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F Moberg and S H Simonsen, ‘What is resilience? An Introduction to social-ecological research’, Stockholm Resilience Centre, <http://www. 1

stockholmresilience.org/> at 16 December 2015

مقدمة: بناء التكّيف المرن في خ�سم الفو�سى

�صاحب ال�صمو الملكي الأمير الح�صن بن طالل المعظم واآنيا  فيلر- ت�صوك

يواجه �شكان منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا مجموعة من التحديات غير الم�شبوقة والمت�شابكة. وتت�شمن هذه 

التحديات ندرة المياه ونق�ص الطاقة، اإ�شافًة اإلى ال�شراعات الممتدة والنزوح الب�شري غير العادي. هذه الق�شايا، 

بطبيعتها، تتجاوز الحدود القطرية للدول. وفي ظّل غياب اإطار عمل اإقليمي لفهم هذه الأحداث وال�شتجابة لها، 

العادل  التوزيع  الجتماعي وعلى  التما�شك  وا�شحًة على  انعكا�شاتها  المزمنة، وباتت  التنمية  تفاقمت م�شاكل 

�شّح  فيه  يتقاطع  المنطقة على مفترق طرق �شعب  �شعوب  الذي و�شع  الأمر  الإن�شانية،  الكرامة  للموارد، وعلى 

الموارد مع عجز الموؤ�ش�شات، مع ال�شتقطابات المدّمرة.

  ”resilience ل تحمل هذه الظروف تحديات وح�شب، بل تحمل في ثناياها فر�شًا اأي�شًا. يتمّثل “التكّيف المرن

اأو  خارجية  اأكانت  �شواء  لل�شدمات،  ا�شتجابتها  وتقوية  تطوير  على  والدول  والموؤ�ش�شات  الأ�شخا�ص  قدرة  في 

.  كما يتعّلق التكّيف المرن بت�شخير طاقة المنطقة ال�شتيعابية، وتغيير 
1
داخلية، بيئية اأو اقت�شادية اأو اجتماعية

ال�شبل التي ينتهجها وا�شعو ال�شيا�شات فيها لمواجهة الأزمات وامت�شا�ص ال�شدمات. التكّيف المرن هو الأداة 

التي تحتاجها المنطقة لمواجهة الجمود الجتماعي والقت�شادي، العنف والتطرف، بالإ�شافة للتغير المناخي 

والتدهور البيئي. 

ل �شّك باأّن مواجهة التغّيرات غير المتوقعة عملّيٌة �شاقة، ومحفوفة بالتحديات. وفي حين اأّن التوّقف عن التغّير 

اإلى  توؤدي  اأن  للتكّيف والبتكار،  ا�شتراتيجّيات  الكثيرة، دون  التغيرات  باإمكان  فاإن   ،
ّ
الم�شر الجمود  اإلى  يوؤدي 

تدمير الأنظمة الجتماعية والبيئية. وهذا الأخير هو التدمير الذي ت�شهده منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا اليوم. 

فقد اأّدت التغّيرات ال�شريعة غير المنّظمة  اإلى بناء ا�شتراتيجيات احتواء �شريعة،  بهدف بناء موؤ�ش�شات ومجتمعات 

م�شتقرة على المدى الطويل. وبالرغم من �شالمة النوايا، فاإن النتائج المرجوة لم تتحقق، لأن ال�شتقرار ُيمكن اأن 

يكون جامداً و�شاكنًا وغير مرن، فيما يتطلب التكّيف المرن درجة عالية من المرونة والقدرة على التعامل مع 

المتغّيرات.

اليوم، ل يتمّتع النظام الجتماعي والبيئي في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا بالتكّيف المرن الكافي ل�شتغالل 

الفر�ص الكامنة في هذه الأزمات. ومن ثّم فاإننا نواجه خطر اأن ن�شبح �شحايا لهذا التغيير، بدَل من اأن نكون 

اأن تحاول حماية نف�شها منه.  اإلى اأن دول ومجتمعات وموؤ�ش�شات تتوّقع التغيير، بدل من  اإننا بحاجة  اأبطاله. 

علينا اأن نمّكن ال�شعوب والموؤ�ش�شات من ا�شتثمار الأحداث غير المتوقعة، واأن نبني خططًا م�شممة لتحقيق ال�شالم 

اأقوى ككل، و�شتتمّكن من  المنطقة  الب�شر كمرجعّية لالأمن. حينها فقط، �شت�شبح  اإلى  اأمنّية ت�شتند  اأجندة  ودعم 

تجاوز انق�شامات الهوية، و�شتتمّكن من دعم وتعزيز التما�شك الجتماعي.

والأزمات.   بالتحديات  الأمر  يتعلق  عندما  ال�شيا�شات  �شّناع  بها  يفكر  التي  الكيفية  لتغيير  الكتاب  هذا  يهدف 

المنظور وتوؤّجل  المدى  ال�شيا�شية على  المكا�شب  ال�شريعة قد تحقق بع�ص  اأن الإ�شالحات  الكتاب كيف  ح  يو�شّ

اندلع الأزمات، اإل اأن تكاليف ذلك على المدى البعيد باهظة، وقد ت�شفر هذه العملية عن عودة الأزمات م�شتقباًل.  

يجب التخّلي عن هذه التكتيكات، واتباع مقاربة �شاملة على المدى الطويل تقوم على التكّيف المرن، الذي ُيرّكز 

على جميع اأبعاد البيئة الب�شرية.  تتطلب هذه المقاربة وقتًا اأطول وموارد اأكثر – �شيا�شية ومالية- اإل اأن نتائجها 
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M Muasher, The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralism (2014), Yale University Press 
2

See IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (2014), <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/> at 30 October 2016 
3

 D Fromkin. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, (2009), New York: Henry 
4

.Holt and Company, LLC
UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015 

5

 See K Mezran, ‘Libya in Transition: From Jamahiriyya to Jumhuriyya?’ in F Gerges (ed), The New Middle East: Protest and Revolution in the 
6

Arab World (2014) 309; UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015
 See UNOCHA, <http://www.unocha.org/syria> at 5 December 2015; A Lund, ’The Non-State Militant Landscape in Syria’, (2013), CTC Sentinel, 7

.vol. 6(8), 23; UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015

�شتكون اأكثر ا�شتدامة. تقوم هذه المقاربة على نقطة مركزّية، وهي الإقرار باأن هذه المنطقة تمتلك الإمكانات 

الكامنة التي ُيمكن ت�شخيرها ل�شالح �شعوبها، بدًل من خدمة الفئة القليلة �شاحبة المتيازات. ولن يتّم ذلك اإل 

بتبّني خطٍط اإقليمية.   

دول منطقة )غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا( والحرب على الإن�سانية

  فر�شة �شائعة حين ع�شفت رياح التغيير بمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. اأ�شرم 
2
مثلت »ال�شحوة العربية«

�شغب  واأعمال  احتجاجات  اأ�شعل  ما  عام 2010،  الأول/دي�شمبر  كانون  �شهر  في  نف�شه  في  النار  تون�شي  �شاب 

اأجبرت الرئي�ص التون�شي وقتها زين العابدين بن علي على التخلي عن ال�شلطة. انطلقت �شل�شلة من النتفا�شات 

اأماًل جديداً في نفو�ص ال�شعوب.  �شارع المحللون و�شّناع القرار   ال�شعبية في المنطقة، وزرعت الثورة التون�شية 

ال�شيا�شي، والمفّكرون، ومنظمات المجتمع المدني واأ�شحاب الم�شاريع التجارية، بالإ�شافة اإلى جمهور عالمي 

الأ�شا�شية،  الأفراد  حريات  و�شمان  الحرة  الأ�شواق  وتبّني  الديموقراطي  التحّول  ب�شرورة  التو�شية  اإلى  وا�شع  

ال�شيا�شية عبر  �شناديق القتراع ل تعني  اأن الحريات  اإل   من الجمر. 
ّ
اأحر ثّم جل�شوا ينتظرون تحقق ذلك على 

اختفاء المظالم الجتماعية مبا�شرة، اأو خلق فر�ص حياة اأف�شل، واإنهاء النق�شامات الطائفية. فقد ك�شفت الهّبات 

اأي�شا  اأظهرت   المنطقة. كما  الجتماعي في  الن�شجام  الهوياتية، وغياب  النق�شامات  والنتفا�شات عن عمق 

الكوارث  المزيد من  ُي�شفر عن ولدة  اأن   المنطقة، ُيمكن  التغّيرات في  التعامل مع  القدرة على   اأّن �شعف  كيف 

والقمع، بدل من النمو والتنمية الم�شتدامة.

وهذا ما يجعل التفريق بين الح�شا�شية sensitivity واله�شا�شة vulnerability  تفريقًا مهمًا. فالح�شا�شية هي مدى 

. على �شبيل المثال، هزت الأزمة المالية عام 2008، 
3
تاأثر النظام �شلبَا اأو اإيجابًا بالتغيرات الداخلية اأو الخارجية

والتي فّجرت فقاعة قطاع العقارات الأمريكي، النظاَم المالي العالمي. يرجع هذا في معظمه لما �شببته العولمة 

من ح�شا�شية اقت�شادية. اأما اله�شا�شة هي درجة عجز النظام عن التعامل مع ال�شغوطات الداخلية اأو الخارجية، 

اأي تزايد احتمالّية بقاء الأ�شرار نتيجَة غياب القدرة على التكّيف.

تراكمت الح�شا�شية واله�شا�شة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تدريجيًا ب�شبب تاريخ من التفرقة، وال�شتعمار 

و�شنع  ال�شعيف  الحكم  من  قرن  نحو  على  باللوم  نلقي  اأن  بناء  اأمرا  لي�ص  ذلك  ومع   .
4
ت�شد« »فرق  و�شيا�شات 

ال�شيا�شات الرثه على الإرث الإ�شتعماري. يجب على قادة المنطقة اأن يعملوا على تح�شين مخرجات  المنطقة من 

اأ�شا�ص الكرامة الإن�شانية لتعزيز بناء الهوية العربية الم�شتركة. لقد  خالل توظيف �شيا�شات �شاملة ترتكز على 

عانت المنطقة من ال�شراعات طيلة العقود ال�شّتة الما�شية، و�شهد هذا العْقد وحده اأكثر من 6 نزاعات رئي�شية، ما 

. فما تزال  ليبيا تعي�ص حالة من الفو�شى منذ عام 
5
زال العديد منها م�شتمراً، وي�شبب الخراب والدمار اإلى اليوم

. وتحول النزاع ال�شوري من �شراع داخل الدولة اإلى نزاع 
6
2011، وتنزلق با�شطراد نحو حالة من ف�شل الدولة

. فيما عاد اليمن مجدداً لي�شبح �شاحة معركة بالوكالة، اأما 
7
دولي، انبثق عنه اأكبر اإخفاق عالمي خالل هذا القرن
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See UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015 
8

 ,O Ashour, ‘Sinai’s Stubborn Insurgency: Why Egypt Can’t Win’, (2015-11-08) Foreign Policy   :هذه الحالة نتيجة ل�شنوات من القمع والتهمي�ص. انظر 
9

https://www.foreignaffairs.com/articles/egypt/2015-11-08/sinais-stubborn-insurgency?cid=soc-tw-rdr> at 16 December 2015>
See UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015 

10

UNOCHA < https://www.ochaopt.org/> at 16 December 2015. See UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ 
11

ucdp/> at 20 November 2015
UCDP, ‘Uppsala Conflict Database Program’ <http://pcr.uu.se/research/ucdp/> at 20 November 2015 

12

See Al-Jazeera, ’Hollande: France to step up fight against ISIL’, (2015-11-23) <http://www.aljazeera.com/news/2015/11/hollande-blair-  
13

 france-step-fight-isil-paris-attacks-151123034745436.html> at 23 November 2015; UNSC, ‘Security Council Unequivocally Condemns ISIL
Terrorist Attacks, Unanimously Adopting Text that Determines Extremist Group Poses Unprecedented Threat’, (2015-11-20) <http://www.

un.org/press/en/2015/sc12132.doc.htm> at 23 November 2015
S Swan, ‘If bombing the Middle East was the way to peace, it would be the most peaceful place on Earth’, (2015-12-03) <http://www.  

14

democraticaudit.com/?p=17956> at 4 December 2015
 T Bjørgo (ed), Root Causes of Terrorism: Myths, reality and ways forward, (2005) Oxon: Routledge; M Hafez, Why Muslims Rebel: Repression 

15

and Resistance in the Islamic World, (2003) Boulder: Lynne Rienner Publishers
I Buruma, ‘Why Abdelhamid Abaaoud Wanted to Die’, (2015-11-18) Foreign Policy. <http://foreignpolicy.com/2015/11/18/the-draw-of-the- 

16

death-cult/> at 19 November 2015
 C.P Kelley et al, ‘Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought’, (2015) 112(11) PNAS, pp. 3241;  

17

IRIN News, ‘SYRIA: Drought pushing millions into poverty’, (2010-09-09), <http://www.irinnews.org/report/90442/syria-drought-pushing-
millions-into-poverty> at 31 October 2015

A Karami, ‘Iran Becoming Uninhabitable, Says Former Agricultural Minister’, (2013-07-09) Al-Monitor, <http://iranpulse.al-monitor.com/  
18

index.php/2013/07/2353/iran-becoming-uninhabitable-says-former-agriculture-minister/> at 14 November 2015

. وت�شن م�شر حربها الخا�شة على الإرهاب في �شبه 
8
م�شر فقد ا�شطفت اإلى جانب ال�شعودية في مواجهة اإيران

 . ويكافح العراق لإعادة ال�شيطرة على 
9
جزيرة �شيناء، والتي اأدى التمرد والع�شيان فيها اإلى مواجهات �شبه يومية

المناطق التي فقدت الحكومة ال�شيطرة عليها، في حين يزداد الو�شع الأمني �شوءاً جراء الع�شكرة التي ي�شهدها 

. ثم ياأتي ال�شراع 
10

المجتمع العراقي وازدياد انت�شار الأ�شلحة، والديمقراطية ال�شكلية وال�شعيفة المهددة  بالف�شل

. وفي 
11

الإ�شرائيلي الفل�شطيني، والذي يبدو اأّن التو�شل اإلى حل له الآن قد بات اأ�شعب مما كان عليه عام 1948 

 ،
12

حين اأّن  الإح�شاءات التي توؤّكد نق�شان عدد ال�شراعات في العالم، والذي بات �شمة بارزة، تدعو اإلى التفاوؤل

اإل اأن الو�شع في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، التي تغلي بال�شراعات، ل يتوافق مع هذه الإح�شاءات.

المنطقة  �شكان  وهوية  لحياة  جديدة  كتحديات  والإرهاب  المتطرف  العنف  برز  ال�شطرابات،  هذه  خ�شم  في 

ولن�شيجهم الجتماعي. واأظهرت ال�شيا�شات الأمنّية التي تلت اأحداث الحادي ع�شر من اأيلول/�شبتمبر عام 2001 

، واأ�شهمت في تزايد نمو الإرهاب بدل من الق�شاء عليه. ولو كانت القنابل تحقق 
13

ف�شال عميقا في فهم الم�شببات

. ل بّد 
14

ال�شالم، لكانت منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، بال �شّك، هي المنطقة الأكثر اأمنًا و�شالمًا في العالم كله

، اأو 
15

اأن ترّكز  الحلول على تحقيق الم�شاواة في الفر�ص وعلى الحكم القائم على الم�شاركة والعدالة الجتماعية

.
بكلمات اإيان بوروما: “منح ال�شباب الراغبين في الموت �شببا للحياة”16

المنطقة.  اللذان تواجههما  الأ�شواأ  اأو  الوحيدين  التحديين  لي�شا هما  العنيف  الم�شلحة والتطرف  النزاعات  اأن  اإل 

فمن �شمن اأبرز م�شاعفات التغير المناخي، تو�شك ظواهر كتلوث المياه الجوفية والت�شحر، اإ�شافة اإلى الجفاف 

اأ�شاب  الذي  المنطقة. وُيعتبر الجفاف  رئي�شية في  اأخطاراً  اأن ت�شكل  العذبة  المياه  والفي�شانات وندرة م�شادر 

اإذ  ال�شورية.  الأهلية  الحرب  اندلع  ما يتّم تجاهله، من عوامل  �شوريا بين عامي 2007-2010 عاماًل، كثيراً 

اأدى تلف المحا�شيل الزراعية نتيجة الجفاف اإلى نزوح نحو ربع مليون مزارع اإلى المناطق الح�شرية، مما اأجج 

التوترات الجتماعية على خطوط التما�ص الح�شرية والريفية، ودفع نحو 3 ماليين �شوري ليرزحوا تحت وطاأة 

.
17

الفقر ال�شديد

العذبة، ما ينذر بخطر  المائية الطبيعية  الم�شطحات  اإيران تجف  الحّد، ففي  المنطقة عند هذا  ل تنتهي م�شاكل 

. من جانب اآخر، يهدد ارتفاع م�شتوى البحر حياة نحو 40 مليون ن�شمة يعي�شون 
18

هجرة نحو 45 مليون ن�شمة

في دلتا النيل. و�شيوؤدي ارتفاع المياه المالحة على ال�شواطئ اإلى جعل الحياة في الدلتا م�شتحيلة، نتيجة تحول 
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تتراوح التقديرات بين 5 اإلى 40 مليون، انظر:
 19

 IPCC The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerabilities (1997); C McGrath, ‘Nile Delta disappearing beneath  

the sea’, Al-Jazeera, < http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/nile-delta-disappearing-beneath-sea-201412913194844294.
html> at 16 November 2015

See a UNSCO special report from 2012, cited in IRIN News, ‘OPT: Gaza’s water could be undrinkable by 2016’, (2012-08-30) <http://www. 
20

irinnews.org/report/96209/opt-gaza-s-water-could-be-undrinkable-by-2016> at 16 December 2015
Maplecroft, Water Security Index, <https://www.maplecroft.com/about/news/water_security.html> at 30 October 2016 

21

The World Bank, < http://www.worldbank.org/> at 16 December 2015 
22

الم�شدر نف�شه �ص 21.
 23

Doing Business, ‘Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency’, (2015-10-27) World Bank Group, <http://www.  
24

doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016> at 16 December 2015
IMF, ‘Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia’, (2015) <http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/  

25

mreo1015.htm> at 16 December 2015

اأدى ال�شخ الجائر للمياه الجوفية في قطاع غزة  . وقد 
19

اإلى تربة مالحة غير �شالحة للزراعة التربة الزراعية 

واإ�شرائيل اإلى ازدياد ملوحتها، ويقول الخبراء اإن ملوحة المخزونات المائية الجوفية �شيكون غير قابل للعك�ص 

بحلول عام 2020، اإذ تعتمد غزة بالكامل على المياه الجوفية لتزويد القطاع باحتياجاته من المياه، ما �شيوؤدي 

العراق واليمن، حيث  ّكاًل من  . وتهدد م�شاكل مماثلة 
20

المنطقة غير قابل للحياة الجزء من  اأن ي�شبح هذا  اإلى 

توؤدي الممار�شات الزراعية ال�شيئة اإلى اإ�شعاف الأمن الغذائي والمائي في البلدين. ويظهر الرتباط بين الحروب 

والنزاعات الأهلية وال�شغوطات البيئية بو�شوح في هذه المنطقة عبر اأزمة الالجئين. اإذ يوؤوي الأردن، ثالث اأفقر 

، مئات اآلف الالجئين، مما جعل الطلب على المياه والغذاء في م�شتوى  يفوق قدرته.
21

بلد مائيًا في العالم

وي�شكل اإ�شالح اقت�شاديات المنطقة تحديًا اآخر، اإذ اإن منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا ح�شا�شة ب�شدة لل�شدمات 

التي تتعر�ص لها الأ�شواق العالمية، وبالرغم من اأّن هذا حال العديد من المناطق، اإل اأن �شعف الموؤ�ش�شات وغياب 

الن�شجام الجتماعي يجعل المنطقة اأكثر ه�شا�شة في التعامل مع هذه ال�شدمات. فغياب الم�شاواة يوؤّدي اإلى تفاقم 

الم�شاكل القت�شادية، ففي حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر عام 2013 حوالي 93.714 دولراً، 

. ي�شكل التكامل القت�شادي للمنطقة الطريق لحل هذه الم�شاكل، اإ�شافة 
22

لم يتجاوز في اليمن 1.473 دولراً 

ل�شتغالل ال�شتثمارات البينية لتعزيز النمو والتنمية من خالل ردم الفجوة بين المدخرات المحلية والحاجة اإلى 

ال�شتثمارات. من الممكن اأن يوؤدي توزيع الثروة بهذه الطريقة اإلى خف�ص معدلت الفقر ب�شكل ملحوظ، واأن ُيمّهد 

الطريق للتنمية القت�شادية لكل من الدول الغنية والفقيرة، واأن يخف�ص معّدل ه�شا�شتها في مواجهة ال�شغوط 

القت�شادية. ول �شّك باأّن اأحد المخاطر المتعّلقة بالمنطقة مرتبط بمجال التوظيف وفر�ص ريادة الأعمال. ورغم 

ارتفاع معدلت التعليم الأ�شا�شي والعالي في العديد من الدول العربية، اإل اأن معدلت بطالة ال�شباب بلغت 22 

. وبمراجعة مواقع الدولة العربية على موؤ�شر �شهولة 
23

في المئة للذكور وتجاوزت الـ 40 في المئة لدى الإناث

تواجه مجموعة من  الأعمال  ريادة  اأن  الأعمال)Ease of Doing Business Index(  يظهر كيف  اأن�شطة  ممار�شة 

 .
24

العوائق  مثل �شعوبة الح�شول على ائتمانات، واإنفاذ العقود، والح�شول على التدريب وتنمية المهارات

يكمن ال�شبب الرئي�شي وراء هذه اله�شا�شة القت�شادية، التي تعاني منها المنطقة، في �شعف التنوع في الموارد 

القت�شادية، ب�شبب العتماد على القت�شاد الريعي. اإذ تعتمد معظم دول المنطقة ب�شكل اأ�شا�شي على الريع النفطي، 

اأو على ريع الم�شاعدات الأجنبية. ومخاطر العتماد على المزايا التي يمنحها نموذج ريكاردو القت�شادي وا�شحة؛  

�ص القطاع الذي ُيوّفر للدولة »الميزة الن�شبية« للف�شل، فاإن الدولة لن تجد قطاعات اأخرى لتعتمد عليها. 
ّ
فاإذا تعر

فبح�شب تقرير �شدر موؤخراً عن �شندوق النقد الدولي، فاإن ال�شعودية قد تفل�ص بحلول العام 2020 اإذا ا�شتمرت 

. ويعّد تنويع م�شادر الدخل الطريقة الوحيدة للتكّيف المرن، 
25

اأ�شعار النفط في م�شتوياتها الحالية المنخف�شة

الذي يجب اأن تنتهجه الدول المنتجة للنفط في الخليج.

الحرب  لندلع  الو�شيكة  الحتمالية  خطَر  متكرر  ب�شكل  الأمنية  والدوائر  ال�شيا�شات  و�شانعو  الإعالم  يناق�ص 
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Britannica Academic, s. v. “camel” (2015) <http://academic.eb.com/> at 10 November 2015 
26

F Moberg and S H Simonsen, ‘What is resilience? An Introduction to social-ecological research’, Stockholm Resilience Centre, <http://www. 27

stockholmresilience.org/> at 16 December 2015
N Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder, (2012) New York: Random House 

28

العالمية الثالثة. ولكن، ب�شكل اأو باآخر،  فاإن رحى الحرب العالمية الثالثة تدور الآن في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

اإفريقيا. اإل اأن هذه الحرب لي�شت بين اأمم ودول اأو حتى في مواجهة الإرهاب؛ اإنها معركة اأيديولوجّية بالأ�شا�ص، 

واأ�شلحتها تتمثل في القيم. وفقط، بتركيزنا على عي�ص الإن�شان بكرامة وتمكين النا�ص من عي�ص حياتهم باحترام، 

ن�شتطيع اأن ندعم ال�شالم ونطوره في المنطقة. واإذا كان ال�شالم يمثل اأيديولوجيتنا فاإن اأ�شلحتنا يجب اأن تكمن 

في الم�شاواة والكرامة والحوار، اإ�شافة للعدالة. ت�شّمنت هذه الحرب �شد الإن�شانية ما هو اأكثر خطراً من تف�شي 

اأو  المياه  ندرة  النابع من   الخطر  بالمقارنة مع  ال�شامل �شئياًل  الدمار  اأ�شلحة  يكون خطر  فقد  الم�شلح.  العنف 

م�شاعفات التغّير المناخي. هذه الق�شايا الم�شتركة تتخطى الحواجز بين الدول ويجب و�شع مقاربات وحلول 

لها �شمن اإطار اإقليمي. الخيار لنا، فكوكب الأر�ص ُيمكن اأن يكون يحت�شن الإن�شانية اأو األد اأعدائها.

مفهوم التكّيف المرن: كيف نعتنق التغّير باعتباره حتمية اإيجابّية

الأزمات وال�شغوط  الكامنة في  الفر�ص  لنا  المرن يك�شف  التكّيف  المخاطر من خالل منظور  اإّن تفّح�ص وفهم 

المختلفة. يعد كّل من التكيف والتغّير من الظواهر المعقدة، وقد اأثبتت الطبيعة اأنها اأكثر قدرة على التكّيف من 

الب�شر. فا�شتطاع الجمل العربي في ال�شحراء اأن يتطور ليتالءم مع المناخ ال�شحراوي. تقوم �شاقاه الطويلتان 

برفع ج�شده واإبعاده عن الرمال الحارة، فيما تعمل رمو�شه الطويلة والغزيرة وجفنه الثالث ال�شفاف على حماية 

الأتربة  التنف�شي من  ُتغلق لحماية جهازه  اأن  المميز،  الأنفية، بت�شميمها  الرمال، وت�شتطيع فتحاته  عينيه من 

وحمايته من التعر�ص للجفاف. وعند ح�شوله على اأوراق ال�شجر الكافية، ي�شتطيع الجمل اأن يعي�ص لنحو 10 اأ�شهر 

ال�شائكة عند ندرة الطعام. ت�شتطيع الجمال �شرب  النباتات  اأكل  الماء، وقد �شممت �شفتاه لي�شتطيع  دون �شرب 

.
26

المياه عالية الملوحة، ول تبداأ بالتعرق قبل اأن ت�شل درجة حرارتها اإلى 41 درجة مئوية

 بح�شب تعريف مركز �شتوكهولم للتكّيف المرن، فاإن التكيف المرن هو قدرة النظام على تبني وتقبل التغيرات، 

ي�شبق  الأزمات متطلب  فاإن  التعريف،  هذا  بح�شب   .
27

اأقوى ب�شكل  التوترات  اأنواع  و�شتى  الأزمات  والخروج من 

ت�شتطيع  وبينما  المرن؛  التكّيف  في  الطبيعة  طريقة  التطور  يعّد  الوقت.  مع  المرن  التكيف  ينمو  فيما  التنمية، 

المجتمعات اأن تتطور ب�شكل اأ�شرع، فاإّن علينا العمل في اإطار النظام البيئي والجتماعي للو�شول اإلى ذلك. تعلم 

اأن التكّيف المرن لجزء من  الجمل اأن يتكيف مع البيئة المحيطة ب�شكل ل ي�شر بالتوازن البيئي. فمن البديهي 

النظام يجب األ يكون على ح�شاب اأجزاء اأخرى، وعلى �شانعي ال�شيا�شات تبني مقاربة ت�شمل المنطقة ككل، على 

الم�شتوى المكاني والقانوني. لذا يجب �شياغة ا�شتراتيجية اإقليمية، فقدرات المنطقة متكاملة هي ال�شبيل الوحيد 

لتجاوز الأزمات التي تواجه الدول كاّلً على حدة.

المرن  التكّيف  لبناء  التفكير  اله�شا�شة« مقاربة مثيرة لالهتمام في كيفية  ن�شيم طالب »مكافحة  يقدم مفهوم 

الأولى،  للوهلة  يعتقد  لي�ص، كما  اله�شا�شة  نقي�ص  فاإن  لطالب،  بالن�شبة  اإفريقيا.  و�شمال  اآ�شيا  في منطقة غرب 

هو ال�شتقرار، بل في مكافحة اله�شا�شة. فقد تعتبر الكاأ�ص الزجاجّية، على �شبيل المثال، م�شتقرة اإذا ُتركت دون 

اأو األقيت من على ارتفاع. يكون المجتمع  لم�شها، اإل اأنها �شتنك�شر في حال تعر�شت ل�شدمة اأو حرارة مفاجئة 

. اإّن التكيف المرن 
28

مكافحًا لله�شا�شة عندما ي�شبح اأقوى عند تعر�شه لالأزمات اأو ال�شدمات، بدًل من اأن ينك�شر

هو تعّلم كيفية مكافحة اله�شا�شة.
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توّلدت هذه ال�شتعارة من اكت�شاف البجع الأ�شود في اأ�شتراليا في عام 1697. قبل ذلك كان الأوروبّيون يعتقدون باأّن جميع البجع اأبي�ص، ثّم جاءت المفاجاأة. والفكرة هنا، هي اأّن المرء ل ُيمكن اأن ُيق�شي 
 29

احتمالّية وجود بجع اأ�شود على اأ�شا�ص اأّنه لم ُي�شاهد بجعًا اأ�شود من قبل. وال�شتعارة ُت�شير اإلى المغالطة المنطقّية في ال�شتقراء، واإلى ال�شتنتاج المنطقي باأثر رجعي بالعموم، حول اأحداث ي�شتحيل التنّبوؤ 

بها م�شبقًا، لكّنها تبدو منطقّية وعقالنّية بعد حدوثها.

N Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, (2007) New York: Random House and Penguin 
30

N Taleb, Antifragile: Things That Gain from Disorder, (2012) New York: Random House 
31

 D Meadows, J Randers and D Meadows, The Limits to Growth; The 30 Year Update (2004) White River Junction: Chelsea Green Publishing, 32

122
 S H Simonsen et al, ‘Applying resilience thinking: Seven principles for building resilience in social-ecological systems’, Stockholm Resilience 

33

Centre, <http://www.stockholmresilience.org/> at 16 December 2015
A Al Aswany, On the State of Egypt: What Made the Revolution Inevitable (2011), New York: Vintage Books, p. viii 34

اأو منع الأزمات هي محاولت غير مجدية وبال طائل.  اإلى اأن محاولت التنبوؤ  يلّمح مفهوم مكافحة اله�شا�شة 

اإمكانّية توقع  تاأثيرات كبيرة، دون  اإن لها  اإذ   ،
“بجعة �شوداء”29 المتوقعة هي  التحديات وال�شدمات غير  هذه 

. ول يكمن ال�شوؤال في تحديد متى �شتحدث ال�شدمات اأو كيف ُيمكن منع حدوثها، بل اإّن الهدف 
30

حدوثها م�شبقًا

يكمن في بناء نظام ي�شتطيع تحمل المخاطر الممكنة  وا�شتيعابها. وعلى النقي�ص من التوقعات، فاإن الأنظمة 

الم�شتقرة والتي تتجنب المخاطر والتغّير هي الأكثر عر�شة لالأزمات من الأنظمة التي تكافح اله�شا�شة. لأن هذه 

الأنظمة تعمل على بناء قدرتها على ال�شتجابة والتكيف. ل يحتاج الجمل للتنبوؤ بموجة الحر، بل اإّنه بب�شاطة 

قد  تطور ليتعامل معها بهذه الطريقة. ومع تكرار هذه العملية تزداد القدرة على التكيف المرن. كذلك الأمر، فاإن 

النظام البيئي والجتماعي يحتاج لالأزمات كي يتطور ويتكيف حتى ي�شل اإلى مرحلة النمو؛ بب�شاطة فاإّن النظام 

. من هذا المنظور، يمكن اعتبار ال�شحوة العربية وفهمها كمثال على الأحداث 
31

يتغذى على ال�شطرابات ليتطور

التي ا�شطلح عليها با�شم »البجعة ال�شوداء«. فقد كانت غير قابلة للتوقع ولها اآثار وتبعات عميقة على م�شتوى 

المنطقة. هذه البجعة ال�شوداء على وجه التحديد ك�شفت مدى ه�شا�شة الدول في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، مقابل 

�شالبة �شعوبها.

المجال  في  حاليًا  الم�شطلح  ا�شتخدام  �شيوع  ورغم  المرن.  التكّيف  في  رئي�شي  مفهوم  ال�شتيعابّية  القدرة  اإّن 

عدد  بين  الن�شبة  هي  للكوكب  ال�شتيعابّية  القدرة  فاإن  بب�شاطة،  بيئي.  مفهوم  الأ�شا�ص  في  اأنه  اإل  الجتماعي 

الب�شر اإلى كمّية الموارد الطبيعية فيه؛ اأي كم عدد الحيوات التي ي�شتطيع الكوكب الحفاظ عليها؟ وباعتماد منطق 

عالم القت�شاد الإنجليزي توما�ص مالثو�ص، فلو تمتع ال�شكان في العالم بم�شتوى حياة �شكان اأمريكا ال�شمالية 

وا�شتهالكهم للبيئة، فاإننا �شنحتاج لثالثة كواكب كالأر�ص لتلبية الحتياجات المادية لهم وفقًا للتكنولوجيا 

. يدور التكيف المرن حول زيادة القدرة ال�شتيعابّية بطريقة ل ت�شتنزف موارد الكوكب، اأو تجعلنا 
32

ال�شائدة اليوم

بحاجة لأكثر من كوكب واحد للعي�ص. �شيكون البتكار والإبداع مفتاحًا اأ�شا�شًيا للو�شول اإلى هذا الهدف، لكن 

لي�ص قبل اأن ُتوّجه �شيا�شات التوزيع باأخالقيات تراعي كرامة الب�شر والم�شاواة.

يمكن اعتبار التنوع والوفرة مبداأين مركزّيين اآخرين عند التفكير في التكيف المرن، فزراعة اأكثر من مح�شول 

ت�شكل �شمانة في حال ف�شل المح�شول الذي يتم زراعته عادة. قد ل يكون هذا هو الحل الأمثل للنمو القت�شادي، 

اإل اأنه يبني القدرة على التكيف المرن. وبطريقة مماثلة، فاإن الح�شول على عدة خيارات هو ال�شبيل الأكثر فعالية 

اإمكانية الت�شال  المرن، هو  اآخر مرتبط بالتكّيف  اليقين. ثّمة مبداأ  الأزمات والتعامل مع حالة عدم  لمواجهة 

العالية، ففي حين ت�شاهم اإمكانّية الت�شال العالية في زيادة ح�شا�شية النظام،  فاإنها تتيح له التعافي ب�شكل 

الحكومية  والهيئات  الموؤ�ش�شات  بين  التعاون  التمكن من  الف�شل عن عدم  ينجم  ما  كثيراً  الأزمات،  ففي  اأ�شرع. 

وال�شرائح الجتماعية والحدود الوطنية في الأزمات. ي�شبه هذا مبداأ الالمركزية في الحكم، حيث ل يعني ف�شل 

.
33

اإحدى هذه الهيئات وموؤ�ش�شات الإدارة انهيار النظام ككل

كتب عالء الأ�شواني باأّن  “الم�شريين ُي�شبهون الِجمال، فقد يتحمل الم�شريون ال�شرب والإهانة والتجويع لمدة 

. قد ينطبق هذا 
ال�شيطرة عليه”34 ُيمكن  طويلة، لكنهم حين يتمردون فاإنهم يفعلون ذلك ب�شكل مفاجئ جًدا ل 
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J Butler, ‘Precarious Life, Vulnerability and the Ethics of Cohabitation’ (2012), Journal of Speculative Philosophy, vol. 26 (2), p. 137 
35

 D Carrington and E Howard, ‘Institutions worth $2.6 trillion have now pulled investments out of fossil fuels’, (2015-09-22), The Guardian, 
36

 <http://www.theguardian.com/environment/2015/sep/22/leonardo-dicaprio-joins-26tn-fossil-fuel-divestment-movement> at 15
November 2015; Fossil Free, <http://gofossilfree.org/> at 15 November 2015

وهناك  التحمل،  على  جداً  كبيرة  قدرة  ال�شعوب  فلهذه  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  �شعوب  على  الو�شف 

الطاقة  �شتزيد  ال�شعوب  تفعيل طاقات هذه  القدرة. وفي حالة  م�شتغلة كامنة في هذه  اإمكانيات وطاقات غير 

ال�شتيعابية للدول، وبالتالي تزيد قدرتها على التعامل مع تغّيرات المناخ وندرة المياه وال�شراعات وال�شغوط 

القت�شادية من خالل البتكار.

اأعمدة التكّيف المرن الثالثة

يعتمد تفعيل عملّية التكّيف المرن على ثالثة اأعمدة اأو اأركان، يجب بناوؤها في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، 

وهي القت�شاد والمجتمع والبيئة. هذه الأركان هي ما �شُي�شار اإليه من الآن ف�شاعداً بـ “البيئة الب�شرية”. ولأن 

هذه الأركان مترابطة فينبغي اتباع مقاربة كّلية �شاملة عند التعامل معها. عالوة على ذلك، فاإن بناء التكّيف 

المرن يجب اأن يتخطى الحدود الوطنية ويتم فهمه باعتباره مقاربة منظومية. اإذ اإّن التركيز على م�شكلة واحدة 

لن يكون مفيداً حين تكون التحديات الم�شتركة مت�شابكة ومتراكبة، بالإ�شافة اإلى اأّن التكّيف المرن يت�شمن دومًا 

بناء وتعزيز قدرة النظام ككل.

لفهم وبناء القدرة ال�شتيعابية للبيئة الإن�شانية يجب اأوًل فهم وقبول الفر�شية الأولية المتعلقة بالتعاي�ص. فجزء 

من طبيعة عي�شنا في الأر�ص يت�شّمن تعاي�شنا مع الآخرين؛ وعلى الرغم من عدم اختيارنا اأن نوجد و�شط الآخرين، 

 .
35

والذين قد ل نرغب اأن  نتعاي�ص معهم اأبداً، فاإّن ذلك ل يجب اأن ينتق�ص من م�شوؤوليتنا تجاه رفاههم وكرامتهم

نطبق هذه الفر�شية على الأركان الثالث للتكّيف المرن. فقد نتمكن من بناء ال�شتقرار باإنكار الم�شوؤولية تجاه 

الآخرين، ولكن ذلك ياأتي على ح�شاب زيادة اله�شا�شة. يتطلب بناء التكّيف المرن مدونة �شلوك اأخالقية تقوم على 

فر�شية التعاي�ص مع الب�شرية جمعاء.

التكّيف القت�سادي المرن

التكّيف  بناء  ي�شتلزم  العالم.  الأدنى في  اإفريقيا هي  اآ�شيا و�شمال  لمنطقة غرب  البينية  التجارة  تعّد م�شتويات 

القت�شادي المرن اإيجاد ُبنى محفزة لزيادة التجارة البينية. يمكن اأن يكون هذا جزءاً من بنية اإقليمية جديدة، 

ُينظر اإلى  التكامل القت�شادي فيها على اأنه �شيء اإيجابي بطبيعته. اإننا بحاجة لتغيير في القناعات، حتى تقتنع 

الدول باأن رفاه جيرانها هو اأمر م�شيري لرفاهها.

مع ا�شتمرار انخفا�ص اأ�شعار البترول، فاإن العوائد النفطية لن ت�شكل روؤو�ص اأموال �شخمة كالتي اعتادت الدول 

ا�شتهدفت  التي  للحمالت  الملحوظ  النجاح  الرغم من  فعلى  ذلك،  الخليج عليها. عالوة على  للنفط في  المنتجة 

- اإل اأّن هناك حوافز 
36

البتعاد عن الوقود الأحفوري - حتى الآن تم تجريد القطاع من حوالي 2.6 تريليون دولر

قوية لتنويع م�شادر الطاقة. ُيمكن ا�شتغالل الفائ�ص المالي الذي تحقق اأثناء ارتفاع  اأ�شعار النفط لخلق فر�ص 

جديدة. واإذا تم ا�شتثمار هذا الفائ�ص في الأجزاء والدول الفقيرة في المنطقة، فاإنها لن تعزز التكامل القت�شادي 

وتنوع القت�شادات النفطية وح�شب، بل �شت�شاعد في بناء ن�شيج اجتماعي ي�شاهم في تما�شك المنطقة. لم يفت 

الوقت بعد على اإعادة توجيه بع�ص ال�شتثمارات للمنطقة.
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R Inglehart and C Welzel, ’The Role of Ordinary People in Democratization’, (2008) 19(1), Journal of Democracy, 126, 129 
37

 A Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, (1991) Cambridge: Polity Press; D Smith, ‘The Problem of 
38

Essentialism’ in D Smith and I Skjelsbaek (eds), Gender, Peace and Conflict, (2001) Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., p. 32
D G Pruitt and S H Kim, Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, (2004) New York: McGraw-Hill 39

اإفريقيا م�شكلة عالقة، وت�شكل، على نحو  اآ�شيا و�شمال  ل تزال م�شتويات الديون ال�شيادية العالية لمنطقة غرب 

متزايد، تهديداً لالأمن الب�شري. وتزداد هذه الم�شكلة ب�شبب �شعف اإدارة الموازنة العامة اإ�شافة اإلى نمو التجاهات 

اأف�شل في القت�شاد،  الإ�شالمية ب�شكل  البنكية  الأنظمة  اإ�شراك  الممكنة هو  البدائل  اأحد  والنزعات ال�شتهالكية. 

كونها ل ت�شجع على م�شتويات الديون المرتفعة. اإ�شافة لتعزيز الن�شاطات القت�شادية ذات القيمة الم�شافة.

وتخويلهم  الب�شر  لتحفيز  ال�شاملة  الموؤ�ش�شات  ثقافة  جوانب  من  مهمًا  جانبًا  المرن  القت�شادي  التكّيف  ُيعد 

. وفي الواقع، ومع العدد الكبير من ال�شباب العاطلين عن العمل، فاإن هناك اإمكانيات كبيرة غير 
37

حكم اأنف�شهم

م�شتغلة للنمو. وفي المقابل، فاإن الحريات ال�شيا�شية تبقى ق�شّية هام�شّية  ما لم يتم تحقيق الحاجات الإن�شانية 

الأ�شا�شية. ومن ثّم، فاإن نقاط ال�شعف واله�شا�شة القت�شادية في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تلعب دوراً في 

ة اأخرى، ُيوؤّكد هذا على الطبيعة المترابطة للتكّيف المرن، 
ّ
تف�شير ازدياد ال�شتياء ال�شعبي وانت�شار ال�شراعات. مر

 موؤّثر، ولكن يتطلب بناء الأعمدة الأخرى. 
ٌ
وُيظهر كيف اأن بناء القدرات في اأحد اأعمدة التكّيف المرن اأمر

التكّيف الجتماعي المرن 

ك�شف ال�شراع في �شوريا عن الهويات المجزاأة والمفتتة، التي كانت حا�شرة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 

لقرون. وقد ثبت باأّن فكرة وجود هوّية موّحدة للمنطقة هي فكرة غير دقيقة وبعيدة عن الحقيقة، بذات القدر 

الذي تبتعد به اأ�شطورة الهوّية الأوروبّية عن الحقيقة. فعملّية بناء الهوية عملّية متقّلبة مع الزمن ، اإل اأنها دائما 

. اإّن الهويات المختلفة لي�شت م�شكلة، في حال تّم القبول بمبداأ التعاي�ص. 
ما تحدث داخل عالقة ما مع “الآخر”38

اإثر العداء المت�شاعد، النا�شئ عن غياب الم�شاواة على اأ�ش�ص  تكمن الم�شكلة في اأن ت�شّظي الهوية قد ازداد �شوءاً 

اإثنّية وقومّية وَقَبلّية ودينّية، بالإ�شافة اإلى المكانة والطبقة الجتماعية. يوؤدي الحرمان الن�شبي اإلى اختالف 

. وهذا هو ما اأدى اإلى �شعف التما�شك الجتماعي 
39

الإح�شا�ص بالم�شالح، والذي ي�شكل جوهر ال�شراع الجتماعي

في الأ�شا�ص، ول يمكن حل هذه الم�شكلة اإل من خالل القبول بالتعاي�ص وتعزيز الهوية الإن�شانية.

في ذات ال�شياق، فاإن من ال�شروري للتكّيف المرن القت�شادي والجتماعي اأن ُينظر اإلى ال�شعوبات التي نجمت 

عن اأزمة الالجئين وُيتعامل معها على اأّنها فر�ص كامنة. اإذ يعاني الأردن، على �شبيل المثال من �شعوبة تطوير 

اأن تخلق فر�شًا للعمل  القطاع ال�شناعي في المملكة، بينما ُيمكن لال�شتثمارات المكثفة في القطاع ال�شناعي 

لكّل من الأردنيين والالجئين، واأن تنقل طاقة العمل من قطاع زراعي عجوز يعاني من نق�ص في المياه وانعدام 

فعالية الري، اإلى قطاع ُيمكن اأن ُي�شّكل اأ�شا�شًا للتكّيف المرن. ويمكن لمثل هذه المقاربة اأن ُت�شهم اأي�شًا في  زيادة 

الإيرادات ال�شريبية وتوليد النمو القت�شادي الم�شتدام، هذا النوع من التفكير في الأزمات يمّثل مثاًل مهمًا على 

كيفّية  بناء التكّيف المرن؛ اإّنه نمط من التغّير في الأفكار ُيتيح لنا اأن نرى التغيير على اأّنه اأمر حتمي واإيجابي 

دومًا.

ل تملك منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا ترف التفكير في م�شاألة اللجوء كم�شكلة �شببها النزاع ال�شوري. اإذ قدرت 

المفو�شية العليا لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين )UNHCR( اأنه واعتباراً من عام 2003، فاإن الالجئين �شيبقون 

. واإذا اأردنا لهم التعاي�ص مع الأو�شاع في البلد الم�شيف 
40

مهّجرين في الدول الم�شيفة لمدة 17 �شنة في المتو�شط
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فعلينا التفكير بهم كب�شر، ل كمجاميع وح�شود. ل بد من تعزيز المواطنة الإقليمية، بحيث ي�شتطيع �شخ�ص ما، 

على �شبيل المثال، اأن يكون �شوريًا وعربيًا، اإ�شماعيليًا، واأبًا، وغرب اآ�شيوي في اآٍن معًا دون اأن يعني ذلك وجود 

اإفريقيا، كما ل ُيمكن  اآ�شيا و�شمال  اإنكار تعدد الهويات في غرب  خالف وتعار�ص بين هذه الهويات. ل يمكن 

اإّن التكّيف المرن يعنى ترك الختالفات التاريخية والإثنّية والقت�شادية  اأن ُتق�شي الهويات المتعددة.  لهوية 

والدينية والمذهبية والوطنية جانبًا، ل�شالح الوقوف معًا.

لهذا، فمن ال�شروري معالجة الظلم وانعدام الم�شاواة الجتماعية الموجودة في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، اإذ ل 

يوجد اأّي تف�شير مقبول لأل يح�شل طفل يبلغ من العمر �شت �شنوات في اليمن على نف�ص الفر�ص المتاحة لطفل 

ال�شحية،  التعليم والفر�ص والرعاية  الم�شاواة في  المرن عبر   التكّيف الجتماعي  ُيبنى  ال�شاد�شة في قطر.  في 

اإفريقيا  اآ�شيا و�شمال  المقيمين في عدد من دول غرب  العمال  العديد من  اأن تعر�ص  والواقع  للمواطنة.  اإ�شافة 

لال�شتغالل والحرمان ُي�شعف التجان�ص الجتماعي ب�شحنه للعداء لالآخر. اإّن الحق في الح�شول على العدالة هو 

مفتاح التكيف الجتماعي المرن. يتناول هدف التنمية الم�شتدامة )SDG( م�شاألة العدالة في الإطار النظري، ولكن 

يجب تطبيقها دون تحّيز في �شائر اأرجاء المنطقة. من المهم اأي�شا تمكين المراأة قانونيًا، ل ت�شتطيع منطقة غرب 

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اأن تتحمل تكلفة اإق�شاء ن�شف ال�شكان من الحياة الجتماعية والمهنية. 

التكّيف البيئي المرن 

لبناء التكّيف المرن في البيئة الب�شرية، على المجالين الجتماعي والقت�شادي اأن يتناغما مع المجال البيئي. 

على  طراأت  التي  المناخية  التغّيرات  اأن   )IPCC( المناخية  للتغيرات  الدولية  اللجنة  عن  �شدر  حديث  تقرير  ذكر 

. تقارب التاأثيرات الب�شرية 
41

الأر�ص منذ عام 1950 قد ح�شلت، ب�شكل �شبه ح�شري، ب�شبب  الن�شاطات الب�شرية

)الأنثروبوجينّية(  على البيئة تاأثير حدث “البجعة ال�شوداء” بالن�شبة للبيئة، ومن ثّم، فعلينا اأن نتوقف كب�شر عن 

كوننا م�شدر ال�شغط والإجهاد الرئي�شي على البيئة. اإّن عواقب عدم فعل �شيء بهذا الخ�شو�ص كارثية. وفي حال 

 .
42

بقي الحال على هو عليه، فاإن المنطقة �شت�شهد درجات حرارة تتراوح بين 55 اإلى 60 درجة مئوية كل �شيف

ومن ال�شهل التنبوؤ بهذا من موجات الحر الأخيرة التي �شهدتها المنطقة، وكمثال على ذلك، فقد �شهد عام 2015 

.
43

وفاة اأكثر من 100 �شخ�ص في م�شر بعد اأن تجاوزت درجات الحرارة حاجز 47 درجة مئوية

 على المنطقة اأن تعمل على عك�ص اتجاه الماأ�شاة التي يواجهها عامة ال�شكان واأن تبني التكّيف البيئي المرن  من 

خالل بناء منظورات وروؤى داخلية حول ال�شتدامة واإدارة الموارد الطبيعية. ورغم اأن ال�شخ�ص في ال�شفة الغربية 

 �شنويا من المياه )مقابل تو�شيات منظمة ال�شحة العالمية WHO بح�شول 
3
يح�شل في المتو�شط على 100 متر

( فاإن معظم م�شادر المياه المتاحة ت�شتخدم وب�شكل غير ناجع في الزراعة. 
3
الفرد �شنويا على 1000 متر

يتم ا�شتهالك نحو ن�شف م�شادر المياه في الأردن في قطاع الزراعة، ومعظم هذه المياه تغذي محا�شيل تحتاج 

اإلى رّي مكثف، رغم اأن القطاع ل ي�شاهم باأكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والأ�شواأ من ذلك اأن 

نحو ن�شف م�شادر المياه في الأردن ت�شيع نتيجَة البنية التحتية ال�شعيفة ونتيجة ال�شرقات، وبالرغم من اإدراك 

 ُيعتبر هذا الرقم زيادة على تقديرات �شنة 1993، والتي كانت ُتقّدر المّدة بـ 9 �شنوات. ل توجد تقديرات حديثة معروفة، مما يعني اأّن معّدل 17 �شنة قد يكون اأقّل من الرقم الحقيقي. انظر :
40

 UNHCR, ‘Protracted Refugee Situations’, Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Standing Committee, 30th Meeting,
UN Doc. EC/54/SC/CRP.14, (2014-06-10), p. 2

 IPCC, ‘Climate Change 2014: Synthesis Report’, (2014) Contribution of WG I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 41

Panel on Climate Change, <http://ar5-syr.ipcc.ch/> at 16 December 2015
 J.S Pal and E.A.B. Eltahir, ‘Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability’, (2015) 10, Nature 

42

Climate Change, <doi:10.1038/nclimate2833> at 31 October 2015
E Meerman, ‘Middle East to become Unlivable as Temperatures Soar, Warns Study’, (2015-10-29), Egyptian Streets, <http://egyptianstreets. 43

com/2015/10/29/middle-east-to-become-unlivable-as-temperatures-soar-warns-study/> at 31 October 2015
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م�شكلة ندرة المياه في الأردن، فاإن المجهود المبذول في جمع مياه الأمطار ل يزال �شعيفًا، كما اإّن ا�شتغالل 

م�شادر المياه الجوفية يتّم بمعدلت ل ت�شمح با�شتدامتها، الأمر الذي  يجعل من ال�شروري الترويَج ل�شيا�شات 

تدعم تغييراً في �شلوك ال�شتهالك المائي، لت�شبح �شلوكات م�شوؤولة واأكثر فاعلية.

الوقود  اإفريقيا على  و�شمال  اآ�شيا  تعتمد منطقة غرب  المنطقة، حيث  اأخرى على  م�شاألة �شاغطة  الطاقة  ت�شكل 

على  ال�شويد  تعمل  الب�شرية.  ال�شلوكيات  عن  الناجمة  المناخية  التغّيرات  في  العوامل  اأهم  اأحد  وهو  الأحفوري، 

، وتقدم نموذجًا رائداً، لبد اأن تحتذيه  القت�شاديات 
44

اأن ت�شبح اأول بلد في العالم خاٍل من الوقود الأحفوري

المعتمدة على النفط لتنويع م�شادرها، كما اإّنه نموذج يجب اأن ُيمّثل حافزاً لدول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا كي 

تحول ا�شتهالكها من الطاقة الأحفورية للطاقة المتجددة. في هذا ال�شدد، فاإن ال�شحراء م�شدر مهم للطاقة، لم 

اإفريقيا. ثّمة اإمكانيات هائلة في  اآ�شيا و�شمال  يتّم ا�شتغالل �شوى جزء �شئيل من اإمكانّياتها في منطقة غرب 

اإن كمية الطاقة المحتواة في �شاعة واحدة من الإ�شعاع ال�شم�شي تكفي حاجة الأر�ص من  اإذ  الطاقة ال�شم�شية، 

.
45

الطلب على الطاقة لعام كامل

 ل يمكن حل هذه الم�شاكل ب�شراء الذمم اأو الر�شاوى، اأو بقتالها بوا�شطة البنادق واأ�شلحة الدمار ال�شامل. الحل 

الوحيد هو التكّيف البيئي المرن، ومن اأجل القيام بذلك، فاإننا بحاجة اإلى �شيا�شات وت�شريعات وا�شتثمارات تعمل 

ب�شكل عابر للحدود الوطنية. علينا اأن نوفر نظامًا اإقليميًا يعزز التعاون ب�شاأن الق�شايا ذات ال�شلة بالمياه؛ بهدف 

تحقيق ال�شتخدام الم�شتدام للمياه.

خاتمة

تك�شف الحالة الراهنة لمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، ونق�ص المبادرات البّناءة رفيعة الم�شتوى للتعامل مع 

هذه الق�شايا، مدى  الحاجة اإلى العتماد على �شيا�شات، مبنية على الأدلة، لتحقيق المزيد من الكرامة الإن�شانية.  

وهذا يتطلب نقلة نوعية في نماذج �شناعة ال�شيا�شات نحو روؤى تت�شم بالتكّيف المرن. وبينما ُيقّدم هذا الف�شل 

الأدلة والتو�شيات  القادمة �شتقّدم  الف�شول  المرن، فاإّن  للتكّيف  اإقليمية  ا�شتراتيجية  التمهيدي مرافعًة  لو�شع 

لإيجاد حلول �شيا�شية فعالة.

ينق�شم الكتاب اإلى ثالث اأق�شام، تر�شم الطريق اإلى الأمام: اأوًل، الأمن الب�شري في �شياق ال�شراع المزمن. ثانيًا، 

العدالة الجتماعية كمفتاح لل�شالم. وثالثًا، الماء والطاقة في البيئة الب�شرية. توّفر الأدلة والنتائج التي تو�شلت 

اإليها هذه الف�شول الأ�شا�َص الذي يمّكن من �شياغة تو�شيات �شيا�شات بناءة. وبجمع هذه التو�شيات معًا، فاإنها 

ت�شّلط ال�شوء على الحاجة لالنتقال من الن�شاط ال�شيا�شي العام اإلى ر�شم ال�شيا�شات في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

والفو�شى،  الأزمات  توّقع  �شاملة تعمل على  المرن من خالل موؤ�ش�شات  التكّيف  بناء  يت�شّمن  اإفريقيا، وهو ما 

وُتقّدم القدرات التكيفية لمواجهتها. ويختتم الكتاب بف�شل يجمع التو�شيات الرئي�شّية في مجال  ال�شيا�شات، وهو 

ما ناأمل اأن ي�شكل خطوة اأولى لر�شم ا�شتراتيجية تكّيف مرن  جديدة.

 L Chow, ’Sweden to Become One of World’s First Fossil Fuel-Free Nations’, (2015-09-25), EcoWatch, <http://ecowatch.com/2015/09/25/ في 
44

8Bsweden-fossil-fuel-free/> at 15 November 2015في المئة80 في المئة E2المئة
Climate Reality Project, <https://www.climaterealityproject.org/> at 16 December 2015 

45
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F Fukuyama, The End of History and the Last Man, (1992) New York: Free Press 
46

K Fierke, Critical Approaches to International Security, (2007) Cambridge: Polity Press, 75-96 
47

 F Zakaria, ’The End of the End of history’, (2001-09-24), Newsweek <http://europe.newsweek.com/end-end-history-152075?rm=eu> at 23 
48

January 2016
See S Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, (1996) New York: Simon & Schuster 

49

 ُيمكن للهوّيات غير القومّية اأو تكون هوّيات فرعّية اأو هوّية عابرة للقومّيات والحدود. اإّن الهويات فوق القومّية ُت�شاوي مفهوم الح�شارات لدى هانتنجتون )انظر الهام�ص ال�شابق(، ول توجد اأّي دلئل واقعّية 
50

ُت�شير اإلى وجود �شراعات بين المناطق الح�شارّية في الأزمنة الحديثة. غالبًا ما ُينظر اإلى الإ�شالم كح�شارة تقف في حالة حرب مع الغرب، ولكّن هذا الت�شّور يقوم على تعميم ُمفرط، وهو موقف مرفو�ص 

باعتباره َمَر�شّيًا. فالإ�شالم هو بمثابة ُمحدد للهوّية ُتحدد مجموعة من الأفعال الم�شتركة بين مجموعة من الب�شر، ول ُيحدد لهم ما الذي عليهم فعله بال�شبط في زمان ومكان معّينين. ومن ثّم، فاإّن الإ�شالم 

ف العنيف.
ّ
لي�ص ُمحتوى اأيديولوجي، وهو اأقرب اإلى اأن يكون عالمة هوّياتّية يتّم ا�شتغاللها اأحيانًا من قبل التطر

P Bilgin, ‘Critical Theory’ in P Williams (ed), Security Studies: An Introduction, (2008) New York: Routledge, 89, 94-96 
51

الق�سم الأول:

الأمن الب�سري في �سياق ال�سراع المزمن

عادل ال�صيد �صبار

اإذ   ، ال�شوفيتي-  التاريخ” في عام 1992  -بعد انهيار التحاد  “نهاية  اأ�شماه  اأعلن فران�شي�ص فوكوياما عّما 

. وبالطبع، 
46

اعتبر باأن الحروب الأيديولوجية للب�شرية قد انتهت، واأن مبادئ الديمقراطية الليبرالية قد انت�شرت

باأّنه على ما يبدو قد  اأن نقول  اأكثر من 20 عامًا من كتابته،  اإذ باإمكاننا، بعد  كان فوكوياما مخطئًا تمامًا. 

ن�شي باأن العالم ل يتكون من اأوروبا واأمريكا ال�شمالية وح�شب. وفي حين عا�ص ذلك الجزء من العالم حالة من 

لم تتح�شن. هكذا، كان هناك  اإفريقيا  اآ�شيا و�شمال  النا�ص في منطقة غرب  فاإن حياة  التاريخ”،  “ن�شوة نهاية 
دومًا ما يغلي تحت �شطح ال�شلطوّية. فقد تعاظم ال�شتياء من الأنظمة القمعية وداعميها الغربيين، والذين غالبًا 

ما تدّخلوا في �شوؤون المنطقة. وحلت �شيا�شات الهوية في المقدمة بدًل من الأيديولوجيات كو�شيلة رئي�شّية لح�شد 

 . بعد اأ�شبوعين من هجمات الحادي ع�شر من اأيلول/�شبتمبر الإرهابية كتب فريد زكريا: “هذه 
47

وتعبئة الجماهير

.
بالتاأكيد نهاية نهاية التاريخ”48

نوٍع جديد من  بداية  فاإن ما جرى هو  الأ�شح،  ينتِه. وعلى  لم  التاريخ حتمًا  فاإن  المعنى:  وللتاأكيد وتو�شيح   

. و�شحيٌح اأّن هذا النتقال 
ّ
التاريخ، اأ�شبح فيه العالم، المعقد اأ�شاًل، اأكثر تعقيداً وبات غير مفهوٍم ب�شكل �شبه كلي

لم حدث بين ليلة و�شحاها، فاإن انهيار التحاد ال�شوفييتي اأ�شبح بمثابة  نقطة البداية الطبيعية لهذا التاريخ 

الجديد. ثّمة عدد كبير من الدوافع وراء هذا النتقال- منها العولمة وما ترتب عليها من زيادة هجرة الأفكار، 

والمعلومات، والأ�شخا�ص، و�شهولة انتقالها - اإل اأنه وفي الأ�شا�ص، اأ�شبحت الهوية بدًل من الأيديولوجيا، هي 

خط ال�شدع والمواجهة الرئي�شي وباتت هي المحفز الرئي�شي  لل�شراعات. لكن ذلك ل يعني اأن ما جرى هو �شدام 

اآ�شيا  ، بل هو نتيجة ف�شل الدول في تلبية الحاجات الإن�شانية الأ�شا�شية، بخا�شة في منطقة غرب 
49

ح�شارات

.
50

و�شمال اإفريقيا. وهو ما قدم اأر�شًا خ�شبة للهويات التي تجاوزت حدود الدولة، وحّلت محّل الهويات الوطنية

 لم يعد من الممكن تاأطير حالة غياب الأمن الدولي، المتزايدة �شمن الت�شّورات الع�شكرية، ولم تعد هناك اأي نظرية 

كبرى �شالحة وقادرة على تف�شير العالقات الدولية. لم تعد الدول هي الفاعل الوحيد في ال�شيا�شات الدولية، وهو 

 
ّ
. وعلى الرغم من هذه الحقائق، فقد ا�شتمر

51
اأ�شا�شي، الفر�شيات حول كيف يجب اأن نفهم  الأمن ما غير، ب�شكل 

�شانعو ال�شيا�شات في تاأطير الأمن �شمن الدولة، كوحدة اأ�شا�شّية، مرتبطة بالو�شائل والأدوات الع�شكرية في المقام 

القد كان لذلك نتائج عميقة على الم�شتوى الإن�شاني، فبينما، كان يبدو، على م�شتوى الدول، باأن نهاية التاريخ قد 

حلّت فعاًل، فاإّن الترابط المتزايد للعالم مّكن ل�شعود فاعلين اآخرين غير الدول، واأدى اإلى لتاآكل الحدود الوطنية. 

لم تغب هذه التحديات الجديدة عن �شانعي ال�شيا�شات، ولكن �شيا�شاتهم بقيت ماأ�شورة لت�شّورات الأمن التقليدي. 

ولم ي�شتوعب �شانعو ال�شيا�شات الحقائَق الجديدة، التي بداأ النا�ص العاديون في معاي�شتها، وتطّور النف�شال بين 
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 K Booth, ‘Security and self: reflections of a fallen realist’ in K Krause and M C Williams (eds), Critical Security Studies: Concepts and Cases 
52

(1997) London: UCL Press, 83, 104-119
K Fierke, Critical Approaches to International Security, (2007) Cambridge: Polity Press, 4-6 
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Oxford English Dictionary, s. v. “security” (2015) <www.oed.com> at 26 January 2016 
54

منظورات الم�شوؤولين وبين منظورات المجتمع، اإلى ما يمكن و�شفه بالمفهوم الم�شّوه لالأمن )انظر الجدول1(.

الأمن الب�سري وا�ستيعاب المخاطر

برزت الحاجة لفهم الأمن مع النتقال من عالم ما بعد الحرب الباردة، والتغيرات التي رافقت ذلك.  اإل اأن الأمن 

هو مفهوم ينبع من غيره، وهو ما يعني اأن فهم ما هو الأمن اأو ما يجب اأن يكون نابٌع دومًا من نظرة وتطّلع 

المنظور  على  بناء  الأمن  يعنيه  ما  حول  اأ�شا�شي  اختالف  ثّمة  �شيكون  فدومًا  لذلك،  .ونتيجة   
52

محدد �شيا�شي 

طبيعة  في  البحث  خالل  من  الأمن  تحليل  الممكن  فمن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  لالأ�شخا�ص.  المختلف  ال�شيا�شي 

التهديدات وكونها موّجهة �شّد من، ومن الذي ينبغي اأن يوفر الأمن �شد تلك التهديدات. ويت�شمن التحليل اأي�شا 

ال�شوؤال المعياري حول من اأو ما الذي يجب حمايته.

جدول1: مفاهيم الأمن

الغالب  اأخرى، في  التهديدات من دول  الدول محمية �شد  اأن تكون  للتهديد والأمن يجب  التقليدي  المفهوم  في 

بوا�شطة القوة المح�شة، اأي الو�شائل الع�شكرية للدول. المع�شلة الأمنية التي ن�شاأت من �شباق ت�شلح الحرب الباردة 

تلخ�ص هذه الفكرة و�شيا�شات الأمن. وفي هذا المفهوم يتم روؤية الأمن كاأحد ال�شمات الممّيزة والمحتكرة الدولة، 

. ولكّن ذلك يخلق فهمًا �شيقا لمفهوم الأمن، اإذ اإّن العديد من التهديدات في عالم اليوم 
53

فاإما اأن تمتلكه اأو ل

ل تاأتي من الدول، بل وفي بع�ص الأحيان ل يكون الب�شر هم �شبب التهديدات. فالكوارث الطبيعية وندرة المياه 

والمجاعات ت�شّكل تهديدات حقيقية ب�شكل اأ�شا�شي للب�شر. عالوة على ذلك، من غير المنطقي النظر لو�شائل الحرب 

الإدراك. على  نمط   لتغيير  فاإننا بحاجة  الأمن،  واقع  للتغّير في  ونتيجًة  ال�شالم.  قادرة على �شنع  باعتبارها 

الب�شر في  الب�شري على موقف معياري يرى باأّن مرجعّية الأمن هم  خالف هذا المنظور، ينطوي مفهوم الأمن 

مواجهة تهديدات متنوعة؛ فبحكم طبيعة التهديدات الجديدة، فاإن و�شائل مواجهتها وتحقيق الأمن يجب اأن تكون 

متنوعة.

ُيمكن  التهديد.  اأو  الخطر  طبيعة  لتفّح�ص  بّناءة  مقاربة  اتباع  يتطّلب  الأمن  تحقيق  و�شائل  فهم  فاإّن  ثّم،  ومن 

بالأمن  الإح�شا�ص  فاإّن  ثّم  ومن   .
التهديد”54 اأو  الخطر  من  التخّل�ص  اأو  “التحرر  باأّن  باخت�شار  الأمن  تعريف 

، في الحقيقة، �شعيف في قدراته على اإدراك 
ّ
م�شروط بطبيعة ت�شّورنا عن المخاطر والتهديدات. والنوُع الإن�شاني

المخاطر وتقييم التهديدات.  فنحن نميل اإلى تقّبل التهديدات ال�شخ�شية والمفاجئة والال اأخالقّية، والتي تجري 

المفهوم
ما الذي يجب 

حمايته
موّفر الأمنالتهديد الرئي�سي

و�سائل تحقيق 

الأمن

القوةالدولةالدولةالدولةالتقليدي

القوة ال�شلبةالدولةمتعددةالدولةالمفهوم الم�ّشه

متعددةالب�شرمتعددةمتعددةالأمن الب�شري
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ُنغّني فنخلق عالمنا، هي عنوان ورقة بحثّية ل�شتيف �شميث، والعنوان ُم�شتقى من اأحد اأ�شاطير قبائل الأبورجين )ال�شكان الأ�شليين في اأ�شتراليا(، والتي تقول باأّن الكائن الأ�شطوري قد تجّول في حلمه في 

اأرجاء الأر�ص، وغّنى في اأثناء طريقه باأ�شماء الأ�شياء كّلها - الطيور، والنباتات وال�شخور، الخ. - فظهر العالم من غناِئه. والعبارة ُت�شير في �شياق الكتاب اإلى اأّن المفاهيم والمقولت  التي ننظر من خاللها 

اإلى العالم هي ما ي�شنع حقيقته؛ اأي اإّن العالم يكون بح�شب ت�شّورنا له )المحرر(.
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58

middle-east-north-africa/syria-lebanon/syria/op-eds/guehenno-destroying-isis-10-dos-and-donts.aspx> at 10 February 2016
UNDP, ‘Human Development Report 1994’, Published for UNDP, New York: Oxford University Press, 22-33 <http://hdr.undp.org/sites/  
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default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf> at 2 February 2016

الآن، ولكنني �شعيفو القدرة، بطبيعتنا، على  فهم التهديدات المجردة، التي يمكن اأن تحدث في الم�شتقبل، والتي 

. هذا المزاوجة بين طبيعة الإن�شان لتقييم  التهديدات الب�شرية، 
55

قد ت�شكل خطراً وجوديًا على نطاق اأو�شع بكثير

وبين المرحلة التاريخية الجديدة لغياب الأمن، ما بعد الحرب الباردة، وبين ال�شتمرار في تحديد مرجع الأمن، 

ب�شكل �شّيق )اأي الدولة(، اأدى اإلى مفهوم م�شّوه عن  الأمن. 

. ومن ال�شهل المبالغة في تقدير التهديدات، وبفعل ذلك، فاإّن العوامل التي 
56

 لإنتاج الخطر
ّ
وهذا الو�شع مثالي

ت�شببت في انعدام الأمن الب�شري �شُي�شبح غير قابلة للفهم. هكذا، فاإّن المفهوم الم�شّوه عن الأمن ُي�شاهم في تعزيز 

حالة غياب الأمن ويف�شل في تحقيق وعوده بالأمان. من الممكن اعتبار الحرب على الإرهاب مثاًل تو�شيحي 

على لذلك، فبهدف تحقيق الأمن لمواطنيها، �شنت الدول حروبًا على ما اعتبرته الخطر الأكبر عليها. ومع ذلك، 

ف�شاًل  عي�شهم،  �شبل  وتدمير  المدنيين  بقتل  ت�شببها  اأي�شًا من خالل  الإرهاب  تخلق  الإرهاب  على  الحرب  فاإّن 

الإرهاب هي  الحرب �شد  فاإن  ثّم،  العنيف. ومن  التطرف  اإلى  يف�شي  الذي  الخطاب  تاأجيج  عن م�شاهمتها في 

الذين يعلنون الحرب في المقام الأول.  ولو كان توما�ص هوبز على قيد الحياة  اأولئك  اأفعال  حرب �شد نتائج 

ل�شبب له هذا الأمر الكثير من الت�شّو�ص والإرباك، لأن موّفر الأمن التقليدي )اأي الدولة( اأ�شبح هو م�شدر الخطر 

الحقيقي. وللخروج من هذه الحلقة المفرغة من غياب الأمن، فاإن متخذي القرارات و�شانعي ال�شيا�شات، على حد 

�شواء، بحاجة اإلى تجاوز ما تدفعهم طبيعتهم الب�شرية لفعله، وهم بحاجة لتبني مفهوم “الأمن الب�شري” لتقييم 

التهديدات وغياب الأمن.

الفكرية  الفئات  �شواء،  حد  على  وال�شحفّيون،  والمحّللون   ال�شيا�شات  و�شّناع  الأكاديميون  الباحثون  ي�شكل 

فنخلق  ُنغّني  اإننا  اأي  الأمنية.  والتهديدات  الأمن  من  كاّلً  خالل  من  نفهم  التي  الفكرّية  المقولت  توؤ�ش�ص  التي 

. ل�شبب ما، يتم تمثيل الإرهاب وفهمه كتهديد متج�شد، لتلبية معايير “التهديدات ال�شخ�شية والمفاجئة 
57

عالمنا

والالاأخالقّية والتي تجري الآن”، وباعتباره تهديد نظاميًا ومجرداً. فقبل الحادي ع�شر من اأيلول/ �شبتمبر 2001 

كان رد الحكومات الديمقراطية على الإرهاب ليكون عبر حّث �شعوبها على ممار�شة حياتهم المعتادة، لأن فعل 

. تبالغ الحكومات اليوم في الحديث عن خطر الإرهاب وداع�ص 
58

خالف ذلك يعني ال�شت�شالم لالإرهاب والخوف

 وهي في الواقع ت�شاعد الإرهابيين على تحقيق اأهدافهم بغر�ص الخوف داخل �شعوبهم. 
59

على وجه الخ�شو�ص

وقد انعك�ص ذلك على �شيا�شات اأخرى مثل اإدارة اأزمة الالجئين، حيث تنظر معظم الدول الم�شت�شيفة في اأوروبا 

ومنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اإلى الهجرة كتهديد اإرهابي بدًل من النظر اإليها  كتحدي اجتماعي واقت�شادي 

من منظور الأمن الب�شري. وبالنظر اإلى الت�شاعد الكبير في معّدلت  الهجرة، وكيف تف�شل ال�شيا�شات العامة في 

ا�شتيعاب ذلك، فاإن الحاجة لالنتقال اإلى الأمن الب�شري باتت اأ�شّد اإلحاحًا من اأي وقت م�شى.

الأمم  برنامج  عن  ال�شادر  الب�شرية  التنمية  تقرير  في  عام 1994  مرة  لأول  الب�شري  الأمن  مفهوم  تم �شياغة 

المتحدة الإنمائي )UNDP( باإ�شراف الراحل د. محبوب الحق الذي �شغل من�شب م�شت�شار اأول وكبير وا�شعي الخطط 

ُر الأمن باعتباره مفهومًا محلَّ اهتماٍم عالمي وباعتباره  ذا طبيعة مت�شابكة ومترابطة، والأهم  في التقرير. ي�شوَّ
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توّقف عن الإح�شاء منذ �شهر اأغ�شط�ص/ اآب 2014، ل�شعوبة التحقق من الأرقام. انظر 

UNOCHA, ‘About the Crisis’ <http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis> at 12 February 2016.
حتى اإن كان رقم 470 األف رقمًا معقوًل، بما في ذلك 70 األف من غير الم�شّلحين، فاإّن هذا يجعل الرقم الإجمالي يفوق 300 األف بكثير. ومع اإ�شافة 18 �شهراً من القتال اإلى تقدير الأمم المتحدة ال�شابق،  

فاإّن الرقم التقريبي للقتلى �شيكون قريبًا من 400 األف.

 A Cordesman, ‘The Human Cost of War in the Middle East: A Graphic Overview’, (2016-02-03) Center for Strategic and International Studies 
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<http://csis.org/publication/human-cost-war-middle-east-graphic-overview> at 9 February 2016
O Roy, *France’s Oedipal Islamist Complex’, (2016-01-07), Foreign Policy <http://foreignpolicy.com/2016/01/07/frances-oedipal-islamist-  
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complex-charlie-hebdo-islamic-state-isis/?wp_login_redirect=0> at 10 February 2016

البيئي  الب�شري �شبع مقولت رئي�شّية هي: الأمن  الب�شر. يت�شمن مفهوم الأمن  من ذلك باعتباره متمركزاً حول 

 .
60

ال�شيا�شي الأمن  المجتمعات واأخيرا  الغذاء واأمن  ال�شخ�شي واأمن  ال�شحي والأمن  والأمن القت�شادي والأمن 

في  كافية  غير  التقليدية  الأمن  و�شائل  باأن  المحللين  تاأكيد  ورغم  العالمّية،  ال�شيا�شات  اأّن  في  المفارقة  تكمن 

، قد ابتعدت عن هذا المفهوم اأكثَر واأكثير منذ �شياغته. ويبدو اأن تغيير المنظور نحو  
61

مواجهة الأخطار الحالية

الأمن الب�شري اأ�شعب تحقيقًا على اأر�ص الواقع ومن تحققه النظرّي، ومع ذلك فاإن جميع الدلئل ت�شير اإلى اأن 

المفهوم قابل للتحقيق.

يكمن الفرق الرئي�شي بين المفهوم الم�شّوه لالأمن ،ال�شائد اليوم، وبين مفهوم الأمن الب�شري في المرجعية التي 

يقوم عليه الأمن. اإل اأن هناك فوارق اأخرى في الو�شائل المتبعة في المفهومين لتحقيق الأمن. يعمل الأمن الب�شري 

باأدوات تتجاوز الو�شائل الع�شكرية ويعترف باأن التهديدات المتعددة تحتاج حلوًل متنوعة وكلية و�شاملة. وبهذا 

المعنى، يتطابق نهج الأمن الب�شري مع مفهوم التكّيف المرن. وهذا يت�شمن العتبارات القت�شادية والجتماعية 

والبيئية. ووفقًا لذلك، ينبغي اأن يوجد تنوع في الجهات التي توّفر الأمن اأي�شًا، وتتراوح هذه الجهات من الدول 

والمجتمعات  الجتماعية  الحركات  اإلى  النتقالية،  وال�شبكات  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  والمنظمات 

وحتى الفاعلين في القطاع الخا�ص.

ال�سراع المزمن: التطرف العنيف واأزمة �سوريا

النا�ص  هم  الغالب  في  و�شحاياها  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

النزاع في �شوريا  اأن  الب�شطاء، و�شعوب المنطقة هي من تدفع دومًا ثمن ال�شراع. في تقرير �شدر موؤخراً، ذكر 

اأدى اإلى مقتل اأكثر من 470 األف �شخ�ص، من �شمنهم نحو 70 األف �شخ�ص ماتوا جراء التبعات غير المبا�شرة 

. هذه 
62

للحرب، مثل نق�ص المياه النظيفة والطعام وال�شرف ال�شحي والرعاية الطبية والماأوى المنا�شب والدواء

التكلفة الب�شرية هائلة؛  كما اإّن نحو ثلث المهجرين ق�شريًا في العالم )والذين يبلغ عددهم الإجمالي 60 مليون( 

يتواجدون في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، وهنالك اأكثر من 23 مليون �شخ�ص بحاجة لم�شاعدات اإن�شانية 

. وبالإ�شافة لذلك، فاإن التطرف العنيف ي�شهد �شعوداً متزايداً، وحتى الآن لم تتم 
63

في �شوريا والعراق وحدهما

فهم طبيعته ب�شكل دقيق. توؤكد اأطروحات مدر�شة التاريخ الجديد باأن الإ�شالم، كهوّية، ي�شتغل ويوظف بطريقة 

الطبقة  التطرف، لأن  اأ�شلمة  يتعّلق  الإ�شالم بقدر ما  الأمر ل يتعلق بتطرف  فاإن  لها مثيل. ومع ذلك،  ي�شبق  لم 

.
64

الجتماعية التي يتم توظيفها محددة ومعروفة ب�شكل جيد، ول ت�شمل غالبّية الم�شلمين

نتيجة لذلك، تعر�شت �شعوب منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة لمجموعة من 
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middle-east-north-africa/syria-lebanon/syria/op-eds/guehenno-destroying-isis-10-dos-and-donts.aspx> at 10 February 2016

تمامًا.  عك�شية  النتائج  جاءت  فقد  ولذلك  لالأمن.  الم�شّوه  المفهوم  اأ�شا�ص  على  و�شعت  التي  الأمنية  ال�شيا�شات 

ويوؤدي ا�شتخدام الو�شائل الع�شكرية لمكافحة الإرهاب بطرق حادة في كثير من الأحيان اإلى العنف الع�شوائي 

�شد المدنيين. فعلى �شبيل المثال، وفي �شعيها ل�شتهداف ن�شطاء حما�ص في حرب غزة عام 2014، ا�شتخدمت 

اإ�شرائيل الق�شف الجوي على المنازل التي اعتقدت باأن ن�شطاء حما�ص يختبئون فيها، مما اأدى لمقتل اأكثر من 

اإلى ازدياد دعم  اأدى، على الأرجح،  اأ�شهر. وهو  ما  2000 من المدنيين الأبرياء خالل فترة ل تتجاوز الثالثة 

. وبتوفير الأمن 
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حما�ص في غزة، بتطبيق ذات ال�شيا�شات الأمنية التي اأدت اإلى خلق حما�ص في المقام الأول

بطريقة عجزت عنها الحكومتان العراقية وال�شورية، فاإن داع�ص باتت تمثل اأهون ال�شرين بالن�شبة ل�شّكان المناطق 

التي ت�شيطر عليها. اإّن ال�شماح بو�شول م�شتويات القمع اإلى تلك التي عرفتها �شوريا في عهد الأ�شد، والعراق في 

عهد �شدام ح�شين وم�شر في عهد ح�شني مبارك - وال�شي�شي الآن- وتون�ص في عهد بن علي، وليبيا القذافي وهلم 

اإلى زيادة احتمالّية توّجه النا�ص نحو مع�شكر  جرا، من خالل تاأييدها بوا�شطة ال�شراكات ال�شتراتيجية، توؤّدي 

ف منها 
ّ
التطر ي�شتفيد  والتي  الأزمات  التي تخلق  الأ�شا�شّية  الأ�شباب  تتجاهل  الأمنّية  ال�شيا�شات  فهذه  الت�شدد. 

.
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ويتغذى عليها

 بناء على هذه المقّدمة، تّمت  �شياغة الف�شول الثالثة التالية، فالف�شل الأول يحاول تحديد اأّي من دوافع النزاع 

تحديداً يخت�ص بمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. واإذا اأردنا محاربة الإرهاب في المنطقة ب�شورة �شاملة، فاإننا 

بحاجة لتحليل ال�شراع المزمن في المنطقة �شمن اإطار عمل يرتبط بمفهوم الأمن الب�شري. نحن بحاجة لفهم 

الأ�شباب وكيفية ن�شوء ال�شراعات قبل تطبيق حلول م�شممة خ�شي�شًا لهذه ال�شراعات. ففي حالة طال اأمد هذه 

الدائم محل  ال�شالم  اإننا بحاجة لإحالل  العنيف.  التطرف  للق�شاء على  فعالة  ثّمة طرق  تكون  فلن  ال�شراعات، 

النزاعات الم�شلحة في اليمن وليبيا و�شوريا والعراق، وعلى اأّي �شيا�شة اأمنية طويلة الأمد اأن تاأخذ ذلك بالعتبار. 

وهو  األ  راهنّية،  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  في  الأزمات  نتائج  اأكثر  من  واحداً  الثاني  الف�شل  يتناول 

التهجير الق�شري واأزمة الالجئين التي طال اأمدها. هذه الأزمة تحتاج ل�شتراتيجيات و�شيا�شات جديدة، ويقترح 

الف�شل اإن�شاء مناطق اقت�شادية حيث ي�شمح لكل من ال�شوريين والأردنيين بالعمل فيها. ويفيد هذا الحل كاّل من 

الالجئين و�شكان البلد الم�شيف على ال�شواء، ويمّثل نموذجًا من ال�شيا�شات التي تت�شم بالتكّيف المرن.

اأما الف�شل الثالث فاإّنه يتناول اأ�شباب حالت اللجوء. ففي �شوريا ثّمة حاجة ملّحة اإلى اإيجاد حل �شيا�شي بحيث 

اأن يتبع ذلك خطة طوارئ  الحرب. وب�شكل حا�شم، يجب  التوّقف عن  الرئي�شيين  الم�شلحة  اأ�شحاب  يقرر جميع 

ل�شنوات لحقة. يقّدم هذا الف�شل نظرة عامة اإلى النزاع ال�شوري، ويحّدّد الخطوط العري�شة لالإمكانات التي قد 

يحملها الم�شتقبل.
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�سياغة ا�ستراتيجيات جديدة لأزمة الالجئين الطويلة

�صون ثوما�س ومي�س عبد العزيز و د.اإريكا هاربر

باأّن نحو  ُيقدر  اإذ  اإفريقيا.  اآ�شيا و�شمال  ت�شهده منطقة غرب  اإن�شاني  اأعقد تحد  �شوريا  الأهلي في  النزاع  يطرح 

ن�شف ال�شكان في �شوريا قد تّم تُهجيرهم بالقوة، في حين هرب عّدة ماليين منهم عبر الحدود اإلى دول الجوار. 

لقد كان لحجم النزوح الكبير وطول اأمد الأزمة ال�شورّية تاأثير كبير على قدرة الدول الم�شيفة والجهات الفاعلة 

الدولية، على ال�شواء، على ال�شتجابة للنزاع بفعالية. يمثل الأردن مع تاريخه الطويل في ا�شت�شافة الالجئين 

نقطة انطالق لفهم بع�ص هذه الآثار بمزيد من التف�شيل، ومن اأجل بناء ت�شّورات و�شيا�شات اأكثر فعالية.

يعّبر تاريخ ا�شت�شافة الالجئين في الأردن المقاربة التقليدية التي يتم بموجبها اإدارة اأزمات الالجئين في جميع 

اأنحاء العالم: الدول الم�شيفة - وفي الغالب الأعم في “الجزء الجنوبي من العالم”- توفر م�شاحة الحماية فيما 

الرغم وجود  اإذ وعلى  النموذج،  ا�شت�شافة الالجئين. هناك عيب مهم في هذا  الدولي بتكاليف  المجتمع  يتكفل 

قاعدة ُمقررة بعدم جواز اإعادة الدول الم�شت�شيفة لالجئين اإلى مناطق ُيخ�شى اأن يتعر�شوا لال�شطهاد فيها، اإل 

اأّنه  لي�ص ثّمة ت�شاٍو في تقا�شم الم�شوؤوليات والأعباء في المجتمع الدولي. يمكن روؤية هذه الديناميكية في الأردن 

اليوم. اإذ تلقت خطة ال�شتجابة الحكومية في الأردن نحو 34 في المئة من التمويل المطلوب فيما تلّقت مفو�شية 

. كذلك الحال لدى برنامج الغذاء 
67

الأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين 20 في المئة من ما طلبته لتلبية حاجاتها

العالمي، الذي ا�شطر لخف�ص م�شتوى خدماته في �شهر ني�شان، باإزالة 34 األف لجئ من برنامج ق�شائم الغذاء، 

ول يزال يعي�ص حالة  من عدم اليقين ب�شاأن ا�شتمرارية تمويله.

اإ�شافة اإلى غياب التوازن بين الحماية وتقا�شم الأعباء فاإن هنالك قيوداً على قدرة الالجئين على دخول �شوق 

العمل في معظم الدول الم�شيفة في الجزء الجنوبي من العالم، با�شتثناء حالت قليلة جداً. ويعتمد الالجئون 

هذه  �شّح  ومع  الإن�شانية.  الهيئات  من  يتلقونها  التي  الم�شاعدات  وعلى  ال�شخ�شّية   على مدخراتهم  الغالب  في 

الم�شادر، فاإن المزيد من الالجئين �شيبدوؤون في البحث عن عمل في قطاعات غير ر�شمية، حيث �شيكونون عر�شًة 

لال�شتغالل والعمل في ظروف غير اآمنة اإ�شافة لمخاطر اأخرى. وي�شّكل نمو القطاع غير الر�شمي م�شاعفات �شلبية 

على النمو القت�شادي في الدول الم�شت�شيفة، اإذ ُي�شعف ذلك القاعدة ال�شريبية، وُي�شوه عجلة الإنفاق وُي�شعف 

�شيادة القانون. وتغذي هذه الحالة الت�شوَر الذي يرى في الالجئين عبئًا من الأ�شا�ص على الدول الم�شيفة.

بالنطالق من اإدراكنا لهذه العوامل، فاإن هذا الف�شل ُيعيد �شياغة الم�شكلة ويقترح طرقًا جديدة ومنهجيات اأكثر 

ابتكاراً فيما يتعلق باإدارة اللجوء. وعلى �شبيل المثال:  كيف يمكن اعتبار وجود عدد كبير من الالجئين فر�شًة 

حقيقية للدولة الم�شيفة ؟ ما مدى اإمكانية اإدماج الالجئين ب�شكل اأكبر في التنمية القت�شادية للدول الم�شيفة 

بطرق من �شاأنها اأي�شا اأن ُتحقق فوائد ملمو�شة لالجئين اأنف�شهم؟ وهل من الممكن ال�شتفادة من مهارات وخبرات 

الالجئين على نطاق اأو�شع لإحداث تغّير نوعي ين�شجم مع اأهداف التنمية القت�شادّية الكّلية للدول الم�شيفة؟ 

نظرة عاّمة على القت�ساد الأردني

يقع القت�شاد الأردني عالميًا في الفئة الو�شطى-العليا، اإذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد 5214 دولر في 

. ويعّد القت�شاد الأردني من �شمن اأ�شغر القت�شاديات 
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عام 2013، مع تعداد �شكاني ي�شل اإلى 6.5 مليون ن�شمة
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في ال�شرق الأو�شط، ما يعني اأن على الأردن العتماد على م�شادر دخل محدودة.  وب�شبب ندرة اإمدادات المياه، 

والبترول و غيرها من الم�شادر الطبيعية، فاإن الأردن قد اعتمد ب�شكل تقليدي على الم�شاعدات الخارجية والدين 

العام والتحويالت، واعتمد - موؤخراً- على ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة والتي تهدف اإلى دعم موارده المالية 

وتوليد الن�شاط القت�شادي الإنتاجي. اأّدى هذا العتماد على ما ُيعرف بـ “الريع الخارجي” اإلى اأن يعتبر بع�ص 

وما  الموارد،  ندرة  اإّن  كما  بالنمو.  موجهًا  كونه  من  اأكثر  بالريع  موّجه  الأردني  القت�شاد  باأّن  القت�شاديون 

يتبعها من العتماد على ال�شتيراد، تعني اأن القت�شاد يت�شكل، بدرجة كبيرة، عبر الأحداث الخارجية.

 كرد على ذلك، بداأت الحكومة برعاية الملك الراحل الح�شين بن طالل اإ�شالحات ليبرالّية قوية تهدف اإلى اإ�شالح 

القت�شاد في مطلع الت�شعينات من القرن الما�شي، ول يزال العديد منها متوا�شاًل اإلى اليوم. بداأت هذه الجهود 

مع �شل�شلة من التعديالت الهيكلية لفتح قطاعات ا�شتراتيجية لم�شتثمرين من القطاع الخا�ص والبتعاد عن النهج 

الريعي الذي ات�شم به القت�شاد  الأردني تاريخّيًا. وعلى غرار العديد من الحكومات العربية، كانت الحكومة في 

الأردن، تقليديًا، م�شدراً رئي�شيًا للتوظيف والرفاه الجتماعي ودعم ال�شلع ال�شتهالكية الأ�شا�شية. اإل اأن انخفا�ص 

اإلى انخفا�ص ملحوظ في  اأّدى  الذي نجم عن ذلك  الميزانية  الهائل في  الثمانينات والعجز  اأواخر  النفط  اأ�شعار 

المملوكة  ال�شركات  ملكية  لخ�شخ�شة  الباب  وفتح  ال�شتهالكية،  ال�شلع  عن  الدعم  وخّف�ص  الجتماعي  الإنفاق 

للدولة.

�شعيًا جديًا  �شهدت  التي  البالد،  للتحّقق في  قابلة  الأردن فر�ص عمل غير  القت�شادية في  الإ�شالحات  خلقت 

لالنتقال من  النموذج الريعي اإلى نموذج اقت�شادي اأكثر اإنتاجّية  واأكثر قدرة على البقاء. و�شعت هذه الخطوات 

الأردن في طليعة العديد من الموؤ�شرات الإقليمية بما في ذلك موؤ�شرات  راأ�ص المال الب�شري وال�شيا�شات ال�شديقة 

الداعمة للتنمية في الأردن، والتي  العاّمة  الروح  ال�شابقة هي جانب مهم من  القوة  اإّن نقاط  لل�شوق والبتكار. 

تعك�ص اندفاعًة نحو القت�شاد القائم على المعرفة. اإل اأن مجموعة من العوامل، من �شمنها دورات متكررة من 

التباطوؤ القت�شادي، وارتفاع معدلت الفقر وت�شّخم القطاع العام، قد اأعاقت  اإكمال م�شروع “لبرلة” ]التحّول 

الم�شاعدات  الدائم على  المتمّثل بالعتماد  الواقع القت�شادي -  ا�شتدعى  الأردن.  الليبرالّية[ القت�شاد في  اإلى 

العام  والدين  الكبير  الر�شمي  الخارجية والقت�شاد غير  لل�شدمات  العالية  الخارجية، والح�شا�شية  والتحويالت 

اأ�شا�شي للمخرجات  الدولة من دورها كمحرك  اإلى الن�شحاب  الرامية  الدولة، مما عّقد الجهود  َل  الهائل - تدخُّ

القت�شادية.

يكمن التحدي القت�شادي الرئي�شي في الأردن اليوم في ا�شتغالل الن�شاط القت�شادي لتغطية الإنفاق في �شياق 

اإ�شافة ل�شغر الحجم وقربها من مناطق ال�شراع في الدول المجاورة.  دولة تعاني من �شّح الم�شادر الطبيعية 

تتمثل ال�شعوبة في اأّن م�شادر الن�شاط القت�شادي الرئي�شية في الأردن هي اإّما اإ�شكالية )الريع( اأو في تراجع 

لأنها  الإنفاق  اأنماط  في   للحركة  القابلّية  في  اأّن هناك �شعفًا  )ال�شرائب(، في حين  كافية  غير  اأو  )ال�شياحة( 

متاأّثرة بعوامل )كالثروات الطبيعية ودول الجوار( خارج نطاق �شيطرة الأردن اإلى حد كبير.

القت�ساد الأردني: الطريق اإلى التقدم

ت�شاهم مجموعة من العوامل ك�شغر حجم الأردن، و�شعف قاعدة الموارد الطبيعية والأو�شاع في دول الجوار، 

في تعقيد النمو القت�شادي المطرد وت�شّعب الو�شول اإلى تحقيق ن�شبة عالية من التوظيف، وهو  ما يوؤّدي اليوم 

. اإّن  مواطن ال�شعف ال�شابقة موّثقة ب�شكل جيد، فيما تكمن المهمة 
70

 وانعدام الم�شاواة
69

اإلى زيادة معدلت الفقر
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 وفقًا لدرا�شة اأجراها البنك الدولي موؤّخراً، فاإّن 18.6 في المئة من �شّكان الأردن يعي�شون تحت خّط الفقر لمّدة ت�شل اإلى ربع ال�شنة على الأقل، اأي اإّنهم يعي�شون ما ُيعرف بـ “الفقر الموؤّقت”، في حين يعي�ص 
69

6.3 في المئة في حالة الفقر الدائم :

N Mryyan, Demographics, Labor Force Participation and Unemployment in Jordan, Economic Research Forum (2012), 4.
بناًء على ح�شابات “نمط الغذاء الفعلي”، فاإّن حّد الفقر الأردني هو 468 دينار للفرد في ال�شنة، بواقع 39 دينار للفرد في ال�شهر. تعتمد ح�شابات نمط الغذاء الفعلي على مقدار ما ُينفقه الفرد لتحقيق ن�شبة 

معّينة من ال�شعرات الحرارّية: 

United Nations Economic and Social Council for Western Asia (ESCWA), Measurement and Analysis of Poverty in Jordan (2014), 8.
اأما الفقر الموؤّقت، على خالف الفقر الدائم اأو المزمن، فاإّنه ي�شمل اأولئك الذين ُيعانون من الفقر لـ 3 اأ�شهر على الأقل في ال�شنة، على الرغم من اأّنهم ل ُيعتبرون “فقراء” ر�شميًا لأّن دخلهم ال�شنوّي لكّل فرد 

يتجاوز خّط الفقر المزمن بالمعّدل :

O Obeidat ‘Third of Jordan’s population lives below poverty line at some point of one year’, The Jordan Times (Amman), 2 July 2014
 في عام 2013، توّقف ُمعامل جيني ) والذي يقي�ص درجة توزيع الدخل( عند 36 في المئة.
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(United Nations Relief and Works Agency, Jordan at a Glance (2015) < http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan> at 7 May 2015.)
 لأّنه ينطوي على اآثار �شلبّية على النمّو القت�شادّي:

ّ
 اإ�شكالي

ٌ
وبالإ�شافة اإلى النتائج الجتماعّية المترّتبة على ذلك، فاإّن التفاوت القت�شادي اأمر

 Organization for Economic and Social Development, ‘Inequality hurts economic growth, finds OECD research’ (Press Release, 12 September
2014) < http://www.oecd.org/newsroom/inequality-hurts-economic-growth.htm> at 8 May 2015
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March, 2015
of women over 15 educated’, The Jordan Times, (Amman) 4 March, 2015 في المئة R Husseini ‘Almost 90 
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K Melkawi, ‘Young Jordanians look Abroad for Better Jobs, Higher Pay,’ The Jordan Times (Amman) 12 August, 2013 
74

A Awad, ‘Jordan’s Economy in 2015: Challenges and Opportunities’, Phenix Center for Economic and Informatics Studies (2015) 23 
75

الأ�شعب في النظر اإلى القت�شاد من زاوية اإيجابية قادرة على تحديد ال�شبل الالزمة لتحقيق النمو وا�شتمراره.

القفز   اأي�شًا دولة �شغيرة دون موارد طبيعية، لكنها تمكّنت من  الأردن ب�شنغافورة، فهي  اإمكانات  ُيمكن ت�شبيه 

لت�شبح دولة مزدهرة ورائدة في مجال البتكارات التكنولوجّية.  بداأ الأردن خطوته  الأولى ب�شكل جّيد وثابت 

وا�شتثمر بم�شتويات عالية في التعليم. دعمت الإ�شالحات البنيوّية تطوير قطاع تعليم ذي جودة عالية و�شاملة 

 .
متاحة للجميع، مما جعل نظام التعليم الأردني الآن “اأحد اأكثر النظم التعليمية تقدمًا وتطوراً في ال�شرق الأو�شط”71

اليوم، يمّثل راأ�ص المال الب�شري في الأردن ثروة  لقطاع العمل، الذي يمتاز بال�شبابية والتعليم، اإذ اإن اأكثر من 70 

.
73

 و 89.9 في المئة من الن�شاء فوق �شنة الخام�شة ع�شرة متعلمات
72

في المئة من ال�شكان تحت �شن الثالثين

 ويبدو اأن الموارد الب�شرية الحديثة، اإلى جانب ال�شيا�شات الم�شجعة لال�شتثمار بالإ�شافة اإلى حالة من  ال�شتقرار 

اإدارة فاعلة، قد وفرت لالأردن نقطَة بدايًة لتحقيق ميزة تناف�شّية اقت�شادّية. وقد  الن�شبي ووجود حكومة ذات 

�شنف موؤ�شر البتكار العالمي الأردن في المرتبة الحادية والأربعين عالميا )من �شمن 125 دولة( وفي المرتبة 

ب�شكل خا�ص  المالحظة  القائمة  الأردن في  الموؤ�شر. وت�شتحق مكانة  �شملها  التي  الدول  اإقليميًا، �شمن  الرابعة 

لأنها تبتعد بفارق 25 مركزاً عن اأقرب مناف�شيها في المنطقة وفي مجموعة الدول المتقاربة في م�شتوى الدخل، 

تون�ص، والتي حلت في المركز ال�شاد�ص وال�شتين. 

الأردنية مع حاجات القت�شاد. في  ال�شابة والمتعلمة  العاملة  القوة  التحدي يكمن في مواءمة  ومع ذلك، فاإن 

اأكثر من  اإيجاد  اإليه المتعلمون؛ ول بّد من  الوقت الحا�شر لي�ص هناك وظائف كافية في الم�شتوى الذي يطمح 

. وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من وجود بنية 
74

100 األف وظيفة �شنويًا ل�شتيعاب الوافدين الجدد اإلى ال�شوق

تحتية، عالية ن�شبيًا، للبحوث والتطوير في الأردن، فاإن الكفاءات المتوفرة في القت�شاد الأردني ل تتواءم، بما 

فيه الكفاية، مع احتياجات �شوق العمل. وفي بع�ص الحالت فاإن ال�شركات تلجاأ لل�شوق الدولية لإيجاد مدراء 

يمتلكون مجموعة المهارات والخبرات المطلوبة. 

اإحدى النتائج المترّتبة على عدم التوافق بين المهارات و�شوق العمل هي هجرة الكفاءات. اإذ اأظهر م�شح اأجراه 

اأو الوليات  البنك الدولي باأن نحو 13 األف اأردني �شاب يدر�شون في الخارج – معظمهم في المملكة المتحدة 

اأعرب 5 في المئة  . وفي ذات الم�شح 
75

اإنهاء درا�شتهم اإلى وطنهم بعد  المتحدة الأمريكية- ل يخططون للعودة 

فقط من الأكاديميين الأردنيين في الخارج عن رغبتهم بالعودة؛ و�شاآلة هذه الن�شبة تعود  اإلى قلة فر�ص العمل 

.
76

الجيدة، و�شعف القدرة التناف�شية للرواتب التي تمنحها الجامعات الأردنية
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هذا المزيج من �شعف الم�شاركة في القوى العاملة المتعلمة في البالد وتدفق العمالة ذات المهارات المتدنية، 

مع�شلة  ُو�شفت  بهما.   ومدفوٍع  والتكنولوجيا،  المعرفة  على  قائم  باقت�شاد  للنهو�ص  خطيرة  انتكا�شة  ي�شكل 

“فخ الدخل المتو�شط”.  �شيغ هذا الم�شطلح  لما ي�شمى  الأردن من قبل بع�ص القت�شاديين باعتبارها مظهراً 

من قبل مايكل �شبن�ص لو�شف القت�شادات – والتي بداأت م�شروع التنمية متاأّخراً - والتي “تنمو اإلى م�شتويات 

 . فالأردن غير قادرة على التناف�ص مع الدول ذات الدخل 
الدخل المتو�شط ثم تتباطاأ... حتى تتوقف عن النمو”77

اإلى كثافة في الأيدي العاملة، وهي  لم تتطور  المنخف�ص في توفير العمالة الرخي�شة للمنتجات التي تحتاج 

بما يكفي  للتناف�ص مع القت�شاديات المتقدمة في ت�شدير المعارف والخبرات التكنولوجية وال�شلع والخدمات 

القائمة على المعرفة.

