�فق مع �لحالة �لخا�سة ��لبيئة ��لثقافة ��لإمكانيات �لموجودة 

في منطقتنا.

�لو نظرنا �إلى �سوي�سر� لر�أينا �أن ن�سبة �لبطالة �ل�سبابية منخف�سة على نحو 
ملفت لالنتباه مقارنة مع د�ل منظمة �لتعا�ن ��لأمن �لأ�ر�بي:
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نظام   - �لدر��سات  من  �لعديد  تدل  كما   - ذلك  في  �ل�سبب  يكون  �قد 
�لتعليم �لمزد�ج، �لذي يجمع في �لحقيقة بين �لتعلم في �لمدر�سة �في �لموؤ�س�سة 

�لإنتاجية مًعا، �ذلك بعد �لنتهاء من مرحلة �لتعليم �لأ�سا�سي. 
فيمكن للتالميذ في �ألمانيا مثاًل �أن يقرر�� �هم في �سّن �لـ 15، ما �إذ� كانو� 
�لعامة  �لمد�ر�س  يغادر�ن  تعليمهم، �عندها  �لمهني في  �لتجاه  �ختيار  يريد�ن 
فيها  �لعمل  في  يرغبون  �لتي  ��ل�سركات  ��لم�سانع  �لموؤ�س�سات  �إلى  لالنتقال 
�أ�  �أ� م�سرفيين،  �أ� ميكانيكيين  �أ� ممر�سين،  �أ� طباخين،  نّجارين،  لي�سبحو� 

غير ذلك.
�يمكن لمن يتخذ قر�ره، �لختيار حالًيا بين 344 مهنة في �ألمانيا. �يعمل 
�لمتدربون �أربعة �أيام في �لأ�سبوع في �أماكن عملهم في �لموؤ�س�سات، �يتلّقون في 
�أرباب  ف  يتعرَّ ��لتعليم  �لتدريب  فترة  يوم خام�س در��سة مهنية نظرية. �خالل 
ا، ما ي�سّكل فر�سة مهمة للح�سول على عمل  �لعمل ��لمتدربون على بع�سهم بع�سً

في �لموؤ�س�سة بعد �نتهاء �لتح�سيل. 
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�سوي�سر�  في  تبلغ  ��لتاأهيلي  �لمهني  بالق�سم  �للتحاق  ن�سبة  فاإن  �للعلم؛ 
)�لم�ستوى �لثالث - ب(  19% �هي �سعف �لن�سبة �لموجودة في بقية د�ل �لتعا�ن 
�لأ�ر�بي )9%(، بينما تبلغ ن�سبة �للتحاق بالتعليم �لعالي )�لم�ستوى �لثالث – �آ( 

32% �هي �أقل من مثيالتها في د�ل منظمة �لتعا�ن �لأ�ر�بي �لتي تبلغ %38.)15(

�لذي  �ل�سوي�سري،  �لتعليم  لنظام  ا  نرى ملخ�سً �لمدرج لحًقا  �ل�سكل  �في 
�لعالي  �لتعليم  �أ�لهما  �لعلمي:  �أ�سا�سيين لالرتقاء  بو�سوح �جود طريقين  ُيظِهر 
ب�سقيه �لأكاديمي ��لتطبيقي، ��لثاني هو �لتدريب �لمهني بم�ستوياته �لمختلفة مع 
�إمكانية �لنتقال من طريق �إلى �آخر عبر ��سائل ��آليات ينظمها �لقانون، بحيث 
هاته  توجُّ في  موؤثًر�  عمره  من  ع�سرة  �لخام�سة  في  �ساب  �سخ�س  قر�ر  يكون  ل 

�لم�ستقبلية نهائًيا.

)15( Source: Cahuc, P., S. Carcillo, U. Rinne, and K. F. Zimmermann 
)2013(,‘Youth unemployment in Old Europe: The polar cases of France 
and Germany’. IZA Discussion Paper 7490.
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نقاط.القوة.في.النظام.التعليمي.المهني.ال�صوي�صري
1- ت�سترك منظمات �أ�سحاب �لأعمال ��لموؤ�س�سات �لمهنية ��لتدريبية ��لتعليمية 
في �لتدريب �لمهني. �ت�سمح هذه �لتركيبة – �لتي تمثل �أغلبية �لالعبين في 

�سوق �لعمل- بال�ستجابة �لمثلى لحتياجات �سوق �لعمل �تغير�ته.
2- �جود هيئة مركزية )�ل�سكرتارية �لفدر�لية للتعليم ��لبحث �لعلمي( ذ�ت قوة 

تدير تطوير �ل�سيا�سات، �تحا�ر د�ئًما كل �أ�سحاب �لم�سلحة.
3- يقدم �لنظام �إجابة �سل�سة �فاعلة لمتطلبات �لطلبة �لمختلفة ��حتياجاتهم.

4- يندمج �لتدريب �لمرتبط بالعمل على نحو فاعل في بر�مج �لتدريب ��لتعليم 
�لمهنيين ككل، �بالتالي فاإن �لمتحانات تعك�س �لعملية �لتر�كمية في �لتعليم. 
�بهذ� ي�سل �لطالب �إلى م�ستوى »�لمعلمية«، مع ما يت�سمن ذلك من �حتر�ف 

�نوعية، ��إمكانية نقل �لمعلومة ��لخبرة �إلى �آخرين.
5- �سمان �لم�ستوى �لتعليمي للمدر�سين ��لمدربين، عن طريق �لتدريب �لم�ستمر 
لهذه �لكو�در، �سو�ء بربطهم بالموؤ�س�سات �لإنتاجية �أ� عن طريق د�ر�ت تعليم 

م�ستمر.

كلمة.اأخيرة.وبع�س.التو�صيات
�لتقني  �لتعليم  عند  حد�ده  تتوقف  عنه  نتكلم  �لذي  �أن  بع�سهم  يظن  قد 
�لفني. �لكن �لحقيقة �أن �لخبرة تدلنا على �أن �لمو�سوع ل يتوقف عند �لنو�حي 
�لتقنية ��لفنية، ��إنما يتعد�ه �إلى �لأمور �لتنظيمية ��لإد�رية، ��أخ�س هنا بالذكر 
�سركات  مع  بها  عملُت  �لتي  �لم�ساريع  من  �لعديد  خالل  فمن  �لم�ساريع.  �إد�رة 
�أ�سخا�س عرب، �جدت م�سكلة كبيرة بين ما يعرفه �لإن�سان �لعربي  عربية �مع 
�ل�ساب �ما ي�ستطيع تطبيقه. فالمالحظ �إذن هو �سعف �إمكانية �لموظف لتطبيق 
ما تعلمه في �لجامعة �أ� �لمعهد من نظريات �مبادئ قد تكون من �لناحية �لنظرية 

�سليمة تماًما. 
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يتعامل  كيف  �لم�سر�ع؟  يبد�أ  كيف  مثل:  �أ�سا�سية  �لكنها  ب�سيطة  فاأ�سئلة 
مع �أ�سحاب �لم�سر�ع �أ� �لعاملين فيه Stakeholders؟ ما هي �أق�سام �لم�سر�ع 
للتخطيط  �لالزمة   Assumptions �لفتر��سات  بعمل  يقوم  كيف  ��أجز�ئه؟ 
ي�سمعه  ما  يف�سر  ��لموؤ�سر�ت؟ كيف  �لمعلومات  �أين يح�سل على  للم�سر�ع؟ من 
في �ل�سوق؟ ما كيفية تقدير �لمخاطر ��أخذ �لحتياط �لالزم لها بعد ت�سـنيفها 
لحالته؟ كيف  ي�ستنبطها  �أ�  ��للو�ئح  �لنظم  يطبق  Risk management؟ كيف 

م �لم�سر�ع Controlling؟ �إلخ ... كلها نقاط يحتار �لموظف �خا�سة  ير�قب تقدُّ
�ل�ساب في �لإجابة عنها �تنفيذها د�ن توجيه �أ� تدريب، �بالتالي فهو يحتاج �إلى 
فترة تمرين تطول �أ� تق�سر، �هي فترة غير �إنتاجية في عمر عالقته مع �ل�سركة 

�لتي يعمل بها.

في  �لتطبيقية  �لعلوم  جامعات  خالل  من  بعمله  نقوم  ما  د�ر  ياأتي  �هنا 
طريق  عن  يتم  �لمو�د  كل  في  طلبتنا  تدريب  من  به  نقوم  ما  ُلبَّ  �إن  �سوي�سر�. 
ز مع در��سات حالت Case Studies �إ�سافة �إلى  دمج ق�سم نظري متكامل �مركَّ
تمرينات في �لمحاكاة Simulations �زيار�ت ل�سركات �أ� تدريب فيها –حينما 
ل يكون �لطالب �أ�ساًل يعمل في �إحد�ها �إلى جانب در��سته– �إ�سافة �إلى ت�سجيع 
�لطلبة لالإقامة في بلد �آخر �جامعة �أخرى مدة ف�سل در��سي على �لأقل، ليتعرف 
�أحياًنا في  �إلى م�ساركته  �إ�سافة  �أنظمة مختلفة �عقليات �خبر�ت جديدة،  على 
ر �إليها �لطالب، في�ستفيد  �أبحاث �م�ساريع تقوم بها �لجامعة ل�سالح �سركات ُيوؤجَّ
�لتي  �لتخرج �م�ساريعها  ر�سائل  ياأتي د�ر  ��أخيًر�  �علًما.  منها خبرة �تح�سياًل 
تكون متعلقة بم�سر�ع �أ� م�سكلة �أ� فكرة تريد �سركة ما - بالتعا�ن مع �لجامعة - 
جه  م فيها، �يقوم �لطالب من خالل تنفيذه لر�سالة �أ� م�سر�ع تخرُّ حلها �أ� �لتقدُّ

بحل ما هو مطلوب منه، بالتعا�ن مع خبر�ء �ل�سركات. 
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ت�ساف هذه �لعملية �لتعليمية �إلى تاأهيل �لطالب �خبرته �ل�سابقة، �سو�ء في 
�لتعليم �لعام �أ� �لتعليم �لمهني، كل ح�سب م�ساقه.

لبة يح�سلون على �ظيفة خالل ثالثة  �من نتائج هذ� �لنظام �أن 85% من �لطَّ
�أ�سهر من تخرجهم، �ي�سافر بقيتهم  �إلى �لخارج للتح�سيل �لعلمي �أ� لل�سياحة 
قبل �أن يعود�� �إلى مجال �لعمل، �أ� يتاأخر�ن في �لعثور على عمل. �لكن في خالل 

�سنة من �لتخرج يبقى بحد�د 5-6 % منهم فقط من د�ن �ظيفة.

�يمكن �لقول �إن من نتائج هذ� �لنظام قلَّة �لبطــالة �ل�سبــابية من نــاحيــة 
-كما ذكرنا- مما �أدى �إلى �عتر�ف عالمي بالنظام �ل�سوي�سري  للتعليم �لمزد�ج، 
�هناك مجالت متعددة مثل �ل�سياحة ��لفندقة ��لتقنيات �لدقيقة �لتي ما عادت 
تحتاج �إلى �إ�سهار، مما جعل كثيًر� من �لمعاهد ��لجامعات حول �لعالم ت�سعى لأن 

تن�سئ تعا�ًنا مع �لمعاهد ��لموؤ�س�سات �لتدريبية ��لتعليمية �ل�سوي�سرية.

قامت  �لأ�ر�بي  ��لتعا�ن  �لأمن  منظمة  مثل  عالمية  هيئات  �أن  كما 
بال�ستفادة من �لتجربة �ل�سوي�سرية �مثيالتها �لألمانية ��لنم�سا�ية ��لد�نمركية، 
�أيدي  لتوجيه مقترحات لتح�سين �أنظمة �لتعليم في �لد�ل �لأع�ساء. �ن�سع بين 
ا من تو�سيات �لمنظمة )16( �لمتعلقة بتعزيز فر�س عمل �ل�سباب  �لقر�ء هنا بع�سً
)مخت�سرة �بت�سرف(، �هي تو�سيات قد يكون من �لمالئم �لأخذ بها بح�سب 

�لحاجة ��لظرف:
ل�سوق  �تجهيزهم  �ل�سباب  �إعد�د  على  ��لعمل  �لتعليم  نظام  تعزيز   •

�لعمل )�لمو�ءمة(.

)16(.البطالة.ال�صبابية.يف.العامل.العربي، �سند�ق �لنقد �لعربي 2015.
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• تعزيز د�ر �فعالية �لتعليم ��لتدريب �لمهني لل�سباب )�لقو�نين ��لدعم 
�ل�سيا�سي ��لمالي(.

بر�مج  في  �لتو�سع  على  �لم�سانع  ��أ�سحاب  �لأعمال  رجال  ت�سجيع   •
�إن�ساء  �ربما  )�لتوعية،  �ل�سناعية  �لتلمذة  �بر�مج  �لد�خلي  �لتدريب 

هيئة مركزية متخ�س�سة كما في �سوي�سر�(.
من  �ستى،  باأ�سكال  �لعمل  ب�سوق  لاللتحاق  �دعمهم  �ل�سباب  • م�ساعدة 
لإعادة  �لعمل  عن  للعاطلين  �لمتخ�س�سة  �لتدريبية  �لد�ر�ت  بينها 

تاأهيلهم )بالتعا�ن مع �لقطاع �لخا�س(.
فر�س  على  �لح�سول  لت�سهيل  �لعمل  �سوق  موؤ�س�سات  ت�سكيل  �إعادة   •

�لعمل �تنظيم تدفق �لمعلومات بين �لنظام �لتعليمي ��سوق �لعمل.
• معالجة ظاهرة �ل�ستبعاد �لجتماعي بما فيها تغيير �لنظرة �لجتماعية 

تجاه �لتعليم ��لتدريب �لمهنيين.
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اآفاق التعاون االقت�صادي العربي الكوري

اأ.د..با�صل.الب�صتاني*

.

مقدمة
ل خ�سو�سية �لتجربة �لكورية هو ظر�ُف تطوُِّرها �لتاريخي �ملعا�سر  ما �سكَّ
د�لتني  �إىل  كوريا  �نف�سال  فعقب  �لأبعاد.  متتابعة �خمتلفة  مر�حل  �تَّخذ  �لذي 
�سمالية �جنوبية بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، تباَيَن �مل�سار �لتنموي فيهما ب�سورة 
حرب  �أتــون  يف  �لد�لتان  دخلت  حتى  ي�ستقر  كاد  ما  �لتطور  هذ�  لكنَّ  ���سحة. 

ماحقة تركتهما يف حالة دمار �سامل.

نهاية �حلرب  �لفرتة منذ  �لبحث، مّثلت  يف كوريا �جلنوبية، �هي مق�سد 
كلّية  يف  م�ستقرة  غري  �نتقالية  مرحلة  �ل�ستينيات  مطلع  حتى   1953 يف  بينهما 
بذ�ر  ��ستقرت  ما  �سرعان  �لكن  ��لجتماعية.  ��ل�سيا�سية  �لقت�سادية  جو�نبها 
�ل�سيا�سي  للبناء  ��ساملة  هائلة  عملية  بــد�أت  حيث  نهايته،  يف  جاء  نوعيٍّ  حتوُّل 
حتّول  يف  ��حــد  جيل  بحر  يف  �أثمرت  ��لتي  ��لقت�سادي  �لجتماعي  �بالتايل 
»�ملعجزة  �سمة  بجد�رة  ي�ستحق  جعله  ما  د�يل  عمالق  �إىل  �لكوري  �لقت�ساد 
على نهر �لهان«. �إنَّها ق�سة ��ستثنائية يف كونها ذ�تية �لبناء ��لعطاء، عميقة يف 

�لنتماء ��لأد�ء، ما يجعلها جديرة بالحتذ�ء.

* م�ست�سار يف �لتنمية �لقت�سادية �لد�لية/�لعر�ق. 
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�ل بد للر�ؤية �لعربية للتجربة �لقت�سادية �لكورية �ملثرية من �أن تكون مبعًثا 
لأمرين حيويني، هما:

فيها،  �لقت�سادية  �ملعجزة  �إحــد�ث  يف  ت�سببت  �لتي  �لعو�مل  ماهّية   •
�لرمبا �لأهم من ذلك �لكيفية �لتي تاآلفت فيها تلك �لعو�مل على حتقيق 

�لإجناز.
• ماهّية �حلو�فز �لد�فعة �إىل تعزيز �لتعا�ن �لقت�سادي �لعربي – �لكوري، 
�هل �ل�سجل �لتنموي �لر�ئع لالقت�ساد �لكوري ي�سكل نوذًجا ميكن �أن 

ُي�ستاأَن�س به يف �لتجربة �لتنموية �لعربية.

اأواًل:.متهيد.
البدايات:.�نف�سال �لكوريتني عن بع�سهما �أفرز مبا�سرة تبايًنا ���سًحا على 
�ملعادن  �متلكت  �ل�سمالية  �لتنمية فيهما. فكوريا  ��إمكانات  �ل�سعيد �لقت�سادي 
�ليابان، ما جعل  ��لكبري من  �ملبا�سر  �لدعم  �إليها  �لطبيعية، �ي�ساف  ��لرث��ت 
ُفر�س �لتطوُّر فيها حا�سرة. �أّما كوريا �جلنوبية، فمع �أنها حظيت بقطاعات جيدة 
�إليه �جود موؤ�س�سات  �مِللكية، ي�ساف  من �لكو�در �ملتعلمة �ت�سريع ���سح حلقوق 
تر�فقها  ��ملادية،  �ملالية  �ملــو�رد  �إىل  �فتقدت  �أنها  �إّل  �فّعالة،  حديثة  ر�أ�سمالية 
ناحية  �من  �سيقة.  �طنية  ��سوق  �لدخول  �تدين  �لزر�عية،  �لقاعدة  حمد�دية 
ثانية، فاإنَّ حجم �ل�سكان �لكبري ن�سبًيا �لَّد �سغوًطا كبرية �م�ستمرة على �ملو�رد 

�ملتاحة، �بالتايل ُفر�س �مل�سرية �لتنموية.

لكوريا  قا�سية  �سدمة  �خلم�سينيات  مطلع  يف  �لكورية  �حلرب  �سبَّبت  لقد 
�جلنوبية؛ �إذ تركت �قت�سادها ه�سيًما مدمًر�، �هي حالة طالت عقد �خلم�سينيات 
على  يعتمد  فقرًي�  ريفًيا  كياًنا  كونه  عن  تزد  مل  فيها  �لقت�ساد  ف�سورة  برمته. 
�ملو�رد �خلارجية يف غذ�ئه �م�ستلزمات �إد�مة �جوده. �لكن يف مطلع �ل�ستينيات 
ح�سل تغري حا�سم يف �لنظام �ل�سيا�سي، حيث ��ستلم قيادة �لبالد حاكم، ��إن يكن 
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دكتاتوًر�، لكنه كان - كما �أثبتت �لوقائع - ح�سيًفا ��عًيا حني ��ستطاع �أن يوؤ�س�س 
ملرتكز�ت قفزة �قت�سادية عارمة، �رتقت فيها كوريا �جلنوبية �إىل �قت�ساد ُي�سار 

�إليه بالبنان يف نهاية �لقرن �لع�سرين.

�ميكن �إرجاع �لإطار �لعام ملالمح �لإجناز �إىل عدد من �ملنطلقات �ملركزية، 
��أهمها:

اجلوهر: �يكمن هذ� يف نوعية �فاعلية »ر�أ�س �ملال �لب�سري« �لكوري.   •
عاٍل  �سعور  يظلِّله  �ملمار�سة،  ��أخالقيُّ  �ل�سلوك  من�سبط  عن�سر  فهو 

بالكر�مة �لوطنية �د��فع �لإجناز.
• االأطر: �عتماد ر�ؤية �ساملة ����سحة للم�سار�ت، يدعم تنفيذها ���ستمر�رية 

زخمها ��سرت�تيجيات �بر�مج مت�سابكة ��سيا�سات فاعلة �لأد�ء.
• االآليات: يربز هنا ب�سورة خا�سة �عتماد ��سرت�تيجية �لتخطيط �ملركزي 
�دينامّي  �مل�سار  هادف  بنمط  حلقاته  تتابعت  ��لــذي  �لد�لة،  بريادة 

�لتفاعل �لذ�تي ��لقر�ر.
• نوعية.امل�صار: �إن ح�سيلة �لنتاج �لذي تولَّد عن تفاعل هذه �ملرتكز�ت قد 
�ّلد �ندفاًعا تنموًيا متميًز� يف ر�سانة تتابعه، �ثيًقا يف تر�بطه، تر�كمًيا 

يف زخمه، فكانت حتمية معجزته.

ثانًيا.-.الروؤية.والتخطيط.وال�صيا�صات:.تناغم.االآليات
لالنتباه  مثرية  �مر�نة  تنا�سًقا  �تفاعلها  م�سارها  يف  �لآليات  حركة  ُتظِهر 
د �أبعادها �لقت�سادية ��لجتماعية ��ل�سيا�سية.  يف جت�سيد �أهد�ف �لر�ؤية يف تعدُّ
حد�دها  يف  �لتنفيذية  لالأ�لويات  �لعام  �لإطــار  ل  ت�سكِّ �لقت�سادية  فاخلطط 
نات �خلطط  تها يف توثيق �ربط �متابعة مكوِّ �لزمنية، لتاأتي �لرب�مج لتوؤدي َمهمَّ
�متابعة  تنفيذ  فهو  ثنائًيا:  ياأتي  �لأ�سا�سي  فد�رها  �ل�سيا�سات  �أما  �أ�لوياتها.  يف 
تطبيق حمتويات �لرب�مج، �يف �لوقت ذ�ته �ل�سعي لال�ستجابة �ل�سريعة لالأحد�ث، 

�تفادي �لثغر�ت �لتي قد تربز يف �مل�سار �لتنموي ��لتطوري.
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بالن�سبة للتخطيط �لقت�سادي ��لجتماعي، فيمكن �أن ننظر �إىل موقعه �د�ره 
نات كلِّ ُخّطة مت �إقر�ر�ها �م�سار  ن مكوِّ من خالل م�ستويني متد�خلني؛ �لأ�ل، يت�سمَّ
نات ��لجتاهات  تنفيذها بالتتابع. ��لثاين، �لتحوُّل �ملتتابع يف �لأ�لويات �تد�خل �ملكوِّ

خالل �لعقود �لأربعة �ملتتابعة، �بتد�ء من �أ�ل �ل�ستينات حتى نهاية �لقرن.

)1(.التخطيط.االقت�صادي

خالل �لفرتة 1962 – 1996، مت �إقر�ر �سبع خطط خم�سية )�جلد�ل 1(، 
قام باإعد�دها �تنفيذها جمل�س �لتخطيط �لذي �أن�سىء يف �لعام 1961. �قد جاءت 
�لقت�سادية  �خلطط  �سل�سلة  لتوقف  فا�ساًل   � حدًّ  1997 �لعام  يف  �ملالية  �لأزمــة 
�لقت�سادي  �لتطوير  قيادة  يف  �لأ�سا�سية  �مل�سوؤ�لية  حتويل  مّت  حيث  كوريا،  يف 
�لعامة  �ل�سيا�سات  �إطار  يف  �ملتخ�س�سة  ��ملوؤ�س�سات  �لــوز�ر�ت  �إىل  ��لجتماعي 

�لقت�سادية ��لجتماعية.

اجلدول.)1(:.اخلطط.االقت�صادية.واالجتماعية:.1962.-.1996

االأولوياتال�صنواتاخلطة
�لطاقة �لكهربائية، �إنتاج �لأ�سمدة، ت�سفية �لبرت�ل، �لإ�سمنت، 1966/1962�لأ�ىل

�لألياف �ل�سناعية.
�لفولذ، �ملكائن، �لكيما�يات، حتديث �ل�سناعة.1971/1967�لثانية
�ل�سفن، 1976/1972�لثالثة �ملــكــائــن،  ــالت،  ــو��ــس �مل ــات  ــي �آل ��لـــفـــولذ،  �حلــديــد 

�لكيما�يات �لنفطية، �لإلكرت�نيات.
�لنفطية، 1981/1977�لر�بعة �لكيما�يات  �ل�سفن،  �ملكائن،  ��لــفــولذ،  �حلــديــد 

�لإلكرت�نيات، �ملعادن غري �حلديدية.
�ملكائن �لدقيقة، �لإلكرت�نيات، �ل�سناعات �لتقنية �ملتقدمة.1986/1982�خلام�سة
�لتقنية �ملتقدمة، �لبحث ��لتطوير، تدريب �لقوى �لعاملة.1991/1987�ل�ساد�سة
�لف�سائيات، 1996/1992�ل�سابعة �حلــيــويــة،  �لهند�سة  �لــدقــيــقــة،  �لإلــكــرت�نــيــات 

�لكيما�يات �لدقيقة.

Source: T. Walknis, The Economic Development Plans of South Korea, San Jose University )Home Page(.
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)2(.حتليل.االأولويات.عقدًيا
مت، �من ثمَّ �سبغت مالمح �مل�سار �لتنموي، من  �نبثقت �لعو�مل �لتي حتكَّ
طبيعة �لهيكل �لقت�سادي �مو�رده �ملتاحة. فب�سبب �ملحد�دية �لو��سحة للمو�رد 
من  �إليها  �حلاجة  ��ستمر�ر  مع  ��ملالية  ��لزر�عية(  �ملعدنية  )�بخا�سة  �ملادية 
ناحية، ثم حتمية �حيوية �حل�سول على �حتياطيات �لنقد �لأجنبي �لالزمة ل�سر�ء 
هذه �لحتياجات من �مل�سادر �خلارجية؛ كل هذ� فر�س �لنفتاح �خلارجي �لو��سع 
�حتمية �لعتماد على �لقطاع �خلارجي ل�سمان متطلبات �لتنمية. �نتيجة لذلك، 
كة ��ملتحكمة يف  ه للت�سدير باعتباره �لقوة �ملحرِّ جاءت �لأ�لوية يف �لإنتاج يف �لتوجُّ
�ملالية �ملطلوبة  �لبد�ية، يقابله �ل�ستري�د�ت ��لقرت��س ��مل�ساعد�ت  �مل�سار منذ 
�خلارجية  �لتجارة  حجم  ن�سبة  جعل  ما  �هــذ�  �ملجتمعية.  �لحتياجات  لتاأمني 

)�ل�سادر�ت ز�ئًد� �ل�ستري�د�ت( ل تقل عن )75%( يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل.

�ت�سمنت فرتة �لعقود �لأربعة �أهم �لتطور�ت �لآتية:

ال�صتينيات االأول:. • العقد.
- تاأكيد ��ستخد�م �ملو�رد �لب�سرية كهدف مركزي.

- �لتاأكيد على �مل�ساريع �لكثيفة �ل�ستخد�م للقوى �لعاملة.
- تطوير �ل�سناعات �خلفيفة لدعم توجه �لت�سدير.

- �لعناية �خلا�سة بال�سناعات �لغذ�ئية.
للعو�ئد  �لإن�سائية كجزء مهم يف �ل�سادر�ت �ملولِّدة  تاأكيد �ل�سناعات   -

�لحتياطية.
ة �لكبرية �بخا�سة يف �ملو��سالت. - �إقامة �لبنى �لتحتيَّ

�لأجنبي  �ل�ستثمار  �بخا�سة  �خلارجي  �لتمويل  م�سادر  على  �لعتماد   -
�ملبا�سر ��لقر��س.
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ال�صبعينيات الثاين:. • العقد.
من  ��لتحول  �لنا�سئة،  �ل�سناعية  ــد�ل  �ل م�ستوى  �إىل  كوريا  ��سول   -
فيها  مبــا  �ملـــال  ر�أ�ـــس  كثيفة  �ل�سناعات  �إىل  �خلفيفة  �ل�سناعات 

�ل�سناعات �لكيما�ية ��لثقيلة.

الثمانينيات الثالث:. • العقد.
�سيا�سًيا: حتوُّل �لهتمام �إىل تاأكيد �ملمار�سات �لدميقر�طية. �قت�سادًيا: 
�لتعا�ن  �أهمية  �تاأكيد  ��لليرب�لية،  �خل�سخ�سة  نحو  �لتوجه  تعزيز 
يف  حم�سو�س  ع  �تو�سُّ �مل�ستد�مة،  �لقت�سادية  �لتنمية  لتعزيز  �لإقليمي 
توجيه  يف  �حلكومي  �لريادي  �لــد�ر  ���ستمر�رية  �ل�سيار�ت،  �سناعة 

�لقطاعات �لقت�سادية.

الت�صعينيات الرابع:. • العقد.
- �إعادة تفعيل كفاءة �أد�ء �لقطاع �لعام �تقلي�س د�ره.

- زيادة م�ساهمة �لقطاع �خلا�س يف �لتنمية.
- �لنفتاح �لد�يل، ��لنفتاح على �مل�ساركة يف �ملنظمات �لقت�سادية �لد�لية. 

- تاأكيد تطوير �ل�سناعات �لتقنية �ملتقدمة.
- دعم م�ساركة �مل�ساريع �ل�سغرية ��ملتو�سطة يف �لتنمية.

الثالثة • االألفية.
- تو�سيع قاعدة �مل�ساركة يف �لقر�ر �لقت�سادي �لد�يل.

- تاأكيد �ل�سيا�سة �لقت�سادية �لليرب�لية.
- تاأكيد �لرتكيز على �ل�سناعات �لتقنية �ملتقدمة �تو�سيعها.

للتناق�سات  تخفيًفا  ��لــرث�ة  �لدخول  توزيع  �أنــاط  يف  �لعد�لة  دعــم   -
�لجتماعية بني �لنمو ��مل�سا��ة.

- تعميق �لهتمام بر�أ�س �ملال �لب�سري �بخا�سة يف جمال �لتعليم ��لتدريب.
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ثالًثا.-.دينامية.التفاعل:.االإ�صتجابة.للتحديات
د �ملوؤ�سر�ت �لإيجابية للم�سرية �لتنموية يف حم�سلتها، ��قعة �لإجناز،  �إذ توؤكِّ
ل ح�سول تفاعل بني �لتحديات ��ل�ستجابة �لدينامية  فاإنها يف �لوقت ذ�ته ت�سكِّ
�لتحديات  بني  �لتفاعل  حقيقة  ت�سكل  د�ًمــا  �لتطبيقي  �ل�سعيد  على  �تلك  لها. 
�ملتد�خلة  �لقوى  بني  م�ستمرة  عملية  ممار�سة  �هذه  لها.  �لدينامية  ��ل�ستجابة 

��ملت�سادة.

)1(.حم�صلة.املوؤ�صرات
معامله يف  نر�سد  �أن  كوريا  قته  حقَّ �لذي  �لإجنــاز  ِعَظم  على  للدللة  يكفي 

موؤ�سر�ته –�خت�ساًر�- على �أ�سا�س مقارنة �لرتتيب �لعاملي كالآتي:
بالقيا�س �ل�سمي.  )15( – رقم    )2014( �لإجمايل  �ملحلي  • �لناجت 

�ل�سر�ئية. �لقوة  معادلة  بقيا�س   )12( • رقم 
من �ل�ستينيات �إىل �لت�سعينيات، مت حتقيق �أعلى معدلت  �لعقود  • خالل 

للنمو �ل�سنوي يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل بو�قع )%7(.
�ملحلي �لإجمايل - )000ر32( د�لر �سنوًيا. �لناجت   / �لفرد  دخل  • معدل 

.)7( – رقم  ��ل�ستري�د�ت  • �ل�سادر�ت 
�لعمالت �لأجنبية – رقم )6(. • �حتياطي 

من   )%34( على  �ل�ستحو�ذ  �إىل  بالإ�سافة   .)2( رقم  �ل�سفن  بناء   •
طلبات بناء �ل�سفن عاملًيا.

رقم )2(. �لنقالة  • �لهو�تف 

.)5( رقم  �ل�سيار�ت  • �إنتاج 
.)6( رقم  �لفولذ  • �إنتاج 

• �أ�سباه �ملو�سولت – ر�ئدة بح�سة )50%( من �ل�سوق �لعاملية
�سركة �سام�سونغ رقم )1( �هاينك�س رقم )2(.
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)2(.مرتكزات.االإجنازات
ل ريب يف �أن نوذج كوريا يف �لتنمية قد حتقق بنجاح متميز. �هنا نتوقف 
للتاأكيد لي�س على ��قعة �لإجناز �لذي ح�سل بالفعل، ��إنا لنبنيِّ �أ�سباب �جوده 

���ستمر�ريته. يف هذ� �ملجال، ميكن �لإ�سارة �إىل �لعو�مل �لد�فعة �لآتية:
�فر�ست �ل�ستقر�ر. �لقر�ر  �إر�دة  �متلكت  �سيا�سية  • قيادة 

�َف�ْسح �ملجال لآفاق  �ملتاحة  �لإمكانات  ح�سد  يف  للحكومة  ريادي  د�ر   •
�لتعا�ن للقطاعني �خلا�س ��ملدين.

�قت�سادية ��جتماعية عالية �ملر�نة، �بفاعلية ���سحة  �سيا�سات  • �عتماد 
�ت ��لتقلُّبات يف �لظر�ف �لقائمة حملًيا �د�لًيا. يف ��ستجابتها للتغريُّ

�مل�سار �حمكمة �لتنفيذ ��ل�ستمر�ر. ���سحة  ر�ؤى  • �عتماد 
�إقامة  مــن  �تــدّرجــه  ناته  مكوِّ بكل  �لتنموي  �مل�سار  �تــر�بــط  تـــو�زن   •
�لإنفاق  لتمويل  دعًما  �لدخـــار  معدلت  �زيـــادة  ر�سينة،  حتتية  بنى 
��ل�ستثمار، �تعظيم �ملو�رد عن طريق �ل�سادر�ت �ل�سناعية، �تاأكيد 
�لإبد�ع �تعزيز �لتقدم �لتقني، ��لعناية بالتطور �لجتماعي ��لنفتاح 

�ل�سيا�سي ��لدميقر�طي.
�ملو�رد �ملادية  نق�س  عن  ا  تعوي�سً �لب�سري  �ملال  ر�أ�س  م�ساهمة  • تعظيم 

��ملالية.
عملها  �ساعات  دميومة  يف  تفوق  )�هــي  متميزة  عمل  نوعية  تاأكيد   •
��لتنمية(،  �لقت�سادي  �لتعا�ن  ملنظمة  �لــعــام  �ملــعــدل  ��إنتاجيتها 

��لد�عمة �لتجديد عن طريق �لتعليم ��لتدريب.
�لر�ؤى  ��لقدرة يف حتويل  �لتدريب  جيدة  حكومية  بري�قر�طية  �جود   •

�لقت�سادية �إىل بر�مج ��سيا�سات �قت�سادية ��جتماعية فاعلة.
)3(.جتدد.التحديات

�لتو�فق  حمتو�ها  ظاهرة  بر�ز  �ملتقدمة  �لد�ل  يف  �لتطور�ت  �ِسجّل  ُيظِهر 
�لقت�سادية  �لأبــعــاد  ذ�ت  ��ملــعــوقــات  �مل�سكالت  مــن  �لعديد  لتفاقم  �لزمني 
�لن�سوج  »متز�منة  ظاهرة  عليها  نطلق  �أن  ميكن  �لتي  ��لهيكلية،  ��لجتماعية 
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�لو��سح  �لتقدم  مرحلة  �لكوري  �ملجتمع  بلوغ  �تر�فق   .»Maturity Syndrome

��لنا�سج يف �ل�سنو�ت منذ مطلع �لألفية �لثالثة مع تكر�ر �جود ��نت�سار موؤ�سر�ت 
د �أ�جهها �تبعاتها  هذه �لظاهرة يف �قت زمني ��حد. �بر�ز هذه �لظاهرة يف تعدُّ
ك �ل�سريع ��لو��سع  مل تغب عن �إدر�ك �أبعادها مر�كُز �لقر�ر، د�فًعا بها �إىل �لتحرُّ

م. لإحد�ث �لإ�سالحات �ملطلوبة، للمحافظة على زخم �لتطوُّر ��لتقدُّ
�ميكن - باخت�سار- تتبُّع �أهم مالمح هذه �لظاهرة كالآتي:

• اقت�صادًيا:
- تعاظم �ل�سغوط �لت�سخمية، ب�سبب حمد�دية �ملو�رد �لأ�لية �لإنتاجية، 

�كذلك �لغذ�ئية ��لطاقة �لذ�تية.
- بد�ية بر�ز م�سكلة �ملديونية �لأهلية �لد�خلية.

- تر�ُجع معدلت �لنمو �لقت�سادي.
- فتور �لطلب �لكّلي ب�سبب تعرثُّ �ل�ستهالك ��ل�ستثمار.

- حتوُّل بطالة �ل�سباب �إىل حالة مزمنة.
على  قدرتها  يف  �لكلية  �لقت�سادية  �ل�سيا�سات  �مر�نة  فاعلية  تاأكيد   -

مو�جهة �مل�سكالت �لقائمة.
• اجتماعًيا:

- �إعادة تدريب �تاأهيل �لقوى �لعاملة لدعم �سيا�سة حماربة �لبطالة.
حما�لة  يف  عد�لة  �أكرث  �لدخل  لتوزيع  نط  بتحقيق  �ملتز�يد  �لهتمام   -

لتقلي�س �جتاهات عدم �مل�سا��ة �ملتز�يدة.
- تر�جع م�ساركة �ملر�أة يف �لن�ساط �لقت�سادي.

من  �أكــرث  �سكانًيا  ن�سبتهم  �أ�سبحت  �لذين  رين  �ملعمِّ معدلت  �رتفاع   -
�ل�سباب، مع تفاقم م�ستويات معي�ستهم �ُسوًء� ��نت�سار �لفقر بينهم.

لت �لولدة �لتي هي �لآن �لأدنى عاملًيا. - تر�ُجع معدَّ
ه �ل�سيا�سات �لكلِّية نحو تو�سيع قاعدة �ل�سيا�سات �لجتماعية دعًما  - توجُّ

لتثبيت مرتكز�ت �لرفاهية.



محور العدد: اآفاق التعاون االقت�صادي العربي الكوري

-.156.- املنتــــدى..265-264

• هيكلًيا:
�لقطاع  �لهيكل �ل�سناعي، �بخا�سة تطوير  �ل�سعي لدفع م�ستوى نوعية   -

�خلدمي �ملعريف.
رفع  من  �لتمكني  بهدف  ��ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  هيكلة  �إعــادة   -

م�ستوى �أد�ئها �قدرتها على �حتو�ء م�سكلة �لبطالة �لقائمة.
ية للتعامل مع �لآثار �ل�سلبية �عدم �ل�ستقر�ر �ملتولِّدة من  - �ملو�جهة �جلدِّ

�لعتماد �لقت�سادي �ملزمن على �لقطاع �خلارجي.
- �إعادة هيكلة �ل�سركات �لحتكارية �لكربى �ملهيمنة على �لإنتاج، بهدف 

تو�سيع �آفاق �لإبد�ع �دينامية �ل�ستثمار ��ملخاطرة.
- تعاظم �لإدر�ك باحلاجة �إىل �إحد�ث �إ�سالحات جدية يف مر�فق �لقطاع 

�لعام، ��سوق �لعمل، �قطاع �ل�سناعة �ملالية.

رابًعا.-.االآفاق.الرحيبة:.انفتاح.امل�صارات
دت كوريا �جلنوبية من �أنها قد ��سلت �إىل  )1(.الُبعد.الدويل:.بعدما تاأكَّ
ت�ست�سعر  بد�أت  مة،  �ملتقدِّ �لقت�ساد�ت  من  �لعديد  ي�ساهي  �لتطور  من  م�ستوى 
خاء �لذي  �أهمية د�رها على �ل�سعيدين �لإقليمي ��لد�يل �حتا�ل ممار�سته. فالرَّ
قته فَتح لها �آفاًقا ���سعة للتغيري ��لتاأثري. كل ذلك �نعك�س يف ح�سول حتوُّلت  حقَّ
كبرية )�بتد�ء من منت�سف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي( يف �سيا�ستها �خلارجية، 
�لهتمامات  نطاق  �تو�سع  �أهد�فها،  �إىل  للو�سول  �لو�سائل  �تنوُّع  زيــادة  بحكم 
�لقر�ر�ت  �أ��سع يف  ��ل�سعي مل�ساركة  �لد�خلي،  �لدميقر�طي  ��لتحول  ��مل�سالح، 

�لد�لية. �ن�سري- باخت�سار- �إىل جو�نب هذ� �لتطور كالآتي:
منظمة  مثل  �لقت�سادية،  �بخا�سة  �لد�لية  �ملنظمات  يف  �مل�ساركة   •
 ،)G20( جمموعة �لع�سرين� ،)OECD( لتعا�ن �لقت�سادي ��لتنمية�
��لن�سمام �إىل نادي 20-50 للد�ل �لأحد ع�سر �ملتعاظمة �لنمّو ��لتطور.
مقرت�س بكثافة ���ستمر�رية �إىل  �قت�ساد  حالة  من   2009 يف  • حتوُّلها 
�إىل  �ن�سمامها  مع  �لكبرية،  �خلارجية  للم�ساعد�ت  ��هــب  �قت�ساد 

.)DAC( جمموعة �لد�ل �لغنية �ملانحة للم�ساعد�ت
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��ستثمار�تها �خلارجية لت�سل �إىل )223( مليار د�لر يف  • ت�ساعد حجم 
نهاية 2013.

• تعاُظم د�رها �لفعال كج�سر بني �لد�ل �لنامية ��ملتقدمة.
�هي  �لد�لية،  �لقت�سادية  �حلاكمية  منظمات  �أهم  يف  د�رهــا  تنامي   •
�سند�ق �لنقد �لد�يل )IMF(، �لبنك �لد�يل )WB(، �منظمة �لتجارة 

.)WTO( لد�لية�
منذ  �بخا�سة  �جلنوبية  كوريا  �أن  ���سًحا  يبد�  االإقــلــيــمــي:. الــُبــعــد. .)2(
�ب�سكل  �ساعدة  �إقليمية  �قت�سادية  كقوة  د�رهــا  ت�ستلهم  ــد�أت  ب قد   )2010(
ه مع �سعيد د�ل �لإقليم، �سعًيا �ر�ء �سر�كة  دت جو�نب هذ� �لتوجُّ موؤثر. �قد تعدَّ

�قت�سادية �إقليمية �ساملة.
كوريا �جلنوبية �إىل �مل�ساعدة يف تطوير حقول ���سعة  – دعوة  • ماليزيا 
مثل تقنية �ملعلومات ��لت�سالت، ��لإلكرت�نيات �ملتقدمة، �ر�أ�س �ملال 
��لتطوير  ��لبحث  كال�سيار�ت،  �ل�سرت�تيجية  ��لقطاعات  �لب�سري، 

.)2014/12(
�لإنتاج ��ل�سياحة  جمالت  يف  �لتعا�ن  �آفاق  لتو�سيع  – �ل�سعي  • �لفلبني 

.)2014/12(
�ملوؤلَّفة من ع�سر د�ل �آ�سيوية  )Asean( – َطلُب هذه �ملجموعة  • �لآ�سيان 

من كوريا دعمها يف جمهودها �لتنموي )2014/12(.
ه لعقد �تفاق مع كوريا �جلنوبية يف جمال �لطاقة،  – �لتوجُّ • �أ�زبك�ستان 

�ذلك يف �إطار مبادرة �لتعا�ن �لآ�سيوي �لأ�ر�بي )2014/7(.
من  بــدًء�  �لإ�سالمية،  �لــد�ل  على  �جلنوبية  لكوريا  �لو��سع  �لنفتاح   •

حقول �ل�سياحة ��لإنتاج �لغذ�ئي.

خام�ًصا.-.البعد.العربي:.تعميق.العالقات
)1(.دوافع.التعاون: يوجد ما يكفي من �لعو�مل �لإيجابية للدفع �إىل تعزيز 

�لتعا�ن �لعربي – �لكوري، �بخا�سة يف �ملجال �لقت�سادي.
• �إن كوريا �جلنوبية كانت حتى �لأم�س �لقريب د�لة نامية، �ما ز�ل �أهلوها 

يعي�سون ما�سيهم يف ذ�كرة حا�سرهم.
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قد حققت من �لإجناز �ملادي ��لب�سري ما ُيبهر، �مبدة  فتيَّة  د�لة  • �أنها 
ق�سرية ن�سبًيا يف عمر �لأمم.

�ِسجّل ��ستعماري يف �ملنطقة �لعربية،  �أ�  مطامع  �جلنوبية  لكوريا  • لي�س 
كما هي �حلال للعديد من �لد�ل �ملتقدمة.

��لنامية. �ملتقدمة  �لد�ل  بني  كج�سر  حالًيا  د�رها  • تعاظم 
)2(.العالقات.االقت�صادية.التاريخية

�ملا�سي، مل تكن هناك عالقات قائمة  �لقرن  يف  �ل�ستينيات  بد�ية  • قبل 
ُتذكر على هذ� �ل�سعيد.

�لنفطية« يف �سبعينيات  »�لثورة  �لعالقات تز�من مع �قوع  • بد�ية تكوين 
�لأقطار  �إىل  للدخول  �لعاملني  من  �أمــو�ج  بد�أت  حيث  �ملا�سي،  �لقرن 

�لعربية �مل�سرقية بخا�سة )مثل �لكويت ��ل�سعودية ��لعر�ق(.
نت جميء �لعّمال �ملرتبط مع نو قطاع �لإن�ساء�ت. • �أهم �لفعاليات ت�سمَّ
مدٍّ  بني  كثرية  تقلُّبات  �سهد  �لعربية  �لأقطار  �إىل  �لعمالة  تدفق  م�سار   •

�َجْزر.
)3(.التطورات.املعا�صرة

�لعالقات  د  جتـــدُّ يف  لفــتــة  تــطــّور�ت  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  �سهدت 
�لقت�سادية بني �لأقطار �لعربية )�بخا�سة �خلليجية( �كوريا �جلنوبية. �يربز 

يف هذ� �ل�سدد حالتان للتعا�ن �مل�سرتك �هما �لإمار�ت ��ل�سعودية.
:)2013/5( �ملتحدة  �لعربية  • �لإمار�ت 

�لكورية  �لتجربة  متيُّز  تاأكيد  �إىل  �لتعا�ين  �لتفاق  منطلقات  • ��ستندت 
لها من  على �ل�سعيد �لتنموي، �تعاُظم تقدمها ��إجناز�تها، �هو ما حوَّ

د�لة نامية �إىل �أخرى متقدمة.
�أبعاد �لتفاق م�ساركة قطاعات فاعلة حكومية �رجال �لأعمال. • ت�سمنت 
�لتعا�ين حقول �لإبد�ع ��لتقنية، ��ل�ستثمار يف  �لن�ساط  • �سملت جمالت 

م�ساريع م�سرتكة، ��لعالقات �لتجارية �ملتبادلة، ��ل�سياحة.
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مليون  )700ر2(  �جلنوبية  كوريا  يف  �لإمار�تي  �ل�ستثمار  حجم  بلغ   •
د�لر، مقابل )530( مليون د�لر لكوريا )2012(.

 )28( �إىل  �جلديدة  �مل�سرتكة  �لتعاقدية  �ل�ستثمار�ت  �أحجام  ��سلت   •
مليار د�لر )يف نهاية 2013(.

�إن�ساء  من  �ملجالت  دة  متعدِّ ��ستثمار�ت  �جلديدة  �لعقود  ت�سمنت   •
مو�قع لإنتاج �لطاقة �لنو�ية يف �لإمار�ت، �م�ساريع يف قطاع �خلدمات 

��مل�ستلزمات �لأخرى، ��لقطاع �ل�سحي.
:)2014/10( �ل�سعودية  �لعربية  • �ململكة 

�إىل تو�سيع �إطار �لتعا�ن �لقت�سادي �مل�سرتك يف جمالت  • ي�سعى �لتفاق 
جديدة، جتا�ًز� ملا هو قائم حالًيا يف قطاع �لإن�ساء�ت.

�تقنية  �لطبية،  ��خلدمات  �ل�سحية  �مل�ستهدفة:  �لقطاعات  تغّطي   •
�ملعلومات ��لت�سالت، ��لطاقة �ملتجددة، ��ملو�رد �لب�سرية.

�صاد�ًصا.-.اآفاق.التعاون.االقت�صادي.امل�صرتك
ل ريب يف �أن �آفاق �لتعا�ن تبد� �أ��سع بكثري مما هي عليه يف ��قعها �لر�هن. 
�يتاأكد هذ� من خالل مر�جعة �ملجالت �لتي ميكن �أن تتفتَّح لتعزيز �لتعا�ن، �من 

�أهمها �لآتي:
���سًعا )كما  �ملجال  يف�سح  �لطاقة  �إىل مو�رد  �فتقار كوريا  ��لغاز:  �لنفط   •
يح�سل فعلًيا( للتز�ُّد به من �لعديد من �لأقطار �لعربية �بخا�سة �خلليجية.
�أ�سو�ًقا  له  يجد  �لكورية  �ل�سادر�ت  من  �لعديد  �لتجاري:  �لتبادل   •

عربية جيدة مثل �ل�سيار�ت ��ملكائن ��لإلكرت�نيات �غريها.
�ملوؤ�س�سي: غنى جتربة كوريا يف هذ�  ��لبناء  �لتخطيط  ��سرت�تيجيات   •

�ملجال، ما ميّكنها من تقدمي خرب�تها �لو��سعة فيها.
هنا �أمام �جلانب �لكوري لتقدمي  ���سع  �ملجال  ��لفنية:  �لتقنية  • �لعمالة 

م�ساعدته، مبا فيها �مل�ساريع �لريادية �ل�سغرية ��ملتو�سطة.
• �ل�ستثمار�ت �لكورية: ميكنها �أن تلقى ترحيًبا ���سًعا يف �لأ�سو�ق �لعربية، 

�خا�سة مبا ير�فقها من خرب�ت تنظيمية ��إد�رية �تقنية �ت�سويقية.
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يف هذ�  فّعالة  تكون  �أن  �لكورية  للخربة  ميكن  �لتمويلية:  �ل�سناعات   •
�ملجال، دعًما لإقامة �سناعات عربية متنوعة.

�هي �لأخرى قد ُت�سكل م�سدًر� لال�ستري�د �بتد�ًء  �لع�سكرية:  • �ل�سناعة 
ثم للت�سنيع يف مرحلة لحقة.

���سًعا يف �آفاقه. �ملتبادل  �لتعا�ن  جمال  �يبد�  ��لثقايف:  �لعلمي  • �لتبادل 
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 )2012 – 1990(

اأ.د..اأحمد.الع�صاف*
.

ملخ�س.البحث.
�لقطاع. على. �لعتماد. زيــادة. �إلــى  �لعالم،  د�ل. من. كغيره. �لأردن،  يتوّجه.
على. ــد�ره. ب يعتمد. �لــذي. �لقطاع. ذلــك  �لقت�سادية،  �لتنمية. لتحقيق. �لخا�س.
فاإن  �بالتالي،  �لغر�س.. هذ�. لتحقيق. �ئتمان. من. �لتجارية. �لبنوك. له. تقّدمه. ما.
فاعلية. مدى. على  كبير. ب�سكل. يعتمد. �لقت�سادية  �لتنمية  تحقيق  �إلى  �لو�سول 
�لئتمان.�لمقّدم.لقطاعات.�لقت�ساد.�لأردني �من �سمنها قطاع �لعقار. �لذلك.
جاءت.هذه.�لدر��سة.بهدف.�لتحّقق من تاأثير.�لئتمان.�لم�سرفي.�لمقّدم.من.هذه.
خالل  �لعقار. بقطاع  ممثاًل  �لأردنــي  �لقت�سادي. �لن�ساط. على. �لتجارية. �لبنوك.
�ل�سال�سل. على. �أ�سا�ًسا. يعتمد. تحليل. باأ�سلوب. �ذلك.  ،)2012  -1990( �لفترة 
�لزمنية.-.�لفترة.�لزمنية �أكثر.منه.على.�لأ�ساليب.�لقيا�سية.�لتقليدية.مما.يزيد.

من.�أهمية.�لدر��سة..
�ل�سادرة. �لم�سرفي. لالئتمان. �ل�سنوية. �لتقارير. على. �لدر��سة  �عتمدت 
عن.�لبنك �لمركزي �لأردني.عن.�لفترة )1990- 2012(، �أما �لبيانات �لمتعّلقة 
بحجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني فقد �عتمدت على ن�سر�ت د�ئرة �لم�ساحة 
��لأر��سي �لأردنية لذ�ت �لفترة. �أي.�أن.هذه.�لدر��سة.تعتمد.على.�لبيانات �لثانوية.
�ل�سادرة.عن.�لبنك �لمركزي �لأردني �د�ئرة �لم�ساحة ��لأر��سي �لأردنية.للفترة.

* عميد كلية �لقت�ساد ��لعلوم �لإد�رية يف جامعة �لزرقاء/ �لأردن. 
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 )VAR( �لمتجه  �لذ�تي. �لنحد�ر. نموذج  �لدر��سة على  ��عتمدت  �إليها.. �لم�سار.
لمتغيرين هما متغير حجم �لئتمان �متغير حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني 
كمتغير ممثِّل للن�ساط �لقت�سادي. ��أظهرت �لنتائج �جود �أثر له دللة �إح�سائية 
لحجم �لئتمان �لم�سرفي في نمو قطاع �لعقار بالأردن �لمتمّثل بحجم �لتد��ل 
�لئتمان  حجم  باأن  يعني  �هذ�   .)%1( �لمعنوية  م�ستوى  عند  �لعقار،  �سوق  في 

�لم�سرفي ي�ساهم ب�سكل كبير في نمو قطاع �لعقار بالأردن. 
الكلمات.المفتاحية:.االئتمان.الم�صرفي،.قطاع.العقار،.االأردن..

