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تقدمي
د .حممد �أبوح ّمور

الأمني العام ملنتدى الفكر العربي

ي�شغل الواقع العربي ،يف املرحلة الراهنة ،العديد من الق�ضايا وامل�شكالت اخلطرية،
من بينها التفكك املجتمعي ،وف�شل م�شروع الدولة القطرية ،واالحرتاب الداخلي ،وبطء
النم ّو ،وتراجع انهيار برامج التنمية والتحديث ،واالرتهان �إىل الأجنبي ،وتدخالت املحيط
الأقليمي  ...وغريها .وكلها ُينذر بزيادة الأو�ضاع �سوء ًا ،ما مل نعمد �إىل املراجعة والتقييم
املو�ضوعي للتحديات ال�سابقة واحلالية ،واال�ست�شراف امل�ستقبلي الواعي للمتغريات
والتداعيات .وذلك كله يف �إطار البحث من �أجل الو�صول �إىل قناعات عن ال�صورة التي
�سيكون عليها الوطن العربي يف امل�ستقبل.
بهذا املعنى ي�شكل حمتوى الكتاب من �أعمال ندوة «ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
العربي عام  »2025الذي بني �أيدينا ،حماولة قراءة �شكل الوطن العربي و�صورته بعد عقد
من الزمن ،بو�صفها الو�سيلة الأكرث علم ّية التي نفهم عربها �صريورة التقدم الإن�ساين.
�إننا باالنتقال �إىل امل�ستقبل نظري ًا ،نقدم الواقع يف �إطار �إدراك ُبعده الإن�ساين.
لقد جا َء هذا اجلهد يف �سياق �إطالق مبادرة املنتدى ورئي�سه �صاحب ال�سم ّو امللكي
الأمري احل�سن بن طالل – حفظه اهلل ورعاه  -املتمثلة يف «امليثاق الثقايف العربي»،
وم�شروع «النه�ضة الفكرية العربية» ،ا�ستجاب ًة لتحديات املرحلة التاريخية امل�صريية
التي مي ّر بها الوطن العربي منذ عقود ،وتت�سم بالتحوالت والتغيرّ ات العميقة يف البنى
االجتماعية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية العربية ،التي �أبرزت عدد ًا من الق�ضايا
ذات امل�سا�س املبا�شر باملواطن وهويته وبكيان الأمة وم�ستقبلها .وهي مبادرة تنطلق من
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م�س�ؤولية ال ُّنخب الفكرية يف �صياغة ر�ؤية عربية م�شرتكة ،وا�ستعادة املبادرة من داخل
املنطقة نف�سها ،مبا يحقق م�صلحة �شعوبها التي تتط َّلب تر�سيخ النهج الو�سطي يف الفكر،
ومنهج احلوار يف املمار�سة ،ومبد�أ املواطنة املتكافئة ،واحرتام التنوع الثقايف ليكون ميزة
�إثراء ال و�صمة تهمي�ش و�إق�صاء ،واالنفتاح على الآخر وفق ثوابتنا ،واحلفاظ على كرامة
الإن�سان ،وبناء املجتمعات على �أُ�س�س الدميقراطية والعدالة وال�سلم االجتماعي ،وت�صحيح
امل�سار نحو امل�ستقبل من خالل قيم التفكري النقدي احل ّر واملبدع ،مما ي�شكل الركائز
خلطاب ثقايف و�إعالمي وتعليمي وديني يرتبط مبنظومة فكرية واجتماعية واقت�صادية
و�سيا�سية حتفظ الت�ضامن املجتمعي وروح الت�آلف بني خمتلف الأطياف ،وتوجد املجتمع
املُن ِتج ح�ضاري ًا.
حد كبري ،على �إرادة ال�شعوب وقوة التغيري الكامنة فيها ،وعلى
�إن الأمل معقود� ،إىل ٍ ّ
التط ُّلع بثقة نحو امل�ستقبل� .إذ �إن امل�ستقبل هو ما ن�صنعه اليوم .وهو خمرجات العقل
العربي ،وحدود وعيه حلقوقه وواجباته ،وطرائق �إدارته لأزماته مبو�ضوعية وجت ُّرد .واهلل
املوفق.
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متهيد
دة .نادية �سعد الدين

*
(((

العربي الذي يرت�أ�سه ويرعاه
ي�ضم هذا الكتاب ،فحوى خال�صة جهد منتدى الفكر
ّ
�صاحب ال�سم ّو امللكي الأمري احل�سن بن طالل ّ
املعظم ،يف تنظيم الندوة احلوارية حول
العربي عام  ،»2025التي عقدت يف ع ّمان يف � 17أيار (مايو)
«ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
ّ
 ،2016مب�شاركة نخبة متميزة من ال�سيا�سيني والباحثني والأكادمييني يف ال�ش�ؤون الدولية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية والقانونية.
وقد �ش َّكلت امل�ساهمات الفكرية ،البحثية واحلوارية ،التي ُقدمت يف هذه الندوة ،من
العربي ،ب�أبعاده املتنوعة واملتباينة ،املحاور الأ�سا�س ّية لر�صد �آفاقه
الواقع الراهن للوطن
ّ
املحتملة ،مبا حتمل معها قدر ًا معترب ًا من الأهمية ،التي تكمن يف م�سعى ت�شخي�ص احلالة
القائمة ،عربي ًا ،واملرتبطة مبفاعيل �إقليمية ودولية متداخلة ،وتبيان مظاهر التغري املت�سارع
املن�ضوية يف �إطارها ،من ناحية ،وتوفري �آليات التكيف املالئمة مع الغد القادم ،من ناحية
�أخرى.
العربي اليوم مغرق ًا بالتحديات؛ ف�إن م�س�ألة «تكييفه» م�ستقب ًال
وملا كان «واقع» الوطن
ّ
متثل الوجه النه�ضوي املغاير مل�شهد �ساحته املثقلة بالأزمات البنيوية العميقة ،التي تك�شفت
حدّتها خالل الأحداث واملتغريات اجلارية يف املنطقة ،منذ خم�س �سنوات تقريب ًا� ،ضمن
م�سار حتويل قد ال ت�ستقر مالحمه �أو تت�ضح قواعده �إال بعد فرتة من الزمن ،تطول �أو تق�صر،
وفق ديناميات التغيري و�سرعتها ،واملحددات الداخلية والإقليمية والدولية املتداخلة ،فيما
طرية) ،وقومية (عربية) ،ودينية (�إ�سالمية)
جت َّلت مواطن تداعياتها بني هُ ويات وطنية ( ُق ِ
* مديرة تحرير في جريدة «الغد» الأردنية ،وباحثة و�أ�ستاذة �أكاديمية.
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مت�صارعة ،ونزعات طائفية ومذهبية متنامية ،و«حتركات» انف�صالية ،و«والءات» �أولية
ا�ستبدلت بالدين� ،أو القبيلة� ،أو العرق ،الأمة وعا ًء حا�ضن ًا للهوية واالنتماء ،وحركات
«جهادية» متطرفة تتقاطر حتت «حلم» �إقامة الدولة الإ�سالمية ،وجماعات م�سلحة تتمدد يف
�ساحات عربية بفعل التغذية اخلارجية ،ما ًال و�سالح ًا وعتاد ًا.
ي�ستقيم ذلك مع �أو�ضاع �سيا�سية واقت�صادية و�أمنية جمتمعية غري حممودة يف غالبية
الدول العرب ّية ،مع الأخذ باالعتبار اخل�صو�صية املحلية� ،إزاء ارتفاع معدالت الفقر والبطالة،
وانت�شار املح�سوبية والوا�سطة والف�ساد ،وتراخي �إ�شكاليات «الهوية» و«املواطنة» واحلريات
العامة والتعددية ال�سيا�سية واحلزبية والعدالة االجتماعية وامل�ساواة ،و�ضعف �سيادة
القانون ،وان�سداد �آفاق احلوار وامل�شاركة ،وغلبة املنظور الأمني على ال�سيا�سي يف التعاطي
مع مطالب الإ�صالح ،وك�أن ثمة تخيري بني الأمن واال�ستبداد ،من جهة ،واحلرية والدماء ،من
جهة ثانية ،متثي ًال ملا يحدث راهن ًا يف بع�ض �ساحات املنطقة.
و�إذا كانت «املواطنة» تتخذ مكانها الرا�سخ يف �إطار دولة دميقراطية مدنية ،يت�سع
م�ضمونها ورحابها لكل املواطنني ،ب�صرف النظر عن توجهاتهم ومعتقداتهم ،ب�ضمانة
الد�ستور ،يف ظل جمتمع ت�سوده العدالة وامل�ساواة واحلرية واالندماج االجتماعي على م�ستوى
الهوية واملواطنة ،باعتبارها� ،إىل جانب الإ�صالح وتعزيز احلريات العامة� ،أ�س ديدن التغيري
املن�شود� ،إال �أن حدوث «قطع» بني الهوية الوطنية اجلامعة وال�سلوكيات امل�ؤ�س�سة ملنظومة
قيمية �ضيقة ،يخلق �أزمة هوية �سيا�سية حادة مع الهويات «الفرعية» و«الوالءات» الأولية ،فيما
يقع املحظور لدى تغذية وحتويل الهويات الثقافية والدينية للجماعات �إىل هويات طائفية
م�سي�سة وجتزيئية تنتج هويتها «الفرعية» يف �إطار امل�ؤ�س�سات التقليدية املناق�ضة للهوية
الوطنية ،مبا جتره من ويالت على ال�سلم املجتمعي وتت�سبب يف عرقلة الإندماج وتهدد �آفاق
التنمية وحتقيق التقدم.
ح�سم حيال دميقراطية املجتمع ،وجتاه م�س�ألة
ولأن ثمة �إ�شكالية ال تزال عالقة دومنا ْ
احلريات العامة ،وحقيقة امل�شاركة الفعلية يف احلياة ال�سيا�سية ،ودور املجتمع املدين ،ف�إن
ت�أثري ذلك ي�صيب املنظومة القيمية والثقافية املجتمعية ،حيث ال تزال احلدود الثقافية
والأطر االجتماعية التي تر�سمها ثقافة املجتمع ت�شكل عوائق دميقراطية .بيد �أن املجتمع
عندما ي�صل �إىل درجة من الوعي الدميقراطي ،ت�صبح املواطنة جزء ًا مرادف ًا له� ،إذ من
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دون الدميقراطية واحلرية وحق امل�شاركة ال يتمكن الأفراد من ممار�سة مواطنيتهم ،كما ال
يتمكن املجتمع من التقدم.
العربي،
وقد زاد من عمق مواطن الأزمة تر�سيخ �إ�شكاليات قائمة يف النظام الإقليمي
ّ
ومنها اجتاهه نحو «الع�سكرة» ،ولي�س لالعتماد املتبادل والتكامل االقت�صادي بني دوله ،ما
�أدى �إىل �سيادة �أعلى درجات الع�سكرة و�أخطر �أنواع احلروب ومعظم القواعد الع�سكرية،
على ح�ساب تفاعالته التنموية والتكاملية وحتويله �إىل كتلة �أو جماعة اقت�صادية – �سيا�سية
قادرة على التفاعل الإيجابي مع املجتمع الدويل((( ،و�سط عالقات اقت�صادية وجتارية بني
�أطرافه ال تتعدى  %11من حجم جتارتها اخلارجية((( ،وقولبة مفهوم الأمن القومي لي�صب
يف حماية �أمن النظام وبقائه �أو ًال مع غياب مفهوم الأمن غري التقليدي((( ،وت�شبيك التحالف
مع اخلارج مقارنة مع الداخل ،ما جعله عر�ضة لالخرتاق اخلارجي� ،إزاء كثافة �صراعاته
البينية وه�شا�شة متا�سكه وتعر�ضه ملوجة عاتية من االنق�سامات الداخلية على �أ�س�س طائفية
ومذهبية وعرقية.
العربي ،نظري
وبالرغم من توفر حمفزات الأمناط التعاونية داخل النظام الإقليمي
ّ
حتديات م�شرتكة ،والتي دارت حولها جتارب تكاملية تاريخية غري مكتملة� ،إال �أنها مل جتد
طريقها للنفاذ� ،إزاء غلبة التفاعالت ال�صراعية �أو اخلالفية يف حدها الأدنى ،يف ظل
م�ؤ�س�سة اجلامعة العرب ّية التي مل ت�ستطع �آلياتها و�أذرعها اجلمعية بلوغ امل�ستوى املطلوب من
التعاون بني دولها ،بينما يعد جمل�س التعاون اخلليجي مثا ًال حي ًا لنمط تعاوين ناجز يف بع�ض
املواطن و�سط خالفات معتربة تعرتي منظومته الداخلية ،رغم احلر�ص اجلمعي على الإبقاء
عليه دون تفكيكه ،ولكن من دون جناح م�ساعي حتويله �إىل «احتاد» ،حتى الآن.

العربي :بين التطورات الجديدة في هيكلية النظام العالمي
((( محمد ال�سعيد �إدري�س« ،م�ستقبل النظام
ّ
العربي للبحوث والدرا�سات .2015/1/13 ،انظر الموقع
وتداعيات الثورات العرب ّية» ،القاهرة ،المركز
ّ
http://www.acrseg.org/36537
االلكتروني للمركز على الرابط التالي:
((( عبد المنعم الم�شاط« ،ت�أثير الثورات العرب ّية في العالقات الإقليمية في ال�شرق الأو�سط» ،مجلة
ال�سيا�سة الدولية ،ملحق اتجاهات نظرية ،العدد  ،189تموز (يوليو) � ،2012ص.30
((( م�صطفى علوي« ،الثورات العرب ّية و�إ�شكاليات التعاون في مجاالت الأمن غير التقليدي» ،مجلة ال�سيا�سة
الدولية ،ملحق تحوالت ا�ستراتيجية ،العدد  ،186ت�شرين الأول (�أكتوبر) � ،2011ص �ص.37-36
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العربي الأكرث قابلية للت�أثر ب�إرها�ص متغريات النظام العاملي؛
وتعد �ساحة الوطن
ّ
بحكم قدراتها و�إمكانياتها املحدودة و�ضعف متا�سكها ،وال �سيما اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،وات�ساع
نطاق وعمق �صراعاتها((( ،و�أزماتها البنيوية العميقة.
ومع غياب الإطار اجلمعي القادر على حل اخلالفات و�ضبطها؛ ف�إن النظام الإقليمي
العربي بات ،غالب ًا ،مهيئ ًا لربوز النزاعات البينية ومهدد ًا بالإخرتاق اخلارجي وظهور املحاور
ّ
والأحالف ،وموئ ًال خ�صب ًا لأمناط متمايزة ،ورمبا مت�ضادة ،من تدخل القوى الدولية الكربى،
حتت ذرائع �أخالقية و�إن�سانية وقانونية� ،أحيان ًا ،ف�شهدت �إنكفاء �أمريكي ًا ل�صالح «االنعطاف»
نحو �آ�سيا واملحيط الهادئ ،من دون مغادرة املنطقة كلي ًا بحكم م�صاحلها اال�سرتاتيجية،
وحراك ًا رو�سي ًا ن�شط ًا ال�ستعادة مكانة رو�سيا كدولة عظمى يف بنية النظام الدويل ،عرب
البوابة ال�سورية� ،إدراك ًا منها للم�أزق الأمريكي العام كقوة دولية ،مقابل �أدوار م�ؤثرة ولكنها
لي�ست حاكمة ،مما فتح املجال �أمام حتول يف طبيعة التحالفات الإقليمية العرب ّية والدولية،
وتنامي �أدوار فواعل �إقليمية ،مت�ضاربة املنافع حين ًا حد اخل�صومة ،ال�ستثمار التغيرّ طبق ًا
ملعطيات القوة فيها ،ما يعني ،يف املح�صلة ،ال�سري باملنطقة نحو مزيد من عدم اال�ستقرار.
العربي يعود �أ�سا�س ًا �إىل عوامل داخلية ،غري �أن
وال�شك ب�أن تدهور الأو�ضاع يف الوطن
ّ
حتديات التدخل اخلارجي التي حتول دون حتقيق التقدم واال�ستقرار ما تزال قائمة اليوم،
عرب خمطط التفتيت وفق �أ�س�س طائفية وعرقية ،فيما حتاول قوى �إقليمية ودولية ا�ستثمار
العربي ،واخلالفات القائمة داخل وبني الدول
بع�ض التفاعالت املرتبطة بحراك التغيري
ّ
العرب ّية والإ�سالمية جلهة تعميقها ،ودفعها �إىل م�ستوى التناق�ضات الرئي�سية ،وتفجريها
كلما كان ذلك ممكن ًا ،من �أجل ال�سيطرة ،مبا ي�صب ،بالتبعية ،يف خدمة �أهداف �سلطات
الإحتالل الإ�سرائيلي ،للم�ضي قدم ًا يف منط عدوانها الثابت �ضد ال�شعب الفل�سطيني� ،إزاء
ما تعتقده فع ًال بعيد ًا عن �ضغط امل�ساءلة ،نظري الإ�سناد الأمريكي املفتوح ،و�ضعف الدعم
العربي الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية.
ّ

((( محمد ال�سعيد �إدري�س ،تحليل النظم الإقليمية :درا�سة في �أ�صول العالقات الدولية الإقليمية
(القاهرة :مركز الأهرام للدرا�سات ال�سيا�سية واال�ستراتيجية� ،)2001 ،ص.124