الطريق اإلى الأمام لهذه القت�شادات، التي ت�شم الأردن، يقوم على انتهاج “الطريق ال�شريع للتنمية القت�شادية 

والتي تنطوي على عملية تغيير ُبنيوي، حيث يتحول الإنتاج وب�شكل متزايد نحو الأن�شطة ذات القيمة الم�شافة 

. على الأردن اأن يبتعد عن مجال الخدمات )الذي ُي�شكل الآن نحو 70 في 
والتي تحتاج اإلى كثافة في المعرفة”78

 واأن يتجه نحو المجالت التي تولد الن�شاطات 
79

المئة من الناتج المحلي الإجمالي و75 في المئة من الوظائف(

اإيجابية في الم�شهد  اإلى القيام بنقلة  القت�شادية ذات القيمة الم�شافة. وفي الوقت نف�شه، فاإن الأردن يحتاج 

القطاعات  تحديد  اإلى  الأردن  يحتاج  وا�شع.  نطاق  على  المال  راأ�ص  ا�شتثمارات  جذب  خالل  من  القت�شادي 

والم�شاريع التي تمتلك اإمكانيات تنموية واأن يوجه عوامل الإنتاج نحوها.

اإحدى القطاعات التي ُيمكن اأن تحمل اإمكانات تنموية على المدى الطويل، وتعاني حاليًا من نق�ص ال�شتثمارات، 

هو القطاع ال�شناعي. فقد تمت الإ�شادة والتو�شية دومًا باإن�شاء واإدارة قاعدة �شناعية منتجة وم�شتدامة ب�شبب 

قدرتها على خلق الوظائف، وقدرتها على نقل الخبرات التنموية والتو�شع في قاعدة �شادرات الدولة، بالإ�شافة 

وتم  القطاع.  هذا  لفتح  الأردن خطوات مدرو�شة  اتخذ  وقد  العالمي.  القت�شاد  في  للتناف�ص  دعوة  تقديمها  اإلى 

اإلى 13 قطاعًا و�شفت  الم�شتثمرين  الذي �شدر عام 1995 خ�شي�شًا لجذب  ال�شتثمار  ت�شجيع  ت�شميم قانون 

بكونها حيوية، تت�شمن الزراعة والتعليم والم�شتح�شرات ال�شيدلنية وال�شياحة.

اإّن جزءاً هاّمًا من اإطار عمل  ت�شجيع ال�شتثمار الأردني يتمثل في تخ�شي�ص الأرا�شي العامة لإن�شاء المناطق 

ال�شناعية الموؤهلة والمناطق التنموية والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة القت�شادية الخا�شة. مجدداً، فاإن الهدف 

من ذلك هو جذب ال�شتثمارات الأجنبية وزيادة فر�ص العمل وتطوير المجالت القت�شادية ذات القيمة العالية 

للن�شاط  عدالًة  الأكثر  التوزيع  في  يتمّثل  اآخر  هدف  وثمة  والمهارات.  التكنولوجيا  نقل  وت�شهيل  الت�شنيع  مثل 

القت�شادي؛ اإذ يتركز نحو 80 في المئة من الن�شاط القت�شادي الأردني في عمان، على الرغم من اأنها تحوي 

.
80

نحو 40 في المئة فقط من ال�شكان، وهو ما يخلق ت�شّوهًا في الفر�ص وم�شتويات المعي�شة

ُتطبق قوانين واأنظمة خا�شة في هذه المناطق، ت�شمل الإعفاءات )التخفيف من الجمارك وال�شرائب( وتحفيزات 

. كما تعمل القوانين بالم�شاواة بين الم�شتثمرين الأردنيين 
81

متعّلقة باأ�شحاب روؤو�ص الأموال، وت�شهيالت متنّوعة

وغير الأردنيين، ما ي�شمح للم�شتثمرين الأجانب بتمّلك اأّي م�شروع بالكامل اأو جزء منه، اأو النخراط في اأي ن�شاط 
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 عانت المناطق ال�شناعّية في �شمال البالد اأي�شًا من ُبعدها الجغرافي، وتكاليف النتاج المرتفعة )كتكاليف الكهرباء المرتفعة(، و�شروط ال�شتثمار ال�شعبة قانونّيًا.
82

P Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It (2007), 82 
83

 نف�ص الم�شدر، 83.
84

اقت�شادي في المملكة، با�شتثناء بع�ص الخدمات التجارية والمقاولت والتي تتطلب �شريكًا اأردنيًا.

على الرغم من هذه المحاولت الجاّدة لفتح الأردن كمركز للت�شنيع، فاإن المكا�شب المتوقعة لم توؤِت ثمارها. 

ففي حين اأن منطقة العقبة القت�شادية الخا�شة تتمتع بنمو �شريع ومطرد، فاإن المناطق ال�شناعية الأخرى - 

وخا�شة في �شمال البالد - تعمل باأقل من قدراتها بكثير. ثّمة تف�شيرات عّدة ل�شعف ا�شتثمار روؤو�ص الأموال 

الأجنبية، بما في ذلك ال�شراعات في �شوريا والعراق، و�شواحل الأردن ال�شغيرة، و�شعوبة الو�شول اإلى م�شادر 

 .
82

المياه العذبة. وهناك �شبب اآخر هو عدم وجود قوة عاملة منخف�شة التكلفة وراغبة في العمل

في هذه المرحلة، من المهم ت�شليط ال�شوء على �شخامة التحديات التي يواجهها الأردن. لإن�شاء مركز ت�شنيع 

يجب اأن يكون الأردن قادراً على المناف�شة مع القت�شادات الآ�شيوية والتي تتمتع بال�شتقرار والموارد الطبيعية 

الوفيرة، والقدرة على الو�شول لل�شواحل، والأهم من ذلك تمّتعها بقوة عاملة منخف�شة التكلفة وماهرة. عالوة 

على ذلك، وفي ال�شوق الخا�شع للعولمة، فاإّن ال�شناعات  تتكتل جغرافيًا )عملية ُت�شّمى اقت�شادات التكتل(. فحين 

يتم تاأ�شي�ص ال�شركات، تجد ال�شركات الأخرى مجموعة من الحوافز القت�شادية لمجاورها. هذه العملية توؤدي 

اإلى تكتل مجموعات عري�شة من ال�شناعات ،كما هو الحال في  دلتا نهر اللوؤلوؤ في مقاطعة قوانغدونغ ال�شينية.

خف�ص  اإلى  �شُيوؤّدي  ذلك  فاإن  الموقع،  نف�ص  في  الم�شنوعات  تنتج  اأخرى  �شركات  وجدت  “اإذا 
التكاليف على �شركتك. على �شبيل المثال، مع وجود الكثير من ال�شركات التي تفعل نف�ص ال�شيء،  

هناك  و�شيكون  �شركتك.  تحتاجها  التي  المهارات  ذوي  من  العمال  من  مجموعة  هناك  �شيكون 

الكثير من ال�شركات المزّودة بالخدمات والمواد الأّولية التي تحتاجها لتعمل بكفاءة. عند محاولة 

النتقال اإلى مكان ل توجد فيه �شركات اأخرى، فاإن التكاليف �شتكون اأعلى بكثير حتى لو كانت 

 .
المواّد الخام اأرخ�ص بكثير”83

للدخول في حيز  الم�شتثمرين  التكاليف على  اإّن  اإذ  الجديدة �شعب جداً.  الت�شنيع  اإن�شاء مجموعات  فاإّن   هكذا، 

الجديدة  الأ�شواق  اإلى  الو�شول  فر�ص  واإن�شاء  بالمخاطر  تتعلق  التكاليف  هذه  للغاية.  مرتفعة  جديد  جغرافي 

والقوى العاملة والو�شول اإلى دعم �شل�شلة الأعمال. يحتاج الأردن اأن يعر�ص على الم�شتثمرين �شيئا اأكثر من ذلك 

اأو �شيئا مختلفًا. ومع ذلك، اإذا اأمكن خلق هذه الأ�شواق، فاإن الإمكانات �شتكون هائلة:

التكلفة  عتبة  تجاوز  ال�شروري  من  فاإّن  للم�شّنعين،  العالمية  الأ�شواق  اقتحام  اأجل  من   .  .  .  “
التناف�شية. واإذا ا�شتطاعت دولة ما تجاوز هذه العتبة فاإنها �شتحظى باحتمالت تو�شع لنهائية: 

عمل،  فر�ص  يخلق  التو�شع  هذا  اأي�شا.  �شيربحون  �شيقّلدونها  من  فاإن  الأولى،  ال�شركة  ربحت  اإذا 

.
خا�شة لل�شباب”84

التكنولوجيا  قطاع  في  الرائد  لالبتكار  مركزاً  ي�شبح  لأن  فتطّلعه  طرق.  مفترق  على  نف�شه  الأردن  يجد  هكذا   

 نظراً لقاعدة الأ�شول والإمكانات التي يتمّتع بها  الأردن. ولكن ا�شتثماره ال�شخم في مجال التعليم، اإلى 
ّ
منطقي

جانب عوامل اأخرى خارجة عن اإرادته، قد منعت فر�شة محتملة اأخرى لتحرر الأردن من فخ الدخل المتو�شط. 

وهناك اأي�شًا بع�ص ال�شيا�شات المتناق�شة والتي تزيد من تعقيد و�شعوبة �شعود القطاع ال�شناعي. ياأتي خف�ص 

معدلت البطالة على قمة اأولويات اأجندة ال�شيا�شات الحكومية. وهذا اأمر مفهوم، فارتفاع معدلت البطالة يوؤّدي 

لنخفا�ص م�شتويات المعي�شة واإلى تزايد ال�شخط ال�شعبي، ويكّبد اإمكانات الإنتاج الوطني  تكاليف باهظة. و�شيتّم 

تفّح�ص هذه المع�شلة لحقًا في هذا الف�شل، حيث �شيتم تقديم مجموعة من التو�شيات المتعلقة بال�شيا�شة العامة 
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(S E Stave and S Hillesund, Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market, International Labour Organisation & FAFO (2015 
85

(MOPIC, Needs Assessment Review of the Impact of the Syrian Crisis on Jordan, Report of the Host Community Support Platform (2013 
86

Cabinet endorses draft 2015 budget with JOD 688m deficit’, The Jordan Times, (Amman) 1 November 2014’ 87

T al-Samadi, Jordan Shuts Down Border Crossings From Syria (2013), Al Monitor <http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/06/  
88

jordan-closes-border-crossings-syria.html> at 10 May 2015

لـكيف ي�شتطيع الأردن تجاوز هذه التحديات.

ال�شيا�شة  م�شتوى  �شيا�شيًا على  م�شحونة  م�شاألة  الأردني  القت�شاد  ال�شوريين على  الالجئين  اأزمة  تاأثير  اأ�شبح 

الداخلية والخارجية على ال�شواء. وفي حين يبدو من المعقول اأن ن�شتنتج باأن الأزمة ال�شورية وتدفق الالجئين 

�شاهمت في �شعف اأداء القت�شاد الكّلي، فاإن من ال�شعب بناء هذا  ال�شتنتاج بال�شتناد اإلى الأدلة، ب�شبب نق�ص 

المبا�شرة ك�شفت عن  الموؤ�شرات غير  الأ�شباب. فبع�ص  اإن�شاء وربط  المنهجية في  الأولية وال�شعوبات  البيانات 

تغيرات �شلبية في القت�شاد الوطني منذ عام 2011. على �شبيل المثال، ظّلت معدلت الم�شاركة في العمل بين 

اإلى 22.1 في المئة عام  الأردنيين ثابتة، ولكّن  معدل البطالة قد ارتفع من 14.5 في المئة في عام 2011 

 .
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 2015

بالإ�شافة اإلى ذلك، �شهد الأردن ارتفاعًا في معدل ال�شتيراد -وغالبّية الواردات من المواد الغذائية والم�شتقات 

النفطية )والتي ازداد الطلب عليها جراء انقطاع الغاز الم�شري عبر خط اأنابيب الغاز الم�شري(-  مما اأ�شهم في 

زيادة العجز في الميزان التجاري الأردني والذي ارتفع من 6.8 مليار دينار عام 2010 اإلى 11.6 مليار دينار 

. وبالمثل، ارتفع �شافي الدين العام من 29.1 مليار دولر )86.7 في المئة  من الناتج المحلي 
86

عام 2014 

الإجمالي( عام 2013 اإلى 32.6 مليار دولر )90.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي( عام 2014 متجاوزاً 

 . وقامت وكالة الت�شنيف مودي Moody في �شهر 
87

الحاجز القانوني )60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي(

حزيران/يونيو عام 2013 بخف�ص الت�شنيف الئتماني لالأردن اإلى B1  وهي خطوة نا�شئة، ب�شكل كبير، نتيجة 

ارتفاع معدل الدين العام ال�شيادي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. فيما كانت موؤ�شرات اأخرى اأكثر اإيجابية، 

اإذ حقق الأردن ن�شبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.5 في المئة عام 2014، بالرغم من انخفا�ص 

ت�شنيف قدرته التناف�شّية، والحربين الم�شتعلتين على حدوده، وانقطاع طرق التجارة الرئي�شية.

يمكن اأن يعزى التراجع في هذه الموؤ�ّشرات اإلى تدهور الأمن الإقليمي ، اإ�شافة لالأداء القت�شادي الإقليمي في 

الدّقة،  الرئي�شي، على وجه  ال�شبب  ولكّن تحليل  ال�شوريين.  زيادة وجود  اإلى  اأو  العالمية،  المالية  الأزمة  اأعقاب 

يتطّلب تحلياًل اإ�شافّيًا يقع خارج نطاق هذا الف�شل. في ما يلي، نحدد اأبرز الخطوط العري�شة للتكاليف المبا�شرة 

وغير المبا�شرة المرتبطة با�شت�شافة الالجئين ال�شوريين، قبل تحليل التحديات القت�شادية والأمنية الرئي�شية، 

التي تواجه المملكة في �شياق الأزمة ال�شورية.

التكاليف المبا�سرة وغير المبا�سرة ل�ست�سافة الالجئين

اأ�شبح الوجود ال�شوري في المجتمعات الم�شيفة مرادفًا لم�شطلحات مثل الكتظاظ والوظائف الم�شروقة، وعدم 

الم�شاواة في تقا�شم الأعباء. وهذه الت�شريحات لي�شت  في محلها بال�شرورة. ومع ذلك، فاإنها بالتاأكيد تحجب 

الحقيقة الكاملة للواقع، بالفوائد والتكاليف المختلفة التي يت�شبب بها ا�شت�شافة الالجئين. لي�ص هناك خالف 

باأن �شيا�شة الأردن في الحد من تدّفق الالجئين اإلى البالد، منذ منت�شف �شهر اأيار/ مايو عام 2013، مرتبطة، 

 .
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اإلى حد ما، بالتكاليف التي يتحملها القت�شاد المحلي، بالإ�شافة اإلى ا�شتياء الراأي العام والمخاوف الأمنية

ولكن من وجهة نظر الآلف من النازحين ال�شوريين الذين يواجهون العنف والفقر واإلغاء حقوقهم، فاإّن هناك 
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(MOPIC, Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2015, Report of the Jordan Response Platform (2014 
89

اأن  ُيمكن  الأدلة، والذي  القائم على  المو�شوعي  البحث   الرنانة والتركيز على  الخطابات  ة لتجاوز 
ّ
حاجة ما�ش

المانحة المطلوب.  ي�شهل و�شع �شيا�شات م�شتنيرة وبرامج موّجهة، ومن ثّم ي�شّهل الح�شول على دعم الجهات 

والفوائد  التكاليف  من  كاّل  العتبار  بعين  ياأخذ  و�شامل  مو�شوعي  تحليل  على  المناق�شة  هذه  ترتكز  اأن  يجب 

المرتبطة بالالجئين.

كما اأ�شرنا �شابقًا، فقد بات الأردن موطن لحوالي 628 األف لجئ �شوري م�شّجل لدى الأمم المتحدة. وباإ�شافة 

العاملين ال�شوريين الوافدين الذين يعي�شون ويعملون في الأردن قبل عام 2011، فقد ي�شل العدد الإجمالي اإلى 

. وقد اأّدى ازدياد عدد ال�شكان اإلى تحّمل الحكومة والمجتمع الدولي تكاليف غير م�شبوقة  على �شكل 
89

1.4 مليون

مدفوعات نقدية مبا�شرة ومواد غذائية وغير غذائية، بالإ�شافة اإلى تكاليف البنية التحتية الأ�شا�شية.

واأثارت الأزمة اأي�شًا مجموعة من العوامل الخارجية المهمة، بالإ�شافة اإلى بع�ص الآثار الجانبّية، والتي ي�شعب 

 كبير على التركيبة ال�شكانية للدولة، ما �شاعف ال�شغوط القائمة مثل ارتفاع 
ٌ
قيا�شها كميًا. كان لاّلجئين تاأثير

والعادات  المعايير  على  تاأثيرهم  اإلى  بالإ�شافة  الطبيعية،  الموارد  وعجز  الموؤ�ش�شات  البطالة و�شعف  معدلت 

الموارد  على  لل�شغط  يكون  قد  فيما  والمدار�ص،  الم�شت�شفيات  في  خطيرة  م�شكلة  الكتظاظ  ي�شكل  الجتماعية. 

 بعيدة المدى على الأمن الغذائي والمائي، فيما ي�شعب ح�شاب 
ٌ
العامة مثل المياه والكهرباء واإدارة النفايات اآثار

الأطفال ب�شبب  المخ�ش�ص للدرا�شة لدى  الوقت  الملمو�شة، كح�شاب  تكلفة انخفا�ص  التكاليف الجتماعية غير 

تق�شيم نظام الدرا�شة اإلى فترات على �شبيل المثال.

في الوقت نف�شه، ل بد من العتراف باأن الالجئين ي�شهمون في القت�شادات المحلية من خالل جلب المهارات 

اأن  الجديدة والموارد، ف�شال عن زيادة الطاقة الإنتاجية والطلب على ال�شتهالك. من الممكن لمثل هذه القوى 

ع اقت�شاد البلد الم�شيف. وبالتالي فاإن اأي ح�شاب دقيق لتاأثير الالجئين يجب اأن ياأخذ في العتبار 
ّ
ُتحّفز تو�ش

الآثار الإيجابية �شواء على م�شتوى القت�شاد الكلي )نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة والم�شاعدات 

الجزئي  القت�شاد  م�شتوى  الأردن( وعلى  ال�شورية في  ال�شتثمارات  وتدفق  الأجنبية  والحتياطيات  الخارجية 

)التغيرات على قطاعات البيع بالتجزئة اإ�شافة للتجارة و القطاعات ال�شتهالكية الأخرى(.

هذه  توقف  لم  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الالجئين.  تدفق  تكاليف  لتحديد  الجادة  المحاولت  بع�ص  هناك  كانت 

المحاولت التكهنات التي انت�شرت على نطاق وا�شع في و�شائل الإعالم. كرد على ذلك، يوفر هذا الف�شل اإطاراً لفهم 

الآثار الناجمة عن تدفق الالجئين، بما في ذلك التكاليف والفوائد المبا�شرة وغير المبا�شرة في اأربعة مجالت: 

القت�شادية  التحديات  بع�ص  بتحليل  اأدناه  نقوم  الإن�شاني.  والأمن  الجتماعية  والعدالة  والبيئة  القت�شاد 

والأمنية الرئي�شية التي انبثقت عن الأزمة ال�شورية كاأ�شا�ص لبناء ت�شّورات لأنواع المقاربات ال�شيا�شّية المطلوبة 

لدعم الو�شع الحالي.
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 UNDP, The Panoramic Study of the Informal Economy in Jordan (2013), <http://www.jo.undp.org/ content/dam/jordan/docs/Governance> 
90

at 18 November 2014
S Stave and S Hillesund, above n. 19 

91

 الم�شدر نف�شه، �ص 53.
92

 الم�شدر نف�شه، �ص 6.
93

مخاطر الو�سع الراهن

تو�ّسع القت�ساد غير الر�سمي

المنطقة ككل. في  اأو في  الأردن،  الر�شمي في  القت�شاد غير  الم�شتحيل تقديم تقدير دقيق لحجم  قد يكون من 

عام 2010، تّم تقدير حجم القت�شاد غير الر�شمي في الأردن بما ن�شبته 20-25 في المئة من اإجمالي الن�شاط 

فاإّن هناك  . عالوة على ذلك،  ع 
ّ
الر�شمي ينمو ويتو�ش القت�شاد غير  باأّن  الموؤّكد  . ومن 

90
البالد القت�شادي في 

عالقة مبا�شرة بين هذا النمو وبين المقاربة الحالية لحقوق العمل لالجئين، على م�شتوى ال�شيا�شات والخطط.

العليا  المفو�شية  مع  التفاهم  مذكرة  يوقع  لم  اإّنه  كما  لعام 1951  الالجئين  اتفاقية  في  لي�ص ع�شواً  الأردن   

اأحكام  تن�ّص على  اأّنها ل  اإل  بالعمل،  الحّق  الالجئين  توؤّكد �شرورة منح  والتي  الالجئين عام 1998،  ل�شوؤون 

محددة بخ�شو�ص حماية حقوق العاملين ب�شكل ر�شمي. من الآثار المترتبة على ذلك اأن “نحو 10 في المئة فقط 

من ال�شوريين العاملين ح�شلوا على ت�شاريح عمل ر�شمية، وعمليًا، فاإّن جميع الالجئين ال�شوريين الذين يعملون 

الر�شمي وخارج حدود  القت�شاد غير  يعملون في  اأّنهم  يعني  يملكون ت�شاريح عمل، مما  المخيمات ل  خارج 

.ومن المرجح اأن تتفاقم هذه الحالة حين ي�شعف دعم المانحين الدوليين، ولن يكون 
قانون العمل الأردني”91

اأمام الالجئين بديٌل حينها �شوى اللجوء اإلى الأن�شطة غير الر�شمية المدرة للدخل. 

والتجزئة  الجملة  وتجارة  المقاولت  مجالت  في  بالأ�شا�ص،  ال�شراع،  اندلع  قبل  الأردن  في  ال�شوريين  عمل 

والت�شنيع والزراعة وا�شتغالل الغابات والنقل والتخزين. كانت ن�شب توظيف العمالة الأردنية في هذه القطاعات 

عام 2011 منخف�شة، بن�شب ل تزيد عن 7 في المئة من العاملين في مجال البناء و2 في المئة في مجالت 

الزراعة وا�شتغالل الغابات، على �شبيل المثال. اإذ يعمل معظم الأردنيين في الدوائر العاّمة والدفاع. ويدعم ذلك 

القادرين على تحّمل  الأردني،  ال�شباب  البطالة بين  ارتفاع م�شتويات  اأن  اإلى  ت�شير  اأدلة م�شحّية وا�شتق�شائّية  

. تتوزع اليوم 
92

اأو الدفاع( اأو الوظيفة المنا�شبة )في الدوائر العامة  اإلى حين ح�شولهم على المن�شب  النتظار 

عام  مطلع  عليه  كانت  كما  بال�شبط  الن�شب،  بذات  القت�شادية  القطاعات  على  تقريبًا  الأردنيين  عمل  فر�ص 

المقاولت  قطاع  في  العمالة  ارتفعت  فقد  المخيمات،  يعي�شون خارج  الذين  لل�شوريين  بالن�شبة  بينما،   .2011

والبناء ب�شكل كبير، ويمثل القطاع الآن المجال الرئي�شي لفر�ص العمل لهذه المجموعة ال�شكانية.

الغذاء.  البناء و خدمات  اأعمال  اأخرى، بما في ذلك  اأي�شًا في مجالت  ال�شوريين  وارتفعت ن�شب عمل الالجئين 

ورّوجت هذه الزيادة في الن�شاط القت�شادي لتهام ال�شوريين باأّنهم  �شغلوا الوظائف، ولول ذلك ل�شغلها مواطنون 

اأردنيون. وي�شير تقرير حديث اأجرته منظمة العمل الدولية وموؤ�ش�شة فافو )Fafo( اأّن هذا الراأي ي�شتند اإلى بع�ص 

الحقائق:

كبيرة،  بدرجة  والمقاولت  البناء  مجال  في  ال�شوريين  الالجئين  من  العاملين  ن�شبة  “ازدادت 
قبل  ال�شناعة من  هذه  للخروج من  مزاحمتهم  تم  قد  الأردنيين  اأن  احتمالّية   اإلى  ُي�شير  ما  وهو 

ال �شوريين اإلى حد ما. ويمكن العثور على اإ�شارات مماثلة من المزاحمة في قطاع تجارة الجملة 

.
والتجزئة”93

الحدود - ب�شبب  التجارة عبر  اأخرى، مثل انخفا�ص  اأّن هناك عوامل  اإدراك  المهم  اأخرى، فاإنه من   من ناحية 
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Schneider and Enste, above n 19 
94

 الم�شدر نف�شه، �ص 160.
95

 الم�شدر نف�شه، �ص 2.
96

 G Loescher et al (eds.), Protracted Refugee Situations; Political, Human Rights and Security Implications (2008); J Milner, Refugees, the State 
97

and the Politics of Asylum in Africa (2009)
UNDP, Municipal Needs Assessment Report (2014) 

98

UNHCR, Vulnerability Assessment Framework; Baseline Survey (2015), 15 
99

 من خالل �شوريا- والتي اأثرت اأي�شًا على �شوق 
ّ
ال�شعوبات التي تحّف طرق التجارة ال�شابقة، والتي كانت تمر

العمل بطرق معقدة. فال يمكن بالتالي عزو الأ�شباب اإلى الالجئين دون اإجراء المزيد من البحوث.

من المهم اأن ندرك باأّن القت�شاد غير الر�شمي لي�ص مجرد مجال للن�شاط غير الم�شروع. فهناك بع�ص ال�شمات 

الإيجابية التي ُيمكن التغا�شي عنها لأ�شباب تتعلق بالم�شلحة ال�شيا�شية اأو الجتماعية. فالتزويد الإ�شافي لل�شلع 

 .
94

والخدمات وا�شتداد المناف�شة بين التجار على �شبيل المثال قد يكون عاماًل اإيجابيًا من وجهة نظر الم�شتهلك

وبالمثل، فاإّن القت�شاد غير الر�شمي ي�شكل و�شيلًة حيوّيًة للعي�ص بالن�شبة للعديد من النا�ص الأكثر فقراً وحرمانًا 

في الدول الغنية والنامية على حد �شواء. اإل اأن هناك اأي�شًا مخاطر كبيرة بالن�شبة لالأفراد وال�شركات والدول التي 

تحوي اقت�شاداً غير ر�شمي كبير الحجم، وبع�ص هذه المخاطر يمكن مالحظتها في الأردن بالفعل. وعالوة على 

ذلك، فاإّن هناك اآثاراً خطيرة على الدولة، اأبرزها يتمثل في انخفا�ص عائدات ال�شرائب، والآثار المرافقة لذلك 

على اأنظمة الرعاية الجتماعية. كما يو�شح �شنايدر:

تنفيذه  يمكن  ل  المثال(  �شبيل  على  التحتية  البنية  )في  الالزم  العام  ال�شتثمار  اأن  حقيقة  “اإّن 
نمو  �شعف  اإلى  ُيوؤّدي  قد  ال�شرائب،  دفع  من  التهرب  عن  الناتجة  المالية  الموارد  قلة  ب�شبب 

القت�شاد الر�شمي. ل يمكن توفيره ال�شلع العامة بالكميات المطلوبة، ومن ثّم فاإّن العر�ص والتزيد 

الإجمالي لالقت�شاد �شيتاأّثر �شلبًا ويتهاوى. ومع تدهور الو�شع المالي يتم النظر �شلبًا ب�شكل اأكبر 

.
اإلى القت�شاد غير الر�شمي”95

 وهناك خطر اآخر يرتبط بتو�شع القت�شاد غير الر�شمي هو الأثر الذي يمكن اأن ينعك�ص على اإنفاق القطاع العام. 

يمكن اأن يوؤدي هذا اإلى حالة ل فيها يمكن التم�شك بم�شتوى الرعاية عبر الإنفاق دون زيادة ال�شرائب، مما يوؤدي 

اإلى زيادة جاذبّية  القت�شاد غير الر�شمي، وبالتالي زيادة العاملين فيه.  يخلق هذا “حلقة مفرغة من زيادة 

للموؤ�ش�شات  التدريجي  والإ�شعاف  الر�شمي[،  ]غير  الظل  اقت�شاد  في  والنمو  ال�شرائب،  وارتفاع  الموازنة  عجز 

.
القت�شادية والجتماعية”96

الخطر على العالقات الداخلّية في المجتمع

اإلى تقوي�ص العالقات بين مجتمع الالجئين  العام( و�شوًل  الموارد )بالمعنى  التناف�ص على  اإمكانية زيادة  اإّن 

. لقد اأّثرت جغرافيا 
97

والمجتمع الم�شيف  هو من المخاطر المرتبطة بنطاق وا�شع مع حالت النزوح طويلة الأمد

ال�شمالية في الأردن، بخا�شة المفرق واإربد، ب�شكل  ال�شوري على المجتمعات الم�شيفة في المحافظات  النزوح 

النفايات  اإدارة  البلديات في هذه المحافظات لتوفير الخدمات الأ�شا�شية مثل  العديد من  غير منا�شب. وتكافح 

ال�شلبة والمياه وخدمات ال�شرف ال�شحي، حتى قبل بداية الأزمة ال�شورية. ومن ثّم فاإّن مجيء الالجئين قد زاد 

 .
98

من �شعوبة هذه التحديات: ففي بع�ص البلديات، بات عدد الالجئين ال�شوريين م�شاويًا لعدد ال�شكان الأردنيين

وبالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن �شمال الأردن ُيعاني من انت�شار م�شتويات “عالية” و “�شديدة” من التاأثر وال�شعف بين 

. ُي�شاف ذلك اإلى حقيقة اأن العديد من ال�شكان المحليين يعي�شون اأي�شًا في ظروف حرجة، الأمر 
99

اأ�شر الالجئين
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(REACH, Social Cohesion in Host Communities in Northern Jordan, Assessment Report (May 2015 
100

S Stave and S Hillesund, above n 19, 110 – 112 
101

Mercy Corps, Mapping of Host Community-Refugee Tensions in Mafraq and Ramtha, Jordan (May 2013); REACH, above n 34 
102

S Stave and S Hillesund, above n 19 
103

REACH, above n 34 
104

Norwegian Refugee Council, In Search of a Home: Access to Adequate Housing in Jordan (2015) 
105

MOPIC, above n 20, 20 
106

REACH, above n 34, 5 
107

الذي اأ�شهم في و�شع العالقات بين ال�شوريين والأردنيين تحت �شغط كبير. وكلما طال اأمد الأزمة، كّلما اأ�شبح  

من المهم اأن نعترف باإمكانية المخاطر الأمنية النا�شئة في �شياق تزايد ال�شخط الجتماعي، والتي ن�شتعر�شها 

.
100

اأدناه

1(  المناف�سة على الوظائف

كما ذكرنا �شابقًا، فاإّن هناك بع�ص الدلئل على اأن الالجئين ال�شوريين يقومون بـ “مزاحمة” العمالة الأردنية 

في قطاعات معينة، على الرغم من وجود  اأدلة، في المقابل، ُت�شير اإلى اأن ال�شوريين يتناف�شون  مع العمال 

ال�شوريين  القناعة باأن  الأردنيين. ومع ذلك، فاإن  المواطنين  اأكثر مما يتناف�شون مع  المهاجرين الآخرين، 

ياأخذون فر�ص العمل من الأردنيين منت�شرة على نطاق وا�شع، ويتعلق هذا الأمر ب�شكل خا�ص ب�شياق التما�شك 

الجتماعي؛ فقد اعتبر 95 في المئة من العمال الأردنيين، الذين ا�شتطلعت منظمة العمل الدولية وموؤ�ش�شة  

فافو اآراءهم، باأن ال�شوريين اأثروا اإما اإلى حدٍّ ما اأو اإلى حدٍّ كبير بانخراطهم في �شوق العمل، واأّن وظاِئفهم 

. كما اإّن ثّمة ت�شوراً �شائداً على نطاق وا�شع، بين الالجئين والمواطنين، 
101

كانت لتكون وظائف لالأردنيين

اأّن اأرباب العمل، ي�شتغّلون العمال الالجئين ال�شوريين ؛ لأنه ل خياَر لديهم �شوى القبول ب�شاعات عمل اأطول 

واأجور اأقل. ويعتبر غالبية الأردنيين باأّن هذ الممار�شة تخّف�ص من م�شتويات الأجور، وهو ما يقّو�ص الثقة 

. فعلى �شبيل المثال، ي�شعر 29 في المئة من الالجئين ال�شوريين الذين 
102

بين الالجئين والمجتمع الم�شيف

المئة من  اأكثر من 40 في  فاإن  الأردنيين. وبالمثل  “الحذر” من  اأن  باأن عليهم  المخيمات  يعملون خارج 

المجتمعات  اقت�شاد  اأو في  الأردني  القت�شاد  ي�شاهمون في  ال�شوريين ل  باأن  يعتقدون  الأردنيين  العمال 

.
المحلية، و 80 في المئة ينظرون اإلى الالجئين ال�شوريين كـ “تهديد لالأمن وال�شتقرار الوطني”103

2( ارتفاع تكاليف المعي�سة

بالإ�شافة اإلى ا�شتداد المناف�شة على الوظائف، ُتعتبر الزيادة في تكاليف المعي�شة واحدًة من اأبرز التغّيرات 

المتاحة  ال�شكنية  الوحدات  . فهناك نق�ص كبير في 
104

ال�شورّية الأزمة  ال�شمالية منذ بداية  المحافظات  في 

على وجه الخ�شو�ص؛ ُيقّدر المجل�ص النرويجي لالجئين باأن هناك حاجة اإلى 90 األف وحدة �شكنية جديدة 

ل�شتيعاب الالجئين  ال�شوريين خارج المخيمات، واأّن 78 في المئة من الطلب، الذي لم ُيلّبى، على الم�شاكن، 

. واأدى هذا النق�ص اإلى المناف�شة من اأجل الح�شول على الم�شاكن 
105

يقع في محافظات اإربد والمفرق وعمان

باأ�شعار معقولة بين ال�شوريين والأردنيين، وارتفعت اأ�شعار الم�شاكن الم�شتاأجرة بن�شبة ت�شل اإلى 200 في 

 )REACH( ووفقًا لم�شح اأجرته مبادرة ريت�ص .
106

المئة في المناطق التي ت�شت�شيف اأعداداً كبيرة من الالجئين

فاإن 95 في المئة من ال�شوريين و 87 في المئة من الأ�شر الأردنية وافقت اأو وافقت ب�شدة على اأن ارتفاع 

.
107

تكاليف ال�شكن قد اأّدت اإلى تزايد �شخط في مجتمعهم

3( الماء وال�سرف ال�سحي والنظافة 

بالرغم من اأن الأردن قد واجه �شعوبات تتعلق ب�شّح المياه قبل عام 2011، فاإنه مما ل �شك فيه باأن وجود 

الالجئين ال�شوريين قد اأدى اإلى تفاقم الو�شع. ويعتقد 94 في المئة من الأردنيين، الذين ا�شتطلعت منظمة 

اآراءهم، باأن الالجئين ال�شوريين يزيدون ال�شغط على موارد المياه والطاقة  العمل الدولية وموؤ�ش�شة فافو 
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 Moreover, 79 percent of Jordanians and 60 percent of Syrians “agreed that water shortages have led to discontent in their community”; 
108

REACH, above n 27, 3-4; S Stave and S Hillesund, above n 19, 112
REACH, above n 34, 3-4 

109

 وافقت ن�شبة كبيرة من اأ�شحاب المنازل، ممن تّم ا�شتطالع اآرائهم )69 في المئة(، اأو وافقوا ب�شّدة، على اأّن تفاقم اأزمة النفايات البلدّية قد ت�شببت بتزايد ال�شخط وال�شتياء في مجتمعهم؛ REACH، مرجع 
110

�شابق، n34،�ص 4.

 عن نقا�ص مع ممّثلين عن البلدّيات خالل لقاءات ا�شت�شارّية لـ Chatham House في عّمان، الأردن، �شدرت بعنوان ::
111

The Role of Local Government in Addressing the Impact of Syrian Refugees, subject to the Chatham House Rule (2-3 June 2015)
REACH, above n 34 

112

S Stave and S Hillesund, above n 19, 112-113 
113

Mercy Corps, above n 36 
114

 P Kagwanja and M Juma, ‘Somali refugees: Protracted exile and shifting security frontiers’ in G Loescher et al (eds), Protracted Refugee 
115

 Situations; Political, Human Rights and Security Implications (2008), 214; D Milton, M Spence and M Findley, ‘Radicalism of the Hopeless:
 Refugee Flows and Transnational Terrorism’ (2013), International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International

Relations, 39 (5), 621-645

. وفي حالة المياه على الأقل، فاإن هناك بع�ص الأدلة التي تدعم هذا. فبح�شب تقارير موؤ�ش�شة  
108

في الأردن

REACH فاإّن 40 في المئة من الأ�شر الأردنية و 29 في المئة من الأ�شر ال�شورية ترى باأن نق�ص في المياه 

.
109

هو التحّول الأبرز الذي اختبروه منذ بداية الأزمة

ال�شحي  ال�شرف  خدمات  على  المتزايد  الطلب  مع  للتعامل  البلديات  م�شتوى  على  القدرات  نق�ص  وب�شبب 

اإدارة النفايات ال�شلبة هي الهتمام الرئي�شي  اأن  اأثر نق�ص المياه. وفي حين  والنظافة ال�شحية ت�شاعف 

هذه  وا�شتهالك  وال�شواغط،  القمامة  �شاحنات  مثل  الحيوية  المعدات  في  النق�ص  فاإن  المحلية،  للبلديات 

النفايات  ازدادت  اإربد،  اأجزاء من  الخدمة. في  تقديم م�شتويات مقبولة من  ال�شلطات من  المعّدات يمنعان 

ال�شلبة التي يتم جمعها، من 300 طن قبل الأزمة ال�شورية اإلى 500 طن. وفي المفرق ا�شطرت البلدية لطلب 

 على وتيرة جمع النفايات 
ّ
 �شلبي

ٌ
الم�شاعدة من الجي�ص للتعامل مع النفايات الإ�شافية. وقد كان لذلك تاأثير

.
110

في البلديات، والتي بدورها ت�شكل خطراً على ال�شحة العامة والعالقات داخل المجتمع

اأخرى للتوتر في العالقات بين الالجئين والمجتمع الم�شيف تتعلق بتناق�ص توفير خدمات  ثّمة م�شادر 

. فيما 
111

الرعاية ال�شحية وانت�شار الأمرا�ص الجديدة، وكذلك بع�ص الأمرا�ص التي تم الق�شاء عليها �شابقا

اأخرى تتعّلق بالتوتر الجتماعي، مثل اكتظاظ المدار�ص ونق�ص  ترتبط الت�شورات حول الأمرا�ص بعوامل 

فاإّن  وبالمثل،   .
112

ال�شلبة النفايات  في  الزيادات  مع  التعامل  على  البلديات  قدرة  كفاية  وعدم  المياه 

الالجئين  احتياجات  المتوازي  الدعم  مقاربة  اتباع  من  بدًل  الأولى،  المراحل  في  الالجئين  على  التركيز 

اأن  الرغم من  . وعلى 
113

اليوم الذي ل يزال ظاهرا  النق�شام  اأثر في  له  للتاأّثر، كان  �شين 
ّ
المعر والأردنيين 

ربط  ال�شهل  من  بات  فقد  ال�شورية،  الأزمة  تاريخ  قبل  ما  اإلى  يعوُد  اأعاله  المذكورة  التحديات  من  العديد 

الالجئين بالم�شاعب التي يختبرها المجتمع الم�شيف حاليًا، ب�شبب �شيا�شات الدعم الخاطئة، وهو �شعور 

.
114

بات ملحوظا ل �شيما بين ال�شباب الأردنيين الذكور

التطرف العنيف في �سياق الأزمة ال�سورية

. فقد 
115

رّكزت مجموعة من البحوث، موؤّخراً، على خطر اأن ت�شعى المنظمات الإرهابية ل�شتغالل و�شع الالجئين

اأدى �شعود الجماعات المتطرفة العنيفة، مثل ما ُيدعى بـتنظيم “الدولة الإ�شالمية” )�شيذكر با�شم داع�ص من الآن 

ف�شاعداً( وجبهة الن�شرة و�شط ال�شطرابات في �شوريا وغرب العراق اإلى توّلد مخاوف، متزايدة، من التطرف في 

الدول المجاورة، �شواًء بين المواطنين اأو ال�شكان النازحين. وغالبًا ما يكون لهذه المنظمات قدرة على الو�شول 

اإلى موارد كبيرة ليتمكنوا، بوا�شطتها، من تعبئة وك�شب ثقة ودعم المجتمعات اله�ّشة. فعلى �شبيل المثال، قامت 

اأدى  الدولية، ما  الم�شاعدات  النق�ص في  الم�شاعدات والدعم لالجئين في لبنان رداً على  الن�شرة بتقديم  جبهة 
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M Abou Zeid et al, Youth Marginalisation and Radicalisation Amid the Syrian Crisis (2015), audio recording <http://carnegie-mec.  
116

org/2015/03/19/youth-radicalization-and-security/i58g> at 2 August 2015
عات ال�شخ�شّية التي 

ّ
 في عام 2014، كان من الُمتوّقع اأن يرتفع دخل داع�ص اإلى 6 مليون دولر اأمريكي يومّيًا، من عوائد النفط، وبقّية الن�شاطات الإجرامّية )بما في ذلك بيع التحف الفنّية الم�شروقة( والتبر

117

ت�شل اإلى التنظيم. .

‘Jihadis with money to burn; inside the Isis financial empire’, Newsweek, 14 November 2014, vol. 162 (46); the Economist, Where Islamic 
State gets its money (2015), <http://www.economist.com /blogs/economist-explains/2015/01/economist-explains> at 10 August 2015

 D Sterman, ‘Don’t Dismiss Poverty’s Role in Terrorism Yet’, Time, 4 February 2015; D Milton, M Spence and M Findley, ‘Radicalism of  
118

 the Hopeless: Refugee Flows and Transnational Terrorism’ (2013), International Interactions: Empirical and Theoretical Research in
International Relations, 39 (5), 621-645

 Letter from the Permanent Representative of Jordan to the United Nations to the Secretary General of the United Nations Security Council, 119

 27 March 2015 <http://www.refworld.org/docid/552b706c4.html> At 1 June 2015; K Shaheen, ‘Food aid cuts ‘making refugees targets for
Isis recruitment’’, The Guardian, (London) 13 August 2015

UNHCR, Global forced displacement tops 50 million for first time in post-World War II era (2014), News Stories <http://www.unhcr.  
120

org/53a155bc6.html> at 16 August 2015
G Loescher, A Betts and J Milner, UNHCR: The Politics and Practice of Refugee Protection (2013), 133 

121

اإلى زيادة التفاعل بين الالجئين والمتطرفين الذين يمار�شون العنف، ومن ثّم فقد اأّدى اإلى زيادة التطرف بين 

.
116

الالجئين

ومن الوا�شح اأن اإحدى الطرق الرئي�شية التي جعلت داع�ص قادرًة على التجنيد بكثافة و�شرعة هي اأّنها ت�شتطيع 

. ورغم عدم وجود �شلة مثبتة بين الفقر والتطرف، فاإّن من المهم اأن نعترف باأن الفقر 
117

اأن تدفع رواتب �شخية

. فمع ترافق ظروف مثل محدودّية الفر�ص 
118

المدقع ُيمكن اأن يكون عاماًل من عوامل التطرف في �شياقات معينة

اأن  ُيمكن  فاإنها  والعزلة،  والجتماعية،  ال�شخ�شية  والمظالم  النف�شية،  وال�شدمات  والقت�شادية،  الجتماعية 

ف. وهذه الظروف ُيمكن اإيجادها، بدرجات متفاوتة، في مجتمعات 
ّ
تتحّول، مجتمعة، اإلى عوامل دفع نحو التطر

.
119

الالجئين ال�شوريين

باخت�شار، يواجه الأردن مزيجًا معقداً من التحديات القت�شادية والأمنية المتعلقة بو�شع الالجئين الذي طال 

اأمده. فزيادة نمو القت�شاد غير الر�شمي يقو�ص التكّيف القت�شادي المرن لالأردن وي�شّكل مخاطر على حد �شواء 

لالأردنيين وال�شوريين. وفي حين اأّن من غير المرجح اأن توؤّدي التوترات بين المجتمعات ال�شورية والأردنية في 

المحافظات ال�شمالية اإلى اأي نوع من اأنواع العنف على نطاق وا�شع في المدى القريب، فاإّن هناك اأدلة على اأن 

العالقات بين المجتمعين اآخذة في التدهور نتيجة التناف�ص على فر�ص العمل وال�شكن معقول ال�شعر، و تقل�ص 

ف على الخطاب الذي يربط 
ّ
م�شتويات الخدمات الأ�شا�شية مثل اإدارة النفايات. وبالمثل، فاإن من المهم اأن نتعر

ف العنيف عبر الحدود. وفي مواجهة 
ّ
بين النزوح  وبين عدم ال�شتقرار الداخلي والإقليمي، وبين زيادة خطر التطر

هذه التحديات، فاإّن من الوا�شح اأن ثّمة حاجة لتطوير اإجراءات �شيا�شية جريئة ومبتكرة. مثل هذا التفكير يجب 

اأن ياأخذ في العتبار حاجة الأردن لتعزيز التنمية القت�شادية، واحتياجات الحماية لالجئين ال�شوريين، ف�شاًل 

عن �شرورة احتواء ال�شراع الداخلي وتوطيد ال�شالم على الم�شتوى الإقليمي.

�سياغة ا�ستراتيجيات جديدة لحالت ال�ست�سافة طويلة الأمد

�شهد عام 2014 عدداً كبيراً من طالبي اللجوء والالجئين والنازحين داخليا ، تجاوز 50 مليون على م�شتوى 

. ويمكن القول باأّن النظام الدولي لالجئين 
120

العالم؛ وهو اأكبر عدد �شهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

)القواعد والموؤ�ش�شات التي تطورت لتن�شيق ال�شتجابات الدولية لالأزمات الالجئين( لي�شت مجهزة للتعامل مع 

للتعامل مع  الدول  الثانية كما ت�شّدت  العالمية  الحرب  اأعقاب  النظام في  اأُن�شئ هذا  النزوح.  حجم وتعقيد هذا 

النزوح الجماعي في اأوروبا. وبالمثل، تم اإن�شاء وكالة الأمم المتحدة لالجئين مع تفوي�ص موؤقت “للتعامل مع 

. ورغم اأن المفو�شية �شت�شتمر في الوجود 
اأو�شاع مجموعة معينة من النا�ص في مرحلة معينة من التاريخ”121
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A Betts, Forced Migration and Global Politics (2009), 87 
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 A Suhrke, ‘Burden-Sharing During Refugee Emergencies: The Logic of Collective Action Versus National Action’ (1998), Journal of Refugee 
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Studies, 11 (4), 396-415
A Betts and G Loescher (eds), Refugees in International Relations (2011), 61 
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MOPIC, Jordan Response Plan 2015 Funding Update (2015) 
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UNHCR internal data; email from H Daubelcour to S Thomas, 22nd June 2015 
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* اأكملت الأزمة عامها ال�شاد�ص لحظة ترجمة هذه ال�شطور )المترجم(

في الم�شتقبل المنظور، بال �شّك، فاإّن من الم�شلم به على نحو متزايد اأنَّ بع�ص المعايير والممار�شات تحتاج اإلى 

تطوير للتعامل مع حالت النزوح في عالم اليوم.

ويمكن اإلى حد كبير اأن ننظر اإلى اإطار معالجة اأزمات الالجئين من خالل �شراكة تن�ّص �شمنًا على اأّن “الجهات 

المانحة تر�شل الدفعات لدعم الإغاثة الإن�شانية في البلدان الم�شيفة التي ي�شلها الالجئون اأوًل، والتي يتوّجب 

. وعمليًا، فاإن عدم وجود قواعد ُملزمة لتقا�شم الأعباء وتحقيق التوازن، مع قاعدة 
عليها اأن ُتقدم لهم الحماية”122

.
123

عدم جواز الإعادة الق�شرية لالجئين، يعني اأّن هذا النموذج غير كاف، ول �شيما في حالت اللجوء طويلة الأمد

في حالة اللجوء يحدد النظام الدولي لالجئين اإطار عمٍل معياريًا وقانونيًا قويًا، مدعومًا بمبداأ “عدم جواز الإعادة 

�شون 
ّ
�شيتعر باأّنهم  التي يعتقدون  الدولة  اإلى  الالجئين  اإر�شال  اأن تمتنع عن  الدول  الق�شرية”، حيث يجب على 

لال�شطهاد فيها، وحين يكون لهذا العتقاد ما ُيبرره. في المقابل، وفي حالة تقا�شم الأعباء، يوّفر النظام اإطاراً 

معياريًا وقانونيًا �شعيفًا جداً، حيث ل يوجد �شوى القليل من المعايير الوا�شحة والقواعد والمبادئ المحددة اأو 

.
124

الإجراءات المّتبعة لتخاذ القرارات

. مثل المنافع العامة الأخرى 
125

 يمكن فهم الو�شع ب�شكل اأف�شل بكون الدول الم�شيفة تحقق منفعة عامة عالمية

فاإن بع�ص الدول قادرة على تاأمين “خدمة مجانية” بتوفير الحماية لالجئين من قبل الدول الم�شيفة، ولكن ل 

. وهذا ما يظهر اليوم في “ماأزق  يمكن اإجبارهم على الم�شاركة بتحمل الأعباء المرتبطة باللجوء على نحو كاٍف 

، حيث تميل الدول المتقدمة الغنية )في ما ي�شمى بـ “ال�شمال العالمي”( اإلى تقلي�ص نطاق 
ال�شمال والجنوب”126

المعونات بمجرد اأن تهداأ الأزمة وتقّل حالة الطوارئ. وتترك الدول الم�شيفة )في ما ي�شمى بـ“الجنوب العالمي”( 

تكافح وحدها عندما ت�شبح الأزمة اأكثر ر�شوخًا.

اإطار عمل ل�سيا�سات تتجاوز التمحور حول الحماية

الالجئين  اأزمات  تزال  ل   .
127

الأمد طويلة  اللجوء  حالت  �شمن  اليوم  عالميًا  الالجئين  ن�شف  من  اأكثر  يعي�ص 

الأفغان والعراقيين والفل�شطينيين، على وجه الخ�شو�ص، عالقًة دون اإيجاد حلول دائمة لها في منطقة غرب اآ�شيا 

و�شمال اإفريقيا. مما ي�شكل تحديات طويلة الأمد للدول الم�شيفة والجهات المانحة والمنطقة على نطاق اأو�شع، 

ولكن ب�شكل خا�ص للنازحين اأنف�شهم. من المرجح ،على نحو متزايد، اأن تتطّور اأزمة الالجئين ال�شوريين اإلى حالة 

لجوء طويلة الأمد مع دخول الأزمة عامها الخام�ص. ي�شّكل انت�شار حالت اللجوء طويلة الأمد اختبارا لعزيمة 

الجهات الدولّية المانحة والدول الم�شيفة في جميع اأنحاء العالم، بالإ�شافة اإلى قدرة الوكالت الإن�شانية على 

الحكومة  تلّقت خطة  الأردن،  �شائعة على نحو متزايد. في  التمويل  نق�ص  اأ�شبحت ظاهرة  بفعالية.  ال�شتجابة 

الأمم  ت�شهد مفو�شية  ، في حين 
128

المطلوب التمويل  المئة فقط من  يقرب من 34 في  ما  لال�شتجابة  الأردنية 

المتحدة ل�شوؤون الالجئين اأي�شا نق�شًا ملحوظًا اإذ قّدمت الوليات المتحدة 58 مليون دولر فقط، اأو 20 في المئة 

.
129

من التزامها البالغ 289 مليون دولر لعام 2015 
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P Collier, ‘If you really want to help refugees, look beyond the Mediterranean’, The Spectator, (London) 8 August 2015 
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 R Al Jazairi, ‘Transitional Justice in Syria: The Role and Contribution of Syrian Refugees and Displaced Persons’, Middle East Law and  
131

Governance, forthcoming 2015
G Kibreab, ‘The Myth of Dependency among Camp Refugees in Somalia 1979-1989’, Journal of Refugee Studies, (1993), vol. 6 (4), pp. 321- 

132

349; R Zetter, ‘Are Refugees an economic burden or benefit?’ (2012), Forced Migration Review, Issue 41
Betts et al, Refugee Economies; Rethinking Popular Assumptions, Report of the Humanitarian Innovation Project (2014) 
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ومن الوا�شح اأّن هناك حاجة لو�شع طرق جديدة لفهم واإدارة اللجوء لت�شتجيب لأولويات الدول الم�شيفة والمجتمع 

الدولي والالجئين، بالإ�شافة اإلى �شرورة العلم على اإيجاد ا�شتجابات اأكثر ا�شتدامة، تعتمد على قدرات الالجئين 

ف الدول الم�شيفة 
ّ
لتحقيق الكتفاء الذاتي. ُتظهر المقاربات المتمحورة حول الحماية، والتي تقوم على فكرة ت�شر

كـ “مواطن عالمي جيد” عدم قدرتها وكفايتها في الو�شع الحالي. ُتدرك دول مثل الأردن اأهمية توفير الماأوى 

وا من النزاع؛ وهو المبداأ الأ�شا�ص الذي تقوم عليه التقاليد الها�شمية، والذي ُيمار�ص في الأردن 
ّ
لالأفراد الذين فر

منذ اأكثر من 65 عاما، حين ا�شتوعب الأردن اأعداد كبيرة من الفل�شطينيين والعراقيين وموؤخرا ال�شوريين. تحتاج 

الدول الم�شيفة لخيارات اأكثر واأف�شل لت�شجيعها على اإبقاء حدودها مفتوحة. بمعنى اآخر، اإذا بقي الالجئون غير 

قادرين على العودة اإلى ديارهم، وبقي المجتمع الدولي غير م�شتعد ل�شت�شافتهم باأعداد كبيرة اأو تمويل تكاليف 

ا�شت�شافتهم )على الأقل على المدى الطويل(، فيجب اأن ُتقدم الحلول للدول وفق م�شلحتها الوطنية، اأو على الأقل 

األ تتعار�ص معها. وهو ما يتطلب النتقال اإلى مقاربة تتفّح�ص عن كثب احتياجات الدول الم�شيفة واأولوياتها 

في المقام الأول وتخلق م�شاحة ل�شياغة حلول وا�شتجابات منا�شبة. 

في حالة الأردن، ت�شمل هذه الم�شالح الحفاظ على الأمن وتعوي�ص تكلفة ا�شت�شافة الالجئين من قبل الحكومة 

والقطاعات الأخرى، و�شمان األ تتفاقم التحديات القت�شادية الحالية. وعالوة على ذلك، اإذا كانت نقطة البداية 

هي م�شلحة الدولة الم�شيفة، فاإنه يجب التعامل مع اإدارة اللجوء بمنظور الحماية الموؤقتة التي تليها العودة اإلى 

الوطن في نهاية المطاف. فالملف القت�شادي والديمغرافي في الأردن يعني اأن التكامل طويل الأجل لي�ص خياراً 

ت�شتغرق  الأكثر احتماًل. ل  ال�شيناريو  العودة هو  فاإن  العملية،   الناحية  ا�شتثنائية. من  اإل في ظروف  �شيا�شيًا 

ال�شراعات في البلدان المتو�شطة الدخل )مثل �شوريا ما قبل الحرب( اأكثر من عقد من الزمن، وال�شراع ال�شوري 

اأقلية عادًة، في  الالجئين محليًا هم  اإدماجهم من  يتم  اأّن من  اإلى  الأدلة  ت�شير   .
130

الخام�ص الآن في عامه  هو 

ون، وتعود الن�شبة الأكبر من الالجئين اإلى بلدانهم. بين عامي 1998- 
ّ
حين اأّن ن�شبة اأقّل من ذلك هم من ي�شتقر

2008، عاد 14 لجئ اإلى بلدانهم مقابل كل لجئ اأعيد توطينه في البلد الجديد. وهذا يتفق اأي�شًا مع تطلعات 

تتح�شن  عندما  �شوريا  اإلى  العودة  ُيف�شلون  �شاحقة،  وباأغلبية  الالجئين،  اأن  اإلى  البيانات  ت�شير  اإذ  النازحين، 

.
131

الأو�شاع الأمنية

من الم�شّلم به اأن الالجئين، بحكم كونهم لجئين، يعتمدون على الدولة الم�شيفة والم�شاعدات الإن�شانية الدولية، 

وهو الأمر الذي يوؤّدي اإلى النظر اإليهم كعبء. فالجدل حول ما اإذا كان الالجئون عبئا اأم �شنداً وفر�شة لي�ص جدًل 

ونتيجة  عبئًا.  الالجئين  كون  فر�شية  نحو  عادة  يميل  الم�شيفة  الدول  في  ال�شيا�شي  الخطاب  ولكن   .
132

جديداً

لذلك، فاإن ال�شيا�شات التي تحّد من حرية الالجئين في التنقل وحرية البحث عن عمل، بناًء على مخاوف الدولة 

على الأمن وال�شتقرار الوطني، هي القاعدة ولي�شت ال�شتثناء. في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا على وجه 

التبعية  عالقة  ولكن  “لجئ”.  �شفة  من  اجتماعّية  ح�شا�شية  ن�شوء  اإلى  الفل�شطينية  التجربة  اأّدت  الخ�شو�ص، 

بين الالجئين والدولة الم�شيفة والجهات المانحة لي�شت بال�شرورة حتمية اأو �شحيحة دومًا. ففي حين اأن كّل 

الالجئين بحاجة اإلى الحماية، والبع�ص الآخر بحاجة اإلى مواد متنوعة وغيرها من اأ�شكال الدعم، فاإّن مجتمعات 

الالجئين تجلب معها اأي�شًا مجموعة متنوعة من التعليم والثروة والمهارات والخبرات والم�شاريع، التي غالبًا ما 

.
133

يتّم اإهمالها تحت ال�شتجابات التقليدية لأزمات الالجئين
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S Stave and S Hillesund, above n 19, pp.53 
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بينما حّل توظيف ال�شوريين في القطاع ال�شناعي محّل الأردنيين )بن�شبة ت�شل اإلى 30 في المئة من الأردنيين في القطاع وفقًا لمنّظمة العمل الدولّية(، فقد كانت عملّية ا�شتبدال ال�شوريين بالأردنيين في 

 مهّم للتخفيف 
ٌ
قطاعات اأخرى، مثل تلك التي تعتمد بالأ�شا�ص على العّمال المهاجرين اأقّل. اإّن تحديد القطاعات التي كان لدخول ال�شوريين فيها تاأثير على �شعف توظيف الأردنيين، مثل الت�شنيع، هو اأمر

من تاأثيرات العمل غير الر�شمي.

اإيجاد �شيا�شات للتخفيف من الآثار ال�شلبية المرتبطة با�شت�شافة  وبالتالي ي�شبح ال�شوؤال: كيف يمكن لالأردن 

الالجئين، تدعم في الوقت نف�شه اأهداف الأمن وال�شيا�شة القت�شادية على المدى الطويل، كما وردت في روؤية 

اقت�شادية  فر�شة  باعتبارهم  الالجئين  اإلى  النظر  هو  الوا�شح  الخيار  2025؟  الوطنية  الأردن  وا�شتراتيجية 

الخا�ص، وذلك بهدف خلق مجتمع �شكاني مكتفي  القطاع  بنيوّية، لت�شخير مهاراتهم وخبراتهم كاأ�شا�ص لنمو 

ذاتيًا وتحقيق اأهداف ال�شيا�شة القت�شادية الكّلية في اآٍن معًا.

نحو فر�ص جديدة

ال�شتثمار  على  اعتمدت  الأردن  في  القت�شادية  ال�شتراتيجية  اأن  اإي�شاح  تم  الف�شل،  هذا  من  الأول  الق�شم  في 

َعِلَق القت�شاد  اأن  اإلى مركز لالبتكار التكنولوجي. وبعد  بقوة في قطاع التعليم، متوجهًة نحو تحويل  الأردن 

الأردني في “فّخ الدخل المتو�شط”، اقترح القت�شاديون العمل على تو�شيع نطاق الت�شنيع. وقد تّم اإحراز تقدم 

اأنحاء البالد، وا�شُتكملت ب�شيا�شات  اأُن�شئت المناطق القت�شادية وال�شناعية في جميع  اإذ  كبير في هذا ال�شدد، 

م�شّجعة لال�شتثمار، وباإطار ت�شريعي وتنظيمي وا�شح. ومع ذلك ل تزال هناك عقبات تحول دون التغلب على 

حواجز الدخول اإلى الأ�شواق التجارية العالمية. فعلى �شبيل المثال، يجب اأن يتناف�ص الأردن مع اآ�شيا، التي تتمتع 

بال�شتقرار والو�شول اإلى الأ�شواق )من خالل �شواحلها(، كما تتمّتع بالموارد الطبيعية الوفيرة وانخفا�ص تكلفة 

القوى العاملة. ل ي�شتطيع الأردن اأن يفعل الكثير لتح�شين قدرته الجغرافية على الو�شول لالأ�شواق )رغم من اأن 

هذا الأمر اأ�شبح اأقل اأهمية في القت�شاد المعولم( كما ل ي�شتطيع فعل �شيء ل�شتقرار جيرانه اأو لتو�شيع قاعدة 

لتاأ�شي�ص  المنا�شبة  الظروف  �شيئا مختلفًا لخلق  اأو  اأكثر من ذلك،  �شيئًا  فاإّنه يحتاج  ثّم  الطبيعية. ومن  موارده 

تكّتالت �شناعية. لكن الأردن يمتلك اثنين من الأ�شول الهامة. اأوًل، تمثل البالد منارًة لال�شتقرار في منطقة غير 

م�شالمة بدرجة كبيرة. ل يمكن التقليل من الأهمية ال�شتراتيجية لهذا في المنطقة وفي الغرب على حد �شواء. 

هناك حوافز كبيرة لها دور في تعزيز ال�شتقرار في الأردن، ومنها ال�شتثمار في اإمكانيات الأردن القت�شادية. 

اأن يرى الالجئين يعانون. ومع ذلك، فاإن  اأحد يريد  ثانيًا، يقدم الأردن خدمة للعالم با�شت�شافته لالجئين. ل 

الحكومات المانحة ل تريد اأن يتواجد الالجئون على اأرا�شيها باأعداد كبيرة.

من منظور اإن�شاني ومن ناحية ال�شتقرار العالمي، فاإن هذا الو�شع مقلق للغاية. لكنه يب�شر باإمكانّية دخول الأردن 

في مجال تاأ�شي�ص تكّتالت �شناعية. كما ناق�شنا �شابقًا، فاإّن ال�شبب الرئي�شي لعدم ال�شتفادة من بع�ص المناطق 

التنموية في الأردن هو عدم وجود تكامل بين القوى العاملة المطلوبة وديناميكّية �شوق العمل المحلية. على 

اأّن مجموعات ال�شكان الالجئين في المفرق ُيمكن اأن ت�شكل يد عاملة فورية تمتلك المهارات المطلوبة وباأ�شعار 

معقولة. وت�شير بيانات ت�شجيل مفو�شية الأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين اإلى اأن هناك على الأقل 21208 من 

الالجئين  من  المئة  في   25 نحو  باأن  الدولية  العمل  منظمة  حت 
ّ
و�شر البناء،  في  يعملون  ال�شوريين  الالجئين 

. داخل مجتمع الالجئين ال�شوريين، 
134

المقيمين خارج المخيمات يعملون في مجال العقارات والبناء في الأردن

هناك اأي�شًا مجموعة من المهارات القابلة للتحويل وال�شتفادة منها، والتي يمكن اأن تكون جّذابة لل�شناعات 

اليدوية  الماكينات، والحرف  الإلكترونيات والميكانيك وبناء  المرتبطة بها، بما في ذلك  الخفيفة وال�شناعات 

والنجارة.



36www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

P Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It (2007), 58 
135

ة خالل ال�شنوات الـ 12 القادمة، 
ّ
ة ُممكن اأي�شًا لأّن الأردن هي الدولة العربّية الوحيدة التي وّقعت على اتفاقّية �شراكة مع التحاد الأوروبي، والتي ُيفتر�ص اأن توؤ�ش�ص للتجارة الحر

ّ
 اإّن الو�شول اإلى الأ�شواق الحر

136

 يتمّكن هذه النموذج من العمل، فاإّن اتفاقّية ال�شراكة بين الأردن والتحاد الأوروبي، المذكورة اأعاله، يجب اأن يتّم تحديثها. فالتفاقّية القائمة ُترّكز 
ّ
بالن�شجام مع قواعد منّظمة التجارة العالمّية. ولكي

ة. ول بّد من و�شع اإطار   للب�شائع هو مكّون اأ�شا�شي للتكامل القت�شادّي، فاإّن القت�شاد الأردني بحاجة، اأي�شًا، اإلى تدّفق لال�شتثمارات الخا�شّ
ّ
بالأ�شا�ص على التجارة الثنائّية. في حين اأّن الت�شدير الحر

قانوني ُي�شّهل مثل هذه التدّفق لال�شتثمارات، ويحميها لتقلي�ص الأخطار على ال�شركات الُم�شاهمة. الأهّم من ذلك، هو �شرورة اإعادة النظر في �شروط ومتطّلبات المن�شاأ الأوروبّية، لل�شماح للعّمال ال�شوريين 

بالم�شاركة في القطاع ال�شناعي الأردني، ولل�شماح ب�شادراتهم للو�شول اإلى الأ�شواق الأوروبّية. ونظراً، لأّن الأردن ُتعاني من �شّح في الموارد، فمن الالزم ال�شماح لها بالح�شول على المواد الخاّم من الأ�شواق 

رة منذ مّدة طويلة، ، فاإّن هذا التنازل �شرورّي من ناحية اإن�شانّية لل�شماح للعّمال 
ّ
الأخرى، وهو ما ل ت�شتطيع عمله �شمن �شروط قواعد المن�شاأ الأوروبّية. وبما اأّن القواعد الأوروبّية للمن�شاأ قواعد عالمّية وُمقر

اإلى ذلك، فدومًا ما كان يو�شى بتطبيق اتفاق تقييم المطابقة وقبول المنتجات ال�شناعّية، والذي ي�شمح للمنتجات الأردنّية، في قطاعات  ال�شوريين بمبا�شرة العمل ب�شكل قانوني في الأردن. بالإ�شافة 

�شناعّية مختارة، بدخول الأ�شواق الأوروبّية دون موا�شفات اأوروبّية اإ�شافّية. انظر:

EEAS, The EU’s relations with the Hashemite Kingdom of Jordan <http://eeas.europa.eu/jordan/index _en.htm> at 20 June 2015).
اختارت الأردن المنتجات الإلكترونّية، والألعاب، واأجهزة الغاز ومواّد ال�شغط كقطاعات �شناعّية ذات اأولوّية، ولكّن المفاو�شات لم تبداأ بعد. ويجب اأخذ المنتجات التي ُيمكن اأن تنتج عن ا�شتغالل مهارات 

 م�شتعّداً لتو�شيع �شروط  اتفاقّية ال�شراكة لإظهار التزامه ب�شعي التحاد الأوروبي لإيجاد حلول اأكثر ا�شتدامة لأزمة الالجئين باعتبار ذلك 
ّ
الالجئين ال�شوريين بعين العتبار اأي�شًا. و�شيكون التحاد الأوروبي

ط في مهدها. 
ّ
بداية للتعامل مع حالت الموت اأثناء الهجرة في البحر الأبي�ص المتو�ش

هل ُيمكن لذلك اأن يتغّلب على عوائق الجوار الإقليمي والموارد الطبيعية القليلة و�شعف القدرة على الو�شول اإلى 

الأ�شواق، لت�شتثمر ال�شركات في الأردن؟ الجواب: ربما نعم، اإذا ُنظر اإليها على اأنها فر�شة جيدة وفيها ما يكفي 

من الربح. وبالعودة اإلى فكرة تقديم الأردن خدمة للعالم با�شت�شافته لالجئين، فقد يكون هناك �شوق قوي لبيع 

اأثناء  لهم في  العي�ص  �شبل  الالجئين، وبالتالي توفير  يتم ت�شنيعها من قبل  التي  المنتجات  “اآمنة”؛  منتجات 

احتمائهم من ال�شراع. يمكن للت�شويق الفعال ال�شتفادة من م�شاعر الم�شتهلكين المعّقدة تجاه الالجئين، حيث 

يرغبون في م�شاعدتهم، لكن ل يرغبون في ا�شت�شافتهم بمعدل ا�شت�شافة دول مثل الأردن.

ويمكن اأي�شا اأن ينظر اإلى ال�شتثمار في الأردن باعتباره فر�شة ربح لل�شركات التي تتطلع اإلى تثبيت نف�شها في 

المنطقة قبل طفرة اإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد ال�شراع في �شوريا، اأو لل�شركات التي اأُجبرت على مغادرة 

�شوريا والتي ترغب في ا�شتئناف عملياتها، على �شبيل المثال:

وعّمال  ال�شوريين  الالجئين  بوا�شطة  المنتجة  ال�شلع  ت�شويق  في  فر�شة  تجد  التي  الت�شنيع  �شركات    •
المجتمع الم�شيف. مثل هذه الفر�شة على الأغلب �شتبدو منطقية لل�شركات التي تمتلك برامج م�شوؤولية 

اجتماعية ن�شطة )مثل اإيكيا، UNIQLO، بنيتون، ومجموعة بيل الفرن�شية( وفي اأ�شواق البلدان الأوروبية، 

حيث يزداد ال�شتياء ال�شعبي تجاه �شيا�شات احتواء الالجئين الحكومية.

وقد  �شوريا،  اإلى مغادرة  ا�شطرت  التي  الدوائية  الم�شتح�شرات  و�شركات  وال�شناعات  الطاقة  • �شركات 
تغادرها،  اأن  قبل  �شوريا  في  العمل  لبيئة  وم�شابهة  م�شتقرة  بيئة  في  اأعمالها  اإن�شاء  اإعادة  في  تجد 

خياراً جذابًا ا�شتراتيجيًا.

ة  •  قطاع اإعادة الإعمار الذي ي�شعى لتاأمين موطئ قدم له في مرحلة ما بعد ال�شراع ال�شوري، وبخا�شّ
م�شاريع تكرير المواد الخاّم.  وقد يمتد ذلك اإلى مجالت البحث والتطوير. فحجم الحتياجات لإعادة 

الإعمار في �شوريا، مع �شح المياه والطاقة، �شيتطلب تكنولوجيات جديدة.

ت�شجيع  يمكن  الأردن،  في  اأعمالها  مزاولة  على  ال�شركات  لت�شجيع  كافية  غير  تزال  ل  الحوافز  هذه  كانت  اإذا 

اأ�شحاب م�شالح اأخرى للعب دور حيوّي . تحتاج الحكومات المانحة لمعالجة الو�شع الإن�شاني، ولكنها ُتف�شل 

اإيجابية واأكثر ا�شتدامة من ا�شتمرار و�شول الم�شاعدات. كجزء من حزمة م�شاعدات  اأكثر  اأن يكون ذلك بطريقة 

.
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يعاد التفاو�ص ب�شاأنها، ُيمكن عر�ص اتفاقيات تجارة حرة جّذابة لزيادة جاذبّية الأردن للم�شتثمرين

في  م�شلحة  �شاحبة  تكون  اأن  ُيمكن  بها،  الخا�شة  الالجئين  اأزمة  ت�شارع  التي  اأوروبا،  فاإن  ال�شدد،  هذا  في 

اأي�شًا  . كما اإّن الموؤ�ش�شات المالية الدولية - البنك الدولي و�شندوق النقد الدولي – ُيمكن اأن تلعب دوراً 
136

هذا

من خالل تقديم قرو�ص لتعوي�ص تطوير الت�شنيع اأو دعم تكاليف اإن�شاء الم�شانع. كان الو�شول اإلى مثل هذه 

القرو�ص والم�شاعدات الإنمائية المالية م�شكلة بالن�شبة لالأردن لفترة طويلة ب�شبب و�شعه الئتماني كبلد متو�شط 

الدخل. هناك تقدير متزايد بين الجهات المانحة، للدعم المّوّجه نحو التنمية من اأجل بناء ال�شالم و�شيانة ال�شالم 
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P Collier, A Hoeffler and M Söderbom, ‘Post-Conflict Risks’ (2008), Journal of Peace Research, vol. 45 (4), pp. 461-478 
137

 الم�شدر نف�شه.
138

 ت�شمل هذه القطاعات: الإن�شاء، والت�شنيع، والإلكترونّيات، والت�شالت. وقد بداأ البنك الدولي و�شندوق النقد الدولي بفهم ذلك، وبداأ ذلك ينعك�ص في �شيا�شاتهم.
139

 ُت�شير بع�ص الأبحاث ال�شادرة موؤّخراً اإلى اأّن هذه العالقة قد تكون اأعقد مما نظّن. فنظرّية “تاأثير دول الجوار” ُت�شير اإلى اأّن اأحداث ال�شراع في اإحدى الدول لها اآثار غير مبا�شرة، ولكن قوّية، على الدول، ل 
140

المجاورة جغرافّيًا فقط، واإّنما المت�شلة بها ثقافّية واأيديولوجّيًا واقت�شادّيًا. انظر: 

 Y Chaitani and F Cantu, Beyond governance and conflict: measuring the impact of the neighbourhood effect in the Arab region, Economic
and Social Council for Western Asia (October 2014), < http://www.escwa.un.org/divisions/ecri_editor/Download.asp?table_name=ecri_

documents&field_name=id&FileID=272> at 3 June 2015
 الم�شدر نف�شه؛ والأمثلة ت�شمل ال�شراع العراقي وال�شراع العربي الإ�شرائيلي؛ والتزايد في النزوح نتيجة ال�شراع؛ وال�شيا�شات العلمانّية ال�شلبة؛ وتزايد الإرهاب، وتجارة الأ�شلحة غير الم�شروعة، وال�شيا�شات 

141

الدولّية والإقليمّية التي تتمظهر في حروب ا�شتقطابّية بالوكالة.

بعد انتهاء ال�شراعات. ومن الُمقرر، بالتجارب، اأن ال�شراعات تتكرر في انتظام مثير للقلق؛ فنحو 40 في المئة 

. وقد ربط القت�شاديون المخت�شون 
137

من الدول عادت لل�شراع خالل العقد الأول من ال�شالم بعد انتهاء ال�شراع

بال�شراعات بين انخفا�ص خطر النتكا�ص بعد انتهاء ال�شراع وبين النتعا�ص القت�شادي الم�شتدام في ال�شنوات 

. من المرجح اأن ُينظر اإلى جهود تعزيز القت�شاد ال�شوري في مرحلة 
138

المبا�شرة التالية لوقف الأعمال العدائية

مع  �شوريا  اإلى  وب�شرعة  ب�شهولة  �شتح�شر  والتي  ال�شناعية  المن�شاآت  اإن�شاء  دعم  ذلك  في  بما  ال�شراع،  بعد  ما 

عودة القوى العاملة المدربة من الالجئين اإلى الوطن، من قبل الموؤ�ش�شات المالية الدولية باعتبارها ا�شتثماراً 

.
139

ا�شتراتيجيًا

من المهم التاأكيد على ما يعنيه ذلك بالن�شبة للدول الم�شيفة من ناحية �شمان ال�شتقرار في المنطقة. فال�شتثمار 

في ال�شتقرار القت�شادي، في مرحلة ما بعد ال�شراع ال�شوري، ل يخدم م�شالح ال�شوريين فقط، بل ويقلل من خطر 

عودة ال�شراع م�شتقباًل بالن�شبة لجيران �شوريا. من المعروف جيداً اأن وجود حرب اأهلية في بلٍد مجاور يزيد من 

احتمال اندلع ال�شراع محليًا: “تتجّمع ال�شراعات جغرافيًا، وربما ُي�شير ذلك اإلى وجود ميكانيزم لالنت�شار اأو 

. قد يكون تاأثير “الجوار” هذا اأكثر حّدة في الدول 
نمط من العدوى القدرة على النتقال اإلى الأماكن المجاورة”140

 .
141

المعا�شرة الإقليمي لالأحداث  المت�شابكة والُبعد  الم�شارات  الم�شترك وتعّدد وكثافة  العربية؛ ب�شبب تاريخها 

الم�شيفة  الدول  تاأثر  و�شّدة  �شوريا  في  ال�شتقرار  عدم  حالة  ا�شتمرار  بين  الطردية  العالقة  فهذه  بناّءة  بعبارة 

بال�شراع يعني اأن جميع دول المنطقة لديها م�شلحة في دعم ال�شتقرار القت�شادي في �شوريا.

وفي حين اأن نمط القت�شاد الُمتوّقع لهذه الحالة قد يبدو ب�شيطًا، فال تزال ثّمة اأ�شئلة مهمة تحتاج اإلى اإجابة، 

عمل  فر�ص  خلق  �شرورة  مع  ال�شتراتيجية  هذه  بين  التوفيق  ُيمكن  كيف  اأوًل،  �شيا�شي.  طابع  ذات  معظمها 

محل  الأردنيين  العّمال  باإحالل   )2012( للت�شغيل  الوطنية  ال�شتراتيجية  هدف  تحقيق  وتحديداً  لالأردنيين، 

العّمال المهاجرين في القطاعات الرئي�شية؟ في الواقع، فاإن هذا المخطط �شيخلق فر�ص عمل لكل من ال�شوريين 

ال�شناعية  الت�شنيع والفر�ص  فاإن  الم�شيفة. وعالوة على ذلك،  المجتمعات  العاملين في  ة  والأردنيين، وخا�شّ

اإليها. وبالتالي،  �شتوّفر وظائف عليا جديدة، من اأنواع الوظائف التي من المرجح اأن يطمح العّمال الأردنيون 

المهارات  بين  التوافق  عدم  الأردني:  القت�شاد  المزمنة  الختاللت  بمعالجة  تبداأ  اأن  ُيمكن  الفر�ص  هذه  فاإن 

المطلوبة وبين طموحات ال�شكان من ال�شباب اليافعين، وعدد ونوع الوظائف المتاحة. كما يجب اأن ُندرك باأن 

ي�شتجيب  الر�شمي  العمل  �شوق  لجعل  و�شائل  وبتوفير  الر�شمي؛  غير  العمل  �شوق  في  حاليًا  يعملون  ال�شوريين 

فر�ص  تقلي�ص  طريق  عن  العمال  �شالمة  من  �شيزيد  كبير،  ر�شمي  غير  اقت�شاد  من  النابعة  الخارجية  للعوامل 

لال�شتغالل، ويخلق الإيرادات للحكومة عن طريق ت�شاريح العمل واإمكانّية الح�شول على �شريبة الدخل. قد تجد 

الوكالت الإن�شانية اأي�شًا باأن دعم تكاليف ت�شاريح العمل لالجئين ت�شرٌف بّناء اأكثر من توفير المواد الغذائية 

وغير الغذائية. ففر�ص العمل توّفر �شبل العي�ص والكرامة وال�شتقالل، والق�شاء على بع�ص النتقادات المرتبطة 

بق�شائم الغذاء والم�شاعدات المبا�شرة.
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وال�شوؤال الثاني هو ما اإذا كانت مثل هذه الفر�ص من �شاأنها اأن تزيد من احتمال بقاء الالجئين ال�شوريين في البالد 

اإلى اأجل غير م�شمى، اأو ت�شّجع المزيد من طلب اللجوء. وكما ذكرنا في بداية هذا الف�شل، يحتاج اأي قرار �شيا�شي 

النظر  الأردنية، بما في ذلك �شرورة  الوطنية  الم�شالح  اأن يكون مّت�شقًا مع  اإيواء الالجئين  اأن يدعم  �شاأنه  من 

لحماية الالجئين على اأنها موؤقتة. وثّمة عن�شر حا�شم في النموذج المقترح، وهو اأن ال�شتثمار �شياأتي من ما 

ي�شمى بـ “ال�شناعة الطليقة footloose industry” )اأّي ال�شناعات التي ل تتاأّثر تكاليف الإنتاج فيها باختالف 

المناطق(. وبعد وقف الأعمال العدائية في �شوريا، ف�شتحظى هذه ال�شركات بالفر�شة لتو�شيع عملياتها هناك، 

. ومع ذلك �شتبقى الم�شانع قائمة في 
142

وال�شتفادة من �شوق جديدة، ومن �شّكان عائدين تلقوا تدريبا وخبرات

الأردن، البلد الذي �شيكون قد ح�شل على اعتراف ر�شمي باحتوائه على بيئة عمل اآمنة ومربحة. ويمكن اأي�شًا اأن 

ينظر اإلى المو�شوع من منطق مواز. اإذا كانت الأولوية بالن�شبة لالأردن هي عودة الالجئين في نهاية المطاف 

اإلى �شوريا، فاإن �شمان امتالك الالجئين للمهارات والخبرات في مجال ال�شناعات الرئي�شية لدعم اإعادة الإعمار، 

وبالتحديد في بناء والت�شنيع والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والت�شالت، هي و�شيلة رئي�شية للم�شاهمة في 

ذلك.

اإي�شاح  اأمنيًا. تم  اأن يخلق خطراً  �شاأنه  اأكبَر من  الالجئين حقوقًا وا�شتقاللّية  اإذا كان منُح  اأخير، هو ما  �شوؤال 

�شيهدد  هل  الف�شل.  هذا  في  �شابقًا  اأو�شع،  نطاق  على  وال�شكان  الم�شيفة  والمجتمعات  الالجئين  بين  التوترات 

اإ�شدار حقوق العمل لالجئين ال�شوريين �شمن �شياق ارتفاع معدلت البطالة في المجتمعات الم�شيفة هذا التوازن 

اله�ص؟ من ال�شعب الإجابة على هذا ال�شوؤال ب�شكل نهائي. ولكّن، اإحدى النظريات ترى باأن توفير حقوق العمل 

اأعداداً  اأو�شحنا �شابقًا، فاإن  اأي�شًا. كما  الرزق الأردنية المحلية  لالجئين من �شاأنه تخفيف ال�شغط على موارد 

كبيرة من ال�شوريين يعملون ب�شكل غير ر�شمي، وهناك بع�ص الأدلة على “مزاحمة” الالجئين لالأردنيين. وت�شير 

الأدلة الُم�شتقاة من زيارات ميدانية في المفرق اأّن ال�شكان المحليين الأردنيين �شيوافقون على عمل ال�شوريين في 

المناطق القت�شادية لأن هذا من �شاأنه تخفيف المناف�شة ال�شورية في ال�شركات الأردنية. ومع ذلك، فمن الوا�شح 

العامة،  للتوعية  اأن يكون م�شحوبًا بحملة وا�شعة  اإلى  العمل لالجئين �شوف يحتاج  اأّي تحرك لدعم حقوق  اأّن 

ف الجمهور بالفر�ص التي �شتعود على القت�شاد الأردني والأردنيين ب�شكل عام.
ّ
ُتعر

ومن المهم اأي�شًا الإ�شارة اإلى الأدبيات المتزايدة حول ال�شالت المحتملة بين الالجئين والجماعات المتطرفة. 

فبع�ص هذه الأدبيات م�شتمد من اأحداث في لبنان، وبع�شها م�شتمد من درا�شات نظرية )واإن كانت منطقية( عن 

الفر�ص القت�شادية التي تقدمها الجماعات المتطرفة في ظّل ال�شغوط المالية والياأ�ص الذي ي�شعر به الالجئون 

غير القادرين على العمل، رغم التخفي�شات في الم�شاعدات الإن�شانية. وب�شبب التاأثير القوي وال�شلبي لهذه النتائج 

على م�شاألة حماية مثل هذه الجمعيات، يجب اأن يتم اأّي ربط بحذر واأن ي�شتند اإلى اأدلة قوية. ولكن لي�ص ثّمة �شك 

في اأن اأف�شل حماية لالأردن من عدم ال�شتقرار، و�شد التطرف على نطاق اأو�شع، تكمن في تهيئة الظروف لدعم 

الفر�ص ورفع م�شتوى المعي�شة والأمل للجميع. واأف�شل ا�شتراتيجية لتحقيق ذلك �شتكون من خالل ال�شتفادة من 

القوى العاملة بين الالجئين لجذب ال�شتثمارات المطلوبة.

P Collier and A Betts, above n 3 
142
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الخاتمة

دون 
ّ
يج�ش ذاتهم،  اأّنهم، في حد  باعتبار  ال�شوريين،  الالجئين  اأف�شل عن  ت�شّور  بناء  اإمكانّية  الف�شل  اقترح هذا 

فر�شًا جديدة بدًل من اعتبار اأّنهم ُيمّثلون م�شاعب للدول الم�شيفة فقط. كما َبحَث الف�شل مجموعة من الأمثلة 

القائمة،  الخا�شة  المناطق القت�شادية  ال�شناعي على نطاق وا�شع في  ال�شتثمار  لكيفّية تحقيق ذلك؛ ت�شجيع 

وذلك با�شتخدام العمالة الأردنية وال�شورية على حد �شواء بن�شب محددة م�شبقًا. 

لهذا النموذج القدرة على تقليل تكاليف ال�شت�شافة عن طريق زيادة الكتفاء الذاتي لالجئين في �شياق العجز 

ال�شديد في الم�شاعدة الإن�شانية الدولية. وعالوة على ذلك، فاإنه ي�شكل خطوة هاّمة نحو التكّيف القت�شادي المرن 

لالأردن على المدى الطويل من خالل ت�شجيع ال�شتثمار ال�شتراتيجي في المجالت �شعيفِة النمو من القت�شاد، 

وت�شهيل زيادة الإيرادات ال�شريبية. هذه الأفكار لي�شت جديدة تمامًا. فقد ا�شتخدم م�شطلح “التنمية المناطقّية” 

لو�شف عملّية اإدماج الالجئين في اأهداف التنمية القت�شادية للدول بطرق تعزز اكتفاء الالجئين الذاتي اأي�شًا، 

.
143

وهي عملّية لها اأمثلة تاريخّية في ال�شابق

لهذه الفر�شة �شقف زمني، مرتبط بتحديد الم�شتثمرين للفر�ص الت�شويقية الكامنة في تح�شين حالة ال�شت�شافة 

لالجئين. تختفي هذه الفر�شة في حالة عودة الالجئين، وتت�شرر ب�شكل كبير اإذا كان بلد اآخر مثل لبنان ي�شعى 

ل�شتغالل نف�ص الفكرة. وهناك اأي�شًا �شقف زمني متعّلق بالح�شول على الدعم المطلوب من اأطراف خارجية؛ اإذ 

ة بها لمعالجة اأزمة المهاجرين، ويجب اأن تكون نماذج مثل  بداأت ال�شلطات الأوروبية �شياغة �شيا�شات خا�شّ

هذه على قّمة الأفكار المطروحة.

نظراً لطبيعة هذه الفر�شة، وح�شا�شّيتها للوقت، ُيطرح ال�شوؤال: لماذا لم يعمل الأردن، اأو الدول الم�شيفة الأخرى  

ب�شكل اأ�شرع في هذا ال�شياق؟ اإحدى الق�شايا الرئي�شية هي كيفية ت�شّور ومعالجة اإدارة اللجوء. فكما ناق�شنا في 

وقت �شابق، هناك حالة من عدم التوازن بين التزامات الدول الم�شيفة في مقابل الجهات المعنّية الأخرى. اإّن 

�ص في القانون الدولي، اإل اأّن تخفيف العبء عن 
ّ
الحق في طلب اللجوء والتمتع بالحماية �شد الإعادة الق�شرية مكر

كاهل الدول الم�شيفة لي�ص كذلك، وتزداد الم�شكلة عندما ي�شبح الو�شع مزمنًا وطويل الأمد. تدرك الدول الم�شيفة 

جيداً هذا الظلم، وتتردد، على نحو متزايد، في اعتماد مقاربة ترتكز على الحقوق والحريات دون �شمانات كبرى 

اإلى الحاجة  باأنها لن ُتترك وحدها لتدفع فاتورة الأزمة على المدى الطويل. ورداً على ذلك، يدعو هذا الف�شل 

اأكثر  الم�شيفة  الدول  وم�شالح  باحتياجات  البدء  باأّن  ويقترح  اللجوء.  لإدارة  جديدة  وو�شائل  طرق  و�شع  اإلى 

اإيجابية، اأو على الأقل �شرورة الموازنة ب�شكل اأف�شل بين حماية الالجئين وبين الحتياجات ال�شرورّية للدول 

الُم�شيفة. هذا الفارق الب�شيط مهم، اإذ لوحظ في كثير من حالت الالجئين باأن الإفراط في التركيز على الحماية 

يمكن اأن ينحدر ب�شرعة اإلى ما ي�شبه نوعًا من المالكمة بين الدولة الم�شيفة والوكالت الإن�شانية. اإذ، حين يعتبر 

الوحيدة  الأدوات  ا�شتعمال  اإلى  اأخرى،  مرة  يعود كالهما،  تتحقق،  لم  واحتياجاتهما  اأولوّياتهما  باأّن  الطرفان 

التي يملكها: الموارد المالية والنداءات لحماية حقوق الالجئين من جانب الجهات المانحة والوكالت، واإغالق 

الحدود وت�شديد القيود على الالجئين من جانب الدول الم�شيفة. 

الفكرة هنا اأن على الجهات المعنية بالالجئين اأن تو�شع اإطار العمل الحالي “المتمحور حول الحماية” لي�شمل 

�ص المخاطر. اإّن حماية الالجئين في �شكلها التقليدي من الأعلى اإلى الأ�شفل، 
ّ
م�شالح الدولة الم�شيفة التي تتعر

ولكن  الموقف.  هذا  عن  والدفاع  الحفاظ  هي  الالجئين  ل�شوؤون  المتحدة  الأمم  مفو�شية  ودور  حيوي،  اأمر  هي 
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�شبل العي�ص وال�شتقاللية مهمة اأي�شًا، وعلى الجهات المعنية - في مفو�شية �شوؤون الالجئين اأو في غيرها من 

اأنه مرحلة انتقالية  الوكالت - البحث والتقييم واقتراح خيارات في الوقت المنا�شب. يجب اأن ُيفهم ذلك على 

اأكثر ا�شتدامة ل�شت�شافة الالجئين في الوقت الذي يتاأّكد فيه، من تكرار النزوح وطول  �شرورية لتبّني نماذج 

اأمده، اأن الردود التقليدية لم تعد كافية.

ينبغي اأن يكون ال�شوؤال هو كيفية التخفيف من الأزمة ومعالجة المخاطر المرتبطة بها. فاإذا كانت نقطة بداية 

ال�شوابط  الم�شاعدات؟ ما هي  لتقديم  الدولي  المجتمع  �شيقلل هذا من حافز  الم�شيفة، فهل  الدول  هي م�شلحة 

والتنازلت التي يجب اأن توؤخذ بعين العتبار ل�شمان عدم ا�شتغالل الالجئين، ل �شيما في �شياق اأوجه الق�شور 

الج�شيمة في الإطار التنظيمي الدولي ب�شاأن العمال المهاجرين؟ وكيف يمكن معالجة الآثار الأخالقية المترتبة 

على اعتبار ا�شت�شافة الالجئين من م�شالح الدولة؟ باخت�شار، نحتاج اإلى اإيجاد �شمانات قوية كي ل تقوِّ�ص 

العقالنية القت�شادية ال�شرورات الإن�شانية. ولكن ل يمكن اأن تعمل هذه الحلول اأو يكون لها معنى، كما يقترح 

هذا الف�شل في الأردن، اإل حين يكون دعم الجهات الدولية والإن�شانية والحكومية م�شمونًا. ولن يكون التخطيط 

ناجحًا اإل اإذا تّم تجريب حلوٍل جديدة وجريئة ومبتكرة واخُتبرت لدفع النظام الدولي لالجئين خطوة اإلى الأمام 

للخروج من مماطلة اإطار العمل التقليدي.
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P Collier, Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places (2010) 4-5. 144

تتبّنى هذه الورقة المفهوم العاّم المقبول للحرب الأهلّية، كال�شراعات الداخلّية التي ُتوؤّدي اإلى مقتل 1000 �شخ�ص و كثر ب�شبب ال�شراعات في العام، مع ن�شبة ل تقّل عن 5 في المئة من توزيع القتلى بين 

الأطراف.

 Brinkman and Hendrix provide a good overview of conflict trends in: H Brinkman and C Hendrix, ‘Food Insecurity and Conflict Dynamics: 
145

Causal Linkages and Complex Feedbacks’ Stability: International Journal of Security & Development, 2(2) (2013), 1-18
M Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era (2012) 

146

العجز عن تحقيق ال�سالم: فهم ال�سراعات واأ�سباب عدم ال�ستقرار 

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

كيم ويلكين�صون ومي�س عبد العزيز

بالنزاعات بثبات منذ عام 1991، على م�شتوى  المرتبطة  الوفيات  اأعداد  النزاعات وانخف�شت  اأعداد  تناق�شت 

اأ�شبحت  حين  في  حروب(  هيئة  )على  الدول  بين  النزاعات  قّلت  اإذ  النزاعات،  طبيعة  اأي�شًا  اختلفت   .
144

العالم

. ظهر اأي�شًا �شكل جديد من ال�شراعات، 
145

النزاعات )�شمن الدولة ذاتها( هي ال�شكل الأكثر انت�شاراً من الحروب

�شيا�شات  ي�شتخدمون  والذين  دوًل،  يمثلون  الذين ل  الآخرين  والفاعلين  الفاعلين كدول،  بين  ال�شكل  يدمج هذا 

على  ولكن،   .
146

ال�شكان على  ال�شيا�شية  وال�شيطرة  المبا�شرة  ال�شيطرة  لتحقيق  وي�شعون  تجنيد،  كو�شيلة  الهوية 

خالف التجاه العالمي العام، فاإن النزاعات في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تزداد حّدة وكثافة. ففي عام 

اإجمالي الوفيات في المعارك عالميَا؛ لكن وبحلول عام  1989 �شّجلت المنطقة ما ن�شبته 10.9 في المئة من 

2014 فاإن الن�شبة ت�شاعفت اأكثر من 6 مرات )انظر الر�شم البياني رقم 1(. وارتفعت اأعداد الوفيات في المعارك 

منذ عام 2010 على وجه الخ�شو�ص ارتفاعًا ثابتًا، وفي عامي 2013 و 2014 ، كان عدد الوفيات في المعارك 

.
147

في المنطقة ُي�شاوي اأكثر من �شعف عدد الوفيات في المعارك في بقية اأنحاء العالم مجتمعًا

الر�سم البياني رقم 1: اأرقام الوفيات في المعارك في منطقة غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا والعالم، بين عامي 1989- 2014

ُتثار هنا مجموعة من الأ�شئلة المهمة، بما في ذلك ما اإذا كان من الممكن عزل وتحديد العوامل الم�شببة التي 

لالإجابة عن  اأُجريت  التي  البحوث  بين  التوفيق  الف�شل  لل�شراع. يحاول هذا  المتنا�شبة  الدرجة غير  تف�شر هذه 

مثل هذه الأ�شئلة. ويبداأ بتلخي�ص اأربع طرق موؤذية يظهر ال�شراع بها في المنطقة: الموت والمعاناة الإن�شانية 

120000
120000
80000

0

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20000

*** *** ***

40000
60000

الأحمر: اإجمالي الوفيات في المعارك عالميا

البنف�شجي: الوفيات جراء المعارك في جميع اأنحاء العالم با�شتثناء منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا

الأخ�شر: الوفيات جراء المعارك في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا



42www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

Data taken from the UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2015, Uppsala Conflict Data Program, Uppsala University <www.ucdp.uu.se> 
147
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148

 global-peace-index> at 3 November 2015; Fund for Peace, The Fragile States Index <http://fsi.fundforpeace.org/> at 3 November 2015; J
(Goldstone et al.  ‘A Global Model for Forecasting Political Instability’ American Journal of Political Science, 54(1), (2010

Internal Displacement Monitoring Centre, Syria IDP Figures Analysis (2015) 
149
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150
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151

menasource/syria-s-economic-glory-days-are-gone> at 8 August 2015
S Heller, ‘The Cost of Civil War: Syria’s Economy After Four Years of Conflict’, Global Envision, 1 April 2015 <http://www.globalenvision.  

152
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153

The World Bank, ‘Country Overview: Yemen’ <http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview> at 11 August 2015 
154

 ب�شورة نموذجّية، يرتفع م�شتوى الإنفاق الع�شكري 2.2 في المئة في اأثناء الحرب الأهلّية، وُتقلل الحربب الأهلّية من ترتيب البلد في “دليل المخاطر القطرّية الدولي” بالمجمل 7.7 نقاط ) من اأ�شل 100 
155

نقطة(؛ 

World Bank, World Development Report (2011) 64-65
 الم�شدر نف�شه.
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والآثار القت�شادية و “عدوى ال�شراع” وفي�شانه على العالم. ثم يناق�ص بع�شًا من عوامل الخطر الرئي�شية التي 

تم تحديدها، وي�شتك�شف كيفية تفاعلها مع بع�شها البع�ص. ثّمة ُنقطتان ا�شتهاللّيتان هنا. اأوًل، ت�شير النتائج اإلى 

 
148

ة بالمنطقة، ول تظهر في نماذج ال�شراع وعدم ال�شتقرار على ال�شعيد العالمي وجود عوامل محددة مخت�شّ

.وثانيًا، تت�شم التف�شيرات اأحادية ال�شبب للنزاع المدني وظهور عدم ال�شتقرار بالمحدودّية، ومن هنا تنبع اأهمّية 

المقاربات العابرة للتخ�ش�شات.

ال�سراع وال�ستياء الناجم عنه

هناك عدد وجيه من الأ�شباب التي تدعو للقلق ب�شاأن ال�شراع في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. اأبرزها، اأن 

ال�شراعات في المنطقة ت�شبب حجمًا هائاًل من الموت والمعاناة. ت�شبب ال�شراع ال�شوري وحده بوفاة اأكثر من 

. وبخالف 
149

ربع مليون اإن�شان وتهجير اأكثر من 4 ماليين لجئ، فيما نزح اأكثر من 7.5 مليون �شوريًا داخليًا

الخ�شائر الب�شرية فاإن الخ�شائر على �شعيد القت�شادات الوطنية مدمرة. يخف�ص النزاع الأهلي معدل النمو للدولة 

بن�شبة 2.3 في المئة في المتو�شط؛  في نزاع اأهلي تقليدي، يدوم ل�شبع �شنوات، فاإن الدولة ت�شبح عادًة اأفقر بـ 

. وباأخذ �شوريا كمثال، فاإن الأداء القت�شادي خالل العقد الذي �شبق بدء 
150

15 في المئة منها قبل بدء النزاع

ال�شنوي نحو 4.5 في  ال�شراع عام 2011 كان مثيراً لالإعجاب. فبين عامي 2000 و 2010 بلغ معدل النمو 

المئة، بن�شبة ت�شّخم اأقل من 5 في المئة، و�شمحت التوازنات الخارجية الإيجابية بمراكمة 18.2 مليار دولر من 

 مما اأعاد القت�شاد 
152

.  ُيقدر اليوم باأّن حجم القت�شاد ال�شوري قد انخف�ص اإلى الن�شف
151

الحتياطيات الدولية

. وفي حالة اليمن اأي�شًا فاإن ال�شراع الذي 
153

ال�شوري اإلى الو�شع الذي كان عليه خالل �شبعينات القرن الع�شرين

.
154

�شاد المنطقة منذ عام 2011، قد خّف�ص الناتج المحلي الإجمالي بن�شبة 12.7 في المئة 

التحتية، وزيادة  المبا�شر والبنية  الأ�شول  تاأتي على �شكل تدمير  التكاليف  اأّوًل، فاإّن هذه  الداخلي  ال�شعيد  على 

الإنفاق على ال�شحة وال�شرطة والأمن وانخفا�ص الإنتاجية. اإ�شافة لتحويل الأموال المخ�ش�شة ل�شتثمارها في 

فاإّن  . خارجيًا، 
155

بال�شراع ال�شلة  ذات  النفقات  الع�شكرية وغيرها من  النفقات  لتغطية  اجتماعيًا  اأ�شكال مفيدة 

تعطل التجارة وانخفا�ص ال�شتثمار هي التف�شيرات الرئي�شية لفقدان النمو. وجد البنك الدولي باأن قلق الم�شتثمرين 

من المخاطرن في ال�شنة الأولى من الحرب يمكن اأن يقلل التجارة بن�شبة تتراوح بين 12-25 في المئة، وت�شل 

اإلى 40 في المئة للحروب الأهلية الحاّدة )في حالة الحروب التي ي�شل عدد القتلى التراكمي فيها اإلى اأكثر من 

؛ فقد انخف�ص 
157

. للعنف الإرهابي عالقة قوّية مع �شعف ال�شتثمار الأجنبي على وجه الخ�شو�ص
156

األف(  50

. ت�شتمر هذه التاأثيرات 
158

ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر في لبنان بن�شبة 26.6 في المئة بين عامي 2013-2012 
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 الم�شدر نف�شه، �ص65.
157

International Monetary Fund, UNCTAD World Investment Report (2014) 
158

Collier (n 1) 31-37 
159

 Y Chaitani and F Cantu, Beyond governance and conflict: measuring the impact of the neighborhood effect in the Arab region, Economic 
160

and Social Council for Western Asia (October 2014). <http://www.escwa.un.org/divisions/ecri_editor/Download.asp?table_name=ecri_
documents&field_name=id&FileID=272> accessed 3 June 2015

Collier (n 7) 31 
161

 A Wolf, ‘Conflict and cooperation along international waterways’ Water Policy, 1 (1998) 251. 162

طوياًل بعد توقف القتال؛ وي�شتغرق التعافي والعودة اإلى م�شارات النمو الأ�شلية حوالي 14 عامًا من ال�شالم.  

لدول في حالة  المجاورة  الدول  اإذ تخ�شر  الجوار.  اإلى دول  واإن�شانيًا-  – اقت�شاديًا  النزاع  تت�شرب كلفة  ثالثًا، 

�شراع نحو 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي �شنويًا ، وبذلك ت�شل كلفة الحرب على دولة واحدة، وعلى 

. هناك اأي�شا ظاهرة تعرف بـ “عدوى ال�شراع” حيث اإّن وجود 
159

جيرانها، بالمعّدل اإلى 64 مليار دولر اأمريكي

.
160

حرب اأهلية في بلد مجاور يزيد من احتمال اندلع ال�شراع محليًا

واأخيراً، فاإّن الآثار المت�شربة الأخرى، عن ال�شراع، مثل المر�ص والجريمة والتطرف، لها تداعيات دولية. فحالة 

عدم ال�شتقرار، و�شعف �شيادة القانون وعدم القدرة على اإنفاذ القانون يجعل هذه البلدان ُعر�شة لنمّو الجريمة 

في  القوة  واكت�شاب  والتجنيد  التعبئة  على  قدرة  اأكثر  الإجرامية  ال�شبكات  ت�شبح   .
161

المنظم الدولي  والإرهاب 

اأي�شًا فراغ  مثل هذه البيئات، وتجد �شهولة في ال�شتيالء على الأ�شول العامة والموارد. تخلق �شروط ال�شراع 

اأمني يمكن ا�شتغالله من قبل المنظمات المتطرفة. اإّن ال�شغوط القت�شادية المرتبطة بالحرب تعني اأن الجريمة 

اأّنها ُتمّول  اأي�شا ت�شرع نموه. ذلك  اإنها  المنظمة والجماعات الإرهابية ل تتغذى فقط من اقت�شاد ال�شراع، بل 

عملياتها، ب�شكل ح�شري تقريبًا، من الأن�شطة غير الم�شروعة، بما في ذلك ال�شتيالء على موارد الدولة )ال�شناعات 

ال�شتخراجية، وحقول النفط والإنتاج الزراعي( والبتزاز )جباية ال�شرائب والح�شول على الفدية(، بالإ�شافة اإلى 

غ�شيل الأموال وتهريب الب�شر والتجارة غير الم�شروعة )المخدرات والأ�شلحة الخفيفة(. 