Abstract
 Jordan, like other countries of the world, seeks to increase reliance on the
 private sector to achieve economic development, this sector, which in turn
 depends on what they offer it credit from commercial banks to achieve
 this purpose. Thus, the access to economic development largely depends
 on the extent of the credit given to the effectiveness of the sectors of the
 Jordanian economy, including the real estate sector. Therefore, this study
 aims to verify of bank credit effect provided by the commercial banks
 on the Jordanian economic activity represented by the real estate sector
 during the period )1990- 2012(. The way of analysis is mainly based on
 the time series - the time period more than traditional standard methods
 which increase importance of the study. the study relied on the annual
 reports of the bank credit issued by the Central Bank of Jordan for the
 period )1990- 2012(, the data on the volume of trading in the Jordanian
 real estate market has relied on bulletins circle of Department of Land
 and Survey of Jordan for the same period. in other words, this study is
 based on secondary data issued by the Central Bank of Jordan and the
 Department of Land and Survey of Jordan for the period referred to. The
 study relied on Vector autoregression )VAR( for the two variables credit
 and the trading volume in the Jordanian real estate market as a variable
 representative of economic activity. the results showed the existence of the
 effect is statistically significant for the bank credit growth in the volume
 of trading in the real estate market of the real estate sector in Jordan.
 This means that the volume of bank credit significantly contributes to the
 .growth of the real estate sector in Jordan
 .Keywords: bank credit, real estate sector, Jordan
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تقديم
فد�رها  �لقت�سادية،  �لتنمية  في  محورًيا  د�ًر�  �لتجارية  �لبنوك  تــوؤدي 
يتجا�ز حفظ �لأمو�ل �إلى تد�يرها في �لقت�ساد عن طريق منح �لئتمان لمن�ساآت 
��ل�ستثمار،  �لم�ستندية،  ��لعتماد�ت  �ل�سمان  خطابات  �فتح  �لخا�س،  �لقطاع 
�إل  يتاأتى  لن  �هذ�  �لقت�ساد،  خدمة  في  ت�سّب  �لتي  �لخدمات  من  ذلك  �غير 
�لعالية للم�سارف على خلق �ئتمان يفوق ما لديها من  من خالل ظهور �لقدرة 
�حتياطيات نقدية �ر�أ�س مال مدفوع، ��د�ئع متنّوعة ناتجة عن �دخار نقدي حالي 
م �إلى  �أ� �دخار�ت من دخول �سابقة، �تلك �لود�ئع تتوّجه نحو �لقر��س، �أي ُتقدَّ
�أ�سحاب �لم�سر�عات على �سكل قر��س تمّكنهم من تحقيق ��ستثمار�ت تعمل على 
خلق تو�ّسع �قت�سادي في �لمجالت كافة بما يوؤدي �إلى تحقيق �لنمو �لقت�سادي. 
�أ�  �لجديدة  �ل�ستثمار�ت  حجم  ز�د  �لئتمان،  منح  في  �لبنوك  تو�سعت  �كلما 
تو�سعت �لم�ساريع �لقائمة، �هذ� مهم لحفز �لقت�ساد �تحقيق ن�سب نمو جيدة 

ترفع �إجمالي �لناتج �لإجمالي �تزيد من حجم �ل�سادر�ت. 

في خ�سم �أزمة �لمال �لعالمية عانت �لأنظمة �لم�سرفية في كثير من د�ل 
�لعالم �أزمة خانقة في توفير �ل�سيولة �لتي ت�ساعدها على تحقيق �أهد�فها �ل�سابقة. 
من هنا لجاأت �لد�ل �لغربية ل�سّخ �سيولة نقدية �سخمة في �أنظمتها �لم�سرفية 
من �أجل م�ساعدة �لبنوك على �لوفاء بالتز�ماتها تجاه عمالئها ��لبنوك �لأخرى، 
�هذه �لأمو�ل �لتي �سخت لي�ست م�ساعد�ت �أ� هبات بل قر��س م�سترجعة، لكن 
غر�سها ت�سييل �لدم �لجامد في عر�ق �لنظام �لم�سرفي �إذ� جاز لنا �لتعبير. 

االئتمان.الم�صرفي
�لفتر�ت. عبر. ��لخدمات. �ل�سلع. تبادل. لت�سهيل. �سوًقا. �لئتمانية. �ل�سوق. تعد.
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قر�ر�ت. ف�سل  هو. لالقتر��س. �لرئي�س. �لد�ر. �أن.  )Fisher 1930( �يعتبر 

�لقت�سادي. �لنمو. فر�س. تعزيز. في. �أ�سهم. مما. �ل�ستهالك  قــر�ر�ت. عن. �لإنتاج.
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�سوق مالية.�نقدية.ذ�ت.كفاءة.لالئتمان.�إلى.�ختيار.�لزمن.�لمف�سل.لال�ستهالك، 
طريق. عن. �ل�ستهالك. بتاأجيل. �أ�. طريق �لقتر��س،  عن. �ل�ستهالك. بتعجيل. �إما.

�لدخار..

�تعد.كتابات )Bagehot, 1912(� )Schumbeter, 1873(، من.�أهم.�لكتابات.

�لتي.تطرقت.�إلى.�أهمية.د�ر �لبنوك.�لتجارية.في.توفير.�لتمويل.�ل�سر�ري.لتحفيز.

للمنظم. بالن�سبة. مهمة. �لمالية. �لمو�رد  �أن. �سومبيتر. يعتقد. �إذ. �لقت�سادي.. �لنمو.

�قد. �لمنظم  كون. �أن. �سومبيتر. �يعتبر. �لإنتاجية.. �لعملية. �أ�سا�سيات. �إحــدى. لأنها.

�لتحررية. �ل�سيا�سات. �أن.  )Shaw,  1973(�  )McKinnon, 1973( در��سة  �جدت.

في.�لد�ل.�لنامية.�لمتعلقة.بالقطاع.�لم�سرفي.�لتي.من.�ساأنها �لتخفيف.من.��سع.

��لتحيز. �لعالية،  �لقانونية. ��لحتياطات. �لفائدة،  ل�سعر. �لأعلى. �ل�سقف. على. قيود.

لبع�س بر�مج.�لئتمان، �غيرها، تحفز.�لنمو.�لقت�سادي.عن.طريق.تح�سين.نوعية.

�ل�ستثمار.�كميته، في.حين يوؤدي.فر�س.قيود.كمية.على.�لنظام.�لم�سرفي.�إلى.تقييد.
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من. �لرغم. �على. �لنمو �لقت�سادي.. �إعاقة. ثم. ��إنتاجيتها، �من. �ل�ستثمار�ت. كمية.
فاإن  عالية،  معدلت. �إلى. �لفائدة. �أ�سعار. رفع. في. �أ�سهمت. �لمتحررة. �ل�سيا�سات. �أن.
ذلك.�سيوؤدي.�إلى.تحفيز.�لدخار.�لخا�س.�ت�سجيع.�لو�ساطة.�لمالية.��لتوزيع.�لأمثل.
للمو�رد، �من.ثم.زيادة عر�س.�لئتمان.�إلى.�لقطاع.�لخا�س.�لذي.بد�ره.يوؤدي.�إلى.

زيادة.�ل�ستثمار.��رتفاع.معدل.�لنمو..

مفهوم.ال�صيا�صة.االئتمانية
�لت�سهيالت. �منح. در��سة. �أ�سلوب. تنظم. �لتي. �لمبادئ. من. مجموعة. هي.
�كيفية. تمويلها. يمكن. �لتي. �لقت�سادية. ��لقطاعات. �لأن�سطة  ��أنــو�ع. �لئتمانية.
تقدير.مبالغ.�لت�سهيالت.�لمطلوب.منحها ��أنو�عها.��أجال.��ستحقاقها.��سر�طها.
مجالت. في. ن�ساط �لم�سرف. تحكم. �لتي. �لعامة. �لخطوط. تحدد. �لرئي�سية، كما.
�ح�سن  توظيف. �سالمة. يكفل. بما. �متابعتها. �لئتمانية. �لت�سهيالت. منح. قــر�ر.
�حتياطات. من. يلزم. قد. ما. ��تخاذ. عائد. �أف�سل. تحقيق. بهدف. �أمو�له. ��ستخد�م.
�إذ�.ما.طر�أت.�أي تطور�ت.�سلبية.على.�أي.عن�سر.من.�لعنا�سر.�لتي.��ستند.�إليها.
�لم�سرف.في.قر�ر.منح.�لئتمان، ��لذي.ت�سعى.من.خالله.تحقيق.�لأمور.�لتالية:.

�لأمان.��لربحية.��ل�سيولة.�توفير.�حتياجات.�لمجتمع.)�ل�سي�سي، 1998(. 

هدف.الدرا�صة.واأهميتها
د�ل. من. �لأردن، كغيره. توجه. من. �أ�سا�سي. ب�سكل. �لدر��سة. هذه. �أهمية. تنبع.
�لقت�سادية،  �لتنمية. لتحقيق. �لخا�س. �لقطاع. على. �لعتماد. زيادة. �إلى  �لعالم، 
�ئتمان. من. �لتجارية. �لبنوك. له. تقدمه. ما. على. بد�ره. يعتمد. �لذي. �لقطاع. ذلك 
عملية. من. �لمرجوة. �لنتائج. على. �لح�سول. فاإن. �بالتالي،  �لغر�س.. هذ�. لتحقيق.
�لخ�سخ�سة.هذه.يعتمد.ب�سكل.كبير.على مدى.فاعلية.�لئتمان.�لمقدم.لقطاعات.
�لقت�ساد.�لأردني �من �سمنها قطاع �لعقار..�لذلك.جاءت.هذه.�لدر��سة.بهدف.
در��سة تاأثير.�لئتمان.�لم�سرفي.�لمقدم.من.هذه.�لبنوك.�لتجارية.على.�لن�ساط.
�لفترة )1990- 2012( �ذلك. خالل  �لعقار. بقطاع  �لأردني ممثاًل  �لقت�سادي.
باأ�سلوب.تحليل.يعتمد.�أ�سا�ًسا.على.�ل�سال�سل.�لزمنية.�أكثر.-.�لفترة.�لزمنية.)منه.

على.�لأ�ساليب.�لقيا�سية.�لتقليدية.مما.يزيد.من.�أهمية.�لدر��سة..
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مجتمع.الدرا�صة.ومحدداته
تعتبر.�لتقارير.�ل�سنوية.لالئتمان.�لم�سرفي.�ل�سادرة.عن.�لبنك �لمركزي 
هذه. في. للبيانات. �لرئي�سي. �لم�سدر. هو. .)2012  -1990( �لفترة  عن. �لأردنــي.
فقد  �لأردنــي  �لعقار  �سوق  في  �لتد��ل  بحجم  �لمتعلقة  �لبيانات  �أما  �لدر��سة، 
�أن. �أي. �لفترة.. لذ�ت  �لأردنية  ��لأر��سي  �لم�ساحة  د�ئرة  ن�سر�ت  على  �عتمدت 
هذه.�لدر��سة.تعتمد.على.�لبيانات �لثانوية.�ل�سادرة.عن.�لبنك �لمركزي �لأردني 

�د�ئرة �لم�ساحة ��لأر��سي �لأردنية.للفترة.�لم�سار.�إليها..
�أما محدد�ت �لدر��سة فتكمن في �لنقاط �لتالية:

1. �إن �لبيانات.�ل�سنوية.�لمتوفرة.عن.�لئتمان.�لم�سرفي.�لمقدم.من.قبل.

�لبنوك.�لتجارية لالقت�ساد.�لأردني.ل.تمثل.ما.تم.�يتم.تقديمه.في.كل.

�سنة.على.�نفر�د، بل.تمثل.�لر�سيد �لقائم.غير.�لم�سدد.لهذ�.�لئتمان.
خالل.�ل�سنو�ت.�ل�سابقة..

2. عدم توفر.بيانات.�سهرية.�أ�.ربعية.لمتغير�ت.�لدر��سة.يقلل.من.دقة.نتائج.
�لدر��سة..

تطور.االئتمان.الم�صرفي.في.االأردن
�إلى مدى  �إل موؤ�سر ي�سير بكل ��سوح  �لت�سهيالت �لئتمانية ما هو  �إن نمو 
�لقت�سادية  �لن�ساطات  تحريك  في  �لمملكة  في  �لعاملة  �لبنوك  د�ر  �أهمية 
�لمقتر�سين  لجميع  متاحة  كانت  �لت�سهيالت  منح  ��أن  �لتجارية،  ��لأن�سطة 
�بنظرة متفح�سة  �لأفر�د.  �أ�  �ل�سركات  �سو�ء كان ذلك على م�ستوى  �لموؤهلين 
للجد�ل رقم )1( يتبين �ن �لر�سيد �لقائم لإجمالي �لت�سهيالت �لئتمانية �لبنكية 
نهاية عام 2012  مع  �لمملكة  في  �لعاملة  �لمرخ�سة  �لبنوك  قبل  �لممنوحة من 
مقارنة  دينار  17817.0مليون  نحو  ليبلغ  م�سبوقة  غير  قيا�سية  م�ستويات  �سّجل 
مع 15851.2 مليون دينار بنهاية �لعام �لذي �سبقه لي�سجل بذلك زيادة بقيمة 
1965.8 مليون دينار كما �سجل نمّو� بن�سبة 12.5% �إن قطاع �لعقار كان �لأ�فر 
ة هذ�  �إن ح�سّ �لمحلية حيث  �لبنوك  من  �لممنوحة  �لت�سهيالت  في حجم  حّظا 
�لقطاع حظي بن�سبة 21.2% من مجمل �لر�سيد �لقائم لحجم �لت�سهيالت �لكلية 
�لممنوحة لباقي �لقطاعات ��لأن�سطة �لقت�سادية �لأخرى �إذ بلغ �لر�سيد �لقائم 
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للت�سهيالت �لممنوحة لقطاع �لإن�ساء�ت )�لعقار( ما يقرب من 3.8 مليار دينار 
من �أ�سل 17.8 مليار يمثل �لحجم �لكلي للت�سهيالت تاله �لت�سهيالت �لممنوحة 
لقطاع �لتجارة �لعامة �لتي بلغت حو�لي 3.7 مليار دينار ��سّكلت ما ن�سبته %21.1 

من مجمل �إجمالي �لر�سيد �لقائم للت�سهيالت �لكلية �لممنوحة. 

في حين ��ستحوذ قطاع �ل�سناعات �لمحلية على �لمرتبة �لثالثة من حيث 
توزيع �لت�سهيالت �لئتمانية ليبلغ �لر�سيد �لقائم لحجم ت�سهيالته حو�لي 2586 
مليون دينار م�سكال ما ن�سبته 14.5% من مجمل �لحجم �لكلي للر�سيد �لقائم 
�لخدمات  لقطاع  �لئتمانية  �لت�سهيالت  ثم تاله  �لقطاعات  لمختلف  للت�سهيالت 
��لمر�فق �لعامة �لذي ��ستحوذ على ما مقد�ره حو�لي 2005 مليون دينار بن�سبة 
11.2% من �لمجمل فيما توزعت �أر�سدة باقي �لت�سهيالت �لئتمانية �لممنوحة 

من �لبنوك في �لمملكة على باقي �لقطاعات ��لأن�سطة �لقت�سادية..

��لأن�سطة  �لقت�سادية  للقطاعات  �لممنوحة  �لئتمانية  �لت�سهيالت  �كانت 
�لتجارية في �لمملكة �سهدت تطورً� خالل �ل�سنو�ت 2006-2012 �فقًا للبيانات 
بلغت  �إذ  �لمجال  �لأردني في هذ�  �لمركزي  �لبنك  �ل�سادرة عن  ��لإح�سائيات 
ثم  دينار  مليون   9762 حو�لي   2006 �لعام  بنهاية  �لقائمة  �لت�سهيالت  �أر�سدة 
�رتفعت �إلى 11296.مليون دينار مع نهاية �لعام 2007 ����سلت �رتفاعها خالل 
�لعام 2008 لتبلغ حو�لي 13044 مليون دينار �في عام 2009 �هو �لعام �لذي �سهد 
تطور�ت �نعكا�سات �تد�عيات �لأزمة �لمالية �لعالمية �إذ ��ستقر حجم �لت�سهيالت 
�لئتمانية �لممنوحة من قبل �لبنوك �لمرخ�سة �لعاملة في �لمملكة عند ر�سيد 
قائم بلغ 13317 مليون دينار مقارنة مع 13044 مليون دينار خالل �لعام �لذي 
�سبقه 2008 م�سجال نمو� متو��سعا بلغت ن�سبته حو�لي 2.1% عن م�ستو�ه �ل�سائد 
بنهاية �لعام 2008 في ظل تد�عيات �لأزمة �لعالمية..ثم عا�دت �لبنوك �لتجارية 
لمختلف  �لم�سرفي  �لئتمان  منح  في  بالتو�سع   2010 عام  �لأردن  في  �لعاملة 
قطاعات.�لقت�ساد.�لأردني لت�سل �إلى 14451.5 مليون دينار ثم 15851.2 عام 
ليبلغ  بنهاية عام 2013  �أق�ساه  �إلى  �لم�سرفي  �لئتمان  لي�سل حجم  ثم   2011

17817.0مليون.دينار.�أردني. 
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�لعو�مل. من. مجموعة. �إلى. يعزى. ربما. �لئتمان. حجم. في. �لتز�يد. هذ�. �إن.
�أهمها )�لمال�ي �أحمد، �لمجالي �أحمد 2008(: 

1. زيادة �لطلب على �لئتمان �خا�سة �أن �لحكومة �لأردنية تحدث �لت�سريعات 
��لقو�نين با�ستمر�ر بهدف ت�سجيع �لقطاع �لخا�س على �ل�ستثمار. 

2. �رتفاع حجم �لود�ئع لدى �لبنوك �لتجارية �لعاملة في �لأردن ��لذي ربما 
�لأردن مقارنة  �ل�سيا�سي في  ��ل�ستقر�ر  �لع�سكري  �ل�ستقر�ر  �إلى  يعود 

مع �لد�ل �لمجا�رة �خا�سة فل�سطين. 

الجدول.رقم.)1(
الر�صيد.القائم.الإجمالي.الت�صهيالت.االئتمانية.البنكية.الممنوحة.من.قبل.البنوك.
المرخ�صة.العاملة.في.المملكة.وتوزيعها.ح�صب.القطاعات.للفترة.)1964-.2012(.)مليون.دينار(

التجارة.االن�صاءاتاالجمايلال�صنة
خدمات.ال�صناعةالعامة

النقل
خدمات.
اأخرىالتعدينالزراعة�صياحةمالية

196429.22.214.43.32.60.20.80.90.21.5
196533.32.417.14.32.30.11.00.70.01.6
196639.03.320.34.72.20.31.00.60.01.7
196738.95.017.44.21.80.21.10.80.03.4
196841.06.117.14.01.80.21.00.70.04.0
196945.47.119.14.01.60.21.00.70.15.6
197045.511.216.94.02.40.21.00.60.71.5
197146.910.519.03.92.60.20.90.80.72.0
197250.610.721.54.42.40.30.90.80.31.8
197361.814.425.15.92.20.61.42.00.41.6
197485.019.530.310.15.30.71.53.80.42.6
1975126.731.551.414.93.40.41.83.60.34.7
1976207.150.081.621.87.80.62.55.20.313.6
1977244.065.881.426.611.10.63.48.30.215.6
1978332.8100.6100.536.68.41.26.612.71.719.3
1979465.1151.0134.256.513.04.89.717.44.017.1
1980563.9180.8167.068.714.58.711.817.24.420.3
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1981721.3201.0225.882.423.39.415.919.46.831.5
1982887.2216.8284.998.532.919.620.524.614.141.2
19831030.9271.3276.7118.450.525.625.725.620.543.0
19841184.8324.0296.1142.458.529.623.725.627.450.9
19851274.4331.6308.5157.264.026.929.826.332.153.2
19861395.4353.7338.7176.749.429.237.532.744.353.4
19871513.0358.2363.7175.338.831.532.540.045.464.5
19881634.0374.5402.5188.252.029.327.047.133.361.4
19891729.2399.1391.5219.742.931.330.847.419.375.7
19901863.5422.7407.8224.645.545.533.353.712.3110.8
19911965.8436.3465.9245.365.535.631.849.85.2110.1
19922218.3463.2525.1265.854.048.837.354.420.0160.8
19932741.3458.1631.8329.665.0174.832.865.456.2884.0
19943248.4687.0798.6419.9198.3175.338.175.551.7653.5
19953705.7757.4970.4494.8195.6159.546.475.753.5752.6
19963920.3777.81035.7505.9200.3156.453.679.5104.7792.0
19973979.7775.21064.5503.9217.7154.170.093.386.6794.2
19984285.3791.41104.7615.9223.6161.2108.7115.385.9855.6
19994466.0758.71127.0663.3197.0174.0140.5117.3102.9953.3
20004546.5744.91112.5683.4134.2152.8155.2128.0100.71094.8
20014948.9728.91206.1728.6132.1150.9171.0105.577.71321.7
20025130.0764.91250.9789.8163.6139.7173.5102.995.31299.7
20035262.4804.51327.3801.4166.6133.1172.898.878.01330.9
20046189.2953.21472.9895.3174.197.2154.9113.677.71756.0
20057744.31162.11585.0981.6219.6176.1181.2110.956.52717.2
20069761.91560.81916.61093.1291.0242.1195.1140.942.83642.2
200711295.61942.12434.71348.1352.3390.1255.8156.265.73616.9
200813044.32293.12897.51597.6370.5437.7366.6210.048.33952.7
200913317.22582.53195.41631.2453.1434.1427.9231.260.23392.1
201014451.43167.73594.01929.0484.1408.3457.3211.855.43093.8
201115851.23463.63779.02297.2531.6430.5493.7229.279.53411.6
201217817.03782.83780.32585.4552.7490.7482.2264.573.63799.4

الم�صدر:.بيانات.�صنوية/.البنك.المركزي.االأردني.
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تطور.قطاع.العقار.في.االأردن

)�لأر�س،  باأ�سكالها  �لعقار  موجود�ت  جميع  يعني  العقار  �صوق. مفهوم. �إن 
خالل  من  �لمتد��لة  زر�عــة(  تجارة،  �سناعة،  )�إقامة،  ���ستخد�ماتها  �لبناء( 

�لبيع �أ� �ل�سر�ء في د�ئرة �لم�ساهمة ��لأر��سي �لأردنية. 

�قد �سهد �لأردن خالل �ل�سنو�ت �لع�سرين �ل�سابقة تطوًر� عمر�نًيا ��إن�سائًيا 
���سًعا، �أدى �إلى تز�يد ن�ساط �لتد��ل في �لعقار�ت )�لأر��سي ��لم�ساكن( ب�سكل 
��لأبنية  ��لم�ساكن  �لأر��سي  على  �لإنفاق  تز�يد  من  تبعه  �ما  �ملحوظ،  كبير 

�لعامة. 

�قد جعلت �لحركة غير �لم�سبوقة في بيع ��سر�ء �لأر��سي ��لعقار�ت من 
�سوق �لعقار �لأكثر ن�ساًطا من بين �لقطاعات �لقت�سادية �لأخرى، مما دفع بكثير 
�لقطاع  هذ�  في  �ل�ستثمار  �إلى  ��لعرب  �لأردنيين  ��لم�ستثمرين  �لمدخرين  من 
�زيادة �لهتمام به، حيث بلغ حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني خالل �لفترة 
1990-2008 ما يقارب )35( مليار دينار �أردني. �إل �أن �أزمة �لئتمان �لعالمي 
�لمو�د  �أ�سعار  هبطت  ما  بعد  �ذلــك  �لإن�ساء�ت  حتى  �سيء  كل  �أ�سعار  �سغطت 
ا �لنفط، مما خف�س كلف �لإن�ساء�ت �لعمر�نية. كما �نعك�ست  �لأ�سا�سية �خ�سو�سً
�لأزمة �لعالمية على توجهات �لبنوك �لأردنية في تمويل �لقر��س �ل�سكنية خ�سية 
�نح�سار �ل�سيولة مما دفعها �إلى �أن تعيد �لنظر في �سيا�ساتها �ل�سابقة ��أ�سبحت 
تختار �لمقتر�سين �لم�ستوفين ل�سر�ط �لأقر��س بن�سبة 100%. �يظهر �لجد�ل 

رقم )2( حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني لالأعو�م 2012-1990
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جدول.رقم.)2(.حجم.التداول.في.�صوق.العقار.االأردني.)2012-1990(

حجم.التداول.ال�صنة
)مليون.دينار(

ن�صبة.النمو.
)%(

1990478-
1991568%18.8
1992723%27.3
1993803%11
1994866%19.8
19951063%22.7
19961013%-.4.7
1997949%-6.3
1998847%-.10.7
1999836%-.1.3
2000900%7.6
20011100%22.2
20021200%9
20031300%8.3
20042000%54
20053500%75
20065200%48.5
20075600%7.7
20085974%6.6
20094746
20105979
20116430
20125283
املجموع

الم�صدر:.دائرة.الم�صاحة.واالأرا�صي،.تقارير.مختلفة..

�ُيرِجع خبر�ء �قت�ساديون �م�ستثمر�ن محليون �عرب زيادة �لنمو في �سوق 
�لعقار لأ�سباب عدة �أهمها )�سيدم ماأمون، 2008(

)فل�سطين  �بالتحديد  �لمنطقة  في  �ل�سيا�سية  �لأ��ساع  ��ستقر�ر  عدم   .1
��لعر�ق( �إ�سافة للتهديد�ت �لتي تتلقاها �سوريا ��إير�ن، مما جعل �أبناء 

هذه �لد�ل يبحثون عن مكان �آمن ل�ستقر�رهم. 
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2. �نخفا�س �أ�سعار �لفو�ئد على �لقر��س �ل�سكنية ن�سبًيا. 
3. �رتفاع حجم تحويالت �لأردنيين �لمغتربين. 

4. �جود بيئة ��ستثمارية �آمنة �بنية تحتية متميزة في �لأردن. 
من  �لمزيد  توفر  �إلى  �أدى  مما  �لنفط،  �أ�سعار  في  �لم�ستمرة  �لزيادة   .5

�ل�سيولة في د�ل �لخليج �لعربي. 

�أن حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني يعتبر جزء ل يتجز�أ من  �حيث 
حجم  �أثر  �معرفة  معمقة  در��سة  در��سة  يتوجب  فاإنه  �لأردنــي،  �لقت�ساد  بيئة 

�لئتمان �لم�سرفي على تطوره. 

االإطار.النظري.للدرا�صة
�أحد  �أ�  ككل  �لقت�سادي  ��لنمو  �لم�سرفي  �لئتمان  بين  عالقة  �جود  �إن 
قطاعات �لقت�ساد يبد� غير قابل للجدل، �لكن �لق�سية �لتي ل تز�ل قابلة للنقا�س 
هي �تجاه �لعالقة �ل�سببية. �لعديد من �لباحثين تنا�لو هذه �لق�سية فمنهم من 
يلي ملخ�س لهذه  �سلبية. �فيما  �لعالقة  �أن  له  تبين  �إيجابي �منهم من  �أنه  �أكد 

�لأدبيات:

• اأواًل:.الدرا�صات.العربية
-.درا�صة.عبد.العال.�صيرين.)2009(.بعنوان.تاأثير.تطور.االأ�صواق.المالية.والم�صارف.

على.النمو.االقت�صادي.في.عينة.من.دول.ال�صرق.االأو�صط.و�صمال.اإفريقيا
هدفت �لدر��سة �إلى �ختبار �لعالقة بين تطور �لقطاع �لمالي ��لم�سرفي 
من جهة ��نعكا�ساته على �لنمو �لقت�سادي من جهة �أخرى، �ذلك ل�ست د�ل 
�عمان،  ��لمغرب،  �لأردن،  هي:  �إفريقيا  ��سمال  �لأ��سط  �ل�سرق  منطقة  من 
�عتمدت  حيث   .)2007-1987( �لفترة  �سمن  �ذلك  �تركيا  �م�سر  �تون�س، 
�لمختلفة  جو�نبه  من  �لمالي  �لتطور  در��سة  على  جوهرها  في  �لدر��سة  هذه 
�لم�سرفي،  �لئتمان  ن�سبة  ��ستخد�م  خالل  من  �لقت�سادي  بالنمو  �عالقته 
�ن�سبة ر�أ�س �لمال، �ن�سبة �لقيمة �لمتد��لة �ن�سبة معدل �لد�ر�ن. ��ظفت لهذ� 
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�لنتائج �ن جميع مقايي�س  ��أظهرت   .)GMM( للعز�م  �لعام  �لنموذج  �لغر�س 
�لتطور �لمالي ��لم�سرفي ذ�ت دللة �ح�سائية �توؤثر على �لنمو �لقت�سادي. 
من جهة �أخرى، �أظهر �لنموذج �لمعدل باأن ن�سبة �لئتمان �لم�سرفي ذ�ت تاأثير 
�سلبي على �لنمو �لقت�سادي، مم ي�سير �لى �سعف �لنظام �لمالي �عدم قدرته 
�إفريقيا  ��سمال  �لأ��سط  �ل�سرق  ب�سكل فعال في معظم د�ل  �أد�ء �ظائفه  على 

�بالأخ�س في �لد�ل �لعربية. 

النمو. على. الم�صرفي. االئتمان. اأثــر. بعنوان. .)2008( نوف. العجران،. درا�صة.  -
االقت�صادي.في.المملكة.العربية.ال�صعودية

هدفت �لدر��سة �إلى تحليل �أثر �لئتمان �لممنوح من �لبنوك �لتجارية في 
للفترة  �لنفطي  غير  �لجمالي  �لمحلي  �لناتج  على  �ل�سعودية  �لعربية  �لمملكة 
د�لة  من  مكون  قيا�سي  نموذج  ��ختبار  بناء  �ذلك عن طريق   )2005  -1970(
متجه  �جود  �إلى  �لدر��سة  �تو�سلت   .)Cobb-Douglas( د�غال�س  كوب  �لإنتاج 
�حيد للتكامل �لم�سترك، �بالتالي عالقة تو�زنية طويلة �لأجل بين �جمالي �لناتج 
�لمحلي غير �لنفطي ��لمتغير�ت �لم�ستقلة )�لعاملين في �لقطاع �لخا�س، ر�أ�س 
�لمال للقطاع �لخا�س، ��لئتمان �لم�سرفي �لممنوح للقطاع �لخا�س(. كما بينت 
�لدر��سة �أنه في كل �سنة ت�سحح ما ن�سبته )0.42( من �نحر�ف �لناتج �لمحلي 

�لإجمالي غير �لنفطي عن �لم�ستوى �لتو�زني في �لأجل �لطويل. 

لتمويل. الم�صرفي. االئتمان. تاأثير. بعنوان. .)2005 خالد،. )القدير. درا�ــصــة. .-
الواردات.على.الواردات.في.المملكة.العربية.ال�صعودية

�لعربية. للمملكة. �لكلية. �لو�رد�ت. من. �لطلب. د�لة. تقدير. �إلى. �لبحث. هدف.

�ل�سعودية.با�ستخد�م.منهجية �لتكامل.�لم�سترك.�تجزئة.تباين.خطاأ.�لتنبوؤ.�د��ل.

نب�سات.�ل�ستجابة.�لمبنية.على.نموذج.ت�سحيح متجهات.�لخطاأ..�قد.دل.�ختبار.

�لتكامل.�لم�سترك.على.�جود.عالقة.تو�زنية.طويلة.�لأجل.بين �لو�رد�ت.��لناتج.

لتمويل. �لم�سرفي. ��لئتمان. لــلــو�رد�ت. �لن�سبية. ��لأ�سعار. �لإجمالي. �لمحلي.
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�لو�رد�ت..كما.دلت.تجزئة.تباين.خطاأ.�لتنبوؤ.�د��ل.نب�سات.�ل�ستجابة.على.�أهمية.

�لم�سرفي. ��لئتمان. لــلــو�رد�ت،  �لن�سبية. ��لأ�سعار. �لإجمالي،  �لمحلي. �لناتج.

د��ل. ��أ�سارت. �لكلية.. �لــو�رد�ت. د�لة  في. �لتقلبات. تف�سير. في. �لــو�رد�ت. لتمويل.
�لمحلي  �لناتج. في. �لتقلبات. بين. �لطردية. �لعالقة. �إلــى. �ل�ستجابة. نب�سات.
�لإجمالي.��لئتمان.�لم�سرفي.لتمويل.�لو�رد�ت.��لتقلبات.في.�لو�رد�ت، في.حين.
كانت.�لعالقة.عك�سية بين.�لتقلبات.في.�لأ�سعار.�لن�سبية.للو�رد�ت.��لتقلبات.في.

�لو�رد�ت..

تمويل. في. االإ�صالمية. البنوك. دور. بعنوان. .)2005 وحل�س،. )مــقــداد. درا�ــصــة. .-
التنمية.االقت�صادية.في.فل�صطين.

�لتنمية. عمليات. تمويل. في. �لإ�سالمية. �لبنوك. د�ر. بدر��سة. �لباحثان. قام.

�لقت�سادية.في.فل�سطين..�لم.يكتف �لباحثان.بالبيانات.�لمن�سورة.عن.�لم�سارف.

تجميع. تم  �لأ�لية، حيث. �لبيانات. على. كذلك. �لعتماد. �إلى. �سعًيا. بل. �لإ�سالمية.

لهذ�. �سممت. ��ستبانة. عبر. مبا�سرة. �فر�عها. �لإ�سالمية. �لبنوك. من. �لبيانات.

فقط. غــزة. قطاع. في. �لعاملة. �لإ�سالمية. �لبنوك  مــدر�ء. على. ��زعــت. �لغر�س.
�بذلك.فاإن.�لدر��سة.لم.ت�ستمل.على.كل.فل�سطين..�قد.�أكدت.�لدر��سة.�لد�ر.�لذي 
تلعبه.�لبنوك.�لإ�سالمية.في.تمويل.�لتنمية.من.�لناحية.�لنظرية، غير.�أن.�لنتائج.
�لم�سارف. قدرة. عدم. �أكدت. فل�سطين. في  �لإ�سالمية. �لم�سارف. لأثر. �لميد�نية.
�لإ�سالمية.في.فل�سطين.من.�أن.تلعب.هذ�.�لد�ر �رغم.�أن.�لنتائج.ت�سير.�إلى.نجاح.
�لم�سارف.�لإ�سالمية.في.تجميع.�لمدخر�ت.في.فل�سطين، �إل.�أنها.�أكدت.�لف�سل.
�لذريع في.تقديم.�لت�سهيالت.�خا�سة.في.فل�سطين.مما.يت�سمن.�سعف.د�رها.في.

تحقيق.�لتنمية.�لقت�سادية.
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االإ�صالمي. الم�صرفي. التمويل. اأثر. بعنوان. .)2008 )الرفيق،.محمد،. درا�صة. .-

على.بع�س.المتغيرات.االقت�صادية.الكلية.والتنمية.في.الجمهورية.اليمنية.
»درا�صة.تحليلية.قيا�صية«.

على  �لإ�سالمي  �لم�سرفي  �لتمويل  �أثر  على  �لتركيز  �إلى  �لدر��سة  هدفت 
حيث  �ليمنية،  �لجمهورية  في  ��لتنمية  �لكلية  �لقت�سادية  �لمتغير�ت  بع�س 
�أظهرت �لدر��سة �أن هناك �لعديد من م�سادر �لتمويل ب�سكل عام، ��سكل �لتمويل 
�لم�سرفي �لإ�سالمي ب�سكل خا�س �أهمية كبيرة في �لوقت �لحا�سر حيث تمكنت 
تلك �لم�سارف من �لم�ساهمة في تمويل �لعديد من �لقطاعات �لقت�سادية �قد 
�أر�سدة  تطور  في  �إ�سالمية(  بنوك  )�أربعة  �لـبـنوك  تلك  م�ساهمة  ن�سبة  ��سلت 
�لقر��س ��ل�سلفيات بالعملة �لمحلية �إلى 53.8% في �لعام 2007 في حين بلغت 
م�ساهمة �لبنوك �لتجارية �لتقليدية )�ثنا ع�سر بنكا( بنحو 46.2% لنف�س �لعام. 
�قد تو�سلت �لدر��سة �إلى �أن �لم�سارف �لإ�سالمية �لى �أن �لم�سارف �لإ�سالمية 
�أثر  باأن  تبين  حيث  �لم�سر�عات  تمويل  عملية  في  كبيًر�  د�ًر�  تلعب  �أن  يمكنها 
ا كان  �لتمويل على �لناتج �لمحلي �لإجمالي كان �إيجابًيا �ذ� دللة �إح�سائية ��أي�سً
�أثر �لتمويل على �لإنفاق �لحكومي �إيجابي بالإ�سافة �إلى ذلك تبين �أن �لم�سارف 

�لإ�سالمية لها د�ر كبير في عملية �لتنمية �لقت�سادية. 

االئتمان. تاأثير. بعنوان. .)2008( اأحــمــد. المجالي. اأحــمــد،. الــمــالوي. درا�ــصــة. .-

الذاتي. االنــحــدار. نــمــوذج. با�صتخدام. االقت�صادي. الن�صاط. على. الم�صرفي.
المتجه.)VAR(:.درا�صة.حالة.االأردن.)2003-1970(

�لن�ساط  على  �لم�سرفي  �لئتمان  �أثــر  ��ستق�ساء  �إلــى  �لدر��سة  هدفت 
خالل  من  �ذلــك   )2003-1970( �لزمنية  �لفترة  خالل  ــي  �لأردن �لقت�سادي 
تطبيق نموذج �لنحد�ر �لذ�تي �لمتجة على بيانات �سنوية. حيث �ختبر �لباحثان 
متغيرين فقط هما �لناتج �لمحلي �لإجمالي، �لذي يعتبر من �لموؤ�سر�ت �لهامة 
بع�س  �لباحثان  طبق  �لم�سرفي.  ��لئتمان  �لقت�سادي،  �لن�ساط  درجة  لقيا�س 
�لختبار�ت �لرئي�سية في هذه �لدر��سة مثل �ختباري �أكايك ��س�سيو�رتز، �ختبار 



محور العدد: اأثر االئتمان الم�صرفي في نمو قطاع العقار في االأردن )1990 – 2012( 

-.176.- املنتــــدى..265-264

لردة  �ل�ستجابة  د�لة  �إلى  بالإ�سافة  �لتباين،  مكونات  تحليل  لل�سببية،  جرينجر 
�لدر��سة.  بين متغيري  تبادلية  تاأثير  �لدر��سة �جود عالقة  نتائج  �بينت  �لفعل. 
ا �جود قوة تف�سيرية لالئتمان في تف�سير معظم �لتغير�ت في �لناتج  كما تبين �أي�سً
�إيجابي  تاأثير  �لنتائج �جود  �أظهرت  �لمحلي �لإجمالي في �لأردن. �ب�سكل عام، 

�معنوي لالئتمان على �لن�ساط �لقت�سادي �لأردني. 

على. واأثـــره. الم�صرفي. االئتمان. بعنوان. .)1989 عــبــداهلل،. )�صامية،. درا�ــصــة. .-
االإنتاجية.في.االقت�صاد.الليبي

هدفت هذه �لدر��سة �إلى ��ستق�ساء �أثر �لعو�مل �لنقدية )ممثلة بم�ستويات 
�لئتمان �لم�سرفي( على �إنتاجية �لقت�ساد �لليبي خالل �لفترة )1970- 1987( 
���ستخدمت طريقة �لمربعات �ل�سغرى في �لتحليل �لقيا�سي للنموذج �لم�ستخدم 
من نوع كوب – د�غال�س، �خل�ست �لدر��سة �إلى �أن م�ساهمة �لئتمان في �لناتج 

�لمحلي �لإجمالي كانت موجبة. 

-.درا�صة.)الجالودي،.ب�صام،.2001(.االئتمان.الم�صرفي.في.االأردن.واأثره.على.
اال�صتثمار.للفترة.)1979-.1997(

هدفت هذه �لدر��سة �إلى ��ستق�ساء �أثر �لئتمان �لم�سرفي على �ل�ستثمار 
�لمربعات  طريقة  تطبيق  تم  حيث   ،)1997  -1979( �لفترة  خالل  �لأردن  في 
�ل�سغرى على نموذج قيا�سي خطي، �تبين من خالل �لدر��سة �أن �ل�ستثمار يتاأثر 

�إيجابًيا بم�ستويات �لئتمان �لم�سرفي. 

االئتمان. دور. بعنوان. الر�صول،.عماد،.2005(،. ال�صالم.وعبد. درا�صة.)نفد،.عبد. .-

الم�صرفي.في.تمويل.قطاع.ال�صياحة.في.الجماهيرية.العظمى.درا�صة.قيا�صية.

تحليلية.على.االئتمان.الم�صرفي.لقطاع.ال�صياحة.خالل.الفترة.)2003-1984(،.
�إلى �لتحقق من د�ر �لئتمان �لم�سرفي في تمويل قطاع  هدفت �لدر��سة 
��أظهرت   .)OLS( �ل�سغرى  �لمربعات  طريقة  با�ستخد�م  ليبيا  في  �ل�سياحة 
لقطاع  �لممنوح  �لم�سرفي  �لئتمان  بين  موجبة  طردية  عالقة  �جود  �لدر��سة 
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في  تحدث  �لتي  �لتغير�ت  من   %  98 ��أن  لل�سياحة،  �لمحلي  ��لناتج  �ل�سياحة 
�لناتج �لمحلي لقطاع �ل�سياحة يمكن تف�سيره بالتغير�ت �لتي تحدث في �لئتمان 
�لم�سرفي �لممنوح له. ��أنه كلما ز�د �لئتمان �لم�سرفي �لممنوح لقطاع �ل�سياحة 
بـ 100 مليون دينار يزيد �لناتج �لمحلي لقطاع �ل�سياحة بـ 1158.2 مليون دينار. 

• ثانًيا.الدرا�صات.االأجنبية
 Money, Credit, بعنوان. .)Blinder and Stiglitz, 1983( درا�ــصــة. .-

Constraints, and Economic Activity

)ممثاًل. �لم�سرفي. �لئتمان. بين. �لعالقة. بيان. �إلى. �لدر��سة. هذه. هدفت.

�لمحلي. بالناتج. ممثاًل. �لقت�سادي  ��لن�ساط. �لتجارية(. �لبنوك. باحتياطيات.

�لإجمالي �لأمريكي خالل.�لفترة )1952- 1981( ��عتمدت.ب�سكل �أ�سا�سي.على.
تقدير.�لنحد�ر.�لمتعدد، �خل�ست.�إلى.�أن.هنالك.�أثرً�.�إيجابًيا.لهذه.�لحتياطيات 

على.�لناتج.�لمحلي.�لإجمالي.�لأمريكي..

 Crdit Rationing and بعنوان )Afonso and Aubyn, 1998(.درا�صة.-
Monetary Transmission, Evidence for Portugal

�لن�ساط. فــي. �لم�سرفي. �لئــتــمــان. �أثــر. بيان  �إلــى. �لــدر��ــســة. هــذه. هدفت.

�لقت�سادي.في.�لبرتغال.خالل.�لفترة )1970- 1997( �ذلك.با�ستخد�م.نموذج.

على. �لم�سرفي. �لئتمان  تاأثير. �إيجابية. �إلى. �تو�سلت. �لمتجة.. �لذ�تي. �لنحد�ر.
�لم�سرفي  لالئتمان. تف�سيرية. قوة. �جود. �بينت. �لبرتغالي،  �لقت�سادي. �لن�ساط.

في.تف�سير.�لرقم.�لقيا�سي.�ل�سناعي.كمتغير.ممثل.للن�ساط.�لقت�سادي..

 Stock Prices and Bank بعنوان  )Ibrahim Mansoor, 2006( درا�صة  .-
Loan Dynamics in a Developing Country: The Case of Malaysia

ب�ستة متغير�ت،  �لمتجة  �لذ�تي  �لدر��سة نموذج �لنحد�ر  ��ستخدمت هذه 
�بينت نتائجها �أن �لقر��س �لمقدمة من قبل �لبنوك �لتجارية في.ماليزيا ل توؤدي 

�إلى زيادة �لناتج �لحقيقي. 
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 Economic بعنوان )Friedman B. M. And Kuttner 1993( درا�صة.-
 activity and the short term credit markets

هدفت �لدر��سة �إلى قيا�س �أثر �لتقلبات في حجم �لئتمان �لم�سرفي في 
با�ستخد�م  �ذلك  �لإجمالي  �لمحلي  �لناتج  في  �لتقلبات  على  �لمتحدة  �لوليات 
نموذج �لنحد�ر �لذ�تي �لمتجه )VAR(، �خل�ست �لدر��سة �إلى �أن �لتقلبات في 
عن  م�سوؤ�لة  �لو�قع  في  كانت  �لمتحدة  �لوليات  في  �لم�سرفي  �لئتمان  حجم 

�لتقلبات في �لناتج �لمحلي �لجمالي. 

 Bank credit and economic activity بعنوان )Iman Sharif, 2010( درا�صة.-
هدفت هذه �لدر��سة �إلى قيا�س تاأثير تقلبات �لئتمان �لم�سرفي على �لن�ساط 
�لبر�زيل،  )�لأرجنتين،  ��لنامية  �لمتقدمة  �لبلد�ن  من  �لعديد  في  �لقت�سادي 
فنز�يال، �أند�ني�سيا، �لهند، ماليزيا، تايلند، �أ�ستر�ليا، نيوزيلند�، بلجيكا، فرن�سا، 
�إفريقيا  �جنوب  �تركيا  ��ليابان  �لمتحدة  ��لمملكة  �إ�سبانيا  �ألمانيا،  �إيطاليا، 
�لذ�تي  �لنحد�ر  نموذج  �لدر��سة  ���ستخدمت  �لأمريكية(.  �لمتحدة  ��لوليات 
�لمتجه )VAR( ��أظهرت �لدر��سة باأن تقلبات �لئتمان �لم�سرفي هي �لم�سوؤ�لة 

عن �ل�سطر�بات في �لناتج �لمحلي �لإجمالي في عينة بلد�ن �لدر��سة. 

 Bank بــعــنــوان   )Oluitan Roseline Oluwatoy, 2012( درا�ــصــة  .-
Credit and Economic Growth: Evidence from Nigeria

حفز  في  �لحقيقي  �لم�سرفي  �لئتمان  �أهمية  على  �لدر��سة  هذه  ركزت 
نمو �لناتج �لحقيقي لنيجيريا. ��أظهرت �لدر��سة �إلى �أن �ل�سادر�ت ب�سكل عام 
توؤثر �سلبا على �لئتمان. �مع ذلك، ففي �لوقت �لذي �أظهر �أن �سادر�ت �لنفط 
توؤثر �سلبا على �لئتمان، فان �ل�سادر�ت غير �لنفطية لديها عالقة �إيجابية مع 
�لئتمان. كما بينت نتائج �لدر��سة �أن �لئتمان �لم�سرفي يرتبط ب�سكل �إيجابي 
�لنفتاح  مع  �ثيًقا  �رتباًطا  كذلك  �يرتبط  ��لــو�رد�ت.  �لمال  ر�أ�ــس  تدفقات  مع 

�لقت�سادي على �لتجارة �لد�لية �تدفقات ر�أ�س �لمال غير �لنفطية. 
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-.درا�صة )Demetriades O. P. , & Hussein A. K. , 1996( بعنوان
 Does Financial Development Cause Economic Growth?

في  �لقت�سادي  �لنمو  على  �لتمويل  �أثر  من  �لتحقق  �إلى  �لدر��سة  هدفت 
تقنية  با�ستخد�م  بين عامي 1960 �1990�ذلــك  نموً�  �لأقل  �لد�ل  16 د�لة من 
�ل�سل�سلة �لزمنية. �تبين للباحثان �جود عالقة في �لمدى �لطويل بين موؤ�سر�ت 
بينما  بلدً�.  �لإجمالي في 13  �لمحلي  �لناتج  �لفرد من  �ن�سيب  �لمالية  �لتنمية 
كانت �ل�سببية ثنائية �لتجاه في �ستة بلد�ن ��ل�سببية �لعك�سية في �ستة بلد�ن في 
حين لم تظهر �أي دليل على �لعالقة �ل�سببية بين �لمتغير�ت في جنوب �إفريقيا. 

بعنوان   )Josephine Nwanyanwu Onyinyechi, 2010( درا�صة  .-
An Analysis of Banks Credit on the Nigerian Economic Growth

�لقت�سادي  �لنمو  على  للبنوك  �لئتمانية  �أثر  تقييم  �إلى  �لدر��سة  هدفت 
في نيجيريا با�ستخد�م �لود�ئع �لمالية كدر��سة حالة. ��سعت على �جه �لتحديد 
لمعرفة �إجمالي �لئتمان �لمحلي للبنوك ��إيد�ع �لأمو�ل �لتي ت�سخ في �لقت�ساد 
�لمحلي  بالناتج  ممثاًل  �لبالد  في  �لقت�سادي  �لنمو  على  ��أثــرهــا  �لنيجيري 
�لدر��سة  نتائج  �ل�سغرى. �ك�سفت  �لمربعات  تقنية  با�ستخد�م  �لإجمالي. �ذلك 
�لمحلي  لالقت�ساد  �لم�سرفي  �لئتمان  من  �لحدية  �لإنتاجية  معامل  �أن  �إلــى 
يوؤثر  لم  �لم�سرفي  �لئتمان  �أن  يعني  �هذ�  �أهمية.  ذ�ت  غير  �لكن  �إيجابي  هو 
�أ��ست  �لأخير. في �سوء ذلك،  لهذ�  �لكفاية  فيه  بما  �لإنتاجية  �لقطاعات  على 
�لورقة �أن �لبنوك ينبغي �أن تكون على ��ستعد�د لإعطاء كل من �لقر��س ق�سيرة 
�طويلة �لأجل لأغر��س �إنتاجية، �هذ� �سوف يوؤدي في نهاية �لمطاف �إلى �لنمو 
�ساأنها  من  �لتي  �لمبا�سرة  �لئتمانية  �لرقابة  �عتماد  ينبغي  ا  ��أي�سً �لقت�سادي. 
�أن تكون مفيدة للقطاع �لإنتاجي لالقت�ساد مثل قطاعات �ل�سناعات �لتحويلية 

��لزر�عة. 
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منهجية.الدرا�صة
�لقت�سادية.  �لأن�سطة  على  �لم�سرفي  �لئتمان  �أثر  تحليل  طرق  تعددت 
نفد،  �لجالودي،  )�سامية،  در��سة  مثل  �ل�سغرى  �لمربعات  طريقة  كا�ستخد�م 
JOSEPHINE( �إل �أن ��ستخد�م نموذج �لنحد�ر.�لذ�تي.�لمتجه (VAR) ��لذي 

يعتبر.  )Iman، Friedman، Ibrahim، Afonso )�لمال�ي،  من  كل  ��ستخدمه 

�لقت�سادية. �لمتغير�ت. بين  �لتفاعالت. لدر��سة. �لحديثة. �لقيا�سية. �لنماذج. من.

�لكلية..حيث.يتم.في.هذ�.�لنموذج.كتابة.كل.متغير.من.متغير�ت.�لدر��سة كد�لة.

في. �لأخــرى. �لمتغير�ت. �بقيم. �ل�سابقة. �لفتر�ت. في. نف�سه. �لمتغير. بقيم. خطية.

�لنموذج.في �لفتر�ت.�ل�سابقة..�كل.ما.يلزم.في.هذ�.�لنموذج.هو.تحديد.متغير�ت.
�لدر��سة.�تحديد.عدد.فتر�ت �لتباطوؤ.�لزمني.فقط..

�يمتاز.نموذج (VAR) عن.غيره.في.�أنه.يتطلب.�أقل.ما.يمكن.من.�لمتطلبات.

عند.�ختيار.�لمتغير�ت..حيث.�أن.�أن�سار.هذ�.�لنوع.من.�لنماذج.�لقيا�سية.يقتنعون.

باأن.�لنظرية.�لقت�سادية ربما.ل.تكون.قادرة.على.تحديد.�لمتغير�ت.�لقت�سادية.
�لمطلوبة.بال�سكل.�لدقيق..

 (VAR) عليه فاإن هذه �لدر��سة �ست�ستخدم نموذج �لنحد�ر.�لذ�تي.�لمتجه�
لمتغريين هما متغير حجم �لئتمان �متغير حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار �لأردني 
 (VAR) �لمتجه  �لذ�تي. �لنحد�ر. نموذج  �لقت�سادي.  للن�ساط  ممثل  كمتغير 

�سيختزل على �لنحو �لآتي:

EXi.=.β0.+.β1.CF.i.+.Ui.…………………..)1(

حيث �إن:
EX.i: نمو قطاع �لعقار �لمتمثل بحجم �لتد��ل في �سوق �لعقار. 

CFi: حجم �لئتمان �لم�سرفي. 

β1 ، β0: معلمات �لنموذج �لقيا�سي �لمطلوب تقديرها. 

Ui: حد �لخطاأ �لع�سو�ئي. 
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�لإح�سائية. بالرزمة. �ل�ستعانة. تم. �لنموذج. هذ�. نتائج. على. �للح�سول.
 Regression of Time).لإجر�ء.�لتحليل.�لقيا�سي..كما.�أنه.تم.�أجر�ء.(RATS)

Series Analysis)�لختبار�ت.�لتالية:.�ختبار.�أكايك.��ختبار.�س�سيو�رتز.لختيار.

�لتباين،  مكونات. لل�سببية، تحليل. جرينجر. �لزمني، �ختبار. �لتباطوؤ. فتر�ت. عدد.
�د�لة.�ل�ستجابة.لردة.�لفعل..

تحليل.نتائج.الدرا�صة
اأواًل:.تحليل.النموذج.القيا�صي.للدرا�صة

نموذج  با�ستخد�م  �لعقار  قطاع  نمو  في  �لم�سرفي  �لئتمان  �أثر. لقيا�س 
للفترة  �لأردن  لحالة  تحليلية  قيا�سية  در��سة   :(VAR) �لذ�تي  �لنحد�ر  متجه 

)1990-2012(، ��ستخدمنا لهذ� �لغر�س �لنموذج �لقيا�سي �لآتي:

EXi.=.β0.+.β1.CF.i.+.Ui …….. )1(

حيث �أن:
EX.i: نمو قطاع �لعقار �لمتمثل بحجم �لتد��ل في �سوق �لعقار. 