- 12 -

العربي((( ،حيث
وتبع ًا لذلك؛ من املرجح ا�ستمرار عدم اال�ستقرار يف النظام الإقليمي
ّ
حتتاج عملية التغيري والإ�صالح املن�شودة وعودة اال�ستقرار للمنطقة �إىل �سقف زمني ،يقدره
خرباء بقرابة � 7 - 5سنوات على الأقل ،و�أحيان ًا من ع�شر �إىل خم�سة ع�شر ،يف ظل غياب
�أفق قريب للحل يف �سورية ،وعمق الأزمة العراقية ،وت�أزم ال�ساحتني اليمنية والليبية ،وغياب
العربي -الإ�سرائيلي ،فيما �سيكون للم�سار امل�صري الأثر الأكرب على
م�ؤ�شرات حل ال�صراع
ّ
اجتاه التحوالت يف بقية الدول العرب ّية ،نظر ًا ملركزية م�صر يف البنية الإقليمية العرب ّية.
وقد يعزز االتفاق النووي الإيراين من تنامي مكانة طهران� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا،
بحيث ي�صبح لها دور يف ت�سويات نزاعات املنطقة ،مبا �سيت�سبب يف مزيد من ت�شقق جدران
جمل�س التعاون اخلليجي باجتاه خرائط حتالفات �أو تعاون جديدة ،يف ظل �صراع �إقليمي
تركي – �إيراين – �إ�سرائيلي لل�سيطرة على «الدولة املركز» يف املنطقة ،وتناف�س تركي –
جت�سد يف بناء «كتلة �سنية» تقودها تركيا ملواجهة «كتلة �شيعية» تقودها �إيران ،وخ�شية
�إيراين َّ
عربية من م�سعى �إحياء «العثمانية اجلديدة» يف املنطقة.
العربي وتف�شي ب�ؤر ثغراته العميقة ،وتراجع االهتمام
و�أمام تفكك �أوا�صر العامل
ّ
بالق�ضية الفل�سطينية� ،ستبقى تنظيمات م�سلحة متطرفة ،مثل «داع�ش» التي ال م�ستقبل
لها ،تتغلغل بني ثنايا الفراغ ،بينما �ست�ستمر حمالت حماربة الإرهاب ،التي تقودها الواليات
املتحدة منذ �سنوات ،من �أجل ر�سم خطوط جيو�سيا�سية جديدة يف املنطقة ،وفق رغبات
وخطط القوى الغربية.
و�إزاء ذلك؛ كان من الطبيعي �أن تن�شغل الأوراق البحثية واملداخالت احلوارية املقدمة
العربي� ،سبي ًال ال�ست�شراف م�ستقبله حتى عام  ،2025وذلك
للم�ؤمتر يف تناول �أو�ضاع الوطن
ّ
عرب جل�ستي حوار ،بحثتا يف حماور «تطورات الو�ضع الدويل» ،و«الإطار الإقليمي ودول
العربي» ،و«التحول الدميقراطي» ،و«الف�ساد
اجلوار» ،و«حقوق الإن�سان ،الأقليات يف الوطن
ّ
واحلاكمية الر�شيدة» ،و«االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة» ،فيما تناولت النقا�شات احلوارية
العربي  :2014المزيد من التفكك» ،مركز الجزيرة للدرا�سات،2014/1/13 ،
((( وليد عبد الحي« ،الوطن
ّ
على الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2014/1/13/20141
136579252734Arab%20world%202014.pdf
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وجهات نظر خمتلفة مب�شاركة نخبة من ال�سيا�سيني والباحثني والأكادمييني ،والتي جرى
تخ�صي�صها �ضمن مبحث منف�صل ،حتت عنوان «اجلل�سة النقا�شية اخلتامية» ،لأهميتها.
العربي و�أهدافه
ر�سالة منتدى الفكر
ّ
العربي
يندرج تنظيم تلك الندوة احلوارية الوازنة يف �إطار ر�سالة منتدى الفكر
ّ
و�أهدافه ،وفق كلمة الأمني العام للمنتدى ،الوزير ال�سابق ،الدكتور حممد �أبو حمور ،يف
العربي ،وحتليل معطياته والربط
اجلل�سة الإفتتاحية ،وذلك ُبغية حماولة «ت�شخي�ص الواقع
ّ
بينها ،متهيد ًا ال�ست�شراف امل�ستقبل على املدى املنظور ،وبلورة ر�ؤية فكرية وعملية يف �آن؛
قادرة على الفعل امل�ؤثر يف �صناعة امل�ستقبل ووجهة م�ساره» ،باعتبارها «م�س�ؤولية النخب
العربي
الفكرية والثقافية العرب ّية يف ظل املرحلة احل�سا�سة والدقيقة التي مير بها الوطن
ّ
راهن ًا» ،بح�سبه.
ويف هذا ال�سياق؛ حذر الدكتور �أبو ح ّمور من �أن «عملية التفكيك التي يتعر�ض لها
العربي ب�شرا�سة ومبختلف الو�سائل ،مبا فيها االحتالل والإرهاب والتدخل امل�صلحي،
الوطن
ّ
ومن �أطراف و�أجندات متعددة ،ت�شمل التفكيك اجلغرايف ،والتفكيك الثقايف االجتماعي،
والتفكيك االقت�صادي ،لكنها عملية موجهة يف ال�صميم �إىل تفكيك الإن�سان ،والق�ضاء على
هويته ،وبالتايل تفكيك الأمة من كل مكونات قوتها وقيمها».
بيد �أنه ر�أى �أن «االن�شغال بالهواج�س» يجب �أن ال يقود ،بالتبعية� ،إىل «اال�ستغراق يف
الأحالم واخلطابية» ،ما ي�ستدعي «العمل بالتفكري والتدبر وبذل اجلهد املوازي ،و�إدراك
امل�ستقبل مبنهج علمي هادىء م�ستب�صر ،ال تغيب فيه م�ؤ�شرات احلا�ضر وركائز املا�ضي».
و�إزاء ذلك؛ دعا الدكتور �أبو حمور �إىل االحتكام «للنظرة ال�شمولية» ،التي «تع ُني على
التقدم واخلطو نحو الأمام وفق ب�صرية هادية» ،والأخذ «بفكرة التد ُرج واملرحلية» ،بو�صفها
«من �أ�س�س التخطيط للم�ستقبل ،ومن �شروط الت�شخي�ص الوا�ضح للحا�ضر والوعي به».
�أو ًال :اجلل�سة الأوىل
العربي ،الأكرث ت�أثر ًا مبتغريات النظام الدويل ،عن التطورات التي
ال ينف�صم امل�شهد
ّ
ع�صفت بال�ساحة الدولية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية؛ �إزاء التوزع املتغري للقوة العاملية،
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واحلقائق البنيوية املغايرة ،وموازين القوى الدولية املختلفة ،بينما تظل �إ�شكالية «حقوق
الإن�سان» و«حقوق الأقليات» �ضحية ال�صراعات واحلروب والأزمات الأهلية والنزاعات
البينية ،امل�ستع ّرة يف املنطقة تاريخي ًا حتى اليوم.
ومن هذا املنطلق؛ يرى رئي�س اجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة ،الوزير ال�سابق،
املهند�س �سمري احلبا�شنة ،الذي �أدار اجلل�سة الأوىل� ،ضرورة «جتاوز م�سعى �إلقاء ال�ضوء
على الإ�شكاليات الراهنة وت�شخي�صها ،رغم �أهميته� ،صوب الت�شبيك العالئقي العملي».
ويعني ذلك ،بح�سبه« ،الذهاب نحو طرح الأفكار والطروحات العملية حيال ق�ضايا
العربي ،ومواجهة حتدياته بحلول قابلة للمعاجلة ،من دون التوقف عند ما يدور
امل�شهد
ّ
يف بع�ض ال�ساحات العرب ّية ،مثل �سورية والعراق� ،أو ما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،جلهة
التحليل والت�شخي�ص ،ورمبا الأخذ بنا�صيتي الإدانة �أو الت�أييد لطرف ما دون الآخر ،مقابل
�إ�ستالل طروحات حلول الق�ضايا املقدمة يف غالبيتها من القوى الدولية ،نظري غياب الطرح
املحلي» ،بينما «يدفع العرب الثمن على �أر�ضهم وترابهم الوطني».
وبغية ت�أطري اجلهد املن�شود؛ دعا املهند�س احلبا�شنة �إىل «ت�ضافر امل�سعى لت�شكيل
فريق م�ص َّغر يتوىل مهام تقدمي الر�ؤى العملية ،غري املنحازة واملتجاوزة للتناق�ضات القائمة،
حيال امللفات العرب ّية ال�ساخنة ،متهيد ًا لطرحها �أمام �أطراف املعادالت الوطنية يف الأقطار
العرب ّية املعنية ،تزامن ًا مع «الت�شبيك» العالئقي مع مبادرات مماثلة قد يتم طرحها من قبل
العربي ،بهدف دفع الأمر نحو االجتاه الأف�ضل ،يف ظل التعاون امل�شرتك،
املجتمع املدين
ّ
�ضمن جهد وم�سعى خري».
تطورات الو�ضع الدويل
بد�أت م�ساهمة اجلل�سة الفكرية الأوىل ،من جانب الكاتب واملحلل ال�سيا�سي ،الوزير
ال�سابق ،الأ�ستاذ الدكتور نبيل ال�شريف ،مب�سعى قراءة متغريات النظام الدويل ،وانعكا�ساتها
العربي ،معترب ًا �أن «القطبية الأحادية الأمريكية قد انتهت ،حيث كان احلديث
على الوطن
ّ
يدور حول عامل ثنائي القطبية لب�ضعة �سنوات ومن ثم انتهى ل�صالح القطبية الأحادية ،التي
يبدو �أنها انتهت� ،أي�ض ًا ،ولكن �شكل النظام العاملي اجلديد مل يت�ضح �أو يكتمل بع ْد» ،مت�ساء ًال
عما �إذا كنا �أمام «ال قطبية فو�ضوية» كبديل عن القطبية الأحادية؟!
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وبحث الدكتور ال�شريف يف مالمح ت�شكيل النظام العاملي اجلديد ،الذي يدور يف هيكله
�صراع حمموم بني القوى الدولية الكربى حتى ت�صبح جزء ًا منه ،م�ست ًال قراءة حتليلية عميقة
ومعتربة ملا يدور من جدل ونقا�ش داخل ِعقر الدول امل�ؤثرة عاملي ًا.
ور�أى �أن «ال�صراعات قد ن�ش�أت بني القوى امل�ؤثرة يف الواقع الدويل اجلديد ،وك�أن كل
قوة حتاول �أن حتجز لنف�سها مقعد ًا يف ن�سقه الهيكلي قيد الت�شكل» ،مقابل «عالقات معقدة
بني القوى ال�صاعدة ،رو�سيا وال�صني و�إيران» ،بينما «تال�شت الأحالم يف ال�شرق الأو�سط
العربي من نقطة التحول الدميقراطي» ،خال رو�سيا التي جتد يف نفوذها
من اقرتاب العامل
ّ
باملنطقة «ر�صيد ًا مهم ًا �ضمن �إطار مناف�ستها مع الواليات املتحدة».
وقدر الدكتور ال�شريف «ب�أفول نظام القطبية الأحادية؛ ولكن النظام البديل اجلديد
ما يزال قيد الت�شكل ،فيما يبدو �أن نتيجة احلرب يف �سورية �سيكون لها �أثر كبري يف حتديد
مالحمه» ،معترب ًا �أن «القوى البازغة لي�ست دو ًال عظمى ولكنها دول قومية كربى تبحث عن
مكان لها حتت ال�شم�س» ،بح�سبه.
الإطار الإقليمي ودول اجلوار
انطلق �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة ال�شرق الأو�سط بع ّمان ،الأ�ستاذ الدكتور عبد
القادر الطائي ،يف م�سعى تقدمي ر�ؤية ا�ست�شرافية ل َك َنه ال�صورة التي �سيكون عليها الوطن
العربي».
العربي عام  ،2025من راهن «املتغريات املعقدة اجلارية �ضمن امل�شهد
ّ
ّ
وبالن�سبة �إليه؛ ف�إن ثمة م�شاهد وازنة �ستجد م�ساحة ح�ضورها ،مرجح ًا غلبة «ظاهرة
ال�صراع ب�أبعادها الثالثية املركبة؛ �صراع �سني� -شيعي و�صراع عربي -كردي و�صراع قبلي-
ع�شائري» ،مع ا�ستمرار «�سيناريو تفكيك الدولة الوطنية؛ الذي يعد النتيجة الطبيعية مل�شهد
ا�ستمرار حالة ال�صراع ويرتبط به».
العربي جيو� -سيا�سي ًا �إىل ثالث دوائر ،ي�سهم كل منها يف تفكيك
وتوقع «تق�سيم الإقليم
ّ
الدولة» ،وا�ستمرار «ظاهرة التطرف الإ�سالمي؛ كمحدد فاعل ملالمح ال�صورة امل�ستقبلية
للمنطقة ،وبالتايل م�صدر تهديد دائم لها» ،مقدر ًا ب�أن «ت�ؤدي كل من تركيا و�إيران �أدوار ًا
العربي من منطقة
متفاوتة ن�سبي ًا� ،إال �أنها فاعلة وم�ؤثرة عربي ًا» ،مقابل «حتول منطقة اخلليج
ّ
م�صالح «حيوية» للأمن القومي الأمريكي �إىل منطقة م�صالح «مهمة».
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و�أمام ذلك؛ دعا الدكتور الطائي �إىل «بناء م�شروع نه�ضوي ح�ضاري عربي» ،من خالل
«�إعادة بناء الدولة القطرية ،وحتقيق ال�سلم االجتماعي بني مكوناتها ،وحماية التنوع الثقايف،
العربي امل�شرتك» ،م�ضيف ًا ب�أن
والتجديد احل�ضاري ،واالقرتاب من ال�صيغ الوحدوية للعمل
ّ
اجنازه يبقى «رهني الإرادة ال�شعبية وقيادتها ال�سيا�سية يف حتديد خياراتها اال�سرتاتيجية
ل�صناعة املكانة يف م�ستقبل نتطلع �إليه جميع ًا».
العربي
�إ�شكالية «حقوق الإن�سان» و«الأقليات» يف الوطن
ّ
قدمت الأ�ستاذة اجلامعية ،الوزيرة ال�سابقة يف ليبيا ،الدكتورة هناء القالل قراءة
العربي ،مع ا�ستعرا�ض جتربة ليبيا
�شمولية لو�ضع «حقوق الإن�سان» و«الأقليات» يف الوطن
ّ
يف هذا اخل�صو�ص .ور�أت �أن «املنطقة العرب ّية ت�شهد تراجع ًا يف احرتام حقوق الإن�سان،
وال �سيما مع ارتفاع حالة اال�ضطراب ال�سيا�سي واالجتماعي وامل�ؤ�س�سي ،التي انعك�ست على
منظومة حقوق الإن�سان برمتها».
ونوهت �إىل �أنه «بالرغم من اجلهود التي بذلت للعمل على التوعية والتثقيف حلقوق
الإن�سان ون�شر ثقافتها� ،إال �أنها مل ت�شكل احلا�ضنة احلقيقية ل�ضمان تقييم املمار�سة
ال�سيا�سية وتبيان االنتهاكات من عدمها ،بل �ضغطت املمار�سات ال�سيا�سية على ال�صوت
احلقوقي ،منتجة �أحد التحديات الوازنة».
واعتربت الدكتورة القالل �أن «ه�شا�شة امل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،وغياب امل�ؤ�س�سات
الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان ،و�ضعف القدرة على �صياغة منوذج وطني للعدالة االنتقالية،
�أدت ،وما تزال� ،إىل �إزدياد حاالت االنتهاك والنزاعات امل�سلحة الداخلية والعودة �إىل االنتماء
الأويل والعرقي والطائفي ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار الإرهاب يف العامل ،مبا ي�ؤثر ب�شكل كبري
على حقوق الأقليات يف املنطقة ،الأمر الذي �سينجم عنه ارتفاع وترية اال�ضطراب وعدم
اال�ستقرار يف املنطقة ،ما مل يتم و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ،يف املرحلة القادمة ،تقوم على
تقوية منظومة حقوق الإن�سان وحماية الأقليات و�إيجاد التوازن بني الأمن القومي وحماية
احلقوق الإن�سانية».
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ثاني ًا :اجلل�سة الثانية
العربي ،وا�ست�شراف م�ستقبله ،من دون
لي�س �سه ًال «احلديث عن �أو�ضاع الوطن
ّ
ا�ستكمال بناء دائرة الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية الراهنة ،بعدما حدثت واحتدمت
�صراعات ونزاعات ،وخلقت خيبات وتداعيات ،من ال�صعب التكهن ب�آثارها ونتائجها» ،وفق
املدير ال�سابق ملركز درا�سات الوحدة العرب ّية ،ال�سفري العراقي ال�سابق ،الأ�ستاذ الدكتور
�صباح يا�سني.
ور�أى الدكتور يا�سني ،الذي �أدار اجلل�سة الثانية� ،أن «الأمة العرب ّية ،وبيئتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية ،متر اليوم بامتحان �صعب وبالغ التعقيد ،وتخو�ض غمار معركة
ال داللة ،يف املنظور القريب ،على �أبعادها ونتائجها على م�ستوى ال�سيادة الوطنية �أو �إجناز
العربي و�ضمان الرفاهية والأمن للأجيال
الربامج التنموية لرفع م�ستوى حياة الإن�سان
ّ
القادمة ،هذا االمتحان ال ميكن �إجناز ا�شرتاطته دون �أن تتوىل النخب العرب ّية م�س�ؤوليتها
يف قيادة عملية التغيري ،ويف املقدمة من ذلك حتديد مالمح الطريق نحو عملية النهو�ض
وا�ست�شراف امل�ستقبل واجتاهاته.
واعترب �أن حمور «االقت�صاد والتنمية الب�شرية امل�ستدامة» يعد «عم ًال م�ؤطر ًا ومكم ًال
لكل عمل عربي جمعي وم�ستقبلي ،ويف جوانبة املتفاعلة الفكرية وال�سيا�سية ،من �أجل اخلروج
من امل�أزق الراهن ،باالعتماد على القوة الذاتية واملوارد الب�شرية واملادية املتوفرة يف م�ساحة
العربي ،وبناء الت�صورات القائمة على الدرا�سة املعمقة والعملية لتفعيل الإمكانات
الوطن
ّ
العرب ّية يف �إطار تر�سيخ التكامل االقت�صادي وا�ستثمار الرثوات العرب ّية على طريق �إجناز
م�ستهدفات البناء والنهو�ض احل�ضاري املن�شود».
العربي
م�ستقبل «التحول الدميقراطي» يف العامل
ّ
ا�ستلت اجلل�سة الثانية �أعمالها من ر�ؤية �شمولية ا�ست�شرافية قدمها مدير عام مركز
درا�سات ال�شرق الأو�سط يف الأردن ،املهند�س الأ�ستاذ جواد احلمد ،مل�ستقبل التحول الدميقراطي
العربي ،مرتبط ًا باحلديث عن �أبرز املحددات احلاكمة ،واالجتاهات املتوقعة له.
يف العامل
ّ
اعترب الأ�ستاذ احلمد �أن ثمة حمددات وازنة حكمت عملية التحول الدميقراطي
العربي خالل الأعوام  ،2015 -1991تتمثل يف «�سيا�سات الأنظمة العرب ّية ومواقفها من
ّ
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احلراكات ال�شعبية املطالبة بالتطور الدميقراطي ،وكفاءة ووحدة القوى املعار�ضة احلاملة
لتلك العملية ،وموقف اجلي�ش وامل�ؤ�س�سة الأمنية منها ،ف�ض ًال عن توجهات القوى الإقليمية
والدولية حيالها».
وقدَّر ب�أن املعطيات القائمة يف البالد العرب ّية ت�شري �إىل «ال�صعوبات التي تعرت�ض
طريق التحول الدميقراطي ،لكنها ،يف الوقت نف�سه ،ت�ؤكد نظري ًا وفكري ًا وواقعي ًا ب�أن اخليار
الدميقراطي �سبي ًال لتحقيق الأهداف ال�سيا�سية ملختلف القوى ،و�إن بدرجات متفاوتة».
وربط املحددات احلاكمة للتحوالت العرب ّية نحو الدميقراطية حتى عام « 2025بفر�ص
امل�صاحلات الوطنية ،واجتاهات امل�صاحلات الإقليمية ،وتنامي نظرية ال�شراكة الوطنية
لدى النخب احلاكمة واملعار�ضة على حد �سواء ،وتراجع �أمناط اال�ستبداد ،وتنامي حركات
الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدلة ،والت�أييد ال�شعبي ،والتوجهات الأمريكية -الأوروبية امل�شجعة على
التحول الدميقراطي».
وقدم الأ�ستاذ احلمد �أربعة �سيناريوهات حمتملة للمرحلة القادمة ،تتمثل يف �إما؛
«جناح التحول الدميقراطي� ،أو ف�شله ل�صالح ا�ستمرار فر�ص التطرف والإرهاب مقابل
القمع واال�ستبداد� ،أو النجاح اجلزئي ،مقابل الإنفراج الن�سبي يف احلريات العامة وحقوق
الإن�سان ،وا�ستمرار �أنظمة الأمن والع�سكر يف احلكم دون حتول دميقراطي جاد يف دول
«الربيع» اخلم�سة ،مع حتوالت دميقراطية ن�سبية يف الدول البريوقراطية الأخرى» ،بح�سبه.
الف�ساد واحلاكمية الر�شيدة
العربي لتطوير وحتديث التعليم ،ع�ضو جمل�س مفو�ضي
ا�ستهل املدير العام للكادر
ّ
«الأكادميية الدولية ملكافحة الف�ساد» ،الوزير ال�سابق ،الأ�ستاذ الدكتور حميي الدين توق،
ورقته بالت�أكيد على �أن «التنمية احلقيقية امل�ستدامة ال ميكن حتقيقها من دون جمتمعات
�سالم جامعة ،والعدالة املت�ساوية للجميع ،وم�ؤ�س�سات فعالة وم�ساءلة على امل�ستويات كافة».
وقال �إن «الدول العرب ّية �شرعت ،منذ نحو عقد من الزمان ،يف ا�ستالل خطوات
�إيجابية نحو و�ضع البنى الت�شريعية والتنظيمية وامل�ؤ�س�سية ملكافحة الف�ساد� ،إال �أن ما حتقق
العربي
على �أر�ض الواقع ال يرقى �إىل م�ستوى طموحات ال�شعوب العرب ّية ،فال يزال الإقليم
ّ
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من �أكرث الأقاليم �إنت�شار ًا للف�ساد ،ومن �أ�ضعفها يف جمال احلوكمة الدميقراطية ،ونظم
النزاهة الوطنية ،و�إتاحة املعلومات ،الذي ي�شكل �أ�سا�س ًا لل�شفافية وامل�ساءلة».
و�أورد الدكتور توق معطيات رقمية �أفادت ب�أن «العديد من الدول العرب ّية تقع يف الثلث
الأخري على م�ؤ�شر مدركات الف�ساد» ،و�أن «حجم الأموال التي مت ت�سريبها من قبل �أنظمة
احلكم ال�سابقة ،يف كل من م�صر وتون�س وليبيا واليمن ،تقدر بنحو  165بليون دوالر» ،فيما
العربي بدفع ر�شاوى
«قدرت «منظمة ال�شفافية الدولية» قيام  50مليون �شخ�ص يف الأقليم
ّ
للح�صول على اخلدمات العامة خالل عام  ،2015ثلثهم من ال�شباب».
واعترب �أن «�ضعف احلاكمية يعد العامل الأهم يف انت�شار الف�ساد» ،داعي ًا �إىل «تطوير
احلاكمية الر�شيدة القائمة على الكفاءة والفاعلية ،وامل�شاركة ال�سيا�سية ،وحكم القانون،
وال�شفافية ،والنزاهة و�ضبط الف�ساد ،والعدالة االجتماعية والإدماج ،وامل�ساءلة ،واال�ستجابة
الفاعلة».
االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة
ي�ستكمل م�ست�شار التنمية االقت�صادية الدولية ،الأ�ستاذ الدكتور با�سل الب�ستاين،
العربي ،بتناول ال ُبعد االقت�صادي
النقا�ش الدائر حول جوانب ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
ّ
و�سبل التنمية امل�ستدامة ،م�ؤكد ًا �ضرورة «تهيئة م�ستلزمات اقت�صاد قادر على جتاوز معاناة
ُ
واقعه ،بخا�صة على �صعيد الإنتاج وفر�ص العمل والأداء� ،إ�ضافة �إىل الأمن القومي بكل
�أبعاده ،بهدف الو�صول �إىل �ضمان قاعدة ر�صينة لالنطالق».
وتوقف الدكتور الب�ستاين عند �أبرز مرتكزات الر�ؤية امل�ستقبلية املتداخلة؛ واملمثلة يف
«اعتماد نظام اقت�صادي ،منتج ومتوازن ،حتت�ضنه العدالة والدميقراطية الت�شاركية ،حتقيق ًا
لتجاوز م�ستويات املعي�شة من الكفاف �إىل الكفاية وما بعدها ،تزامن ًا مع مرتكزات الرثوة
القومية الثالثية؛ املادية� ،أي الإنتاج والنمو االقت�صادي ،والتنمية الب�شرية ،والبيئية� ،أي
عن�صر اال�ستدامة ،بينما يعد ر�أ�س املال الب�شري ،حمور االنطالق».
وي�ستقيم ذلك ،بح�سبه ،مع «مرتكز االقت�صاد املعريف ،املعني باتخاذ العلم والتقنية
املتقدمة واملتطورة هادي ًا لتو�سيع قاعدة حركة املجتمع وتعظيم قدراته وثروته ،ومرتكز
اال�ستدامة ،بو�صفها املرجعية احلاكمة يف التقرير والت�سيري ،ت�أكيد ًا حليوية حتقيق
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متطلبات اجليل القائم دون التفريط بحقوق وفر�ص اجليل القادم ،ف�ض ًال عن مرتكزي
اخل�صو�صية العرب ّية ،والدينامية التطبيقية ،الذي يفر�ض ،هنا ،التوجه العملي لتفعيل هذه
املرتكزات واحتوا�ؤها يف «كتلة �إندماجية» واحدة ،ي�شغلها �صفوة من علماء الأمة يف خمتلف
االخت�صا�صات».
و�شدد الدكتور الب�ستاين على �أن «الإن�سان ،هو امل�ستهدف ،يف فكره وف�ضائه ،علمه وطموحه،
بنائه وبقائه ،ت�صعيد ًا لأمنياته و�أحالمه ،فهو و�سيلة وغاية الوجود يف �أ�سمى �صوره و�إبداعه».
ثالث ًا :اجلل�سة النقا�شية اخلتامية
تقاطر نخبة ،من ال�سا�سة واملفكرين والباحثني والأكادمييني ،حول اجلل�سة النقا�شية
العربي عام  ،»2025يف �ضوء
اخلتامية للندوة احلوارية املو�سومة «ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
ّ
الأوراق املخت�صة التي قدمت للم�ؤمتر ،وتناولت تطورات الو�ضع الإقليمي والدويل ،وحماور
«حقوق الإن�سان» و«التحول الدميقراطي» و«الف�ساد واحلاكمية الر�شيدة» و«االقت�صاد والتنمية
امل�ستدامة» ،و�سط م�شهد اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار يف املنطقة.
وقد و�سم حمذور املرحلة الراهنة منطلق االن�شغال الفكري يف مطلب «وقفة عربية
جادة»� ،أمام حتديات ،ما اعتربه بع�ض امل�شاركني« ،النظام الدويل العائم» �ضمن م�سار حتويل
انتقايل ،مبا يجعل �سمة «الفو�ضى» ،غري اخلالقة ،بطبيعة احلال� ،سيدة الواقع الراهن،
�إزاء اختالل موازين القوى ،ومثالب ال�صراعات واحلروب والأزمات الأهلية ،وتنامي �أمناط
التحالفات واملحاور ،املتمايزة ،ورمبا املت�ضادة ،وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وازدواجية
املعايري ،ف�ض ًال عن التدخل يف �ش�ؤون الدول ،حتت ذرائع �أخالقية و�إن�سانية وقانونية.
العربي يعد الأكرث ت�أثر ًا بالتطورات الدولية
وبالن�سبة للمتحاورين؛ ف�إن الوطن
ّ
والإقليمية؛ حيث �أدخلت املتغريات والأحداث اجلارية يف املنطقة ،منذ خم�س �سنوات تقريب ًا،
العربي يف �أتون تفاعالت متناق�ضة ،غري م�ستحدثة� ،ضمن ما ميكن و�صفه
امل�شهد الإقليمي
ّ
بحالة «ال�سيولة ال�سيا�سية» ،تزامن ًا مع دور القوى الإقليمية والدولية امل�ضاد ،يف ظل تنامي
املجموعات امل�سلحة واحلركات «اجلهادية» املتطرفة ،مثل تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش»
و�أخواتها ،مبا يخدم م�صالح االحتالل الإ�سرائيلي و�أهدافه يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
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وباملنطقة ،نظري الإ�سناد الأمريكي املفتوح ،و�إن�شغال الدول العرب ّية بق�ضاياها الداخلية،
على ح�ساب االهتمام املطلوب بالق�ضية الفل�سطينية.
العربي الراهن؛ داعني خللق فعل عربي
وتوقف امل�شاركون عند �أبرز حتديات امل�شهد
ّ
العربي ،بدء ًا من �أمناط تعاونية ثنائية
م�ضاد ،عرب «حتقيق وحدة يف املوقف اجلماعي
ّ
و�صو ًال �إىل بلورتها جماعي ًا ،وال �سيما يف ال�شقني ال�سيا�سي والأمني ،وفق ا�سرتاتيجية وا�ضحة
الأهداف و�آليات النفاذ ،ت�ستل حتركها من جامعة الدول العرب ّية وم�ؤ�س�ساتها و�أذرعها
امل�ؤ�س�سية ،غداة تفعيلها».
فيما ت�ؤ�س�س ثقافة احلوار ،امل�ستل لأقانيم احرتام التنوع واالختالف والنقا�ش
املو�ضوعي اجلاد والتوافق امل�شرتك ،بح�سب امل�شاركني« ،للدَ مقرطة املجتمعية» و«املواطنة
الفاعلة» وملرافد التجديد ،وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى ،وحل اخلالفات املواقفية ،واحتواء
التناق�ضات الداخلية� ،ضمن �آلية �سلمية ت�ضمن ال�سلم املجتمعي.
وي�أتي يف هذا ال�سياق ،وفق امل�شاركني ،حيوية �إيجاد «معادلة ت�صالح مع املكونات
املجتمعية كافة ،وفق قاعدة التكافل والت�شارك ولي�س القبول �أو الت�سامح فقط» ،تزامن ًا مع
�أهمية «جتديد اخلطاب الديني بلغة ومتطلبات الواقع املعي�ش ،ل�سد املنافذ �أمام اجلماعات
املتطرفة التي توظف املفاهيم وامل�صطلحات كو�سيلة الجتذاب ال�شباب �إىل �ساحات التطرف»،
بح�سب تعبريهم.
وخال�صة القول؛ يتبني مما �سبق �أن هذا الكتاب ،مبا ينطوي عليه من �أفكار وحتليالت
العربي عام  ،»2025بدء ًا من م�سعى ت�شخي�ص الواقع
متنوعة حول «ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
ّ
الراهن ،وتبيان التحديات املعرقلة للتطور والنهو�ض ،واملرتبطة مبفاعيل داخلية و�إقليمية
ودولية متداخلة ،و�صو ًال �إىل حماولة ر�سم �سيناريوهات حمتملة لل�سنوات الت�سع القادمة،
مو�ضع الدرا�سة ،يعك�س ر�ؤية �شاملة وقيمة نوعية وازنة ت�سهم يف تقدمي �صورة كاملة عن
العربي الإ�سالمي
العربي ،وتداعياتها امل�ستقبلية ،لأجل التحرك
املخاطر املحدقة بالوطن
ّ
ّ
اجلاد ال�ستالل الو�سائل الكفيلة بالتغيري �صوب النهو�ض املن�شود.
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العربي
كـلمـــــة الأمني العام ملنتدى الفكر
ّ
د .حممد �أبوح ّمور
ب�س ــم اهلل الرحمـن الرحيـ ــم
�أ�صحاب الدولة واملعايل والعطوفة وال�سعادة،
ال�سيدات وال�سادة؛ الزمالء �أع�ضاء املنتدى،،
احل�ضور الكرام،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
�أ�سعد اهلل �صباحكم بكل اخلري ،و�أتوجه �إليكم بال�شكر اجلزيل على تلبية دعوتنا
بامل�شاركة يف هذه الندوة احلوارية التمهيدية ،التي ت�أتي �ضمن �سياق �أن�شطة املنتدى
العربي.
وعنايته بق�ضايا الوطن
ّ
ال يعد الإطار العام للمو�ضوع جديد ًا؛ �إذ يندرج �ضمن خانة املحاور الأ�سا�سية
العربي،
لر�سالة املنتدى و�أهدافه ،لكن املحتوى يتجدد با�ستمرار �إزاء ت�شخي�ص الواقع
ّ
وحتليل معطياته والربط بينها ،متهيد ًا ال�ست�شراف امل�ستقبل على املدى املنظور ،وبلورة
ر�ؤية فكر ّية وعمل ّية يف �آن؛ قادرة على الفعل امل�ؤثر يف �صناعة امل�ستقبل ووجهة م�ساره.
�إن هذه م�س�ؤولية النخب الفكرية والثقافية العرب ّية يف ظل املرحلة احل�سا�سة
العربي راهن ًا� ،أ�سوة مبراحل التاريخ املتعاقبة التي حفلت
والدقيقة التي مير بها الوطن
ّ
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بالتحديات والإحباطات والرتاجعات ،متاهي ًا مع م�ساعي ا�ست�شعار اخلطر على كيان الأمة
ووحدتها وتقدمها وحقها يف تقرير م�صريها.
ننطلق يف ذلك من الواقع التاريخي لأمتنا وقدرتها على جتاوز املحن والنهو�ض
�ساهمة فاعلة يف احل�ضارة والف�ضاء الإن�ساين ،مبا متتلك من عنا�صر
جمدد ًا لتظل ُم ِ
الوحدة والقوا�سم امل�شرتكة والرتاث الغني من الر�ساالت ال�سماوية ،ومقومات الثقافة
العريقة اجلامعة ،والفكر امل�ستنري ،وقيم التنوع والتعاي�ش وال�سلم التي برهنت للعامل
�أجمع على جدواها و�سموها يف احلياة الكرمية للإن�سان ،ب�صرف النظر عن ِعرقه �أو لونه
�أو مذهبه.
ال�سيدات وال�سادة الأفا�ضل
العربي الراهن كلنا يطرح الأ�سئلة نف�سها :ما هو كنه امل�ستقبل
يف هذا الزمان
ّ
العربي امل�ستمر �سيجعلنا
الآتي؟ ،هل ال�صورة �ضبابية ال منفذ لأمل فيها؟ ،وهل العجز
ّ
رهن الأجندات اخلارجية ،فتزيد االنق�سامات وي�ستبد الت�شرذم يف ال�صفوف �إىل ما ال
نهاية «كالدومينو»؟ ،وهل و�صل بنا احلال فع ًال �إىل درجة انتظار حت ُّقق «�سايك�س بيكو»
جديدة على الأر�ض ،فرنى الأمة تتمزق قبل �أن تتمزق اخلرائط و ُيعاد تركيبها؟ ،هل
ن�ست�سلم لر�ؤى الآخرين ونبحث عن م�صالح �صغرية فيها ،بينما م�صلحتنا الكربى
م�ستهدفة بالتذويب؟� ،أم نلتزم جانب ال�صمت �أمام �أ�صوات خارجية؟ ،وماذا عن م�صري
�سورية والعراق؟ ،ثم ماذا بالن�سبة للق�ضية الفل�سطينية ونحن نعي�ش هذه الأيام الذكرى
الثامنة وال�ستني لنكبتها؟!
العربي
وعند احلديث عن «امل�ستقبل»؛ تطل حتديات متنوعة بثقلها الوازن يف امل�شهد
ّ
الراهن ،على �شاكلة حتدي العن�صر ال�شبابي ،بو�صفه ديدن حراك التغيري املن�شود ،والذي
ي�شكل ثق ًال عددي ًا يبلغ اليوم ن�سبة  ،%50مر�شحة للزيادة بن�سبة  %70عام  ،2025ما يجعله
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العربي
حتدي ًا معترب ًا بالن�سبة للحكومات� ،إزاء معطيات رقمية مقلقة تفيد بحاجة الوطن
ّ
�سنوي ًا �إىل نحو  5.5مليون فر�صة عمل جديدة ،بينما ما يتم ا�ستحداثه ال يتجاوز 3.5
مليون فقط ،ما ي�ضيف قرابة املليون �شخ�ص �إىل م�صاف العاطلني عن العمل �سنوي ًا .وال
يختلف الو�ضع يف الأردن كثري ًا؛ حيث يحتاج �إىل حوايل � 100ألف ًا فر�صة عمل �سنوي ًا،
بينما يتم توفري قرابة � 48ألف فر�صة عمل فقط ،ما يعني خروج نحو � 52ألف ًا �صوب ف�ضاء
البطالة القامت.
العربي ،عرب
هذا احلال؛ الذي �شغل م�ساحة معتربة من اهتمام منتدى الفكر
ّ
تنظيم الندوات والور�ش املتخ�ص�صة ،ي�ستدعي البحث امل�شرتك يف املعاجلات اجلادة التي
ت�ؤدي �إىل ا�ستغالل الطاقات املعطلة نحو دجمها جمتمعي ًا يف امل�شاريع الإنتاجية التنموية،
ي�سر انقياد حتويلها �إىل م�شاريع �إرهابية �أو �أدوات عنفية �ضد الدول التي
ُبغية �سد منافذ َّ
تعي�ش فيها ،وذلك عند «تغلغل» التنظيمات املتطرفة بني ثنايا الفقر والبطالة ال�ستقطابها
يف خدمة خطابها العنيف.
العربي مع هذا امل�سار؛ وهو الأمر الذي �أدركه
ويتوازى الإ�صالح التعليمي يف الوطن
ّ
املنتدى مبكر ًا لأهمية خمرجات التعليم يف منظومة التغيري املن�شود ،وذلك عرب عقد
امل�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة ،والت�شبيك العالئقي البيني مع املراكز البحثية اخلبرية،
بهدف التعاون والتن�سيق حول الق�ضايا امل�شرتكة� ،إىل جانب فتح �آفاق جديدة حلوارات
العربي �صوب ف�ضاءات متنوعة من �ساحات دول العامل ،ف�ض ًال عن �إ�صدار
تتجاوز النطاق
ّ
عدد من املواثيق املهمة يف خمتلف املجاالت ،االقت�صادية واالجتماعية ،الثقافية ،العرب ّية
العربي ،الذي ي�شكل ركيزة دعوة �صاحب
احليوية� ،سبي ًال مل�سعى بناء امل�شروع النه�ضوي
ّ
ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل ،حفظه اهلل ورعاه ،الدائمة يف خمتلف املنابر
واملحافل ذات العالقة.
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ويف كل الأحوال؛ ال بد من ب�صي�ص �ضوء نقتب�س منه «ا�ستعادة املبادرة» ،بتعبري �سمو
الأمري احل�سن بن طالل ّ
املعظم ،فالي�أ�س لن يقودنا �إال �إىل مزيد منه ،فيما اال�ستمرار يف
جلد الذات لن ي�ؤمل �أحد ًا غرينا ،والذي ينعك�س بدوره �سلب ًا على �أجيالنا.
و�إذا كان من الطبيعي االن�شغال بالهواج�س ،لكن لي�س من احلكمة والعقالنية� ،إن
�شئنا االحتكام �إليهما ،اال�ستغراق يف الأحالم واخلطابية ،ما ي�ستدعي العمل بالتفكري
والتدبر وبذل اجلهد املوازي ،و�إدراك امل�ستقبل مبنهج علمي هادىء م�ستب�صر ،ال تغيب
فيه م�ؤ�شرات احلا�ضر وركائز املا�ضي.
ومن هنا؛ جرى تنظيم هذه الندوة لتكون مبثابة حوار ا�ست�شرايف وع�صف ذهني
حول جمموعة من املحاور ،ارت�أينا ،يف �ضوء مقرتحات عدد من الزمالء الأع�ضاء� ،أن
العربي ،لكونها حتديات حقيقية
ت�شكل مفا�صل رئي�سة يف م�سار بحث ق�ضايا امل�ستقبل
ّ
مرتابطة ،حيث ت�ضع النقاط على احلروف لدى �س�ؤال امل�ستقبل ،وتوفر �أدوات النظر �إىل
مقاربة م�شكالتنا و�أزماتنا احلالية ،التي تع ّد نتائج تراكمية تتطلب التمعن يف �أ�سبابها،
وكذلك التفاكر حول و�سائل اخلروج من حلقاتها امللتهبة.
ال �شك �أن النظرة ال�شمولية ،خالف ًا للعمومية القائمة على تفح�ص الأجزاء الفرعية
للق�ضايا ،تع ُني على التقدم واخلطو نحو الأمام وفق ب�صرية هادية ،مقابل التنوير املقت�صر
على جانب واحد �أو ب�ضعة جوانب والذي يجعل اخلطوة عرجاء ال توازن فيها ،حيث ال
ميكن للتغيري �أن يكون جزئي ًا بينما تبقى موا�ضع اخللل والرتاجع ن�شطة.
�إنَ التدرج يف عملية النهو�ض والتغيري والتقدم الإن�ساين ُ�سنة الطبيعة والنمو ال�سليم
ملقاومة ُن ُذر التقهقر �إىل اخللف وق�صور املحاولة والتغلُّب على �ضعف الإرادة .كما �أن
فكرة التد ُرج واملرحلية من �أ�س�س التخطيط للم�ستقبل ،ومن �شروط الت�شخي�ص الوا�ضح
للحا�ضر والوعي به.
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وي�ستقيم ذلك مع م�ضمون املحاور ال�ستة ،مو�ضع النقا�ش يف هذه الندوة ،التي ت�أخذ
يف االعتبار ال ُبعد الإن�ساينُ ،بعد ًا رئي�سي ًا �ضمن ثالث دوائر م�ؤثرة عليه ،عاملي ًا و�إقليمي ًا
وداخلي ًا.
العربي ب�شرا�سة ومبختلف الو�سائل،
�إن عملية التفكيك التي يتعر�ض لها الوطن
ّ
مبا فيها االحتالل والإرهاب والتدخل امل�صلحي ،ومن �أطراف و�أجندات متعددة ،ت�شمل
التفكيك اجلغرايف ،والتفكيك الثقايف االجتماعي ،والتفكيك االقت�صادي ،لكنها عملية
موجهة يف ال�صميم �إىل تفكيك الإن�سان ،والق�ضاء على هويته ،وبالتايل تفكيك الأمة من
كل مكونات قوتها وقيمها.
لي�ست امل�س�ألة ان�سياق ًا �إىل نظرية امل�ؤامرة بقدر ما هي �ضرورة امل�س�ؤولية العرب ّية
ملعاجلة �أخطائها بنف�سها ،لأنَ �أحد ًا لن ي�أتي من اخلارج ليقودنا نحو الإ�صالح ،ولن ُي�سمع
�صو ُتنا يف هذا العامل ما مل ن�أخذ زِمام املبادرة ب�أنف�سنا نحو �أنف�سنا.
الزميالت والزمالء الكرام
لقد حر�صنا على م�شاركة حمدودة العدد ،يف هذه الندوة ،بحيث تتوزع فيها الأدوار
بني اجلميع لإثراء النقا�ش ،بينما يتف�ضل الأ�ساتذة املتحدثون بتقدمي مداخالت مرتبطة
مبحاور جل�ستي العمل كفاحتة للحوار ،بو�صفها حلقة علمية تغتني ب�آرائكم و�أفكاركم
النرية ووجهات نظركم ،التي نقدرها ونحرتمها ،وجميعكم من �أ�صحاب الف�ضل علم ًا
وفكر ًا وخرب ًة.
ون�أمل ،بل ن�سعى �إىل �أن تكون هذه الندوة التمهيدية مقدمة �إىل جمموعة ندوات
م�شابهة ال�ستيفاء املو�ضوعات التي نحن ب�صددها ،بحيث تتوج مب�ؤمتر يفتح الآفاق
لتجديد الفكر النه�ضوي للأمة وم�ستقبلها الذي ت�ستحقه ،والذي ُت�سلم فيه �أمانتها �إىل
�أجيالنا القادمة.
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�أ�شكركم مرة �أخرى و�أثمن م�شاركتكم النبيلة يف هذا امل�سعى ،و�أ�شكر الأخ الدكتور
�صباح يا�سني ،املدير ال�سابق ملركز درا�سات الوحدة العرب ّية ،مل�ساهمته الطيبة ب�صياغة
الفكرة ،كما �أ�شكر الزمالء الذين تف�ضلوا مبقرتحاتهم ،وكذلك الإخوة والأخوات املتحدثني
الذين بادروا �إىل الإ�ستجابة لدعوتنا بكل �أريحية .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الباب الأول
تط ّورات الو�ضع الدو ّ
يل
جلوار
إقليمي ودول ا ِ
الإطار ال ّ
العربي
حقوق الإن�سان؛ الأقل ّيات يف الوطن
ّ