ة لل�شراع، وتزايد ن�شبة حدوثها في المنطقة، بالمقارنة مع بقية العالم، يطرح �شوؤاًل مهمًا حول 
ّ
هذه الآثار ال�شار

اإذا كان هناك دوافع تخت�ّص بالمنطقة دون غيرها. فيما يلي �شنناق�ص عوامل الخطر البيئية وال�شيا�شية و  ما 

الخطر على العدالة الجتماعية.

عوامل الخطر البيئية للنزاع المدني وال�سطرابات

تعّد منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا من المناطق ال�شحيحة بالمياه، وغالبية الدول فيها ت�شتورد اأ�شنافًا من 

الغذاء. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن توفير الطاقة غير متكافئ، �شواء داخل المنطقة ككل اأو داخل كل دولة على حدة. 

ما يجعل المنطقة عر�شة ب�شكل خا�ص للنزاع المدني وعدم ال�شتقرار نتيجة العوامل البيئية.

الأمن المائي

ت�شكل المياه م�شدر قلق دائم للدول والمجتمعات في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، وحذر باحثون مثل �شتار 

الحروب،  لم تح�شل مثل هذه  المنطقة.  “حروب مياه” الو�شيكة في  الع�شرين من  القرن  ثمانينات  و�شتول في 

على  وولف،  يجد  لم  اإذ  �شعيفًة.  الدول  بين  وال�شراع  المياه  ندرة  بين  تربط  التي  الإح�شائية  الأدّلة  تزال  ول 

اإثر فح�شه للعنف بين الدول التي ُيفتر�ص اأن تكون م�شاألة المياه فيها محركًا لل�شراع �شوى 7  �شبيل المثال، 

“مناو�شات طفيفة” فقط في القرن الع�شرين، وبالعك�ص، فقد وجد 145 معاهدة متعلقة بالمياه خالل نف�ص الفترة 
. ل يجب اأن يقلل هذا من دور المياه في �شراعات المنطقة، فقد كانت المياه هدفًا و�شالحًا وجائزة، 

162
الزمنية
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 وولف بمحدودّية هذه الدرا�شة، وُيالخظ باأّن “كاّلً من النزاعات الداخلّية، كالنزاع بين الدول اأو اأ�شحاب الم�شالح المختلفة، بالإ�شافة اإلى تلك النزاعات التي تكون فيها المياه و�شيلة، اأو طريقة اأو نتيجة
ّ
 ُيقر

 لل�شراع، هي جميعها ُم�شتثناة”.

Strategic Foresight Group, Water and Violence: Crisis of Survival in the Middle East, (2014) 2 
163

 Repertoires of contention” is a theory developed by Charles Tilly. Gerbaudo applies this theory to the events leading up to the January 25” 
164

Revolution in P Gerbaudo, Tweets and the Streets; Social Media and Contemporary Activism (2012) 52
K Ali, ‘Precursors of the Egyptian Revolution’ DS Bulletin, 43(1) (2012), 21 

165

 الم�شدر نف�شه.
166

S Amin, ‘Egypt’s farmers desperate for clean water’ CNN, 10 November 2010 <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/11/09/egypt. 
167

water.shortage/> at 3 March 2015
K Piper, Revolution of the Thirsty (2012) Places Journal <https://placesjournal.org/article/revolution-of-the-thirsty/#ref_4> at 3 March 2015 

168

 L Wirkus and J Bogardi, ‘The Global Water Crisis – Are Water-related Violent Conflicts Becoming More Likely?’ In Bonn International Center 
169

for Conversion, Monitoring Environment and Security: Integrating concepts and enhancing methodologies

اإ�شافة لكونها دافعًا لال�شطرابات ال�شعبية. يقوم الفاعلون –من غير الدول- باإف�شاد موارد المياه للدول ب�شكل 

متزايد كاإحدى ا�شتراتيجيات النزاع، مثل هجمات حزب العمال الكرد�شتاني )PKK) على ال�شدود التركية الواقعة 

على نهر الفرات. وتقول مجموعة ال�شتب�شار ال�شتراتيجي Strategic Foresight Group اأن المياه �شت�شبح هدفًا 

. ويتفق هذا مع الأمثلة الواردة من العراق و�شوريا، حيث �شعت داع�ص لل�شيطرة 
163

اأكثر جاذبية مع تزايد ندرتها

على م�شادر المياه، اأو ا�شتهدافها.

اآ�شيا و�شمال  للتوّترات الجتماعية على نطاق محلي في عّدة دول في منطقة غرب  اأي�شًا م�شدراً  كانت المياه 

اإفريقيا. وفي حين ُينظر اإلى الثورة الم�شرية على اأنها “ثورة الفي�شبوك”، فاإنها ُيمكن اأن تفهم اأي�شًا على اأنها 

. ويكمن اأحد اأ�شباب ال�شخط ال�شعبي في �شعوبة الو�شول اإلى المياه. دفع 
164

نتيجة للخ�شومات ال�شيا�شية الجارية

العط�ص في تموز/يوليو 2007 ثالثة اآلف مواطن من مدينة برج البرل�ص، في كفر ال�شيخ للنزول اإلى ال�شوارع. 

، بعد اأن تم تخ�شي�ص ح�شتهم من 
165

احتّج المواطنون على انقطاع المياه ال�شالحة لل�شرب عنهم لمدة 20 يومًا

المياه لل�شياح، وتفاقم نق�ص المياه مع نهاية ال�شهر في مناطق اأخرى.

فاجاأت مظاهرات المياه المثقفين والنخب، الذين لم يت�شوروا اأن تكون هناك قطاعات اجتماعية غير القطاعات 

العمالية، قادرًة على الحتجاج. ومع ذلك، فقد واجهوا ما ي�شبه حركة ع�شيان مدني وا�شعة يقودها المزارعون 

والم�شتبعدون اجتماعيًا والمعوزون، والذين حرمتهم الحكومة منذ �شنوات، اأحَد اأب�شط حقوقهم في الحياة: الحق 

.
166

في المياه ال�شالحة لل�شرب. فا�شتنفد العط�ص جميع الو�شائل الأخرى من �شكاوى ومنا�شدات

 في الفترة التي �شبقت ثورة 25 يناير اأ�شبحت المياه م�شاألة �شيا�شية على نحو متزايد. ففي ت�شرين ثاني/نوفمبر 

. فقد كانت 
167

2010 هبطت م�شر تحت خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة باألف متر مكعب �شنويًا للفرد

مياه الجزء الأكبر من �شكان القاهرة، وكثير منهم يعي�شون في ظروف فقيرة في الأحياء غير الر�شمية اأو ما يعرف 

التفاوتات  الترتيب  هذا  وعك�ص   .
168

والنخبة الأثرياء  يعي�ص  حيث  القاهرة  محيط  اإلى  ُتحّول  “الع�شوائيات”،  بـ 

والتباينات الأخرى، مثل الفجوة في الفر�ص القت�شادية والف�شاد على نطاق وا�شع. ما جعل م�شر بالتالي تعي�ص 

على �شفير اأزمة مياه اإ�شافة لكونها على حاّفة ثورة.

وت�شكل ال�شفة الغربية �شاحة اأخرى للنزاعات المحلية على المياه. فمن يعي�شون في المناطق الواقعة على نهاية 

خط الأنابيب يجدون اأنف�شهم تحت رحمة من هم على بداية الخط.  وقد اندلعت النزاعات بين المجتمعات التي 

تملك الماء وتلك التي ل تملكه، وحيث تحدث العديد من حالت �شرقة المياه بطريقة غير م�شروعة. ما يوؤكد �شحة 

ويركو�ص وبوجاردي في مالحظة اأن ال�شراعات على المياه �شتنت�شر على م�شتوى ما دون الدولة، كما ُيوؤّكد �شّحة 

 .
169

تنبوؤهما باأّن اأعمال ال�شغب حول المياه �شتبرز ب�شكل اأكبر في الم�شتقبل

حاولت بع�ص الدول تقليل نقاط ال�شعف هذه ومواجهة الأزمة عن طريق ا�شتيراد المنتجات الغذائية التي ت�شتهلك 

. يقول هكيميان باأن حل “المياه الفترا�شية” قد “لعب دوراً 
170

زراعتها رّيًا مكثفًا )بدل من اإنتاجها باأنف�شهم(
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 T Allan, ‘‘Virtual water’: a long term solution for water short Middle Eastern economies?’ (paper presented at the British Association  
170

(Festival of Science, University of Leeds, 9 September 1997, 1
 H Hakimian, ‘Water Scarcity and Food Imports: An Empirical Investigation of the ‘Virtual Water’ Hypothesis in the MENA Region’, 4; M  

171

(Zeitoun and J Warner, ‘Hydro-hegemony – a framework for analysis of trans-boundary water conflicts’ Water Policy, 8 (2006
 اتبعت دول اأخرى في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، وخ�شو�شًا في الخليج، ا�شتراتيجّية “ال�شتيالء على الأرا�شي”؛ لتاأمين حقوق الإنتاج الزراعي في الدول الأخرى. وهذه ال�شتراتيجّية، على المدى 

172

البعيد، غير فّعالة ن�شبيًا. انظر:

J Sowers.  ‘Water, Energy and Human Insecurity in the Middle East’ Middle East Report, Spring (2015)
International Fund for Agricultural Development, Improving Food Security in Arab Countries, (2009) xii 173

The World Bank, The Grain Chain; Food Security and Managing Wheat Imports in Arab Countries, (2012) 1 
174

L Brown, ‘The New Geopolitics of Food’, Foreign Policy (Online), 25 April 2011 <http://foreignpolicy.com/2011/04/25/the-new-geopolitics- 
175

of-food/> at 5 March 2015
 G Welton, The Impact of Russia’s 2010 Grain Export Ban, GeoWel Research June (2011); Russia ban on grain export begins’ BBC News  

176

(Online) 15 August 2010  http://www.bbc.co.uk/news/business-10977955 at 4 March 2015

. مع ذلك، فال بد من العتراف باأن 
فعاًل في تخفيف، بل وتاأجيل التاأثير ال�شيا�شي الناجم عن ندرة المياه”171

الح�شول على المنتجات في ال�شوق الدولية ل يمكن تحقيقه اإل اإذا كانت الدولة تمتلك القدرة ال�شرائّية المطلوبة. 

اإذاً، قد تكون “المياه الفترا�شية” حاّلً معقوًل على  المدى الق�شير، ولكن اأ�شعار الغذاء متقّلبة بطبيعتها. ويمكن 

.
172

ل�شطرابات الأ�شعار اأن تزعزع ا�شتقرار الدول، كما �شُنناق�ص اأدناه

الأمن الغذائي 

�شة ب�شكل خا�ص لنق�ص الطعام ومعظمها م�شتورٌد للغذاء، 
ّ
اإّن الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا ُمعر

وبالتالي فهي ُعر�شة لتقلبات الأ�شعار الدولية. وُيمكن لأّي تغيير طفيف في اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية اأن يكون له 

اأثر غير متنا�شب على تكلفة المواد الغذائية، وهو ما يوؤثر على الأ�شخا�ص الأ�شد فقراً ب�شكل كبير. ت�شبب ارتفاع 

اأ�شعار الغذاء في عام 2008، باإ�شافة اأربعة ماليين �شخ�ص اإلى اأعداد من يعانون من �شوء التغذية في الدول 

. ي�شف براون ما ي�شميه الجغرافيا ال�شيا�شية الجديدة 
174

 وبدفع 44 مليون من النا�ص اإلى براثن الفقر
173

العربية

للمواد الغذائية:

من  المئة  في   70 اإلى   50 ينفقون  والذين  الكوكب،  وجه  على  اإن�شان  مليار   2 لأفقر  “بالن�شبة 
دخلهم على الغذاء، قد تعني هذه الأ�شعار المرتفعة ا�شطرارهم النتقال من وجبتين في اليوم اإلى 

واحدة. ما يجعل اأولئك القابعين على اأدنى درجات ال�شلم القت�شادي العالمي ُمهّددين بخطر فقدان 

 .
�شيطرتهم تمامًا. ويمكن اأن ي�شاهم هذا – و�شبق له اأن فعل - في الثورات وال�شطرابات”175

 الرو�شية عام 2010 كمثال اآخر، اإذ اأدت الموجة اإلى انخفا�ص مح�شول القمح وارتفاع 
ّ
يمكن النظر اإلى موجة الحر

لحقًا في اأ�شعار الحبوب. ولحماية الم�شتهلكين المحليين والمنتجين، عمدت الحكومة الرو�شية لوقف الت�شدير، 
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هذه الأزمة

توؤكد البحوث على اأن انعدام الأمن الغذائي يزيد من احتمال -وقد يكّثف- اأنواعًا معينة من ال�شراع. وعلى وجه 
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ة حين يت�شبب بارتفاع  وكذلك ال�شراع الطائفي. ووفقًا لبرينكمان وهيندك�ص، فاإّن “غياب الأمن الغذائي –خا�شّ
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اأ�شعار الغذاء – ُيمّثل خطراً ُيمكن اأن ُيوؤّدي اإلى �شراع عنيف”177

الحاّد ُيمكن اأن “ُيقلل من قدرة ال�شكان المت�شررين على اإنهاء حروبهم” لأنه يقلل من الموارد المتاحة للم�شلحين، 

. هناك اأدّلة اأقّل 
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وهو ما ُيمكن اأن يعوق الم�شاركة ال�شيا�شية، ولأن الحرمان الغذائي هو تكتيك لمكافحة التمرد
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اأنور  م�شر عام 1977 بعد خف�ص الدعم على ال�شلع الأ�شا�شية مثل الطحين والزيت باإيعاز من الرئي�ص الراحل 

. ووقعت احتجاجات في عام 2008 في منطقة ببرج 
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ال�شادات، على النحو الذي حدده �شندوق النقد الدولي
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على الم�شتهلك، وخا�شة اأ�شعار المواّد الغذائّية ، يمكن اأن ي�شكل �شببًا رئي�شيًا في التعبئة ال�شعبية الح�شرية. ومن 

رة 
ّ
ُمقر الغذائي-  الأمن  انعدام  اإلى  اأي�شًا يوؤّدي  –ال�شراع  المتبادلة والعك�شية  العالقة  اأن  اأي�شًا مالحظة  المهم 
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ومعروفة جيداً

تتنوع ا�شتجابات الحكومات لنعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك الجهود للتخفيف من تقلبات الأ�شعار، ووفقًا 
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في الحتجاجات واأعمال ال�شغب في الأنظمة ال�شتبدادية، حين ارتفعت موؤ�ّشرات اأ�شعار المواد الغذائية. وبالتالي 
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فاإّن من ال�شروري اإجراء مزيد من البحوث ل�شتخال�ص العالقة الدقيقة بين هذه المتغيرات
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اأمن الطاقة

فقر  اأن نجد حالت  الممكن  الكهربائي. ومن  التيار  وانقطاعات في  نق�شًا  ولبنان  العراق  كّل من م�شر،  ت�شهد 
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التغّير المناخي
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الجتماعية والقت�شادية المختلفة. ولكّن هذه الم�شاومات كانت ُتعاني من عيوب ُبنيوّية كبيرة؛ لأنها تعتمد على 

الهبات المالية للدولة. وفيما ارتفعت اللتزامات القت�شادية للدول في المنطقة، بداأت هذه ال�شفقات بالنهيار. 
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 However some experts were aware of political contestation. For instance in Egypt, there had been an upswing in mobilisation in the years 
203

prior to the Spring
 M Kamrava, ‘The Rise and Fall of Ruling Bargains in the Middle East’ in M Kamrava (ed), Beyond the Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain 

204

in the Middle East (2014) 18
 B Haddad, ‘Business Networks in Syria: The Political Economy of authoritarian Resilience’ (2012); V Perthes, The Political Economy of Syria 

205

(Under Assad (1997
Gelvin (n 40) 7 

206

 لقد اأو�شح الكاتبان باأّن الأنظمة الحاكمة المتجاهلة بالمجمل، تميل اإلى التركيز غير المتكافئ على ال�شكان في المناطق المدينّية، وعلى الجي�ص والطبقات العليا والو�شطى. وكما ناق�شنا في الق�شم المتعّلق 
207

Brinkman and Hendrix (n 2) 7:بالبيئة في هذه الورقة، فاإّن ال�شتجابات الديمقراطّية لل�شلطوّية مختلفة حين تواجه الأزمات كتلك الأزمات المرتبطة بتقّلب الأ�شعار في الأ�شواق العالمّية. انظر

Four or more bordering states with major armed civil or ethnic conflict 
208

 .
204

وكرد على ذلك، قامت الأنظمة بتوظيف الخوف والإكراه، اإلى جانب ف�شح هوام�ص �شّيقة للحريات ال�شيا�شية

مثل هذا ال�شتعداد للتكّيف يف�شر -على الأقل اإلى حد ما- لماذا كانت ال�شلطوية قادرة على ال�شتمرار.

القت�شاد ال�شيا�شي هو اأداة اأخرى مفيدة لفهم متانة ال�شلطوية. فقد حاولت بع�ص الأنظمة ك�شر القطاع الخا�ص 

لأنهم يدركون مدى �شهولة تحول القوة القت�شادية وكيف يمكن اأن تترجم اإلى قوة �شيا�شية. فعلى �شبيل المثال، 

عندما خ�شعت �شوريا لبرامج اللبرلة القت�شادية، فاإّنها فعلت ذلك ب�شكل انتقائي، بحيث لم ي�شعر النظام الَعَلوي 

. وبالمثل في م�شر، ا�شتثمر الجي�ص ب�شكل كبير 
205

الحاكم بالتهديد من مجتمع الأعمال الذي يهيمن عليه ال�شنة

في القت�شاد، وعلى الرغم من اأن ح�شته الدقيقة غير معروفة بدّقة، اإل اأّنه بالتاأكيد �شاحب ال�شلطة الفعلّية. ومن 

المرجح اأن يكون رف�شه لمهاجمة المحتجين هو العامل الحا�شم في قدرة الثوار على الإطاحة بمبارك. ولكن بعد 

انتخاب مر�شي، انتقل الجي�ص من كونه �شلطة الأمر الواقع اإلى ال�شلطة بحكم القانون، وتّوج ذلك بو�شول ال�شي�شي 

اإلى الرئا�شة.

وهما:  ال�شتمرار،  من  ال�شلطوّية  الدول  تمّكنت  لتف�شير  ذاتهما-  بحد  –ناق�شان  تف�شيرين  جليفين  ُي�شيف 

. بال �شك فاإن القوى الغربية دعمت الأنظمة في ال�شرق الأو�شط ب�شبب اأهميتها 
206

التدخل الأجنبي وتوفر الريع

الجيو�شيا�شية وم�شاعدتها في ما ي�شمى الحرب على الإرهاب. في الق�شم التالي، �شنتفح�ص دور الريع في ت�شهيل 

القمع وم�شاهمته في ا�شتمالة ال�شعوب.

نوع النظام والعنف

النموذج  اإّن  كما   .
ال�شيا�شي”207 العنف  على  معقدة  “تاأثيرات  النظام  لنوع  فاإن  وهندريك�ص  برينكمان  بح�شب 

العالمي للتنبوؤ بعدم ال�شتقرار )Global Model for Forecasting Political Instability(، والذي �شاغه غولد�شتون 

 ومقيا�ص 
208

واآخرون، يتاأّلف من اأربعة متغيرات: نوع النظام ووفيات الر�شع، المناطق التي تمزقها ال�شراعات

. ومن بين هذه المتغيرات، ُوجد باأن نوع النظام هو المتغير الأهم 
209

ثنائي للتمييز الذي ُتمار�شه اأو ُتوّجهه الدولة

في التنّبوؤ بظهور عدم ال�شتقرار:

القت�شادية  ال�شمات  معظم  فاإن  العتبار،  بعين  النظام  خ�شائ�ص  توؤخذ  اأن  ما  “وبالفعل، 
ال�شتقرار في  تاأثير كبير على  لها  لي�ص  البلدان  الأخرى في  الثقافية  اأو  وال�شيا�شية والجتماعية 

.
المدى القريب )�شنايدر و ماهوني 1999(”210

كيف تعاملت دول غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا مع الخالفات: ال�ستمالة والإكراه 

مّكن توفر الريع في المنطقة الأنظمَة من محاولة �شراء اأو ا�شتمالة المخالفين والمن�شقين عنها. ُعُرَف النفط بكونه 

اأخرى للريع مثل احتياطيات الغاز وال�شرائب غير المبا�شرة، كالجمارك  اأن هناك موارد  اإل  اأحَد عوامل الريع، 
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Goldstone et al (n 5) 218 
209

 الم�شدر نف�شه.
210

S Alianak, The Transition Towards Revolution and Reform; The Arab Spring Realised? (2014) 165 
211

 من الجدير بالذكر اأّن دول ما بعد الربيع العربي كان لها ا�شتثمرات في المملكة، والتي ُيعتقد باأّنها تمتلك احتياطيات نفطّية كبيرة. انظر:
212

Oil firms step up exploration in Morocco’s Atlantic waters’, Reuters, 18 October 2013 <http://www.reuters.com/article/2013/10/18/’
morocco-energy-idUSL6N0I61NY20131018> at 25 August 2015

Joffé (n 41) 7 
213

L Chomiak and J Entelis, ‘The Making of North Africa’s Intifadas’ Middle East Report , 259 Summer (2011), 11-12 
214

‘Gulf states send forces to Bahrain following protests’, BBC News (Online), 14 March 2011 <http://www.bbc.com/news/world-middle-  
215

<east-12729786
 International Crisis Group, Popular Protest in North Africa and the Middle East (VIII): Bahrain’s Rock Road to Reform, Middle East/North 

216

Africa Report No. 111 28 July (2011) 3
 نف�ص الم�شدر.

217

والعائدات من البنية التحتية )كقناة ال�شوي�ص في م�شر( والتي يمكن و�شفها باأّنها موارد ريعّية. يو�شح األيانك 

اأهمّية النفط مدعوما بالدين في ا�شتقرار الخليج ال�شيا�شي:

اأ�شلوب  قدرة  ب�شبب  العربي[  الربيع  ]من  الخليج  لدول  المتوراثون  والحكام  الممالك  “نجت 
اأو  تنافر  اأّي  يوجد  يكاد  ل   .  .  . الدين  ا�شتخدام  جانب  اإلى  المعار�شين،  تفرقة  على  ال�شتمالة 

ا�شتطاع  حيث  ال�شعوديين،  المواطنين  وقيم  ال�شعودية  المالكة  العائلة  قيم  بين  ُيذكر  تعار�ص 

النظام �شّد الحتياجات القت�شادية لل�شعب ب�شكل اأكثر من منا�شب، بوا�شطة الكّم الهائل من الدعم 

الذي توّفره خزائن النظام، الذي يتمتع بثروة هائلة ناتجة عن عائدات النفط. وكذلك فقد اأ�شهمت 

.
العالقات الوهابية للمملكة في عملّية ال�شتمالة”211

. عزز النظام من 
212

اأّما المغرب، وعلى خالف ال�شعودّية، فقد ا�شتمالت المحتجين بوعود الإ�شالح الديموقراطي

، وهو ما قد ُيف�شر �شبب عدم حلول “الربيع العربي” 
213

�شلطات رئي�ص الوزراء والبرلمان ورفع الحد الأدنى لالأجور

. بالإ�شافة اإلى نهج ال�شتمالة، فاإّن ا�شتخدام الخوف هو تكتيك اآخر ُي�شتخدم للرّد على 
214

على المملكة المغربية

اأمكن  وقد  المزمنة”.  ال�شرعية  “اأزمات  بـ  العربية  الدول   2004 عام  العربية  الب�شرية  التنمية  تقرير  و�شفه  ما 

اأجهزة مخابرات نافذة.  اإفريقيا تمتلك  اآ�شيا و�شمال  العديد من دول منطقة غرب  التخويف، لأن  ا�شتعمال نهج 

على �شبيل المثال، وفي مواجهة الحتجاجات في البحرين عام 2011، وقفت دول الجوار القلقة وب�شرعة خلف 

الحكومة البحرينية. واأر�شلت قوات مجل�ص التعاون الخليجي لتعزيز الحر�ص البحريني، وتكونت من قوة �شعودية 

. وقد بّين 
216

، وتم فر�ص قانون الطوارئ في اليوم التالي
215

تعدادها 1000 ع�شكري و500 �شرطي من الإمارات

تقرير مجموعة الأزمات الدولية في تموز/يوليو 2011 تداعيات ذلك:

“في �شباط/ فبراير واآذار/ مار�ص 2011، �شهدت البحرين احتجاجات جماهيرية �شلمية اأعقبها 
المارة.  اأو  المتظاهرين  من  معظمهم  قتياًل،   30 من  اأكثر  موؤلمة:  ح�شيلة  خّلف  ما  وح�شي،  قمع 

�شدرت اأحكام بال�شجن لفترات طويلة على قادة المعار�شة البارزين، بما في ذلك ثمانية اأ�شخا�ص 

اأثناء  الأقل  على  معتقلين   4 ُقتل  ال�شجون.  في  اآخرون  مئات  وقبع  الموؤّبد.  بال�شجن  عليهم  ُحكم 

محاكمات  في  الطبية،  الكوادر  لبع�ص  ة  خا�شّ اأمنّية  محاكمات  وُعقدت  التعذيب.  جراء  العتقال 

تفتقر اإلى اأي �شكل من اأ�شكال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. . . وُترك البرلمان دون معار�شة 

.
اإ�شافة لإجراءات اأخرى كثيرة”217

اإفريقيا من  و�شمال  اآ�شيا  الأنظمة في غرب  مّكن  ما  وال�شتمالة هو  الإكراه  المزيج من  اأّن هذا  يبدو   في حين 

المفرط على  العتماد  – فاإن  النطاق  وا�شعة  والحتجاجات  التمرد  بمنع  لمعظمها  المزيج  – �شمح هذا  البقاء 

القوة جاء بنتائج غير متوقعة. فقد �شاهمت الأجهزة الأمنية التي ا�شتند اإليها النظام الم�شري لمنع احتجاجات، 

اأ�شبحت  الأمنية  الأجهزة  لأن  النظام.  ع�شكرة  في   ،2011 عام  الثاني  يناير/كانون  في  وقع  الذي  النوع  من 

. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن 
كبيرة بحيث “قّو�شت قدرة الحكومة على قيا�ص الراأي العام والرد ب�شكل منا�شب”218
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 Robert Springborg, paraphrased by J Sowers ‘Egypt in Transformation’ in J Sowers and C Toensing (eds), The Journey to Tahrir: Revolution, 218

Protest, and Social Change in Egypt (2012) 5
L Ryzova, The Battle of Muhammad Mahmud Street: Teargas, Hair Gel and Tramadol (2011) Jadaliyya <http://www.jadaliyya.com/pages/ 

219

index/3312/the-battle-of-muhammad-mahmud-street_teargas-hair-> at 10 August 2015
 Human Rights Watch, Syria: Government Crackdown Leads to Protester Deaths: Authorities Should Halt Use of Excessive Force on Protesters 

220

(2011) 21 March <https://www.hrw.org/news/2011/03/21/syria-government-crackdown-leads-protester-deaths> at July 31 2015
L Sadiki, ‘Syria: the revenge of Hama, 30 years on’, Al Jazeera, 3 February 2012, <http://www.aljazeera.com/indepth/  

221

opinion/2012/02/20122382325175537.html>
(D Moïsi, ‘The Clash of Emotions’ Foreign Affairs, January/February (2007 

222

E Goldstein, ‘Before the Arab Spring, the Unseen Thaw’ in Human Rights Watch (ed), World Report 2012: Events of 2011 (2012) 
223

 J Foran, ‘Taking Power, Re-Making Power: The Threads of the Cultures of Resistance behind the Arab Spring’ in The Evolving Ruling Bargain 
224

 in the Middle East, Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, Summary
Report No. 9 (2013), 5

K Ali, ‘Precursors of the Egyptian Revolution’ DS Bulletin, 43(1) (2012), 22 
225

 BBC News, ‘Egypt police jailed over 2010 death of Khaled Said’ 3 March 2014 <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26416964> 
226

at 2 August 2015
L Herrera, “V for Vendetta”: The Other Face of Egypt’s Youth Movement (2011) <http://www.jadaliyya.com/pages/index/1723/v-for-  

227

 vendetta_the-other-face-of-egypts-youth-move> at 2 August 2015; A Ali and D El-Sharnouby, ‘Distorting Digital Citizenship: Khaled Said,
Facebook, and Egypt’s Streets’ in L Herrera (ed), Wired Citizenship: Youth Learning and Activism in the Middle East (2014), 93

بع�ص قطاعات ال�شكان، وب�شبب التفاعالت المتكررة مع الأجهزة الأمنية، تعّلموا جيداً كيفية قتالهم. وعلى �شبيل 

المثال، فاإن مجموعات م�شجعي كرة القدم “الألترا�ص”، التي واجهت الأمن الم�شري بانتظام، كانت قادرة على 

.
219

خو�ص المعارك؛ وتقريبًا على قدم الم�شاواة مع قوات الأمن

 اأو المفرط اإلى 
ّ
واأخيراً، فاإن ا�شتخدام القوة للردع يحمل في داخله نقطة �شعف قاتلة، فقد ُيوؤّدي القمع الم�شتمر

ت�شاعد ال�شتياء، وعند الو�شول اإلى عتبة معينة، فاإن ذلك قد يوؤدي تاأجيج ال�شطرابات المدنية ب�شكل اأو�شع. 

مثاٌل  الجمل”،  “معركة  با�شم  يعرف  اأ�شبح  ما  في  م�شر،  في  المتظاهرين  �شد  البلطجية  توظيف  قرار  لعّل  و 

وا�شح على ذلك، كما اإّن اعتقال الأ�شد لالأطفال الم�شتبه في كتابتهم عبارات مناه�شة للنظام على الجدران في 

. بل، ويعزو البع�ص النتفا�شة 
220

درعا والإ�شاءة لهم، وال�شتخدام المفرط للقوة �شد المتظاهرين، هو مثال اآخر

.
ال�شورية الأخيرة اإلى كونها “انتقامًا لما وقع في حماة”221

كرامة الإن�سان والعدالة الجتماعية: عوامل الخطر

 
تعتبر احتجاجات الربيع العربي رف�شًا، وا�شع النطاق، على ما و�شفه دومينيك موايزي، بـ “ثقافة الإذلل”222

اإلى و�شف غيره من الباحثين لالنتفا�شات الالحقة بـ  اأدى هذا   .
223

ورمزاً لتطلعات ال�شكان للكرامة الإن�شانية

“اأنواع جديدة من التجارب التقدمية”، مما ي�شير اإلى اأنها قد ُينظر اإليها على اأنها ثورات للعدالة الجتماعية، و 
. �شحيٌح اأّن الثورات لم يكن لها طبيعية اأيدولوجية، اإذ اإّنها، اإلى حد 

اليومية”224 “وتعبير �شعبي عن م�شالحهم 
كبير، كانت عابرة للجماعات الدينية والعرقية والُعْمرية. 

وعالوة على ذلك، فاإّن هناك عدة عوامل مرتبطة بالعدالة الجتماعية يمكن مالحظة دورها في اإطالق الثورات. 

. تم ا�شتهداف �شعيد 
225

اأدى مقتل خالد �شعيد -28 عامًا- اإثر تعذيب ال�شرطة الم�شرية اإلى النداء من اأجل التغيير

جراء  اختنق  باأنه  ال�شرطة  واّدعت  المخدرات،  ُتتاجر  وهي  ال�شرطة  ُيظهر  الإنترنت  على  فيديو  مقطع  ن�شر  لأنه 

محاولته ابتالع مخدرات كانت بحوزته. وقد ظهر لحقًا كذب هذا الت�شريح، بعد اأن اأظهرت ال�شور اآثار ال�شرب 

�ُشميت  التوا�شل الجتماعي في�شبوك  ال�شعبي لإن�شاء �شفحة على موقع  الغ�شب  اأّدى   .
226

على وجه خالد �شعيد

. وفي �شوريا تحول الطفل 
227

للتحرك النظام، والدعوة  للغ�شب �شد  اإلى منبر  �شعيد” والتي تحولت  “كلنا خالد 
؛ واأُن�شئت �شفحة مماثلة حملت ا�شم “كلنا ال�شهيد الطفل حمزة 

228
حمزة الخطيب -13 عامًا- اإلى �شهيد للثورة

علي الخطيب” ورفع المتظاهرون �شوره في الم�شيرات.
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L Stack, ‘Video of Tortured Boy’s Corpse Deepens Anger in Syria’ The New York Times, May 30 2011 <http://www.nytimes.com/2011/05/31/ 
228

world/middleeast/31syria.html> at 3 August 2015
Cited in Whitaker, above n 56, 165 

229

Fearon and Laitin (n 52) 26 
230

 نف�ص الم�شدر.
231

Whitaker (n 56) 10 
232

World Bank (n 12) 6-7 
233

 Cited in C Lozada, ‘Do corrupt governments breed violence; review of “Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security’,  
234

The Washington Post (Online), 16 January 2015 <http://www.washingtonpost.com/news/book-party/wp/2015/01/16/does-a-corrupt-
government-breed-political-violence/>

وجدت اأحداٌث مثل وفاة خالد وحمزة �شدى لدى ال�شباب لأنها ظهرت كتعبير مكّثف ومخت�شر لل�شعوبات التي 

اإّن نق�ص الفر�ص القت�شادية، والقيود  تواجهها في المنطقة: وح�شية ال�شرطة، والف�شاد وانعدام ال�شفافية. كما 

المرتبطة بالحركة الجتماعية كانت مناطق اهتمام م�شتركة اأخرى.  يتطلب الزواج، على �شبيل المثال، راأ�ص مال؛ 

ولهذا فاإن ارتفاع معدلت البطالة قد اأّدى اإلى ارتفاع متو�شط عمر الزواج. اأ�شف اإلى ذلك الإحباَط من كون اأولئك 

 – ”229
الذين يمتلكون “الوا�شطة” - “يمكن القول اأنها العملة الأكثر قيمة في الكثير من مناطق ال�شرق الأو�شط

ي�شتطيعون التقدم ب�شكل اأ�شرع واأ�شهل.

انتهاكات حقوق الإن�سان: هل هي موؤ�سر تنّبوؤي لل�سراع؟

اأ�شارت بع�ص البحوث اإلى وجود عالقة اإح�شائية بين انتهاكات حقوق الإن�شان وبداية ال�شراع. ووجد الباحثان 

الحكومي فيما  الأداء  اإلى عام 1994، كان  الفترة ما بين عام 1976  الأقل، في  “على  باأنه  فيارون وليتين 

يتعّلق بحقوق الإن�شان في العام ال�شابق موؤ�شراً تنّبوؤّيًا قويًا ن�شبيًا على احتمال اندلع الحرب الأهلية في العام 

. غير اأنهما يعترفان باأن بع�ص هذه التاأثيرات قد ل تكون اأ�شبابًا مبا�شرة، واأن هذا المعيار قد ُي�شير، 
التالي”230

. لذلك ل بد من المزيد من البحوث، قبل اأن يتم تاأكيد 
231

د
ّ
بن�شبة منخف�شة، اإلى احتمال ظهور اأ�شكال من التمر

وجود ارتباط وا�شح.

الف�ساد: “مليون مبارك في م�سر”232

موؤذية،  اآثار  “له  اإفريقيا-  و�شمال  اآ�شيا  غرب  في  للدول  م�شتركة  �شمة   - الف�شاد  باأّن  الدولي  البنك  وجد 

والأعراف  الوطنية  الموؤ�ش�شات  المظالم، وتقوي�ص فعالية  تاأجيج  العنف من خالل  وب�شكل م�شاعف على خطر 

. يوؤّثر الف�شاد في الطبقات الدنيا ب�شكل اأكبر، ويوؤثر ب�شكل غير متنا�شب على الفقراء لأن مواردهم 
الجتماعية”233

المالّية قليلة؛ ولكّن عليهم اأن يدفعوا الر�شاوي. ذكر ت�شاي�ص باأن الربيع العربي بمثابة “انتفا�شة جماهيرية �شد 

. لم يكن مبارك وحده في م�شر، ولكن ح�شور اأبناءه اأي�شا اأثار غ�شب النا�ص:
ممار�شات ال�شرقة”234

 مبارك، عالء )رجل الأعمال الفاح�ص الثراء( وجمال )والذي كان 
ّ
“ينظر كثير من الم�شريين لبني

ُيعّد لخالفة والده في الحكم( كركائز اأ�شا�شية لالإدارة ال�شتبدادية والفا�شدة التي عززت التحالف 

.
مع رجال الأعمال فاح�شي الثراء، على ح�شاب فقراء الأمة والمحرومين”235

في تون�ص، قام الرئي�ص ال�شابق زين العابدين بن علي وعائلته ورفاقه بهذا الدور. وا�شتفاد هوؤلء ب�شكل كبير 

من تدّخالت الدولة والقيود التي تفر�شها، لال�شتفادة على ح�شاب القطاع الخا�ص وعلى ح�شاب القت�شاد ككل. 

ت�شاعد الغ�شب عندما بّينت برقيات ويكيليك�ص اأنماط الحياَة المترفة والفا�شدة من زمرة بن علي التي اأ�شبحت 

معروفًة في ال�شارع با�شم “العائلة”.
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 H Hendawi and S El Deeb, ‘Alaa And Gamal Mubarak, Sons of Ousted Egyptian President, Freed From Prison’, The World Post (Online), 27 
235

March 2015 <http://www.huffingtonpost.com/2015/01/26/alaa-mubarak-gamal-mubarak_n_6544886.html>
Collier, above n 1, 121-140; Collier, Hoeffler and Rohner ‘Beyond Greed and Grievance: Feasibility and Civil War’ (2006) 

236

Goldstone et al (n 5) 201 
237

 F Stewart, ‘Horizontal inequalities and conflict: An Introduction and some hypotheses’ in F Stewart (ed), Horizontal Inequalities and Conflict 
238

(2008), 3
 M Sissons and A Al-Saiedi, A Bitter Legacy: Lessons of De-Ba’athification in Iraq, International Center for Transitional Justice, ICTJ (2013) 9 

239

<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Iraq-De-Baathification-2013-ENG.pdf; =Eric Stover>
 What experts argue to be a prerequisite for a social covenant, or a society-to-society agreement see S Kaplan and M Freeman, ‘Beating ISIL: 240

Without identity, Iraqis have no will’, Al Jazeera, 26 July 2015 <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/beating-isil-identity-
iraqis-150722133656336.html>

التعددية وانعدام الم�ساواة اأفقيًا

وعدم  المدني  بال�شراع  وا�شع،  نطاق  على  ترتبط،  الطائفية  النق�شامات  وباأن  الباحثين  بع�ص  يرى  حين  في 

. فقد اأظهرت نتائج بحث فيرون وليتين باأن غالبية المجتمعات 
236

ال�شتقرار ، فاإن الأدلة على ذلك لي�شت قاطعة

ذات التعددية العرقية والدينية هي مجتمعات م�شالمة. واأيده في هذا الطرح “غولد�شتون واآخرون”.

لعدم  للخطر هي عر�شة  وتجعلها عر�شة  الأقليات  �شد  تميزاً  تمار�ص حكوماتها  التي  الدول  باأن  نرى  وبينما 

. من الموؤكد باأّن ال�شراعات 
237

ال�شتقرار ال�شيا�شي، فاإّن هذا المعيار لم يتمّكن من النجاح لدخول نموذج التنبوؤ

من  العديد  وهناك  وطائفية،  اإثنية  على خطوط  م�شتعلة  تكون  ما  غالبًا  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  منطقة غرب  في 

الم�شاواة القت�شادية  اأي عدم  اأفقيًا؛  الم�شاواة  انعدام  اإلى  ال�شيا�شيون �شيا�شات قادت  التي طبق فيها  الحالت 

النق�شامات  اأنه ل وجود لهذه  التف�شيرات هو  اأحد   .
238

فة ثقافيًا
ّ
الُمعر الجماعات  وال�شيا�شية بين  والجتماعية 

فعليًا، ولكن ال�شيا�شات التمييزية الطائفية بطبيعتها، توؤدي اإلى ال�شراع وعدم ال�شتقرار.

ربما ل �شبيل ل�شرب مثال اأكثر قوة للتاأثير ال�شار لعدم الم�شاواة الأفقية مما كان عليه الحال في العراق. فعملية 

اجتثاث حزب البعث الفا�شلة، والتي اأدت اإلى تفكيك جهاز الدولة من خالل حظر اأع�شاء حزب البعث من الجهاز 

. ولعّل اأكبر الأ�شرار الناجم عن اجتثاث البعث قد تمّثلت في العدد الكبير من 
239

البيروقراطي، ُموّثقة ب�شكل جّيد

لحركة  الأ�شا�شّية  الماّدة  اأ�شبحوا هم  والذين  الخدمة،  ت�شريحهم من  تّم  الذين  والم�شلحين،  المدربين  العراقيين 

التمرد والإرهاب. غذى رئي�ص الوزراء العراقي ال�شابق نوري المالكي هذه النزعات، وبدًل من العمل على �شياغة 

، قام بالنتقام من ال�شكان ال�شنة وحّملهم م�شوؤولية اأهوال العراق زمن �شدام ح�شين. وربط 
240

عقد اجتماعي قوي

بع�ص الباحثين بين هذه الأحداث وولدة داع�ص، وجادل اأبو هنية واأبو رمان باأن طائفية المالكي كانت وا�شحة 

في ا�شتخدام القوة لوقف الحتجاجات ال�شنية والعت�شامات، وظهر ذلك على �شبيل المثال، في منطقة الحويجة 

عام 2013. اأثارت مثل هذه الأفعال العنيفة الطائفتين ال�شنية وال�شيعية، ودفعتهم اإلى تبّني �شرديات طائفية 

و�شّيقت من م�شاحة المعار�شة ال�شلمية، ما �شاعد، في نهاية المطاف، داع�ص على تجنيد المقاتلين.

و  الع�شيرة  باأن  يعتبرون  الباحثين  اأن بع�ص  اإل  اأنه �شراع طائفي،  ب�شكل عام على  �شوريا  ال�شراع في  ُي�شّور 

. وافتر�ص اآخرون باأن الأ�شد لعب ورقة الطائفية 
241

القرابة، اأو ما يعرف بـ “الع�شبية” هي اأكثر اأهمّية من الطائفة

 .
242

دين على اأّنهم لي�شوا اأ�شحاب مظالم �شيا�شية م�شروعة
ّ
في محاولة لنزع ال�شرعّية عن الثّوار وت�شوير المتمر

كال الفترا�شين �شحيح اإلى حد ما. بداأت الحرب الأهلية بالتاأكيد على اأنها ثورة، بدون عنا�شر طائفية بقدر ما 

كانت انتفا�شة �شد نظام الأ�شد. وفي حين ُتقدم الطائفية �شردّية جذابة، يجب على المحللين مراعاة األ تحجب 

الطائفية العوامل الأخرى التي �شاهمت في ال�شراع.
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E Hokayem, Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant (2013) 32 
241

H Abu Hanieh and M Abu Rumman, The Islamic State Organization: The Sunni Crisis and the Struggle of Global Jihadism (2015) 162 
242

K Holsti, The State, War and the State of War (1996) 107-108 
243

 نف�ص الم�شدر، 87، 97.
244

 نف�ص الم�شدر، 108-107.
245

Berghof Foundation, Legitimacy  in fragile post-conflict situations  – why it matters for  peacebuilding and  conflict transformation 
246

دول �سعيفة وحكم �سيء

وجدت عدد من البحوث �شلة بين �شوء الحكم وال�شراع المدني. على �شبيل المثال، ُي�شير هولت�شي اإلى اأن الدول 

الراأ�شية  ال�شرعية  . تعني 
243

الراأ�شية والأفقية معر�شة لخطر اختبار ال�شراعات المدنية ال�شرعية  اإلى  التي تفتقر 

عدم الت�شال بين ال�شكان والموؤ�ش�شات ال�شيا�شية والأنظمة؛ فاإذا كان ُينظر اإلى الأنظمة على اأنها تمثل المجتمع، 

بع�شهم  مع  والجماعات  الأفراد  يتعامل  كيف  الأفقية  ال�شرعية  تعني  فيما  عالية.  تكون  الراأ�شية  ال�شرعية  فاإن 

والمجتمعات  الجماعات  بين  متبادل  وت�شامح  قبول  هناك  يكون  حين  عالية  الأفقية  ال�شرعية  تكون  البع�ص، 

.
244

المحلية في الكيان ال�شيا�شي

 اإذا افتقدت الدول، اأّيًا كان �شكلها اأو بنيتها، اإلى ال�شرعية الراأ�شية والأفقية، واإذا كانت ُبنية ال�شلطة وراثّية  في 

المقام الأول، فاإنها �شتكون �شعيفة. قد تبدو وكاأنها دول من الخارج... لكنها تفتقر اإلى “فكرة” واحدة للدولة 

فاإّن  الداخل،  من  الجماعات.  هذه  ووجدان  ولءات  فيها  وتتالقى  داخلها،  المختلفة  المجتمعات  حولها  تجمع 

بين  العالقات  اأو  والعداوات   ل وطني، 
ّ
الحكم محلي اأجوفًا وفارغًا” اإلى حد كبير، حيث  “كيانًا  الدولة ت�شبح 

.
245

الجماعات والدولة تهدد باندلع الحروب الأهلية وحمامات الدم الطائفية وحروب النف�شال

ويمكن لهذه الدول اأن  تمتلك و�شائل قوية - كالجيو�ص القوية التي تلجاأ اإلى تدابير �شلطوية - ولكنها �شتبقى 

فاإن  بيرغوف  موؤ�ش�شة  عن  �شادر  تقرير  يو�شح  وكما  ال�شرعية.  اإلى  تفتقر  لأنها  الأهلية  الحرب  لخطر  ُعر�شة 

. ويرتبط �شوء الإدارة على نطاق اأو�شع بال�شراع 
“فقدان ال�شرعية... هو اأحد العنا�شر الرئي�شية له�شا�شة الدولة”246

القت�شادي.  بالنمو  لعالقته  نظراً  ولكن  وال�شرعية،  الحكم  �شوء  بين  العالقة  ب�شبب  فقط  لي�ص  ال�شتقرار،  وعدم 

. يحدد 
247

ونظراً للعالقة بين �شوء الحكم ون�شوب ال�شراعات، فاإّن الحكم الر�شيد يوؤّدي اإلى تقليل احتمالّية ال�شراع

نياغرد و هيرغ اأن الجوانب غير الر�شمية للحكم الر�شيد ل تقل اأهمية عن موؤ�ش�شاته الر�شمية من حيث منع ن�شوب 

ال�شراعات.

عوامل الخطر القت�سادية في حالت ال�سراع وعدم ال�ستقرار

الم�شاواة،  وانعدام  البطالة  اإفريقيا بمعدلت مرتفعة من  اآ�شيا و�شمال  اقت�شاديات منطقة غرب  ات�شمت  لطالما 

بالإ�شافة اإلى �شعف القطاع الخا�ص. وحتى دول الخليج، والتي تتمتع بناتج محلي اإجمالي ينتمي اإلى فئة اأعلى 

المعدلت في العالم، لم تتمكن من الخروج من ما يبدو اأنه التجاه القت�شادي ال�شائد في الإقليم. الأهم من ذلك، 

اأّن المنطقة  ت�شهد عدداً من التناق�شات ال�شارخة في م�شتويات الرفاه القت�شادي والزدهار. يمكن اأن تعزى 

هذه التناق�شات اإلى اختالف من الثروات والموارد واختالف م�شتويات فعالّية ال�شيا�شات. في بع�ص الحالت 

اأنه ت�شبب باإ�شالحات جزئية في اأخرى، وبالتالي  اأهلية، في حين  اإلى حروب  دفع التدهور القت�شادي الدوَل 

فاإّنها تجّنبت اأو اأّجلت ال�شطرابات. ولكن، حتى تلك التي تمكنت من تاأجيل ال�شراع بنجاح، فاإنها ت�شعر بالآثار 

القت�شادية المترتبة على عدم ال�شتقرار في دول الجوار، ما يجعل العالقة بين ال�شيا�شات القت�شادية والأداء 

وال�شراع  مفتاحًا من اأجل تح�شين التكّيف المرن.
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 The World Bank (n 12); Poverty in Somalia, Finance Maps of the World <http://finance.mapsofworld.com/economy/somalia/poverty.html> 

251

at 3 September 2015
 �شحيٌح اأّن ظاهرة الفقر قد تفاقمت في هذا الجزء من العالم ب�شبب عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي، فاإّن موؤ�ّشرات الفقر المقلقة كانت �شابقة على النتفا�شات وال�شراعات.
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مخاطر مزدوجة: الدخل و “اأفخاخ ال�سراع”

ل �شّك باأّن ال�شراعات مكلفة؛ ذلك لأن ال�شراع يعيُق النمو القت�شادي ويزدهر  �شمن ظروف �شعف النمو على 

حد �شواء. وبالتالي فاإن النمو يعزز التكّيف المرن، ولكن لي�ص فقط النمو بالمعنى المجرد، من ينمو؟ ومن ينمو 

 مهّم.
ٌ
بالن�شبة لمن؟ اأمر

لفهم العالقة بين النمو وال�شراع ب�شكل كامل، من المهم �شرح كيفية ا�شتجابة النمو القت�شادي لل�شراع. لل�شراع  

ال�شراع  فاإّن حالة  الحروب،  لتمويل  المبا�شرة  التكاليف  اإلى جانب  للبلد.  القت�شادي  الم�شار  تاأثير وا�شح في 

التنويع  وُتعيق  والتجارة  ال�شتثمار  وُتقلل من  والثقافي(،  والب�شري  )الماّدي  المال  راأ�ص  ُتدمر  ال�شتقرار  وعدم 

الفقر،  التمرد لأّنه يزيد من معدلت  التي ت�شّجع على  الظروف القت�شادية  ُيفاقم  ال�شراع  اإّن  القت�شادي. كما 

النمو  �شعف  فاإّن  الوقت  نف�ص  في   .
248

المجاورة البلدان  ا�شتقرار  وزعزعة  الأموال،  روؤو�ص  هروب  في  ويت�شبب 

، مما  يخلق عالقة متبادلة وخطيرة.
249

والأداء القت�شادي يدفعان ال�شراع ويغّذيانه

الفقر وانعدام الم�ساواة  وتهديد ال�ستقرار

اإّن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا لي�ص منخف�شا وفقا للمعايير 

م�شطنعٌة  الأرقام  هذه  فاإن  ذلك  ومع   .
250

 2012 عام  اأمريكيا  دولراً   6478 المتو�شط  في  بلغ  حيث  الدولية، 

حد  اإلى  المعدل  ترفع  المنطقة  في  للنفط  المنتجة  الدول  لقت�شاديات  ال�شتثنائية  الثروة  اإن  اإذ  كبير.  حد  اإلى 

. ففي اليمن وال�شومال على �شبيل المثال، واللتان تتواجدان في اأ�شفل قائمة الدخل، نجد باأّن نحو ن�شف 
251

كبير

. كما اإّن الفقر ل يزال �شائداً اأي�شًا في 
252

ال�شكان يعي�شون تحت خط الفقر البالغ 1.25 دولر اأمريكي في اليوم

. 26 في المئة من �شكان م�شر و 14 في المئة من �شكان الأردن 
253

القت�شاديات ذات الدخل المتو�شط في المنطقة

. وهذا يك�شف عن تهديد مزدوج. اأوًل: يرتبط انخفا�ص 
254

يعي�شون تحت خط الفقر في مرحلة ما خالل هذا العام

. وجد بحث فيرون و ليتين حول الظروف 
255

م�شتوى الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع خطر اندلع حرب اأهلية

التي تدعم التمرد،  باأن ارتفاع ن�شيب الفرد ال�شنوّي بـ1000 دولر ُيقلل من مخاطر ال�شراع بن�شبة 35 في المئة 

. تو�شل كولير اإلى ا�شتنتاجات مماثلة، ووجد اأن انخفا�ص نقطة مئوية من معدل نمو ن�شيب 
256

في اأي �شنة معينة

.
257

الفرد من الدخل يزيد من مخاطر ال�شراع بما يعادل نقطة مئوية واحدة

فالفقر  خا�ص.  نحو  على   
ّ
�شار فقر  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  في  الموجود  الن�شبي  الفقر  اإّن  ثانيًا،   

ة في �شياق انعدام الم�شاواة، ُي�شكل دافعًا لن�شوب  المطلق )الحرمان من الحتياجات الإن�شانية الأ�شا�شية(،بخا�شّ

ال�شراعات. هناك اأي�شًا اأدلة على اأّن انعدام الم�شاواة في الدخل يوؤدي اإلى خلل في الوظائف الجتماعية، واأّن 

. في منطقة غرب 
258

المجتمعات الأقل م�شاواًة ُتحقق م�شتوى اأداء اأ�شواأ في مجالت ال�شحة والتعليم والرفاه العام
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P Collier, ‘Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy’ University of Oxford (2006), 6 
257

R Wilkinson and K Picket, ‘The Spirit Level: Why Equal Societies Almost Always Do Better’ (2009) 
258

Jcube, Anywawu, and Hauske (n 107) 10 
259

 امل�شدر نف�شه.
260

C Issawi cited in The Economic and Social Foundations in the Middle East (1970) 
261

A Malik and B Awadallah, The Economics of the Arab Spring, Centre for the Study of African Economies (2011) 5 
262

 R Shediac, S Bohsali, and H Samman, The Bedrock of Society: Understanding and Growing the MENA region’s Middle Class, Booz and  
263

Company (2013) 11
Malik and Awadallah (n 119) 7 

264

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، فاإّن ح�شة الدخل التي يحوزها اأفقر 20 في المئة من ال�شكان �شئيلٌة وتبلغ 6.8 في المئة 

. وبالتالي فاإن الحّد من 
260

، مع متو�شط تفاوت في دخل يبلغ 38.2 في المئة للمنطقة ككل
259

من مجموع الدخل

عدم الم�شاواة والفقر مهّم في حد ذاته، ومهّم اأي�شًا كو�شيلة للحد من عدم ال�شتقرار.

كبيرة  قّوة  الو�شطى  الطبقة  تعّد  الو�شطى.  الطبقة  تقل�ص  في  يتمّثل  الم�شاواة  لنعدام  الإ�شافّية  الآثار  اأحد  اإّن 

اإل ن�شبة 2 في  اإفريقيا ل تمّثل  اآ�شيا و�شمال  اأي مجتمع، ولكّن الطبقة الو�شطى في منطقة غرب  لال�شتقرار في 

الميل  باأّن وجود طبقة و�شطى جّيدة ُيحافظ على  العالمية. بع�ص الفترا�شات ترى  الو�شطى  الطبقة  المئة من 

نحو الديمقراطية ال�شرورّية للتنمية القت�شادية وال�شيا�شية، فيما ين�شاأ ال�شراع عندما تكون هذا الطبقة �شغيرة 

الأ�شا�ص  تملك  ل  المنطقة  كون  من  ينبع  الديمقراطية  �شعف  باأّن  اآخرون  ويرى  الميل.  هذه  على  للحفاظ  جداً 

، مما يجردها من الوظائف الوقائية التي يبدو اأن الديموقراطية تمنحها 
261

القت�شادي والجتماعي الالزم لها

للدول ذات الدخل المتو�شط.

القطاع الخا�ص ال�سعيف

ف�شلت الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، الغنية والفقيرة منها، في تطوير قطاع خا�ص م�شتقّل وقادٍر 

. وتمّثل الم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة الحجم 25 في المئة فقط 
262

على المناف�شة ومتكامٍل مع الأ�شواق العالمية

من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية ال�شعودية، و 33 في المئة في م�شر، مقارنًة بم�شاهمتها بن�شبة 

. وغالبًا ما ُي�شاد بالقطاع 
263

اأكبر من الن�شف في الناتج المحلي الإجمالي لكّل من الوليات المتحدة واألمانيا

الخا�ص لدوره في اإطالق طاقات التنمية في البالد. وبالمثل، فاإّن الت�شنيع يخلق فر�ص عمل، وينقل الخبرات 

ع قاعدة الت�شدير للدول. غير اأّن الن�شاط التجاري الخا�ص في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 
ّ
التنموّية، ويو�ش

اأدنى  معروف بمحدودية ح�شوره في الت�شدير، وقّلة ان�شياب الإنتاجية عبر ال�شركات، والتي ُتعتبر واحدة من 

ال�شركات  اأ�شواقها وفتح  اأ�شواطا جادة نحو تحرير  التي قطعت  البلدان  . وحتى 
264

العالم معدلت الإنتاجية في 

المملوكة للدولة للخ�شخ�شة وال�شتثمار الأجنبي، ل تزاُل في مرتبة منخف�شة وفقًا لموؤ�شر البنك الدولي ل�شهولة 

ممار�شة اأن�شطة الأعمال. اعتباراً من عام 2014، بلغ المعّدل الإقليمي 114 من 189، واحتّلت معظم اقت�شاديات 

المنطقة مرتبة اأدنى من 100 )با�شتثناء الإمارات العربية المتحدة وتركيا(.

من ال�شروري اأن نفهم ما وراء البعد القت�شادي، ولماذا ي�شكل القطاع الخا�ص �شعيف الأداء م�شكلًة �شيا�شية. 

ُيعاني القطاع الخا�ص من ال�شعف، مما يجعله غير قادر على توفير ما يكفي من الدخل وفر�ص العمل للمواطنين. 

ونتيجة لذلك، ا�شطرت الدولة اإلى التو�شع خارج دورها الأ�شا�شي في الحكم لت�شبح “معياًل”، مما ُي�شّوه ب�شدة 

�شبعينات  في  الجتماعية  للرعاية  كمقّدم  عربية  للدولة  التقليدي  الدور  برز  وهكذا  الجتماعي.  العقد  �شروط 

القرن الع�شرين. فواحدة من الطرق الرئي�شية للدول العربية لتزويد الرعاية الجتماعية تتم من خالل دعم المواد 

الغذائية، وهي طريقة معروفة بتداعياتها القت�شادية والجتماعية غير مق�شودة. في البلدان الم�شّدرة للنفط 

على �شبيل المثال، لطالما اعُتبر دعم اأ�شعار الوقود و�شيلًة لإعادة توزيع الثروة المكت�شبة من بيع النفط من ِقَبل 

، فاإّن اأ�شعار الوقود المنخف�شة اأ�شهمت في ال�شتهالك 
265

الدولة. وبالإ�شافة اإلى ما يخلقه ذلك من �شغوط مالية
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‘Gulf energy subsidies worth US$160b a year: World Bank’, International Business Times, 5 November 2014 http://www.businesstimes.  
265

com.sg/energy-commodities/gulf-energy-subsidies-worth-us160b-a-year-world-bank> at 15 August 2015
 C Charles, T Morenhout, and R Bridle, The Context of Fossil Fuel Subsidies in the GCC region and Their Impact on Renewable Energy  

266

Development, International Institute for Sustainable Development (2014) iii
 C Sdralevich et al., Subsidy Reform in the Middle East and North Africa: Recent Progress and Challenges Ahead, the International Monetary 

267

Fund (2014) 19
 ‘To Stave Off Arab Spring Revolts, Saudi Arabia and Fellow Gulf Countries Spend $150 Billion’, The Wharton School of the University of  

268

Pennsylvania, 21 September 2011 < http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/to-stave-off-arab-spring-revolts-saudi-arabia-and-
fellow-gulf-countries-spend-150-billion/> at 11 August 2015

L Bteddini, Governance and Public Sector Employment in the Middle East, The World Bank (2012) 
269

Ibid; ‘Youth unemployment in Rich Middle East a Liability’, CNBC, 15 October 2015 <http://www.cnbc.com/2014/10/15/youth-  
270

unemployment-in-rich-middle-east-a-liability-wef.html>

. يهدر تحويل الإنفاق العام الكثير من 
266

المحلي المفرط للنفط، وانخفا�ص القدرة التناف�شية لم�شاريع الطاقة 

الفر�ص.  بالن�شبة لم�شدري النفط، فاإّن مجموع ما ُينفق على دعم الطاقة قبل خ�شم ال�شرائب يتجاوز الإنفاق 

على التعليم وال�شحة. بينما في م�شر والأردن ولبنان، فاإن الإنفاق على دعم الطاقة قبل ال�شرائب كان اأعلى من 

. 
267

الإنفاق على العا�شمة وعلى ال�شحة والتعليم

اإمكانية  لعدم  ولكن ارتباط الدعم بالراأي العام وال�شتقرار يجعله ق�شية قابلة لال�شتعال ب�شكل خا�ص. ونظراً 

ا�شتدامة الدعم من الأ�شا�ص، فاإن التراجع عنه اأمر ل مفر منه. وكما ناق�شنا �شابقًا، فاإن هذا قد يولد حالة من 

اأعلنت  مبارك،  نظام  �شقوط  تلت  التي  الأيام  في  اأنه  مالحظة  يجدر  الجتماعية.  وال�شطرابات  الحتجاجات 

المملكة العربية ال�شعودية عن حزمة رعاية اجتماعية بقيمة 10.7 مليار دولر اأمريكي، ت�شم رفع اأجور موظفي 

الحكومة، وخلق وظائف جديدة وخطط لالإعفاء من القرو�ص. وقبل نهاية ال�شهر، بلغ مجموع الِمَنح 37 مليار 

دولر  مليار   93 �شرف  عن  العزيز  عبد  بن  عبداهلل  الملك  اأعلن  اآذار/مار�ص،  �شهر  في  وبعدها،  اأمريكي.  دولر 

ُت�شّلط هذه الأمثلة ال�شوء على الطبيعة ال�شيا�شية الح�شا�شة من الإعانات،   .
268

 على الإنفاق الجتماعي
ّ
اإ�شافي

وكيف تعزز ه�شا�شة العالقات بين الدولة والمجتمع.

البطالة والقطاع العام المت�سخم

يمثل دور الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا كقطاع التوظيف الرئي�شي اأكثر المظاهر تعبيراً عن نموذج 

دولة الرفاه في المنطقة. يوؤدي وهن القطاع الخا�ص وبطء النمو اإلى عجز القت�شاد عن توليد ما يكفي من الن�شاط 

المنطقة،  بلدان  من  العديد  في  اأنه،  هي  والنتيجة  للعمل.  القادرينوالم�شتعّدين  اأولئك  كل  وظائف  على  للحفاظ 

يوظف القطاع العام ما بين 14- 40 في المئة من جميع العمال، وتبلغ ن�شبة الأجور الحكومية في المنطقة 9.8 

. تقوم الدول بهذا لأنها ُتدرك 
269

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي اأعلى ن�شبة في جميع اأنحاء العالم

العالقة العك�شّية بين البطالة وا�شتقرار النظام. ورغم ذلك فاإن هذه ال�شيا�شة لي�شت فعالة تمامًا، فالبطالة ل تزال 

ال�شباب، هي الأكثر  التي تمتلك قطاعًا عامًا غير متنا�شب مع حجمها. والبطالة بين  البلدان  مرتفعة حتى في 

، في حين وجدت 
270

اإثارة للقلق بن�شبة تبلغ 27.2 في المئة في ال�شرق الأو�شط و 29 في المئة في �شمال اأفريقيا

.
271

الدرا�شات باأن بطالة ال�شباب مرتبطة ب�شكل كبير مع زيادة مخاطر عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي

الريعية وال�ستقرار

اإّن دور الدولة العربية في الإعانة وتزويد الوظائف هو مظهر من مظاهر اإ�شكالية الُبنى القت�شادية التي تعّم 

المنطقة؛ الريعية. اإذ اإّن الإفراط في العتماد على الموارد ُيوؤّدي لعدم وجود حوافز كافية لالنخراط في الن�شاط 

القت�شادي الإنتاجي. عالوة على ذلك، فاإن البلدان التي تعتمد على ال�شلع الأولية في ناتجها المحلي الإجمالي 

 .
272

لل�شراع اأكثر عر�شة  يوؤدي لمتالكها موؤ�ش�شات �شعيفة،  البيروقراطية” ما  ل�شيطرة  “تخ�شع  اأن  اإلى  تميل 
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T Azeng and  T Yogo, Youth Unemployment and Political Instability in Selected Developing Countries, African Development Bank  (2013) 4 
271

Fearon and Laitin, above n 52 
272

P Collier et al., Breaking the Conflict Trap (2003) 84 
273

Collier and Hoeffler (n 54) (2004) 
274

Malik and Awadallah (n 119) 9 
275

 Human Development Report, United Nations Development Program (2014). 276

< http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf/> at 8 December 2015

ال�شلع  المعتمدة على  المجتمعات بالقت�شاديات  ارتباط  ال�شراع يعمل على زيادة  اأن  يبدو  نف�شه،  الوقت  وفي 

اأنه، واإلى حد ما، فاإّن البلدان ذات الم�شتويات العالية من �شادرات  اإلى  . ت�شير بحوث كولير وهوفلر 
273

الأولية

واإلى جانب خطر  الموارد.  ن�شاطاتهم من خالل نهب هذه  لتمويل  للمتمردين  اأف�شل  توّفر فر�شًا  الأولية  ال�شلع 

تمويل التمرد، فاإن الموارد الطبيعية تزيد اأي�شًا من مخاطر ال�شراع باعتبارها “الجائزة الكبرى” التي يرغب 

. والمثال الراهن على ذلك، هو كيف يمول داع�ص نف�شه من خالل بيع النفط المنهوب في 
274

المتمردون بربحها

ال�شوق ال�شوداء.

الخارجية والتحويالت  الم�شاعدات  النفط، غالبًا على �شكل  التي ل تنتج  الدول  للريع، في  اأخرى  اأ�شكال  ظهرت 

الخارجية  الإنمائية  الم�شاعدات  نت  ن�شبة  اأعلى  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  في  البلدان  تتلقى  المالية. 

الفرد  بن�شيب  مقارنة  للم�شاعدات  متلقٍّ  اأكبر  الدوام  على  اأفريقيا  �شمال  كان  حين  في  الفرد،  بن�شيب  ُمقارنة 

. ومثل الريع النفطي، تخنق الم�شاعدات الحوافز القت�شادية وال�شيا�شية، وتحّول 
275

منذ �شتينات القرن الع�شرين

القت�شاديات بعيداً عن الإنتاج، وتزيد من المح�شوبية. كما اإنها تفاقم عوامل خطر ن�شوب ال�شراع الأخرى، بدفع 

القطاع العام اإلى الت�شخم، وقدرته على توفير فر�ص العمل، ودعم ال�شتهالك العام.

وحتى لو نجحت الدول بال�شتمرار في تمويل نموذج دولة الرفاه، فاإن الريعية ف�شلت في ترجمة الك�شب المادي 

اإلى رفاه وخير عام. وهنا مكمن �شعف الريعية ودورها المحتمل كدافع لعدم ال�شتقرار. يمكن قيا�ص الرفاه للدول 

من خالل الختبار بوا�شطة موؤ�شر التنمية الب�شرية )HDI(، وهو مقيا�ص ياأخذ بعين العتبار متو�شَط العمر المتوقع 

وانت�شار التعليم الأّولي وم�شتوى المعي�شة ونوعية الحياة. وعادًة ما يميل موؤ�شرا الناتج المحلي الإجمالي للفرد 

وموؤ�شر التنمية الب�شرية اإلى الرتباط، ولكن هذا لي�ص هو الحال بالن�شبة للبلدان الغنية في المنطقة. فعلى �شبيل 

المثال، لدى قطر اأعلى ناتج محلي اإجمالي للفرد في العالم، اإل اأنها تاأتي في المرتبة الحادية والثالثين عالميًا 

. وعليه، فحتى حين تنجح الدول في اإي�شال الثروات لمواطنيها، فاإن هذه الثروة ل 
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في موؤ�شر التنمية الب�شرية

نها من عوامل اأخرى توؤدي اإلى عدم ال�شتقرار، مثل البطالة والفقر الن�شبي. تح�شّ

الخال�سة: اأ�سكال التكّيف المرن

اآ�شيا  تفّح�ص هذا الف�شل البحوث الكثيرة حول �شياقات عوامل خطر ال�شراع الأهلي وعدم ال�شتقرار في غرب 

و�شمال اإفريقيا من وجهة نظر عابرة للتخ�ش�شات، وتت�شمن م�شاهمات من علوم القت�شاد والعالقات الدولية 

وعلم الجتماع. ظهرت بع�ص العالقات بو�شوح تام. فعلى �شبيل المثال، هناك اأدلة كبيرة على اأّن نوع النظام 

والوظائف الموؤ�ش�شية فيه لها عالقة بال�شراع، واأن احتمال عودة ال�شراع للدول التي �شهدت �شراعًا موؤخرا، هو 

احتماٌل كبير. اإّن تفكك التجربة الديمقراطية في العراق يقدم مثاًل وا�شحًا على كيف ُيمكن ل�شعف ال�شرعية الأفقية 

اأي�شًا تحديد تاأثير الظلم الجتماعي  ال�شهل  اأن ي�شّكل و�شفة قاتلة في �شياقات ما بعد الحرب. من  والعمودية 

وعجز حقوق الإن�شان في �شراعات المنطقة. كما اأظهر الربيع العربي كيف يوؤدي عجز العدالة والحكم اإلى خروج 

النا�ص لل�شوارع، عند وجود المحّفز المنا�شب. اإذ اإّن اأحداثًا مثل اإ�شعال محمد البوعزيزي النار في نف�شه، ومقتل 

الناحية  الزمني. من  النتفا�شات  الرئي�شية في جدول  الأحداث  الخطيب تمّثل  �شعيد وحمزة علي  كل من خالد 
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القت�شادية ، فمن الموؤّكد باأّن عدم الم�شاواة الن�شبية، داخل الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا وبين دول 

المنطقة، ُتمّثل عاماًل ُيهدد بال�شراع وخطر عدم ال�شتقرار. كما ظهر اأي�شًا باأن لمعدلت النمو عالقًة مع ن�شوب 

ال�شراعات؛ اإذ اإّن �شعف النمو دافع ونتيجة لل�شراع على حد �شواء. قد تكون المنطقة واقعة تحت “تاأثير الطبقة 

الو�شطى” ولكن التحّقق من هذا يتطلب المزيد من الدلئل التجريبية.

بقيت بع�ص العالقات الأخرى غام�شة. اإذ اإّن الأدلة حول دور الدين والتنوع العرقي مت�شعبة ول توؤول اإلى نتيجة 

محّددة، وهناك بيانات غير كافية حول تاأثير الهوية الوطنية-الَقَبلية في تاأجيج ال�شراع، وهو ما ُيوؤّكد الحاجة 

. لم ت�شتك�شف بالأبحاث بعد مدى الدور الذي لعبته “العدوى” في التعبئة 
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اإلى بناء تحليالت اأكثر تعّمقًا ودقة

ال�شعبية عام 2011. يقدم علم الجتماع - نظرية الحركة الجتماعية تحديداً - نموذجًا مفيداً لفهم كيف ُيمكن  

لنتفا�شة واحدة اأن تظهر بمظهر الفر�شة ال�شيا�شية، وبالتالي اأن ُت�شاهم في اندلع انتفا�شة اأخرى.

وعدم  الأهلي  للنزاع  ال�شبب  اأحادية  التف�شيرات  رف�ص  �شرورة  الف�شل،  اإليها  خل�ص  التي  العاّمة  النتائج  من 

�شبيل  فعلى   . التاأثير  ومتبادلة  مترابطة  الخطر  عوامل  اإن  اإذ  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  في  ال�شتقرار 

المثال، يبدو اأّن منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، على وجه الخ�شو�ص، عر�شة لعدم ال�شتقرار نتيجة انعدام اأمن 

الغذاء والماء والطاقة. وتحاول الدول مواجهة عوامل عدم ال�شتقرار من خالل “المياه الفترا�شية” )الح�شول 

الدول لمخاطر  الدولية(، ما عر�ص  الأ�شواق  المياه[ من  التي ت�شتهلك ن�شبة عالية من  ]المزروعات  الغذاء  على 

اإ�شافية ُم�شاحبة لتقلب اأ�شعار المواد الغذائية الدولية. ومن المرجح اأن ُي�شيف تغيير المناخ مزيداً من ال�شغوط 

على المياه والطاقة والغذاء واأنظمة الطاقة، مما قد يدفع اإلى حالت من النزوح التي تجلب، على الأرجح، معها 

الخ�شومات ال�شيا�شية. تلقي هذه الحالت ال�شوء على مدى ت�شابك هذه التحديات. 

الخطر  الق�شاء على عوامل  اأو  تقلي�ص  اإلى  توؤدي  الخطر ل  فاإن تحديد عوامل  الف�شل  اأو�شح هذا  اأن  �شبق  كما 

قدرة  رفع  على  القادرة  والتدّخالت  ال�شيا�شات  لتح�شين  فر�شًا  تخلق  قد  المعلومات  هذه  اأّن  اإل  تلقائي.  ب�شكل 

الدولة على التكّيف المرن. وباإتاحة التوجيهات المبنية على الأدلة في الوقت المنا�شب، ف�شيكون لالأفراد الأكثر 

تعر�شًا لالأزمات وللحكومات والمانحين والفاعلين على ال�شعيد الإن�شاني، اأدوات اأف�شل للعمل معًا من اأجل خلق 

�شيا�شات وبرامج اأف�شل. قد تاأخذ الدول اإجراءات عامة لبناء التكّيف المرن، كاإلغاء الدعم اأو جعله اأكثر فعالية، 

اأو ال�شتثمار في ال�شرف ال�شحي. ل يجب  اإجراءات خا�شة بقطاعات محددة مثل معالجة المياه  اأو قد تتبّنى 

القيام باإجراءات مماثلة غير محّبذة دون اإجراء تدّخالت اإيجابية؛ اإ�شناد القطاع الخا�ص وت�شجيع وتقوية الطبقة 

الو�شطى، على �شبيل المثال، وهو ما يتطلب اأي�شًا �شيا�شات تعزز تكافوؤ الفر�ص، والحكم القائم على الم�شاركة 

وتمكين المجتمع المدني. ت�شير هذه الأمثلة اإلى اأنه ل وجود لـ “حّل �شحري” للتكّيف المرن، فالمطلوب هو اتباع 

مقاربة �شاملة تعترف بالترابط بين التحديات البيئية وال�شيا�شية والقت�شادية.

وحتى بعد اتخاذ هذه المقاربة ال�شاملة، فاإن بع�ص ال�شعوبات والق�شايا �شتبقى عالقة. اإذا كانت دولة ما غير 

محظوظة بما فيه الكفاية وفيها قدر غير متنا�شب من الت�شاري�ص الجبلية، فال�شوؤال المعقول هنا ما الذي يمكن 

عمله حيال ذلك؟ من الوا�شح اأنه ل يمكننا عمل الكثير. ولكّن فهم كيفّية تاأثير الجبال على ديناميكيات النزاع 

يوّفر، على الأقل، جزءاً من الجواب. من هذا الفهم، يمكن تطوير فهٍم عميق ل�شيا�شات جديدة توّفر اأ�شا�شًا لإيجاد 

اإ�شكالية ب�شبب ق�شايا الحكم المرتبطة، وربما  اأن الت�شاري�ص الجبلية  اآخر هذه الأفكار هو  اأكثر واقعية.  حلول 

ب�شبب �شعف البنية التحتية التي تربط بين المجتمعات، مما ُيوؤّدي اإلى اإ�شعاف ال�شعور بالهوية الوطنية وي�شجع 

الَقَبلية. و ربما ل ت�شل الخطط الحكومية - �شواء كانت تعليمية اأو �شحية اأو غيرها - لهذه المجتمعات، مما 

يوؤّدي اإلى الغ�شب  وال�شخط والمقاومة.

Fearon and Laitin (n 52); Goldstone et al (n 5) 201; Collier, above n 1, 121-140; Collier, Hoeffler and Rohner (n 93) 
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اأمام حلول جديدة، ا�شتنادا لمفهوم التكّيف الإقليمي المرن. فقد  اأن ُيمّهد ال�شبيل  وربما ُيمكن للتفكير المتاأّني 

تمدّد تنظيم داع�ص الإرهابي على �شبيل المثال في اأفغان�شتان اإ�شافة ل�شوريا والعراق. ومن الوا�شح اأّن ا�شتهداف 

هذا التنظيم الإرهابي في اإحدى المناطق لن يكون كافيًا، اإذا ا�شتطاع اإيجاد ملجاأ له في منطقة اأخرى. اإّن تطوير 

اأكثر فعالية. باخت�شار، فحين ل  اإقليمية للتعامل مع مثل هذه الق�شايا قد ي�شكل وجهة �شيا�شية جديدة  خّطة 

تخفي�ص  المرن،  الإقليمي  التكّيف  خالل  ومن  يمكن،  فربما  ما،  تهديد  لمعالجة  وحدها  الدولة  اإجراءات  تكفي 

احتمالية التعر�ص لل�شراع وعدم ال�شتقرار. 

اآ�شيا  الدول في منطقة غرب  التوّقعات بالن�شبة لكثير من  اأن  ال�شراع لإثبات  المرء ف�شاًل عن دوافع  ل يحتاج 

و�شمال اإفريقيا ل ُتحمد عقباها. ولكّن المعايير الُمقّدمة في هذا الف�شل مهّمة لفهم �شروط الم�شاهمة في التعامل 

ال�شراع وال�شطرابات. هذه المعرفة قادرة على تمكين �شّناع القرار من فهم طبيعة اله�شا�شة الخا�شة وتحديد 

المجالت المحتملة للتحّول. وناأمل اأن ُتثبت النتائج المقدمة هنا  قيمتها في هذه المرحلة النتقالية نحو التكّيف 

المرن للدولة والإقليم.
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D Al Rifai, “Syrian Refugees Near Four Million Amid Intense Fighting”, Al Jazeera, 6 June 2015 
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P Collier, Wars, Guns and Votes (2007) 57 
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الماأ�ساة ال�سورية: التخطيط للطوارئ في مرحلة ما بعد ال�سراع 

اإميلي هاولي

ل �شّك باأّن حقائق الأزمة ال�شورية تدعو لالإحباط. فمنذ بدء الحتجاجات بدايات اآذار/مار�ص 2011، ُقتل اأكثر 

من 250 األف �شخ�ص. وت�شير تقارير مفو�شية الأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين )UNHCR( اإلى اأن عدد الالجئين 

داخليًا عن 7.6 مليون �شخ�ص، ما يعني  يزيد عدد من نزحوا  اأكثر 4 ماليين لجئ، فيما  بلغ  الآن  ال�شوريين 

اأبي�ص”  اأو  “اأ�شود  التفكير بطريقة  . �شجع الإجرام على 
278

اُقتلعوا من جذورهم اأن نحو ن�شف �شكان �شوريا قد 

الماأزومة وغير البّناءة. ف�شلت خطط ال�شالم الدولية، فيما ينزع التدّخل الأجنبي اإلى ت�شعيد النزاع بدًل من ت�شهيل 

اإيجاد حل �شيا�شي. ونظراً لهذه العقبات، فاإّن التفكير في الم�شتقبل بعد حل الأزمة ال�شورية كليًا اأو جزئيًا قد يبدو 

اأن طبيعة نتيجة حل الأزمة ال�شورية ل تزال غير وا�شحة، فاإن عدم تحقيق  �شابقا لأوانه. مع ذلك، وفي حين 

ت�شوية يزيد من خطرعودة �شوريا لل�شراع. وهناك مجموعة من الأدّلة على اأن 39 في المئة من الدول الخارجة 

. وقد 
279

من ال�شراع تعود اإلى الحرب في ال�شنوات الخم�ص الأولى و 32 في المئة في ال�شنوات الخم�ص التالية لها

يوؤدي توافر الأ�شلحة وتنامي ال�شعور الطائفي والتدخل الخارجي، اإلى رفع م�شتويات الخطر. 

تبرز الأخطاء التي ارتكبت في العراق واأفغان�شتان العديد من الأفخاخ التي ي�شتبطنها التدخل الخارجي واإعادة 

الإعمار بقيادة الخارج، ويمكن مالحظة ال�شلة بين هذه الأخطاء وبين العنف الحالي. حّدت هذه الإخفاقات من 

القدرة على العمل والتفكير في �شوريا على حد �شواء. ومع ذلك، فاإّن ال�شعب ال�شوري ل ي�شتطيع اأن يتحمل تكلفة 

اأن يكون دعم م�شتقبله تكراراً لأخطاء الما�شي. الحجة التي يقدمها هذا الف�شل هي اأن مخاطر انتكا�ص ال�شراع 

مرتفعة جداً، وتكاليف هذا النتكا�ص - من الناحيتين المالية والإن�شانية- هائلة، مما يوجب اتخاذ الإجراءات 

الالزمة للتخطيط ال�شتباقي للو�شول اإلى ا�شتقرار هادئ في �شوريا.  

يتطلب التخطيط الحقيقي لم�شتقبل ما بعد النزاع في �شوريا اأوًل فهم تعقيدات الأزمة ودوافعها والو�شع الأمني 

اأدت  التي  والعوامل  ال�شورية  النتفا�شة  مطالب  الف�شل  هذا  يتفّح�ص  لذلك،  وا�شتجابة  الحكم.  واإطار  ال�شابق 

لنزلق �شوريا اإلى العنف. ثم يقّدم لمحة عامة عن اأطراف النزاع، كما ُيقّدم روؤية حول تفّكك التما�شك الجتماعي 

ال�شوري. ويخل�ص التقرير لر�شم اأربع نتائج محتملة ُيمكن فيها اأن يعود الالجئون اإلى وطنهم، والبدء بالإعمار، 

والتخطيط لكيفّية بناء حوكمة �شاملة.

اندلع ال�سراع ال�سوري

في  نظيرتيها  �شوريا  في  انتفا�شة  ُتحاكي  اأن  احتمالّية  باأّن  الخبراء  راأى   ،2011 عام  من  الأولى  الأ�شهر  في 

م�شر وتون�ص �شئيلة. �شّور الرئي�ص ال�شوري ب�شار الأ�شد  نف�شه كم�شلح، على الأقل بالمقارنة مع والده حافظ 

الأ�شد، وغيره من القادة العرب. وب�ّشرت اأيام  ب�شار الأ�شد الأولى خالل توليه من�شبه، وهي الفترة المعروفة با�شم 

“ربيع دم�شق” بعهد موؤقت خاٍل من ال�شيا�شات القمعية. عالوة على ذلك، فاإّن منا�شرة الأ�شد الطويلة للق�شية 
الفل�شطينية وموقفه القوي �شّد الوليات المتحدة منحه درجة من الم�شداقية في ال�شارع العربي، لم ي�شاركه فيها 

زمالوؤه من الحكام الم�شتبدين. ثّبط الخوف اأي�شًا الحتجاجات. اإذ تمتلك �شوريا تاريخًا طوياًل من القمع الوح�شي 

خّف�ص دومًا من �شوت المعار�شة. وتخ�شى الأقليات المتعددة في �شوريا من ا�شتيالء جماعة الإخوان الم�شلمين 



62www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا
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. عندما لم تظهر حركة احتجاجات كبيرة في منت�شف اآذار/
280

على الحكم في حالة ح�شول ا�شطرابات �شيا�شية

مار�ص بدا ال�شارع ال�شوري مكبوتًا وموافقًا لتوقعات الخبراء. 

والتعذيب  العتقال  فاإّن   ،2011 عام  بداية  معار�شة  تحركات  اأّي  اإحباط  في  العوامل  هذه  نجحت  حين  وفي 

تحول.  نقطة  �شّكلت  الجدران  على  للنظام  مناه�شة  عبارات  اإثر  درعا  ريف  في  المدار�ص  اأطفال  من  لمجموعة 

ويمكن اأن يعزى ت�شاعد الحتجاجات من ب�شعة اأ�شر اإلى حركة على م�شتوى وطني اإلى اإ�شاءة الحكومة تقدير 

الأو�شاع. فمنذ البداية، واجهت القوات الم�شّلحة المتظاهرين، ما دفع ال�شعب ال�شوري الغا�شب لالن�شمام الى 

المظاهرات بالآلف. وكلما رّدت الحكومة ال�شورية على نحو غير متنا�شب على الحتجاجات، كّلما ارتفع زخم 

مناه�شة النظام اأكثر. وبحلول منت�شف تموز/يوليو، خرج مئات الآلف للتظاهر �شّد نظام الأ�شد في �شوريا.

اقت�شادية وق�شايا مرتبطة  اأي�شا دوافع  ال�شيا�شية، ولكن كانت هناك  المطالب  ال�شوريين على  تركزت مطالب 

اإلى  الأ�شد لتحول �شوريا  ب�شار  الريادية من قبل حكومة  الإ�شالحات القت�شادية  اأدت  الثورة.  بالمناخ حفزت 

للزيادة  الوظائف غير كاف ومالئم  نمو في  واأنتجت  الف�شاد  ال�شيا�شات  الجتماعي. غذت هذه  ال�شوق  اقت�شاد 

ال�شكانية، وخا�شة الأعداد المتزايدة من ال�شباب. خا�شة مع �شنوات الجفاف الأربع التي �شبقت الربيع العربي 

عن  التخلي  على  �شخ�ص  مليون   1.4 نحو  واأجبر  ال�شابق،  في  ذاتيا  مكتفيا  كان  بلد  في  القمح،  اإنتاج  ودمرت 

حياتهم الريفية بحثا عن فر�ص في المدن القريبة. هذه الجذور الريفية لل�شخط والغ�شب ت�شاعد على تف�شير لماذا 

 .
281

ظهرت النتفا�شة ال�شورية خارج المراكز الح�شرية في دم�شق وحلب

عندما بداأت الثورة في �شوريا، توقع قليلون اأن يتنّحي الأ�شد عن من�شبه كرئي�ص بهدوء، كما فعل زين العابدين 

الأ�شد   ر�شوخ  في  تتمّثل  الآمال  اأق�شى  كانت  فقد  ذلك،  من  بدًل  م�شر.  في  مبارك  اأو  زين  تون�ص  في  علي  بن 

لل�شغوط  والقيام باإجراءات غير م�شبوقة لالإ�شالح. واأمل بع�ص المثقفين اأن تنتج ال�شغوط الإقليمية موجة من 

تاأثير اأحجار الدومينو، واأن تطّبق اأخيراً الإ�شالحات التي نادى بها المعار�شون طوياًل، وت�شمل هذه الإ�شالحات: 

و�شع حّد لقانون الأحكام العرفية والعفو عن ال�شجناء ال�شيا�شيين، وحماية حق حرية التجمع وال�شحافة والتعبير 

.
282

والتحرر من المراقبة

لم يكن الأ�شد قادراً على تنفيذ هذه الإ�شالحات دون الت�شحية باأدوات التالعب الحا�شم التي ُتمّثل اأداة رئي�شّية 

ده بال�شلطة. وعليه فاإّن ح�شابات الجماهير التي فاجاأت العالم بهّبتها نحو ال�شوارع ال�شورية كانت 
ّ
ل�شمان تفر

اأكثر �شّحة ودقة، يتطلب الإ�شالح الحقيقي رحيل الأ�شد. وبحلول وقت توّحد مطالب المجل�ص الوطني ال�شوري، 

الئتالف الأ�شلي من جماعات المعار�شة ال�شورية، في اأيلول/�شبتمبر 2011، لم يعد الإ�شالح خياراً حقيقيًا ول 

.
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ممكنًا. وبدًل من ذلك، دعا الئتالف اإلى دولة مدنية حديثة مع الحماية الد�شتورية لحقوق الإن�شان والحريات
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Syria”, The World Factbook, 21 May 2015, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html> at 13 June 2015” 
284

See generally, J Holliday, “The Assad Regime: From Counterinsurgency to Civil War”,  The Institute for the Study of War, March 2013, 17 
285

 نف�ص الم�شدر 15.
286

 نف�ص الم�شدر20،10.
287

العوامل المحر�سة

النق�سامات الطائفية

وتمّثل  متفجراً.  ال�شوري  ال�شياق  جعل  ما  نف�شها  هي  العوامل،  من  بمجموعة  الأ�شد  نظام  �شالبة  تف�شير  يمكن 

الطائفية الدينية ال�شرارة الأكثر و�شوحًا. فالم�شلمون ال�شّنة ي�شّكلون الأغلبية في �شوريا ، فيما ي�شكل العلويين 

الإ�شماعيلية وال�شيعة الم�شلمين 13 في المئة من ال�شكان، والم�شيحّيون نحو 10 في المئة ، والدروز 3 في المئة، 

يتم  والتي  “العلويين”،  ال�شغيرة  الدينية  للطائفة  الأ�شد  عائلة  تتبع   .
284

اليهود ال�شكان  وهناك عدد �شغير من 

اعتبارها وب�شكل خالفي، فرعًا من فروع الإ�شالم ال�شيعي.

ب�شكل عام، حازت مواقف الأ�شد “العلمانية” على دعم الأقليات في �شوريا. وب�شبب هذا الدعم، غالبًا ما ينظر 

في  وال�شيعية  ال�شنية  القوى  من  الخارجي  التدخل  اإثر  الفجوة  هذه  وات�شعت  �شني-�شيعي.  منظور  من  لل�شراع 

الديني.  العن�شر  عن  منف�شلة  الكردية،  ال�شتقالل  فحركة  الق�شة.  من  واحد  جزء  هي  الطائفية  لكّن  المنطقة. 

بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن العديد من ال�شنة ل يزالون في �شّف الأ�شد، في حين ان�شم بع�ص العلويين واأبناء الأقليات 

لالنتفا�شة منذ بدايتها.

اإرث عنيف

ثمة عامل محر�ص ثاِن يكمن في ب�شار الأ�شد نف�شه؛ ا�شتراتيجية الق�شوة غير الرحيمة التي ورثها عن والده. وفي 

مواجهة المعار�شة، اأ�شكت حافظ الأ�شد كل منطقة متمردة على حدة  مقابل ُكَلف وخ�شائر ب�شرية كبيرة. وتعزى 

ع�شرات المجازر اإلى الأ�شد الأب، اأ�شهرها تلك التي وقعت في �شجن تدمر عام 1980 ومجزرة حماة عام 1982. 

ول�شمان التزام قواته بهذه ال�شتراتيجيات، فاإن الأ�شد يختار انتقائيًا الوحدات التي ت�شارك في القتال اإلى جانب 

قوات النحبة الم�شّكلة من الطائفة العلوية. و�شبق لأبيه اأن اأن�شاأ ملي�شيات توّظف مواطنين من المتعاطفين مع 

.
285

حزب البعث

حاكى ب�شار الأ�شد ا�شتراتيجية والده. اإذ يقوم بن�شر قواته الأكثر ولًء، وب�شكل انتقائي، والتي ُت�شّكل ثلثي “القوة 

الموالية  ال�شورية  الع�شكرية  �شبه  القوات  على  كبيراً  اعتماداً  تعتمد  والتي  الجي�ص  في   
المذهبية”286 القتالية 

)بالإ�شافة اإلى قوات حزب اهلل واإيران(. وقد اأدى القتال الطائفي اإلى موجات نزوح هائلة في جميع اأنحاء البالد. 

وعالوة على ذلك، اأجبر النظام المدنيين على النزوح من المناطق التي ي�شيطر عليها المتمردون، وزادت الحكومة 

الوطنية، وعززت من  النق�شامات  لالأ�شد  الع�شكرية  ال�شتراتيجية  فاقمت   .
287

والجغرافية الطائفية  النق�شامات 

انت�شار وم�شداقّية خطاب المعار�شة المتطرفة للنظام. 

المت�سددون والحلول ال�سعبة

لي�ص هناك م�شلحة للجماعات المتطرفة، مثل “داع�ص” وجبهة الن�شرة -فرع تنظيم القاعدة في �شوريا- في 

التو�شل اإلى حل عن طريق التفاو�ص. وقد �شّهل الإهمال ال�شتراتيجي من قبل النظام ال�شوري، اأن تتمّكن للجهات 

الفاعلة الأكثر ت�شّلبًا في الثورة من ال�شيطرة على المعار�شة. ومنذ بداية ال�شراع، ا�شتهدفت قوات الأ�شد بن�شاط 
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“Syria: Countrywide Conflict Report No. 5”, The Carter Center, February 2015, 11 
288

Holliday, above n 8, 10 
289

 M Eisenstadt, S Henderson and M Knights et al, “The Regional Impact of Additional Iranian Money”, The Washington Institute for Near East 
290

Policy, 28 July 2015
A Stent, “Putin’s power play in Syria: how to respond to Russia’s intervention”, Foreign Affairs, 1 January 2016, Vol. 95, Issue 1 

291

 ال�شدر نف�شه.
292

* يمكن اعتبار الحرب بالوكالة بين الوليات المتحدة الأمريكية ورو�شيا قد انتهت فعليا بانتخاب الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب )المترجم(

المتمردين المعتدلين، في حين �شمحت للمتطرفين بك�شب النفوذ. في بع�ص الأحيان، �شاهم النظام ب�شكل مبا�شر 

في انت�شار هذه الجماعات، باإجالء قواته من اأمام هذه الجماعات المتطرفة”. وفي حين تهدد هذه ال�شتراتيجية 

اأي فر�شة للو�شول اإلى �شوريا موحدة في الم�شتقبل، فاإنها نجحت في تعزيز ال�شكوك داخل المجتمع الدولي حول 

.
288

جدوى ال�شراكة مع المعار�شة

التدخل الخارجي

عملت �شوريا الأ�شد كقناة لعبور الأفراد والتمويل والأ�شلحة بين اإيران وحزب اهلل. حّفز هذا الرابط ال�شتراتيجي 

. تقدم اإيران الم�شاعدات المالية المبا�شرة 
289

القوتين ال�شيعيتين على اللتزام العميق بالحفاظ على �شلطة الأ�شد

لحكومة الأ�شد وملي�شيات ال�شبيحة الموالية للحكومة، بالإ�شافة اإلى رعاية تدّخل الميلي�شيات ال�شيعية الأجنبية 

العربية  المملكة  مثل  الإقليمية  ال�شنية  القوى  جعل  في  �شاهم  واإيران  الأ�شد  بين  الرابط  هذا   .
290

ال�شراع في 

ال�شعودية وقطر ترغب باإزاحة الأ�شد. �شاهمت الم�شاعدة لقوات المعار�شة من جانب تركيا وقطر والمملكة العربية 

ال�شعودية، والم�شاعدة الإيرانية وم�شاعدة حزب اهلل للحكومة ال�شورية، على اإدامة وت�شعيد القتال، مما دفع العديد 

العربية  والمملكة  اإيران  المتناف�شتين،  القوتين  بين  بالوكالة  �شوريا حربًا  في  العنف  اعتبار  اإلى  المحللين  من 

ال�شعودية.

على م�شتوى اآخر من التدخل الخارجي، كانت رو�شيا و�شوريا حلفاء منذ ع�شر الحرب الباردة، و�شوريا هي واحدة 

الرو�شي في  النفوذ  الرغبة في �شمان  اإلى  المنطقة. بالإ�شافة  الرئي�شية لرو�شيا في  الجيو�شيا�شية  الروابط  من 

�شوريا في مرحلة ما بعد ال�شراع، ينظر الرئي�ص الرو�شي بوتين اإلى تراجع الدول ال�شتبدادية في منطقة غرب 

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا باعتباره تهديداً اأمنيًا حقيقيًا، وبكونه يمّكن التطرف الإ�شالمي العنيف على حدود رو�شيا. 

بدا باأّن الهدف الظاهري للتدخل الع�شكري الرو�شي في �شوريا في اأيلول/�شبتمبر عام 2015  هو هزيمة داع�ص، 

. حّفز ان�شمام 
291

ولكّنه في الحقيقة كان دفاعًا عن الدولة ال�شلطوّية، ونوعًا من تاأكيد التزام رو�شيا  تجاه حلفائها

رو�شيا اإلى النزاع في �شوريا، واتخاذها مواقف مخالفة لخيارات الوليات المتحدة الأمريكية التكّهنات ب�شاأن 

حرب بالوكالة بين رو�شيا واأمريكا في �شوريا. وت�شير الزيادة بن�شبة 26 في المئة في عدد الالجئين ال�شوريين 

.
292

بين اأيلول/�شبتمبر وت�شرين ثاني/نوفمبر اإلى التكلفة الإن�شانية ل�شراع القوى العظمى الحاّد في �شوريا

المتحاربون والفاعلون في ال�سراع ال�سوري

قبل التف�شيل في تطّور ال�شراع ال�شوري، من المهم اأن نفهم عالقات مختلف الأطراف المعنية ببع�شهم البع�ص. 

اإذ لم يعد من الممكن ت�شنيف المعارك ب�شهولة على اعتبارها معارك بين قوات الحكومة �شد المعار�شة كما كان 

عليه الحال في ال�شابق. فقد تحّول ال�شراع، بدًل من ذلك، اإلى �شراع متعدد الأطراف. اإذا تواجه قوات المعار�شة 

الآن نظام الأ�شد وداع�ص، وفي بع�ص الأحيان جبهة الن�شرة. فيما تجد الأقليات في �شوريا نف�شها تكافح من اأجل 

م�شلحتها �شمن نزاع بات يت�شم الآن ب�شبغة طائفية بين ال�شنة وال�شيعة اأكثر من اأي وقت م�شى. وقد ازدادت 

الأزمة تعقيداً، حين نفذ الأكراد توازنًا دقيقًا لإقامة منطقة حكم ذاتي خا�شة بهم، وتجنبوا ب�شكل علني ا�شتهداف 

نظام الأ�شد في اأثناء دفاعهم عن مناطقهم �شد داع�ص. وداخل الف�شائل الكردّية في  �شوريا، فاإن هناك انق�شامات 
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 C Lister, “Yes, there are 70,000 moderate opposition fighters in Syria. Here’s what we know about them”, The Telegraph; Brookings, 27  
293

November 2015
International Crisis Group, “New Approach in Southern Syria”, International Crisis Group, Middle East Report No. 163, 2 September 2015 

294

J Cafarella and C Cozak, “Likely Courses of Action in the Syrian Civil War June-December 2015’, The Institute for Study of War, 4 
295

“Syria Countrywide Conflict Report No. 5”, above n 11 
296

واقتتاًل داخليًا.

ومتباينة  وا�شعة  �شبكتها  اإّن  اإذ  ال�شورية.  للمعار�شة  المعّقدة  المكونات  فهم  محاولة  عند  الحذر  توخي  يجب 

وتتطور با�شتمرار. ويمثل الئتالف الوطني لقوى الثورة ال�شورية ومقره في  تركيا المعار�شة ال�شورية المعترف 

بها دوليًا. يراأ�ص الئتالف تجمعًا ف�شفا�شًا من قوى المعار�شة ي�شار اإليه  بالجي�ص ال�شوري الحر، والذي يعد 

الإ�شالم واأحرار  اليوم هما جي�ص  الم�شلحة في �شوريا  اأقوى جماعتين للمعار�شة  اإن  اإل  المنحّل.  الآن في حكم 

ال�شام. ول تمثل اأي من هاتين المجموعتين المبادئ المعتدلة والعلمانية التي دعت اإليها قيادات الثورة ال�شورية 

ولكّن  العتدال،  ت�شريحات بالغية حول  الجماعتين  كلتا  قّدمت  داع�ص.  تعار�شان  كانتا  واإن  �شابق،  في وقت 

اأفعالهما تناق�ص ذلك.  وُوجدت �شالت وثيقة مع تنظيم القاعدة في حالة اأحرار ال�شام. فيما تظهر المعار�شة 

“المعتدلة”، التي يهدف التحالف الذي تقوده الوليات المتحدة لتمكينها، مفتتة اأكثر واأقل قوة. ومع ذلك، يقّدر 
الخبير في معهد بروكينغز ت�شارلز لي�شتر باأن مجموع المقاتلين في الف�شائل الم�شنفة كـ “معتدلة” يبلغ 75 األف 

اأنه على الرغم من العديد من الختالفات الأيدولوجية، فاإن هذه المجموعات  مقاتل بالمجمل. ويو�شح لي�شتر 

التي تتكون من المقاتلين المحليين تحمل روؤية وطنية وا�شحة. تدافع هذه الجماعات عن دولة �شورية متعددة 

الحر في  ال�شوري  القانون. واأكبر مجموعتين هي الجبهة الجنوبية والجي�ص  اأمام  المت�شاوية جميعها  الطوائف 

فعالّية  الأكثر  القوة  وا�شع  نطاق  على  الجنوبية  الجبهة  تعتبر  المجموعات،  هذه  �شمن  ومن   .
293

�شوريا �شمال 

.
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والأكثر اعتداّل على الأر�ص

المنظمتين  داع�ص،  وتنظيم  �شوريا،  في  القاعدة  لتنظيم  المحلي  الفرع  الن�شرة،  جبهة  جماعتي  تعتبر  فيما 

الجهاديتين الأ�شواأ �شمعًة على الأر�ص في �شوريا. حّولت هذه المجموعات وخا�شة داع�ص اهتمام القوى العالمية 

مثل الوليات المتحدة بعيداً عن الإطاحة بالرئي�ص الأ�شد. وعلى الرغم من اأن كلتا المنظمتين ظهرتا من تنظيم 

القاعدة في العراق، فاإن جبهة الن�شرة، التي اأُعلن عنها كامتداد لتنظيم القاعدة في العراق في كانون الثاني/

. وعلى الرغم من �شالتها بتنظيم القاعدة، فاإن 
295

يناير 2012، تعتبر الفرع الر�شمي لتنظيم القاعدة في �شوريا

جبهة الن�شرة �شورّية بو�شوح، ول تتلقى الجبهة تعليمات مبا�شرة من اأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، لكّنه 

يقدم الإر�شاد الديني والم�شروعية لُممّولي الن�شرة الأجانب. واأثبتت جبهة الن�شرة اأنها قابلة للتعاون، وعملت في 

بع�ص الأحيان مع داع�ص وفي اأحيان اأخرى مع المعار�شة. وقد تباينت عالقات الن�شرة مع المعار�شة بمرور 

الوقت، واختالف المنطقة الجغرافية. ل يمكن ت�شنيف داع�ص كمجموعة متمردين تقليدية في �شوريا. فقيادتها 

اأجنبية، وحيازاتها لالأر�ص عابرة للحدود الوطنية، اإ�شافة اإلى اأّن تطلعاتها الأيدولوجية تتجاوز �شوريا. تختلف 

اأهداف داع�ص عن جبهة الن�شرة، كما اإن زعيم تنظيم القاعدة اأيمن الظواهري قد تبراأ من المجموعة عام 2014. 