CFi: حجم �لئتمان �لم�سرفي. 

β1، β0: معلمات �لنموذج �لقيا�سي �لمطلوب تقديرها. 

Ui: حد �لخطاأ �لع�سو�ئي. 

��ستخد�م  تم   ،)1( رقم  �لعالقة  في  ــو�رد  �ل �لقيا�سي  �لنموذج  �لتحليل 
�لتقدير   ،(VAR) Vector Auto Regressive �لذ�تي  �لنحد�ر  �أ�سلوب متجه 
�لمربعات  طريقة  �لغر�س  لهذ�  ��ستخدمنا  �ل�سابق  �لقيا�سي  �لنموذج  معلمات 

 .(OLS) ل�سغرى �لعتيادية�

�للتحقق من �سالحية �لنموذج �لقيا�سي �لو�رد في �لعالقة رقم )1(، ينبغي 
�إجر�ء بع�س �لختبار�ت �لقيا�سية ��لإح�سائية قبل �إجر�ء عملية تقدير معلمات 

�لنموذج، �هي على �لنحو �لآتي:
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Causality Test.:1-.اختبار.ال�صببية
�لمتغير�ت،  بين  �ل�سببية  �لعالقة  نوع  لتحديد  �ل�سببية  �ختبار  ي�ستخدم 
�هل هي �أحادية �لتجاه �أم ثنائية، �أ� �أنه لي�س هناك عالقة �سببية بين متغير�ت 
�لتي  )جرينجر(. �سببية. �ختبار  ��ستخد�م  تم  �لغر�س  هذ�  �لتحقيق  �لدر��سة، 
�أ�سهل �ختبار�ت  من  (F). �يعد �ختبار �سببية.)جرينجر(. تعتمد على �ح�ساءة 
�ل�سببية �ل يتطلب �سل�سلة زمنية كبيرة. ��لجد�ل رقم )1( يو�سح نتائج �ختبار 
)جرينجر(.لل�سببية بين نمو قطاع �لعقار �لمتمثل بحجم �لتد��ل في �سوق �لعقار 

 :(CF) حجم �لئتمان �لم�سرفي� ،(EX)

الجدول.)1(:.نتائج.اختبار.)جرينجر(.لل�صببية
قيمة.)F(.املح�صوبةمعامل.التحديد.)R2(اجتاه.العالقة�صكل.الدالة

EX =.f )CF(CF→EX0.899**  187.686

 CF =.f)EX(EX→CF0.899**  187.686

يت�سح من �لنتائج �لو�ردة في �لجد�ل )1(، باأن �تجاه �ل�سببية هو من حجم 
(EX)، �بالعك�س،  (CF) �إلى حجم �لتد��ل في �سوق �لعقار  �لئتمان �لم�سرفي 
يوؤكد  �إن ما  �ل�سببية بين �لمتغيرين هي ثنائية �لتجاه،  باأن �لعالقة  �هذ� يعني 

ذلك قيم (F) �لمح�سوبة في �لحالتين �هي معنوية عند م�ستوى �لدللة )%1(. 

:(VAR).2-.نتائج.تقدير.معلمات.النموذج.القيا�صي با�صتخدام.متجه.االنحدار.الذاتي

بعد �أن تم �لتحقق من �ختبار �ل�سببية، �أ�سبح بالإمكان تطبيق نموذج.متجه.
االنحدار.الذاتي.(VAR) لتقدير معلمات �لنموذج �لقيا�سي للدر��سة ��لو�رد في 

�لعالقة )2( �لآتية: 

EX t = β0.+.β1.CF t-1.+.β2.CF t-2 +.Ui .…………………..)2(



د..اأحمد.الع�صاف

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.183.-

��لجد�ل رقم )2( يو�سح نتائج تقدير معلمات �لنموذج �لقيا�سي:

(OLS).الجدول.)2(:.نتائج.تقدير.معلمات.النموذج.القيا�صي.با�صتخدام.طريقة 
 Sig.t-testStd. ErrorCoefficients (β i(Variables

0.366575.596 210.685Constant )β0(
-.0.1971.086- 0.214CF t-1

0.2890.931 0.269CF t-2
0.000--** .40.464F ratio

---0.888.Adj..R2

--- 16.266Akaike AIC
--- 16.514Schwarz SC

يت�صح.من.النتائج.الواردة.في.الجدول.)2(.ال�صابق،.ما.ياأتي:
1. �سالحية �لنموذج �معنويته، �إن ما يدعم ذلك قيمة )F( �لمح�سوبة ��لبالغة 
)0.000( هي  �لبالغة   )Sig.( �لدللة �لإح�سائية  �إن قيمة  )40.464( �كذلك 
�أقل من م�ستوى �لمعنوية )1%(. �هذ� يعني �أ�سبح بالإمكان قيا�س �أثر حجم 
�لئتمان �لم�سرفي )CF( في نمو قطاع �لعقار بالأردن �لمتمثل بحجم �لتد��ل 
�لنموذج  �عتماد  بالإمكان  �أ�سبح  �كذلك  جهة،  من   )EX( �لعقار  �سوق  في 

لإغر��س �لتنبوؤ بنمو قطاع �لعقار في �لأردن من جهة ثانية. 
2. تاأكد ثبوت معنوية معامل �نحد�ر )β1( حجم �لئتمان �لم�سرفي )CF(، �إن ما 
يدعم ذلك قيمة )t( �لمح�سوبة ��لبالغة )13.699( �كذلك �أن قيمة �لدللة 
�لإح�سائية ).Sig( �لبالغة )0.000( هي �أقل من م�ستوى �لمعنوية )1%(. �هذ� 
يعني يوجد �أثر ذ� دللة �إح�سائية لحجم �لئتمان �لم�سرفي )CF( في نمو 
عند   ،)EX( �لعقار  �سوق  في  �لتد��ل  بحجم  �لمتمثل  بــالأردن  �لعقار  قطاع 

م�ستوى �لمعنوية )%1(. 
�لئتمان  حجم  �أن  �إلــى   )0.888( �لبالغة   )R2( �لتحديد  معامل  قيمة  ت�سير   .3
�لم�سرفي )CF( يف�سر ما ن�سبته )88.8%( من �لتغير�ت �لحا�سلة في حجم 
�لتد��ل في �سوق �لعقار )EX(، �أما �لن�سبة �لمتبقية ��لبالغة )11.2%( فاإنها 

تعزى �إلى متغير�ت �أخرى لم يت�سمنها �لنموذج �لقيا�سي. 
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�ل�سل�سة �لزمنية من  �إلى خلو بيانات   )D. W( – ��ت�سون  4. ت�سير قيمة د�ربن 
م�سكلة �لرتباط �لذ�تي، �إن ما يدعم ذلك قيمة )D. W( �لمح�سوبة ��لبالغة 
�جود  منطقة عدم  �سمن  تقع  �لمح�سوبة   )D. W( قيمة  باأن  يعني  �هذ�   ،)0.702(

�رتباط ذ�تي، �أي �أن )du < D. W < 4-du( حبث �أن 
عند م�ستوى �لمعنوية )%1(. 

�على �فق �لنتائج �ل�سابقة، يكون �لنموذج �لقيا�سي �لتنبوؤي على �لنحو �لآتي:
EX t = 210.685.- 0.214.CF t-1.+.0.269 CF t-2

حيث �أن:
EX.i: نمو قطاع �لعقار �لمتمثل بحجم �لتد��ل في �سوق �لعقار 

CF t-2 ,CF t-1: حجم �لئتمان �لم�سرفي ل�سنو�ت �سابقة

ثانًيا:.مناق�صة.النتائج
�أ�سفرت نتائج تقدير �لنموذج �لقيا�سي للدر��سة عن �لآتي: 

1. �ت�سح باأن متغير�ت �لدر��سة )EX, CF( �ساكنة )م�ستقرة( عند �أخذ �لفرق 
�أ�سلوب  ��ستخد�م  �إمكانية  يعني  )1%(، مما  �لدللة  م�ستوى  �على   )2( �لثاني 

متجه �لنحد�ر �لذ�تي )VAR( في �لدر��سة. 
2. �أن �تجاه �ل�سببية هو من حجم �لئتمان �لم�سرفي )CF( �إلى حجم �لتد��ل في 
�سوق �لعقار )EX( �بالعك�س، �هذ� يعني باأن �لعالقة �ل�سببية بين �لمتغيرين 
هي ثنائية �لتجاه. �عليه فاإن للعالقة �ل�سببية بين حجم �لئتمان �لم�سرفي 
�إيجابي على نمو قطاع  تاأثير   ،)EX( �لعقار  �لتد��ل في �سوق  )CF(، �حجم 

�لعقار في �لأردن. 
3. يوجد �أثر ذ� دللة �إح�سائية لحجم �لئتمان �لم�سرفي )CF( في نمو قطاع 
)EX(، عند م�ستوى  �لعقار  �لتد��ل في �سوق  �لمتمثل بحجم  بالأردن  �لعقار 
�لمعنوية )1%(. �هذ� يعني باأن حجم �لئتمان �لم�سرفي )CF( ي�ساهم ب�سكل 

كبير في نمو قطاع �لعقار بالأردن. 
�أ�سبح  �لدر��سة،  لهذه  �لقيا�سي  �لنموذج  �سالحية  من  �لتحقق  تم  �أن  بعد   .4

بالإمكان من تطبيقه لإغر��س عملية �لتنبوؤ بنمو قطاع �لعقار بالأردن. 

1.018 < D. W < 2.982
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تاأثير البعد »الجيو�صيا�صي« في االأمن االإقليمي العربي 
)العراق نموذًجا(

دة..نادية.�صعد.الدين*

المقدمة
��ستدعت �لتطور�ت �لأ�ّسية في �لعالقات �لد�لية، خالل �ل�سنو�ت �لأخيرة، 
على  �أ�،  »باأفولها«،  قباًل  ��ستقر  ما  غد�ة  �ل�سيا�سية،  للجغر�فيا  معتبًر�  ح�سوًر� 
�سها تاريخًيا برد�ء »�لت�سبيك«  �لأقل، »ركودها«، بعدما �أّرخت مفهوًما تقليدًيا تلبَّ
�لعالئقّي �لمكاني- �ل�سيا�سّي، د�ن مبارحته تماًما، �سوب ��ستالل منظور �سمولّي 

لمتغير�ت حقلها �لفكري، �محدد�ت �لمفاعيل �لد�لية ��لإقليمية �لمتد�خلة.
�قد طالت ديناميات �لتغيير، �لتي �أ�سابت هيكل �لقوى ��ل�سيا�سة �لد�لية، 
ز »�لجغر�فيا« نف�سه، �إز�ء نظام كونّي يتَّ�سم بالت�سابك، �لقت�سادي ��ل�سيا�سي  حيِّ
��لقاطعة  �لعولمة  �لعابرة لحد�د ما بعد  �لق�سايا  ��لع�سكري، ��سيولة  ��لثقافي 
لم�سافات »�لقرية �لكونّية«، ما خلق حالة من »عولمة �لنطاقات �لجغر�فية«)1(، 
ا، �سمن معناه �لأ�سمل للبعد �لع�سكري بمفهومه  �لتي �سمحت للعن�سر �لأمنّي، �أي�سً
��لقيم  �لم�سالح  �حماية  �لجتماعي  ��لتما�سك  �لبقاء  »معاني  نحو  �لدفاعي، 
�لبيئات  بين  متبادًل،  تاأثيًر�  بالتنقل،  �لخارجية«)2(،  �لتهديد�ت  �سّد  �لجمعيَّة، 

* مديرة حترير »�ل�سوؤ�ن �لفل�سطينية« يف جريدة »الغد«؛ �أ�ستاذة �أكادميية/�لأردّن. 
)1( �نظـــر: �ر�يـــك مور�ي،»جغرافيـــات.العوملـــة:.قـــراءة.يف.حتديـــات.العوملـــة.االقت�صاديـــة.وال�صيا�صية.

والثقافية«، ترجمة �سعيد منتاق، �سل�سلة عامل �ملعرفة، �لعدد 397، فرب�ير 2013.
)2( علي �لدين هالل، »حتديات.االأمن.القومي.العربي.يف.العقد.القادم«، املنتدى، �ل�ســـنة 1، �لعدد 8، 

مايو 1986، �س5.

درا�صة العدد
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�لمحلية ��لإقليمية ��لد�لية، �لمتمايزة، �ربما �لمت�ساّدة، من د�ن �أن يعني ذلك 
»نهاية �لجغر�فيا« �أ� �إلغاء �لن�سغال بالمحلي ��لقومي ل�سالح �لهتمام بالكونّي، 
منذ  �لأ��سط،  �ل�سرق  منطقة  في  �لجارية  ��لمتغير�ت  �لأحد�ث  �أذكت  فيما 
»�لجيو�سيا�سي« �سمن  �لبعد  لمفعول  �أخرى  مو�طن  تقريًبا،  �سنو�ت  �لأربع  زهاء 
نطاقها �لإقليمي �لمحد�د، �لد�ر �لمتغير�ت �لمرتبطة بتاأثير �لنظام �لعالمي في 

�ل�سيا�سات �لإقليمية بالمنطقة.

بيد �أنَّ حد�ث خلل في �إحدى مقومات »�لجغر�فيا �ل�سيا�سية«، �أ� كلتيهما، 
ي�سيب �سلًبا �لأمن �لد�خلي، �ل �سيما مع توفر بيئة »حا�سنة« لإ�سكاليات حاّدة، 
�لأمن  غياب  في  تجد  خارجية،  �أ�  د�خلية  تهديد،  لم�سادر  عر�سة  يجعلها  ما 
��ل�ستقر�ر معوًل للتغلغل ��لنفاذ لتحقيق �أهد�ف معيَّنة، مما يوؤدي �إلى �نق�سام 
�لنظام �تهديد ��ستقر�ر �لنطاق �لجغر�في حّد �لتفكك، ��لذي ل يتوقف تاأثيره 

�ل�سلبي عند �لنطاق �لمحلي فقط، بل يمتد �إلى �لبيئة �لإقليمية �لمحيطة)3(.

»�لجغر�فيا  تاأثير  �إ�سقاطات  كثيًر� عن  �لعر�قي  �لد�خلي  �لم�سهد  يبتعد  ل 
�لفرقة  مثالب  من  يعتريه  ما  �إز�ء  �لخارجية،  ��سيا�سته  �أمنه  في  �ل�سيا�سية« 
�لحتالل  خلَّفه  ما  تبعات  تجا�ز  د�ن  من  �لطائفية«،  �»�لمحا�س�سة  ��لتناحر 
»د�لة  من   ،2011 دي�سمبر  في  نهايته  عن  ر�سمًيا  �لإعالن  تم  �لذي  �لأمريكي، 
م�ساحات  على  »د�ع�س«  �لإ�سالمية  �لد�لة  تنظيم  �سيطرة  ت�سبب  بينما  فا�سلة«، 
غات م�ساعفة من �لإ�سر�ر بكيانه  �سا�سعة من �لأر��سي �لعر�قية، في تر�كم م�سوِّ

�لوطني.

ياأخذ  »�لمنهارة«،  مر�حلها  �إحدى  في  �لفا�سلة«،  »�لد�لة  منظور  كان  ��إذ� 
بنا�سية �لموؤ�سر�ت �لجتماعية، ��لقت�سادية، ��ل�سيا�سية �لد�خلية، خال �لمعطى 
�لخارجي)4(، فاإن »نمَذجة« �لحالة �لعر�قية تج�ّسد »قولبة« تلك �لمتغير�ت ل�سالح 

)3( Louis J. Cantori & Steven L. Spiegel, The International Politics of Regions: A 
comparative Approach, )Englewood Cliffs New Jersey, 1970(, pp. 1.                                                                                              

)4(  عبـــد �لوهاب عمر��س، »الدولة.املنهارة:.قـــراءة.اأولية.يف.اأ�صباب.ومظاهر.ومراحل.انهيار.الدول«، 
ملحق اجتاهات.نظرية، ال�صيا�صة.الدولية، �لعدد 189، يوليو 2012، �س �س27-26.
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��سع �لأخير في مقدمة مخرجات ما �آلت �إليه �لأمور في �ساحتها حّد �لحتمالت 
�لمفتوحة لم�سيرها، ��لتي ت�ستبطن �سيناريوهات تطبيق �لفدر�لية، �أ� �لتق�سيم 
»�لجغر�فيا  تحديات  كات  محرِّ ظل  في  �لد�لة،  �سلطة  �نهيار  �أ�  �»�لتفكك«، 
�لطائفي  ��لحتر�ب  »�لد�لة/�لأمة«،  ��إ�سكالية  �لوطنية«  �»�لهوية  �ل�سيا�سية« 
��لقتتال �لبينّي، �تغلغل »د�ع�س« د�خلًيا، مقابل محدد�ت ت�سكل قيوًد� في م�سار 

نفاذها.
�مكانته  موقعه  لإ�سابة  �إما  بالعر�ق،  �إ�سر�ر  يقع  �لأمرين؛  كال  �في 
�خارجية،  د�خلية  بعنا�سر  تذكيته  عند  �لد�خلي  �لنز�ع  لإد�مة  ��إما  �لإقليمية، 
لتعميق »�لء�ت« �أ�لية ��ستبدلت �لدين، �أ� �لقبيلة، �أ� �لعرق بالأمة �عاًء حا�سًنا 
تاأثيرها  �لتي يمتّد  �لمغلقة،  �لعنف  �لد�ر�ن في حلقة  للهوية ��لنتماء، �بالتالي 

على �لم�ستوى �لإقليمي �لعربي.
�أمن  �لبعد »�لجيو�سيا�سي« في  لتاأثير  نهائًيا  �لدر��سة �سوًغا  ل تزعم هذه 
�لتي  �لتفاعالت  �سير�رة  �إز�ء  �لعربي،  �لإقليمي  �لأمن  �إطار  �سمن  �لعر�ق، 
متمايزة،  �خارجية  د�خلية  عنا�سر  تد�خل  بفعل  ثابت  نمط  على  تم�سي  ل 
�لتاأثير  مو�طن  لقر�ءة  �لتاأ�سي�س  �أن  �إل  �لتغيير،  ديناميات  في  مت�ساّدة،  �ربما 
��نعكا�ساته �لمحتملة على �لعر�ق ��لمنطقة، يبقى هدًفا لم�سعى قد ي�سيء على 

�أبرز مالمح �لمرحلة �لقادمة.
يتعلق  رئي�سي  ت�سا�ؤل  في  �لبحث  �لدر��سة  هذه  تحا�ل  �سبق؛  ما  �سوء  في 
بمدى تاأثير �لبعد »�لجيو�سيا�سي« في �أمن �لعر�ق ���ستقر�ره، �سمن �سياق �لم�سهد 
بالمنطقة،  �لجارية  ��لمتغير�ت  �لد�خلية  �لعنا�سر  ظل  في  �لعربي،  �لإقليمي 

�محدد�ت �لمفاعيل �لد�لية. 
»�لجغر�فيا  تاأثير  حول  تد�ر  فرعية  �أخرى  ت�سا�ؤلت  ذلك  عن  �ينبثق 
���ستقر�ره،  �لعر�ق  �أمن  زعزعة  في  �لد�خلية  �لتحديات  ��سغوط  �ل�سيا�سية« 
��لمحدد�ت  زة  �لمحفِّ �لمحّركات  �سوء  في  �لتفكُّك،  �أ�  �لتق�سيم  ��حتمالت 
تحا�ل  ��لتي  ��لد�لي،  �لعربي  �لإقليمي  �لم�سهد  مفاعيل  �تبعات  �لم�ساّدة، 

�لدر��سة �لإجابة عليها �سمن محا�رها �ل�ستة.
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»�لجغر�فيا  بمفهوم  �لمرتبطة  �لإ�سكاليات  عند  �لدر��سة  تتوقف  �لن 
�ل�سيا�سية«، ��لم�ساحبة لأ�سول �لت�سمية ��لتعريف، ��لن�ساأة ��لتاأ�سي�س، ��أ�سباب 
�لتي  �إل �سمن �لحد�د  �لأفول قبيل �لزدهار مجدًد�،  �ل�سعود �بو�عثه �من ثم 

تخدمها فقط.

اأواًل:.البعد.»الجيو�صيا�صي«.واالأمن:.تاأ�صيل.نظري
تجد مفاعيل �لمنظومة �لأمنية، بمفهومها �ل�سمولّي، ح�سورها �لبارز في 
مو�طن حقل »�لجغر�فيا �ل�سيا�سية«، بدًء� من منظوره �لتقليدي �لد�ّل على ثيمة 
�لنظام  تحولت  جو�نب  ��ستالله  حّد  �لمتبادل،  – �ل�سيا�سي  �لجغر�في  �لتاأثير 

�لد�لي �لمتغايرة.

�ُيق�سد بالجغر�فيا �ل�سيا�سية عنا�سر �لحجم �لجغر�في للد�لة، �موقعها، 
د�لة  كانت  �إذ�  �بحًر�،  ا  �أر�سً �إقليمها،  �طبوغر�فيا  �لجغر�في،  �طبيعة جو�رها 

بحرية.

�تقليدًيا، يعّد �لحجم �لجغر�في �لكبير عن�سر قوة للد�لة، لما يمثله من 
عمق ��ستر�تيجي معتبر يعينها على �تباع �سيا�سة ��ستر�تيجية ت�سمن لها �لحماية 
في مو�جهة عمليات هجومية حربية م�ساّدة، عد� ما توفره من مو�رد �قت�سادية 
متنوعة �متباينة. �أّما �إذ� كانت �لم�ساحة �لجغر�فية للد�لة كبيرة مقابل محد�دية 
عدد �ل�سكان، �أ� �لحجم �لديمغر�في، فاإن كبر �لم�ساحة �لجغر�فية قد يمثل عامل 

�سغط �أ� �إجهاد �أ� �إ�سعاف.

�بالمثل؛ ي�سكل �لموقع �لجغر�في للد�لة، �سو�ء �أكان بحرًيا �أم بريًّا، �طبيعة 
�ل�سائدة  �لعالقة  ��سكل  كياناته  �سغر عدد  �أ�  كبر  �لجغر�في، من حيث  �لجو�ر 
بينها، عما �إذ� كانت تعا�نية �أم �سر�عية، عن�سّرين موؤثرين في �أمنها ��سيا�ستها 

�لخارجية مًعا. 
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�حتمالية  ثقل  تحليالتهم  من  �ل�سيا�سية«  »�لجغر�فيا  منظر�  ي�ستبعد  �لم 
ن�سوب �لنز�ع ��لحرب بين د�لتين تتقا�سمان منطقة حد�دية)5(، �إذ ي�سكل �لتجا�ر 
د�فًعا لل�سر�ع �عدم �ل�ستقر�ر عبر �إثارة ق�سايا �لحد�د)6(، �لكنه، في �لمقابل، 
قد يعّد عامل تكامل من خالل �سيولة �لمبادلت ��لعالقات، ��ستناًد� �إلى طبيعة 

�لعالقات د�خل �لإقليم �متغيرّي �لتما�سك �توزيع �لقوة.
�ظر�فها  �لد�لة  قوة  في  يوؤثر  �لذي  �لمناخ،  عن�سرّي  مع  هذ�  �يت�سا�ق 
�ل�سيا�سية، �طبوغر�فيا �لأر�س في �إقليم �لد�لة، ما �إذ� كانت جبلية �عرة ��سعبة، 
�أ� �سل�سلة ي�سهل �لنتقال فيها من نقطة �إلى �أخرى، عبر �ساحتها، د�ن �سعوبات. 
��إذ� كانت �لطبوغر�فيا �ل�سهلة ت�سّب في م�سلحة �لد�لة من حيث زيادة �لقدرة 
�سيما في حالة  فاإنها، ل  �إقليمها،  �لفعالة على  �ل�سيطرة  ��إحكام  �لنتقال،  على 
قلَّة �لكثافة �ل�سكانية، يمكن �أن تمثل عن�سر تهديد للد�لة ��أمنها �لقومي، لأنها 
تجعل من �لهجوم �أ� �لغز� �أ� �لحتالل من جانب �أطر�ف �أخرى �أمًر� ممكًنا �غير 
مكلف. �بالعك�س، يكون تاأثير �لطبوغر�فيا �ل�سعبة ��لوعرة، حيث تجعل �لدخول 

للد�لة �أ� �لنتقال عبر �أجز�ئها، عملية مكلفة �قت�سادًيا)7(، ��سيا�سًيا ��أمنًيا.
مفهوم  في  متغير�ت  �أحدثت  �لعالمي  �لنظام  هيكل  تحولت  �أن  بيد 
باأمر  تنوعها،  على  �لد�لة،  ت�ساري�س  تعد  فلم  نف�سه؛  �ل�سيا�سية«  »�لجغر�فيا 
ت�سكل  قد  مثلما  �لمتطورة،  ��لتكنولوجية  �لع�سكرية  �لتقنية  �أمام  كثيًر�  بال  ذي 
�لكثافة �ل�سكانية عن�سر �سعف �لي�س قوة للد�لة، عند غياب من�سوب �لتما�سك 
لنزعات  �لمر�فقة  »�لإثنية«،  �لعرقية  �لجماعات  �تعدد  �لمجتمعي،  �لتجان�س  �أ� 
�نف�سالية، �سمن رقعة جغر�فية خارجة عن قب�سة �ل�سلطة، مما ي�سحي خطًر� 
على كيانها لدى �جود تهديد خارجي يحظى بتاأييد قنو�ت د�خلية منا�ئة للنظام.

)5( Dina A. Zinnes, “Three Puzzles in Search of A Researcher: Presidential Address”, 
International Studies Quarterly, Vol. 24, No. 3 )Sep., 1980(, pp.315-324.                                                                       

)6( John O’Loughlin, “Spatial Models of International Conflicts: Extending Current 
Theories of War Behavior”, Annals of the Association of American Geographers, 
Vol. 76, No.1, )Mar., 1986(, pp.63-80.

)7(  م�سطفى علوي، »قابلية.التاأثري:.اإعادة.تعريف.خرائط.امل�صالح.والعالقات.اخلليجية«، ال�صيا�صة.
الدولية، ملحق حتوالت.ا�صرتاتيجية، �لعدد 197، يوليو 2014، �س11.
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�لتي فر�ستها  �لتغير�ت  �إز�ء  �سك  �لح�سينة مو�سع  �لحد�د  �باتت مناعة 
�لعولمة في �لنظام �لعالمي، بما �أنتجته من �سيولة تدفقات �قت�سادية ��سيا�سية 
�لجن�سيات  متعددة  ��سركات  �أممية  عالمية  �موؤ�س�سات  للحد�د،  عابرة  �ثقافية 
�لع�سر  مد�ميك  ��ستّلت  �معرفية  معلوماتية  �»فورة«  �لقوميات،  �متخطية 
�لعالم  ف�ساء�ت  �َجْوب  �لجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات  بين  للتنقل  �لفتر��سي 
»نهاية  نظريات  �أبرز  مما  �لعولمة،  بعد  ما  لحد�د  عابرة  تكنولوجية  بو�سائل 
�ل�ساحة  في  ��زنها  �لد�لة  د�ر  حول  متناه،  ل  جدل  د�ئرة  �فتح  �لجغر�فيا« 

�لعالمية)8(.

عقر  من  �ل�سيا�سية«  »�لجغر�فيا  لأقانيم  مفاهيمية  مر�جعة  هذ�  ��سحب 
مو�كبة  طر�ئق  بحث  في  �ساهمت  �لتي  �لنقدية«  »�لجيوبوليتيكا  يد  على  د�رها، 
»�لجغر�فيا �ل�سيا�سية« للعولمة)9(، �عدم ح�سرها في عن�سر »�لمجال �لمكاني«، 
ا، لمتطلب ب�سط �سيادة  �تنوُّع موقعه �تجان�س �سكانه، فقط، ��إنما �سمولها، �أي�سً
باأ�ساليب  �لن�سغال  عبر  �لمكان«،  »بممار�سات  يعرف  بما  �سمنه)10(،  �لد�لة 
ممار�سة �ل�سلطة �ل�سيا�سية ��سبط �سرعيتها)11(، فيما قاد تاأثر حقل »�لجغر�فيا 
�ل�سيا�سية« بدر��سات �لمناطق �»�لنظم �لإقليمية«)12(، �لتي �سادت �إثر متغير�ت 
بتحليل  �لهتمام  �إلى  �لجديدة،  بالإقليمية  يعرف  ما  �ظهور  �لباردة  �لحرب 
�لقومية،  ��لهوية  �بالمو�طنة  ��لأفر�د،  �لجماعات  في  �لر�سمية  �ل�سيا�سة  �أثر 

ملزيد من �لتفا�سيل �نظر: �ر�يك مور�ي، »جغرافيات.العوملة:.قراءة.يف.حتديات.العوملة.االقت�صادية.  )8(
وال�صيا�صية.والثقافية«، مرجع �سابق، �س201، �س222-215.

بيرت تيلور، مولن فلنت، »اجلغرافيا.ال�صيا�صية.لعاملنا.املعا�صر:.االقت�صاد.العاملي،.الدولة.القومية،.  )9(
املحليات«، ترجمة عبد �ل�ســـالم ر�ســـو�ن، �إ�ســـحق عبيد، �جلزء �لأ�ل، �سل�ســـلة عامل �ملعرفة، �لعدد 

282، يونيو 2002، �س185.
)10( �ألك�ســـندر د�فاي، اجلغرافيـــة.ال�صيا�صية:.جيوبوليتيك، ترجمة ح�ســـني حيدر، بري�ت، عويد�ت 

للن�سر ��لطباعة، 2007، �س6.
)11( R. B. J. Walker, Inside/ Outside: International Relations as Political Theory, 

Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1993.                                                                                                                     
)12( ملزيد من �لتفا�سيل �نظر: بيرت تيلور، مولن فلنت،»اجلغرافيا.ال�صيا�صية.لعاملنا.املعا�صر:.االقت�صاد.

العاملي،.الدولة.القومية،.املحليات«، مرجع �سابق، �س252-251.
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�لوظيفية  مدر�ستي  خالل  من  ��لن�سغال،  »�لجيو�سيا�سي«)13(،  �لبعد  �سمن 
��لتكامل �لأقاليمي، بالتهديد�ت �لد�خلية ��لخارجية �لتي توؤثر في �أمن �لد�لة 
���ستقر�رها، مثل طبيعة �لخو��س �لطبيعية لأر��سي �لد�لة، ��سعف قدرتها على 
�لتما�سك  ميكانيزمات  ��هن  متر�بط،  ن�سيج  في  �لمجتمعية  مكوناتها  توحيد 
م�ستويات  �تفا�ت  �لدينية،  �أ�  �لعرقية  �أ�  �للغوية  �لتباينات  �غلبة  �لمجتمعي، 
�لمعي�سة، مما ي�سهم في تفكيك �أ���سر �لتر�بط �ل�سكاني �تمزيق �أ��سال �لد�لة، 
�ينذر باندلع �لحر�ب �لأهلية، ��أحياًنا، بالتق�سيم، ل �سيما عند عجز �لد�لة عن 
�لنف�سال  بهدف  �لد�خلي  �لع�سيان  �أ� �سبط  �لخارجي  بالعد�  �لهزيمة  �إلحاق 
عنها، �أ� لدى توفر مناخ »�لميوعة �ل�سيا�سية« �لم�ساند، �لتي تعّد من مالمح كل 
نقلة جيوبولوتيكية جديدة)14(، �إذ قد تمتد تاأثير�تها �ل�سلبية �إلى �لبيئة �لإقليمية 
بتمزق  مهددة  �لأمة  ت�سبح  �لد�خلية، حينما  �لأزمة  ت�سدير  عند  �أ�  �لمحيطة، 
�لأقل  على  �أ�  د�لية،  بحرب  تما�سكها  حفظ  لأجل  �لخارج  �إلى  ب�سببها،  د�خلي 

�لتلويح بعد� خارجي.

    �يزيد من حجم �لتهديد�ت ما طر�أ من �ختالف في �أدبيات �ل�سر�ع حول 
طبيعة �لأطر�ف �لد�خلة فيه، بخا�سة عقب �أحد�ث �سبتمبر 2001، �لذي ي�سكل 
حيث  جديًد�)15(،  عالمًيا  جيو�سيا�سًيا  نظاًما  �ل�سيا�سية«  »�لجغر�فيا  منظور  من 
�أ�سبح �ل�سر�ع �أ� �لمو�جهة بين نظام عالمي بقيادة �لوليات �لمتحدة �لأمريكية 
مقابل جماعات ��أطر�ف �لي�س بين د�ل حتى ��إن كانت د�عمة لها، �غد�ة �ندلع 
�تفاعالت  تطور�ت  من  �ساحبه  بما  عربية،  د�لة  من  �أكثر  في  �لتغيير  حر�ك 
متباينة، �ذلك بعدما طر�أ قباًل تغيير على مفهوم �لحرب ��ل�سر�ع ذ�ته، �لذي 
لم يعد بين �لد�ل فقط ��إنما بات ب�سكل مالحظ يد�ر د�خل �لد�ل نف�سها، �أ� �أن 

)13( Paul Clok, Philip Crang, Mark Goodwin, Introducing Human Geographies, 
London, Arnold, 1999.   

)14( بيرت تيلور، مولن فلنت، »اجلغرافيا.ال�صيا�صية.لعاملنا.املعا�صر:.االقت�صاد.العاملي،.الدولة.القومية،.
املحليات«، مرجع �سابق، �س259-261 ��س295-292.

)15( �ر�يك مور�ي، »جغرافيات.العوملة:.قراءة.يف.حتديات.العوملة.االقت�صادية.وال�صيا�صية.والثقافية«، 
مرجع �سابق، �س235.
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تدخل فيه حركات �جهات ت�ستند �إلى مرجعية عقائدية �سيا�سية �فكرية �تحمل 
ر�ؤية معينة تجاه �لأحد�ث ��لق�سايا �لمحيطة بها.  

ثانًيا:.»الجغرافيا.ال�صيا�صية«.للعراق
لم ي�سفْع �لحجم �لجغر�في �لكبير، ن�سبًيا، للعر�ق، �لممتد عبر م�ساحة تبلغ 
438.317 كم2 )16(، �ل �لكثافة �ل�سكانية �لمعتبرة، �لمقدرة بنحو 35.095.772 
ن�سمة)17(، في �إك�سابه �لمنعة �ل�ستر�تيجية �لح�سينة �أمام »�لمعاّ�ل �لخارجية« 
�أ��ساله منذ �سنو�ت، مثلما لم يحْل تو�سط  ��ل�سطر�بات �لد�خلية �لتي تعتري 
�أقل من ت�سعة ع�سر يوًما  �لعا�سمة، بغد�د، في ج�سم �لد�لة، د�ن �سقوطها بعد 
�آذ�ر )مار�س( 2003،  – �أمريكية في 20  �لأنجلو  �لحرب  �سّن  بدء  تقريًبا على 
تكون  �أن  �ل  للحد�د،  ��لعابرة  �لثقيلة  �لع�سكرية  �لم�ساّد«  »�لهجوم  تقنية  �إز�ء 
بمناأى عن تهديد�ت تنظيم »د�ع�س«، �لذي ي�سيطر حالًيا على م�ساحات �سا�سعة 

من �لأر��سي �لعر�قية.

م�ساحة  كامل  على  قب�سته  �إحكام  في  �لعر�قي  �لنظام  �سعف  قاد  فيما 
�إلى بر�ز بوؤر �لفتن �لد�خلية ��لنزعات �لنف�سالية �»ت�سلل«  �لعر�ق �لمتر�مية، 

تنظيم »د�ع�س« حّد »�لتغلغل« �»�لتمدّد« بين �أر��سيه. 

�ح�سرت مفاعيل »�لجغر�فيا �ل�سيا�سية« ��لتوجهات �لإيديولوجية �لمتباينة 
��لنق�سامات �لطائفية، في طبيعة �لعالقة بين �لعر�ق �د�ل جو�ره �ل�ست، منها 
قوتان �إقليميتان مهمتان هما تركيا، �سماًل، ��إير�ن، �سرًقا، عد� �لقوة �لخليجية 
منه،  �لكويت  موقع  غر�ر  على  جنوًبا،  �ل�سعودية،  �لعربية  �لمملكة  �لتقليدية، 
�أ� باآخر، على �أمن �لعر�ق  ف�ساًل عن �سورية ��لأردن، غرًبا، بما �نعك�س، ب�سكل 
��سر�عات  �نز�عات  متنقلة  تحالفات  �أتون  في  �لمنطقة  ��أدخل  ���ستقر�ره، 

)16( �نظر موقع �ز�رة �خلارجية �لعر�قية، على �لر�بط �لتايل:
http://mofa.gov.iq/about-iraq

)17( ح�سب تقدير�ت �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء يف �ز�رة �لتخطيط �لعر�قية، لعام 2013، �ملتو�فر على 
http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38 :لر�بط �لتايل�
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ممتدة، ��سلت ذر�تها مع �ندلع نير�ن �لحر�ب، مثل �لحرب �لعر�قية – �لإير�نية 
ا بحرب �لخليج �لأ�لى، �هي �لحرب �لمعقدة  )1980 – 1988(، �لتي ُتعرف �أي�سً
تعزيز  في  ��لخطير  �لكبير  �لتاأثير  �ذ�ت  �لمنطقة،  تاريخ  في  ��لأطول  ��لحاّدة 

�لوجود ��لنفوذ �لغربي في �لمنطقة.

�مع �لدعم �ل�سعودي ��لكويتي �لقت�سادي للعر�ق في تلك �لحرب، �إل �أن 
ذلك لم يمنع بغد�د من �جتياح �لكويت، في 2 �آب )�أغ�سط�س( 1990، في حرب 
�لنفط، مع  ��إنتاج  ��لديون  �لحد�د  �ل�سيا�سية �خالفات  �لجو�نب  �ختلطت فيها 
كلمة  ح�سين  �سد�م  )�لر�حل(  �لعر�قي  �لرئي�س  �أ�ساف  حينما  �لديني،  �لبعد 
�لغز� رد�ًء  لتلبي�س  �لعر�قي في محا�لة  �لعلم  �أكبر« على  �لجاللة( »�هلل  )لفظ 
�لخليج  لحرب  �لفادحة  �لنتائج  �أن  �إل  �لإ�سالمي.  �لعالم  دعم  �ك�سب  عقيدًيا 
�أ� عملية »عا�سفة �ل�سحر�ء«، �لتي �قعت من 17 كانون �لثاني )يناير(  �لثانية 
حتى 28 �سباط )فبر�ير( 1991، قد غّيرت مو�زين �لقوى بالمنطقة ��أثرت في 
جغر�فيتها �ل�سيا�سية، بما �أحدثته من تدمير �لبنية �لتحتية ��لع�سكرية للعر�ق، 
لحًقا  �آلت  عازلة  منطقة  �سماله  �تكري�س  عليه،  �لقت�سادية  �لعقوبات  �فر�س 
حكًما ذ�تًيا كرد�ستانًيا، عد� �سّق �ل�سف �لعربي �إلى �نق�سام خطير لم ي�سف من 

تبعاته حتى �ليوم.

��إذ� كانت حرب �لخليج �لأ�لى قد �أدت �إلى تعا�ن عر�قي مع د�ل �لخليج 
�إلى  �أدت  �لثانية  �لخليج  حرب  فاإن  �سورية،  �معها  �إير�ن،  مو�جهة  في  �لعربية، 
تعميق �لتحالف �أ� �لتعا�ن �لعربي – �لخليجي �سّد �لعر�ق، بل �إن م�سر ��سورية 
�ن�سمتا �آنذ�ك �إلى �لتحالف �لد�لي – �لإقليمي �لذي قادته �لوليات �لمتحدة، 
��ساركت فيه د�ل خليجية ��أ�ر�بية، بينما �قفت �لأردن ��ليمن �إلى جانب �لعر�ق، 
 – �لجغر�فية  �لخر�ئط  في  �لحرب  تلك  �أحدثته  �لذي  �لتاأثير  �أن  يعني  �ذلك 

�ل�سيا�سية للمنطقة كان مختلًفا تماًما عما �أحدثته حرب �لخليج �لأ�لى.

على  كبيرة  �آثار  �إلى   ،2003 �لعام  في  للعر�ق،  �لأمريكي  �لحتالل  ��أّدى 
�لخريطة �لجغر�فية �ل�سيا�سية ��لطائفية في �لمنطقة. فالعر�ق �لذي كان يقوده 
�يحكمه �ل�سّنة، منذ ��ستقالله في خم�سينيات �لقرن �لع�سرين حتى �آنذ�ك، بات 
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محكوًما بائتالف حكومي ي�سيطر عليه �سيعة �لعر�ق، مما �أدى، �سمن �أ�سياء �أخرى، 
�إلى تغيير جوهري في خريطة �لجغر�فيا �ل�سيا�سية للمنطقة، �أمام تحالف، �أ� على 
�لأقل، تعا�ن �إير�ني – عر�قي – �سوري، يمتد �إلى »حزب �هلل« في لبنان، حيث 
يت�سكل للمّرة �لأ�لى ذلك �لكيان �ل�سيعي �لإقليمي �لذي يمثل تهديد�ت جوهرية 
ّية، مما غّير كثيًر� من خريطة �ل�سر�ع �لجيو  للمنطقة �لتي تعي�س فيها �أغلبية �ُسنِّ
– �سيا�سي �لر�هن ��لمحتمل، لي�س فقط في �لعر�ق �منطقة �لخليج �لعربي، بل 
�أ� في �لمركز من �لعالم �لعربي، �ربما قد يمتد  ا في منطقة بالد �ل�سام،  �أي�سً

تاأثيره �إلى م�سر �د�ل �أخرى منه)18(. 

�أما على م�ستوى طبوغر�فيا �لأر�س ��لبحر؛ فاإن �لحد�د �لبحرية للعر�ق ل تزيد 
�لعالم،  على  �لوحيد  �لبحري  منفذه  يعّد  �لذي  �لعربي،  �لخليج  مع  كم   60 على 
فيما يعتبر ميناء �أم ق�سر في �لب�سرة من �أهم مو�نئه �لمطلة عليه، بما قد ي�سكل 
عند  ح�سل  بما  �أ�سوة  »د�ع�س«،  لتنظيم  ��لفّر  �لكّر  حالة  مع  ��ستر�تيجًيا  عبًئا 
تمدده في مناطق غرب �لعر�ق ��سيطرته على مناطق ���سعة في محافظة �لأنبار، 
ل  ما عطَّ �لعر�قي،  ��لعمق  �لأردنية  �لحد�د  بين  فا�ساًل  فيها  �سكل �جوده  حيث 
�لنفط  �لم�سري في مجالي  – �لأردني-  �لعر�قي  �لتعا�ن  �تفاق  تنفيذ  �إمكانية 
��لغاز �لطبيعي، �لذي تم توقيعه في �آذ�ر )مار�س( 2014 بعمان، لمّد خط �أنابيب 
من �لب�سرة �إلى �لعقبة ��سوًل �إلى �لعري�س �لم�سرية، ��لذي من �ساأنه، عندما 
يب�سر �لنور في �لعام 2018، توفير م�سار �آمن �م�ستد�م لت�سدير �لنفط ��لغاز 
�لعر�قيين، �توفير م�سدر لإمد�د�ت �لطاقة لم�سر �مد�خيل �سنوية تتجا�ز �ستة 
�لمحور  على  بيجي  في  حالًيا،  بالد�ئر،  �أ�سوة  �ذلك  لالأردن)19(،  د�لر  مليار�ت 

)18( م�ســـطفى علوي، »قابلية.التاأثري:.اإعادة.تعريف.خرائط.امل�صالح.والعالقات.اخلليجية«، مرجع 
�سابق، �س14.

)19( »�صيطـــرة.داع�ـــس.علـــى.االأنبـــار.وامل�صالـــح.النفطيـــة.لتل.اأبيـــب.ووا�صنطن«، تقريـــر، قناة �مليادين 
�لف�سائية، 2015/6/19، متو�فر على �لر�بط �لتايل:

http://www.almayadeen.net/news/arab_rest.
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�ل�ستر�تيجي بين بغد�د ��لمو�سل من معارك طاحنة، لمحا�لة طرد »د�ع�س« من 
�لأجز�ء �لتي ي�سيطر عليها من �لم�سفاة)20(.

دجلة  �سهول  من  �لجغر�في؛  �سطحه  بتباين  �لعر�ق  يتمتع  �لمقابل؛  �في 
في  �لو�قعة  �لجبلية  ��لمرتفعات  �ل�سرقي،  �لجنوب  في  ��لأهو�ر  ��لفر�ت، 
كرد�ستان �لعر�ق ��سرقي �لبالد على �لحد�د مع �إير�ن �تركيا، فيما تحتل �له�سبة 

�ل�سحر��ية، �لكائنة غرب �لعر�ق، ن�سف م�ساحته تقريًبا.

�أما بالن�سبة للمو�رد �لطبيعية، �لتي تقع في مقدمتها �لنفط ��لغاز �لطبيعي 
��لفو�سفات ��لزيت �لخام ��لكبريت، فلطالما �سكلت عبًئا جيو�سيا�سًيا على �لد�لة؛ 
�إذ يعّد �ل�سر�ع �ل�سيا�سي على �لنفط �أبرز تحدٍّ في م�ستقبل �لم�سهد �لعر�قي، كونه 
�لم�سدر �لأ�سا�سي للدخل �لقومي في �لعر�ق �لتمويل مو�زناته �لعامة �ل�سنوية، 
�مطمع كثير من �لد�ل �لر�مية �إلى �لتحكم في �ل�سيا�سة �لد�خلية للبالد، �محل 
نز�ع د�خلي بهدف �ل�سيطرة على �لوز�ر�ت �ل�سيادية، خا�سة �لنفط، ف�ساًل عن 
�لتي  �لمركزية �حكومة كرد�ستان على محافظة كركوك  �لحكومة  بين  �ل�سر�ع 
�لم�ساريع،  تنفيذ  �سالحيات  على  �لمحافظات  �مع  �لعر�قي،  �لنفط  ثلث  تملك 
��سط �إ�سكاليات �لبطالة ��سعف �لبنية �لتحتية �تف�سي �لف�ساد في �أغلب قطاعات 
�لد�لة. �ي�سكل عن�سر �لنفط �أحد �أ�سباب معار�سة »�لفدر�ليات« في ظل تعاظم 
�لبلد  �حتياطيات  من   %90 نحو  فيها  يوجد  �لتي  �لب�سرة  في  �لإير�ني  �لنفوذ 

�لنفطية)21(. 

ثالًثا:.�صغوط.»الجغرافيا.ال�صيا�صية.-.الب�صرية«.واأمن.العراق
في  ��لأمن  �ل�ستقر�ر  عدم  م�سّوغات  �أُ�ّس  في  متباينة  مفاعيل  تتد�خل 
بينما  �ل�سيا�سية«،  »�لجغر�فيا  �سغوط  في  �لفعلي  تاأ�سيلها  حيًنا،  تجد،  �لعر�ق، 

)20( »البي�صمركة.ت�صتعيد.7.قرى.من.»داع�س«.وبغداد.ت�صهد.مظاهرات.عارمة«، تقرير، قناة ر��ســـيا 
�ليوم �لف�سائية، 2015/8/29، متو�فر على �لر�بط �لتايل:

http://arabic.rt.com/news/792465-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82.
)21( Denise Natali, “Coddling Iraqi Kurds”, Foreign Policy, 4 April, 2012,                                                  

]http://Mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/04/04/coddling-iraqi-kurds[
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ت�ستّل، �أحياًنا، من �لتحديات �لد�خلية ��لمحركات �لخارجية، �لمتمايزة، �غالًبا 
��لتوتر  �ل�سطر�ب  غلبة  معا�ل  �لتغيير،  ديناميات  د�خل  �لمعتملة  �لمت�ساّدة، 

على طبيعة �لم�سهد �لعر�قي.

اإ�صكالية.»الدولة/.االأمة«
ل �لد�لة �ل�سابقة،  تعود �إ�سكالية »�لد�لة/ �لأمة« في �لعر�ق �إلى �سياق ت�سكُّ
�تبعات �لد�ر �لموؤثر �لذي مار�سه �لحتالل �لأمريكي، �ما يز�ل �إما مبا�سرة �أ� 

بالوكالة، باأ�سكال مفجعة. 
�لحقل  في  �لتجديد  �غياب  �ل�سيا�سية  �لت�سلطية  ��ستحكام  �أحدث  فقد 
�لمجتمعي  ��لتنوع  ��لممار�سة،  �لنظام  �سكل  على  مبا�سرة  �لمنعك�س  �ل�سيا�سي 
بنية  �سميم  في  �خلاًل  بنيوًيا  ا  تناق�سً �لم�ستد�مة،  �لقت�سادية  �لتنمية  ��سعف 
�لد�لة �لعر�قية، �لتي لم تت�سكل بمنطق �لتعبير عن �لوحدة �لع�سوية ��لموؤ�س�سة 
�لوطنية �لجامعة للبنى �لجتماعية د�خلها، ما �أعاقها عن تاأدية �ظائفها في توفير 
�لأمن ��لتنمية، ��إقامة د�لة �لقانون ��لموؤ�س�سات �ت�سكيل �لمجتمع �لحديث �لذي 
ت�ستمد منه �سرعيتها، في ظل مكونات �جتماعية ل تربطها بالد�لة �أُطر �هياكل 
قانونية تتم ممار�ستها فعلًيا بالرغم من منظومة �لت�سريعات ��لأنظمة �لنافذة، 
�معيقات  �د�ئمة،  م�ستقرة  كموؤ�س�سة  للد�لة  �لتاريخية  �لتجربة  �سعف  ب�سبب 
��لحريات  �لحقوق  تنظيم  �رعاية  �لعامة  لالإر�دة  تج�سيًد�  بو�سفها  تاأ�سي�سها 
بها  يتميز  ل  �لتي  »�لقبيلة«،  د�لة  فظلت  �لجمعية)22(،  ��لوحدة  �لأمن  ��سمان 
��ل�سيا�سي  �لأهلي  �لمجتمعين  بين  �لف�سل  غياب  بمعنى  �ل�سيا�سي،  �لمجال 

��لد�لة)23(، هي �ل�سائدة.

�ألقت تلك �لتحديات بظاللها على ق�سية قيام �لد�لة في �لعر�ق، �طالت 
�لقطاعات  مختلف  على  هيمنت  مركزية  بنية  �إلى  �لم�ستند  نف�سه  �لد�لة  �سكل 

)22( علـــي �لربيعي، »حتديـــات.بناء.الدولة.العراقية:.�صـــراع.الهويات.ومـــاأزق.املحا�ص�صة.الطائفية«،.
�مل�ستقبل �لعربي، �لعدد 337، مار�س 2007، �س79.

)23( برتر�ن بادي، الدولة.امل�صتوردة:.غربنة.الن�صاب.ال�صيا�صي، ترجمة �سوقي �لد�يهي، د�ر �لفار�بي، 
بري�ت، 2006، �س29 �س66.
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�أمني �سارب  �لحيوية ��لمر�فق �لخدمية، عبر جهاز بير�قر�طي �سخم �جهاز 
��ل�سلطة، �تطويًقا  �لد�لة  بين  توحيًد� كاماًل  �أنتج  ما  �ل�سلطة،  ل�سمان مركزية 
�قت�سادًيا �توظيًفا لإمكانيات �لد�لة في خدمة �لنظام �ل�سيا�سي �لقائم، مما �أثر 

�سلبًيا على حقوق �لمو�طنين �ل�سيا�سية.

خ  �قد ��ستمر هذ� �لحال مع »�لد�لة �لجديدة« في ظل �لحتالل، �لذي ر�سَّ
جو�نب �سلبياتها نحو �إذكاء �لنعر�ت �لطائفية، �تدمير �لبنى �لمجتمعية، �ت�سويه 
غياب  �إلى  �لمجتمع  عن  �لعر�ق  في  �لد�لة  �نف�سال  قاد  فيما  �لمو�طنة،  �أُ�ّس 
�حدة  مع  تتطابق  �ل�سيا�سية  �لعملية  تعّد  فلم  ��لمجتمع،  �ل�سلطة  بين  �لتو�فق 
�لمجتمع نف�سه، فاأنتج �سرًخا ���سًعا بين �لد�لة كهيكل تنظيمي لإد�رة �لمجتمع 
��ل�سلطة ��لمجتمع �لأهلي، مقابل �سعف جهود بناء �لد�لة، نتيجة غياب �لأطر 
�ل�سيا�سية �لتي تمتلك حو�مل �جتماعية للنهو�س بالمهمة، مما �سمح »بحاكمية« 
�لعالقات �لطائفية - �لقبلية، ��ن�سالخ �لد�لة عن �لمجتمع نظير تعبيرها �ل�سّيق 
عن م�سالح فئة �أ� فئات �جتماعية محد�دة �لي�س �لم�سالح �لعليا للبالد، �عدم 
�لن�سيج  �ت�سويه  �لبينية  �لفو�رق  �تكري�س  �لمجتمع،  لمكونات  �لحقيقي  تمثيلها 
لمنظور  طبًقا  �لحكم  �إلى  ت�سعى  �سيا�سية  قوى  على  �لطريق  ��سّد  �لجتماعي، 

مختلف)24(.

عبر  �لعر�قية  �لد�لة  لبنية  �لمالزمة  �لطائفي،  �لتفكير  نزعة  �ت�سكل 
�لحتالل،  بفعل  ��لمغذّية  تاأ�سي�سها  منذ  �لمتعاقبة  �لحكم  �أنظمة  ممار�سات 
�أبرز تحديات بناء »�لد�لة/ �لأمة« في �لعر�ق، �إز�ء �قوف نزعة �لولء �لجمعّي 
�لمو�طنة  �لأ�سا�سية لنتماء  �لقيمة  �إ�سفاء  �أمام  �لعمودي طائفًيا عائًقا حقيقًيا 

��لعالقات �لأفقية، �تكري�س �لهويات �لخ�سو�سية.