كلمــة رئيـ�س اجلل�سة الأولـى
م� .سمري احلبا�شنة

*

(((

العربي ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�أتوجه ،بداية ،بال�شكر اجلزيل ملنتدى الفكر
ّ
احل�سن بن طالل ،حفظه اهلل ورعاه ،رئي�س املنتدى وراعيه ،وملعايل الدكتور حممد �أبو
ح ّمور الأمني العام للمنتدى ،على الدور املعترب والوازن الذي يقوم به املنتدى ،بو�صفه �أحد
ال�صروح الفكرية والثقافية القليلة التي تن�شغل ب�أدبيات العروبة ،ومنطلقاتها ،و�أ�شواقها،
العربي ،وهو الدور امل�أمول منه واملنتظر من م�ؤ�س�سات �أخرى بديلة.
وبكل ما يخ�ص الوطن
ّ
وال بد من الإقرار هنا ب�أن املطلوب من املفكرين واملثقفني العرب ،وم�ؤ�س�سات
العربي العام� ،أكرث من جمرد �إلقاء
العربي ،على قلتها ،ومن ج ّل املعنيني بال�ش�أن
الفكر
ّ
ّ
ال�ضوء على الإ�شكاليات الراهنة وت�شخي�صها ،رغم �أهمية امل�سعى� ،صوب الت�شبيك
العالئقي العملي ،مبعنى الذهاب نحو طرح الأفكار والطروحات العملية حيال ق�ضايا
العربي ،ومواجهة حتدياته بحلول قابلة للمعاجلة ،والتوقف عند ما يدور يف بع�ض
امل�شهد
ّ
ال�ساحات العرب ّية ،مثل �سورية والعراق� ،أو ما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية ،جلهة التحليل
والت�شخي�ص ،مقابل �إ�ستالل طروحات حلول الق�ضايا املقدمة يف غالبيتها من القوى
الدولية ،نظري غياب الطرح املحلي� ،إذ ال يوجد توظيف دقيق لقاعدة «�أهل مكة �أدرى
ب�شعابها» ،حيث بتنا نتلقى �أ�صداء ال�صراعات الإقليمية يف ملعب وجمهور عربيني ،من
دون �أن يكون للأمة العرب ّية فريقها املمثل لها ،مثل الدولة التي تنظم مباراة كرة قدم بال
فريق �أو جمهور ،بينما �إذا حدث �شغب يف املالعب بني الفرق ف�إن الدم الذي ي�سال عربي،
العربي.
فنحن ،فقط ،ندفع الثمن على �أر�ضنا وترابنا الوطني
ّ
العربي.
* رئي�س الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ،وزير �سابق ،وع�ضو منتدى الفكر
ّ
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وباملثل؛ وكما تف�ضل معايل الدكتور �أبو حمور باحلديث عن املبادرات املعتربة التي
العربي لفتح ملفات عربية حيوية ،مثل امللف العراقي ،ف�إن اجلمعية
تقدم بها منتدى الفكر
ّ
الأردنية للعلوم والثقافة قامت� ،أي�ض ًا ،ب�أكرث من حماولة يف الأزمتني ال�سورية والعراقية،
كما يف الق�ضية الفل�سطينية ،متاث ًال مع جهود جمعية ال�ش�ؤون الدولية الوازنة ،مبا ي�ستدعي
ت�ضافر جهود تلك املنابر الفكرية الثقافية العرب ّية ،وال �سيما يف ظل م�شاركة وح�ضور
�شخ�صية عروبية معتربة ممثلة يف الدكتور �صباح يا�سني ،املدير ال�سابق ملركز درا�سات
الوحدة العرب ّية ،وهو املحفل املهم الذي ي�شكل مركز �إ�شعاع فكري ح�ضاري عربي ثقيل ،ما
يدفع للتفكري مبقرتح طرح املبادرات العملية امل�شرتكة بينها لتناول امللفات العرب ّية ،قدر
الإمكان ،وتقدمي احللول العملية ب�ش�أنها.
ورغم الإدراك ب�أن كثري ًا من احللول املطروحة مل تتحقق على �أر�ض الواقع ،لكنها
بالت�أكيد �ست�ؤدي �إىل قوة دفع بني القوى املت�صارعة ،ب�صوت عربي مو�ضوعي غري منحاز
لأية جهة ،و�إمنا يركز على �أدبيات العروبة ومبفرداتها اخلا�صة بها ،للتذكري ب�ضرورة
تغيري هذا الطريق نحو انتحاء طريق �سلمي توافقي دميقراطي ،ي�شكل طموحات املنتدى،
العربي النه�ضوي ،كمفردات رئي�سية.
كما امل�شروع
ّ
العربي ومركز درا�سات الوحدة
و�إيذان ًا لتعاون م�شرتك م�أمول بني منتدى الفكر
ّ
العرب ّية واجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة وجمعية ال�ش�ؤون الدولية ،فقد تتم املبادرة ،عرب
منرب هذه الندوة و�أمام تلك الكوكبة من النخبة الفكرية العرب ّية ،لت�شكيل فريق م�صغر
يتوىل مهام تقدمي الر�ؤى العملية ،غري املنحازة واملتجاوزة للتناق�ضات القائمة ،حيال
امللفات العرب ّية ال�ساخنة ،متهيد ًا لطرحها �أمام �أطراف املعادالت الوطنية يف الأقطار
العرب ّية املعنية ،تزامن ًا مع «الت�شبيك» العالئقي مع مبادرات مماثلة قد يتم طرحها
العربي ،بهدف دفع الأمر نحو االجتاه الأف�ضل ،يف ظل التعاون
من قبل املجتمع املدين
ّ
خي.
امل�شرتك� ،ضمن جهد وم�سعى ِرّ
وال تبتعد عناوين اجلل�سة الأوىل للندوة عن تلك الهموم؛ حيث تتناول حماورها
العربي الإقليمي والدويل ،من خالل
طبيعة الأحداث والتفاعالت اجلارية يف امل�شهد
ّ
مناق�شة «تطورات الو�ضع الدويل» ،و«الإطار الإقليمي ودول اجلوار» ،بالإ�ضافة �إىل «حقوق
العربي».
الإن�سان ،والأقليات يف الوطن
ّ
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()1
تطـــورات الو�ضــع الــــدولـــي
�أ.د .نبيل ال�شريف

*

(((

العربي ،الأكثر ت�أثر ًا بمتغيرات النظام الدولي ،عن التطورات
ال ينف�صم الم�شهد
ّ
التي ع�صفت بال�ساحة الدول ّية خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية؛ �إزاء التوزع المتغير للقوة
العالمية ،والحقائق البنيوية المغايرة ،وموازين القوى الدولية المختلفة.
ولتكن البداية مع طرح ت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يلوح في الأفق مالمح ت�شكيل نظام
عالمي جديد ،يدور في هيكله �صراع محموم بين القوى الدولية الكبرى حتى ت�صبح جزء ًا
منه؟! وفي محاولة للإجابة عليه من داخل ِعقر الدول الم�ؤثرة عالمي ًا� ،سيتم تناول الجدل
الأمريكي الداخلي حول �أن�سب ال�سبل للمحافظة على الزعامة العالمية لأمريكا في القرن
الحادي والع�شرين ،حيث يت�صارع ر�أيان في الواليات المتحدة حول هذا المو�ضوع؛ ر�أي
يدعو �إلى تقلي�ص االلتزامات الأمنية الع�سكرية الأمريكية في العالم ل�صالح التركيز على
بناء الأمة داخلي ًا وتطوير االقت�صاد والتعليم ،مقابل ر�أي �آخر يحذر من �آثار التقوقع في
الداخل الأمريكي الذي �سي�ضع حد ًا لقوة الدوالر وينهي البحبوحة االقت�صادية فيها ،بينما
يتفق الطرفان على منع بروز �أي مناف�س دولي قوي لها .في حين كانت �إدارة الرئي�س
العربي/الأردنّ .
* رئي�س �شركة «�إمداد» للإعالم ،كاتب ومحلل �سيا�سي ،وزير �سابق ،وع�ضو منتدى الفكر
ّ
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الأمريكي (ال�سابق) ،باراك �أوباما ،تقف في منطقة الو�سط بين الر�أيين مع ميل �إلى
تيار التراجع �أو التقوقع� ،أو ما يطلق عليه الآن في وا�شنطن «اال�ستدارة �أو �إعادة التوازن»
( )Rebalancingنحو منطقة �آ�سيا  -البا�سيفيك بد ًال من التركيز على �أوروبا  -الأطل�سي.
في المقابل؛ تدعو «ا�ستراتيجية الأمن القومي الرو�سية حتى عام � »2020إلى تحويل
رو�سيا «المنبعثة» �إلى دولة كبرى مجدد ًا و�شغلها �إحدى القوى الخم�س الأكبر اقت�صاد ًا في
العالم ،كما تطالب ببناء �شراكة ا�ستراتيجية مت�ساوية مع الواليات المتحدة على �أ�سا�س
الم�صالح وال�شراكة.
وكما في �أمريكا؛ يوجد تياران في ال�صين؛ حيث ع َّبر عن التيار الأول بو�ضوح تقرير
�أكاديمية العلوم االجتماعية ال�صينية بعنوان «ا�ستراتيجية حمامة ال�سالم» ،الذي ا�ستخدم
مج�سم الحمامة لتو�ضيح �أولويات ال�سيا�سة الخارجية ال�صينية .ووفق ًا له؛ تقف الأمم
المتحدة على ر�أ�س الأولويات �أو ر�أ�س الطير ،وتقع �آ�سيا في �صدره ،من خالل الرابطة
الآ�سيوية ،في حين تمثل �أوروبا �إحدى جناحي الطير والواليات المتحدة الأمريكية جناحه
الثاني� ،أما �أمريكا الالتينية و�إفريقيا فهما ذنب الطائر .بينما يرى التيار الثاني في
ال�صين �أن �أمريكا ت�شكل �أكبر تهديد لل�صين ويجب �أخذ موقف الحذر منها.
في حين من المرجح �أن تكون الهند قريب ًا قوة رئي�سة في النظام العالمي الجديد،
حيث �سيغطي دورها مناطق �أو�سع في �آ�سيا� ،أما �أوروبا ،الغارقة ب�أزمة عا�صفة ت�شمل
اقت�صاداتها وهويتها وحتى وحدتها ،فهي ما تزال حائرة عما �إذا كانت �أطل�سية ،تابعة
للواليات المتحدة� ،أم �أطل�سية �أقرب �إلى رو�سيا وتركيا ،بينما يقف ال�س�ؤال الأكثر �إلحاح ًا
حول مدى تمكنها من ا�ستيعاب االنفجارات االجتماعية المتوقعة في �ضوء �ضغوط العولمة
والهجرة واللجوء؟!.
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�أما ال�س�ؤال المطروح في اليابان فيدور حول ما �إذا �ستعود القوة الع�سكرية
الإمبريالية اليابانية؟ فقد �شن رئي�س الوزراء الياباني هجوم ًا عنيف ًا على ال�صين في
منتدى دافو�س ،عام  ،2014متهم ًا �إياها ب�أنها ذات نزعة ع�سكرية ،فيما ردت ال�صين ب�أن
اليابان تحلم با�ستعادة ما�ضيها الع�سكري� .إال �أن المحللين ي�ستبعدون و�صول الأمر بين
هذين العمالقين �إلى حد االنفجار الع�سكري ب�سبب االعتماد االقت�صادي المتبادل ،لكن
�إذا توترت العالقة بين ال�صين والواليات المتحدة ،فهل تح�صل اليابان على �ضوء �أخ�ضر
لإعادة الت�سلح والوقوف في وجه ال�صين؟
وفي �ضوء ما �سبق؛ يالحظ �أن القطبية الأحادية الأمريكية قد انتهت ،حيث كان
الحديث يدور حول عالم ثنائي القطبية لب�ضعة �سنوات ومن ثم انتهى ل�صالح القطبية
الأحادية ،التي يبدو �أنها انتهت� ،أي�ض ًا ،ولكن �شكل النظام العالمي الجديد لم يت�ضح �أو
بعد ،فهل نحن �أمام «ال قطبية فو�ضوية» كبديل عن القطبية الأحادية؟!
يكتمل ْ
لقد تحدث العالم ال�سيا�سي ال�شهير ،فران�سي�س فوكوياما * ،في كتابه المو�سوم
«نهاية التاريخ» عن الفترة التي تلت نهاية الحرب الباردة وتحطم االتحاد ال�سوفيتي،
وك�أنه يعلن بذلك ن�صر ًا نهائي ًا ال عودة عنه لما ت�سمى «الديمقراطية الليبرالية» على
خ�صمها التاريخي ال�شيوعية ال�سوفيتية .وهو يعني� ،أي�ض ًا� ،أن الدول حتى تتمكن من
العي�ش م�ستقب ًال يجب عليها اعتماد المبادئ الر�أ�سمالية الليبرالية ،ولكن �أحداث � 11أيلول
(�سبتمبر)  ،2001خلطت الأوراق ،حيث اعتقد الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،جورج بو�ش
الإبن� ،آنذاك� ،أنه بالإمكان زرع الديمقراطية بالمفهوم الأمريكي ،طبع ًا ،في ال�شرق
الأو�سط بدء ًا من العراق ،بينما ر�أى الرئي�س �أوباما �أن التاريخ قد انتهى حق ًا ،و�أن حرب
بو�ش على الإرهاب كان مبالغ ًا فيها.
(((

الجدد في الواليات
* باحث ومفكر �أميركي الجن�سية� ،أ�صله ياباني ،يعد من �أهم مفكري المحافظين ُ
المتحدة الأمريكية� ،صاحب كتاب «نهاية التاريخ والإن�سان الأخير» الذي �أ�صدره في العام  ،1992لكنه
تراجع الحق ًا عن بع�ض �أفكاره ومواقفه ال�سيا�سية( .المحرر)
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وفي المح�صلة؛ من الثابت �أن ال�صراعات قد ن�ش�أت بين القوى الم�ؤثرة في الواقع
مقعد لنف�سها في ن�سقه الهيكلي قيد الت�شكل؛
الدولي الجديد وك�أن كل قوة تحاول حجز ٍ
ومن �أهمها :ال�صراع بين االتحاد الأوروبي ورو�سيا الذي بد�أ في �أوكرانيا وانتهى با�ستيالء
مو�سكو على �شبه جزيرة القرم ،والمناف�سة بين ال�صين واليابان في �شرق �آ�سيا ،ف�ض ًال
عن ال�صراع الطائفي والحروب الأهلية في ال�شرق الأو�سط ،بما يبدو �أن مقولة فوكوياما
«بنهاية التاريخ» كانت متعجلة ،على �أقل تقدير� ،أو خاطئة بالكامل.
�إن العالقات بين القوى ال�صاعدة ،رو�سيا وال�صين و�إيران ،معقدة؛ ف�إيران ورو�سيا
مث ًال من منتجي النفط وتف�ضالن بقاء �سعره عالي ًا� ،أما ال�صين فم�ستهلكة له وتريد �سعره
منخف�ض ًا ،بينما تعد �إمكانية الت�آلف بين هذه القوى �ضعيفة �إزاء تناق�ض الم�صالح بينها،
ولكنها تعمل جميع ًا على �إعادة النظر في الو�ضع الدولي الراهن .فرو�سيا مث ًال تريد �إعادة
تجميع �أكبر قدر من دول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابقة تحت �سيطرتها ،بينما ال تقبل ال�صين
بنفوذ الواليات المتحدة الأمريكية وتتحداه في �أكثر من مكان ،مثل �إفريقيا التي تعد �أبرز
نموذج على ذلك� ،أما �إيران فتريد ا�ستبدال النظام الحالي في ال�شرق الأو�سط بقيادة
المملكة العرب ّية ال�سعودية والدول ال�سنية بنظام جديد مركزه طهران ،مقابل توافق كل
من رو�سيا وال�صين و�إيران ب�أن العقبة الك�أداء �أمامهم تتمثل في النفوذ الأمريكي ،لكنهم
يختلفون في �أمور كثيرة �أخرى� ،إال �أنهم ال يريدون تحدي الواليات المتحدة الأمريكية
ويتجنبون المواجهة المبا�شرة معها ،خوف ًا من �أن يرتد الخطر عليهم داخل بلدانهم.
وثمة من يعتقد �أنه بالرغم من �أن �إيران تعد �أ�ضعف الدول الثالث ،فقد حققت �أكبر
عدد من النجاحات� ،إذ �أدى غزو الواليات المتحدة الأمريكية للعراق * ،ومن ثم ان�سحابها
ال�سابق لأوانه منه� ،إلى تعزيز الوجود الإيراني في ال�ساحة العراقية ،وهو التطور الذي
(((

* عام  ،2003فيما جرى الإعالن الر�سمي عن نهايته في كانون الأول (دي�سمبر) ( .2011المحرر).
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�أحدث تحو ًال كبير ًا في موازين القوى ال�سيا�سية والطائفية في المنطقة ،بينما ا�ستخدمت
طهران في �سورية ذراعها الع�سكرية «حزب اهلل» لدعم حكومة (الرئي�س ال�سوري ب�شار
العربي قد �أ�ضعف الأنظمة ال�سنية و�أمال ميزان
الأ�سد) ،حيث ثمة من يرى �أن الربيع
ّ
القوى لم�صلحة �إيران في جميع �أرجاء المنطقة.
في غ�ضون ذلك؛ ظهرت رو�سيا كدولة تعديلية و�سطى ،فهي �أقوى من �إيران ولكنها
�أ�ضعف من ال�صين .لقد حقق (الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين) نجاح ًا ملحوظ ًا في
�إحباط الم�شاريع الغربية بالأرا�ضي ال�سوفيتية �سابق ًا ،حيث �أوقف الخطط التو�سعية
لحلف «الناتو» وقطع �أو�صال جورجيا ،وو�ضع �أرمينيا في مداره ،وا�سترد �شبه جزيرة
القرم وتدخل ع�سكري ًا في �سورية .وبينما يرى الغرب �أن بوتين ي�سوق بالده �إلى م�ستقبل
قاتم� ،إال �أن الرئي�س الرو�سي ال يعتقد �أن التاريخ قد انتهى ،ولذا قام بتذكير �أمريكا
وحلفائها �أن الدب الرو�سي ال يزال يمتلك �أنياب ًا حادة.
العربي من نقطة
بينما تال�شت الأحالم في ال�شرق االو�سط من اقتراب العالم
ّ
التحول الديمقراطي .فالمخاوف ال�سعودية والإ�سرائيلية من طموحات �إيران قد �أوقفت،
وربما �أعاقت ،طرح الرئي�س �أوباما بالف�صل بين الم�س�ألة الجيو�سيا�سية لقوة �إيران في
المنطقة وم�س�ألة امتثالها لمعاهدة الحد من انت�شار الأ�سلحة النووية.
وترى رو�سيا في نفوذها بمنطقة ال�شرق الأو�سط ر�صيد ًا مهم ًا في �إطار مناف�ستها
مع الواليات المتحدة .فعلى �سبيل المثال ،ف�إزاء البت في كيفية ال�ضغط على رو�سيا في
�أوكرانيا ،ال يمكن �أن يتجنب البيت الأبي�ض ت�أثير ذلك على موقف مو�سكو ب�ش�أن الحرب
في �سورية .حيث تواجه �أمريكا �آثار ال�سيا�سة الخارجية الناتجة عن حروب �إدارة بو�ش
والتي �أدت �إلى تــراجع االنتعــا�ش االقت�صــادي والعمــل بقــانون رعاية �صـحيــة ال يح ــظى
ب�شــعبية ،ما �أدى �إلى ت�أزم المزاج العام .فالأمريكيون ،على الي�سار واليمين ،ي�شككون في
- 37 -

فوائد النظام الحالي ،وال توجد لديهم رغبة في مبادرات جديدة كبيرة في الخارج .هذا
المزاج �أنتج الدعم الكبير للرئي�س الأمريكي المنتخب( ،الجمهوري) ،دونالد ترامب.
نحن �أمام �أفول نظام القطبية الأحادية؛ ولكن النظام البديل الجديد ما يزال قيد
الت�شكل ،فيما يبدو �أن نتيجة الحرب في �سورية �سيكون لها �أثر كبير في تحديد مالمحه.
�إن هذه القوى البازغة لي�ست دو ًال عظمى ولكنها دول قومية كبرى تبحث عن مكان لها
تحت ال�شم�س.
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()2
الإطار الإقليمي ودول اجلوار :ر�ؤية ا�ست�شرافية
�أ.د .عبد القادر حممد فهمي الطائي