في  المتمثل  هدفه  تحقيق  نحو  اأولى  خطوة  في  كخالفة،  نف�شه   2014 حزيران/يونيو  في  داع�ص  تنظيم  اأعلن 

اإثر �شيطرة داع�ص على م�شاحات  الأر�ص  النبي محمد”. بعد نحو �شهر، باتت الخالفة واقعًة على  “اإعادة زمن 
.
296

وا�شعة من المناطق في العراق

تطور النزاع ال�سوري وانهيار �سيادة القانون

ت�شاعدت المظاهرات ال�شورية ب�شرعة عام 2011 حينما قامت الحكومة بقمع المحتجين بالقوة، جنبًا اإلى جنب 

�شوريا  في  الطوارئ  لقانون  الر�شمي  الإلغاء  من  الرغم  وعلى  المحتجين.  لتلبية مطالب  �شطحية  مع محاولت 
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L Arimatsu and M Choudhury, “The Legal Classification of the Armed Conflicts in Syria, Libya and Yemen”, Chatham House, March 2014, 9 
297

اأو بين بع�ص المجموعات داخل الدولة”. اأمد العنف بين القّوات الحكومّية وبين مجموعات م�شّلحة منّظمة،  اأو حين يطول   “يحدث ال�شراع الم�شّلح عندما تلجاأ دولتان ل�شتعمال القّوة في وجه بع�شهما 
298

 “A/HRC/S-17/2/Add.1”, Independent International Commission of Inquiry of the Syrian Arab Republic (Col) as cited in Arimatsu and
Choudhury, above n 20

D Enders, “Syrian forces retake Zabadani as rebels withdraw, refugees say”, Miami Herald, 22 February 2012, <http://www.miamiherald. 
299

com/incoming/article1939549.html> at 14 July 2015
Holliday, above n 8, 23; 25 

300

 “Death Everywhere, War Crimes and Human Rights Abuses in Aleppo, Syria’ Amnesty International, 4 May 2015, Index number: MDE  
301

24/1370/2015 5.9, 11
 ibid 11; OHCHR, “Human Rights Council Twenty-seventh session Agenda item 4: Human rights situations that require the Council’s attention 

302

Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic” UN General Assembly, 5 February 2015

ا�شتجابة  اأّي  دون  الم�شطربة  المناطق  في  الأن�شطة  بعنف  قمعت  والدبابات  الجنود  فاإن  لالإ�شالح(  )كاإ�شارة  

فاعلة. وفي المقابل بداأ المتظاهرون ال�شلميون برفع ال�شالح لحماية اأنف�شهم. لم ت�شتجب جميع الأجهزة الأمنية 

تاأ�شي�ص  الجي�ص  المن�شقين عن  ال�شباط  اأعلنت مجموعة من  القمع، وفي تموز/يوليو 2011  �شوريا لأوامر  في 

اآب/اأغ�شط�ص، ت�شاعد العنف في خطاب الأ�شد واأ�شبح موقفه على الأر�ص  الجي�ص ال�شوري الحر. وبحلول �شهر 

. وب�شبب الفراغ في م�شروعية التمثيل ال�شوري، اأن�شاأت المعار�شة المجل�ص الوطني ال�شوري في 
297

اأكثر و�شوحًا

ال�شهر نف�شه.

بداأ المجتمع الدولي بالنخراط في وقت مبكر؛ منذ اأيار/مايو 2011. حيث �شددت الوليات المتحدة والتحاد 

الأوروبي عقوباتهم �شد الحكومة ال�شورية في محاولة للحّد من اأعمال العنف، في حين كّثفت اإيران م�شاعداتها 

بقيادة  الدولي،  المجتمع  اأع�شاء  ال�شورية فتح حوار وطني، طالب بع�ص  الحكومة  ف�شل محاولة  للنظام. وبعد 

الوليات المتحدة والتحاد الأوروبي، با�شتقالة الأ�شد. حاول مجل�ص الأمن الدولي التابع لالأمم المتحدة اإ�شداَر 

�ص للنق�ص )الفيتو( من قبل رو�شيا 
ّ
اأول قرار ُيدين حكومة الأ�شد في ت�شرين اأول/اأكتوبر من ذات العام، ولكنه تعر

وال�شين. ومع ذلك، بدت خطة الجامعة العربية لل�شالم اأكثر نجاحًا بعد اأن ح�شلت على موافقة الأ�شد. وعندما 

في  المتحدة  والوليات  الأوروبي  لالتحاد  العربية  الدول  جامعة  ان�شمت  توجيهاتها،  تنفيذ  في  الرئي�ص  ف�شل 

فر�ص عقوبات على �شوريا.

. وتكّثفت الأعمال  الم�شلحة عام 
298

خالل عام 2012، تحولت ال�شطرابات في �شوريا اإلى �شراع م�شلح محلي

2012، وكان اأبرز حدث على الأرجح في ذلك العام هو الهجوم البري في �شباط/فبراير في بلدة الزبداني التي 

المرحلة  هذه  بحلول   .
299

�شكانها �شد  المدفعية  الحكومة  ا�شتخدمت  عندما  الحر،  ال�شوري  الجي�ص  عليها  �شيطر 

كان النظام قد ارتكب بالفعل العديد من عمليات القتل الجماعي )عادًة عن طريق الميلي�شيات الموالية له(، ولكن 

. قد يكون 
300

الهجمات كانت تقت�شر على العتداءات البرية. لحقًا، �شّكل ق�شف ال�شكان تحوًل ا�شتراتيجيًا كبيراً

اأكثر الأحداث �شوءاً في عام 2012 هو العتداء ال�شائن الذي نّفذته قوات الحكومة على بلدة الحولة في �شهر اأيار/

مايو. حيث تّم ذبح 100 �شخ�ص ن�شفهم تقريبًا من الأطفال، وهي الخطوة التي ت�شببت بتوجيه التهام النظام 

بارتكاب جرائم حرب.

في  الأرا�شي  من  عدد  على  و�شيطرت  تنظيمية  هياكل  بناء  من  الم�شلحة  المعار�شة  تمّكنت  الفترة،  هذه  خالل 

المحافظات الم�شطربة، كما �شيطرت على قطاعات وا�شعة من �شمال و�شرق �شوريا و�شّنت هجمات على دم�شق 

وحلب. �شرعان ما اأ�شبحت حلب، كبرى المدن ال�شورية والعا�شمة التجارية للدولة نقطة محورية في ال�شراع، وتّم 

 .
اعتقال المئات من المتظاهرين ال�شلميين من قبل القوات الحكومية وقتل الكثير من المعتقلين اأو “اختفوا”301

ا�شتخدم النظام البراميل المتفجرة وهي عبوات نا�شفة مرتجلة، والقنابل العنقودية، و�شواريخ اأر�ص-اأر�ص لأول 

.
302

مرة في حلب في �شهر اآب/ اأغ�شط�ص عام 2012 

اإلى التنحي.  مع تزايد العنف، �شحبت الجامعة العربية مراقبيها من �شوريا حفاظًا على �شالمتهم ودعت الأ�شد 
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 Press Release, “Security Council Briefers Highlight ‘Prevailing Disrespect for International Humanitarian Law as Security Council Considers 
303

 Protection of Civilians in Armed Conflict, SC/11097. Rev, 1, 19 August 2013, as cited in “Reasons for Displacement: Documenting Abuses
Against Syrian Civilians”, American Bar Association: Rule of Law Initiative, December 2013, 3

OHCHR, above n 25 
304

Holliday, above n 8 
305

OHCHR, above n 25, 5 
306

 ‘Syria: Squeezing the Life out of Yarmouk: War Crimes Against Besieged Civilians”, Amnesty International, 10 March 2014, Index number: 
307

MDE 24/008/2014
“Syria: Government Likely Culprit in Chemical Attack”, Human Rights Watch, 10 September 2013, 308

<https://www.hrw.org/news/2013/09/10/syria-government-likely-culprit-chemical-attack> at 20 July 2015
Amnesty International, above n 24, 11 

309

اآذار/مار�ص 2012، وافقت كّل من ال�شين ورو�شيا على دعم م�شودة م�شروع مخّفف لل�شالم من خطة  وبحلول 

اأّدت  حزيران/يونيو،  في  الخطة.  في  التقدم  ل�شمان  مراقبين  اإر�شال  على  ووافقتا  الملزمة،  غير  الأمن  مجل�ص 

المخاطر الأمنية لوقف الأمم المتحدة عمليات مراقبيها. وفي اآب/اأغ�شط�ص دعت المفو�ص ال�شامي لالأمم المتحدة 

.
303

لحقوق الإن�شان نافي بيالي في مجل�ص الأمن الدولي اإلى اإحالة الو�شع ال�شوري اإلى المحكمة الجنائية الدولية

لفرار  فر�شًا  وفرت  التي  البرية،  القوات  هجمات  عن  كبير  حد  اإلى  النظام  تخلى   ،2012 عام  نهاية  وبحلول   

القوات المن�شّقة عنه. وبدًل من ذلك، نفذت الحكومة ال�شورية ا�شتراتيجيتها الحالية: تطويق ومحا�شرة المناطق 

من  الفرار  حاولوا  الذين  الجرحى  واإخفاء  اعتقال  وتّم  والمدفعية.  بالقذائف  الق�شف  ثّم  بال�شكان،  الماأهولة 

. هذه العقوبات الجماعية تعني اأنه عندما يفوز المتمردون 
304

المناطق المحا�شرة، اإ�شافة لمن حاولوا الدخول

.  بالمقابل، فقد انتهكت الجماعات الم�شلحة تحت لواء 
305

على الأر�ص، فاإنهم يخاطرون بفقدان الدعم ال�شعبي

. وبنهاية عام 2012، اأفادت الأمم المتحدة باأّن كال الجانبين قد ارتكب 
306

الجي�ص ال�شوري الحر القانون اأي�شًا

جرائم �شد الإن�شانية.

كبير في  ب�شكل  اهلل  داع�ص وحزب  تورط  بدايات  �شهد  لكن عام 2013  دولي،  وغير  الم�شلح محليًا  النزاع  بقي 

�شوريا، ف�شاًل عن ا�شتخدام النظام لأعتى الأ�شلحة الكيميائية. في الن�شف الأول من عام 2013، �شغطت داع�ص 

اكت�شب  �شوريا.  في  الرئي�شي  داع�ص  معقل  الآن  اأ�شحبت  التي  المدينة  الرقة،  من  لإخراجها  الن�شرة  على جبهة 

الحكومة  بداأت  الوح�شية.   لزيادة  ال�شوري  النظام  عمد  المتمردين،  قدرات  ولمجابهة  دافعة.  قّوة  المتمردون 

، وفي �شهر اآب/اأغ�شط�ص، ا�شتخدم 
307

ال�شورية في تموز/ يوليو بمحا�شرة مخيم اليرموك لالجئين الفل�شطينيين

الأ�شلحة  ا�شتخدام  وبعد  دم�شق308.  قرب  المتمردون  عليهما  ي�شيطر  منطقتين  الكيماوية �شد  الأ�شلحة  النظام 

الكيماوية اأعلنت الحكومة الأمريكية ر�شم “خط اأحمر” في حال ا�شتخدمت الأ�شلحة الكيماوية في �شوريا مجدداً. 

�شاعدت المناورات الرو�شية المتاأنية الحكومَة ال�شورية على الإفالت من العقاب مقابل �شفقة لتدمير الأ�شلحة 

من  الحكومة  زادت  الكيميائية،  الأ�شلحة  ا�شتخدام  بق�شّية  الإعالم  و�شائل  ان�شغال  ومع  المتبقية.  الكيميائية 

.
309

ا�شتخدامها للبراميل المتفجرة؛ التي اأ�شبحت الدعامة الأ�شا�شية لل�شراع

�شهد الن�شف الثاني من عام 2013 تعثر تقدم المتمردين المعتدلين. انف�شلت بع�ص المجموعات عن الئتالف 

الوطني ال�شوري في اأيلول/�شبتمبر وتخلت عن دعوتها لإقامة دولة ديمقراطية مدنية. ومن �شمن هذه المجموعات 

ت�شّكلت في وقت لحق “الجبهة الإ�شالمية”، وهو ما زاد من ا�شتنزاف الئتالف الوطني و�شعفه. وعلى الرغم من 

دعمهم الخطابي للمتمردين، فقد رف�ص الغرب والحلفاء في الخليج ر�شميًا طلب المتمردين للح�شول على اأ�شلحة 

ثقيلة. وبينما ظلت م�شاركة الدول الأجنبية في ال�شراع محدودة، ازداد ثقل ال�شراع على المجتمع الدولي، وبداأ 

ينمو ب�شكل اأكثر و�شوحًا وخا�شة في الدول المجاورة له. و�شجلت الأمم المتحدة لجوء اأكثر من مليون �شوري في 

�شهر اآذار من ذلك العام.

اأنه غير دولي، فاإن ح�شول داع�ص على �شلطة وا�شعة غّير ب�شكل  القتال على  ا�شتمرار ت�شنيف  وعلى الرغم من 
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 C Kozak, “An Army in All Corners: Assad’s Campaign Strategy in Syria”, Institute for the Study of War, Middle East Security Report, 26 April 310

2015, 4
C Krauthammer, “A new strategy for Iraq and Syria”, The Washington Post, 18 June 2015 

311

A Lund, “The End of the Levant Front”, Carnegie Endowment for International Peace, 21 April 2015, <http://carnegieendowment.org/  
312

syriaincrisis/?fa=59855>, at 15 July 2015
E Banco, “Syrian Rebels Merge Into ‘Levant Front,’ Gain Ground In North”, International Business Times, 26 December 2014, <http://www. 313

ibtimes.com/syrian-rebels-merge-levant-front-gain-ground-north-1767562> at 15 July 2015
“New Islamist alliance seizes Idlib from Syrian troops”, France 24, 30 March 2015, <http://www.france24.com/en/20150330-islamists-syria- 

314

seize-idlib-nusra-jaish-fath> at 28 June 2015

اإلى القتتال الداخلي بين المتمردين  ال�شوريين و�شتَّت المجتمع الدولي عن  اأر�شية ال�شراع، ما دفع  كبير من 

الهتمام بال�شراع بين الثوار والنظام. في وقت مبكر من عام 2014 عززت داع�ص قب�شتها على الرقة، وتو�شعت 

في �شمال �شرق �شوريا، اإ�شافة لتحقيقها مكا�شب اإقليمية كبيرة في العراق، وظهرت على ال�شاحة كقوة م�شلحة 

جديدة قوية. اإل اأن بّث المجموعة لفيديو قطع راأ�ص ال�شحفي الأمريكي جيم�ص فولي في اآب/اأغ�شط�ص اأثار تحركًا 

وا�شعًا �شّدها. و�شكلت الوليات المتحدة تحالفا دوليًا لمحاربة داع�ص.

الثاني من  ال�شالم في موؤتمر جنيف  انهيار محادثات  ت�شجيع  الثوار، على  بين  وال�شقاق  داع�ص  ف 
ّ
حر�ص تطر

الجولة الأولى في كانون الثاني/يناير. وانهارت الجولة الثانية من المحادثات في �شباط/فبراير قبل اأن تقرر 

المجموعات جدول الأعمال، مما اأدى اإلى تنحي المبعوث الخا�ص الم�شترك الأخ�شر الإبراهيمي.

ومع ا�شتمرار ت�شرذم الف�شائل، وا�شل النظام ال�شوري اعتداءه الوح�شي على حلب، وفاز في معركة رمزية كبيرة 

الملي�شيات  الآلف من  العراق جعل  في  داع�ص  قوة  ا�شتمرار �شعود  اأن  اإل  اأيار/مايو.  في  ا�شتعاد حم�ص  عندما 

.
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ال�شيعية العراقية تغادر �شوريا. عو�شت قوات الحر�ص الثوري الإيراني خ�شائرها بن�شر مقاتلين اأجانب في �شوريا

في عام 2015، ارتفع التدخل الدولي اإلى م�شتويات غير م�شبوقة رداً على �شعود داع�ص. و�شهد الن�شف الأول من 

2015 نجاحات لالأكراد ال�شوريين �شد داع�ص، وللمعار�شة �شد النظام. وفي حين حافظ الأكراد على مكا�شبهم، 

فقد واجهت نجاحات المعار�شة تجدد الدعم الدولي لالأ�شد. 

مدينة  على  داع�ص  لهجوم  بنجاح  الكردية  القوات  ت�شّدت  المتحدة،  الوليات  تقوده  الذي  التحالف  من  بدعم 

كوباني في كانون الثاني/يناير وا�شتولت على بلدة تل اأبي�ص التي ت�شكل حلقة و�شل جغرافية مهمة لمناطقهم، 

. ومع ذلك، ركزت جهود التحالف الأمريكي عمومًا على مكافحة داع�ص في العراق، مما 
311

في حزيران/يونيو

 بها داع�ص اأمام الأكراد، اإل 
َ
اأدى اإلى اأن ت�شبح �شوريا �شبه مالذ اآمن للتنظيم الإرهابي. ورغم الخ�شارات التي ُمني

اأّن التنظيم وا�شل �شعيه للتو�شع، من خالل ا�شتمراره في اإحكام قب�شته على المناطق التي ُي�شيطر عليها؛ �شملت 

مكا�شبه انت�شاراً دراميًا بدخوله مدينة تدمر الأثرية. 

كان ظهور تحالفين جديدين بمثابة مرحلة انتقالية للمعار�شة ال�شورية. اإذ ت�شكلت الجبهة ال�شامية من التحالف 

والجماعات  المت�شددة  الف�شائل  عدا  فيما  الف�شائل  جميع  ي�شم  تحالف  وهو  الثورة؛  قيادة  مجل�ص  اأع�شاء  بين 

الكردية. وتباينت الأحزاب المن�شوية تحت مظلة الجبهة، من الجبهة الإ�شالمية والإخوان الم�شلمين اإلى الجي�ص 

. اإل اأن خيبة اأمل الجبهة ال�شامية من داعميها 
ّ
ال�شوري الحر وخليفته المجل�ص الع�شكري الأعلى للجي�ص ال�شوري الحر

. ومع ذلك فاإن 
312

الأجانب، جعل التحالف، الذي عانى من الت�شتت والت�شرذم، يحّل نف�شه بنف�شه في ني�شان/اأبريل

.
313

مبادرة الثوار الم�شتركة قرب مدينة حلب تمّيزت بالتعاون الوا�شع الأول �شد قوات الأ�شد منذ عام 2012 

الجماعات  من  المجمل،  في  تحالف،  وهو  الفتح”؛  “جي�ص  ا�شم  عليه  اأُطلق  الذي  الثاني  التحالف  اأثبت  فيما   

 .
314

فعالية اأكثر  اأنه  الم�شلحة،  تقت�شيه  ع�شكري  تحالف  �شمن  ت�شّكلت  التي  والمت�شددة  المتطرفة  الإ�شالمية 

الجدير  ومن  الن�شرة.  جبهة  مع  بالتن�شيق  للمعار�شة  الميدانية  النجاحات  اأهّم  من  الفتح” بع�شًا  “جي�ص  قاد 

. وعلى الرغم من ال�شكوك الغربية 
315

بالمالحظة اأن التحالف ن�شق اأي�شًا مع الجبهة الجنوبية المعروفة باعتدالها
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Banco, above n 36 
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L Sinjab, “Syria: How a new rebel unity is making headway against the regime”, BBC News, 1 May 2015, <http://www.bbc.com/news/world- 
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middle-east-32540436>, at 15 July 2015
T Joscelyn. “Al Nusrah Front, allies launch new offensives against Syrian regime”, Long War Journal, 23 April 2015,| <http://www.  
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longwarjournal.org/archives/2015/04/al-nusrah-front-allies-launch-new-offensives-against-syrian-regime.php> at 30 June 2015
“New Islamist alliance seizes Idlib from Syrian troops”, France 24, 30 March 2015, <http://www.france24.com/en/20150330-islamists-syria- 
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seize-idlib-nusra-jaish-fath> at 14 July 2015
J Cafarella and C Cozak, above n 18 
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 B Al Badarin. “تجميد التعاون مع المعار�شة ال�شورية »العلمانية«… ومخاوف من اقتراب الحر�ص الثوري اأو عنا�شر »حزب اهلل«الأردن في حالة بحث عن »تفا�شيل« ما �شيجري في درعا قريبا،”. 
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Al Quds, 27, September 2015, <http://www.alquds.co.uk/?p=409648> at 29 September 2015
“Syria conflict: Army ‘breaks IS siege of Kuwairis airbase’”, BBC News, 10 November 2015, <http://www.bbc.com/news/world-middle-  
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east-34781225> at 10 November 2015
S Dagher, “Op-Ed: Killing of Syrian Rebel Faction Leader Imperils Planned Peace Talks”, The Wall Street Journal, 25 December 2015 
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M Chulov, “Syria peace talks pin hopes for end to war on Iran and Saudi Arabia”, The Guardian, 30 October 2015 
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AFP, “Syria army, rebels in talks over 15-day truce near capital”, Yahoo News, 18 November 2015 <http://news.yahoo.com/syria-army-  
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الأجنبي؛  الدعم  الح�شول على  الفتح تجاوز عوائق  ا�شتطاع جي�ص  الفتح،  الن�شرة وجي�ص  ب�شاأن عالقات جبهة 

وكان التعاون غير الم�شبوق والعلني بين المتناف�شين تركيا وقطر من جهة، والمملكة العربية ال�شعودية من جهة 

. يمكن اعتبار تطور ونجاح تجربة جي�ص الفتح ناجمة عن زيادة في التعاون 
316

اأخرى، جزء ل يتجزاأ من نجاحه

. قاد تحالف جي�ص الفتح حملة 
317

بين القوى الأجنبّية الفاعلة ، اإ�شافة لدور التنظيم الأف�شل لهذا الج�شم الثوري

رائدة في اإدلب �شهر اآذار/مار�ص، ونجحت الحملة في ال�شتيالء على المدينة، ما جعلها ثاني عا�شمة محافظة 

. واإلى جانب مكا�شب الجبهة الجنوبية في القنيطرة ودرعا، بدا 
318

يفقدها النظام منذ خ�شارته للرقة عام 2014 

.
319

لفترة وجيزة باأن المعار�شة الم�شلحة ال�شورية باتت على اأعتاب دخول دم�شق

�شاهم ظهور ثالث تطورات في تغّير مّد المعار�شة. اأوًل، فقدت الجبهة الجنوبية، والتي تعد ح�شنا للمعار�شة 

ال�شورية المعتدلة دعمًا اأ�شا�شيًا وحا�شمًا. في اأيلول/�شبتمبر، قطع مركز العمليات الع�شكرية في العا�شمة عّمان 

. وبخ�شارة هذا الدعم بداأت الجبهة الجنوبية بالتفكك. 
320

دعمه؛ كرد فعل على الف�شل التنظيمي والتن�شيقي ال�شديد

وجاء التطور الثاني مع بروز التفاق النووي الإيراني، ما �شكل تمكينًا لأحد الداعمين الرئي�شيين لالأ�شد. ثالثًا، 

اأنها �شند قوي  اإلى الم�شهد واأثبتت  اأن ت�شتهدف قوات داع�ص،  دخلت ال�شربات الجوية الرو�شية، والتي يفتر�ص 

الثاني/ ت�شرين  اأوائل  في  الجوي  كوير�ص  لمطار  داع�ص  ح�شار  ك�شر  ال�شوري  الجي�ص  وا�شتطاع  الأ�شد.  لدفاع 

. عالوة على ذلك، �شّكل 
321

نوفمبر، وبداأ من جديد هجومه على المناطق التي ي�شيطر عليها المتمردون جنوبي حلب

مقتل زعيم جي�ص الإ�شالم زهران علو�ص وعدد من قادة المعار�شة الآخرين �شربًة كبيرة ل�شالح النظام ال�شوري، 

.
322

ما يدل على ذكاء ا�شتخباراتي اأّدى اإلى تدمير الج�شم الهيكلي لأحد اأكثر الف�شائل تنظيمًا في المعار�شة

بداأت محادثات �شالم مو�شعة حول النزاع ال�شوري في فيينا في اأكتوبر/ت�شرين الأّول 2015. وكان وا�شحًا كيف 

اأ�شبح النفوذ الأجنبي قويًا في �شوريا بعد اأن �شّمت المحادثات ايران والمملكة العربية ال�شعودية معًا، في الوقت 

. في منت�شف �شهر كانون اأول/دي�شمبر، وافق مجل�ص 
323

الذي ا�شتبعدت فيه الحكومة وف�شائل المعار�شة ال�شورية

الأمن الدولي بالإجماع على خارطة طريق للحل ال�شيا�شي، بدءاً من محادثات ال�شالم بو�شاطة الأمم المتحدة بين 

ممثلي الحكومة والمعار�شة في كانون الثاني/يناير. واعتبرت �شخ�شيات المعار�شة باأن مقتل زهران علو�ص 

.
324

�شي�شكل عقبة رئي�شية اأمام جهود التفاو�ص، و�شُيعر�ص عملية ال�شالم اله�شة للخطر

ورغم حالة الت�شّلب والتعّنت ال�شائدة، فاإن وقف اإطالق النار في الزبداني واليرموك وغيرها من المناطق كان 

يبعث على الأمل. وعلى الرغم من اأن هذه ال�شفقات قد تلّقت الكثير انتقادات وُنفذت بدرجات متفاوتة من النجاح، 

.
325

فاإنها، على الأقل، �شمحت بدخول الم�شاعدات وبعمليات الإجالء
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J Fearon, ‘Why Do Some Civil Wars Last So Much Longer Than Others?’ Journal of Peace Research, May 2004, 8 
326

W Wilgenburg, “The Rise of Jaysh al-Fateh in Northern Syria”, Terrorism Monitor,  Vol. 13, Issue 12, 12 June 2015 
327

النتائج المحتملة لل�سراع ال�سوري

 .
326

تدوم الحروب الأهلية في المتو�شط بين 7�شنوات و 12 �شنة، لكن الحرب في �شوريا لي�شت حربًا اأهلية عادية

في عامها ال�شاد�ص، ل يزال ال�شراع، فيما يبدو في ت�شاعد م�شتمر. وتتعار�ص م�شالح العديد من الجهات الفاعلة 

اأو بكونها ت�شتثني جزءاً حيويًا من  “الحلول” الُمو�شى بها من كونها محدودًة بطبيعتها،  ال�شالم.  تتنّوع  مع 

الدولة ال�شورية، اأو بكونها عمليات متعددة الخطوات عبر الوقت. وبالرغم من كون معظم هذه الحلول بعيدة عن 

الو�شوح، فاإّن من المرجح اأن يعمل �شانعو ال�شالم على دعم اإحداها. يعر�ص هذا الق�شم الأخير ما يمّثل، في الوقت 

الحا�شر، ال�شيناريوهات الُمرّجحة، وهي: انت�شار المعار�شة عبر المفاو�شات؛ انت�شار المتمردين ع�شكريًا؛ تمّزق 

ال�شيناريوهات لي�شت نهائية،  ع الم�شاحات التي ي�شيطر عليها داع�ص. هذه 
ّ
�شوريا مع بقاء دويلة لالأ�شد؛ وتو�ش

واإنما هي ت�شّور للخيارات الممكنة في الوقت الحا�شر.

انت�سار المعار�سة عبر المفاو�سات

يتطلب انت�شار المعار�شة عبر التفاو�ص رحياًل فوريًا اأو قريبًا لالأ�شد. يرى مثل هذا ال�شيناريو احتمالية كبيرة في 

حكم موؤقت م�شترك للمناطق التي يتم توحيدها، با�شتثناء المنطقة الكردية الخا�شعة لحكم �شبه ذاتي، والمناطق 

الواقعة تحت �شيطرة داع�ص، والف�شائل المعار�شة غير الم�شاركة في العملية. ومهما حظيت اأي عملية مفاو�شات 

ال�شعبي فاإنها �شتواجه عقبات رئي�شية.  فالنق�شامات بين ف�شائل المعار�شة والنق�شامات الحكومية  بالدعم 

الداخلية �شتمنع الإجماع حتى على م�شتوى داخلي. نقطة اأخرى ي�شعب تجاوزها، هي �شروط المفاو�شات بين 

الجانبين. ففي حين اأن الق�شية الوحيدة التي توّحد المعار�شة هي �شرورة رحيل الأ�شد، فاإّن الرئي�ص ال�شوري قد 

اأعرب مراراً عن اأن كر�شيه هو ال�شيء الوحيد في �شوريا الذي ل يقبل الت�شحية به.  كما اإّن ال�شلطة والولء للُبنية 

الداعمة لالأ�شد تعني اأنه من غير المرجح اأن يواجه الأ�شد خيانة داخلية؛ كما اإّن نفوذ كلٍّ من رو�شيا وايران يعتمد 

على م�شتقبل الأ�شد.

ال�شروري  من  ورو�شيا؛  اإيران  ل�شالح  �شتبقى  الحتمالت  ولكن  الأ�شد  من  �شوريا  المفاو�شات  تخّل�ص  فقد  اإذاً 

اأّما الحّل تف�شله  التحتية لنفوذهما.  البنية  النطاق في  اأن ل ي�شمل رحيل الأ�شد، بالن�شبة لهما، تغيرات وا�شعة 

المعار�شة فيت�شّمن، على خالف ذلك، اإ�شالحًا موؤ�ش�شاتيًا كاماًل. اإّن اأّي ت�شوية �شاملة يجب بال�شرورة اأن ُتق�شي 

الم�شلحة  المعار�شة  اأن تعتمد على م�شاركة جماعات  الن�شرة، ويجب  فة مثل داع�ص وجبهة 
ّ
المتطر الجماعات 

في بناء دولة الم�شتقبل؛ َفُهم القوة الدافعة وراء نفوذ المعار�شة ويجب منحهم منا�شب في الحكم في المناطق 

التي ي�شيطرون عليها، ولو في وظائف محدودة. اإّن هيمنة جماعات مثل اأحرار ال�شام وجي�ص الإ�شالم يعني اأن 

�شوريا التي تقودها المعار�شة �شوف تبدو مختلفة جداً عن ما�شيها العلماني. في كلتا الحالتين، فاإن الأحزاب 

الم�شتبعدة من الت�شوية �شتتحدى اإعادة الإعمار بن�شاط وفعالّية. ان الحفاظ على ال�شتقرار من �شاأنه اأن يتطلب 

التدخل الدولي على المدى الطويل، و�شتوؤّدي النق�شامات العميقة، على الأرجح، اإلى اإعاقة عملّية اإعادة الإعمار 

ب�شرعة، كما اإّنها قد تكّلفها المزيد من الدماء. 

انت�سار المعار�سة ع�سكريًا

ارتفعت احتمالت انت�شار المعار�شة ع�شكريًا في اأعقاب العالقة التعاونية التي ت�شّكلت في وقت �شابق من عام 

فاإن  الخ�شو�ص،  وجه  وعلى   .
327

وقطر وتركيا  ال�شعودية  العربية  المملكة  الإقليمية؛  ال�شنية  القوى  بين   2015

اإذعان ال�شعودية لدعم قطر للجماعات الإ�شالمية في �شوريا مّكن جي�ص الفتح من تحقيق نجاحات ميدانية مثيرة 
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J Veldkamp, “How to Understand those 60 Trainees,” Syria Comment, 14 August 2015, <http://www.joshualandis.com/blog/how-to-  
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understand-those-60-trainees/> at 25 October 2015
D Gartenstein-Ross, “How Many Fighters Does the Islamic State Really Have?” War on the Rocks, 9 February 2015, < http://warontherocks. 329

com/2015/02/how-many-fighters-does-the-islamic-state-really-have/> at 20 October 2015
P Engel, “’ISIS will benefit’ from the Iran Nuclear Deal”, Business Insider, 15 July 2015 
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لالإعجاب. يمكن القول اإن هذه الروؤية قد تال�شت في �شياق ما بعد �شفقة البرنامج النووي الإيراني وتراجع الدعم 

الدولي للمعار�شة، وتكثيف رو�شيا م�شاركتها في ال�شراع نيابة عن الأ�شد.

على اأّي حال، ما لم تخ�شع المعار�شة لتحّول كبير، فاإن انت�شار المتمردين العنيف �شيفاقم احتمالت انعدام 

وتكوين  المعتدلة،  المعار�شة  تمكين  اإلى  الرامية  الجهود  ُتترجم  لم  ما  الطويل.  المدى  على  �شوريا  في  ال�شالم 

. ومن �شبه الموؤكد اأّل ي�شمل تحالف المنت�شرين ف�شيل اأحرار ال�شام فقط واإّنما جبهة الن�شرة 
328

تحالفات اأقوى

التابعة لتنظيم القاعدة اأي�شًا. ومن غير المرجح اأن تتعّدى اأولوية هذه الف�شائل حماية اأهل ال�شنة في �شوريا. وهو 

ما يثير مخاوف مئات الآلف من ال�شكان في دم�شق والالذقية وغيرها من الأرا�شي التي ت�شيطر عليها الحكومة.

تمّزق �سوريا مع بقاء دويلة لالأ�سد

كما ذكر اأعاله، فاإن الت�شعيد الرو�شي في �شوريا والتفاق النووي الإيراني �شّخا الدم في �شرايين نظام الأ�شد. 

بناء على، فاإن وقف اإطالق النار في الزبداني بو�شاطة اإيران وتركيا ير�شم م�شاراً خافتًا ُيمكن اأن يوؤّدي اإلى ات�شاع 

حالة الهدوء في دولة �شورية ُممّزقة. يعني هذا ال�شيناريو تق�شيم الأرا�شي بين الحكومة والمعار�شة، مع مناطق 

منف�شلة لالأكراد وداع�ص. �شُيعزز تق�شيم �شوريا مخاطر ا�شتعال الهويات الطائفية كما هو جرى في البلقان، ولن 

ُيف�شي اإلى �شالم دائم. عالوة على ذلك، فاإن اإطالة حكم الرئي�ص الأ�شد ُيهدد بت�شريع التطرف العنيف داخل �شوريا 

وخارجها. ومع ذلك، فاإّن هناك بع�ص المزايا في �شيناريو م�شتقبل �شوريا في حكم الأ�شد. فبينما �شتواجه اأرا�شي 

المعار�شة تحديات لوج�شتية رئي�شية، فاإن الدولة تمتلك موؤ�ش�شات فاعلة. عالوة على ذلك، فاإن وجود ال�شنة، في 

م�شتويات عليا �شفوف الحكومة، والتعددية الن�شبية في دم�شق، ت�شير اإلى اإمكانّية و�شع حّد للطائفية. بالن�شبة 

لل�شوريين العلمانيين والأقليات التي تعي�ص في ظل حكم الإ�شالميين، فاإن الأ�شد هو الخيار الأكثر اأمانًا.

التو�سع في مناطق �سيطرة داع�ص

�شي�شهد التو�شع في اأرا�شي داع�ص - �شواء ع�شكريًا اأو من خالل تغيير تحالفات جماعات المعار�شة - فر�ص حكم 

اإ�شالمي قا�شي على ال�شكان المدنيين. وعلى الرغم من جهود قوات التحالف المكونة من 63 دولة في “اإ�شعاف 

الأر�ص. ل  التحالف في ال�شتجابة يزيد من فر�ص داع�ص في ب�شط �شيطرتها على  وتدمير داع�ص”، فاإّن تاأخر 

يزال التنظيم ي�شيطر على م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي في مختلف اأنحاء العراق و�شوريا؛ وهي موطن لنحو �شتة 

. ومع ذلك، فاإن �شعف و�شائل التحالف في مواجهة داع�ص وبطء ا�شتجابته، وقد ُي�شاعد داع�ص 
329

ماليين ن�شمة

في تطبيع �شيطرتها في المناطق وتقديم نف�شها ك�شلطة اأمر واقع. اإّن محدودّية و�شائل التحالف لهزيمة داع�ص هو 

اأب�شط الطرق لم�شاعدتها في التمدد: قد يدفع تفعيل حكومة الأ�شد الجماعات الم�شلحة من الثّوار اإلى اإعادة التفكير 

ين.  ُتقّدم داع�ص نف�شها كمدافع عن ال�شنة في العراق و�شوريا. واإذا كان البديل الحقيقي 
ّ
في  اختيار اأهون ال�شر

الجماعي  الختفاء  بحالت  وت�شببت  المتفجرة،  البراميل  عليهم  األقت  التي  اليد  هي  ال�شنية  للمعار�شة  الوحيد 

. عالوة على ذلك، وفي �شوء 
330

والأ�شلحة الكيميائية، فاإن الخيار بين الأ�شد وغيره �شيجعلهم يختارون البديل

روؤية �شاملة لإقامة الخالفة الإ�شالمية، فاإن داع�ص هو التنظيم الأكثر التزامًا باإعادة الإعمار من خالل كثافة 

العنا�شر العاملة لديه؛ وهو ُيقّدم الرواتب مقابل هذه الجهود. وللجماعة القدرة على تنفيذ �شيادة القانون وتوفير 

ا�شتقبال غير موؤكد في  النازحين الختيار بين  لل�شنة  ال�شراع. يمكن  التي ملّت من  العنا�شر  الخدمات وجذب 

اأرا�شي الحكومة، ومناطق المعار�شة الفا�شدة، اأو الترحيب بحكم داع�ص الوح�شي. ل تقت�شر ح�شابات ال�شتقرار 
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على النازحين ال�شوريين داخليًا؛ فمع تدهور الأو�شاع في الدول الم�شيفة ، فقد ي�شمل ذلك عودة الالجئين اأي�شًا.

الخال�سة: هل من م�ستقبل ل�سوريا؟

بعد  ما  لطوارئ  التخطيط  بهدف  ال�شوري،  لل�شراع  الرئي�شّية  للعوامل  العاّمة  الخطوط  على  الف�شل  هذا  ر�شم  

ال�شوريين، كما  واأهداف  ال�شراع  �شة على 
ّ
المحر والعوامل  والأقليات  الرئي�شية  الفاعلة  الجهات  ال�شراع. وحدَّد 

قّدم الف�شل اأربعة �شيناريوهات ُمحتملة لنهاية ال�شراع. كما رّكز على  تدخل رو�شيا في الآونة الأخيرة، واآثار 

ذلك على الو�شع في �شوريا. ُيمكن اأن تبدو النتائج ال�شورية المحتملة مختلفة جداً بعد �شهر من الآن. ولكن فهم 

هذه الحتمالت واآثارها ي�شلط ال�شوء على التحديات المتعّلقة بعودة الالجئين واإعادة الإعمار؛ وهي تحديات 

�شتكون حا�شرة في اأّي م�شتقبل في �شوريا. بدًل من التركيز على اإيجاد حل مثالي، يجب على الجهات العمل على 

اإعداد خطط للطوارئ، وا�شعة وقادرة على التكيف مع الخيارات المتاحة. فبوجود طرف فائز مبا�شر في ال�شراع، 

فاإّن الأطراف الخا�شرة �شتعمل على اإجراءات ت�شتهدف زعزعة ا�شتقرار ُبنية الدولة الجديدة. في حالة �شوريا، فاإّن 

هناك الكثير من الأطراف المتباينة التي اعتادت العنف )وا�شتفادت منه في بع�ص الحالت(؛ ومن ثّم فاإّن فر�شة 

هذه المجموعات في اإف�شاد اأي نجاح �شتكون كبيرة.

اإذا كانت اأجندة مفاو�شات عام 2016 جاّدة وترّكز على ال�شالم، من خالل المناق�شات والحوار، فقد ن�شهد تحوًل 

دون  حيوية.  اأداة  الُمبرهنة،  الحقائق  على  المبنّية  الطوارئ،  خطط  �شتكون  الحالة،  هذه  مثل  في  ال�شياق.  في 

ولتكون  واردة.  �شتكون  �شوريا،  في  العنف  زيادة  وبالتالي  اأخرى،  مرة  النتكا�ص  فر�ص  فاإن  المعلومات،  هذه 

هذه الخطط فعالة، ل ينبغي اأن تعتمد خطط اإعادة الإعمار على التوقعات. بدًل من ذلك، فاإنها ل بّد اأن تتحّلى 

بالديناميكّية والمرونة لتتمّكن من التعامل مع التو�شيات العاّمة ومع ال�شياقات المخ�شو�شة. يجب اأن ُتحّدَد 

الحلول  اأولوياتها  راأ�ص  اأن ت�شع على  ال�شراع، وينبغي  ال�شتقرار بعد  التي قد تزيد من عدم  التغييرات  الخطط 

الملمو�شة ال�شريعة. اإّن اأّي �شياق لإعادة الإعمار يحتاج اأي�شًا اإلى تدابير مدرو�شة لإعادة اإر�شاء �شيادة القانون؛ 

تتمثل في ملء الفراغات في ال�شجل المدني، وحل النزاعات على الم�شاكن والأرا�شي والممتلكات، والبدء باإ�شالح 

القطاع الأمني   وا�شتراتيجيات ت�شريح القّوات. تتطلب هذه التحركات ت�شل�شاًل دقيقًا، بحيث ُتنّفذ جميع المهام في 

نف�ص الوقت وقدر الإمكان، بالتوازي.

عندما تبداأ عملّية اإعادة الإعمار، فاإنها �شتحتاج اإلى التن�شيق، حتى لو تّم تفوي�شها بين مختلف الجهات الفاعلة 

في مجال اإعادة الإعمار.  للحّد من تداخل ال�شالحيات اأو ت�شارب الجهود والأهداف ، يجب اأن يكون هناك مراقبة 

مركزية لجميع مجالت اإعاداة الإعمار. وعالوة على ذلك، يجب اأن تتحّول الم�شوؤولّيات، في جميع المناطق، اإلى 

القيادة الوطنية بالكامل اأو اإ�شراكها، في اأقرب وقت ممكن، لزيادة �شرعية الحكومة وو�شعها في موقع الم�شوؤولّية 

والُم�شاءلة.

وت�شير الدلئل اإلى اأن اتباع ُمقاربة �شاملة لجميع جوانب الإدارة مع التركيز على حفظ ال�شالم، هي المقاربة، التي 

بين، ولكّن 
ّ
تمتلك الفر�شة الأكبر للنجاح في وقف التفكك الطائفي. �شيتم الطعن في مثل هذه المقاربة من قبل المخر

ال�شيا�شات ال�شاملة تمتلك القدرة اأي�شًا على الحّد من تاأثيرهم . اإّن خلق م�شاحة لتحفيز الم�شاركة الوا�شعة الإمكان يجب 

اأن يكون هو المبداأ الأ�شا�شي لأّي اإ�شالح يهدف اإلى اإعادة تطبيق القانون واأّي  عملّية تخطيط جديدة لقطاع الأمن. 

وفي الوقت نف�شه، يجب اأن يعترف اأ�شحاب ال�شلطة باأّن بيئة ما بعد ال�شراع بيئة ه�ّشة، ولي�شت هي البيئة المثالّية 

لتعزيز القيم الليبرالّية والعلمانية.  ومهما بدت هذه المقاربة غير مر�شية بالن�شبة للت�شّورات الدولّية الحقوقّية، فاإّنه 

اأكثر نجاعًة في �شمان عدم ا�شتعال ال�شراع مجدداً، وقد تثبت اأُطر العمل القانونّية المحلّية والإ�شالمّية فعالّيتها، 

اأكثر من المعايير الدولّية، ول بّد من اأن تكون في مركز اأّي خّطة حوكمة في مرحلة ما بعد ال�شراع.
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الق�سم الثاني 

العدالة الجتماعية كاأداة رئي�سة لتحقيق ال�سالم

د. اإريكا هاربر 

عر�شت مقدمة هذا الكتاب جملة من التحديات التي تواجهها منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. حيث كان العامل 

الم�شترك بينها هو العقبات التي نجمت عن غياب العدالة الجتماعية. كان من نتائج الثورات العربية في عام 

2011، تزايد القناعة باأّن المنظومات القانونية، للعديد من الدول، ل تت�شمن تكافوؤ الفر�ص والحماية ل�شرائح 

وا�شعة من ال�شّكان. في بع�ص الأحيان، كانت القوانين والموؤ�ش�شات تفر�ص عوائق وت�شتبطن انحيازات �شد الفئات 

اأخرى، كانت العدالة غير ُمتحققة ب�شبب تدني الوعي بالحقوق، وغياب الخدمات القانونية  المهّم�شة. في دوٍل 

المتوفرة بكلفٍة معقولٍة، بالإ�شافة اإلى الموؤ�ش�شات غير الكفوؤة وغير ال�شفافة. اإّن هذا الإق�شاء من �شيادة القانون، 

والم�شاواة  العي�ص،  و�شبل  القت�شادي،  النمو  على  �شلبية  تداعيات  لها  باأن  ثبت  ة 
ّ
�شار ممار�شة  هو  ذاته،  بحد 

الجتماعية وال�شتقرار. 

ع معهد غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا في البحث المتعلق بمفهوم العدالة الجتماعية. نحن 
ّ
في �شوء ما �شبق، تو�ش

ف العدالة الجتماعية باأنها امتداد للحقوق والحريات الواردة في الإطار الدولي. فرغم الأهمّية التي تحظى 
ّ
نعر

اأّن هذه الحقوق  اإل  بها حقوٌق مثل الم�شاواة بين الجن�شين، والخال�ص من الفقر المدقع والحماية من التمييز، 

ل ت�شمل مجموعة اأخرى من العنا�شر ال�شرورية لحياة مبنية على الكرامة والرفاه. على �شبيل المثال، يجب اأن 

تمتد الحوكمة اإلى ما هو اأبعد من مجرد الم�شاركة ال�شيا�شّية، بحيث ت�شمل ال�شوابط والتوازنات المفرو�شة على 

ال�شلطة، ووجود مجتمع مدني فاعل. العدالة الجتماعية هي الفهم متعدد المجالت والأبعاد للحقوق، فالعدالة 

عالقة  بينها  تقوم  متكاملة،  مكونات  كلها  القت�شادية  والعدالة  والحوكمة  والجتماعية-الثقافية،  البيئية، 

تبادلية، بحيث ل يتحقق مكّون دون الآخر. 

اإن هدفًا نفعّيًا مثل النمو القت�شادي، على �شبيل المثال، ل يكون عادًل اجتماعيًا اإل عندما يعّزز الإن�شاف في 

المكت�شبات بطريقة عادلة، حتى  الفر�ص. يجب توزيع  الآمن والكريم وتكافوؤ  التوظيف  الثروة، وي�شمن  توزيع 

العدالة  فاإن  البيئة. باخت�شار،  �شلبية على  نتائج  اإحداث  يتم ذلك دون  اأن  التفاوت، ويجب  تعزيز حالة  يتم  ل 

والأمن  الإن�شانية،  الكرامة  تحقيق  ت�شمل  واإنما  الحقوقي،  الإطار  في  الحياة  بتح�شين  تكتفي  ل  الجتماعية 

الإن�شاني والتنمية الم�شتدامة. 

تندرج مقاربة التمكين القانوني �شمن المفهوم الأو�شع للعدالة الجتماعية وتتكامل معه. فهي تقوم على فكرة 

اأّن ا�شتمرار الفقر ناتج جزئيًا عن حرمان الفقراء والمهّم�شين من الحقوق القانونية اأو القدرة على ممار�شة هذه 

الحقوق. و يتطلب ك�شر هذه الحلقة اأكثَر من مجرد تقوية منظومة العدالة الر�شمية، فهو يتطلب اإطار عمل موثوق 

عبر  ال�شلطة  النا�ص  منح  اأّن  على  التغيير  نظرية  وتقوم  الم�شت�شعفة.  للفئات  المحّددة  الحاجات  يعالج  وفعال 

المعلومات، والمهارات والأدوات �شيجعلهم قادرين على حماية حقوقهم والدفاع عنها، والو�شول اإلى الإن�شاف 

اإّن التمكين القانوني لي�ص بدياًل عن التدخالت التنموية الهامة الأخرى،  في الخدمات والقدرة على المحا�شبة. 

ولكنه �شرط �شروري لخلق البيئة الم�شاندة لتوفير �شبل العي�ص الم�شتدامة، والنمو القت�شادي ال�شامل، والق�شاء 

على الفقر. 

الرغم من  اإفريقيا. وعلى  اآ�شيا و�شمال  القانوني م�شكلًة منت�شرًة ومزمنًة في منطقة غرب  التمكين  يمثل غياب 

المناطق  مع  بالمقارنة  كبير  باهتمام  تحَظ  لم  الأخير  العقد  في  العدالة  اإلى  الو�شول  تو�شيع  جهود  فاإّن  ذلك، 

الت�شريعي  والإ�شالح  الدولة،  بقيادة  الموؤ�ش�شات  تقوية  على  رئي�ص،  ب�شكل  الأجنبي،  التمويل  رّكز  وقد  الأخرى. 
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وتح�شين مهارات العاملين في الحماية القانونية. وقد ُيعزى ذلك اإلى ان�شغال الممّولين بق�شايا مثل الم�شاواة 

بين الجن�شين في الت�شريعات وعلمنة اأنظمة المحاكم. بيد اأن الم�شكلة الأكثر تعقيداً هي غياب الهتمام ال�شيا�شي 

بتمكين الفئات المهّم�شة، وتو�شيع انت�شار المجتمع المدني وتعزيز ثقافة الحقوق. ومّما ل �شك فيه اأّن ال�شراعات 

الطويلة و�شعف المنطقة ب�شكل عام �شاهما ب�شكل كبير في تر�شيخ هذه ال�شيا�شات؛ اإل اأن الق�شية ثقافية اأي�شًا. ل 

تزال منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا منطقة تغلب عليها الثقافة البطرياركّية الأبوّية والهرمية، ول يزال غياب 

القوى  ال�شلطة ومراكز  لدفع  الحوافز  القليل من  �شوى  الجتماعية والقت�شادية منت�شراً، ولي�ص هناك  الم�شاواة 

لتغيير الو�شع القائم. 

في �شوء ذلك، ثمة من يجادل باأن التمكين القانوني يمثل فر�شة ا�شتباقية، وواقعية، حان وقتها لمواجهة العديد 

من تحديات منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. فاأوًل، من الموؤّكد باأّن العدالة و�شيادة القانون هما حجرا الأ�شا�ص 

اإيجابي  ب�شكل  مرتبطان  اإنهما  كما  الم�شتدام،  القت�شادي  للنمو  اأ�شا�شيّان  واأّنهما  وال�شاملة،  الفاعلة  للتنمية 

. عالوة على ذلك، فقد بات وا�شحًا اليوم باأن الفقراء والمهّم�شين ل يريدون الإح�شان اأو 
331

بالق�شاء على الفقر

اإلى الخدمات الأ�شا�شية ب�شكل  التعليم، والو�شول  الم�شاعدة المبا�شرة، بل يريدون الفر�شة للح�شول على  حتى 

موثوق وبكلفة معقولة، ليتمّكنوا من بدء م�شاريعهم الخا�شة و�شراء الم�شاكن وحماية اأنف�شهم من ال�شدمات مثل 

فقدان الوظيفة، والحرمان والطوارئ غير المتوقعة. 

ثانيًا، تقوم مقاربات التمكين القانوني على اأ�شلوب عمل ل تقليدي للجمع بين العدالة وغيرها من اأهداف التنمية 

بطريقة تراعي خ�شو�شية منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا على وجه التحديد. وتدرك هذه المقاربات باأّن ق�شايا 

العدالة تتجاوز المجال القانوني، فانتهاكات الحقوق في كثير من الأحيان مرتبطة ومت�شابكة بق�شايا الفر�ص 

الجتماعية والقت�شادية، والحوكمة الر�شيدة وال�شتدامة البيئية. ولأّن التمكين القانوني ي�شير جنبًا اإلى جنب 

مع القطاعات اأخرى وي�شمل مجالت متعددة، فاإّن الفاعلين قادرون على تحديد الم�شكلة التي يواجهها �شاحب 

من  اأو�شع  لمجموعة  يمكن  القطاعات،  بين  ال�شراكات  هذه  مثل  خالل  من  اأف�شل.  ب�شكل  لها  وال�شتجابة  الحق 

الفاعلين تبني طرق ومناهج التمكين القانوني. ويمكن تح�شين مبادرات اإدارة الموارد الطبيعية، وال�شحة العامة، 

والتعليم، و�شبل العي�ص، وموؤ�ش�شات الأعمال ال�شغيرة والحوكمة من خالل دمج مكونات التمكين القانوني فيها. 

و�شوحًا،   الأقل  ذلك  رغم  يزال  ل  والذي  اأهميًة،  التحديات  اأكثر  من  لواحٍد  القانوني  التمكين  ي�شتجيب  ثالثًا، 

اأو �شعف ثقافة  األ وهو غياب الهتمام بالحقوق  اإفريقيا،  اآ�شيا و�شمال  العدالة في منطقة غرب  اإلى  للو�شول 

�شيادة القانون. اإّن الو�شول اإلى العدالة غير ممكن اإل اإذا اآمن النا�ص باأن القانون ي�شب في م�شلحتهم. دون هذه 

الثقة، فاإن وجود مجتمع مثقف قانونيًا، و�شمان الو�شول اإلى الم�شاعدة القانونية، ووجود اإدارة �شفافة ما هي 

 �شعب المنال، وكثيراً ما تتجاهله البرامج التقليدية. 
ٌ
اإل فر�ص مهدورة و�شائعة. بيد اأن تعزيز مثل هذه القيم اأمر

حيث  موؤثرة،  اأداة  القانون  باأن  الأو�شع  والمجتمع  الأفراد  اإلى  القانوني” ر�شالة  “التمكين  ير�شل  المقابل،  في 

يوؤ�ش�ص ل�شلطة الفرد في �شمان حقوقه ومحا�شبة الم�شوؤولين. ُيقّدم التمكين القانوني لالأفراد الأدوات للنهو�ص، 

والم�شاركة والمطالبة بالمزيد. 

ثّمة اأدّلة متزايدة على اأن التمكين القانوني قد يكون ناجحًا كمقاربة لال�شتجابة للم�شاكل التنموية في القطاعات 

الأخرى، اإذ ي�شاعد على بناء اأُُطر العمل القانونية والإدارية، والتنفيذ العادل، وحل المظالم باإن�شاف. عملّيًا، فاإّن 

الو�شول اإلى المياه النظيفة وال�شرف ال�شحي ق�شّية مرتبطة بالتمكين القانوني في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

اإفريقيا. �شحيح اأن التمكين القانوني ل ينتج المياه، ولكّنه ي�شمن عدم ا�شتخراجها بطريقة غير قانونية، وي�شمن 
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M Stephens, ‘The Commission on Legal Empowerment of the Poor: An Opportunity Missed’ Hague Journal on the Rule of Law, 1 (2009) 147 
332

Making the Law Work For Everyone, Report of the Commission on the Legal Empowerment of the Poor (CLEP) (Vol I) 2008, 43 
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العدالة في التوزيع من خالل منح اأ�شحاب الحقوق الأدوات الالزمة للمطالبة بُمحا�شبة الم�شوؤولين. لقد بات من 

ال�شحي  المياه وال�شرف  اإلى  الو�شول  كبيرة، فتح�شين  اآثاراً  المجالت تحمل  التح�شينات في هذه  باأّن  الموؤّكد 

اإلى تقلي�ص احتمالّية الإ�شابة بالأمرا�ص التي تنتقل بالمياه، ويعّزز الم�شاركة القت�شادية، ويقّلل من  يوؤدي 

ال�شغط على الخدمات ال�شحية والجتماعية. اإن تو�شيع فر�ص جني الدخل يقّلل من الفقر، ويرفع معدلت البقاء 

ال�شباب؛ حيث توجد روابط ُمدّعمة بالأدّلة، بين انت�شار  في المدار�ص، ويقّل�ص معدل الجريمة، وخ�شو�شًا لدى 

البطالة، وبين ارتفاع معّدلت الجريمة والتطرف.

ختامًا، يمكن النظر اإلى التمكين القانوني على اأنه رّد فعٍل واإجراء وقائي �شيا�شي، بل اإّنه الج�شر الذي يوؤدي اإلى 

حوكمة اأكثر فاعليًة. فالأفراد الذين يملكون الأدوات للحفاظ على حقوقهم والمطالبة بالمحا�شبة يحظون بعقٍد 

اجتماعي اأكثر فعالية بحكم قدرتهم على اإجبار الحكومة )على كاّفة الم�شتويات( على ال�شتجابة ب�شكٍل اأف�شل 

لحاجات الأفراد. وبدوره، يعّزز هذا العقد الجتماعي الأقوى التكّيف المرن مع ال�شراعات، والكفاءة والإنتاجية.

الأ�شا�شية  العقبات  بع�ص  بوجود  العتراف  يجب  القانوني،  التمكين  من  المتاأتية  المكا�شب  اإدراك  اأجل  من 

ومعالجتها؛ واأهمها اأن من ي�شتطيعون تحويل التمكين القانوني اإلى حقيقة هم في معظم الأحيان الأ�شخا�ص 

ب�شكل مبا�شر  القانوني  التمكين  ُيواجه   .
332

والحفاظ عليه القائم  الو�شع  اإبقاء  لديهم م�شلحة كبيرة في  الذين 

الموارد،  اإعادة تخ�شي�ص وتنظيم توزيع  اإلى تبديلها؛ حيث يتم ذلك من خالل  ال�شائدة ويدفع  القوى  منظومة 

والقوة والنفوذ، بالإ�شافة اإلى تغيير العالقات الجتماعية، وخ�شو�شًا فيما يخ�ص النوع الجتماعي )الجندر( 

والتحكم بالموارد.   

يتلخ�ص اأحد الحلول بالترويج للتمكين القانوني باعتباره “�شيا�شة ذكية”: مقاربة طويلة الأمد تعود بالنفع، 

المت�شررة على حٍد �شواء. يرافق ذلك بال�شرورة حمالت لك�شب  البالد، وعلى نخبها والفئات  النهاية، على  في 

التاأييد، م�شّممة بعناية ومبنّية على الأدّلة والبراهين. ي�شتند التمكين القانوني اإلى حجٍج قوية ي�شعب تجاهلها 

من منظور العدالة الجتماعية. وعلى نحٍو م�شابه، فاإن كلفة غياب التمكين القانوني باهظة، فالريعية، والف�شاد 

.
333

وانتهاك الحقوق كلها اأمور مكلفة من الناحيتين القت�شادية والجتماعية

�شوف تحتاج الحكومات اإلى الم�شاعدة لمواجهة التحديات الحقيقية المرتبطة بدعم التمكين القانوني. كما ذكرنا 

�شابقًا، �شيكون هناك فائزون وخا�شرون من التمكين القانوني. ل يمكن تجّنب كل النزاعات عبر البرامج طويلة 

 �شرورّي للو�شول اإلى �شفقات اأف�شل. قد ي�شمل هذا الدعم والم�شاعدة 
ٌ
الأمد، ومن ثّم فاإّن خو�ص بع�ص المعارك اأمر

التعامّل مع حالة زعزعة ال�شتقرار التي قد تلي اإعادة توزيع الموارد والقوة بعيداً عن قب�شة الأثرياء واأ�شحاب 

القوة والنفوذ لتمكين الأغلبية الفقيرة. على نحٍو م�شابه، بما اأن الر�شوة والممار�شات الفا�شدة اأمور مرتبطة بالأجور 

غير الكافية، ف�شيكون من ال�شروري التعامل مع هذه الم�شكالت من جذورها. ُيمكن البدء بالبرامج التي تهدف اإلى 

رفع كفاءة الفاعلين، وتوفير النفقات التي يمكن تحويلها اإلى موارد لخلق الوظائف اأو زيادة الرواتب، وخلق الفر�ص 

الجديدة لأولئك الذين لن يكون لهم حاجة في ظل برامج التمكين القانوني، وبالإ�شافة اإلى خلق حوافز لموظفي 

الحكومة لدعم التمكين القانوني. ويجب اأن نعترف باأنه حتى عندما ل يكون لم�شوؤولي ال�شف الأول م�شلحة في 

مقاومة التغيير، فاإنهم ل يتمتعون بحافٍز قوٍي لتلبية حاجات الفقراء والم�شت�شعفين باإن�شاف وعدالة. يجب اأن 

تتوقع البرامج التي ترّوج لخدمات اأف�شل مثل هذه المقاومة، واأن ت�شتدخل التدابير العقابية والحوافز معًا. 

اأما التحدي الثاني، فيتمثل في اأن التمكين القانوني قد يكون بطيئًا ويتطلب عماًل مكثفًا لأنه يركز على قدرات 

فاإّن هناك  والم�شت�شعفين،  القوة  لم�شلوبي  الكبيرة  الأعداد  وب�شبب  القانوني؛  النظام  العالقة مع  الأفراد وعلى 
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حاجة لبرامج وا�شعة النطاق في معظم الأحيان. وهذه العوامل تجعل من التمكين القانوني، عندما يتم تنفيذه 

ب�شكل �شليم، اأمراً باهظ الثمن. بيد اأن الحقائق الُم�شتقاة من برامج قطاع العدالة الحديث توؤّكد باأّنه ل يمكن تنفيذ 

المبادرات ال�شاملة بالعموم اإل على نطاق �شيق فقط و/اأو �شمن اإطار زمني محدود. ومن غير المتوقع اأن تتغّير 

نماذج التمويل ب�شكٍل كبير في الم�شتقبل القريب، وخ�شو�شًا في �شياق تحديات المنطقة القت�شادية وان�شغال 

الممّولين بال�شراعات وتدفق الالجئين. 

اآثارها. يحتاج  وفي الوقت الذي ل يمكن معالجة ق�شية النطاق ب�شهولة، فاإن هناك تدابير ُمفيدة للتقليل من 

مجتمع التنمية القانونية اإلى ا�شتثمار موارَد اأكبر في البحث في التاأثيرات )وبالتالي في الجدوى القت�شادية( 

لبرامج التمكين القانوني. اإذا اأمكن اإثبات اأّن التمكين القانوني يوؤدي اإلى نتائج اأف�شل من المقاربات التكنوقراطية، 

فقد يكون من الأ�شهل الح�شول على التمويل للبرامج طويلة الأمد. ويجب العمل على بذل المزيد من الجهود نحو 

التكاملية بين البرامج، فلي�ص م�شتغربًا اأن تكون هناك اأكثر من جهة تنفذ برامج مختلفة من التمكين القانوني في 

البلد الواحد. تتبّنى هذه الجهات في معظم الأحيان مقاربات مختلفة،  وت�شتهدف الم�شتفيدين الذين ل يتقاطعون 

ب�شكل كبير اأو دائم في البرامج المختلفة. وفي الوقت الذي ي�شتجيب كل برنامج في العادة اإلى مجالت رئي�شة 

تعاني من فجوات، فاإن الأثر على التمكين ب�شكل عام �شيبقى محدوداً لأنها ل تعّزز بع�شها البع�ص، بالإ�شافة 

اإلى نطاقها ال�شيق. 

اإذا كان بالإمكان مواءمة ال�شتراتيجيات وتن�شيق المجموعات الم�شتهدفة، ف�شيكون من الممكن حينها ت�شكيل 

تحالفات تعمل ب�شكل م�شترك، و�شيوؤدي ذلك اإلى م�شاهمة اأكبر في التمكين القانوني. بال �شك، فاإن تحويل مثل هذه 

الأجندة اإلى واقع هو اأمر �شعب، مهما بدا الكالم عنه �شهاًل. يحمل العاملون في التنمية، والممّولون، والحكومات 

والموؤ�ش�شات المحلية والمجموعات ال�شكانية ال�شريكة، اآراء واأهداف متباينة، و�شيكون الو�شول اإلى الإجماع على 

مقاربة م�شتركة اأمراً اإ�شكاليًا على الدوام. اإن كان الهدف هو الو�شول اإلى تعاون اأكبر، فاإن المتطلبات الأ�شا�شية 

فعالية  منتظم حول  وحواراً  التمكين،  مقاربات  المختلفة حول  الموؤ�ش�شات  بين  اأف�شل  بال�شرورة حواراً  ت�شمل 

م�شاركتها  يمكن  والتي  التجريبية،  النتائج  على  المبنية  النطاق،  وا�شعة  والتقييمات  المختلفة  البرامج  نماذج 

وا�شتخدامها لالتفاق على الممار�شات الأف�شل. 

من ال�شمات المميِّزة لق�شة منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اأّن هناك عملية تنموية جارية فيها، وتحدث في 

بع�ص الأحيان ب�شرعة فائقة جداً، ولكن بن�شب غير متكافئة ب�شكل �شارخ. لم يكن التقدم �شاماًل، ونتج عن ذلك 

اأّن الفجوة بين الأثرياء والفقراء ل تنفك تتّو�شع اإلى جانب الفجوات في المجالت التي توؤثر ب�شكل ملمو�ص على 

التنمية، مثل الم�شاواة بين الجن�شين و�شبل العي�ص. ل تاأتي هذه التنمية الم�شّوهة بدون عواقب، فمن الوا�شح باأّن 

الثورات العربية كانت، اإلى حٍد كبيٍر، ناجمة عن �شعف القدرة على الو�شول اإلى الموارد الأ�شا�شية وعن محدودّية 

الفر�ص، و�شعف المحا�شبة؛ اأي باخت�شار ف�شل للعدالة الجتماعية. 

بالمح�شلة، فاإن الدور الذي يلعبه التمكين القانوني في ا�شتراتيجيات التنمية في دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 

اأ�شا�شي لبناء التكّيف المرن بعيد المدى، والحوكمة الر�شيدة والنمو الم�شتدام. اإن التحول اإلى هذا الهدف يجب اأن 

ي�شتند اإلى فهم اأف�شل لماهية التمكين القانوني ومعناه في ال�شياق الإقليمي. ومن المهم التذكير باأن المبادئ 

ال�شعيف والمهّم�ص،  القانوني مثل: حماية  الإ�شالمي  الفقه  اأ�شا�شية في  القانوني هي مبادئ  الرئي�شة للتمكين 

المبادئ في  د هذه 
ّ
اإن تج�ش الملكية.  القانون وحقوق  اأمام  وحماية الحقوق، والمحا�شبة والُم�شاءلة، والم�شاواة 

المنا�شب،  الوقت  في  تاأتي  فاعلة،  قاعدة  ي�شكل  القانوني  التمكين  باأّن  القائل  الموقف  يدعم  الإ�شالمي  الفقه 

لمعالجة التحديات الخا�شة بمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. يجب اأن تعطي كل دول منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

اأفريقيا الأولوّية للبحث في كيفية م�شاهمة اأجندة التمكين القانوني في تحقيق هذه الأهداف وفهم المعطيات 

ال�شيا�شية، والموؤ�ش�شاتّية والجتماعية المطلوبة لتي�شير مثل هذه الإ�شالحات. 
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 Abdullahi A An-Na’im, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book (London: Zed Books Ltd 2002) 96; see also, for  
334

 example, National Coalition led by the Arab Women Organization “Women’s Rights in Jordan” (2013), report submitted to The Universal
Periodic Review the Human Rights Council

.An Na’im (n 1) 96-7 .ة تخ�شع لتقدير الق�شاة  ل بّد من الإ�شارة اإلى اأّن ال�شعودية هي الدولة العربية الوحيدة في المنطقة التي ل تمتلك قانونا مكت،بًا لالأ�شرة، وجميع الق�شايا المدنّية والخا�شّ
335

UAE Federal Law no. 28 of 2005 on Personal Status of 19 November 2005, Official Gazette no. 439, art 39 
336

التمكين القانوني للن�ساء

اأناليزا بزي 

العقبات  من  والم�شوؤوليات  الأدوار  وتنميط  )الجندر(  الجتماعي  النوع  اأ�شا�ص  على  التمييز  ا�شتمرار  يزال  ل 

الأ�شا�شية اأمام تمكين الن�شاء في العديد من مجتمعات منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. تخلق الأعراف الثقافية 

التي تدعم خ�شوع الن�شاء وتدعم الثقافة الأبوّية الفر�شة لنتهاك الحقوق وت�شرعنه. على �شبيل المثال، يوؤدي 

بالإكراه  الحجاب  لب�ص  فر�ص  اإلى  واأخواتهم  لبناتهم  الجن�شي  ال�شلوك  على  يعتمد  الرجال  �شرف  باأن  العتقاد 

وعزل الن�شاء في كثير من البلدان. كما يعتبر العنف �شد الن�شاء م�شاألة �شخ�شّية، ب�شكل وا�شع، وذلك مرة اأخرى 

. في بع�ص المناطق، اأّدت ظاهرة التطرف الإ�شالمي المتنامية 
334

ب�شبب ارتباطه المبا�شر بالمراأة و�شمعة العائلة

اإلى ت�شاعد عزل الن�شاء واإجبارهن على البقاء في الحّيز الخا�ص. 

تمّثل التوترات الناجمة عن حقوق والتزامات الجن�شين والإطار الثقافي-الديني المقبول مثبطات ثقافية قوية 

اأن  ُيعتقد  الأحيان،  النواة. في كثير من  اأ�شرهن  اإطار  النتهاكات �شّدهن خارج  الن�شاء عن  َتُحول دون حديث 

 غير منا�شب. 
ٌ
ذهاب المراأة اإلى المحكمة، واأق�شام ال�شرطة اأو حتى المكاتب الحكومية من دون اأن يرافقها رجل، اأمر

ومّما يزيد اإ�شكالية تحديداً، اأّن الم�شوؤولين عن توفير الحماية، كال�شرطة، والق�شاة، والقادة الع�شائريين والدينيين 

وموظفي الإدارات الحكومية، يتبّنون هذه المواقف على نطاق وا�شع. لهذا ال�شبب، اإذا حّولت المراأة ق�شّيتها اإلى 

�ص والتمييز والتخويف، وقد ل تح�شل على الم�شاعدة. 
ّ
المحكمة، فاإّنها قد تتعر�ص للتحر

تفر�ص هذه الق�شايا ال�شوؤال الملح فيما اإذا كانت حماية حقوق الن�شاء في بلدان غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا م�شكلًة 

تقت�شر  ل  اإذ  �شحيح،  غير  الراأي  هذا  باأن  والبراهين  بالأدّلة  المدعومة  النظر  وجهة  تفيد  الإ�شالم.  في  ع�شوية 

المجتمعات، التي يتم فيها التمييز �شد الن�شاء وتعر�شهن اإلى اأنماط معينة من العنف بناًء على النوع الجتماعي، 

على العالم الإ�شالمي. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن هناك كثيراً من البلدان الم�شلمة التي تتمتع فيها الن�شاء بمجموعة 

وماليزيا  العالم(  في  ال�شكان  عدد  حيث  من  م�شلمة  دولة  )اأكبر  اإندوني�شيا  مثل  والحريات،  الحقوق  من  وا�شعة 

فتركيا  اإفريقيا؛  و�شمال  اآ�شيا  غرب  في  الم�شلمة  المجتمعات  جميع  ت�شمل  ل  الم�شكلة  هذه  اإّن  كما  وبنغالد�ص. 

وتون�ص والمغرب كلها اأمثلة اإيجابية في هذا المجال. للمزيد من الدقة، ُيمكن القول باأن العنف الموّجه �شد الن�شاء 

تان ببع�ص البلدان الم�شلمة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا. ولكّن ما يمّيز هذه  وتهمي�شهن م�شكلتان مخت�شّ

ة في الثقافة والممار�شات العرفية وح�شب، 
ّ
الم�شكلة، عنها في بقية ال�شياقات، هي اأنها بدًل من اأن تكون متجذر

فاإن هذه الأعراف التي تقبل العنف والتهمي�ص مدعومٌة باإطار القانوني، ومرتبطة اأو م�شتوحاة من مبادئ اإ�شالمية. 

والحوارات  الأكاديمية  الأدبيات  في  اإليها  الإ�شارة  يتم  ما  وكثيراً  و�شوحًا،  الأكثر  المثال  هي  ال�شعودية  ولعل 

ال�شيا�شّية. ُتعرف المملكة باأعرافها ال�شارمة بخ�شو�ص ف�شل الجن�شين في المرافق العامة، والحجاب الإجباري، 

. ُيلزم قانون الأحوال 
335

واعتماد الن�شاء على اأولياء اأمورهّن للقيام حتى بالمهام الروتينية مثل مغادرة المنزل

ال�شخ�شية لالإمارات العربية المتحدة )2005( ولي اأمر الن�شاء بتمثيلهّن في عقد الزواج، فاإذا لم يوافق الولي على 

. اأما القانون القطري لالأحوال ال�شخ�شّية )2006(، 
336

العقد، يكون الزواج باطل وُيطلب من الزوجين النف�شال

ل مهام وحقوق الزوجين في اأق�شام منف�شلة: يتعلق اأحدها بحقوق الزوج، ويتعلق الآخر بحقوق الزوجة،  فيف�شّ
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 Qatari Law of the Family, Law no. 22 of 2006, Official Gazette no.8 of 28 August 2006; see further L Welchman, “Bahrain, Qatar, UAE: First 
337

time Family Law Codifications in Three Gulf States” 5 (2010) International Survey of Family Law pp 163-178
An-Na’im (n 1) 98 

338

 على الرغم من ذلك فاإّن القاعدة ُملزمة، ذلك اأّن المراأة التي تقود ال�شيارة ُيمكن اأن ُتعتقل واأن يتّم اإلغاء وظيفتها.
339

 Kh Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, Marzuki Wahid, Dawrah Fiqh Concerning Women: Manual for a  
340

Course on Islam and Gender 210 (Fahmina Institute 2006) 56
 القراآن الكريم )4:1(

341

 القراآن الكريم )22:5(
342

Muhammad (n 7) 57-8 
343

بينما يو�شح ثالث الحقوق المتبادلة. ومن بين الحقوق الواجبة للزوج طاعة الزوجة، حيث يوؤدي عدم الطاعة 

المراأة دون  الطاعة عمُل  الزوج عليها. كما قد يندرج تحت عدم  اإنفاق  المراأة عن حقها في  اإلى تنازل  تلقائيًا 

.
337

موافقة زوجها )طالما اأن هذه الموافقة لي�شت تع�شفية(

من المهم التمييز الوا�شح بين الأعراف الماأخوذة عن الإ�شالم، والتي تم التعبير عنها في الإطار القانوني، مثل تلك 

المذكورة اأعاله، وبين تلك المتجذرة في الأعراف و/اأو بدون �شند قانوني، ولكن ُيزعم، رغم ذلك، باأنها م�شتوحاة 

ة بالم�شلمين اإلى حٍد كبير. وعلى الرغم من اأنها  من الإ�شالم. على �شبيل المثال، يعتبر ختان الفتيات م�شكلة خا�شّ

، فاإن الممار�شة هي ممار�شة 
338

منت�شرة على نطاق وا�شع في اليمن، والبحرين وُعمان والإمارات العربية المتحدة

اآ�شيا  اإطار قانوني )على الأقل في بلدان غرب  اأي  اأو ُتفر�ص تحت  ُتبارك  اأو  اأفريقية بالدرجة الأولى، ل ُتدعم، 

و�شمال اأفريقيا التي ت�شملها المراجعة( اأو في الإ�شالم. وبالمثل، فاإّن منع الن�شاء من قيادة ال�شّيارات في المملكة 

العربية ال�شعودية هو تمظهر لتقييد حرّيتهّن في الحركة )والذي يوجد له �شند ديني في الواقع(، ولكن الحظر غير 

.
339

وارد في القانون

تفّح�ص  ُتدر�ص من خالل  اأن  الإ�شالم، يجب  اأ�شا�ص  الن�شاء من حقوقهن، على  م�شاألة حرمان  فاإّن  ال�شبب،  لهذا 

في  يبررها  ما  تجد  ج(  قانوني  �شند  على  تعتمد  الن�شاء ب(  �شد  العنف  اأو  بالتمييز  ت�شمح  اأ(  التي  الممار�شات 

الإ�شالم. من اأجل فهم هذه الديناميكيات، يجب البحث في العالقات المت�شابكة بين النوع الجتماعي، والت�شريع 

الإ�شالمي، والأطر القانونية في بلدان غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا بطريقة اأكثر تعمقًا. 

الم�ساواة الجندرّية والحماية كمبداأين اأ�سا�سيين في الإ�سالم

الدين  يفر�شه   
ٌ
اأمر الجتماعي  النوع  على  القائم  التمييز  باأن  تزعم  التي  الفر�شية  مع  العلماء  معظم  يتفق  ل 

اأ�شا�شيان في الإ�شالم،  اأنه متجذر فيه. على النقي�ص من ذلك، فاإن الم�شاواة وعدم التمييز ركنان  اأو  الإ�شالمي 

وينطبق ذلك على النوع الجتماعي. ُي�شير القراآن اإلى الفر�ص وحرّية الو�شول في جميع مجالت حياة الن�شاء، 

باإ�شافة اإلى الم�شاواة اأمام القانون والم�شاواة في الحقوق والم�شوؤوليات. كل هذه اأدوات موؤثرة يمكن اأن تحمي 

.
340

الن�شاء من التمييز وال�شتغالل، وتحمي مكانتهن في المجتمع

ِرَجالاً  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخَلَق  َواِحَدٍة  ْف�ٍس  نَّ ن  مِّ َخَلَقُكم  ذِي  الَّ ُكُم  َربَّ ُقوا  اتَّ ا�سُ  النَّ َها  اأَيُّ “َيا 
ا”341 َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً اإِنَّ اللَّ

ح 

َحاَم
ْ

اَءُلوَن بِهِ َواْلأَر ذِي َت�صَ َ الَّ ُقوا اللَّ  َواتَّ

ح

اءاً ا َونِ�صَ َكثِيراً

.
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب”342 نَّ ا�سُ اإِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفاإِ َها النَّ اأَيُّ “َيا 

ت الن�شو�ص المذكورة اأعاله لدعم الم�شاواة بين الن�شاء والرجال وعدم التمييز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، 
ّ
ُف�شر

ر في كل مراحل ال�شنة والقراآن، باأن الن�شاء والرجال 
ّ
اأو الجن�شية اأو العرق. وُيوؤّكد العلماء على المبداأ، الذي تكر

مت�شاوون اأمام اهلل. يفر�ص التوحيد ذات اللتزامات والعبادات على الرجال والن�شاء على ال�شواء، و ي�شترك الرجال 

. ويقّدم ذلك في كثير من الأحيان على اأنه التج�شيد الأعظم للم�شاواة 
343

والن�شاء في الواجبات والمحرمات ذاتها
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 القراآن الكريم )49:13(
344

 القراآن الكريم )195:3( انظر اأي�شًا القراآن الكريم )97:16( و )40:40(
345

 القراآن الكريم )30:21(
346

 القراآن الكريم )71:9(
347

 القراآن الكريم )32:4(
348

Asghar Ali Engineer, Rights of Women and Muslim Societies 13 (210) Socio-Legal Review 
349

 الم�شدر نف�شه.
350

 الم�شدر نف�شه.
351

بين الجن�شين في الإ�شالم. 

ِعنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ا  ُعوباً �صُ َوَجَعْلَناُكْم  َواأُنَثى  َذَكرٍ  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  ا  اإِنَّ ا�سُ  النَّ َها  اأَيُّ “َيا 
344”

ٌ
َ َعلِيٌم َخبِير ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اللَّ اللَّ

اِدَقاِت  َوال�صَّ اِدِقيَن  َوال�صَّ َواْلَقانَِتاِت  َواْلَقانِتِيَن  ِمَناِت  َواْلُموؤْ َواْلُموؤِْمنِيَن  لَِماِت  َواْلُم�صْ لِِميَن  اْلُم�صْ “اإِنَّ 
ائِِميَن  َوال�صَّ َقاِت  دِّ َواْلُمَت�صَ ِقيَن  دِّ َواْلُمَت�صَ َواْلَخا�ِصَعاِت  َواْلَخا�ِصِعيَن  ابَِراِت  َوال�صَّ ابِرِيَن  َوال�صَّ

ْغفَِرةاً  َلُهم مَّ  ُ اأََعدَّ اللَّ اِكَراِت  َوالذَّ ا  َكثِيراً  َ اِكرِيَن اللَّ َوالذَّ َواْلَحاِفَظاِت  ُفُروَجُهْم  َواْلَحاِفِظيَن  ائَِماِت  َوال�صَّ

ا”345 ا َعِظيماً َواأَْجراً

ةاً َوَرْحَمةاً اإِنَّ ِفي َذلَِك  َودَّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ ُكُنوا اإِ َت�صْ ا لِّ ْن اأَنُف�ِصُكْم اأَْزَواجاً اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ “َوِمْن اآَياتِهِ 
 
ُروَن”346 َقْوٍم َيَتَفكَّ َلآَياٍت لِّ

َوُيقِيُموَن  اْلُمنَكرِ  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِاْلَمْعُروِف  َياأُْمُروَن  َبْع�ٍس  اأَْولَِياء  ُهْم  َبْع�صُ ِمَناُت  َواْلُموؤْ “َواْلُموؤِْمُنوَن 
َ َعزِيٌز َحِكيٌم”347 ُ اإِنَّ اللَّ َحُمُهُم اللَّ

ْ
َير وَلُه اأُْوَلئَِك �صَ َ َوَر�صُ َكاَة َوُيِطيُعوَن اللَّ الَة َوُيوؤُْتوَن الزَّ ال�صَّ

تف�سير العلماء للتمييز على اأ�سا�ص النوع الجتماعي في الإ�سالم

ُمناق�شة  باعتبارها  وتاأويلها  تف�شيرها  تم  التي  القراآنية  الآيات  من  العديد  هناك  فاإّن  �شبق،  مّما  الرغم  على 

للم�شاواة الجندرّية. 

اأَْمَوالِِهْم  ِمْن  اأَنَفُقواْ  َوبَِما  َبْع�ٍس  َعَلى  ُهْم  َبْع�صَ  ُ اللَّ َل  َف�صَّ بَِما  اء  �صَ النِّ َعَلى  اُموَن  َقوَّ َجاُل 
ِّ

“الر
وَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  التِي َتَخاُفوَن ُن�صُ ُ َوالَّ ْلَغْيِب بَِما َحفَِظ اللَّ الَِحاُت َقانَِتاٌت َحاِفَظاٌت لِّ َفال�صَّ

ا”348 ا َكبِيراً َ َكاَن َعلِيًّ بِيالاً اإِنَّ اللَّ َطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغواْ َعَلْيِهنَّ �صَ ْن اأَ رُِبوُهنَّ َفاإِ اِجِع َوا�صْ ِفي اْلَم�صَ

“قّوام” وتاأتي من كلمة  “قّوامون” هي جمع  “قوامون” و”ا�شربوهن”. وكلمة  ترّكز هذه الآيات على كلمات 

. بيد اأن هذا التف�شير ل يقبله الجميع:
“ال�شلطة”349 “القوامة” التي تعني في العادة 

والأبوّية،  الرجعية  الثقافة  هذه  مثل  في  ولكن،  هذا،  مثل  م�شيء  معنى  اأي  قّوام  لكلمة  “لي�ص 
اأ�شبح هذا التف�شير مقبوًل. ُت�شير الكلمة بب�شاطة اإلى ال�شخ�ص الذي ُيعيل ويلبي الحاجات المالية 

وغيرها من الحاجات للن�شاء. وبما اأّن الن�شاء لم يكنَّ ب�شكل عام ن�شيطات اقت�شاديًا في تلك الأيام، 

فاإن القراآن قد األزم الرجال باإعالتهن والعتناء بهّن بما اأنهم ] اأّي الرجال[ يتقا�شون اأجوراً وقد 

.
350

اأنعم اهلل عليهم

رت ب�شكل غير دقيق 
ّ
ُهْم َعَلى َبْع�ٍص” قد ُف�ش ُ َبْع�شَ َل اهللَّ على نحو م�شابه، ُيجادل بع�ص العلماء باأن عبارة “َف�شَّ

اأي�شًا؛ حيث يعتبرون باأن العبارة تعني في الواقع اأّن “اهلل اأعطى بع�شكم اأكثر من بع�ص”، واأن “بع�ص” ل ت�شير 

 .
351

اإلى الجن�ص، مّما قد يف�شح المجال اأمام اإمكانية اأن ت�شبح الن�شاء ن�شيطات اقت�شاديًا 
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 الم�شدر نف�شه، �ص 15.
352

 Kadivar, “Revisiting Women’s Rights in Islam: Egalitarian Justice in Lieu of ‘Deserts-based Justice’” 227 in Mir Hosseini, Vogt, Larsen, Moe 
353

(eds) Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition (London: I.B. Tauris & Co Ltd 2013)
Muhammad (n 7) 87 

354

 الم�شدر نف�شه، �ص 43-44، �ص 85-86، �ص 147.
355

 الم�شدر نف�شه، �ص 47-46.
356

 H Ibrahim, Practicing Shariah Law: Seven Strategies for Achieving Justice in Shariah Courts (Chicago: American Bar Association 2012) 193-4. 357

There is consensus among Islamic scholars that this underscores the righteous position of women in Islam
هناك اإجماع بين علماء الم�شلمين على اأّن هذا الحديث ُيوؤّكد على مكانة المداأة ال�شحيحة في الإ�شالم.

اإثارًة للجدل  اأنها �شرب ج�شدي، هي الم�شطلح الأكثر  “ا�شربوهن”، والتي تف�شر في العادة على  اإّن كلمة  كما 

اأكثر من معنى في  للفعل  باأن  الترجمة، وحاججت  قد رف�شت هذه  الحديثة  الدرا�شات  اأن بع�ص  بيد  الآية.  في 

ق، والندم، والتجاهل و�شلوك طريق معّين. ومن ثّم، فاإّن كلمة 
ْ
القراآن، بما في ذلك ال�شفر، و�شرب المثل، والَطر

اأنها ت�شمح ب�شرب  اأزواجهن، ول يمكن تف�شيرها على  “ف�شل” الن�شاء عن  ال�شياق تعني  “ا�شربوهن” في هذا 
.
352

الن�شاء الج�شدي

وتعّد الآية 228 من �شورة البقرة مثيرة للجدل هي الأخرى: 

ُ َعزِيٌز َحِكيٌم” َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَّ
ِّ

ذِي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلر  “َوَلُهنَّ ِمْثُل الَّ

يزعم العلماء الذين يف�شرون لفظة “قّوامون” على اأنها تعني “الحامين والمعيلين”  اأن درجة الرجال الأعلى من 

الن�شاء تعك�ص الجانب القت�شادي فقط، حيث اإّن الرجال في ذاك الزمن كانوا هم المعيلين الوحيدين في عائالتهم. 

.
353

من هنا، فيجب اأن ُينظر اإلى هذه الآية في �شياقها، واإعادة تف�شيرها لتنا�شب ال�شياق في الزمن الحديث

تف�سيرات اأخرى لالأحكام التمييزية على اأ�سا�ص النوع الجتماعي، الم�ستوحاة من الإ�سالم

ما  يجد  اأو  معّين  �شياق  في  مفهومًا  ال�شابقة  الآيات  في  الجتماعي  النوع  اأ�شا�ص  على  التمييز  كان  واإن  حتى 

لتبرير و�شّن قوانين تمييزية على  الآيات  لهذه  والحّكام  الفقهاء  ا�شتخدام  يغّير من حقيقة  فاإن ذلك ل  يف�شره، 

اأ�شا�ص النوع الجتماعي. في المجال الت�شريعي في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، ي�شمل ذلك الأحكام غير 

 اأمٍر يمثلهّن في عقد 
ّ
المتكافئة بخ�شو�ص الميراث، وحقوق الرجال الأو�شع في الطالق، وحاجة الن�شاء اإلى ولي

. مرة اأخرى، يدعو العلماء اإلى النظر في ال�شياق وفهم ال�شياق التاريخي ب�شكل معّمق. 
354

الزواج

بال �شك، فاإن و�شع الفئات المهم�شة في زمن ما قبل الإ�شالم كان �شيئًا للغاية، حيث مار�شت المنظومات الَقَبلّية، 

ذات العادات الأبوية والقائمة على ال�شرف، العنف وال�شطهاد والتمييز �شّد الرقيق، والفقراء، والأطفال والن�شاء. 

وواجهت الن�شاء قيوداً محددة، حيث اعتبرَن ملكّية قابلة للتوريث دون حقوق م�شتقلة لهّن ودون حّق في حرية 

هّن  الن�شاء  باأن  البع�ص  ُيجادل  ال�شبب،  لهذا  الخا�ص.  بالحّيز  كبير  حدٍّ  اإلى  مقّيدة  حيواتهن  وكانت  الحركة، 

الن�شاء ومنحهن حقوقًا، مثل حّق الميراث،  القراآن  ر 
ّ
الم�شتفيدات، ب�شكل ملمو�ص، من مجيء الإ�شالم ، حيث حر

؛ وقد تّم تقييد الزواج لمحدود العدد، بو�شع ت�شريع ُيقّيد تعدد الزوجات باأربعة، 
355

وال�شتقاللية وحّق الحماية

.
356

واألغيت الممار�شات التمييزية مثل عادة واأد البنات

عالوة على ذلك، فقد اأكدت العديد من الم�شادر الإ�شالمية مكانة الن�شاء المتقدمة في المجتمع الإ�شالمي القديم. 

في اأحد الأحاديث النبوية ال�شريفة، ذكر النبي محمد باأّن “الجنة تحت اأقدام الأمهات”. و�شاأل رجل النبي “من 

ر الرجل ال�شوؤال ذاته، فاأجاب النبي “اأمك”. ثم �شاأل 
ّ
اأحق النا�ص بح�شن �شحابتي؟” فقال النبي “اأمك”. ثم كر

 .
الرجل ال�شوؤال مرة ثالثة، واأجاب النبي “اأمك” مرة ثالثة. وفي المرة الرابعة اأجاب النبي “اأبوك”357

يرى بع�ص العلماء باأّن العتراف بالم�شاواة بين الجن�شين وحماية الن�شاء كان ُيفتر�ص اأن ي�شتمر ويتطّور، ولكن 
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عندما تّم تدوين الن�شو�ص الإ�شالمية، كانت هذه الم�شيرة في مرحلتها الأولى. وبح�شب ما كتب اإنجنير: 

“تبنى القراآن مقاربة اإ�شالحية في ق�شايا محّددة لم يكن من الممكن فر�ص تغيير مفاجئ وحاّد 
فيها، في حين تبّنى مقاربًة ثورية في مجالت اأخرى كان التغيير فيها اأكثر اإلحاحًا بكثير. يجب 

اأن ياأخذ اأّي اإ�شالح، ُيراد القيام به، بعين العتبار التغييرات الأ�شا�شية التي ذكرها القراآن . . . جاء 

القراآن باإعالن ثورّي باأن الرجال والن�شاء مت�شاوون واأن حقوق الن�شاء م�شاوية لواجباتهن. ي�شف 

مولنا اأبو الكالم اأزاد، وهو محّلل معا�شر معروف يعّلق على القراآن، هذه الآية باأنها اإعالن ثوري 

مبّكر للم�شاواة بين الجن�شين، جاءت قبل اأكثر من 1300 �شنة. لهذا ال�شبب، ل يوجد �شّك باأن المبداأ 

الأ�شا�شي في القراآن يقت�شي الم�شاواة بين الجن�شين. على الرغم من ذلك، وكما ُذكر اأعاله، في �شياق 

المجتمع العربي اآنذاك، فاإّن بع�ص ما جاء في القراآن ل ين�شجم مع مبداأ الم�شاواة المطلقة، ولذلك 

فقد يعتبر غير مقبول في �شياق اليوم. ولكن، كما اأ�شرنا �شابقًا، كان على القراآن اأن يتبنى مقاربة 

اإ�شالحية تدريجية في مجالت محددة، مع الحفاظ على قد�شية المبداأ الرئي�ص؛ وهو الم�شاواة بين 

الجن�شين. يجب اأن يتم تطوير وتحديث قوانين ال�شريعة في �شوء هذا التوجيه القراآني الأ�شا�شي. 

.
حتى هذا اليوم، ل يزال هذا المبداأ الأ�شا�شي في ماأزق ب�شبب مقاومة العلماء والفقهاء”358

وفي نظرية م�شابهة لهذه، ُيعتقد باأن الفقهاء التقليديين الذين ف�شروا وكتبوا الن�شو�ص، كانوا محدودي النظر، 

فاقم  ما   .
359

كبير حٍد  اإلى  محافظة  قيم  وهي  اآنذاك،  القائم  المعرفة  وم�شتوى  ال�شائدة  القيم  على  اعتمدوا  وقد 

الم�شكلة هو عزل الن�شاء واإق�شائهن من عملية تف�شير ال�شريعة من الم�شادر المقد�شة، وهو ّما ترك مجاًل محدوداً 

.
360

للحوار اأو للنقد من الداخل

الق�شية اليوم، هي اأّن الفقهاء الحديثين يتعاملون مع هذه القواعد والمفاهيم على اأنها ثابتة،  عو�شًا عن كونها 

تعبيرات حرفية دّونها الم�شرعون الكال�شيكيون حول العالقات الأ�شرية في ذلك الزمن. وقد �َشَمح ذلك باإ�شاءة 

تف�شير وتطبيق الن�شو�ص الإ�شالمية، مما اأدى اإلى اإلغاء حقوق الن�شاء. ت�شف مير ح�شيني هذه الم�شاألة بتف�شيل 

اأكبر، وتجادل باأن جذور غياب الم�شاواة بين الجن�شين في القانون الإ�شالمي قائمة في التناق�شات الداخلية بين 

قيم ال�شريعة العليا وبين الأعراف الجتماعية في الثقافات الم�شلمة. فبينما ينادي الإ�شالم بالم�شاواة، والعدالة 

والحرّية كمفاهيم اأ�شا�شية، فاإّن الأعراف الجتماعية والثقافية في ال�شنوات التاأ�شي�شية للقانون الإ�شالمي حالت 

الم�شرعون  التقليدي، وتعامل  الفقه  الأعراف في  تلك  تّم دمج  ثم  ب�شكل كامل. ومن  المبادئ  دون تحقيق هذه 

الحديثون مع هذه التف�شيرات على اأنها ثابتة في كّل المجتمعات. اإن تحويل ما كان يفتر�ص اأن يكون ظاهرة 

وفر�شياته  نظرياته  حبي�ص  الفقه  علم  جعل  قد  ال�شالحية  دائم  ق�شائي  مبداأ  اإلى  ُمعّين  بزمان  ة  خا�شّ موؤّقتة 

.
361

القانونية؛ ومع مرور الزمن، طغت هذه التف�شيرات على ر�شالة القراآن التي توؤّكد على العدالة والم�شاواة

تاأثير الإ�سالم على قوانين الأحوال ال�سخ�سية الحديثة

اأمام هذا المنعطف، من المهم �شرح عامل اآخر مهّم �شاهم في تطور قوانين حقوق المراأة، وتحديداً ال�شبب الذي 

اأبقى على ال�شريعة كم�شدٍر ناظم للعالقات الأ�شرية في كثير من البلدان الم�شلمة، بينما ُتنّظم المجالت الأخرى 

بنظام قانوني علماني. مرة اأخرى، يجب و�شع هذا التطور في �شياقه التاريخي.

AA Engineer, Rights of Women and Muslim Societies 13 (210) Socio-Legal Review 8 
358

Muhammad (n 7) 39, 88-9 
359

 الم�شدر نف�شه، �ص 129.
360

 الم�شدر نف�شه، �ص 199-192.
361
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Welchman, Women and Muslim Family Law in Arab States 11 (Amsterdam University Press 2007) 
362

An-Na’im (n 1) 17 
363

 Annelies Moors, ʻDebating Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices’ in Meriwether and Tucker (eds) A Social History of Women 
364

and Gender in Modern Middle East (Westview Press 1999).
An-Na’im (n 1) 18 

365

“اآخر معاقل” القانون  باأّنه  اإفريقيا  اآ�شيا و�شمال  بلدان غرب  الأ�شرة في  الأحيان، و�شف قانون  في كثير من 

الإ�شالمي، وذلك لعالقته الوطيدة بال�شريعة، حتى بعد اإحالل القانون الم�شتند اإلى القانون الأوروبي في ال�شوؤون 

لت القوى ال�شتعمارية الغربية عدم تعديل قانون الأ�شرة ورّكزت على ما اعتقدت  المدنية والجنائية مكانه. ف�شّ

. ومما ل �شك فيه اأّن 
362

اأّنها ق�شايا عاّمة، وتحديداً الت�شريعات المدنية والجنائية، وتركت قانون الأ�شرة كما هو

العتبارات ال�شيا�شية هي ما لعب الدور الأكبر في هذا ال�شدد، فترك القرار في الق�شايا العائلية في اأيدي القوى 

. من هنا، بقيت العالقات الأ�شرية المجاَل 
363

المحلّية جاء لتجّنب المواجهة في مجال يعتبر غير مهّم �شيا�شيًا

دون 
ّ
يج�ش اأ�شبحوا  ما  �شرعان  والذين  الدينيين،  القادة  �شيطرة  تحت  وبقي  ال�شريعة  بمبادئ  المحكوم  الوحيد 

ال�شراع بين التقليدية وبين التحديث والعلمنة. 

الذي  الأمر  تدريجيًا،  قانون  اإلى  تحويله  بعد  حتى  ال�شريعة  اإلى  م�شتنداً  الأ�شرة  قانون   
َ
بقي لماذا  ذلك  ر 

ّ
ُيف�ش

ا�شتمر في م�شر في  الأ�شرة، ومن ثم،  العثماني لحقوق  القانون  حدث للمرة الأولى في عام 1917 مع �شدور 

الت�شريعي،  . تعتمد درجة نجاح الحكومات في الإ�شالح 
364

البحرين في عام 2009  اإلى  الع�شرينيات، و�شول 

اإّن ترك  القوى فيما بينهم.  المحافظين والحداثيين وتوازن  التوازن بين طموحات  الأحيان، على  في كثير من 

الق�شايا الأ�شرية في اأيدي المحاكم ال�شرعية كان في كثير من الأحيان اأداًة لإر�شاء المحافظين، اأي باخت�شار، 

.
365

تم الت�شحية بحقوق الن�شاء من اأجل المكا�شب ال�شيا�شية

الطريق اإلى الأمام

يقّدم هذا الف�شل تف�شيرات متنّوعة لحّل التناق�ص بين مبادئ العدالة والم�شاواة ومكانة الن�شاء في الإ�شالم من 

جهة وبين المعاملة التمييزية التي يتعر�شَن لها من جهة اأخرى. فبينما يحاجج بع�ص العلماء باأّن بع�ص الآيات 

التمييزية تعك�ص ظروفًا تاريخيًة معينًة،  اأّن الأحكام  اآخرون على  ر  ُي�شّ رت بطريقة غير دقيقة، 
ّ
ُف�ش القراآنية قد 

بين  الخلط  هذا  اإّن  مق�شودة.  غير  بطريقة  ثابتة  بقيت  قد  اأنها  اإل  لالإ�شالم،  الحقيقية  الر�شالة  تمثل  ل  ولكنها 

الأعراف الجتماعية والقيم القراآنية في منعطف تاريخي معّين، والذي تم الحفاظ عليه خالل مرحلتي ال�شتعمار 

وال�شتقالل، هو ما اأدى اإلى ن�شوء الأزمة الحالية في حقوق الن�شاء. 

وال�شوؤال المطروح، في �شوء ما �شبق، هو التالي: ما الخطوات التي ُيمكن اتخاذها لتح�شين الموقف؟ في الواقع، 

اإفريقيا تحديات مت�شابكة ومتعددة الأوجه للحفاظ على حقوقهن  اآ�شيا و�شمال  تواجه الن�شاء في منطقة غرب 

وحماية اأنف�شهّن من العنف. في الكثير من الأنظمة القانونية، ل ت�شمن الت�شريعات ُفر�شًا متكافئة ول �شمانات 

لحماية للن�شاء، بل اإن بع�ص القوانين تمييزّي، وبع�شها ل يحمل تمييزاً �شريحًا اإل اأن له اأثراً غير متكافئ و�شلبي 

على الن�شاء. تكون الن�شاء عر�شة لنوع معين من انتهاك الحقوق، ويواجهن التمييز المجتمعي على نطاق وا�شع. 

اأن الكثير من الن�شاء يقبعن خارج نطاق حماية القانون، ويجهلن حقوقهن وكيفية  اأما الق�شية الرئي�شة، فهي 

ك لتحقيقها، ول يملكن الموارد للو�شول اإلى المحاكم، ف�شاًل عن اأّن الأعراف الثقافية تثنيهّن عن التحرك 
ّ
التحر

والحديث عن م�شكالتهم خارج الحّيز الخا�ص. 

يرى بع�ص العلماء �شرورة تف�شير الن�شو�ص المقد�شة في �شوء �شياقها التاريخي، واللغوي والجتماعي والثقافي، 
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Muhammad (n 7) 126-7, 181 
366

 الم�شدر نف�شه، �ص 155.
367

 J Schacht, An Introduction to Islamic Law 7 (Oxford University Press 1982) 70-71; James Norman Dalrymple Anderson, Law Reform in the 
368

(Muslim World 7 (London: Athlone Press 1976
Wael Hallaq, “Was the Gate of Ijthad Closed?” (1984) 16/1 International Journal of Middle East Studies pp 3-41 

369

 الم�شدر نف�شه، �ص 12.
370

 الم�شدر والمو�شوع نف�شه.
371

 الم�شدر نف�شه، �ص 13.
372

 الم�شدر نف�شه، �ص 15.
373

 الم�شدر نف�شه، �ص 18.
374

. ويوؤمن العلماء الأكثر ليبراليًة وانفتاحًا باأّن التمييز 
366

وذلك بالرجوع اإلى المبادئ القراآنية الأ�شا�شية وال�شاملة

اإعادة تف�شير من وجهة نظر معا�شرة؛ اأي من  اإلى  اأ�شا�ص النوع الجتماعي، في الفقه الكال�شيكي، يحتاج  على 

ف الجتهاد على اأنه الراأي الم�شتقل والم�شتند اإلى المعلومات حول الق�شايا القانونية 
ّ
. وُيعر

خالل “الجتهاد”367

واأحكام ال�شرع: اأي الجهد المتوا�شل من قبل الفقهاء من اأجل الو�شول اإلى فهم اأف�شل للقواعد العملية لل�شريعة. 