)24( �إميـــان رجـــب، »تعقيـــدات.هيكلية:.التاأثـــريات.االإقليميـــة.الأزمة.احلكومـــة.العراقيـــة«، ال�صيا�صة.
الدولية، �لعدد 189، متوز )يوليو( 2012، �س134.
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اأزمة.الهوية.الوطنية.العراقية
�أدى �لحتالل �لأمريكي، �ما يز�ل �سو�ء مبا�سرة �أم بالوكالة، على �تر �لتنوُّع 
�أطر�ف  جانب  �إلى  �ساعد،  �سر�ع  لتاأجيج  ��لديني  ��لمذهبي  »�لعرقي«  �لإثني 
�لخالقة،  غير  »�لفو�سى«  حالة  من  م�ستفيًد�  »مناطقًيا«،  �ختز�له  في  �أخرى، 
�لغالبية  �لعرب  ي�سغل  �إذ  �لمجتمعي؛  �لتمثيل  عن  �لمتعاقبة  �لحكومات  �عجز 
بن�سبة 85%، مقابل 15-17% �أكر�د، حيث يقدر عدد �سكان �إقليم كرد�ستان بنحو 
4 ماليين ن�سمة، بينما ينتمي زهاء 90% منه �إلى �لديانة �لإ�سالمية، منهم حو�لي 
53% �سّنة �43% �سيعة، مقابل ن�سبة 4% لالأقليات)25(، من �لآ�سوريين ��لتركمان 

��لمند�ئيين �لعر�قيين ��لأرمن ��ل�سرك�س ��ل�سبك ��لغجر، �غيرهم.

��إذ� كان �لحتالل قد ��ستهدف �إعاقة بناء �لهوية �لوطنية، باختيار �لأنموذج 
�ل�ستر�تيجية،  م�سالحه  لتحقيق  بموجبه  �لعر�قية  �لنظم  هيكلة  �أعيدت  �لذي 
���ستثمار �لتعدد �لمجتمعي في �إحد�ث �سرخ بين �سر�ئحه، ��إذكاء نعرته ��إحكام 
غير  مجتمعية  هوية  �بتد�ًء  �ست  �أ�سَّ �لتي  �لأخيرة،  فاإن  �لد�لة،  على  �ل�سيطرة 
دة ت�ستوعب �لهويات �لفرعية �ل�سابقة على  موجودة �سلًفا لم تتجا�زها بهوية موحَّ
قيامها، �سمن �عاء حا�سن للهوية ��لنتماء، ��إنما �تخذ �ل�سر�ع �لذي ن�سب بعد 
�لحتالل، في جانب منه، �سورة تجاذب، مرفق بتحالف م�ساّد، حول تحديدها 
نها، مما �سكل �نتهاًكا للمو�طنة بعدما تحوُّل �لء �لفرد من �لم�ستوى  �طبيعة مكوِّ
ما يجري  ��سط  �إ�سكاليات م�سافة  ��لَّد  �لخا�س)26(،  �لفئوي  �إلى  �لعام  �لوطني 
بالمنطقة �ليوم من تنازع »هوياتي« بين �لهويات �لقومية ��لوطنية ��لدينية، �متد 
تاأثيره �إلى �لد�خل �لعر�قي، �ترك ب�سماته في خلط مفاهيمي �نعك�س �سلًبا على 

مفاعيل تكوين �لهوية �لوطنية �تحديد طبيعتها. 

ا �نظر: )25( جريدة العراق.اليوم، بغد�د، 2012/5/14. ��أي�سً
         �ملوقع �لإلكرت�ين للمعهد �لعربي للبحوث ��لدر��سات �ل�سرت�تيجية، على �لر�بط �لتايل: 

www.airss.net/site/2012/12/30/%D8%A3%D8%B9%D8%AE=
)26( �سمخي جرب، »ثقافة.الهوية.واملواطنة:.الهويات.الفرعية.والهوية.الوطنية«، جملة ميزويوتاميا، 

�لعدد 10، �ستاء 2009، �س1.
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ياأخذ  ���سح  مفهوم  بلورة  في  �لعر�قي  �ل�سيا�سي  �لخطاب  ينجح  �لم 
بينما  �لوطنية،  �لهوية  قاعدة  على  ��نتماء�ته  �لعر�قي  �لمجتمع  بخ�سو�سية 
�أخرى خارجة عنها في م�سمار عملية  �سيا�سية  �ل�سلطة �قوى  �نخرطت »نخبة« 
�سيا�سية �سنيعة �لحتالل، عبر ت�سكيل مجل�س �لحكم �لموؤقت، في تموز )يوليو( 
�لعرقية  �لأ�س�س  �غلبة  ��لعرقية،  �لطائفية  للمحا�س�سة  ر�سمية  ب�سيغة   ،2004
عرقي  تعد�د  �إلى  تحولت  ��لتي   2005 عام  �نتخابات  في  �لت�سويت  عملية  على 
دت �لطريق �أمام تعميق تق�سيم �لبالد بموجبها، �ت�سكيل حكومة �نتقالية �فق  �مهَّ
�لمحا�س�سة �لطائفية في توزيع �لوز�ر�ت)27(، �فر�س د�ستور، تم �ل�ستفتاء عليه 
نات  �لمكوِّ �لوطنية ل�سالح  �لهوية  في 2005/10/15، �ساعت من بنوده مالمح 
�إلى ��سطه �لعربي  �إ�سكالت �نتماء �لعر�ق  �لفرعية)28(، ف�ساًل عّما  يعتريه من 

��لإ�سالمي، �تحديد طبيعة �لد�لة �عالقتها بالدين.

�ل تمنع �لمو�طنة �لمت�سا�ية ��لجامعة للمو�طنين في هوية �طنية، بغ�س 
�لقومية  ��لأقلية  �لقومية  �لأكثرية  �حتفاظ  من  �قوميتهم،  دياناتهم  عن  �لنظر 
بهويتها، بيد �أن تحلُّل �لد�لة من هذه �لهوية �تاأكيدها على �لنتماء�ت �لطائفية 
ك�سلة بين �لمو�طن ��لد�لة، �لي�س �لندماج �لوطني)29(، يجعلها تذهب بالمجتمع 
�أي  �إلى �حتر�ب �خ�سومة في  �أ�سبه بتعاي�س قد يتحول  نحو محا�س�سة طائفية 
�قت، فيما يقود م�سعى �لتعامل مع �ل�سر�ئح �لمجتمعية باعتبارها طو�ئف م�سّي�سة 
�أ� مذ�هب قابلة للت�سيي�س �إلى تق�سيم �لمنطقة لمحا�س�سة طائفية ي�سبح معها 

�لتحول �لديمقر�طي م�ستحياًل.

)27( ر�ســـيد �لزيـــدي، »اأزمة.الهويـــة.العراقية.يف.ظـــل.االحتـــالل«، �ملجلة العربية.للعلـــوم.ال�صيا�صية، 
�لعدد 14، ربيع 2007، �س24-23.

)28( �نظر ن�س �لديباجة يف د�ستور جمهورية �لعر�ق، �أغ�سط�س 2005.
)29( �جيه كوثر�ين، »اأزمة.الدولة.يف.الوطن.العربي«، امل�صتقبل.العربي، �لعدد 390، �أغ�سط�س 2011، 

�س112.
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االحتراب.الطائفي
�لعر�ق، فجرى  �لمجتمعي في  �لتعدد  �سلًبا عن�سر  �لطائفية  �لقوى  �أذكت 
ب�سفتهم  �لأفر�د  مع  �ل�سيا�سية  �لأطر  تعامل  �فق  ل  �ل�سيا�سية  �لعملية  �سياغة 
�ل�سلطة  لأحز�ب  �جتماعًيا  �حاماًل  طائفية  مجموعات  بعّدهم  �لكن  مو�طنين، 
�لتي تقود �لد�لة، عبر �سّخ خطاب طائفي يعلي �لنتماء �لطائفي على �لنتماء 
على  قائمة  للمجتمع  تق�سيمية  �أطر  �تكري�س  به،  �لفرد  م�سالح  ربط  مع  للد�لة 
كيانات طائفية على ح�ساب  تنمية  �تعزيز  للديمقر�طية،  �أ�س�س طائفية م�ساّدة 
�حدة �لد�لة ��لتما�سك �لجتماعي، ��إد�رة �ل�ساأن �لعام من موقع تعبيرها عنها، 
مما �أدى �إلى �ختز�ل كل ما ي�سهم في تنمية �لنتماء ��لهوية �لوطنية، بعيًد� عن 

�إعادة بناء �لد�لة �فق منطق »�لد�لة/�لأمة«.
�ت�سترت ما ي�سمى ديمقر�طية �لتو�فق �لطائفي �ر�ء ممار�سات »طائفية«، 
د�ن �أن ت�ستهدف �لتح�سينات �ل�سكلية �لتي �أجريت على �سكل �لحكم، من برلمان 
��نتخابات، في تغيير جوهري لل�سلطة، في حين تبنت �لقوى �ل�سيا�سية خارجها 

�آلية �لتق�سيم �لطائفي �»�لمو�لتي« للمجتمع، على ح�ساب �لولء للد�لة.
م�ستوى  على  �لطو�ئف  ممثلي  بين  �لم�سالح  ت�سارب  ذلك  من  �يزيد 
�سيا�سي خاٍل من  م�سار  فتح  �لطائفي في  �لولء  »�سَرعنة«  ت�ساهم  فلم  �ل�سلطة، 
�لعنف، ��إنما �إلى �سلل في �أجهزة �لد�لة ��إعاقة �لبناء �لموؤ�س�ساتي، ��إنتاج قوى 
بالنحالل،  �لد�لة  �حدة  مهددة  �لعنف  ��ست�سر�ء  في  د�رها  تعاَظم  متطرفة 
�تعميق م�سببات �لنق�سام �لمجتمعي، د�ســـــتورًيا ��ســـلوكًيا، حتى يظهــــر مجتمًعا 
غير متجــان�س، ل يمكن �إد�رته �إل من خالل �لعالقات �لطائفية، لتلبي�سها نمط 
�لمنتظم �ل�سيا�سي �لوحيد �لذي تكت�سب به �لطو�ئف كيانها �ل�سيا�سي ���ستقاللها 
�لذ�تي، �م�ساركتها في تقا�سم �ل�سلطة، باعتباره �لمناخ �لمنا�سب لتحركها، فيما 
�أدت هيمنتها على �لعملية �ل�سيا�سية �إلى تكري�س �لهويات �ل�سيقة بو�سفها �أ�سا�س 
�أمام  حقيقًيا  عائًقا  ي�سكل  بما  �ل�ساملة)30(،  �لمو�طنة  هوية  عن  بدياًل  �لنتماء 

�لممار�سة �ل�سيا�سية �لديمقر�طية �تحقيق �ل�ستقالل �لناجز.

)30( علـــي �لربيعي، »حتديـــات.بناء.الدولة.العراقيـــة:.�صراع.الهويات.ومـــاأزق.املحا�ص�صة.الطائفية«، 
مرجع �سابق، �س95-94.
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نزعات.انف�صالية
تلوح بين �لفينة ��لأخرى، �فق معطيات �لمرحلة، مطالبات �نف�سالية عن 
�لج�سم �لعر�قي »�لأم«، تتنقل بين �ل�ستقالل �لتام ��لحكم �لذ�تي ��لفدر�لية. 
�يبرز في مقدمتها مطلب �لحركة �لقومية �لكردية تارة بالفدر�لية �فق �سر�طها، 
�طوًر� �لتهديد باإعالن �ل�ستقالل تحت �طاأة تنفيذ مطالبها �لتي يتعلق �سق منها 
بالتنمية ��لنفط ، ��أخرى بخ�سو�س محافظة كركوك )�لتاأميم(، �توظيفها في 

�لحر�ك �لد�خلي. 

�ي�سعى �إقليم كرد�ستان �لعر�ق من خالل �لحكومة �لإقليمية في �أربيل �إلى 
�لأقرب  �ل�سالحيات  �ساحب  �لم�ستقل«  »�سبه  �ل�سيا�سي  �لكيان  �سفة  تج�سيد 
�إلى �لفدر�لية، د�ن �لإقد�م، حتى �لآن، على خطوة  �إلى مو��سفات �لد�لة منها 
��لجي�س  ��لدبلوما�سية  �لد�لية  �لعالقات  ميد�ن  في  �ذلك  فعاًل،  لنفاذه  عملية 
كما  �لد�لية،  ��لقت�سادية  �لتجارية  �لتفاقيات  عقد  �حق  ��لمالية،  ��لميز�نية 
ح�سل بالن�سبة للتنقيب عن �لنفط ���ستخر�جه في منطقة دهوك في كرد�ستان 
�منفذه  لالإقليم  �لحيوي  �ل�سريان  بو�سفها  تركيا،  على  ��لنفتاح  �لعر�ق)31(، 
�رئي�س  تركيا  بين  �لعالقات  توتر  في  ت�سبب  ما  �لخارجي،  �لعالم  �إلى  �لوحيد 
موقع  فيه خطًر� على  يرى  كان  �لذي  �لمالكي،  نوري  �ل�سابق  �لعر�قية  �لحكومة 

�نفوذ حكومته �لمركزية)32(.
تتعكز  ��لتي  �لعر�قي،  �لد�ستور  في  �لفدر�لية  فقرة  تثبيت  من  �بالرغم 
عليها �لحركة �لكردية، �إل �أن �لموقف منها ظل رجر�ًجا د�خل �لطبقة �ل�سيا�سية 
ربطها  �أ�  �لطائفي)33(،  �لتق�سيم  من  نوع  �إلى  تحولها  من  �لقلق  �إز�ء  �لعر�قية، 

بمخططات خارجية م�ساّدة.

)31( عبد �حل�ســـني �سعبان، »ت�صاري�س.اخلريطة.ال�صيا�صية.العراقية«، امل�صتقبل.العربي، �لعدد 333، 
نوفمرب 2006، �س52.

)32( جريدة ال�صرق.االأو�صط، لندن، 2013/11/29.
)33( �أحمـــد تركي، »اأعرا�س.ما.بعد.االحتالل:.التداعيـــات.ال�صيا�صية.واالأمنية.لالن�صحاب.االأمريكي.

من.العراق«، ال�صيا�صة.الدولية، �لعدد 187، يناير 2012، �س149.
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تحديات.حا�صرة
رئي�س  )بت�سلم   ،2014 )�سبتمبر(  �أيلول  في  �لحكومي،  �لتغيير  يحّل  لم 
�لت�سدعات  من  كثيًر�  �لمالكي(،  �سلفه  من  �لمهام  دفة  �لعبادي  حيدر  �لوزر�ء 
�لد�خلية �لناخرة في ��ستتباب �أمن �لعر�ق ���ستقر�ره، نظير عمق ما �أف�ست �إليه 
»�لت�سوهات« من �إعاقات طاردة ل�سيغة �ل�ستالل �لديمقر�طي نحو �ل�سير �لد�ئم 
�جاذبة  رخوة  �ساحة  �إز�ء  �لكياني،  »�لتفكك«  �نذر  �لأهلية  �لحرب  حافة  على 

لتدخل خارجي لم ي�ستكن �أ��ره يوًما.
�بالرغم من حد�ثة عهد �لحكومة، �إلى حدٍّ ما، قيا�ًسا بعمرها �لزمني، �أمام 
ر �لمعالجة عّبرت عنه �لتظاهر�ت �ل�سعبية �لعارمة  ماأزق �لتحديات، �إل �أن ق�سِ
با�ستثناء  بغد�د)34(،  �لعا�سمة  فيها  بما  �لبالد،  �أرجاء  تز�ل،  �ما  عّمت،  �لتي 
ت�سابه  ��لتي  مدنها،  �أغلب  على  »د�ع�س«  تنظيم  ي�سيطر  �لتي  �لأنبار  محافظة 
�سو�ء   ،2014 حتى   2006 عامي  خالل  للحكومة،  �لمالكي  رئا�سة  �أيام  نظيرتها 
من حيث �لمطالب؛ �لتي تتجا�ز �ل�سّق �لخدمّي، كما يلوح ظاهرها �لعام، �سوب 
حكومة  �ت�سكيل  بالد�ستور  �لعمل  ��إيقاف  �لبرلمان  »حل  عبر  �ل�سمولي،  �لتغيير 
جديدة �محا�سبة �لفا�سدين، �ت�سريع قانون تجريم �لطائفية ��إ�سالح �لموؤ�س�سة 
�لق�سائية)35(، �أ� لجهة �لمعالجة �لحكومية �لأمنية لالحتجاجات، ��لحتكام �إلى 

�لمرجعية �لدينية �ل�سيعية.
�إذ يالحظ �حتماء �لعبادي بالمرجع �ل�سيعي من �أطر�ف م�ساّدة لالإ�سالح، 
علي  �ل�سيد  �ل�سيعي  �لمرجع  لدعوة  �ل�ستجابة  �إعالنه  عند  �ذلك  ي�سّمها،  لم 
 ،2015/8/9 في  �أعلنها،  �لتي  �ل�سيا�سية  �لإ�سالحات  حزمة  في  �ل�سي�ستاني 
���فق عليها مجل�سا �لوزر�ء ��لنو�ب، حول »�إلغاء منا�سب نو�ب رئي�س �لجمهورية 

)34( »البي�صمركة.ت�صتعيد.7.قرى.من.»داع�س«.وبغداد.ت�صهد.مظاهرات.عارمة«، تقرير، قناة ر��ســـيا 
�ليوم �لف�سائية، مرجع �سابق.

)35( »متظاهـــرو.كربـــالء.يفو�صـــون.العبـــادي.اإيقـــاف.العمل.بالد�صتـــور.وحل.الربملـــان«، تقرير، �كالة 
�ملدى بر�س، 2015/8/28، متو�فر على �لر�بط �لتايل:

http://www.almadapress.com/ar/news/54755/%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%
A7%D9%87%D8%B1%D9%88-



دة..نادية.�صعد.الدين

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.205.-

��لطائفية،  �لحزبية  �لمحا�س�سة  عن  �لعليا  �لمنا�سب  ��إبعاد  �لوزر�ء،  �رئي�س 
حول  �سكوًكا  ي�سع  مما  �لفا�سدين«)36(،  �محاكمة  �لف�ساد  ملفات  في  ��لتحقيق 
قدرته على قيادة »ثورة تغيير« �سد نظام �لمحا�س�سة �لطائفية ��لتاأ�سي�س لد�لة 
مدنية ل دينية، ��لخر�ج من مثالب �لمرحلة �لتي ��سمت �سلفه، ب�سبب »�لإم�ساك 
بال�سلطة ��إحكام �ل�سيطرة على �لأجهزة �لأمنية ��ل�سيا�سية«)37(، في ظل »غياب 
�لطائفية،  ��نت�سار  �لد�لة«)38(،  موؤ�س�سات  ��سعف  �لف�ساد  �حماية  �لقانون  د�لة 
�لتي ��سلت ذر�تها في �أعقاب نز�ع بين �ل�سّنة ��ل�سيعة عامي 2006 �2008، بما 

يدلل على بقاء ذ�ت �لإ�سكاليات �لد�خلية.

تنامي �سيطرة تنظيم »د�ع�س« في م�ساحات �سا�سعة      �يزيد من ذلك، 
من �لأر��سي �لعر�قية، بعدما ��ستطاع »�لت�سلل« في �أ��سالها في �أثناء �لحتالل 
�لأمريكي للعر�ق، عبر تنظيم »�لقاعدة«، �من ثم »�لتغلغل« بعد �ن�سحاب �لقو�ت 
�لأمريكية، مما �أتاح �لدة جديدة للتنظيم »�لأم« �بعث �لحياة في ج�سد »د�ع�س« 
�تكوين �ساللة جديدة �أكثر عنًفا ��أ�سد فتًكا. �ياأتي ذلك ��سط �إ�سكاليات �لعر�ق 
عن  ��لدفاع  »د�ع�س«  هجمات  �سّد  في  �لد�لة  قدر�ت  ي�ستنزف  بما  �لد�خلية، 
�ل�ساحات �لبعيدة عن يده �لمتطرفة، �بالتالي �سّخ �لمو�رد في قنو�ت بعيدة، �إلى 

حد ما، عن �لتنمية �حل مع�سالت �لبالد.

)36( »جمل�ـــس.النواب.العراقي.يقـــّر.باالإجماع.االإ�صالحات.املقدمة.من.جمل�س.الوزراء«، تقرير، قناة 
بي بي �سي �لعربية، 2015/8/11، متو�فر على �لر�بط �لتايل:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150811_iraq_reforms
)37( Barak A. Salmoni, “Responsible Partnership: The Iraqi National Security Sector 

after 2011”, Policy Focus )Washington Institute for Near East Policy(, no. 112 )may 
2011(, p. 14, ]http://www.washingtoninstitute.org/templateC04.php?CID=343[ 

)38( Special Inspector General for Iraq Reconstruction, Quarterly Report and 
Semiannual Report to the United States Congress, 30 January 2012, ]http://www.
sigir.mil/files/quarterlyreports/January2012/Report-january-2012.pdf].
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رابًعا:.محددات.الم�صهد.االإقليمي.العربي
�متغير�ت  �أحد�ث  بتبعات  جو�ره  د�ل  مع  للعر�ق  �لعالئقية  �لأطر  تاأثَّرت 
�لحركات  تنامي  �إز�ء  تقريًبا،  �سنو�ت  �لأربع  زهاء  منذ  �لممتدة  �لمنطقة، 
�لإ�سالمية �لمتطرفة، تحت »حلم« �إقامة �لد�لة �لإ�سالمية، ��لتنازع »�لهوّياتّي« 
��لمذهبية  �لطائفية  ��لنزعات  ��لدينية،  ��لقومية  �لوطنية  �لهويات  بين 
�سياق  �سمن  �ذلك  �لنف�سالية،  �»�لتحركات«  �لأ�لية،  �»�لولء�ت«  �لمتنامية، 
م�سار تحولّي قد ل ت�ستقر مالمحه �قو�عده �إل بعد فترة زمنية، �فق ديناميات 

�لتغيير ��سرعتها)39(، ��لمحدد�ت �لد�خلية ��لإقليمية ��لد�لية �لمتد�خلة.

»�لجيو�سيا�سي«  �لعر�ق  �أمن  تجاه  �لتركية  �ل�سيا�سة  ثبات  من  بالرغم  �إذ 
��لقت�سادي، ��حدة �أر��سيه، لما له من �نعكا�سات، بطبيعة �لحال، على تركيا، 
�إل �أن �لعالقات �لثنائية في زمن رئي�س �لحكومة �ل�سابق نوري �لمالكي �ت�سمت 
بالتوتر ��لخالف حول ملفات �سيا�سته �لطائفية، ��لعالقة مع كرد�ستان �لعر�ق، 
��لموقف من �لأزمة �ل�سورية، �لتي �ندلعت في �آذ�ر )مار�س( 2011، عد� �لعالقة 
�أ�ساف �سعود تنظيم »د�ع�س« في �ساحات  – �لإير�نية �لوطيدة، فيما  �لعر�قية 

عر�قية �سا�سعة، معطًى �آخر �سلبًيا على �لم�سالح �لتركية في �لعر�ق.

�لعر�قية  �لحكومة  رئا�سة  ظل  في  �لثنائية  �لعالقات  م�ستقبل  يحدد  �قد 
�مدى  ��لأمريكي  �لإير�ني  ��لنفوذ  �لعر�قية  �لحكومة  توجه  عاملي  �لجديدة، 
�لطريق على  تقطع  موؤ�سر�ت غير م�سجعة قد  ثمة  �أن  �إل  تاأثيرهما في قر�رها، 
هذ� �لتوجه، �إز�ء تكري�س �لنفوذ �لإير�ني في �لعر�ق، ��لذي عبرت عنه معطيات 
�سيا�سية د�لَّة، منها �ختيار �لعبادي، �هو �لع�سو �لقيادي في حزب �لدعوة �لذي 
ينتمي �إليه �لمالكي، ��لذي يتمتع بامتد�د�ت في �إير�ن، �ختار طهر�ن لكي تكون 
ت�سرين   20 في  �ذلك  �لحكومة،  رئا�سة  مقاليد  توليه  منذ  يز�رها،  محطة  �أ�ل 
�لأ�ل )�أكتوبر( 2014، عد� �لزيار�ت �لثنائية �لمتبادلة على خط طهر�ن �بغد�د، 

)39( نا�سيف حتّي، »امل�صار.التحويل.للنظام.العربي.اجلديد«، جملة الدرا�صات.الفل�صطينية، �لعدد 93، 
�ستاء 2013، �س24-23. 
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�ت�سريحات �لعبادي �لم�سيدة بدعم �إير�ن لبالده في �لحفاظ على �أمنه �محاربة 
»د�ع�س«)40(.

�يزيد من خطورة هذ� �لت�سابك �لعالئقي �إ�سر�ر طهر�ن على عدم �لتر�جع 
عته مع �لقوى �لد�لية موؤخًر�  عن برنامجها �لنو�ي، بالرغم من �لتفاق �لذي �قَّ
مكانة  على  �لح�سول  هدف  لتحقيق  �م�سعاها  �لإير�ني،  �لنو�ي  �لبرنامج  حول 
ر�ؤية 2020  �لأ��سط )�فق م�سر�ع  �ل�سرق  �لأ�سا�سية في منطقة  �لإقليمية  �لقوة 
�لذي �أعده مجل�س ت�سخي�س م�سلحة �لنظام(، �عدم �لتوقف عن م�ساعي تعميق 
د�رها في �لعر�ق، �محا�لة فتح قنو�ت �لتو��سل مع بع�س �لد�ل �لخليجية، مثل 
قطر ��ل�سعودية، لتقلي�س حّدة �لت�سييق عليها �فتح بع�س �لنو�فذ �أمامها، ��سط 
�سغوطات خارجية �د�خلية قد ت�سكل محدد�ت لم�ساعيها، �متغير�ت جارية في 

�لمنطقة، بخا�سة �لأحد�ث �ل�سورية.

لل�سيطرة  – �إ�سر�ئيلي  – �إير�ني  تركي  �إقليمي  �سر�ع  في ظل  ذلك  ياأتي 
على »�لد�لة �لمركز« في �لمنطقة، �تناف�س تركي – �إير�ني تج�سد في بناء »كتلة 
ية« تقودها تركيا لمو�جهة »كتلة �سيعية« تقودها �إير�ن، ��سط خ�سية �سعودية  �سنِّ

من �متد�د فكرة �لتنظيمات �ل�سيا�سية �إليها، مما يفتح �آفاًقا لال�سطر�ب فيها. 

حول  �لخليجي،  �لتعا�ن  مجل�س  د�ل  مع  �ل�سعودية،  تو�فق  من  �بالرغم 
�لخطر �لإير�ني على �لمعادلة �لأمنية �لخليجية، ��تهام طهر�ن بتاأجيج �ل�سر�ع 
ذر�تها  ��سلت  �لتي  �لبينية،  �لخالفات  �أن  �إل  �لمنطقة،  في  �ل�سيعي  �لمذهبي 
موؤخًر�، تحول د�ن ��ستالل �سيا�سة خليجية خارجية جمعيَّة، كما تجلى في كثير من 
ملفات �لمنطقة، مثل م�سر ��سورية ��ليمن، بالإ�سافة �إلى �لملف �لنو�ي �لإير�ني.

)40( »العبـــادي:.اإيـــران.�صارعـــت.مل�صاعدتنا.يف.حرب.»داع�س«.حينما.تاأخر.الغرب«، تقرير، قناة ر��ســـيا 
�ليوم �لف�سائية، 2015/1/25، متو�فر على �لر�بط �لتايل:

http://arabic.rt.com/news/771832%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7
%D8%AF%D9%8
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�لعر�ق  في  �لأحد�ث  مجريات  من  �ل�سعودي  �لموقف  قر�ءة  تنف�سل  �ل 
عن معادلة تناف�س �لريا�س �طهر�ن، ��لمتغير�ت �لد�ئرة في �لمنطقة، ل �سيما 
في م�سر �إز�ء �لدعم �ل�سعودي للرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سي �مناه�سة �لإخو�ن 
�لم�سلمين، �في �سورية �إز�ء �لدعم �لإير�ني لنظام �لرئي�س ب�سار �لأ�سد �»حزب 
�نعكا�س  من  �ل�سعودية  �ل�ساحة  تعانيه  ما  تبعات  تجا�ز  د�ن  من  �للبناني،  �هلل« 

�سعود تنظيم »د�ع�س« في �لأر��سي �لعر�قية.
�بتدفق  �لقت�سادية  باأزمته  �لغارق  �هو  حاًل؛  �أف�سل  فلي�س  �لأردن  �أما 
حر�كه  عن  ف�ساًل  �ل�سورية،  �لأزمة  نتيجة  �أر��سيه  �إلى  �ل�سوريين  �لالجئين 
�لد�خلي، �لذي يخبو حيًنا �ين�سط �أحياًنا، للمطالبة بالإ�سالح، �محاذير تبعات 
�لمتعلق  �سيما  ل  ��لعر�قي،  �ل�سوري  جو�ره،  �ساحتّي  عند  �لجارية  �لأحد�ث 
منها بتمكن تنظيم »د�ع�س« من مقاربة �لحد�د �سوب »�لتغلغل« تجاه �لأر��سي 
�لأردنية، �أ� تمّدده د�خلًيا؛ في ظل نمو �لتيار �ل�سلفي �لجهادي، ��نخر�ط �أعد�د 
كبيرة من �لمقاتلين �لأردنيين �سمن �سفوف »�لد�لة �لإ�سالمية«، �محاذير نقل 
ما �ختبر�ه فيها لدى عودتهم من �ساحات �لمعارك، ما يجعل �لأردن حبي�س فكّي 

كما�سة ت�سيق حلقتها في ظل �لتوتر�ت بالمنطقة.

خام�ًصا:.المحددات.الدولية.
لم تكن �لحرب �سّد �لإرهاب، �لتي تقودها �لوليات �لمتحدة منذ �سنو�ت، 
في منظور »�لجغر�فيا �ل�سيا�سية«، �سوى ر�سم لخطوط جيو�سيا�سية جديدة �فق 
رغبات �خطط �لقوى �لغربية)41(، �لتي ح�سرت جلًيا في خريطة �لعر�ق، �سمن 
مفا�سل تاريخية حا�سمة �ممتدة، حتى �ليوم، مثلما تج�سدت في حرب �لخليج 
قيادتها  مع  يتفق  بما  جديد«  عالمي  نظام  »�لدة  ���سنطن  �إعالء  عند  �لثانية 
�لتي  �لأ�لى  �لخليج  حرب  لمعطيات  خالًفا  �ذلك  �لأحادية،  �لقطبية  لمرحلة 
�لثنائية  للقطبية  �لباردة  �لحرب  مرحلة  من  لال�ستفادة  �لعر�قي  �لنظام  �سعى 
�لع�سكرية  قدر�ته  �تطوير  ر��سيا  مع  عالقته  تعزيز  في  – �ل�سوفيتية  �لأمريكية 

�لهجومية �سّد �إير�ن. 

)41( �ر�يك مور�ي، »جغرافيات.العوملة:.قراءة.يف.حتديات.العوملة.االقت�صادية.وال�صيا�صية.والثقافية«، 
مرجع �سابق، �س236.
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�ساغت  �لعربية؛  �لمجتمعات  في  ��لحرية  �لديمقر�طية  م�سّميات  �تحت 
�لوليات �لمتحدة مبادرة »�ل�سرق �لأ��سط �لكبير«، في �لعام 2003، من بين ثنايا 
�حتالل للعر�ق، �لكنه خلَّف »د�لة فا�سلة«، عقب �لعبث بكيانها �لوطني �ن�سيجها 
�لمجتمعي، ��إذكاء �لنعر�ت �لطائفية ��لمذهبية، �تغذية مولِّد�ت �لعنف ��لقتتال 
�لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  عهد  في  �لعر�ق  تق�سيم  مخطط  ن�سط  فيما  �لد�خلي، 
جورج بو�س �لبن، �ل �سيما في ظل �سيطرة �لمحافظين �لجدد على مقاليد �لأمور 
م�سر�ع   ،2007/9/26 في  �لأمريكي،  �ل�سيوخ  مجل�س  �إقر�ر  خالل  من  �آنذ�ك، 
ثالث  �إلى  �لعر�ق  تق�سيم  حول  بايدن  جون  �لحالي(  �لأمريكي  �لرئي�س  )نائب 
ية في �لو�سط ��سيعية  د�يالت على �أ�س�س عرقية طائفية، كردية في �ل�سمال ��سنِّ
منها  �أ�باما،  بار�ك  �لرئي�س  عهد  في  �أخرى  �سيًغا  �أخذت  بينما  �لجنوب،  في 
�حتالل �قت�سادي على �سكل ��ستثمار�ت لل�سركات �لأمريكية في مجالت حيوية، 

�زرع �آلف �لعاملين، منهم �أمنيون، في �سفارة �لوليات �لمتحدة في بغد�د)42(. 
�لأمريكية  �لأجندة  عن  �لمنطقة  �ل  �لعر�ق  عن  �لتق�سيم  فكرة  تغب  �لم 
بع�س  ���ستثمار  �عرقية،  طائفية  �أ�س�س  على  �لتفتيت  مخطط  عبر  �لغربية، 
�بين  د�خل  �لقائمة  ��لخالفات  �لعربي،  �لتغيير  بحر�ك  �لمرتبطة  �لتفاعالت 
�لتناق�سات  م�ستوى  �إلى  �دفعها  تعميقها،  لجهة  ��لإ�سالمية  �لعربية  �لد�ل 
»�لتفكيك«  تنفيذ مخطط  �أجل  �لرئي�سية، �تفجيرها كلما كان ذلك ممكًنا، من 
من  �لد�لة  �إد�رة  في  �لقائم  �لتو�زن  »�ختالل  �أن  بنظرية  عماًل  �ل�سيطرة،  بعد 
�ل�سعف  مقدمتها  �في  �لجغر�في،  �ل�سعيد  على  �لتفكيكية  �لمت�سمنات  خالل 
�لموؤ�س�سي، �عدم �لتطابق بين �ل�سلطة ��لد�لة، ��لتناق�سات �لقائمة د�خل �لقطر 
�لو�حد، ��ل�سر�ع بين �لكيانات �لإثنية »�لعرقية« �لمتعددة لال�ستئثار بال�سلطة، 
تز�مًنا مع �إذكاء �ل�سر�ع، في �إطار ما يطلق عليه »�لفو�سى �لخالقة«، قد ي�ساعد 
في تعميق �ت�سريع حالة �لتفكك، بعد تغييب �لنزعة �لقومية �لتي تحّد من نزعة 

�لنف�سال عن �لخريطة »�لأم«)43(. 

)42( عبد �حل�سني �سعبان، »ت�صاري�س.اخلريطة.ال�صيا�صية.العراقية«، مرجع �سابق، �س58.
)43( �ســـامل �لنجفي، »اأزمة.الدولة.القومية.املعا�صرة:.التفكيك.واالندماج«، امل�صتقبل.العربي، �لعدد 
ـــا �نظر: »ال�صرق.االأو�صط:.خرائط.جديدة.تر�صم«، �سل�ســـلة  340، يونيـــو 2007، �س44-45. ��أي�سً

ا: ترجمات مركز �لزيتونة للدر��سات ��ل�ست�سار�ت«، بري�ت، رقم 74. ��أي�سً
Parag Khanna, The New World, The New York Times, 22/9/2012.
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ياأتي ذلك في ظل �لتغير في هيكلية �لنظام �لد�لي �لذي يتمثل في �سعود 
��لتناف�س  �لتعددية،  �لقطبية  نحو  �لتحول  على  ��إ�سر�رهما  ��ل�سين  ر��سيا 
ح�سب  �لمنطقة  بنية  ت�سكيل  على  �ل�سيني   - �لر��سي  �لأمريكي-   – �لأ�ر�بي 
�ل�سورية،  �لأزمة  من  �لد�لتين  موقف  في  دللته  تكثَّفت  ما  منها،  كل  م�سالح 
��لموقف �لر��سي من �أزمة �أ�كر�نيا، ��لذي يعك�س �إدر�ًكا للماأزق �لأمريكي �لعام 
�لهادئ،  �آ�سيا ��لمحيط  �لعالمية على  ��ستر�تيجيتها  ��إعادة تركيز  كقوة د�لية، 
د�ن �لنفالت كلًيا من �لمنطقة، مقابل �ن�سغال �أ�ر�با بهمومها �لد�خلية، ما قد 

يوؤثر �سلًبا على دعمها ل�سركائها �لعرب. 

�صاد�ًصا:.البعد.»الجيو�صيا�صي«.واالأمن.في.العراق:.م�صارات.محتملة.
تجد معادلة »�لتاأثير �لخارجي/ �لتكييف �لد�خلي« تاأ�سيلها »�لجيو�سيا�سّي« 
�لحا�سر في �لم�سهد �لعر�قي، نظير م�سار�ت محتملة غير محمودة، ما لم تتم 

معالجة �لإ�سكاليات �لقائمة.

��إذ� كانت فكرة تق�سيم �لعر�ق قد طرحت، قباًل، �أمريكًيا، �ما تز�ل لئحة 
�لإقليمي  �أ� �لمحيط  �لعر�قي  �لد�خل  لي�س من م�سلحة  بطر�ئق متباينة، �لكن 
�أ� تفككه، لما له من تد�عيات خطيرة لن تتوقف عند  ��لد�ل �لغربية �نق�سامه 
�ل�ساحة �لعر�قية فح�سب ��إنما �ستمتد تاأثيرها �إلى ف�ساء�ت �أخرى مجا�رة، في 

ظل �لمتغير�ت �لجارية بالمنطقة. 
��لأخرى  �لفينة  بين  �لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  تهديد  من  بالرغم  �إذ 
ُملّح  �سيا�سًيا، مقابل مطلب  توظيفه  يتم  ��إنما  لي�س جدًيا  �أنه  �إل  بالنف�سال، 
بالفدر�لية �سمن �حدة �لعر�ق. �عند ح�ساب تقدير �لنــو�تج فــاإن �لنف�ســال 
بتركيا  محاطة  مغلقة  منطقة  يبقيها  حيث  �لكردي؛  �لإقليم  حكومة  يخدم  ل 
��سوريا ��إير�ن، د�ن منافذ بحرية، �أ� مرفاأ تجاري، ف�ساًل عن نيلها نحو 17% من 
ميز�نية �لعر�ق. �مع �أن خططها لتطوير �حتياطها من �لنفط قطعت �سوًطا بعيًد� 
�أمو�ًل كافية ل�ستبد�ل �لمو�رد �لتي تح�سل عليها من بغد�د  فاإنها لن توفر لها 
حالًيا �لأعو�م عدة مقبلة، كما �أنها ل ت�ستطيع �إي�سال نفطها �إلى �لأ�سو�ق �لد�لية 
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ترى  �إذ  �لكردية،  �لنف�سال  نزعة  توؤيد  ل  �لتي  تركيا،  �لجارة  مو�فقة  د�ن  من 
فيه تهديًد� حقيقًيا لأمنها، تح�سًبا من محاكاة تجربته لديها، فيما مجمل �لقوى 
�ل�سيا�سية �لأخرى، �أ�سوة بالموقف �لعام �لعر�قي، ل توؤيد �أي م�سر�ع لالنف�سال 
نة، في ظل تمركز �لنفط  �أ� �لتق�سيم، �تعتبر هذه �لفكرة مرفو�سة تماًما من �ل�سُّ
�لعر�قي في �لمنطقة �لجنوبية �ل�سيعية ��ل�سمال �لكردي، في حين ي�سيطر �ل�سنة 
على �أق�سام من بغد�د، كما هي مرفو�سة من �ل�سيعة �لذين لهم �ليد �لطولى في 
�لعر�ق �لي�س من م�سلحتهم �لتق�سيم ��لتفكيك ��لنح�سار في �إطار كتلة �سيا�سية 

تحتكم على م�ساحة �أقل بكثير مما ت�سيطر عليه �لآن. 
ا،  �لي�س لد�ل �لجو�ر م�سلحة في �لتق�سيم، �لذي �سيجّر �يالته عليها �أي�سً
�منها د�ل �لخليج �لعربية في ظل �لتق�سيم �ل�سّني �ل�سيعي، �تعاظم �لد�ر �لإير�ني 
�لذي يعّد م�سدر تهديد �أمني ��ستر�تيجي بالن�سبة �إليها، �إز�ء عدم ح�سم ق�سايا 
�لد�خلية،  �سوؤ�نها  في  �لإير�ني  �لتدخل  ��ستمر�ر  مقدمتها  �في  عالقة،  خالفية 
�لإمار�تية  للجزر  �حتاللها  �مو��سلة  بالمنطقة،  �لمذهبي  �لحتقان  �تعزيز 

�لثالث. 
�لل�سعودية م�سلحة، �أكثر من غيرها، في عدم تفكك �لعر�ق �عدم �إحكام 
نة �بما ي�سمح في تعزيز  قب�سة �ل�سيعة على �لحكم د�ن �سابط من م�سالح �ل�سُّ
تنظيم  ن�ساط  �متد�د  تحدي  مع  ذلك  �ي�ستقيم  �ساحته.  في  �لإير�ني  �لنفوذ 
تاأليب  في حال  �لمجا�رة  �لعربية  ��لد�ل  �لخليجية  �لد�ل  د�خل  �إلى  »�لقاعدة« 
�لأ��ساع في �لعر�ق نحو �أي �تجاه من �لتق�سيم ��لتفكك. كما يتد�خل، ب�سكل �أ� 

باآخر، مع ماآل �لأحد�ث �ل�سورية، في ظل �لتدخل �لع�سكري �لر��سّي �لأخير.
قليلة،  لأ�سهر  �إل  �سورية  في  �لر��سية  �لع�سكرية  �لعمليات  ت�ستمر  ل  �قد 
لم  �إذ�  �لكن  �أفغان�ستان،  بقدر  �لنطاق،  ���سعة  ت�سبح  �أن  د�ن  من  �أكثر،  �ربما 
يجر �لتو�سل �إلى حل �سيا�سي مع مو�سكو في �سورية، فاإن �لأزمة قد تطول بال �أفق 
قريب، مما قد ت�سطر �لوليات �لمتحدة معه �إلى تغيير ��ستر�تيجيتها في �سورية، 

�ربما في �ل�سرق �لأ��سط عموًما.

�ين�سجّم �لرف�س �ل�سوري لإن�ساء �طن خا�س بالأكر�د في �لمنطقة �لو�قعة 
�أ�  �أي مز�يا  �إن  �إذ  على �لحد�د �لعر�قية �ل�سورية �لتركية، مع �لموقف �لتركي؛ 
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مكا�سب يح�سل عليها �لأكر�د في �لعر�ق �سيكون لها مرد�د �سلبي على �ل�ستقر�ر 
�ل�سيا�سي د�خل تركيا �على �لأخ�س مطالب �أكر�د تركيا في �لحكم �لذ�تي �حق 

تقرير �لم�سير. 

�لتي طرحت  ���سنطن  �سيما  ل  �لغربية،  �لعو��سم  تجد  ل  �بمو�ز�ة ذلك، 
�لعر�ق  في  �لإير�ني  �لنفوذ  بتعاظم  ي�سمح  تق�سيم  من  نفًعا  �لم�سر�ع،  �سابًقا 
�لعر�قية  �لأر��سي  �لر�سمي من  �لأمريكي  �أن �لن�سحاب  بالرغم من  ��لمنطقة، 
ده فعلًيا، �بالتالي فاإن ���سنطن تريد �إبقاء �لعر�ق د�لة ��حدة مع �سبط  قد ج�سَّ
�قف  في  �لتقليدي  د�ره  �إلى  �لعر�ق  �عودة  �ل�سيعية،  للزعامة  �لممكنة  �لأطماع 

�لمطامح �لإير�نية. 

الخاتمة.
�سكّل �لبعد »�لجيو�سيا�سّي«، مع �لإ�سكاليات �لد�خلية �لمتر�كمة، عن�سرّي 
�سغٍط على �أمن �لعر�ق ���ستقر�ره، مثلما �أرخيا �حتمالت مفتوحة غير محمودة. 
�سئيل  كيانه  �تفكيك  �لعر�ق  تق�سيم  �أ�  �لفدر�ليات  تطبيق  �حتمال  كان  فاإذ� 
�لنفاذ، ب�سبب عو�مل د�خلية �خارجية م�ساّدة، �إل �أن �لمع�سلة تكمن في متو�لية 
ماأزق �لهوية �لوطنية، ��لحتر�ب �لطائفي �لد�خلي، ��سعود تنظيم »د�ع�س« في 
تنذر  تحديات  من  م�سافة  موجات  �إلى  �لبالد  يقود  قد  بما  �لعر�قية،  �لمناطق 
باإد�مة عنا�سر عدم �ل�ستقر�ر في �لعر�ق، بما ي�سعب معه ��ستعادة لحمة �لوطن 

في �لم�ستقبل �لقريب.
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لـغـتـنــــا العربيـــة

اأ..ثابت.الطاهر*

��ألقيت  ند��ت،  �عقدت  �ن�ساطات،  تحركات  �لأخيرة  �لآ�نة  في  �نطلقت 
�للغة  عن  للدفاع  تهدف  �لعربية،  �لأقطار  من  عدد  �في  �لأردن  في  محا�سر�ت 
�لعربية، ��لدعوة للتم�سك بها ��لحفاظ عليها في �جه �لهجمة �لتي تتعر�س لها 
باأ�سكال ��أ�ساليب متنوعة. �قامت �أقطار عربية باإ�سد�ر قر�ر�ت، ��تخاذ �إجر�ء�ت 
محّددة بهدف حماية �للغة �لعربية – �لتي تمّثل هوية �لأمة �لعربية، �تعتبر �لوعاء 
للفكر ��لتر�ث ��لثقافة �لعربية، �لذ� فالُبعد عن �للغة هو ُبعد عن �لهوية. �يرى 
�لدكتور عبد �ل�سالم �لم�سّدي �أن �هن �للغة �أ� موتها مرتهن بوهن �لأمة �أ� قوتها، 
فيما يرى �لأ�ستاذ �لدكتور عبد �لقادر �لفا�سي �لفهري �أن �أمر قوة �لد�لة ��لأمة 
�أ�ًل عند �بن حزم ��بن خلد�ن، �عند �لقوميين �لألمان  في �لعالقة باللغة بد�أ 
��لفرن�سيين في �لقرن �لثامن ع�سر �ما بعده، �لتاأكيد �أهمية �للغة كو�سيلة للتعبير 
��لتفكير، فقد ذكر �لدكتور نا�سر �لدين �لأ�سد في كتابه »اللغة.العربية.وهوية.
– م�صتقبل.اللغة.العربية.في.عالم.متغير«– �أن �للغة هي ��سيلة تعبير  االأّمــة.
���سيلة تفكير، ��إذ� �أمكن �لتعبير بلغة غير �للغة �لأم، فاإنه ل يمكن �لتفكير �إّل 

بها، لأن �للغة تنفرد �حدها �تتميز من حيث هي ��سيلة للتفكير. 

متابعـــــــات

* �لأمـــني �لعـــام لحتاد رجـــال �لأعمال �لعرب، �نائب رئي�ـــس جمعية رجال �لأعمال �لأردنيني، �ع�ســـو 
منتدى �لفكر �لعربي/�لأردن.
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�ل �سك �أن كل �لإجر�ء�ت ��لقر�ر�ت ��لمبادر�ت �لتي �سدرت، ��لند��ت 
�لتي ُعقدت في �لآ�نة �لأخيرة لحماية �للغة �لعربية جاءت كرد فعل لما لوحظ في 
�لآ�نة �لأخيرة من �سعف �لهتمام باللغة �لعربية، ل بل محا�لة تهمي�سها ��إهمال 
��ستعمالها في قطاعات مختلفة – علًما باأن �لد�ساتير في معظم �لد�ل �لعربية 

ن�ست على �أن �للغة �لعربية هي �للغة �لر�سمية لتلك �لد�ل. 

�قبل �أن �أتحّدث عن �لقر�ر�ت ��لمبادر�ت �لأخيرة �لتي �سدرت حول هذ� 
�لمو�سوع، ل بد من �لإ�سارة �إلى �أن �لهتمام باللغة �لعربية، ��لحر�س على دعمها 
�لعربية  �لم�ستويات  لي�س جديًد�، فقد تجّلى هذ� �لهتمام على  ��لحفاظ عليها 

��لد�لية منذ �سنو�ت باأ�سكال ��أ�ساليب مختلفة. 

فعلى �لم�ستوى �لعربي �لر�سمي، تجدر �لإ�سارة �إلى �أن �لقّمة �لعربية �لتا�سعة 
ع�سرة �لتي �نعقدت في �لريا�س عام 2007 �تخذت قر�ًر� �أّكد »د�ر �للغة �لعربية 

في �لتعبير عن �لإرث �لح�ساري، �تطوير �لعمل �لعربي �لم�سترك«. 

�ت�سمن �إعالن دم�سق �ل�سادر عن �لقمة �لعربية �لتي �نعقدت في دم�سق 
خا�سة،  �رعاية  �هتماًما  �لعربية  �للغة  �إيالء  �سر�رة  على  »�لتاأكيد   :2008 عام 
بتاريخنا �ثقافتنا �هويتنا،  �لعربية، �لرتباطها  للفكر ��لثقافة  باعتبارها �عاًء 
لت�سبح  ��لمعلومات،  �لعولمة  ��لمعرفي في ع�سر  �لعلمي  للتطور  لتكون مو�كبة 
ثقافتنا  لها  تتعر�س  �لتي  ��لت�سويه  �لتخريب  محا�لت  �جه  في  تحديث  �أد�ة 
على  �لحفاظ  في  �لعربية  �للغة  »د�ر  على  كذلك  دم�سق  �إعالن  ��سّدد  �لعربية«. 
�لهوية، تد�رًكا لتاأثير �ل�سعف �للغوي على عملية �لتنمية �لقت�سادية ��لجتماعية 

��لثقافية«. 

�كانت قد عقدت في باري�س عام 2004 ند�ة تربوية �ساركت فيها �لمنظمة 
�لإ�سالمية للتربية ��لعلوم ��لثقافة، ��لمنظمة �لعربية للتربية ��لثقافة ��لعلوم، 
هيئة  باإن�ساء  تو�سية  �لند�ة  عن  ��سدرت  �لعالمية،  �لإ�سالمية  �لدعوة  �جمعية 
باللغة  �لناطقة  ��لمجتمعات  للد�ل  جامًعا  �إطــاًر�  تكون  �لعربية،  للغة  عالمية 
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د�ئــرة  �تو�سيع  تطويرها،  على  ��ل�سهر  تعليمها،  تي�سير  على  �تعمل  �لعربية، 
�نت�سارها. 

�لفكر  موؤ�س�سة  رئي�س  �لفي�سل  خالد  �لأمير  �لملكي  �ل�سمو  �ساحب  �كان 
�لعربي قد �قترح على �أمين عام جامعة �لد�ل �لعربية، عقد قّمة ثقافية عربّية 
تحت رعايتها، على غر�ر �لقّمة �لقت�سادية �لعربّية �لتي ُعقدت في �لكويت عام 
�لعربية  �لد�ل  �لعامة بجامعة  �لأمانة  �بناًء على تجا�ب  �أثر ذلك  2009. �على 
على هذ� �لقتر�ح، دعت موؤ�س�سة �لفكر �لعربي لجتماع تح�سيري لبحث �لإعد�د 
�لمنظمة  عن  ممثلون  �لجتماع  في  ��سارك  �لمقترح،  �لثقافية  �لقّمة  لموؤتمر 
�لعربية، �عدد من  �للغة  ��لعلوم، �ممثلون عن مجامع  ��لثقافة  للتربية  �لعربية 
�لثقافية في �لوطن �لعربي. �عقد بعد ذلك في �سهر ني�سان  ممثلي �لموؤ�س�سات 
عام 2010، �جتماع ت�سا�ري مو�ّسع بدعوة من �سمو �لأمير خالد �لفي�سل - ��سارك 
في �لجتماع بالإ�سافة للم�ساركين في �لجتماع �لتح�سيري - �سريحة ���سعة من 
�لم�ساركة في هذ�  �لعرب - �كان لي �سرف  �لمفكرين ��لمثقفين ��لأكاديميين 
�لجتماع - �قال �سمو �لأمير خالد �لفي�سل في كلمته �لفتتاحية »�إن �إنقاذ �للغة 
للقمة  �لتح�سير  �لثقافي«. �لكن  �لم�سهد  �لملّحة على  �أهم �لق�سايا  �لعربية من 
�لثقافية �لمقترحة تعّثر بعد ذلك ب�سبب �لأحد�ث �لتي �قعت في عدد من �لأقطار 

�لعربية. 

�لعربية،  باللغة  �لمتحدة  �لأمم  �عترفت  فقد  �لد�لي،  �لم�ستوى  على  �أما 
�أعلنت  كما  �لد�لية.  �لمنظمة  لهذه  �لر�سمية  �ل�ست  �للغات  �إحــدى  ��عتبرتها 
�لجمعية �لعامة لالأمم �لمتحدة عام 2008 عاًما د�لًيا للغات، ��أ�سندت لمنظمة 
�ليون�سكو مهمة تن�سيق �لأن�سطة �لمتعلقة بذلك، �كانت �لمنظمة �لعربية للتربية 

��لثقافة ��لعلوم قد �عتمدت يوم 21 �سباط من كل عام يوًما للغة �لأم. 