*
(((

املقدمة
ُيع ّد اال�ست�شراف الركن الأ�سا�س الذي ينه�ض عليه علم امل�ستقبليات .وقد بد�أ
االهتمام بهذا احلقل املعريف يف ميدان العلوم ال�سيا�سية ،من الناحيتني املنهجية
والتحليلية ،يف نهاية ال�ستينات وبداية ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،القرن الع�شرين.
و ُيعنى التفكري بامل�ستقبل ،يف �إطار هذا النوع من الدرا�سات ،بدرا�سة احلالة ،ب�صرف
النظر عن تو�صيفها �أو حتديد ماهيتها وما �ست�ؤول �إليه م�ستقب ًال� ،إذ ينطلق من احلا�ضر،
الذي كان ميثل امل�ستقبل يف املا�ضي ،للتنب�ؤ يف احتمال ما �سيكون عليه امل�ستقبل يف الزمن
القادم .وكل هذه املفا�صل الزمنية ،ب�أحداثها التاريخية ووقائعها ال�سيا�سية ،من �صناعة
الإرادة الإن�سانية.
العربي ،ميكن �أن ُتعني على و�ضع �سيناريوهات/
�إن درا�سة الواقع الراهن للوطن
ّ
م�شاهد ملا �سيكون عليه حاله م�ستقب ًال .ويف �ضوء ذلك؛ تتناول الورقة البحثية طبيعة
العربي ،وما يزال ،و�أهم
ونوعية الأحداث والتفاعالت ال�سيا�سية التي �شهدها الوطن
ّ
* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية /جامعة ال�شرق الأو�سط بالأردن.
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القوى الإقليمية الفاعلة وامل�ؤثرة فيه ،لتو�ضيح م�سارات فعلها اال�سرتاتيجي وحماولة
العربي عام  ،2025نظري
طرح ر�ؤية ا�ست�شرافية ل َك َنه ال�صورة التي �سيكون عليها الوطن
ّ
العربي ،من خالل جملة م�شاهد ،منها؛ تنامي
املتغريات املعقدة اجلارية �ضمن امل�شهد
ّ
�أمناط متعددة من ال�صراعات البينية والداخلية ،وتفكيك الدولة الوطنية ،والتق�سيم
اجليو� -سيا�سي للمنطقة العرب ّية ،والتطرف الإ�سالمي ،وتنامي دور دول اجلوار ،ف�ض ًال
العربي.
عن تراجع املكانة اال�سرتاتيجية ملنطقة اخلليج
ّ
وت�أ�سي�س ًا على ذلك؛ حتاول هذه الورقة الإجابة عن �س�ؤال مفاده« :ما العمل» ملواجهة
العربي؟
«امل�شاهد  -التحديات» يف حماولة ال�ست�شراف امل�ستقبل
ّ
الإطار الإقليمي ودول اجلوار اجلغرايف
�إن حماولة ا�ستح�ضار التاريخ و�إ�سقاطه على احليز اجلغرايف تك�شف عن �أن الإقليم
العربي حتى املحيط الأطل�سي كان ،على الدوام ،مركز ا�ستقطاب القوى
املمتد من اخلليج
ّ
الدولية ومو�ضع �إغراءات دول اجلوار الإقليمي ،والتي �أ�سهمت جميعها ،ب�شكل وا�ضح ،يف
�إنتاج الواقع الراهن الذي نعي�شه اليوم ،ما غيب على جمتمعاته العرب ّية الفر�ص التاريخية
املعتربة التي كان بالإمكان ا�ستثمارها لبناء �أطر م�ؤ�س�سية حا�ضنة ملجتمع مدين قائم
على �أ�سا�س عقد اجتماعي بني طرفني ،احلاكم واملحكوم� ،إال �أن هذه املجتمعات �سرعان
ما وجدت نف�سها م�ؤطرة ،بفعل �إرادة خارجية� ،ضمن حدود �سيا�سية م�صطنعة حملت
معها م�سمى «الدولة»� ،أو �أي م�سمى �آخر ال يرتقي يف التعبري عن �إرادة �شعبية �أ�سهمت يف
تكوينه.
هذا ما �أنتجته اتفاقية «�سايك�س – بيكو» (عام  )1916التي �أحبطت ،بفعل ت�آمري،
�أول م�شروع قومي حملته ثورة ال�شريف احل�سني بن علي لبناء دولة الوحدة ،وعطلت،
فيما بعد ،حمركات �أية �إرادة عربية �ساعية لإعادة �إحيائه ،لتكون الدولة وال�سلطة فيها
وليدة من رحم م�سميات عدة جاءت بحكم التن�صيب �أو التوريث �أو التقوي�ض بثورات غري
نا�ضجة �أو انقالبات ع�سكرية دموية .وهكذا مل تن�ش�أ دولة ع�صرية حديثة �أوجدتها �إرادة
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�شعبية قادرة على اختيار من ميار�س ال�سلطة فيها .فالدولة العرب ّية ،بعد احلرب العاملية
الأوىل ،جاءت نتيجة ق�سرية �أ�سهمت يف �صناعتها القوى اال�ستعمارية بعدما ق َّو�ضت دعائم
الدولة العثمانية .وعقب احلرب العاملية الثانية ،ويف ظروف احلرب الباردة ،عمدت كل
من القوتني العظمتني �إىل احلفاظ على بناء الدولة التي ت�ستظل بحمايتها خ�شية منهما
على انفراط عقدها �أو انتقالها �إىل �أح�ضان املع�سكر الآخر .فيما كانت الدولة العرب ّية،
طيلة عقود احلرب الباردةَ ،مدينة بوجودها وا�ستمرارها لنظام احلماية الذي وفرته كل
من القوتني العظمتني حللفائهما يف املنطقة.
وقد وجدت بع�ض الدول العرب ّية ثمة فوائد من ا�ستثمار ال�صراع الأيديولوجي
ال�سوفيتي  -الأمريكي لبناء قدراتها الذاتية وتر�سيخ كيانها ،بينما مل تلتفت دول �أخرى
�إىل هذه الفر�صة التاريخية مف�ضلة االتكال على الأجنبي لتوفري احلماية ،ما �أوجد
حالة من التبعية ال فكاك منها .وقد حملت مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،و�إبان تفكك
االحتاد ال�سوفيتي ،مفاهيم و�شعارات عالية اخلطورة؛ كالعوملة ،و�ضرورة ن�شر العقيدة
الدميقراطية ،وخطاب �سيا�سي ي�ؤكد مبد�أ التدخل حلماية حقوق الإن�سان ،وتوفري
ف�ضاءات من احلرية والعدالة االجتماعية ،تزامن ًا مع �شيوع عقيدة احلرب الدولية على
«الإرهاب» التي قادت �إىل احتالل دول و�إ�سقاط �أنظمتها ال�سيا�سية ،كما ح�صل يف كل من
العراق وليبيا.
وبهذا جتلت ،وب�أو�ضح �صورة ،حالة مركبة من االنك�شاف والتهديد الأمني �ضمن
م�ستويني؛ �أحدهما داخلي ،متثل يف احلراك ال�شعبي املهدد لل�سلم املجتمعي واملطالب
بتغيري �أنظمة احلكم القائمة لف�سادها وا�ستبدادها ،وثانيهما خارجي ا�ستلته دول اجلوار
العربي لالنق�ضا�ض عليه واالنت�شار على امتداده اجلغرايف� ،أ�سوة
املرتب�صة بالإقليم
ّ
العربي
ب�إيران التي با�شرت متددها يف العراق بنية االنفتاح على باقي �أجزاء الوطن
ّ
انطالق َا من مبد�أ ت�صدير الثورة ،الذي �سيبقى نافذ ًا وفاع ًال.
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ر�أت دول اجلوار اجلغرايف يف حالة الفو�ضى التي تعي�شها املنطقة العرب ّية ،ب�شعوبها
و�أنظمتها ال�سيا�سية ،فر�صة نادرة ميكن ا�ستثمارها .فرتكيا ،و�أمام �ضيق هام�ش حركتها
وحمدودية خياراتها لالن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي ،وجدت يف املنطقة العرب ّية جما ًال
حيوي ًا وبدي ًال مالئم ًا وقادر ًا على ت�أمني غايات فعلها اال�سرتاتيجي� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا،
حلني توفر فر�صة ان�ضمامها �إىل االحتاد الأوروبي� ،إذ ارتفعت ن�سبة ا�ستثماراتها يف
املنطقة �إىل نحو  ،%35عام  ،2015/2014بعدما �شكلت ن�سبة  ،%17عام � .2008أما حجم
�صادراتها عام  2015/2014فقد بلغ زهاء  %40من جمموع �صادراتها اخلارجية� .إذ متثل
املنطقة العرب ّية ،يف املنظور الرتكي� ،سوق ًا �إ�ستثماري ًا وجتاري ًا ال ميكن اال�ستهانة به .ومن
ناحية �أخرى ،بد�أت تركيا تدرك حجم �أوزان ثقلها اال�سرتاتيجي يف املنطقة العرب ّية،
وال �سيما الدور الذي ت�ؤديه يف ال�ساحة العراقية والأزمة ال�سورية ،ما جعل بع�ض الدول
العرب ّية ،مثل ال�سعودية وقطر ،يرون فيها قوة �إقليمية ميكن اال�ستعانة بها يف مواجهة
تنامي النفوذ الإيراين� .أما طهران ،فقد وفرت لها الظروف الدولية ومعطيات الأو�ضاع
الإقليمية ،اله�شة وغري امل�ستقرة� ،سب ًال وممرات �آمنه للمبا�شرة بن�شر م�شروعها الطائفي،
مبتدئة بالعراق.
وتبع ًا لذلك؛ ف�إذا كان احلا�ضر ،بواقعة الراهن ،قد وفر �أر�ضية مالئمة ُتعني على
العربي ،عرب التوقع �أو التنب�ؤ مبا هو � ٍآت ،فثمة
بلورة ت�صورات ذهنية ال�ست�شراف امل�ستقبل
ّ
م�شاهد حتظى بن�صيب وافر من احل�ضور ،نذكر منها على �سبيل املثال:
 -1من املرجح �أن تكون ظاهرة ال�صراع ب�أبعادها الثالثية املركبة؛ �صراع �سني� -شيعي،
العربي ،طاملا
و�صراع عربي -كردي ،و�صراع قبلي -ع�شائري ،ال�سمة املالزمة للإقليم
ّ
ترتبط هذه الأمناط من ال�صراعات بعقائد و�أيديولوجيات متنافرة ،كانت وما تزال،
تعي�ش حالة خ�صومة تاريخية غري قابلة للم�ساومة ،وال ترت�ضي لنف�سها التعاي�ش مع
الآخر �إال باال�ستقالل الذاتي عن الإقليم� ،أو باال�ستحواذ الكامل عليه .واليبدو� ،ضمن
املدى الزمني املتو�سط على الأقل ،ما يب�شر �أو ي�ؤ�شر على وجود نوايا ح�سنة حتملها
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مكونات هذا ال�صراع لإجراء م�صاحلة تاريخية تغادر بها املا�ضي ،وتعود متعاي�شة
كمكونات �إجتماعية من�صهرة يف بوتقة الدولة الوطنية بوالئها وهويتها اجلامعة.
مبعنى �أن هذا النمط من ال�صراعات املمتدة عرب التاريخ ال يرت�ضي بو�ضع نهاية له �إال
مق�سم .على هذا ميكن القول� ،إن املعادلة الطائفية -العرقية،
بتفتيت ما هو جمز�أ �أو َّ
والهوية القبلية الع�شائرية� ،ستبقى احلاكمة لكل التفاعالت ال�سيا�سية يف املناطق التي
ترتعرع وتزدهر فيها.
 -2ا�ستمرار �سيناريو تفكيك الدولة الوطنية؛ والذي يعد النتيجة الطبيعية مل�شهد ا�ستمرار
حالة ال�صراع ويرتبط به� ،إذ بفعل الت�أثري املبا�شر لل�صراعات ،ال�سابق ذكرها ،يبدو
�أن الدولة الوطنية مر�شحة للتفكيك م�ستقب ًال ،ذلك �أن الدولة العرب ّية ،وعلى امتداد
العربي ،ال تخلو من واحدة من هذه ال�صراعات التفكيكية .و�إزاء جتذر عوامل
الإقليم
ّ
ال�صراع ،ب�أ�شكاله املختلفة ،وعدم رغبة �أطرافه بالتعاي�ش �ضمن �إطار م�ؤ�س�سي جامع،
ف�إن الدولة الوطنية ،احلا�ضنة لهذه املكونات االجتماعية املت�صارعة� ،ستذهب �إىل
م�سار التفكيك لتظهر كيانات جديدة� ،إما ب�صيغة دويالت� ،أو ب�صيغة الأقاليم يف دولة
فدرالية كحل نهائي� ،أو على الأقل يبدو �أنه مقبول ،لرت�ضية الأطراف املت�صارعة.
ومثل هذا ال�سيناريو ،املطالب بالدولة الفدرالية� ،آخذ التب�شري به كنموذج يف �سورية
والعراق وليبيا.
 -3التق�سيم على امل�ستوى اجليو� -سيا�سي للمنطقة؛ �إذ من املرجح ،يف �ضوء الأمناط
العربي جيو� -سيا�سي ًا �إىل ثالث دوائر ،ي�سهم كل
املتعددة لل�صراعات ،تق�سيم الإقليم
ّ
منها يف تفكيك الدولة .الدائرة الأوىل لها خ�صو�صية طائفية� ،أو يغلب عليها الطابع
العربي ،ولدينا فيها مناذج جاهزة هي العراق
الطائفي ،وهي اجلناح ال�شرقي للوطن
ّ
و�سورية ولبنان� ،أما الدائرة الثانية فلها خ�صو�صية عرقية ،ومنوذجها اجلاهز� ،أو
قيد الإن�شاء ،منطقة كرد�ستان يف العراق ،والتي يراد لها �أن متتد لت�شمل مناطق من
اجلنوب الرتكي و�صو ًال �إىل ال�شمال ال�سوري ،فيما من املرجح �أن تكون ال�صراعات يف
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الدائرة الثالثة متلونة ب�صيغة قبلية ع�شائرية ،ومناذجها املر�شحة هي ليبيا واجلزائر
واملغرب ،مع �ضرورة الأخذ باالعتبار �أن هذه النماذج من ال�صراعات ميكن �أن توجد
العربي.
يف �أجزاء �أخرى من الوطن
ّ
 -4ا�ستمرار ظاهرة التطرف الإ�سالمي؛ �إذ ثمة احتماالت قوية ت�شي ب�أن ي�سهم عامل
التطرف الإ�سالمي� ،أو الإ�سالم ال�سيا�سي ،يف حتديد مالمح ال�صورة امل�ستقبلية
للمنطقة ،انطالق ًا من كون الدين ميثل امل�صدر الرئي�س للأفكار والأيديولوجيات
املتعلقة بال�ش�أن ال�سيا�سي ويف جمتمعات عربية و�إ�سالمية .وبالتايل ،ويف ظل ا�ستمرار
هذه احلالة ،ال يبدو ثمة ما يب�شر بوجود حلول نهائية لهذا التحدي .وت�أ�سي�س ًا على
ذلك� ،ستبقى التيارات الإ�سالمية واجلماعات املتطرفة ،التي تتخذ من الإ�سالم
مرجع ًا لت�صوراتها ال�سيا�سية يف بناء الدولة ونظام احلكم فيها ،م�صدر تهديد دائم
العربي� ،إىل حد بعيد ،على قوة هذا العامل ،من
لها .فيما �سيتوقف م�ستقبل الوطن
ّ
ناحية ،وعلى قدرة الدولة يف كيفية حتديد واختيار �سبل التعامل معه ،من ناحية
�أخرى .وملا كان من اال�ستحالة الق�ضاء على الإ�سالم ال�سيا�سي ،ف�إن اخليار املطروح
هنا ،والذي ميكن الأخذ به على املدى البعيد� ،أن ال يتخذ الإ�سالم ال�سيا�سي من
التطرف و�أ�ساليب العنف والإرهاب منهج ًا له يف التعامل مع الآخر ،كما يقت�ضي الأمر
و�ضع ا�سرتاتيجية تتيح �إمكانية عالية لتكييفه والدفع به يف اجتاهات معتدلة ،و�أن
تكون الأحزاب الإ�سالمية �أحزاب و�سطية معتدلة� ،سلمية ومهادنة ،وقابلة للعمل يف
�أطر وم�ؤ�س�سات الدولة الدميقراطية .كما ميكن �أن يجري العمل على خلق قاعدة
اجتماعية ترف�ض التطرف الديني وتعمل على حماربتة ونبذ �أفكارة وممار�ساتة ،وهذا
ميكن حتقيقه من خالل جهد وطني م�شرتك ،ت�ساهم فيه النخب الفكرية املعتدلة
وم�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزة الإعالم فيها.
 -5من املرجح �أن ت�ؤدي كل من تركيا و�إيران �أدوار ًا متفاوتة ن�سبي ًا� ،إال �أنها فاعلة وم�ؤثرة
عربي ًا .فرتكيا بد�أت تطرح نف�سها كخيار ا�سرتاتيجي ميكن التعويل عليه باعتبارها
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قوة معادلة وموازنة لإيران بهدف احلد من نفوذها وامتدادها املتنامي يف املنطقة.
العربي املجال
وهي من ناحية �أخرى ،وكما �سبقت الإ�شارة ،جتد يف احليز اجلغرايف
ّ
احليوي لتحقيق �أهداف �سيا�ستها العليا ،بخا�صة يف ال�شقني ال�سيا�سي واالقت�صادي.
�أما �إيران ،فمن املرجح �أن تكون الدولة القائدة وامل�ؤثرة يف املعادلة اجليو�-سيا�سية
العربي ،وال �سيما يف منطقة اخلليج ،كما �ستبقى ملتزمة
ويف �أجزاء مهمة من الوطن
ّ
با�سرتاتيجيتها القائمة على ت�أمني م�شروعها الطائفي لن�شر عقيدة «الت�شيع» �ضمن
جمالها احليوي ،باعتباره ميثل �أولوية يف بنائها العقائدي ،معتمدة بذلك على
ركيزتني؛ الأوىل �سيا�سية تتخذ من مبد�أ ت�صدير الثورة �أ�سلوب ًا ومنهج ًا للعمل بهدف
تغيري الأنظمة ال�سيا�سية التي ال ت�ؤمن مببد�أ والية الفقيه .وملا كان هذا املطلب ي�صعب
ت�أمينه بو�سائل القوة الع�سكرية ،ف�إنها �ستعتمد على �أدوات وو�سائل القوة الناعمة
لتنفيذه ،وفق ما ن�صت عليه الوثيقة الع�شرينية ال�صادرة عام  2005لبناء ما ا�سمته
«بال�شرق الأو�سط الإ�سالمي» كبديل عن «ال�شرق الأو�سط اجلديد» ،والذي يعني ن�شر
«الت�شيع» وتثبيت �أركانة خالل العقدين القادمني ليكتمل ب�شكله النهائي عام .2025
ومن �أدوات القوة الناعمة التي �ستوظفها �إيران لإجناز هذا امل�شروع هي:
 -1تنظيم حمالت تب�شريية للتعريف باملذهب والعقيدة الإمامية.
� -2إقامة مراكز ثقافية يف البلدان العرب ّية والإ�سالمية ،وحتى يف الدول الأوروبية،
مهمتها التعاون والتبادل الثقايف من خالل امل�ؤ�س�سات اجلامعية ومراكز البحوث
والدرا�سات العلمية.
 -3ت�شجيع ال�سياحة الدينية و�إقامة مراكز جتارية مهمتها تبادل ال�سلع واملنتجات
ال�صناعية ،بهدف ت�شكيل قاعدة الحتاد اقت�صادي بني �إيران ودول املنطقة.
� -4إن�شاء برملان �إقليمي مهمته متثيل �شعوب املنطقة وت�أمني احتياجاتها ومعاجلة
ق�ضاياها املُلحة.
 -5اال�ستخدام املكثف لأدوات وتقنيات و�سائل الإعالم احلديثة ،مثل «الإنرتنت»
وو�سائط التوا�صل االجتماعي والقنوات الف�ضائية وغريها ،لن�شر عقيدة
«الت�شيع».
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 -6دعم وم�ساندة احلركات الإ�سالمية واجلماعات والقوى ال�سيا�سية املعار�ضة
العربي والإ�سالمي.
واملعادية حلكوماتها يف العاملني
ّ
ومن �ش�أن تلك الو�سائل خلق ب�ؤر وقواعد �شعبية من الأن�صار واملريدين وامل�ؤيدين
متهيد ًا لتغري الأنظمة ال�سيا�سية املعادية لطهران ،مقابل �إقامة �أنظمة حكم موالية لها
وفق النموذج الإيراين.
�أما الركيزة الثانية؛ فتتمثل يف بناء قوة ع�سكرية متفوقة ،ب�شقيها التقليدي
واال�سرتاتيجي ،لت�أمني �أعلى م�ستوى من احل�صانة الدفاعية والردع الفعال .ومن
املرجح �أن تتحول �إيران يف العقد القادم ،وبعد انتهاء �صالحية االتفاق النووي� ،إىل
قوة نووية ع�سكرية ،ويف حال حتقق هذا االحتمال ،ف�إن توازن القوى يف منطقة اخلليج
العربي �سي�ضحى خمت ًال ،تعمل �آليته ل�صالح �إيران لتكون القوة املتفوقة والقادرة على
ّ
فر�ض نفوذها وهيمنتها على بقية دول اخلليج العرب ّية.
العربي من منطقة م�صالح «حيوية»
 -6ثمة احتماالت قوية ترجح حت ّول منطقة اخلليج
ّ
للأمن القومي الأمريكي �إىل منطقة م�صالح «مهمة» .ويعزى مبعث هذا التحول،
يف املنظور الأمريكي للمنطقة� ،إىل عدة عوامل منها؛ حتول االهتمام الأمريكي �إىل
�شرق وجنوب �شرق �آ�سيا الذي يعترب وجود ال�صني فيها مقلق ًا ومثري ًا للجدل ،عدا
نزعة االبتعاد عن التورط يف م�شاكل املنطقة ب�سبب طبيعتها املعقدة ،حيث �ستبنى
اال�سرتاتيجية الأمريكية حيالها على مبد�أ اال�ستجابة الآنية� ،أو الظرفية ،ح�سب طبيعة
ودرجة حدة الأزمات فيها .ويف مقابل هذا التحول �ستلج�أ الدول العرب ّية الفاعلة
يف الأقليم �إىل ا�ستبدال الأمن امل�ؤ�س�سي ،الذي يفرت�ض �أن توفره اجلامعة العرب ّية
لأع�ضائها ،بالأمن التحالفي من خالل �سيا�سة املحاور والتحالفات العرب ّية ملواجهة
تهديدات م�شرتكة .ومن املحتمل �أن ت�شكل تلك ال�صيغة التحالفية م�ستقب ًال ال�ضامن
الرئي�س لأمن الدول املتحالفة ،وقد بو�شر بتطبيقها عرب التحالف الإ�سالمي والتحالف
اخلليجي -الرتكي -الأردين.
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ما العمل؟!
قد يطرح املرء ،غداة تقدمي تلك ال�سيناريوهات امل�ستقبلية� ،س�ؤا ًال م�شروع ًا مفاده؛
ما العمل؟
�إن طرح ال�س�ؤال ب�صيغة «ما العمل» ميلي التفكري بامل�ستقبل� ،أو مبعنى �أدق ،يدفع
للبحث يف تهيئة الو�سائل والأدوات املنا�سبة لبلوغه� ،إال �أن الو�سائل تبقى معطلة والأهداف
تظل م�ؤجلة ما مل تقرتن ب�إرادة �سيا�سية جادة وقادرة على تطويع الو�سائل و�صو ًال �إىل
الأهداف .وهنا يكمن جوهر الفعل اال�سرتاتيجي ومبتغاه ،مبعنى �إذا كان «العمل» �شك ًال
من �أ�شكال حماكاة امل�ستقبل والتطلع لبلوغه ،ف�إن هذا املطلب يفرت�ض توفر ثالثة دعائم
تتمثل يف؛ حتديد الهدف وت�أمني الوا�سطة لبلوغه وتوفر �إرادة �سيا�سية قادرة على توظيف
الو�سائط لتحقيق الأهداف .وي�أتي يف مقدمة اخلطوات على طريق العمل لولوج امل�ستقبل
واالرتقاء �إليه ،الت�سا�ؤل ،بفهم �أعمق ،عن كيفية بناء م�شروع عربي نه�ضوي؟
يف تقديرنا؛ يبقى هذا امل�شروع اخليار الأوفر حظ ًا باملقارنة مع البدائل الأخرى
التي جاءت بها الأحزاب والتيارات الفكرية ،على اختالف �أنواعها .ويبد�أ خط ال�شروع
يف �إنطالق امل�شروع� ،أو ًال؛ ب�إعادة بناء الدولة القطرية القائمة على �أ�سا�س الفهم العميق
والإميان الكامل مبعنى املواطنة واالنتماء والوالء للوطن ،وان�صراف اجلهد الوطني
الر�سمي وال�شعبي لتحقيق ال�سلم االجتماعي بني كل املكونات ال�سيا�سية واالجتماعية
وتياراتها الفكرية ،والعمل على حماية التنوع الثقايف يف الأمة واعتباره عامل �إغناء للثقافة
العرب ّية ينبغي ا�ستثماره ،ولي�س عامل انق�سام وتهديد ينبغي و�أده مبزاعم زائفة ،كاحلفاظ
على لحُ مة املجتمع ووحدته الثقافية.
وثاني َا؛ التجديد احل�ضاري ،باتباع منوذج نه�ضوي تن�صهر فيه قيم احلداثه
والأ�صالة مع ًا ،باعتبار �أن هذا النموذج يعد و�سيلة لإطالق ديناميات التقدم والتجدد
يف البنية االجتماعية والثقافية واالقت�صادية ،وعلى النحو الذي ي�ؤهلنا للحاق بغرينا من
الأمم املعا�صرة ،ويحفظ لنا خ�صو�صيتنا الثقافية والقيمية.
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العربي امل�شرتك.
�أما ثالث ًا؛ فيتمثل يف الإقرتاب من ال�صيغ الوحدوية للعمل
ّ
ومع الإقرار بال�صعوبات البالغة يف هذا امليدان لإجناز م�شروع الوحدة العرب ّية� ،إال
العربي .وجتدر
�أن �أي �صيغة احتادية تعد �ضرورة ا�سرتاتيجية لإجناح امل�شروع النه�ضوي
ّ
طرية الوطنية كلما �أحرزت تقدم ًا يف توحيد كيانها الوطني
الإ�شارة هنا �إىل �أن الدولة ال ُق ِ
وحتقيق التنمية االقت�صادية والتوزيع العادل للرثوة وبناء �أ�س�س احلياة الدميقراطية،
ومتكنت من احلفاظ على �أمنها الوطني وتنمية قدراتها الدفاعية وح�صانتها الوطنية ،كلما
توافرت مل�شروع النه�ضة العرب ّية بنيته التحتية ال�ضرورية .ويرتبط بهذا القول� ،أي�ض ًا ،كلما
جنحت الدولة الوطنية يف حتقيق االندماج االجتماعي الداخلي بني اجلماعات املختلفة
واملكونة للكيان ،و�أجنزت م�ستلزمات تنميتها االقت�صادية ،كلما اقرتبت من حتقيق ال�صيغ
االحتادية على اختالف درجاتها ،و�إن مل ت�صل �إىل م�ستوى ال�صيغة االندماجية الذي
يعد هدف ًا ا�سرتاتيجي ًا م�ستقبلي ًا .هذا ف�ض ًال عن توفري م�ستلزمات �أخرى ،كالدميقراطية
امللتزمة والتنمية االقت�صادية املقتدرة ،ودور القوى ال�سيا�سية الوطنية امل�س�ؤولة واجلادة.
ويف كل الأحوال؛ ف�إن �إجناز �أي م�شروع نه�ضوي ح�ضاري عربي ،مهما كانت
منطلقاته الفكرية ومرتكزاته املو�ضوعية ،يبقى رهني الإرادة ال�شعبية وقيادتها ال�سيا�سية
يف حتديد خياراتها اال�سرتاتيجية ل�صناعة املكانة يف م�ستقبل نتطلع �إليه جميع ًا.
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()3
العربي
حقوق الإن�سان؛ الأقليات يف الوطن
ّ
دة .هناء ال�صديق القالل

*

(((

مقدمة
ت�شهد املنطقة العرب ّية تراجع ًا حيال احرتام حقوق الإن�سان ،و�سط ارتفاع حالة
اال�ضطراب ال�سيا�سي واالجتماعي وامل�ؤ�س�سي ،التي انعك�ست على منظومة حقوق الإن�سان
برمتها ،حيث �إن حماولة �إجراء مقارنة ب�سيطة لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف الدول العرب ّية،
وال �سيما تلك التي ت�شهد حتو ًال دميقراطي ًا ،ت�شي مبنحى عدم �ضمان حمايتها و�صون
مفا�صلها.
وعلى الرغم من اجلهود التي بذلت للعمل على التوعية والتثقيف حلقوق الإن�سان
ون�شر ثقافتها� ،إال �أنها مل ت�شكل احلا�ضنة احلقيقية ل�ضمان تقييم املمار�سة ال�سيا�سية
وتبيان االنتهاكات من عدمها ،بل �ضغطت املمار�سات ال�سيا�سية على ال�صوت احلقوقي،
منتجة �أحد التحديات الوازنة.
وقد �شكلت م�س�ألة حماية حقوق الإن�سان يف اخلربات الدولية �أو جتارب الدول
التي حتولت نحو الدميقراطية ،مثل �أوروبا ال�شرقية ،الوعاء احلقيقي لعملية التحول،
حيث كانت معايري حقوق الإن�سان مبثابة معيار احلكم والف�صل يف بيان مدى �شرعية تلك
املمار�سات.

العربي.
* باحثة و�أ�ستاذة جامعية ،وزيرة �سابقة في ليبيا ،ع�ضو منتدى الفكر
ّ
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�أدت ه�شا�شة امل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،وغياب امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية بحقوق
الإن�سان ،و�ضعف القدرة على �صياغة منوذج وطني للعدالة االنتقالية ،وما تزال� ،إىل
ازدياد حاالت االنتهاك والنزاعات امل�سلحة الداخلية والعودة �إىل االنتماء الأويل والعرقي
والطائفي ،تزامن ًا مع �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش» على م�ساحات من
الأرا�ضي العراقية وال�سورية ،قبيل انكفاء �أجزاء منها من يد هيمنته ،بالإ�ضافة �إىل
انت�شار الإرهاب يف العامل ،مبا ي�ؤثر ب�شكل كبري على حقوق الأقليات يف املنطقة ،الأمر
الذي �سينجم عنه ارتفاع وترية الإ�ضطراب وعدم اال�ستقرار يف املنطقة ،ما مل يتم و�ضع
خطة ا�سرتاتيجية ،يف املرحلة القادمة ،تقوم على تقوية منظومة حقوق الإن�سان وحماية
الأقليات و�إيجاد التوازن بني الأمن القومي وحماية احلقوق الإن�سانية.
التدخل اخلارجي وانتهاك حقوق الإن�سان
ت�شكل منظومة حقوق الإن�سان ال�ضحية الأكرث ت�ضرر ًا من مثالب احلروب
وال�صراعات والأزمات الأهلية ،امل�ستعرة تاريخي ًا حتى اليوم ،يف البيئات املحلية والإقليمية
العرب ّية ،واملتداخلة مع مفاعيل �أطراف خارجية ،متمايزة ،ورمبا مت�ضادة� ،ضمن مناخات
عدم اال�ستقرار والأمن يف املنطقة.
العربي؛ وذلك
وال تختلف التجربة الليبية عن �سواها من ب�ؤر اال�ضطراب يف الوطن
ّ
عند توازي مواطن االنق�سامات الداخلية مع التدخالت الدولية والإقليمية املتعددة ،مولد ًا
ثالث حكومات وبرملانني يف بلد منق�سم وعر�ضة لتدخل خارجي يف كل املناطق الليبية،
حيث هناك ثالث واليات يف ليبيا؛ والية طرابل�س ووالية برقة ووالية فزان ،تعرتي كل منها
تق�سيمات �أيديولوجية وقبلية ،م�ضاف ًا �إليها تدخالت خارجية ،من عدد من الدول العرب ّية
الإقليمية املت�ضادة� ،ضمن �صورة فو�ضوية مدعاة للتوتر الدائم ،بينما يعد ملف حقوق
الإن�سان �أول ملف يتم انتهاكه ،حتت ذريعة م�سعى كل كتلة �أو جماعة حلماية الوطن،
مما ي�ؤدي �إىل عدم التعامل معه بطريقة �سليمة ،الأمر الذي ي�سمح بالتدخالت الدولية
والإقليمية ،وفق ًا مل�صاحلها االقت�صادية وال�سيا�سية اخلا�صة ،والتالعب ب�أمن الوطن
و�إدخاله يف دهاليز االنف�صال.
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وال ينف�صم تناول ملف حقوق الإن�سان عن حق املواطنة ،مبا يدخل يف هذا الإطار
احلديث عن حقوق اجلماعات الثقافية ،حيث هناك يف املنطقة العرب ّية ،كما يف �ساحات
العامل ،اختالفات يف اللغة والعرق واللون والدين� ،إال �أن ردود الفعل جتاه «التنوع الثقايف»
واالختالف يتخذ ال�صبغة النمطية� ،سواء فيما يتعلق بحقوق الإن�سان �أو مبد�أ املواطنة� ،إذ
نتيجة اخلوف من التدخل اخلارجي ومن انف�صال الأقليات ،حتت ذريعة حماية الوطن
و�صون هوية الدولة ،يتم اللجوء �إىل القمع وانتهاك حقوق الإن�سان ،وهو نف�سه املنفذ املريح
وال�سهل للتدخالت الدولية والإقليمية وللفنت املحلية.
وللمكونات الثقافية انتماءات دينية ،ومنها مذهبية؛ فمن املعروف �أن غالبية �سكان
الدول العرب ّية يدينون بالديانة الإ�سالمية ،بحيث حتوي الدول العرب ّية على ما ن�سبته %20
من م�سلمي العامل� ،إال �أن اخلوف من الآخر يجعلنا دوم ًا عر�ضة لثيمة �ضعف القدرة
على حماية حقوق الإن�سان� ،أ�سوة مبا حدث يف بع�ض الدول الغربية ،مثل الدامنارك،
عند ن�شر �صور م�سيئة للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،وللرموز الدينية� ،أو لدى تعميم
«التطرف» و«الإرهاب» على كل امل�سلمني الذين يتبعون الدين الإ�سالمي ،وذلك حتت باب
حرية التعبري التي يجب عدم امل�سا�س بها� ،إال �أن الإ�شكالية تكمن يف عدم التعامل مع
تلك الإ�شكالية بطريقة حتمي حقوق امل�سلمني وحتمي الرموز الدينية ،على الرغم من
�إمكانية ا�ستخدام منظومة القانون الدويل والإن�ساين �أو االتفاقيات الدولية التي ت�ساعد
يف حتويل هذه الق�ضية ل�صالح امل�سلمني بد ًال من حتويلهم �إىل جمرمني ،بحيث يقف العامل
العربي وكل من يتبنى عدالة الق�ضية وحقوق الإن�سان يف وجه دولة الدامنارك
الإ�سالمي
ّ
ال�صغرية ،بد ًال من �أن تكون الأخرية �ضد املكون الإ�سالمي ،حيث تن�ص املادة ( )19من
االتفاق الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية على حرية التعبري ،بينما تتحدث املادة ( )20منه
على �أن «حرية التعبري ال يجب �أن يرتتب عليها العنف �ضد �أقليات� ،سواء كانت دينية �أو
عرقية �أو غريها» ،غري �أن ذلك مل يحدث.
�إن احرتام منظومة حقوق الإن�سان ونفاذ تطبيقها تعترب الطريقة الوحيدة حلماية
الدولة من تدخل الآخرين فيها ،و�صد حماوالت تفتيتها �أو �إي�صالها �إىل نذر االنف�صال.
على غرار ما يحدث يف ال�ساحة الليبية اليوم ،عرب التغلغل من منافذ ملفي حقوق الإن�سان
وحق املواطنة وا�ستغاللهما طيلة الوقت �ضد من يريد ليبيا دولة ،ب�صرف النظر عن نظام
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احلكم فيها� ،سواء �أكان فدرالي ًا �أم غري ذلك ،مع الإدراك ب�صعوبة طرح هذا املو�ضوع
على الطاولة ،حيث يكت�سب ح�سا�سية خا�صة يف املنطقة ،ما ي�ستوجب تناوله بكثري من
احلذر جتنب ًا لتنديد �أو ا�ستياء البع�ض �أو جتاوز اخلطوط احلمراء بالن�سبة �إليهم.
ومن ذلك؛ ي�ؤدي التعامل الإيجابي مع ملف حقوق الإن�سان ،واحرتام الكرامة
والقيمة الإن�سانية ،واحرتام حق املواطنة ،ومتكني خمتلف املكونات الثقافية املجتمعية من
حق املواطنة ،وبالتايل امل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف مفا�صل الدولة،
�إىل احلد من التدخل الدويل يف ال�ساحة الوطنية ،و�صد م�ساعي �سيطرتها وهيمنتها
عليها ،عرب تلك امللفات ،متاث ًال مع احلا�صل اليوم يف ليبيا ،التي يبلغ عدد �سكانها زهاء
�ستة ماليني ن�سمة %95 ،منهم ُ�س َّنة من �أتباع املذهب املالكي� ،إال �أن التق�سيمات الداخلية
والتدخالت اخلارجية �أوجدت يف ال�ساحة الليبية التنظيمات امل�سلحة املتطرفة ،مثل
«القاعدة» و«داع�ش» ،مما �أ�سفر عن انتهاك الأمن الوطني القومي ،ولكن لو مت احرتام
ملف حقوق الإن�سان ومبد�أ املواطنة للجميع ،قد ال ي�صار حينها �إىل منع التدخل اخلارجي،
الذي ال يتوقف على ليبيا وحدها ،بل تعاين منه املنطقة كلها� ،إال �أنه �سي�ساعد على اخلروج
من ردات الفعل النمطية حلماية الوطن ،من خالل حماية حقوق الإن�سان وحق املواطنة
لأجل بناء الأمة التي يتم فيها �صون كرامة الإن�سان وحتقيق مواطنته الفاعلة وتفعيل
االندماج املجتمعي ملختلف املكونات وال�شرائح املجتمعية ،و�صو ًال �إىل جعل االنتماء والوالء
للدولة وحدها.
�إن الفي�صل احلا�سم للو�ضع املتوقع خالل ال�سنوات الت�سع القادمة هو قرار يتم اتخاذه
اليوم ،حول �إما احرتام حقوق الإن�سان وحق املواطنة ،والذي �سيرتتب عليه الدميقراطية
واحلكم الر�شيد و�سيادة القانون ،وبالتايل �ستكون النتائج خمتلفة ،مقابل الأخذ بردات
الفعل النمطية التي قد ت�ؤدي �إىل النزاعات الأهلية وال�صراعات ونذر التفتيت والتق�سيم،
التي يتجاوز ت�أثريها ال�ساحة املحلية �صوب ن�شوب التوتر وعدم اال�ستقرار يف �ساحات
العربي.
�أخرى من الوطن
ّ
- 52 -

الباب الثاين
التح ّول الدميقراطي
الف�ساد واحلاكمية الر�شيدة
االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة

كلمة رئي�س اجلل�سة الثانية
د� .صباح يا�سني

*
(((

العربي ،وا�ست�شراف م�ستقبله،
لي�س �سه ًال �أن نبد�أ احلديث عن �أو�ضاع الوطن
ّ
من دون ا�ستكمال بناء دائرة الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية الراهنة ،وبعدما حدثت
واحتدمت �صراعات ونزاعات ،وخلقت خيبات وتداعيات ،من ال�صعب التكهن ب�آثارها
ونتائجها.
ويف خ�ضم كل ذلك؛ تتالقى عوامل االن�سداد واالنكفاء يف م�سار البحث عن احللول،
مبوازاة حالة «ال�سيولة» املتمثلة باخللل الوا�ضح على م�ستوى �صناعة القرار لدى النخب
العربي عموم ًا.
العرب ّية و�صداه يف مراكز �صناعة القرار
ّ
و�إذا كان من املبكر احلكم على ما جرى ويجري دون �أن نرى يف الأفق ،اعتقاد ًا �أو
تفا�ؤ ًال� ،سراب ًا يلوح حلل منتظر �أو �أم ًال معلق ًا على �سارية ناه�ضة و�سط الركام ،يف �صحوة
م�ستندة على �أمل �إيقاف النزيف وجمع ما تبقى ملوا�صلة امل�سرية.