القرن  في حوالي  اأُغلق  الجتهاد” قد  “باب  كان  اإذا  ما  الحديث حول  العلمّية  الإ�شالمية  التجاهات  وتختلف 

.
369

 اأو اأّنه، كما يعتقد وائل حالق، لم ُيغلق اأبداأ
368

العا�شر الميالدي

كان  ذلك  واأّن  الإ�شالمي،  التاريخ  مراحل  من  اأّي  في  يتوقفا  لم  وتعديله  القانون  تف�شير  باأن  حاّلق  يحاجج 

بهدف اإعادة اكت�شاف القانون الإلهي في �شياق الظروف الجتماعية والتاريخية المختلفة. وتدعُم هذه النظرية 

ممار�شاُت الفقهاء الأوائل الذين كانوا ُيدركون اأهمية التعامل مع الحالت غير الم�شبوقة لتطوير مجموعة من 

.
370

القوانين ال�شاملة التي تغطي كل الق�شايا

اأّن “القانون الإ�شالمي يجب وي�شتطيع اأن يتعامل مع الق�شايا  وذكر الفقيه ابن عبد البر )توفي عام 1058م( 

. كما اعُتبر 
الجديدة. من خالل القيا�ص والجتهاد. . . وت�شتطيع ال�شريعة اأن تواكب حاجات المجتمع الم�شلم”371

الجتهاد �شرورًة ل غنى عنها لتطوير المجال ال�شيا�شي، حيث اعتبر كلٌّ من الفقيهين البغدادي )توفي في1037( 

اأن تتوفر  “ال�شروط الأربعة التي يجب  والماوردي)توفي في 1058( باأّن القدرة على الجتهاد هي واحدة من 

القانون  يعرف  اأن  هي  الخليفة  مهّمة  كانت  اأخرى،  بعبارة   .
بكفاءة”372 الحكم  اأجل  من  )الخليفة(  الإمام  في 

والو�شائل ال�شرعّية لحل الم�شكالت الجديدة. اإن تراجع الخالفة وعدم الأهلية القانونية للخليفة اأدت اإلى اكت�شاب 

الفقهاء والعلماء القانونيين م�شوؤولية متنامية فيما يخ�ص النظريات القانونية. وخوفًا من اأن ُين�شى عملهم، فقد 

جمعوا كمّية كبيرة من الكتابات، التي �شّددوا فيها على اأهمية الجتهاد الذي ل غنى عنه في الق�شايا ال�شيا�شية 

، وكما يبّين حالق: 
373

والقانونّية

الزخم  اإّن  انقطاع.  بال  الممار�شة،  في  اأو  النظري  �شّقه  في  �شواء  القانوني،  الن�شاط  “ا�شتمر 
الرابع  القرن  من  ب�شرعة  النمو  في  ت 

ّ
وا�شتمر ظهرت  التي  القانونية(  )الآراء  الفتاوى  من  الهائل 

الهجري/العا�شر الميالدي  ف�شاعداً، ما هي اإل مثاٌل وا�شح على اأهمية الفتاوى كقرارات و�شوابق 

.
قانونية”374

لهذا ال�شبب، فاإّن هناك حجة وجيهة تقول باأن الجتهاد يجب اأن يلعب دوراً اأ�شا�شيًا في الدول الم�شلمة الحديثة. 

عالوة على ذلك، اإذا كان الهدف من الجتهاد هو اكت�شاف القانون الإلهي في كل الظروف التاريخية، فاإن ظروف 

اليوم القت�شادية، والجتماعية والعلمية، �شريعة التغيير، ُتحّتم على الفقهاء النخراط في هذه الممار�شة. وقد 

اأّي دولة في نطاق ال�شريعة الإ�شالمية هي الإ�شالح الت�شريعي من  يجادل البع�ص باأن الطريقة الوحيدة لبقاء 

خالل الجتهاد. 

كما اإّن من ال�شروري البحث في كيفية قيام بع�ص الدول في المنطقة باإ�شالح قوانينها لإزالة اأّي اأحكام تمييزية 
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على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، ودرا�شة الظروف المحيطة بكّل حالة. تمّثل كّل من تركيا، وتون�ص، وم�شر والمغرب 

اأمثلة على المنظومات القانونية التي �شهدت تغيير الت�شريعات التي تناق�ص الم�شاواة الجندرّية، اإما من خالل 

العلمنة ال�شاملة )مثل تركيا( اأو من خالل الإ�شالح الجذري )مثل المغرب، وتون�ص وم�شر(. وفي كل حالة من هذه 

الحالت، كانت هناك تطورات اجتماعية وتاريخية و�شيا�شية ل بد من اأخذها بعين العتبار، كما �شنّو�شح الآن. 

حلول من القمة للقاعدة: الإ�سالم كحليف غير متوقع

و�شائل  اإيجاد  في  �شعوبات  وال�شيا�شات  القانونية  بالخدمات  المخت�شة  الموؤ�ش�شات  واجهت  متوا�شلة،  لعقود 

اأّن الإطار القانوني الفاعل للحماية  فّعالة لتقوية الم�شاواة الجندرّية، وحماية الن�شاء. هناك اتفاق وا�شع على 

هو مطلب اأ�شا�شي لتحقيق ذلك. بيد اأنه ل تزال هناك العديد من الثغرات، بما في ذلك الأحكام المخّففة والُمعفاة 

من العقوبة التي ت�شمح للرجال بالإفالت من العقوبة في حالت الغت�شاب وجرائم ال�شرف، والأحكام ال�شعيفة 

�شغط  من  الرغم  وعلى  الأبناء.  بخ�شو�ص  ال�شريكين  بين  المتكافئة  غير  والحقوق  الأ�شري  العنف  بخ�شو�ص 

الجماعات الن�شائية بقوة من اأجل الإ�شالح، فاإن معالجة هذه الثغرات ل تزال تحديًا م�شتمراً. 

وتقّدم ال�شتراتيجيات التي تم تبنيها في بع�ص البلدان تف�شيراً لذلك، فعلى �شبيل المثال، رّكز خطاب ك�شب التاأييد 

 
ّ
الدولي القانوني  بمقت�شيات  الأردن  التزامات  ب�شكل كبير على  تعديالت عام 2010،  �شبق  والذي  الأردن،  في 

واأهمية ظهور الأردن كدولة حديثة قائمة على قيم �شيادة القانون، والم�شاواة وحقوق الإن�شان. بيد اأن الواقع، 

وعلى الرغم من ق�شوة العبارة، هو اأن هناك مجموعة كبيرة من اأ�شحاب الم�شالح ذوي النفوذ الذين ل يوؤمنون 

اإليها هذه الحجج. كما هو الحال في كثير من بلدان المنطقة، فاإّن التمييز القائم  بفل�شفة الم�شاواة التي ت�شتند 

خ الثقافة الأبوية، والأهمية المرتبطة 
ّ
على النوع الجتماعي، والأعراف الثقافية التي تدعم تبعّية المراأة وتر�ش

الن�شيج الجتماعي. ومن ثّم، فقد ظّل القانون م�شدراً �شعيفًا للحماية،  اأمور متجذرة في  ب�شرف العائلة، كلها 

بب�شاطة لأنه ل يوجد هناك اإرادة من قبل مراكز القوى الم�شيطرة لتغيير الو�شع القائم. وما لم يتم تعديل منظومة 

الحوافز، فمن غير المتوقع اأن يتغير الو�شع القائم.

التعّلم  ال�شيا�شي والمجتمع الأو�شع. ويجب  ا�شتراتيجية تك�شب دعم المجتمع  هناك حاجة ل�شتراتيجية جديدة، 

حماية  تجاه  كبيرة  خطوات  خطت  والتي  م�شابهة،  وقانونية  اجتماعية-ثقافية  اأطراً  تمتلك  التي  الدول  من 

الن�شاء القانونية. ومن المهم اأي�شًا البحث في ال�شتخدام الأف�شل للموارد في الدولة، فعلى �شبيل المثال، هناك 

، و طريقة تنفيذه، 
ّ
فر�شة ا�شتراتيجية �شانحة لل�شغط من اأجل الإ�شالح القانوني، على اأ�شا�ص اأّن القانون الحالي

تتعار�ص مع المبادئ الإ�شالمية في الم�شاواة ب�شكل مبا�شر. 

قد تكون الحجة الأولى المطروحة هي اأّن التغييرات في الظروف الجتماعية والقت�شادية تعني اأن نتيجة تطبيق 

بع�ص القوانين قد باتت غير من�شجمة مع ر�شالة الإ�شالم الحقيقية. بعبارة اأخرى، فاإن الإ�شالح مطلوٌب، حتى 

يحقق تطبيق القانون غايته المق�شودة في اإطار الإ�شالم. على �شبيل المثال، فاإّن بقاء حقوق الو�شاية القانونية 

في يد الآباء وم�شوؤوليات تقديم الرعاية في يد الأمهات، كما هو الحال في الفقه التقليدية، كان يهدف في الأ�شل 

 كانت الأّمهات فيه ل يعملن، وبالتالي فاإّنهّن لم يكّن ي�شتطعن 
ّ
اإلى حماية الأطفال والأمهات، في �شياق تاريخي

اإعالة اأبنائهن لوحدهّن ولم يكّن ُي�شاركن في اتخاذ القرارات الزوجية. في حين اأّن الإطار الجتماعي-التاريخي 

اليوم مختلف جداً. تدعم الحكومة والمجتمع المدني اأماكن العمل للفقراء من الرجال والن�شاء، كما اإن الن�شاء بتَن 

م�شتقالت ماديًا اإلى حّد كبير. من هنا، فاإّن هناك حجة م�شروعة للقول باأّن ح�شر حقوق الو�شاية في الرجال لم 

يعّد منا�شبًا، واأنه قد ُيناق�ص المبداأ الإ�شالمي القا�شي بتحقيق م�شلحة الطفل. 
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الموؤ�ش�شات  من  العديد  اأجندة  راأ�ص  على  الميراث  في  الم�شاواة  اإن  الميراث.  فهو  لالإ�شالح  الآخر  المجال  اأما 

يكون  ل  قد  و�شامل،  قريب  باإ�شالح  القيام  في  للجاّدين  بالن�شبة  الهدف،  هذا  اأنه  اإل  الن�شاء.  بحقوق  المطالبة 

الخطابات  اإّن  الإ�شالم، كما  اأمر وا�شح في  الميراث  اإّن توزيع  الآن.  اأجله  لل�شغط من  الأكثرا�شتراتيجية  الهدف 

بدًل  التركيز  في  الموؤ�ش�شات  ترغب  قد  ل.  اأم  تمييزية  الأحكام  كانت هذه  اإذا  فيما  كبير  ب�شكل  منق�شمة  العاّمة 

من ذلك على اأن الظروف الحديثة الجتماعية-القت�شادية تعني اأن الغاية من تق�شيم الميراث في الإ�شالم لم 

تعد ُمتحّققة في القانون القائم اليوم. كانت تق�شيمات الميراث في الأ�شل م�شتندة على فر�شية اأّن اإعالة الن�شاء 

م�شوؤولية الأقارب الذكور. بيد اأن الرجال لم يعودوا هم المعيلون الوحيدون في العديد من العائالت في منطقة 

غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اليوم، وتحديداً في الُمدن. عالوة على ذلك، فاإّن هناك عرفًا منت�شراً على نطاق وا�شع 

باأن ت�شتخدم الن�شاء المتزوجات والعامالت رواتبهن لدفع الم�شاريف العائلية، بينما ت�شاهم الفتيات العزباوات 

برواتبهن في دخل اأ�شرهّن. كما اأن ن�شب الطالق المرتفعة تعني اأن هناك عدداً كبيراً ومتزايداً من الن�شاء اللواتي 

 لم تعد من�شجمة مع الهدف المق�شود 
ّ
يربين اأطفالهن لوحدهن، ولهذا ال�شبب فاإن اآلّية تق�شيم الميراث الكال�شيكي

منها في اإطار الإ�شالم، وهو ما يتطلب تغييرالقانون لت�شحيحه. 

والأ�شا�ص الثالث الذي ُيمكن اأن تقوم عليه حجج الإ�شالح بخ�شو�ص الم�شاواة، هو اأّن تطبيق بع�ص القواعد في 

منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اليوم �شيخلُق تناق�شًا مع مبادئ اأ�شا�شّية اأخرى في الإ�شالم، و�شيتعار�ص مع 

اأهداف اأعّم لل�شريعة اأو ال�شالح العام )وفق ال�شريعة، فاإن الحاكم يجب اأن يت�شرف بناًء على الرفاه العام لتحقيق 

مبداأ الم�شلحة العاّمة(. على �شبيل المثال، تنتق�ص القوانين التي تف�شل في حماية الن�شاء من الغت�شاب الزوجي 

]اإكراه الزوجة على ممار�شة الجن�ص دون موافقتها[ من مبداأ حماية الإ�شالم للفئات الم�شت�شعفة، ودعوته العامة 
�شد العنف ومطالبته باأن ُتعامل الن�شاء بكرامة واحترام. كما يمكن تطوير حجة م�شابهة لدعم القوانين المتعّلقة 

وجه  على  العنيفة.  الجرائم  على  تنطبق  التي  العقوبة،  من  والُمعفاة  المخّففة  الأحكام  واإلغاء  الأ�شري  بالعنف 

الزواج في الإ�شالم، واأّن هذه  ُيناق�ص مبادئ  الُمحاججة باأن تزويج المغت�شب من �شحّيته  الخ�شو�ص، يمكن 

الزيجات ل ت�شبُّ في م�شلحة الفئات الم�شت�شعفة اأو في م�شلحة المجتمع. يمكن اأي�شًا اإعادة النظر في قوانين 

الأبّوة، بناًء على م�شلحة الطفل  وحماية الفئات الم�شت�شعفة. يتم التمييز �شد الأطفال المولودين خارج اإطار 

الزوجية، وهم اأكثر عر�شة للفقر ويتمتعون بفر�ص اأقّل للو�شول اإلى فر�ص التعليم و�شبل العي�ص. عالوة على ذلك، 

فاإّن من الموؤّكد باأن تحفيز الن�شاء على ترك اأبنائهّن، المولودين خارج اإطار الزوجية، اأو الذين لم يثبت ن�شبهم 

 في م�شلحة الأمهات، اأو الأطفال اأو المجتمع الأو�شع. 
ّ
لآبائهم، ل ي�شب

فناه �شابقًا، هو الراأي الم�شتقل والم�شتند 
ّ
هناك حالة �شابقة لمثل هذا الإ�شالح من خالل الجتهاد، والذي كما عر

التف�شير  خالل  من  “الإ�شالح  ليمان  فه 
ّ
يعر كما  اأو  ال�شرع،  واأحكام  القانونية  الق�شايا  حول  المعلومات  اإلى 

قانونه  المغرب  بها  اأ�شلح  التي  الطريقة  فكانت هذه هي  موؤثرة،  دينية  �شوابق  لقد كان لالجتهاد  الق�شائي”. 

القانون  وينطوي  الدينية.  الملك  �شلطة  تحت  عام 2004  ”المدونة” في  بـ  يعرف  ما  اأو  �شامل،  ب�شكل  الأ�شري 

الجديد على اختالفات كبيرة عن الفقه المالكي التقليدي، بما في ذلك تكافوؤ الم�شوؤوليات بين الرجال والن�شاء في 

ال�شوؤون الأ�شرية، واإلغاء الو�شاية على الن�شاء، وحّق الن�شاء، المكافئ للرجال، في طلب الطالق في المحاكم، ومنح 

د عملّية ب�شيطة من اتخاذ القرارات، 
ّ
الن�شاء حقوقًا غير م�شروطة بخ�شو�ص النفقة والح�شانة. لم يكن ذلك مجر

فقد خلقت مجموعة مت�شابكة من الظروف والأحداث، بما في ذلك التطّور الم�شتمر لن�شاط الن�شاء، واعتداءات الدار 

اأن  الم�شاعدة. هل يمكن  البيئَة  العر�ص، كلها،  ال�شاد�ص  الملك محمد  الإرهابية في عام 2003، وتولي  البي�شاء 

يكون هناك عملية اجتهاد م�شابهة في بلدان اأخرى؟

ال�شوؤال الأول: على اأي اأ�شا�ص �شيتم اإطالق وا�شتئناف عملّية الجتهاد؟ في المغرب، ا�شتندت الحركات الن�شائية 

في حججها اإلى اأن قانون الأ�شرة غير قانوني )الد�شتور ي�شمن الم�شاواة الكاملة لكل المواطنين(، واأنه ُيناق�ص 



86www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

 بعد اإ�شالح قانون الأ�شرة في المغرب في 2004، ارتفعت ن�شبة تعدد الزوجات في بع�ص المناطق، على الرغم من اأّن القانون يحّد من هذه الممار�شة. كما اإّن بع�ص الق�شاة قد تجاهلوا القوانين التف�شيلّية التي 
375

ت�شّمتها اإ�شالحات القانون )2004(، و�شمحوا بزواج القا�شرات بعد “تقييمهّن ب�شريًا”.

 Lawrence Rosen, Revision and Reality in the Family Law of Morocco 139 in Petersen Hanne, Rubya Mehdi, Erik Reenberg Sand (eds) Law
and Religion in Multicultural Societies (DJØF Publishing 2008); Welchman (n 29) 49

الإ�شالم )الذي ي�شمن الم�شاواة بين الرجال والن�شاء(، واأّن القانون ل ين�شجم مع منظومة الأ�شرة وقيم المجتمع 

المغربي. ويمكن القول باأن هناك تناق�شات م�شابهة في بلدان اأخرى في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، واأّن 

التهديد الذي يمثله وجود التطرف الإ�شالمي يجعل من هذه فر�شة مثالية لتعزيز هوية الدول الإ�شالمية الفردية 

القائمة في قيمها الأ�شا�شية على العدالة، والحماية والعتدال والو�شطية. يمكن الإجابة عن هذه الأ�شئلة بال�شكل 

الأمثل من خالل قيادة البالد ال�شيا�شية والدينية. ولكن، اإذا كان الهدف من الجتهاد هو اكت�شاف القانون الإلهي 

على  تحّتم  التغير  �شريعة  والعلمية  والجتماعية  القت�شادية،  اليوم  ظروف  فاإن  التاريخية،  الظروف  كل  في 

الفقهاء النخراط في هذه الممار�شة.

حلول من القاعدة اإلى القمة: الثقافة الُمقاومة 

في الوقت الذي قد يكون الجتهاد فيه قاعدًة �شلبة وفاعلًة لإ�شالح القوانين، فاإنه لن يكون حاّلً �شحريًا. يلعب كّل 

. اإ�شافة 
375

من اجتهاد الق�شاة، و�شعف الثقافة القانونية والعرف دوراً اأ�شا�شيًا في �شلب الن�شاء القوة القانونية

اإلى ما �شبق، فاإّن من المهم العتراف باأن اإ�شالح القانون ي�شنع فرقًا محدوداً في حيوات النا�ص المحرومين غير 

القادرين على الو�شول اإلى النظام الق�شائي لمجموعة مت�شابكة من الأ�شباب. بالإ�شافة اإلى ذلك، عندما يدّقق 

اأو  القانون  الم�شكلة ل تكمن في  الن�شاء عر�شة لنتهاك الحقوق، فاإّن  التي تجعل  الأ�شباب الحقيقية  المرء في 

الدين، بل في العرف بالدرجة الأولى. يختلط القانون والدين والثقافة ببع�شهم البع�ص بطريق مت�شابكة وحيوية، 

بحيث تبدو الأعراف التمييزية وكاأنها تحظى بمباركة الإ�شالم اأو اأنه يطالب بها. على �شبيل المثال، على الرغم 

اآ�شيا  وا�شع في منطقة غرب  اأمر منت�شر على نطاق  فاإنه  القانون،  الأ�شري هو عمل يعاقب عليه  العنف  اأّن  من 

و�شمال اإفريقيا، وكثيراً ما ُيعتبر اأمراً مبرراً من وجهة نظر دينية. 

على نحٍو م�شابه، على الرغم من القيود القانونية ال�شارمة على زواج القا�شرات، اإل اأّن الظاهرة مقبولة اجتماعيًا 

ومنت�شرة، وهو اأمر مرتبط بال �شك بقناعة �شائدة لدى ق�شاة المحاكم ال�شرعية، والأئمة وعلماء الدين، باأن الزواج 

اإّن تفاعل القانون مع  المبكر هو ممار�شة اإ�شالمية مقبولة. في مواقف اأخرى، ل ُيعد الإ�شالم عاماًل فاعاًل، بل 

الثقافة هو العامل الذي ينتج عنه الم�شاومة على حقوق الن�شاء. في الأردن، فاإن الأحكام المخّففة والمعفية من 

القيمة  الأبوّية،  وخ�شو�شًا  الثقافية  الأعراف  اأمثلة على كيفية تحّول  اإل  العقوبات ما هي  العقوبة في قانون 

الثقافية المرتبطة بعذرية الإناث و�شرف العائلة، اإلى قانون. 

في �شوء ما �شبق، فاإن اأجندة الإ�شالح التي تركز ح�شراً على الإ�شالح القانوني لي�شت الو�شيلة الأكثر فعاليًة اأو 

كفاءًة لحماية وتمكين الن�شاء. هناك حاجة لتجريب نماذج جديدة، واإعطاء الأولوية لمعالجة الأعراف والتقاليد 

ر، في كثير من الأحيان،  التمييزية في هذه العملية. مرة اأخرى، لعل الأداة الأكثر �شلًة هنا، هي الأداة التي ُت�شوَّ

على اأّنها جزء من الم�شكلة: الإ�شالم. هناك ثالثة مداخل ُيمكن ل�شانعي ال�شيا�شات والفاعلين التفكير فيها. 

دور الق�ساة وغيرهم من الفاعلين الدينيين

في جميع اأنحاء العالم الم�شلم، لعب راأي الق�شاة، واجتهاداتهم، دوراً كبيراً في �شناعة القرار. يحمل فهم القا�شي 

لل�شريعة تداعيات كبرى على حماية حقوق الن�شاء. يجب اأن يتّم ت�شجيع الق�شاة على ا�شتعمال الجتهاد للعب دور 
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 في مثل هذه الحالت، فاإّن المراأة ل تكون قادرة على اأخذ حقوقها في الح�شانة اأو الطالق اأو الميراث لأّنها دون �شهادة زواج مقبولة ومعتمدة من المحاكم، ومن ثّم فاإّن المحكمة لن ت�شمع ق�شّيتها؛ يتطابق 
376

 لأّنه ل يتوافق مع المعايير الحديثة للزواج بح�شب القانون.
ّ
زواج “الفاتحة” مع جميع ال�شروط الر�شمّية للزواج، كما ُيحددها الفقه المالكي، ولكّنه على الرغم من ذلك ل يتمّتع باأّي اعتراف قانوني

Ziba Mir-Hosseini, Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law, Iran and Morocco Compared 145 (I.B. Tauris 1993)

اأكثر فعاليًة في حماية الن�شاء، على �شبيل المثال، من خالل عدم ال�شماح بالزواج بين المغت�شبين و�شحاياهم، 

على اأ�شا�ص اأن هذا يناق�ص الهدف من الزواج في الإ�شالم.

يمكن ال�شتفادة من دور الفاعلين الإ�شالميين الآخرين اأي�شًا، ولعل الفتوى التي اأ�شدرها مفتي الديار الم�شرية، 

المغت�شب  الت�شحيحي” بين  “الزواج  باأن  اعتبر   مثال على ذلك، حيث 
ٌ
ن�شر فريد وا�شل في عام 1999، خير

الزواج  فاإّن  وبالتالي  للمراأة”،  النف�شي  بـ”القتل  الغت�شاَب  الفتوى  و�شفْت  ذلك،  على  عالوة  باطل.  و�شحيته 

ك والجدل الذي 
ّ
الق�شري يعد ُمناق�شًا لمبادئ الزواج المذكورة في ال�شريعة مثل الحب والرحمة. لعَب هذا التحر

تاله دوراً اأ�شا�شيًا في اإلغاء القانون. 

دور المحامين ومقّدمي الخدمات القانونية للن�ساء

تبّني  القا�شي على  اأي�شًا في ت�شجيع  اأ�شا�شي  المحامين لعب دور  باإمكان  فاإّن  الق�شائي،  لدور الجتهاد  نظراً 

تف�شير محّدد للفقه الإ�شالمي. كما ناق�شنا �شابقًا، يحفل الإ�شالم بالأحكام التي تحمي الن�شاء، ويجب اأن ي�شّلح 

بالمهارات  يتمتعوا  اأن  وال�شنة. كما يجب  والفقه  والحديث،  القراآنية،  للن�شو�ص  دقيق  بفهم  اأنف�شهم  المحامون 

الفنية والتقنّية لدعم حججهم بالقانون اأو بالم�شادر الإ�شالمية اأو بكليهما، بح�شب طبيعة القا�شي.

للطبيعة  ونظراً  مهم.  عامٌل  اأي�شًا  المجانية  القانونية  الخدمات  اأو  القانونية  الم�شاعدة  اإلى  الن�شاء  و�شول  اإن 

الديناميكّية ل�شناعة القرار في المحاكم ال�شرعية، فاإن الن�شاء اللواتي يذهبن اإلى المحكمة، بدون تمثيل قانوني، 

ُي�شبحن في موقع �شعف كبير. 

تتجّلى اأهمية الم�شاعدة القانونية ب�شكل خا�ص في �شوء البيانات التي ت�شير اإلى اأّن الن�شاء ل ُيمّثلن ب�شكل منا�شب 

في ق�شايا في المحاكم ال�شرعية. في الأردن، على �شبيل المثال، تمّثل الن�شاء 19.2 في المئة من ق�شايا القانون 

الجنائي، و17.1 في المئة من ق�شايا القانون المدني، ولكنهّن يمّثلن 56.7 في المئة من الق�شايا ال�شرعية. في 

حين تبلغ ن�شبة ق�شايا الن�شاء ال�شرعّية التي ل يتّم تحويلها اإلى المحكمة  55.6 في المئة من الق�شايا، وتبلغ 

ن�شبة الق�شايا ال�شرعّية للن�شاء التي تحّول اإلى المحكمة دون وجود محامي 64.4 في المئة .

الثقافة القانونية ودور المجتمع المدني

لن يمثل القانون اأداة فاعلة اإل اإذا كانت الن�شاء واعيات بحقوقهّن ولديهن الأدوات التي تمكنهّن من ال�شتفادة 

اإذا  اإل  القائم  الو�شع  ت�شلح  لن  القانون  في  التغييرات  فاإن  والمغرب،  تون�ص  تجربتا  تبّين  وكما  القانون.  من 

اأّن  ال�شائعة  اإليها وال�شتفادة منها. ومن الأمثلة  تمت توعية الن�شاء بهذه التغييرات وامتلكن الأدوات للو�شول 

 “ المنال، لأنهّن يف�شلن في ت�شجيل  القانون، ولكنها تبقى بعيدة  الزواج قد تم تعزيزها في  الن�شاء في  حقوق 

. اإلى حٍدّ كبيٍر، ترّكز برامج التوعية القانونية تحت رعاية الممولين 
376

قراءة الفاتحة” )الزواج الديني( قانونّيًا

في كثير من الأحيان على حقوق الن�شاء في الت�شريع والقانون الدولي. ومن اأبرز اأوجه الق�شور في هذه البرامج 

اأنه غالبية الن�شاء ل ي�شتطعن الو�شول اإلى ال�شتفادة من القانون والمعاهدات الدولية، لأّنها اأدوات تقع خارج 

نطاق و�شولهن الجتماعي والقت�شادي والتعليمي وبعيدة عن اأو�شاعهن. ُيمكن تقوية مثل هذه الحمالت اإذا تّم 

تبّني مقاربة قائمة على م�شارين، بحيث ُتقّدم حقوق الن�شاء باعتبارها محمّية با�شم القانون والإ�شالم، وتعريف 

الن�شاء باأّن الدور المحوري للعرف الموؤّيد للممار�شات الموؤذية للن�شاء، ل يمتلك �شنداً قانونيًا ول دينيًا. 

يمكن العثور على اأمثلة حول الممار�شات الجيدة في عمل موؤ�ش�شات المجتمع المدني مثل موؤ�ش�شة “�شحابيات 

الر�شول” في المغرب، حيث تهدف هذه البرامج اإلى تقديم رواية بديلة واأكثر انفتاحًا من التف�شيرات الن�شو�شّية 

كز اأ�شحاب هذه 
ّ
الحرفية التي تهمل �شياق ن�شو�ص القراآن وال�شنة، والتي ي�شتخدمها الق�شاة والأئمة عادًة. وير
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البرامج على التفريق بين الممار�شات الثقافية التي تطّورت في بداية العهد الإ�شالمي والتي ا�شتمرت فيما بعد، 

وبين الممار�شات المفرو�شة في الإ�شالم. وُتظهر نتائج ن�شاطهم اأي�شًا باأّن رفع الوعي قد يكون اأداة فاعلة ب�شكل 

كبير، خ�شو�شًا في الحالت التي تتناق�ص فيها الممار�شات الثقافية مع الإ�شالم.

اإلزامية.  القراآن والحديث ب�شكل وا�شح تمامًا الحقوَق، ويوؤكد باأّنها  ي�شّكل الميراث مدخاًل وا�شحًا، حيث يحّدد 

يجب اأن تكون الر�شالة الرئي�شة هي اأن ال�شغط على الن�شاء واإجبارهن على التنازل عن حقهن في الميراث يناق�ص 

المغرب  تجربتا  تبّين  حيث  ال�شيا�شات،  لهذه  التاأييد  ك�شب  هو  المدني  المجتمع  ودوُر  وا�شح.  ب�شكل  الإ�شالم 

اأ�شا�شي  دور  هناك  كان  ولكن،  وال�شغوط؛  الأحداث  من  مزيج  عن  نجمت  الت�شريعية  الإ�شالحات  باأن  وتون�ص 

للموؤ�ش�شات الن�شائية والن�شاء في الموؤ�ش�شات ال�شيا�شية. لقد نجحت الن�شاء ب�شكل اأكبر، حين لم ُيهم�شن الإ�شالم في 

محاججاتهّن ، بل حين دافعن عن اأّن مطالبهّن بالإ�شالح تهدف اأي�شًا اإلى تحقيق القيم الإ�شالمية.

مقاربات خارج اإطار القانون

ل يمكن تحقيق التمكين القانوني للن�شاء اإل اإذا تم الق�شاء على الم�شّببات الجتماعية والثقافية للعنف �شد الن�شاء 

وتهمي�شهن. كما ناق�شنا �شابقًا، فاإّن المواقف التقليدّية حول اأدوار وم�شوؤوليات الن�شاء والرجال في المجتمع هي 

ما ُيعزز  الثغرات والق�شور في اإطار الحماية القانونية. حيث ُينظر العنف، اإلى حٍد كبيٍر، باعتباره م�شاألة �شخ�شية 

تقع في الحّيز الخا�ص، وتدعم الأعراف الثقافية البطرياركّية الأبوّية،  كما اإّن مثبطات ثقافية قوية ُتثّبط وتمنع 

الن�شاء اللواتي يحاولن الح�شول على  حقوقهن من الم�شي بهذا التجاه. 

يجب العمل على برامج تهدف اإلى تغيير ال�شور النمطية حول الجن�شين، بما في ذلك اإ�شالح المناهج التعليمية، 

الجهود  تبذل  اأن  ذاته، يجب  الوقت  للن�شاء. وفي  القت�شادي  التمكين  للمجتمع ككّل وترويج  الر�شائل  وتوجيه 

للق�شاء على الممار�شات الثقافية التمييزية والعنيفة. ل يمكن حّل م�شكالت الزواج المبكر، وزواج المغت�شب من 

ال�شحية، وحرمان المراأة من الميراث، من خالل رفع الوعي اأو الإ�شالح الت�شريعي فقط. بل ل بّد من الحّد من 

ال�شغوط الجتماعية والأ�شرية التي توؤدي لمثل هذه الزيجات، ومن الأعراف الجتماعية التي تتطلب من الن�شاء 

التنازل عن رواتبهن وحقوقهن في الميراث. يمكن اأن يكون الإ�شالم م�شدراً للحماية في هذا المجال، ويجب اأن 

اأهمية احترام هذه  اأكثر فعالية في التعبير عن  يتم ت�شجيع الق�شاة، والعلماء والمجتمع المدني على لعب دور 

المبادئ.

نظام الق�ساء العرفي

في الوقت الذي تتاأّكد فيه الحاجة لإلغاء بع�ص الممار�شات التقليدية، يجب تقوية ممار�شات اأخرى. لدى البدو 

النزاع  بديلة لحّل  ي�شّكل و�شيلة  والذي  للقانون،  الذي ل يخ�شع  التحكيم  الثقافة، وهو  تقليد قديم متاأ�شل في 

ُتعرف في العادة با�شم “ال�شلح”. ول توجد بين اأيدينا �شوى معلومات �شئيلة حول هذه الأنظمة، وخ�شو�شًا فيما 

يتعلق بمعاملة الفئات المهم�شة في المفاو�شات مثل الن�شاء. بيد اأنه وفي ظل المثبطات التي تواجهها الن�شاء 

اللواتي يردَن ت�شليط ال�شوء على انتهاك حقوقهن في العلن، والو�شمة التي يو�شمن بها حين ت�شل ق�شاياهّن 

اإلى ال�شرطة والمحاكم، فاإّنه يجب العمل على درا�شة اآلّيات تقديم �شمانات حماية اأف�شل لهّن على الم�شتوى غير 

الر�شمي ب�شكل دقيق. 

على المدى القريب ، يجب عمل المزيد من البحوث لفهم كيفية حّل الق�شايا في هذا النظام، وخ�شائ�ص اأ�شحاب 

الق�شايا والخطوات الممكن اتباعها ل�شمان حماية الحقوق الأ�شا�شية وو�شول اأ�شحاب الق�شايا اإلى نتائج عادلة 

اإيجابيًا، وقد يقّدم الأ�شا�ص لمثل هذه التدخالت. في التحكيم  اأن يلعب الدين دوراً  ومن�شفة. مرة اأخرى، يمكن 
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 في المجتمعات الم�شلمة، ُينظر اإلى الخالف باعتبار اأمراً خطراً ُي�شبب تفكك التما�شك الجتماعي، ومن ثّم فال بّد من تجّنبه؛
377

 B Malkawi, “Using Alternative Dispute Resolution Methods to Resolve Intellectual Property Disputes in Jordan” 141 (2012) 13/1 California
Western International Law Journal pp 141-155

M Charrad and A Zarrugh, The Arab Spring and Women’s Rights in Tunisia (2013) 
378

م اأّي محاولة لتخاذ زوجة ثانية، لمن ل يزال متزّوجًا، وُيحا�شب من يحاول فعل ذلك بالغرامة اأو ال�شجن.
ّ
 يجعل القانون من الزواج الثاني باطاًل ولغيًا، وُيجر

379

 Article 30 (République Tunisienne 1997); M Charrad, “Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco” (2012) report for the 
380

United Nations <http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm12/PAPER-CHARRAD.pdf>.
.

ّ
 على الأطفال، مبا�شرًة، في حال موت الأب

ّ
ن هذا القانون من حّق الأم في الح�شانة بجعلها الو�شي

ّ
تّم تقديم قانون جديد في 1981، يتعامل مع ق�شايا ما بعد الطالق. ُيح�ش

 ُيمار�ص على اأطفاله حقوقًا ل تمتلكها الأم، كما اإّن القانون كان يطلب من الن�شاء طاعة اأزواجهّن. 
ّ

 لم تتّم اإزالة جميع اأ�شكال عدم الم�شاواة الجندرّية: فقد بقي الميراث موّزعًا بطريقة غير متكافئة، وبقي لالأب
376

في التعديالت الالحقة، تّمت زيادة حقوق الأم في ح�شانة الأطفال، وتّمت اإزالة البند المتعّلق بواجب المراأة في طاعة زوجها؛

 M Charrad ‘Contexts, Concepts and Contentions: Gender Legislation in the Middle East’ (2007) 5/1 Hawwa: Journal of Women in the
 Middle East and the Islamic World 55-72; M Charrad, States and Women’s Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco

201-232 (University of California Press: Berkeley); Sohie Bessis “Le Féminisme Institutionnel en Tunisie” (1999) 9 Clio
Charrad (2001) (n 48) 

282

Charrad and Zarrugh (n 45) 
383

غير  طبيعتهما  ب�شبب  المحكمة،  في  التحكيم  من  بدًل  والو�شاطة  التحكيم  اإلى  اللجوء  عادًة،  ُيف�شل  الإ�شالمي، 

. عالوة على ذلك، يمكن اأن توفر الو�شاطة العرفية مجاًل اأو�شع للنتائج التي تحمي الن�شاء في الحالت 
377

العدائية

التي يكون فيها اإطار الحماية القانوني �شعيفًا، ولأن تركيزها لي�ص من�شّبًا على حقوق الن�شاء بحّد ذاتها، واإّنما 

على مجموعة من القيم الم�شتركة بين الطرفين. 

ق�ستا نجاح: تطّور حقوق المراأة في تون�ص والمغرب

تون�ص: المراأة والإ�سالم وال�سيا�سة

لطالما تباهت تون�ص بكونها الدولة الرائدة في العالم العربي فيما يتعلق بحقوق المراأة. يك�شف البحث في كيفية 

ال�شتاَر عن ثالث مراحل مهمة، كان لكلٍّ منها دوافع �شيا�شية واجتماعية  القانوني للحماية  الإطار  تطور هذا 

.
378

مختلفة

�شّكل اإ�شدار تون�ص لقانون الأحوال ال�شخ�شية في عام 1956 تحّوًل جذريًا عن القوانين الإ�شالمية التي نظمت 

ال�شوؤون الأ�شرية في عهد الإمبراطورية العثمانية وطيلة فترة ال�شتعمار )1881 – 1956(. األغى القانون تعّدد 

، ومنحت 
380

، وو�شع الطالق �شمن اخت�شا�ص المحاكم )تم اإلغاء حق الرجال الأحادي في الطالق(
379

الزوجات

النفقة  الحق في  ا�شتحداث  )تم  الطالق  بعد  المراأة  تعزيز حقوق  تّم  للطالق، كما  التقدم بطلب  الحّق في  الن�شاء 

. و�شاعدت التف�شيرات التقّدمية للفقه الإ�شالمي على القبول بمثل هذه التغيرات. في 
381

وتعزيز حقوق الح�شانة(

الواقع، عندما تم اإ�شدار قانون الأحوال ال�شخ�شية في عام 1956، اأرفقت معه وزارة العدل بيانًا يوؤكد الطابع 

. من المهم اأي�شًا الإ�شارة 
382

الإ�شالمي للقوانين الجديدة، واأّن الق�شاة والعلماء الدينيين قد �شاركوا في تح�شيرها

اإلى اأن هذه الإ�شالحات لم تاأِت بفعِل مطالبة المجتمع بتح�شين الم�شاواة بين الجن�شين اأو حماية حقوق المراأة، 

بل جاءت كجزء من م�شروع اأكبر للدولة.

كما ت�شرح �شاراد، فاإن الإدارة التي اأعقبت ال�شتعمار اأدركت باأن تطوير دولة قوية وم�شتقرة يتطلب ال�شتغناء عن 

ال�شبكات الأبوّية والَقَبلية، والتي كانت تمّثل مراكز قوى فيما م�شى.  كان يجب ا�شتبدال الولء للقبيلة بالولء 

اإ�شالحات  اإلى جانب  ال�شدد،  هذا  في  مفيدة  اأداًة  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  كان  ال�شبب،  لهذا  القومية.  للدولة 

واإر�شاء هياكل  الَقَبلية(،  اأ�شا�شيًا في تقوية  )والتي كانت عاماًل  الجماعية  الُمْلكّية  اإلغاء  متكاملة، بما في ذلك 

.
اإدارية جديدة، و”خطاب كان معاديًا للقبلية ب�شكل �شريح ل يقبل التردد”383

اأما الإ�شالحات الهامة الالحقة، فقد حدثت بعد ثالثة عقود في عهد حكومة الرئي�ص زين العابدين بن علي، الذي 
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Charrad (n 47) 6. 384

�شمح القانون الأ�شلي بانتقال الجن�شية برابطة الدم والتراب الوطني )مّما يعني اأن النا�ص المولودين في تون�ص تون�شيون(. قبل عام 1993، كانت الأبوة هي العامل الرئي�ص للجن�شية: ابن الأب التون�شي يح�شل 

تلقائيًا على الجن�شية التون�شية بغ�ص النظر عن مكان الولدة )المادة 7 الجمهورية التون�شية عام 1998(، اإن الطفل الذي ولد اأبوه وجده في تون�ص تون�شي )المادة 7 الجمهورية التون�شية عام 1998(. بموجب 

القانون المعّدل، يكون الطفل تون�شي اأي�شًا )اإذا تقّدم بطلب ولبى/لبت جميع ال�شروط المفرو�شة بالقانون( خالل �شنة واحدة قبل بلوغ �شن الر�شد، والطفل المولود في الخارج لأم تون�شية واأب اأجنبي( )المادة 

12 الجمهورية التون�شية عام 1998(. 

 على الرغم من ذلك، كانت اأن�شطتهم مقّيدة للغاية، تمامًا مثل بقية الروابط والجمعيات في الت�شعينيات والألفية الثالثة.
385

See generally A Arieff, “Political Transition in Tunisia” (15 April 2011) Congressional Research Service 
386

 R Dasgupta and G Bangham, The New Constitution of Tunisia: Choices and Decisions (The Wilberforce Society University of Cambridge,  
387

(2012
(E Byrne “The women MPs tipped to play leading roles in Tunisia’s new assembly” The Guardian (London, 26 October 2011 

388

 في اأثناء حكم بن علي، كان الحزب الحاكم ) التجّمع الد�شتوري الديمقراطي( قد حاول تقييد التاأثيرات الدينّية على المجتمع التون�شي عبر حظر تاأ�شي�ص اأّي حزب �شيا�شي على اأ�شا�ص ديني. بعد الثورة في بداية 
389

2011، تّم اإف�شاح بع�ص المجال لالأحزاب ال�شيا�شّية الدينّية للعمل في تون�ص. 

G Sadek, “The Role of Islamic Law in Tunisia’s Constitution and Legislation Post-Arab Spring” (2013) The Law Library of Congress <http://
 www.loc.gov/law/help/tunisia.php>

 عهد اإلى المجل�ص الوطني التاأ�شي�شي تقديم م�شودة لد�شتور جديد يبني على د�شتور عام 1959.
390

و�شل اإلى ال�شلطة في عام 1987. في عام 1993، تّم اإ�شالح قانون الجن�شية التون�شي لل�شماح للن�شاء بتوريث 

جن�شيتهن اإلى اأبنائهّن، بغ�ص النظر عن جن�شية الأب. وعّزز ذلك ب�شكل كبير من ال�شمانات التي تتمتع بها الن�شاء 

. في عام 
384

واأولدهن، و�شّكل خطوة هامة نحو الم�شاواة بين الجن�شين في الأ�شرة وفي الإطار المدني الوطني

2007، تم رفع ال�شّن الأدنى للزواج من 15 اإلى 18 عامًا للرجال والن�شاء على حٍد �شواء، وتم تو�شيع حقوق المراأة 

فيما يخ�ص الزواج، والنفقة والح�شانة مرة اأخرى. لقد جاءت هذه المجموعة من الإ�شالحات في اإطار اأجندة 

اأنه ل يمكن اإغفال  الرئي�ص بن علي ال�شيا�شية لإظهار تون�ص كدولة حديثة وتقدمية على ال�شاحة العالمية. بيد 

دور المطالبين بحقوق المراأة، حيث بداأت الحركات الن�شائية، منذ الثمانينيات، بالت�شّكل وتن�شيق جهودها بطرق 

.
385

ب�شيطة وفاعلة في اآٍن معًا، و�شاهم خطاب هذه المجموعات في توجيه المناورات ال�شيا�شية التي حدثت اآنذاك

وفي �شهر كانون الأول من العام 2010، اأ�شرم البائع المتجول التون�شي محمد بوعزيزي النار في نف�شه احتجاجًا 

على م�شادرة عربته ب�شكل ُمهين، ومن ثم األهمت ت�شحية بوعزيزي الرمزية مظاهراٍت ُتّوجت بتخلي الرئي�ص زين 

 .
386

العابدين بن علي عن حكمه الذي ا�شتمر لمدة 23 عامًا بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني من العام 2011 

وكان للتغيرات ال�شيا�شية التي حدثت في الأ�شهر الالحقة تداعيات عميقة على الن�شاء. تّمت انتخابات المجل�ص 

الوطني التاأ�شي�شي في �شهر اأكتوبر/ت�شرين الأول عام 2011، واأ�شافت الحكومة النتقالية كوتا ن�شائية للقانون 

. ح�شد حزب النه�شة، والذي ينتمي اإلى الإخوان 
387

بهدف تح�شين الم�شاواة بين الجن�شين في التمثيل ال�شيا�شي

الم�شلمين، الح�شة الأكبر من المقاعد. وفي الوقت الذي ت�شّبب فيه ذلك بتوّتر في الأو�شاط العلمانية، فاإّن التطور 

الهاّم هو نجاح المر�شحات الن�شاء، وتحديداً المر�ّشحات الن�شاء في الأحزاب ال�شيا�شية الإ�شالمية، فتباهى الحزب 

.
388

بو�شول 42 من اأ�شل 49 مر�شحًة اإلى المجل�ص المكّون من 217 مقعداً 

اإن تكوين المجل�ص وح�شول النه�شة على 41 في المئة من المقاعد قد اأحدث قلقًا في اأو�شاط النا�شطين في مجال 

الت�شريعات  اأكبر في  بلعب دور  الدين  يبداأ  اأن  التي خ�شيت   ،
389

العلمانية الجماعات  اأو�شاط  المراأة، وفي  حقوق 

رة، 
ّ
التون�شية وتخّوفت من اأن تتّم خ�شارة المكت�شبات التي تحققت منذ ال�شتقالل. كانت بع�ص هذه  المخاوف ُمبر

ففي اأعقاب النتخابات، اقترح نواب النه�شة ن�شًا د�شتوريًا يجعل من الإ�شالم “الم�شدر الرئي�ص للت�شريع” وذلك 

التون�شية  الت�شريعات  مراعاة  وجوب  على  الت�شديد  وتم  الإ�شالمي،  القانون  تحت  الت�شريعات  كل  توحيد  بهدف 

.
390

والمعاهدات الدولية التي يوافق عليها البرلمان، لمعايير ال�شريعة الإ�شالمية

ورف�ص بع�ص الأع�شاء اقتراحًا باإلغاء عقوبة الإعدام، على اأ�شا�ص اأّن ذلك يناق�ص الت�شريع الإ�شالمي، وتم اقتراح 

قوانين لتجريم تناول الطعام في العلن خالل �شهر رم�شان واإلغاء قانون 27 لعام 1958 حول تبّني الأطفال، 

مرة اأخرى على اأ�شا�ص عدم توافقه مع ال�شريعة الإ�شالمية. بخ�شو�ص حقوق المراأة، �شملت الأحكام الت�شريعية 

المقترحة حّق الن�شاء التون�شيات بارتداء الحجاب )ممار�شة ممنوعة بالقانون 108 لعام 1981 والقانون 102 
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 على اأ�شا�ص اأن ذلك ي�شجع الزنا.
391

 م�شودة د�شتور الجمهورية التون�شية لعام 2012.
392

 ت�شاعدت حدة التوترات الأمنية مع اغتيال �شيا�شي حدث في اأواخر تموز 2013. ونجحت المظاهرات وا�شعة النطاق باإقناع رئي�ص الوزراء المح�شوب على النه�شة اأوًل ومن ثم الحزب ككل بال�شتقالة من 
393

الحكومة. وك�شبت النه�شة الم�شداقية ال�شيا�شية ببرهانها اأنها قادرة على التنازل ال�شلمي عن ال�شلطة.

 كان هناك اأي�شًا عري�شة الكترونية وقعها 30 األف �شخ�ص. ون�شطت الن�شاء المرتبطات بموؤ�ش�شات مثل الرابطة الديمقراطية للمراأة، والرابطة التون�شية للدفاع عن حقوق الإن�شان ورابطة المراأة التون�شية للبحث 
394

حول التنمية في البحث عن و�شائل مختلفة للتعبير عن �شخطهن على المادة والمطالبة بالبدائل.

S Karam, “Thousands rally in Tunisia for women’s rights.” (13 August 2012) Routers.
 خ�شرت النه�شة ال�شلطة ليحل محلها نداء تون�ص في �شهر ت�شرين الأول عام 2014.

395

Charrad (n 47) 
396

لعام 1986(، واإعادة ال�شماح بتعدد الزوجات واإلغاء قانون 75 لعام 1998، والذي �شمح لالأطفال المولودين 

. اأما الم�شاألة الأكثر اإثارًة للجدل، فقد كانت الم�شودة 
391

خارج اإطار الزواج بالت�شجيل باأخذ اأ�شماء اأمهاتهم الأخيرة

الأولى للد�شتور المعّدل )والذي اأُطلق في 13 اأغ�شط�ص/اآب من العام 2012( حيث احتوت المادة رقم 28 حول 

. مّما اأثار موجة ثانية من 
392

 مكّمل لدور الرجل
ٌ
ًا يعتبر باأّن دور المراأة داخل الأ�شرة هو دور “حقوق المراأة”، ن�شّ

المظاهرات. 

والت�شريعات.  الد�شتور  على  الإ�شالمية  ال�شريعة  �شيطرة  لتو�شيع  النه�شة في محاولته  ف�شل حزب  النهاية،  في 

ر�شمي  كم�شدر  ال�شريعة  اإلى  الإ�شارة  اإزالة  تّمت  كما  للد�شتور،  الالحقة  الم�شودات  من   28 المادة  اإزالة  تّمت 

. ُيمكن ربط ف�شل م�شاعي النه�شة بتحركات مجموعتين 
393

ورئي�ص للت�شريعات، ول يزال القانون رقم 75 �شاريًا

اإحكام �شيطرة حزب  اأعاقت  اثنتين: الأولى، المعار�شة من الف�شائل ال�شيا�شية العلمانية داخل المجل�ص، والتي 

النه�شة على ال�شلطة. وركزت هذه المعار�شة على اأّن اأجندة النه�شة لالإ�شالح غير متوافقة مع تف�شيرات ال�شريعة 

الإ�شالمية التي يتبناها معظم التون�شيين. اأما المجموعة الثانية، فقد تمّثلت في الدور الم�شاند للمجتمع المدني 

وم�شاركة الن�شاء في مثل هذه الحركات. تظاهرت الآلف من الن�شاء �شد المادة 28 من م�شّودة الد�شتور، ومرة 

اأخرى ركزن في حّجتهن على اأن ت�شّور النه�شة للعالقات بين الجن�شين غير من�شجٍم مع اأنماط الحياة المتعددة 

.
394

والمتنوعة للن�شاء التون�شيات

 ومن الجدير بالذكر اأّن هذه المظاهرات لم تكن من طرف واحد، فقد عّبرت الن�شاء الإ�شالميات، وتحديداً المنتميات 

اإلى النه�شة، عن معار�شتهن القوية اأي�شًا. لم تكن تعددية وقوة المجتمع المدني وقدرة الن�شاء على رفع م�شتوى 

ال�شيا�شة  في  اأ�شا�شيًا  ركنًا  الجن�شين  بين  الم�شاواة  اأ�شحت  �شك:  مو�شع  بالمعلومات  ودعمه  ال�شيا�شي  الحوار 

التون�شية. 

في 26 يناير/كانون الثاني عام 2014، تمت الم�شادقة على الد�شتور الجديد باأغلبية مطلقة، حيث �شّوت 200  

ع�شو من اأ�شل 216 ل�شالح الد�شتور. وقد تم الحتفاء به ب�شفته الد�شتور الأكثر حداثًة في العالم العربي فيما 

. ول يعني ذلك اأن الن�شاء بتن محمّيات ب�شكل كامل، فقد تفقد الن�شاء ح�شانة اأطفالهّن اإن 
395

يخ�ص حقوق المراأة

تطلقن، ثم تزوجن من جديد، كما اإّن الحماية القانونية من العنف الأ�شري ل تزال غيَر كافية، ول تزال الفجوة 

.
396

بين حماية الن�شاء في القانون وو�شولهن اإلى الق�شاء والعدالة وا�شعًة

من هنا، يمكن تلخي�ص العالمات الفارقة في تطور حقوق الن�شاء في الإطار القانوني التون�شي كما يلي: كانت 

اإ�شالحات 1956 واإ�شالحات الت�شعينيات خطوة خاطئة تم تجنبها بعناية خالل الفترة النتقالية، و�شوًل اإلى 

المحركات  ا�شتخال�ص  الأحداث، يمكننا  ُكفلت في عام 2014. ومن هذه  التي  الد�شتورية وال�شمانات  الحقوق 

والظروف الم�شاعدة التالية: 

1- ا�شتثمار الفر�ص: لم تكن الموجتان الأولى والثانية من الإ�شالحات نابعًة من  المطالب بتح�شين الم�شاواة 

بين الجن�شين اأو حماية المراأة ب�شكل رئي�شي، ولكنها جاءت نتيجًة لأجندة الدولة التي جعلت تقديم حماية 

اأكبر لحقوق الن�شاء اأمراً مغريًا �شيا�شيًا. مثل هذه الظروف ل ُيمكن خلقها من العدم، ولكن ُيمكن ا�شتثمارها. 
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 L Brand, Women, the State, and Political Liberalization: Middle Eastern and North African Experiences (New York: Columbia University  
397

 Press 1998); E Beardsley, “In Tunisia, Women Play Equal Role in Revolution” National Public Radio (27 January 2011); N Zoughlami “Quel
Féminisme dans les Groupes-Femmes des Années 80 en Tunisie?” 26 Annuaire de l’Afrique du Nord

Charrad (n 47) 
398

Charrad and Zarrugh (n 45) 
399

Z Salime, Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco 33-34 University of Minnesota Press (2011) 
400

 بموجب المدونة، تكون المراأة قا�شراً تحت و�شاية والدها، اأو زوجها اأو اأي و�شي ذكر اآخر. يتطلب الزواج، والتوظيف واإ�شدار جواز ال�شفر موافقة الولي، وكان عمر الزواج لالإناث 15 عامًا )يمكن للرجال الزواج 
401

في �شن الثامنة ع�شرة(، وتفقد المراأة ح�شانة اأبنائها اإذا تزوجت مرة اأخرى، وكان يمكن طالق الن�شاء بطريقة اأحادية من طرف الرجل من دون اإ�شراف المحكمة.

�شّور الرئي�ص بن علي نف�شه كقائد تقدمي، واندمجت الحركات الن�شائية التي تطورت في الثمانينيات في 

هذا الخطاب، فبحثت عن الفر�ص والتحالفات من خالل تقديم حقوق المراأة القانونية كرمز  للحداثة وكاأداة 

لراأ�ص المال ال�شيا�شي.

2- مجتمع مدني قوي: اأنهت المظاهرات ال�شعبية في تون�ص حكمًا رئا�شيًا ا�شتمر لمدة 23 عامًا، ولعبت دوراً 

رئي�شًا في اإعاقة تحرك النه�شة لإعادة الت�شريع اإلى الوراء. وقد تكون هي العامل الرئي�شي في خ�شارة الحزب 

 .2014 العام  من  الأول  اأكتوبر/ت�شرين  �شهر  في  تون�ص  نداء  حركة  ومجيء  لل�شلطة  ]النه�شة[  ال�شيا�شي 

وظهرت اأهمية المجتمع المدني الن�شط بو�شوح في الحوار الوطني حول م�شودة الد�شتور وحقوق المراأة. 

اإبراز  في  اأ�شا�شيًا  دوراً  الن�شائية  الحركات  لعبت  ال�شعبية:  المظاهرات  في  وم�شاركتها  الن�شائية  الحركات   -3

الحقوق المتعلقة بالنوع الجتماعي كق�شية ذات اأهمية �شيا�شية، وبلغ ذلك ذروته خالل الفترة النتقالّية 

حيث لعبت الن�شاء اأدواراً جديدًة كمتظاهرات، ونا�شطات و�شيا�شيات. وفي حين اأّن الظروف ال�شرورية لتقوية 

الموؤ�ش�شات والحركات الن�شائية غير وا�شحة وقد تختلف بح�شب �شياق كل بلد، فاإّن من الموؤّكد باأّن التوقيت 

يلعب دوراً مهّمًا. اإن عمل المطالبين بحقوق المراأة في الثمانينيات، على الرغم من اأنه كان مقيداً اإلى حد 

. ومن المهم 
397

كبير جداً، قد مّهد الطريق لحركة هذه المجموعات في الت�شعينيات وبدايات الألفية الجديدة

الثمانينيات، كانت  بالفعالية. في  الن�شائية، وعالقة ذلك  الجماعات  التغّير في تكوين  اإلى  الإ�شارة  اأي�شًا 

العا�شمة  تون�ص  المقيمات في  النخبة  المدينّيات من  الن�شاء  رئي�ص من  ب�شكل  الن�شائية مكّونة  الجمعيات 

واللواتي كانت “م�شالحهن ممثلة ب�شكل غير متكافئ، في �شيا�شات الرئي�ص بن علي، بالمقارنة مع الإق�شاء 

الن�شبي للن�شاء الفقيرات”.  اأما حركات عام 2010، فقد جمعت مجموعة اأكثر تنوعًا بكثير  واأكثر تمثياًل 

.
398

للن�شاء، حيث �شملت الن�شاء المدينّيات والريفيات، والفقيرات والمي�شورات

4- دور الن�شاء الإ�شالميات والن�شاء في الموؤ�ش�شات الإ�شالمية ال�شيا�شية: �شاهمت م�شاركة الن�شاء في المجل�ص 

الن�شاء  دور  يدعم  والت�شريعات.  الد�شتور  اإ�شالح  حول  المناظرات  في  كبير  ب�شكل  التاأ�شي�شي  الوطني 

من  بارزاً  جزءاً  الإ�شالم  ي�شكل  اللواتي  “الن�شاء  باأّن  القائلة  الحجة  الخ�شو�ص،  وجه  على  الإ�شالميات، 

ال�شيا�شية  الم�شاركة  كوتات  دور  اإّن  كما   .
ال�شيا�شي”399 لنخراطهن  هام  م�شدر  باأنه  يعتقدن  هويتهن، 

اأي�شًا كان وا�شحًا. فالتق�شيم على اأ�شا�ص النوع الجتماعي يبدو اأقل اأهميًة من التق�شيم ال�شيا�شي. بالن�شبة 

لجماعة قد ل تدعم دور الن�شاء ال�شيا�شي، فقد ات�شح باأنها كانت م�شتعّدة لدعم المر�شحات من �شفوفها بدًل 

من ال�شماح بانتخاب الن�شاء من ف�شيل �شيا�شي اآخر. ول تزال هذه الم�شاحة من الم�شاركة المدنّية للن�شاء 

بحاجة اإلى المزيد من البحث المعّمق. 

المغرب: ال�سراع بين الن�سوية والإ�سالم ال�سيا�سي 

ابتداًء من الثمانينيات، اأطلقت الحركات الن�شائية في المغرب حملة ك�شب تاأييد موّحدة لإ�شالح قانون الأحوال 

ال�شخ�شية الم�شتند اإلى ال�شريعة لعام 1958، والمعروف با�شم “المدونة”. وفي اإطار هذه الحركة طويلة الأمد، 

، وحاجج الُمنّظمون باأّن القانون الم�شتنبط 
اأطلق اتحاد العمل الن�شائي في عام 1992 حملة “المليون توقيع”400

الجتهاد  عملية  فاإّن  ثّم  ومن  الن�شاء،  على  للرجال  اأف�شليًة  اأعطى  قد  المالكي  للفقه  المحافظة  التف�شيرات  من 

كت المظاهرات في ال�شوارع 
ّ
. و�شل هذا الحراك اإلى ذروته في عام 2000 حين تحر

401
مطلوبة لإ�شالح القانون

الموؤ�ش�شات  بين  المغربي،  المجتمع  في  ا�شتقطابًا  تبعتها  التي  الحوارات  واأحدثت  البي�شاء،  والدار  الرباط  في 
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 في ني�شان عام 1992، اأ�شدر التيجاني، وهو نا�شط معروف في الإ�شالح والتجديد واأحد علماء الإ�شالم ال�شيا�شي، فتوى. وذكر مدير �شحيفة الراية والع�شو التنفيذي في الإ�شالح والتجديد اأن العري�شة غير 
402

د�شتورية لأنها تهّم�ص الإ�شالم كدين للدولة. والتف حوله العلماء ب�شرعة، حيث وجهوا ر�شالة مفتوحة اإلى رئي�ص الوزراء ورئي�ص البرلمان ي�شبهون فيها العري�شة بال�شتعمار. ورف�شوا �شرعية الجتهاد من 

قبل الحركات الن�شوية على اأ�شا�ص اأنها تفتقر اإلى الخبرة ال�شرورية في المعرفة الإ�شالمية.

Zakia Salime, Between Feminism and Islam: Human Rights and Sharia Law in Morocco 15-16 (University of Minnesota Press, 2011) 46-47
 وفق الفقه المالكي ال�شائد في المغرب، يعتبر الملك القائد الأعلى الممثل للدولة ورمز لوحدتها. عالوة على ذلك، فهو ينحدر من �شاللة النبي محمد ولذا فهو مخّول باإعالن الجتهاد ال�شخ�شي. ومن المهم 

403

الإ�شارة اإلى اأن الملك محمد ال�شاد�ص اأعلن اإ�شالحات المدونة بتاريخ 10 ت�شرين الأول 2003 وفقًا لهذه ال�شالحية.

 L Buskens, “Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics in an Emerging Public Sphere” (2003) 10 Islamic Law
and Society 70-131

Z Mir-Hosseini, “How the Door of Ijtihad Was Opened and Closed” (2007) 64 Washington and Lee Law Review 1499-1511 
404

 على �شبيل المثال: الجمعية الديمقراطية لن�شاء المغرب واتحاد العمل الن�شائي
405

Salime (n 71) 6-8, 14 
406

 الم�شدر نف�شه �ص 143-144، 126-128. على �شبيل المثال، موؤ�ش�شة �شحابيات الر�شول التي بذلك جهود لرفع الوعي بحقوق المراأة في الإ�شالم.
407

 الم�شدر نف�شه �ص 44، 23
408

 الم�شدر نف�شه �ص 37
409

ال�شاد�ص  محمد  بالملك  المراأة  حقوق  وموؤ�ش�شات  الحكومة  من  كّل  وا�شتنجدت   .
402

الن�شوية والحركات  الدينية 

.
403

ال�شاب للتّدخل ب�شفته اأمير الموؤمنين

في ني�شان عام 2001، �شّكل الملك لجنة لإ�شالح المدونة، والتي تمت الم�شادقة عليها في عام 2004 و�شط 

. اأما اليوم، فاإّن قانون الأ�شرة المغربي من 
404

جدالت محتدمة بين الجماعات الإ�شالمية ون�شطاء حقوق المراأة

ُيعّد من اأكثر القوانين تقّدمّية في المنطقة. من خالل البحث في كيفية حدوث ذلك وا�شتك�شاف الدور الذي لعبته 

الحركات الن�شائّية، ُيمكن لكّل الدول الم�شلمة اأن تتعلم من تجربة المغرب. 

اإلى  الإ�شالحية  الحركات  كانت  اأوًل،  الأقل.  على  جزئيًا  نجاحها،  ر 
ّ
ُتف�ش اأمور  بثالثة  المغرب  تجربة  تمّيزت 

العدل  حركة  وتحديداً  الكبرى،  الإ�شالمية  الحركات  اأطر  في  المن�شويات  الن�شاء  من  �شبكات  بقيادة  كبيٍر  حٍد 

اإن فكرة  والإح�شان وحركة التوحيد والإ�شالح، حيث ت�شكل الن�شاء حوالي 30 في المئة من الأع�شاء الكليين. 

دعم هذه الجماعات للم�شاركة الن�شائية، �شواء من حيث العدد الكبير اأو المواقع القيادية، بالإ�شافة اإلى ن�شاطها 

الحركات  هذه  عمُل  َتكامَل  المنطقة.  في  فريداً  اأمراً  كان  )الجندر(،  الجتماعي  بالنوع  المتعلقة  الموا�شيع  في 

اأي�شًا؛  اأهمية  ذا  اأمراً  الجماعات قد يكون  اإّن تكوين هذه   .  
405

ن�شائي فاعل الإ�شالمية مع حركة مجتمع مدني 

ففي الوقت الذي �شملت ع�شوية هذه الجماعات، في كلتا الحالتين، عدداً كبيراً من المهنيين ال�شباب، والطبقة 

اأي�شًا. وت�شمل الأمثلة برامج  اأ�شركت المجتمع المدني الأو�شع  ، فاإّن هذه الحركات قد 
406

المتو�شطة والمتعلمين

التوعية القانونية، وبرامج التوعية بالنوع الجتماعي التي ت�شتهدف ال�شباب وم�شوؤولي الحماية مثل ال�شرطة، 

 .
407

الن�شاء تمكين  وبرامج  للن�شاء  القيادة  وبرامج  التعليمية،  المناهج  اإ�شالح  ت�شمل  كما  والمعلمين،  والق�شاة 

الفعاليات مثل  ر 
ّ
اإجماعًا وا�شعًا، كما ي�ش ال�شعبية وزيادة رقعتها، وخلق  الم�شاركة  وقد �شاهم ذلك في ت�شجيع 

المظاهرات التي اأثبتت فعاليتها في نجاح عملية الإ�شالح. 

فت ق�شيتها باأّنها �شكُل من مقاومة 
ّ
ثانيًا، اختارت الحركة خ�شمها بعناية، وتبّنت نهجًا يبتعد عن التهديد. وعر

، ومن ثّم فاإّنها جعلت معركتها مع الدولة )وتحديداً الجهاز 
408

الن�شو�ص القانونية التي ت�شمح با�شطهاد الن�شاء

الت�شريعي( ولي�ص العلماء اأو الرجال اأو الإ�شالم اأو الملك. كانت حجة هذه الحركة متعددة الأوجه: اأّن “المدونة” 

كانت اأ( غير د�شتورية )لأن الد�شتور ي�شمن الم�شاواة الكاملة لكل المواطنين(  ب( غير مت�شقة مع التزامات المغرب 

الدولية القانونية ج( مناق�شة للمبادئ الإ�شالمية التي ت�شون الم�شاواة بين الن�شاء والرجال د( تمثل تناق�شًا 

. اإّن تبّني هذه المقاربة التي 
409

بين المنظومات العائلية والقانون، اإذ يترتب عليها تداعيات عملية على العائالت

ُتقّدم نف�شها على اأّنها  تحمل “منفعة للجميع”، بالإ�شافة اإلى ال�شتخدام التكتيكي المبّطن للتهديدات، قد �شّهل 

على الحركة الح�شول على دعم القوى ال�شيا�شية.   

الخطاب  بذاتها عن  للناأي  كبيراً  وبذلت جهداً  بعناية،  الحركة من تحجيم مناف�شيها وخ�شومها  تمّكنت  ثالثًا، 

الن�شوي الغربي من خالل تقديم ذاتها باعتبارها تعّبرعن حاجات نابعة من الإ�شالم. ولم ُتقّدم ن�شالها باعتباره 
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ن�شاًل من اأجل حقوق المراأة، بل من اأجل حقوق العائلة، وهو ما يتطلب ت�شحيح مكانة الن�شاء في وحدة العائلة 

. و�شّلطت هذه الحركات ال�شوء على دور الجتهاد في ال�شابق في اإ�شالح قانون 
410

كما اأرادتها الن�شو�ص المقد�شة

الأ�شرة في المغرب، ومن ثم قّدمت حججها، وربطت �شرعّيتها بم�شامين الآيات القراآنية والأحاديث التي تدعم 

الم�شاواة بين الجن�شين، والم�شاواة في الحقوق والواجبات، وم�شوؤوليات الرجال والن�شاء المتبادلة تجاه بع�شهم 

البع�ص وم�شوؤولياتهم المتكافئة تجاه اهلل. اإن ما يدل على جدية هذه الحركات في اعتماد المبادئ الإ�شالمية 

قاعدًة لكل مطالبها هو قيامها باإزالة الدعوة اإلى الم�شاواة في الميراث )ق�شية وا�شحة في القراآن( من الن�شخة 

المبادئ  اإلى حٍد كبيٍر مع  والذي كان مت�شقًا  المعتدل،  النهج  . وبف�شل هذا 
411

المليون توقيع الأولى من حملة 

الإ�شالمية، تمّكنت الحركة من تقليل التعر�ص اإلى النقد من الإ�شالميين التقليديين والمحافظين العلمانيين.  

كما لعبت الأحداث والفاعلين دوراً اأ�شا�شيًا في عملية الإ�شالح، على النحو التالي: 

1- ربطت الحركات الن�شائية نف�شها بالمنظمات الدولية ووجدت حلفاء لها فيها. وقد َثَبت باأّن هذه المنظمات 

كانت من�شة هامة ل�شمان �شرعّية تحركاتها، وقد قّدمت هذه المنّظمات الم�شاعدة لهذه الحركات من خالل 

الأدوات التي تقّدمها “لجنة الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة”، والفر�ص للدخول في حوارات 

حول ال�شيا�شات. تم تمويل مكتب دمج الن�شاء في التنمية )داخل وزارة ال�شوؤون الخارجية( من قبل الأمم 

الم�شاواة  اأجل  من  العمل  الن�شاء:  حول  الرابع  العالمي  لـ”الموؤتمر  نتيجة  كبيرة،  بدرجة  وكان،  المتحدة، 

تها 
ّ
والتنمية وال�شالم” )بكين 1995(، وتبني اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد الن�شاء، التي اأقر

الجمعية العامة في عام 1979. في الوقت ذاته، حر�شت هذه الحركات على عدم التماهي المبالغ به مع 

اإّن الكثير منها تجّنبت ا�شتخدام التمويل الأجنبي في الحمالت حتى ل يتم اتهامها  الحركات الدولية، بل 

.
412

بالن�شياع للتاأثير الغربي

اأ�شا�شيًا وحيوّيًا لك�شب  اأمراً  الديمغرافيا والنوع الجتماعي،  ة حول  الأدّلة والدرا�شات، وبخا�شّ 2- كان تقديم 

الحركات ال�شرعية والقدرة على ح�شد المجتمع المدني. وقد تّم تكوين هذه المعرفة من قبل مجموعات بحثية 

محلية تتلّقى تموياًل دولّيًا اأو حكومّيًا في الغالب. كما لعبت المنتجات المعلوماتية غير البحثية دوراً هامًا 

الحوار  تن�شيط  في  �شاهمت  بحيث  المراأة،  ق�شايا  لمناق�شة  م�شاحة  خ�ش�شت  التي  المجالت  مثل  مبا�شراً، 

.
413

المدني الوا�شع والفاعل

و�شناعات  الدينية،  بال�شوؤون  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  الإ�شالمية،  المعرفة  اإنتاج  في  الن�شاء  دمج  اأثبت   -3

ال�شيا�شات الدينية، اأهميته. بداأت هذه الحركة التحررية ) الليبرالية( في عام 2000، عندما �شمحت وزارة 

ال�شوؤون الإ�شالمية للن�شاء بتقديم المواعظ والدرو�ص في الم�شاجد وفي الفعاليات الر�شمية الهامة. في عام 

.
414

2004، عّين الملك 30 امراأًة في مجل�ص العلماء وواحدًة في المجل�ص الأعلى للعلماء

4- فتحت اعتداءات الدار البي�شاء م�شاحات جديدة للحوار حول النوع الجتماعي. في الفترة التي تلت الأحداث، 

احتاجت المغرب اإلى اإعادة مو�شعة البالد كالعب في الحرب على الإرهاب، وا�شتغلت الفر�شة لتقديم البالد 

كنموذج تقدمي وديمقراطي. ا�شتفادت الحركات الن�شائية من هذا الزخم، وقّدمت مطالبها على اأنها تح�شين 

للمجتمع �شد التطرف الديني وعالمة على التزام الدولة بالحداثة. كما �شّهلت مراجعة قانون الأ�شرة هذه 

العملية. 

تبّين درا�شة حالة المغرب اإمكانية ا�شتخدام الجتهاد كاأداة لترويج �شمانات قانونية اأكثر �شموليًة للن�شاء، وتبّين 

في الوقت ذاته كيف يمكن اأن تكون المنظومة القانونية و�شيلة للتغيير الجتماعي. نّظمت الحركات الن�شائية هذه 

 الم�شدر نف�شه �ص 21، 23، 32، 140-141.409 ناأت المجموعة بنف�شها ب�شكل وا�شح عن الن�شويات الحديثات اللواتي ُيعتقد باأنهن يردن تق�شيم الرجال والن�شاء واإحداث �شرخ في العائلة. واعتبروا اأن 
410

ال�شريعة ت�شمو على المعاهدات الدولية.

 الم�شدر نف�شه �ص 33، 50-49، 86
411

 الم�شدر نف�شه �ص 29-23، 41، 144
412

 الم�شدر نف�شه �ص 26، 44-42، 6-35، 44
413

 الم�شدر نف�شه �ص 131-129، 142
414
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العملّية اإلى حٍد كبيٍر، ولكن، لي�ص من خالل تهمي�ص الإ�شالم بل عن طريق جعله �شريكًا في مطالبها الإ�شالحية. 

المنا�شبة. كما  الزمنية  اللحظة  ا�شتثمار  والقدرة على  ال�شتراتيجي،  للتخطيط  نتيجًة  النجاح  اعتبار هذا  يمكن 

اإّن دور  اأو�شع للمناورة. كما  خلقت اعتداءات الدار البي�شاء مناخًا �شيا�شيًا خ�شبًا، منح هذه الحركات م�شاحة 

مواجهة  في  الن�شاء  جانب  اإلى  ال�شطفاف  الحاكمة  والنخبة  هو  ر 
ّ
قر حيث  اأ�شا�شيًا،  عاماًل  كان  الجديد  الملك 

المتطرفين الإ�شالميين.  

الخال�سة

للحفاظ على  اإفريقيا  اآ�شيا و�شمال  الن�شاء في بالد غرب  التي تواجهها  التحديات  من  الف�شل عدداً  يو�شح هذا 

والجهل  القانوني،  الحماية  اإطار  في  الق�شور  التحّديات  هذه  وت�شمل  العنف.  من  اأنف�شهن  وحماية  حقوقهن 

القانوني، لدى قطاع وا�شع من الن�شاء، و�شعف قدرتهّن على الو�شول اإلى النظام الق�شائي. تترك هذه العوامل 

الن�شاَء ُعر�شة لأنماط محّددة من انتهاك الحقوق وت�شاهم في تهمي�شهّن ب�شكل عام. ومن النتائج الرئي�شة لهذا 

الف�شل، اأّن الممار�شات الَقَبلية والُعرفية هي التي ت�شكل العراقيل الرئي�شة اأمام تح�شين حماية الن�شاء وتمكينهّن، 

ولي�ص الدين اأو الثغرات والق�شور في الن�شو�ص القانونية. 

ثّمة حاجة لإيجاد ا�شتراتيجيات جديدة ومبتكرة لختراق الجمود الحالي في التمييز على اأ�شا�ص النوع الجتماعي، 

وتقوية الحماية القانونية. ل يحتاج �شانعو ال�شيا�شات وحركات حقوق المراأة اإلى النظر في اإطار العمل القانوني 

الدولي واللتزامات المترتبة على المعاهدات وح�شب، والتي قد يعتقد باأنها غير مت�شقة مع الثقافة المحلية اأو 

متناق�شة مع الهوية العربية و/اأو اأّنها نمط من الثقافة الإمبريالية، فدول المنطقة تمتلك قاعدة قوية وم�شروعة 

ثقافيًا لحماية الن�شاء بالأ�شل، األ وهي الإ�شالم. 

الإ�شالم  مبادئ  مبا�شر  ب�شكل  ُتناق�ص  الن�شاء  تهمي�ص  اإلى  توؤدي  التي  ولي�ص جميعها،  القوانين،  من  العديد  اإّن 

الأ�شا�شية، ومنها حماية ال�شعيف، ونبذ العنف وتحقيق م�شلحة للطفل. يجب اأن تعمل الحكومة واأ�شحاب ال�شاأن 

الإ�شالمية،  المبادئ  اأ�شا�ص  على  للن�شاء  اأف�شل  حماية  اإلى  الدعوة  على  المدني  والمجتمع  الديني  المجال  من 

فهذه م�شوؤوليتهم جميعًا. ويجب اأن يتجاوز م�شوؤولو الحماية الثقافة الأبوّية ال�شائدة واأن ي�شتندوا في قراراتهم 

وتعاليمهم اإلى مبادئ الإ�شالم الرئي�شة مثل العدالة، والحماية والمحا�شبة. ويجب اأن ُيدرك الفقهاء اأي�شًا الحاجة 

القوانين بطريقة تجعلها ملتزمة  اإ�شالح  اإعادة فر�ص دورهم كو�شطاء بين كالم اهلل والمجتمع من خالل  اإلى 

بال�شريعة في �شياق الحتياجات المعا�شرة.

بيد اأن ذلك ل يعني اأن الإ�شالح حّل �شحرّي، فيجب اأن نبحث عن الحلول التي توفر الم�شاعدة الفورية والعملية 

والقّيمة للن�شاء. عالوة على ذلك، يجب اأن يتعاطف الممولون مع البرامج – التي قد ل تن�شجم تمامًا مع منظور 

اإن  الإمكان.  بقدر  الن�شاء  الم�شت�شعفين من  ، وتقلل عدد  التطرف  ت�شاهم في نزع  اأنها  اإل  الجندرّية-   الحقوق 

المقاربة متعددة القطاعات والمجالت هي المقاربة التي تمتلك الفر�شة الأكبر للنجاح، ولي�ص المقاربات التي 

تكتفي بالدهوة اإلى اإ�شالح القانون لوحده. 

باخت�شار، يجب األ تتخلى الدول الباحثة عن زيادة تمكين الن�شاء عن التقاليد الإ�شالمية، بل على النقي�ص من 

ذلك، يجب اأن تعزز تاأثيرها ومجالها. واقتبا�شًا من �شمو الأمير الح�شن بن طالل، الذي ي�شتذكر مقولة لأخيه الملك 

ة لي�شتا  الراحل الح�شين، فاإننا “يجب اأن نتقّدم اإلى م�شتوى الإ�شالم بدًل من اأن نتراجع اإليه”. اإّن الَقَبلية والأبويَّ

جزءاً من تاريخ المنطقة الديني، ولكن يمكن القول باأنهما تدفعانها اإلى الخلف. ومن خالل �شحوة اجتماعية 

تبني الوعي حول ر�شائل الإ�شالم الأ�شا�شية وقيمه، وتمّيز بين الأعراف الدينية والثقافية، يمكن للدين فقط اأن 

ي�شتعيد مكانته، لي�ص ك�شّجان للن�شاء، بل كاأف�شل حليف لهن. 
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 T Chopra and D Isser, ‘Access to Justice and Legal Pluralism in Fragile States: The Case of Rights’ (2012) 4(2) Hague Journal on the Rule of 
415

.Law 337, 338
 يعترف الموؤلفان بالنقا�ص الدائر حول مدى ُمالئمة هذه المفاهيم في و�شف الأنظمة الق�شائّية باأّنها “غير ر�شمية” اأو “مرتبطة بالعادة” اأو “تقليدية” اأو “م�شتقلة عن الدولة”. كما يعترف الموؤلفان

بالنقا�ص الدائر عند درا�شة التعددية القانونية حول “ماهية القانون”، ُمف�شلين ا�شتخدام م�شطلح “العدالة” اأو نظام ف�ص الخالفات عند الحديث عنه.

 تاأّثرت محاكم الدولة بالقوانين الأوروبية التي ُعمل بها فترة الحكم العثماني، وقد ُقدم القانون الإنجليزي العاّم خالل فترة النتداب بين عامي 1921 و1946، وَعِملت به اأنظمة م�شر و�شوريا الق�شائية، كما 
416

القانون الدولي اأخيراً. وبالحديث عن عالقتها بالقانون الدولي، فقد �شدقت الأردن على اتفاقية اإنهاء التمييز العن�شري �شد الن�شاء )�شيداو( عام 1992، مع العديد من التحفظات.

G bin Muhammad, The Tribes of Jordan: At the Beginning of the Twenty-first Century,  (1999) 12 
417

 T Chopra and D Isser, ‘Access to Justice and Legal Pluralism in Fragile States: The Case of Rights’ (2012) 4(2) Hague Journal on the Rule of 
418

Law 337, 352

الو�سول اإلى العدالة في المجتمعات القبلية: اأمثلة من الأردن 

د.اإريكا هاربر

اإن فهم اأنظمة الق�شاء التي تطورت، على مدى مئات ال�شنين قبل ن�شوء الدولة الحديثة، والتي ل تزال تعمل اإلى 

الآونة  في  اإفريقيا.  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  في  العدالة  اإلى  الو�شول  على  القدرة  تعزيز  في  مهٌم  هذا،  يومنا 

الأخيرة، تزايد حجم الإدراك للدور المهم لالأنظمة الق�شائية غير المرتبطة بالدولة ، و�شالتها المعقدة بالأنظمة 

الق�شائية الأخرى، اإلى درجة اأنها �شارت ُتعتبر “ تقريبًا اأحد اأهم التجاهات في جهود اإ�شالح الق�شاء في العقد 

. مع ذلك، ل يزال هنالك نق�ٌص كبير في عدد البحوث المن�شورة حول المو�شوع في منطقة غرب اآ�شيا 
الأخير”415

و�شمال اإفريقيا. 

تمتاز اأغلب دول المنطقة بالتعددية القانونية وامتالكها للعديد من الأنظمة الق�شائية، التي تتفاعل فيما بينها 

. ل 
416

ال�شرعّية )الإ�شالمية(، والمحاكم المدنّية للدولة ببطرق عديدة: عمليات ف�ّص الخالفات القبلية، المحاكم 

اإلى العدالة في المنطقة عن العوائق الموجودة في الدول  ال�شهل  تختلف العوائق التي تقف في طريق الو�شول 

الأخرى. فهي ت�شمل العوائق المادية، و�شعف اأنظمة الم�شاعدة القانونية، وتدّني الوعي القانوني العام، والقوانين 

التي ُتعزز التمييز في المعاملة ، ونق�ص الثقة بموؤ�ش�شات الدولة. مع ذلك، ل توجد �شوى القليل من البحوث حول 

العالقة بين اإمكانّية الو�شول اإلى العدالة وبين مبادئ وعمليات ف�ص الخالفات الَقَبلية. لذلك، فاإّن هذا الف�شل 

ح اأركان القانون القبلي الأ�شا�شية، ومبادئه القانونية، والعمليات القائمة لف�ص الخالفات، وُيظهر اأثرها  ُيو�شّ

على الو�شول اإلى العدالة. 

هذه  ترتبط  قوية.  القبلي”  و”القانون  “القبيلة”  مفاهيم  تزال  ل  الحديثة،  الدولة  بناء  نبوءات  خالف   على 

المفاهيم ب�شكل جذري بالهوية لدى العديد من �شّكان منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا؛ على الم�شتوى الوطني 

العام والم�شتوى القروي. يمتلك اأغلبية ال�شعب الأردني، على �شبيل المثال، روابط  قبلية، �شواء اأكانت هذه القبائل 

. اإّن اأ�شول اأكثرية العرب الأ�شليين ممتّدة اإلى القبائل 
417

م�شتقرة، اأو �شبه متنّقلة، اأو قبائل بدوّية متنقّلة دومًا

اأّن مبادئ وعمليات تنظيم الق�شاء والأمن،  البدوّية، من ال�شعوب البدوّية التي عا�شت في ال�شحراء. يعني ذلك 

والتي تطّورت على مدار اآلف ال�شنين من العي�ص ال�شحراوي القا�شي، مت�شابهة لدى كل قبائل المنطقة تقريبًا، 

جزئيات  من  الكثير  محل  حلت  قد  الدولة  وقانون  ال�شريعة  اأن  ورغم   .
ّ
ُم�شتقر حياة  نمط  تعي�ص  التي  تلك  حتى 

القانون القبلي ال�شامل والُمعّقد، اإل اأن مبادئه وعمليات ف�ص الخالف فيه، ل تزال منت�شرًة اإلى يومنا هذا. 

اأي  ير، فاإن التمييز في المعاملة، بالعموم، لي�ص جزءاً جوهريًا من 
ّ
اأ�شار الباحثان القانونيان �شوبرا واإ�ش وكما 

نظام ق�شائي بعينه. اإل اأّن اأنظمة الق�شاء تعك�ص وتعزز جوانب من المجتمع الذي تمّثله ، كعالقات القوى غير 

. ُيبّين هذا الف�شل اأّن مبادئ وعمليات ف�ص الخالفات الَقَبلية تعك�ص العادات 
418

المتكافئة بين الرجال والن�شاء

اأنظمة  عبر  العادل  الق�شاء  اإلى  على  الن�شاء  قدرة  وُتوؤثر على مدى  فيه،  الجندري  التوازن  واختالل  المجتمعية 

ق�شاء الدولة والمحاكم ال�شرعّية.
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B Clinton, Bedouin Law from Sinai and Negev: Justice without government,  (2009) 9 
419

” ل يزالن يحمالن دللة حقيقيًا لدى الكثير من الأردنيين. لذا �شن�شتمر 
ّ
 ُيمكن القول اأن م�شطلح “بدوي” لم يعد مالئمًا اإل لو�شف اأقلية ل تزال تعي�ص مترحلة في ال�شحراء. لكن مفهومي “القبيلة” و”الَقَبلي

420

اأنظمة الق�شاء الُعرفية، والأنظمة التقليدية، والأنظمة  اإلى القبيلة، في الأدبيات الأخرى، بمجموعة من المفاهيم من بينها:  الُم�شتندة  اأنظمة ف�ص الخالف  با�شتخدام هذا الم�شطلح في هذه الورقة. ُتعرف 

القانونية الم�شتقلة عن الدولة. 

A E-A Sonbol, Women of Jordan: Islam, Labor, and the Law,  (2003) 43 
421

A Furr and M Al-Serhan, ‘Tribal Customary Law in Jordan’ (2008) 4(2) South Carolina Journal of International Law and Business 17, 18 
422

 A Al-Ramahi, Competing Rationalities: The Evolution of Arbitration in Commercial Disputes in Modern Jordan, PhD,  (2008) 127. citing F  
423

 Al-Kalani, Shariah al-ashaer fi al Watan Al-arabi (The customs of the tribe in the Arab countries),  (1985) . See also, D Pely, ‘Women in Sulha
- excluded yet influential’ (2011) 22(1) International Journal of Conflict Management 89, footnote 1

 Clinton )n هناك اأي�شًا وحدات اأكبر، يمكن اأن تجتمع مع بع�شها عند ال�شراعات، وُيمكن و�شفها بالكونفدراليات القبلية، التي ُتعرف بالفخذ )المكّون الأب�شط للكونفدرالّية( والقبيلة )مجموعة الأفخاذ(؛ 
424

.5( 12-13
 الم�شدر نف�شه، �ص13. الخم�شة ُتقابل الحمولة اأو الفخذ، وُي�شّمون بالخم�شة لأّنهم ُمجتمعون في الجّد الخام�ص، والخم�شة ُتقابل الطبقة الثالثة من طبقات الن�شب، فالطبقة الأولى هي القبيلة، والثانية هي 

425

الع�شيرة اأو البطن، والثالثة هي الخم�شة اأو الحمولة اأو الفخذ والرابعة هي ما تلى ذلك من الف�شيل والعائلة ) المحرر(.

 E Jabbour, Sulha Palestinian Traditional Peacemaking Process,  (1993) 13., A Furr and M Al-Serhan, ‘Tribal Customary Law in Jordan’ (2008) 
426

 4(2) South Carolina Journal of International Law and Business 17, 17., K Blue Carroll, ‘Tribal Law and Reconciliation’ (2011) 65(1) Middle
East Journal 11, 12

A Kadayifci-Orellana, A standing on an Isthmus: Islamic Narratives on War and Peace in Palestine,  (2007) 261-262 
427

 A Al-Ramahi, Competing Rationalities: The Evolution of Arbitration in Commercial Disputes in Modern Jordan, PhD,  (2008) 75., S Kirazli, 
428

‘Conflict and Conflict Resolution in the pre-Islamic Arab Society’ (2011) 50(1) Islamic Studies 25
A Al-Ramahi, ‘Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration’ (2008) 12/2008 LSE Law, Society and Economy Working Papers  6 

429

البدو والقبائل في منطقة غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا

منذ بدايات التاريخ المكتوب وحتى اأفول الإمبراطورّية العثمانية عام 1918، ُتركت ال�شعوب القاطنة في ال�شحراء 

الممالك في  الحكومات و�ُشلطات  بنف�شها، وانح�شر وجود  اأمورها  لتدّبر  اإفريقيا  اآ�شيا و�شمال  في منطقة غرب 

. عادًة ما ُي�شار اإلى هذه ال�شعوب القاطنة في ال�شحراء بكلمة البدو، اأي 
419

العوا�شم الواقعة على اأطراف ال�شحراء

. وكما في الكثير من المناطق المعزولة في العالم، طّور البدو نظامًا ق�شائيًا مبنيًا على مبادئ 
420

�شكان ال�شحراء

 لحل الخالفات. 
ّ
ممت ل�شمان اأمنهم وبقائهم؛ نظام ق�شاء عرفي وعمليات �شُ

للنجاة في هذه ال�شحارى قليلة ال�شكان والقا�شية والفقيرة بالموارد، طّورت المجتمعات البدوية روابط جماعّية 

قوية �شمن مجموعات العائالت الم�شتقّلة. ي�شف �شونبول ذلك بقوله اأن “العي�ص بقرب الآخرين واعتماد الأفراد 

على بع�شهم ب�شكل كبير، اأنتج �شكاًل من الِوحدة القبلية قوّية تقوم على الفخر ب�شرف القبيلة وا�شمها، كما اأنتج 

القبلي  الت�شامن  كان  اأخرى،  بعبارة   .
والحترام”421 الولء  على  يتاأ�ش�ص  القبيلة،  داخل  ع�شائريًا  هرميًا  بناًء 

الع�شيرة،  التجمعات الطبيعية �شمنها هي  اأكبر  . وكانت 
422

البقاء القبيلة ل�شمان  اإلى  المنتمين  مطلوبًا من كّل 

. تقوم ُبنية النظام 
424

، وُيمكن ترجمة كال الُم�شطلحين اإلى كلمة “قبيلة tribe” الإنجليزية
423

وبعدها الحمولة

فهو  الع�شيرة  بعد  الرئي�شي  التجمع  اأما  “ال�شيخ”.  بلقب  ُيعرف  رجل  ويراأ�شها  الأب،  �شاللة  على  البدوي  القبلي 

.
“الكبير”425 “الخم�شة”، التي يراأ�شها 

رغم اأن القليل من النا�ص يعي�ص اليوم مترحاًل في ال�شحراء، اإل اأن الحاجة للتعا�شد القبلي لتزال قوية.  وكالكثير 

خها العي�ص المعزول لآلف ال�شنين في ال�شحراء، فاإن التعا�شد القبلي يوؤثر على الت�شّورات 
ّ
من المبادئ التي ر�ش

الحالّية للعدالة واآلّيات تطبيقها. مع ذلك، فاإن الُبنى  والمبادئ والعمليات القبلية في ف�ص الخالفات لي�شت ثابتة 

اأو �شاكنة. فهي تتعّدل با�شتمرار، واإن ببطء، لال�شتجابة للتغّيرات المجتمعية. وهذا ما ح�شل على مدى قرون، 

حيث تكّيفت القبيلة مع مجيء الإ�شالم ومع عمليتي التح�شير والعولمة. 

من الوا�شح باأن المجتمعات القبلية واأ�شاليب ف�ص الخالف في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا ت�شبق الإ�شالم 

ها  ف�شّ اأ�شاليب  وفي  نواحيها  بع�ص  في  تاأثرت  قد  ال�شابع،  القرن  في  الإ�شالم  ن�شوء  منذ  لكنها،   .
426

تاريخيًا

. وحتى 
428

. وفي الوقت نف�شه، فقد ُدمجت بع�ص العادات القبلية العربية في التعاليم الإ�شالمية
427

للخالفات به

في الم�شائل التي لم يحدث فيها ذلك، �شمحت قاعدة العرف والعادة ببقاء العادات القبلية م�شدراً �شرعيًا للقانون، 

.
429

حتى �شمن الإ�شالم، طالما اأنها ل ُنخالف ال�شريعة
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M C Wilson, King Abdullah, Britain and the Making of Jordan,  (1987) 57 
430

Y Alon, The Making of Jordan: Tribes, Colonialism and the Modern State,  (2007) 13 
431

  Al-Ramahi (n 14) 120; see also M A Nowar, The Development of Trans-Jordan 1929-1939: A History of the Hashemite Kingdom of Jordan, 
432

(2005) 111
P Jureidini and R d McLaurin, Jordan: The impact of social change on the role of the tribes,  (1984) 14 

433

 ibid 14; E Gao, ‘They’re Here to Stay: Tribes and power in contemporary Jordan’ in D Sindic, M Barreto and R Costa-Lopes (eds), Power and 
434

Identity (2015) 54
 R Bocco, ‘International organisations and the settlement of nomads in the Arab Middle East, 1950-1990’ in M Mundy and B Musallam  

435

 (eds), The Transformation of Nomadic Society in the Arab East (2000) 214., R Antoun, ‘Civil Society, Tribal Process, and Change in Jordan:
An Anthropological View’ (2000) 32 International Journal of Middle Eastern Studies 441, 446

See G bin Muhammad, The Tribes of Jordan: At the Beginning of the Twenty-first Century,  (1999) 9-12 
436

N Murad, The Tribe and the Law, The Jordan Times, (Amman January 12, 2014), available at http://jordantimes.com/the-tribe-and-the-law 
437

ب�شبب فقر ال�شفة ال�شرقية الن�شبي بالموارد مقارنة بجيرانها، لم تكن الأردن محط اهتماٍم للقوى ال�شتعمارّية 

للعديد من القرون. وحتى في الحقبة العثمانية، والتي اأدت �شيا�شاتها المتعلقة بالأرا�شي اإلى تهجير الكثير من 

بدو منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، ظّلت منطقة �شرق الأردن بعيدًة عن مركز نفوذ ال�شلطة وتاأثيرات القت�شاد. 

النتماء الجتماعي والقت�شادي  اأ�شكال  “اأ�شبحت  الوقت،  الدولة في هذا  اأمن من قبل  اأنظمة  وفي ظّل غياب 

الَقَبلية، التي تهدف لتقديم الحماية، والتي تعّبر عن نف�شها من خالل القرابة. . . غير مح�شورة بالبدو اأنف�شهم، 

الجتماعية  التحالفات  من  معقدة  �شبكة  و�شّكلت   .  .  . القت�شادية  الفراغات  كل  الأردن  �شرق  قبائل  ومالأت 

. لذا، عندما تاأ�ش�شت اإمارة �شرق الأردن عام 1921، ظّلت اأغلبية ال�شعب منظمة بح�شب انتماءاتها 
المتكاملة”430

.
431

القبلية. وكانت القبيلة هي “الإطار المرجعي الأ�شا�شي” لل�شعب

الإدارة  وحدة  باعتبارها  بالقبيلة  الجديدة  الحكومة  اعترفت  الأردنية،  الدولة  تكّون  من  الأولى  المراحل  في 

والنظام  الأمن  على  للحفاظ  الخالفات  حل  في  الَقَبلية  الأ�شاليب  ودعمت  الأ�شباب،  من  للعديد  الأ�شا�شية، 

تّم  للدولة،   والع�شكرية  ال�شيا�شية والقت�شادية  الهيمنة  �شيرورة نمو  التالية، ومع  العقود  . وخالل 
432

والقانون

ت�شجيع الهويات القبلية، وطرقها الخا�شة لحّل الخالفات. فعلى �شبيل المثال، تّم تجنيد البدو تحديداً، لملء ُرتب 

القطاعات الع�شكرّية والأمنية، بالإ�شافة اإلى تقليدهم منا�شب حكومية بارزة. 

الحكومية  والخدمات  وال�شيا�شات  ال�شعبة  المناخية  الظروف  من  مزيج  �شاهم  وال�شتينات،  الخم�شينات  في 

الموّجهة، بالإ�شافة اإلى موجة التوظيف الح�شري با�شتقرار الكثير من البدو الُرحل في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

. تنباأ 
433

ّحل
ُّ
اأفريقيا. وفي نهاية ال�شبعينات، كان 3 في المئة من البدو فقط ليزالون يعي�شون نمط حياة البدو الر

. اإل 
434

المنظرون ال�شيا�شيون وقتها باأن دور القبيلة �شيت�شاءل مع توفير الدولة لمزيد من الخدمات المبا�شرة لهم

.
435

ة لم يعِن نهاية القبلية
ّ
اأن ذلك اأثبت خطاأه؛ فنمط الحياة الم�شتقر

 لي�ص اأولوية لدى الكثير من الأردنيين اليوم، اإل اأنه بالتاأكيد لي�ص ثانويًا 
ّ
فعلى �شبيل المثال، �شحيٌح اأّن الولء القبلي

اأو خاليًا من المعنى بالن�شبة اإليهم. ومن غير المعروف ما اإذا كان الآتون اإلى الأردن من المناطق الفل�شطينية، 

ومن العراق و�شوريا، يحملون ذات الفهم لما تعنيه القبيلة. على اأّن الهوية القبلية مهمة اأي�شًا في العراق و�شوريا 

اإن لدى الكثيرين منهم تاريخًا بدويًا ُم�شابهًا  وفل�شطين، ولذا فاإّن المفهوم لي�ص غريبًا ب�شكل عنهم تمامًا. بّل 

لتاريخ البدو في �شرق الأردن؛ فقد عا�ص البدو تاريخيًا في الكثير من المناطق التي ُتعرف حاليًا با�شم الأردن، 

وهناك   .
436

و�شوريا والكويت،  والعراق،  وليبيا،  واليمن،  وال�شعودية،  وم�شر،  الفل�شطينية،  والأرا�شي  واإ�شرائيل، 

عدد من الأدّلة الق�ش�شّية التي توؤّكد على اأن بع�ص الأردنيين، ذوي الأ�شول العراقية اأو الفل�شطينية، �شار لديهم 

�شعور قوي بالقبلية في الأردن. وا�شتثمرت الكثير من العائالت الكبيرة، على �شبيل المثال، في بناء موقع تجّمع 

]ديوان[ للقبيلة “لت�شخيم اأثرها المميز وَمو�شعة نف�شها على قدم الم�شاواة – بالقوة والأثر – مع كوكبة القبائل 
.
الأردنّية المحلّية”437
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Gao (n 20) 56 
438

 Alon (n17) 1 and Y Alon, ‘The Tribal System in the Face of the State-formation Process: Mandatory Transjordan 1921-46’ (2005) 37  
439

International Journal of Middle Eastern Studies  213
 ثم حافظ وريثه الملك ح�شين على �شلة قوية بالبدو “وزارهم كثيراً، واجتمع معهم في خيامهم، ولعب دور �شيخ القبيلة الأكبر  كما ق�شى الملك عبداهلل الثاني وقتًا طوياًل في زيارة �شتى بقاع المملكة ولقاء 

440

.Al-Ramahi )n 14( 121 ”. روؤ�شاء القبائل

ibid 
441

Jordan: Tribal law, including whether it allows murder as revent; whether tribal law overrides the legal justice system [JOR104416.E] (2013) 
442

Antoun (n 21) 446 
443

 D Pely, ‘Women in Sulha - excluded yet influential’ (2011) 22(1) International Journal of Conflict Management 89, 89., A Kadayifci-Orellana, 444

A standing on an Isthmus: Islamic Narratives on War and Peace in Palestine,  (2007) 266
Al-Ramahi (n 14) 129 

445

 .
438

 في العديد من المجالت مثل ف�ص الخالفات، والنتخابات، والمح�شوبيات
ّ
 تت�شح قوة الهوّية والنتماء القبلي

الوطنية.  وال�شيا�شات  الوطنّية  الهوية  باأفكار  البدوي  الإرث  ارتباط  هو  القوة  هذه  ا�شتمرارية  اأ�شباب  وبع�ص 

فهذا الإرث ُي�شكل اأ�شا�ص �شرعية الكثير من الَملكّيات، التي اختارت اأ�شاًل اأن تحكم ب�شكل غير مبا�شرعبر الُبنى 

 
ّ
. بداأ هذا الإرث في الأردن مع عبداهلل الأول، الذي حافظ على نظام �شيا�شي ي�شبه زعامة القبيلة، مبني

439
القبلية

 . ُيالحظ 
440

على العالقات ال�شخ�شية القوية، والهوية القبلّية ومبداأ الو�شاطة، ولم يتغير ذلك كثيراً بمرور الوقت

التي ُتعتبر مرادفة للثقافة  التقاليد،  “�شرعية  القبيلة والدولة في الأردن، باأن  رمحي، عند و�شفه للعالقة بين 

.
البدوية اأو القبلية، قد تّم الدفاع عنها لكونها جزءاً من الأ�شا�ص المقّد�ص للدولة، وركيزة لالإرث الثقافي برمته”441

اإلى  و�شوًل  التقليدية  البدوية  العائالت  ذلك  و�شمل  الخالفات.  ف�ص  وطرق  القبلية  المبادئ  الأ�شا�ص  هذا  �شّم 

اأعلى م�شتويات الدولة. وبالتاأكيد، فحتى يومنا هذا، ليزال المتح�شرون والمتعلمون والمترفون منخرطين ب�شتى 

اإل اأن هذه العمليات – عدا جرائم ال�شرف – ظلت بعيدًة عن النقا�ص والبحث،  عمليات ف�ص الخالفات القبلية. 

والن�شاء  كالفقراء  الُمهم�شة،  الجماعات  لدى  العدالة  اإلى  الو�شول  �شهولة  على  بتاأثيراتها  يتعّلق  فيما  بخا�شة 

واأع�شاء القبائل الأ�شعف. 