�أعود بعد ذلك للمبادر�ت �لتي �سدرت في �ل�سنو�ت �لأخيرة �لما�سية للدفاع 
عن �للغة �لعربية، ��لدعوة لالهتمام بها ��لحافظ عليها في �جه �لهجمة �لتي 
تتعر�س لها. �لعّل من �أبرز هذه �لمبادر�ت �لتي �سدرت في �لآ�نة �لأخيرة كانت 
�لدر��سة �لتي قامت بها موؤ�س�سة �لفكر �لعربي �لتي ير�أ�سها �ساحب �ل�سمو �لملكي 
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�لأمير خالد �لفي�سل، �جعلت �لموؤ�س�سة عنو�ن هذه �لدر��سة �لتي �سدرت عام 
2012 »لننه�س.بلغتنا«. �في كلمته لتقديم هذه �لدر��سة قال �سمّوه: »��لموؤ�س�سة 
�إذ ت�سع تنمية �لعتز�ز بثو�بت �لأمة على ر�أ�س �أهد�فها، تدرك �أن تمكين �للغة 
�لعربية ��لعمل على مو�كبتها لم�ستجد�ت �لع�سر �لرقمي، ��إنقاذها من محا�لت 
طّيها ت�سبح �سر�رة حتمية – ل للحفاظ على ل�سان �لأمة �ثقافتها فح�سب، بل 
لحماية �أمنها �لقومي كذلك«. ��عتبر �سمو �لأمير خالد �لفي�سل �أن هذه �لدر��سة 
�لتي قام بها جمع من علماء �لأمة �خبر�ئها – بناًء على در��سة ميد�نية في �إحدى 
ع�سرة د�لة عربية – »تمّثل خطوة هامة على طريق �إنقاذ لغتنا �لعربية ��آليات 

�لنهو�س بها«. 

�لإعــالن  �سدر   2012/11/25 بتاريخ  دبي  في  ُعقد  �لــذي  �لجتماع  �في 
باإ�سد�ر هذه �لدر��سة، ��قع �لإعالن �ساحب �ل�سمو �لملكي �لأمير خالد �لفي�سل، 
�عدد من �زر�ء �لثقافة، ��لأ�ساتذة �لذين قامو� بالدر��سة �ممثلو عدد من مجامع 
�للغة �لعربية ��لموؤ�س�سات �لثقافية في �لوطن �لعربي – �كان لي �سرف ح�سور 

هذه �لمنا�سبة �لمهمة. 

»�للغة  �أن  بلغتنا«  لننه�س  »�إعالن  بعنو�ن  �سدر  �لذي  �لإعالن  ��أّكد  هذ�، 
�أ�سيل من مكّونات هوية �لأمة، �هي �لتي تمثل ذ�كرتها �ثقافتها  �لعربّية مكّون 
لغته  بغير  �ل�سعوب  ل�سعب من  علمية  نه�سة  ي�سجل  لم  �لتاريخ  �باأن  �لح�سارية، 
�لوطنية، ما يجعل من �للغة �لعربية ق�سية �أمن قومي بال منازع، كما �أن موجبات 
�إعالء �ساأن �للغة �لعربية �دعمها ل يتعار�س مع �عتبار�ت �لنفتاح على �لثقافات 

�لعالمية �تعّلم �للغة �لأجنبية«. 

»�إعــالن  ت�سمنها  �لتي  �لمقترحة  �لتو�سيات  ��ستعر��س  ُهنا  �أحــا�ل  �لن 
�تو�سيات  �أفكار  من  ت�سمنته  �ما  �لدر��سة  هذه  �أن  �أرى  لأنني  بلغتنا«،  لننه�س 

جديرة بالهتمام ��لدر��سة ��لتحليل ��لمتابعة. 

�قد �سدرت عن موؤ�س�سة �لفكر �لعربي عام 2012 مبادرة مهمة �أخرى بعنو�ن 
»عربي 21« – �ي�سعى هذ� �لم�سر�ع �إلى �لإ�سهام في تطوير تعليم �للغة �لعربية، 



اأ..ثابت.الطاهر

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.217.-

�لعزيز  عبد  �لملك  مدينة  من  بدعم  �لعربي  �لفكر  موؤ�س�سة  تنفذه  م�سر�ع  �هو 
محا�ره  خالل  من  �لم�سر�ع  �ي�سعى  �ل�سعودية،  �أر�مكو  ��سركة  ��لتقنية،  للعلوم 
باأهمية  �لتربوية  �ل�سيا�سات  ��سانعي  �لمعنيين  لدى  �لمعرفة  م�ستوى  رفع  �إلى 
�إتقان مهار�ت �للغة �لعربية من قبل �لأطفال ��لنا�سئين، �تطوير طر�ئق تعليمها 
ا بمحور  �تعلمها، ��لت�سجيع على �لمطالعة بها... �قد �أ�لى �لم�سر�ع �هتماًما خا�سً
ت�سجيع �لقر�ءة في �لوطن �لعربي، �تحديًد� على كتب �لأطفال، كمورد �أ�سا�سي 
معايير  �لم�سر�ع  ���سع  �لعرب.  ��لنا�سئة  �لأطفال  لدى  �لمطالعة  حب  لغر�س 
�لأدبية  ن�سو�سها  لتقييم  جــودة  �معايير  �لأطفال،  �أدب  كتب  لت�سنيف  علمية 
��لعلمية، كما ��سع �لم�سر�ع نظاًما لجائزة كتابي – �هي جائزة �إقليمية تتميز 
في كونها تتيح م�ساركة �لأطفال من بلد�ن عربية عّدة لتقويم ما كتب لهم ��ختيار 
�لكتب �لفائزة. كما �أطلق �لم�سر�ع حملة »بالعربي عام 2012« لت�سجيع �لأطفال 

��لنا�سئة على �لقر�ءة باللغة �لعربية. 

�ر�سات  تنظيم  �إلى  �لم�سر�ع  �سعى  �لمعلمين؛  �إعد�د  محور  م�ستوى  �على 
عمل لت�سنيف كتب �أدب �لأطفال هدفت �إلى رفع م�ستوى معرفة �لمعلمين باأهمية 

�لكتب �لم�سّنفة لت�سجيع �لأطفال ��لنا�سئة على �لقر�ءة باللغة �لعربية. 

معلمي  �إعــد�د  »��قــع  بعنو�ن  م�ستديرة  طا�لة   »21 »عربي  م�سر�ع  �نّظم 
�معلمات �للغة �لعربية في �لوطن �لعربي« في �سهر ت�سرين �لثاني عام 2012 – 
ح�سرها ممثلون عن عدد من �لد�ل �لعربية. �ل �سك �أن هذه �لمبادرة �م�سر�ع 

»عربي 21« جديرة بكل �لهتمام ��لتقدير. 

�ما دمت ب�سدد �لحديث عن �لمبادر�ت �لتي �سدرت حول هذ� �لمو�سوع 
�لمهمة، �أ�سير �إلى �أن �لمجل�س �لد�لي للغة �لعربية عقد موؤتمره �لأ�ل في بير�ت 
في �سهر �آذ�ر عام 2012، �كان بعنو�ن »�للغة �لعربية لغة عالمية: م�سوؤ�لية �لفرد 
�ممثل  �ليون�سكو،  منظمة  عن  ممثل  �لموؤتمر  في  ��سارك  ��لــد�لــة«.  ��لمجتمع 
��لمخت�سين  ��لباحثين  �لم�سوؤ�لين  من  كبير  �عدد  �لعربية،  �لد�ل  جامعة  عن 
��لإعالميين ��لمهتمين ��لمحبين للغة �لعربية في جميع �لتخ�س�سات ��لمهن، 
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يمثلون 47 د�لة. ��سهد �لموؤتمر ح�سور تجمع متنّوع �متعّدد في نوعية �لم�ساركين 
�جن�سياتهم ��هتماماتهم �تخ�س�ساتهم ��أبحاثهم �در��ساتهم. 

جل�سات  خالل  ُقدمت  �لتي  �لعمل  ��أ�ر�ق  ��لدر��سات  �لأبحاث  �خل�ست 
بم�سوؤ�لية  �لنظر  �إعــادة  ينبغي  ��أنــه  خطر،  في  �لعربية  �للغة  �أن  �إلــى  �لموؤتمر 
�لجميع، �في  �لعربية من قبل  �للغة  ��سفافية �م�سد�قية في ق�سية  �مو�سوعية 
مقدمتهم �لقياد�ت �لعربية، ��سّناع �لقر�ر، ��لم�سوؤ�لون في �لموؤ�س�سات �لحكومية 

��لأهلية، �إ�سافة �إلى �أفر�د �لمجتمع في �لوطن �لعربي. 

��لتعليم،  �لت�سريع،  بق�سايا  ترتبط  �لتو�سيات  من  بعدٍد  �لموؤتمر  �خرج 
�لعلمي،  ��لبحث  ��لترجمة،  ��لتعريب،  ��لثقافة،  ��لإعالم  �لتعليمية،  ��لأنظمة 
�مجامع �للغة �لعربية، كما �أّكد �لموؤتمر �سر�رة مو�جهة �سعف �للغة �لعربية من 

قبل �لجميع قبل فو�ت �لأ��ن. 

�لد�ل  من  عدد  في  �سدرت  فقد  �لذكر،  �آنفة  �لمبادر�ت  لهذه  �بالإ�سافة 
�لعربية  �للغة  دعم  �سر�رة  كلها  توؤكد  �مــبــادر�ت  �مطالبات  ــد�ء�ت  ن �لعربية 
�لم�ستويات  على  �لإجــر�ء�ت  ��تخاذ  �ل�ساأن،  بهذ�  �لالزمة  �لت�سريعات  ��إ�سد�ر 
�لعربية،  لغتنا  لها  تتعر�س  �لتي  �لهجمة  لمو�جهة  �لقطاعات  �في مختلف  كافة 
��لدعوة للتم�سك بها �مقا�مة محا�لت تهمي�سها. �ل بّد من �لإ�سارة ��لإ�سادة 
»بومدين«،  �لجز�ئري  �لرئي�س  بها  قام  قد  كان  �لتي  بالمبادرة  �لمقام  هذ�  في 
باللغة  �لر�سمية  �لمر��سالت  �تبادل  بالتخاطب  �لم�سوؤ�لين  بموجبها  �ألزم  ��لتي 

�لعربية. 

�من بين �لمبادر�ت �لالفتة �لتي �سدرت في �لآ�نة �لأخيرة، �لمبادرة �لتي 
�لتل  �لأ�ستاذ بالل ح�سن  �أطلقها  ��لتي  �لها�سمية،  �لأردنية  �لمملكة  �سدرت في 
- مدير مركز �لبيرق للدر��سات ��لمعلومات - كم�سر�ع �طني للدفاع عن �للغة 
�لعربية تحت �سعار »لغتي �طني �هويتي«. �ياأتي هذ� �لم�سر�ع ب�سبب »�بتعاد �أهل 
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�للغة �لعربية عنها«، �تر�جع ��ستعمالها في �لمر�فق ��لقطاعات �لمختلفة كافة 
ا لدى ن�سبة عالية من �ل�سباب - �لأمر �لذي ي�سكل خطًر� كبيًر� على  - خ�سو�سً
ي�ساف  ��لجتماعية.  ��لتاريخية  �لثقافية  بمكوناته  للمجتمع  �لح�سارية  �لهوية 
�إلى ذلك، �أن �للغة �لعربية، �هي �للغة �لتي نزل بها �لقر�آن �لكريم، مكّون �أ�سا�سي 

من مكونات �ل�ستقالل �ل�سيا�سي ��لثقافي)1(. 

برئا�سة  �لعربية  �للغة  للدفاع عن  �لوطني  للم�سر�ع  ت�سكيل لجنة عليا  �تم 
�للجنة في ع�سويتها مجموعة من  �ت�سم  �لأ�سد،  �لدين  نا�سر  �لدكتور  �لأ�ستاذ 
بالل  لالأ�ستاذ  بالإ�سافة  �لعربية  باللغة  �لمهتمين  من  �عدٍد  �لأفا�سل  �لأ�ساتذة 

�لتل �لمن�سق �لعام للم�سر�ع. 

�قد برر �لقائمون على �لم�سر�ع �لوطني للدفاع عن �للغة �لعربية �إطالقهم 
للم�سر�ع بما ياأتي:

��للغَة متالزمتان. �ل تز�ُل �لأمُة  �لأمَة  لأن  �أمتنا،  �جود  عن  للدفاِع   •
�إل بز��ِل لغِتها، �لأَن �للغَة هي �لتي ُتميز �أمًة عن �أخرى، �مجتمًعا عن 

�آخر. 
في  �مكانَتها  �لعربيِة  �للغِة  ��ستعماَل  �أ�ساب  �لــذي  �لتر�جِع  لوقِف   •
من  �لأجنبيِة  باللغِة  بمنا�سباِتنا  �لتهانَي  نتبادُل  �سرنا  مجتمِعنا، حتى 
كثرِة  من  ُي�سعُق  �سو�رِعنا،  في  �لماّر  �أنَّ  كما  �لجّو�ل.  ر�سائِل  خالِل 
�أ�سماِء �لمحالِت �لأجنبية، �من كثرِة �للوحاِت �لإعالنيِة �لمكتوبِة باللغِة 
�لأجنبية، مع غياٍب للغِة �لعربيِة عن مطاِعمنا �مقاهينا �فناِدقنا. بل 
�سار كلُّ طالٍب لوظيفٍة ي�سعى �إلى �أن تكوَن �سيرُته �لذ�تية، �كلُّ �أ�ر�قِه 

�لر�سميِة مكتوبًة باللغِة �لأجنبية، �كاأنها لغُة �لبالِد �لر�سمية. 

)1( �أ�سري بهذه �ملنا�سبة �إىل بيان عّمان �لثقايف �لذي �سدر يف �ملوؤمتر �لأ�ل لوزر�ء �لثقافة يف �لوطن 
�لعربي عام 1976 ��أّكد �جوب �لعمل على تعميم ��ستعمال �للغة �لعربية يف �لتعليم ���سائل �لإعالم 
��لثقافة، باعتبار �أن �للغة هي �أهم دعامة للوحدة �لعربية، ��لوعاء �ل�سحيح للثقافة �لأ�سيلة لالأّمة. 
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�سباُبنا،  بها  �يتر��سُل  �لتي �ساَر يتخاطُب  �لجديدِة  �للغِة  �نت�ساِر  لمنِع   •
يهدُد  خطًر�  ي�سكُل  �للغِة  هذه  �نت�ساَر  لأنَّ  )بالعربيزي(  ُتعرُف  ��لتي 

، �منظوَمَتنا �لجتماعيَة ��لقيمية.  هويَتنا �لوطنيَة، ��نتماَءنا �لقوميَّ
�لذي  �لعاِم  �لذ�ِق  بناِء  �أد�ُة  هي  �للَغة  لأنَّ  �لعاِم،  �لذ�ِق  عن  للدفاِع   •
يحكُم �لمجتَمع، �يميُزه عّما �سو�ُه من �لمجتمعاِت ��لأمم. �هي بذلك 
كلِّه تكّوُن �جد�َن �لأمِة �عقَلها �ر�َحها، ��لأمُة �لتي تتخلى عن لِغتها �أ� 
ُتهيُنها، تتخلى عن �جد�ِنها �عِقلها �ر�ِحها �تفقُد خ�سو�سَيتها �ذ�َقها 

�لعام. 
• لهذ� كلِّه �ساَر �لدفاُع عن �للغِة �لعربيِة ��إعادُتها �إلى �ل�سد�رِة، خا�سًة 
في �لتعاِمل �ليومِي للمجتمِع بكلِّ مكوناته، ��جًبا دينًيا �قومًيا ��طنًيا 
�جامعِته  في مدر�سِته  ��لُمعلُم  بعلِمه،  �لعالُم  لأد�ئه  يت�سدى  �أن  يجُب 
�معهِده، �ربُّ �لأ�سرِة في منزلِه، ��لأمُّ مع �أطفاِلها، ��لتاجُر في متجِره 
�أ� م�سِنعه؛ ��لثريُّ بماِله ينفُقه على تعليِم �للغِة �لعربيِة ��لدفاِع عنها، 
لأنَّ كلَّ ��حٍد من هوؤلء على ثغرٍة من ثغوِر �لأمة، يجُب �أن يد�فَع عنها 

من خالِل �لدفاِع عن لغِتها. 

�قد �أعلن �لم�سر�ع عن �أهد�فه بما ياأتي:
توؤدي �إلى نهو�ٍس ح�سارٍي �سامٍل  ثقافيٍة  لنه�سٍة  يوؤ�س�ُس  لغوٍي  • بناِء �عٍي 

لالأمة. 
�لأمِة نحو لغِتها ��لعتز�ِز بهذه �للغِة، �بناِء  في  �لحما�سة  ر�ِح  • �إذكاِء 

�عِي �لأجياِل على هذه �للغة. 
• مقا�مِة �لهزيمِة �لنف�سيِة في �لأمِة �لتي ُيعُتبر �لموقُف من �للغِة �لعربيِة 

�أحَد �أهمِّ تجلياِتها. 
• تغييِر �سورِة �للغِة �لعربيِة في �أذهاِن �أهلها من لغٍة مقعرٍة خ�سبيٍة جامدٍة 

�إلى لغٍة �سهلٍة محببٍة حيويٍة قادرٍة على ��ستيعاِب معطياِت �لع�سر. 
�لكر�مِة �ل�سخ�سيِة  من  كجزٍء  بها  ��لعتز�ِز  �لعربيِة  �للغِة  حبِّ  • ن�سِر 

��لكر�مِة �لوطنية. 
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�لحديِث باللغِة �لعربية.  �بيَن  �لنا�ِس  بين  �لخوِف  حاجِز  • ك�سِر 
�أ�سا�ًسا من �لنظاِم �لعام.  جزًء�  �لعربية  �للغِة  جعِل  على  • �لعمِل 

جزًء� �أ�سا�ًسا من �أمِن �لأمة.  �للغوِي  �لأمِن  • َجْعِل 
�لعاطفِي  نمِوهم  على  �لأجنبيِة  �للغِة  تغوِل  خطِر  من  �أبناِئنا  حمايِة   •
�لتد�ِخل  خطِر  من  �حمايِتهم  �للغويِة  �قدر�ِتهم  ��لج�سدِي  ��لعقلِي 

�للغوي، �كذلَك �لختناُق �للغويُّ �مخاطُر �لتاأتاأة. 
�لعربيِة �تر�جِع �حتر�ِمها  �للغِة  ��ستخد�ِم  تر�جِع  م�سكلِة  �إلى  �لتنبيِه   •
��سيا�سًيا  ثقافًيا  �لم�سكلِة  هذه  �دللِت  للمجتمِع  �ليوميِة  �لحياِة  في 

��جتماعًيا. 
• در��سِة �لم�سكالِت �لتي تو�ُجه �للغَة �لعربيَة في �لحياِة �ليوميِة لأبناِء �لأمِة. 

��أد��ِتها للغِة �لعربية.  �لعلميِة  �لع�سِر  منجز�ِت  • تطويِع 
�لجانب  تجا�ز  باأنه  �لعربية«  �للغة  عن  للدفاع  �لوطني  »�لم�سر�ع  �يمتاز 
من  عملًيا  منحنًى  �نحا  عنها،  ��لدفاع  �لعربية  �للغة  عن  �لحديث  في  �لنظري 
خالل طرح م�ساريع �تطبيقها في �لحياة �ليومية من خالل فرق عمل متخ�س�سة 
من  نخبة  �لفرق  هذه  �ت�سم  �لمجتمع،  قطاعات  من  قطاع  مع  منها  كل  يعمل 
��لأكاديمية  ��لقانونية  ��لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لمجالت  مختلف  في  �لخبر�ء 

��لتربوية ��لإعالمية، ��لتقنية �غيرها. 

للم�سر�ع  �أهــد�ًفــا  �لعربية  باللغة  للنهو�س  �لوطنية  �للجنة  حــددت  �قــد 
تت�سمن: 

1. �لحفاظ على �لهوية �لعربية متمثلة في لغتنا �لأم )�للغة �لعربية(؛
نحو  �لأمــة  ��سبيل  للمعرفة،  �عــاء  �أنها  على  �لعربية  باللغة  �لهتمام   .2

�لتوجه �إلى مجتمع �لمعرفة؛
3. معالجة �لق�سايا �لمعا�سرة للغة �لعربية �لمهمة لتوجه �لد�ل �لعربية 

نحو مجتمع �لمعرفة؛ 
4. تد�رك تاأثير �ل�سعف �للغوي في عملية �لتنمية �لقت�سادية ��لجتماعية 

��لثقافية؛
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5. ��سع بر�مج قومية ��طنية لمعالجة ق�سايا �للغة �لعربية ذ�ت �لأ�لوية؛ 
�لمعلومات  ثقافة  ���ستخد�م  �لعربية  �للغة  تعليم  مناهج  تحديث   .6

��لت�سالت؛
7. تعزيز ��ستعمال �للغة �لعربية في �لإعالم ��لإعالن. 

�لم�سر�ع،  هذ�  �أهــد�ف  تنفيذ  لمتابعة  متخ�س�سة  فرًقا  �للجنة  ��سّكلت 
�من هذه �لفرق فريًقا لمر�جعة مناهج �للغة �لعربية في �لمد�ر�س، �فرًقا لن�سر 
�لوعي �للغوي في �لأ��ساط �لجامعية، ��لإعالمية، ��لدينية، ��لقانونية، ��لفنية، 
��لأ�سرية، ��ل�سبابية، �في مجال ��سائل �لت�سال �لمختلفة. �قد قامت هذه �لفرق 
بن�ساطات متعددة كّل في مجال �خت�سا�سها، �حققت �لكثير من �لإنجاز�ت في 

�إطار �أهد�ف �لم�سر�ع. 

�قّدمت �للجنة �لعليا للحكومة م�سودة م�سر�ع قانون حماية �للغة �لعربية، 
��أجرت لقاء�ت مع عدٍد من ر�ؤ�ساء �لوز�ر�ت، �رئي�سي مجل�سي �لنو�ب ��لأعيان 

ل�سرح �أهد�ف هذ� �لم�سر�ع، ��لتاأكيد على �سر�رة �إ�سد�ره. 

�لأردنية  �لمملكة  في  �لــوزر�ء  رئي�س  فكان  �لر�سمي،  �لم�ستوى  على  �أّمــا 
�لتربية  ــر  �زي معالي  تن�سيب  على   2010/1/19 بتاريخ  ــق  ��ف قــد  �لها�سمية 
��لتعليم �لمت�سمن قر�ر مجل�س مجمع �للغة �لعربية رقم )220097( �لموؤرخ في 
2009/12/13 بت�سكيل �للجنة �لوطنية �لأردنية للنهو�س باللغة �لعربية - للتوجه 
�لكريم خليفة رئي�س مجمع  �لدكتور عبد  �لأ�ستاذ  �لمعرفة- برئا�سة  نحو مجمع 
�للغة �لعربية �آنذ�ك �ع�سوية ع�سرة من �لذ��ت من �أع�ساء �لمجمع، �من ذ�ي 

�لخبرة ��لخت�سا�س �من �ز�رة �لتربية ��لتعليم. 

للتوجه نحو  �لعربية  باللغة  �لنهو�س  �لقر�ر تجا�ًبا مع م�سر�ع  ��سدر هذ� 
مجتمع �لمعرفة �لذي �أقّرته �لقّمة �لعربية �لتي عقدت في دم�سق عام 2008 �في 

�لد�حة عام 2009. 

�قد �أقّرت �للجنة �لوطنية �لأردنية للنهو�س باللغة �لعربية �أربعة م�سر�عات 
�هي: 
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1. �للغة �لعربية في ميد�ن �لتو��سل على �سبكة �لإنترنت ��لهاتف �لمحمول. 
2. �سورة �للغة �لعربية في ��سائل �لإعالم ��لت�سال. 

3. �للغة �لعربية في �لق�ساء �لأردني �كليات �لحقوق في �لجامعات �لأردنية. 
4. م�سر�ع �لكفاية باللغة �لعربية. 

�قد تم �إنجاز �لم�سر�عات �لثالثة �لأ�لى، �قام بتنفيذ كل منها فريق عمل 
�سّكله مجل�س �لمجمع - ي�سم نخبة من �لأ�ساتذة ��لخبر�ء �لمتخ�س�سين في كل 

من هذه �لم�سر�عات. 

بتاريخ 2014/3/5  �لمنعقدة  �لأردني في جل�سته  �لوزر�ء  �أقّر مجل�س  �قد 
�للغة  �أن  ليوؤكد  جــاء  ��لــذي   ،2014 لعام  �لعربية  �للغة  حماية  قانون  م�سر�ع 
�لعربية هي �للغة �لر�سمية للد�لة �فًقا لأحكام �لمادة )2( من �لد�ستور �لأردني، 
�ل�سليمة  �لعربية  �للغة  ح�ساب  على  �لد�رجة  �لعربية  �للغة  ��ستخد�م  من  �للحد 
��لموؤ�س�سات �لخدماتية ��لإعالمية ��لتربوية ��لتعليمية ��لأكاديمية، �ي�سرني �أن 
�أ�سير �إلى �أن �لإر�دة �لملكية �ل�سامية قد �سدرت في �سهر �أيار عام 2015 باإقر�ر 
هذ� �لقانون – قانون رقم )35( ل�سنة 2015 با�سم »قانون حماية �للغة �لعربية« 
�ي�سرني �أن �أرفق مع هذه �لدر��سة ن�سخة عن هذ� �لقانون، �قر�ءة هذ� �لقانون 

تغني عن �لخو�س في تف�سيالته ��أهد�فه. 

هذ� �قد �سدرت �إر�دة ملكية �سامية بتعيين �لأ�ستاذ �لدكتور خالد �لكركي 
رئي�ًسا لمجمع �للغة �لعربية في �لأردن - خلًفا لالأ�ستاذ �لدكتور عبد �لكريم خليفة، 
��سبق لالأ�ستاذ �لدكتور �لكركي �أن �سغل منا�سب �ز�رية مختلفة في �لأردن، ثم 

رئي�ًسا للجامعة �لأردنية، �رئي�ًسا للديو�ن �لملكي �لها�سمي. 
�إبر�هيم ك�ست في بحث له في جريدة �لر�أي �لأردنية  �قد ت�ساءل �لكاتب 
�إلى  بحاجة  �عظمتها  بجاللها  �لعربية  �للغة  باتت  هل   -  2015/8/10 بتاريخ 
�للغة  حماية  )قانون  ب�سدده  نحن  �لــذي  �لقانون  ت�سمية  تحمل  �هــل  حماية؟ 
�لعربية( دللة على حاجة هذه �للغة فعاًل �إلى �لحماية؟ �ر�أى �لكاتب �أن �لجو�ب 
�أبنائها ��أهلها ��لناطقين  �أن �للغة �لعربية بحاجة للحماية من  هو »نعم«. �قال 
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�أ� ي�ستبدلها، بل �ربما  �أ� كثير منهم ينبذ لغته  �أنف�سهم، فقد �سار بع�سهم  بها 
 - منها  بدًل  �لإنجليزية  �للغة  با�ستخد�م  �يفاخر  ��ستعمالها  من  �أحياًنا  يخجل 
�كاأن �ليابانيين ��لكوريين ��لألمان -مثاًل- قد نبذ�� لغتهم ليبلغو� ما هم عليه 

من تطور؟ 
�بالإ�سافة لما تقّدم كان مجل�س �لوزر�ء قد �أقّر قانون مجمع �للغة �لعربية 
�لأردني ل�سنة 2014، ��لذي يهدف �إلى تمكين �لمجمع من تحقيق �لأهد�ف �لتي 
�أن�سئ من �أجلها، �تعزيز ��ستقالليته �خ�سو�سيته في �لحفاظ على �سالمة �للغة 
��لبحوث  �لدر��سات  ��إجر�ء  معاجم م�سطلحات  ���سع  بها،  ��لنهو�س  �لعربية 
�لمتعلقة باللغة �لعربية. �بموجب م�سر�ع �لقانون يتم �إعادة �لنظر بطريقة تعيين 
رئي�س �لمجمع، بحيث يتم �نتخابه من �أع�ساء �لمجل�س �لعاملين بدًل من تعيينه 
�لمجمع مهمات ��سالحيات  �لــوزر�ء، ف�ساًل عن منح مجل�س  بقر�ر من مجل�س 

�أ��سع لتحقيق �أهد�ف �لمجمع. 
كبيًر�  �هتماًما  ا  �أي�سً �لد�لة  تولي  �لمتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت  د�لة  �في 
للغة �لعربية باعتبارها �للغة �لر�سمية للد�لة، �لغة د�ستورها، �باعتبارها �إحدى 
�أَْنَزْلَناُه  �إِنَّا  �لقر�آن:  لغة  �لعربية، فهي  �لأمة  �بناء  �لتي تجمع بين  �لركائز  �أهم 
ُكْم تَْعِقُلوَن؛ ��عاء �لتر�ث �لعربي �لأ�سيل. �قد �رد في �لميثاق  ُقْر�آنًا َعَرِبًيّا لََعَلّ
�لوطني لالإمار�ت )عام 2012( »�أن �لثقافة �لمتميزة لالإمار�ت �لعربية �لمتحدة 
�ستظل مبنية على قيم �إ�سالمية متقدمة �معتدلة، �لغة عربية غنية موؤهلة، تمّكن 
�لوطنية«.  �لوحدة  �دعم  �لثقافي  ��لمور�ث  �لإمار�تية  بالتقاليد  �لعتز�ز  من 
�لإنجليزية في �لمد�ر�س ��لمن�ساآت ��لأ�سو�ق -  باللغة  �لز�ئد  �نتيجة لالهتمام 
�تخذت حكومة د�لة  �لعربية - فقد  �للغة  �لذي جاء على ح�ساب  هذ� �لهتمام 
�أ�لى �ساحب  �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة مو�قف م�سّرفة في هذ� �لمجال، حيث 
�لمتحدة،  �لعربية  �لإمــار�ت  د�لة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو 
على  �لتركيز  �سر�رة  �إلى  �دعو�  بالًغا،  �هتماًما  �لعربية  للغة  �لإمــار�ت  �حّكام 
تدري�س �للغة �لعربية ��ختيار �أكفاأ �لمعلمين للقيام بذلك، ��إخ�ساعهم لد�ر�ت 
�للغة  باأهمية  فئاته  بكل  �لمجتمع  توعية  ب�سر�رة  �جهو�  كما  مرّكزة،  تدريبية 
تم  �ل�سبب  �لهذ�  لخدمتها.  مجاله  في  كل  لي�ساهم  �لعظيمة،  �مكانتها  �لعربية 
�أدبية �مجال�س ثقافية، ��إقامة �لمهرجانات �ل�سعرية �لف�سيحة  �إن�ساء جمعيات 

�أ� �لنبطية على حد �سو�ء. 
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�لإمار�ت  د�لة  في  �ل�سارقة  في  �لعربية  �للغة  �إن�ساء جمعية حماية  �يعتبر 
عام 1999 من �أهم �لإنجاز�ت في مجال حماية �للغة �لعربية �لف�سحى، �ذلك 
بهدف خدمة لغة �ل�ساد، �تنمية �لعتز�ز بها في نفو�س �أبنائها ��لتنبيه لأهميتها، 
�مخاطبة ��سائل �لإعالم، ��لهيئات �لعاملة في �لد�لة باأهمية تفعيل ��ستخد�مها 
مدير  �لدي�سي  ر�سو�ن  �لدكتور  �طالب  ��لإعـــالن،  ��لدعاية  �لمر��سالت  في 
بالمحافظة  �لعربية،  �للغة  �ل�سادرة عن جمعية حماية  »العربية«  تحرير مجلة 
على مظاهر �لهتمام باللغة �لعربية، ���ستر�ط معرفة �للغة �لعربية خا�سة عند 
��ستقد�م �لخدم �لذين يعي�سون د�خل �لبيوت �يوؤثر�ن على �لأطفال. كما طالب 
بت�سكيل مجمع للغة �لعربية في د�لة �لإمار�ت �لعربية �أ�سوة بالمجامع �لأخرى في 

�لقاهرة �دم�سق. 

�أّما �سمو �لأمير �ل�سيخ محمد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س د�لة �لإمار�ت 
�لعربية �حاكم دبي – ففي منا�سبة �إعالن ميثاق �للغة �لعربية، �أعلن عام 2013 
عن �إطالق حزمة من �لمبادر�ت �لخا�سة باللغة �لعربية، �كانت مبادرته بعنو�ن 
في  تنا�لها  �تعزيز  �لعربية،  للغة  �لنتماء  تنمية  �إلى  تهدف  حياة«  لغة  »�لعربية 
مجالت �لحياة كافة، ��إبر�ز د�رها في تقوية �لهوية �لوطنية ��لقومية، حيث قال 
�لعربية  �ثقافتنا  �ح�سارتنا  عزتنا  رمز  �هي  هويتنا،  هي  �لعربية  »لغتنا  �سمّوه 
��لإ�سالمية– علينا جميًعا �أن نحترمها �نثمنها في �أ��ساط حياتنا لتظل �أميرة 
�أ�سالتها  على  محافظة  بقيت  بالحياة  ناب�سة  غنّية  حّية  لغة  �هي  �لعالم،  لغات 
لأكثر من �ألفي عام، ��لم�ساهمة في �لحفاظ على �للغة �لعربية هي قيمة �إ�سالمية 
�فري�سة �طنية، �تر�سيخ لهويتنا �جذ�رنا �لتاريخية – �هذ� �لإعالن عن ميثاق 
تعاني �لغتر�ب بين  باتت  �لتي  �لأم،  للغتنا  �إعالن �فاء  �إّل  �لعربية ما هو  �للغة 
مركًز�  �لد�لة  جعل  �إلى  تهدف   »2021 �لإمــار�ت  ر�ؤية  »�أن  �سمّوه  ��أكد  �أبنائها« 
لالمتياز في �للغة �لعربية، م�سدًد� �سمّوه على �أن �للغة �لعربية هي �أد�ة رئي�سية 
لتعزيز هويتنا �لوطنية لأنها �لمعّبرة عن قيمنا �ثقافتنا �تمّيزنا �لتاريخي. ��أعلن 
�سموه عن ت�سكيل مجل�س ��ست�ساري ير�أ�سه �زير �لثقافة، �ي�سم نخبة من �لعلماء 
�لمبا�سر على  �لعربية، لالإ�سر�ف  �للغة  ��لمخت�س�سين في مجال  ��لأكاديميين 
تطبيق �رعاية كل �لجهود �لمبذ�لة لتعزيز مكانة �للغة �لعربية �رعايتها، �تطوير 
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��سعها بالتن�سيق بين جميع �لجهات �لحكومية ��لخا�سة على م�ستوى �لد�لة. كما 
تم �لإعالن عن ت�سكيل لجنة عربية د�لية مكّونة من خبر�ء �سخ�سيين تهدف �إلى 
�أ�ساليب تعليمها ب�سكل  �إحياء �للغة �لعربية �جعلها لغة �لعلم ��لمعرفة، �تطوير 
باعتبارها  مجتمعية  كثقافة  �لقر�ءة  ثقافة  تاأ�سيل  �أهمية  تاأكيد  مع  ع�سري– 
�لأكاديميين  من  متخ�س�سين  �أع�ساء  �للجنة  �ت�سم  �لأهمية.  غاية  في  م�ساألة 
تعليم  باأ�ساليب  عالميين  خبر�ء  �إلى  بالإ�سافة  ��لتربويين،  ��لكّتاب  ��لعلماء 

�للغات، �ذلك بهدف تعليم �للغة ب�سكل �سليم. 

في  �سدرت  �لتي  �لعربية  �للغة  بميثاق  �لخا�سة  �لمبادر�ت  �سملت  �قــد 
كلية  ��إطــالق  �لعربية  �للغة  في  �لمبدعين  �لطلبة  رعاية  �إلى  �لدعوة  �لإمــار�ت، 
�إلى  بالإ�سافة  بها،  �لناطقين  لغير  �لعربية  �للغة  لتعليم  ��إن�ساء معهد  للترجمة، 
�إطالق حمالت �إلكتر�نية لتمكين �لمحتوى �لعربي على �ل�سبكة �لعنكبوتية. �في 
هذ� �لإطار، �أعلن مجل�س محمد بن ر��سد لل�سيا�سات عن مبادرة �إلكتر�نية لتعزيز 
�للغة  �عتماد  �إلى �سر�رة  �سموه  ��جه  �لمعلوماتية.  �ل�سبكة  �لعربية على  �لمادة 
�لعربية في �لتعامالت �لحكومية �لد�خلية ��لخارجية، �في �لخدمات �لحكومية 
على  �لمعر��سة  �لإعالمية  �لمو�د  في  �لأ�لوية  ��إعطاء  للجمهور،  �لمقّدمة  كافة 

�لقنو�ت �لمحلية لدعم �للغة �لعربية. 

�قد ت�سمنت �لقر�ر�ت تو�سيات �سادرة في �إطار مبادرة ميثاق �للغة �لعربية 
��لتي �سملت: 

�لتعليمي  �لمجال  في  �لعربية  �للغة  تعزيز  في  �لمبذ�لة  �لجهود  زيادة   -
�تطوير  �لعربية،  �للغة  لمعلمي  �لممتاز  بالتاأهيل  �بتد�ًء  ��لتربوي، 
مهار�تهم �تحديث طرق �لتدري�س لديهم، بالإ�سافة �إلى برمجة مناهج 

�للغة �لعربية �تقويتها لتمكين �لطالب منها. 
��لمقر�ءة  ��لمرئية،  �ل�سمعية،  باأجهزتها  �لإعــالم  ��سائل  مخاطبة   -
�لمقّدمة  ��لبر�مج  �لمو�د  م�ستوى  تح�سين  في  �لبارز  د�رهــا  لتفعيل 
باللغة �لعربية، �زيادة �لمو�د �لإعالمية �لمعززة لمكانة �للغة �لعربية 

في حياتنا. 
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- �لتو��سل مع �لجهات �لر�عية لجو�ئز �لتميز ��لجودة �دعمها مع �عتبار 
�للغة �لعربية من �لمعايير �لموؤهلة للفوز. 

- متابعة لفتات �لمحالت �لتجارية في �ل�سو�رع ��لإعالنات �لتجارية في 
�ل�سحف للوقوف على �لأخطاء �لإمالئية ��لنحوية �ت�سحيحها، لوقف 

هذ� �لت�سويه في لغتنا �لجميلة. 

�لمطاعم  جميع  يلزم  قــر�ًر�  �أ�سدرت  دبي  بلدية  �أن  �لأنباء  بع�س  �ذكرت 
�لعاملة في د�لة �لإمار�ت باإ�سد�ر قائمة �لطعام باللغة �لعربية جنًبا �إلى جنب مع 

�للغة �لإنجليزية- �ل �أدري �إن كان قد تم تطبيق هذ� �لقر�ر �أم ل؟ 

�قد �أعلن موؤخًر� عن مكتبة �لعرب �لتي �أ�س�سها �ل�سيخ محمد بن ر��سد �آل 
مكتوم، �هي عبارة عن مكتبة �إلكتر�نية ت�سم كتًبا ��أعماًل �سعرية ��سيًر� ذ�تية 
�د�ريات �مقالت متاحة مجاًنا تهدف �إلى �سد �لفجوة بين عدد متحدثي �للغة 

�لعربية �بين توفر �لمحتوى �لرقمي فيها. 

�في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية، �تنفيًذ� لتوجهات �سمو �لأمير خالد �لفي�سل 
�زير �لتربية ��لتعليم �ل�سابق، �أ�سدرت �إد�رة �لتربية ��لتعليم في منطقة �لريا�س 
تعميًما يت�سمن �سو�بط ��آليات لعتماد �للغة �لعربية �لف�سحى لغة �لتخاطب في 
برئا�سة مدير  بالف�سحى  �لتحدث  لجنة  ت�سكيل  �تم  ��لإد�ريــة،  �لتعليمية  �لبيئة 
��لإد�ر�ت  �لأق�سام  بمديري  �لجتماعات  عقد  مهمتها  ��لتعليم،  �لتربية  عام 
�مديري �مدير�ت �لمد�ر�س لحّثهم على تطبيق �لخطط ��لبر�مج بهذ� �ل�ساأن، 
��سيجري تكريم �لمد�ر�س �لمتميزة في تطبيق هذه �لبر�مج، بمن فيهم �لمعلمون 
م�ستوى  على  تناف�سية  لغوية  م�سابقات  ��إقامة  ��لطالبات،  ��لطالب  ��لمعلمات 
�لمد�ر�س لتفعيل �للتز�م باللغة �لعربية �لف�سحى، كما تّم تاأكيد د�ر �لإعالم في 
تعزيز مفاهيم �لمجتمع �لتربوي �فكره برفعة �للغة �لعربية �تعزيز �لنتماء لها. 

�أقّر مجل�س �لوزر�ء �لقطري في جل�سته �لمنعقدة  �أّما في د�لة قطر، فقد 
بتاريخ 2016/2/10 قانون حماية �للغة �لعربية. �ُيطالب م�سر�ع �لقانون بو�سوح 
في  �لر�سمية  �لتعليمية  ��لموؤ�س�سات  �لر�سمية،  ��لموؤ�س�سات  �لــوز�ر�ت  تلتزم  �أن 
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�للغة �لعربية في جميع ما ي�سدر  �لتعليم، ��لبلديات، با�ستخد�م  جميع مر�حل 
عنها من �أنظمة �تعليمات ��ثائق �معامالت �مر��سالت ��إعالنات. كما �أنه ُيلزم 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي �لتي ت�سرف عليها �لحكومة بالتدري�س باللغة �لعربية في 

جميع مر�حل �لعلوم ��لمعارف. 

�إلى  تهدف  �لإلكتر�ني  للمحتوى  جائزة  �إطــالق  تم  �لبحرين  مملكة  �في 
منا�سب  عربي  محتوى  تقديم  على  ��لأفـــر�د  ��لموؤ�س�سات  �لحكومات  ت�سجيع 

�م�ستمر باللغة �لعربية. 

ُعقدت،  �لتي  ��لند��ت  �سدرت،  �لتي  �لمبادر�ت  هذه  كل  �بعد   .. ��لآن 
يت�ساءل  �أن  �إّل  �لمرء  يملك  ل  كافة،  �لم�ستويات  على  �تخذت  �لتي  ��لقر�ر�ت 
��لهتمام  للغتنا  ��ستخد�منا  تر�جع  في  �لمرحلة  هذه  �إلى  ��سلنا  �كيف  لماذ�، 
بها؟ هذ� في �لوقت �لذي بد�أت فيه بع�س �لد�ل �لأجنبية تدري�س �للغة �لعربية في 
معاهدها- �سو�ًء لأغر��س ثقافية �أم �سيا�سية)2(. �هل كانت لكل هذه �لقر�ر�ت 
��لمبادر�ت نتائج �إيجابية؟ �هل لم�س �لمو�طن �لعربي تز�يًد� بالهتمام باللغة 
بالهتمام  تحظ  لم  ��لمبادر�ت  �لقر�ر�ت  هذه  �أن  �أم  عليها؟  ��لحفاظ  �لعربية 
�لكافي ��لمتابعة �لفّعالة ��ل�سر�رية؟ �كيف يمكن �أن ُنعالج هذ� �لمو�سوع �لمهم. 

�إلى  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  �تحليل  معرفة  من  بد  ل  �أنه  �أرى  ذلك،  �أجل  من 
تهمي�س �للغة �لعربية �تر�جع ��ستخد�مها، ��سعف �لهتمام بها، لننتقل بعد ذلك 

�إلى ما يمكن �أن ي�سكل حلوًل �تو�سيات لمعالجة هذ� �لمو�سوع. 

�لأ�سرة؛  في  �لبيت...  في  تبد�أ  �أن  يجب  �لمو�سوع  معالجة هذ�  �أن  �أرى   .1
��أ�سير في هذ� �لمجال �إلى �لحياة �لأ�سرية - كيف كانت في عقوٍد م�ست، �كيف 
�أبنائهم  تربية  مبا�سر  �ب�سكل  باهتمام  يتابعان  �لو�لد�ن  كان  �أن  فبعد  �لآن.  هي 
ب�سبب  �لأ�سر  �لحال في كثير من  تغير  �متابعة در��ستهم -  �لطفولة،  في مرحلة 

)2( ذكر �لدكتور عيد �لدحيات يف حما�سرة له يف منتدى �سومان �لثقايف بعمان �أن جامعة كامربدج يف 
بريطانيا كانت قد �أن�ساأت عام 1632م كر�سي �أ�ستاذ لتدري�س �للغة �لعربية. 
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�لتغير �لذي طر�أ على �لظر�ف �لمعي�سية لمعظم �لأ�سر، �لأمر �لذي ��سطر �لأب 
للتفّرغ لعمله �لكل ما يوفر له دخاًل منا�سًبا لمو�جهة �أعباء �لحياة �لمتز�يدة، كما 
لم�ساعدة ز�جها في تحّمل  �إما  للعمل،  �لحالت -  �لأم - في كثير من  ��سطرت 
�أعباء �لحياة، �أ� لرغبتها بال�سعور بال�ستقاللية في �لعمل لتاأمين دخل مالي خا�س 
لها ي�ساعدها على توفير �حتياجاتها �لخا�سة، ���سطرت �لأ�سرة في هذه �لحالة 
لال�ستعانة بالمربيات �لأجنبيات �للو�تي يخاطبن �لأطفال بلغاتهّن.. �بالتدريج، 
بد�أ �لطفل يلتقط بع�س �لكلمات ��لعبار�ت من لغة �لمربيات، �بد�أ �هتمامه باللغة 

�لعربية ي�سعف – �لم يعر �لو�لد�ن �لهتمامم �لكافي لذلك ب�سبب م�ساغلهم. 

�أمامنا �سورة جديدة. فاإذ�  �إلى �لمدر�سة، كانت  �نتقل �لطفل  2. �عندما 
ذهب �لطفل في مرحلة �لدر��سة �لأ�سا�سية �إلى مدر�سة حكومية، فاإن �ل�سفوف 
في معظم هذه �لمد�ر�س تكون مكتّظة باأعد�د كبيرة من �لطالب - �لأمر �لذي 
ن �لمعّلم من �إعطاء �لوقت �لكافي للطالب - ي�ساف لذلك �سكوى بع�س  ل يمكِّ
�أ�لياء �لأمور من طريقة تدري�س �للغة �لعربية، ��سعف �لمعلمين في عدٍد من هذه 
�لمد�ر�س، مما يجعل �لطالب ي�سعر ب�سعوبة تعّلم لغته بال�سكل �لمنا�سب. قال لي 
�أحد �لأ�سدقاء �أنه ��سطر لنقل �بنه �إلى مدر�سة �أهلية خا�سة - على �لرغم من - 
�رتفاع ر�سوم �لدر��سة - في هذه �لمد�ر�س - �هذ� �لحديث ينقلنا �إلى مو�سوع 
�لمد�ر�س �لخا�سة، فهذه �لمد�ر�س نوعان: �لمد�ر�س �لأهلية �لمحلية، ��لمد�ر�س 
�لأهلية �لأجنبية. �على �لرغم من �أن عدًد� من �لمد�ر�س �لأهلية �لمحلية �أثبتت 
عليها  يح�سل  �لتي  �لعالية  �لعالمات  معّدل  خالل  من  بالتقدير،  جديرة  كفاءة 
�لمنت�سبون �إليها �خريجوها - فاإن عدًد� من هذه �لمد�ر�س تحا�ل �إعطاء �هتمام 
�أ�سوة   - �لأ�لى  �لأ�سا�سي  �لتعليم  مرحلة  �سنّي  في  �لإنجليزية  �للغة  لتعليم  �أكبر 
بالمد�ر�س �لأهلية �لأجنبية �لتي تعطي �لهتمام �لأكبر للغة �لإنجليزية - �لهذ�، 
حفالت  في  ��سغارها  �أطفالها  تقّدم  عندما  بفخر  �لمد�ر�س  تلك  بع�س  ت�سعر 
مدر�سية �هم ين�سد�ن �أنا�سيد باللغة �لإنجليزية، بدًل من �لحر�س على تعليمهم 
باإلحاق �لأطفال ��لأ�لد  �لتباهي  �أ�سبح  �لعربية. �لقد  باللغة  �لوطنية  �أنا�سيدنا 
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�لأهل  بها  يفخر  �سمًة  �لمــد�ر�س  هــذه  مثل  في  �لأ�سا�سية  �لدر��سة  مرحلة  منذ 
- رغم �رتفاع �لر�سوم �لمدر�سية لهذه �لمد�ر�س كما �أ�سلفت - ل بل تلجاأ بع�س 
بها  كفـــاءتهم  لإثبات  �لإنجليزية  باللغة  �لبيت  �أبنائها في  للتحدث مع  �لعائالت 
��لإقامة  للهجرة  ��سطرت  عربية  عائالت  فيه  تحر�س  �لذي  �لوقت  في  هذ�   -
في �أمريكا – على �سبيل �لمثال– على �لتحدث مع �أبنائها في �لبيت في �أمريكا 

باللغة �لعربية حتى ل ين�سو� لغتهم �لأم. 

مد�ر�س  في  يدر�سون  �لذين  �لطالب  م�ستوى  بين  �لــفــو�رق  �أن  �يالحظ 
�أجنبية ��أ�لئك �لذين يدر�سون في مد�ر�س حكومية �أ� مد�ر�س �أهلية �أخرى، قد 

توؤدي �إلى فو�رق �جتماعية تنتقل لمرحلة �لدر��سة �لجامعية. 

�أدعو لعدم تعّلم �للغات �لأجنبية في مد�ر�سنا  �أنني ل  �أ��سح ُهنا  �أن  ��أ�د 
�أن  يجوز  ل  – �لكن  منه  بد  ل  �أمــر �سر�ري  �إن هذ�  بل  – ل  ��لخا�سة  �لعامة 
يكون ذلك على ح�ساب �للغة �لعربية، �ل يجوز �أن نغفل �لأثر �ل�سلبي للعولمة على 

�لثقافة ��لهوية �لوطنية �لغتنا �لعربية. 

��أرى �أن على �ز�ر�ت �لتربية ��لتعليم �أن يكون لها ر�أي �توجيه في مناهج 
�إعطاء  للتاأكد من  ا �لأجنبية منها -  �لدر��سة في �لمد�ر�س �لخا�سة - خ�سو�سً
�لتدري�س  �ساعات  من  كاف  عدد  �تخ�سي�س  �لعربية،  باللغة  �لكافي  �لهتمام 
في �ل�سفوف �لمختلفة للغة �لعربية - بالإ�سافة �إلى �لهتمام باللغة �لإنجليزية 

�غيرها من �للغات �لأجنبية. 

3. يرتبط مو�سوع عدم �لهتمام باللغة �لعربية في هذه �لمرحلة بالنتائج 
�لمترتبة على ذلك، لدرجة �أننا نالحظ �أن �لطالب ي�سل �إلى �لمرحلة �لإعد�دية 
من �لدر��سة �هو - في كثير من �لأحيان- ل يتقن �لكتابة ��لقر�ءة بلغة عربية 
كانت  �لزمن  من  عقود  قبل  �لبتد�ئية  �لدر��سة  مرحلة  في  �أننا  ��أذكــر  �سليمة. 
�لكثير من قر�ءة كتب كامل  – تعلمنا خاللها  للمطالعة  هناك ح�س�س خا�سة 
�لكيالني ��أمثاله من �لُكّتاب، �كانت هناك ح�س�س للخط �لعربي، تعلمنا خاللها 



اأ..ثابت.الطاهر

�صتاء.2015-.ربيع.2016-.231.-

كيف نكتب لغتنا بخط ���سح ل ت�سوبه �سائبة، �كانت هناك ح�س�س �فحو�س في 
�لأخطاء..  فيه  نتجنب  �سليم  باأ�سلوب  �لعربية  �للغة  كتابة  على  للحر�س  �لإمالء 
�لكن �أين نحن �لآن من كل ذلك؟ بل �إن �لو�سع �لأكثر �إيالًما تلك �لت�سريحات 
�أكد��  �لأردن  في  ��لتعليم  �لتربية  قطاع  م�سوؤ�لين عن  موؤخًر� من  �لتي �سدرت 
�أن طالًبا في �ل�سفوف �لثالثة �لأ�لى في مرحلة �لدر��سـة �لأ�سا�ســـية ل يعرفون 
�لجامعيــة  �لدر��ســـة  �لعربيـــة، �طالًبا على مقــــاعد  باللغـــة  ��لكتابـــة  �لقر�ءة 
ل يجيد�ن �لكتابة بلغة عربية �سحيحة، حتى �إنك �إذ� طلبت �لآن من طالب، �أ� 
فاإنك �ستجد ما  �لعربية،  باللغة  �أ� طلًبا  �أن يكتب بحًثا  حتى من خريج جامعي 

يكتب مليًئا بالأخطاء �للغوية ��لنحوية – هذ� �إن ��ستطعت �أن تقر�أ خطه!!

4. �إن تدري�س �للغة �لعربية في �لمرحلة �لأ�سا�سية من مر�حل �لتعليم يجب 
�أن يحظى بكل �هتمام، ��أرى �أن بالإمكان معالجة ذلك من خالل: 

�سون �للغة �لعربية في هذه �لمرحلة تاأهياًل  - تاأهيل �لمعلمين �لذين يدرِّ
مع  �لتعامل  في  ��أ�سلوبه  �لتدري�س،  في  �لمعلم  طريقة  لأن  منا�سًبا، 
�أ�  لغتهم  من  يقّربهم  �أن  يمكن  �لــذي  هو  �لمرحلة،  هذه  في  �لطالب 

يباعد بينهم �بينها. 
- �إعادة �لنظر في مناهج �للغة �لعربية لهذه �لمرحلة، ��لتاأكد من ح�سن 
�ختيار �لكتب �لمدر�سية �لمنا�سبة �جودتها، �تخ�سي�س عدٍد كاٍف من 
�ساعات �لتدري�س للغة �لعربية – �من �لمفيد تخ�سي�س �ساعات خا�سة 
– �أي �لكتابة بلغة �سليمة خالية  لتعّلم ��إتقان �لخط �لعربي، ��لإمالء 

من �لأخطاء. 
- تخ�سي�س �ساعات خا�سة للمطالعة، بدًء� من مرحلة �لطفولة، ثم في 
�لكتب  �ختيار  ُح�سن  على  ��لحر�س  �لالحقة،  �لدر��سة  مر�حل  جميع 
�لمنا�سبة لكل مرحلة من مر�حل �لدر��سة، ��إعطاء جو�ئز لأف�سل ��أكثر 
قر�أ�ها  �لتي  �لكتب  م�سمون  في  �مناق�ستهم  �لطالب،  من  �لمطالعين 

�ما ��ستخل�سوه منها. 