* المدير ال�سابق لمركز درا�سات الوحدة العرب ّية -بيروت� ،سفير �سابق للعراق.
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والعرب اليوم لي�سوا بوهم االنغما�س يف مقوالت ع�صر النه�ضة والتحديث ،ولكنهم،
�أي�ض ًا ،مل يفقدوا بو�صلة امل�سرية �إىل �أفق �آخر ،وهنا يغدو احلديث عن ا�ست�شراف امل�ستقبل،
بل ومن �أجل الإم�ساك بتلك الفر�صة عرب �صناعة الأدوات ولي�س ا�ستعارتها .وهذه الق�ضية
دون �شك لي�ست على مقايي�س ع�صر االنكفاء والرتاجع ،و�إمنا ،وحني تع�صف الأفكار كما
اليوم يف هذه الندوة ،تغدو عم ًال فكري ًا على قدر كبري من امل�س�ؤولية التاريخية والأهمية
القومية ،عم ًال مب�ستوى حق الأمة يف احلياة الكرمية مثل غريها من الأمم.
ومن نافل القول� ،أن الأمة العرب ّية ،وبيئتها ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
متر اليوم بامتحان �صعب وبالغ التعقيد ،وتخو�ض غمار معركة ال داللة ،يف املنظور القريب،
على �أبعادها ونتائجها على م�ستوى ال�سيادة الوطنية �أو �إجناز الربامج التنموية لرفع
العربي و�ضمان الرفاهية والأمن للأجيال القادمة ،هذا االمتحان ال
م�ستوى حياة الإن�سان
ّ
ميكن �إجناز ا�شرتاطته دون �أن تتوىل النخب العرب ّية م�س�ؤوليتها يف قيادة عملية التغيري،
ويف املقدمة من ذلك حتديد مالمح الطريق نحو عملية النهو�ض وا�ست�شراف امل�ستقبل
واجتاهاته.
ولي�س العربة يف ا�ستذكار تلك املحاوالت امل�شحونة بالأمل ،وامل�سكونة باحللم
العربي ب�إجناز الوحدة العرب ّية التي بد�أت مع بوادر بناء الدولة العرب ّية امل�ستقلة مطلع
ّ
القرن املا�ضي ،ورافقت خطوة ت�أ�سي�س جامعة الدول العرب ّية يف العقد الرابع من القرن
املا�ضي ،و�إطالق �أوىل الأفكار والربامج لبناء �سوق عربية م�شرتكة جتمع بني �أطراف
العربي �إىل املحيط الأطل�سي على قاعدة امل�صالح االقت�صادية
البلدان العرب ّية من اخلليج
ّ
امل�شرتكة كطريق لبناء الوحدة ال�سيا�سية املن�شودة ،بل العربة اليوم كيف ن�ستعيد تلك
العربي نحو بناء تنمية �إن�سانية م�ستدامة ،ت�ستفيد من
الروحية لن�ضم حزمة اجلهد
ّ
جتارب املا�ضي وجتارب الآخرين يف التكتالت القارية التي ت�ضامنت يف �إطار قا�سم
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م�شرتك ،هو امل�صلحة االقت�صادية ،م�صلحة عابرة لكل التناق�ضات والتقاطعات التي
ع�صفت بها وبالعامل �أ�سره ،وما تزال حتى اليوم.
�إن الق�سم الأول من هذه الندوة تناول املو�ضوع املعرو�ض يف حمور ا�ست�شراف �أو�ضاع
العربي ،وهو حمور مير من
الأمة العرب ّية من حمور احلالة ال�سيا�سية القائمة يف الوطن
ّ
خالل نفق طويل ومتعرج من الآمال واخليبات مع ًا ،ولكنه ات�سم مع ذلك بتفا�ؤل م�ستند على
قاعدة امل�شرتكات التي جتمع الأمة وت�ضعها يف مواجهة حتديات كبرية ال ميكن جتاوزها،
�إال من خالل عمل قومي م�شرتك جامع ،فكان املنظور اجلامع هو اخليار الوحيد املطروح
العربي.
يف االحتكام �إىل احلاكمية وال�شفافية وبناء �أ�س�س العدالة والدميقراطية يف املجتمع
ّ
وهنا يغدو حمور «االقت�صاد والتنمية الب�شرية امل�ستدامة» عم ًال م�ؤطر ًا ومكم ًال
لكل عمل عربي جمعي وم�ستقبلي ،ويف جوانبة املتفاعلة الفكرية وال�سيا�سية ،من �أجل
اخلروج من امل�أزق الراهن ،باالعتماد على القوة الذاتية واملوارد الب�شرية واملادية املتوفرة
العربي ،وبناء الت�صورات القائمة على الدرا�سة املعمقة والعملية لتفعيل
يف م�ساحة الوطن
ّ
الإمكانات العرب ّية يف �إطار تر�سيخ التكامل االقت�صادي وا�ستثمار الرثوات العرب ّية على
طريق �إجناز م�ستهدفات البناء والنهو�ض احل�ضاري املن�شود.
�إن �أخطر ما ميكن �أن يواجه احلالة العرب ّية ،اليوم ،هو اال�ست�سالم �أمام حالة
االن�سداد واالنكفاء يف مواجهة حالة اال�صطراع الداخلي ،والذي مهد لتدخالت خارجية
متنوعة الأ�شكال والأ�ساليب ،وهي يف حقيقتها ا�ستدارة لذات الظروف التي عا�شها الوطن
العربي قبل احلرب العاملية الأوىل ،تلك الظروف التي ا�ستبدلت اال�ستعمار با�ستعمار �آخر،
ّ
وغريت من مالمح وتقاطعات ومناطق النفوذ بني الدول الكربى ،وهنا ت�صبح الأفكار
اخلالقة للخروج من هذا امل�أزق الت�أريخي رافعة لتحوالت جذرية على طريق �إنقاذ الأمة
من الواقع املر الذي تعي�شه اليوم ،و�إجناز عملية التجديد والتحديث على كل امل�ستويات.
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العربي وحتوالته و�آفاقة ،ومن ُخطى
فهل �سنجد يف احلديث عن م�سار االقت�صاد
ّ
م�أمولة يف بناء اقت�صاد عربي ناه�ض ،ور�سم مالمح تنمية ب�شرية م�ستدامة عربية �شاملة،
�أم ًال وغاية ن�سعى ،نحن العرب جمتمعني ،ولي�س متفرقني ومتخا�صمني ،نحو جت�سيدهما
اليوم ولي�س غد ًا ،وقبل �أن ت�ضيع علينا الفر�صة ،والزمن من حولنا يقدم لنا مناذج لأمم
و�شعوب تنه�ض وت�سرع اخلطى نحو غدها الأف�ضل دون توقف ،وال ميكن �أن نبقى نحن يف
موقع املتفرج ،وتهرب من �أمامنا الفر�صة التاريخية التي قد ي�صعب الإم�ساك بها ثانية.
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()1
العربي
م�ستقبل التح ّول الدميقراطي يف العامل
ّ
واملحددات احلاكمة حتى عام 2025
�أ .جواد احلمد

*
(((

مقدمة
تتناول الورقة ،ب�صفتها بحث ًا نقا�شي ًا ،م�س�ألة الفر�ضيات الأ�سا�سية للتحول
الدميقراطي ،وتتحدث عن املحددات احلاكمة له ،توازي ًا مع طرح الت�سا�ؤالت املتعلقة
العربي و�أثرها على التحول ،بدرجات
بالثقافة الدميقراطية ،و�أمناط اال�ستبداد يف العامل
ّ
العربي منذ العام  1991حتى
متفاوتة ،عرب ا�ستالل حمطات جتربة التحول الدميقراطي
ّ
.2016
العربي» نحو م�ستقبل
وتعمد الورقة �إىل درا�سة م�ؤ�شرات م�ؤثرة من جتربة «الربيع
ّ
التحول ،من خالل تناول الأطراف الفاعلة وامكانات اتفاقها على التحوالت الدميقراطية
والأ�س�س املتوافق حولها ،ممثلة يف الأحزاب والنخب احلاكمة والقوى االجتماعية
والأطراف الإقليمية والدولية ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل قراءة مرحلة االنقالب على
العربي ،وتبيان م�ؤ�شرات
«الربيع» والتحول الدميقراطي و�آثارها املدمرة على العامل
ّ
العربي» ،و�إن ب�أمناط و�أ�شكال ،ورمبا� ،أطراف خمتلفة.
حتولها ثانية �إىل م�سار «الربيع
ّ

العربي.
* مدير عام مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بالأردن ،ع�ضو منتدى الفكر
ّ
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وتتوقف الورقة عند فر�ص امل�صاحلات التاريخية وحتدياتها نحو بناء توافق
جمتمعي يختار امل�سار الدميقراطي ح ًال جمعي ًا لتحقيق اال�ستقرار والتنمية عرب التحول
الدميقراطي ونبذ العنف وبناء ال�سلم االجتماعي ،ف�ض ًال عن بحث مدى �إمكانية حتققها،
بو�صفها متطلبات جناح عملية التحول الدميقراطي .كما تتناول االجتاهات املتوقعة
للتحول ،و�إمكانية �صناعة منوذج هجني ) )HYBRIDمن الدميقراطية والبريوقراطية
يف هذه الأنظمة.
�أو ًال :مدخل مفاهيمي
مفهوم «التحول الدميقراطي»
يق�صد بعملية «التحول الدميقراطي» يف هذه الورقة؛ «مدى حتقيق امل�شاركة ال�شعبية
يف القرار بالدولة وتطوير امل�ؤ�س�سات الأ�سا�سية �صانعة القرار ،والقدرة املتنامية للمجتمع
والدولة على ا�ستيعاب متطلبات العملية والتجاوب معها بالو�سائل ال�سلمية .وتتمثل �أهم
مظاهرها يف تنامي الأحزاب ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع الأهلية ،واعتماد االنتخابات
النيابية والبلدية �أ�سا�س ًا لالختيار القيادي يف الدولة ،وحماية احلريات العامة ،والتعديالت
الد�ستورية احلاكمة لف�صل ال�سلطات وحتديد ال�صالحيات بدقة بني خمتلف امل�ؤ�س�سات».
مفهوم التنب�ؤ حتى 2025
و ُيق�صد به« :حماولة ا�ستخدام املعايري القيا�سية يف حتوالت الر�أي العام وتوازن
القوى ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،القطرية والقومية والإقليمية والدولية ،يف
العربي ،واجتاهاتها احلاكمة خالل الفرتة � ،2025-2016آخذ ًا بعني االعتبار
العامل
ّ
نظريات الدرا�سات امل�ستقبلية والتحليل ال�سيا�سي امل�ستند �إىل معادلة احلراك التاريخي
للمتغريات ،والقدرات والإمكانات احلاملة لعملية التحول الدميقراطي ،وقدرة املجتمع
على حمايتها وا�ستثمارها يف كل مرحلة».
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العربي
ثانياً :حمطات فارقة يف التحول الدميقراطي بالعامل
ّ
التحول الدميقراطي يف �أوروبا ال�شرقية وانتهاء حرب اخلليج الثانية عام 1991
لقد �صحب التحول الدميقراطي الكبري يف �أوروبا ال�شرقية حتوالت عاملية و�إقليمية
العربي ،فيما �أدت حرب اخلليج الثانية * �إىل نتائج
�ألقت بتداعياتها الثقيلة على العامل
ّ
فادحة غريت موازين القوى باملنطقة و�أثرت يف جغرافيتها ال�سيا�سية ،ب�إ�ضعاف العراق
وتزايد الوجود الع�سكري الغربي يف املنطقة ،وحدوث االنق�سام املجتمعي ب�سبب املواقف
العرب ّية املتباينة من غزو العراق للكويت ،عام  ،1990واحلرب الأمريكية �ضده لإخراجه
من املعادلة العرب ّية وتدمري قواته داخل �أرا�ضيه ،عام  ،1991وما حمله ذلك من �إ�شكاليات
للأنظمة مع �شعوبها ،من جهة ،واكت�شاف حتدي بناء موقف عربي �شعبي �أو ر�سمي موحد
�إزاء �أزمة داخلية �أو حيال تدخالت �أجنبية على حد �سواء ،من جهة ثانية.
(((

اجتاه ت�شجيع الدميقراطية ملواجهة اجلماعات الإرهابية ()2003 -2002
ت�صاعدت اجتاهات ت�شجيع التحول الدميقراطي ملواجهة التطرف والإرهاب عقب
�أحداث � 11أيلول (�سبتمرب)  2001يف الواليات املتحدة وما �صحبها من حرب عاملية على
الإرهاب ،و�إطالق عدد من املبادرات الرامية �إىل حتول �سيا�سي للم�شاركة ال�سيا�سية
العربي ،والتي �شملت� ،أي�ض ًا ،ح�سب النظرة
ال�شعبية وخو�ض االنتخابات يف العامل
ّ
الأمريكية املعلنة ،احتالل العراق و�أفغان�ستان لبناء النموذج الدميقراطي عملي ًا وليكون
العربي.
منطلق ًا لتحول كبري يف العامل
ّ
م�شروع «ال�شرق الأو�سط الكبري» للدول الكربى وت�شجيع التحول الدميقراطي 2004
لقد تبلور التفكري الأمريكي والغربي بتبني ما عرف «بال�شرق الأو�سط الكبري» عرب
مبادرة حمددة ت�أطرت يف اجتماع الدول ال�صناعية الثمانية « * »G8يف حزيران (يونيو)
العربي.
 ،2004وما حملته من تداعيات خمتلفة على التحول الدميقراطي يف العامل
ّ
(((

* حرب الخليج الثانية �أو عملية «عا�صفة ال�صحراء» ،وقعت من  17كانون الثاني (يناير) حتى � 28شباط
(فبراير) ( .1991المحرر)
* «مجموعة الدول ال�صناعية الثمانية» ت�ضم الدول ال�صناعية الكبرى في العالم� .أع�ضا�ؤها هم :الواليات
المتحدة الأمريكية ،اليابان� ،ألمانيا ،رو�سيا� ،إيطاليا ،المملكة المتحدة ،فرن�سا ،وكندا( .المحرر).
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الأزمة الدولية والرتاجع عن دعم التحول الدميقراطي 2008
وهي املرحلة التي �شهدت حتو ًال يف �أولويات الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا،
وال �سيما بعد تفاقم الأزمة املالية الدولية وتزايد التحديات الأمنية ،والتي مثلت مرحلة
تراجع عن دعم عملية التحول الدميقراطي �صوب االهتمام ،بد ًال من ذلك ،مبلف حقوق
الإن�سان وعملية التحديث ،مقابل تنامي حاجة الغرب للأنظمة البريوقراطية التقليدية
يف العمليات الأمنية الدولية الإقليمية والدولية ،ما �أثر على غياب املظلة الدولية امل�شجعة
لتحول النخب احلاكمة �إىل نظريات ال�شراكة ال�سيا�سية ،وت�سبب يف ا�ستعادة عدد منها
نهجه ال�سابق يف القمع واال�ستبداد ،بل وبتزوير االنتخابات ،كما ح�صل يف كل من اليمن
وم�صر مث ًال ودول �أخرى خالل عامي .2010 -2009
العربي» ()2013 -2011
مرحلة «الربيع
ّ
العربي� ،أ�سا�سها
وهي املرحلة التي �شهدت حتوالت دراماتيكية يف النظام ال�سيا�سي
ّ
�سقوط بع�ض الأنظمة ودخول دول �أخرى يف �أتون احلرب الأهلية ،والتي كان من دوافعها
وعواملها الأ�سا�سية تراجع عملية التحول الدميقراطي التي كانت جارية ببطء يف العامل
العربي ،و�ضعف الدعم الدويل لها ،وتنامي روح اال�ستبداد والقمع لدى عدد من الأنظمة
ّ
العرب ّية ،بخا�صة يف كل من م�صر وتون�س وليبيا و�سورية واليمن ،ولئن ت�أثرت ب�شكل كبري
كل من الأردن واملغرب ك�أنظمة ملكية غري �أنهما خرجتا من املرحلة الأوىل «للربيع» ب�سالم.
لقد حققت هذه املرحلة من�سوب ًا ال ب�أ�س به من �أهدافها املتعلقة بتحريك فكرة
احلكم الدميقراطي ،ورف�ض اال�ستبداد ،واملطالبة باحلريات العامة ،وتراجع اخلوف من
ال�سلطة القاهرة بالقوة ،وتنامي احلقوق املطلبية وت�أثريها على الأداء املجتمعي ،وتفاعل
املجتمع مع احلراكات ال�شعبية الإقليمية املحيطة ،و«الت�شبيك» العالئقي املتبادل بني
م�ؤ�س�سات املجتمع الأهلي العرب ّية ،ومع �أقرانها يف العامل ،وتعزيز دور ال�شباب يف الت�أثري
على التحول الدميقراطي ،وتنامي اجتاهات املجتمع املتجددة نحو اعتبار الو�صول �إىل
احلريات والدميقراطية هدف ًا جمعي ًا.
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فيما بلورت هذه املرحلة قدرة املعار�ضة ال�سيا�سية على حتريك ال�شارع عندما
تتوحد �شعاراتها الوطنية والقومية بالطرق ال�سلمية ،كما ك�شفت عجز �أدوات القهر والقمع
عن حتقيق اال�ستقرار لأي نظام ،كما يف �سورية والعراق وليبيا واليمن ،و�أن التعاي�ش
املخرج الوحيد ،والذي ما زال خيار ًا وطني ًا مقبو ًال وي�سعى �إليه الكثريون .وبذلك ف�إن
مرحلة «الربيع» و�إن �شكلت �سقف ًا عالي ًا للمطالب ال�شعبية �ضاق به الزمن ،غري �أنها غيرَّ ت
ال�سيكولوجيا املجتمعية جتاه احلريات والدميقراطية والقدرة ال�شعبية على حتقيق الإرادة
الوطنية بالتغيري.
العربي» واحلروب الأهلية ()2015-2013
مرحلة االنقالب على «الربيع
ّ
وهي املرحلة التي مثلت انقالب ًا دموي ًا على عملية التحول الدميقراطي الأو�سع التي
العربي» ،2013-2011 ،حيث كان اجلي�ش والأمن طرف ًا �أ�سا�سي ًا
�شهدتها مرحلة «الربيع
ّ
فاع ًال فيها ،مما جر البالد �إىل �أتون حروب �أهلية دامية �سمحت بتدخالت �أجنبية وا�سعة،
و�أنتجت دو ًال فا�شلة و�أخرى تعي�ش يف بحور من الدماء ،بد ًال من االنتقال ال�سلمي لل�سلطة
تعط هذه الأطراف علميات التحول الدميقراطي
وفق �شراكة وطنية كاملة ،حيث مل ِ
اجلارية يف «الربيع» فر�صة كافية لإعادة بناء النظام ال�سيا�سي وجتربة احلياة اجلديدة
لعملية التحول الأ�شمل ،والتي كانت متفاوتة التقدم يف هذه البلدان.
العربي يتطلع �إىل احلرية والدميقراطية ،وال زال القا�سم
ومع ذلك؛ ال زال الأفق
ّ
امل�شرتك القابل لاللتفاف حوله يتمثل يف ال�شراكة ال�سيا�سية والنظام الدميقراطي
التعددي وحرية ال�شعب يف اختيار ممثليه ب�إرادة حرة .ولذا؛ وبرغم هذه االنقالبات ،ف�إن
العربي» ما زالت تعمل ،و�إن ببطء ،بانتظار �إجنالء
حركة التغيري التي �أنتجها «الربيع
ّ
ق�سرية يلج�أ �إليها املجتمع عادة بعد
غبار املعارك واخل�صومات احلادة نحو م�صاحلات ِ
ا�ستنزاف قوته يف حروب ال طائل منها ،حيث �سيكون �أ�سا�سها �إلقاء ال�سالح واالجتاه
�إىل احلوار الوطني ،وتقدمي التنازالت لتحقيق امل�صالح امل�شرتكة للجميع بحدها الأدنى،
وبالتايل نقل املواجهة من املعركة امل�سلحة �إىل املعارك ال�سيا�سية التي ت�شكل ،بحد ذاتها،
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من العملية الدميقراطية والنظام الدميقراطي.
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ثالثاً :فر�ضيات الورقة الأ�سا�سية
تعتمد فل�سفة نقا�ش الورقة على فر�ضيات �أ�سا�سية �أهمها:
العربي» ،و�إن �شابها
� -1إن التحول الدميقراطي «عملية حتول م�ستمرة يف العامل
ّ
م�شهد الهبوط وال�صعود لكنها منذ عام  1991بد�أت تتمو�ضع يف امل�شهد
العربي ،ب�شكل �أو ب�آخر.
ال�سيا�سي
ّ
� -2إن عملية التحول ت�ستهدف� ،أ�سا�س ًا ،الإ�صالح يف النظام ال�سيا�سي القائم
وتطوير املجتمع للتفاعل مع التطورات وحت�سني الو�ضع االقت�صادي.
حملي ،لكنه ي�ستفيد من احلا�ضنة الإقليمية والدولية
� -3إن �أ�سا�س هذا التحول ٌ
للتحوالت ،و�أحيان ًا ،للأطروحات.
� -4إن عملية التحول الدميقراطي ت�ؤثر على تركيبة التوازن االجتماعي وال�سيا�سي
املحلي ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها على امل�ستوى الإقليمي.
� -5إن ال�شعوب العرب ّية� ،أ�سوة ب�شعوب العامل ،تتوق �إىل ا�ستكمال عملية التحول
الدميقراطي ،لكنها متيزت عنها ب�إتخاذ الو�سائل ال�سلمية �أ�سا�س ًا لهذه العملية،
و�إن �شهدت بع�ض عمليات العنف التي مل تكن وليدة العملية بقدر ما كانت نتاج
مقاومة التغيري من قبل �سلطات اال�ستبداد يف عدد من البلدان.
� -6إن عملية التحول ذات وزن ثقيل ل�سلميتها ،من جهة ،ولكونها تتناول كل املجتمع،
من جهة �أخرى .كما �أنها عملية ديناميكية مت�صلة ومتفاعلة وفاعلة تتحقق بع�ض
�أهدافها وت�ستمر يف م�صاحبة امل�شهد ب�أغلبها ،حتى يف حاالت االنتكا�س امل�ؤقت.
العربي ()2015-1991
رابعاً :املحددات احلاكمة لعملية التحول الدميقراطي
ّ
� -1سيا�سات الأنظمة العرب ّية ومدى ارتباطها بالتحوالت الدولية (التحول
الدميقراطي يف �أووربا ال�شرقية مث ًال) ،وقدرتها على التعامل مع احلراكات
ال�شعبية ،من جهة ،ومطالبها بالتطور الدميقراطي ،من جهة �أخرى.
 -2كفاءة ووحدة القوى املعار�ضة احلاملة لعلمية التحول الدميقراطي ،وقدرتها
على اال�ستمرار وااللتزام بالو�سائل ال�سلمية يف االنتقال �إىل عملية حتول �أكرب
للدميقراطية يف البالد.
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 -3موقف القوى الإقليمية و�سيا�ساتها جتاه هذه التطورات ،ومدى ارتباط ذلك
مب�صاحلها وحتالفاتها مع الأنظمة العرب ّية.
 -4توجهات دول املجتمع الدويل ذات ال�صلة ،و�إرادتها م�صلحي ًا يف ت�شجيع التحول
الدميقراطي والعوامل احلاكمة واملتغرية لهذا املوقف (�أوروبا والواليات
املتحدة الأمريكية ورو�سيا ،م�ؤخر ًا ،كما يف �سورية وليبيا واليمن).
 -5موقف اجلي�ش وامل�ؤ�س�سة الأمنية من عملية التحول ،ومدى حتقق توجهاتها،
وا�ستعدادها للتعامل مع واقع ومتطلبات العملية الدميقراطية ،والتزام احلياد
�إزاء القوى ال�سيا�سية والنخب احلاكمة ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واملدنية يف البالد.
 -6قدرة القوى الوطنية الدميقراطية والنخب احلاكمة وامل�ؤ�س�سات الأهلية واجلي�ش على
املحافظة على الدولة وم�ؤ�س�ساتها ال�سيادية الأ�سا�سية ،مثل اجلي�ش والأمن والربملان
والد�ستور والإدارة املدنية للدولة وامل�ؤ�س�سات والأجهزة االقت�صادية� ... ،إلخ.
العربي باجتاه نظريات ال�شراكة ال�سيا�سية والوطنية
 -7تنامي وتطور التفكري ال�سيا�سي
ّ
املختلفة ،والقدرة على التعاي�ش مع االختالف يف مرحلتي املعار�ضة واحلكم.
العربي ()2017 -2016
خام�ساً� :آفاق التحوالت يف امل�شهد
ّ
ت�شري املعطيات القائمة يف البالد العرب ّية �إىل ال�صعوبات التي تعرت�ض طريق
التحول الدميقراطي ،بخا�صة يف ظل قعقة �صوت ال�سالح وتدفق الدماء الربيئة وات�ساع
دائرة الدمار واالنق�سام املجتمعي وال�سيا�سي ،لكنها ،يف الوقت نف�سه ،ت�ؤكد نظري ًا وفكري ًا
وواقعي ًا ب�أن اخليار الوحيد املتاح اليوم لتحقيق الأهداف ال�سيا�سية ملختلف القوى ،و�إن
بدرجات متفاوتة ،هو اخليار الدميقراطي الذي يعيد بناء النظام ال�سيا�سي ويوجه طاقات
املجتمع نحو �إعادة البناء وا�ستجماع القوة ملواجهة التحديات امل�شرتكة للمجتمع والدولة
مع ًا ،وحتمل اجلميع م�سئولياته حيال ذلك.
من جهة �أخرى؛ ف�إن مراحل التحول� ،آنفة الذكر ،قد �أ�س�ست ملفاهيم و�أفكار
ولأمناط من احلراك املجتمعي وال�شعبي ،مثلما �أ�س�ست لتطورات واجتاهات ت�صب يف
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التفكري الدميقراطي ي�صعب جتاوزها� ،إذ ا�ضطرت �أنظمة اال�ستبداد ،ذاتها ،املنقلبة
على التحوالت الدميقراطية ،وما تزال ،ال�ستخدام نف�س املفاهيم والأفكار بعدما �شوهتها
بالتطبيق� ،إال �أنها مل تتمكن من حتقيق اال�ستقرار حلكمها ،فهي ال تزال حتاول الق�ضاء
على عملية التحول �أو فر�ض نف�سها �شريك ًا فيها بت�صورات خمتلفة .وتعد عملية التحول
الثقايف والفكري وال�سيا�سي يف املجتمع من �أهم حوامل التغيري الدميقراطي وعوامله.
ولذلك؛ ف�إن م�ؤ�شرات التحول الدميقراطي وا�سعة الأفق للزمن املتاح للتفكري
العربي �إىل م�ستوى
( )2025-2016رمبا حتمل معها حتو ًال دميقراطي ًا ن�سبي ًا ينقل العامل
ّ
�أكرث تقدم ًا يف التحول الدميقراطي.
�ساد�ساً :املحددات احلاكمة للتحوالت العرب ّية نحو الدميقراطية 2025 -2016
 -1امل�صاحلات الوطنية وفر�صها و�أ�شكالها.
 -2امل�صاحلات الإقليمية واجتاهاتها الأ�سا�سية.
 -3تنامي نظرية ال�شراكة الوطنية لدى النخب احلاكمة واملعار�ضة على حد �سواء.
 -4تراجع �أمناط اال�ستبداد والأنظمة البريوقراطية وتراجع قدرتها على اال�ستمرار
يف العنف والقمع والإرهاب املجتمعي.
 -5تنامي حركات الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدلة ،مقابل تراجع احلركات املتطرفة
والإرهابية.
 -6اجتاهات التحول يف قناعات النخب العرب ّية احلاكمة بعدم قدرتها على امتالك
�شرعية اال�ستمرار يف احلكم من دون حتول دميقراطي.
 -7التالحم والت�أييد ال�شعبي للحركات الإ�صالحية والدميقراطية يف مواجهة
اال�ستبداد.
 -8التوجهات الأمريكية  -الأوروبية امل�شجعة على التحول الدميقراطي ،و�إبراز
اجتاهاتها وو�سائلها ال�ضاغطة ،ومواقفها �إزاء القوى احلاملة للتغيري
وبراجمها.
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�سابعاً :التوقعات للمرحلة القادمة
ثمة �أربعة �سيناريوهات حمتملة للمرحلة القادمة ،تتمثل يف:
 -1جناح التحول الدميقراطي وحركاته ال�سيا�سية واالجتماعية يف قيادة البالد
العرب ّية� أو امل�شاركة يف �صناعة واتخاذ القرار فيها ،ح�سب كل نظام.
 -2ف�شل عمليات التحول الدميقراطي وا�ستمرار فر�ص التطرف والإرهاب يف
مقابل القمع واال�ستبداد.
 -3النجاح اجلزئي للتحول الدميقراطي؛ وهو خليط من النظام الدميقراطي
والبريوقراطي� ،أي النموذج الهجني ( ،)Hybrid regimesمع حمافظة
النخب احلاكمة على �سلطاتها الأ�سا�سية ،والقيام بعمليات انتخابية للربملان
حمكومة بقانون و�إجراءات ال ت�سمح بتحقيق القوى املعار�ضة الدميقراطية
لنتائج كبرية يف تغيري توازن القوى يف القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ولكن مع
االبتعاد عن االحرتاب املجتمعي� ،سيا�سي ًا �أو عنفي ًا.
 -4االنفراج الن�سبي يف احلريات العامة وحقوق الإن�سان ،وا�ستمرار �أنظمة الأمن
والع�سكر يف احلكم دون حتول دميقراطي جاد يف دول «الربيع» اخلم�سة ،مع
حتوالت دميقراطية ن�سبية يف الدول البريوقراطية الأخرى.
ثامناً :الأ�سئلة املفتوحة
ثمة ت�سا�ؤالت ال تزال مفتوحة بحاجة �إىل نقا�ش وا�سع وعميق ،ورمبا لفرتة زمنية
مدعمة بدرا�سات �أكادميية و�سيا�سية ذات م�صداقية ،ومنها ح�سب الورقة:
منا�سبةَّ ،
العربي القطري ،ومن ثم الإقليمي ،على االعتبار
 -1مدى قدرة املجموع الوطني
ّ
من درو�س احلرب الأهلية واالنقالب على الدميقراطية ،وجتربة «الربيع
العربي» يف مرحلتيه الأوىل والثانية.
ّ
العربي ،وفق اختالف
 -2طبيعة ال�شكل الدميقراطي للأنظمة ال�سيا�سية يف العامل
ّ
�أمناط احلكم فيها ،بل وتعدد توجهات القوى ال�سيا�سية احلاكمة منها
واملعار�ضة ،على حد �سواء ،حتى يف ال�شق الأيديولوجي.
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 -3مدى قدرة النخبة العرب ّية على بلورة نظرية ال�شراكة الوطنية ،فكر ًا وثقافة
ومنوذج ًا للتطبيق ،يتم تقدميها للقوى ال�سيا�سية والنخب احلاكمة لتبنيها
وتنميتها واعتبارها هدف ًا ي�سعى اجلميع �إىل حتقيقه.
 -4مدى �إمكانية تراجع فر�ص التطرف والإرهاب يف بع�ض املجتمعات ،والقدرة
على احتوى الظاهرة وحتقيق البيئة املعتدلة احلا�ضنة لل�شباب ،بخا�صة من
قبل احلركات الإ�سالمية املعتدلة!!
العربي على القيام بعملية التحول بعيد ًا عن التدخل الدويل
 -5مدى قدرة املجتمع
ّ
�أو الإقليمي املبا�شر ،وبعيد ًا عن العمليات القي�صرية امل�ؤملة.
 -6ما هي متطلبات النجاح الأ�سا�سية لعملية حتول دميقراطي �آمنة و�شاملة
وناجحة خالل املرحلة القادمة حتى العام .2025
 -7ما هو دور النخبة والإعالم وال�سا�سة واحلكومات يف التب�شري بالنموذج
العربي وتوفري اجلهد للبناء بدل الهدم،
الدميقراطي حلل م�شاكل العامل
ّ
والتعاون املثمر بدل التناحر الداخلي.
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()2
الف�سـاد والحــاكمية الـر�شيدة
*