مبادئ وعمليات ف�ص الخالف القبلية في منطقة غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا

اأن  اإفريقيا. و يبدو  اآ�شيا و�شمال  هناك ثمانية مبادئ وعمليات قبلّية مركزية لف�ص الخالفات في منطقة غرب 

العمليات القبلّية ت�شتخدم بالأ�شا�ص، في يومنا هذا، لحل ق�شايا المتعلّقة بالعتداء على الحياة اأو على الأطراف 

اأو ال�شرف. ُتعرف اأولها ]العتداء على الحياة[ با�شم “جرائم الدم” وُتعرف الردود الإجرامية عليها با�شم “جرائم 

. كما ذكرنا �شلفًا، فاإن مبادئ وعمليات ف�ص الخالف ل يلجاأ اإليها البدو الُرّحل فقط، واإنما يلجاأ اإليها 
ال�شرف”442

الكثير من �شاكني المدن والقرى، من مختلف الخلفيات الجتماعّية والقت�شادّية، والذين يمتلكون روابط قبلّية 

. ل ينح�شر ذلك في الم�شلمين اأو في �شعب دولة بعينها؛ فالكثير من �شعوب منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، 
443

قوّية

.
444

بما في ذلك الم�شيحّيون والدروز، كما في فل�شطين، ل يزالون يلجاأون اإلى العملّيات القبلّية لف�ّص الخالف

الع�سبية

وتعني التعا�شد، وت�شتخدم عادة في �شياق الم�شوؤولية القبلية اأو العائلية الجماعية. وُيمكن القول باأنها “اأ�شا�ص 

. ويمكن �شرحها على النحو 
445

المجتمع القبلي”، الذي يربط كل ع�شو من القبيلة بالآخر �شمن ترتيب متبادل

التالي: 

اأحدهم  ودفاع  الع�شيرة  اأو  القبيلة  اأع�شاء  تعا�شد  قانون مجتمعي يجعل من �شرورة  “الع�شبية 
البدو  بها  يقوم  التي  النهب  وعملّيات  الغرباء  مواجهة  في  بقائهم  ل�شتمرار  اأولويًة  الآخر  عن 



100www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

Muhammad (n 22) 22 
446

R Patai, The Kingdom of Jordan,  (1957) 
447

Gao (n 20) 56-58 :للمزيد عن اأثر القبائل على النتخابات، انظر .Furr and Al-Serhan (n 8) 21 
448

Muhammad (n 22) 23 
449

 المرجع نف�شه، �ص 18.
450

 المرجع نف�شه. وُيقدم الكتاب مثاًل عن وزير �شابق ورئي�ص جامعة اأكمل درا�شته كّلها في الغرب، ومع ذلك اأراد اأن يثاأر بالدم عندما ظن اأن اأخاه قد ُقتل.
451

Clinton (n 5) 60 
452

 Clinton (n 5) 69-70للمزيد عن اأهمية حجم القبيلة، انظرMurad (n 23).   453

 A. Abu-Rabia, ‘Family Honor Killings: Between Custom and State Law’ (2011) 4(1) .)كما يرتبط ذلك بقيمتين بدويتين اأخرتين هما ال�شيافة والح�شامة )اأو ال�شجاعة 
454

The Open Psychology Journal 34, 34
 A Shryock, ‘House Politics in Tribal Jordan: Reflections on Honor, Family and Nation in the Hashemite Kingdom’ in E Conte, P Dresch and L 

455

Valensi (eds), Tribu, Parentele et Etat en Pays d’Islam (2000)
 P C Salzman, ‘The Middle East’s Tribal DNA’ (2008) 25(1) The Middle East Quarterly 23, 31., A E-A Sonbol, Women of Jordan: Islam, Labor, 456

and the Law,  (2003) 45
 S Ozelik, ‘Islamic/Middle Eastern Conflict Resolution for Inter-personal and Intergroup Conflicts: Wisata, Sulha and Third-Party’ (2006) 3(12) 

457

Uluslararasi Iliskiler - International Relations 3, 12

الآخرون، وفي مواجهة الظروف ال�شحراوية القا�شية التي تجعل النجاة م�شتحيلة اإل عبر التوّحد 

.
والتعاون وتوزيع الأدوار الرمزي”446

. وحتى عند تت�شتت ال�شبكات 
447

 اإّن الم�شوؤولية الجماعية بالغة الأهمية ومركزّية في عمليات التعامل مع النزاعات

القبلية وتت�شع، فاإّن الت�شامن القبلي يبقى �شلوكًا متوقعًا، خ�شو�شًا وقت النتخابات – على �شبيل المثال – اأو 

اأّن الفرد ُيقّدم الولء والدعم لقبيلته،  اإّن اأحد تمظهرات الت�شامن القبلي يتمّثل في   .
448

عند وقوع جريمة �شرف

ويتوّقع بالمقابل اأن تقوم القبيلة بم�شاندته ودعمه وحمل الم�شوؤولّية عنه، حتي حين يرتكب جرمًا اأو ُمخالفة. 

. يبدو اأن النتماء اإلى القبيلة، ومعرفة الفرد 
ُيعبر عن ذلك المثل البدوي القائل “ان�شر اأخاك ظالمًا اأو مظلومًا”449

 
ّ
، ينطبق اأي�شًا على الأفراد “الذين يعي�شون نمط حياة غربي

450
باأّن قبيلته �شتدافع عنه وتدعمه اإن احتاج اإلى ذلك

]في وقت  اإلى قبائل ا�شتقرت منذ زمن بعيد، فهوؤلء الأفراد �شيرجعون  اأ�شولهم  ظاهرّيًا”، والذين ينتمون في 

.
الأزمات[ اإلى نف�ص ال�شلوكيات والأعراف القبلية”451

ف الع�شبية ال�شخ�شّية القانونّية الفردّية من خالل الجماعة، وتجعل الم�شوؤولية متبادلة بين 
ّ
بتعبير قانوني، ُتعر

اأو امتداداً  اإليه باعتباره ممثاًل،  ُينظر   ، اأع�شاء الجماعة؛ فعندما ينتهك رجل ما حقوق الآخرين خارج قبيلته 

الفرد في حالت الظلم.   اأولوية على م�شلحة  القبيلة  الفهم الجمعي للحقوق يجعل من م�شلحة  . هذا 
452

لقبيلته

اأو  القبيلة  م�شلحة  مع  ذلك  اتفاق  لعدم  المحكمة،  اإلى  الق�شايا  بع�ص  رفع  يرف�شون  قد  الأفراد  اأن  ذلك  يعني 

�ُشمعتها. كما يعني ذلك اأن القبيلة �شت�شاند الفرد المنتمي اإليها، بغ�ص النظر عن اأفعاله، اإلى حّد اأّنها �شتحاول 

التاأثير على قرارات المحكمة. 

ُتظهر قوة الع�شبية داخل القبيلة مدى قّوتها لالآخرين. لذا فاإن �ُشمعتها وحجمها والقوة الُمرتبطة بها )والحماية 

التي ت�شبغها على اأفرادها( كلها توؤثر على خيارات اأبنائها عند الزواج اأو الدرا�شة الجامعية اأو حتى مقدار العدالة 

القبلية،  التحالفات  بح�شب   .  . بالعدالة.  وال�شعور  النفوذ  “ُيحّدد  مراد،  تعبير  عليها. وعلى حد  �شيح�شلون  التي 

.
وُيَحدد النفوذ بمدى تاأثير وحجم القبيلة”453

ال�سرف

مرتبط  فال�شرف   .
455

المنطقة في  الحياة  نواحي  كل  في  اأ�شا�شيًا  دوراً  ويلعب   ،
454

الجتماعية المكانة  ويعني 

ا�شتخدامه  ُيمكن  مرن  “مفهوم  ال�شرف  فاإّن  المنازعات،  ت�شوية  في   .
456

اأفرادها من  واحد  وبكل  ككل،  بالقبيلة 

. يزيد ال�شرف اأو ينق�ص تبعًا 
لإ�شفاء ال�شرعية على العداء والنتقام وكذلك على العفو والم�شالحة والو�شاطة”457

لمجموعة من العوامل، فانتهاك ما تّم التفاق عليه بعد الخالف، مثاًل، ُيقلل ال�شرف كثيراً.
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465
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467
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ibid 
470
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471
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472

يرتبط ال�شرف اأي�شًا – وبقوة – بمفهوم ال�ُشمعة، ويحوز مبداأ ا�شتعادة ال�شمعة اأهمية كبيرة في ت�شور البدو عن 

 .
458

العدالة. يرادف القانون، في المجتمع البدوي التقليدي، الحّق، وخ�شو�شًا الحق في الحياة وال�شرف والُملكية

وعندما ُتنتهك اأّي من هذه الحقوق، فاإّن على ال�شحية اأن ي�شتعيدها؛ اإما عن طريق النتقام الج�شدي اأو الو�شاطة. 

وبتطّور هذه العادات في ظّل غياب اأي �ُشلطة حكومية قادرة على فر�ص مبادئها بالقوة، �شارت هذه م�شوؤولية 
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. ُيعبر البدو عن هذا الت�شور لمفهوم العدالة من خالل �شورة الجمل الذي يم�شي في ال�شحراء وعلى 
اأفرادها”459

الحمولة على ظهر  فاإّن  الحّق،  الأمر وا�شترداد  ُتنتهك حقوق �شخ�ص ما ول يتّم معالجة  ظهره حمولة؛ فعندما 

الجمل ت�شبح غير متوازنة، بحيث اإّنه لن ي�شتطيع ال�شتمرار، وي�شبح م�شيره الموت في ال�شحراء. ُتحقق العدالة 

اتزان حمولة الجمل بحيث  اإعادة  ال�شرف وال�شمعة بالقوة والحزم.  ي�شبه ذلك  ُتتدارك الحقوق وُي�شتعاد  عندما 

.
460

ي�شتطيع ال�شتمرار بالم�شي )عبر اإرجاع الحق ومعالجة التوازن، وهما ما ُي�شار اإليهما با�شم “العدل”(

الِعر�ص

. كانت 
461

العر�ص اأي�شًا يعني ال�شرف، ولكنه مرتبط تحديداً بالن�شاء، وخ�شو�شًا بحياتهن الجن�شية والإنجابّية

. كان الن�شب الموثوق 
462

للن�شاء في المجتمعات القديمة اأهمية كبيرة لدورهّن في �شمان ا�شتمرار الن�شل القبلي

. هكذا، فاإّن الحفاظ على العر�ص يعني ُعذرّية غير 
463

اأمراً بالغ الأهمية، ويتطلب عّفة الن�شاء قبل وبعد الزواج

. وبالإ�شافة اإلى ذلك، فالعر�ص يتطّلب الحفاظ على ال�شمعة الجيدة، 
464

المتزوجة، واإخال�ص المتزوجة لزوجها

.
465

وارتداء الأزياء المحت�شمة، وبقاء المراأة بعيدة عن ال�ُشبهات

يرتبط العر�ص اأي�شًا بفكرة ال�ُشمعة والقوة؛ فاإذا لم يكن با�شتطاعة الرجال حماية ن�شائهم من النتهاك، فاإّنهم 

�شُيعتبرون �شعفاء ب�شكل عام. اإحدى التف�شيرات الأخرى لذلك الرتباط تقول باأّن ف�شل الرجال بالتحكم ب�شلوكيات 

ن�شائهم الجن�شية يجرّدهم من نوعهم الجتماعي ] اأي ي�شلبهم رجولتهم[، ويجعل اأندادهم يعتبرونهم مخّنثين 

. ومن ثّم فاإّن المراأة 
467

. اإذاً، ل ي�شير العر�ص اإلى �شرف الن�شاء، واإنما اإلى �شرف الرجال المرتبط بهّن
466

نتيجة لذلك

.
468

بمثابة وعاء رمزي لل�شرف، وتنعك�ص اأفعالها على ذكور عائلتها وقبيلتها

يقو�ص  العر�ص  فتهديد   .
469

ويقيدونها الن�شاء  ب�شلوكيات  الرجال  يتحكم  بالعر�ص،  المرتبطة  المعتقدات  بهذه 

. على اأّن الرتباط بين 
470

�شيطرة الرجال، ويدفعهم لفعل ما عليهم فعله ل�شترجاع هيمنتهم و�ُشمعتهم و�شرفهم

ال�شرف القبلي الجماعي والعر�ص محّل خالف. ف�شونبول يرى باأّن ال�شرف القبلي كان مرتبطًا ب�شلوكيات الرجال 

.
472

، واأّن الأمر قد انح�شر بالن�شاء وت�شرفاتهّن الجن�شية وغير الجن�شية بمرور الوقت
471

والن�شاء على قدم الم�شاواة
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 M Hussain, ‘”Take My Riches, Give Me Justice”: A Contexual Analysis of Pakistan’s Honor Crimes Legislation’ (2006) 29(1) Harvard Journal 477

of Law & Gender 223, 235-237
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ّ
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 K Zoepf ‘A Dishonorable Affair: Chastity and Honor Killing in Syria’ in S Khalaf and R S Khalaf (eds), Arab Society and Culture (2009) 163-165.
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480
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481
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483
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 ل ُيمكن اإ�شالحه. ول يمكن اإل للفعل الذكوري – من ِقبل ذكر له قرابة 
ٌ
اإّن فقدان العر�ص، بالن�شبة للن�شاء، اأمر

. اإّن الطريقة 
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المعالجة الق�شائية هذه هي “محكمة الدولة ل ت�شفي المر�شى ول تروي العط�ص”491

الجلوة

عادة ما تكون الجلوة هي الخطوة الأولى عند ارتكاب جريمة كبيرة. تحدث الجلوة عند مغادرة الجاني وعائلته 

المنطقة اإلى منطقة اأخرى بعيدة، في حال حدوث جريمة بين قبيلتين قريبتين جغرافيًا اأ�شاًل. تهدف الجلوة اإلى 

. وقد حدثت في الأردن، عام 2011،  
انتقامية”492 الموقف وتجّنب حدوث جرائم  الناتجة عن  التوترات  “تقليل 

. ُينتج مثل هذا الإجالء خلاًل حقيقيًا في الوظائف 
493

16 حالة جلوة، �شملت اإجالء اأكثر من 100 عائلة في الزرقاء

والإقامة والتحاق الأطفال بالمدار�ص، بالإ�شافة اإلى انتهاكه حّق حرّية الحركة. 

الجرائم رقم 7  – بقانون منع  – ظاهريًا  الجلوة، عماًل  الأردن على عملية  ال�شرطة في  ُي�شرف جهاز  عادة ما 

. اأحيانًا تتّم العملية ب�شكل طوعي، ولكنها، في اأغلب الأوقات، تكون جبرية. وتعتمد 
494

المقرر في عام  1954

فترة الجلوة على نوع الُجرم. ففي حالة القتل تكون الفترة �شبع �شنين، ولكن في حالة الحاق ُجرح بالآخر، فاإّن 

.
495

الجلوة تبقى حتى التئام الجرح

العطوة

، وت�شير العطوة اإلى اتفاق اأو دفع مبلغ من 
496

اأحيانًا قد ل تكون الجلوة �شرورية، وُيلجاأ اإلى العطوة بدًل منها

المال ي�شمن بدء ُهدنة موؤقتة. وكما في الجلوة، عادة ما ُيتفق على �شكل العطوة ب�شرعة لتجنب الت�شعيد من 

طرف قبيلة ال�شحية، بح�شب مبداأي العمل والم�شوؤولية الجماعيين. وبح�شب بحث كارول الميداني في العراق، 

. قد تاأتي العطوة ب�شروط، 
497

فاإّن وقف اإطالق النار قد يدوم من يومين اإلى اأربعة اأ�شابيع، لكنه مفتوٌح للتمديد
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Ozelik (n 43) 10 
498

Al-Ramahi (n 14) 150 
499

Furr and Al-Serhan (n 8) 26 
500

 الم�شدر نف�شه، �ص 24.
501

Clinton (n 5) 39-49 ل�شرح مف�شل للدور التقليدي للكفالء في ف�ص الخالفات القبلية، انظر 
502

Furr and Al-Serhan (n 8) 25 
503

 انظر، على �شبيل المثال،  Antoun (n 21) حيث ي�شتمل الأع�شاء على القا�شي ال�شرعي الإ�شالمي، والبا�شا )اأو ال�شيخ(، والعمدة الموكل من الدولة، وكبار القرية والأقرباء.
504

N Yassine-Hamdan and F S Pearson, Arab Appraoches to Conflict Resolution, (2014) 7 
505

Blue Carroll (n 12) 14; in Carroll’s research in Iraq, shari’a rule of evidence were followed in this process 
506

 نف�ص الم�شدر 15.
507

 C Witty, Mediation and Society: Conflict Management in Lebanon,  (1980) 305., K Blue Carroll, ‘Tribal Law and Reconciliation’ (2011) 65(1) 
508

Middle East Journal 11, 13
Kritz (n 68) 155 

509

 L E King-Irani, ‘The Power of Transformation and the Transformation of Power: Tirtuals of forgiveness and processes of empowerment in 
510

(post-war Lebanon’ in W Zartman (ed), Traditional Medicine (1999
Al-Ramahi (n 14) 152 

511

. اأما اليوم، فتاأخذ العطوة �شكل التفاق الر�شمي، الموّقع من قبل 
498

كجلوة عائلة الجاني، اأو دفع مبلغ من  المال

 .
500

. ويمكن اأن ُت�شرف قوى اأمن الدولة على التوقيع، بل وعلى تطبيق العطوة اأي�شًا
499

الطرفين، والقائم اأمام �شهود

. وفي بع�ص الحالت الأخرى، قد تحل فترة �شالم اإلى 
وقد تفر�ص ال�شرطة اأو ت�شتهّل هدنة اأو “عطوة اأمنية”501

اأن يح�شم القا�شي الم�شاألة، وت�شمى هذه “عطوة حق”. واأخيراً، يوقع الكفيل التفاقّية. عندما كانت قوى الأمن 

. عادة ما يكون الكفيل �شخ�شًا ُمحترمًا، ُيختار 
502

القانونّية غائبة، كانت الكفالة )الَقَبلّية( مهّمة لفر�ص الهدنة

.
503

لمكانته الجتماعّية؛ فاإذا اأخّل اأحد الطرفين ب�شروط الهدنة، فاإّن ذلك ُيعتبر اإهانًة �شخ�شية للكفيل

الجاهة

بالإ�شافة  و�شيوخها،  القبيلة  كبار  الجاهة  ت�شم  ما  عادة  والمحترمين.  الم�شوؤولين  الرجال  من  وفد  الجاهة 

قبيلة  تمثيل  اإلى  الجاهة  تهدف   .
504

العمدة اأو  المدينة  كُمحافظ  والحكومية،  الدينية  ال�شلطة  من  م�شوؤولين  اإلى 

“ال�شلح”  اإلى  الو�شول  محاولة  هو  اإذاً  الجاهة  هدف  اإّن   .
505

الآخر الطرف  مع  �شلمي  اتفاق  اإلى  ل  والتو�شّ ما 

عبر ا�شتعادة التوازن وا�شترجاع ال�شرف، اإما عن طريق زيارة عائلة ال�شحية وت�شجيعهم على قبول العطوة، اأو 

عبر العمل بـ “دبلوما�شية الذهاب والإياب”، التي تعتمد على التنقل الدائم بين الطرفين. قد ي�شّم عمل الجاهة 

. واإن بقيت الحقائق غير وا�شحة، فقد 
506

�شيئًا من البحث الجنائي، فُت�شمع �شهادات ال�شهود وُتدر�ص اأدلة الوقائع

 .
507

تتوقف العملية موؤقتًا، وتنتهي اإما باللجوء اإلى محكمة الدولة، اأو بالنتقام

يعتمد حجم  القتل.  اإلى حالت  الزواج وو�شوًل  اتفاقيات  من  بدءاً  الق�شايا،  لحّل مجموعة من  الجاهة  تح�شر 

. واأن يكون ال�شخ�ص جزءاً من جاهة، فهذا �شرف كبير 
508

الجاهة ومكانة اأع�شائها على درجة خطورة الق�شية

. في لبنان مثاًل يكمن دور الجاهة الرئي�شي في “التاأكيد 
509

يعتمد على كونه نزيهًا وغير متحّيز و�شاعيًا لل�شالم 

.
510

على �شمعة العائلتين والت�شديد على عمق العالقات الأ�شرية بين العائلتين”، ل على العقاب اأو محاكمة الجاني

الو�ساطة

يمكن للجاهة تولي مفاو�شات ال�شلح ب�شكل مبا�شر اأو عبر و�شاطات. تتاألف هذه الو�شاطات اإما من و�شيط بعينه، 

اأو من َحَكم. الو�شيط هو �شخ�ص )اأو مجموعة اأ�شخا�ص( محترم/ـين، ك�شيوخ القبائل مثاًل، توافق عليه عائالتا 

�ُشمعته  على  يوؤثر  الخالف  فف�ّص  واحترام،  بذوق  الو�شيط  “يت�شرف  الجاهة  في  وكاأع�شاء  وال�شحية.  الجاني 

. وفي الخالفات الَقَبلية الكبيرة، قد ُي�شطر رجال الدولة اأو اأع�شاء العائلة الملكّية للتدّخل 
وموقعه الجتماعي”511

كو�شيط. والفارق الرئي�شي بين الجاهة والو�شاطة هو اأّن الجاهة ل ت�شمل اأع�شاء من خارج القبيلة، في حين اأّن 
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Blue Carroll (n 12) 15 
512

اأعلى بكثير ل�شررها ب�ُشمعة القبيلة  اأنه لي�ص هنالك مبلغ ثابت للدّية على المراأة. ففي بع�ص الحالت تكون ن�شف دية رجل من نف�ص الم�شتوى الجتماعي، وفي حالت اأخرى تكون   الم�شدر نف�شه. يبدو 
513

 F Stewart, ‘Customary Law among the Bedouin of the Middle East and North Africa’ in D Chatty (ed), Nomadic Societies in the .المرتبطة بحمايتها

Middle East and North Africa: Entering the 21st Century (2006) 247
Blue Carroll (n 12) 16 

514

Clinton (n 5) 35-36 
515

 S Ben Nefissa, ‘The Haqq al-’Arab: Conflict Resolution and Distinctive Features of Legal Pluralism in Contemporary Egypt’ in B Dupret, M 
516

Berger and L al-Zwaini (eds), Legal Pluralism in the Arab World (1999) 151;  Blue Carrol (n 12) 16
Clinton (n 5) 20 

517

Blue Carroll (n 12) 16 
518

 الم�شدر نف�شه.
519

Furr and Al-Serhan (n 8) 26 
520

Ozelik (n 43) 3 الم�شدر نف�شه، �ص 28. للمزيد اأنظر 
521

Furr and Al-Serhan (n 8) 28 
522

 الم�شدر نف�شه.
523

A Ahdab, Arbitration with the Arab Countries,  (1999) 11 
524

Blue Carroll (n 12) 17 
525

Clinton (n 5) 42 
526

Furr and Al-Serhan (n 8) 27 
527

الو�شاطة هي اآلّية يقوم بها و�شيط تربطه عالقة بعيدة بالقبيلتين المتنازعتين. 

اإّن الهدف الأ�شا�شي للو�شاطة هو الو�شول اإلى ال�شلح، عبر تحقيق العدالة – المتمثلة با�شترجاع ال�شرف وال�ُشمعة 

– عند انتهاك الحقوق. عادة ما ُي�شاعد الو�شيط في و�شول الطرفين اإلى اتفاق، كتقديم التعوي�ص المادي عبر دفع 
الدية  بالأموال اأو الخيرات، كالحيوانات اأو الأرا�شي. وت�شتند تفا�شيل التفاق المادية على الحالت الم�شابهة 

. كما يتحدد المبلغ النهائي المتفق عليه بمجموعة من العوامل، التي ت�شمل 
512

اأو التفاقات الثنائية بين القبائل

اإذا  ما  ذلك  في  بما  الجاني،  و�شلوك  والجاني،  ال�شحية  وو�شع  ال�شحية،  عائلة  ومعاناة  الحادث،  وراء  الدافع 

 .
513

اعترف ب�شرعة اأم ل

ل ُتفهم الدية ب�شفتها تعوي�شًا عن ال�شخ�ص بقيمة مادية )في حالة الموت(، واإنما ب�شفتها “ثمَن ال�شرر الذي 

مقدار  تقبل  اأّل  ال�شحية  من  الجاهة  تطلب  ما  عادة  لذا   .
بالمعاقبة”514 الحق  عن  التخلي  بال�شرف جراء  اأُلحق 

لأّن  الن�شيحة  هذه  ُتتبع  ما  وعادة   .
515

الدين لرجال  اأو  للم�شاجد  �شدقًة  تمنحه  اأن  اأو  عليه،  الُمتفق  التعوي�ص 

. تعك�ص هذه الممار�شة مقولة “تح�شيل العدالة يكون لل�شمعة، 
516

ال�شرف وال�شمعة ل يمكن ا�شتعادتهما بالمال

اأقرباء ال�شحية  . اأما عند قبول التعوي�ص، في�شتلم المبلغ من كان ليقوم بالثاأر، اأي تحديداً 
ل لملء البطون”517

. لكنه في الحقيقة ُيمنح لم�شاندة اأرملة ال�شحية واأولدها في حالة الموت، اأو لم�شاعدة ال�شحية، 
518

برابطة الدم

. واإذا لم يكن المبلغ الُمتفق عليه جاهزاً ب�شكل مبا�شر، ف�شي�شمن الكفيل و�شول المبلغ اإلى 
519

في حالة العتداء

.
520

الدفعة الأخيرة

. يقوم 
521

ُيلجاأ في الحالت المرتبطة بالزواج اأو الطالق اأو اأ�شكال انتهاك ال�شرف، الأقل جدية، اإلى عملية التحكيم

اإلى قبائل غير قبيلتي الجاني وال�شحية، والذين  بهذه العملية ُق�شاة القبيلة، الموؤلفون من �شيوخها الُمنتمين 

. يوؤدي )الرجال( من الطرفين الق�شم، في 
522

ا�شُتهروا بمعرفتهم بالعادات وقدرتهم على الو�شول اإلى حلول عادلة

هذه العملية، وهم متجهون اإلى القبلة، ثم ُيمنحون حق التعبير عن ذواتهم اأو اإظهار اأدلتهم، اأو طلب التمثيل من 

.
524

. بعدها ُي�شدر القا�شي ُحكمًا غير اإلزامي، ولكنه الكلمة الأخيرة في نقطة الخالف
523

قبل �شخ�ص اآخر

. فعند اأخذ الثاأر بعد ال�شلح، 
525

هناك الكثير من المحفزات الجماعية لاللتزام بالتفاق حال الو�شول اإلى ال�شلح

 �شرف 
ّ

ُي�شاعف مبلغ الدية اإلى اأربع اأ�شعافه وترف�ص القبيلة الم�شاعدة في الدفع. كما اأن انتهاك ال�شلح يم�ص

. بل وقد يوؤول بمرتكبيه اإلى اأن ي�شبحوا منبوذين اجتماعيًا اأو ُمهّجرين من قبيلتهم. وفي 
526

ال�شيخ الذي كفله

. 
527

يومنا هذا، �شار من ال�شائع طلب ن�شخة خطّية من ال�شلح والإ�شراف على توقيعها في حفل ال�شلحة
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Chopra and Isser (n 1) 352 
528

 Kritz (n 68) 164-165. ُمقتب�ص من خبير ال�شلحة دورون بيلي الذي اأّكد على اأن الن�شاء م�شموح لهّن الم�شاركة ب�شكل ر�شمي، رغم اأنه لم ير ذلك طوال �شنوات خبرته.
529

 Pely (n 30) ;165 الم�شدر نف�شه، �ص 90 و 
530

 الم�شدر نف�شه، �ص 91.
531

 S Lang, ‘Sulha peacemaking the politics of persuasion’ (2002) 31(3) Journal of Palestine Studies 
532

Clinton (n 5) 49-59 للمزيد من المعلومات حول مبادئ الحماية القبلية، انظر 
533

 اإن الأدلة على اأن اأنظمة الق�شاء التقليدية ديناميكّية ومتغيرة بح�شب اختالف العوامل، اأدّلة  قوية، على خالف الراأي ال�شابق القائل باأن هذه الأنظمة جامدة ول تتغير.
534

كيف توؤثر الُبنى والمبادئ والعمليات القبلية على �سهولة الو�سول اإلى العدالة

توؤثر مبادئ وعمليات النظام القبلي على �شهولة الو�شول اإلى الق�شاء بطرقها الخا�شة، وتوؤثر مفاهيم الع�شبية 

وال�شرف والعر�ص بخا�شة على �شهولة الو�شول اإلى العدالة عبر محاكم الدولة وال�شريعة. ويوؤّثر ذلك على فريقين 

ب�شكل خا�ّص: الن�شاء والقبائل الأقلّوية. مع ذلك، فاإّن من المقرر باأّن التمييز في المعاملة والتهمي�ص لي�شا جزءاً 

 الأ�شل – انعكا�ص للمجتمع 
ّ
جوهريًا من اأّي نظام ق�شائي. واإنما هما – �شواء كانا قبليين اأو دينيين اأو دوليي

الذي ينبثق عنه النظام الق�شائي، وموازين القوى الالمتماثلة بين الن�شاء والرجال، والأغنياء والفقراء، والقبائل 

. هذا الالتماثل والتمييز المبني على النوع الجتماعي وال�شائد في مجتمعات غرب اآ�شيا 
528

القوية وال�شعيفة فيه

و�شمال اإفريقيا ينعك�ص اليوم في عمليات ف�ّص الخالفات القبلية وفي الأنظمة الق�شائية. ولأن الدولة ل توّفر 

ة للن�شاء، فاإن المجموعتين المعر�شتين للظلم والأذى من هذا النظام هم الن�شاء والقبائل  حماية قانونية خا�شّ

اإذاً، بطرق تبادلية الإلزام. وبعجزها عن حماية  الأقلّوية. تعمل القبلية، وقانون الدولة، والعادات الجتماعية، 

بع�ص المجموعات، فاإّن ذلك يجعل هذه المجموعات اأكثر عر�شة للعنف وال�شتغالل. 

امراأة  كانت  فاإذا   .
529

تقريبًا القبيّلة  الخالف  ف�ص  عملية  مراحلة  كل  اإلى  المبا�شر  الو�شول  من  الن�شاء  ُتق�شى 

هي ال�شحية اأو الجانية، قام بتمثيلها فرد ذكر من العائلة في المفاو�شات. وبح�شب تعبير قا�شي “ال�شلحة” 

والأكاديمي جبور، فاإّن الن�شاء ممنوعات من الحديث في الجاهات لأّي �شبب كان، �شواء ك�شاهدات اأو متهمات 

. كما اإّنهّن ل�شن مخولت باختيار اأفراد الجاهة اأو الم�شاركة في اتفاق ال�شلحة الر�شمي، ف�شاًل عن 
530

اأو �شحايا

الم�شاركة كع�شوات في الجاهة.

اإن بحث بيلي القّيم لعمليات ال�شلحة في الأرا�شي الفل�شطينية، هو من الدرا�شات القليلة التي تدر�ص تدّخل الن�شاء 

. في�شف، 
531

في عمليات ف�ص الخالف القبلية. ُيظهر بحثه باأّن للن�شاء اأثر غير مبا�شر على �شتى مراحل العملية

على �شبيل المثال، كيف ُي�شمح لن�شاء و�شغار عائلة ال�شحية، حال مجيء الجاهة اإليهم، اأن ينّف�شوا عن ماآ�شيهم 

وا�شتياءهم لأع�شاء الجاهة الذكور، بما في ذلك ا�شتعمال تعبيرات لفظّية حاّدة، وهو الأمر الذي ُيعتبر مرفو�شًا 

اأكبر  فهمًا  الآخرين  عامًا، ويمنح  بمعاناتهم، ويمنح غ�شبهم منفذاً  العتراف  من  قدراً  ذلك  يوفر  تمامًا عادًة. 

. كما ي�شف بحثة كيف اأن الن�شاء خالل العملية عادًة ما يتوا�شلون ب�شكل 
532

لحاجتهم ل�شترجاع �شرفهم المفقود

غير ر�شمي مع اأع�شاء الجاهة لمتابعة العملية واإعطاء اآرائهم، بدءاً من مرحلة وقف اإطالق النار والعتداء، حيث 

قد تطلب بع�ص الن�شاء من اأقاربهن الرجال اأن يوؤجلوا بدئه، وو�شوًل اإلى اآخر مراحل ال�شلحة وتمامها. 

اآليات  وجود  اإلى  واإنما  فح�شب،  �شابقًا  القبلية  الخالفات  ف�ص  عمليات  في  للن�شاء  كبير  دور  اإلى  ذلك  ي�شير  ل 

القبيلة  �شيخ  يتولى  المثال،  �شبيل  الن�شاء في م�شكلة، على  اإحدى  تقع  اأي�شًا. فعندما  الن�شاء وحقوقهن  لحماية 

. وفي حين اأّن هذه الممار�شة لم تختِف تمامًا، فيبدو اأنها باتت تحدث 
533

ن ذلك من �ُشمعة القبيلة
ّ
حمايتها، وُيح�ش

. وقد 
534

بدرجة اأقل بكثير. ومن المحتمل اأن التغّيرات الجتماعية قد اأّدت اإلى انهيار جزء من نظام الحماية هذا

ع الح�شري، على �شبيل المثال، اإلى �شعف تمركز القيادات القبلية وت�شظيها، وعدم قدرتها على توّلي 
ّ
ت�شبب التو�ش

م�شوؤولّية الحماية بنف�ص المقدار الذي كانت تتوله قديمًا. لذا فاإّن الن�شاء، اليوم، لم يعدن يح�شلن على “الم�شاندة 

كال�شلحة،  القبلية،  الخالف  ف�ص  عمليات  اأن  حين  وفي  القبيلة.  داخل  لخالف  حاًل  ذلك  كان  اإذا  اإل  القبلية” 
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(Substantive Equality and Non-Discrimination in Jordan, Shadow Report submitted to CEDAW Committee at the 51st Session (2011 
535

 See, for example the Concept Note for the ADRR-Legal Aid Conference “Women’s Access to Justice: Prospects and Perspectives” held in 
536

 Amman, Jordan on 8 March 2015. Available at http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/concept_note_en.pdf
R Husseini, ‘Jordan’ in S Kelly and J Breslin (eds), Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance (2010) 3 

537

Substantive Equality and Non-Discrimination in Jordan, Shadow Report submitted to CEDAW Committee at the 51st Session (2011) 5 
538

 N Shalhoub-Kevorkian, ‘Tribal Justice and Gender: Perspectives in the Palestinian Society’ in H-J Albrecht, J-M Simon, H Rezaei, H Rohne and 
539

E Kiza (eds), Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies - Between Traditiona nd Modernity 18
Furr and Al-Serhan (n 8) 29 

540

Muhammad (n 22) 23 
541

اأخذن  اإذا  الن�شاء  ولكن  ما.  ت�شوية  اإلى  الو�شول  ت�شهل  اأنه  اإل  مثاليًا،  توفر حاًل  ول  الحقوق كاملة  ت�شترجع  ل 

ق�شاياهّن اإلى المحكمة، فاإّنها �شيخ�شرن م�شاندة القبلية وُيخاطرن بانعزالهن و�شعف ح�شانتهن. 

هناك اأي�شًا عوائق اأخرى اأمام رفع الق�شايا اإلى المحاكم، كالعوائق المادية، ومن بينها غالء اأجور المحامين، 

و�شاآلة خدمات الم�شاعدة القانونية، بالإ�شافة اإلى �شعف الوعي القانوني، و�شعوبة الو�شول الجغرافي، وقلة 

ال�شائدة لل�شرف  التف�شيرات  ، المتجذرة في 
536

اإّن العوائق الجتماعية والثقافية . كما 
535

الثقة بموؤ�ش�شات الدولة

الت�شّور  اإلى المحاكم. يمتزج ذلك كّله �شمن  اأي�شًا في �شعوبة رفع ق�شايا المظالم  والع�شبية والعر�ص، توؤّثر 

اأّل يتدخلن في عمليات ف�ص الخالف، واأن القبائل الأ�شعف �شتواجه نتائج وخيمة لو  القائل باأن على الن�شاء 

حاولت ُم�شائلة وُمحا�شبة القبائل القوية لنتهاكها العادات القبلية. 

تواجه الن�شاء �شغوطًا هائلة من قبائلهن لتجّنب رفع ق�شاياهن اإلى المحكمة، اأو لإ�شقاط اأو تخفيف التهامات، 

في حال فعلهن ذلك، باأّي حال. وفي بع�ص الحالت تتخذ هذه ال�شغوط �شكل التهديد بالعنف الج�شدي والعزل 

القت�شادي. اإحدى النظريات التي تف�شر رّدة الفعل هذه، هي اأّن ال�شرف – اأو المكانة الجتماعية اأو ال�ُشمعة – 

العائلية والقبلية �شتقّل في حال رفع الخالفات اإلى المحاكم الق�شائية اأو ال�شرعية. وتقول نظرية اأخرى، مرتبطة 

بها، باأّن رفع اأع�شاء قبيلة ما ق�شاياهم اإلى المحكمة ُي�شعف ع�شبية القبلية – اأو �شعورها بوجوب الفعل اأو 

اإن  اأن المرء  . والمنطق الكامُن وراء ذلك، هو 
537

ُيوؤّثر بدوره على �شرف القبيلة – والذي  الم�شوؤولية الجماعيين 

لم يعمل لم�شلحة �شمعة القبيلة، فاإنه يرف�ص مبداأ الع�شبية، ومن ثّم فاإّنه ل ي�شتحق الحماية اأو الم�شاندة من 

القبيلة. ويبدو اأن م�شلحة القبيلة تعني اأن الأمور الداخلية اإما تعالج عن طريق عمليات ف�ص الخالف القبلية، اأو 

ل ُتعالج بالمرة. 

الجن�شي. وتفتر�ص  اأو العتداء  الن�شاء، كالغت�شاب  المتعلقة بعفة  الثالثة بالحالت  التف�شيرّية  النظرية  ترتبط 

الآخرين  لأن  القبيلة،  اإلى  العار  �شيجلب  كالمحكمة،  العامة  المن�شات  اإلى  العر�ص  انتهاك  ق�شايا  باأن و�شول 

�شي�شمعون عن عجز رجالها في حماية ن�شائهم اأو التحكم بت�شرفاتهّن. وحتى لو رغب ُحماة ال�شحية ]اأقاربها[ 

فاأخذ   .
الجتماعي”538 العار  لتجنب  التهم  “اإ�شقاط  لـ  �شيواجهون �شغوطًا  فاإّن  المحكمة،  اإلى  باأخذ ق�شاياهّن 

“ال�ُشترة”  اإّن مفهوم  اإلى المحكمة ل ُيعتبر طريقة لحل انتهاك الحقوق الحا�شل وا�شتراد لل�شرف. كما  الق�شّية 

 .
539

الأخالقي العربي يح�شر من خالل العمل اأو بالأدق، الالعمل، لتجنب المزيد من العار الناتج عن هذا النتهاك

تعني ال�شترة الحماية من العار اأو الف�شيحة الجتماعية. ففي حال تلّوثت �ُشمعة قبيلة ما، فاإّن ذلك ُي�شيب جميع 

. لذلك، فقد ل ت�شاند قريبات �شحايا الغت�شاب قراَر ال�شحّية باأخذ الق�شية اإلى المحكمة، لما لذلك من 
540

ن�شائها

اأثر اجتماعي واقت�شادي عليهّن اأي�شًا. 

المبادئ  بين  قوية  �شلة  فهناك  �شحريًا،  حاًل  لي�ص  ال�شرعية  اأو  الق�شائية  المحاكم  اإلى  الق�شايا  و�شول  اإّن 

تدخل عالقات  ب�شبب  تخفيفها  اأو  التهم  اإ�شقاط  عند  ذلك  يت�شح  الق�شائي.  النظام  واأ�شاليب  القبلية  والعمليات 

الق�شّية.  على  العاملين  الحكوميين  والم�شوؤولين  ال�شرطة  رجال  اأو  الق�شائيين،  والم�شوؤولين  بالأطراف  القبيلة 

. وقد ت�شتخدم العالقات القبلية في حالت 
541

ويعك�ص ا�شتمرار “الت�شامن غير الُم�شاءل” اأو الع�شبية داخل القبيلة
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Antoun (n 21) 450 
542

Clinton (n 5) 72 
543

 لأمثلة على المواد المتعلقة بالأردن، انظر:
544

  Ruane (n 52) 1523, K C Arnold, ‘Are the Perpetrators of Honor Crimes Gettting Away with Murder? Article 340 of the Jordanian Penal
 Code Analyzed Under the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’ (2001) 16 American University
 International Law Review 1343,  Husseini (n 60);  F Faqir, ‘Intrafamily Femicide in Defence of Honour: The Case of Jordan’ (2001) 22(1)
 Third World Quarterly 65, , M M Hadidi, A Kulwicki and H Jahshan, ‘A Review of 16 cases of Honour Killings in Jordan in 1995’ (2001) 114(6)
 International Journal of Legal Medicine 357, , C Madek, ‘Killing Dishonor: Effective Eradication of Honor Killing’ (2005-2006) 29 Suffolk
 Transnational Law Review 53,  A Tripathi and S Yadav, ‘For the Sake of Honour: But Whose Honour? ‘Honour Crimes’ against Women’ (2004)

5 Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law 63
 الترجمات موجودة في:

545

 K C Arnold, ‘Are the Perpetrators of Honor Crimes Gettting Away with Murder? Article 340 of the Jordanian Penal Code Analyzed Under
 the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’ (2001) 16 American University International Law Review

1343, 1357. Hussain (n 63) 231
Honoring the Killers: Justice denied for ‘honor’ crimes in Jordan’ (2004) 16(1(E)) Human Rights Watch 2 

546

Zoepf (n 64) 163; Hussain (n 63) 235 
547

Substantive Equality and Non-Discrimination in Jordan, Shadow Report submitted to CEDAW Committee at the 51st Session (2011) 5 
548

Furr and Al-Serhan (n 8) 29-30 
549

اأخرى لإطالة اأمد ق�شية ما، وتجنب ا�شتعادة الحقوق واإ�شالح الأخطاء. بل ومن المعروف اأن المحاكم كثيراً ما 

. حتى عندما ت�شل ق�شية ما 
542

تمّدد اإجراءات بع�ص الق�شايا كي ت�شمح لإجراءات ف�ص الخالف القبلي بالعمل

اأو  القبلي  الت�شامن  اأن  القبلية. يعني ذلك  الأعراف  ما تتبع  فاإّن نتائجها كثيراً  البّت فيها،  المحكمة ويتّم  اإلى 

الع�شبية، هي التي تفوز �شواًء اأكان الجاني ُمذنبًا اأو بريئًا. وُيعبر عن هذا المبداأ القول البدوي، “اإن لجاأ قريبك 

.
اإليك ل يهم اأكان على �شواب اأو على خطاأ”543

ال�شائدة  التف�شيرات  اتباع  عبر  ال�شرف،  جرائم  حالت  في  خ�شو�شًا  القبلية،  المبادئ  المحكمة  نتائج  تتبع  قد 

. بل اإّن قوانين بع�ص الدول تعك�ص هذه المبادئ القبلية ب�شكل مبا�شر، واأحد اأمثلة 
544

لمفهومي العر�ص وال�شرف

ئة في قانون العقوبات في حالة قتل الرجال لأقربائهم من الن�شاء عند �شّكهم 
ِّ
ذلك هي الأحكام الُمخففة والُمبر

. كما يمكن تخفيف الأحكام اإن تنازلت عائلة ال�شحية – التي هي عادًة نف�ُص �شحية الجاني – عن 
545

في عفتهن

.
547

 بالجرم – هو عادة اأخو ال�شحية الأ�شغر – اأو قيل باأنه هو من قام بذلك
ٌ
 اأو اإن قام قا�شر

546
التهم،

عالوة على ذلك، ي�شمح الق�شاء في �شتى دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا للمغت�شب بتجنب التهم الموجهة اإليه 

عبر تزويجه من ال�شحية، ويعك�ص ذلك التف�شيرات ال�شائدة للمبادئ القبلية. اإل اأنه ل توجد اأي اإجراءات وا�شحة اأو 

. هناك اأي�شًا حالت رف�ص فيها اآباٌء تزويج 
548

اآمنة ت�شمن قبول ال�شحية لهذا “الحل” ل�شترداد �شرفها المهدور

بناتهم من الُمتهمين، فواجهوا كثيراً من ال�شغوط من اأع�شاء قبيلتهم ومن موظفي الدولة والق�شاة )الذين عادة 

ما يقترحون هذا الحل من تلقاء اأنف�شهم( ومن رجال ال�شرطة. فاإن لم يتم التزويج اأو الثاأر بالدم، فاإّن ذلك يت�شّبب 

ب�شرر اجتماعي هائل لعائلة المراأة. وذلك ما ح�شل في بادية الأردن عام 1998، عندما رف�ص اأب قتل ابنته 

.
549

فاأُق�شي من قبيلته

الخال�سة

تهّم�ص الأنظمة القبلية والق�شائية التابعة للدولة الكثير من ال�شرائح في العديد من المناطق في غرب اآ�شيا و�شمال 

اإفريقيا. وفي حين اأّن النتقال اإلى نظام الحقوق المدنية يعني نهاية نظام الحماية القبلية ال�شابق، اإل اأن اأفراد 

هذه الجماعات ل يزالون ُيواجهون �شعوبة في الو�شول اإلى العدالة عبر المحاكم. ب�شبب هذا الفراغ القانوني، 

 حقوقهم ، ناهيك عن الو�شول اإلى 
ّ

اأ�شبح من الم�شتبعد جداً، اأن يقوم الأفراد بالتبليغ عن النتهاكات التي تم�ص

حل عادل لها، وبالتالي فاإّنهم يبقون معلقين في دائرة من العنف والتهمي�ص. اإن اإحدى عنا�شر التهمي�ص الأهم 

 والممنهج �شد الن�شاء والأقليات، واإق�شائهم من عمليات الت�شاور واتخاذ القرار. فالأنظمة 
ّ
هي التمييز الم�شتمر
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الذكورية التي تنعدم فيها الم�شاواة تحافظ على نظام يعمل فيه القانون بانف�شال غير تام، عن الدين والثقافة 

لالإبقاء على الو�شع العام. 

. ففي حين 
550

عملّيًا، فاإن الترويج لأنظمة ق�شائية مدنية لي�ص حاًل �شاماًل لتح�شين �شهولة الو�شول اإلى العدالة

في  العادلة  الأحكام  اإلى  الو�شول  تمنع  العوائق  من  كثيراً  اأن  اإل  بطيئا،  ليزال  القانونية  بالحقوق  الوعي  اأن 

المحاكم. اإن خطورة التركيز على ن�شر الوعي بالحقوق دون تح�شين الوعي بالحقوق وحمايتها، يكمن في رفع 

. ثّمة عدد متزايد من الدرا�شات التي ُتظهر اأن المقاربة المتمحورة حول 
551

التوّقعات، دون تحقيق نتائج فعلّية

 .
552

اأو تنفيذ الأحكام بخ�شو�شها الدولة قد تكون لها نتائج عك�شّية، في حال عجز الدولة عن �شمان الحقوق 

كما اإّن البحوث الميدانّية ُتظهر �شرورة تعزيز ودعم الجماعات المهّم�شة ل�شمان م�شاركتهم الفعالة في عمليات 

ف على الظروف التي ت�شل فيها الجماعات الُمهم�شة للنتائج الق�شائية 
ّ
ف�ّص الخالف. ليزال من ال�شروري التعر

الإيجابية على م�شتوى الدولة، رغم المعار�شة القبلية. 

باإمكان الفاعلين في الميدان الق�شائي والحقوقي ا�شتك�شاف فر�ص تح�شين الو�شول اإلى العدالة على الم�شتوى 

القبلي. فالنظم القبلية ديناميكّية، وتتاأقلم اأحيانًا بطرق تزيد من فر�ص الو�شول اإلى العدالة، وت�شتجيب اأحيانًا 

اأخرى للتغيرات المجتمعية الناتجة عن تمكين بع�ص الجماعات، المهّم�شة �شابقًا. اإّن الموقع الجغرافي والف�شاد 

عامالن اأ�شا�شّيان ي�شاهمان في جعل عمليات ف�ّص الخالفات القبلية اأكثر جاذبّية وقدرة على تحقيق العدالة منا 

محاكم الدولة والمحاكم ال�شرعية. اأحد الأمثلة المرتبطة بف�ص الخالفات القبلية في حالت جرائم القتل اأّنه، في 

حين اأّن تزويج امراأة غير متزوجة من قبيلة الجاني لأحد اأع�شاء قبيلة ال�شحية، كان في ال�شابق ممار�شة قبلية 

، فاإّن هذه الممار�شة ا�شُتبدلت 
553

لحة لخلق رابطة دم تحفز على اللتزام بال�شلح عادية، كجزء من اتفاقية ال�شُ

.
554

اإلى حد بعيد بالجلوة

واأخيراً، يجب اأن تكون هناك م�شاحة اأكبر للنقا�ص حول الحدود الفا�شلة بين القانون والدين والعادات. تتمّيز 

ُبنية النظام الق�شائي بالديناميكّية والختالف الداخليين، وليزال ثّمة نقا�ص دائر حول القواعد الق�شائّية التي 

القتل با�شم  القبائل الأردنية، حول مو�شوع  اأحد �شيوخ  اإلى العادات. ففي عام 2000، قال طراد فايز،  تنتمي 

ال�شرف: “المراأة ك�شجرة الزيتون. عندما تنخر دودة الخ�شب اإحدى اأغ�شانها، فاإّن علينا قطعها ليبقى المجتمع 

. في حين عار�ص ذلك نعمان الغويري، �شيخ قبيلة اآخر )وع�شو برلمان( من الزرقاء قائاًل: 
نظيفًا وطاهراً”555

“ُحكم اهلل هو الذي يجب اأن ُيطبق في مثل هذه الأحوال. هذه الجرائم ل ُترتكب لدى القبائل. والن�شاء البدويات 
. في حين اأّكد المتحدث في مجل�ص النواب وقتها، عبد الهادي المجالي، 

ُمحترمات وم�شونات هّن وحقوقهن”556

فرٌد  اأم�شك  اإذا  اأنه  ُن�شر على  النواب  “لنا عاداتنا وتقاليدنا، ونحن  العادات، وقال:  ال�شرف جزء من  اأن جرائم 

 . اإّن كثيراً من العادات المتحيزة 
قريبته متلّب�شة وقتلها، فاإن من حقه ال�شتفادة من التخفيف ]في الُحكم[ “557

�شد الن�شاء، والتي تت�شبب بتعر�شهّن للعنف ل اأ�شا�ص لها في القانون اأو الدين. في نف�ص الوقت، من الوا�شح باأّن 

الأعراف المتجّذرة تمّثل م�شدراً كبيراً لنتهاك الحقوق، وهي ُتبرر نف�شها با�شم الدين، اأو تتجاهله اأحيانًا. �شيظل 

Chopra and Isser (n 1) 344 
550

 الم�شدر نف�شه، �ص 531.
551

J Gundel, The Predicament of the Oday: The Role of Traditional Structures in Security, Rights, Law and Development in Somalia,  (2006) iii 552

 Furr and Al-Serhan (n 8) 27-28. وكانت هذه الممار�شة مخالفة لل�شريعة.
553

 الم�شدر نف�شه، �ص31؛ انظر اأي�شًا:
554

 also F Stewart, ‘Customary Law among the Bedouin of the Middle East and North Africa’ in D Chatty (ed), Nomadic Societies in the Middle 
East and North Africa: Entering the 21st Century (2006) 272

Associated Press, published in Daily News “Jordan’s conservative society tires to combat honour killings” 7/6/2000 available at http://www. 555

hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=jordans-conservative-society-tries-to-combat-honor-killings-2000-07-06
Husseini (n 60) 63 

556

 نف�ص الم�شدر، 64
557



110www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

نطاق ودرجة حماية الن�شاء محدودين، اإلى اأن يتم ُتحديد الم�شاحات التي يخت�ّص بها الدين والقانون والعادات 

بو�شوح.

اإن المبادئ والتحيزات التي تطّورت في الأنظمة القبلية على مدى اآلف ال�شنين ل تزال توؤثر على و�شول الحالت 

نظام  اإلى  التام  النتقال  اأمام  عائق  اأكبر  هذا  يكون  وقد  معها.  التعامل  طرق  وعلى  الدولة،  ق�شاء  اأنظمة  اإلى 

حكم القانون في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. تتعار�ص الكثير من هذه العادات القبلية مع بع�ص المبادئ 

الأ�شا�شية للقانون بو�شوح. وطالما اأن الدفاع �شيبقى قائمًا على اأ�شا�ص الت�شامن الَقَبلي، ل على اأ�شا�ص ال�شرعية 

واأخواتهم  بناتهم  ت�شرفات  على  يعتمد  الرجال  �شرف  اأن  وطالما  للقانون.  �ُشلطة  هناك  يكون  فلن  القانونية، 

الجن�شي، لن تكون هناك م�شاواة جندرّية. اإّن مكافحة الَقَبلّية، على رغم من �شعف فهمها وُندرة النقا�ص حولها، 

يجب اأن يكون اأولوية في اأجندات اأي جماعة معنّية ومهتّمة بتحقيق التنمية الم�شتدامة في المنطقة، وبانت�شار 

الم�شاواة والتكّيف المرن. 
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 عام 2000، اأقر روؤ�شاء العالم  �شراكة دولية لمحاربة الفقر، وحددوا اأهدافًا وقاموا بعمل اإطار زمني للعمل ينتهي عام 2015: و�ُشميت الأهداف اأهداف التنمية الألفية الثمانية. بعد عقد من الزمان، اأ�شبح من 
558

الوا�شح باأن “الفقر لم ي�شبح من التاريخ”، لذا في يونيو عام 2012، اأقيم موؤتمر الأمم المتحدة المعروف با�شم Rio+20، والذي اُتفق فيه على اأن اأهداف التنمية الم�شتدامة �شت�شتبدل اأهداف تطوير الألفية. 

وعّين الأمين العام لالأمم المتحدة لجنة من ال�شخ�شيات البارزة لتقّدم ال�شت�شارات خالل العملية. وفي نف�ص الوقت، حفزت الأمم المتحدة على قيام الت�شاورات حول 11 م�شاألة اأ�شا�شية و50 حواراً وطنيًا. وفي 

يناير عام 2013، اأ�ش�شت الجمعية العامة مجموعة عمل مفتوحة لتقديم تقريرها. وفي يوليو 2014، اختتمت مجموعة العمل تقريرها باقتراح �شمل 17 هدفًا رئي�شّيًا و169 هدفًا مرحليًا. 

هدف التنمية الم�ستدامة في العدالة لتحقيق ال�سالم

د. اإريكا هاربر

في 27 �شبتمبر/اأيلول 2015 اأقيم اجتماع عام رفيع الم�شتوى تبنى فيه اأع�شاء الجمعية العامة 17 هدفًا للتنمية 

ت لثالث �شنوات ا�شتهدفت التوفيق بين الأبعاد البيئية والجتماعية 
ّ
الم�شتدامة – وكان ذلك ثمرًة لعملية ا�شتمر

. ُيرّكز الهدف الـ 16 منها على العدالة: “الت�شجيع على قيام مجتمعات ُم�شالمة و�شاملة 
558

والقت�شادية للتنمية

لتحقيق التنمية الُم�شتدامة وتوفير �شهولة الو�شول اإلى العدالة للجميع، وبناء موؤ�ش�شات فعالة وم�شوؤولة و�شاملة 

على كاّفة الم�شتويات”.

اأقّلها اأن العدالة باتت ق�شّية خالفية ب�شكل عام.  اإن اإدراج الهدف ال�شاد�ص ع�شر اإنجاز مهم، لأ�شباب عّدة لي�ص 

وقد تراوحت الآراء الُمعار�شة لذلك، من قبل الدول الأع�شاء، من القول باأّن هدف العدالة ُيمّثل تهديداً على �شيادة 

اأّنها مح�شورة بالُبلدان النامية فقط. كما لم تغب  اأو  اإمكانية قيا�ص النتائج الق�شائية  اإلى القول بعدم  الدولة، 

اإلى الإجماع على المعايير  عن الدول التحديات التي �شتواجه تطبيق هذا الهدف، فال �شّك باأن عملّية الو�شول 

الأ�شا�شية الُدنيا ل�شتقالل الق�شاء، ومبداأ المحا�شبة، وال�شفافية، و�شهولة الو�شول اإلى العدالة، لن تكون �شهلة. 

لكن �شم العدالة يبقى خطوة مهمة، لأنه �شيوؤّثر على نتائج عملّية التنمية؛ فعلى الأقل فاإّن هذه الأهداف الدولية 

ُتوّجه م�شار التمويالت، وبالتالي البرامج، بطرقها الخا�شة. عندما ف�شلت اأهداف التنمية الألفّية في اإدراك مبداأ 

�شيادة القانون وعن�شر العدالة �شمنها، ت�شبب ذلك بالتقليل من اأهمية قطاع العدالة في ال�شتراتيجية التنموّية، 

المتحدة،  الأمم  وكالت  اإلى  و�شوًل  اآنذاك،  ال�شعبية  المنظمات  �شعرت  وقد  لبرامجه.  التمويل  حجم  وتقلي�ص 

ب�شرورة تقديم اقتراحاتها بلغة موائمة لأهداف التنمية الم�شتدامة، وات�شح اأثر ذلك بالتراجع الملحوظ في ن�شبة 

المبادرات العاملة على مجال �شيادة القانون. 

اإدراج العدالة كهدف في اأجندة التنمية الم�شتدامة الدولية عملّية تختلف تمامًا عن التزام الدول بدمج  اأّن  على 

العدالة كهدف في خططها للتنمية الوطنية. تحتاج دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اإلى البحث في كيفّية جعل 

والحريات  الحقوق  م�شائل  لأن  ذلك �شعبًا،  و�شيكون  البرامج.  هذه  تطبيق  وكيفّية  برامجها  في  اأولوية  العدالة 

المدنية، وف�شل ال�شلطات، و�شيادة ال�شعب م�شائل ا�شتقطابّية بطبيعتها. وتزداد هذه الحالة ال�شتقطابّية والحرجة 

األوان  تهديد  وتزايد  العربية،  الثورات  واأثر  فيها،  الم�شتمرة  ال�شراعات  تعّقد  بحكم  بالذات،  المنطقة  هذه  في 

اعُتبرت مقاربة  لطالما  ذلك،  بناء على  القائمة.  القت�شادية  التحديات  كّله على  ذلك  وتاأثير  العنيف،  التطرف 

الع�شا والجزرة المقاربة الأكثر فعاليًة ل�شمان ال�شتقرار. ويتفق بع�ص خبراء ال�شيا�شات مع ذلك، مو�شحين باأّن 

التغيرات الُمفاجئة لنماذج الحكم �شُت�شعف ال�شتقرار، بدًل من تدعيمه وتعزيزه. وهناك دلئل ُت�شير اإلى اأّن �شكان 

المنطقة اأكثر ان�شغاًل بالم�شائل المعي�شّية، كتوّفر الوظائف، والنمّو القت�شادي، ومحاربة الإرهاب، من ان�شغالهم 

المدني،  المجتمع  رئي�شة  تعبير  وبح�شب  الق�شائي.  والإ�شالح  العدالة،  اإلى  الو�شول  و�شهولة  الحقوق،  بق�شايا 

الق�شائي،  النظام  اأزمة ثقة في  اإلى  المزمن بالعدالة الجتماعية” ي�شير  “عدم الكتراث  هديل عبدالعزيز، فاإن 

يجب حلها لتتمّكن الإ�شالحات الحقيقية من اإحداث اأثرها في الواقع. 
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يرى البع�ص، باأّن من الممكن فهم و�شع وحالة المنطقة عبر العتراف ب�شعف فهم ال�شلة بين العدالة الجتماعية 

ثّمة  ال�شيا�شات.  م�شتوى �شانعي  المجتمعي وعلى  الم�شتوى  كّل من  الأو�شع، على  بمعناه  والتنمية  وال�شتقرار 

عدد ُمعتبر من الدلئل التي تربط العدالة ب�شعف النمو وتزايد ال�شراعات بطرق متبادلة التعزيز. فغياب العدالة 

خ �شيادة القانون اأكثر ُقدرًة على تجنب ال�شراع وتكرار 
ّ
يوؤّدي اإلى ال�شراع، في حين يلعب اأّن الأنظمة التي تر�ش

اأثبت باأن الحلول الع�شكرية لي�شت هي  حدوثه. بالمثل، فاإّن التقّدم البطيء في الحرب �شد التطرف العنيف قد 

الإجابة ال�شحيحة؛ فهي ل تعالج الأ�شباب الجذرية للتطرف. وبدرا�شة محللي ال�شيا�شات لعيوب هذه المقاربة، 

ال�ُشلطات،  اإطار عمل  �شرعية، �شمن  واإيجاد م�شاحات  الب�شري،  الأمن  اأهمّيُة دعِم  للعيان  الوا�شح  فقد بات من 

اإل �شمن  اآليات لك�شف، ومنع، والرّد على التطرف. هذه الخطوات لن تكون ممكنة  لكاّفة المجموعات، وتطوير 

بيئة يخ�شع فيها كل اأع�شاء الحكومة ل�شيادة القانون، وتتوفر فيها اإجراءات ت�شمن الحماية من جميع اأ�شكال 

النتهاك للحقوق والحريات. 

حالما تبداأ الحكومات بدرا�شة هذه الم�شائل �شمن �شياق الأجندة التنموّية الجديدة، �شتظهر الفر�ص للبدء حوار 

حول كيفية م�شاهمة العدالة في تحقيق اأولويات التنمية الوطنية والإقليمية. ل توجد خّطة عمل محددة لتحقيق 

اأهداف التنمية الألفية، كما لن تكون هناك خريطة عمل ل�شمان الو�شول اإلى هذه الأهداف. ومن ثّم، فاإّن على 

اأ�شحاب العالقة و�شانعي القرار في المنطقة اأن يخّطوا خرائط العمل هذه باأنف�شهم، و�شيتطلب ذلك منهم اإدراكًا 

دقيقًا للقيود والعوائق والفر�ص وال�شالت المت�شابكة بين هذه الأهداف. 

ح هذا الف�شل لماذا على دول منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اأن تاأخذ الهدف رقم 16  ا�شتجابة لذلك، �شيو�شّ

العدالة وتاأثيرها في ثالثة  القائمة بين �شيا�شات  العالقة  توؤّكد على  التي  الدلئل  الف�شل  بجدية. و�شيحلل هذا 

القت�شادي.   والنمو  العنف،  والقدرة على مواجهة تهديدات  ال�شراع،  المرن في وجه  التكّيف  اأ�شا�شية:  مجالت 

ويخل�ص الف�شل اإلى اأّن العدالة لي�شت هدفًا بحد ذاته، واإنما هي اأداة بالغة الأهمية في اإيقاف ال�شراعات، واإنهاء 

تهديد الجماعات المتطرفة، وتوفير القاعدة لتحقيق نمو ثابت و�شامل وم�شتدام. كما �شي�شرح الف�شل كيف تتطلب 

 
ٌ
. عالوة على ذلك، فاإن �شرورة تطوير قطاع عدالة قوي  اأمر

ّ
نتائج العدالة تحديَد الأولويات والتح�شين الم�شتمر

يتجاوز الحدود القومية والُقطرّية. 

العدالة كاأداة للتكّيف المرن في وجه ال�سراعات

مع الكلفة المهولة في الأرواح الب�شرية والم�شاعدات الإن�شانية، ودور النفط الغريب فيها، و�شعود داع�ص، اأ�شبحت 

 دائم. يعزو الكثيرون اأزمات المنطقة اإلى دور ال�شتعمار في ر�شم خريطة 
ّ
المنطقة العربية مو�شوَع نقا�ص دولي

الَقَبلية،  ال�شالت  ت�شابك  اأو  ال�شكانية  بالتكوينات  اهتمامًا  ُتعر  لم  بطريقة  فيها،  الدول  وتعيين حدود  المنطقة 

وبطريقة اأنتجت دوًل ُمتفاوتة على م�شتويات �شّتى. مع ذلك، وفي حين وّفرت هذه الحدود اأر�شًا خ�شبة لنعدام 

ال�شتقرار، اإل اأن ر�شم الم�شتعمرين للحدود لي�ص اإجابة كافية على الإطالق. فالقت�شاد الريعي، وتوزيع الموارد 

الطبيعي غير المتكافئ، والنق�شامات الطائفية، و�شعف الحكومات المزمن، كلُّها اأّثرت على ال�شراعات القائمة 

اليوم في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. يوؤول التفكير اليوم في كيفية ك�شر هذه الدوائر الُمحكمة اإلى اإدراك 

 في غاية الأهمية. و�شتو�شح الأق�شام 
ٌ
اأّن دور العدالة – بالمعنى الموؤ�ش�شاتي وبمعنى تطبيق قانون الدولة – دور

اإّن غياب العدالة يوؤّدي اإلى اندلع ال�شراعات، فاإّن �شهولة الو�شول اإلى العدالة وتفعيل عمل  التالية باأّنه، كما 

قانون موؤ�ش�شات الدولة قد يلعب دوراً مهمًا في تجنب اندلع ال�شراعات و�شمان عدم تكرارها. 



113www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

 P مبني على جدول تواريخ دولي �شامل لل�شنوات الخم�شين الأخيرة، وي�شير اإلى اأن تكلفة الحروب الأهلية تتراوح بين 1.6 اإلى 2.3  في المئة من اإجمالي الناتج المحلي كل �شنة ب�شبب العنف؛ Collier بحث 
559

.Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries in the World are Failing and What Can be Done About It? (2007) 27
S Heller. “The Cost of Civil War: Syria’s Economy After Four Years of Conflict” Global Envision <http://www.globalenvision.org/2015/03/25/ 

560

 cost-civil-war-syria’s-economy-after-four-years-conflict> accessed 6 July 2015; see also D Butter “Syria’s Economy: Picking Up the Pieces.”
Chatham House 2

 يزيد ال�شرف على القطاع الع�شكري ب�شكل عام بن�شبة 2.2  في المئة خالل الحروب الأهلية؛ وتقلل الحرب الأهلية ترتيب الدولة على دليل ن�شبة الخطورة بن�شبة 7.7 نقاط )على مقيا�ص موؤلف من 100 نقطة(؛  
561

World Bank, World Development Report (2011) 64-65
 Saferworld (2013) اأعمال عنف”  فيها  لم تح�شل  التي  الدول  نقطة على  بـ 21  تتفوق  فقر  ن�شبة  لديها  و 2005 كانت  بين عامي 1981  اأعمال عنف  �شهدت  التي  “الدول  اأن  الدولي  البنك  اأظهر   
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Addressing Conflict and Violence from 2015; see further Figure 1.6, World Bank (n 4) 60-62
اأكبر بثالثة مرات، واحتمال  اإلى المدار�ص  اأبنائهم  ُير�شلوا  اأّل  اأمثالهم في الدول النامية، واحتمال  اأكبر بمرتين منه لدى  اإ�شابة �ُشكان الدول ه�شة الأمن والمتاأثرة بال�شراعات ب�شوء التغذية   “اإن احتمال 

563

اأن يروا اأبنائهم يموتون من الجوع قبل بلوغهم �شن الخام�شة اأكبر بمرتين، واحتمال اأن ينق�شهم الماء النظيف اأكبر بمرتين اأي�شًا.” المرجع ال�شابق، �ص5. “قلة ن�شبة الفقر في الدول المتاأثرة بالعنف اأبطاأ 

بن�شبة نقطة مئوية على الأقل بال�شنة من الدول التي لم تح�شل فيها اأعمال عنف. بعد مرور عدة �شنوات على اأعمال العنف، قد تبدو المقارنة اأكثر و�شوحًا: فالدول التي �شهدت اأعمال عنف في الثمانينات 

والت�شعينات تاأخرت بن�شبة 16 نقطة مئوية.” المرجع ال�شابق، �ص60.

ت بحروب اأهلية �شابقة في الأعوام الثالثين الأخيرة.” 
ّ
 المرجع ال�شابق، �ص57. “90  في المئة من الحروب الأهلية في العقد الما�شي حدثت في دول مر

564

Collier (n 2) 31 تكلفة حرب اأهلية تدوم �شبع �شنوات على الدولة نف�شها وعلى جيرانها هي 64 مليار دولر؛ 
565

 الم�شدر نف�شه، �ص 37.
566

 Y Chaitani and F Cantu, Beyond governance and conflict: measuring the impact of the neighborhood effect in the Arab region, Economic and 
567

Social Council for Western Asia (October 2014); see also World Bank (n 4) 65

العالقة بين ال�سراع والنمو والفقر

اإن كلفة ال�شراع على ثروة المجتمع القت�شادية ونمّوه موؤكدة. فالحرب الأهلية تقلل نمو الدولة بن�شبة 2.3 في 

المئة في المتو�شط، ما يعني اأن ا�شتمرار حرب اأهلية –في العادة- لمدة �شبع �شنين �شيجعل الدولة اأفقر بن�شبة 

اأكثر  الأثر  الأدنى، قد يكون هذا  الدخل  الدول ذات متو�شط  . وفي 
559

ال�شراع المئة مما كانت عليه قبل  15 في 

اأو�شحت تراجع اقت�شاد �شوريا،  اأن درا�شة حديثة لمعهد ت�شاتام هاو�ص  اإل  الُمعطيات،  دراماتيكية. ورغم �شح 

، الأمر الذي يعني عودتها اإلى الو�شع القت�شادي 
560

خالل اأربع �شنوات من الحرب بن�شبة تزيد عن 50 في المئة

الذي كانت عليه في ال�شبعينات. وعلى الم�شتوى المحلي، فاإن هذه التكاليف تاأخذ �شكل تدمير الثروات المبا�شرة 

والبنية التحتية، وزيادة ال�شرف على ال�شحة، و�شنع ال�شيا�شات، والنفقات الأمنّية، وقلة الإنتاج، وتحويل الدولة 

للتمويالت، التي كانت مخ�ش�شة ل�شتثمارات مفيدة اجتماعيًا، اإلى القطاع الع�شكري، وما �شابهها من تكاليف 

. تبقى هذه الآثار حتى بعد انتهاء ال�شراعات، فالتعافي والعودة اإلى م�شتوى النمو الأ�شلي 
561

مرتبطة بال�شراع

الذي  والمدني،  الجتماعي  الن�شيج  واإ�شعاف  النمو،  واإبطاء  الدمار،  ويتمظهر  ال�شالم.  �شنة من  ياأخذ عادة 14 

. فالدول، التي تخو�ص حالة �شراع، ترتفع فيها ن�شب الفقر بـ 21 نقطة 
562

يرافق ال�شراعات، بارتفاع ن�شبة الفقر

مقارنًة بمثيالتها الخالية من ال�شراعات؛ كما اأن اأدائها ي�شبح اأ�شواأ في مجموعة من الموؤ�شرات التنموّية، كن�شبة 

.
563

اللتحاق بالمدار�ص، ووفيات الأطفال، و�شوء التغذية

الأمر المهم هنا هو اأن ِن�َشَب النمو البطيء والفقر – وهي نتائج لل�شراع – هي اأي�شًا موؤ�شرات تنّبوؤّية بال�شراع؛ 

اإذاً فال�شراع من جهة و�شعف النمّو والفقر من جهة اأخرى، يعمالن ب�شكل متبادل �شمن دائرة متكاملة. تدعم 

هذه النظرية العديد من الأدّلة الُم�شتقاة من ال�شراعات الُمتكررة، اأكثر من 39 في المئة من الدول، التي خرجت 

من اأنواع مختلفة من ال�شراعات، عادت اإلى الحرب في ال�شنوات الخم�شة الأولى، كما عادت 32 في المئة منها 

.
564

اإلى ال�شراع في ال�شنوات الخم�شة التالية

التي تقوم  المجاورة. فالدولة  الدول  اإلى  اأن تنتقل  ُيمكن  ال�شراع ومخاطره  ُكلفة  اإلى ما �شبق، فاإّن  بالإ�شافة 

اإذا كانت مجاورة لدولة  الإجمالي كل �شنة،  المحلي  المئة من ناتجها  بعمليات تنمية مختلفة تخ�شر 0.7 في 

. من بين التكاليف التي قد تتاأّثر بها الدول المجاورة اأي�شًا، هي تكاليف الأمرا�ص والالجئين؛ 
565

تخو�ص �شراعًا

�شبيل  على  �شوريا،  كانت   .
566

المجاورة الدول  في  ُيقيمون  العالم  دول  لجئي  من  تقريبًا  المئة  في   75 فنحو 

لبنان  اإلى  ُمعظمهم  توّجه  لجئ،  ماليين  اأربعة  منها  وغادر  عراقي،  لجئ  مليون  من  اأكثر  تحت�شن  المثال، 

وتركيا والأردن والعراق. كما اإّن ثمة دلئل ُت�شير اإلى وجود ظاهرة ُتعرف با�شم “عدوى ال�شراع”، وتقول باأن 

. واأظهرت البحوث 
567

وجود حرب اأهلية في دولة مجاورة يزيد من احتمال اندلع �شراع على الم�شتوى الوطني
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World Bank (n 4) 7 (Table 1.1) and 9 (Figure F2.1) 
568

قّوة  ُي�شعف  الممنهج  الف�شاد  واأّن  بالتفتت.  اللحمة الجتماعية  “تبداأ  اأو غير عادل وُممنهج،  اإجرامي  ب�شكل  الحكومات  اأنه عندما تت�شرف  ال�شوء على  للبحوث عام 2014  �شلط بحث من مركز كارنيغي   
569

 S Chaynes Thieves of State: Why Corruption Threatens  الأ�شخا�ص العاديين؛ ب�شبب اإدراكهم للف�شاد، وميل ال�شعوب للرد ب�شكل عنيف على الأنظمة التي ل ي�شتطيعون احتمالها “؛

Global Security, W. Norton and Company (2014) 184
World Bank (n 4) 82 .”اأفقي، اقت�شادي واجتماعي  “يظهر تحليل لـ 55 دولة بين عامي 1986 و2003 زيادة احتمال اندلع ال�شراعات في الدول التي لديها انعدام م�شاواة 

570

 M Ncube and J Anyanwu ‘Inequality And Arab Spring Revolutions in North Africa and the Middle East’ African Development Bank, Volume 
571

3, Issue 7, July 2012, 7
World Bank (n 4) 8, 82-83 
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الحديثة ال�شادرة من لجنة الأمم المتحدة القت�شادية والجتماعية لغرب اآ�شيا اأّن مفهوم “الجوار” قد يكون اأكثر 

ات�شاعًا مما نظن. وت�شرح ذلك بالقول باأّن “الجوار” لي�ص م�شاألة جغرافية فقط، واإنما ي�شمل ال�شالت الثقافية 

قنوات  وكثافة  وتعّدد  بالتاريخ،  ل�شتراكها  العربية  للدول  ة  بخا�شّ مهم  وذلك  والقت�شادية.  الأيديولوجية  و 

توا�شلها، والطابع الإقليمي لالأحداث المعا�شرة فيها. بع�ص الأمثلة على ذلك هي ال�شراعان العراقي والعربي- 

الإ�شرائيلي، والحروب بالوكالة في لبنان واليمن، والحرب الأهلية في �شوريا، والعبء الُم�شترك للنزوح الناجم 

عن هذه ال�شراعات. 

الظلم كمحرك لل�سراع

اإن افترا�ص وجود فّخ �شراع اإقليمي ي�شتلزم البحث العاجل في ال�شيا�شات التي قد ُيمكن لها اأن ُت�شاهم في تجنب 

حدوث �شراعات جديدة وتكرار ال�شراعات القديمة. والعدالة، كما �شيت�شح اأدناه، عامُل مهم في كلتا الحالتين. 

لذلك تتطلب درا�شة العالقة بين الظلم وال�شراعات �شرحًا اأوفى لكيفية تطّور ال�شراعات. ُت�شير الدرا�شات الأخيرة 

الموؤ�ش�شات  �شعف  وبالأخ�ص  الفر�ص،  وقلة  والفقر،  القت�شادية،  الم�شاواة  وانعدام  الأجور،  انخفا�ص  اأّن  اإلى 

المناعة  ال�شراعات حين يواجه جهاز  اأن تندلع  “جهاز مناعة” الدولة. يمكن  وانعدام �شرعيتها، كلها ُت�شعف 

بالأمن  ال�شغوط  هذه  ترتبط  قد  معه.  التعامل  الجهاز  ي�شتطيع  ل  خارجي  “�شغٍط”  م�شدر  للدولة  ال�شعيف 

اأو بالقت�شاد )عمليات التمدين ال�شريع، ارتفاع الأ�شعار،  اأو ال�شراعات العابرة للحدود، والإرهاب(  )الحتالل، 

. وت�شكل �شغوط العدالة ما يلي: 
568

الكوارث الطبيعية(، اأو العدالة

- �شعوبة الو�شول اإلى العدالة: اأي �شعوبة الو�شول اإلى المحاكم اإما لأ�شباب اقت�شادية اأو جغرافية، اأو ب�شبب 

الجدول  ُيظهر  الأ�شا�شية. وكما  الحقوق  القانوني عن حماية  العمل  اإطار  اأو عجز  تحّيزها  اأو  المحاكم  ف�شاد 

الثاني اأدناه، فاإن دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا – على الرغم من اأّن اأدائها في مجال تنفيذ القانون ُيعتبر 

معقوًل– اإل اأنها اأقّل قدرة على تحقيق العدالة المدنية والجنائية، بالإ�شافة اإلى اأّن اأدائها �شيء في حماية 

للحقوق الأ�شا�شية. 

، كما ظهر 
569

- الف�شاد: الذي ُيثير ال�شكاوى والمظالم عبر تقوي�شه للفعالية الموؤ�ش�شاتية والمعايير الجتماعية

جلّيًا في اأثناء موجة الحتجاجات العربية. 

- الإق�شاء: من ناحية الم�شاركة ال�شيا�شّية وتوفر الفر�ص على اأُ�ش�ص اإثنية اأو دينّية اأو مناطقّية جغرافّية. ولعّل 

ال�شعور  بانت�شار  وال�شتغاللية  التمثيلية  غير  الُحكم  اأ�شكال  تت�شّبب  كيف  ُيو�شحان  مثالن  و�شوريا  العراق 

بالظلم. 

، وهي ظاهرة اإ�شكالّية تحديداً في بلدان منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 
570

- انعدام الم�شاواة القت�شادية والجتماعية

اأغنى 20 في المئة من ال�شعب يجنون ما ُيقارب ن�شف مجموع الدخل  اإفريقيا. فبح�شب البنك الدولي، فاإّن 

الإن�شانية،  الكرامة  بمفاهيم  ب�شكل كبير  الم�شاواة مرتبط  انعدام  اأن  ذلك  اإلى  اأ�شف  المنطقة571.  الكّلي في 

والمفاهيم المرتبطة بها كالطبقة وعالقات ال�شلطة.

- الحكومات ال�شتغاللية: والتي قد ت�شتخدم القمع، وتنتهك الحقوق، وتنتهج المقاربات ال�ُشلطوية للحفاظ على 

 .
572
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 J Stromseth, D Wippman and R Brooks Can Might Make Rights? Building the Rule of Law After Military Interventions (Cambridge UP 2006) 
574

134
 الم�شدر نف�شه، �ص 143-141.

575

العدالة كاأداة للتكّيف المرن

اأو�شحت  وقد  ال�شراع.  فخ  من  الدول  لإخراج  مفتاحية  اأداة  تكون  – اأن  اأولوية  اعُتبرت  – اإن  العدالة  باإمكان 

اإحدى نتائج تقرير البنك الدولي للتنمية عام 2011 اأّن تقوية الموؤ�ش�شات وُنظم الُحكم، بعد الو�شول اإلى اتفاقية 

دائرة  ك�شر  الأهمية في عملية  بالغ   
ٌ
اأمر كاٍف،  ب�شكل  التوظيف  الأمن وعدالة وفر�ص  توفير  لتتمّكن من  �شالم، 

. ذلك اإّن الخلل الوظيفي الموؤ�ش�شاتي عامٌل مهم اأي�شًا في تف�شير اأ�شباب النتكا�ص مجدداً اإلى ال�شراع. اإّن 
573

العنف

عمليات ال�شالم ه�ّشة بطبيعتها، وغالبًا ما ل ُيمكن ا�شتمرارها عند غياب دولة تمتلك ال�شرعية، وغياب الموؤ�ش�شات 

الجتماعية القادرة على امت�شا�ص ال�شدمة الناتجة عن التعديالت ال�شرورية خالل فترة ال�شالم الأولى. لذلك، 

اأن يكون هو العمل على  تطوير هذه الموؤ�ش�شات – ومن بينها الموؤ�ش�شة الق�شائية –  فاإّن الإجراء الأول، يجب 

الإجراءات ت�شمل  اأدناه، فاإن هذه  الدولة. وكما �شنو�شح  الثقة في  ال�شرورية وخلق حالة من  الخدمات  لتوفير 

اإعادة �شيادة القانون والنظام، وتوفير �شهولة الو�شول اإلى الق�شاء، والق�شاء على الف�شاد. 

اأوًل، يجب اأن نفهم البيئة الآمنة باعتبارها �شرطًا لعملية اإعادة الإعمار بعد انتهاء ال�شراع. ففي غياب الأمن، 

ل يمكن لموؤ�ش�شات القطاع الق�شائي اأن تعمل، و�شتبقى الموؤ�ش�شات ال�شيا�شية خامدة، ولن يكون بالإمكان العمُل 

. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن المجتمع المدني لن يتمّكن من اإعادة ت�شكيل نف�شه، 
574

على اإجراءات لتحريك القت�شاد

اإل بعد عودة ال�شعور بالأمان: فالملي�شيات لن ُتحّل على الأغلب، و�شيرف�ص الأهالي اإر�شال اأطفالهم اإلى المدار�ص، 

و�شيوؤجل المزارعون زراعة حقولهم، و�شتظل المحالت مغلقة، ولن يرجع الالجئون اإلى بالدهم. الأهم من ذلك، 

. في 
575

اإعادة الإعمار ال�شروع بم�شاريع  التدفق، كما �شيعيق  الم�شاعدات الإن�شانية من  اأن انعدام الأمن �شيمنع 

الم�شاعدات في  ن�شبة  التقليل من  اإلى  والب�شائع،  الُعمال  لها  التي تعر�ص  التهديدات  اأّدت  والعراق،  اأفغان�شتان 

)اأو  اليومية  الجرائم  الذي ياأخذ �شكل  العنف  الأمني من ن�شبة  الفراغ  النار. يزيُد  اإطالق  التي تلت وقف  ال�شهور 

عجز  على  كا�شتجابة  )اإما  المنظمة  والجريمة  النتقامية(  والهجمات  النهب  وعمليات  ال�شتغاللية  العتداءات 

القت�شاد اأو كو�شيلة ل�شمان ا�شتمرار ال�شراع(.
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الجدول 2: ُم�ستقى من م�سروع العدالة العالمي، موؤ�سر �سيادة القانون )2015(
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التي لم تكن م�شتقّلة عن ال�شلطة التنفيذية

الظواهر وا�شتبدالها. فعلى الموؤ�ش�شات الق�شائية اأن تكون متوازنة اإثنّيًا و�شيا�شيًا، واأن يتّم الح�شول على المنا�شب 
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ل، ولكنهم يعملون في اأنظمة متحيزة ُتمار�ص التمييز ول تحترم قيم �شيادة القانون الأ�شا�شية

لدى منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا قدرة موؤ�ش�شاتية عالية ب�شكل عام، ولكنها ُتعاني من �شعف على م�شتوى 

. اأما 
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الم�شاءلة والمحا�شبة، وذلك عامل �شعف مهم في عملية الحفاظ على ال�شالم في مرحلة ما بعد ال�شراع

المجال الثالث الذي ُيمكن اأن يلعب فيه النظام الق�شائي دوراً مهمًا فهو معالجة الف�شاد. فالموؤ�ش�شات الق�شائية 

الفّعالة تقّيد اإ�شدار قرارات اعتباطّية ، وتعّزز توفير الخدمات الفعالة، وُتبطل �شيطرة النخب على الموارد العامة. 

وهي تقوم بذلك عبر �شنع اإجراءات وقائية تحمي وت�شمن توازن القوى بين جهاز ال�شرطة والجي�ص والق�شاء. من 

بين الأمثلة على ذلك اإدراج ت�شريع ي�شمن ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، وتجريم الف�شاد والر�شوة، والت�شجيع على 

اأن ُتكّمل هذه الخطوات تطبيق اإجراءات لل�شكاوى  العمل بتدابير ال�شفافية ومعايير المحا�شبة والُم�شاءلة. يجب 

الُمبلغين  وحماية  المظالم،  ومجال�ص  الت�شريعية  كالمجال�ص  مراقبة  هيئات  وت�شكيل  الن�شباط،  واإجراءات 

باإجراءات  العمل  و�شمان  الف�شاد  اإزالة  عملّية  تكون  اأن  فيجب  جداً.  مهم  العملّية  هذه  ت�شل�شل  اإّن  وال�شحفيين. 

. لي�ص هنالك مثال اأو�شُح من عراق 
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ال�شكاوى، على �شبيل المثال، �شابقًة على مظاهر الدعم الموؤ�ش�شاتي الأخرى
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ما بعد الحتالل، حيث ت�شبب �شعف ال�شتقالل الق�شائي وت�شارب الم�شالح في الكثير من حالت انتهاك حقوق 

.
585

الإن�شان، واإثارة المخاوف الأمنية وف�شائح ف�شاد الفو�شوّية والم�شطربة

حيث  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  بمنطقة  خا�ّص  ب�شكل  مرتبطًا  لل�شراع  كمحرك  الظلُم  يكون  قد  بالمح�شلة، 

كانت ُبنى الحكم ال�شلطوي م�شتحكمًة، وحيث كانت ن�شب عدم الم�شاواة مرتفعة، وحيث لطالما كان من ال�شعب 

الو�شول اإلى موؤ�ش�شات ف�ص خالف من�شفة ومعقولة التكاليف. يبدو اأّن تاريخ ال�شراعات العنيفة يقابله تاريخ 

من المظالم الجتماعية، ولل�شراعات تكلفة تفوق بكثير تكلفة تح�شين اأداء الموؤ�ش�شات الق�شائية، مما يعني اأّن 

ال�شتثمار في الق�شاء هو م�شاألة ا�شتراتيجّية بالدرجة الأولى. 

العدالة ومواجهة تهديدات التطّرف العنف

عّبرت الثورات العربية عن رغبة �شعوب المنطقة بتح�شيل العدالة، والفر�ص المتكافئة، والُحكم الت�شاركي. وفي 

، اإل اأّن عك�ص ذلك هو ما ح�شل. فقد 
586

حين تنباأ الكثيرون باأّن هذه القوى �شُت�شعف الف�شائل المتطرفة كالقاعدة

دفعت هذه الأحداث الدول اإلى حافة الهاوية، وك�شفت �شعَف موؤ�ش�شاتها وه�شا�شة وحدتها الوطنية والهوياتية. 

وفي م�شر والعراق و�شوريا، ت�شافرت عوامل ت�شاوؤل الم�شاحة ال�شيا�شية الُمتاحة لالإ�شالميين، وات�شاع الحرمان، 

اأ�شكال الُحكم، في توليد الظروف المثالية لنمو التطرف.  يدر�ص هذا الق�شم هذه القوى، والطرق الممكنة  وف�شل 

اأ�شباب التطرف، والُبنى والهياكل المطلوبة للك�شف عن  لمواجهة التطرف، ودور القطاع الق�شائي في معالجة 

الفاعلين الم�شوؤولين ومحا�شبتهم. 

ال�ستجابة للتهديدات النا�سئة من التطرف العنيف

يقوم التفكير الحالي على اأّن التدابير الأمنية التقليدية لن تكون كافية لال�شتجابة للتطرف العنيف. وثّمة اأدلة قوية 

على اأّن تحقيق انت�شار ع�شكري �شد داع�ص لي�ص مرّجحًا. فالتنظيم لي�ص خ�شمًا عديم الخبرة، بل يتمّتع التنظيم 

بدهاء ع�شكري وي�شّم خبرات الجي�ص العراقي ال�شابق في �شفوفه. وهذا ما يف�شر اإلى حّد ما لماذا كان التحالف 

ع الجماعة و�شيطرتها على المزيد من الأرا�شي 
ّ
الع�شكري الذي تقوده الوليات المتحدة غير قادٍر على منع تو�ش

ال�شتراتيجية. لم ُتحقق محاولة التحالف لت�شليح وتدريب الثوار المعتدلين نجاحًا كبيراً اأي�شًا. وت�شمل ال�شعوبات 

األ  التي يجب دعمها، وكيفّية �شمان  المعتدلة  الثورّية  الف�شائل  اإلى ذلك، تحديد من هي  ال�شبيل  الرئي�شية في 

تن�شّم هذه المجموعات، في وقت لحق، اإلى الف�شائل الأكثر تطرفًا. كما اإّن هناك تخّوفًا من انتقال الأ�شلحة اإلى 

فًا ، فكما ح�شل في معركة الأخيرة بين جبهة الن�شرة وحركة حزم، فقد تمّكنت جبهة 
ّ
اأيدي الف�شائل الأكثر تطر

.
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الن�شرة من ال�شتيالء على �شواريخ م�شادة للدبابات ُقدِّمت لحركة حزم من قبل الوليات المتحدة

قوة  اإلى  اأدت  التي  العميقة  المظالم  يحّل  ل  داع�ص  فطرد  ا�شتراتيجّية.  اأخطاء  الع�شكرّية  النت�شارات  ت�شكل  قد 

ويتوقع بع�ص  ُتنذر بخلق مظالم جديدة.  الع�شكرية  القوة  تر�شيخ  اإعادة  فاإّن  ذلك،  اأ�شاًل. وعالوة على  التنظيم 

المحللين اأّن بث اإعدام الرهائن الدوليين يهدف اإلى تقديم طعم للغرب للتدخل، مما يعني اأّن تنظيم داع�ص �شيتمّكن 

.
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من الح�شول على المزيد من المجّندين في �شفوفه
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اأنه ل بد من الق�شاء على  اأف�شل الردود واأكثر فعالية. فمن الوا�شح  تطرح هذه التحديات ال�شوؤال حول ما هي 

دوافع التطرف، والعجُز عن الق�شاء ُيطور هذه الدوافع. اإّن اأحد الأطر لتطوير نقاط انطالق فّعالة هي الُمقاربة 

التي يطلق عليها ا�شم مكافحة التطرف العنيف )CVE(. تدافع هذه المقاربة عن �شرورة التخطيط ل�شتجابة نابعة 

ف 
ّ
من فهم اأ�شمل لتعقيد الظروف والعمليات التي توؤدي اإلى التطرف العنيف. كما تعتمد مقاربة مكافحة التطر

العنيف على مجموعة وا�شعة من التخ�ش�شات، بما في ذلك التنمية الجتماعية والقت�شادية ومنع ال�شراعات 

وبناء ال�شالم، واإ�شالح قطاع الأمن والدبلوما�شية. ومع ذلك، حتى لو نجحت مقاربة مكافحة التطرف العنيف، 

فاإن ال�شتجابة على الثغرات الرئي�شية لن يكون �شريعا ول �شهاًل اأو ب�شيطًا. فال بّد من تطوير اأدوات ومقاربات 

اأدناه، فاإّن العدالة، ومنع الظلم  ح  ف، كتنمية بنية اجتماعية و�شيا�شية جديدة كما هو نو�شّ
ّ
لتقليل خطر التطر

ف، �شتلعب دوراً رئي�شيًا في الو�شول اإلى نتائج ناجحة.
ّ
وتاأ�شي�ص اأطر القانونية لح�شد الإجراءات المكافحة للتطر

الظلم باعتباره دافعًا للتطرف

تحمل اأيديولوجيا الحرمان الجتماعي والقت�شادي مجموعتين رئي�شيتين من دوافع التطرف. بعيداً عن جميع 

حركات الإ�شالم ال�شيا�شي، ُيمكن لمن يعي�شون في الفقر اأو في حالة من ال�شطهاد ال�شيا�شي اأن ين�شّموا للجماعات 

. هناك مجموعة من العوامل الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية والأيديولوجية ال�شلبية الموؤثرة 
589

المتطرفة

الإحباط،  العوامل هو  اأبرز هذه  اإفريقيا، كان  اآ�شيا و�شمال  . في منطقة غرب 
590

ف عادًة
ّ
التطر التوّجه نحو  في 

ول �شيما الإحباط النجم عن الفجوة بين التوقعات والفر�ص. على �شبيل المثال، ل يجد المتعلمون ال�شباب من 

. ولكّن الدوافع الأ�شا�شية هي الدوافع 
591

الذكور �شوى القليل من الفر�ص لتحقيق التقدم الجتماعي اأو القت�شادي

الأيدولوجية والقت�شادية ب�شكل عام، وفي كثير من الأحيان، تكون نقطة التحول مرتبطة بم�شاألة العدالة. ويمكن 

اأن ي�شمل ذلك العتقاد باأن النظام القانوني ل يتفق مع المفاهيم ال�شائدة عن العدالة، اأو تف�ّشي الف�شاد، وغياب 

.
592

الم�شاواة، اأو قناعة الأفراد بعدم وجود من�شة ل�شماع �شكاويهم ومظالمهم، تقدم  لهم حلوًل عادلة

كثيراً ما يلعب قادة المجموعات المتطرفة دوراً فاعاًل من خالل تبني �شردّيات المظلومّية اأو �شرديات التهمي�ص 

والإق�شاء القانوني. فكما قال ماجد نواز، وهو ع�شو في حزب التحرير: “كنت دوما ما اأدر�ص - واأعتقد بحما�ص 

. وفقا للبنك الدولي، فاإن 
الظلم”593 ما يخلق  واأّن غيابها هو  العدالة،  يعني ح�شور  الإ�شالموّية  – باأّن ح�شور 

ما  الجماعات كثيراً  اأّن قادة تلك  اأكبر، على  المتطرفة ترتبط بق�شايا  الجماعات  اإلى  الأفراد لالن�شمام  دوافع 

�شبيل  فعلى   .
594

التاأييد المزيد  لك�شب  بالظلم،  ال�شعور  لتعزيز  ببع�شها  ال�شردّيات  هذه  ربط  اإعادة  اإلى  يعمدون 

الر�شا  عدم  من  حالة  بناء  عبر  جزئّيًا،  باك�شتان،  في  �شوات  وادي  في  اأتباعًا  طالبان  حركة  اكت�شبت  المثال، 

. كما ا�شتغلت داع�ص م�شاعر ال�شّنة بالحرمان 
595

وال�شتياء من �شعف موؤ�ش�شات اإنفاذ القانون والعدالة المحلية

والمعاملة ال�شيئة المفرطة في عراق ما بعد �شدام لتجنيد المقاتلين.

كات الرئي�شّية، 
ّ
ك الرئي�شي، وهناك من يرى باأّن العوامل الجتماعّية والقت�شادّية هي المحر

ّ
 تنق�شم الدوافع بالعموم اإلى مجموعتين: فهناك من يرون باأّن الدوافع الأيديولوجّية والثقافّية والدينّية هي المحر

589

وت�شمل المجموعة الثانية عوامل مثل نق�ص التعليم، والبطالة والفقر.

 ”“يعتقد بع�ص العلماء بوجود عالقة بين الفقر والإرهاب. ولكّن الكثيرين من الباحثين لم يجدوا دلياًل يربط بين الفقر )اأو �شعف التعليم( وبين الإرهاب ب�شكل مبا�شر. على العك�ص من ذلك، فبع�ص الباحثين 
590

World Bank (n 4) 83 .قد وجدوا باأّن مرتكبي العمليات الإرهابّية هم في الغالب من خلفيات اقت�شادّية جّيدة، وتلّقوا تعليمًا متقّدمًا

ر ذلك، اإلى حّد كبير، لماذا نجد باأّن معظم العرب الملتحقين بداع�ص هم من المتعّلمين واأ�شحاب الوظائف، ولماذا نجد باأّن تون�ص، التي تمتلك اأقوى طبقة و�شطى، وتمتلك نظامًا تعليميًا اأقوى من معظم 
ّ
 ُيف�ش

591

دول ال�شرق الأو�شط، تحوز على اأكبر عدد من المجّندين الأجانب في �شفوف داع�ص.

(S Chaynes (2014) Corruption: The Priority Intelligence Requirement, Carnegie Report; see also World Bank (n 4) 83 (Figure 2.1 
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M Nawaz, Radical (2012), 290 
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World Bank (n 4) 78 
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 الم�شدر نف�شه، �ص 83.
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العنيفة  والتف�شيرات  فين 
ّ
المتطر دعاية  تدح�ص  بديلة  �شردّيات  بناء  هو  الظلم  دوافع  مواجهة  طرق  اإحدى  اإّن 

ويجب  التطرف.  عدم  مع  تتوافق  التي  تلك  عن  ال�شرديات  هذه  لف�شل  الالزم  بالإطار  الأفراد  وتزوبد  لالإ�شالم، 

اأن ت�شتفيد هذه الر�شائل من التفكير المعقد والمتنوع للمجندين وجاذبية الثقافة الم�شادة لداع�ص، لتتمّكن من 

اأ�شا�شي، من المقاتلين الأجانب، ومعظمهم قد ان�شم بناء على اأحد  مواجهتها. تتاألف داع�ص في �شوريا، ب�شكل 

. ومن ثّم 
596

اأعاله: الإحباط والحرمان الن�شبي والعزل والإق�شاء ونق�ص الفر�ص تنويعات الموا�شيع المذكورة 

فاإّن هذه المجموعات تنجذب اإلى ما تقدم داع�ص من ناحية المجتمع، الحترام والكرامة، والإثارة اأي�شًا؛ ويجب 

 )notinmyname# اأن ت�شتجيب الر�شائل لهذا العوامل. ل �شّك باأّن بع�ص الحمالت ال�شعبّية ، مثل حملة )لي�ص با�شمي

التف�شيرات  على  بالأ�شا�ص  ترّكز  وهي  ال�شدد،  هذا  في  فاعلة  كانت   ،Abdullah-X الفيديوهات  �شل�شلة  وم�شروع 

الواقعية لل�شريعة الإ�شالمية.

اأما الطريقة الأخرى لمواجهة ذلك فتقوم على ال�شتثمار في تطوير موؤ�ش�شات تمثيلية و�شاملة في مجال الحكم، 

واإنفاذ القانون وت�شوية المنازعات. في حالة داع�ص، فمن غير المحتمل اأن ينهزم التنظيم قبل اأن يتم تقديم خيار 

م�شروع وقابل للتطبيق لل�شّنة لي�شبحوا جزءاً من الن�شيج الجتماعي وال�شيا�شي العراقي. ول بّد من حماية حقوق 

وم�شالح ال�شّنة كجزء ل يتجزاأ من الإطار القانوني للدولة، لإنجاح هذا الخيار.

موؤ�س�سات �سيادة القانون كاأداة لحماية �سد التطرف

اإّن المجموعات المتطرفة اأكثر قدرة على التعبئة، وتجنيد الأتباع واكت�شاب القوة في �شياقات ال�شعف والعزلة 

و ه�شا�شة �شيادة القانون وعجز الموؤ�ش�شات الأمنية. فحين تفتقر الدول للقدرة على اإنفاذ القانون، ويفقد النظام 

الق�شائي موثوقّيته، تزايد حالت النفالت الأمني والجريمة المنظمة. كما اإّن حالة عدم ال�شتقرار توّفر البيئة 

. وعالوة على ذلك، في مثل هذه البيئات، ت�شتطيع المجموعات 
597

الخ�شبة للتجنيد ولبناء قواعد تنظيمّية لالإرهاب

فة ال�شتيالء على الأ�شول والموارد العامة، ومن ثّم، ت�شبح المجموعات المعر�شة للخطر عر�شة للتجنيد 
ّ
المتطر

والختطاف وال�شتغالل.

ُيمكن للجهات الفاعلة في قطاع العدالة اأن تلعب اأدواراً هاًمة في منع وك�شف ومعالجة التطرف العنيف. يجب 

على اإطار العدالة اأن يوفر اأ�شا�شًا قانونيًا لمنع اأعمال التطرف وت�شهيل التعاون الفعال بين المحققين والمّدعين 

بين  التوا�شل  اإّن  المعنيين.  الحكوميين  والم�شوؤولين  ال�شجون  و�شباط  وال�شرطة  والمحامين  والق�شاة  العاّمين 

العنا�شر المختلفة في قطاع العدالة، في الوقت المنا�شب، مهّم جداً في هذا ال�شدد. كما اإّن عنا�شر اإنفاذ القانون 

ة ال�شرطة – تمّثل روابط اأ�شا�شّية بين قطاع العدالة والمجتمع. فحين يكون دور ال�شرطة موثوقًا، بالن�شبة  - خا�شّ

فين. على النقي�ص 
ّ
للمجتمع، فاإّن هذا يزيد من احتمالّية قدرتها على الو�شول اإلى المعلومات المتعّلقة بالمتطر

حالة  في  كما  طويلة،  لفترات  ال�شكان  وبين  القانون  اإنفاذ  �شلطات  بين  الكراهية  درجة  ترتفع  حين  ذلك،  من 

العراق واأفغان�شتان وكينيا، فاإّن قنوات المعلومات هذه �شتتعّطل، ويمكن اأحيانًا اأن يتّم التالعب بها لتعمل بطرق 

اإنتاج التطرف.  اأن ُي�شاهموا في  معاك�شة. هكذا، فاإّن الفاعلين الذين ل يلتزمون بمعايير �شيادة القانون يمكن 

هناك تجارب �شلبية توؤدي اإلى تاآكل �شرعية موؤ�ش�شات العدالة وتوليد المظالم التي يمكن اأن ت�شهم في تطرف. ومن 

الأمثلة على ذلك وح�شية ال�شرطة، والعتقالت دون تهمة، وا�شتهداف الأقليات، واإ�شدار الأحكام العقابية. فكما 

فًا للعمليات الع�شكرية الأمريكية هو ما ح�شل �شجن اأبو غريب، فكذلك ا�شتخدمت 
ّ
كان المثال الأبرز والأكثر تطر

See e.g. <http://freespeechdebate.com/en/2014/03/how-to-make-counter-speech-sexy-on-combating-online-hate-speech-and-  
596

extremism/>
Stromseth (n 17) 60 
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حركة ال�شباب لقطات من م�شايقة ال�شرطة لم�شلمي كينيا، و�شور من العتقالت التع�شفية والعتقالت والقتل 

خارج نطاق القانون للم�شلمين الكينيين وال�شوماليين، �شمن جهودها في الدعاية والتجنيد. وبالمثل، حاولت 

داع�ص تجنيد الم�شلمين الأميركيين غير الرا�شين عن وح�شية ال�شرطة والتمييز العن�شري في �شياق اأعمال ال�شغب 

التي ح�شلت موؤّخراً في بالتيمور.