متابعات: لغتنا العربية

-.232.- املنتــــدى..265-264

- �لحر�س على �لتخاطب بين �لمعّلم ��لطالب بلغة عربية �سليمة، �ت�سجيع 
نا�سر  �لدكتور  �للغة. �يرى  بينهم بهذه  �لتخاطب في ما  �لطالب على 
�لدين �لأ�سد �أن �لتعليم �بر�مج ���سائل �لإعالم ُهما �ل�سبيل للعمل على 

�لنهو�س باللغة ��آد�بها �ثقافتها. 
- �إنتاج بر�مج تلفزيونية منا�سبة لالأطفال في �لمر�حل �لعمرية �لمختلفة 

ت�ساعد على �رتباطهم بلغتهم �ثقافتهم �تاريخهم. 

تجدر  �لمرحلة،  هــذه  فــي  �طالبنا  �أبنائنا  عــن  �لحديث  مجال  فــي   .5
�أهميته  �لرغم من  – على  لغتنا  �أ� �سيف ثقيل على  �إلى طارئ جديد،  �لإ�سارة 
– ���سائل  �لمرحلة، �هو )�لإنترنت(  �أبنائنا في هذه  – دخل على  ب�سكل عام 
بلغتهم  �أبنائنا  �هتمام  �سعف  في  كبير  د�ر  لذلك  فكان  �لحديثة–  �لت�سال 
�لعربية، ��ن�سر�فهم عن �لمطالعة، ذلك �أن �لتخاطب من خالل هذه �لو�سائل 
يتم في �لغالب بلغات �أجنبية. فتر�هم يم�سون �ل�ساعات �لطو�ل �هم جال�سون مع 
�لإنترنت – د�ن رقابة من �لأهل لمعرفة ماذ� ي�ساهد�ن – �أ� تد�عب �أ�سابعهم 
في  �لحديثة،  �لت�سال  ��سائل  ��سائر  �لنقال  �لهاتف  �أ�  )�لكمبيوتر(  �أحــرف 
ر�سائل مع �أ�سدقائهم �من يحّبون، �يم�سون �أ�قاًتا طويلة في ذلك، �كل ذلك يتم 
في �لغالب بلغات �أجنبية، بحيث �أ�سبحت لغتنا �لعربية بعيدة عن ��سائل ��آليات 
�لتو��سل �لحديثة. �قد �سرفهم كل هذ� عن �لمطالعة – بد�عي �أنهم قادر�ن على 
��ستخر�ج �أي معلومة يريد�نها من هذه �لأجهزة، د�ن �لحاجة للمطالعة ��لرجوع 
للكتب ��لمر�جع – حتى مكتبات �لمد�ر�س ��لجامعات بد�أ يتر�جع عدد ز��رها 

��لم�ستفيدين منها با�ستمر�ر ب�سبب ذلك. 

�أنها  �إّل  �أنه مع كل �لإيجابيات لهذه �لأجهزة ��لأد��ت ��لتكنولوجيا  ��أرى 
تم  �أنه  يفيد  خبًر�  موؤخًر�  قــر�أت  �قد  �إليها،  �أ�سرُت  �لتي  �ل�سلبيات  من  تخلو  ل 
تاأ�سي�س عيادة خا�سة لمعالجة  �لوليات �لأمريكية )بن�سلفانيا(  �إحدى مدن  في 
)�إدمان �لإنترنت(، �في �لوقت �لذي �تفق فيه مع كثيرين على �أن من �ل�سر�ري 
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�أنه  �إل  �إليها،  ��لرجوع  ��ستعمالها  �يتقنون  �لأجهزة  �أبنا�ؤنا من هذه  ي�ستفيد  �أن 
ذلك  على  ي�سرفونه  �لذي  �لوقت  يزيد  ل  بحيث  �لمنا�سب  �لترتيب  عمل  يجب 
بالإ�سافة  �لأخرى،  ��هتماماتهم  يوؤثر على �سحتهم  �لذي ل  �لمعقول  �لحد  عن 

لالهتمام بما ي�ساهد�نه على �سا�سات هذه �لأجهزة. 

هو  �لأ�سا�سي  �لتعليم  كان  لما  �إنه  فاأقول  �لتعليم،  لمو�سوع  �لآن  �أعــود   .6
�لتعليم  كان  �إذ�  �أنه  �لطبيعي  فمن  �لجامعي،  �لتعليم  عليها  يبنى  �لتي  �لقاعدة 
�لأ�سا�سي �سعيًفا �أ� د�ن �لم�ستوى �لمقبول، ف�سينعك�س ذلك على م�ستوى �لتعليم 
�لأ�ساتذة  من  كثير�ن  �يعترف  �لجامعات.  خريجي  م�ستوى  على  ثم  �لجامعي، 
�لأفا�سل بتدني م�ستوى �لتعليم �لجامعي ب�سكل عام في معظم �لأقطار �لعربية، 
يو�جهون  �أنهم  �لجامعات  �أ�ساتذة  بع�س  �حدثني  متفا�ته.  بن�سب  ذلك  كان  ��إن 
�سعوبات في �لتدري�س. �أ�ًل ب�سبب �لتفا�ت �لملحوظ في �لم�ستوى �لعلمي للطالب 
ب�سبب  �ثانًيا   - �لعربية  �لأقطار  بع�س  في  �لجامعي  �لقبول  ل�سيا�سات  كنتيجة   -

�لعدد �لكبير من �لطالب في �لف�سل �لو�حد. 

بتدري�س  تقوم  �لخا�سة  �لجامعات  ا  خ�سو�سً �لجامعات  بع�س  �أن  يالحظ 
ي�ساعد  �أن  �ساأنه  �أن هذ� من  – بد�عي  �لأجنبية  باللغة  �لمو�سوعات  �لكثير من 
�لطالب �لذي يرغب في مو��سلة در��ساته �لعليا في �لخارج – �مّرة �أخرى �أقول 
باأنني ل�ست �سد �لنفتاح على �لثقافات ��للغات �لأجنبية، لكن من �لأهمية بمكان 
�أن �للغة هي هوية  �إهمال لغتنا �لعربية، على �عتبار  �أن ل يكون ذلك من خالل 
كانت  ��إذ�  �لعالم.  في هذ�  مكان  لها  يكون  لن  هويتها  تفقد  �لتي  ��لأمة  �لأمة، 
لغاتها في  ت�ستعمل  ��ألمانيا  �فرن�سا  ��ل�سين  �ليابان  �لعالم مثل  كثيرة في  د�ل 
في  �لعبرية  �للغة  ت�ستعمل  �إ�سر�ئيل  كانت  ��إذ�  ��لتعليم،  ��لتخاطب  �لمحادثة 
�لتعليم – �هي من �للغات �لميتة عالمًيا– فلماذ� ل ن�ستعمل لغتنا �لعربية كذلك. 
�لرتباط �للغة بالثقافة، فاإني �أرى �أن �سعف �لهتمام باللغة �لعربية �سيوؤدي �إلى 
�سعف �هتمام �أبنائنا بثقافتنا �لعربية، هذ� �ل�سعف �لذي يكاد ي�سل �إلى مرحلة 

�لجهل بثقافتنا �برموزنا �لثقافية ��لعلمية في �طننا �لعربي. 
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�أن  يجب  �لجامعية  �لدر��سة  م�ستوى  على  �لعربية  �للغة  ��ستعمال  �أن  ��أرى 
�س هذ� �لمو�سوع بعناية فائقة.  يحظى باهتمام كبير، ��أن ُيدرَّ

�لتعليم  مر�حل  في  �لعربية  �للغة  ��ستعمال  �إهمال  عن  نتج  �قد  هذ�،   .7
��سبابنا  �أبنائنا  من  �لكثيرين  �أن  �لأجنبية،  للغات  �لأ�لوية  ��إعطاء  �لمختلفة، 
�أ�سبحو� يتخاطبون في ما بينهم �يتحادثون �إما بلغة �أجنبية –�إنجليزية كانت �أم 
فرن�سية– �أ� يمزجون في �أحاديثهم بين �للغة �لعربية �كلمات �أ� عبار�ت باللغة 
�لأجنبية - �يعتبر بع�س �سبابنا �أن �لتحدث باللغة �لأجنبية مظهًر� من مظاهر 
�أ�سماء  من  للكثير  �نتقلت   - هذه  )�لتغريب(  عملية  �إن  حتى  �لعالية!  �لثقافة 

محالتنا �لتجارية! 

�أذكر في هذ� �لمقام حادثة مّرت بي قبل �سنو�ت في مطار �لبحرين، حيث 
�نتظارنا  فترة  في  �لم�سافرين  قاعة  في  بلغتنا  نتحدث  �لزمالء  بع�س  مع  كنت 
�ل�سباب  من  مجموعة  مّنا  بالقرب  تجل�س  �كانت  لأخــرى،  رحلة  من  لالنتقال 
�أ�  كلمات  بها  �يمزجون  �لعربية  باللغة  بينهم  ما  في  يتحدثون  �كانو�  �لعرب، 
عبار�ت �أجنبية كثيرة، �كانت تجل�س بالقرب مّنا �سيدة، بد� �أنها �أجنبية، �قتربت 
مّنا �عرفتنا على نف�سها باأنها م�ست�سرقة، ��أنها تعّلمت �للغة �لعربية، �قد �سعرت 
بكلمات  �لعربية  لغتهم  يمزجون  عرًبا  �سباًبا  ت�سمع  كانت  عندما  ��ألــم  بحزن 
�عبار�ت �أجنبية – �قالت لماذ� هذ�؟ �إن لغتكم �لعربية لغة غنية، �هي من �أجمل 
�للغات.. فلماذ� ت�سوهونها باإ�سافة كلمات �أ� عبار�ت �أجنبية ��أنتم تتحدثون بها؟ 
�لغة  �لأم  لغته  بين  بالمزج  يتباهى  �أ�  يف�سل  لكل من  �أ�جهه  �سوؤ�ل  طبًعا.. هذ� 

�أجنبية في �أحاديثه! 

8. �إذ� �نتقلنا �إلى جانب مهم �آخر من جو�نب حياتنا، �هو مو�سوع �لإعالم، 
�لعربية  �للغة  با�ستعمال  ��لم�سموع  �لمرئي  لالإعالم  �لو��سح  �لإهمال  نالحظ 
�لف�سيحة، �عندما ت�ستعمل يالحظ في �لغالب عدم �لتقّيد باأب�سط قو�عد �للغة، 
�لأمر �لذي يدفع �لمتحدث للجوء �إلى �للهجات �لعامة �لمحلية �لتي تختلف من 
قطر لآخر. ��أرى �أن مو�سوع ��ستعمال �للغة �لعربية �لف�سيحة في ��سائل �لإعالم 
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�لد�ل  في مختلف  فهمها  يمكن  �لتي  �للغة  لأنها  �مفيد،  �سر�ري  �أمٌر  �لمختلفة 
�لعربية على �ختالف �للهجات �لمحلية من بلٍد لآخر. 

�للغة  ��ســـــتعمال  تر�جع  �إلــى  �أّدت  �لتي  �لأ�سباب  ��ستعر��س  �بعد  �لآن، 
�لعربيـــة - �أرى �أنه ل بد من �تخاذ �لخطو�ت ��لإجر�ء�ت �لممكنة كافة للتم�سك 
لها  تتعر�س  �لتي  �لحملة  �جه  في  عنها  ��لدفاع  بها،  ��لهتمام  �لعربية،  بلغتنا 
��أرى �أن هذه م�سوؤ�لية مهمة �عامة، يجب �أن ي�سارك �لجميع في تحمّلها ��لتعا�ن 
لحمايتها - بدًء� من �لأ�سرة، من �لبيت، ��نتقاًل للمدر�سة، ��لجامعة، �موؤ�س�سات 
�لد�لة، ��لموؤ�س�سات �لخا�سة �موؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني كافة. �من �لطبيعي �أن 

يكون لمجامع �للغة �لعربية �إ�سهام كبير في هذ� �لمجال. 

يقول �لبع�س �إنه ل بد من توفر �لإر�دة �ل�سيا�سية �لملزمة ل�ستعمال �للغة 
�لد�ل  معظم  في  �لد�ساتير  كانت  �إذ�  �أت�ساءل:  �ُهنا  بها،  �لالهتمام  �لعربية 
كانت  ��إذ�  للد�لة؛  �لر�سمية  �للغة  هي  �لعربية  �للغة  �أن  على  ت  ن�سّ قد  �لعربية 
�لقمم �لعربية قد �أّكدت في �جتماعاتها �لمختلفة �سر�رة �لهتمام بدعم �للغة 
��عتبرتها  �لعربية  باللغة  �عترفت  قد  �لمتحدة  �لأمم  هيئة  كانت  ��إذ�  �لعربية؛ 
�إحدى �للغات �ل�ست �لر�سمية لهذه �لمنظمة �لد�لية؛ فما هي �لإر�دة �ل�سيا�سية 

�لمطلوبة بعد ذلك؟! 

منتدى  في  له  محا�سرة  في  �لم�سّدي  �ل�سالم  عبد  للدكتور  حديث  �فــي 
�أن �ل�سيادة �لقت�سادية رمز لل�سيادة  عبد �لحميد �سومان �لثقافي بعمان، ذكر 
�ل�سيا�سية، ��ل�سيادة �ل�سيا�سية م�ستحيلة بد�ن ثقافة لغوية، ��أ�ساف �أنه ل مجال 
للعرب �ليوم لالنخر�ط بكفاءة ��قتد�ر في �لمنظومة �لإن�سانية بكل �أبعادها �إّل 
بجبهة ثقافية عنيدة – �ل ثقافة بد�ن هوية ح�سارية، �ل هوية بد�ن �إنتاج فكري، 
�ل فكر بد�ن موؤ�س�سات علمية متينة، �ل علم بد�ن حرية معرفية، �ل معرفة �ل 

تو��سل �ل تاأثير بد�ن لغة قومية. 
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��أرى من �لجدير بالذكر �أن �أ�سير �إلى �لكتابين �لقّيمين لالأ�ستاذ �لدكتور عبد 
�للغوي«  ��لنتحار  »�لعرب  كتاب  �ُهما   - �لعربية  �للغة  �لم�سّيري في مو�سوع  �ل�سالم 
�لذي �سدر عام 2011، �كتاب »�لهوية �لعربية ��لأمن �للغوي« �لذي �سدر عام 2014. 

بعنو�ن  كتاًبا  �أ�سدرت عام 2013  قد  �سومان  �لحميد  موؤ�س�سة عبد  �كانت 
�لأفا�سل  �لأ�ساتذة  من  لعدد  محا�سر�ت  ت�سّمن   - �لأّمــة«  �هوية  �لعربية  »�للغة 
�لفترة  �لثقافي في  �لحميد �سومان  �لمو�سوع، قدمت في منتدى عبد  حول هذ� 

بين 2004 �2012«. 

عبد  �لدكتور  لالأ�ستاذ  كتاب  �إلــى  ا  �أي�سً �لمقام  هــذ�  في  �لإ�ــســارة  تجدر 
�أ�سير  �لقادر �لفا�سي �لفهري بعنو�ن »�ل�سيا�سة �للغوية في �لبالد �لعربية«، كما 
�لملك  مركز  في  �لفهري  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �ألقاها  �لتي  �لقّيمة  �لمحا�سرة  �إلى 
»�ل�سيا�سة  بعنو�ن   ،2015 عــام  �لريا�س  في  �لد�لي  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد 
�للغوية ��لتخطيط - م�سار �نماذج«، �تعتبر هذه �لدر��سة مرجًعا قّيًما للباحثين 

��لد�ر�سين في هذ� �لمو�سوع. 

بعد كل ما �تخذ من قر�ر�ت، �تم من �أبحاث �در��سات، �أرى �أن �لمهم تنفيذ 
�لقر�ر�ت ��لتو�سيات �لتي �تخذت �تتخذ بهذ� �ل�ساأن، �متابعة تنفيذها - �يرى 
كثير�ن �أنه ل بد لتفعيل تلك �لقر�ر�ت ��لتو�سيات من ��سع �لت�سريعات �لالزمة 
لذلك، �في �لوقت �لذي �أ�ؤيد ذلك، ��أبارك مثل هذه �لخطوة، �إل �أنني �أرى �أنه 
لي�س من �لمهم فقط ��سع �لت�سريعات من قو�نين ��أنظمة �تعليمات، لكن �لأكثر 
�أهمية هو تنفيذها، �متابعة تنفيذها على �لم�ستويات كافة �في �لقطاعات كلها-  
�لأ�ستاذ  يقول  �كما  �طنها،  في  بالغربة  ت�سعر  �لعربية  لغتنا  تظل  �أن  يجوز  فال 
�لدكتور �لفهري »�أن �للغة �لعربية �ليوم تتوجه �إلى ��ستعادة ��سعها �لطبيعي«.. 

�إنها م�سوؤ�لية �لجميع!! 
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قراءة.يف.كتاب

»جمهــــوريـــتـــــي«
للدكتور.نزار.يون�س*

اأ.د..�صالح.جرار**

نحن �أمام مفّكر عربّي جاٍد �متميز يف جهوده �ر�ؤ�ه �تطّلعاته �لإ�سالحية، 
�بني يدي كتاٍب قيم �نفي�س �غنٍي يف حمتو�ه �نادٍر يف بابه، �هو كتاب ل يقف عند 
حد�د �لدعوة لالإ�سالح، فُدعاة �لإ�سالح يف �لوطن �لعربي مل َيَدُعو� موطئ قدم 
لأحٍد �سو�هم لكرثتهم، ��إنا هو كتاب ي�ستمل على برنامج �إ�سالحي �سامل �دقيق 
ي�ستند �إىل فكٍر م�ستنري �ر�ؤية عميقة ��ساملة �جتارب �سخ�سية �قر�ءة فاح�س 

��عية للو�قع �للبناين.

�إىل   - عنو�نه  �أي من �سفحة   - �لأ�ل  �لكتاب من غالفه �خلارجي  �يبد� 
غالفه �خلارجّي �خللفّي حيث خال�سة �خلال�سة، ممتًعا ��سائًقا �جّذ�ًبا، جاذبيًة 
�ملعاجلة  يف  ممتعة  �جاذبية  �ملقدمة،  يف  ذكية  �جاذبية  �لعنو�ن،  يف  مده�سة 
��مل�سامني، �جاذبية �أخاذة يف �خلو�تيم، �بالوقوف على عنو�ن هذ� �لكتاب جند 

�أربعة �أبعاد ظاهرة �خفية:

* �لتعقيب �لذي قّدمه �لكاتب يف حفل �إ�سهار كتاب »جمهوريتي«، برعاية �م�ساركة �ساحب �ل�سمّو �مللكّي 
�لأمري �حل�سن بن طالل �ملعّظم، يف منتدى �لفكر �لعربي، م�ساء يوم �لأربعاء 2016/2/3.

** �أ�ستاذ �لأدب �لعربي يف �جلامعة �لأردنية، ��زير �لثقافة �لأ�سبق، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربّي.

النا�صر:.دار.�صائر.امل�صرق.للن�صر.والتوزيع
مكان.الن�صر.وتاريخه:.بريوت،.2015
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الُبعد.االأّول:.هو �لبعد �لذ�تّي �ملتمثل يف �سمري �ملتكلم �لياء: »جمهوريتي«، 
�أنه  يف  �سك  �ل  �حده،  هو  ه  تخ�سّ �ملوؤلف  عنها  يتحدث  �لتي  �جلمهورية  فكاأن 
�إن�ساء فكره �خياله، على غر�ر تلك  يق�سد بذلك تلك �جلمهورية �لتي هي من 

�جلمهورية �لتي تخيلها �أفالطون من قبل.

الُبعد.الثاين.يف �لعنو�ن: هو �لُبعد �لوطني �للبناين، �سحيح �أن �جلمهورية 
�إىل  �ينتمي  لبنانًيا  �ملوؤلف  يكون  عندما  لكن  �لعنو�ن،  يف  تذكر  مل  �للبنانية 
يف  �ردت  �سو�ء  جمهوريتي  كلمة  تكون  �أن  �لطبيعي  فمن  �للبنانية،  �جلمهورية 

عنو�ن �لكتاب �أ� على ل�سان �ملوؤلف هي لبنان.

�لهوّية  من  ينبثق  �هو  �لقومّي،  �لبعد  فهو  �لعنو�ن  يف  الثالث  الُبعد. ��أما 
�للبنانية كما �ردت يف مقدمة �لد�ستور �للبناين: »لبنان عربّي �لهوّية ��لنتماء، 
�حيث  مو�ثيقها«،  �ملتزم  �لعربّية  �لد�ل  جامعة  يف  �عامل  موؤ�س�س  عن�سر  �هو 
ي�سري �ملوؤلف �إىل م�ساألة مهمة يف د�ر لبنان �لقومي عندما يقول: »لبنان مل يكن 
يوًما �أكرب �أ� �أبهى من يوم كان فيه �طن مثقفي �لعرب ��أحر�رهم �مقا�مي �جلّهل 
��ل�ستبد�د على �أر��سيهم، عندما كانت بري�ت حا�سرة �لعامل �مل�سرقّي �جامعته 

�د�ر ن�سِره �مركَز �بتعاث نه�سته يف �لفكر ��لأدب ��لفّن ��ل�سعر ��لغناء«.

�إن �لُبعد �لقومّي يف �لعنو�ن ينبثق من عر�بة لبنان ��سعبها �ثقافتها.

��أما الُبعد.الرابع يف عنو�ن �لكتاب فهو �لُبعد �لإن�ساين، فال ميكن لأي قارئ 
�أفالطون«  كتاب »جمهورية  ي�ستدعي ذهنه  �أن  �إل  يقر�أ عنو�ن »جمهوريتي«  �هو 

�مكانته يف �لرت�ث �لإن�ساين.

�أقول �إن عنو�ن �لكتاب ذ� جاذبية خا�سة ي�سغل ذهن �لقارئ من �للحظة 
�لأ�ىل �يدفعه �إىل �لإبحار يف �سفحات �لكتاب �أ�ًل للوقوف على ما �أر�ده �ملوؤلف 
بهذ� �لعنو�ن، حيث يجد �لقارئ بعد ذلك جو�ذب �أخرى ت�سده �إىل �ل�ستمر�ر يف 

قر�ءة ما ت�سمنه �لكتاب من �أفكار �ر�ؤى �ت�سور�ت �مقرتحات �بر�مج.

كتب وقراءات ونقد: قراءة.في.كتاب »جمهــــوريـــتـــــي« للدكتور.نزار.يون�س
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�سرية  يقر�أ  �أنه  للحظة  يتوهم  فقد  �ملقدمة  قر�ءة  يف  �لقارئ  �سر�ع  �لدى 
�سخ�سية للموؤلف، ��أنتم تعلمون ما لل�سرية من جاذبية عند �لقارئ، مما يغري 
�لقارئ يف �مل�سّي يف قر�ءة ف�سول �لكتاب، ليجد عماًل متقًنا منظًما �مدر��ًسا 
بعناية �يف هند�سة دقيقة ��عية، �إىل �أن ي�سل �لقارئ �إىل �خلامتة حيث يفتتحها 
ق�سة  ز��ية  من  �لكن  �ل�سخ�سية  �ل�سرية  كتابة  يف  �ل�ستمر�ر  ي�سبه  مبا  �ملوؤلف 
�ملقدمة  كتابة  �إن  �لأخرية،  �ل�سفحة  حتى  بال�ستمر�ر  �لقارئ  فتغري  �لتاأليف، 
��خلامتة مبا ي�سبه �ل�سرية �ل�سخ�سية حتمل �إيحاًء من �ملوؤلف �أّنه �ملوؤلف �لبنان 
�سيء ��حد، ��أن �سرية �لوطن هي نف�سها �سرية �ملوؤلف، �ملنغم�س يف ق�سايا �طنه 

�همومه �نغما�ًسا يجعل منها �سيًئا ��حًد�.

�مل تكن مو�سوعات �لكتاب �طريقة عر�سها هي �مل�سدر �لوحيد جلاذبية 
هذ� �لكتاب، بل جند للغة �ملوؤلف جاذبية خا�سة، تذّكرين مبا �أرّدده د�ئًما من �أّن 
�للبناين �إذ� تكلم كالًما عادًيا جاء كالمه �سعًر�. ��أن ل �أق�سد هنا فقط �ساعرية 
�لكتاب يتطلب لغة من نوع خا�س ��ساعرية من  �لكتاب، فمو�سوع  �للغة يف هذ� 
ا، فاحلديث عن �لوطن ي�ستنه�س �مل�ساعر فتاأتي �للغة ممز�جة  �أي�سً نوع خا�س 
فيها،  جماملة  ل  لغًة  يتطلب  �لإ�سالح  عن  �حلديث  �لكن  ��جلمال،  بالدفء 
�متطلبات  �لوطنية  �مل�ساعر  متطلبات  بني  �أن ميزج  ��ستطاع  هاهنا  �ملوؤّلف  لكن 
�لربنامج �لإ�سالحي بلغة جذ�بة ��أنيقة �دقيقة، ��أهم ما يف هذه �للغة دقة �ملوؤلف 
يف �ختيار مفرد�ته �م�سطلحاته من غري ع�سو�ئية �د�ن �إغفال جلمال �لعبارة. 
�إن �لكلمة �لأ�ىل يف هذ� �لكتاب »جمهوريتي« حتتمل �لكثري من �ملعاين ��لأبعاد 
�ملز��جة  على  �لقدرة  �متلك  من  �إل  ذلك  على  يقدر  �ل  ��لت�سا�ؤلت،  ��لدللت 

�لفطنة ��لذكية بني لغة �لكتاب �مقا�سده.

�لعل �ملوؤلف �هو مييل �إىل هذه �للغة �مل�سرقة �لر�سينة ��ملتقنة ��جلميلة يريد 
�أن يثبت للقارئ ما خ�ّس به �لف�سل �لثالث من �لق�سم �لثالث حتت عنو�ن: �لفر�دة 
يف لبننة �للغة �لعربية، �يف �إ�سارته بعد ذلك �إىل ما �سّماه »�لل�سان �للبناين �لف�سيح«.

كل  �يتاألف  �خامتة،  �أق�سام  �ثالثة  مقدمة  من  »جمهوريتي«  كتاب  يتاألف 
ق�سم من مدخل �ف�سول.
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��ستكمال  �ل�سيا�سي:  لالإ�سالح  طريق  خلريطة  �لأ�ل  �لق�سم  ُخ�س�س 
تطبيق ميثاق �لوفاق �لوطني، �خ�س�س �لق�سم �لثاين خلريطة �لطريق للنهو�س 
بعنو�ن:  �لثالث  �لق�سم  لبنان، �جعل  مل�ستقبل  �قت�ساد  ��لجتماعي:  �لقت�سادي 

»من �أجل لبنان �طن �لثقافة ��حلرية«.
ي�سّدين  �لثقايف  للجانب  �س  �ملخ�سَّ �لثالث  �لق�سم  عن  �حلديث  كان  �لئن 
�أكرث للحديث عنه، �إل �أن ترتيب �لكتاب �ت�سل�سل ف�سوله يقت�سي �أن �أعرج على 
�لف�سلني �لأ�ل ��لثاين �أ�ًل، طرح �ملوؤلف يف مقدمته جميع �لأ�سئلة �ملركزية �ملهمة 
�ملت�سلة باحلالة �للبنانية، �ت�ساءل عن �لفر�سة ��لإر�دة للعي�س مًعا يف جمهورية 
كانت  �إذ�  �عما  �لفئوية،  ��لولء�ت  ��لنتماء�ت  �لع�سبيات  من  رة  حمرَّ زمنية 
لدى طو�ئف لبنان �لرغبة يف ��ستعادة د�رها ككيانات ر�حية �ثقافية ��لبتعاد 
عن �لنز�عات �ل�سيا�سية، �جاءت هذه �ملقدمة على �سورة �سرية �سخ�سية مثرية 
�لوطني،  للعمل  ��لتفرغ  عمله  من  �ل�ستقالة  �إىل  دفعته  �لتي  �لأ�سباب  حددت 
��لنهو�س  �ل�سيا�سي،  �لإ�سالح  �لثالثة:  �أبعاده  يف  �جلمهورية  م�سر�ع  ��سياغة 

�لجتماعي ��لقت�سادي، ��مل�سر�ع �لثقايف �للبناين.
�يف �لق�سم �لأ�ل �ملخ�س�س لو�سع خريطة طريق لالإ�سالح �ل�سيا�سي، يجعل 
�بد�أه  �لوطني  �لوفاق  ميثاق  تطبيق  ��ستكمال  على:  تقوم  �خلريطة  هذه  �ملوؤلف 
بن�س ر�سالة �جهها �إىل �لعماد مي�سال �سليمان غد�ة �نتخابه رئي�ًسا للجمهورية 
�سنة 8002، كان �أهم ما فيها قوله: �إن �أهم ما جاء يف ميثاق �لطائف »تاأكيده على 
�مليثاق  ��أن هذ�  �لتحقيق«.  ��جب  �لطائفي هدف �طني  �لنظام  �لتخلي عن  �أن 
قد ق�سى »باأن ير�أ�س رئي�س �جلمهورية هيئة للحو�ر ُيعهُد �إليها ��ست�سر�ف نظام 
بديل لنظام �ملحا�س�سة، يوؤكد �سيغة �لعي�س �مل�سرتك �يحقق �مل�سا��ة ��لعد�لة 
د�لة ع�سرية حمققة حا�سنة  لبناء  �لطائفي �متهد  �لقيد  �للبنانيني خارج  بني 

ل�سعبها، ��أمينة ملو�ثيقها �م�سلماتها«.
�ي�ستعر�س �ملوؤلف �ملو�ثيق ��لتفاهمات �للبنانية للعي�س مًعا �يذكر منها:

�أ- �لعقد �ل�سمني �لتاأ�سي�سي بعد �أحد�ث 1860 )بر�توكول مت�سرفية جبل 
لبنان(.
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ب- �لأعر�ف �ملرعية خالل فرتة �لنتد�ب.

ج- �مليثاق �لوطني عام 1943 ع�سية �إعالن ��ستقالل لبنان، ��أهم ما فيه: 
»ينتمي للعرب، �هو �إذ� يت�سامن مع �ل�سالح �لعربي ت�سامًنا كاماًل، 
يناأى عن �لدخول يف �سيا�سات �ملحا�ر �لتي ميكن �أن تتجاذب �لأقطار 

�لعربية يف ما بينها«.

��أهم ما فيه كذلك: »لي�س لبنان �طًنا للم�سيحيني �حدهم �ل للم�سلمني 
�حدهم، �إنه �طن �لعي�س �مل�سرتك للطرفني �للذين ميثالن جناحي �لوطن 

على قدم �مل�سا��ة مع ما يعني ذلك من م�ساركة يف �حلكم ��لقر�ر«.

�للبنانيون  بها  رحب  �قد   )1989( �لطائف  يف  �لوطني  �لوفاق  �ثيقة  د- 
��عترب�� �أن �لتنفيذ بها يعد حاًل نهائًيا للق�سايا �لتي �أدى �ل�ستباك 
حولها يف �ملا�سي �إىل �حلر�ب ��ل�سر�عات. �قد �أدرجت هذه �لوثيقة 

يف مقدمة �لد�ستور.

ثم يعر�س �ملوؤلف للم�سّلمات �لتاأ�سي�سية للحو�ر، �هي: ت�سخي�س عّلة �لأزمة 
�لجتماع  ��أزمة  �ملحا�س�سة،  نظام  ظل  يف  م�ستحيلة  �لد�لة  ��عتبار  �ملزمنة، 
�تفادي  ميثاقي،  موجب  �للبنانية  �لد�لة  �حياد  �لنظام،  تد�عيات  من  �لوطني 
مليثاق  ا  �إجها�سً �لتو�فقية  �لدميقر�طية  ��عتبار  ��لو�سيلة،  �لغاية  بني  �خللط 

�لطائف، ��لعرت�ف بتعددية �ملجتمع �للبناين.

طريق  خريطة  ي�سع  ثم  �لطائف  ميثاق  تطبيق  لإ�سكاليات  يعر�س  ثم 
�خلريطة  لهذه  �تقوم  �لجتماعي«  »�لعقد  �سّماه  ما  �مليثاق من خالل  ل�ستكمال 
بلدنا  لتاألق  �ملتو�فرة  »�ملقومات  يقول:  �لأهمية حيث  كبري من  بر�أي على جانب 
�أهم بكثري كما لد�ل �سغرية �أ�سبحت حا�سر�ت عمالقة، ففي �إمكاننا �إذ� �سّممنا 
�أ� عقدين من  �أن نت�سّدر خالل عقد  �إقامة د�لة حقيقية منجزة،  �عزمنا على 
�لزمن م�سرية �لد�ل �لناه�سة ��أن نحقق م�سر�ع �لوطن �للبناين، �أر�س �حلرية 
��لثقافة. �يدعو �ملوؤلف يف هذه �خلريطة �إىل مبا�سرة �حلو�ر �لوطني ��للجوء �إىل 
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�لدميقر�طية �مليثاقية بدًل من �لدميقر�طية �لتو�فقية ل�سمان حقوق �ملو�طنني 
بامل�سا��ة ��لعد�لة، ��إقامة نظام �سيا�سي �سامن للم�سا��ة ��حلرية ��لدميقر�طية.

للنهو�س  طريق  خريطة  �ملوؤلف  يتنا�ل  �لكتاب  هذ�  من  �لثاين  �لق�سم  �يف 
لبنان  يف  �لر�هن  �لقت�سادي  للو�سع  يعر�س  �أن  فبعد  ��لجتماعي،  �لقت�سادي 
�ميز�ت لبنان �لتفا�سلية يف �لقت�ساد �ملعومَل يتحدث �ملوؤلف عن ��ستحالة جناح 
للنهو�س  �لطريق  خريطة  مالمح  ي�سنع  ثم  �ملحا�س�سة،  نظام  ظل  يف  �لقت�ساد 
م�سوؤ�لية  هي  �لقت�سادي  �لنهو�س  م�سوؤ�لية  �أن  �يرى  ��لجتماعي.  �لقت�سادي 
�ل�سر�ط  من  جمموعة  ي�سع  ثم  ��ل�سعب،  �خلا�س  ��لقطاع  �لد�لة  بني  م�سرتكة 
لنجاح هذه �لنه�سة مثل، �لتخطيط �لإنائي، ��سمان �ملبادر�ت �لفردية، �تنمية 
�لرث�ة �لب�سرية من خالل �لتعليم ��لثقافة ��قت�ساد �ملعرفة، ��سرط �لتكامل بني 
�لنهو�س �لقت�سادي ��لتنمية �لب�سرية من خالل �لتعليم ��لثقافة ��قت�ساد �ملعرفة، 
��سرط �لتكامل بني �لنهو�س �لقت�سادي ��لتنمية �لعمر�نية، ��سرط �لتكامل بني 
��جتماعية،  �رعاية �سحية  تعليم  �لجتماعية، من  ��لتنمية  �لقت�سادي  �لنهو�س 
هذ�  �ملوؤلف يف  �يدعو  �لتحتية،  �لبنى  �كفاءة  �لنهو�س  بني خطة  �لتكامل  ��سرط 
�لإطار �إىل �إ�سالح �ملوؤ�س�سات ��ل�سركات �لعامة ��إ�سالح �ملالية �لعامة �لذي ي�سمل 

معاجلة �آفة �لدين �لعام ��لإ�سالح �ل�سريبي ��ل�سيا�سات �لنقدية.

لبنان  �أجل  من  بعنو�ن:  �ملوؤلف  جعله  فقد  �لكتاب  من  �لثالث  �لق�سم  �أما 
�طن �لثقافة ��حلرية. �إن تاأجيل هذ� �لق�سم من قبل �ملوؤلف ليكون �لق�سم �لأخري 
يطل  �مل  ��لقت�ساد  �ل�سيا�سة  يف  �حلديث  �أطال  كان  ��إن  ��ملوؤلف،  �لكتاب  من 
�حلديث يف �لثقافة، �إل �أنه مل يخِف �نحيازه للثقافة ��حلرية فاطلق عليهما يف 
مدخل  يف  يرى  هو  بل  ��لثقافة«،  �حلرية  �لغو�يل:  »�أغلى  �سفة  �لإهد�ء  �سفحة 
هذ� �لق�سم ر�أًيا مهًما يف �لثقافة حني يقول: »لبنان، �إذ� حا�لنا �لبحث عن علة 
�جوده، ل نغايل �إن �عتربناه يف �لدرجة �لأ�ىل م�سر�ع ثقافة �حرية، �إذ� �جتمعت 
يف هذه �لرقعة �ل�سيقة من �لأر�س كل ثقافات �لعامل �لقدمي �ح�سار�ته، �جعلت 
منه موئاًل لت�ساكنها �تالحمها«. ثم ي�سيف: »�إن م�سر�ع ��ستعادة �لوطن �للبناين 

�ملعافى �إما �أن يكون يف جوهره م�سر�ع ثقافة �حرية �أ� ل يكون«.
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�ل�سيا�سي ��لقت�سادي هو بحد  �لإ�سالح  �لثقافة يف  �إىل د�ر  �للتفات  �إن 
ذ�ته ميزة من ميز�ت هذ� �لكتاب، �إذ� قلما جند �أ�سحاب �مل�ساريع �لإ�سالحية 
»جوهر  �ملوؤلف  يقول  كما  �لثقافة  ففي  ��ملال،  �ل�سيا�سة  حد�د  خارج  ينظر�ن 
�لأجوبة �ملعقدة �لتي ي�سوغها �لإن�سان، يف �لبحث عن معنى �جودة، �عند �سعيه 
�إىل �لتحرر من معايري �لزمان ��ملكان، ملمار�سة حرية غري ر�زحة �ل مقيدة �ل 
على  �ملهيمنة  لالأقد�ر  �لب�سر  مقاربات  لعقلنة  �لأ�سمن  �خليار  فهي  م�سد�دة. 

م�سائرهم، باأبعادها �لبيولوجية ��لجتماعية ��لر�حية ��ملادية«.

��لتما�سك  �ملناعة  يوفر  �أن  �ساأنه  »من  �لثقايف  �لنهو�س  �أن  �ملوؤلف  �يرى 
�لتطور�ت  عن  �لناجمة  ��لتناق�سات  �لتجاذبات  مو�جهة  يف  للمجتمع  �لالزمني 
��ملتغري�ت �ملت�سارعة، �هذه �لنه�سة لن حت�سل ما مل يجند لها �لعلماء ��لفال�سفة 
�أي  قابلية  ز�دت  كلما  �أنه  ر�أيي  �يف  طاقاتهم...«،  كل  ��لفنانون  ��ل�سعر�ء  ��لأدباء 
جمتمع للتفكيك على �أ�س�س طائفية �أ� مذهبية �أ� عرقيه �أ� �سو�ها ز�دت حاجته للعمل 
�لثقايف لتحقيق �ملناعة ��لتما�سك �من �أهم مقومات �لنهو�س �لثقايف كما ي�سري �إليها 

�ملوؤلف: �حلرية ��لبيئة �لثقافية، ��لعتقاد باأنه ل بديل عن �لثقافة �إل �لثقافة.

�عندما يتوقف �لدكتور نز�ر يون�س يف هذ� �لكتاب عند فر�دة �لرت�ث �لثقايف 
�للبناين، ��لفر�دة يف مز��جة �حلد�ثة بالفكر ��لأدب، ��لفر�دة يف لبننة �للغة 
�لعربية، �فر�دة لبنان �لتاريخية يف ثقافة �لعي�س مًعا، فاإنه ل يق�سد بذلك قطًعا 
لبنان هي ثقافة عربية  �لعربية، فالثقافة يف  �لثقافة  �للبنانية عن  �لثقافة  عزل 
ر�ًحا �لغة �م�سموًنا، �لكن ل يحلو حيز جغر�يف مهما كرب �أ� �سغر من خ�سو�سية 
ثقافية من حميطها �إىل خليجها، فاإننا كثرًي� ما جند لها ��سًما خمتلًفا يف قرية �أ� 
مدينة �أ� بلد عربي �آخر. لكن ما ق�سد �إليه �لدكتور نز�ر يون�س يف ت�سليط �ل�سوء 
على هذه �لقر�ر�ت �للبنانية هو �أن يجعل منها عنا�سر ت�سهم يف توحيد �ل�سف 

�للبناين ما د�م ي�سرتك بها �للبنانيون كافة.
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�يف �خلتام فاإن كتاب »جمهوريتي« للدكتور نز�ر يون�س هو خال�سة خرب�ت 
�جتارب �م�ساهد�ت �مطالعات ��أفكار �ر�ؤى، �كان قد عرب عن بع�سها يف موؤلفات 
�أخرى منها: »لبنان.االآخر« �ل�سادر �سنة 2000، �»الطريق.اإىل.الدولة« 4002، 
�لدكتور  قلق  عن  تك�سف  �كلها   ،2007 اأملا«  اإىل. �»ر�صالة.  ،2006 الغد«  �»برملان.
نز�ر يون�س على �طنه لبنان ��سعيه �جلاد ��ملخل�س ملو�جهة �لتحديات �ل�سيا�سية 

��لقت�سادية ��لجتماعية �لتي ��جهت �تو�جه �طنه.

�إىل  �لدعوة  عند  يتوقف  ل  �لذي  ��ملنتمي  للمثقف  نوذًجا  لنا  يقدم  �إنه 
�لإ�سالح بل يتعد�ه �إىل �قرت�ح بر�مج لالإ�سالح �ملطلوب.

ا لوطن �ملوؤلف لبنان، �إل �أنه ميكن  �إن كتاب »جمهوريتي« ��إن كان خم�س�سً
تطبيقه يف كثري من �لد�ل �لعربية �لتي تعاين من �لتفكيك ��لنز�عات �لد�خلية 
�لإن�سان  �كر�مة  ��لعد�لة  �حلرية  عن  فاحلديث  ��مل�ستقبل،  �حلا�سر  �حتديات 
لي�س  �ملوؤلف،  �إليه  دعا  مما  ذلك  �غري  �لدميقر�طية  �ن�سر  �ملحا�س�سة  ��إلغاء 
�لتي ت�سعى �إىل حتقيق �لإ�سالح  مطلًبا لبنانًيا بل هي مطالب جميع �ملجتمعات 

��لنه�سة ��ل�ستقر�ر ��لتقدم يف كل زمان �مكان.

– لي�س �سخ�سية �سيا�سية فقط،  �إن �ملوؤلف كما يظهر لنا يف هذ� �لكتاب 
�سيا�سي  �جه  ذ�  بد�  ��إن  �لإ�سالحي،  �م�سر�عه  معًا،  �مثقف  �سيا�سي  هو  بل 
��قت�سادي ��جتماعي، �إل �أنه يف جوهره م�سر�ع ثقايف، �هذ� ما ي�سمن له �لقدرة 
على �لنجاح يف حال تطبيقــه ��لأخـــذ به، لأن �أي م�ســر�ع نه�ســـوي �أ� ح�ســاري 

ل ي�ستند �إىل قاعدة ثقافية متينة فاإن ماآله �لإخفاق.

��أخرًي� �أ�ستطيع �لقول �إن هذ� �لكتاب �لقيم هو ��حد من �جلهود �لإ�سالحية 
��أفكار  ر�ؤى  ��لتخليد ��ل�ستفادة مما �رد فيه من  �لتنويه  ت�ستحق  �لتي  �لبارزة 

�مقرتحات �بر�مج.
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البحث وخيارات المنهج المو�صوعي
قراءة في كتاب »اأ�صول العقائد البارزانية«

للباحث.فريد.اأ�صـــ�صـــرد

اأ..يو�صف.يو�صف*

�لنظر  ب�سرف  �لعقائد  در��سات  تعترب 
عن �لت�سنيف �لأجنا�سي لهذه �لعقائد، دينية 
كانت �أ� �سو�ها، ��حدة من �أ�سعب �لدر��سات، 
خطًر�،  �أ�سّدها  �لبع�س  نظر  يف  تعترب  �لرمبا 
�لد�ر�س  �أ�  �لباحث  يكن  مل  �إذ�  ا  خ�سو�سً
موؤهاًل �لتاأهيل �لكامل للقيام مبثل هذه �ملهمة، 
�لباحثني  غري  بها  �لقيام  على  يجر�ؤ  ل  �لتي 
�ملتنّوع  �ملعريف  �خلزين  �لكبار، ممن ميتلكون 
��لهائل يف �آن مًعا، �مبا ي�سع �لباحث فيهم يف 
�لقادر  منزلة  يف  �لدر��سات  من  �مليد�ن  هذ� 

يتنا�لها  �لتي  �لعقيدة  بني  �ملتناهية،  بالدّقة  ��ملقارنات  �ملقاربات  �إجر�ء  على 
�غريها من �لعقائد. �سحيح �أن هذه �ل�سعوبات �ستختلف حّدتها، �هي قد تزيد 
تاأثريها حمد�ًد�، �ذلك طبًقا لأ�سباب ذ�تية  تقّل �يكون  �أ� قد  �ترتفع �تريتها، 

* ناقد �باحث من �لأردن مقيم يف كرد�ستان. 

النا�صر:.مركز كرد�ستان للدر��سات �ل�سرت�تيجية، 
مكان �لن�سر �تاريخه: �ل�سليمانية/ �لعر�ق، 2012. 
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ترتبط بالباحث ذ�ته �علمه �نز�هته، ��أخرى مو�سوعية ترتبط مبا هو متو�فر يف 
ميد�ن �لبحث من مر�جع �عتبات ��سو�ها من �أد��ت �ملنهج كاملعاينة ��لختبار 
عن قرب. بيد �أن �لباحث �لذي يحر�س على �أن تكون لدر��سته �سفة �ملو�سوعية 

��لرز�نة يف طرح �لت�سّور�ت لن يكتفي بكل ما �سبقت �لإ�سارة �إليه. 

�ملو�سوعية  �أ�سباب  خمتلف  فيه  تتو�فر  منهج  عن  �حلديث  �عند  هنا، 
در��سة  يف  ملنهجه  ملا  �ل�سهري،  �لعامل  �لبري�ين)2(  �إىل  بنا  �لعقل  يذهب  ��لدّقة، 
�إليه يف هذه  تاأطري ما نذهب  تفيد يف  ��لأديان من قيمة علمية كبرية،  �لعقائد 
�ملقاربة �إىل كتاب )�لعقائد( للباحث فريد �أ�س�سرد. ��لبري�ين �لذي �آمن باملبد�أ 
�أ�ىل يف �لوقت نف�سه �هتماًما كبرًي�  باأن )�خلرب( لي�س كمثل )�لعيان(،  �لقائل 
بقناة �لعني -�لت�سال �ملبا�سر يف بحوثه �يف �ملنهج �لتحليلي �لذي ��ستخدمه يف 
هذه �لبحوث. �من هنا كان ذهابه �إىل �لهند من �أجل �أن تكون در��سته لالأديان 
بها  ق  يحقِّ �لكي  �ل�سحة،  �على قدر كبري من  �مو�سوعية  فيها عميقة  �ملنت�سرة 
��ستطاع  �لذي  �لتمّيز  �هو  �لبلد،  هذ�  يف  �لعقائد  در�سو�  ممن  غريه  عن  متيًز� 
حتقيقه من خالل كتابه �ل�سهري )حتقيق ما للهند()3(. �ب�سرف �لنظر عما يف 
�لكتاب من �لر�أي ��لجتهاد، فالبري�ين يف �لوقت �لذي �أدرك فيه �أهمية حترير 
�لعقل - عقل �لباحث مما علق به من ثنائيات �أ�ساء ��ستخد�مها �لكثري�ن ممن 
��لإميان؛  �لكفر  ثنائيات:  كمثل  �معتقد�تهم؛  �لآخرين  �أديان  در��سة  يف  �سبقوه 
على  عمل  فقد  ��سو�ها،  ��ملحمود،  �ملذموم  ��ل�سو�ب؛  �خلطاأ  ��لباطل؛  �حلّق 
حترير نف�سه �عقله من قيود �لعاطفة �لدينية �لتي كان يعتقد باأنها رمبا تذهب 
لقد  �ل�سحيح.  �لطريق  عن  بدر��سته  يبتعد  �مبا  �خلاطئ،  �ملذهب  ب�ساحبها 
كان من بني �أ�سّد ما يخ�ساه �أن تذهب به تلك �لعاطفة، �مثلها �لإميان باملركزية 
��سر�رة �إلغاء �لآخر �أ� نفيه، �إىل ما ل يحمد عقباه، من تقدمي در��سات ل قيمة 

لها بتاًتا يف قيا�س معايري �لنجاح يف �ملنهج �لذي �ختاره. 