د .محيي الدين توق

مقدمة :تحديد مفهومي الف�ساد والحوكمة الر�شيدة
يعتبر الف�ساد ،من الناحية المفاهيمية� ،شك ًال من �أ�شكال ال�سلوك الذي ينحرف عن
القيم والأخالق والأعراف والف�ضائل المدنية المتعارف عليها مجتمعي ًا .و�أ�سوة ب�أ�شكال
ال�سلوك االنحرافية؛ ف�إن �إحتمال اللجوء �إلى الف�ساد يزيد �إذا كانت المكا�سب المنتظرة
من ورائه �أكبر من المجازفة المرتبطة به �أو العقوبة الناجمة عنه .وعموم ًا ما ينظر
�إلى الف�ساد على �أنه �إ�ساءة �إ�ستخدام ال�سلطة المعطاة للموظف ،العام والخا�ص ،لتحقيق
منافع �شخ�صية غير م�ستحقة ،متج�سد ًا ب�أفعال ،مثل الر�شوة ،والإختال�س ،والإحتيال،
والإبتزاز ،والغ�ش ،والمحاباة ،و�إ�ساءة �إ�ستخدام ال�سلطة ،والمعاملة التف�ضيلية ،وقبول
الهبات بطريقة غير م�شروعة.
�إن للف�ساد �آثار ًا تدميرية على الدول والمجتمعات« ،فالف�ساد وباء غادر يترتب عليه
نطاق وا�سع من الآثار ال�ضارة .فهو يق ّو�ض الديمقراطية و�سيادة القانون ،وي�ؤدي �إلى
ارتكاب انتهاكات لحقوق الإن�سان ،وت�شويه الأ�سواق ،وتدهور نوعية الحياة ،ويتيح انت�شار
الجريمة المنظمة والإرهاب ،وغير ذلك من التهديدات الزدهار الأمن الب�شري»((( .وقد
العربي لتطوير وتحديث التعليم ،ع�ضو مجل�س مفو�ضي «الأكاديمية الدولية لمكافحة
* المدير العام للكادر
ّ
الف�ساد» ،وزير �سابق/الأردن.
((( ت�صدير ال�سكرتير العام ال�سابق للأمم المتحدة ،كوفي عنان ،التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد،
� ،2004صفحة .III
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�أ�صبح الف�ساد ي�شكل خطر ًا على الحياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وعلى �أمن
المجتمعات وا�ستقرارها ،ويزعزع الثقة في الأنظمة ال�سيا�سية ويلحق الأذى ب�شرعيتها.
كما يع ّر�ض الف�ساد التنمية االقت�صادية للخطر ،وي�ؤدي �إلى خلق ثقافة مجتمعية تدميرية
تقبل به ،بينما ظهرت ،م�ؤخر ًا ،دالئل جديدة على �أن الف�شل في مكافحة الف�ساد ،الكبير
منه ب�شكل خا�ص ،ي�ؤدي �إلى التطرف(((.
ولهذه الأ�سباب مجتمعة؛ و�ضعت الأجندة الإنمائية الدولية الجديدة  2030مكافحة
الف�ساد في �صلب العملية الإنمائية ،حينما �أ�شارت ،في الهدف ( )16من الأهداف
الإنمائية الم�ستدامة� ،إلى �أن التنمية الحقيقية الم�ستدامة ال يمكن تحقيقها من دون
مجتمعات �سالم جامعة ،والعدالة المت�ساوية للجميع ،والم�ؤ�س�سات الفعالة ،والم�ساءلة
على الم�ستويات كافة.
ونظر ًا الرتباط الف�ساد ب�سوء ا�ستغالل ال�سلطة الناجم عن �ضعف الم�ؤ�س�سات
الرقابية ،وغياب الم�ساءلة الحقيقية ،وت�ضارب الم�صالح بين م�س�ؤوليات الوظيفة العامة
والم�آرب ال�شخ�صية ،ت�صبح عالقة الف�ساد بالحوكمة عالقة جوهرية ال يمكن تجاهلها في
�أي مقاربة لفهم ظاهرة الف�ساد ومكافحته� .إذ غالب ًا ما يقال �أن الف�ساد هو �سوء ا�ستغالل
ال�سلطة الناجم عن نق�ص الم�ساءلة ،بخا�صة عندما تكون ال�سلطة التقديرية المعطاة
للموظف كبيرة.
�إن الف�ساد طريق ذو اتجاهين؛ يقع القطاع العام في طرف منه ،بينما يقع القطاع
الخا�ص والأفراد في الطرف الآخر ،ومن هذا المنظور ف�إن �أفعال الف�ساد تت�ضمن جانبي
العر�ض ) )Supplyوالطلب ( ،)Demandوبالتالي ف�إن مرتكب الف�ساد يمكن �أن يكون
فاع ًال (� )Activeأو متلقي ًا ( .)Passiveوكما �أن للف�ساد �أ�شكا ًال و�أنواع ًا متعددة ،ف�إن
�أ�سبابه والعوامل الم�ؤدية له متعددة �أي�ض ًا .فالأ�سباب قد تكون نف�سية فردية ،و�سيا�سية،
(1) Chayes, S.Theives of the state. 2015.
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وقانونية ،وبيروقراطية ،واقت�صادية ،ومدنية ،وثقافية ودولية .وغالب ًا ما يرتبط الف�ساد
بال�سيا�سات الحكومية الخاطئة ،و�ضعف التخطيط والتنظيم للبرامج الحكومية،
وف�شل م�ؤ�س�ساتها ،و�إدارة البرامج بطريقة خاطئة ،و�ضعف نظام الرقابة والتوازن بين
ال�سلطات ،و�ضعف الجهاز الق�ضائي والجهاز الت�شريعي �أو التغول عليهما ،و�ضعف �أو
�إ�ضعاف الم�ؤ�س�سات الرقابية بما فيها المجتمع المدني والإعالم ،وانعدام ال�شفافية
والم�ساءلة ،وتدني �أجور الموظفين العموميين وعدم كفاية م�ؤهالتهم ،و�ضعف الوازع
الأخالقي .وعموم ًا ف�إن هذه العوامل كافة يمكن �ضبطها و�إدارتها والتحكم فيها من خالل
الحوكمة الر�شيدة ،ولذا ف�إن من �أهم ا�ستخال�صات البنك الدولي في هذا المجال اعتبار
�ضبط الحوكمة وتطويرها �أ�سرع و�أ�ضمن الطرق لمكافحة الف�ساد.
لقد بد�أ طرح مفهوم الحوكمة ،جدي ًا ،في نهاية عقد الثمانينات من القرن
المن�صرم ،وذلك �إثر ف�شل العديد من برامج الم�ساعدات االقت�صادية للدول النامية في
تحقيق �أهدافها ،لي�س لق�صور ومحدودية نماذج التنمية االقت�صادية التي تم اال�ستناد
حينئذ فح�سب ،بل� ،أي�ض ًا ،لل�ضعف الوا�ضح في مجالي الإدارة الحكومية ومحاربة
�إليها
ٍ
الف�ساد ،ما �أدى �إلى ت�سرب باليين الدوالرات �إلى جيوب الم�س�ؤولين الفا�سدين� ،أو
�أر�صدتهم في البنوك الأجنبية� ،أو هدرها في برامج تنموية غير مجدية ،كان الم�ستفيد
الأكبر منها ال�شركات المنفذة التي تعد �أ�ص ًال نوافذ ا�ستثمارية له�ؤالء الم�س�ؤولين �أو
المح�سوبين عليهم.
وقد �أدى هذا الأمر ،فيما �أدى �إليه� ،إلى بروز توجهات جديدة في ال�ساحة الدولية،
كان �أبرزها �إطالق حركة دولية وا�سعة لتعزيز دور الحوكمة وتحديد �أبعادها وتداعياتها
وارتباطها بالحياة ال�سيا�سية واالقت�صادية والإدارية ،و�ضرورة مكافحة الف�ساد لتحقيق
التنمية الم�ستدامة وال�سلم االجتماعي والأمن الوطني ،كما بات جلي ًا �أن �شعور المواطنين
بالر�ضا والأمان واحترام كرامتهم وحقوقهم ،وتح�سين نوعية حياتهم ،ومحاربة الفقر
والبطالة ،ت�شكل المكونات الأ�سا�سية لأي تنمية حقيقة.
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وعلى الرغم من تركيز التعريفات الباكرة على تو�صيف الحوكمة «بالكيفية التي
ُت�صنع فيها ال�سيا�سات وتتخذ القرارات والهدف من ورائها» ،والطريقة التي تنفذ فيها،
مت�أثرة بنماذج التنمية الإدارية واالقت�صادية التي كانت �سائدة� ،إال �أن المفهوم �سرعان ما
تطور لي�شمل الجوانب ال�سيا�سية المتمثلة في قيم الديمقراطية ،وحكم القانون ،وحقوق
الأفراد .بينما ذهبت �إحدى المنظمات الدولية الأ�سا�سية ،في نهاية الألفية الثانية� ،إلى
حد القول ب�أن الحوكمة ،في جانبها ال�سيا�سي ،تعني العملية التي يتم بوا�سطتها اختيار
الحكومات ،ومراقبة �أعمالها ،وتغييرها عندما ت�ستدعي الحاجة.
�إن مفهوم الحوكمة الر�شيدة مركب ومعقد وتت�شابك فيه الأبعاد الإدارية
واالقت�صادية وال�سيا�سية .ولتحديد هذا المفهوم بطريقة �أكثر �شمو ًال وعمق ًا ،قام باحثو
البنك الدولي بتحليل معمق لم�ؤ�شرات الحوكمة (� ،)Governance Indicatorsأف�ضى
�إلى بروز �ستة عوامل رئي�سية م�شتركة لمفهوم الحوكمة هي:
 -1الم�شاركة والم�ساءلة ،وما يتطلب ذلك من توفر الحريات المدنية وحرية ال�صحافة
(.)Voice and Accountability
 -2اال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف (.)Political Stability
 -3فاعلية الحكومة في و�ضع �سيا�سات ح�صيفة وتقديم الخدمات العامة للأفراد
(.)Government Effectiveness
 -4الت�شريعات والتنظيمات ذات النوعية المالئمة (. )Regulatory Quality
 -5حكم القانون ،بما في ذلك �ضمان حقوق الملكية والق�ضاء النزيه والم�ستقل
(.)Rule of Law
� -6ضبط الف�ساد (.)Control of Corruption
وعليه ،يمكن القول ،ا�ستنتاج ًا من هذا التحليل� ،أن الحوكمة في �أي بلد تكون ر�شيدة
بمقدار تمثلها �أو التزامها بما يلي:
� -1إتاحة الفر�صة �أمام المواطنين للم�شاركة في �ش�ؤون المجتمع و�صوغ ال�سيا�سات
العامة.
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� -2إتاحة فر�ص الم�ساءلة الفردية والجماعية.
 -3توفير الحريات المدنية وال�سيا�سية واحترامها.
 -4توفير حرية الإعالم و�ضمان تداول المعلومات.
 -5توفير اال�ستقرار في الحياة ال�سيا�سية ،وتوزيع ال�سلطات ب�شكل حقيقي ،ومتوازن،
وتداول ال�سلطة التنفيذية ب�شكل �سلمي ،و�ضمان �إجراءات الرقابة الفعالة.
 -6فاعلية الحكومة في �صوغ �سيا�سات عامة ذات نوعية عالية ومالئمة.
 -7قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة للأفراد والم�ؤ�س�سات و�إي�صالها �إليهم
بفاعلية وكفاءة و�سرعة.
 -8و�ضع ت�شريعات مالئمة وعادلة و�شفافة.
 -9تطبيق حكم القانون على الجميع من دون ا�ستثناء.
 -10احترام حقوق الملكية الفردية والم�ؤ�س�سية.
 -11توفر الق�ضاء النزيه والعادل والم�ستقل.
� -12ضبط وتائر الف�ساد وو�ضع �سيا�سات وقائية للحد من ا�ست�شرائه والتعامل معه
بجدية عند وقوعه� ،سواء جنائي ًا �أو مدني ًا �أو �سيا�سي ًا.
وا�ستخال�ص ًا مما �سبق؛ ومن الفكر الإداري والممار�سة الميدانية عبر ال�سنوات
الع�شرين الأخيرة ،يمكن القول �أن الحكم الر�شيد تحكمه �سبعة مبادئ �أ�سا�سية هي:
الم�شاركة ،وحكم القانون ،وال�شفافية ،والعدالة والإدماج ،والكفاءة والفاعلية ،والم�ساءلة،
واال�ستجابة الفاعلة.
العربي في مكافحة الف�ساد والحوكمة الر�شيدة
�أو�ضاع الوطن
ّ
منذ نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،عام  ،2015وم�صادقة معظم
الدول العرب ّية عليها تباع ًا ،حدثت في الدول العرب ّية تطورات مهمة في مجال مكافحة
الف�ساد والحوكمة الر�شيدة ،فقد تم �إن�شاء الهياكل والم�ؤ�س�سات وت�شكيل اللجان المعنية
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بمكافحة الف�ساد ،وو�ضعت العديد من الدول ا�ستراتيجيات وطنية لمكافحة الف�ساد ،وتم
د�سترة هيئات مكافحة الف�ساد في �أربعة دول على الأقل ،وتو�سيع مفهوم مكافحة الف�ساد
العربي ي�ؤدي دور ًا �أكبر،
لي�شمل بناء ُنظم النزاهة الوطنية ،فيما بد�أ المجتمع المدني
ّ
وال �سيما بعد الثورات ال�شعبية ،وتم تطوير عدد من الت�شريعات ذات العالقة كالإف�صاح
المالي و�إ�شهار الذمة المالية ،و�أدوات �أخرى كمدونات ال�سلوك وقواعد �إجراءات العمل،
وتطوير بع�ض مظاهر الإدارات الحكومية نحو مزيد من ال�شفافية وظهور الخدمات
الحكومية الإلكترونية في عدد من الدول.
وعلى الرغم من هذه التطورات المهمة؛ �إال �أن ما تحقق على �أر�ض الواقع قليل،
العربي يعاني من
وال يرقى �إلى م�ستوى تطلعات ال�شعوب العرب ّية ،كما ال زال الوطن
ّ
م�شكالت جمة في �أربعة مجاالت للحوكمة الر�شيدة ،تتمثل في؛ الم�ساءلة و�صوت ال�شعب،
الحريات المدنية وال�سيا�سية� ،سيادة حكم القانون ،ومحاربة الف�ساد وال�شفافية.
�إن ال�سياق التاريخي ل�ضعف الحوكمة في الدول العرب ّية الذي قاد �إلى الثورات
العرب ّية ،وفق ر�أي تقرير تحديات التنمية العرب ّية لعام  ،2011يكمن في ثالثة �أمور(((،
هي:
 .1االنتقال ال�سريع وغير المدرو�س القت�صاد ال�سوق الحر بعد عقود من االقت�صاد
الموجه مركزي ًا.
 .2االقت�صاد ال�سيا�سي القائم على العقد االجتماعي الريعي ولي�س على الم�شاركة
ال�سيا�سية والم�ساءلة.
 .3م�شاريع التنمية الم�شوهة وغير المالئمة.
وقد �أدت هذه الأمور مجتمعة �إلى الت�أثير �سلب ًا في تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية
الجوهرية ،وبالتالي �إلى تركز القوة في �أيدي النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وو�ضع
((( مرجع �سابق.
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الأ�صول والموارد في يد فئة محددة من النا�س ،والتركيز على اال�ستهالك وتقا�سم الريع
الناجم عن الأ�صول بدل تعزيز الإنتاج ذي القيمة الم�ضافة الذي يوفر وظائف جيدة
للنا�س ،ويعمل على تطوير الخدمات والرعاية االجتماعية المالئمة للجميع .كما �أدت
الإ�صالحات البنيوية في اقت�صادات الدول العرب ّية �إلى تدني قيمة مداخيل الأفراد،
تزامن ًا مع �ضعف قدرة القطاع العام على توفير الوظائف التي كانت وال تزال العامل
الأهم في الإرتقاء االجتماعي ،مما خلق بيئة مواتية للف�ساد وانت�شار الر�شوة والوا�سطة
والمح�سوبية للح�صول على الوظائف المتوفرة والقليلة �أ�ص ًال.
ومن المعلوم �أن التنمية غير المتوازنة و�سيادة فكرة اال�ستقرار القائم على القهر
والزبونية ،يخلق و�ضع ًا اجتماعي ًا يحمل في طياته بذور االنفجار ،مما يعزز نزعة العائد
ال�سريع لدى القطاع الخا�ص بدل اال�ستثمار طويل الأمد ،من ناحية ،وي�ساعد في تهريب
الأ�صول والموجودات ،من ناحية ثانية ،وهذا ما تج�سد بجالء في الأموال ال�ضخمة التي
تم تهريبها للخارج ،بخا�صة في كل من م�صر وتون�س وليبيا واليمن ،وربما في عدد من
الدول الأخرى مو�ضوع الدرا�سة.
ويقدر «اتحاد الم�صارف العرب ّية» ،في تقرير له �صدر قبل ثالث �سنوات ،حجم
الأموال التي يتم ت�سريبها للخارج بنحو  15بليون دوالر �سنوي ًا� ،أي ما يعادل  %2من الناتج
العربي .فيما تقدر «منظمة ال�شفافية الدولية» ،في تقريرها ال�صادر
المحلي الإجمالي
ّ
عام  ،2015حجم الأموال التي تم ت�سريبها من قبل الأنظمة ال�سابقة ،في كل من م�صر
وتون�س وليبيا واليمن ،بنحو  165بليون دوالر ،كما �أ�شار نف�س التقرير �إلى �أن معدل الزيادة
العربي تعد الأعلى في العالم بنحو %31.5
في حركة الأموال غير الم�شروعة في العالم
ّ
�سنوي ًا .و�سجلت �أحدث درا�سة �صدرت عن المنظمة نف�سها ،قيام حوالي  50مليون �شخ�ص
العربي بدفع ر�شاوى للح�صول على الخدمات العامة ،خالل عام  ،2015ثلثهم
في العالم
ّ
من ال�شباب ،و�أن  %61من الأفراد الذين �شاركوا في اال�ستبيان يعتقدون �أن الف�ساد في
المنطقة قد زاد.
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�إن ال�سياقات التاريخية لتطور الإقليم ،ومجمل الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية ال�سائدة فيه� ،أدت �إلى وجود فجوات وتحديات حقيقية ال بد من �إيجاد ال�سبل
للتعامل معها ،ل�سد الطريق �أمام الف�ساد والمف�سدين ،وتتمثل تلك الفجوات والتحديات،
باخت�صار �شديد ،في:
 .1غياب التقاليد الديمقراطية وثقافة الم�شاركة والم�ساءلة ،التي �أدت �إلى �ضعف
الحياة ال�سيا�سية والحزبية و�ضعف احترام التعددية واالختالف في الآراء.
� .2ضعف توزيع وتقا�سم ال�سلطة ،مما �أدى �إلى ه�شا�شة ال�سلطات الت�شريعية و�ضعف
ا�ستقالل الق�ضاء وحكم القانون.
� .3ضعف بنى الحوكمة ،بما في ذلك العدالة واحترام حكم القانون ،الأمر الذي �أدى
�إلى اختطاف الدولة من قبل النخب الحاكمة و�أن�صارهم والمتك�سبين منهم.
� .4ضعف البنى الم�ؤ�س�سية ،بما فيها الم�ؤ�س�سات الرقابية ومنظمات المجتمع
المدني ،و�ضعف الرقابة المجتمعية.
� .5ضعف االعتراف بحقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية والكرامة الإن�سانية وانت�شار
ظاهرة الإفالت من العقاب.
� .6ضعف تمكين المجتمع المدني واالعتراف بدوره وتقييد الم�ساحة الممنوحة له،
من خالل الت�شريعات والإجراءات المقيدة.
� .7ضعف الإح�سا�س بالمواطنة وه�شا�شة البنى المدنية.
 .8ت�شوه التنمية االقت�صادية ،ما �أدى �إلى م�شكالت بنيوية �أ�سا�سية في االقت�صاد
و�أ�ضر بالطبقة الو�سطى والفقراء والمهم�شين وعمق الالم�ساواة في المجتمع.
 .9انت�شار الف�ساد والر�شوة والوا�سطة والمح�سوبية ،و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة،
والإثراء غير الم�شروع ،وت�سريب الموجودات.
�إن و�ضع ًا من هذا النوع؛ يمتزج فيه التفرد في ال�سلطة بالف�ساد واختطاف الدولة
والتنمية غير المتوازنة وغياب الأفق ،يخلق بيئة �سيا�سية و�إجتماعية في غاية ال�صعوبة،
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فيما يجعل مكافحة الف�ساد في الإقليم محفوف ًا بالمخاطر� ،إزاء الف�شل في التعامل الفعال
مع ق�ضايا الف�ساد الكبير وااللتهاء بد ًال من ذلك بق�ضايا الف�ساد ال�صغير ،من جهة،
وانعدام ثقة الجمهور في جدوى وجود هياكل وبنى لمكافحة الف�ساد ،من جهة ثانية،
وبالتالي خلق حالة من الي�أ�س والعدمية ،بخا�صة و�أن ه�شا�شة هذه الدول ،ح�سب م�ؤ�شر
اله�شا�شة الدولي ،مرتفعة للغاية .كما �أن معظم الأقطار العرب ّية لم تحقق تقدم ًا يذكر
العربي» ،بل حدث تراجع
في م�ؤ�شرات الحوكمة ومكافحة الف�ساد بعد ما ي�سمى «بالربيع
ّ
وا�ضح فيها لدى معظم الدول.
ولإعطاء بع�ض الم�ؤ�شرات الرقمية في هذه المجاالت؛ يبين الجدول رقم ()1
ت�صنيف الدول العرب ّية على م�ؤ�شر مدركات الف�ساد لعام  2015مقارنة بالعام الذي
�سبقه ،فيما يبين الجدول رقم ( )2و�ضع دول عربية مختارة على عوامل الحوكمة ال�ستة
المعتمدة من البنك الدولي لعامي  2009و 2014للمقارنة ،كما يبين الجدول رقم ()3
و�ضع دول عربية مختارة على م�ؤ�شر ه�شا�شة الدولة لعام .2015
العربي
محركات تدعيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والحكم الر�شيد في الوطن
ّ
لقد ا�ستعر�ض فران�سي�س فوكوياما*  ،في �أحدث كتاب له �صدر قبل �أ�شهر ب�سيطة،
العوامل التي �أدت �إلى قيام نظم �سيا�سية قابلة للحياة �أو �آلت �إلى التحلل خالل الألفي
�سنة الما�ضية ،ولخ�صها في ثالثة عوامل رئي�سية هي؛ قوة الدولة وفاعليتها �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا وع�سكري ًا وقدرتها على حماية مواطنيها وتزويدهم بالخدمات ال�ضرورية
�أو ًال؛ والديمقراطية الناجزة المبنية على الم�ساءلة الحقيقية ثاني ًا ،وحكم القانون ثالث ًا.
(((

العربي ،اليوم ،في �أ�شد الحاجة �إلى تطوير م�ؤ�س�سات حكم فاعلة
ويعد الوطن
ّ
وقوية وعادلة ،وتعزيز م�شاركة الأفراد والجماعات في ر�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات
* باحث ومفكر �أميركي الجن�سية� ،أ�صله ياباني ،يعد من �أهم مفكري المحافظين الجدد في الواليات
المتحدة الأمريكية� ،صاحب كتاب «نهاية التاريخ والإن�سان الأخير» الذي �أ�صدره في العام  ،1992لكنه
تراجع الحق ًا عن بع�ض �أفكاره ومواقفه ال�سيا�سية( .المحرر)
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المتعلقة بحياتهم وم�ستقبلهم ،من خالل نظام ديمقراطي حقيقي قائم على الحرية
والعدالة والم�ساواة والم�ساءلة واحترام كرامة الإن�س ـ ـ ــان وحقوقه ،و�إتاحة المعلومات
التي من دونهـ ــا ال ت�صبح الم�ساءلة ممكنة ،وتفعيل حكم القانون العادل والمقبول
ديمقراطي ًا .و�إذا كانت هذه الأمور الثالثة �ضرورية لبناء ومنعة الدولة ونظامها ال�سيا�سي
على الم�ستوى الكلي ،ف�إنها� ،أي�ض ًا ،حيوية لبناء نظام النزاهة الوطني والحكم الر�شيد في
العربي.
الوطن
ّ
�إن المطلوب عمله لتدعيم النزاهة ومكافحة الف�ساد والحكم الر�شيد في الوطن
العربي لم يعد �سر ًا ،فهناك مخزون هائل من الأدوات الدولية التي يمكن اال�ستناد
ّ
�إليها ،وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،التي �صادقت عليها 16
دولة عربية ،واالتفاقية العرب ّية لمكافحة الف�ساد ،التي �صادقت عليها جل الدول العرب ّية،
وكذلك التقارير المتميزة للبنك الدولي في الحوكمة الر�شيدة .كما �أن هناك تجارب
دولية ناجحة ج ّمة يمكن اال�ستفادة من درو�سها ،وقبل كل ذلك هناك قيم عربية و�إ�سالمية
مرموقة تدعو �إلى النزاهة والعدل واحترام كرامة الإن�سان يمكن ا�ستلهامها والبناء عليها.
وفيما يلي خال�صة للتجارب والممار�سات الناجحة التي يمكن �أن تر�سم معالم
العربي لما يجب عمله في مجال مكافحة الف�ساد والحكم الر�شيد:
الطريق
ّ
 .1مكافحة الف�ساد تحتاج �إلى �إرادة �سيا�سية قوية و�صلبة وقيادة قدوة ت�ستل قيم
العفة والنزاهة واال�ستقامة واالعتدال ،حيث قال الإمام علي بن �أبي طالب ،كرم
اهلل وجهه« ،عدلت ف�أمنت فنمت» ،وقال «عففت فعفت الأمة».
�	.2إن بناء الحوكمة الر�شيدة� ،سواء في القطاع العام �أو الخا�ص �أو الأهلي ،يتطلب
تمثل القيم والممار�سات ال�سبعة الأ�سا�سية التي من دونها مجتمع ًة ال ي�ستقيم نظام
الحكم ،وهي؛ الت�شاركية ،ال�شفافية ،الم�ساءلة ،اال�ستجابة ،حكم القانون ،العدالة
والإدماج ،والفاعلية والكفاءة.
 .3يعد نظام النزاهة الوطني ومكافحة الف�ساد نظام ًا �شام ًال ،و�إذا لم تعمل �أبعاده
المختلفة بتنا�سق وتعاون من �أجل �إعالء قيم وممار�سات النزاهة ،ف�إن ما يمكن
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تحقيقه يظل محدود ًا ومنقو�ص ًا .وقد حددت «منظمة ال�شفافية الدولية» تلك
الأبعاد بثالثة ع�شرة ُبعد ًا هي :ال�سلطة الت�شريعية ،ال�سلطة التنفيذية ،الق�ضاء،
القطاع العام� ،أجهزة �إنفاذ القانون� ،سلطة �إدارة الإنتخابات ،الأمبوزدمان *،
م�ؤ�س�سات الرقابة المالية ،الأحزاب ال�سيا�سية ،و�سائل الإعالم والإت�صال،
المجتمع المدني ،وم�ؤ�س�سات الأعمال.
 .4تم�شي ًا مع مقت�ضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،ف�إن مكافحة
الف�ساد تتطلب نهج ًا �شام ًال ومتعدد الجوانب ُيبنى على المنع والوقاية ،والتجريم،
(((

ومن�سقة تعزز
والتعاون الدولي ،وينطلق من و�ضع وتنفيذ وتر�سيخ �سيا�سات فعالة َّ
م�شاركة المجتمع وتج�سد مبادئ �سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون والممتلكات
العمومية والنزاهة وال�شفافية والم�ساءلة.
�	.5إن تنفيذ �سيا�سات مكافحة الف�ساد يحتاج �إلى وجود هيئة�/أو هيئات للنزاهة
ومكافحة الف�ساد والرقابة العامة قوية وممكنة ،وتتمتع باال�ستقاللية الالزمة
للإ�ضطالع بوظائفها ب�صورة فعالة ،من جهة ،و�إلى �إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة
يلتزم بها الكبير قبل ال�صغير ،والم�س�ؤول قبل المواطن ،من جهة ثانية .فقد ُ�سئل
باني �سنغافورة الحديثة «لي كوان يو» ،في وقت �سابق ،عن �سبب تفوق �سنغافورة
في مكافحة الف�ساد بالمقارنة مع الدول الآ�سيوية الأخيرة؟ ،ف�أجاب« :نحن نحارب
الف�ساد من قمة الهرم ،وهم يم�سكون الل�صو�ص ال�صغار وال يقتربون من المف�سدين
الكبار».
�	.6إن بناء كفاءة وفاعلية �أجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة ،بما فيها تلك المخت�صة بالرقابة
العامة والمالية والمعنية بالنزاهة ومكافحة الف�ساد ،يتطلب اختيار الموظفين
العموميين على �أ�س�س الجدارة والكفاءة والتميز والأمانة ونظافة اليد.
* ويق�صد بها “� ،”The Imposed manأي الكفاءة والفاعلية ،في �أقرب معنى لها هنا( .المحرر).
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	.7ال يمكن تحقيق مكافحة الف�ساد الف ّعالة دون مكافحة الف�ساد في القطاع الخا�ص،
و�إعالء قيم النزاهة فيه ،و�ضمان امتثاله لقواعد الحوكمة الر�شيدة في الم�ؤ�س�سات
وال�شركات الكبرى ،ف�ض ًال عن �أهمية �ضمان التزام القطاع الأهلي والتطوعي
وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني ب�أعلى درجات النزاهة وال�شفافية والم�ساءلة.
 .8الف�ساد طريق ذو اتجاهين وينطوي دوم ًا على طرفين ،ويت�ضمن جانبي العر�ض
والطلب� ،إذ �إن مرتكب الف�ساد يمكن �أن يكون فاع ًال (( )Activeالرا�شي)
كما يمكن �أن يكون متلقي ًا (( )Passiveالمرت�شي) ،ب�أ�سباب متعددة ،ولذا ف�إن
ا�ستراتيجية مكافحة الف�ساد ي�ستوجب �شموليتها ،وتناولها لأ�شكاله ال�سيا�سية
والإدارية والمالية كافة ،ومعالجتها لأ�سبابه المحتملة� ،ضمن �أولويات تعتمد على
طبيعة الف�ساد في كل ُقطر.
�	.9إدراج مكافحة الف�ساد والحكم الر�شيد ،جزء ًا �أ�صي ًال� ،ضمن الأجندة الإنمائية
العربي� ،إذ ال يمكن �أن يتحقق الإنماء الم�ستدام وتح�سين نوعية حياة
للوطن
ّ
الأفراد من دون المكافحة الفعالة للف�ساد و�ضبط وتائره وتطوير الحوكمة
الر�شيدة.
 .10من الثابت ا�ستحالة مكافحة الف�ساد و�سط غياب ت�شريعات قوية ومالئمة ،ما
ي�ستوجب تطوير الت�شريعات و�سد الفجوات فيها وتحقيق مواءمتها مع اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،بخا�صة الت�شريعات المتعلقة بالإف�صاح و�إ�شهار
الذمة المالية ،وال�سرية الم�صرفية ،وتعار�ض الم�صالح ،والم�ساءلة القانونية
والإدارية والمدنية ،والرقابة المالية والإدارية ،وقوانين ال�شركات واال�ستثمار،
وحماية المال العام والثروات الوطنية.
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اجلدول رقم ()1

*

ت�صنيف الدول العرب ّية يف م�ؤ�شر مدركات الف�ساد لعام 2015
الدولة الرتتيب العالمة
قطر
الإمارات
الأردن
ال�سعودية
البحرين
الكويت
ُعمان
تون�س
اجلزائر
م�صر
املغرب

71
70
53
52
51
49
45
38
36
36
36

22
23
45
48
50
55
60
76
88
88
88

الدولة الرتتيب العالمة

املقارنة مع
العام املا�ضي
+
0
+
+
+
+
0
0
-

جيبوتي
موريتانيا
لبنان
جزر
القمر
�سورية
اليمن
العراق
ليبيا
ال�سودان
ال�صومال

املقارنة مع
العام املا�ضي

99
112
123
136

34
31
28
26

+
0

154
154
161
161
165
167

18
18
16
16
12
8

+
0

*الترتيب من �أ�صل  168دولة وح�سب الموقع الإلكتروني «لمنظمة ال�شفافية الدولية» www.transparenty.org

الجدول رقم ()2

و�ضع دول عربية خمتارة على عوامل احلوكمة لدى البنك الدويل ،وم�ؤ�شر مدركات الف�ساد لدى
«منظمة ال�شفافية الدولية» يف عامي  2009و2014
الدولة
الأردن
املغرب
تون�س
الإمارات
العرب ّية املتحدة

م�ؤ�شرات احلوكمة
VA

PS

GE

RQ

RoL

CC

م�ؤ�شر مدركات م�ؤ�شر مدركات
الف�ساد العالمة الف�س ـ ـ ـ ــاد
الرتتيب

+

+
-

+
-

-

+
+

+
+
-

+
-

+
-

-

-

+

+

+

+

+

+

 =VAالم�شاركة والم�ساءلة =PS ،اال�ستقرار ال�سيا�سي = GE ،فاعلية الحكومة =RoL ،حكم القانون=CC ،
ال�سيطرة على الف�ساد )-( ،تعني تغير �سلبي )+( ،تعني تغير �إيجابي.