]ال�شجن[ ، بما في ذلك  اأبو غريب  “ما �شاهدته على قناة الجزيرة... عن تعذيب النا�ص في 
.
الن�شاء ... جعلني غا�شبًا. لقد عبر الأميركيون 20 األف كيلومتر لقتل اإخواننا هنا”598

في نهاية المطاف، يجب اأن تمتلك الدول اأنظمة ق�شائّية قائمة على العدالة الجنائية لمالحقة المتورطين في 

القانونية،  وال�شلوكيات  الأفعال  القانوني  الإطار  ُيحدد  اأن  ويجب  بالتطرف.  المرتبطة  الم�شروعة  غير  الأن�شطة 

بو�شوح، وفق مبادئ حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واأن ُيحدد الأن�شطة غير الم�شروعة. كما يجب اأن يكون 

الإجراءات  اإجرامية،  اأعماًل  ترتكب  التي  الجماعات  اإلى  بالإ�شافة  واأن يغطي  الكفاية،  بما فيه  وا�شعًا  القانون 

التي تدعم تخطيط وت�شهيل اأو تمويل هذه الأعمال، وتوفر مالذات اآمنة لها. واأخيراً، يجب اأن ين�ص الت�شريع على 

اأ�شا�ص قانوني لت�شليم المجرمين والتعاون بين اأجهزة اإنفاذ القانون. كما يجب اأن يتلّقى اأع�شاء النيابة العامة 

والمّدعون العاّمون والق�شاة تدريبًا مخ�ش�شًا على الآليات المو�شوعة لحماية الخ�شو�شّية و�شالمة ال�شحايا، 

والمخبرين وعائالت المتهمين.

العالقة بين التطرف والجريمة المنظمة

تمّول الجماعات المتطرفة نف�شها وعملّياتها من خالل الأن�شطة الإجرامية ب�شكل اأ�شا�شي، بما في ذلك ال�شتيالء 

على موارد الدولة )ال�شناعات ال�شتخراجية، وحقول النفط، والإنتاج الزراعي( والبتزاز )ال�شرائب والجبايات، 

المجموعات  تكتفي  ل  والأ�شلحة(.  المخدرات   ( الم�شروع  غير  والتجار  الب�شر  وتهريب  الأموال  وغ�شيل  الفدية(، 

ع من نمّوه. تطّور الجماعات المتطرفة الأدوات التي 
ّ
المتطرفة بالعتماد على القت�شاد الإجرامي، بل اإّنها ُت�شر

يعتمد على الن�شاط الإجرامي، وت�شتخدم الحجج الأيدولوجية لإخفاء الطبيعة الإجرامية لأن�شطتها، التي يحركها 

دافع الربح. ومن المرجح اأن تت�شبب ال�شغوط القت�شادّية في المنطقة في ت�شخيم هذه الأخطار الكامنة، واأن 

ُت�شاهم في �شعود كلٍّ من الجريمة وال�شبكات المتطرفة.

لقد باتت الطبيعة المتكاملة والمتنامية لهذه الظاهرة ملحوظة ومعروفة على نطاق وا�شع. فال�شبكات الإجرامية 

الحديثة تعتمد على تو�شيع الروابط بين الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة، بهدف ح�شد الأموال وت�شهيل 

قدرة هذه المجموعات على القيام بالأعمال الإرهابية. وت�شتفيد هذه ال�شبكات من عالم الجريمة ال�شفلي العابر 

للحدود، والذي ُيمكن، داخله، اأن يتوّحد الفاعلون من ذوي المهارات والخبرات المختلفة معًا على اأ�شا�ص الم�شروع. 

فة كثيراً على ال�شبكات الإجرامية الكبيرة )التي يمكن اأن ت�شتهدف ب�شهولة اأكبر 
ّ
ل تعتمد هذه المجموعات المتطر

من قوات فر�ص القانون(، في حين اأّن هذه المجموعات ُيمكن اأن تتوا�شل وتخطط ب�شهولة اأكبر، وفي بيئة اآمنة 

ن�شبيًا، مما يجعلها جذابة ب�شكل خا�ص للكيانات متطرفة.

اأ�شا�شًا في بيئات ُتعاني من �شعف  ازدهر هذا التكامل والعتماد المتبادل بين الجريمة المنظمة والمتطرفين 

ال�شبكات المالية والتجارية. اإّن تقييد هذه الأن�شطة والق�شاء عليها يتطلب اتباع مقاربة ذات �شّقين؛ ويعتمد كال 

التي يجب  الطاقة  وا�شتك�شاف  المحلية، ور�شد  المراقبة  اأوًل،  العدالة.  الفاعلة وموؤ�ش�شات  الجهات  ال�شّقين على 

اإطار ت�شريعي المنا�شب، واآليات لدعم مكافحة الف�شاد، واإدارة الحدود و  بذلك في كّل مكان. وي�شمل هذا و�شع 

M Bin Hassan Rabih, cited in A Hashim, Insurgency and counter-insurgency in Iraq (2006) 144 
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الجمارك )بما في ذلك مراقبة الحاويات(، بالإ�شافة اإلى تاأ�شي�ص اإطار عمل للتحقيق ومالحقة الجريمة المنظمة. 

للحدود  العابر  الم�شتوى  ا�شتكمال قدراتها على  اإلى  القانون  الأمامّية من قوات تطبيق  الخطوط  ثانيًا، تحتاج 

لر�شد التجاهات، والمراقبة، وبناء وتقديم القدرات التقنية، وجمع وتبادل المعلومات ال�شتخبارية الجنائية. 

 �شرورّي 
ٌ
اأمر اإلى الأنظمة المالية والتجارية الدولية  اإّن الإجراءات القانونية لمنع الجماعات من الو�شول  كما 

ة اأخرى، يتطّلب تحقيق ذلك تعاونًا قانونيًا عابراً للحدود.
ّ
اأي�شًا؛ ومر

�سمانات ومراقبة وتوازنات لمنع ظهور دوافع جديدة للتطرف

الالزمة  ال�شالحيات  الدولة  تمتلك  اأن  يتطّلب  للعدالة،  المتطرفة  الأعمال  ومرتكبي  مخططي  وتقديم  منع  اإّن 

اإغفال الحقوق الفردية،  اأن تتّم موازنة ذلك دول  لإجراءات المراقبة، وجمع الأدلة واعتقال الم�شتبه بهم. يجب 

من  قانوني.  باإطار  بو�شوح  محددة  قاعدة  داخل  المّتبعة  والتحقيقات  القانونية  الإجراءات  تحديد  عبر  وذلك 

الناحية النظرية، يتم قبول مثل هذا التوازن على نطاق وا�شع. في الممار�شة العملية، فاإّن الخط الفا�شل بين منع 

اأوقات التهديد والخطر.  اأن يكون غير وا�شح، خا�شة في  اإلغاء حقوق الم�شتبه بهم يمكن  اأعمال التطرف وبين 

الأمثلة ت�شمل:

• قوانين ال�شتخبارات والمراقبة التي تلغي الحق في الخ�شو�شية
• القوانين التي تاأثر على حرية التعبير

• القيود المفرو�شة على المنظمات ال�شيا�شية، والتي تنتق�ص من الحّق بتكوين الجمعيات
اإثنّية معينة • البروتوكولت، مثل التفتي�ص النتقائي، التي توؤثر �شلبًا على جماعات 

• الت�شريع  باأثر رجعي
• القوانين التي ت�شمح بالعتقال اأو الحتجاز لأجل غير م�شمى مع حقوق محدودة للمراجعة الق�شائية اإذا كان 

هناك �شبهة ب�شلوع المتهم باأن�شطة الإرهاب

دون وجود ال�شمانات والرقابة القانونّية، فاإّن الإجراءات التي تتجاوز القانون على الم�شتويين الوطني والدولي 

يمكن اأن تحدث. اإّن انتهاكات حقوق الإن�شان �شد المعتقلين في �شجن اأبو غريب في العراق واأفغان�شتان وخليج 

غوانتانامو قد برزت كجزء من ممار�شة الوليات المتحدة للت�شليم ال�شتثنائي ]ت�شليم المعتقلين بتهم الإرهاب 

المعروف على  الإن�شان ت�شمل الحتجاز دون محاكمات والتعذيب[،  انتهاكات لحقوق  ُتمار�ص  اأخرى  اإلى دول 

نطاق وا�شع. ومن الأمثلة الأخرى قانون مكافحة الإرهاب في تون�ص )2003(، والذي تم ا�شتخدامه �شد الآلف 

من النا�ص خالل فترة حكم زين العابدين بن علي في انتهاك لحقوق الدفاع الأ�شا�شية. حكم ق�شاة م�شر على 

المئات من النا�ص - معظمهم من اأع�شاء جماعة الإخوان الم�شلمين - بالإعدام في جل�شة واحدة. واقتراح رئي�ص 

من  الجن�شية  ل�شحب  الوزارية  التقديرية  ال�شلطة  ا�شتخدام  موؤخراً،  ا�شتقال  الذي  اأبوت،  توني  الأ�شترالي  الوزراء 

الحالت،  اإدانة. في كّل من هذه  اأو  اإرهاب دون محاكمة  باأن�شطة  ي�شتبه في قيامهم  الذين  الجن�شية  مزدوجي 

كانت المراقبة على ال�شلطة التنفيذية والإدارية التي تقدمها �شيادة القانون والمراجعة الق�شائية اأمراً حا�شمًا، 

�شواء لمنع التجاوزات في المقام الأول )كما في المثال الأ�شترالي( ولف�شح الممار�شات غير القانونية )كما في 

اأن ي�شعوا قوانين تت�شم بالمرونة الكافية  المثال الوليات المتحدة(. باخت�شار، يجب على وا�شعي ال�شيا�شات 

لتكون فعالة، واأن ت�شمل، في الآن ذاته، ال�شوابط الكافية للحماية والوقاية من خطر التعر�ص لالإ�شاءة. في الحد 

الأدنى، يجب اأن تكون جميع الإجراءات قائمة على اأ�شا�ص قانوني وخا�شعة للمراجعة، واأل توؤثر على المبادئ 

القانونية الأ�شا�شية مثل افترا�ص البراءة، والحماية �شد تجريم الذات، والحّق في المحاكمة العادلة والمراجعة 

باإنفاذ  المكلفين  الموظفين  ومراقبة  والمحا�شبة  للم�شاءلة  اآليات  وجود  من  بّد  ل  واأخيراً،  والدفاع.  الق�شائية 
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القانون، وخا�شة فيما يتعلق ب�شّحة الأدلة الُمقّدمة.

باخت�شار، فقد �شكلت ال�شلفية الجهادية لغزاً. فتكتيكاتهم، واأهدافهم و “قواعد اللعبة” بالتالي، لي�شت مفهومة 

جيداًـ وهذا ما يف�شر اإلى حد ما �شعف فعالية جهود ال�شتجابة حتى الآن. هناك اإجماع على اأّن معالجة دوافع 

العدالة  الدوافع الحرمان من  الع�شكرية. وت�شمل هذه  القوة  اأكثر فعالّية من ممار�شة  الت�شدد والتطرف قد تكون 

القانون  تطبيق  قوات  لعنا�شر  وا�شح  دور  وغياب  الفر�ص،  في  الم�شاواة  وعدم  الف�شاد  وانت�شار  الجتماعية، 

واإجراءاتها. اإّن منع مظاهر التطرف العنيف يتطلب اأي�شًا اأدوات ومنهجيات جديدة. وت�شمل هذه الآليات ت�شهيل 

لتحديد  قانون  اإلى  الم�شتندة  الأنظمة  و�شيادة  العدالة،  برامج  في  الفاعلة  الجهات  جميع  بين  الفعال  التعاون 

الأ�شخا�ص المتورطين في اأعمال ترتبط بالتطرف. واأخيراً، منح م�شاحة من ال�شرعية لالإ�شالم ال�شيا�شي المعتدل. 

ولن يكون هذا ممكنًا اإل في بيئة تخ�شع جميع اأجهزة الحكم فيها ل�شيادة القانون، وتتحقق فيها �شمانات لمنع 

التعدي على الحقوق، و�شمان الحريات الأ�شا�شية. في هذا ال�شياق، فاإّن هدف التنمية الم�شتدامة ال�شاد�ص ع�شر ل 

بّد اأن ُيترجم اإلى تعزيز قطاع العدالة لدعم الحكم الر�شيد، واإلى بناء قانوني للتعامل مع الجريمة المنظمة العابرة 

للحدود الوطنية، ودعم المجتمع ال�شامل الذي ُيوّفر م�شاحة �شيا�شية لالإ�شالم ال�شيا�شي ال�شلمي.

العدالة والنمو القت�سادي الم�ستدام

القطاع  نمو  والريعية وتوقف  والبطالة  بالعجز  اإفريقيا مرتبطة  اآ�شيا و�شمال  اقت�شادات منطقة غرب  اأ�شبحت 

اأعلى معدلت  اأي�شًا، والتي تتمتع بمعّدلت ُتعتبر من  المنتجة للنفط في المنطقة  اإّن القت�شادات  الخا�ص. بل 

ورفع  اأ�شواقها،  لتنويع  ال�شخمة  اإيراداتها  توجيه  في  تعاني من �شعوبة  العالم،  في  الإجمالي  المحلي  الناتج 

م�شتويات المعي�شة والتعامل مع �شعف الأمن الغذائي والمائي فيها. وتتميز المنطقة اأي�شا بوجود تفاوت عالي: 

في عام 2013، بلغ ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 93714 دولر للفرد مقارنة بناتج 

محّلي اإجمالي �شئيل يبلغ 1473 دولر للفرد في اليمن. قبل درا�شة ما هي ال�شيا�شات التي ُيمكن العمل عليها 

اأكثر ا�شتدامة، ودور القانون والموؤ�ش�شات القانونية في هذه العملية، فاإّن  لت�شهيل انطالق التنمية القت�شادية 

 �شرورّي.
ٌ
ا�شتعرا�ص اقت�شادات دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا يتطلب وتفّح�شها بتمّعن اأمر

اقت�سادات منطقة غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا

وتون�ص  والمغرب  ولبنان  والأردن  مثل م�شر  العمالة  وفيرة  الموارد  فقيرة  القت�شادات  الأولى هي  المجموعة 

ا�شتيراد  الدول لديها موارد طبيعية �شعيفة، وبالتالي فاإّنها تعتمد على  وجيبوتي وموريتانيا وفل�شطين. هذه 

النفط والغاز، وفي بع�ص الحالت على ا�شتيراد الغذاء والماء. وعلى الرغم من وجود قوى عاملة محلية كبيرة، 

ط الأدنى. يبلغ الناتج المحلي 
ّ
فغالبًا ما يتم ت�شنيف هذه القت�شادات باعتبارها �شمن الدول ذات الدخل المتو�ش

. في حين بلغت 
599

الإجمالي للفرد في م�شر 3314 دولر، و5214 دولر في الأردن و 9928 دولر في لبنان

ن�شبة ال�شكان الذين يعي�شون تحت خط الفقر، في مرحلة ما خالل العام،  26 في المئة في م�شر و 14 في المئة  

. اإّن �شعف الن�شاط القت�شادي يعني عدم وجود فر�ص كافية للتوظيف 
600

في الأردن، و 28 في المئة في لبنان

جميع القادرين والم�شتعّدين للعمل. واإحدى النتائج المترّتبة على ذلك، هي هجرة ال�شباب والقادرين على العمل 

من ذوي المهارة، من �شوق العمل العاجز على ا�شتيعابهم، اإلى الغرب واإلى دول الخليج المنتجة للنفط. ووفقا 

figures 2013 
599

The World Bank, World Development Indicators < http://data.worldbank.org/country/mauritania> at 6 August 2015 
600
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لتقرير  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( في عام 2014، فاإّن “هجرة الأدمغة العربية” تزداد �شوءاً، من 

.
601

خ�شارة حوالى 10-15 في المئة من القوى العاملة في عام 2012، اإلى 20-25 في المئة

الكويت، عمان، قطر،  البحرين،  للعمالة، مثل  الغنّية بالموارد، والم�شتوردة  القت�شادات  الثانية هي  المجموعة 

المملكة العربية ال�شعودية، والإمارات العربية المتحدة. في عام 2012، �شّكلت دول مجل�ص التعاون الخليجي ما 

ن�شبته 60 في المئة من مجمل الن�شاط القت�شادي في منطقة ال�شرق الأو�شط،  وامتلكت �شناديق ثروة �شيادية 

تقدر باأكثر من 1.7 تريليون دولر. وفي حين تمار�ص هذه الدول نفوذاً اقت�شاديًا و�شيا�شيًا كبيراً في المنطقة، 

فاإن �شكانها الأ�شليين قليلون، ومن ثّم فاإّنها توظف اأعداداً كبيرة من العمالة الوافدة. 90 في المئة من القوى 

العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على �شبيل المثال، من العمال المهاجرين، �شواء في مجالت العمل 

 البطالة، فاإّن م�شاركة القوى 
ّ
. وعلى الرغم من انخفا�ص اإجمالي

602
الدنيا اأو المجالت التي تتطّلب مهارات عالية

.
603

العاملة المحلية محدوٌد، كما اإّن توظيف المواطنين المتعلمين ال�شغار ل يزال بمعّدلت منخف�شة للغاية

“لعنة  بـ  اأو ما ي�شمى  الموارد،  الإفراط في العتماد على  الدول هو  اأمام هذه  الرئي�شي  التحدي القت�شادي  اإّن 

النفط”. فالعتماد على المنتجات الهيدروكربونية ي�شبب ارتفاع قيمة العمالت المحلية، مما يجعل ال�شادرات 

ال�شادرات  نمو  ذلك  ُيعيق   .
604

المحلية( العملة  حيث  من  اأقل  المال  )وك�شب  المناف�شة  على  قادرة  غير  الأخرى 

كثيفة العمالة، كما ُيعيق القدرة على النمو ال�شريع والتقدم التكنولوجي. وعلى الرغم من هذا، حققت دول مجل�ص 

 .
605

المالية للموارد  العالم  المالية كاأكبر مورد �شافي في  الموارد  الخليجي فوائ�ص غير م�شبوقة من  التعاون 

ثروة الخليج، التي تتدفق عبر كّل من الحكومات وال�شركات الخا�شة، ا�شتثمرت في م�شاريع التنمية على حد �شواء 

في الداخل والخارج، بما في ذلك تجديد مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، و 90 مليار دولر في برنامج 

تعليم مجل�ص التعاون الخليجي. وقد اأثبتت هذه الدول اأنه يمكن للريع النفطي، في بع�ص الأوقات، وتحت ظروف 

 .
606

معينة، اأن ُي�شاهم في  توليد الن�شاط القت�شادي الإنتاجي

على المدى الطويل، فمن الم�شتبعد اأن ت�شتمر فوائد النفط في تغطية التكاليف. فالريعية ل تتفق، بالعموم، مع 

المطاف تهديداً وجوديا. وعالوة على  �شي�شبح في نهاية  الموارد  اأمن  انعدام  فاإّن  ثّم  ال�شيا�شية، ومن  المرونة 

ذلك، فاإّن من الم�شتحيل تجاهل اأن عائدات النفط لم تترجم اإلى مكت�شبات في التنمية الب�شرية. وعلى الرغم من 

تمتعها بم�شتويات عالية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بح�شب منظمة التعاون القت�شادي والتنمية، 

. هذا التناق�ص، غير 
607

فاإّن دول مجل�ص التعاون الخليجي ل تزال متاأّخرة في موؤ�شرات التنمية الأخرى المهّمة

الطبيعي، بين الرفاهية المادية والتنمية الب�شرية يك�شف حدود نموذج دولة الرفاه الريعية. في نهاية المطاف 

، �شوف تحتاج ال�شتثمارات اإلى البتعاد عن قطاعات التجارة بالتجزئة والعقارات والخدمات واأن تنتقل اإلى 

القطاعات التي تولد الن�شاط القت�شادي ذا القيمة الم�شافة، ومن ثّم فال بّد من انتهاج �شكل اأكثر �شمولّية ومرونة 

من الحكم، وزيادة اإنتاجية ونمو القوى العاملة المحلية.

المجموعة الأخيرة هي القت�شادات التي تتمّتع بوفرة في الأيدي العاملة، وغنى بالموارد الطبيعية مثل الجزائر 

والعراق و�شوريا واليمن. هذه البلدان، وعلى الرغم من امتالكها احتياطيات من الوقود الأحفوري، وكثافة في 

R James, ‘Arab ‘brain drain’ accelerates after Arab Spring: UN’, Middle East Eye, 8 May 2015 
601

(F Malit and A Youha, ‘Labor Migration in the United Arab Emirates: Challenges and Responses’, Migration Policy (2013 
602

 S Salacanin, ‘GCC Sovereign Wealth Funds Manage over US$ 1.7 trillion’, Qatar BQ Magazine (Doha), December 9th, 2014; see also A  
603

(Sullivan, M Rey, and J Mendez, ‘Opportunities and Challenges in the MENA Region’, OECD (2014
Collier (n 2) 39-40 

604

 ibid 121, 162 ; see also M Hvidt ‘Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends’, Kuwait Program on Development, 605

(Governance, and Globalization in the Gulf States, London School of Economics (2013
GCC to spend $150 billion on education reform,’ AlBawaba News, 14 July 2014’ 606

 على �شبيل المثال، بينما تحوز قطر على الترتيب الثاني في اإجمالي الناتج المحّلي للفرد، فاإّنها ل تزال في المرتبة 36 في موؤ�ّشرات التنمية الب�شرّية )2013(.
607
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 .
608

الأيدي العاملة، ُتمّثل در�شًا قا�شيًا لكيفية �شقوط الإمكانات القت�شادية الهائلة في المنطقة �شحية لل�شراع

بين  الحقيقي  النمو  فبلغ متو�شط  لالإعجاب.  العقد قبل عام 2011 مثيراً  ال�شوري في  القت�شادي  الأداء  اعتبر 

عامي 2000-2010 نحو 4.5 في المئة، بن�شب ت�شخم اأقّل من 5 في المئة، و�شمح الميزان الخارجي الإيجابي 

. في حين، ُيقدر اليوم باأن القت�شاد ال�شوري قد انخف�ص 
609

بمراكمة 18.2 مليار دولر من الحتياطيات الدولية

اإلى الن�شف. بالمثل، فاإّن اليمن ُتمّثل نموذجًا وا�شحًا اأي�شًا، وعندما اجتاح ال�شراع المنطقة عام 2011، تراجع 

. وكذلك الأمر في العراق؛ 
610

اإلى الركود مع انكما�ص الناتج المحلي الإجمالي بن�شبة 12.7في المئة القت�شاد 

فمع تعّطل الحكم الر�شيد وتزايد ال�شطراب المدني و�شعود داع�ص انكم�ص القت�شاد بن�شبة 2.7 في المئة في عام 

. وحتى الجزائر، عمالق النفط الذي غالبا ما يتم ن�شيانه في المنطقة، لم يتمكن من الهروب من 
611

2014 وحده

حالة عدم ال�شتقرار في المنطقة، لتنفيذ الإ�شالحات البنيوّية الالزمة. �شتحتاج هذه البلدان ل�شتثمارات اأجنبية 

اأن يعود ال�شتقرار، واأن تتّم معالجة  اإيجابية. وليح�شل ذلك بفعالّية، يجب  اأكثر  كبيرة لو�شعها على م�شارات 

م�شاكل �شعف الفر�ص، واأن يتّم تعزيز الحكم الر�شيد.

رابط �سعف النمو

. هذه الم�شارات �شياقية ومعقدة، 
612

توؤّكد الأدبيات القت�شادية على وجود اأكثر من طريق للتنمية القت�شادية

فهي تعمل بدوافع تتفاعل، بطرق ل يفهمها حتى خبراء التنمية ب�شكل كامل. على اأّن بع�ص العوامل تبقى وا�شحة، 

. وهذا اأمر مهم 
613

كالجغرافيا وحجم الدولة ووجود اأو غياب ال�شراع، وهي عوامل مهّمة في التنمية القت�شادية

في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، حيث اإّن �شعف القطاعات يتبع للقاعدة اأكثر من كونه ا�شتثناًء.

اإذا كانت الم�شاألة تتعّلق بالموؤ�ش�شات، فاإن ال�شوؤال المطروح هو اإلى اأّي مدى تمتلك هذه الموؤ�ش�شات طابعًا قانونيًا؟ 

خل�ص تفح�ص كينيث دام للبلدان مرتفعة الدخل اإلى اأنه وفي حين اأن موؤ�ش�شات �شيادة القانون لي�شت �شرورية 

�شّهل ظهور  ال�شابع ع�شر،  القرن  اإنجلترا  اأنه وفي  بالنمو. ويو�شح  ذات �شلة  فاإنها كانت  القت�شادي،  للن�شاط 

�شيادة القانون، ب�شكل غير م�شبوق، نمّو الناتج المحلي الإجمالي للفرد من خالل حماية حقوق الملكية الخا�شة، 

. اإلى حد كبير، فاإّن هذه العالقة ل تزال �شالحة اليوم. فتوّفر 
614

واإدخال القيود التنفيذية و�شهولة تنفيذ العقود

قواعد قانونّية للحماية، وموؤ�ش�شات القانونية لفر�ص وحماية حقوق الملكية الخا�شة هي عوامل اأ�شا�شية للنمو. 

ة للثروة، و�شيميلون اإلى 
ّ
دون �شمانات، فاإّن اأ�شحاب الحقوق �شي�شبحون اأقّل مياًل لال�شتثمار في الملكّيات المدر

ا�شتخدام الُملكّيات بطرق غير منتجة. ينطبق هذا ب�شفة خا�شة على دول مثل اإيران و�شوريا وليبيا حيث تعي�ص 

.
615

البالد حالة من عدم اليقين على الم�شتوى القانوني

اأّي درجة تطّبق  واإلى  الخا�شة  الملكية  القانون حقوق  اأّي درجة يحمي  اإلى   )PRI( الملكية  يقي�ص موؤ�شر حقوق 

الحكومة هذه القوانين )كلما اقتربت الدرجة اإلى 100 كلما كان ذلك يعني حماية اأف�شل لحقوق الملكّية(. كما 

ال�شلطة  داخل  ف�شاد  ووجود  الق�شاء،  ا�شتقالل  مدى  وُيقّيم  الخا�شة،  الملكيات  م�شادرة  احتمال  الموؤ�شر  ُيقّيم 

. ح�شلت المجموعة المذكورة اأعاله من الدول )اإيران، 
616

الق�شائية، وقدرة الأفراد وال�شركات على تنفيذ العقود

M Khan and S Milbert, ‘Syria’s economic glory days are gone’, The Atlantic Council, April 3 2014. <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ 
608

menasource/syria-s-economic-glory-days-are-gone> accessed 8 August 2015
M Lobel, ‘Syria’s economy cut in half by conflict’, BBC News, 23 June 2015 

609

The World Bank, ‘Country Overview: Yemen’ <http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview> at 11 August 2015 
610

Iraq’s economy: an empty chest’, The Economist, 21 March 2015’ 611

K Dam (citing Rodrick) The Law-Growth Nexus: The Rule of Law and Economic Development, Brookings Institution Press (2006), 3 
612

 الم�شدر نف�شه، �ص 1، 18-14، 61-56، 224-223.
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 الم�شدر نف�شه، �ص 72-71، 85.
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 الم�شدر نف�شه، �ص 93-72، 135. 
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�شوريا، وليبيا( على درجة من 10 من 100، في حين لم تح�شل الدول الأكثر ا�شتقراراً �شيا�شيًا، مثل تون�ص وم�شر 

ولبنان، �شوى على درجات تتراوح بين 20اإلى 40. اإّن �شعف حماية حقوق الملكية يت�شبب بال�شحب القت�شادي 

لهذه الممتلكات التي ل يمكن رهنها، مما يحّد من ال�شتثمار )وبالتالي الإنتاجية( و�شعف احتمالّية اأن يتحّول 

يوؤّدي �شعف  الح�شرية، حيث  المناطق  ذاته في  الأمر  لها. وينطبق  اإلى ماّلكين  والعقارات  الأرا�شي  م�شتعملو 

الملكية فقط في قوانين  العثور على قّوة حقوق  اأ�شار دام، لم يتم  . ولكن، كما 
617

اإلى �شعف ال�شتثمار الملكّية 

التمليك؛ فمدى فعالّية نظام ال�شجاّلت وطبيعة اأنظمة وقواعد ا�شتخدام الأرا�شي والقواعد التي تحدد الو�شول اإلى 

.
618

الئتمان، كّلها �شمات �شرورية في الطريق نحو النمو

ة واأ�شواق المال هي عنا�شر اأ�شا�شية في الن�شاط القت�شادي الوا�شع.  وبالمثل، فاإن قّوى قطاع ال�شركات الخا�شّ

يميل التطور المالي لتحفيز النمو والحّد من التفاوت وانعدام الم�شاواة، التي ُيمكن اأن تق�شى على الآثار الإيجابية 

لت�شهيل  لي�شت كافية وحدها  الثقة  فاإّن  الملكية،  بالن�شبة لحقوق  الحال  الفقر. ولكن، كما هو  والحّد من  للنمو 

من  الم�شالح،  اأ�شحاب  لحماية  بفعالّية،  تطبيقها  ُيمكن  قوانين،  اإلى  ة 
ّ
ما�ش حاجة  هناك  المالية.  المعامالت 

. هكذا يلعب القانون دوراً اأ�شا�شيا في تطوير القطاع 
619

الأقلّيات، من الإجراءات المفتر�شة وت�شفية ال�شتثمارات

. ويت�شح ذلك في دول مثل ليبيا 
620

المالي، ل �شيما قوانين الئتمان والإفال�ص، والأداء الق�شائي وكفاءة التنفيذ

. ونتيجة لذلك، 
621

والعراق واليمن و�شوريا، حيث يمّثل ا�شترداد الديون اإ�شكالية طويلة، حتى قبل النزاعات الأخيرة

فاإّن القترا�ص بات �شعيفًا وبمعّدلت فائدة مرتفعة، وهو ما يرفع من ال�شمانات البنكّية المطلوبة وي�شعف 

.
622

ال�شتثمار

اأم الموؤ�ش�شات القانونية هي العامل الرئي�شي لتحقيق التنمية؟ في الحقيقة فاإّن كالهما عامل  اإذاً، هل القواعد 

. غالبًا 
623

اأ�شا�شي، فالقواعد القانونية التي يمكن اأن تفر�شها الموؤ�ش�شات القانونية، فيما يبدو هي الأكثر اأهمّية

تكون عملّية تطبيق  اأو حين  الموؤ�ش�شات من �شعف وظيفي  تعاني  القواعد وحدها غير كافية عندما  تكون  ما 

اإطار قانوني وا�شح وفعال.  القانون خارج  الوقت نف�شه ل يمكن تنفيذ  واإ�شكالية، وفي  واإنفاذه ه�ّشة  القانون 

اإّن كفاءة الأداء الق�شائي اأمر بالغ الأهمية لتطوير الأعمال، حيث ل بد من اأن يتّم الف�شل في الخالفات وتنفيذ 

 ل بّد منه لحماية 
ٌ
الأحكام بهذا الخ�شو�ص ب�شهولة و�شرعة، وبتكلفة معقولة. وبالمثل، فاإّن ا�شتقالل الق�شاء اأمر

اأ�شحاب الم�شالح القت�شادية من الخ�شوع لم�شالح الدولة واإجراءاتها المفتر�شة. هناك بع�ص الأدلة التجريبية 

بين  وتربط  النمو،  وبين  الق�شاء  وا�شتقالل  الق�شائية  الكفاءة  وبين  المرتفع  الدخل  ذات  الدول  بين  تربط  التي 

ن الأ�شواق الئتمانّية وفر�ص القرو�ص وبين نمو الأعمال التجارية 
ّ
زيادة ال�شتثمار وجودة المحاكم، وبين تح�ش

المناف�شة  على  ت�شجع  ل  بها  الموثوق  وغير  والبطيئة  ال�شعيفة  المحاكم  فاإّن  ذلك،  من  العك�ص  على  المتنوعة. 

)التي  المعقدة  التجارّية  العقود  اإّن  الأجل، كما  القت�شادي طويل  التو�شع  تحّد من  فاإّنها  وبالتالي،  والبتكار، 

.
624

تعتبر �شرورية لتوليد البنية التحتية( هي اأقل جاذبية للم�شتثمرين
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الطريق نحو الم�ستقبل: �سيادة القانون كدافع للنمو

باخت�شار، توؤّكد الأدلة على اأهمية الموؤ�ش�شات القانونية في التنمية، ويبدو اأن النمو و�شيادة القانون ي�شيران  جنبا 

د اإ�شالح القوانين وتعزيز الموؤ�ش�شات القانونية كفيٌل بتن�شيط 
ّ
. ل يعني ذلك اأّن مجر

625
اإلى جنب في معظم الأحيان

والموؤ�ش�شات وحدها، بل هي مركب  الت�شريعات  لوجود  مبا�شراً  لي�شت مظهراً  القانون  �شيادة  اإّن  فاأوًل،   .
626

النمو

من المجتمع الأو�شع بما في ذلك تاريخه وعاداته واأعرافه الجتماعية. ثانيًا، اإّن وجود عالقة بين النمو ودولة 

الموؤ�ش�شات ل تثبت اأّن العالقة عالقة �شببّية مبا�شرة. اإذ يرى بع�ص العلماء باأّن الأمر العالقة لي�ص اأّن الموؤ�ش�شات 

هي ما يخلق النمو، ولكّن النمو والثروة هي ما ُيهّيئ الظروف الالزمة لتطوير موؤ�ش�شات قوية. وي�شت�شهد رودريك 

. في حين ترى 
627

بال�شين - التي �شهدت نمواً كبيراً في غياب �شيادة قوية لموؤ�ش�شات القانون - كمثال على ذلك

على   .
628

قوّية ال�شيا�شّية  القيادة  تكون  الموؤ�ش�شاتّية، حين  تقوية  اإلى  يوؤدي  القت�شادي  النمو  باأّن  اأخرى  نظرية 

الأرجح، فاإّن العالقة بين الموؤ�ش�شات القانونية والنمو، بالإ�شافة اإلى عدد من العوامل الأخرى، عالقة تعمل بطرق 

معقدة ومتبادلة التاأثير ولكنها ت�شكل مع بع�شها البع�ص، المهاد الالزم لرتفاع م�شتويات الدخل.

ماذا يعني هذا بالن�شبة للدول في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا من حيث الم�شارات المحتملة من اأجل نمو اأف�شل؟ من 

 �شرورّي لتحقيق م�شتويات اأكثر ات�شاقًا من التنمية القت�شادية 
ٌ
الوا�شح اأّن تعزيز موؤ�ش�شات �شيادة القانون اأمر

القت�شادّية.  الأ�شباب  على   تقت�شر  ل  التي  الأ�شباب،  من  لمجموعة  الم�شاواة؛  عدم  من  والحّد  الفقر  ومكافحة 

القوانين لي�ص طريقا مبا�شراً  اإ�شالح  القانوني عملية بطيئة، واأّن  التطور  اأّن هذا  اإلى  التاريخي  التحليل  وي�شير 

. فقد اأثبتت نقل النماذج القانونية اإلى مناطق اأخرى اأّن الت�شريعات وحدها، 
629

و�شهاًل يمكن التنبوؤ به في التنمية

. اإّن التغّيرات في القانون الأ�شا�شي نادراً ما توؤّدي اإلى تغيير في ال�شلوك في حالة عدم 
630

غير فعالة اإلى حد كبير

وجود تغيير مقابل في المعايير والقيم القانونية وتفعيل موؤ�ش�شات �شيادة القانون. ل يبدو اأّن ال�شتثمار في قدرة 

المحاكم والمحامين �شُيحدث فرقا، وي�شمل ذلك ال�شتثمار في تنظيم المحاكم واإدارة الدعاوى اإلكترونيًا، ودعم 

.
631

الميزانية )ول �شيما توفير رواتب كافية لردع الف�شاد( والتعليم القانوني

اأنه، على الرغم من الختالفات الوا�شحة في البنى والأداء القت�شادي لدول منطقة غرب  كما يجب العتراف 

اأّن النمو وال�شتقرار ال�شيا�شي مرتبطان  األ وهي حقيقة  اإفريقيا، فاإّن هناك �شمة م�شتركة بينهم،  اآ�شيا و�شمال 

ب�شكل وثيق. منذ عام 2011 فقط، كّلفت ال�شراعات وال�شطرابات في المنطقة نحو 170 مليار دولر من القدرات 

ي�شكل  القت�شادية  النتائج  ال�شتقرار على  ُكلفة عدم  فاإّن  الباحثين،   لبع�ص  بالن�شبة   .
632

الُمعّطلة القت�شادية 

تحديًا اأكبر من ال�شعف القت�شادي في حد ذاته. اإّن تكلفة ال�شراع، وميلها اإلى التاأثير واإعادة اإنتاج نف�شها في 

دول الجوار يعني اأّن ال�شالم على الم�شتوى الإقليمي لي�ص �شرورة اإن�شانية وح�شب، واإّنما هو �شرورة اقت�شادّية 

اأي�شًا. اإّن طرق ونماذج تعزيز ال�شتقرار مرتبطة ارتباطًا ع�شويا ب�شيادة القانون، وتح�شين التجارة الإقليمية، 

اإنفاذ الأحكام والعقود  اإّن ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر لن يكون ممكنًا دون القدرة على  وتوفير الئتمان، كما 

التجارّية، ودون وجود �شمانات قانونية واإمكانّية ا�شتئناف الأحكام بنزاهة.

 الم�شدر نف�شه، �ص 277-276.
625

 الم�شدر نف�شه، �ص 221، 231، 77-62.
626
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ّ
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الهدف ال�ساد�ص ع�سر للتنمية الم�ستدامة في العدالة: لماذا يجب اأخذه على محمل الجد؟

في عام 1762، اأّكد جان جاك رو�شو اأن العدالة في ظّل العقد الجتماعي لي�ص �شوى اإجبار النا�ص على الحرية. 

يبدو اأّن رو�شو كان يجادل في الواقع اأنه، من اأجل اأن ت�شود العدالة - والحياة الكريمة والحرية التي �شتترتب 

على ذلك– يجب على النا�ص اأن تجبر على هذه الحرية من خالل انتخاب ممثلين لهم، وهو الأمر الذي من �شاأنه 

اأن يخلق الموؤ�ش�شات للحفاظ على “حالة جيدة” تحت �شيادة القانون. وكانت تلك القوة ول تزال، هي قوة �شيادة 

القانون والعدالة.

لقد قّدم هذا الف�شل الأ�شا�ص لفهم التحديات التي تواجه منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا - ال�شراع المتكرر، 

الهدف 16  ح  – وهي تحّديات ترتبط بالعدالة. بقدر ما يو�شّ المتنامي للتطرف والركود القت�شادي  والتهديد 

اأكثر  وربما  جديدة  بطرق  التحديات  هذه  مع  للتعامل  فر�شًا  هناك  فاإّن  العدالة،  على  مبني  تنموّي  عمل  اإطار 

فعالية. ولكن الطريق اأمامنا لن تكون �شهلة. فتنفيذ الهدف 16 يتطلب �شجاعة، �شيا�شية واجتماعية، اأكبر من 

ال�شجاعة المطلوبة للبدء بالحوار الداخلي ال�شابق للتنفيذ. ف�شيكون على الأنظمة الحاكمة اأن تحت�شن م�شروعًا 

لتمكين المواطنين. من ال�شعب تحديد العدالة كّميًا، وبالتالي فاإّن من ال�شعب قيا�شها؛ ول �شّك باأّن التكاليف 

المرتبطة بالإ�شالحات �شوف تكون مرتفعة. ويجب اأن تتّم الموازنة المدرو�شة بين جميع هذه الخطوات وبين 

الخطوات ال�شرورّية الأخرى ، مثل عجز الأمن الغذائي وندرة المياه والبطالة واأزمة الالجئين المتزايدة. اإّن قائمة 

اأولويات �شعوب غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا طويلة، وهذا ما يجعل فهم العالقات الداخلّية بين العدالة وال�شراع 

والحماية والنمو مهمًا. كما ل بّد من التاأكيد على اأّن قيم العدالة - العدالة والم�شاواة والحماية - هي قيم كامنة 

في قلب التقاليد الإ�شالمية. يكفي اأن ينظر المرء اإلى المجتمعات المحلية في الأردن ولبنان وتركيا والعراق، التي 

د هذا المبداأ.
ّ
ت�شت�شيف في اأحدث موجة من الالجئين الفارين من ال�شراع، ليرى تج�ش

ثابتة.  اأولويات  تحديد  يتطّلب  المرجّوة  النتائج  اإلى  الو�شول  �شمان  فاإّن  للعدالة،  التخطيط  يبداأ  عندما  حتى 

فالعدالة الجتماعية لي�شت �شيئا نقاتل من اأجله، ثّم ينتهي الأمر؛ بل هي رحلة م�شتمرة تحتاج اإلى اهتمام وثيق 

و�شقل دائم. وعالوة على ذلك، فاإّن واجب بناء موؤ�ش�شات العدالة يتجاوز الحدود الوطنية، ويجب التعامل مع 

 الذي 
ّ
العدالة باعتبارها م�شوؤولية م�شتركة. ويجب اأي�شًا اأن يكون هناك بحث حثيث في نموذج العدالة المثالي

يجب تعزيزه. في دوائر التنمية، تّم التركيز دومًا على اإ�شالح موؤ�ش�شات الدولة. ولكّن دولة القانون، والموؤ�ش�شات 

التي تحافظ على القانون، لي�شت هي المحّل الوحيد، بال�شرورة، لتحقق للعدالة في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. 

فالحقيقة اأّن القانون القبلي والقانون العرفي، والنظم القانونية غير الر�شمية الأخرى هي �شالحة اأي�شًا بالن�شبة 

للكثيرين. ويجب التعامل مع هذا الواقع قبل اأن تّدعي اأّي من موؤ�ش�شات العدالة في اأي دولة اأّنها ال�شلطة الوحيدة 

وال�شرعية للحفاظ على القانون والنظام.

التنمية  ُتزاوج بين  باأن  رت 
ّ
اإفريقيا قد قر اآ�شيا و�شمال  ال�شاد�ص ع�شر بجدية، ف�شتكون دول غرب  الهدف  باأخذ 

العدالة تفوق تكاليف  الحرية والكرامة والعدالة الجتماعية، واأن فوائد تنفيذ هدف  ال�شاملة والم�شتدامة وبين 

ال�شراع،  ك�شر م�شيدة  في  جّداً  مهّم  العدالة  اإّن مو�شوع  العدالة.  ق�شايا  تجاهل  مع  الحالي  الو�شع  في  البقاء 

والق�شاء على تهديد التطرف العنيف، وتوفير الظروف الالزمة للنمو القت�شادي الثابت وال�شامل. اإذا كان الق�شاء 

على داع�ص وجبهة الن�شرة والقاعدة واأمثالهم مرهونًا بتحقيق هدف العدالة، اأفال ي�شتحق الأمر العناء؟ اإذا كان 

نعي�ص، دون قلق من فكرة احتمالّية اندلع ال�شراع فجاأة - كما هو الحال في �شوريا والعراق وليبيا – ُممكنًا 

بتحقيق هدف العدالة، األ ي�شتحّق الأمر التكاليف المترّتبة عليه؟ اإذا كان بناء اقت�شاد متنوع ونمو م�شتدام مرتبطًا 

بالعدالة، كيف يمكن لأّي �شخ�ص اأن ل يكون على م�شتوى التحدي لتطبيق الهدف 16 من التنمية الم�شتدامة في 

العدالة؟
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 P J Gleckler, P J Durack, R J Stouffer, G C Johnson and C E Forest, ‘Industrial-era global ocean heat uptake doubles in recent decades’, (2016), 633

Nature Climate Change, <doi:10.1038/nclimate2915> at 18 February 2016
DDPP, (2016), < http://deepdecarbonization.org/> at 18 February 2016 

634

World Bank, ‘Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must Be Avoided’, (2012), Washington, DC.: World Bank <https://  
635

openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11860> at 19 February 2016

الق�سم الثالث :

المياه والطاقة في البيئة الب�سرّية

عادل ال�صيد �صبار

طرحت مقّدمة هذا الكتاب اإطاراً للتكّيف المرن لمعالجة جملة من الق�شايا التي تتراوح من القت�شاد والمجتمع 

والأمن اإلى البيئة والمياه وال�شحة وال�شرف ال�شحي والطاقة وتغير المناخ. معًا، ت�شّكل هذه المجالت “البيئة 

الب�شرية”، والتي ترادف المحيط الحيوي باأكمله بالإ�شافة اإلى النظام البيئي. في �شياق منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

اإفريقيا، ل تزال البحوث في هذا ال�شدد �شعيفة، وهو ما ينعك�ص على عملّية �شنع ال�شيا�شات الوطنية. اإّن الهدف 

من الف�شول التالية هو اإظهار اأّن �شياغة �شيا�شات، مبنّية على الأدلة، تخفف من ا�شتهالك المياه والطاقة وتغير 

المناخ، له اآثار اإيجابية على الأمن والقت�شاد والمجتمع على نطاق وا�شع. والأ�شا�ص المنطقي لذلك هو اأن البيئة 

الب�شرية عابرة للحدود القومّية بطبيعتها. و من ثم، فاإّن التحدي يتمّثل في التغلب على النق�شام ال�شيا�شي على 

طول الحدود القومّية لمعالجة ق�شية م�شتركة في جوهرها. لكي يحدث ذلك، ينبغي تغليب التعاون الإقليمي مع 

الأنظمة والحلول الدولية على اأجندة الأعمال الوطنّية القطرّية المحدودة.

اإّن الق�شايا البيئية الأكثر اإلحاحًا في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا هي ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي 

ونق�ص الطاقة. يمكن القول باأّن جميع هذه الق�شايا هي نتيجة ل�شعف عملّية �شنع ال�شيا�شات واإدارة الموارد. 

ومجال الطاقة هو مثال على ذلك؛ الطاقة ال�شم�شية وفيرة وبال حدود و غير م�شتغلة حتى الآن في منطقة غرب 

باإنتاج  الحراري  الحتبا�ص  لظاهرة  ن�شمح  فاإننا  ال�شم�ص،  ا�شتغالل طاقة  من  بدًل  ولكن  اإفريقيا.  و�شمال  اآ�شيا 

ة في هذه الأج�شام المائّية،  طاقة زائدة، يتّم تخزين 90 في المئة منها في المحيطات. اإّن كمية الطاقة الممت�شّ

على مدى ال�شنوات الـ18 الما�شية )1997-2015(، ت�شاوي ما تّم امت�شا�شه خالل ال�شنوات المائة والثالثين 

تفجير  عن  المتوّلدة  الطاقة  ُيقابل  ما  وهو  زيتاجولز،   150 معقولة؛  غير  الكميات  )1865-1997(؛  ال�شابقة 

قنبلة هيرو�شيما كل ثانية لمدة 75 عامًا. وعالوة على ذلك، فاإّن وتيرة الزيادة في هذه العملية تخّف�ص قدرة 

المحيطات على امت�شا�ص الطاقة. وفي حين اأّن المحيطات في ال�شابق كانت هي ما ُينقذ الياب�شة من اآثار ظاهرة 

.
633

الحتبا�ص الحراري، فاإّن من المرجح اأن يتغير هذا

م�شادر  من  ذلك  ُيوّفره  بما  والحيوّية،  الأهمية  بالغ  اأمر  الكربون  باإزالة  يعرف  لما  م�شارات  على  العثور  اإّن 

اإزالة  اإفريقيا في م�شروع م�شارات  و�شمال  اآ�شيا  اأّي من دول غرب  ت�شارك  اأن ل  المقلق  للطاقة. ومن  م�شتدامة 

. وعالوة على ذلك، فاإن الطاقة 
635

، ل �شيما واأن المنطقة هي الأكثر عر�شة لآثار تغّير المناخ
634

الكربون العميق

الم�شتدامة قد باتت �شرورة ملّحة في ظّل و�شع الالجئين طويل الأمد، والذي ي�شغط، ب�شكل متزايد، على موارد 

الدول الم�شيفة. غالبًا ما تكون الحلول موؤقتة بطبيعتها، وهو مايوؤّدى اإلى حالت اقت�شادية واجتماعية وبيئية 

ل يمكن تحملها لكّل من الالجئين وال�شكان الم�شيفين. ومع ذلك، فاإّن ا�شتثمار 335 مليون، لمرة واحدة، في 

الطاقة  تكاليف  من  �شنويًا  دولراً  مليون   323 �شيوّفر  الطبخ  مواقد  وتح�شين  الأ�شا�شية  ال�شم�شية  الم�شابيح 
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. كما �شيقلل هذا ال�شتثمار من انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون ب�شكل ملحوظ، ف�شاًل عن فتح المجال 
636

لالجئين

ة للدخل، والتي كانت لُتنفق على جمع الكتلة الحيوية )كالحطب( لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
ّ
لالأن�شطة المدر

اإّن ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي التحديات الملحة على ذات القدر. في اليمن، على �شبيل المثال، يعاني 14 

الغذائي، و20 مليون طفل ل يح�شلون على  الأمن  انعدام  – من  البلد  �شكان  اأكثر من ن�شف  مليون �شخ�ص - 

المياه النظيفة وال�شرف ال�شحي.  لقد اأ�شبحت تعز “مدينة غير �شالحة لل�شكن” وفي جميع اأنحاء البلد، ُيعاني 

. بل اإّن ثّمة فر�شّية تقول باأّن �شنعاء قد ت�شبح اأول عا�شمة في العالم 
637

حوالي 3 مليون طفل من �شوء التغذية

تنفد منها المياه. وفي الوقت نف�شه، يحتاج اليمن اإلى وقف زراعة القات الم�شبب للجفاف - 45 في المئة من 

المياه ُت�شتخدم لزراعة القات، و45 في المئة ُت�شتخدم في الزراعة على نطاق �شغير، والتي ل ُت�شهم، اقت�شادّيًا، 

.
638

�شوى في 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

المياه �شنويًا بح�شب  الفرد من  اأّن ن�شيب  اإفريقيا. ففي حين  اآ�شيا و�شمال  والو�شع مماثل في بقية دول غرب 

، فاإّن منظمة ال�شحة العالمية تو�شي باأّن الحّد اأدنى من ن�شيب الفرد من المياه 
3
المتو�شط العالمي هو  6000 م

اإ�شرائيل  ،  وفي 
3
الأردن 134م ، وفي 

3
، وفي ليبيا 114م

3
الرقم هو 88م اليمن، فاإّن  . في 

3
�شنوّيًا هو 1000م

 من المياه �شنوّيًا، اأما في 
3
، ويح�شل الفرد في المملكة العربية ال�شعودية على 84م

3
، وفي فل�شطين 198م

3
233م

؛ على الرغم من اأّن الدول ذات الدخل المرتفع في الخليج يمكنها تحمل توفير متو�شط 
3
قطر فيح�شل على و28م

. عندما تقترن ندرة المياه هذه، مع الديناميكيات الجيو�شيا�شية، فاإّنها ُيمكن 
639

مياه اأكبر من و�شعها الحالي

. في نهاية المطاف، فاإّن البيئة 
640

اأن تقّو�ص ال�شتقرار المدني، كما راأينا في الأردن وم�شر ولبنان وقطاع غزة

اإلى �شياغة  اإننا بحاجة  والمجتمع.  الإن�شان  والطاقة مع حياة  والغذاء  الماء  التقاء  تت�شّكل من خالل  الب�شرّية 

�شيا�شات تعترف بهذا الواقع وتواجه هذه التوترات ككّل ع�شوي واحد.

يتكون هذا الق�شم من الكتاب من ف�شلين. يتعامل الأّول مع التنمية الم�شتدامة؛ وهو مفهوم مركزي في النقا�ص 

ال�شيا�شي، وحتى الآن ل يزال يفتقر اإلى تعريف وا�شح و�شامل. عالميًا، قد ل تكون هذه الق�شية هي الأكثر اأهمية، 

ولكّن تقديم تعريف يعك�ص واقع المجتمعات التي �شتطبق فيها التنمية الم�شتدامة اأمر بالغ الأهمية. عادًة ما يتّم 

تعريف التنمية الم�شتدامة على اأ�ش�ص مركزّية اأوروبّية، و�شمن حدود النموذج القت�شادي والبيئي والجتماعي 

ر، 
ّ
الراأ�شمالي، ومن ثّم فكثيراً ما ي�شعب مفهمة هذا المحتوى في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، وهو ما ُيف�ش

اأ�ش�ص  الم�شتدامة على  التنمية  الف�شل  ي�شرح هذا  المنطقة.  الم�شتدامة في  التنمية  تطبيق مبادئ  جزئيًا، �شعف 

اإ�شالمية ويبني نموذجًا با�شتخدام الفقه والمبادئ الفقهية الإ�شالمية. اإّن تنفيذ مثل هذا النموذج من اأجل التنمية 

الم�شتدامة قد يكون المفتاح لك�شب زخم حقيقي على الم�شتوى ال�شعبي، وبين وا�شعي ال�شيا�شات في الم�شتويات 

العليا اأي�شًا. واإذا اأردنا ردم الفجوة بين البحوث وبين ما يعرفه النا�ص، - وهو اأمر حتمي لل�شيا�شة ليكون لها 

تاأثير حقيقي – فاإّن هذا النموذج قد ُيحدث فرقًا.

اأن يت�شبب غيابهما في  ويركز الف�شل الثاني على م�شاألة المياه والغذاء، وطبيعة الترابط بينهما. وكيف يمكن 

المعاناة  من  مغلقة  دائرة  في  والغذاء؛  المياه  اأزمة  تفاقم  في  والنزوح  النزاع  يت�شبب  وكيف  والنزوح،  النزاع 

G Lahn and O Grafham, ‘Heat, Light and Power for Refugees: Saving Lives, Reducing Costs’, (2015-11-17), Chatham House, <https://www. 636

chathamhouse.org/publication/heat-light-and-power-refugees-saving-lives-reducing-costs> at 20 February 2016
Oxfam, ‘Hunger haunts millions across Yemen and Syria’, (2016-02-05), <http://www.oxfamamerica.org/explore/stories/hunger-haunts-  

637

millions-across-yemen-and-syria/> at 19 February 2016
IRIN, ‘Time running out for solution to water crisis’, (2012-08-13), <http://www.irinnews.org/analysis/2012/08/13/time-running-out-  

638

solution-water-crisis> at 15 February 2016
UN Water, ‘Key Water Indicator Portal’, <http://www.unwater.org/kwip> at 17 February 2016 

639

K LaFond and C Kozacek, ‘Infographic: Water and Security Hotspots 2016’, (2016-01-11), Circle of Blue, <http://www.circleofblue.org/  
640

waternews/2016/water-climate/infographic-water-and-security-hot-spots-2016/> at 18 February 2016
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اإّن هذه هي  الإن�شانية. وُيقّدم الف�شل مقاربة تربط هذه العنا�شر معًا وُتبرز طبيعة عالقتها ببع�شها البع�ص. 

الطريقة هي الأكثر فعالية لفهم ال�شراع واأ�شبابه، ونتائجه كما تظهر في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. اإّن 

الآثار ال�شيا�شية المترتبة على هذه المقاربة ُيمكن اأن تكون ثورّية. اليوم، فاإّن الق�شايا المتعلقة بالمياه والمواد 

التعامل مع  في  والخارجية  الدفاع  وزارتا  واحدة، في حين تخت�ّص  وزارة  م�شوؤولية  كّلها �شمن  تقع  الغذائية 

. على اأّن المقاربة التي تربط عنا�شر الأمن المائي والغذائي بال�شراع تعني الم�شوؤولية الم�شتركة اأمام 
641

ال�شراع

التحديات البيئية، لأن الماء، ل يمكن اأن ينظر اإليه بمعزل عن ق�شايا القت�شاد والطاقة و�شيا�شات الهجرة. اإّن 

اعتماد اإطار عمل التكّيف المرن يتطلب نموذج حكم، يمكن التعامل مع مختلف الق�شايا من عدة زوايا في وقت 

واحد.

 تختلف التق�شيمات الوزارّية واأ�شماء الوزارات من دولة اإلى اأخرى، ومن حكومة اإلى اأخرى، ولكن، بالمجمل، فاإّن هناك وزارة واحدة تخت�ّص بالم�شوؤوليات المتعّلقة بهذه الم�شاحة ال�شيا�شّية.
641
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 H Haberl, ‘The Global Socioeconomic Energetic Metabolism as a Sustainability Problem’ Energy 31, no. 1 SPEC. ISS (2006) 87–99; A Galli, 
642

 T Wiedmann, E Ercin, D Knoblauch, B Ewing, and S Giljum ‘Integrating Ecological, Carbon and Water Footprint into a ‘Footprint Family’ of
 Indicators: Definition and Role in Tracking Human Pressure on the Planet’ Ecological Indicators, The State of the Art in Ecological Footprint:

Theory and Applications (2012) 100–112
 ُتفهم العولمة باعتبارها عملّية من الترابط بين �شعوب العالم، ن�شاأت بفعل ال�شبكات العالمّية وتدّفق الأموال، والتجارة، وال�شلع، والتكنولوجيا، والأفكار، والإعالم والمعلومات، وراأ�ص المال الب�شري.
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من النظرية اإلى الممار�سة: نموذج التنمية الم�ستدامة القائمة 

على المبادئ الإ�سالمية

د. ليلى الرقيواق

�شوى  لم تحدث  الجوي  الغالف  الكبرى في  التغّيرات  فاإّن  �شنة،  األف  الأر�ص لأكثر من 200  الب�شر  �شكن  بينما 

في العقود ال�شتة الما�شية. وقد حدث ذلك باأ�شا�ص لأن المجتمعات قد انتقلت من العتماد على الكتلة الحيوية 

 .
، وهي ظاهرة غالبًا ما ي�شار اإليها با�شم “طفرة العولمة”643

642
)المواد الع�شوية المتجددة( اإلى الوقود الأحفوري

وتح�شين  الفقر  من  الحد  لها  واأتاحت  اقت�شادّيًا،  نمّواً  العالم  اأنحاء  جميع  في  للبلدان  الطفرة  هذه  اأتاحت  لقد 

. كما اإّنها اأّدت اإلى زيادة مّطردة في ن�شيب الفرد من الدخل واإلى انخفا�ص اأ�شعار ال�شلع 
644

الرعاية الجتماعية

اإلى انخفا�ص  اإّن انتقال التكنولوجيا، قد �شهل الو�شول  والخدمات وتوّفرها، وزيادة توافر الغذاء والدواء، كما 

عام في انعدام الأمن الغذائي، وزيادة متو�شط العمر العالمي، وانخفا�ص معدل وفيات الأمهات والأطفال.ترافق 

الرتفاع في ا�شتخدام الوقود الأحفوري مع تكلفة بيئية كبيرة. لقد اأ�شهمت �شغوط التنمية القت�شادية العالمية 

والنمو الم�شاحب في الإنتاج، ول �شيما في القت�شادات النا�شئة، في انخفا�ص توّفر موارد، كانت وفيرة �شابقًا، 

)القمح،  )النحا�ص والألومنيوم والحديد( والحبوب  )النفط والغاز والفحم( والمعادن  العذبة والوقود  المياه  مثل 

الدقيق  بالتوازن  الإخالل  اإلى  التنظيم،  �شعف  مع  وال�شتهالك،  الإنتاج  في  الإفراط  اأّدى  لقد   .
645

الأرز( الذرة، 

، وظهر ذلك من خالل التغّيرات العالمية في درجة الحرارة، وتراجع الغابات، 
646

للنظام البيئي على هذا الكوكب

وفقدان التنوع البيولوجي، وزيادة التلوث. اإّن هذه ال�شغوط تعني اأّن ال�شكان ي�شتهلكون الموارد بوتيرة اأ�شرع من 

- فاإن قدرة كوكب الأر�ص 
648

. اإذا ا�شتمر هذا التجاه - وت�شير الأدلة اأنه �شوف ي�شتمر
647

قدرة الأر�ص على التجّدد

.
649

على المحافظة على الحياة  �شتكون محّل �شك

متعددة  مقاربة  اتباع  “؛  الم�شتدامة  “التنمية  هو  البيئية  التحديات  هذه  لمكافحة  تقديمه  تّم  الذي  الحل  اإّن 

فاإّن  ذلك،  ومع  العتبار.  بعين  جميعها  للنظام  والقت�شادية  والجتماعية  البيئية  الأبعاد  تاأخذ  التخ�ش�شات 

للتاأثيرات  نتيجة  باأّنه  القول  ُيمكن  والذي  القت�شاد،  هيمنة  اأهّمها،  النموذج،  هذا  في  لة  متاأ�شّ حدوداً  هناك 

الغربية، وعقلّية اقت�شاد ال�شوق.

يو�شح هذا الو�شع اأنه، في حين اأن الأ�شواق الحرة، نموذج فّعال في زيادة الإنتاجية وم�شتويات المعي�شة، فاإّنه 

. دعت الأو�شاط البيئية والعلمية العالمية منذ فترة طويلة اإلى تغييرات كبيرة 
650

غير فعال في منع ال�شرر البيئي
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اأف�شل للتغّيرات التي ي�شببها  اإلى فهم  اأي�شا  . ودعوا 
651

الب�شري لوقف وعك�ص هذه الآثار ال�شيا�شة وال�شلوك  في 

الرفاهية  زيادة  اأو  على  المحافظة  مع  ال�شتهالك  من  ا�شتدامة  اأكثر  نظام  اإلى  والنتقال  المناخ،  في  الإن�شان 

الجتماعية. والمرافعة الرئي�شّية لهذه الدعوة هي التكّيف المرن؛ اأي العتراف باأن المجتمعات الإن�شانية هي جزء 

من النظام البيئي الأو�شع، واتباع مقاربة كلّية و�شامل للتعامل مع ذلك.

اآ�شيا و�شمال  وا�شحًا وكبيراً في منطقة غرب  اأعاله دوراً  المذكورة  التنمية  اأنماط  المترتبة على  العواقب  تلعب 

اإفريقيا، حيث تتمّثل التحديات البيئية الرئي�شية في ندرة المياه وتدهور الأرا�شي والت�شّحر والتلوث. ولكن، في 

حين اأّن الحاجة اإلى التنمية الم�شتدامة ملّحة، فاإّن هذا المفهوم ل يزال اأجنبّيًا ودخياًل بالن�شبة لكثير من النا�ص 

الأ�شا�شي هو كيف ُيمكن  . وال�شوؤال 
652

اأّنه اختراع غربي اإليه على  المنطقة، وغالبًا ما ينظر  الذين يعي�شون في 

ت�شوير التنمية الم�شتدامة ومو�شعتها في �شياق جّذاب لل�شكان في المنطقة؟

ينتقد هذا الف�شل النموذج التقليدي للتنمية الم�شتدامة، ويحاول معالجة الحدود المذكورة اأعاله من خالل تقديم 

مقاربة جديدة ُتلّبي التحديات والمعايير الجتماعية المحددة لمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. وُيحاجج هذا 

الف�شل باأّن الحوافز الالزمة لتعبئة المواطنين وال�شتفادة الإيجابّية من اللتزام ال�شيا�شي يمكن العثور عليها 

في التقاليد الإ�شالمية. ويخل�ص الف�شل اإلى اأّن “مقا�شد ال�شريعة” توفر الأر�شّية لتعريٍف اإقليمي جديد للتنمية 

الم�شتدامة، وتوّفر الأ�شا�ص لتطوير نموذج اقت�شادي اإ�شالمي للتنمية الم�شتدامة.

تطور التنمية الم�ستدامة

احتياجات  تلبي  التي  “التنمية  باأنها   )1987( برونتالند  تقرير  في  مرة  لأول  الم�شتدامة  التنمية  تعريف  تم 

التعريف  هذا  وي�شلِّم   .
بهم”653 الخا�شة  الحتياجات  تلبية  على  المقبلة  الأجيال  بقدرة  الإخالل  دون  الحا�شر 

اإّنه ي�شلط ال�شوء على الأبعاد المكانية والزمانية للتنمية  بالطبيعة التكاملّية للعالقة بين الب�شر وبيئتهم. كما 

اأ�شا�شيًا في المجتمعات التي يحتاج فيها عدد متزايد من الب�شر اأن يعي�شوا حياة  الم�شتدامة باعتبارها عن�شراً 

كريمة �شواء الآن اأو في الم�شتقبل. اإّن الم�شاواة والإن�شاف هي مبادئ رئي�شّية في التنمية الم�شتدامة تتمّثل في 

.
654

اإعطاء الأولوية لتح�شين اأحوال الفقراء وتوزيع الثروات عبر الأجيال

، تك�شف التنمية الم�شتدامة عجزاً اأ�شا�شيا في 
ّ
من خالل العتراف باأّن اأجيال الم�شتقبل هم محّط اهتماٍم رئي�شي

العذبة  المياه  العامة مثل  ال�شلع  اإّن  الم�شتقبل. كما  الم�شتخدمين في  الحرة ل تحمي  الراهن. فالأ�شواق  الو�شع 

 .
655

والهواء النقي عر�شة ل�شوء المعاملة وال�شتغالل المفرط ما لم يتم تنظيم الأن�شطة القت�شادية المتعلقة بها

لدى الحكومات عدد قليل من الحوافز لحماية الم�شتهلكين في الم�شتقبل، فت�شميم النظم ال�شيا�شية الديمقراطية 

. وبالتالي، 
656

ُي�شير اإلى ان�شغال الحكومات بتحقيق مكا�شب ق�شيرة الأجل، تعك�ص احتياجات ورغبات ناخبيهم

فاإّن تحقيق التنمية الم�شتدامة يتطلب التزام الم�شتخدمين الحاليين و�شانعي ال�شيا�شات بالت�شرف ب�شكل خاٍل 

.
657

من الأنانية، كوكالء للكوكب، لتخاذ القرارات التي من �شاأنها حماية اأ�شحاب الم�شلحة في الم�شتقبل

في عام 1981، قدم �شبريكلي واإلكينغتون فكرة اأن التنمية الم�شتدامة يمكن اأن تفهم على اأنها ُمقاربة م�شوؤولة 

 O Sala, EF Stuart Chapin, IJJ Armesto, E Berlow, J Bloomfield, R Dirzo, et al. ‘Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100’ Science 287, 
651

no. 5459 (March 10, 2000) 1770–74
(Arab Human Development Report’ United Nations Development Programme (2009’ 652

(United Nations, ‘WCED World Commission on Environment and Development: Our Common Future’ (1987 
653

Sachs (n 4) 36 
654

 الم�شدر نف�شه، �ص 41-40.
655

 الم�شدر نف�شه، �ص 36 .
656

 الم�شدر نف�شه، �ص 41.
657
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لالأعمال القت�شادّية. وحددوا ثالثة ركائز هي: الب�شر، والكوكب، والربح. اليوم، يجب اأن ُيهيمن هذا النموذج على 

“ثالثية  النقا�ص ال�شيا�شي حول التنمية الم�شتدامة، المعروف اأي�شًا با�شم “الخطوط الثالثة الأ�شا�شّية TBL” اأو 

. ُتتيح هذه المقاربة لل�شركات في المجتمعات الهادفة للربح لو�شع م�شاريعها في اإطار التنمية الم�شتدامة، 
658”P

ول �شيما من خالل ت�شليط ال�شوء على النمو القت�شادي كهدف رئي�شي. ُيمكن القول اإّن التبّني العالمي للركائز 

الثالثة �شيبعد وينّفر بع�ص البلدان ذات الثقافات التي ل تركز على النمو القت�شادي اأو الراأ�شمالية. كما اإّنه قد 

يف�شر �شعف التقّدم في هذه البلدان في مناطق معينة، وعدم رغبتها في الدخول في مناق�شات التنمية الم�شتدامة 

وو�شع اأهداف مبرمجة على الم�شتوى الدولي.

الأمم المتحدة والتنمية الم�ستدامة

اإّن الطبيعة العابرة للحدود ومتعددة القطاعات للتداعيات البيئية الناجمة عن الت�شنيع ال�شريع قد اأّكدت الحاجة 

المتحدة  الأمم  اهتمام  تتّبع  يمكن   .
659

المتحدة الأمم  لتدّخل  طبيعّيًا  ُمبرراً  اأوجد  ما  وهو  الدولي،  التعاون  اإلى 

العالمية  ال�شتراتيجية  الموؤتمر  هذا  واأعقب   .1972 عام  في  الب�شرية  للبيئة  موؤتمرها  اإلى  الم�شتدامة  بالتنمية 

اإعداد تقرير   اللجنة على  والتنمية )1983(. عملت  للبيئة  العالمية  اللجنة  واإن�شاء  البيئة )1980(  للحفاظ على 

ف التنمية الم�شتدامة، وطرح الق�شايا الجتماعية والقت�شادية والثقافية والبيئية 
ّ
برونتالند )1987(، الذي عر

الرئي�شية، وا�شتعر�ص الحلول العالمية الممكنة.

في عام 1992، عقد الموؤتمر الأول لالأمم المتحدة حول البيئة والتنمية )UNCED(، المعروف اأي�شا با�شم “قمة 

الأر�ص” في ريو دي جانيرو. واعترف قادة الدول على نطاق وا�شع، بالحاجة الملحة لإجراء تغييرات في اأنماط 

ال�شتهالك والإنتاج. قّدمت القّمة “اأجندة 21”، وهي مخطط للتنمية الم�شتدامة في القرن 21، بهدف توفير بيئة 

ذات جودة عالية واقت�شاد �شليم. وقد اأّكدت “اأجندة 21” باأّن التنمية الم�شتدامة محددة في الركائز القت�شادية 

المئة من  ن�شبته 0.7 في  المتقدمة بتخ�شي�ص ما  البلدان  التزام  التاأكيد على  والبيئية. وقد كان  والجتماعية 

اإلى  بالإ�شافة  النامية،  للبلدان  ة  بخا�شّ هاّمًا،  اإنجازاً  الر�شمية  الإنمائية  للم�شاعدة  الإجمالي  المحلي  الناتج 

.
660

الإنجاز المتمّثل في نقل التكنولوجيات ال�شليمة بيئيًا اإليها

اأّن  اإلى  اأ�شارت الجمعية العامة لالأمم المتحدة  وبالرغم من هذه المكا�شب، كان التقدم بطيئًا. في عام 1997، 

“التجاهات العامة فيما يتعلق بالتنمية الم�شتدامة هي اليوم اأ�شواأ مما كانت عليه في عام 1992”، واأنه “ل 
ي�شبح  اأن  يمكن  ما  هنا  . ظهر 

اأجندة 21”661 في  الواردة  التنفيذ  و�شائل  لتن�شيط  العمل  من  الكثير  يزال هناك 

تحوًل تدريجي بعيداً عن البيئة باعتبارها الدليل الموّجه للتنمية الم�شتدامة. في �شبتمبر/اأيلول 2000، تبّنى 

المدقع  الفقر  الذي يت�شّمن اللتزام ب�شراكة عالمية جديدة للحّد من  المتحدة،  الألفية لالأمم  اإعالن  العالم  قادة 

وو�شع �شل�شلة من الأهداف المحددة زمنيًا مع �شقف زمني هو عام 2015: الأهداف الإنمائية الثمانية لالألفية. 

البيئة قد غاب عن  الم�شتدامة وحماية  التنمية  فاإّن مفهوم  البيئية”،  ال�شتدامة  “�شمان  الهدف 7،  وبا�شتثناء 

جدول الأعمال.

PP Rogers, KF Jalal and JA Boyd An Introduction to Sustainable Development Earthscan, 2008 
658

Sachs (n 4) 240 
659

 J Drexhage and D Murphy “Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012” International Institute for Sustainable Development 
660

(2010) 8
 Resolution adopted by the General Assembly: S/19-2 “Programme for the Further Implementation of Agenda 21” A/RES/S-19/2 (19  

661

(September 1997
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Drexhage (n 19) 8 
662

مّثل موؤتمر القمة العالمي للتنمية الم�شتدامة في عام 2002 خطوة اأخرى في البتعاد عن التركيز على البيئة 

الحكومات  اأولويات  بترتيب  مرتبطًا  ذلك  كان  وقد  والقت�شادية.  الجتماعية  التنمية  تحقيق  على  والتركيز 

لالأهداف الإنمائية الألفية، بالإ�شافة اإلى ترّبع “تنمية” المقاطعات ذات الدخل المنخف�ص على راأ�ص اأولوّيات 

البيئية  للتحديات  المترابطة  بالطبيعة  العتراف  في  زيادة  الموؤتمر  �شهد  ذلك،  ومع   .
662

الدولّية الأجندة  في 

والقت�شادية والجتماعية والتاأكيد على الحاجة اإلى مقاربات متكاملة.

التنمية  اأهداف  التفاق على تطوير مجموعة من  تم  )ريو + 20(  الم�شتدامة  للتنمية  المتحدة  الأمم  موؤتمر  في 

الم�شتدامة. اأن�شاأ الأمين العام لالأمم المتحدة فريقًا رفيع الم�شتوى مكّونًا من 27 ع�شواً من ال�شخ�شيات البارزة 

حول  مكّثفة  م�شاورات  اإقامة  المتحدة  الأمم  �شّهلت  الوقت،  نف�ص  في  العملية.  هذه  ب�شاأن  ال�شت�شارات  لتقديم 

اأنحاء العالم. في المنطقة العربية، ُعقدت  اإلى 50 حواراً وطنيًا واإقليميًا في جميع  موا�شيع بعينها بالإ�شافة 

جل�شات للم�شاورات في الجزائر، جيبوتي، م�شر، الأردن، المغرب وال�شودان. في عام 2014، اقترحت مجموعة 

العمل المفتوحة 17 هدفًا رئي�شيًا و 169 هدفًا ثانوّيًا مرتبطًا بها، وهي الأهداف التي �شارت عليها المفاو�شات 

ت هذه الأهداف من خالل روؤ�شاء الدول في قمة �شيا�شية رفيعة الم�شتوى في �شبتمبر/
ّ
الحكومية الدولية. وقد اأُقر

اإلى  ح الجدول اأدناه، الأهداف والموؤ�شرات، والتي تتراوح من التخفيف من وطاأة الفقر  اأيلول عام 2015. يو�شّ

والزدهار  الكوكب،  الب�شر،  الأركان:  ثالثي  النموذج  تف�شيل  على  الأهداف  هذه  اعتمدت  وقد  الم�شتدام.  النمو 

وال�شالم والم�شاركة.

الهيئة المرجح تنفيذها للهدف الموؤ�سر المحتمل الهدف المطلوب SDG
�لبنك �لدولي ن�صبة �ل�صكان �لذين يقل دخلهم عن 1.25 

دولر يوميا

�لق�صاء على �لفقر بجميع �أ�صكاله في كل 

مكان

1

منظمة �ل�صحة �لعالمية، �لفاو ن�صبة �ل�صكان �لذين يعي�صون تحت م�صتوى 

�لحد �لأدنى من ��صتهالك �لطاقة �لغذ�ئية

�لق�صاء على �لجوع، وتحقيق �لأمن 

�لغذ�ئي وتح�صين �لتغذية، وتعزيز �لزر�عة 

�لم�صتد�مة

2

منظمة �ل�صحة �لعالمية ن�صبة وفيات �لأمهات )�لأهد�ف �لإنمائية 

لالألفية �لموؤ�صر(

�صمان حياة �صحية وتعزيز �لرفاه للجميع 

في جميع �لأعمار

3

�ليوني�صكو ن�صبة �لأطفال )36-59 �صهر�( �لذين تلقو� 

�صنة و�حدة على �لأقل من نوعية ما قبل 

�لبتد�ئي

�صمان جودة �لتعليم �ل�صامل و�لعادل وتعزيز 

فر�ش �لتعلم مدى �لحياة للجميع

4

منظمة �ل�صحة �لعالمية، ق�صم 

�لإح�صاء في �لأمم �لمتحدة

�نت�صار للفتيات و�لن�صاء 15-49 �لذين 

تعر�صو� للعنف �لج�صدي �أو �لجن�صي [من 

جانب �صريك حميم] في 12 �صهر� �لما�صية

تحقيق �لم�صاو�ة بين �لجن�صين وتمكين 

�لن�صاء و�لفتيات

5

منظمة �ل�صحة �لعالمية ن�صبة �ل�صكان �لذين ي�صتخدمون خدمات 

�لمياه �إد�رتها ب�صورة �صليمة، ح�صر/ريف

�صمان تو�فر و�لإد�رة �لم�صتد�مة للمياه 

و�ل�صرف �ل�صحي للجميع

6

�لفر�ش �لتجارية للطاقة �لم�صتد�مة 

للجميع

ح�صة �ل�صكان �لذين ي�صتخدمون حلول 

�لطهي �لحديثة،  ح�صر/ريف

�صمان �لح�صول على �لطاقة باأ�صعار معقولة 

وموثوق بها وم�صتد�مة، و�لحديثة لجميع

7

�صندوق �لنقد �لدولي، �لبنك �لدولي �لدخل �لقومي �لإجمالي للفرد )تعادل �لقوة 

�ل�صر�ئية(

تعزيز �لنمو �لم�صتد�م و�صامل وم�صتد�م 

�لقت�صادي و�لعمالة �لكاملة و�لمنتجة 

و�لعمل �لالئق للجميع

8
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الهيئة المرجح تنفيذها للهدف الموؤ�سر المحتمل الهدف المطلوب SDG
�لبنك �لدولي �لو�صول �إلى �لطرق �لمعبدة بناء �لبنية �لتحتية �لمرنة، وتعزيز �لت�صنيع 

�ل�صامل و�لم�صتد�م وت�صجيع �لبتكار

9

�لتحاد �لدولي لالت�صالت ��صتر�كات �لنطاق �لعري�ش �لمحمول لكل 

100 ن�صمة، من قبل �لح�صر / �لريف

ق�صم �لإح�صاء في �لأمم �لمتحدة موؤ�صر على عدم �لم�صاو�ة في �لطرف 

�لعلوي من توزيع �لدخل: ح�صة �لدخل 

�لقومي �لإجمالي �أغنى 10٪ �أو ن�صبة بالما

�لحد من عدم �لم�صاو�ة د�خل �لبلد�ن وفيما 

بينها

10

مجل�ش �لأمم �لمتحدة لل�صكان ن�صبة �صكان �لح�صر �لذين يعي�صون في 

�لأحياء �لفقيرة و�لم�صتوطنات غير �لر�صمية 

)�لأهد�ف �لإنمائية لالألفية �لموؤ�صر(

جعل �لمدن و�لم�صتوطنات �لب�صرية �صاملة 

و�آمنة ومرنة وم�صتد�مة

11

�لمبادرة �لدولية لل�صفافية في 

�ل�صناعات �ل�صاخر�جّية، موؤتمر 

�لأمم �لمتحدة للتجارة و�لتنمية

�لك�صف عن �لحياز�ت حقوق �لمو�رد 

�لطبيعية

�صمان �أنماط �ل�صتهالك و�لإنتاج 

�لم�صتد�مة

12

�تفاقية �لأمم �لمتحدة �لإطارّية 

ب�صاأن تغّير �لمناخ

�لطاقة  لتوليد  جديدة  قدر�ت   CO2 كثافة 

�صاعة(،  كيلوو�ط  لكل   gCO2( تثبيت 

و�ل�صيار�ت �لجديدة )�صندوق �لنقد �لدولي/

)gCO2/TKM( و�صاحنات )PKM

�تخاذ �إجر�ء�ت عاجلة لمكافحة تغير �لمناخ 

و�آثاره

13

برنامج �لأمم �لمتحدة للبيئة- مركز 

مر�قبة �لحفاظ على �لبيئة �لعالمي

ح�صة �لمناطق �ل�صاحلية و�لبحرية �لتي يتم 

حمايتها

�لحفظ و�ل�صتعمال �لم�صتد�م للمحيطات 

و�لبحار و�لمو�رد �لبحرية من �أجل �لتنمية 

�لم�صتد�مة

14

�لفاو، برنامج �لأمم �لمتحدة للبيئة �لتغير �ل�صنوي في منطقة �لغابات و�لأر��صي 

�لمزروعة

حماية و��صتعادة وتعزيز �ل�صتخد�م 

�لم�صتد�م للنظم �لإيكولوجية �لأر�صية، 

على نحو م�صتد�م �إد�رة �لغابات ومكافحة 

�لت�صحر، ووقف وعك�ش �تجاه تدهور 

�لأر��صي ووقف فقد�ن �لتنوع �لبيولوجي

15

مكتب �لأمم �لمتحدة �لمعني 

بالمخدر�ت و�لجريمة

�لإ�صابات �لناجمة عن �لعنف لكل 100 �ألف 

ن�صمة

�إيجاد مجتمعات م�صالمة و�صاملة لتحقيق 

�لتنمية �لم�صتد�مة، وتوفير �لو�صول �إلى 

�لعد�لة للجميع وبناء موؤ�ص�صات فعالة 

وم�صوؤولة و�صاملة على جميع �لم�صتويات

16

مفو�صية �صوؤون �لالجئين �لتابعة 

لالأمم �لمتحدة

عدد �لالجئين

�صندوق �لنقد �لدولي �لإير�د�ت �لمحلية �لمخ�ص�صة للتنمية 

�لم�صتد�مة كن�صبة مئوية من �لدخل �لقومي 

�لإجمالي، ح�صب �لقطاع

تعزيز و�صائل �لتنفيذ وتن�صيط �ل�صر�كة 

�لعالمية من �أجل �لتنمية �لم�صتد�مة

17
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فعالية واإمكانيات نموذج التنمية الم�ستدامة التقليدي

يتمّتع مفهوم التنمية الم�شتدامة، اليوم، ب�شرعية وا�شعة النطاق في اأو�شاط المجتمع الدولي بما في ذلك الأو�شاط 

لبرامج  الأ�شا�شية  الدعامة  اأ�شبح  فقد  الخا�ص.  والقطاع  المدني  المجتمع  وموؤ�ش�شات  والحكومية  الأكاديمية 

الدولي  البنك  بما فيها  الدولية  المالية  الموؤ�ش�شات  اإدراجه في �شالحّيات  وتّم  المتحدة،  لالأمم  والبيئة  التنمية 

القطاع  ل�شركات  الجتماعية  الم�شوؤولية  ا�شتراتيجيات  في  متزايداً  دوراً  يحتّل  وبات  الدولي،  النقد  و�شندوق 

 106 كانت   ،2009 عام  بحلول  الوطنية،  الم�شتويات  على  ا�شتجابة  الم�شتدامة  التنمية  اكت�شبت  كما  الخا�ص. 

.
663

حكومات قد و�شعت لنف�شها ا�شتراتيجيات للتنمية الم�شتدامة

الإنتاج  في  الم�شتدامة  غير  النزعات  ت 
ّ
وا�شتمر التقدم محدوداً  كان  النطاق،  وا�شع  الإقبال  هذا  من  الرغم  على 

وال�شتهالك. اإّن النمو في ال�شتهالك ن�شبة اإلى عدد ال�شكان يعني اأن الحتياجات الإن�شانية من ثروات الكوكب قد 

. كما اإّن هناك م�شتويات عالية ووا�شعة عدم الم�شاواة. ي�شتهلك نحو 
664

ت�شاعفت في ال�شنوات الأربعين الما�شية

.
665

20 في المئة من �شكان العالم 80 في المئة من الموارد الطبيعية الم�شتخدمة في كل عام

اأحد التف�شيرات لذلك هو اللتبا�ص والغمو�ص في فهم مفهوم التنمية الم�شتدامة. يمكن القول وبينما ُيمكن القول 

ك به، فاإّنه اأي�شًا يف�شر �شعوبة نقل التنمية الم�شتدامة 
ّ
باأّن هذا قد �شمح بوجود درجة عالية من التفاق على التم�ش

العمل  وم�شارات  البدء  نقاط  فاإّن  للمفهوم،  وبّناء  م�شترك  فهم  التنفيذ. في ظّل غياب  اإلى حّيز  نظري  كنموذج 

اأو  التركيز على الق�شايا ال�شغيرة،  اإلى  . وقد تجلى هذا في الميل 
666

الم�شتدامة ل تزال قا�شرة التنمية  لتطبيق 

“تنفيذ ما هو قابل للتنفيذ”.
. اأ�شبح هذا وا�شحًا في اأوائل 

667
بحكم هذه اللتبا�ص، فقد ُتركت التنمية الم�شتدامة عر�شًة لالأجندات المتناف�شة

عام 2000، عندما انتقل التركيز بعيداً عن البيئة نحو تحقيق التنمية، التي فهمتها الحكومات باعتبارها ُمرادفة 

. عملّيًا، منذ ظهور م�شروع 
668

للنمو القت�شادي، مع معايير نجاح محددة مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد

الأهداف الإنمائية الألفية، كانت اأولويات التنمية هي رفع البلدان الفقيرة من حالة الفقر، مع خطاب موّجه ب�شكل 

اإلى  . كان هذا مفيداً 
669

كبير نحو التخفيف من حدة الفقر من خالل التجارة الحرة والتخفيف من عبء الديون

حّد ما. فقد حققت البلدان النامية )خا�شة في اآ�شيا( معدلت ا�شتثنائية من النمو القت�شادي وانخفا�ص معدلت 

الفقر. ولكّن هذا النمو، مع ذلك، قد تحقق عبر تكرار نموذج الإنتاج المعتمد ب�شكل كبير على الموارد، الذي تحقق 

�شابقًا في البلدان المتقدمة، الأمر الذي اأدى اإلى موجة جديدة من ال�شتغالل البيئي الناجم عن ال�شتهالك.

يف�شح ذلك التناق�ص العاّم في النقا�ص المعا�شر حول التنمية الم�شتدامة. فقد تطّور المفهوم لمعالجة التداعيات 

اأّن الحلول تكمن في الجهود الم�شتركة التي تربط  البيئية الناجمة عن الإفراط في الإنتاج غير المنظم، ولفهم 

بين ال�شلوكيات والأهداف المجتمعية والقت�شادية والبيئية. اإّن اإتاحة المجال لأن يكون الربح هو الأولوّية في 

التنمية الم�شتدامة ُيمكن اأن ُي�شاهم في ت�شهيل، بدًل من تثبيط، الإفراط في الإنتاج.

وانتقال  تحّول  كيفّية  هي  اأبداً  تجاوزها  الم�شتدامة  التنمية  خطاب  ي�شتطع  لم  التي  الرئي�شية  الق�شية  اأّما 

ف، باعتبارنا ممّثلين عن البيئة لالأجيال 
ّ
القت�شاد ال�شيا�شي اإلى اقت�شاد ُيراعي الممار�شات البيئية. اإّن الت�شر

القادمة، يتطلب التخّلي الطوعي عن الرغبات والحتياجات العاجلة. وهذا، بدوره، يتطلب تغييرات جذرية في 

Drexhage (n 19) 9 
663

World Wildlife Fund, Living Planet Report (2008) 2 
664

Drexhage (n 19) 15 
665

 الم�شدر نف�شه، �ص 16.
666

 الم�شدر نف�شه، �ص 16.
667

 الم�شدر نف�شه، �ص 16.
668

 الم�شدر نف�شه، �ص16،17.
669
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المجتمعات  في  الو�شطى  والطبقات  المتقدمة  المجتمعات  بها  تتمتع  التي  الحياة  واأنماط  ال�شتهالك  عادات 

النامية. و�شوف ي�شمل ذلك اأي�شًا تكاليف على المدى الق�شير، في الوقت الذي تنمو فيه م�شارات العتماد على 

. ل يبدو اأّن مثل هذا التحول 
670

الكربون المنخف�ص، مثل الطاقة المتجددة، وُتطّور �شوقًا فاعلة باأ�شعار معقولة

اإلى حد كبير عدم وجود القيادة ال�شيا�شية القادرة على تحّدي النزعة  �شيكون ُمر�شيًا للم�شتهلكين، وهذا يف�شر 

ال�شتهالكية، وربط ال�شالح العام باللتزامات البيئية. ويبدو اأّن �شعف القوة الموؤ�شا�شاتية هو عامل ُي�شاعف 

اأكثر  الدولي -  النقد  الدولي و�شندوق  البنك  والنمو -  التجارة  اأجل  التي ت�شغط من  الم�شكلة. فالمنّظمات  من 

البيئية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبالمثل، على الم�شتوى الوطني، فاإّن ووزراء  تاأثيراً من المنّظمات 

.
671

التجارة والمالية عادة ما يتمتعون بقوة �شيا�شية اأكبر من وزراء البيئة

في هذا ال�شياق، لم تكن دعوة التنمية الم�شتدامة قادرة على العثور على نقاط الدخول ال�شيا�شية المطلوبة؛ دون 

الحالي  ال�شتهالك  مناخ  في  كافية  �شيا�شية  حوافز  ال�شيا�شات  �شّناع  لدى  توجد  ل  ناخبيهم،  اأمام  م�شوؤولّية 

ق�شية  الحماية”  مقابل  “النمو  ت�شبح  اأن  اإلى  الم�شتدامة.  التنمية  مكا�شب  لتحقيق  الالزمة  التغييرات  لإجراء 

�شيا�شية، فاإّن النزعة ال�شتهالكية، والإفراط في الإنتاج، والتاأثير ال�شلبي على البيئة، �شتبقى م�شتمرة في العمل 

في حلقة مفرغة.

وباخت�شار، تطّورت التنمية الم�شتدامة كمقاربة متعددة التخ�ش�شات لر�شم م�شار للخروج من الكارثة البيئية 

الو�شيكة. وتكمن نقطة قّوتها الرئي�شية في مقاربتها الكّلية ال�شاملة والمتكاملة؛ اأي في قدرتها على روؤية ال�شورة 

. وقد كان ذلك ا�شتجابة لحقيقة اأّنه لعقود من الزمن، تّم تدريب العلماء على تطوير خبراتهم داخل حقول 
672

الأكبر

. ومع ذلك، فقد تحولت نقطة 
673

اإلى �شعف فهم العتبارات العابرة للتخ�ش�شات اأّدى  اخت�شا�شّية �شّيقة، مما 

القّوة هذه اإلى اأن تكون النموذج كعب اأخيل. فقد اختطفت الأجندة الراأ�شمالّية للنمّو م�شروع التنمية الم�شتدامة. 

وقد �شهلت ا�شتغالل مزيد من الموارد الب�شرية والطبيعية باإعطائها البعد القت�شادي للتنمية الم�شتدامة الأولوّية 

للنموذج  منعًا  باعتباره  التوازن  في  الختالل  هذا  المتفائلون  يرى  والبيئية.  الجتماعية  الأبعاد  على ح�شاب 

اأداة في يد اأجندة عالمية  من تحقيق �شبب وجوده. اأما المت�شائمون فيرون باأّن التنمية الم�شتدامة قد اأ�شبحت 

التنمية  فاإّن نموذج  الحالتين،  كلتا  . وفي 
674

الراأ�شمالية اأهداف  لتحقيق  اتجاه محدد م�شبقًا  الب�شرية في  تقود 

، غير قادر على تحقيق اأهدافه. ومن ثّم، فاإّن هناك حاجة لمقاربات جديدة.
ّ
الم�شتدامة، في �شكله الحالي

اإعادة مفهوم التنمية الم�ستدامة

يرى بع�ص العلماء باأن الأزمة المالية 2007- 2010 وما ارتبط بها من انخفا�ص الثقة في العولمة الحالّية، 

. قد يكون هذا �شحيحًا على وجه خا�ص في منطقة 
675

يوّفر فر�شة لإعادة فهم واإنتاج مفهوم التنمية الم�شتدامة

غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، التي يمتلك اأع�شاوؤها �شكوكًا تجاه قوة النموذج الراأ�شمالي الغربي وينفرون من النزعة 

. قد يكون مواطنو المنطقة قد انتبهوا 
676

ال�شتهالكية والفردانّية التي يربطونها باأمريكا والدول الغربية الأخرى

اإلى �شيء تجاهله الغرب لفترة طويلة. فقد اأّدى ال�شعي الم�شتمر اإلى الثروة، في البلدان المتقّدمة اإلى ت�شاوؤل   الثقة 

Sachs (n 4) 202, 232 
670

Drexhage (n 19) 18 
671

F Charnley, M Lemon and S Evans ‘Exploring the Process of Whole System Design’ Design Studies 32, no. 2 (March 2011) 156–79 
672

 J Blizzard and LE Klotz “A Framework for Sustainable Whole Systems Design.” Design Studies 33, no. 5 (September 2012): 456–79;  
673

 Such cooperation is required, not only between scientists and policy-makers, but also with consumers and inhabitants; see N Roorda
/‘Fundamentals of Sustainable Development’ Text, 2012 available at http://www.routledge.com/books/details/9781849714198

 
674

Drexhage (n 19) 19 
675

Sachs (n 4) 136 
676
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الجتماعية، واإ�شعاف قيم المواطنة والم�شاركة في الحكم. وقد �شاهم النهج القت�شادي الليبرتاري ]الراف�ص 

لتدّخل الدولة في القت�شاد[ اإلى مزاحمة القطاع العام، واإ�شعاف وظيفته الجتماعّية في اإعادة توزيع الثروة. 

اأّدى هذا الو�شع اإلى تهمي�ص م�شالح الفقراء، وتعري�ص الأجيال القادمة للخطر. ثّمة اأدلة متزايدة تدعم هذا الراأي. 

فالأميركيون قد يتمتعون بواحدة من اأعلى معدلت ن�شيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ولكّن موؤ�شرات 

ال�شعادة وجودة الحياة والرفاهية �شّيئة. مع ت�شاعد حالة التفاوت وانعدام الم�شاواة، فاإّن مجموعة �شيقة تتمّتع 

الالاأخالقي  ال�شلوك  وبين  الهيمنة  بين  متزايد،  ب�شكل  يربط  الجمهور  بات  حين  في  الموارد،  من  الأ�شد  بح�شة 

.
677

وا�شتغالل الموارد

بناء على ذلك، فاإّن هناك اأ�شبابًا قوية لإعادة تعريف، جذرّية، للتنمية وكيفّية فهمنا لها. فبينما كانت الموؤ�شرات 

المعيار  اأّن هذا  ُتدرك  بداأت  التنمية،  الخطابات حول  فاإّن   ،)GNP( الإجمالي  القومي  الناتج  ُترّكز على  تقليديًا، 

يتجاهل العوامل الهامة الأخرى مثل نوعية الحياة، ور�شا العاملين والنزاهة والمحافظة على البيئة، والم�شاواة 

. لقد �شهدنا بع�ص التقّدم في هذا ال�شدد، مع تطّور نظرّية بوتان لل�شعادة 
678

في الثروة والتخفيف من حدة الفقر

. ومع ذلك، يمكن القول باأّن هذه 
679

الوطنية الإجمالّية، وموؤ�شر التنمية الب�شرية وموؤ�شر الزدهار لمعهد ليجاتوم

النماذج ل تزال تواجه فقراً في ال�شتجابة المطلوبة لتحويل هذا القيم اإلى ممار�شات م�شتدامة بيئيًا في منطقة 

غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. يمكن للنماذج التي يتّم تطويرها محّليًا اأن ت�شّد هذه الفجوة، اأي نماذج تعك�ص القيم 

تحدد  اأن  يجب  النماذج  ومثل هذه  المنطقة في حملها.  �شعوب  ت�شترك  التي  والتحديات  والأولويات  والأهداف 

الدوافع القادرة على اأن تحّفز المجموعات ال�شكانية وتلهم ال�شلوك الجماعي، وتحظى بالحترام والقبول. ويمكن 

.
680

القول باأن كثيراً من هذه الدوافع  موجودة في التقاليد الإ�شالمية

تقف فكرة نموذج التنمية الم�شتدامة المرتبطة بالقيم الدينية في مواجهة النموذج الحالي، الذي يعك�ص حالة من 

الف�شل بين الأيديولوجيا الدينية وبين عملّية �شنع ال�شيا�شات العامة. ومع ذلك، فاإّن خطاب التنمية الم�شتدامة 

 ب�شرورة تدعيم اأركان التنمية الم�شتدامة بالأبعاد الأخالقية، كما هو ُمبّين في موؤتمر القمة العالمي 2002 
ّ
يقر

 باأهمية الأخالق للتنمية الم�شتدامة، والتاأكيد على �شرورة اأخذ 
ّ
ب�شاأن برنامج عمل التنمية الم�شتدامة: “ اإننا نقر

.
الأخالقيات بعين العتبار في تنفيذ اأجندة 21”681

الأهم من ذلك، في �شياق منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، فاإّن الأخالق والقيم الم�شتركة، هي ق�شايا مرتبطة 

ولكّنها  اإ�شكالّية،  تكون  قد  الحالة  هذه  اأّن  و�شحيح  منف�شلين،  لي�شا  والدين  ال�شيا�شة  اإّن  كبير.  ب�شكل  بالدين 

اأنطولوجّيًا كونّيًا.  لي�ص ُمعطى  ال�شيا�شة   الدين عن  فاإّن ف�شل  المنطقة. وعالوة على ذلك،  تعّبراليوم عن واقع 

الإ�شالم هو طريقة �شاملة للعي�ص، “يهتّم بحقوق الأفراد والممار�شات والقواعد، كما يهتّم اأي�شًا بالق�شايا المرتبطة 

. وهو ي�شّم مجموعة وا�شعة من القواعد، التي تغطي كاّل من المجال الخا�ص والعام، بدءاً 
بالدولة والحكم”682

من النظافة ومعايير الغذاء، مروراً باأحكام ال�شالة وال�شوم، وو�شوًل اإلى ممار�شات الإدارة المالية، والقانون 

المدني والجنائي. ولي�ص من الم�شتغرب اإذاً األ يكون ثّمة ف�شل بين الدين والدولة في الإ�شالم، على خالف الغرب.

اآ�شيا و�شمال  البيئة في منطقة غرب  اإ�شالمي لحماية  للقبول بنموذج  اإمكانية قوية  اإلى ذلك، هناك  بالإ�شافة 

 الم�شدر نف�شه، �ص13-5، 24-23، 68، 167-138، 230-226.
677

Drexhage (n 19) 19 
678

Sachs (n 4) 205-207; Drexhage (n 19) 10 
679

 See generally ‘Uthman ibn ‘Adffan (r. 644-656); P M Holt, Ann K S Lambton, Bernard Lewis (eds) The Cambridge History of Islam, 185 Vol 1 
680

((Cambridge: Cambridge University Press 1977
Report of the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg available at < http://www.cepal.org/rio20/noticias/  

681

<paginas/8/43798/Platform_for_Action.ENG.2002.pdf
 A Black The West and Islam: Religion and Political Thought in World Hisory; Oxford University Press (2008); M Mohamad The Challenge 

682

(Pelanduk Publications (1986
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اإفريقيا من خالل، على �شبيل المثال، الفل�شفات البيئية والقانون البيئي الإ�شالمي، والن�شاط الجهادي الأخ�شر 

]ال�شديق للبيئة[، والتيارات المحلية الإ�شالمية، والأطعمة الحالل ال�شديقة للبيئة، والقرى الإ�شالمّية ال�شديقة 
من  البيئية  الأخالقيات  انتهاكات  باأّن  العلماء  يرى  الخ�شراء.  بالتنمية  الموؤمنين  والعلماء  الم�شايخ  و  للبيئة، 

، وهي فجوة يمكن ردمها اإذا قام �شناع القرار 
683

قبل الم�شلمين ناتجة عن وجود فجوة بين النظريات والتطبيق

اإقبال  والعلماء الم�شلمين باإعطاء �شكل عملي للخطاب البيئي الإ�شالمي من خالل الت�شريعات المنا�شبة. محمد 

يرى باأن العالم الحديث بحاجة اإلى تجديد بيولوجي، عالوة على ذلك، فاإّن ُيمكن اأن ُيعّد الإن�شان الحديث اأخالقيًا 

وال�شنة  القراآن  باأّن  يقولون  الذين  العلماء  من  مجموعة  هناك  لأن  بالإ�شافة   .
684

م�شوؤوليته عبء  على  للتغلب 

.
685

ي�شتمالن على جميع العنا�شر الالزمة لتطوير وبناء برامج عمل اأخالقّية بيئّية

ي�شير ذلك اإلى اإمكانّية وجود دعم كبير لالإقليم ثقافي واأخالقي، يرّكز على بناء نموذج لال�شتدامة، ُيقّدم �شردّية 

بديلة للنموذج التي يرّكز على الربح فقط. وعالوة على ذلك، فاإّن بناء نموذج اإ�شالمي للتنمية الم�شتدامة ُيمكن اأن 

ُي�شّكل قاعدة لح�شد اللتزام والإرادة ال�شيا�شية ال�شرورّية لتر�شيخ التغييرات الأ�شا�شية الالزمة للتنمية الم�شتدامة 

في  منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا.

اإ�شالمي لي�شت جديدة. في عام 2002،  الم�شتدامة من منظور  التنمية  اأّن فكرة تقترب  التاأكيد على  ومن المهم 

 .
686

الم�شتدامة للتنمية  الإ�شالمي  الإعالن  )اإي�شي�شكو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  الإ�شالمية  المنظمة  و�شعت 

قّدمت منظمة التعاون الإ�شالمي )منظمة الموؤتمر الإ�شالمي �شابقًا( هذا النموذج لموؤتمر القمة العالمي للتنمية 

الم�شتدامة في عام 2002. وا�شتعر�ص الإعالن تحّديات التنمية الم�شتدامة التي يواجهها العالم الإ�شالمي: الفقر 

والأمّية والديون الخارجية والأو�شاع القت�شادية والجتماعية المتدهورة، واختالل التوازن بين النمو ال�شكاني 

والموارد الطبيعية، والقدرات التقنية المنخف�شة، وندرة الخبرات والمهارات في مجال الإدارة البيئية. كما قّدم 

الإ�شالمي  العالم  داخل  للتعاون  ودعا  العقبات،  هذه  على  للتغلب  اإ�شالمية  لأجندة  عاّمًا  اإطاراً  اأي�شا  الإعالن 

لتحقيق التنمية الم�شتدامة. حدد هذا الإطار 5 معايير اأ�شا�شّية: )1( تحقيق العدالة، )2( تعزيز الم�شاركة الفعالة، 

)3( اإقامة �شراكة حقيقية بين الدول من خالل نظام عادل للتجارة العالمية، )4( تعزيز تنفيذ المجتمع الدولي 

البيئية والحفاظ على القيم الدينية والأخالقية.  ال�شباب حول الم�شوؤولية  للممار�شات وال�شيا�شات و)5( تثقيف 

مثل نموذج الأركان الثالثة 3Ps، فاإّن نقطة ال�شعف الرئي�شية في الإعالن هو تاأّثره باإطار التنمية الراأ�شمالي. 

بالتركيز على النمو القت�شادي كو�شيلة يمكن من خاللها �شد الفجوة بين البلدان الإ�شالمية والدول المتقّدمة، 

فاإّن النموذج يتجاهل الأعمال غير الم�شتدامة والمدمرة للبيئة، التي يتم النمّو من خاللها.