كتب وقراءات ونقد: البحث.وخيارات.المنهج.المو�صوعي.قراءة.في.كتاب.»اأ�صول العقائد البارزانية«.للباحث.فريد.اأ�صـــ�صـــرد
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��إذ� ما ق�سدنا �لك�سف عن �أبرز مقّومات �ملنهج �لذي ��ستخدمه �لبري�ين، 
لإقناع  ��ستخد�م عن�سري �جلدل ��حلّجة  �إىل  باأنه ظّل مييل فيه  �لقول  �أمكننا 
�ملتلقي ب�سو�ب ما يذهب �إليه من �لر�أي ��لجتهاد، كما �أنه طرد من عقله فكرة 
�لإميان مببد�أ �لو�ساية على �لآخر يف �لدين ��لعقيدة، �ذلك لعدم مو�فقة هذ� 
�لقناعات  هذه  �إىل  ��سل  �لعله  �لذكر.  �سابقي  ��حلجة  �جلدل  ل�سرطي  �ملبد�أ 
باأن �لكثريين ممن  �أن �كت�سف بقر�ء�ته  �أ�سا�سية يف منهجه، بعد  �أ�سبحت  �لتي 
�سبقوه قد �سعفت در��ساتهم ��أطر�حاتهم، �أ� �أنهم مل ي�ستطيعو� �أن يقدمو� بحوًثا 
ر�قية تنزع �إىل �لكمال �ملنهجي، ب�سبب عن�سري �ل�ستعالء �لديني �لذي يتاأتى 
من �لعاطفة ��سوء �لظّن بالآخر، �ب�سبب �لعقل �لذي يوؤمن باملركزية �ملتاأتية من 
خالل �لرت�كم �لتاريخي �لذي ر�سم فيه �أ�لئك �لباحثون �سوًر� نطية لكل �لذين 
يخالفون �مل�سلمني يف �لفكر ��لعقيدة، �على مثال ما نر�ه من �ل�سور �لنمطية �لتي 

ر�سمتها �لثقافات �لغربية للعرب ��مل�سلمني على حدٍّ �سو�ء. 
�لأ�سبق  �هو  �أحدهما  �لبحث:  يف  منهجني  بني  �ملقارنة  هنا  �لغاية  لي�ست 
يف تاريخ ظهوره ��ستخدمه �لبري�ين يف كتابه )حتقيق ما للهند(، ��لثاين �لذي 
��ستخدمه فريد �أ�س�سرد يف كتابه )�أ�سول �لعقائد �لبارز�نية(. كما �أننا ل نق�سد 
�بني  تقريًبا،  عام  �ألف  قبل  عا�س  �لذي  )�خلو�رزمي(،  �لبري�ين  بني  �ملفا�سلة 
فريد �أ�س�سرد )�لكردي( �لذي ُيعا�سرنا، ��إْن كان ل يفوتنا �لقول باأن �لبري�ين 
�ل�سهرة  �لتاريخ، �هي  �لباحثني عرب  �لقالئل من  �سوى  يبلغها  �سهرة مل  نال  قد 
�لتي نظن باأنها تنتظر �أ�س�سرد �إذ� ما ���سل طريقة �لبحث على ذ�ت �ملنو�ل �لذي 
�إز�لته خمتلف �حلو�جز �لتي كان  نر�ه يف منهجه يف كتاب )�لعقائد(، �نق�سد 
من �ملمكن �أن تف�سله عن �لبد�ع يف مو�سوع بحثه، كمثل حاجز �لعاطفة �لقومية 
�تاأثري�تها على �خلطاب �لذي يقّدمه، �كذلك حاجز �لعاطفة �ل�سيا�سية باعتباره 
ري حزب �سيا�سي كردي �آخر �سوى �حلزب �لذي يتنا�ل عقائده يف كتابه،  �أحد مفكِّ
�مثلهما كذلك حاجز �ختالف �لعاطفة �لدينية، �لتي كثرًي� ما ُي�ساء ��ستخد�مها 
�لنظر  ب�سرف  �لر�أي،  يف  ��لت�سّنج  �جلهل  عليه  يغلب  خطاب  �لدة  �إىل  �تقود 
�إىل خطورة  �أ�سار  قد  �لبري�ين  كان  ��إذ�  �سّده.  �أ�  �لّدين  مع  �لعاطفة  كانت  �إْن 

اأ..يو�صف.يو�صف
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حاجز �للغة ��إىل �أهمية �ملعاينة عن قرب، مما دفعه للذهاب �إىل �لهند �جمال�سة 
علمائها �تعلُّم لغتها �عقائدها، فاإن �أ�س�سرد �لذي هو كردي كمثل مو�سوع كتابه، 
يكون قد حقق �سرط �ملعاينة، �كذلك �سرط ك�سر حاجز �للغة، �هما �خلا�سيتان 
هي  ��لتي  د�خلها،  من  �لبارز�نية  �ملنظومة  �كت�ساف  من  متكنانه  �سوف  �للتان 

�إحدى منظومات �لكرد �لبارزة ��لأ�سا�سية يف تاريخهم �ملعا�سر. 
�لبارز�نيون نتاج عقائدهم، هذ� ما يقوله فريد �أ�س�سرد يف مقدمة �لكتاب. 
�يقيًنا فاإنه بهذ� �لقول �إنا يعني �لتلميح �إىل �لوجود �لذي يتاأ�س�س على �لعقيدة، 
ما  يق�سدها  �لتي  بالأبعاد  �لبارز�نيني  فاإن  �إليه،  يذهب  ما  على  بد�نها  �لتي 
�سمعو�  قد  �لكرد  من غري  �لكثريين  �أن  �سحيح  �جود.  لهم  يكون  �أن  كان ميكن 
بالبارز�نيني ��سعيهم �إىل �لتحرر، كما ��أن ��سم زعيمهم �ملال م�سطفى �لبارز�ين 
قد �ساع يف �أ��ساط �ل�سيا�سيني من غري �لكرد، �إل �أن �لغالبية منا ل تكاد تعرف 
�سيئا عن زمن ظهور �لبارز�نية كعقيدة �حركة ز��جت بني �لدين ��ل�سيا�سة، �ل 
عن ظر�ف ن�ساأتها، ��ملرجعيات �لتي ��ستمدت منها قو�عدها �لر�حية ��ل�سلوكية 
يف �حليــاة، بل �لـربـــمـا يكون �جلهــل بهذه �جلو�نب مطبقــا، ��أن ما نعــرفه قــد 

ل يتجا�ز �لت�سمية يف معظم �حلالت. 
جممل  يف  ي�سرية  لي�ست  مهمة  �أمام  �لباحث  ت�سع  �سوف  �ل�سابقة  �لعبارة 
بني  �لرتباط  جر�ء  تن�ساأ  �أن  ميكن  �لتي  �لت�سابكات  ملجموعة  بالنظر  �لأحو�ل، 
مهمة  يف  �لنجاح  على  يحر�س  �من  �لقيمي.  �ملادي  باملعنى  ��لوجود  �لعقيدة 
بحثية كهذه – در��سة �لعالقة بني �لعقيدة ��لوجود �لب�سري، عليه �أن يكون ممن 
ميتلكون خزيًنا معرفًيا هائاًل يوؤهله للقيام باملهمة �لتي لي�س من �ل�سائب تقليل 
�سعوباتها، لي�س يف جمال در��سة �لعقائد �لبارز�نية �لتي يتنا�لها �لباحث فقط، 
كل  ���سع  �ملنطقة،  يف  ظهرت  �لتي  �لعقائد  من  �أي  در��سات  جمالت  يف  ��إنا 
بعقائد  �عالقاتها  بينها،  �لعالقات  �معرفة  �لتاريخي،  �سياقها  يف  منها  ��حدة 
بتاأثري�تها  �لملام  �كذلك  معا،  كليهما  ��ل�سرق  �لغرب  يف  ظهرت  مما  �لآخرين 
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ببع�سها، �هكذ� �إىل ما يفيد يف �لك�سف ��لتحليل ��لو�سول �إىل ��ستنتاجات دقيقة 
�أجنزتها.  �لتي  �لذهنية  ��لأبنية  �ملنطقة،  عقائد  تلك من  �أ�  �لعقيدة  حول هذه 
�مما يوؤكد �سحة هذ� �لطرح �معقولية �ملقارنات بني �لعقائد �لبارز�نية ��سو�ها 
مما ظهرت خالل �لقر�ن �ملا�سية، قول �أ�س�سرد: �من د�ن هذه �لعقائد ما كان 

با�ستطاعة �لبارز�نيني �أن يجد�� لأنف�سهم مكاًنا يف �لتاريخ)4(. 
ا �إذ� كان ممن يعرفون  �من بني ما ميكن �أن يالحظه قارئ �لكتاب خ�سو�سً
مناهج �لبحث ��أنو�عها ��أهم عنا�سرها ��سر�طها لكي تكون مناهج جمدية، �أن 
�لباحث �لذي �أكمل يف �لعمل �سبع �سنو�ت ليظهر كتابه يف هذه �ل�سورة �جلميلة، 
بقيت  ��حدة  �لأخرى:  عن  �إحد�هما  تنف�سل  ل  متالحقتان  حركتان  ��ستغرقته 
ت�سعه يف نقطة �لت�سال �ملبا�سر بعقائد �لبارز�نيني، �هي �حلركة �لتي نر�ها يف 
قوله: من بني كل �لقبائل يعتمر �لبارز�نيون �حدهم عمامة حمر�ء. يحمل �للون 
�لأحمر مدلولت تت�سل بجذ�ر�لعقائد �لبارز�نية. �قد ظلت هناك فكرة خاطئة، 
مل تثبت �سحتها على �لطالق، تربط بني �سعار �لأحمر ك�سعار للبارز�نيني �بني 
�ل�سيوعية. بيد �أن هذ� �ل�سرط ل �أ�سا�س له من �ل�سحة على �لإطالق، حتى بني 
�لبارز�نيني، �على �جه �خل�سو�س �ل�سباب منهم)5(، �حركة �أخرى ثانية ت�سعه 
�لتي  �لعني  قناة  من  ليق�سيها  لي�س  عنها،  فيه  ينف�سل  �لذي  �لبعيد  �ملكان  يف 
�إليها بنظرة حادة حتا�ل �لنفاذ �إىل �لأعماق، ��إنا ليجادل  يحدق من خاللها 
�يقارن �ليبحث عن �حلجج �لي�ستنتج بهدف �كت�ساف �حلقيقة، غايته يف مناق�سة 
مو�سوعة �أ�سول �لعقائد �لبارز�نية، �هي �حلركة �لتي ميكن �أن نكت�سفها من قوله: 
لي�س ���سًحا ما �إذ� كان لقب )خد�ن( يعرّب عن خ�سو�سية تفّرد بها بع�س زعماء 
�للغوية للقب للطعن يف  ��ستغلو� تعدد �ملعاين  �لبارز�نيني  �مل�سيخة، لكن خ�سوم 
�للغة  يف  )خد�ن(  كلمة  تعطي  �لبارز�نية.  للعقائد  �لأيديولوجية  �لبنيات  �سحة 
�ملعنى  بهذ�  �هي  مالك،  �أ�  �ساحب  �أي  �لو��(  )بفتح  )خا�ن(  معنى  �لكردية 
�لو��سح  �لتقارب  �لتعظيم، لكن  �أية �سبهات �ل يفهم منها �سوى  تثري  �ملجرد ل 
بني كلمة )خد�ن( �كلمة )خد�( )ب�سم �خلاء( �لتي تعني �لرب، �أثار �سكوًكا يف 

�سحة �ملق�سود �للغوي للقب عند �لبارز�نيني)6(. 
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يرى فريد �أ�س�سرد باأن تاريخ �لبارز�نيني يبد�أ من �لتكية – �ملركز �لديني 
جري�نهم،  عن  بالتميز  ��سعوًر�  بالنف�س،  ��عتد�ًد�  خا�سة،  هوية  منحهم  �لذي 
ا، بقيت �على �متد�د  �مثل ذلك �لإح�سا�س بالأحقية يف �لقيادة. �هذه �لتكية �أي�سً
�لعقود �ملتو��سلة، تدفع �لأفر�د �ملوؤمنني بالعقيدة �لبارز�نية، من �أجل �لندماج 
مبجموع �ملوؤمنني �لآخرين بها. هكذ� �أ�جدت �لتكية �لبارز�نية بنيات �أيديولوجية 
كان لها د�رها يف قيام نظام يتاأ�س�س على قيم �لعد�لة �تعا�ن �لبارز�نيني فيما 
�سوؤ�ن  خمتلف  تغطي  �لتي  �ملتنوعة،  �سياقاتها  يف  منظومتهم  لإيجاد  بينهم، 
يف  ت�سكل  �لتي  �لفل�سفة  هذه  ��ل�سيا�سية.  ��لقت�سادية  �لجتماعية  حياتهم 
جوهرها فل�سفة �لفقر�ء، تركت �أثًر� جدًيا يف �لعقائد �لبارز�نية. �إن �لتيقن من 
هذ� �مليل، هو �لذي حمل �لفالحني �لفقر�ء على تاأييد تكية بارز�ن يف �سر�عها 
مع �لر�ستقر�طية �لزر�عية. �باملقارنة مع �مل�سيخات �لكردية �لأخرى، حافظت 
م�سيخة بارز�ن حتى ز��لها يف عام 1969، على تبجيلها للفقر، على �لعك�س من 
�إىل  فيها  �لفقر  تبجيل  �لتي حتّول  �لأخرى  ��لنق�سبندية  �لقادرية  �مل�سيخات  كل 
جزء من �لرت�ث �ل�سويف �لقدمي، ب�سبب حتّول �ر�ستقر�طيتها �إىل �ر�ستقر�طية 
دينية – زر�عية)7(. �هذه �لتكية �إىل جانب ما �سبق ذكره، ر�سمت حد�ًد� لعالقات 
�لبارز�نيني مع حميطهم، �هو �لآخر �لذي كان من �ساأنه ��سفاء خ�سائ�س �ملتانة 
��لقوة ��لتما�سك على حياتهم �لد�خلية على �متد�د �لفرتة منذ �أ�سبح للتكية د�ر 
يف نهايات �لقرن �ل�سابع ع�سر )1880( �حتى عام 1969 – ز��ل �مل�سيخة كما 

�سبقت �ل�سارة. 

كنا قد �أ�سرنا �إىل حركتي �لت�سال ��لنف�سال �ملتالحقتني يف منهج �أ�س�سرد، 
�لذي هو �لآخر كمثل �سابقه �لبري�ين، ل يوؤمن مببد�أ �لو�ساية، �لذي رمبا يجعله 
يحّبذ طق�ًسا على �سو�ه، �أ� منهًجا يف �حلياة على غريه، �إذعاًنا لعو�طف من نوع 
ما، دينية �أ� �سيا�سية. �ب�سبب هذ� �ملنهج فقد ��ستطاع �ملحافظة على حياديته، 
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�إليها. �هذه جميعها ميكننا  ��سفاء �سريرته، �نز�هة �ل�ستنتاجات �لتي يتو�سل 
تبينها ��قتفاء �آثارها من خالل توقفنا �أمام حركتي �لت�سال ��لنف�سال �سابقتي 
�لذكر، �هما �حلركتان �للتان باعد بهما �أ�س�سرد بني �أن يكون باحًثا جاًد�، �بني 
�لكتابة حمماًل بقناعات ر��سخة  �إىل دنيا  ��ستاتيكي جاء  �أن يبقى جمرد باحث 
تو�رثها عمن �سبقوه من �ملفكرين ��لباحثني، �بقيت كما هي على حالها، ثابتة، 
�مقيدة ملختلف �خلطو�ت �لتي ميكن �أن يقوم بها يف بحثه ��جتهاده كليهما مًعا، 

على �عتبار �أن �لبحث �ملجرد �لذي يخلو من �لجتهاد ل قيمة له. 
بالبحث  نف�سه  �ألزم  �ملوؤلف  باأن  )�لعقائد(  كتاب  قارئ  يالحظ  �سوف 
�لكتاب،  هو هدف  هذ�  �لأن  �ملقدمة.  عنه يف  �أعلن  ما  �فق  �على  �حلقيقة  عن 
فاإنه �كما نرى مل يقدم لنا خطاًبا حاله كمثل ما هي عليه �حلال يف �لكثري من 
ي�ستخدمها  �لتي  �لبائ�سة  �لثنائيات  �إنتاج  يعيد  كثري�ن،  ينتجها  �لتي  �خلطابات 
عدد غري قليل من �لباحثني، �نق�سد تلك �لتي يحدد فيها �لباحث نف�سه باأحد 
حكمني: فاإما �حلكم بوجود جمال مطلق يف �خلطاب �أ� قبح مطلق، ��إما �لقيام 
مبدحه من �ألفه �حتى يائه �أ� ذمه ذًما مطلًقا ل هو�دة فيه. �إن خطاًبا من �سفاته 
نزيه  باحث  يقدمه  �أن  ميكن  ل  بع�سها،  �إىل  �أ�سرنا  �لتي  �لثنائيات  �إنتاج  �إعادة 
�آخر �سو�ه تنح�سر غايته يف �لنت�سار لعقيدته هو �لي�س  ��إنا باحث  �حيادي، 
للحقيقة. �من عالمات حر�س �أ�س�سرد على �لبحث عن �حلقيقة قوله: �من �ساأن 
حتليل �لبنيات �لأيديولوجية للعقائد �لبارز�نية، �أن يك�سف عن جذ�ر �إ�سماعيلية 
���سحة. �ل ريب �أن عملية ��ستك�ساف �جلذ�ر �لإ�سماعيلية يف �لعقائد �لبارز�نية 
للعقائد �لإ�سماعيلية �تطورها على  �لبنيات �لأيديولوجية  ل ي�ستقيم د�ن حتليل 

�متد�د مرحلة طويلة من �لتاريخ )8(. 
لقد �أدرك فريد �أ�س�سرد �سعوبة �لطريق �لتي كان عليه �مل�سي فيها للو�سول 
�ساهمت  �لتي  ��ملرجعيات  �لبارز�نية  �لعقائد  �أ�سول   – �ملرجوة  �حلقيقة  �إىل 
فقد  �لذلك  ���ستخدمتها،  �لتقية  �أمام حركة عرفت  �أنه  يعرف  كان  تكونها.  يف 
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عما  ��لك�سف  مبتغاه  �إىل  �لو�سول  من  با�ستخد�مه  �سيتمكن  �لذي  �ملنهج  �ختار 
يف �لأعماق �ملتخفية غالًبا حتت �لظاهر �مل�سلل. �يف تو�سيف هذ� �ملنهج �لذي 
�ختاره د�ن �سو�ه يقول يف �ملقدمة: �إن �لك�سف عن ما�سي �لعقائد �جذ�رها عمل 
بالت�سور�ت  حافل  �سحيق  ما�ٍس  يف  �لتوغل  تتطلب  �جلذ�ر  در��سة  لأن  �سائك، 
��لر�ؤى ��لعقائد ��لنظريات. �ملا كان من غري �ملمكن على �جه �لطالق حتديد 
��كت�ساف كل حمطات �لتطور �لفكري لأية عقيدة بدقة متناهية، يكون من �ساأن 
�للجوء �إىل �لتحليل �أن يرتك �أثًر� �إيجابًيا على ربط �ملحطات �لتاريخية �ملهمة، 
�تدعيم �لر�ؤى �لفكرية مب�سادر متجددة من �ملعرفة. هذ� �لبحث ذهب �أبعد من 

ذلك، �إذ مل يكتف بالتحليل بل �عتمد كذلك على �ملقارنة بني �لعقائد )9(. 
ما �سبق يجعلنا نقول باأن �ساحب كتاب )�لعقائد( يف �ختياره �ملنهج �لذي 
خمتلف  يف  بقي  مًعا،  جميعها  ��حلجاج  ��جلدل  �ملقارنة  قاعدة  على  يوؤ�س�سه 
عن  يتو�نى  ل  �لذي  �لبنيوي  �لناقد  كمثل  �مباحثه،  – ف�سوله  �لكتاب  �حد�ت 
�ل�سغل �ملتو��سل ��لذهاب �إىل �أب�سط �لوحد�ت يف �لن�س، لتفكيكها ��لك�سف عما 
فيها من �ل�سيفر�ت �لتي تفيد يف �لك�سف عن �لأ�سر�ر ��أناط �لتماثل ��لت�ساكل 
بني هذ� �لن�سق من هذه �لعقيدة �أ� تلك، �بني �لن�سق �لبارز�ين – بوؤرة �ملنت �غاية 
ن�سق  �أ�س�سرد،  �لباحث فريد  يبني  �لبارز�ين كما  ��لن�سق  �لباحث عن �حلقيقة. 
�أ�سر�رً�  �عتبارها  على  �لأ��ئل  موؤ�س�سوه  ما حر�س  كتمان  �إىل  نز�ع  �فيه  باطني 
جتب �ملحافظة عليها �عدم �لبوح بها �أمام �لأغيار من غري �لتابعني له، �هو �لأمر 

�لذي جعل طريق �أ�س�سرد �إىل �حلقيقة �سائكة ��سعبة. 
يف ف�سل )�لأ�سول( �لذي فيه من �ملباحث ما يحملنا �إىل كل من �لإ�سماعيلية 
بعد  من  �لرغم  �على  �ل�سالمي،  �لتاريخ  يف  �ل�سهريتني  �حلركتني  ��ل�سوفية، 
�لوجود،  حيز  �إىل  �لبارز�نيني  ظهور  زمن  عن  تف�سلهما  �لتي  �لزمنية  �مل�سافة 
متو�سعاتها  يف  �لبارز�نية  �لعقائد  بني  عالقة  هناك  ثمة  �أنه  �أ�س�سرد  يالحظ 
بينهما  م�سرتك  قا�سم  ثمة  باأنه  يرى  �للذين  �لأ�سلني،  هذين  �بني  �ل�سلوكية 
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�إىل �لن�سو�س �لدينية �ملقد�سة نظرة خمتلفة عن نظرة �لإ�سالم  يتمثل بالنظر 
�لر�سمي، قو�مها عدم �لكتفاء بر�ؤية �لظاهر من هذه �لن�سو�س. �مما يذهب 
�إليه يف مقارناته، �أن �لنظام �لقت�سادي �لجتماعي �لذي �أن�ساأته �لإ�سماعيلية يف 
جنوب �لعر�ق، هو بال�سبط ما �أن�ساأته تكية بارز�ن لحًقا يف �أ��خر �لقرن �لتا�سع 
ع�سر. �أ� يف تعبري �آخر، فاإذ� كانت �حلركة �لإ�سماعيلية �ل�سيعية قد �رتدت رد�ء 
�رتدت  قد  �لبارز�نية  �مل�سيخة  فاإن  �لزر�عية،  لالأر�ستقر�طية  �مل�سادة  �حلركة 
�لرد�ء نف�سه، �جنحت �لثنتان: �لإ�سماعيلية ��لبارز�نية يف قيادة كفاح �لفالحني 

�سّد �لر�ستقر�طية �لزر�عية. 
�أن  �لتماثل،  �أ�جه  �مما نالحظه من خالل مثل هذه �ملقارنة ��سو�ها من 
�أ�س�سرد �لذي يبني خطابه لنا طبيعة مقارباته �ملعرفية �لتي يعتمد عليها يف كتابه، 
��ستطاع  �لتي  قناة �جلدل ��حلجاج،  تتحّقق من خالل  �لإدر�ك  قد جعل عملية 
�لتي  �لد��عي  �هي  �ملجردين،  ��ملدح  �لذم  د��عي  من  �لتخل�س  با�ستخد�مها 
تخلو متاًما من نو�زع �لتع�سب �لفكري �ملذمومة، على �عتبار �أنه لي�س من �لكرد 
�لقومية  يف  �لبارز�نيني  مع  ي�سرتك  كان  لو  حتى  �لأغيار  من  ��إنا  �لبارز�نيني، 
�يف �للغة ��سو�هما. ��سوى هذ� فاإن مما نالحظه، �ن �ساحب )�لعقائد( يوؤ�س�س 
�كذلك  ��لعميقة،  �لر�سينة  �ملو�سوعية  ثقافته  حتتمه  ما  �فق  على  ��ستنتاجاته 
�سار  �لتي  �حلركات  من  �لأ�سول  يعتربها  ملا  متناهية،  بدقة  �ملختارة  قر�ء�ته 
للبارز�نيني �رتباط بها، �هي �لقر�ء�ت �لتي جتعله �بن ع�سره، من حيث طريقة 
�لتفكري ��ل�ستنتاج، �أ� يف معنى �آخر، فاإذ� كانت �لأخبار �ملد�نة قد ظلت ر�فًد� 
مهًما يف معرفة �لكثري من جو�نب �لعقائد �لبارز�نية، �هي �ل�سفة نف�سها �لتي 
يوؤمن  ل  �لذي  �أ�س�سرد  �أن  �إل  منهجه،  عليها  �أ�س�س  قد  �لأ�زبكي  �لبري�ين  كان 
بثقافة �لهيمنة، �ل بكل ما هو ماأثور �أ� متو�رث من �لقول، ي�سع كل ما يقر�أه يف 
ل�سالح  يح�سب  �لذي  �ل�سلوك  �هو يف هذ�  منه،  �ل�ستفادة  قبل  �لختبار  جمال 
فكر  كرجل  �أعماقه  يف  �لتي  �لباحث  لذ�ت  �أ�جد  قد  يكون  �ل�ستنتاج،  يف  �لدقة 
طويلة،  باع  �ساحب  يكون  من  �إل  يحققها  �أن  ي�ستطيع  ل  كبرية  قيمة  ���ستنتاج، 

�قامة عالية يف �لبحث ��لدر��سة. 
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ل�سنا نعرف �إن كان فريد �أ�س�سرد قد قر�أ كتاب �لبري�ين )حتقيق ما للهند( 
فا�ستفاد من �ملنهج �لذي ��ستخدمه �أبو �لريحان فيه �أم ل، �لكن مما ل �سك فيه، 
�أنه يف كتابه �لعقائد حافظ على علمية �ملنهج �لذي ��ستخدمه �لبري�ين هو �لآخر 
يف تاأليف كتاب �لتحقيق. �ملا كانت �لتكية �لبارز�نية، �مثلها �مل�سيخة �لبارز�نية، 
��لدينية جميعها مما يف  ��لجتماعية  �لقت�سادية  �أبعاده  �لبارز�ين يف  ��لن�سق 
�لو�قع �لكردي �لي�ست مما ميكن �أن يختلقه �لباحث يف �لتاريخ، فاإن �أ�س�سرد يكون 
يف منهجه قد ��سل �إىل �لنقطة �لتي مل ي�سبقه �أحد من �لباحثني يف �لو�سول �إليها، 
�نق�سد �لنتباه �إىل ما متكن ت�سميتها بالر��فد �مل�سرتكة بني �لذ�كر�ت �ملتباينة، 
على �لرغم من �ختالف �أزمنتها ��أماكن �جودها ��أن�ساقها: �لي�س هناك �سك يف 
�أن �ل�سوفية لها جذ�ر غنو�سية، ��أن �لغنو�سية �ساهمت يف متتني �مليول �ل�سوفية 
�لآر�ء  من  جمموعة  ��لغنو�سية  �ل�سما�ية.  �غري  �ل�سما�ية  �لأديان  من  عدد  يف 
فل�سفي،  دين  �إىل  ذلك  بفعل  فل�سفي، �حتولت  �إطار  �سياغتها يف  ��لأفكار متت 
�بلغت من �لقوة ما �سمح لها �أن تت�سلل �إىل �لعقائد �ملانوية ��مل�سيحية ��لإ�سالمية 

بدرجات متفا�تة �باأ�سكال خمتلفة )10(. 

�يقول �أ�س�سرد يف �لف�سل �لثاين حول نظام �لتقية �لذي �جد طريقه �إىل 
�حتفظو�  �قد  متكتمة  جماعة  �سك  بال  �لبارز�نيون  يوؤلف  �لبارز�نية:  �لعقائد 
باأ�سر�ر معظم عقائدهم)11(. �إن �لكرد �لذين ��ستمرت عملية �أ�سلمتهم مدة �ثني 
يقوله  �مما  حياتهم.  يف  �لبارز�نيون  يطبقها  �أن  قبل  �لتقية  عرفو�  قرًنا،  ع�سر 
يف  �لدرزية  �لعقائد  ��سع  من  كثرًي�  �لبارز�نية  �لعقائد  ��سع  يقرتب  �أ�س�سرد: 
�نت�سارها ��سر�عها  �لبارز�نية لنف�سها بعد  �لعقائد  �سوريا �لبنان. فكما حققت 
�ل�سنني  قبلهم مبئات  �لدر�ز  �لأمن، حقق  كبرًي� من  �ملرير مع حميطها هام�ًسا 
نف�س �لدرجة من �لأمن. �كلتا �لطائفتني حققتا لنف�سيهما جمتمعني مغلقني على 

درجة فائقة من �لقدرة على �لحتفاظ بالأ�سر�ر)12(. 
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هكذ� يكون �أ�س�سرد يف �لتفاتته �إىل �لر��فد �مل�سرتكة بني �لذ�كر�ت �لدينية 
��لجتماعية ��ل�سيا�سية، ��إ�سار�ته �إليها يف مو�قع خمتلفة من كتابه، قد حافظ 
على �إطار �ملنهج �لذي يقوم على �ملقارنات بني �ملنظومة �لبارز�نية ��سو�ها من 
�ملنظومات، ��إن باعد بينها �بني تلك �ملنظومات حيز �ملكان ��لزمان، �هو مما 
يدفعنا �إىل �ل�ستنتاج باأن �لظاهر�ت �لدينية ��إن تباينت يف ظاهرها، فاإنها ل بّد 
تت�سابه يف �أبنيتها �لرمزية ��ملفهوماتية، فهل هذ� يعني �أن فريد �أ�س�سرد ��سل �إىل 

�حلقيقة �لتي �عدنا بالبحث عنها؟ 
عن  �لنظر  �ب�سرف  منها،  �لكتاب  يتكون  �سفحة  ثالثمائة  �متد�د  على 
�لعنو�نات �لتي ي�سعها �ملوؤلف لف�سوله، فقد بقي �أميًنا ملبد�أ �ملقارنة �لذي �أعلن 
يف �ملقدمة عن رغبته يف ��ستخد�مه. �على هذ� جنده يقول يف �لف�سل �لثالث: 
�بالنظر لكون �لعقائد �لبارز�نية مرتبطة �أ�سا�سا ببنيات �سوفية �سلبة، فاإن ميلها 
�لعقائد  تتعار�س  هنا  بالكامل.  منطقًيا  يبد�  �مل�سحوقني  مع  �لعالقة  تغليب  �إىل 
�لبارز�نية ب�سكل كامل مع عقيدة كالوهابية ل تت�سمن بنياتها �أية جتربة �سوفية، 
�ت�سكل جمرد حركة �أرثوذك�سية لتنقية �لدين من �ل�سو�ئب )13(. �يقول يف �لف�سل 
��ستنتاجاته:  �آخر من  ��ستنتاًجا  �لر�بع �هو يبحث عن مقاربة يربر من خاللها 
�إن �ل�سر�ط �لتي ��سعتها �لغنو�سية للمخل�س �نتقلت لحًقا �إىل عقائد �ل�سيعة، 
�بلغت عند �لإ�سماعيلية �أ�جها. �يظهر من �لتمعن يف طبيعة �لعقائد �لبارز�نية، 
مالحظة  �ميكن  تقريًبا.  كامل  ب�سكل  �ملخل�س  نظرية  تت�سمن  �لعقائد  هذه  �أن 
زعمائها  على  �ملخل�س  �سفة  ت�سبغ  �لبارز�نية  للعقائد  �لأيديولوجية  �لبنيات  �أن 
�لر�حيني من خالل �لتقدي�س �لالمتناهي، �تعزيز نظام �لطاعة �إىل �أق�سى حد، 

��إقر�ر د�ر �إي�سكاتولوجي لل�سيوخ)14(. 
�لذي  �ملبحث  يف  �أ�س�سرد  يربط  ��لتق�سي،  �لتحليل  من  ذ�ته  �ل�سياق  �يف 
يحمل عنو�ن )�لعمامة �حلمر�ء( بني رغبة �لبارز�نيني بالتميز عن �سو�هم من 
�ملحيطني بهم �بني �لعمامة �حلمر�ء �لتي ي�سعونها فوق ر�ؤ��سهم. �هنا فاإنه من 
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�أجل ت�سحيح تلك �لنظرة �خلاطئة كما ي�سفها ��لتي بقيت تربط هذه �لعمامة 
بال�سيوعية، يبحث يف جذ�ر �لعقائد �لبارز�نية �لتي جعلت �لعمامة �حلمر�ء �سعاًر�. 
�إن خطل �لربط بني �سعار �لبارز�نيني كما يقول �بني �سعار �ل�سيوعية ل يحتاج 
�إىل �أدلة. ��أ�ل �إ�سارة ���سحة �إىل �لعمائم �حلمر�ء عند �لبارز�نيني، �ردت يف 
عام 1909 يف ق�سيدة ميجد فيها قائلها معركة قادها �ل�سيخ عبد�ل�سالم �لثاين 
�لبارز�ين �سّد �إقطاعيي قبيلة زيبار. ��إىل ما يذهب �إليه، فاإن �ل�سعار �لأحمر 
يوؤدي  يقول:  حمددة.  �بظر�ف  طبقية  بعقيدة  �لبارز�نية  �لعقائد  يف  يرتبط 
�ليهود  �خلتان يف  يوؤديها  �لتي  �ملهمة  نف�س  �لبارز�نية  �لعقائد  �لأحمر يف  رمز 
�لتمييز  �إن  �ملوؤمنني.  �ملوؤمنني �غري  للتمييز بني  بالأ�سا�س رمز  فهو  ��ل�سالم. 
موؤمنني  بني  �إنا  �لبارز�نية،  �لعقائد  يف  �حلمر�ء  �لعمامة  رمز  يوؤديه  �لذي 
– �لإ�سالم،  �لو�حد  �لدين  �إطار  د�خل  بها  موؤمنني  �غري  �لبارز�نية  بالعقائد 

�بعك�س ما نر�ه يف حالة �خلتان، فاإنه بني جماعتني غري من�سجمتني)15(. 
لقد كان من �ساأن هذ� �لوعي �ملو�سوعي �لذي نتبني منه �سعة يف �لطالع 
�لكثريين  �لقاتلة كما هي �حلال عند  �أ�س�سرد يف �حلفرة  يوقع  �أنه مل  ��ملعرفة، 
ممن خا�سو� جتارب م�سابهة يف �لتاأليف، بعد �أن تكون قد �أ�سابت �لو�حد منهم 
طعنة �لعتقاد �لقاتلة بوجوب �أن يكون �لو�سي على �لخرين، فيحا�سبهم كيفما 
ي�ساء، �ي�سدر عليهم ما ي�ساء من �لأحكام. ��إىل ما نذهب �إليه من �أ�سكال هذ� 
�لوعي هذ� �لقول: تعطي كلمة )خد�ن( يف �للغة �لكردية معنى )خا�ن( بـ )بفتح 
�لو��( �أي �ساحب �أ� مالك. �هي بهذ� �ملعنى �ملجرد ل تثري �أية �سبهات �ل يفهم 
)خد�(  �كلمة  )خد�ن(  كلمة  بني  �لو��سح  �لتقارب  لكن  �لتعظيم.  �سوى  منها 
)ب�سم �خلاء( �لتي تعني �لرب، �أثار �سكوًكا يف �سحة �ملق�سود �للغوي للقب عند 

�لبارز�نيني)16(. 
�لعقائد  �أقامت  لقد  �خلامتة:  يف  �أ�س�سرد  قول  �إليه  نذهب  ما  يوؤكد  �مما 
�لبارز�نية جمتمًعا حتكمه �لقيم �ل�سامية، ��أعطت للجماعة هوية خا�سة بالعتماد 
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على �لقو�عد �لأخالقية �لر��سخة. �ت�سكل حقبة �لأربعينات بد�ية منعطف كبري 
ذلك  �جعل  بال�سيا�سة،  �لبارز�نيون  �ندمج  �حلقبة  هذه  ففي  �مل�سيخة.  حياة  يف 
عالقتهم ببغد�د ت�سل �إىل م�ستوى عال من �لتوتر ��لت�سادم)17(. فهل يعني هذ� 
�أن �لولوج يف �ل�سيا�سة قد �سّرع يف �أمر �نتهاء �حلقبة �لبارز�نية يف حياة �لكرد 

على �لرغم مما كان لها من د�ر كبري يف تاريخهم �لن�سايل؟ 
مرت�بطة  قيمية  كمنظومة  �لبارز�نية  �لعقائد  �إن  �أ�س�سرد:  فريد  يقول   
�سائرة �إىل ز��ل، �لذلك �أ�سبابه. فمنذ عام 1969 يعي�س �لبارز�نيون بال قيادة 
للبارز�نيني حرة، مبعنى  �لدينية  �بذلك �سارت �حلياة  بالجماع،  دينية حتظى 
�أف�سى  �ل�سابق. �قد  �أن �لطار �لأدبي لاللتز�م �لديني مل يعد قويا كما كان يف 
ذلك من �لناحية �لعملية �ىل تها�ي �ملربر�ت �لنظرية للعقائد �ت�سع�سع عنفو�ن 
جمموعة كبرية من �لقيم �لعريقة. �إن منظومة �لقيم �لبارز�نية تندرج مبنظومة 

�لقيم �ل�سنية �تفقد �أ�سالتها ��سر�طها �ملميزة)18(. 
كان  �لتي  �لأ�سول  �إىل  للعودة  �ملوؤلف  يوجهها  �لدعوة  هي  تكون  لرمبا 
�لأ�سول  هذه  كانت  لو  حتى  �لكردي،  �لتاريخ  يف  قوي  د�ر  عندها  للبارز�نيني 
�ل�سنية  �لقيم  يتعامل معهم حاملو  ��لعالقة مع من  �لتما�س  نقاط  ت�سعهم عند 
باعتبارهم �أعد�ء، �هنا على �لكرد �لذين يبحثون عن م�ساحلهم كقومية ��جود، 

�لبحث عن �ملوقع �لذي يحقق لهم ذلك، لكي ي�سعو� �أقد�مهم فيه. 
�إن در��سة �لعقائد �كما نتبني من هذ� �لكتاب �من غريه من �لكتب، حتتاج 
ل �سك �إىل �ملعرفة �لو��سعة ��لعميقة مبختلف عنا�سر �لعقيدة �لتي يتم تنا�لها 
�سر�مة  يف  كتابه  يف  �متثله  بدقة،  �أ�س�سرد  �ختاره  �لذي  �ملنهج  �هذ�  بالبحث. 
�سديدة، جعل كتاب )�لعقائد( ��حًد� من �أهم �لكتب �لتي ت�سدر يف هذ� �مليد�ن 
عموًما، �لي�س يف ميد�ن �لدر��سات عن �لكرد ��لبارز�نيني �حدهم. لقد تعامل مع 
مو�سوعته مبناأى عن �لعتقاد بوجوب تطبيق منطق �لأبوة ��لو�ساية �لتي تتحول 
�ساحبه  يفّرق  كتاب  �أمام  �أخرًي�  �إننا  عبيد.  �إىل  �لب�سر  من  كبرية  �أعد�د  فيها 
من  �لعقل  يف  ما  على  يتاأ�س�س  �أن  ينبغي  خطاب  بني  �ملثقف  �لباحث  �بجد�رة 
�لطاقات، �ذ�ك �لآخر �لذي يقوم على �جلهل فال يحقق �ساحبه �سيًئا يكاد يذكر. 
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قراءة في كتاب
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ال�صيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد
للدكتور.جمال.�صند.ال�صويدي*

د..في�صل.غرايبه**

�إىل  ��لع�سرين  �حلادي  �لقرن  يحتاج 
�لع�سر  لتكنولوجيا  منا�سب  ذهني  ��ستعد�د 
لكي  �لر�ؤية،  يف  �ت�ساًعا  �يتطلب  ��إبد�عاته، 
�منها  �لنامية،  ��ملجتمعات  �ل�سعوُب  تو�كب 
�ل�سعوب  �ر�ؤى  ��أفكار  �لعربي، مو�قَف  جمتمعنا 
�لزمن  هذ�  �أن  �خا�سة  �ملتقدمة،  ��ملجتمعات 
بني  ��لتفاعل  �ل�سعوب  بني  بالنفتاح  يتميز 
�لنو�فذ  ت�سد  �أن  ت�ستطيع  فال  �ملجتمعات، 
��بتكار�ت  ��جتاهات  �أفكار  من  �لقادم  �أمام 
��خرت�عات ��سناعات. �لي�س باإمكان �ل�سعوب �أن 

تقَي عاد�تها �تقاليدها ��أعر�فها من تاأثري �لتيار�ت �خلارجية �لتي حتا�ل تغيريها. 
��َسْمعه يف  �لعامل  �إىل ب�سر  �لو�سول  �باإمكانها  ب�سرعة،  رت  �لت�سال تطوَّ فو�سائل 
مت نف�سها ب�سورة جاذبة �موؤثرة �مثرية، مما يجعل �لفرد  كل بقعة منه، �قد قدَّ
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النا�صر:.مركز.االإمارات.للبحوث.والدرا�صات.اال�صرتاتيجية
مكان.الن�صر.وتاريخه:.اأبو.ظبي،.2014..)الطبعة.الثالثة(
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َتْوٍق �إىل �لتغيري ��لتجديد، فكًر� �عماًل، خا�سة �إذ� ما �أح�سَّ �لإن�سان  ��ملجتمع يف 
)�لفرد ��ملجتمع( �أن من ��جبه �م�سلحته �كت�ساب ما ��ستجدَّ ���سُتحِدث من ��سائل 

�حلياة ��أ�ساليب �لعي�س. 

�لقت�ساد  فيه  �يوؤثر  �لإن�سانية،  �حلياة  جممل  على  يوؤثر  �لعاملي  فالنفتاح 
�لأقوى ب�سورة �أكرب، �تبتلع فيه �لثقافات �حلديثة ��سريعة �لتاأثري �لثقافات �لهادئة 
�لتقليدية �لر�كدة، �هذ� هو �لتحدي �لأكرب ملختلف �سعوب �لعامل ��أُممه. �يتطلب 
�لأ�سالة  بني  �ملزج  �حت�سن  ظر�فها،  مع  يتالءم  ما  لتختار  قدرتها  تنمية  منها 
��لثقايف،  �ملادي  بالإنتاج  قوة  �أكرث  لت�سبح  ��حلد�ثة،  �لتقليدية  �بني  ��لتجديد، 

��أكرث �إ�سعاًعا باملعرفة ��لبتكار، ��أكرث متا�سًكا بالعالقات ��لتفاعالت. 

م.ين�صر.العدالة.بني.اأبنائه نحو.جمتمع.منظَّ
م �لذي ين�سر �لعد�لة بني �أبنائه، �يغّطيهم  �ملجتمع �لذي َنن�ُسد هو �ملجتمع �ملنظَّ
لالنحر�فات  منافذ  �ل  مر�س،  �ل  جهل  �ل  جوع  فال  �لجتماعي،  �لأمان  مبظلَّة 
ة،  �ي�ستثمر �أمو�له بُر�سد، �ي�ستفيد من �إمكانات �أبنائه  �مل�سلكية، في�ستغل �قته بدقَّ
رها مبا يتنا�سب مع �حتياجاته. �هو �ملجتمع �لقادر على مو�جهة �لتحديات من  �يطوِّ
غري لهاث �ر�ء �لآخرين، �أ� �نبهار بهم �أ� �ن�سياق لهم، بل على �أ�سا�س �ختياره �حلر 
�ملجتمع  بينها  �من  �لنامية،  �ملجتمعات  يو�جه  �لذي  فالتحدي  �فاعلية.  �ثقة  بقوة 
�لعربي، هو �أن تعيد تاأ�سي�س �أ��ساعها على �أركان ثالثة، هي: �إجناز �لتنمية، ��إطالق 

�لدميقر�طية، ��حرت�م حقوق �لإن�سان. 

�لكن �لقت�ساد �لعربي يف خمتلف �أقطاره يتعر�س ملتغري�ت عاملية ��سغوط د�لية، 
يجي  يف �لوقت �لذي يتدنى فيه �لأد�ء، �تعاين قو�ه �لعاملة من �لبطالة خا�سة بني خرِّ
�جلامعات، �تت�سبع فيه �لأجهزة �حلكومية بامل�ستخدمني، �يبقى �لقطاع �خلا�س حمد�د 

�ل�ستيعاب،  �تظل �لأر��سي �لزر�عية ت�سمحل، �ترتفع تكاليف �ملعي�سة. 
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العوملة.بني.التفاوؤل.والت�صاوؤم
تربز )�لعوملة( كاأبرز ملمح دخل �لعامل به �لقرن �جلديد، بكل ما حتمله هذه 
ل، �من ت�سا�ؤم من �جهة نظر  �لظاهرة �لعاملية من تفا�ؤل من �جهة نظر �لعامل �لأ�َّ
�لعامل �لثالث؛ �إذ تفتح �أ�سو�ق �لد�ل �ل�سناعية ل�ستيعاب �سادر�ت �لعامل �لثالث، 
�ت�ستفيد  �لد�ل،  بني  �ملناف�سة  ة  �تزيد من حدَّ �لإنتاج،  لتح�سني  �ملوؤ�س�سات  �حتفز 
�يقابل  �لد�لية.  �لتجارة  �إطار  يف  ��لتعامل  �ل�سلوك  قو�عد  �سبط  نظم  من  �لد�ل 
ذلك غياب �لعد�لة ��مل�سا��ة ��لتكامل �لد�يل يف جمالت �ل�ستثمار، ��سرعة �نتقال 
�لأزمات �لقت�سادية �أ� �خل�سائر، �لتي تتعر�س لها بع�س �لأ�سو�ق �ملالية. كما �أنَّ �أيَّ 
د�لة عربية ل ت�ستطيع مبفردها مو�جهة �لعوملة �لقت�سادية. فاإذ� ما مت �لتن�سيق بني 
جميع �لد�ل �لعربية، فاإنَّها ت�ستطيع �لتَّحا�ر مع �لقت�ساد �لعاملي بندية �كفاءة، ��أن 

دَّ من �ل�سلبيات �تنتفع �أكرث بالإيجابيات.  حَتُ

��لإن�سان يف نظر �لر�أ�سمالية �لإمربيالية جمرد كائن حي يعمل د�ن تفكري، 
�لإبد�عية  متطلباته  مهماًل  َنِهم  م�ستهلك  �إىل  �لإمربيايل  �لغربي  بالإيحاء  يتحول 
ين�ساأ يف  �أكرث مما  �أجو�ء �ل�ستهالك  �لإن�سان يف  ين�ساأ  ��لثقافية �خلا�سة. �بذلك 
�أجو�ء �لثقافة ��لفكر ��لقيم. �لقد �أدخلت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف ح�سابها، 
كزعيمة للر�أ�سمالية �حلديثة، ق�سايا �لرتبية ��لثقافة ��لفكر ��لقيم يف تعاملها مع 
�ل�سعوب ��ملجتمعات �ملختلفة، لي�س لأهمية هذه �لق�سايا �أخالقًيا �ر�حًيا يف نظرها، 
�لكن لتتخذ منها ح�سان طر��دة للدخول �إىل تلك �ملجتمعات ��إخ�ساع �سعوبها.  
ك  فقد دخلت يف �سر�عات مع �حل�سار�ت �لأخرى، لتحقيق تفوقها باعتبارها �ملحرِّ
»بطريقتها  �عمدت  �لعاملي،  �لر�أ�سمايل  �لقت�سادي  للن�ساط  �لفاعل  �لرئي�سي 
�خلا�سة« �إىل حتويل فكرة »�حلو�ر بني �حل�سار�ت« �إىل فكرة »�سر�ع �حل�سار�ت«. 

لي�س.ثمة.ما.يف�صل.بني.وطني.وعاملي
بعد �أن �أ�سبح �لعامل قرية �لكرت�نية تتدفق فيها �ملعلومات،  مل يعد  ما يف�سل 
�ُيكرِث  مو�ده من �خلارج،  ي�ستورد معظم  �لوطني  فالإعالم  �»عاملي«.  »�طني«  بني 
من �ملو�د �لرتفيهية ليتجنب مو�جهة �لق�سايا �حليوية ��جلادة. �ي�ستحوذ �لإنرتنت 

د..في�صل.غرايبه
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على �هتمامات �لنا�س �يعتمد�نه بكونه م�سدًر� حديًثا ��سريًعا للمعلومات، �للمتعة 
�ل�سورة  تغيري  �لعربي فيه عاجًز� عن  �لإعالم  �لذي ما يز�ل  �لوقت  ��لت�سلية، يف 
هة للعرب يف �لإعالم �لغربي، يف حني �أن �لإمربيالية �لعاملية مل تعد د�ًل، بل  �مل�سوِّ

جمموعة �سركات متعدية �جلن�سية، �ما متار�سه يف �جلنوب يعترب ��ستغالًل. 

ل ميكن �أن ننظر �إىل �لعامل �لنامي »�جلنوب«، بو�سفه ظاهرة قائمة بذ�تها 
منعزلة عن �لعامل من حولها، يف �لوقت �لذي يحا�ل فيه �لعامل �ملتقدم »�ل�سمال« 
ي�سكل  لأن  �لنامي  �ملجتمع  �سعف  م�ستغاًل  يكون،  �أن  هو  يريد  كما  �ملجتمع  ت�سكيل 
ج  م يف م�سري غريه، �يخلق �أ� يوؤجِّ نف�سه من جديد، لذلك ميعن �ل�سمال يف �لتحكُّ
�لعمل  �قت�سام  ليعيد  حد�ده،  خارج  مكان  �أي  يف  �لدينية  �أ�  �لعرقية  �ل�سر�عات 

بالر�ح �لإمربيالية �لتي كانت �سائدة حتى نهاية �لقرن �ملن�سرم.  

ال�صيادة.والنفوذ.يف.النظام.العاملي.اجلديد
�فًقا لهذه �حليثيات �سدر للدكتور »جمال �سند �ل�سويدي« كتاب بعنو�ن: »اآفاق.
الع�صر.االأمريكي« �بعنو�ن فرعي: »ال�صيادة.والنفوذ.يف.النظام.العاملي.اجلديد«، 
بطبعته �لثالثة 2014. �هو �ِسْفر �سخم يقع يف 858 �سفحة من �لقطع �لكبري، �يتاألف 
من �سبعة ف�سول �متهيد �خامتة �مالحق �هو�م�س �مر�جع �فهار�س ��إهد�ء، �قد 
�سدر يف عا�سمة د�لة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة »�أبوظبي«،  �جرى �إ�سهاره يف منتدى 
�لفكر �لعربي يف �لعا�سمة �لأردنية »عمان«،  �يتنا�ل فيه موؤلفه هذ� �لع�سر �لذي 
ع له �أن ي�ستمر خلم�سة عقود مقبلة. �تربهن  ما يز�ل �لعامل ي�ست�سرف �آفاقه، �ُيتوقَّ
�إح�ساء�ته على تفوُّقه �لنوعي يف �لقت�ساد ��لتطور �لع�سكري �مو�رد �لطاقة ��لنقل 
�لعاملي �جلديد، �لذي  �لتقني، �هو ت�سعى لبناء �لنظام  ��لتعليم ��لثقافة ��لتقدم 
حتيط به عو�مل عدة توؤثر فيه، يف مقدمتها �لعالقة بني �حل�سار�ت �موقع �لقوة يف 
�لعالقات �لد�لية ��لعو�مل �لقت�سادية ��لتفوق �لع�سكري ��لتطور �لتقني ��لتقدم 
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�ملعريف ��لتحديات ��ملتغري�ت �جلديدة ��سلوك �لقوى �لكربى، �فًقا ل�سرت�تيجيات 
لة من �لقوتني �ل�سلبة ��لناعمة،  �لقوة �لعظمى؛ هذه �لقوة �لذكية �ملتطورة �ملت�سكِّ
ك �لفعلي لآليات �لتغري �سمن مر�تب �لقوى، يف حني  ��لتي �سيكون �لقت�ساد �ملحرِّ
يتميز �لقت�ساد �لأمريكي باملر�نة �بدرجة عالية من �لعتماد على �لقوى �لد�خلية 
للنمو، ��سيتمكن من خالل تر�سيد ��ستهالك �لطاقة،  م�ستقباًل من �لعتماد على 
�لذ�ت مبا يجعل �مريكا يف موقع قوة �أف�سل من كل من �ل�سني ��لحتاد �لأ�ر�بي. 
��إ�سافة �إىل ما �أحدثته ��سائل �لتو��سل �لجتماعي، من تغيري ملمو�س يف �جتاهات 
يف  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  هذه  جنحت  فقد  ��ملحلي.  �لعاملي  �لعام  �لر�أي 
توظيفها يف ت�سكيل �لنظام �لذي تريده، �قيادته �فق ��سرت�تيجية كونية تهدف �إىل 
�ستى،  �إثباته بطرق  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  �لأمريكي، �عمدت  �لتفوق  �حلفاظ على 
حتى �أ�سبح ��ستخد�م �لقوة �مل�سلحة �سمته �لرئي�سية، �درجت فيه �لوليات �ملتحدة 
�حلفا�ؤها على �لعتماد عليها لفر�س م�سالح �لقوى �لكربى،  مثلما مت تطويع جمل�س 
ل،  كما  �لأمن �لد�يل لإ�سفاء �ل�سرعية على �لتدخل �لع�سكري كاجر�ء �سيا�سي ُمكمِّ
��ستخد�م  يف  ��لإعالم،  ��لثقافة  �لإد�رة  يف  �لقوة  ملمار�سة  �ملنحى  هذ�  ��ستغلت 
بة ��لرت�يج لوجهات نظر تالقي �لتاأييد لدى  م�سطلحات جاذبة �ن�سر مفاهيم حمبَّ
��ملوؤمتر�ت، مثل:  �للقاء�ت  لها �طرحها يف  للرت�يج  ع �حلكومات  �تت�سجَّ �ل�سعوب، 
»�ل�سفافية« �»�حلوكمة« �»�حلكم �لر�سيد«، ��لتحدث ��لتاأكيد على �سمات �ملجتمع 
�ملدين �لعاملي، ��لإحلاح على �سر�رة دعمه حملًيا من قبل �لأنظمة ��حلكومات، حتى 
�أ�سبح ذ� د�ر موؤثر يف ��سع �ل�سيا�سة �لعاملية، بعد �أن برز كطرف مقابل للحكومات 
يعرب عن مو�قف �لر�أي �لعام �لعاملي عاملًيا، ��ملحلي على م�ستوى �لد�ل كّل مبفردها 
�د�خل حد�دها. ���ستطر�ًد� لذلك عمدت �لقوى �لعاملية ��لد�لية �إىل نقل �لق�سايا 
�لعاملي.  �إطارها  �إىل  �ملحلية  �أطرها  من  ��لبيئة   ��حلقوق  �حلريات  �مو�سوعات 
�لعاملني �حليويني يف  يبقيان  ��لتقني،   ��لعامل �ملعريف  �لعامل �لقت�سادي  �أن  �إل 

حتديد �لبنية �لهرمية �حلالية لهذ� �لنظام. 

د..في�صل.غرايبه
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فهم.اأعمق.للنظام.العاملي.من.منظور.تاريخي
ي�سيف د. جمال �ل�سويدي  �إىل ذلك، �أن هناك حاجة �إىل فهم �لنظام �لعاملي 
�لعاملي  �لنظام  مفهوم  يبد�  ل  كي  �أعمق،  ب�سكل  تاريخي  منظور  من  عمله  ��آليات 
منه  �لقدمي  �لتاريخ  مر�حل  خمتلف  يف  �لو�قع  عن  معز�ل  علمي  ��سطالح  كاأنه 
�إىل ر�سم �سورة ت�سخي�سية متكاملة،  ت�ساعد  �ملوؤلِّف �سعى  ��حلديث. �لذلك فاإن 
�لو�قع  طبيعة  جميًعا  د�له  يف  �لإن�سان  يدرك  حتى  �لتاريخية،  �لتحولت  فهم  على 
�لعاملي �ملعا�سر.  �لذلك بادر يف �أحد ف�سول كتابه، �بتفرد بحثي،  بعر�س تاريخي 
تاأثري  �لعاملي، من د�ن جتاهل �جود  للنظام  �لتاأريخ  لر�ؤية علمية متو�زنة يف  َر  �أطَّ
لل�سرق يف �لعالقات �لد�لية على مر �لتاريخ. ��لتقط �سورة مقطعية حلالة �لنظام 
�لعاملي يف خمتلف مر�حله �لتاريخية،  لإدر�ك �لتطور�ت �حلا�سلة يف �آليات عمله، 
ناق�س يف ثناياها ظاهرة �لعوملة باأبعادها �تاأثري�تها بعمق �تو�سع يف �لوقت نف�سه، 
باعتبار �أن �حلالة �لعوملية ت�سكل �ل�سمة �لأبرز للنظام �لعاملي �جلديد قيمًيا �ثقافًيا 
��قت�سادًيا، مما حد�ه �إىل �لت�سديد على �أهمية �إخر�ج �لأديان ��ملقد�سات من فلك 
�أتباع   بني  حو�ر حقيقي  تنظيم  �إىل  ة  �مللحَّ �لدعوة  �توجيه  �لد�ل،  بني  �ل�سر�عات 
�إ�سعال �لفنت بني �لطو�ئف، �خلق  �لأديان ��حل�سار�ت، ي�سدُّ �ملجتمع �لعاملي عن 

�ل�سر�عات بني �لثقافات. 

دور.عاملي.الأمريكا.يعك�س.تفوقها.
�إر�ساء د�ر  �إىل  �ملوؤلف -  ُيثِبت  �لأمريكية - كما  �ملتحدة  �لوليات  لقد �سعت 
كوكبي)عاملي( لنف�سها يعك�س تفوقها، �كاأنها �لدت من ذ�تها �مرب�طورية جديدة، 
�أ�باما،  عهد  بد�ية  منذ  �دبلوما�سًيا،  ظاهرًيا  �لع�سكرية  �لقوة  على  تعتمد  تعد  مل 
د �حلديث بكرثة عن �سر�رة �لتخلي عن �لأ�سلوب �خل�سن يف �ل�سيا�سة  عندما جتدَّ
��ستخد�م  تبعه  ثم  �لناعمة«،  »�لقوة  م�سطلح  �ل�سطح  على  �طفى  �لأمريكية، 
نت قناعة  م�سطلح »�لقوة �لذكية« �لتي متزج بني �لقوتني �ل�سلبة ��لناعمة؛ �إذ تكوَّ
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لدى �أ�سحاب �لقر�ر �لأمريكي باأن »�لتاأثري �لأمريكي« يف جميع �أنحاء �لعامل،  لي�س 
�لدبلوما�سية«  »قوة  هي:  قوى،  ثالث  بفعل  �لكنه  �حدها،  �مل�سلحة  �لقو�ت  �ظيفة 

�»قوة �لقت�ساد« �»قوة �لنموذج«. 