الجدول رقم ()3
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م�ؤ�شر ه�شا�شة الدولة لدول عربية مختارة لعام 2015
الدولة
امل�ؤ�شر

املغرب

الأردن

تون�س

ليبيا

الإمارات
العرب ّية
املتحدة

امل�ؤ�شرات االجتماعية
ال�ضغط ال�سكاين

7.0

5.5

4.7

5.7

4.5

الالجئني والنازحني

8.8

5.3

4.1

7.4

2.2

التنمية االقت�صادية الالمت�ساوية

7.7

7.1

7.8

7.8

3.9

التوترات االجتماعية

3.6

7.6

5.5

6.4

2.5

الهجرة اخلارجية وهجرة الأدمغة

5.9

6.3

5.4

6.1

4.2

الفقر والرتاجع االقت�صادي

6.3

5.3

6.6

8.0

2.9

امل�ؤ�شرات ال�سيا�سية والأمنية
�شرعية الدولة

6.1

6.5

7.0

9.8

6.6

اخلدمات العامة

4.7

5.7

4.9

7.5

2.7

حقوق الإن�سان وحكم القانون

7.6

7.0

7.0

9.0

7.1

الأو�ضاع الأمنية

5.5

5.7

7.8

9.3

3.1

النخب الع�صبوية

6.9

6.6

8.1

9.1

3.6

التدخل اخلارجي

6.8

6.0

6.9

9.5

2.9

العالمة الكلية

76.9

74.6

75.8

95.3

46.2

االجتاه العام عرب ع�شر �سنوات

ا�ستقرار

حت�سن

تراجع
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حت�سن

()3
االقت�صاد والتنمية الم�ستدامة
*

�أ.د .با�سل الب�ستاني

منذ البدء؛ واجه الإن�سان ثنائية قدر :قدره �أن ُيخلق ،وقدره �أن ُيرزق .حقيقتان
تقعان في �صميم الوجود الب�شري ولكن بفارق حا�سم :فالخلق �إعجاز ،والرزق �إنجاز،
الأول حتمي ،والثاني اختياري .ف�إذا تركنا �أمر الخلق ل�صاحب الخلق �سبحانه ،ن�صبح في
مواجهة حتمية وجود فار�ض لتوفير الرزق ،ما يتطلب بذل المجهود لي�ستقر في حا�ضنة
الإنتاج ،الذي بدوره ي�شكل ركن التنمية .وهذه �إن احتوت الإن�سان ،حينها ينتهي بنا المقام
في علية مع التنمية الب�شرية.
�إن م�سيرة االنطالق ،ال يمكن فيها تجاوز الحا�ضر ا�ست�شراف ًا لم�ستقبله ،فكالهما
ج�سر لعبو ٍر
رفاق ٍ
درب يجود في رحاب الوجود� .إال �أن ال�شرط ال�ضروري لتحقق �إي�صال ٍ
بينهما ي�ستلزم بناء م�ستلزمات اقت�صاد قادر على تجاوز المعاناة القائمة ،وبخا�صة على
�أ�صعدة الإنتاج وفر�ص العمل والأداء ،بالإ�ضافة �إلى �ضمان �أ�س�س الأمن الوطني والقومي
بكل �أبعادها.
وفي مخا�ض ذلك؛ تتفتح �إمكانية تقرير م�سار الم�ستقبل بكل ف�سيح مرتكزاته،
المختارة �أدناه ،وجميعها حيوية الموقع وم�ستقبلية التطلع:

العربي/العراق.
* م�ست�شار التنمية االقت�صادية الدولية ،ع�ضو منتدى الفكر
ّ
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�أو ًال :مرتكز النظام االقت�صادي
ت�أتي ،هنا ،الدعوة �إلى �إقامة هيكل اقت�صادي ر�صين متكامل البناءُ ،منتج ومتوازن
و�إيجابي النمو ،تحت�ضنه الم�ساواة والعدالة التوزيعية مع الديمقراطية الت�شاركية� ،ضمان ًا
لتحقيق م�ستويات من المعي�شة تتجاوز الكفاف �إلى الكفاية ،وما بعدها .وتعد ر�صانة
وا�ستقرار دينامية هذا المرتكز الدعامة ال�ستقرار كلية المجتمع وتهيئة البيئة الالزمة
ال�ستمراره في العطاء والإغناء ،فهي ركيزته.
ثانياً :مرتكزات الثروة القومية
ي�ؤكد التطور الفكري والتحليلي المعا�صر �ضرورة محتوى م�صادر الثروة المترابطة
في ثالثية �أبعادها التي تتجاوز مجرد الثروة المادية ،كما ينادي بها النموذج ال�سائد
في فل�سفته النيوليبرالية االقت�صادية .وتت�ضمن الثروة القومية الم�ستهدفة هدف تطوير
وحماية منابعها المتمثلة في ر�ؤو�س الأموال الآتية:
(�أ) الثروة المـ ــادية = ر�أ�س المال الم�صنع = الإنتاج والنمو االقت�صادي
(ب) الثروة الب�شرية = ر�أ�س المال الب�شري = التنمية الب�شرية
(جـ) الثروة البيئيــة = ر�أ�س المال البــيئي = التنمية الم�ستدامة
وفي �إطار هذه الثالثية؛ ُي�شكل ر�أ�س المال الب�شري العمود الفقري لتكوين الثروة،
يدعم ذلك الم�ؤ�شرات التي ت�ؤكد على �أن م�شاركته الن�سبية في مجموع الثروة تزيد وب�شكل
الحكم في
ملمو�س عن ن�صفها .فهو محور االنطالقة بواقعة جعله العقل الب�شري جوهر ُ
القرار والم�سار.
ثالثاً :مرتكز االقت�صاد المعرفي
يت�ضمن هذا المرتكز حيوية اتخاذ العلم والتقنية والمعرفة المتطورة هادي ًا لتفعيل
قاعدة ووظائف المجتمع وديناميته ،وبالتالي تعظيم قدرته وثروته� .إن �إدراك �أبعاد
االقت�صاد المعرفي و�أثره ،بما يت�ضمنه من خزين متين من المواهب والخلق والإبداع،
ي�شكل راهن ًا تحدي ًا جارف ًا لأهم قواعد علم االقت�صاد ال�سائد ،م�شرع ًا في انفتاحه �آفاق ًا
رحيبة لكنوز عطاءٍ رهيبة.
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رابعاً :مرتكز التنمية الم�ستدامة
يت�ضمن جوهر التنمية ُبعد ًا م�ستقبلي ًا م�ضمونه توفير م�ستلزمات التنمية للجيل
القائم دون التفريط بحقوق وفر�ص الجيل القادم� ،أي جعلها المرجعية الحاكمة في
التقرير والت�سيير .وينطلق تعاظم االهتمام بهذا ال ُبعد الحيوي للتنمية من مركزية
ر�أ�س المال البيئي ،ويتجاوزه �إلى �أبعاد �أخرى ت�ضم القرارات وال�سيا�سات والممار�سات
االقت�صادية ،ت�أكيد ًا لجوهرية �ضمان وجود كل ما هو مطلوب توفره علمي ًا وعملي ًا لدعم
ا�ستمرارية الوجود الب�شري.
خام�ساً :مرتكز «الخ�صو�صية العرب ّية»
العربي
هنا يرد الت�أكيد على «هوية» م�شروع النه�ضة ال�شاملة انطالق ًا من الواقع
ّ
في امتداد حركته الم�ستقبلية .فالإبداع الإن�ساني يتعاظم �إذا تجاوز الفراغ وانطلق من
�أح�ضان «الكينونة الح�ضارية» التي ينتمي �إليها .فجوهر الخ�صو�صية هنا معينه وطنية
الوالء ،وعروبة االنتماء .وفي هذا يكمن �شرط البناء والعطاء والإغناء.
�ساد�ساً :مرتكز الدينامية التطبيقية
يفر�ض التوجه العملي لتفعيل هذه المرتكزات احتوا�ؤها في «كتلة �إندماجية» واحدة،
ي�شغلها �صفوة من علماء الأمة في مختلف االخت�صا�صات� .إن محور وظيفتها �إبداع ت�صميم
«نموذج معرفي وتحليلي وعملي» ،يحكم كل ما هو مطلوب من م�ستلزمات لوج�ستية من
خطط وبرامج و�سيا�سات تكون جامعة مانعة ،يرقى بالأداء �إلى م�ستوى المهمة ،تج�سيد ًا
و�إنجاز ًا.
في كل هذا ،نحن هنا ن�ستهدف ذات الإن�سان في فكره وف�ضائه ،علمه وطموحه،
بنائه وبقائه ،ت�صعيد ًا لأمنياته و�أحالمه ،فهو و�سيلة وغاية الوجود في �أ�سمى �صوره
و�إبداعه.
- 85 -

اجلل�سة النقا�شية اخلتامية
تقاطر نخبة ،من ال�سا�سة واملفكرين والباحثني والأكادمييني ،حول اجلل�سة
العربي عام
النقا�شية اخلتامية للندوة احلوارية املو�سومة «ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن
ّ
 ،»2025يف �ضوء الأوراق املخت�صة التي قدمت للم�ؤمتر ،وتناولت تطورات الو�ضع الإقليمي
والدويل ،وحماور «حقوق الإن�سان» و«التحول الدميقراطي» و«الف�ساد واحلاكمية الر�شيدة»
و«االقت�صاد والتنمية امل�ستدامة» ،و�سط م�شهد اال�ضطراب وعدم اال�ستقرار يف املنطقة.
وقد و�سم حمذور املرحلة الراهنة منطلق االن�شغال الفكري يف مطلب «وقفة عربية
جادة»� ،أمام حتديات ،ما اعتربه بع�ض امل�شاركني« ،النظام الدويل العائم» �ضمن م�سار
حتويل انتقايل ،قد ال ت�ستقر مالحمه �أو تت�ضح قواعده �إال بعد فرتة من الزمن ،تطول �أو
تق�صر ،وفق ديناميات التغيري و�سرعتها ،مبا يجعل �سمة «الفو�ضى» ،غري اخلالقة ،بطبيعة
احلال� ،سيدة الواقع الراهن� ،إزاء اختالل موازين القوى ،ومثالب ال�صراعات واحلروب
والأزمات الأهلية ،وتنامي �أمناط التحالفات واملحاور ،املتمايزة ،ورمبا املت�ضادة ،حد
اخل�صومة �أحيان ًا ،وانت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وازدواجية املعايري ،ف�ض ًال عن التدخل
يف �ش�ؤون الدول ،حتت ذرائع �أخالقية و�إن�سانية وقانونية.
العربي يعد الأكرث ت�أثر ًا بالتطورات الدولية
ووفق ر�ؤية امل�شاركني؛ ف�إن الوطن
ّ
والإقليمية ،فيما �أدخلت املتغريات والأحداث اجلارية يف املنطقة ،منذ خم�س �سنوات
العربي يف �أتون تفاعالت متناق�ضة ،غري م�ستحدثة� ،ضمن ما
تقريب ًا ،امل�شهد الإقليمي
ّ
ميكن و�صفه بحالة «ال�سيولة ال�سيا�سية» ،تزامن ًا مع دور القوى الإقليمية والدولية امل�ضاد،
يف ظل تنامي احلركات «اجلهادية» املتطرفة ،مثل تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش»
و�أخواتها ،واملجموعات امل�سلحة ،بفعل التغذية اخلارجية ،ما ًال و�سالح ًا وعتاد ًا ،مبا
ي�صب ،بالتبعية ،يف خدمة م�صالح االحتالل الإ�سرائيلي ،للم�ضي قدم ًا يف منط عدوانها
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العربي ،وحماولة حتقيق �أهدافها باملنطقة� ،إزاء ما تعتقده
الثابت �ضد ال�شعب الفل�سطيني
ّ
العربي
فع ًال بعيد ًا عن �ضغط امل�ساءلة ،نظري الإ�سناد الأمريكي املفتوح ،و�ضعف الدعم
ّ
الإ�سالمي للق�ضية الفل�سطينية.
العربي الراهن؛ التي تفاقمت
وقد توقف امل�شاركون عند �أبرز حتديات امل�شهد
ّ
ح ّدتها مع �إرها�صات �أزمتي �سورية والعراق ،اللتني خرجتا من معادلة القوة العرب ّية
ل�صالح انك�شاف �ساحتيهما �أمام التحالفات الإقليمية الدولية املتمايزة ،ورمبا املت�ضادة،
وبالتايل االخرتاق اخلارجي؛ عدا الأزمات اخلانقة التي تعاين منها غالبية الدول العرب ّية،
طرية� ،إزاء تدهور الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
مع الأخذ باالعتبار اخل�صو�صية ال ُق ِ
والأمنية ،يف ظل ارتفاع ن�سب البطالة والفقر ،وانت�شار املح�سوبية والوا�سطة والف�ساد،
و�سوء البنى التحتية ،وتنامي «الوالءات» الأولية ال�ضيقة على ح�ساب امل�صلحة الوطنية
العليا ،و�ضعف احلريات العامة والتعددية ال�سيا�سية واحلزبية ،وغياب حتقيق امل�ساواة
والعدالة االجتماعية ،وال�شافية وامل�ساءلة ،وغلبة املنظور الأمني على ال�سيا�سي يف التعاطي
مع احلريات العامة ،ومطالب احلراك ال�شعبي بالإ�صالح ،كما حدث ،وما يزال ،يف بع�ض
�ساحات املنطقة.
وبالن�سبة �إليهم؛ كلما كانت ق�سمة ال�سلطة غري �سليمة وال متوازنة ،كما احلال مع
الرثوة ومقدرات الأمة ،مبا يج�سد دولة «الثقب الأ�سود» ،التي تعد �سمة عامة م�شرتكة بني
الدول العرب ّية ،حيث مركزية الدولة و�صعوبة متكنها من بناء عالقة متوازنة مع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات ،وتغول ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية،
و�سوء توزيع ال�سلطة والرثوة ،ف�إن ذلك يقود �إىل غياب قيم احلرية وامل�ساواة والعدالة
االجتماعية ،ويخلق �إ�شكالية «املواطنة» وحتديات الهوية والتمييز.
وخللق فعل عربي م�ضاد؛ ر�أى امل�شاركون �أن «حتقيق التغيري املن�شود يتطلب
ت�شخي�ص ومعاجلة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العرب ّية� ،سبي ًال للنهو�ض والتقدم
بخطى ثابتة نحو الغد القادم� ،ضمن نظام عاملي قيد الت�شكل» ،من �أجل «قيام العرب
بدور فاعل يف ال�ساحة ،وعدم االرتهان للت�أثر فقط مبجريات الأحداث» ،داعني �إىل �أهمية
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«وجود نظام �إقليمي يت�ضمن مبادئ ومرتكزات حقيقية حول توازن القوة وامل�صالح ،دومنا
تعار�ض مع املبادئ الرئي�سية التي ين�ضوي يف �إطارها».
العربي ،بدء ًا من �أمناط
وحثوا على حيوية «حتقيق وحدة يف املوقف اجلماعي
ّ
تعاونية ثنائية و�صو ًال �إىل بلورتها جماعي ًا ،وال �سيما يف ال�شقني ال�سيا�سي والأمني ،وفق
ا�سرتاتيجية وا�ضحة الأهداف و�آليات النفاذ ،ت�ستل حتركها من جامعة الدول العرب ّية
و�أذرعها امل�ؤ�س�سية ،غداة تفعيلها ،بهدف بلورة �أمن وتعاون جماعي حقيقي يف �إطار توازن
القوة وامل�صالح ،و�إيجاد �إطار جمعي قادر على حل اخلالفات و�ضبطها ،وتعزيز �أطر
التن�سيق والتعاون يف خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،من �أجل �صد االخرتاق
اخلارجي ،و�إحباط حماوالت «التق�سيم» و«التفتيت» املن�ضوية �ضمن اخلطط اخلارجية
اجلاهزة» ،بح�سبهم.
بيد �أن ذلك يتطلب ،يف الأ�سا�س�« ،إرادة �سيا�سية عربية فعلية للنهو�ض وتفعيل
الو�سائل والأدوات وامل�ؤ�س�سات القائمة ،عقب �إعادة النظر يف هيكلتها وفق التطورات
العربي ،وبحقوقه ومطالبه ،من �أجل بناء قوة
الراهنة ،بالإ�ضافة �إىل االهتمام بال�شعب
ّ
عربية حقيقية ت�ستطيع مواجهة الأحداث واملتغريات احلالية ،والت�أثري يف م�سارها».
و�إذا كانت التنظيمات املتطرفة ،من غري الدولة ،مثل «داع�ش» و�أخواتها ،قد دخلت
عن�صر ًا حديث ًا فاع ًال يف ال�صراع ،بعدما اختلف مفهومه و�أدبياته من حيث �أطرافه عقب
�أحداث � 11أيلول (�سبتمرب)  ،2001فباتت ت�ؤثر يف جمريات الأحداث وت�شكل موطن
تهديد فعلي للمنطقة ،كما �ساحات خمتلفة من العامل� ،إال �أن بع�ض امل�شاركني يقدرون ب�أن
«دورها �سي�ضعف يف امل�آل الأخري» ،وفق ر�أيهم.
ي�ستقيم ذلك ،وفق امل�شاركني ،مع احلاجة �إىل معاجلة التحديات الداخلية ،التي
العربي ،يف �إطار
جتابه غالبية الدول العرب ّية ،بح�سب خ�صو�صيتها ،من �أجل النهو�ض
ّ
«دولة دميقراطية مدنية ،يت�سع م�ضمونها ورحابها لكل املواطنني ،ب�صرف النظر عن
توجهاتهم ومعتقداتهم ،يتم فيها ،ب�ضمانة الد�ستور ،حتقيق امل�ساواة والعدالة ،وتعزيز
احلريات العامة والتعددية ال�سيا�سية واحلزبية ،و�ضمان ال�شفافية وامل�ساءلة ،ومكافحة
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الف�ساد ،وحتقيق االندماج االجتماعي على م�ستوى الهوية واملواطنة ،بعيد ًا عن الهويات
الفرعية ،التي جتر الويالت على ال�سلم املجتمعي وتت�سبب يف عرقلة االندماج وتهدد �آفاق
التنمية وحتقيق التقدم» ،كما هو احلال اليوم.
ودعا امل�شاركون �إىل «تر�سيخ قيم التفاعل وامل�شاركة وثقافة احلوار؛ امل�ستل لأقانيم
احرتام التنوع واالختالف والنقا�ش املو�ضوعي اجلاد والتوافق امل�شرتك ،والتي ت�ؤ�س�س
«للدمقرطة املجتمعية» و«املواطنة الفاعلة» وملرافد التجديد وتعزيز الثقة
يف املح�صلة َ
وتوحيد ال�صفوف والر�ؤى وحل اخلالفات املواقفية واحتواء التناق�ضات الداخلية �ضمن
�آلية �سلمية ت�ضمن ال�سلم املجتمعي ،باعتبارها �أ�س عملية الإ�صالح والبناء الدميقراطي».
وركزوا يف مداخالتهم النقا�شية على «املواطنة» التي ت�شكل مكون ًا �أ�سا�سي ًا يف بنيان
الدميقراطية ،والتي يتم من خاللها التغلب على الإنق�سامات الطائفية واملذهبية والقبلية
واخرتاقها ،و�إدارة تنوعها ب�شكل حكيم ،مبا ال يعني تهدميها و�إمنا حتييدها من العالقة
بني املواطن والدولة وبني املواطنني �أنف�سهم ،بحيث ال يكون لها عالقة بحقوق املواطن
وحرياته ومب�ساواته �أمام القانون يف الدولة.
ويف ذلك؛ �أو�صى امل�شاركون ب�ضرورة «حتقيق االن�سجام التام بني احلقوق
والواجبات وامل�ساواة و�سيادة القانون ،واال�ستالل املتوازي ملعادلتي �شراكة «الت�ضحيات/
املكا�سب» وتوزيع «املكا�سب/االلتزامات» يف الدولة مع مفهوم املواطنة القائم على مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات وعدالة التوزيع ،بالن�سبة لل�سلطة والرثوة
ومقدرات الأمة ،و�سيادة القانون ،والف�صل املتوازن بني ال�سلطات ملنع تغول �سلطة على
�أخرى».
وين�سجم ذلك مع «و�ضع معايري وا�ضحة للتعيني ومنع االحتكار يف الوظائف
ال ُعليا ،وفر�ص مت�ساوية يف العمل والتعليم وال�صحة ،والق�ضاء على الوا�سطة واملح�سوبية،
ومكافحة الف�ساد ،واعتماد ال�شفافية وامل�ساءلة» ،تزامن ًا مع «�إحداث لغة التناغم بني
حقوق املواطنني وواجباتهم ،عرب �إعالء منطوق الوطنية على ح�ساب القبلية واملناطقية
واملذهبية� ،ضمن م�شروع وطني متكامل».
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ودعوا �إىل حيوية «�إن�شاء معادلة ت�صالح مع كافة املكونات املجتمعية ،وفق قاعدة
التكافل والت�شارك ولي�س القبول �أو الت�سامح فقط» ،فيما يدخل هنا مطلب «جتديد اخلطاب
الديني بلغة ومتطلبات الواقع املعي�ش ،ل�سد املنافذ �أمام اجلماعات املتطرفة التي توظف
املفاهيم وامل�صطلحات كو�سيلة الجتذاب ال�شباب �إىل �ساحات التطرف» ،بح�سبهم.
ولفتوا �إىل �أهمية «ت�ضافر جهود الأطراف املعنية ،وخلق ال�شراكة الفاعلة ،على
العربي ال�شامل ،بني م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،واملجتمع
قاعدة احلوار الوطني/
ّ
املدين ،وتفعيل دور النخب الثقافية والفكرية ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية والدينية
والإعالمية واملجتمعية ،كل يف نطاق عمله ،من �أجل تعزيز �شعور االنتماء والوعي الوطني،
وال �سيما عند ال�شباب ،وحتفيز االهتمام بالثقافة العامة ،وتنمية روح العمل اجلماعي،
واطالع الطلبة على واقع جمتمعهم والتفاعل مع قطاعاته وامل�ساهمة يف خدمته ،تزامن ًا
مع �إعالء القيم الإخالقية والإن�سانية وتعزيزها والت�صدي للممار�سات ال�سلبية».
وي�أتي هنا ،بح�سب امل�شاركني� ،أهمية «تعزيز دور امل�ؤ�س�سة التعليمية ،مبراحلها
املدر�سية واجلامعية املختلفة ،لإيجاد مناهج ت�سهم يف تعزيز قيم العقل والتفكري الناقد
والعمل واجلهد ونبذ العنف عند ال�شرائح ال�شبابية وتنمية الوعي والروح الوطنية لديها،
من �أجل حتقيق هدف التمكني الدميقراطي و�صد الأجندات اخلارجية امل�ضادة».
و�أ�شاروا �إىل �ضرورة «تعزيز عمل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،احلزبية والنقابية
والعمالية وغريها ،و�إعطائها امل�ساحة الكافية ملمار�سة دورها املجتمعي ،ومهام الرقابة
ال�شعبية على الأداء ال�سيا�سي امل�ؤ�س�سي ،والتي من خاللها تتج�سد امل�شاركة الفاعلة
للمواطنني يف احلياة العامة».
- 90 -

املـــالحــــــــق

ملحق ()1

امل�شاركون يف الكتاب

«الأ�سماء ح�سب الرتتيب الأبجدي»
(مع حفظ الألقاب)

�أ.د.با�سل الب�ستاين

�أ�ستاذ �أكادميي يف االقت�صاد واملالية ،وم�ست�شار يف التنمية االقت�صادية الدولية .حاز
�شهادة البكالوري�س يف التجارة من العراق عام  ،1957واملاج�ستري عام  1961والدكتوراة
يف االقت�صاد واملالية عام 1969من الواليات املتحدة الأمريكية .عمل يف التعليم والتدري�س
اجلامعي يف كل من العراق والواليات املتحدة و�أ�ستاذ ًا جامعي ًا وعميد ًا يف الأردن ،كما
عمل م�ست�شار ًا اقت�صادي ًا للبنك الدويل يف الواليات املتحدة ،وم�ست�شار ًا اقت�صادي ًا للأمم
املتحدة يف ال�سعودية ،وكبري ًا للم�ست�شارين االقت�صاديني يف الإمارات العربية املتحدة،
وم�ست�شار ًا اقت�صادي ًا يف اجلامعة الأردنية بع ّمان .و�سبق له �أن عمل �أي�ض ًا مدير ًا عام ًا
للأبحاث ،وم�ست�شار ًا اقت�صادي ًا يف البنك املركزي العراق ،وكان ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة
البنك .له العديد من الدرا�سات والأبحاث واملقاالت املن�شورة ،ومن �أحدث م�ؤ َّلفاته كتاب
«نحو ر�ؤية تنموية عربية :الإطار الفكري والتحليلي».

�أ .جواد احلمد

يحمل �شهادة املاج�ستري يف العالقات الدولية من جامعة درهام يف بريطانيا،
ويعمل مدير ًا عام ًا ملركز درا�سات ال�شرق الأو�سط /الأردن منذ العام  ،1991ورئي�س
حترير جملة «درا�سات �شرق �أو�سطية» العلمية املحكمة منذ العام  .1996له العديد
من امل�ؤلفات املنفردة وامل�شرتكة ،من بينها «ال�سيا�سة اخلارجية الأردنية يف عهد امللك
عبداهلل الثاين»« ،م�ستقبل ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط»« ،م�ستقبل الالجئني الفل�سطينيني»،
العربي»« ،اخلارطة ال�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط»،
«التحوالت والثورات ال�شعبية يف العامل
ّ
«الإ�سالميون واحلكم»« ،التحول الرتكي جتاه املنطقة العرب ّية»« ،ر�ؤية واقعية للتحوالت
العربي وم�ستقبلها» ،والعديد غريها.
الدميقراطية يف الوطن
ّ
كتب العديد من املقاالت والتحليالت والتقارير حول التحوالت ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية املختلفة ،مبا يف ذلك �سيا�سات الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي جتاه
العربي.
ال�شرق الأو�سط ،وحول التحوالت الدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل
ّ
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وتر�أ�س و�شارك يف �أكرث من  85م�ؤمتر ًا علمي ًا حول ال�شرق الأو�سط وال�سيا�سات
الدولية داخل الأردن وخارجه ،وترتكز اهتماماته حول التحوالت يف ال�شرق الأو�سط
وال�سيا�سات الدولية جتاهها ،مبا يف ذلك عملية ال�سالم و�صناعة ال�سالم يف املنطقة
والإ�صالح والدميقراطية.

م� .سمري احلبا�شنة

رئي�س اجلمعية الأردنية للعلوم والثقافة ،الوزير والنائب وع�ضو جمل�س الأعيان
العربي� .شغل العديد من املنا�صب املرموقة؛ مثل :العمل يف
�سابق ًا ،ع�ضو منتدى الفكر
ّ
املجال احلكومي واخلا�ص ،ع�ضو م�شارك يف نقابة املهند�سني الزراعيني (،)1981 -1978
العربي لدرا�سات اجلدوى االقت�صادية والفنية للم�شاريع الزراعية
مدير عام املكتب
ّ
( ،)1984-1978ع�ضو رابطة الكتاب الأردنيني ،ع�ضو اللجنة امللكية ل�صياغة امليثاق
الوطني ،ع�ضو الهيئة الت�أ�سي�سية ملركز درا�سات احلرية والدميقراطية وحقوق الإن�سان
العربي ،الأمني العام ملنتدى برملانات الدول العرب ّية والإفريقية ل�ش�ؤون ال�سكان
يف الوطن
ّ
والتنمية ( ،)1997-1996رئي�س اللجنة الربملانية ل�ش�ؤون التنمية وال�سكان يف جمل�س
الأمة ( ،)1997-1996م�ست�شار ًا لوزير ال�شباب ( ،)1993رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ملح
ال�صايف الأردنية ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة �إعمار الكرك ،ع�ضو يف الهيئة الوطنية للأردن
�أو ًال .نال و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأوىل.

د� .صباح يا�سني
�سفري �سابق للعراق يف الأردن ( ،)2009-2004ومدير مركز درا�سات الوحدة
العربية يف بريوت (�سابق ًا) .حاز درجة الدكتوراة يف الإعالم مع مرتبة ال�شرف الأوىل
من كلية الإعالم بجامعة القاهرة عام  ،1990ومن قبل ماج�ستري ال�صحافة والن�شر عام
 ،1983ودبلوم ال�صحافة والن�شر عام  1978من اجلامعة نف�سها ،والبكالوري�س يف اللغة
العربية �آدابها من جامعة بغداد عام  .1971عمل باحث ًا �سيا�سي ًا و�إعالمي ًا ،وكان معاون ًا
للمدير العام ومدير ًا لق�سم الدرا�سات يف مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت،
ومدير ًا عام ًا لقناة العراق الف�ضائية  ،1998-1995ورئي�س ًا لتحرير جريدة «الثورة»
العراقية  ،1992-1991ونقيب ًا لل�صحفيني العراقيني  ،1990-1986ورئي�س ًا جلمعية
حقوق الإن�سان يف العراق  .1989-1983كما عمل بني عامي  2013-1989حما�ضر ًا يف
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جامعة النهرين ،ويف كلية الإعالم بجامعة بغداد ،و�أ�شرف على عدة ر�سائل ماج�ستري
ودكتوراة يف كليتي الإعالم والعلوم ال�سيا�سية بجامعة بغداد ،واجلامعة الأردنية،
وجامعة ال�شرق الأو�سط للدرا�سات العليا .وعمل �أي�ض ًا �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف ق�سم العلوم
ال�سيا�سية باجلامعة الأردنية ،ويف كلية الإعالم بجامعة ال�شرق الأو�سط للدرا�سات العليا
يف الأردن .وهو ع�ضو اللجنة العلمية يف املركز املغربي متعدد االخت�صا�صات للدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية بفا�س يف املغربَّ ،
ونظم العديد من الندوات والفعاليات الثقافية
والإعالمية .من كتبه املن�شورة« :الإعالم الف�ضائي يف الوطن العربي :حتليل امل�ضمون
والت�أثري يف النخب والر�أي العام» ،مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت 2013؛
و«الإعالم :الن�سق القيمي وهيمنة الق ّوة» ،مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت
2006؛ و«الإعالم  -حرية يف انهيار» ،ال�شبكة العربية للن�شر يف بريوت  ،2009و«الفكر
والق�ضايا القومية يف ال�صحافة العربية :درا�سة مقارنة لل�صحافة يف م�صر والعراق»،
دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة يف بغداد ( 1992يف الأ�صل ر�سالة الدكتوراة).

�أ.د .عبد القادر حممد فهمي الطائي

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة ال�شرق الأو�سط بع ّمان .بد�أ حياته املهنية �أ�ستاذ ًا
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة بغداد/كلية القانون وال�سيا�سة ،منذ العام  1978حتى العام
 ،1987لينتقل بعدها �إىل كلية العلوم ال�سيا�سية ،جامعة بغداد ،حتى العام  .2006كما
عمل يف اجلامعة الأردنية ع�ضو هيئة تدري�س يف ق�سم العلوم ال�سيا�سية/كلية الآداب،
خالل الأعوام من  ،2012 -2008انتقل بعدها �إىل كلية الآداب والعلوم يف جامعة ال�شرق
الأو�سط ،وعني رئي�س ًا لق�سم العلوم ال�سيا�سية فيها من العام  2012حتى العام .2014
�أ�شرف على العديد من ر�سائل املاج�ستري و�أطروحات الدكتوراة ،وله  36بحث ًا
من�شور ًا يف جمالت علمية حم ّكمة.
ُن�شر له  13م�ؤلف ًا يف حقل االخت�صا�ص منها« :املدخل لدرا�سة اال�سرتاتيجية»،
«ال�سيا�سة اخلارجية»« ،الوجيز يف الدبلوما�سية»« ،الفكر ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي
للواليات املتحدة الأمريكية»« ،النظريات الكلية واجلزئية يف العالقات الدولية» .كما
العربي وخارجه.
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات العلمية داخل الوطن
ّ
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د .حممد �أبو ح ّمور

الأمني العام ملنتدى الفكر العربي .حا�صل على درجة ال ّدكتوراة يف االقت�صاد
واملالية العامة من جامعة  Surreyيف بريطانيا عام  1997و�شهادة املاج�ستري يف االقت�صاد
من اجلامعة الأردن ّية عام  1989والبكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة الريموك عام
 .1984توىل من�صب وزير املالية ( .)2010 -2009ح�صل على جائزة �أف�ضل وزير
مالية يف ال�شرق الأو�سط لعام  2010املمنوحة مل�ساهمته يف انتعا�ش اقت�صاد بلده خالل
الأزمات املالية املختلفة ،و�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البوتا�س العرب ّية
( ،)2009 - 2007كما �شغل قبلها من�صب رئي�س الهيئة التنفيذ ّية للتخا�صية (-2005
 ،)2007وكان وزي ًرا للمـالية يف الفرتة ما بني نهاية عام  2003ولغاية  ،2005وخالل هذه
الفرتة ح�صل على جائزة �أف�ضل وزير مالية يف ال�شرق الأو�سط لعام  2004على هام�ش
يل والبنك الدو ّ
ال�سنو ّية ل�صندوق النقد الدو ّ
يل يف وا�شنطن ،كما كــان وزي ًرا
االجتماعات ّ
لل�صناعة والتجارة خالل عام  ،2003و�شغل � ً
أي�ضا من�صب �أمني عام وزارة املالية منذ
بداية عام  2000ولغاية عام  ،2003بعد �أن �شغل من�صب م�ست�شار ملعايل وزير املالية
املركزي خالل الفرتة  .1998 - 1987عمل
خالل الفرتة  2000-1998وعمل يف البنك
ّ
� ً
أي�ضا حما�ض ًرا غري متفرغ يف اجلامعة الأردن ّية لطلبة املاج�ستري يف االقت�صاد و�أ�شرف
على مناق�شة ر�سائل عدد من الطالب .كما تر�أ�س جمال�س �إدارات �شركات وم�ؤ�س�سات
متعددة يف الأردنّ وبع�ض البالد العرب ّية ،وهو ع�ضو يف العديد من ا ّللجان املخت�صة على
إقليمي و�شغل ع�ضوية العديد من جمال�س �إدارة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
امل�ستوى
الوطني وال ّ
ّ
الوطن ّية والبنوك واجلامعات َوم ْراكز الدرا�سات .من م�ؤلفاته و�أبحاثه املن�شورة�« :ضريبة
امل�سقفات يف ال ّ
اخلارجي
أردن» (« )1987العوامل امل�ؤثرة على معدل خدمة الدين العام
ّ
يف ال ّ
أردن» (�« .)1988أثر امل�ساعدات املالية والقرو�ض اخلارج ّية على ميزان املدفوعات
القومي الإجمايل
وعر�ض النقد» (�« .)1989أثر عجز املوازنة العامة على الناجت
ّ
الداخلي من منظور
وميزان املدفوعات وعر�ض النقد» (�« .)1990أدوات الدين العام
ّ
إ�سالمي» (« .)1992ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف ال ّ
أردن (.)1993
�
ّ
ال�ضريبي يف ال ّ
أردن» (�« .)1998أزمة ال�سلة الغذائية
قيا�س الطاقة ال�ضريبية واجلهد
ّ
العرب ّية...التحديات واجتاهات املعاجلة وتوجهات احلل يف ال ّ
أردن» (« .)2011الأزمة
العربي» (.)2012
املالية الدول ّية وانعكا�ساتها على �أ�سواق املال واالقت�صاد
ّ
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�أ.د .حميي الدين توق
العربي لتطوير وحتديث التعليم ،ع�ضو جمل�س مفو�ضي
املدير العام للكادر
ّ
«الأكادميية الدولية ملكافحة الف�ساد» ،ووزير �سابق .يحمل �شهادة الدكتوراة يف تخ�ص�ص
علم النف�س الرتبوي ،يف الواليات املتحدة الأمريكية عام .1972
�شغل العديد من املنا�صب ال�سيا�سية الرفيعة؛ مثل رئي�س املعهد الدبلوما�سي
الأردين (� ،)2006سفري/م�ست�شار وزير اخلارجية ل�ش�ؤون العالقات الدولية/وزارة
اخلارجية (� ،)2006 -2005سفري فوق العادة ومفو�ض لدى احلكومة البلجيكية و�سفري
غري مقيم لدى كل من مملكة الرنويج ودوقية لوك�سمربغ ( ،)2005 -2004املندوب
الأردين الدائم لدى االحتاد الأوروبي ( ،)2005 -2004املندوب الأردين الدائم لدى
منظمة حلف �شمال الأطل�سي «الناتو» ،يف نف�س الفرتة ،املندوب الأردين الدائم لدى
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا (.)2004 -2000
ويف املجال الأكادميي؛ توىل مهام رئا�سة جامعة فيالدلفيا ورئي�س جمل�س اجلامعة
وجمل�س العمداء وع�ضو جمل�س الأمناء فيها ( ،)1992 -1991و�أ�ستاذ ًا جامعي ًا وعميد ًا
يف عدد من اجلامعات داخل الأردن ،ودولة الإمارات العرب ّية ،والواليات املتحدة الأمريكية
خالل الفرتة من  1972حتى .1991
نال و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأوىل  ،2000كما نال و�سام ال�شرف الأكرب
املذهب واملو�شح باحلرير /جمهورية النم�سا الفيدرالية .2001

دة .نادية �سعد الدين
كاتبة �صحفية وباحثة ،حا�صلة على �شهادة الدكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية  /كلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة القاهرة ،وت�شغل من�صب مديرة حترير يف جريدة
«الغد» الأردنية ،وتغطي ال�ش�أن ال�سيا�سي الفل�سطيني ،يف اجلريدة نف�سها .وحما�ضرة غري
متفرغة يف العلوم ال�سيا�سية.
�صدر لها ثالثة كتب وهي :كتاب «احلركات الدينية ال�سيا�سية وم�ستقبل ال�صراع
العربي -الإ�سرائيلي» ،كتاب «حق عودة الالجئني الفل�سطينيني ..بني «حل الدولتني»
ّ
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و«يهودية الدولة» ،وكتاب «ال�صهيونية والنازية و�إ�شكالية التعاي�ش ال�سلمي مع الآخر»،
ولها العديد من امل�ؤلفات امل�شرتكة.
والعربي يف عدد من
تكتب بانتظام مقاالت عن ال�ش�أن ال�سيا�سي الفل�سطيني
ّ
ال�صحف العرب ّية ،و�شاركت ب�أوراق عمل يف العديد من امل�ؤمترات ،ون�شرت العديد من
الدرا�سات والأبحاث يف جماالت علمية حم ّكمة ،حول العالقات الدولية ،والفكر ال�سيا�سي،
العربي -الإ�سرائيلي؛ مثل« :ت�أزم بنية الدولة
وال�سيا�سات اخلارجية ،وق�ضايا ال�صراع
ّ
امل�ضيفة لالجئني :الأردن منوذجاً» ،و«�إخوان الأردن :املنافذ املجتمعية و�إ�شكالية
العالقة مع الدولة» ،و«تعرث �أمناط التعاون الإقليمي من «منظور التكامل» ،و«داع�ش»
و�س�ؤال التمكني يف الأردن وفل�سطني» ،و«م�ستقبل النظم الإقليمية يف بيئة عدم
اال�ستقرار» ،و«م�ستقبل الدولة العراقية يف مواجهة عوامل تفكك ُمقيدة» ،و«التدخل
الإ�سرائيلي يف جنوب ال�سودان».

�أ.د.نبيل ال�شريف

وزير �سابق ،وع�ضو جمل�س الأعيان �سابق ًا ،رئي�س �شركة «�إمداد» للإعالم ،كاتب
العربي .حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف �آداب اللغة
وحملل �سيا�سي ،ع�ضو منتدى الفكر
ّ
الإجنليزية من جامعة �إنديانا  -الواليات املتحدة الأمريكية (.)1982 -1980
�شغل العديد من املنا�صب ال�سيا�سية املرموقة؛ مثل :رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الإذاعة والتلفزيون ورئي�س جمل�س �إدارة وكالة الأنباء الأردنية «برتا« ( ،)2009رئي�س
جمل�س �إدارة «معهد الإعالم الأردين« (� ،)2009 -2007سفري الأردن يف املغرب وال�سنغال
وموريتانيا ( ،)2006 -2004رئي�س حترير م�س�ؤول يف جريدة «الد�ستور» خالل الأعوام
( )2008 -2006و ( ،)2003 -1993الناطق بل�سان احلكومة (.)2003
حما�ضر غري متفرغ يف برنامج املاج�سيرت -درا�سات �إعالمية يف اجلامعة الأردنية
( ،)2008ف�ض ًال عن التدري�س يف ق�سمي اللغة الإجنليزية يف جامعة الريموك واجلامعة
الأردنية ،ويف برنامج املاج�ستري -درا�سات �إعالمية يف اجلامعة الأردنية (.)1987 -1991
العربي للبيئة والتنمية ،وع�ضو جلنة حتكيم جائزة
ع�ضو جمل�س �أمناء املنتدى
ّ
الإعالم البيئي التي تقدمها اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة.
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نال و�سام الإ�ستقالل من الدرجة الأوىل والثانية ،والو�سام العلوي -امللك حممد
ال�ساد�س ،ملك املغرب ،وو�سام ا�ستحقاق -حمافظ والية �أريزونا -الواليات املتحدة
الأمريكية.

دة .هناء ال�صديق القالل

وزيرة التعليم العايل �سابق ًايف ليبيا ،حتمل �شهادة الدكتوراه يف القانون الدويل،
جامعة برين�/سوي�سرا ،خبرية يف جمال القانون الدويل وق�ضايا احلقوق واحلريات ،باحثة
وم�ست�شارة يف املجال ال�سيا�سي والعالقات الدولية ،وق�ضايا املر�أة .ع�ضو هيئة تدري�س يف
جامعة بنغازي ،ع�ضو جلنة مراجعة القوانني التابعة للمكتب التنفيذي  ،2011ع�ضو جلنة
كتابة الد�ستور التابعة لوزارة العدل  ،2011رئي�س املكتب القانوين يف جلنة حماية املر�أة من
العنف التابعة لوزارة ال�صحة ،م�ست�شار �سابق ملركز احلوار الإن�ساين ،جنيف� -سوي�سرا،
م�ست�شار �سابق يف مكتب املخدرات واجلرمية ،الأمم املتحدة ،طرابل�س -ليبيا ،م�ؤ�س�س
وع�ضو �سابق يف املجل�س الوطني للحريات العامة وحقوق الإن�سان ،ليبيا ،باحثة يف مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.
ُن�شر لها العديد من امل�ؤلفات ،مثل :كتاب «الإ�سالم و الغرب :حدود احلرية
الدنيا» ،كتاب «التعذيب وت�أثريه على و�صول ال�ضحايا للعدالة»« ،الأ�سباب الداخلية
للعنف والإرهاب والتطرف»« ،التمكني االقت�صادي لل�شباب والعوائق التي حتد منه يف
العامل
العربي»« ،ليبيا من الثورة �إىل الأزمة :درا�سة حتليلية للأزمة الليبية و�أبعاد
ّ
ال�صراع فيها».
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ملحق ()3

مطبوعات املنتدى
�أو ًال� :سل�سلة احلوارات العربية العاملية
( Europe and the Arab World - 1بالإجنليزية والفرن�سية)
تقرير احلوار العربي الأوروبي الأول1982 ،
America and the Middle East - 2
تقرير احلوار العربي الأمريكي الكندي1983 ،
Palestine, Fundamentalism and Liberalism - 3
تقرير احلوار مع الأحرار الدول ّيني1984 ،
Europe and the Security of the Middle East - 4
تقرير احلوار العربي الأوروبي الثاين1985 ،
 - 5العرب وال�صني
مداوالت احلوار العربي ال�صيني حول احلا�ضر وامل�ستقبل1986 ،
 - 6املقاومة املدنية يف الن�ضال ال�سيا�سي
مداوالت ندوة الالعنف يف الن�ضال ال�سيا�سي1986 ،
Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East - 7
املح ّررون :رالف كرو ،و�سعد الدين �إبراهيم ،و�آخرون
 - 8ديجول والعرب
مداوالت ندوة �شارل ديغول يف ذكرى ميالده املئة1989 ،
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 - 9العرب واليابان
مداوالت احلوار العربي الياباين الأول1989 ،
Arab-German Relations in the Nineties - 10
مداوالت احلوار العربي الأملاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue II - 11
مداوالت احلوار العربي الياباين الثاين1991 ،
Arab-Japanese Dialogue III - 12
مداوالت احلوار العربي الياباين الثالث1992 ،
Arab Immigrants and Muslims in Europe - 13
احلوار العربي الأوروبي اخلام�س1993 ،
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Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives - 14

�أخالقيات االقت�صاد :بحوث ومناق�شات ندوة فكرية1993 ،
 -15التنمية ،ال�سيا�سة اخلارجية ،الدميقراطية:
ندوة عربية من�ساوية1995 ،
)Euro-Arab Seminar 1995, Amman (1995 -16
)Euro-Arab Seminar 1996, Vienna (1996 -17

 -18العرب والأتراك :االقت�صاد والأمن الإقليمي
بحوث ومناق�شات ندوة1996 ،
The Arab World and Turkey -19
 -20دور املنظمات غري احلكومية يف تطوير املجتمع الأهلي� :أوروبا والأقطار العربية بحوث ومناق�شات ندوة1997 ،
The Role of NGOs in the Development of Civil Society: Europe and the Arab Countries -21
 -22الكلفة الب�شرية للنزاعات
بحوث ومناق�شات ندوة1998 ،
Human Cost of Conflict -23
WTO Trading System: Review and Reform -24
 -25التعاون العربي الإيراين :املحاور ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
بحوث ومناق�شات ندوة1999 ،
� -26آفاق العالقات العربية ال�صينية يف القرن احلادي والع�شرين
بحوث ومناق�شات ندوة2002 ،
 -27العرب وال�صني� :آفاق جديدة يف االقت�صاد و ال�سيا�سة
بحوث ومناق�شات ندوة2006 ،
ثاني ًا� :سل�سلة احلوارات العرب ّية
 -1جت�سري الفجوة بني �صانعي القرارات واملفكرين العرب
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1984 ،
 -2جتربة جمل�س التعاون اخلليجي :خطوة �أو عقبة يف طريق الوحدة العربية
ت�أليف� :أ .عبد اهلل ب�شارة1985 ،
 -3التكنولوجيا املتقدمة وفر�صة العرب الدخول يف م�ضمارها
مداوالت ندوة1986 ،
 -4العائدون من حقول النفط
مداوالت ندوة حول التعاون العربي يف جمال العمالة1986 ،
 -5الأمن الغذائي العربي
مداوالت ندوة1986 ،
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 -6القمر ال�صناعي العربي بني م�شكالت الأر�ض و�إمكانات الف�ضاء
مداوالت ندوة1986 ،
� -7إمكانات وا�ستخدامات ال�شبكة العربية لالت�صاالت الف�ضائية
ت�أليف :د .حممد املقو�سي1986 ،
 -8حتديات الأمن القومي العربي يف العقد القادم
ت�أليف :د .علي الدين هالل1986 ،
 -9التع ُّلم عن ُبعد
مداوالت ندوة «التع ُّلم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة»1986 ،
 -10الأر�صدة واملديونية العربية للخارج
مداوالت ندوة «ال�سيا�سات البديلة حلماية الأر�صدة ومواجهة املديونية»1987 ،
 -11العنف وال�سيا�سة يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1987 ،
 -12ال�صحوة الإ�سالمية وهموم الوطن العربي
مداوالت ندوة( 1987 ،طبعة ثانية )1997
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم
 -13الإنتلجن�سيا العربية
مداوالت ندوة1988 ،
 -14الأزمة اللبنانية :الأبعاد االقت�صادية واالجتماعية
مداوالت ندوة1988 ،
 -15التعددية ال�سيا�سية والدميقراطية يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
 -16النظام الإن�ساين العاملي وحقوق الإن�سان يف الوطن العربي
مداوالت ندوة1989 ،
� -17آفاق التعاون العربي يف الت�سعينات
مداوالت ندوة1991 ،
 -18نحو ت�أ�سي�س نظام عربي جديد
مداوالت ندوة1992 ،
 -19التنمية الب�شرية يف الوطن العربي
بحوث ومناق�شات ندوة1993 ،
 -20اتفاقية غزة � -أريحا :الأبعاد االقت�صادية املحتملة
مداوالت ور�شة عمل1993 ،
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 -21احلرية الأكادميية يف اجلامعات العربية
مداوالت ندوة فكرية1994 ،
Academic Freedom in Arab Universities -22

 -23اجلامعات اخلا�صة يف الدول العربية
مداوالت ندوة فكرية1995 ،
 -24الغزو العراقي للكويت :اخلربات امل�ستخل�صة واخلروج من الأزمة
مداوالت ندوة1996 ،
 -25مواقف الفكر العربي من التغريات الدولية :الدميقراطية والعوملة
ت�أليف :د .علي �أومليل1998 ،
 -26الت�ص ّور العربي لل�سالم
مداوالت ندوة1997 ،
 -27تطوير البنية املالية التحتية يف الوطن العربي
حترير :د .عبد الرحمن �صربي1999 ،
 -28النظام العربي� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة2000 ،
� -29أ�سواق النفط واملال� . . .إىل �أين؟
مداوالت ندوة1999 ،
 -30حل النزاعات العربية بالطرق ال�سلمية
مداوالت ندوة1999 ،
 -31تطوير �سيا�سات الطاقة الداخلية وعالقتها بقطاع املياه يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2000 ،
Domestic Energy Politcies in the Arab World -32

� -33آفاق التعاون العربي بني الإقليمية والعاملية
مداوالت ندوة2001 ،
 -34الثقافة العربية الإ�سالمية� :أمن وهوية
مداوالت ندوة2002 ،
 -35اخلطاب العربي:امل�ضمون والأ�سلوب
مداوالت ندوة2003 ،
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� -36أ�س�س تقدم الوطن العربي يف القرن احلادي والع�شرين
مداوالت ندوة2003 ،
 -37ال�شباب العربي وحتديات امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2004 ،
 -38الو�سط ّية بني ال ّتنظري وال ّتطبيق
مداوالت ندوة2005 ،
مل �سريع ال ّتغي
 -39الفكر
العربي يف عا ٍ
ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -40ال�شباب العربي يف املهجر
مداوالت م�ؤمتر2007 ،
و�سلطة الدولة
ال�سلطة ُ
 -41دولة ّ
مداوالت ندوة2007 ،
 -42املر�أة العرب ّية� :آفاق امل�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2008 ،
َ -43
العربي
املواطنة يف الوطن
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
العربي
ال�شبابي
 -44نحو تطوير م�ؤ�س�سات العمل
ّ
ّ
مداوالت ندوة2008 ،
 -45القد�س يف ال�ضمري
مداوالت ندوة2009 ،
 -46الأزمة االقت�صادية العاملية وتداعياتها يف الوطن العربي
مداوالت ندوة2009 ،
 -47ق�ضايا املياه :عرب ّياً و�إقليم ّياً
مداوالت ندوة2010 ،
ّ -48
ال�شباب وظاهرة العنف
مداوالت م�ؤمتر2010 ،
ال�شبابي
العربي يف �ضوء احلِراك
 -49امل�ستقبل
ّ
ّ
مداوالت م�ؤمتر 2012 ،
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 -50االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل
(الربنامج وملخ�صات الأوراق العلمية)2015 ،
 -51االقت�صاد العربي ومتكني ال�شباب للم�ستقبل
مداوالت م�ؤمتر2015 ،
 -52ا�ست�شراف �أو�ضاع الوطن العربي عام 2025
مداوالت ندوة2016 ،
ثالث ًا� :سل�سلة املرتجمات العامل ّية
الت�صحر
-1
ّ
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -2املجاعة
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1986 ،
 -3ثورة حفاة الأقدام
ت�أليف :برتراند �شنايدر�/أمني عام نادي روما ال�سابق1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
� -4أطفال ال�شوارع
تقرير اللجنة امل�ستقلة املعنية بالق�ضايا الإن�سانية1987 ،
ترجمة :منتدى الفكر العربي
رابع ًا� :سل�سلة درا�سات الوطن العربي
 -1امل ـ ـ�أزق الع ــربي
حترير :د .لطفي اخلويل1986 ،
 -2تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1988
 -3تقرير حالة الأمة العربية يف عام 1989
 -4الدولة القطرية و�إمكانيات قيام دولة الوحدة العربية
حترير :د .فهد الفانك1989 ،
 -5م�ستقبل املجتمع والدولة يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1989 ،
 -6ك ّرا�س اتفاقية جمل�س التعاون العربي (بالإجنليزية)1989 ،
 -7م�صر والوطن العربي
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم1990 ،
 -8العقل ال�سيا�سي العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري
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 -9الت�سوية :ال�شروط ،وامل�ضمون ،والآثار
ت�أليف :د .غ�سان �سالمة1995 ،
 -10التنمية العربية :من ق�صور املا�ضي �إىل هاج�س امل�ستقبل
ت�أليف :د .يو�سف �صايغ1996 ،
 -11حتديات عوملة االقت�صاد والتكنولوجيا يف الدول العربية
ت�أليف :د .فتح اهلل ولعلو1996 ،
 -12القطاع اخلا�ص وم�ستقبل التعاون العربي امل�شرتك
ت�أليف :د .ال�شاذيل العياري1996 ،
 -13التعليم العايل يف البلدان العربية :ال�سيا�سات والآفاق
مداوالت ومناق�شات ندوة فكرية1995 ،
خام�س ًا� :سل�سلة الدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيج ّية
 -1ال�سيا�سات التعليمية يف وادي النيل وال�صومال وجيبوتي
ت�أليف :دة� .أماين قنديل1989 ،
 -2ال�سيا�سات التعليمية يف امل�شرق العربي
ت�أليف :دة� .سعاد خليل �إ�سماعيل1989 ،
 -3م�ستقبل النظام العاملي وجتارب تطوير التعليم
ت�أليف :د� .سعد الدين �إبراهيم و�آخرون1989 ،
 -4الأمية يف الوطن العربي
ت�أليف� :أ .ها�شم �أبو زيد1989 ،
 -5التعليم العايل يف الوطن العربي
ت�أليف :د� .صبحي القا�سم1990 ،
� -6سيا�سات التعليم يف دول املغرب العربي
ت�أليف :د .حممد عابد اجلابري1990 ،
� -7سيا�سات التعليم يف دول اخلليج العربية
ت�أليف :د .حممد جواد ر�ضا1990 ،
 -8الرتبية العربية منذ � :1950إجنازاتها وم�شكالتها وحتدياتها
ت�أليف :د .ناثر �سارة1990 ،
 -9احتياجات الوطن العربي امل�ستقبلية من القوى الب�شرية
ت�أليف :د� .أنطوان زحالن1990 ،
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 -10كيف تفكر النخبة العربية يف تعليم امل�ستقبل؟
ت�أليف :د� .ضياء الدين زاهر1990 ،
 -11تعلي���م الأم���ة العربية يف القرن احلادي والع�شرين :الكارث���ة �أو الأمل (التقرير التلخي�صي مل�شروع
م�ستقبل التعليم يف الوطن العربي)
حترير وتقدمي :د� .سعد الدين �إبراهيم1991 ،
�ساد�س ًا� :سل�سلة اللقاءات ال�شهر ّية
 -1اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2004( 2003
 -2اللقاءات ال�شهرية ملنتدى الفكر العربي عام )2005( 2004
 -3اللقاءات ال�شهر ّية ملنتدى الفكر العربي عام )2006( 2005
 -4بني الأقلمة والعوملة� :آراء واجتهادات وحوارات يف عامل م�ضطرب ()2006
�سابع ًا� :سل�سلة درا�سات املنتدى
 -1العمل العربي امل�شرتك� :آمال وعقبات ونتائج
ت�أليف :د .حميي الدين �سليمان امل�صري2004 ،
 -2املجتمع املد ّ
العربي
ين وحت ّوالت الدّميقراط ّية يف الوطن
ّ
ت�أليف :د .احلبيب اجلنحاين2006 ،
 -3ا ُ
حلكم االقت�صادي العاملي وال�صدمة االرتدادية
ت�أليف� :أ .د .حميد اجلميلي2012 ،
ثامن ًا� :سل�سلة كرا�سات املنتدى
 -1ثالث ر�سائل مفتوحة �إىل ال�شباب العربي
احل�سن بن طالل ،ط1؛ �شباط /فرباير 2005
ط2؛ � 10أيلول�/سبتمرب 2008
 -2حقائق عن النفط
كمال القي�سي ،كانون الأول /دي�سمرب 2005
 -3ق�ضايا �شباب ّية
د .حممود ّ
ال�سرحان ،ط1؛ �آذار /مار�س2006 ،
قظام ّ
ط2؛  1متوز/يوليو 2008
اريخي والواقع املعا�صر
 -4التوثيق ما بني املوروث ال ّت
ّ
د� .سعد �أبو د ّية� ،أيلول� /سبتمرب2006 ،

- 109 -

�َ -5شــذرات �شـبـابـ ّيـة
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيبّ 1 ،متوز /يوليو 2008
ـربي
 -6حول املواطنــة يف الوطـن الع ّ
احل�سن بن طالل 20 ،ت�شرين الأول� /أكتوبر 2008
 -7القد�س يف ال�ضمري
احل�سن بن طالل ،ط1؛ � 15شباط/فرباير 2009
ط2؛  10ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر 2009
العربي
العلمي يف الوطن
�ُ -8سبل النهو�ض بال َبحث
ّ
ّ
�أ .د .هُ مام َغ ِ�صيب 30 ،ني�سان� /إبريل 2009
تا�سع ًا� :سل�سلة كتاب املنتدى
 -1الو�سط ّية� :أبعا ٌد يف الرتاث واملعا�صرة
�إ�شراف وتقدمي :الأمري احل�سن بن طالل2006 ،
 -2اجلدار الأخري :نظرات يف الثقافة العربية
ت�أليف� :أ .د� .صالح ج ّرار2006 ،
 -3مرايا يف الفكر املعا�صر :حوارات مع نخبة من املفكرين العرب
يو�سف عبداللهّ حممود2007 ،
الن�ص
 -4اللغة العرب ّية والإعالم و ُك َّتاب ّ
مداوالت ندوة2007 ،
� -5إدوارد �سعيد :املث ّقف الكو ّ
ين
مداوالت ندوة2008 ،
 -6الثقافة و�أزمة الهُو ّية العرب ّية
�أ .د .حممد عبد العزيز ربيع2010 ،
حلداثة وا ُ
 -7ا َ
حل ّر ّية
�أ .د .احلبيب اجلنحاين2010 ،
 -8ق�ضايا يف الفكر والتفكري عند العرب
�أ .ح�سن �سعيد الكرمي2012 ،
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عا�شر ًا� :سل�سلة كتاب النه�ضة
 -1احلركة العربية (�سرية املرحلة الأوىل للنه�ضة العربية احلديثة )1924-1908
�سليمان املو�سى2013 ،
 -2مذكرات ح�سن �سعيد الكرمي ( )2007-1905يف احلياة والثقافة العربية2015 ،
حادي ع�شر� :سل�سلة «القد�س يف ال�ضمري»
 -1الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية يف القد�س2014 ،
الأبعاد القانونية والإن�سان ّية وم�ستقبل القد�س
 -2الأوقاف الإ�سالم ّية وامل�سيحية يف القد�س2014 ،
املقد�سي املهدّد
الأبعاد التاريخ ّية ،م�صادر التوثيق والرتاث
ّ
ثاين ع�شر� :إ�صدارات خا�صة
 -1يف الفكر
العربي ال ّنه�ضويّ
ّ
الأمري احل�سن بن طالل ولفيف من �أع�ضاء املنتدى2006 ،
 -2ا�ستلهام ابن خلدون والفكر االجتهادي
�أبو يعرب املرزوقي2007 ،
� -3شــباب ّيــات2008 ،
 -4ا�سرتاتيج ّية عمل لل�سنوات اخلم�س املقبلة ()2015-2010
� -5أزمة الفكر والهُو ّية العرب ّية وعالقتها بالق�صور التنمويّ
�أ .د .جورج ُقرم
 -6امل�ؤمترات ال�شباب ّية :خال�صات وتقارير (2012 ،)2010-2004
 -7مقاالت خمتارة /منجاة الأمة :ر�ؤى ال�س�شراف امل�ستقبل العربي2012 ،
احل�سن بن طالل
 -8الفكر العربي و�سريورة النه�ضة2013 ،
احل�سن بن طالل
 -9امليثاق االجتماعي العربي2013 ،
 -10اللقاءات احلوارية حول الأوراق النقا�ش ّية امللك ّية2015 ،
تقدمي :احل�سن بن طالل

- 111 -

 -11امليثاق االقت�صادي العربي2015 ،
Arab Economic Charter, 2015 -12
 -13الإ�صالح ال�سيا�سي وامل�شاركة ال�سيا�سية يف الأردن
�أ.د� .أمني امل�شاقبة ،و�أ .ه�شام اخلاليلة( 2016 ،دعم طباعة)
� -14أن�شطة منتدى الفكر العربي خالل العامني (2017 ،)2016-2015

ثالث ع�شر :الك�شافات/ن�شرة وجملة املنتدى
 -1الك�شاف الرتاكمي للأعداد  )1999-1985( 171 -1لن�شرة املنتدى
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)

Al Muntada: Cumulative Index (Issues 1-30) Compiled by Amal M. Zash -2

 -3الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )183-172لعام 2000
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
AL Muntada: Annual Index )31-34( -4
�إعداد� :أمل حممد زا�ش (طبعة حمدودة)
 -5الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )195-184لعام 2001
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (35 - 48) 2001 -6
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -7الك�شاف ال�سنوي للأعداد ( )207-196لعام 2002
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
Al Muntada: Annual Index (39-42) 2002 -8
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -9الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )312-207لعام 2003
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -10الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )219-214لعام 2004
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -11الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )225-220لعام 2005
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
 -12الك�شاف ال�سنوي ملجلة املنتدى للأعداد ( )231-226لعام 2006
�إعداد� :أمل حممد زا�ش
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