د لذلك ما �أثَّرت به �لأحد�ث �لقت�سادية على مو�زين �لقوى �لعاملية،   لقد مهَّ
�لعاملي  �لنظام  بناء  لإعادة  ��دز  بريتون  �تفاقية  �إىل  �لتو�سل  �لأحد�ث:  تلك  �من 
�إن�ساء موؤ�س�سات د�لية �قت�سادية،  ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، �قد �نبثق عنها 
من �أهمها: �سند�ق �لنقد ��لبنك �لد�ليني، حيث مار�ست د�ل عظمى نفوذها من 

ال يف عمليات �ل�سالح �لقت�سادي �لكلي بالد�ل �لنامية. خاللهما، فتدخَّ

اقت�صاد.املرونة.واالبتكار.واالعتماد.على.القوى.الداخلية.للنمو
�لقرن  نهاية  من  �ملا�سيني  �لعقدين  خالل  �ل�سيني  �لقت�ساد  ت�ساعد  لقد 
�لع�سرين �بد�ية �لقرن �حلادي ��لع�سرين، �إل �أنه ما يز�ل ميثل نحو ن�سف حجم 
يف  يز�ل  ما  �ل�سيني(  �لنا�سىء)�أي  �لقت�ساد  هذ�  �أن  كما  �لأمريكي،  �لقت�ساد 
كبرية«  »مر�نة  بـ  يتميز  �لأمريكي  فالقت�ساد  �لنامية؛  �لد�ل  �قت�ساد�ت  م�ساف 
�بـ »درجة عالية من �لعتماد على �لقوى �لد�خلية للنمو«،  �على »م�ستوًى ر�ٍق من 
�»رخ�س  �»�لت�سدير«  �لأجنبي«  »�ل�ستثمار  �ل�سني على  �عتماد  �لبتكار«،  مقابل 
تكلفة �لأيدي �لعاملة يف �ل�سناعة«.  �يف �لوقت نف�سه تت�ساعد درجة �عتماد �لوليات 
�ملتحدة على �لذ�ت يف �إنتاج �لطاقة بابتكار�تها يف جمايل �لغاز ��لنفط �ل�سخريني، 

�كذلك حتّولها �لتدريجي �إىل �لعتماد على مو�رد �لطاقة غري �لتفليدية.

درا�صة.م�صحية.لعينة.من.ال�صكان.يف.دولة.االإمارات.العربية.املتحدة
من �أجل دعم �جهة نظرة �تقوية حتليله لـ»�لو�سع �لد�خلي« �»�لد�ر �خلارجي« 
�لأمريكيني، �أجرى �لباحث د.جمال �سند �ل�سويدي در��سة م�سحية لعينة من �ل�سكان 
�لنظام  حول  �جلمهور  �جتاهات  عن  للك�سف  �ملتحدة.  �لعربية  �لإمار�ت  د�لة  يف 
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�لعاملي �جلديد، �أظهرت �أن ن�سبة كبرية بلغت 80.5 % من �لعينة �أبدت �هتمامها 
بالأخبار �لعاملية، ��أن معدل �ملعرفة �لعام بالأمم �ملتحدة ��سل �إىل 74.0 %، �بلغ 
معدل �لثقة �لعام بالأمم �ملتحدة 68.5 %. ��أفاد 85.0 % �أن �سبكة �لنرتنت تعزل 
�ل�سباب عن �لو�قع �م�سكالته، �ر�أى 70.3 % من �مل�ستجيبني �أنه �سيكون للدين د�ر 
مهم يف �ملجتمع �يف �لعالقات �لد�لية ب�سفة عامة، ��أفاد 68.1 % من �أفر�د �لعينة 
تت�سدر  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  �لعامل  بها  مير  �لتي  ��ملالية  �لقت�سادية  �لأزمة  �أن 

قائمة �مل�سكالت �لتي تو�جه �لنظام �لعاملي �جلديد.

لت �لدر��سة �إىل نتيجة مفادها �أن لالأحادية �لقطبية تاأثريها يف �لعامل،  �تو�سَّ
تابًعا  �أ�  �سيكون حليًفا  ق�سم  ق�سمني؛  �إىل  �لعامل  �سينق�سم  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى  فعلى 
للوليات �ملتحدة �لأمريكية، فيح�سل على دعمها، �ق�سم �سيكون معادًيا لها، فيظل 
قيم  �سيدعم  �جلديد  �لعاملي  �لنظام  على  مهيمن  كقطب  فهي  لعقوباتها.  ا  �سً معرَّ
من  كثري  على  فيه  تعتمد  �لذي  �لوقت  يف  �لن�سان،  �حقوق  ��حلرية  �لدميقر�طية 
�ل�سلبة  �لقوة  كا�ستخد�م  فيه،   �تاأثريها  �لنظام  على  �سيطرتها  لإحكام  �لآليات 
�لقوة  ���ستخد�م  ��ل�سيا�سية،  �لقت�سادية  ��لعقوبات  �لع�سكرية  بالقوة  �ملتمثلة 
�لناعمة كذلك، �ملتمثلة بالإعالم ��مل�ساعد�ت �لإن�سانية ��لغز� �لثقايف. �يف �لوقت 
ذ�ته �ست�سهد �لأمم �ملتحدة تر�جًعا لد�رها �لعاملي حل�ساب �لقطب �ملهيمن، ��ستبقى 

�لقوى �لأ�سا�سية كالحتاد �لأ�ر�بي تد�ر يف �لفلك �لأمريكي.

مالمح.النظام.العاملي.اجلديد.ذي.احلراك.الوا�صع
�جلــديد  �لعاملي  �لنظـــام  مالمح  �سبق  ما  �سوء  يف  �لكتـــاب  موؤلف  ير�ســــم 
�أر�قة �سنع �لقر�ر يف �لكثري من هذه �لد�ل(،   )ذي �حلر�ك �لو��سع ��لغائب عن 
ق فيه �لوليات �ملتحدة  فهو - �أي هذ� �لنظام - مييل �إىل �لقطبية �لأحادية،  �حُتقِّ
�لأمريكية ق�سب �ل�سبق على غريها من د�ل �لعامل،  يف حني تتز�يد فيه �ل�سغوط 
على �لنظام �لر�أ�سمايل، ليتم حتديثه �متكينه من �ل�ستمر�رية ��لبقاء، بال�ستفادة 
�ل�سر�عات  ��ستخد�م  فيه  ��سترت�جع  عموًما،  ��ل�سرت�كية  �ل�سيوعية  �لتجربة  من 
�لتقنية  �ملت�سارع يف  �لتطوُّر  �لعتماد على  فيه درجة  �تتز�يد  �لتقليدية،  �لع�سكرية 
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���سائل �لت�سال ��لتو��سل. �يتجه �ملجتمع �لب�سري يف ظل �لنظام �لعاملي �جلديد 
د )يت�سيَّده( �لنموذج �لأمريكي. نحو »تنميط �لقيم ��لثقافة« يف نوذج عاملي موحَّ

بون.فا�صل.بني.القوة.العظمى.الوحيدة.وبقية.القوى.
�لوحيدة على  �لقوة �لعظمى  �لفا�سل بني  �لو��سع  �لَبْون  �لكتاب بدقة  �ُيظِهر 
�لكربى  �لقوى  ��سائر  �لأمريكية«  �ملتحدة  »�لوليات  �جلديد  �لعاملي  �لنظام  قمة 
»�لحتاد �لأ�ر�بي �ر��سيا« �لتي تطمح �إىل مناف�ستها �مز�حمتها يف �لعقود ��لقر�ن 

�ملقبلة.

بو�سفها  �لعربية،  �ملنطقة  عن  حديثه  -عند  �ل�سويدي  �سند  د.جمال  �يلفت 
مركز �أحد�ث  متفاعلة �متجددة، �نقطة متا�س ت�سمُّ كثرًي� من �مللفات �ل�سرت�تيجية 
ذ�ت �ل�سلة �لوثيقة بـ »�لع�سر �لأمريكي«-  �إىل منظومة �لقيم �لتي ت�سكل جزًء� ل 
يتجز�أ من هيكل �لنظام �لعاملي �جلديد �ُتعدُّ ر�ًحا له، ��لتي �أ�سهمت بد�ر �أبرز يف 
�أن �ساهمت ب�سكل حيوي  �أطيح بها يف �لربيع �لعربي، بعد  �لإطاحة بالأنظمة �لتي 

موؤثر يف ت�سكيل �ملوقف �لأمريكي، �لذي تخّلى عن حلفائه �ل�سرت�تيجيني.

ك �لفعلي لآليات �لتغيري  ثم يعود �ملوؤلف �إىل »�لقت�ساد« �لذي �سيكون �ملحرِّ
د�خل منظومة �لنظام �لعاملي �جلديد، ليثري ت�سا�ؤلته عن طبيعة �لأزمة �لقت�سادية 
�لعاملية �لقادمة، ��إذ� ما كانت �ستاأتي من �ل�سرق بدًل من �لغرب،  ��سط خما�ف 
من بع�س �جلو�نب �لقت�سادية �لتي تت�سم باله�سا�سة يف بع�س �لد�ل ذ�ت �لقت�ساد 
م يف  ��لإنتاج �لقويني كال�سني ��ليابان، �ل �سيما �أن �لوليات �ملتحدة �لأمريكية تتقدَّ
نها من �لعتماد على �لذ�ت يف �مل�ستقبل، �يجعلها  تر�سيد ��ستهالك �لطاقة، مبا ميكِّ

يف موقع قوة �أف�سل من كلٍّ من �ل�سني ��لحتاد �لأ�ر�بي يف �لطاقة ��لإنتاج. 

ادعاء.النموذج.القدوة
ملا  ��ملقت�سب  �ل�سريع  �لتطو�ف  �بعد  مو�جهته،  �يف  ذلك  من  �لنقي�س  على 
جاء يف كتاب »اآفاق.الع�صر.االأمريكي«، ميكن �لقول �إنه لي�س هناك بلد يف �لعامل 
ة كما يقول »�آلن تورين« ميكنها �لدعاء باأنها نوذج يتعني على باقي �أجز�ء  �ل قارَّ
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�لكوكب �لأر�سي �أن حتذ� حذ�ه، ��إل تعر�ست �إىل �لإفقار �أ� �لز��ل. هذ� ما �أكده 
»جريجوري كاليز« يف حديثه عن �ملعار�سة �لقوية ملحاربة �لثقافة، �فْر�س �سيا�سة 
�حلماية �لثقافية بالعوملة، �لتي �عتربها ف�ساًل من م�سرحية طويلة �م�ستمرة حتا�ل 
ة ��لعد��نية �أْن ت�سرب �لثقافة �لعريقة يف �أ�ر�با، �تغز�  فيها �لثقافة �لأمريكية �لفتيَّ
تها  �لثقافات �لأخرى يف �لعامل. �حتى �إن كانت �لثقافة �لأمريكية تعربِّ عن ُح�ْسن نيَّ
�لتناق�س بني  با�سطناع  ا خاطًئا  �فرت��سً فاإن هناك  ��لتجديد،  �لتحديث  باب  من 

�لتقليدية ��حلد�ثة؛ �إذ �إن �إحد�هما ل تلغي �لأخرى بطبيعة �حلال.

اإن�صانية.العالقات.االإن�صانية.مبواجهة.ال�صطط.

لعل �لقيام بالد�ر �لذي يوؤكد �إن�سانية �لعالقات �لإن�سانية كفيل مبو�جهة �سطط 
�لعوملة �جتا�ز�تها يف حما�لة فر�س نوذج ثقايف بعينه، خدمة لأغر��س �قت�سادية 
�حما�سرة �لعوملة بالعاملية ��حلد من �نت�سار �لهيمنة �لثقافية �لأمريكية، بالعتماد 
�تاأكيد  �تفاعلها، د�ن فر�س ق�سري،  �لثقافات ��حل�سار�ت �حو�رها  تعارف  على 
�أهمية �لإن�سان �د�ره، ��حلفاظ على �لعالقات �لإن�سانية بر�حها �معناها �لإن�ساين 
��لإقليمية  �لقطرية  م�ستوياتها  على  �لتنمية  منظومة  يف  �لإن�سان  مكانة  تربز  لكي 
��لعاملية، �لأمر �لذي يثري �لرغبة يف �لبحث عن �ملو��سفات �ملنا�سبة لإن�سان هذ� 

�لعامل يف مو�جهة تع�سف �لنظام �لعاملي �جلديد بنو�ياه �خلبيثة.

�لأخرى  �لعو�مل  تد�ر  حمور  يف  »�لإن�سان«  �لب�سرية«  �لتنمية  »مفهوم  ع  َ��سَ
على  �يح�سل  ��سحية،  طويلة  حياة  يعي�س  �أن  �لأهم  خياره  �يكون  َفَلِكه،  يف 
�ل�سيا�سية  ��حلرية  �ملعي�سة،  من  لئٍق  م�ستوًى  لتوفري  �ل�سر�رية  ��ملو�رد  �ملعارف 
��لقت�سادية، ��حرت�م حقوقه كاإن�سان. �هو بذلك يدح�س فكرة ��سع �لأفر�د �جًها 
لوجه مع قوى �ل�سوق �لتي ل تبحث �سوى عن �لربح باأي �سكل، ��لتي يتبناها �لنَّمط 
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�لر�أ�سمايل للتنمية، �لذي يدخل فيه �لنظام �لعاملي �جلديد �إىل �لعامل من جديد، 
مهماًل �نعكا�سات �لقت�ساد على �لإن�سان، باعتباره �لهدف �لأ�سا�سي للتنمية. لهذ� 
مل تنظر مثل هذه �لأناط �لتنموية �إىل ظو�هر �جتماعية بد�أت تطفو على �ل�سطح 
من  �خوفهم  باحلياة،  ��سيقهم  �لنا�س  �توّتر�ت  ��جلرمية  ��لفقر  كالبطالة 
�مل�ستقبل �قلقهم على �مل�سري. �ما يز�ل �لبحث م�ستمًر� عن »ر�أ�سمالية ذ�ت طابع 
�إن�ساين �عوملة م�سوؤ�لة »منذ �نعقاد موؤمتر منتدى د�فو�س عام 1999 ��ملوؤمتر�ت 
�لتي تلته، بغية �إعادة بناء �للتز�م �لد�يل على ركائز »�لتنمية«  �»حقوق �لإن�سان«  
ينت�سر  �ل�سامل  �لإن�ساين  مبفهومها  �لتنمية  غياب  يف  �إنه  �إذ  �»�لدميقر�طية«؛ 
�لفقر �ي�سود �لتخلف، �يف غياب �لدميقر�طية ي�سود �لف�ساد �ينت�سر �لنحر�ف 

�ت�سيع �لرقابة ��ملحا�سبة. 

ل.القانون.الدويل.لتحقيق.الرفاهية.االجتماعية. تدخُّ

�لجتماعية  �لرفاهية  لتحقيق  �لد�يل  �لقانون  ل  تدخَّ �لأ�سا�س  هذ�  على 
ه على �أنه ل يجوز �أن ُينَظر �إىل �لقانون على �أنه من َخْلق  للمجتمع �لعاملي، �هو ينبِّ
جمتمٍع ما،  بقدر ما يجب �أن ينظر �إليه باعتباره تعبرًي� عن �لت�سامن �لجتماعي 
�لتي  �لإن�سان،  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  ر�سمها  �لتي  باأَبعاده  �لد�يل،  �ملجتمع  يف 
ترتكز على رفع م�ستوى �ملعي�سة، �حتقيق �لتعا�ن �لد�يل لال�ستفادة من متطلبات 
��لثقايف  ��لر�حي  �ملادي  �لتقدم  بني  �ملتنا�سق  �لتو�زن  �إقامة  �حلديث يف  �لعلم 
��خُلُلقي. من هنا ُندرك �سرَّ �لرت�جع �حلا�سل عن فكرة »ت�سييء«�لإن�سان حتى 
�لعامل  �إميان �سائر جمتمعات  �لعامل �لر�أ�سمايل نف�سه، مثلما نلحظ عدم  د�خل 
بتلك �لفكرة، �لتي تقوم على �إهمال �إن�سانية �لإن�سان، ��لنظر �إليه على �أنه عن�سر 
ر�أ�س �ملال �لقابل للمقاي�سة ��لتبادل، ميكن حتويله �إىل طاقة لتوليد ر�أ�س �ملال 

�زيادته �تر�كمه من جديد. 

د..في�صل.غرايبه
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خامتة.-.اإطاللة.جتعلنا.نتخلى.عن.ت�صاوؤمنا.
هذه �لإطاللة كذلك جتعلنا نتخلى بالتدريج عن ت�سا�ؤمنا من قرن جديد غري 
�سعيد لإن�ساننا �لعربي خا�سة �للب�سرية جمعاء، فـ »�إلفن توفلر« يف معر�س �سرحه 
ذهب  ما  توؤيد  ل  لل�سر�ع  �ملوجبة  �لنظرية  �أن  يرى  �مل�ستقبل،  يف  �ل�سر�ع  لطبيعة 
�لآخرين  بني  هو  �سيقوم  �لذي  �لأ�سا�سي  �ل�سر�ع  �أن  من  هنتجتون«  »�سمويل  �إليه 
��لغرب، �ل يوؤيد ما �أعلنه »بول كندي« من �أن �أمريكا يف حالة تدهور، �ل ُيقرُّ ما 
ر�آه »فر�ن�سي�س فوكوياما« من �أننا نو�جه نهاية �لتاريخ. بل �إن �ل�سر�ع �ملحتَمل هو 
بني ثالث ح�سار�ت خمتلفة متمايزة هي »�لزر�عة« �»�ل�سناعة« �»�لكمبيوتر«، مما 
ُي�سِعرنا باأهمية »�لإد�رة«  �»�حِلْذق«  �»�لإبد�ع« ، �لن يتحقق ذلك �إل بت�سكيل �لإن�سان 
حتدياتها،  مو�جهة  على  �قادٍر  �مل�ستقبل،  ملتطلبات  ��ٍع  علميٍّ  ن�سٍق  �فق  �جلديد 

�ترتيب حياته �فًقا لهذ� �لن�سق، حتى ل حتفُّ �ملخاطر بحياته من جديد. 

ل هذ� �لإعالن دعوة �إىل �لعرب ��سائر �لعامل �لثالث من �أجل �لرتكيز  �ي�سكِّ
�إل من خالل ممار�سة  يتم  �أن  �لذي ل ميكن  �لأمر  �لعلم،  بناء �ملجتمع بر�ح  على 
�لبحث ��لتطوير. �هذ� ما يحمله ُكْنه �لكتاب، بكل ما يجب �أن ينطوي عليه �لبحث 
�لتغيري  فاإنَّ  �لإن�سان �رفاهيته.  �لهذ�  �أجل م�ستقبل  �لعربي �جلديد،  من  �لعلمي 
م �أ�سبحت له معايري عاملية  �لثقايف �لجتماعي �أ�سبح مطلًبا م�سر�ًعا، كما �أنَّ �لتقدُّ
متفق عليها. ��لإن�سان �لعربي يف هذ� �خِل�سمِّ �لعاملي ينبغي �أن يكون لديه من �لفهم 
��لعلم ��لدر�ية ما ي�ستطيع به �أن يوجد لنف�سه مكاًنا يف هذ� �لعامل �ملت�سارع، �لذي 

تتدفق فيه �ملعلومات كل يوم �كل �ساعة. 
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عن.كتاب
Oil & Dominance النفط والهيمنة

القّوة والتحّكــم
تاأليف:.اأ..كمال.القي�صي

��أد�ة  ��قت�سادية  �سيا�سية  قوة  �لنفط 
م ���ستنز�ف حتيط به عو�مل جيولوجية  حتكُّ
�أبرز  من  �جيو�سيا�سية،  �مالية  ��قت�سادية 
�جليولوجيا  حقائق  �ّت�ساق  عدم  مظاهرها 
لالأحو��س �لنفطية مع حميطها �جليو�سيا�سي 
��ست�ستمر  �لعامل.  حول  عديدة  مناطق  يف 
�لجّتاهات  ت�سكيل  يف  لتوؤّثر  �ملظاهر  هذه 
�إن  �لعاملي.  �لنفط  ل�سوق  �مل�ستقبلية  ��لأبعاد 
عدم �لّت�ساق �سينعك�س يف ت�ساعد �لنز�عات 

»ع�سكرة  �حتمالية  �سيثري  مّما  ��ل�سر�عات، 
من  �لتناف�س  �حّدة  �لتجهيز،  م�سادر  �تناق�س  �لنفط،  ندرة  ب�سبب  �لطاقة« 

*  خبري �قت�سادي �م�ست�سار يف �سوؤ�ن �لطاقة ��لنفط، �ع�سو منتدى �لفكر �لعربي/�لعر�ق.

النا�صر:.دار.اآمنة.للن�صر.والتوزيع
مكان.الن�صر.وتاريخه:.عّمان،.2015
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منطقة  يف  ة  خا�سّ �جليو�سيا�سي،  �ملحيط  يف  �ل�سطر�بات  فا�ستمر�ر  حولها. 
�ل�سرق �لأ��سط، �سيوؤّثر على �لقدرة �لكلّية لزيادة ��إد�مة �لطاقة �لإنتاجية للنفط 
��لغاز يف �مل�ستقبل، نظًر� لعالقة ذلك بنوعية �لقر�ر�ت �ل�سيا�سية ��ل�ستثمارية 
�لتي  �لهيمنة  �سور  من  �سورة  ��لنفط  ��مل�سّدرة.  �ملنتجة  �لرئي�سية  �لد�ل  يف 
تزد�د حّدة ��ّت�ساًعا كلما تو�ّسعت �تعّقدت �مل�سالح �جليوبوليتيكية للقوى �لكربى، 

��زد�دت حّدة �لتناف�س بينها على �لقوة �لقت�سادية.

�ل�سيطرة  ��سرت�تيجيات  يف  كبرًي�  د�ًر�  �لأ��سط  �ل�سرق  نفط  ��سيوؤدي 
�لعر�ق،  ذلك  �مفتاح  قادمة،  عقود  لعّدة  �لعاملية  �لطاقة  �جتاهات  ��لتحّكم يف 
نظًر� لعظم �حتياطّياته �لنفطية. فالقيود �جليو�سيا�سية �ملفر��سة لإعادة هيكلة 
�ل�سرق �لأ��سط، ��سعي �لقوى �لكربى �إىل تغليب م�ساحلها، �إىل حد تغيري حّكام 
��ل�سر�عات  ��لنز�عات،  �ل�سطر�بات  حالت  من  يزيد  قد  �لنفطية،  �لد�ل 

�لد�خلية �غياب �لأمن ��ل�ستقر�ر عن �ملنطقة لفرتة طويلة من �لزمن.

عنا�سر  �تد�خل  د  لتعدُّ نظًر�  �طنًيا،  مو�سوًعا  �لطاقة  مو�سوع  يعد  �مل 
�إطار  �يف  �لهيمنة.  ���سائل  �لعاملية  �لبيئة  يف  �لتغيري  دينامية  ُتن�سئها  �عو�مل 
�سرق  �لنفطية يف  �إىل متكني م�ساحلها  �لكربى  �ل�سناعية  �لد�ل  تخّطط  ذلك 
يق�سي  ��سرت�تيجي  مبد�أ  من  �نطالًقا  �إفريقيا،  ��سمال  �ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر 
على  ��لهيمنة  �ل�سيطرة  �إحكام  يتطلب  �لقوة  لأ�سكال  �لالمتناهي  �لرتكيز  »�أن 
مو�رد �لع�سر )�لطاقة، �لعلم، �لتكنولوجيا( ��أ�سعارها، ل�سمان �لتفّوق �ل�سيا�سي 

��لقت�سادي ��ملايل«.

��لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لقوى  من  عات  جتمُّ بهيمنة  �ليوم  عاملنا  �يّت�سف 
��ملالية، تتج�ّسد يف منظومات ��آليات عاملية ذ�ت تاأثري عظيم على د�ل �جلنوب 
 .)G8�  G20 )�لبنك �لد�يل، �سند�ق �لنقد �لد�يل، منظمة �لتجارة �لعاملية، 

عن.كتاب.»النفط والهيمنة.Oil & Dominance:.القّوة.والتحّكــم«
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ر�أ�سمالية  طبقة  متلكها  للقار�ت  عابرة  عمالقة  �سركات  �لعوملة،  �آليات  �من 
يف  �ل�سركات  لتلك  �ملنا�سبة  �لبيئة  ُتهّيء  �لتي  �لعاملية،  �لهيمنة  بقوى  ت�ستظل 
�تهدف  �غريها(.  �لعاملية  �لنفط  �لرث�ة )�سركات  يف  �تركيز  تر�كم  حتقيق 
�لهيمنة  �إىل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  مقّدمتها  �يف  �لكربى  �لتجمعات  تلك 
�إن فر�س  على �لطاقة ��لتكنولوجيا ��ملال ��سيطرة �لد�لر يف �لتجارة �لعاملية. 
على  �ل�سيطرة  يف  �لقدرة  لأمريكا  يحقق  عاملية  مالية  كاآلية  �لد�لر  ��ستخد�م 
�خلارج،  �إىل  �ملزمن  �لتجاري  عجزها  ت�سدير  خالل  من  مدفوعاتها،  ميز�ن 

��إحكام �لهيمنة على �لقت�ساد �لعاملي من خالل ت�سّلطها �لنقدي.   

منه  ُي�ستخرج  �لذي  �جلغر�يف  �ملوقع  �أن  �لغربّيني  �ل�سيا�سنّي  بع�س  �يرى 
�لنفط يف منطقة �ل�سرق �لأ��سط ميّثل خطاأ جيولوجّيا من �لو�جب ت�سحيحه، من 
خالل �إ�سعال حرب عاّمة مدّمرة يف �ملنطقة، تتيح �لفر�سة لإعادة ر�سم خريطة 
�ملنطقة من جديد، لأن د�لها عبارة عن ت�سكيل �عتباطي جرى على هام�س �تفاقية 
�لتحّكم ��لتالعب بامل�سالح �جليو�سيا�سية لد�ل �ملنطقة،  ��ستمر�ر  �إن  فر�ساي. 
�زرع �لفتنة بينها، ��لتدّخل ��ل�سغط لتحويل �سيا�ساتها �لوطنية خارج �ل�سياقات 
�لتي تق�سيها �مل�سالح �ملّت�سقة ��ملتو�زنة ، تعترب لعبة مدّمرة غاية يف  �لطبيعية 
ك باجّتاه �إحكام �لتن�سيق ��لتعا�ن بني �لد�ل  �خلطورة، ت�ستوجب �حلذر ��لتحرُّ
�تكمن �خليار�ت  �لزمان.  �آخر من  لقرن  �لأكرب  ف�ستكون �خلا�سر  ��ّل  �لعربية، 
باع �سيا�سة معتدلة لأ�سعار  �ل�سرت�تيجية �ملتاحة �أمام د�لنا �لعربية �لنفطية يف �تِّ
�لنفط، تعمل على تو�سيع د�ئرة �سوق �لنفط �لعاملي ��حلّد من �ندفاع �ل�سركات 
عالقات  �تطوير  تنويع  ا  ��أي�سً بديلة،  طاقة  م�سادر  تطوير  يف  �لعاملية  �لنفطية 
�مل�ستوى  على  �عمودًيا  �أفقًيا  �لقطاعات  تكامل  تعميق  على  تعمل  متو�زنة  ثنائية 

�لوطني، �تطوير �لعتماد �لقت�سادي �ملتبادل يف �لنطاق �لإقليمي. 

اأ..كمال.القي�صي
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�ي�سبه غز� �لعر�ق ��حتالله - يف جوهره �غاياته- حرب �لبوير �ملدّمرة يف 
ا �حتالل بريطانيا للعر�ق  جنوب �إفريقيا من �أجل �لذهب ��ملا�س، كما ي�سبه �أي�سً
يف بد�ية �لقرن �ملا�سي. فالغز� كان �ما يز�ل هدفه �لنفط، �جعل �لعر�ق قاعدة 
��لردع،  ��لحتو�ء  ��لمتد�د  �لتو�ّسع  ��سرت�تيجية يف خدمة  كاآلية  تعمل  متقّدمة 

��سيادة �لهيمنة �تاأمني �مل�سالح على �ملدى �ملنظور ��لبعيد. 

�إقامة  يف  ذريع  �سيا�سي  ف�سل  �إىل  �لأمريكي  ��لحتالل  �لغز�  ل  حتوَّ لقد 
»�لنموذج«، �جعل من خر�ج �أمريكا من �لعر�ق بقدر �سعوبة بقائها فيه. �ل ميكن 
�لأمريكية عالقات  �لعر�ق ما مل يكن لالإد�رة  �لأمريكية يف  �مل�سالح  تتحقق  �أن 

د دميقر�طي حتكمه نخب �طنية حقيقية نزيهة. ثنائية طبيعية مع عر�ق موحَّ

�يف �إطار �لهيمنة على �لنفط، تدّخلت حكومات �لقوى �لكربى ب�سكل مبا�سر 
�غري مبا�سر يف تاأمني ح�سول �سركاتها �لنفطية �لعاملية على �متياز�ت تف�سيلية 
طويلة �لأمد، ��إحكام �سيطرتها على �لحتياطيات �لنفطية. �كان لديها �ل�ستعد�د 
�لكامل لدعمها من خالل �لتدخل �ل�سيا�سي ��لقت�سادي ��لع�سكري �إذ� �قت�سى 
�حلقيقة  هذه  على  دليل  خري  �لقريب  ��حلا�سر  �ملا�سي  يف  حدث  �ما  �لأمر، 
�ل�سارخة. ففي �أعقاب �لغز� قام �ملحتل �لأمريكي باإ�سد�ر جملة من �لقر�ر�ت 
�أحدثت تغيري�ت هيكلّية �سيا�سية ��قت�سادية ��جتماعية تعترب خرًقا ملا جاء يف 
قر�ر�ت حمكمة هيج لعام )1907( ��تفاقية جنيف )1949( �بر�توكولتها �لتابعة 
�أُبرمت حتت ظل �لحتالل  لها. �من �لتغيري�ت �ملفر��سة، �لعقود �لنفطية �لتي 
��لتبعية )جولت �لرت�خي�س( �لتي تفتقر جميعها �إىل �لأهلية �لقانونية ��ملهنّية، 
مّما يعر�سها للنق�س عند ز��ل �لتاأثري�ت ��لظر�ف �لتي �ساحبت �إبر�مها. كما 
�أن ف�ساد �حلكومات �ملتعاقبة هو �لآخر يبطل تلك �لعقود، لأن �أهلية �لد�لة من 
�أهلية �حلكومات �رجالها )�لف�ساد ��لإف�ساد �لد�يل(. فالعقود �لتي ل متّثل �إر�دة 
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فالعر�ق  �لذ�  �لد�يل،  �لقانون  �أحكام  �فق  باطلة  تعترب  �م�سلحتهم  �ملو�طنني 
ي�ستحق �لتعوي�س عن كل ما حلقه من تدمري يف �ملمتلكات ��لقت�ساد ��لأر��ح، 
�عّما جرى لالأطفال ��لن�ساء ��ل�سيوخ ��ملعوقني ��ل�سجناء ��لنازحني ��لالجئني 

يف �ملنايف )�لكلف �ل�ستبد�لية ��لتعوي�سية ��لإن�سانية(. 

�لنفط يف �لعر�ق قوة متحّكمة يف �مل�سهد �ل�سيا�سي ��لقت�سادي ��لجتماعي، 
��لد�لة فاقدة للهيبة ��ل�سيادة ��لقوة. فهيبة �لد�لة تتمّثل يف قوى مادية �ب�سرية 
دة، �ُنَخب من �ل�سيا�سيني ��لقت�ساديني  نات جمتمعية موحَّ �معرفية �علمية �مكوِّ
تقود  �لكفوءة  �حلكيمة  �لنزيهة  �لعليا  �لتنفيذية  ��لقياد�ت  ��لق�ساة  ��لرتبويني 
�ملجتمع. كما �أن �لد�لة فاقدة لل�سيادة لأن �ل�سيادة �سلطة حاكمة منفردة �سائدة 
�لإقليمي،  حميطها  �يف  �ل�سيا�سية  �إد�ر�تها  د�خل  �لأخرى  �ل�سلطات  جميع  على 
�لتكّيف يف �لإطار �لد�يل.  �ل�سلطات �لأجنبية، �قادرة على  �م�ستقلة عن جميع 
قيادة  عن  عاجزة  لأّنها  ا،  �أي�سً �لقت�سادية  لل�سيادة  فاقدة  �أّنها  ذلك  �يتبع 
�لقت�ساد باجّتاه حتقيق بيئة �سيا�سية ��جتماعية تّت�سق مع �لإطار �لعام للقيم، 
يف  �حلكم  �يفتقر  �لجتماعية.  �لعد�لة  �إجناز  يف  �لأ�سا�س  �لركن  يعترب  �لذي 
�لعر�ق لطاعة �ل�سعب �لذي يعترب �ملرتكز �ل�سرعي �لأعلى لنظام �لد�لة، ��لقوة 
��حلكومة  �لد�لة  �إر�دة  تتعّطل  �بحجبها  ��حلاكمني،  للحكم  �لعظمى  �لذ�تية 
�ملاآزق ��لكو�رث  �لد�لة ��حلكومة ��لربملان عن �حتو�ء  �رجالها. لذلك عجزت 
عن  �عجزت  �سنو�ت،  ع�سر  من  لأكرث  �لعر�ق  عموم  �جتاحت  �لتي  ��ملع�سالت 
للقوة  يعترب جت�سيًد�  ��لتنمية �حلقيقية. فاحلكم  ��لبناء  �لإعمار  �إطالق عملية 
�لكامنة يف كافة �أ�سكال �لتوظيف، �لتي ت�ستند �إىل �سرعية حقيقية يقّرها �ل�سعب 
�أ�سكال  �لد�لة ��حلكومة هو توظيف  �ل�سيا�سي ��لجتماعي، لأن عمل  ��لتنظيم 

�لقوة يف ُبعدها �لق�سري �لي�س �لأخالقي.

اأ..كمال.القي�صي
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حترًكا  يتطّلب  منها  ��خلر�ج  طاحنة،  �أهلية  حرب  �لعر�ق  يف  يد�ر  فما 
�إقليمًيا �د�لًيا يتج�ّسد يف قيام �لأمم �ملتحدة باإر�سال قو�ت د�لية حلفظ �ل�سالم، 
�تنظيم موؤمتر د�يل لف�س �لنز�عات ��ل�سر�عات، ��لتفاق على خريطة طريق 
على  �حلفاظ  تاأمني  خاللها  يجري  �نتقالية  مبرحلة  مر�ًر�  �لد�لة،  نظام  لبناء 
خلّطة  كذلك  ما�ّسة  بحاجة  ��لعر�ق  ��لإن�سان.  �لتحتية  ��لبنى  �لنفطية  �ملو�رد 
�إنقاذ د�لية، نظًر� لنت�سار فو�سى �مللي�سيات ��ل�سالح، �ترّدي �لظر�ف �لأمنية 
��لإن�سانية، حتى �أ�سبح �ملجتمع جميعه مك�سوًفا �أمام كافة �أ�سكال �لعنف ��لقتل 

��ل�سطهاد ��لت�سفية. 

قر�أت يوًما »�إنَّ من ل ق�سية له ل حياة له« .. ق�سيتي �لعر�ق ��أهله �كيفية 
ُيعَرف فيها  �أ�س�س عقالنية ع�سرية جامعة، ل  ��ملجتمع على  �لد�لة  بناء  �إعادة 

ظلم �ل خوف �ل جوع.

كتب وقراءات ونقد: عن.كتاب.»النفط والهيمنة.Oil & Dominance:.القّوة.والتحّكــم«
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قراءة في كتاب

»االأ�صولّية بين الظالمّية والتنوير«
للدكتور.الطّيب.تيزيني

قراءة.وتعليق:.اأ..يو�صف.عبد.اهلل.حممود

»�لتخلف«  تكّر�س  �أقو�ل  تلقانا  ما  كثرًي� 
بع�سنا  كقول  �لع�سر  حد�ثة  عن  ��لنقطاع 
لالأخالف«.  �سيئا  يرتكو�  مل  �لأ�سالف  »�إن 
»دللتها  يف  مفرقة  »�أ�سولية«  نحو  توّجه  �هو 
�لتي  �لتغيري  متطلبات  ترف�س  �ملا�سوية« 
يحتمها تطور �حلياة �لإن�سانية فكًر� ��سيا�سة 

�فًنا �علًما ��قت�ساًد�.
»ظالمّية«  ن�سوء  �إىل  هذ�  �أدى  �قد 
من  »�لعلمانية«  �تخرج  �لفكر  حرية  تعادي 

ن�سيج �لفكر �لإن�ساين.
ي�سري د. طيب تيزيني �إىل �أن �حلياة �لثقافية �لعربية ت�سهد �ليوم �سر�عات 
بني مفهومني هما »�لعقالنية« �»�لظالمية«، ��ملوؤ�سف �أن �ل�ستبد�د �لعربي �لذي 
تعي�سه �لكثري من �ملجتمعات �لعربية ��لإ�سالمية �ملعا�سرة قد �ساند يف »�لظالمية« 
ي�ساند�ن  لأنهما  �ملتنّورة«  �»�لب�سرية  »�لعقل«  تهّيب  من حيث  باأخرى  �أ�  ب�سورة 

�لنفتاح على »�حلد�ثة« �مقت�سياتها.

* كاتب �ناقد/�لأردّن.

النا�صر:.الدار.ال�صورية.اللبنانية.للن�صر
مكان.الن�صر.وتاريخه:.دم�صق،..2012
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ينتقد �ملوؤلف ما �أ�سماه بـ »علوم �لتو�زن بني �سخامة م�سكالتنا �بني �سعف 
ر�أيه  يف  �تلك  �لعمومي«.  ��لثقايف  ��ملنهجي  �لنظري  �ل�سعيد  على  مو�جهتها 
»نقطة �ل�سعف �لكربى يف عاملنا �لعربي، ت�سعى �إىل تاأبيدها نظم �أمنية عربية، 
هّمها �لعمل على �بتالع �أي رهان تاريخي عقالين دميقر�طي على �سيغة ما من 

م�سر�ع عربي جديد يف �لنه�سة ��لتنوير« )�س124(.
�منذ بد�يات ع�سر �لنه�سة يف �لقرنني �ملا�سيني �قف »�ل�ستبد�د« مدعوًما 
مقاربة  يتوخى  م�سر�ع  �أي  ��أجه�س  »��ستنارة« حقيقية،  �أية  �جه  بال�ستعمار يف 

�لنه�سة ��لتنوير مقاربة حقيقية.
ح�سوره  له  تناق�س  تعاظم  يف  حاّدة  »مفارقة  �عتربه  ما  تيزيني  د.  ينتقد 
�مللحوظ يف �ملجتمعات �لعربية، يقوم على �ت�ساع د�ئرة �لظالمية من طرف، �على 
�آخر«  طـرف  من  �لأخرية،  هذه  �إىل  نقدًيا  يتوجه  �لذي  �لتنويري  �لفكر  �سحالة 

)�س 385(.
»�لتنوير«  بني  ز�ئف  »تو�زن«  لإحد�ث  �لبائ�سة  �ملحا�لت  هذه  �ر�ء  يقف 
�»�لظالمية« نظم �سلطوية حاكمة تنتج خطاًبا تلفيقًيا �سلطوًيا يهّدد �يتوعد »�إما 
�أن تقبلو� بنا –يعني �لقبول بال�ستبد�د- فتك�سبو� �لتو�زن �لجتماعي ��ل�سيا�سي 
بني خمتلف �ملجموعات �لنا�سطة، ��إما �أن توؤلبو� عليكم �لظالميني �تقعو� فري�سة 
للتنويريني �ملتهمني باأنهم »ُعمالء ح�ساريون« للغرب ي�ستهرت�ن بالعقائد �لدينية 

�باخل�سو�سيات �لوطنية ��لقومية �غريها« )�س 358(.
�ملح�سلة �إن �لنظام �ل�سيا�سي �لعربي �سغط على »�لظالميني« �»�لتنويريني« 
مًعا عرب »��سرت�تيجـية �إحــد�ث تــو�زن ُرعــب يف �ملجــتمعات �لعربيـة ��لإ�سالمية« 

)�س 359(.
�لفر�سة  �أتاح  �ل�سلطوي،  حاملة  �ل�سلطة  متثّله  �لذي  »هذ�  �لرعب  تو�زن 
للقوى �لأجنبية �أن تدخل على �خلط مدعومة بقوى �لعوملة �لثقافية �لتي تكّر�س 
هذ� »�لتو�زن« �لز�ئف ��مل�سّلل �أ�ساًل« �يف تطرقه �إىل �إ�سكالية »ت�سيي�س �لدين، 
�يرى �ملوؤلف �أن �إقحام �لدين يف �ل�سيا�سة قد مّت َق�ْسًر�، �إذ من �مل�ستحيل �أن يتاآخى 
�لديني مع �ل�سيا�سي. ��لذين يحا�لون ذلك يعّقد�ن �لعمل �ل�سيا�سي يف �حلياة 

�لعربية �لر�هنة« )�س19(.

كتب وقراءات ونقد: قراءة.في.كتاب.»االأ�صولّية بين الظالمّية والتنوير«.للدكتور.الطّيب.تيزيني
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ت�سيي�س  �أما  للجميع«.  ��لوطن  هلل  »�لدين  مقولة  ت�سدق  �ل�سياق  هذ�  �يف 
�لدين فمن �ساأنه �أن يفاقم »�لطائفية« �»�ملذهبية«، �ُيغّيب »�ملو�طنة«، �يحّر�س 

على »�لتطرف« �»�لتكفري« على نحو ما نعي�سه �ليوم.
يرى د. تيزيني �أن ذلك لن يتم »بعيًد� عن �لعد�لة يف توزيع �لرث�ة �لوطنية 
– ��ل�سلطة �ل�سيا�سية �يف �مل�ساركة �حلقة يف �لإعالم على �أ�سا�س �لتعّددية، كما 

يف مبد�أ �لتد��ل �ل�سلمي لل�سلطة« )�س51(.
نبوية  ��سّنة  قر�آًنا  �لإ�سالم  به  نادى  �لذي  »�ل�سالم«  هذ�  ت�سييد  يتم  �لن 
�لتقدم  �مل�ستنرية ��ملحفزة على  �لدينية  �لعقالنية ��لقيم  �إذ� �سادت  �إل  �سريفة 
�لب�سري حياتنا �لعربية ��لإ�سالمية، �لن يعم �ل�سالم جمتمعاتنا �إل �إذ� َج�ّسدنا 

�إن�سانية �لإ�سالم يف كل مفا�سل حياتنا.
لن ي�ستقيم حالنا كعرب �م�سلمني �إل �إذ� قر�أنا »�لإ�سالم« »قر�ءة منغم�سة 
يف م�سالح �لب�سر �ملتغري«، بعيًد� عن �لتع�سب ��لنغالق. مثل هذه �لقر�ءة تعّد 
»�أيديولوجيا تنويرية ل جتد غ�سا�سة يف �لت�سارك مع �لآخرين ممن يحملون هذ� 

�ملوقف �يد�فعون عنه باأيد�لوجيات �طر�ئق �أخرى« )�س76(.
تدعو  �لتي  »�لعلمانية  رحابها  تطرد من  لن  �لتنويرية«  »�لأيديولوجيا  هذه 
�إىل »�لتعّددية«، ��حرت�م »�لعقل« ل يرتك جمالت ملن يريد�ن توظيفه ق�سًر� بغية 

تدمري �ملجتمع �لدميقر�طي �متزيقه �إىل جمتمعات �إثنية �طائفية«.
�لتغيري�ت  تطرحها  جديدة  �أ�سئلة  ثمة  �أن  �إىل  �ملوؤلف  ي�سري  كتابه  يف 
حد�ثة  لب  �سُ يف  تقع  كلها  ��لتكنولوجية،  ��لأيدلوجية  ��ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
�لع�سر. يف هذ� �ل�سّياق ينتقد �ل�سعار �لذي طرحه �إ�سالميون �أ�سوليون ��لقائل 
�لعلمي  �لتفكري  �أمام  »عائًقا  �إياه  عاًد�  �نهاية«،  مبد�أ  �حلل  هو  »�لإ�سالم  باأن 
�لإبد�عي �لويف، �على �جلميع �أن ي�سرتكو� يف ��ستك�سافه �حتويله �إىل �آليات فاعلة 

يف عملية مو�جهة �حلطام �لعربي ��لإ�سالمي«. )�س199(.
�إن �لوقوف يف �جه »�لأ�سئلة �جلديدة، حتى تر�سيخ »�لتخلف« يعني ��ستمر�ر 
مقولة  فاإن  �عليه  �س)248(.  �لعربي«  �ل�سيا�سي  �لفكر  يف  �لتاريخي  »�لنغالق 
�مل�سّخ�س« مب�ستجد�ته  »�لو�قع  لتلبية مطالب  تعد كافية  »�لإ�سالم هو �حلل« مل 

�حلياتية.

اأ..يو�صف.عبد.اهلل.محمود
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�إن »�لو�قع �مل�سّخ�س« يتطلب در��سة هذه �ملع�سالت ��لإ�سكالت. �أما �إد�رة �لظهر 
لهذه »�ملنظمة �ملعرفية« فمعناه جتاهل لغة �لع�سر ��لإبقاء على ُم�سّلمات مت جتا�زها«.

�لب�سر  بني  �لعد�لة  تر�سيخ  على  �حر�سه  �لإ�سالم  باإن�سانية  منه  تذكري  �يف 
ب�سرف �لنظر عن مرجعياتهم �لدينية �لعتقادية، يحيلنا �إىل »د�ستور �ملدينة« �لذي 
قّدمه �لنبي حممد  بو�سفه خطوة نوعية على طريق �لتنظيم �لجتماعي �لديني 
ل�سكان �ملدينة »يرثب« بعد �أن �نتقل �إليها من مكة، علًما باأن هذ� �لد�ستور �أتى قبل 
�أكرث من �ألف ��أربعمائة عام »بو�سفه �سابًطا للعي�س �مل�سرتك بني كل �أطياف �ملدينة 

�إّياها، تارًكا لهوؤلء �أن يعود�� �إىل مرجعياتهم �لدينية بحرية« )�س355(.
�أت�ساءل هنا: �أيننا كب�سر من هذه �لقيمة �لإن�سانية �لرفيعة �لتي �حتفى بها 

�لإ�سالم منذ ن�ساأته �لأ�ىل!
�أين جند مثل هذ� »�لتنظيم �لجتماعي �لديني« يف هذه �لأيام. ما جنده هو 

هذ� �ل�ستنفار لـِ »�لطائفية« �»�لعرقية« �»�ملذهبية«!
�لتاريخ«  فوق  ن�ّس غد�  �أنه  �لفقهي على  �لديني  �لن�س  »تقدمي  �إّن  بالقول  �أختم 
�إ�سكالية حتول د�ن �لإجابة عن �أ�سئلة كربى معرفية �تاريخية تطرحها �حلياة �ملعا�سرة.
�لديني،  للن�س  �لو�حة  �لفقهي  بالتف�سري  �لت�سليم  يعني  �لتقدمي  هذ�  مثل 

مما يتعار�س مع »�لتاريخية ��لرتكيب ��حلد�ثة ��لعلمانية«.
ما هو مطلوب �ليوم �أن »ُنع�سرن« �لن�ّس �لديني، بقدر �أ� باآخر حتريًر� له من 
»�لفظاظة �لإيدلوجية �جلمودّية« �ملعادية لأي �إ�سالح ديني من�سود، �مل يتاأنى ذلك �إّل 

من خالل منهجية �لن�ّس �لقر�آين على نحو يلبّي مطلب �ملو�ءمة بني �لن�س ��لو�قع.
�لن تتم هذه �ملو�ءمة �إّل �إذ� �سبطنا �لعالقة بني �لر�حي ��لزمني »بحيث 
حبكة  �لثاين  �يكون  �ملتعّددة،  �مل�سادر  ذي  �لب�سر  ل�سمري  منطلًقا  �لأ�ل  يكون 

لختالف م�ساحلهم �ل�سر�عاتهم �ملفتوحة )�س382(.
طيب  للدكتور  ��لتنوير«  �لظالمية  بني  »�لأ�سولية  كتاب  �إن  �أقول  �أن  يبقى 
�)�لفكر  )�لدين(  عن  ي�سدر  ما  لكل  �لنقدي  �لعقلي  �لنظر  �إىل  دعا  تيزيني 
ثانًيا من  بكيفية عقلية مرنة  �لآخر  �تقريبه من  �أ�ًل،  �لتعميق  بهدف  �لديني(، 

منطلق »قر�ءة جدليّة« للن�س �لديني توؤكد على ف�سائه �لإن�ساين.

كتب وقراءات ونقد: قراءة.في.كتاب.»االأ�صولّية بين الظالمّية والتنوير«.للدكتور.الطّيب.تيزيني
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دعوة للم�صاركة بالدرا�صات والبحوث الُمحكمة
في مجّلة »المنتدى«

محور.العدد.القادم:
• المجتمعات.العربية.في.مهّب.االإعالم.الجديد.والثقافة.الرقمّية

 )�لعدد 266، �سيف 2016(

تدعو �لمجّلة �لباحثين ��لُكتَّاب في �لجامعات ��لمعاهد �لعلمّية �مر�كز �لدر��سات 
��لبحـــوث ��لمعنيين للم�ســـاركة في �لكتابة في �لمحور �لم�ســـار �إليـــه �ما يتفّرع عنه من 

ق�سايا، �فًقا لل�سر�ط �لآتية:
- �أن ل تكـــون �لدر��ســـة �أ� �لبحث من�ســـورة/ من�ســـوًر� من قبل في �أي من �لمن�ســـور�ت 
د �لكاتب بعدم ن�سره قبل ت�سلُّم رد هيئة  �لورقّية �أ� عبر �لو�سائل �لإلكتر�نّية، ��أن يتعهَّ

تحرير مجلة »�لمنتدى« بقبول �لن�سر �أ� �لعتذ�ر. 
- �أن تت�ســـم �لدر��ســـة/ �لبحث بالمنهجّية �لعلمّية ��لمو�ســـوعّية، ��لجـــّدة في �لأفكار 

��لطرح، �ُير�عى �لتوثيق �فق قو�عد �لبحث �لعلمي، 
- �لحر�س على �ســـالمة �للغة �لعربّية نحًو� ��سرًفا ��لأ�سلوب �لو��سح. �عند �إير�د ن�سو�س 

ا.  بلغات �أجنبية �سمن �لدر��سة/ �لبحث ترجمتها ن�سًّ
- �أن ل تزيــــد عدد �ســــفحات �لدر��ســــة/ �لبحث عن )30( �ســــفحة مطبوعة على 
�لكمبيوتر بحرف Simplified Arabic 16، �ُتدرج �لهو�م�س �قائمة �لم�سادر 

 .Simplified Arabic 14 لمر�جع في نهاية �لدر��سة/ �لبحث بحرف��
- ُيـــدَرج �لتوثيـــق في �لهام�س �ُيعطى �أرقاًما مت�سل�ســـلة حتى نهاية �لدر��ســـة/ �لبحث، 
�يكون توثيق �لم�سادر ��لمر�جع بال�سكل �لآتي: )�لموؤلِّف/ �لكاتب، عنو�ن �لكتاب/ 
عنو�ن �لدر��ســـة �أ� �لمقالة، �لنا�ســـر/ ��ســـم �لد�ريـــة �رقم �لعـــدد �تاريخه، مكان 
�لن�ســـر/ �لطبع، �ل�سنة )للكتب(، رقم �ل�ســـفحة. �عند تكر�ر ��ستعمال �لم�سدر �أ� 
�لمرجـــع يكتب: ��ســـم �لموؤلف، �لكتاب/ عنو�ن �لدر��ســـة �أ� �لمقالة، ��ســـم �لد�رية 

)�ُي�سار �إليه بعبارة �لم�سدر �ل�سابق نف�سه، �أ� م�سدر �سبقت �لإ�سارة �إليه(. 
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- ُتر�َســـل �لدر��ســـة/ �لبحـــث �إلـــى �لبريـــد �لإلكتر�نـــي لمدير تحريـــر �لمجّلة 
)kayed@atf. org. jo(، �أ� ُت�سّلم على CD لمدير �لتحرير في مقّر �لمنتدى، في 

ن �لمحور �لمتعلق بمو�سوع  موعٍد �أق�ســـاه �سهر ��حد قبل �ســـد�ر �لعدد �لذي يت�سمَّ
�لدر��سة/ �لبحث، مع �ل�سيرة �لذ�تية للكاتب ��سورة �سخ�سّية حديثة. 

ل �لدر��ســـات ��لبحوث �لو�ردة �فق �لإجر�ء�ت �لتحكيمية �لمتبعة �إلى �أ�ســـتاذين  - تحوَّ
متخ�س�ســـين في مو�سوعها، �توؤخذ �لنتيجة من حا�سل مجموع �لعالمتين مق�سومة 

على �ثنين، �ُيبلَّغ �لكاتب بالقبول �أ� �لعتذ�ر. 
- ل تن�ســـر �لمجّلـــة �إلَّ �لدر��ســـات ��لبحوث �لتـــي تنجح بالتحكيم، �هيئـــة �لتحرير غير 

ملزمة باإعادة ما لم يقبل ن�سره �أ� �إبد�ء �أ�سباب عدم �لقبول. 
اًبا للكتابة في مو�ســـوعات معّينة، �ُتعامل  - لهيئـــة �لتحرير �أن ت�ســـتكتَب �أ� تكلِّف باحثين �ُكتَّ

در��ساتهم �بحوثهم �فق هذه �ل�سر�ط �د�ن ��ستثناء �أيٍّ منها. 
- تدفع �لمجّلة مكافاآت رمزية لأ�سحاب �لدر��سات ��لبحوث �لمقبولة للن�سر. 
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