 Z Sardar (ed) Touch of Midas: Scientific Values and the Environment in Islam and the West Manchester, U.K. ; Dover, N.H., U.S.A: Manchester 
683

(Univ Pr (1984
Sir M Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. New Delhi: Kitab Bhavan, 1930 

684

 L Wersal ‘Islam and Environmental Ethics: Tradition Responds to Contemporary Challenges’ Zygon® 30, no. 3 (1995): 451–59; N Seyyed  
685

 Hossein ‘Islam and the Environmental Crisis’ Wiener Slavistisches Jahrbuch 34, no. 4 (1990): 217–34; R Kamla, S Gallhofer and J Haslam ‘Islam,
 Nature and Accounting: Islamic Principles and the Notion of Accounting for the Environment’ Accounting Forum 30, no. 3 (September 2006):
 245–65; RS Gottlieb This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment Routledge, 2003; H Have Environmental Ethics and International Policy
 UNESCO (2006); I Ozdemir, Toward an Understanding of Environmental Ethics from a Qur’anic Perspective Harvard University Press (2003);
 W Jenkins ‘Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (Usul Al-Fiqh) Mobilizes Practical Reform’ Worldviews: Global Religions,
 Culture, and Ecology 9, no. 3 (2005): 338–64; A Al-Damkhi “Environmental Ethics in Islam: Principles, Violations, and Future Perspectives’
 International Journal of Environmental Studies 65, no. 1 (2008): 11–31; AA Bagader Environmental Protection in Islam 2nd Revised edition.,
 Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources (1996); AU Usman and M F Khamidi “Green and Sustainable
 Development in an Islamic Perspective’ (2012); C Schwarte “Environmental Protection in Islamic Law: An Overview on Potential Influences for
 Legal Developments in Iraq’ Local Environment 8, no. 5 (October 1, 2003): 567–76; RC Foltz, FM Denny and A Baharuddin ‘Islam and Ecology’
 Harvard University Press; O Al-Jayyousi Islam and Sustainable Development: New Worldviews. Gower Publishing, Ltd. (2012); I Abdul-Matin
and K Ellison Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers (2010); Abdel-

 Haleem, Muhammad ‘Islam, Religion of the Environment: The Need for Re-Education and Retraining’ in The Environment and Judiciaries of
 the Arab World: Proceedings of the Arab Chief Justices’ Conference and Symposium on the Training of Judges and Other Legal Stakeholders in
 Environmental Law and Sustainable Development, Cairo, Egypt, May 29-31, 2004, edited by Mamdouth Marie and Adel Omar Sherif, 68–83.

(Cairo: Supreme Constitutional Court of Egypt (2004
 المنظمة الإ�شالمية للتربية والعلوم والثقافة هي منّظمة متخ�ش�شة في مجال التعليم، والعلوم، والثقافة، والتوا�شل، وقد تاأ�ش�شت لتطوير النظام التعليمي ب�شكل ي�شتلهم القراآن الكريم وال�شّنة. 

686
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، جهداً مهّمًا. ُي�شّلط هذا 
687

وقد بذل الدكتورعودة الجيو�شي في كتابه عام 2002، الإ�شالم والتنمية الم�شتدامة

العمل ال�شوء على الفجوة الثقافية والروحية في النموذج التقليدي/الغربي للتنمية الم�شتدامة. وي�شتخدم المفاهيم 

الإ�شالمية من التوازن والن�شجام، والحكمة، والم�شالح، والعي�ص الرفيق الأر�ص ل�شياغة نموذج اإ�شالمي يتمحور 

حول الحكم الر�شيد والتمّيز وراأ�ص المال الجتماعي، والنزاهة دون ف�شاد، لتحقيق حياة طيبة تحترم الأر�ص. 

ويقترح الكتاب اأي�شًا النظر اإلى المجتمع المحلي باعتباره جوهر الت�شامن القت�شادي والتما�شك الجتماعي. 

ومع ذلك، في حين اأّن الكتاب يعر�ص وجهة نظر عالمية اإ�شالمية �شاملة عن التنمية الم�شتدامة، فاإّنه نموذجه 

يفتقر اإلى المقايي�ص المطلوبة للتطبيق الناجح في المجال ال�شيا�شي.

نحو نموذج للتنمية الإ�سالمية الم�ستدامة

عملية  ت�شمى  الفقه.  اأ�شول  في  اأ�شا�شه  �شيجد  الم�شتدامة  للتنمية  اإقليميًا،  مبني  نموذج،  اأّي  باأن  القول  يمكن 

ا�شتنباط القوانين من الن�شو�ص الأ�شا�شية )القراآن وال�شنة( بـ “الجتهاد”. من اأجل اأن يكون الجتهاد �شالحًا، 

اأو ما يمكن اعتباره غايات/ اأو ما يكمن  وراء الأهداف،  ال�شريعة، وهي الأهداف  اأن يتوافق مع مقا�شد  يجب 

ُمرادات ال�شريعة الإ�شالمية. مقا�شد ال�شريعة هي الحكمة الإلهية والُمرادات والغايات وراء الأحكام التي ت�شتند 

. وقد حدد 
688

اإليها ال�شريعة، مثل العدالة والكرامة الإن�شانية وحرية الإرادة، والكرم، وت�شهيل التعاون الجتماعي

العلماء اأهدافًا مختلفة لل�شريعة، ولكن عادًة ما ُتعتبر “الم�شالح”، اأو الرعاية والرفاهّية الجتماعّية، هي الهدف 

الرئي�شي. ُيمكن تق�شيم الم�شالح اإلى ثالث فئات فرعية هي: ال�شروريات والحاجّيات والتح�شينيات )ال�شكل 1(. 

في الممار�شة العملية، يعني ذلك اأّن ل ينبغي على الفقهاء عند تف�شير الم�شادر الأ�شا�شية، اأن ُيف�شروها بطريقة 

المجتمع. وعالوة على  ُتراعي م�شلحة  اأو بطريقة ل  بالمجمل،   ، والرفاهّية الجتماعية  الرعاية  تن�شجم مع  ل 

ذلك، فاإّن اأهداف ال�شريعة الإ�شالمية في تعزيز رفاهية الب�شر، والتي تكمن في الحفاظ على الدين والنف�ص، وعقل، 

. وت�شكل هذه العنا�شر الخم�شة تق�شيمًا فرعيًا للم�شالح ال�شرورّية )ال�شكل 
689

والأجيال القادمة )الن�شل( والمال

.
690

2(. وكل ما ي�شمن الحفاظ على هذه  الم�شالحة العامة هو مطلوب ومرغوب به

Al-Jayyousi (n 44) 
687

 J Auda Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide, edited by Shiraz Khan and Anas Al Shaikh-Ali. London International Institute of Islamic  
688

(Thought (2008
 Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (2008); 

689

MH Kamali ‘Maqasid Al Shari’ah – Made Simple’ accessed July 9, 2015 at <http://www.academia.edu/7121442/Maqasid_Al_Shari_ah_
 Made_Simple_-_Mohammad_Hashim_Kamali>; GE Attia Towards Realization of the Higher Intents of Islamic Law: Maqasid Al-Shariah: A

(Functional Approach London International Institute of Islamic Thought (2008
 AW Dusuki and NI Abdullah, quoting Al-Ghazali, ‘Maqasid al-Shari’ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility’ (2007) 24/1 The  

690

American Journal of Islamic Social Sciences

ال�سكل 1: اأهداف القانون الإ�سالمي

مقا�شد ال�رشيعة )اأهداف

القانون الإ�شالمي(

امل�شلحة )الرفاه 

الجتماعي(

التح�شينات

احلاجيات

ال�رشوريات
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تطورت هذه الفئات مع مرور الوقت ا�شتجابة للظروف والتحديات المتغيرة. على �شبيل المثال، قّدم ابن عا�شور 

المعا�شرة: فقد  الخم�ص بم�شطلحات  ال�شروريات  اإعادة فهم كل واحدة من  ال�شريعة عبر  لمقا�شد  فهمًا جديداً 

اإّنه  المعتقد. كما  يعني حرية  اأ�شبح  الدين  الأ�شرة، وحفظ  نظام  الحفاظ على  يعني  الن�شل  الحفاظ على  اأ�شبح 

اأ�شاف مفاهيم الحرية والحقوق، والم�شاواة باعتبارها مقا�شد لل�شريعة في حد ذاتها. وبالمثل، فقد اعتبر يو�شف 

.
691

القر�شاوي باأّن الكرامة الإن�شانية وحقوق الإن�شان اأهداٌف رئي�شّية لل�شريعة

للق�شايا  لال�شتجابة  الإ�شالمي  لالإ�شالح  مجاًل  هناك  اأّن  اإلى  ُت�شير  ال�شريعة  مقا�شد  اإلى  الإ�شافات  هذه 

منهجية  تقديم  خالل  من  الإ�شالمية  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات  لمعالجة  فر�شة  والعالمية:  المعا�شرة 

. يمكن القول باأّن التدهور البيئي بات هو التحدي الأكثر اإلحاحًا في 
692

فكرية لالإ�شالح من داخل المجال الديني

القرن الحادي والع�شرين، ومن ثّم، ينبغي اأن ُيدرج في اإطار مقا�شد ال�شريعة )باعتباره م�شلحة(. باخت�شار، فاإّن 

ا�شتجابة �شحيحة وفعالة لإدارة  ال�شريعة تمثل  اأ�شا�ص مقا�شد  الم�شتدامة على  الإ�شالمية  التنمية القت�شادية 

البيئة الفقيرة داخل اإطار الإ�شالم.

للتنمية  جديداً  نموذجًا  نقترح  اأعاله،  اإليها  الم�شار  العجز  على  ورّداً  ال�شريعة،  لـمقا�شد  الفهم  هذا  على  وبناء 

الم�شتدامة. يرتكز هذا النموذج على مفهوم الكرامة الإن�شانية، وعلى الأركان الخم�شة التي تدعم الكرامة: العدل، 

المعرفة الفكرّية والتعليم، والرفاه الجتماعي ) الم�شلحة(، واإ�شراف الإن�شان على الموارد الطبيعية، والقت�شاد. 

تقف العنا�شر الأ�شا�شية لهذا النموذج، والق�شايا التي يتناولها، في مواجهة المقترحات ال�شابقة لبناء نموذج 

ال�شتدامة  نماذج  وبين  والب�شر،  ال�شيا�شات  وا�شعي  بين  الثغرات 
ّ
�شد  خالل  من  الإ�شالمّية،  الم�شتدامة  للتنمية 

ل في مبادئ واأ�ش�ص نموذج التنمية  اإفريقيا. فيما يلي، نف�شّ اآ�شيا و�شمال  التقليدية وخ�شو�شيات منطقة غرب 

، بناء على المبادئ الإ�شالمية والآيات القراآنية.
ّ
الم�شتدامة الإ�شالمي

الكرامة الإن�سانية

اإّن  العربية.  وللهوية  لالإ�شالم  الأ�شا�شية  الركائز  اأحد  هي  بل   ، الحقوق  من  حّق  د 
ّ
مجر لي�ص  الإن�شان  كرامة  اإّن 

اعتراف الإ�شالم بالكرامة الإن�شانية يجد جذوره في الحرية التي منحها اهلل لجميع الرجال والن�شاء: “ولقد كرمنا 

Auda (n 48) 
691

 الم�شدر نف�شه.
692

ال�سكل 2: �سروريات الرفاه الجتماعي

حفظ الدين

حفظ العقل حفظ النف�ص

حفظ املال حفظ الن�شل

ال�رشورات
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. وهم يولدون اأحراراً. وهذا يتيح لهم اتخاذ 
. وين�ص القراآن اأن الب�شر خلقوا “في اأح�شن تقويم”694

بني اآدم”693

. لأّن الب�شر اأحرار، فال ينبغي 
695

قرارات عقالنية والحفاظ على مو�شع اأعلى بالمقارنة ببقّية المخلوقات الأخرى

. وعلى هذا الأ�شا�ص، 
696

اإكراههم باأي حال من الأحوال ول ينبغي اأن ُتنّظم الحياة بطريقة تحرم الب�شر من حرّيتهم

م كّل من القراآن وال�شنة ال�شطهاد والعدوان وانتهاك كرامة الإن�شان. بدًل من ذلك، ُي�شجع الإ�شالم على النمو 
ّ
حر

ال�شخ�شي، من خالل التقوى وال�شالح.

العدل

في الإ�شالم، فاإّن العدالة حق وم�شوؤولية )واجب تجاه اهلل(، وف�شيلة عليا. يعترف الإ�شالم اأي�شا باأهمية الم�شاواة 

لة في  اأمام القانون، دون تمييز على اأ�شا�ص العرق اأو الجن�ص اأو الدين اأو المكانة الجتماعّية. ومن الأمور المتاأ�شّ

الإ�شالم �شرورة ال�شعي لتحقيق العدل الإلهي ورعاية ال�شعفاء في المجتمع.

.
َيْعدُِلوَن”697 َيْهُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِهِ  ٌة  اأُمَّ ْن َخَلْقَنا  “َوِممَّ

اإِْن  ْقَربِيَن  َواْلأَ اْلَوالَِدْيِن  اأَِو  اأَْنُف�ِصُكْم  َعَلى  َوَلْو   ِ لِلَّ َهَداَء  �صُ ِط  بِاْلقِ�صْ اِميَن  َقوَّ ُكوُنوا  اآَمُنوا  ذِيَن  الَّ َها  اأَيُّ “َيا 
َ َكاَن  وا َفاإِنَّ اللَّ بُِعوا اْلَهَوى اأَْن َتْعدُِلوا َواإِْن َتْلُووا اأَْو ُتْعرِ�صُ ُ اأَْوَلى بِِهَما َفاَل َتتَّ ا َفاللَّ ا اأَْو َفقِيراً َيُكْن َغنِيًّ

.
ا”698 بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيراً

. 
699

“اإّن الل ياأمر بالعدل والإح�صان”.

المعرفة الفكرّية والتعليم

يحّث الإ�شالُم الم�شلمين على ال�شعي الدائم نحو الحكمة والمعرفة. وقد �شلطت الآيات الأولى من القراآن ال�شوء على 

اأهمية التعليم في الإ�شالم:

“اإقراأ ب�صم ربك الذي خلق، خلق الإن�صان من علق، اإقراأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإن�صان 
.
ما لم يعلم”700

وقد اقترح العلماء الم�شلمون نماذج من التعليم التي ترى في التنمية جزءاً ل يتجزاأ من عملية التعلم، التي ُتوؤّدي 

في النهاية اإلى معرفة اهلل.

الم�سلحة

�شناع  ف 
ّ
يت�شر واأن  القرارات،  تكون  اأن  ينبغي  الجتماعي؛  بالرفاه  مرتبطة  الم�شالح  فاإّن  اأعاله،  ذكرنا  كما 

اأن تكون مرتبطة بحماية  ُيمكن  الم�شالح  فاإّن  الم�شتدامة،  التنمية  �شياق  المجتمع. في  القرار، بح�شب م�شلحة 

 ،
701

ال�شعفاء، وهو مبداأ رئي�شي اآخر في الإ�شالم. اإّن الإ�شالم ياأمر ال�شلوك المدني ال�شحيح، والتعاطف مع الآخرين

وحماية مجموعات معينة مثل الأطفال والن�شاء وكبار ال�شن:

 القراآن الكريم، 17: 70.
693

 القراآن الكريم 95: 4.
694

M Baderin International Human Rights and Islamic Law 141, Oxford: Oxford University Press (2005) 52 
695

 الم�شدر نف�شه.
696

 القراآن الكريم 7: 181.
697

 القراآن الكريم 4: 135.
698

 القراآن الكريم 19: 90.
699

 القراآن الكريم 96: 5-1.
700

Sachs (n 4) 9-10 
701
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“اأيها النا�ص اإني قد وليت عليكم ول�شت بخيركم، فاإن اأح�شنت فاأعينوني، واإن اأ�شاأت فقوموني. ال�شعيف عندي 
.
قوي حتى اآخذ الحق له، والقوي عندي �شعيف حتى اآخذ الحق منه”702

وعالوة على ذلك، فاإّن الم�شالح يمكن اأن تكون ذات �شلة بحماية الم�شالح العامة من التعر�ص للخطر من قبل 

اأ�شحاب الم�شالح ال�شخ�شّية الخا�شة.  فحقوق الملكية في الإ�شالم م�شروطة باأل ت�شتخدم الثروات باإ�شراف اأو 

اأن ت�شتفيد من موارد الطبيعة على قدم  اأّن الب�شرية جمعاء ينبغي  ، ذلك 
703

بطريقة تحرم الآخرين من حقوقهم

الم�شاواة، واأن تتوّلى الدولة ُملكّية الأر�ص  ل�شالح المجتمع. كما اإّن حقوق الملكية في الإ�شالم ت�شمل بو�شوح 

عن�شر اإعادة توزيع الثروة، كما هو وا�شح في موؤ�ش�شات مثل الوقف والزكاة.

الإدارة الب�سرية

اإّن مبداأ الإدارة الب�شرّية للطبيعة يقوم على المبداأ الإ�شالمي “التوحيد”: فكرة اأّن كل �شيء ينبع من م�شدر اإلهي 

واحد. فالإ�شالم يرى في الكون م�شفوفة مت�شابكة من الأنظمة الحيوّية وغير الحيوية ، حيث لكّل كيان دور محدد 

في الكّل الواحد والمتما�شك.

َلُه َقانُِتوَن”704 ُكٌلّ  �ِس 
ْ

ر َواْلأَ َماَواِت 
َّ

ال�ص “ َوَلُه َمْن ِفي 
الأبعاد  اأي�شًا  تحمل  بل  فقط،  الب�شرية  لالحتياجات  المادية  الأبعاد  تحمل  ل  الطبيعة  فاإّن  الراأي،  هذا  وفقًا 

. 
705

الروحية

.
َيْعَلُموَن”706 َل  ا�ِس  النَّ اأَْكَثَر  َوَلِكنَّ  ا�ِس  النَّ اأَْكَبُر ِمْن َخْلِق  �ِس 

ْ
َواْلأَر َماَواِت  “َلَخْلُق ال�صَّ

يقوم التوحيد على اأّن خلق الكون، والتحّكم به وا�شتدامته، بيد الكائن الأعلى الواحد، ومن ثّم فاإّن التوحيد يوّحد 

والإن�شان   ، والإن�شان  والإن�شان  والإله،  الإن�شان  بين  العالقات  على  التوحيد  يوؤّكد  واحدة.  روؤية  في  الم�شلمين 

والكون. ويرى باأّن الب�شر والنظام البيئي جزاآن متكامالن في الكون، كالهما ينّظمه القانون الإلهي. والمو�شوع 

والكائنات  والهواء  والماء  والأر�ص  النباتية  والحياة  والح�شرات  والحيوانات  الب�شر  بين  الترابط  هو  الرئي�شي 

الإن�شان،  م�شوؤوليات  من  ي�شبح  البيئة  حماية  فاإّن  ثّم  ومن  اهلل.  مخلوقات  من  جزء  كّلها  هي  والتي  الدقيقة؛ 

وي�شبح مهّمة روحّية.

لو  لم يخلق هلل الأ�شجار والحديد، ومختلف الأدوات التي  نحتاجها لت�شنيع ال�شفن، ولو ما يجعل الب�شر يعرفون 

كيفية ا�شتخدام كل هذه العنا�شر، واإذا لم يخلق الرياح مع حركتها القوية، واإذا لم ُيو�شع الأنهار ويعمقها كافية 

.
707

لل�شماح للحركة ال�شفن فيها، لكان من الم�شتحيل اأن ن�شتفيد من ال�شفن. فاهلل هو المدّبر والم�شّخر لهذه الأمور

البيئية  لالأخالقيات  متعددة  مبادئ  والحديث  القراآن  خّط  والطبيعة،  الب�شر  بين  المتبادلة  العالقة  لهذا  ونظرا 

 ،
708

الأر�ص في  ]خلفاء[  ووكالء  كرعاة  للب�شرية  الم�شترك  بالدور  الإ�شالم  يعترف  الطبيعية.  الموارد  وحماية 

. “ينظر 
فـ”ما من م�شلم يغر�ص غر�شا اأو يزرع زرعا فياأكل منه طير اأو اإن�شان اأو بهيمة اإل كان له به �شدقة”709

البع�ص اإلى دور الو�شاية والرعاية هذا كمقيا�ص للنجاح فيما يتعلق بالحفاظ على راأ�ص المال الطبيعي ولتحقق 

الم�شلمين بم�شوؤولّياتهم لم�شوؤوليات الم�شلمين نحو اهلل:

Baderin (n 54) 141 
702

DA Caponera “Ownership and Transfer of Water and Land in Islam.” Water Management in Islam (2001) 94-102 
703

 القراآن الكريم 30: 26.
704

Foltz (n 44) 
705

 القراآن الكريم 40: 57.
706

S Raysuni Imam Al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law IIIT (2005) 
707

 Abdul-Matin (n 44); C Chapin, F Stuart, SR Carpenter, GP Kofinas, C Folke, N Abel, WC Clark, P Olsson, et al. ‘Ecosystem Stewardship:  
708

Sustainability Strategies for a Rapidly Changing Planet’ Trends in Ecology & Evolution 25, no. 4 (April 2010): 241–49
Sahih Bukhari, Book of Agriculture, hadith 513 

709
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اإِنَّ  اآَتاُكْم  َما  ِفي  َيْبُلَوُكْم  لِّ َدَرَجاٍت  َبْع�ٍس  َفْوَق  ُكْم  َبْع�صَ َوَرَفَع  �ِس 
ْ

الأَر َخالئَِف  َجَعَلُكْم  ذِي  الَّ “َوُهَو 
.
ِحيم”710

َّ
 ر

ٌ
ُه َلَغُفور رِيُع اْلِعَقاِب َواإِنَّ َك �صَ َربَّ

كما ينبغي التركيز على قد�شية الطبيعة التي يح�شر اهلل من خاللها. ُي�شّور القراآن لنا باأّن انقرا�ص اأنواع الكائنات 

الحّية يعني �شكوت الم�شّبحين هلل: 

 

ح

بِيَحُه اَلَتُه َوَت�صْ  ُكلٌّ َقْد َعلَِم �صَ
ۖ

اٍت  افَّ ْيُر �صَ �ِس َوالطَّ
ْ

َماَواِت َواْلأَر ُح َلُه َمْن ِفي ال�صَّ بِّ َ ُي�صَ “اأََلْم َتَر اأَنَّ اللَّ
.
ُ َعلِيٌم بَِما َيْفَعُلوَن”711 َواللَّ

ُح بَِحْمدِهِ َوَلِكنَّ لَّ َتْفَقُهوَن  بِّ ٍء اإِلَّ ُي�صَ ْ
ي ن �صَ َواإِن مِّ

ح

ِفيِهنَّ  َوَمن  �سُ 
ْ

َواْلأَر ْبُع  ال�صَّ َماَواُت  ال�صَّ َلُه  ُح  بِّ “ُت�صَ
.
ا”712 ا َغُفوراً ُه َكاَن َحلِيماً  اإِنَّ

ح

بِيَحُهْم َت�صْ

واأخيرا، يوؤكد الإ�شالم على �شرورة الحفاظ على التوازن العام. وين�ص القراآن على اأّن كّل �شيء قد خلق بن�شبة 

مقّدرة. وهكذا، على المجتمع الب�شري ليكون كاماًل،  اأن يتعّلم التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية. ُيعّلمنا 

الإ�شالم العتدال في كل الأمور، ذلك اأّن فقدان التوازن يوؤدي اإلى الف�شاد. وللحفاظ على هذا التوازن، فاإّن هناك 

حاجة اإلى معرفة على حدود الإنتاج ونمط ال�شتهالك. كما تعّبر هذه الآية من �شورة البقرة: “َوُكُلوا َوا�ْشَرُبوا َوَل 

، والآية التالية: 
ُه َل ُيِحبُّ اْلُم�ْشِرِفيَن”713 ُت�ْشِرُفوا اإِنَّ

.
ِجُعوَن”714

ْ
ُهْم َير ذِي َعِمُلوا َلَعلَّ ا�ِس لُِيذِيَقُهْم َبْع�سَ الَّ َبْت اأَْيدِي النَّ  َواْلَبْحرِ بَِما َك�صَ

ِّ
اُد ِفي اْلَبر “َظَهَر اْلَف�صَ

الثروة والن�ساط القت�سادي

في الإ�شالم، هناك ثالثة اأهداف  للن�شاط القت�شادي: تحقيق الكتفاء الذاتي من اأجل بقاء الفرد، وتوفير  الموارد 

. ُيقّدم القراآن، والحديث، وال�شنة واأحكام ال�شريعة اإطاراً 
715

من اأجل رفاهية العائلة، وتوفير الم�شاعدة للمحتاجين

اًل للعالقات التجارية. وفي هذا الإطار، ُينظر اإلى الأعمال على اأنها مفيدة اجتماعيًا، ومبررة اأخالقيًا، بل  ُمف�شّ

ب�شاأن  ا�شتخال�ص خم�شة مبادئ توجيهية  ُيمكن   . ال�شرعية  اللتزام بال�شوابط  ُي�شّجع عليها �شريطة  الدين  واأّن 

ال�شوق: )1( رف�ص اأن�شطة ربح المفرط، )2( الت�شاهل مع الفقراء والم�شروطية conditionality على الأغنياء، )3( 

الرفق والمرونة، )4( ال�شداد ال�شريع للديون واإمكانية اإلغاء الديون )5( توفير قرو�ص للفقراء دون توقع الح�شول 

على ال�شداد. اإّن الو�شيلة، ذات الأهمية الخا�شة لنموذج التنمية الم�شتدامة، التي تعّبر عن ح�شا�شية الإ�شالم للفقراء 

، فالقواعد 
ّ
اأ�شا�شي المبرر  الثراء غير  اإّن مبداأ رف�ص  الزكاة. كما  و�شرورة م�شاهمة الأغنياء في رفاهيتهم هي: 

الم�شرفية الإ�شالمية تمنع تحقيق مكا�شب �شخ�شية غير ناتجة من مجهود �شخ�شي:

َواْلَغاِرِميَن  َقاِب 
ِّ

الر َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفةِ  لَّ َواْلُموؤَ َعَلْيَها  َواْلَعاِملِيَن  اِكيِن  َواْلَم�صَ لِْلُفَقَراءِ  َدَقاُت  ال�صَّ َما  “اإِنَّ
.
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم”716 َواللَّ

ح 

ِ ةاً ِمَن اللَّ  َفرِي�صَ
ۖ

بِيِل  ِ َواْبِن ال�صَّ بِيِل اللَّ َوِفي �صَ

 القراآن الكريم 6: 165.
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 القراآن الكريم 17: 41.
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 القراآن الكريم 17: 44.
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 القراآن الكريم 2: 60.
713

 القراآن الكريم 30: 41.
714

</AA Islahi and Shaikh M Ghazanfar ‘Economic Thought of Al-Ghazali’ MPRA Paper (1998) <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53465 
715

 القراآن الكريم 9: 60.
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الخاتمة

اإّن تحديد م�شار فعال وم�شوؤول لال�شتدامة هو �شرط ل غنى عنه لمواجهة التحديات في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

. كما اإّن رفع المنطقة من الأنماط المختلة والرا�شخة لالإدارة البيئية لن تكون �شريعة اأو �شهلة. 
717

اإفريقيا اليوم

ة لأن تقوم التنمية 
ّ
اإّن المطلوب هو بناء ا�شتراتيجية طويلة الأمد لتحقيق تقّدم تدريجي. كما اإّن هناك حاجة ما�ش

الخ�شائ�ص  وبين  التقليدّية  الغربية  ال�شتدامة  نماذج  بين  الفجوة  بتج�شير  الم�شتدامة  الإ�شالمية  القت�شادية 

اإلى  بالإ�شافة  اإفريقيا،  و�شمال  اآ�شيا  غرب  لمنطقة  والدينية  والأخالقية  والقت�شادية  والثقافية  الجتماعية 

الإ�شالمية  القت�شادية  التنمية  نموذج  ي�شتجيب  ال�شتراتيجيات.  هذه  لتنفيذ  المطلوبة  ال�شيا�شّية  الحقائق 

اآ�شيا  ُت�شّكل نموذجًا لتعزيز التكّيف المرن في غرب  اإّنها  الم�شتدامة المقترح في هذا الف�شل لهذه الحاجة، كما 

و�شمال اإفريقيا كنظام اجتماعي بيئي.

للتنمية  ا�شتراتيجية  و�شياغة  الر�شمي  التزامها  تقديم  اإلى  بحاجة  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  دول  اإّن 

مقا�شد  من  كجزء  البيئي  النتقال  اإلى  ينظروا  اأن  القرار  �شانعي  اإطار  على  ينبغي  كما  الإ�شالمية.  الم�شتدامة 

ال�شريعة. وينبغي لهذه ال�شتراتيجية اأن تتاأّكد من اأّن ال�شيا�شات والموؤ�ش�شات والعمليات، في القطاعات الحكومية 

والجتماعية والخا�شة، تحقِّق اأهداف ال�شريعة الإ�شالمية. من خالل هكذا ا�شتراتيجية، يجب على الحكومات اأن 

تتحمل م�شوؤوليتها لحل العجز في التنمية الم�شتدامة بما يتما�شى مع مقا�شد ال�شريعة. هذا التغيير يجب اأن يحدث 

في بنية اإقليمية جديدة ت�شع كرامة الإن�شان في �شلب عملية التنمية، وتتوخى التكّيف المرن.

واأخيراً، ل يمكن التقليل  من دور المواطنين في تنفيذ نموذج التنمية الم�شتدامة.  فحتى الآن، تم توجيه الموارد 

المحليين،  المحلية والزعماء  اإعطاء دور للمجتمعات  الوطنية بدًل من  ال�شيا�شات  اإلى حّد كبير، نحو  والبرامج، 

خالل  من  فعالية،  اأكثر  بطرق  النهائيون  الم�شتخدمون  ُي�شارك  اأن  يجب  الطبيعية.  الموارد  اإدارة  في  لُي�شاركوا 

مبتكرة  حلول  ل�شياغة  الالزمة  والأدوات  )الم�شاحة  والتمكين  والم�شوؤوليات(  الدينية  الحقوق  )على  التعليم 

و�شّناع  الأئمة(  )مثل  المحليين  الفكر  القادة  واإ�شراك  تحديد  مع  ذلك  يقترن  اأن  يجب  بهم(.  الخا�شة  للم�شاكل 

التغيير )مثل القادة ال�شباب( لت�شجيع التغييرات في المواقف واأنماط ال�شتخدام، والدعوة لدمج الجودة والم�شاواة 

في الو�شول اإلى الأهداف البيئية. مع اأكثر من 1.6 مليار م�شلم، اأي ما يعادل اأكثر من 20 في المئة من �شكان 

العالم، يمكن للتنمية القت�شادية الإ�شالمية الم�شتدامة اأن تلعب دوراً حا�شمًا في حل لغز التنمية الم�شتدامة.

 LH Endress ‘Chapter 3 - Scarcity, Security, and Sustainable Development’ in Sustainable Economic Development, edited by AM Balisacan, U 
717

(Chakravorty and M V Ravago, 49–66. San Diego: Academic Press (2015
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(FAO, Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit (Rome, 13-17 November 1996 
718

FAO, Declaration of the World Summit on Food Security. World Summit on Food Security (Rome, 16-18 November 2009) 
719

A Sen, Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation (1981) 
720

 J Harrington, ‘Did food prices plant the seeds of the Arab Spring?’ (lecture delivered at the School of Oriental and African Studies, London, 721

28 April 2011).

روابط الأغذية- المياه- النزوح

هيذر العايدي

ُتعتبر دول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا من اأكثر الدول اعتماداً على الواردات الغذائية، بالإ�شافة اإلى اأّن ُمعظمها 

ُيعاني من �شّح المياه ال�شحيحة ن�شبة اإلى عدد الأفراد. ت�شتخدم 85 في المئة من المياه في المنطقة في القطاع 

هذه  من  الرغم  وعلى  ذلك،  على  اأهمية خا�شة. عالوة  تكت�شي  والمياه  الغذاء  بين  العالقة  فاإّن  ولهذا  الزراعي، 

ال�شتثمارات الهائلة في مجال المياه، فاإن معظم الدول في  غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا ل تزال م�شتوردة بالدرجة 

الأولى للغذاء، ول تزال تعتمد على الأ�شواق الدولية لإطعام �شكانها.

ل تت�شارك منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا في الم�شطحات المائية وح�شب، بل ت�شترك في نظام غذاء اإقليمي 

ة من خالل حركات اللجوء والنزوح. تزايد دور انعدام الأمن الغذائي والمائي  واحد، وتت�شارك ال�شكان اأي�شًا، بخا�شّ

كدافع ُمحتمل م�شاِهم في للهجرة وال�شراع، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي نتيجة عملّيات النزوح الناجمة 

عن ال�شراع.

يتناول هذا الف�شل الروابط بين النزوح وواقع الغذاء والمياه في المنطقة، ويبحث في كيف يمكن للبلدان �شحيحة 

المياه اإدارة الأمن الغذائي والمائي بطريقة ل تجعلها عر�شة لل�شراع وتاأثيرات النزوح. يبداأ الف�شل بالتاأكيد على 

اأهمية التعامل مع كل عالقة، من بين عالقات )المياه- الغذاء، المياه- الطاقة، الطاقة- الغذاء( على حدة وب�شكل 

�شامل. بعد ذلك ي�شع الف�شل اإطاراً يمكن من خالله تحليل اآثار عالقة المياه- الغذاء في �شياق النزوح الداخلي 

وحركة الالجئين، من خالل اأمثلة من العراق والأردن ولبنان و�شوريا واليمن.

ما هو الأمن المائي والغذائي؟

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )الفاو(، يتحقق الأمن الغذائي “عندما يتمتع الب�شر كافة، في جميع 

الأوقات، بالفر�ص المادية والقت�شادية للح�شول على اأغذية كافية و�شليمة تلبي احتياجاتهم الغذائي وتنا�شب 

. لحقًا، تّم تحديد اأربع ركائز لالأمن الغذائي، وتّم اإلحاقها 
اأذواقهم كي يعي�شوا حياة موفورة الن�شاط وال�شحة”718

. ويعني التوافرعادًة توّفر الغذاء 
719

بالتعريف: توافر الغذاء، والقدرة على الو�شول اإليه، وال�شتفادة منه، وال�شتقرار

المادي مع وجود كمية كافية من الغذاء الجّيد، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم الإنتاج المحلي وحجم ال�شتيراد 

“ا�شتحقاقات  �شن  اأمارتيا  مفهوم  من  فينبع  الغذاء  اإلى  الو�شول  ركن  اأما  المخّزن.  الغذاء  وكمّية  ما،  بلد  في 

الغذاء”، ويرّكز هذا الركن ل على اأهمّية توّفر الغذاء واإّنما على القدرة المادّية والقت�شادّية للو�شول اإليه، بح�شب 

. وغالبا ما يرتبط ا�شتقرار الإمدادات 
720

ما ُيحدده الدخل الماّدي والأ�شول القت�شادّية واأ�شعار المواد الغذائية

الغذائية بالأ�شواق الدولية، ذلك اأّن تقلبات الأ�شعار و�شلوكيات الدول الم�شّدرة )مثل فر�ص حظر على ال�شادرات( 

يمكن اأن يوؤثر ب�شكل كبير على ا�شتقرار الأ�شعار وكميات الغذاء المتاحة.

على  والعتماد  الدولية،  والتجارة  المحلي  الإنتاج  الغذائي:  الأمن  لتحقيق  للبلدان  رئي�شية  طرق  ثالث  هناك 

. في اأجزاء كثيرة من المنطقة فاإن الإنتاج المحلي قد تاأّثر ب�شكل كبير نتيجة تغيرات في 
721

الم�شاعدات الغذائية
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 اأي�شًا؛ لأّن اأ�شواق الغذاء العالمية 
ّ
المناخ، وزيادة الجفاف والت�شحر. كما اإّن العتماد على التجارة الدولية اإ�شكالي

متقّلبة للغاية وتخ�شع لرتفاع الأ�شعار، الذي ينعك�ص ب�شرعة على الم�شتهلكين. وي�شبح هذا اأمراً ذا اأهمّية بالغة 

لأّن الكثير من النا�ص في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا يعي�شون بالقرب من خط الفقر وينفقون جزءاً كبيراً 

من دخلهم على الغذاء، وهذا يعني اأنه عندما ترتفع الأ�شعار، فاإّنهم �شيكونون اأقّل قدرة على الو�شول اإلى المواد 

اأن  د 
ّ
اأن يتفاوت داخل البلد الواحد؛ فمجر اأّن الأمن الغذائي يمكن  الغذائية الم�شتوردة. ومن المهم التاأكيد على 

تكون الدولة قادرة على تاأمين الغذاء، ل يعني اأن كّل النا�ص لديهم اإمكانية للح�شول على الغذاء الآمن والمالئم. 

الواردات ب�شكل كبير وتمتلك معّدلت عالية من  )التي تعتمد على   
722

ال�شعودية العربية  المملكة  في بلدان مثل 

التفاوت في الدخل(، ُيمكن لالأ�شر الغنية تحّمل تقلبات اأ�شعار المواد الغذائية، ولكّن الأ�شر الفقيرة اأ�شبحت اأكثر 

عر�شة لنعدام الأمن الغذائي. وعلى نحو مماثل في لبنان، التي ت�شتورد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، 

فاإّن ارتفاع الأ�شعار قد قلل من المواد الغذائّية المتوّفرة. وقد كانت الأ�شر ذات الدخل المنخف�ص هي الأكثر تاأثراً، 

فزيادة اأ�شعار الفواكه والخ�شروات قد اأّثر على المحتوى الغذائي للوجبات، اإذ ُينَظر اإلى هذه الح�ش�ص الغذائية 

على اأّنها لي�شت من ال�شروريات.

الح�شول على كميات كافية من  ال�شكان على �شمان  “قدرة  باأنه  المتحدة  الأمم  المائي من قبل  الأمن  يعرف 

المياه ذات الجودة المقبولة للحفاظ على �شبل العي�ص ورفاه الإن�شان والتنمية الجتماعية والقت�شادية، و�شمان 

الحماية �شد التلوث الذي ينتقل عبر المياه والكوارث المت�شلة بالمياه، والحفاظ على النظم البيئية في حالة من 

. هناك عدة تعريفات وتاأطيرات لهذا المفهوم: )1( التركيز على النوعية والكمية 
ال�شالم وال�شتقرار ال�شيا�شي”723

)2( المخاطر المتعلقة بالمياه )3( مقاربة ترّكز على الحتياجات الب�شرية، وت�شمل الو�شول اإلى الغذاء، والأمن 

.
724

الغذائي، والمخاوف المتعلقة بالتنمية الب�شرية  )4( ال�شتدامة

اأو كليهما.  الغذائي،  اأو  المائي  الأمن  انعدام  اإفريقيا حالة من  اآ�شيا و�شمال  البلدان في غرب  العديد من  تعاني 

وعادة ما تعاني البلدان التي تفتقر اإلى الأمن المائي من انعدام الأمن الغذائي، ما لم يح�شل ال�شكان على دخل 

كاٍف ي�شاعدهم على تحّمل تقلبات ال�شوق الدولية. مع ذلك، يمكن اأن يوؤثر تقلب اأ�شعار المواد الغذائية ب�شكل كبير 

حتى على �شيا�شات البلدان الغنية في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، كما يمكن اأن نلحظه في التحولت ال�شيا�شية 

اإلى الكتفاء الذاتي  الأخيرة، في العديد من دول الخليج، التي تحاول تجّنب ا�شتيراد المواد الغذائية والو�شول 

من الغذاء. ت�شت�شيف العديد من البلدان في المنطقة اأعداد كبيرة من الالجئين الذين يعتمدون على الم�شاعدات 

اآخر  اأن ت�شبح حالة عدم ال�شتقرار في التمويل من الجهات المانحة م�شدراً  الدولية. وبالتالي يمكن  الغذائية 

لنعدام الأمن الغذائي.

الراوبط بين المياه والغذاء والطاقة

ي�شف اإطار العالقات في )ال�شكل 3( كيف واأين ترتبط النظم الغذائية والمياه والطاقة. يمكن تق�شيم هذه الروابط اإلى 

ثالثة روابط : الماء-الغذاء، الطاقة- الماء والطاقة- الغذاء. وفي حين، كان ُينظر اإلى هذه الروابط، لفترة طويلة، 

. فقد 
725

من خالل الدورة الهيدرولوجية، فقد تّمت اإعادة فهم لهذه الروابط في منت�شف ت�شعينات القرن الما�شي

See for example  L Addario, ‘Rich Nation Poor People’, Time (23 May 2013) <http://time.com/3679537/rich-nation-poor-people-saudi-  
722

arabia/> at 10 September 2015
UN-Water, ‘Analytical Brief on Water Security and the Global Water Agenda’ (2013) 

723

C Cook and K Bakker, ‘Water security: debating an emerging paradigm’ Global Environmental Change 22(1) (2012) 94-102 
724

P H Gleick, ‘Water and energy’, Annual Review of Energy and the Environment, 19(1) (1994) 267-99 
725
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تّم تطوير اإطار العالقات باعتباره و�شيلة لتعزيز مقاربة ترّكز على العالقات بين هذه القطاعات، لإدارة الموارد 

ب�شكل فّعال و�شمان تحقق الأمن الغذائي والمائي واأمن الطاقة. ودون مثل هذه المقاربة فاإّن القطاعات �شتميل 

للعمل ب�شكل معزول، دون معرفة اأو انتباه اإلى طريقة التي توؤّثر فيها الإجراءات في قطاع ما على قطاع اآخر. 

ينطبق هذا اأي�شًا على ال�شتجابات الإن�شانية لأزمات اللجوء والنزوح؛ اإذ تميل الهيئات الإن�شانّية للتركيز، ب�شكل 

منف�شل، على قطاعات المياه والغذاء و�شبل العي�ص. وغالبا ما تف�شل النقا�شات حول ندرة المياه، في اأن تاأخذ 

بعين العتبار، تحديات الأمن الغذائي الأو�شع التي يمكن اأن تحدث نتيجة للتزايد ال�شكاني، على �شبيل المثال. 

ق األن وكيرلوتز واإيكارت بين “الروابط الكبرى” )الماء-الغذاء - الطاقة( والروابط الفرعية “الماء- الغذاء- 
ّ
فر

. وفي حين اأن الروابط الفرعية المياه- الغذاء- التجارة قد اجتذبت اهتمامًا 
التجارة والطاقة- تغّير المناخ”726

. والق�شّية 
727

كبيراً في ال�شنوات الأخيرة، فقد كانت هناك العديد من التحّديات لإعادة فهم وتفعيل هذه الروابط

اأنه بينما تعك�ص المناق�شات العالمية حول هذه الروابط حقائَق واأولويات  الرئي�شية، كما عّبر عنها علو�ص، هي 

 دومًا؛ 
ّ
معّينة، فاإنه ل يجوز ن�شخ هذه المناق�شات على م�شتوى محلي، م�شيراً اإلى اأن توزيع الموارد هو �شاأن �شيا�شي

. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن اأوجه الق�شور 
728

وهي حقيقة، كثيراً ما تتجاهلها المقاربات التي ترّكز على هذه الروابط

في التفكير حول هذه الروابط ي�شمل ما يلي: )1( �شعوبة دمج ثالثة قطاعات تحكمها اأنظمة حكم المختلفة. )2( 

ذاتية “الندرة”، والتي ُيمكنها اإهمال اختالل توازن القوى وعدم الم�شاواة في القدرة على الو�شول اإلى الموارد )3( 

حدود المقاربة الأمثل، والتي يمكن اأن “ت�شّجع على ت�شليع الموارد، والتقليل من  �شاأن العوامل البيئّية الخارجية ، 

مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والتقليل اأي�شًا من اأهمّية التخفيف من وطاأة الفقر، بالإ�شافة اإلى تجاهلها 

عن  التخّلي  اإلى  واإيكارت  وكيرلوتز  األن  دعا  التحديات،  لهذه  ونظراً   .
729“ والحتياجات  المحلية  لالأولويات 

.
730

التخ�شي�ص والإدارة الأمثل، القائمة على المعرفة، للموارد، واعتماد مقاربة اأكثر تركيزاً على الفاعلين

تقاطع الماء والغذاء

الغذاء  الماء-  رابطة  في  عالقتان  هناك 

)انظر ال�شكل 3(: يتّم ا�شتخدام المياه لزراعة 

المحا�شيل الغذائية، وُيمكن اأن يتّم ا�شتخدام 

الغذاء لنقل المياه الفترا�شّية. هذا التمييز 

الجتماعية  الق�شايا  اأّن  اإلى  بالنظر  مفيد 

الماء  اإنتاج  عن  الناجمة  والقت�شادية 

المياه  عن  النا�شئة  والق�شايا  الغذاء 

الفترا�شية ال�شادرة- الواردة مختلفة في 

من  المثال،  �شبيل  على  الأحيان.  من  كثير 

الرّي  مياه  اإدارة  �شوء  فاإّن  الإنتاج،  جهة 

 J A Allan, M Keulertz and E Woertz, ‘The water-food-energy nexus:  an introduction to nexus concepts and some conceptual and operational 726

problems’ International Journal of Water Resources Development, 31(3) (2015) 301-311
 يحّدد بازيليان واآخرون، نقطتين تحليلّيتين اأخرتين ونقطتي عمل ل�شنع ال�شيا�شات حول رابطة الغذاء- الماء “ ]الأولى[ اإذا تّم تبّني منظور يرّكز على المياه، فاإّن اأنظمة الغذاء والطاقة �شتبدو كم�شتخدمة 
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 M Bazilian et al, ‘Considering the energy, water and food nexus:.للموارد المائّية ] وثانيًا[، من منظور يرّكز على الغذاء، فاإّن الطاقة والمياه �شيكونان مدخالت للنظام الغذائي

Towards an integrated modelling approach’ Energy Policy 39(12) (2011) 7896-7906
J Allouche, ‘Food, energy and water: the politics of the nexus’, The Guardian, (London) 24 June 2014 http://www.theguardian.com/science/ 

728

political-science/2014/jun/24/food-energy-water-politics-nexus at 20 August 2015
 J Allouche, C Middleton and D Gyawali, ‘Technical Veil, Hidden Politics: Interrogating the Power Linkages behind the Nexus’ Water  
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Alternatives 8(1) (2015) 610-626
J A Allan, M Keulertz, and E Woertz, above n 9 
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الغذاء
هناك حاجة للطاقة إلنتاج الغذاء

احلاجة إلى املاء

لتوليد الطاقة

نقل الغذاء (املياه

االفتراضية

ميكن استخدام الغذاء إلنتاج الطاقة

احلاجة للماء

لنمو الغذاء

احلاجة للطاقة

للتزود باملياه

الطاقة

املــــاء

ال�سكل 3: ر�سم تخطيطي لروابط المياه والطاقة والغذاء )جامعة 

الأمم المتحدة، 2013(
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المياه  الزراعية. ومن جهة تجارة  اإلى الحد الذي يهدد �شبل الحياة  المياه  اإلى ن�شوب م�شادر  اأن يوؤدي  يمكن 

اإلى ارتفاع مفاجئ في الأ�شعار، مما يهدد  اأن يوؤدي  دين الدوليين يمكن 
ّ
الفترا�شية، فاإّن العتماد على المور

اإمكانية الو�شول اإلى الغذاء في البلدان الم�شتوردة.

الغذاء- الماء- التجارة، والمياه الفترا�شّية هي  الرابطة الفرعية بين  يقع مفهوم المياه الفترا�شّية في قلب 

المتداولة، تجارّيًا،  المياه  فاإّنها كمية  ثّم  الزراعية وال�شناعية، ومن  ال�شلع  اإنتاج  الم�شتخدمة في  المياه  كّمية 

ب�شكل غير مبا�شر، بين البلدين. تّم اقتراح مفهوم المياه الفترا�شية في البداية كاأداة �شيا�شة، ُيمكن من خاللها 

لبلدان غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تخفيف ال�شغط على موارد المياه المحلية، والحفاظ على ال�شتقرار ال�شيا�شي 

. وفي حين اأّن واردات المنطقة من المنتجات الغذائية، ذات ال�شتخدام 
731

وتجنب ال�شراعات على الموارد المائية

قد  والنزوح  ال�شراع  فاإّن  الما�شيين،  العقدين  في  كثيراً  ازدادت  قد  واللحوم،  الحبوب  للمياه، وخا�شة  الكثيف 

اإلى حّد كبير، في توافر المواد الغذائية في  ا. عالوة على ذلك، فبينما �شاهم ا�شتيراد المياه الفترا�شية، 
ّ
ا�شتمر

البلدان التي تعاني من �شّح المياه، اإل اأنه ف�شل في التخفيف من اأ�شكال اأخرى من انعدام الأمن الغذائي. فتقّلب 

اأ�شعار المواد الغذائية، على وجه الخ�شو�ص، يمكن اأن يزيد من خطر ال�شطرابات الجتماعية؛ مما يجعل ا�شتيراد 

المياه الفترا�شية كاأداة لالأمن المائي، اأمراً م�شكوك فيه. وطالما اأّن المزارعين ي�شتفيدون من اإنتاج وبيع المواد 

الغذائية، فحتى لو ا�شتوردت البالد 100 في المئة من احتياجاتها الغذائية، فمن غير الموؤّكد اأنها �شوف �شتتوقف 

عن الإنتاج اأو الت�شدير.

في الآونة الأخيرة، تم فح�ص المياه الفترا�شية على طول �شل�شلة الإمدادات الغذائية الكاملة، مع الأخذ بعين 

وكفاءة  المياه  ا�شتخدام  كيفّية  تقرر  التي  الجهات  اأي  المياه،  اإدارة  في  الفاعلة  الجهات  مجموعة  العتبار 

تلعبه  الذي  الدور  اإّن  النهائي.  المنتج  ت�شدير  يتّم  اأين  واإلى  ا�شتخدامها،  يتّم  المنتجات  اأّي  وفي  ا�شتخدامها، 

 
ٌ
ال�شركات الزراعية التجارية العالمية الكبرى، نظرا ل�شيطرتها على المياه الفترا�شية )اأي التجارة الزراعّية( دور

، بالإ�شافة اإلى ذلك فاإّن هناك مجموعة من الق�شايا على ذات القدر من الأهمّية، مثل اختالف وظيفة  
732

مهم

الموارد  وا�شتدامة  البيئي  بالنظام  العتناء  وعدم  الغذائي،  والإمداد  التزويد  �شل�شلة  في  الخا�ص  القطاع  مدراء 

لأهميتها  نظراً  كبير  حد  اإلى  الغذائية  المواد  اأ�شعار  ت�شيي�ص  يتم   )1( ذلك:  وراء  اأ�شباب  اأربع  ثّمة   .
733

الطبيعية

ال�شتراتيجية )2( عالقات القوة في �شال�شل الإمدادات الغذائية غير متكافئة )3( ل يمتلك اأ�شحاب ال�شلطة في 

القطاع الخا�ص �شوى القليل من ال�شلطة في مجال اإدارة المياه )4( ل تعتمد الأ�شواق على التكلفة الحقيقية للمياه، 

 
ٌ
. للمزارعين دور

734
بطريقة تاأخذ بعين العتبار حجم الحتياج اأو ندرة الموارد في المناطق التي يتّم فيها الإنتاج

مهّم اأي�شًا؛ فعلى الرغم من تهمي�ص نفوذهم ال�شيا�شي، فاإّن 90 في المئة من المياه-الغذائية )المياه الم�شتخدمة 

في �شل�شلة الإمدادات الغذائية( ُتدار من قبل المزارعين، بينما ُتدار 10 في المئة منها من قبل ال�شركات وغيرها 

. وفي حين اأّن من ال�شروري اإ�شراك المزارعين، فاإّن دورهم يجب اأن 
735

من الجهات الفاعلة في القطاع الخا�ص

ُيفهم �شمن القت�شاد ال�شيا�شي الأعّم. اإّن ال�شيا�شات المحلية وعوامل ال�شوق، التي تجعل بع�ص الخيارات اأكثر اأو 

اأقل جاذبية من الناحية المالية، هي ما يوّجه المزارعين في كيفية اإدارة المياه التي ي�شتخدمونها.

انتقد العديد من الكّتاب الندفاع نحو العتماد على واردات المياه الفترا�شية، واأّكدوا على اأّنها “تمّكن �شانعي 

 J A Allan, ‘Virtual water’: a long term solution for water short Middle Eastern economies?’ (paper presented at the British Association  
731

(Festival of Science, University of Leeds, 9 September 1997
S Sojamo et al, ‘Virtual water hegemony: the role of agribusiness in global water governance.’Water International, 37(2) (2012) 169-182 

732

 J A Allan, M Keulertz and E Woertz, ‘The water-food-energy nexus:  an introduction to nexus concepts and some conceptual and operational 733

problems’ International Journal of Water Resources Development, 31(3) (2015) 301-311
 الم�شدر نف�شه.

734

 J A Allan, ‘Water and Food Security:  Food-water and Food Supply Value Chains’ in M Antonelli and F Greco (eds), The Water We Eat (2015) 
735
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. في الأردن، على 
ال�شيا�شات في المنطقة من تجنب تنفيذ الإ�شالحات الالزمة لتح�شين اإدارة الموارد المائية”736

ب في 
ّ
�شبيل المثال، يقّدر باأن نحو 76 مليار لتر من المياه يتّم خ�شارته �شنويًا ب�شبب تهالك البنية التحتية والت�شر

الأنابيب. على الرغم من ذلك، فاإّن الحكومات والجهات المانحة غالبًا ما تف�شل اأن تنفق الأموال على م�شاريع 

. اإّن دعم المياه الزراعية منت�شر اأي�شًا في جميع اأنحاء المنطقة، وهو ل 
737

جديدة بدًل من اإ�شالح البنية التحتية

ُي�شّجع ال�شتخدام الكفوؤ للمياه، وفوق ذلك، فاإّنه ُيفيد ماّلك الأرا�شي، المتنّفذين �شيا�شّيًا على ح�شاب المزارعين، 

من الفئات الجتماعية القت�شادية الدنيا.

اأحد النتقادات الأخرى لتجارة المياه الفترا�شية ياأتي من ناحية الفوائد الأمنية التي ُيفتر�ص باأّنها تقدمها، 

فهي تعتمد كثيراً على عن�شر توافر الأمن الغذائي، لكنها تتجاهل الدور الهام لإمكانّية الو�شول القت�شادية اإلى 

. تم ربط حركة الحتجاجات ال�شعبية في جميع اأنحاء العالم العربي، على �شبيل المثال، بارتفاع اأ�شعار 
738

الغذاء

المواد الغذائية وال�شغوط المالية المفرو�شة على الأ�شر للح�شول على الغذاء. �شدد علو�ص على اأنه في حين اأن 

“التجارة العالمية اأتاحت تحقيق الأمن الغذائي والمائي الوطني، ولكّنه بات مهدداً الآن من خالل زيادة اأ�شعار 
 
740

اأنتولي وتامي . در�ص 
الأرا�شي”739 الغذاء، وال�شتيالء على  الوطنّية على  ال�شيادة  الغذائية، وحركات  المواد 

 ،2008-2007 
ّ
العالقة بين تجارة المياه الفترا�شية واأ�شعار الغذاء، واأ�شارا اإلى اأن “ارتفاع الأ�شعار في عامي

ل يبدو اأّنه اأثر على واردات المياه الفترا�شية، والتي بقيت في زيادة مطردة حتى عام 2009، على الرغم من اأّن 

اأ�شعار المواد الغذائية كانت اأعلى بن�شبة 50 في المئة مما كانت عليه في عام 1980، وب�شعفين مما كانت عليه 

. ي�شّلط هذا ال�شوَء على حالة عدم مرونة في الطلب على الغذاء، وي�شير اإلى �شرورة التعامل مع 
عام 2000”741

كيف ي�شتطيع جميع ال�شكان في بلد ما على التعامل مع تغيرات الأ�شعار.

مثل  بلد  ففي  المائي.  والأمن  الغذائي  الأمن  بين  التوازن  تحقيق  على  التركيز  تجاهل  هي  الأ�شا�شية  الم�شكلة 

الأردن، التي تواجه ندرة �شبه مطلقة في المياه، وتعتمد ب�شكل كبير على الواردات الغذائية الدولية، فاإّن التركيز 

على الأمن الغذائي اأو على الأمن المائي دون تحقيق التوازن، بينهما يمكن اأن يعني ا�شتنزاف الآخر. فالجهود 

المبذولة لتخفيف اآثار ارتفاع اأ�شعار الغذاء العالمية، عن طريق زيادة الإنتاج المحلي يمكن اأن تعني ا�شتنزافا 

يعني  اأن  يمكن  الزراعي  القطاع  نمّو  الحد من  المياه عن طريق  توفير  اأن محاولت  المائية، في حين  للموارد 

َة لتقلب اأ�شعار الغذاء. �شهدت المملكة العربية ال�شعودية موؤخرا زيادة ملحوظة في ال�شادرات  ترك ال�شكان ُعر�شَ

. ولكّن ذلك قد تحقق من خالل 
742

اأّنها تحظى باأدنى ن�شبة هطول لالأمطار في العالم الزراعية، على الرغم من 

ا�شتنزاف البالد للمياه الجوفية بطيئة التغذية. وفي حين تحتاج المملكة العربية ال�شعودية ب�شكل وا�شح لتحقيق 

كل من الأمن المائي الغذائي، فاإّن ت�شدير ال�شلع زراعية - اأو ت�شدير المياه الفترا�شية- �شيبدو مخالفًا للمنطق 

البدهي اإذا ما نظرنا اإلى القطاع الغذائي والمائي معًا.

 M Antonelli and S Tamea, ‘Food-water security and virtual water trade in the Middle East and North Africa’ International Journal of Water 
736

 Resources Development, 31(3) (2015) 326-342; J A Allan. ‘Millennial water management paradigms: making Integrated Water Resources
 Management (IWRM) work’ Mafhou, (2001) < http://www.mafhoum.com/press/53aE1.htm> at September 15 2015; M Zeitoun, J A Allan
 and Y Mohieldeen, ‘Virtual water ‘flows’ of the Nile Basin, 1998–2004: A first approximation and implications for water security’ Global

Environmental Change 20(2) (2010) 229-242
(Mercy Corps, ‘Tapped Out: Water Scarcity and Refugee Pressures in Jordan’ (2014 

737

 J Allouche, ‘The sustainability and resilience of global water and food systems: Political analysis of the interplay between security, resource 
738

scarcity, political systems and global trade’ Food Policy 36 (2011):S3-S8
 الم�شدر نف�شه.

739

 M Antonelli and S Tamea, ‘Food-water security and virtual water trade in the Middle East and North Africa’ International Journal of Water 
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Resources Development, 31(3) (2015) 326-342
 M Marktanner, S K Das and A Niazi, ‘Food security challenges in the Arab States/MENA region in the context of climate change: The role of 

741

 the regional directors team’ (Position paper, Regional United Nations Development Group Arab States/Middle East and North Africa, nexus
(of climate change and food security. United Nations Development Group March 2011

Desert blooms: Saudi’s agricultural exports soar despite world’s lowest rainfall’, Albawaba, 1 September 2015 <http://www.albawaba.com/’ 742

 3A-desert-blooms-737860> at 10 Septemberالمئة في   business/the Kingdom of ‘s-agricultural-exports-soar-despite-world’s-lowest-rainfall
2015
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ثّم  ، ومن 
743

الجوفية المياه  ا�شتهالك  ن�شبة  المئة من  القات 90 في  ت�شتهلك زراعة  اليمن، حيث  اآخر هو  مثال 

فاإّنها م�شوؤولة اإلى حد كبير، عن الإرهاق ال�شريع للموارد المائية. لقد اأ�شبح هذا ممكنا لأن المزارعين يك�شبون 

، وعلى الرغم من اأّن الزراعة ل ت�شاهم اإلى حد كبير في الإنتاج 
744

من القات اأكثر من زراعة المحا�شيل الأخرى

للمياه. تدرك  المفرط  ال�شتخدام  الزراعي من  القطاع  الزراعية ل تمنع  ال�شيا�شات  للبالد، فاإن  المحلي  الغذائي 

الحكومة باأن تح�شين حالة ندرة المياه في البالد مرتبط بخف�ص اإنتاج القات، ولكنها تتردد في القيام بذلك نظراً 

لأهمية القات في معي�شة المزارعين، وارتباطه بالتقاليد اليمنية والحياة الجتماعية، وغيرها من الفوائد التي 

:
745

تجلبها زراعه هذا المخّدر للمجتمعات

الخدمات  توّفر  زيادة  طريق  عن  القات،  لزراعة  المفيدة  الجوانب  بع�ص  اأي�شًا  هناك  اأن  الأبحاث  “اأظهرت 
المحلية وتوفير فر�ص العمل لليمنيين في المناطق الريفية من اأجزاء اأخرى من البالد. وفي تقييم حول القات 

في اليمن، اأ�شار البنك الدولي اإلى اأن تجارة القات ت�شهل عمليات انتقال المال من المدن اإلى المناطق الريفية. 

على اأّن غالبية الدخل من زراعة وبيع القات يح�شل في المنطقة المحلية، ومن ثّم فاإّن العمل في زراعة القات قد 

.
اأ�شهم في الحّد من عملّية التمدين”746

البعد الإن�ساني في رابطة الغذاء- الماء

ل بّد من التف�شيل في اإطار “الغذاء-الماء- النزوح”، لفهم الروابط بين الأمن الغذائي والأمن المائي والن�شاط 

الإن�شاني.

 ال�سكل 4: التكّيف المرن مع ال�سراع – اإطار الأمن الغذائي

يو�شح الإطار المبين في ال�شكل 4 توافر و�شهولة الح�شول اإلى ا�شتقرار الإمدادات الغذائية وا�شتخدامها، وي�شّور 

كيف يمكن لل�شراعات وغيرها من ال�شدمات، مثل الجفاف اأو زيادة اأ�شعار الغذاء، اأن توؤّثر على الأمن الغذائي 

. ويو�شح كذلك كيف يمكن للعوامل المختلفة، على 
747

على الم�شتوى الوطني وعلى م�شتوى الأ�شرة في المنازل

الم�شتويين الجزئي والكلي، اأن ت�شهم في بناء التكّيف المرن في مجالت ال�شيا�شة والحوكمة والقدرات الب�شرية 

والخدمات. هذا النموذج مفيد بطريقتين: فالتمييز القائم بين الأمن على الم�شتوى الكلي الغذائي الوطني، وبين 

 الم�شدر نف�شه.
743

 الم�شدر نف�شه.
744

 C Giesecke, ‘Yemen’s Water Crisis: Review of background and potential solution’. (USAID Knowledge Services Centre (KSC) Research Series 
745

2012)
 الم�شدر نف�شه.

746

 الم�شدر نف�شه.
747

األمن الغذائي القومي

الوفرة

االقتصاد الكلي - القطاعات الرئيسية - احلوكمة

القدرة اإلنسانية

واالنتاجية

االندماج، الوظائف،
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األمن الغذائي املنزليال

(القدرة على الوصول، االنتفاع)

الدخل-الغذاء-اخلدمات
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الأمن الغذائي المنزلي على الم�شتوى الجزئي ي�شاعد على تحديد اأّي من الفاعلين هم الأكثر تاأّثراً، ومن منهم يمتلك 

التاأثيرات الخارجية  العمل بين  اإطار  الغذائي. ثانيًا، يربط  التحكم في مكّونات معينة من الأمن  اأكبر من  قدراً 

التي  القرارات  باأّن  الوطني والمنزلي، وُيبين  الغذائي  الأمن  ال�شواء( وبين  )ال�شلبية والإيجابية على  وال�شغوط  

اإطاراً  ال�شكل 5  الفاعلين. ُيظهر  اإرادة  الم�شتويات كثيراً ما كانت خا�شعة لأحداث خارجة عن  اتخذت في هذه 

المجتمعي.  وال�شتقرار  الإن�شاني  والأمن  الطبيعية،  والموارد  المناخي،  النظام  بين  يربط  تعقيداً،  اأكثر  تحليليًا 

ويو�شح هذا الإطار مختلف العوامل التي يجب اأخذها بعين العتبار في كّل فئة وكذلك الطرق المختلفة التي 

التخفيف  )مثل  اتخاذها  يمكن  التي  الإجراءات  اأي�شًا من حيث  ولكن  التاأثير،  فقط من حيث  لي�ص  ترتبط ككل؛ 

والتكيف وال�شتجابة(.

لـ  الأ�شا�شي  الإطار   )6( ال�شكل  يو�شح 

–التاأثير-  الحالة   – ال�شغط  الدوافع- 

ي�شتخدم  والذي   ،)DPSIR( ال�شتجابة  

المجتمع  بين  ال�شببية  العالقات  ل�شرح 

التي  الأن�شطة  هي   )D( الدوافع  والبيئة. 

توؤثر  والتي   ،)P( ال�شغوط   اإلى  توؤدي 

هذه    )S( البيئة  حالة  على  مبا�شر  ب�شكل 

الرفاه  )I( على  اآثار  لها  بدورها  التغيرات 

والنظم  للنا�ص  والقت�شادي  الجتماعي 

 )R( والردود  ال�شتجابات  وتحفز  البيئية، 

التكيف  اأو  منع  اأو  لتخفيف  المجتمع  من 

يمكنها  الردود  هذه  التاأثيرات.  هذه  مع 

جديدة،  دوافع  اإلى  توؤدي  اأن  بدورها 

فالتاأثيرات.  البيئة  وتغّيرات في  و�شغوط 

المعّقدة  الطبيعة  لإظهار  الإطار مفيد  هذا 

بين  غالبًا،  الدائرية،  والعالقة  لالأ�شباب، 

في  ذلك،  ومع  والبيئة.  الب�شري  الن�شاط 

المهم  فاإّن من  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  تعقيداً.  اأكثر  الروابط  تكون  فقد  والنزوح،  والماء  الغذاء  بين  الروابط  �شياق 

“الحالة” لي�شت كّلها تغييرات في حالة  التغييرات في  اأن�شطة ب�شرية، واأّن  الدوافع لي�شت كّلها  اأّن  اإلى  النتباه 

البيئة. يمكن اأن تكون التغييرات في حالة الإن�شان، على �شبيل المثال. لناأخذ ما يلي مثاًل: الجفاف )D( → يقلل 

توافر المواد الغذائية المنتجة محليًا )P( → مما يوؤّدي اإلى العتماد المتزايد على الواردات ذات الأ�شعار العالية 

)S( → وهذا يوؤّدي اإلى انخفا�ص في القدرة على الو�شول القت�شادي للغذاء ل�شرائح من ال�شكان )I( → فيوؤّدي اإلى 

زيادة الإنتاج المحلي با�شتخدام المياه الجوفية )R، D( → وبالتالي ال�شتغالل المفرط للمياه )P( → ا�شتنزاف 

الموارد المائية )S( → انخفا�ص في الن�شاط الزراعي و�شبل العي�ص )I( → التح�شر والتمدين )R، D(؛ وت�شتمر الدورة.

املوارد الطبيعية

املاء

األرض

النظام البيئي

التنوع احليوي

املوارد البحدية

املوارد غير املتجددة

األمن اإلنساني

املاء

الغذاء

الطاقة

الصحة

الدخل

سبل العيش

النظام املناخي
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الغطاء اجلليدي

التيارات البحرية

مستوى البحر

االستقرار املجتمعي
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الهجرة

العنف

النزاع

التعاون

املؤسسات

التكيف

التأثير

اخلطر

مة
دا

ست
ال
ا

ط
غو

ض
ال

جابة
ست

ال
ا

التأثير

احلساسية لتغير املناخ
احلساسية للنزاع

الهشاشة البيئيةالهشاشة اإلنسانية

التكيف املرن

التكيف

القدرة

االستيعابية

التنمية

التخفيف

 ال�سكل 5: الإطار التحليلي للعالقات بين نظام المناخ والموارد الطبيعية

 وال�ستقرار الجتماعي، والأمن الإن�ساني
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اإطار الغذاء – الماء- النزوح 

يجب تو�شيح الإطار الذي يتركز على الغذاء والماء وال�شراع والنزوح. اأوًل، العالقة بين الأمن الغذائي والأمن 

المائي، وثانيًا، الروابط ال�شببية بين المياه-الغذاء والعوامل الجتماعية والقت�شادية المتعلقة بالنزاع والنزوح. 

وبالنظر اإلى اأّن الروابط بين قطاعي الماء والغذاء )كّل من الإنتاج والتجارة( تعّد قوية ب�شكل خا�ص في غرب اآ�شيا 

و�شمال اإفريقيا، فمن ال�شرورّي تبّني اإطار م�شترك يجمع الأمن الغذائي والمائي معًا. ينبغي لالإطار اأن يربط عوامل 

البيئة والموارد الطبيعية مع �شلوك الإن�شان والأمن الإن�شاني وال�شتقرار الجتماعي، على نحو ي�شمل الم�شتويات 

الوطنية والمنزلّية على حد �شواء. والهدف من ذلك هو ت�شهيل الو�شول اإلى الو�شائل الالزمة لتحقيق التوازن بين 

ح هذا الإطار  الحاجة اإلى توفير المياه و�شرورة الحفاظ على اإمكانّية الو�شول المادّية والقت�شادّية للغذاء. ُيو�شّ

الوارد كاّلً من الروابط بين الغذاء والمياه، والعالقة بين هذه الروابط والعوامل الجتماعية والقت�شادية التي 

تدفع للنزوح. في كثير من الأحيان، كانت تتّم درا�شة ق�شايا الماء والغذاء بمعزل عن عالقتهما بال�شلوك الب�شري 

)على �شبيل المثال كيف ُيمكن اأن يوؤّدي انعدام الأمن المائي اأو الغذائي اإلى النزاع والنزوح(. ويمكن تحليل هذه 

اأن تتاأّثر ب�شبب  اإطار م�شاعد يبين كيف للظروف الجتماعية والقت�شادية ذات ال�شلة بالأغذية  العالقات في 

عوامل تتعلق بالمياه، والعك�ص �شحيح. مثل هذا التحليل يمّكن العاملين في مجال التنمية والقطاعات الإن�شانية 

من الو�شول اإلى فهم اأف�شل لأ�شباب وعواقب انعدام الأمن الغذائي والمائي، من جهة عالقتها بالرفاه الجتماعي 

والقت�شادي وال�شتقرار لل�شكان.

الروابط ال�سببية بين انعدام الأمن المائي وانعدام الأمن الغذائي وال�سراع والنزوح

يمكن للعالقة بين الغذاء والماء اأن تكون بمثابة محّفز للنزوح، اأو اأن تكون نتيجًة للنزوح. ومن ال�شروري الإ�شارة 

اإلى اأننا في كثير من الحالت نرى اأكثر من رابطة واحدة في الحالة- بحيث تظهر روابط الماء- الغذاء كمحّفز 

ونتيجة لل�شراع في اآٍن معًا- مما يوؤدي اإلى ظهور دائرة مفرغة من النزوح وانعدام الأمن المائي والأمن الغذائي 

)DPSIR( ال�سكل 6: الروابط الَعَر�سية في اإطار الدوافع -ال�سغط-الحالة-التاأثير-ال�ستجابة

الدوافع

األنشطة اإلنسانية

العوامل االقتصادية التقنية

واالجتماعية-الثقافية

التغيرات

التأثير عل اإلنسان،

االقتصاد والنظام البيئي

حالة البيئة

الظروف البيئية للهواء

والتوبة واملاء

االستجابات

املعايير املجتمعية

(مثل التخفيف أو

املنع أو التكيف)

الضغوطات

االنبعاثات، النفايات

الصلبة، استخراج املوارد

واستعمال األراضي
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في البالد، اأو في اأجزاء من المنطقة. ثمة اأربع روابط �شببية رئي�شية هي: ندرة الموارد الطبيعية كمحرك لل�شراع 

والنزوح؛ انعدام الأمن الغذائي كمحرك لل�شراع والنزوح؛ تاأثير النزوح على الموارد الطبيعية؛ وتاأثير النزوح على 

.
748

الأمن الغذائي

انعدام اأمن الموارد المائية والطبيعية كدافع للنزاع والنزوح 

 هي العوامل غير المبا�شرة 
يدعي البع�ص باأّن “التحديات المرتبطة بتقلب المناخ وتغيره وتوافر المياه العذبة”749

لل�شراع والنزوح. فقد وجد بالك واآخرون، على �شبيل المثال، باأّن الدوافع القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية 

، اإل اأن الو�شيلة الرئي�شية التي يوؤثر بها التغّير البيئي 
750

والديموغرافية والبيئية توؤثر جميعها على قرار الهجرة،

النزاع  على  توؤّثر  التي  ال�شيا�شية  الدوافع  خالل  ومن  المعي�شة  �شبل  في  التغّيرات  خالل  من  تاأتي  الهجرة  على 

على الموارد. في حين يرى برناور واآخرون باأّنه “ل توجد عالقة �شببية منتظمة ومبا�شرة بين التدهور البيئي 

على  ال�شكان  قدرة  تحدد  التي  هي  وال�شيا�شية  القت�شادية  العوامل  فاإّن  ذلك،  من  بدل  ؛ 
العنيف”751 وال�شراع 

البيئية  العوامل  بين  اأقوى  رابط  وجود  يفتر�شون  العلماء  من  اآخر  عدداً  اأّن  على  البيئية.  التغيرات  مع  التكيف 

 ،
وال�شراع. توؤّكد اأبحاث هندريك�ص و�شاليهان على وجود “عالقة قوية بين ال�شدمات البيئية وال�شطرابات”752

بينما ربط كال النزاع مع متغير مركب من ال�شغوط الديموغرافية والبيئية )DES( والذي ي�شمل “النمو ال�شكاني 

. هذا هو الحال في اليمن مثاًل، حيث توجد 
ال�شريع، والتدهور البيئي، والتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية “753

روابط قوية بين ندرة المياه وال�شراع الحالي بالتاأكيد )70-80 في المئة من ال�شراعات في المناطق الريفية 

. ويرى عبد الرحمن الأرياني، الوزير ال�شابق للمياه والبيئة في اليمن، اأّن �شعود 
754

مرتبطة بق�شّية الأمن المائي(

الت�شّدد والنزعة الحربّية في البالد ناجٌم عن التناف�ص على الموارد الطبيعية، والذي يتمظهر في النزاعات القبلية 

.
755

والطائفّية اأو ال�شيا�شية 

انعدام الأمن الغذائي كدافع للنزاع والنزوح

يبدو انعدام الأمن الغذائي كدافع اأقوى بكثير لل�شراع من ندرة الموارد الطبيعية. كما ناق�شنا �شابقًا، فاإن منطقة 

غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية. وت�شتورد م�شر 50 في المئة من ال�شعرات 

الحرارية التي ي�شتهلكها �شكان البالد، في حين ت�شتورد قطر ما ي�شل اإلى 85 في المئة من احتياجاتها الغذائية.  

�شة ب�شدة لتاأثيرات تقلبات اأ�شعار الغذاء في ال�شوق الدولي، لأنه، كما �شرح ورتز واآخرون، فاإّن 
ّ
هذه البلدان معر

اأن الأ�شعار المحلية ترتفع عندما ترتفع الأ�شعار العالمية،  اأ�شعار المواد الغذائية تثبت على القمة )وهذا يعني 

. ثمة �شبب اإ�شافي يكمن في اأّن كبيرة من دخل 
756

ولكنها ل تقل بنف�ص الدرجة عندما تنخف�ص الأ�شعار العالمية(

الأ�شر في المنطقة ُينفق على الغذاء.

 ل ُيرّكز هذا الف�شل على الروابط بين ال�شراع والنزوح؛ فحدوث عمليات النزوح نتيجة لل�شراع وا�شع النطاق هي م�شّلمة، مقبولة بالعموم كرابطة �شببّية، على نطاق وا�شع.
748

P H Gleick, ‘Water, drought, climate change, and conflict in Syria’ Weather, Climate, and Society 6(3) (2014) 331-340 
749

R Black, ‘The effect of environmental change on human migration’ Global Environmental Change 21 (2011) S3-S11 
750

(T Bernauer, T Böhmelt and V Koubi, ‘Environmental changes and violent conflict’ Environmental Research Letters 7(1) (2012 
751

C S Hendrix and I Salehyan, ‘Climate change, rainfall, and social conflict in Africa’ Journal of Peace Research 49(1) (2012) 35-50 
752

(C H Kahl, States, Scarcity, and Civil Strife in the Developing World (2006 
753

A Heffez, ‘How Yemen Chewed Itself Dry’, (Foreign Affairs) 23 July, 2013. <https://www.foreignaffairs.com/articles/yemen/2013-07-23/  
754

how-yemen-chewed-itself-dry> at 1 September 2015
L Kasinof, ’At heart of Yemen’s conflicts: water crisis’ (The Christian Science Monitor 2009) <http://www.csmonitor.com/2009/1105/  

755

p06s13-wome.html> at 1 September 2015
 E Woertz et al,  ‘The Impact of Food Price Volatility and Food Inflation on Southern and Eastern Mediterranean Countries’ Barcelona Centre 

756

for International Affairs, for Union of the Mediterranean (2014)
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وا�شتنادا اإلى ا�شتعرا�ص مجموعة من الدرا�شات التي تربط بين انعدام الأمن الغذائي وبين ال�شراع والعنف، َخُل�َص 

. ويتفق هذا مع عمل بو�ص 
757

برينكمان وهندريك�ص اإلى اأّن انعدام الأمن الغذائي هو في حد ذاته �شبٌب لل�شراع

الذي يرى باأّن ارتفاع اأ�شعار المواد الغذائية يمكن اأن يوفر الحافز الأولي لالحتجاج على الظروف الأخرى ذات 

. وبالمثل، فاإّن النتائج 
758

ال�شلة بالأمن الغذائي لل�شكان، مثل فر�ص العمل والأجور، اأو ال�شيا�شات غير المرغوبة

التي تو�شل اإليها فيرون وليتين ُت�شير اإلى اأّن الدخل كمعيار ُيحدد مدى القدرة على الو�شول اإلى الغذاء يرتبط 

اأ�شعار الغذاء العالمية  . تفّح�ص ماركو لجي واآخرون الروابط بين ارتفاع 
759

ارتباطا وثيقا بن�شوب ال�شراعات

عام 2011 والحتجاجات التي اأّدت اإلى ما ي�شمى بـ”الربيع العربي”. وخل�شوا اإلى اأنه، بالإ�شافة اإلى عوامل 

 .
الغذائية م�شاهمًا في ت�شريع في حالة ال�شطرابات”760 المواد  اأ�شعار  ارتفاع  “كان  اأخرى قد تكون حا�شرة، 

ذلك   بما في  بالغذاء  المرتبطة  الحتجاجات  تاريخًا طوياًل من  تمتلك  والتي  المثال،  �شبيل  �شهدت م�شر، على 

مظاهرات الخبز عام 1977، التي راح �شحّيتها 79 �شخ�شًا، زيادة بن�شبة 37 في المئة في اأ�شعار الخبز خالل 

فترة ارتفاع اأ�شعار المواد الغذائية عام 2008، �شهدت اأ�شعار الغذاء ت�شّخمًا �شنويا بلغ 18.9 في المئة و�شوًل 

اأ�شعار الغذاء في 2007-2008 وبين  اأي�شًا بين ارتفاع  اإلى انتفا�شة عام 2011. ربط �شندوق النقد الدولي 

واليمن  والأردن  البحرين  �شهدت  وقد    .
761

العربية البلدان  في  التغذية  �شوء  من  �شخ�ص  ماليين  اأربعة  معاناة 

وال�شعودية ولبنان والمغرب وم�شر اأعمال �شغب ب�شبب الغذاء والمظاهرات خالل تلك ال�شنوات. 

تاأثير ال�سراع والنزوح على اأمن الموارد المائّية الطبيعية

وتزايد  ال�شكاني  النمو  من  الأخرى  الأ�شكال  مع  جنب  اإلى  جنبًا  داخليًا،  والنازحين  الالجئين  تدفق  زيادة  اإّن 

بيئية  تاأثيرات  اإلى  بالإ�شافة  الأخرى،  الطبيعية  والموارد  المياه  التناف�ص على  زيادة  اإلى  توؤّدي  ال�شكان،  عدد 

اأخرى.  في الأردن ولبنان، على الرغم من اأّن هناك القليل من البحوث التجريبية التي ت�شير اإلى اإ�شهام الالجئين 

 .
763

اأّن ا�شت�شافة الالجئين ت�شّكل �شغطًا على توافر الموارد المائية ، فاإنه مما ل �شك فيه، 
762

في تدهور البيئة

وجدت درا�شة حديثة باأن مخيم الزعتري هو م�شدر تلوث داخل المخيم نف�شه والمناطق المحيطة به، وقد يكون 

النازحين داخليًا  اأخرى على  . واأظهرت درا�شة 
764

الم�شتقبل الجوفية في  المياه  تاأثير �شار على نوعية  للمخيم 

ال�شجري وزيادة  الغطاء  المخّيمات وبين انخفا�ص  ال�شودان، وجود عالقة بين عدد �شكان  في دارفور وجنوب 

، وعملّيات التمدين في 
766

. والمثال الأخير هو اليمن، حيث �شاهم تدّفق الالجئين
765

الأرا�شي الزراعية المزروعة

جعل �شنعاء واحدة من اأ�شرع العوا�شم نمواً في العالم فقط )7 في المئة �شنويًا(، ولكّن ذلك �شاهم اأي�شًا في جعلها 

.
767
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تاأثير ال�سراع والنزوح على الأمن الغذائي

اأي�شًا محرك  ال�شراع  فاإن  لل�شراع،  تهديد  ي�شاعف  الغذائي  الأمن  اأن  اأنه، في حين  وبرينكمان  وجد هندريك�ص 

. يدفع ال�شراع لنعدام الأمن الغذائي عن طريق تعطيل الإنتاج، وتعطيل تدفق 
768

الغذائي رئي�شي لنعدام الأمن 

خالل  من  وذلك  الغذائي،  الإنتاج  في  والخا�شة  العامة  ال�شتثمارات  في  لنخفا�ص  يوؤدي  مما  الغذائية،  المواد 

. والمثال الرئي�شي على ذلك هو العراق، حيث ت�شببت ال�شراعات 
769

تدمير المواد الغذائية والأ�شول المنتجة للغذاء

المتكررة في اإحداث �شرر كبير في نظام المياه والري والبنية التحتية للكهرباء، وتوّلت داع�ص ال�شيطرة على موارد 

. في لبنان، خالل حرب عام 2006 
770

المياه والأرا�شي الزراعية، وتعطيل 40 في المئة من اإنتاج البالد من القمح

بين اإ�شرائيل وحزب اهلل، ا�شطر الكثير من المزارعين للفرار من اأرا�شيهم، وترك المحا�شيل والحيوانات غير مراقبة، 

مما ت�شبب في خ�شائر في الإنتاج والدخل. ولم ي�شتطع العديد من المزارعين بعد ذلك �شداد الديون والح�شول على 

.
راأ�ص المال الالزم للمو�شم الزراعي التالي، مما خلق “دوامة من الديون والفقر”771

اإل اأّن ال�شراع ال�شوري، كان له التاأثير الأكبر على نظام الإمداد الغذائي الإقليمي، ب�شكل موؤّثر على الأمن الغذائي، 

لفترة  الجوار  اعتمدت دول  الحرب،  اإليها. قبل  القت�شادي  الو�شول  اإمكانّية  اأو  المنتجات  توّفر  �شواء من حيث 

القطاع  النظام  دعم  اأن  بعد  الرخي�شة،  الزراعية  والمنتجات  ال�شلع  من  لكّل  م�شّدرة  كدولة  �شوريا  على  طويلة 

ت�شمل  باأّنها  ال�شوري  لل�شراع  الإقليمية  التاأثيرات  والزراعة  الأغذية  منظمة  وحددت  كبير.   ب�شكل  الزراعي 

انخفا�ص التجارة الزراعية الكّلية؛ وانخفا�ص في التجارة الزراعية الثنائية مع �شوريا وانخفا�شًا في خطوط 

تجارة الترانزيت عبر �شوريا؛ كما ت�شمل تغييرات على طرق التجارة في المنطقة، وزيادة التجارة غير الر�شمية 

عبر الحدود مع �شوريا. اأحد الآثار الإ�شافية هو الزيادة في التكاليف  الزراعية. فالدواجن ومنتجاتها في الأردن، 

. وعلى 
772

�شت اإلى نق�ص في التزويد
ّ
على �شبيل المثال، والتي كان يتم ا�شتيرادها ب�شكل رئي�شي من �شوريا، تعر

نحو مماثل في لبنان، فاإّن اإغالق الطريق التجاري قد زاد من تكلفة ال�شلع المنتجة محليًا، ومن كلفة الب�شائع 

. وفي الوقت نف�شه، ت�شببت زيادة 
773

 خطوطها التجارّية عبر �شوريا
ّ
الم�شتوردة من بلدان اأخرى، والتي كانت تمر

ق�شية  وهناك  الدولية.  ال�شوق  على  اأكثر  بالعتماد  البالد،  في  الالجئين  اأزمة  عن  الناجمة  الغذاء،  على  الطلب 

اأخرى مرتبطة بذلك، وهي ال�شغوط التي اأّدت اإلى تخفي�ص الأجور في بع�ص قطاعات العمل، التي تاأّثرت بتدفق 

الالجئين، والعبء المزدوج الذي خلقه ارتفاع اأ�شعار الغذاء وانخفا�ص الأجور لهذه الأ�شر.

دفع النزوح اأي�شًا لنعدام الأمن الغذائي. اأّكد “ت�شامبرز” على اأهمية التمييز بين الفئات الجتماعية والقت�شادية 

ت�شتفيد  الالجئين، عادًة ما  المت�شررة من  الريفية  “ المناطق  اأّن  اإلى  الم�شيفين، م�شيراً  ال�شكان  بين  المختلفة 

�شون 
ّ
اأكثر من البرامج المخ�ش�شة لم�شاعدة الالجئين. في المقابل، فاإن الأكثر فقراً بين الم�شيفين هم من يتعر

�شًا للخطر ب�شبب تدفق الالجئين بين 
ّ
. وهذا يدعم فكرة اأّن الح�شول على الغذاء قد يكون معر

للخ�شارة الأكبر”774

ال�شرائح الفقيرة من �شكان البلد الم�شيف.
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الخال�سة

المياه الفترا�شية على هيئة  ا�شتيراد  اإفريقيا، فقد �شّكل  اآ�شيا و�شمال  المياه في معظم بلدان غرب  نظرا لندرة 

منتجات غذائية حاًل مالئمًا للحفاظ على موارد المياه المتبقية و�شمان الأمن الغذائي لل�شكان في المنطقة. ومع 

ذلك، وفي �شوء ارتفاع اأ�شعار الغذاء العالمية خالل العقد الما�شي، اأ�شبح من الوا�شح باأّن تحقيق الأمن الغذائي 

لي�ص ب�شيطًا بالن�شبة للبلدان، التي هي في الغالب م�شتوردة للغذاء. وبداأت الحكومات بالبحث عن حلول بديلة، 

بما في ذلك العودة اإلى الإنتاج المحلي. ويكمن التحدي في كيف يمكن للبلدان التي تعاني من �شّح في المياه اأن 

ُتوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي.

قدم هذا الف�شل اإطاراً لتحليل الأمن الغذائي والأمن المائي على حد �شواء. في الحالت التي يكون ال�شكان فيها 

ُعر�شًة للتحولت والتقّلبات في اأ�شعار المواد الغذائية الدولية، قد تكون هناك فوائد في اإيجاد طرق دعم الإنتاج 

الغذائي  الأمن  تحّديات  يواجه  اليمن،  مثل  بلد  في  المياه.  باأزمة  يتعّلق  فيما  فّعالة  بطريقة  المحلي،  الغذائي 

والمائي ال�شعبة، يجب تطوير �شيا�شات مائّية وزراعّية ا�شتراتيجية لدعم احتياجات الأمن الغذائي المحلي. مثل 

هذه الحلول ل يمكن العثور عليه من دون مزيد من البحث في العالقات ال�شببية التي ناق�شناها خالل هذا الف�شل.

اأّدت ال�شراعات اإلى اأعداد كبيرة من النازحين داخليًا والالجئين، ما يمكن اأن ُيحّمل البلدان المجاورة والمراكز 

والقت�شاد  اأ�شاًل  ال�شحيحة  الموارد  من  كّل  على  توؤّثر  اأن  ال�شغوط  لهذه  ويمكن  مبا�شراً.  �شغطًا  الح�شرية 

الجتماعي لل�شكان الم�شيفين. في كلتا الحالتين، يمكن لل�شغوط ، بجانب التوترات الجتماعية، اأن توؤّدي اإلى 

اندلع �شراعات اأكبر. لهذا ال�شبب، فاإّن تلبية احتياجات الأمن الغذائي والمائي لل�شكان، والتعامل مع النزوح، 

م�شاألة حيوّية وملّحة. وعالوة على ذلك، وللتخفيف من عملّيات النزوح وال�شراعات التي تت�شبب في الت�شريد، 

يجب على البلدان اإيجاد �شبل لتحقيق التوازن بين الحتياجات المطلوبة لكل من الأمن الغذائي والمائي.

واإذا كان الحّد من المياه الم�شتخدمة في الزراعة يزيد من حّدة الفقر ويزيد من خطر التوترات الجتماعية، لأن 

النا�ص ل ي�شتطيعون تحمل تكاليف المواد الغذائّية الم�شتوردة، فقد ي�شكل ذلك طريقة اأف�شل لت�شجيع ا�شتخدام 

كان  اإذا  اأخرى،  ناحية  من  المحلية.  الغذائية  الإمدادات  زيادة  نحو  الموجهة  للمياه  وا�شتراتيجية  كفاءة  اأكثر 

ال�شكان الأثرياء ن�شبيًا، قادرين على ال�شمود في وجه تقّلبات الأ�شعار التي تاأتي مع العتماد على اأ�شواق الغذاء 

العالمية، فاإّن ا�شتيراد المياه الفترا�شية ي�شبح خياراً اأكثر اأمانًا. كال ال�شيناريوهين، مع ذلك، ياأتي م�شحوبًا 

بالمخاطر:  ُيمكن للزراعة المحلية اأن تكون مهّددة ب�شكل غير متوقع ب�شبب النزاع، كما راأينا موؤخرا في العراق، 

ويمكن اأن يتوقف ا�شتيراد المياه الفترا�شية من خالل الحظر التجاري.

الالجئين  بحوثًا حول  با�شتمرار  الالجئين،  مع  العاملة  التنمية  ووكالت  الدولية  والمنظمات  الحكومات  ُتنتج 

وترّكز اإّما على قطاع الماء اأو قطاع الأغذية. اإّن اعتماد مقاربة ترّكز على العالقات بين المياه والغذاء ُيمكن اأن 

التاأثيرات المتبادلة للقطاعات الغذائّية والمائّية في �شياق حركات  ت�شّجع على التحول ال�شروري نحو درا�شة 

النزوح. يتطلب هذا التحول البتعاد عن المقاربات التي ترّكز على القطاعات ب�شكل معزول، والتفكير ب�شكل اأكثر 

تكاملّية بين الإدارات والأق�شام. �شتكون المنظمات حينها في موقف اأقوى لممار�شة تاأثير اأكبر على ال�شيا�شات 

الأمن  تحقيق  اأجل  من  للتخطيط  ا�شتراتيجية  اأكثر  مقاربة  نحو  التغيير -  و�شائل  اأهم  من  واحدة   - الحكومية 

الغذائي والمائي.
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 B K Moon, address by UN Secretary General to the UN Security Council, New York, USA, 18 December 2015. Transcription as delivered: 
775

<http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=9353> at 28 December 2015

الخاتمة : من ال�سيا�سة اإلى ال�سيا�سات

�صاحب ال�صمو الملكي الأمير الح�صن بن طالل المعظم واآنيا  فيلر-ت�صوك

علق الأمين العام لالأمم المتحدة بان كي مون على تمرير خارطة الطريق ال�شورية بالإجماع، في كانون الأول/

.  وبينما مّثل القرار اإنجازاً مهّمًا في 
دي�شمبر عام  2015 قائال: “لقد عانى ال�شعب ال�شوري بما فيه الكفاية”775

ذلك الوقت، حيث اأظهر رغبة اأ�شحاب الم�شالح الكبرى في جعل الم�شالح الم�شتركة بينهم على راأ�ص الأولوّيات، 

على الرغم من الخالفات العميقة بينهم، فاإّن الو�شع الحالي ير�شم لنا �شورة قاتمة. وبالإ�شافة اإلى ذلك،  فاإّن 

البيانات والت�شريحات ال�شادرة تبعث �شورة مثيرًة للقلق حول منظور المجتمع الدولي تجاه م�شيبة عالمية. 

–كتعذيب  ال�شابقة  “عانوا بما فيه الكفاية”، يت�شّمن القول باأّن م�شتويات المعاناة  ال�شوريين قد  فالقول باأن 

الأطفال والمتظاهرين في درعا في بداية ال�شراع- كانت مقبولة نوعا ما. ُيظهر هذا التفكير حالة مقلقة من 

عدم الإح�شا�ص بالماآ�شي والإذلل الذي بات �شائعًا اليوم، كما ُيظهر نوعًا من الإنكار لالإن�شانّية التي تجمع الب�شر 

من مختلف الأماكن باأولئك الذين ُيعانون في �شوريا. وفي هذه الحالة، فاإّن الإن�شانية تحكم على نف�شها باإنكار 

اإن�شانّيتها.

ل �شّك باأّن ف�شول هذا الكتاب قد �شّورت الحالة القائمة على اأّنها حالة ل ُيمكن العودة عنها، بل واأّنها فيما يبدو 

م�شتع�شية على الحّل. ومع ذلك، فاإّن ف�شول الكتاب تر�شم مالمح لطريق الخروج من هذا النفق. فاإدراك التحديات 

اأن ف�شول الكتاب متنوعة وتتعامل مع  اإلى ذلك، في حين  اإيجاد الحلول لها. بالإ�شافة  هو، بالفعل، جزء من 

مو�شوعات مختلفة، اإل اإنها جميعًا تندرج تحت مظلة التكّيف المرن. هذه هي الأجندة التي يجب تنفيذها، لي�ص 

القدرة على تجنب اأو منع ال�شراع - فهذا اأمر م�شتحيل، و غير مرغوب به اأ�شاًل- واإنما القدرة على ال�شمود معًا 

وب�شرعة، عندما تن�شاأ ال�شراعات. فالب�شر لي�شوا في جزيرة م�شتقلة تعزلهم عن محيطهم. اإننا بحاجة اإلى تجاوز 

التفكير الرجعي والبدء في ت�شّور وتخّيل بنية اإقليمية جديدة.  بدًل من انتظار الكارثة المقبلة، يجب علينا اأن 

نتخذ خطوات ا�شتباقية لتعزيز التكّيف المرن والموؤ�ش�شات �شاملة والكرامة الإن�شانية. يمكن اأن ي�شاغ مثل هذا 

التقدم من خالل الأركان الثالثة التي نوق�شت في هذا الكتاب: التنمية الم�شتدامة، والعدالة الجتماعية، والأمن 

الإن�شاني.

داخل هذه البنية، فاإّن نطاق العمل وا�شع ول يمكن اأن ت�شطلع به دولة في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا بمفردها؛ 

فالتكّيف المرن م�شعى اإقليمي ويجب اأن ُينظر اإليه باعتباره جزءاً من تعاون اأو�شع. ل بّد اأن يكون التقّدم في اأي 

مجال من المجالت، قائمًا على اأ�ش�ص �شليمة، واأن يتّم التنفيذ بطريقة تكاملّية؛ فالنمّو هو اأحد نطاقات هذا العمل، 

و�شيتاأّثر �شلبًا في حال تّم تجاهل النطاقات الأخرى. بالإ�شافة اإلى ذلك، فاإّن اللتزام الجريء بهذه المهّمة ل 

ياأتي دون تحديات ودون عقبات �شيا�شية. فدائمًا ما ُيثير مفهوم “فوق الوطني” مخاوف، عند الكثيرين، من 

التعدي على ال�شيادة الوطنية والتدخل الخارجي. وهذا بال�شبط هو ال�شبب الذي يدفعنا نحو التاأكيد على �شرورة 

النتقال من الختالفات ال�شيا�شية المدمرة اإلى ال�شيا�شات البناءة. وبعد اأخذ ذلك بعين العتبار، نقترح ثمانية 

اإجراءات عملية اأدناه، يهدف كّل منها اإلى تعزيز التعاون الإقليمي وبناء التكّيف المرن بطريقة فّعالة. ل ُيقّدم هذا 

الإطار حلوًل واإ�شالحات �شريعة، ولكن اإذا كان يمكن لدول غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اأن تتفق على �شيء واحد، 

فهو اأن هذه المنطقة ل يمكن اأن تنتظر اأكثر من ذلك.
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ل اإلى معاهدة ُمتفق عليها، وبالتالي فاإّنها لم ُت�شبح ملزمة بالقانون الدولي، اإّل اأّنها حّولت المناخ العام نحو الحوار، وخّففت من توّترات الحرب الباردة.  على الرغم من اأّن اتفاقات هل�شنكي لم تتو�شّ
776

 تاأ�ش�شت منّظمة معاهدة ال�شرق الأو�شط )METO(، في حلف بغداد 1955، وُعرفت لحقًا بمنّظمة المعاهدة المركزّية )CENTO(، وتّم حّلها في عام 1979، وُتعتبر المعاهدة اأقّل التحالفات نجاحًا في زمن 
777

الحرب الباردة.

 هذا �شحيٌح بمعنى اأّن اأّيًا من الدول الأع�شاء لم تخ�ص �شراعًا داخلّيًا م�شّلحًا مع اأّي من الدول الأع�شاء الأخرى. ل �شّك باأّن الناتو لعب دوراً فاعاًل في اأفغان�شتان وليبيا، واأّن اأع�شاءه قد تدّخلوا ع�شكرّيًا في 
778

عدد من البلدان حول العالم؛ فالوليات المتحدة هي اأبرز الأمثلة، ولكّن فرن�شا والمملكة المتحدة اأي�شًا قد �شاركت في ذلك. اأما ال�شتثناء الجدير بالذكر في اأوروبا، فهي حروب البلقان. 

A Lund, ’The Non-State Militant Landscape in Syria’, (2013), CTC Sentinel, vol. 6(8), 23 
779

Al-Jazeera, ’Hollande: France to step up fight against ISIL’, (2015-11-23) <http://www.aljazeera.com/news/2015/11/hollande-blair-france- 
780

 step-fight-isil-paris-attacks-151123034745436.html> at 23 November 2015; UNSC, ‘Security Council Unequivocally Condemns ISIL Terrorist
Attacks, Unanimously Adopting Text that Determines Extremist Group Poses Unprecedented Threat’, (2015-11-20) <http://www.un.org/

press/en/2015/sc12132.doc.htm> at 23 November 2015

موؤتمر لالأمن الإقليمي والتعاون في غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا

ُت�شير الحالة القائمة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اإلى وجود ف�شل عميق في منظومة التعددية الحديثة، 

التي اأ�شبحت اليوم تتكون من �شل�شلة من الخطوط ال�شيا�شة الإقليمية التي ل تلتقي اأبداً على الق�شايا الحرجة. 

العجز عن  اإّن  البع�ص.  الحّل في تفهم بع�شنا  الذي يكمن فيه  الوقت  الفو�شى والخ�شومات، في  والنتيجة هي 

في  ال�شتقرار  تزعزع  نقطة �شعف  المنطقة هي  في  الهامة  الق�شايا  ب�شاأن  للتعاون  الإقليمية  المبادرات  ح�شد 

منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. ومن بين هذه الخ�شومات والخالفات، فاإّن اإحدى اأكثر النقاط اإثارة للخالف 

اإقليمية  اإن�شاء هيئة  اإلى  اإّن تاأ�شي�ص منتدى لمناق�شة هذه الق�شايا، يوؤدى  هي كيفية التعاون في مجال الأمن. 

مخ�ش�شة لالأمن والتعاون، هو اأمر �شرورّي. ويمكن اأن يكون موؤتمر الأمن والتعاون )كو�شكو( في منطقة غرب 

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا خطوة اأولى للخ�شوم مثل اإيران والمملكة العربية ال�شعودية لتنمية العالقات ذات المنفعة 

.
776

المتبادلة، كما فعلت دول الكتلة ال�شيوعية والغرب في �شبعينات القرن الما�شي

ُيمكن اأن يحاكي )كو�شكو( في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اتفاقّية هل�شنكي )التي اأدت اإلى اإن�شاء منظمة الأمن 

والتعاون في اأوروبا OSCE(، وُيمكن اأن ت�شعى اإلى خلق اإطار اإقليمي �شامل للتالحم الجتماعي والتكّيف المرن. 

�شي�شكل الموؤتمر لبنة اأولى في بناء بنية اإقليمية جديدة وقاعدًة يمكن من خاللها اإطالق ال�شيا�شات الإقليمية. 

ورغم وجود عقبات كبيرة. فاإذا كان من الممكن جلب فرن�شا واألمانيا معًا في عام 1945 وتحويل عالقاتهما 

بين، فلماذا ل ت�شتطيع دول المنطقة اأن تحذو حذوهما؟ لقد اأثبت القادة في المنطقة 
ّ
من غريمين اإلى حليفين مقر

فاإن  الجديدة،  والتهديدات  التحديات  مواجهة  وعند  البراغماتية.  من  عالية  بم�شتويات  يتمّتعون  اأّنهم  تاريخيًا 

الختالفات الأيدولوجية ُيمكن اأن تتبّدل ب�شرعة.

في وقت ما، قد ي�شّكل )كو�شكو( اإطارا لتفاقّيِة منّظمٍة اإقليمية. وهذه لي�شت فكرة جديدة، فقد تّم بناء اتفاقيات 

. يجب علينا اأن نتعلم من هذه 
777

من هذا النوع، ولكنها اإّما ف�شلت، اأو اأّنها �شملت عدداً قلياًل من دول المنطقة فقط

الأخطاء. ومن �شاأن منظمة حلف غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا )WANATO( اأن تلعب دوراً مهّمًا، لي�ص فقط لخدمة 

الأغرا�ص الأمنية الع�شكرية. فمنظمة حلف �شمال الأطل�شي )الناتو( �شاهمت في اإتاحة المجال للتعاون الع�شكري 

الناتو مجتمعًة من فر�ص نحو 50  التعاون القت�شادي وال�شيا�شي لحقًا. وقد تمكنت دول  والأمني بداية، ثّم 

. اإّن بناء منّظمة اإقليمّية في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا ُيمكن 
778

عامًا من ال�شالم وال�شتقرار في اأوروبا

الخارجّية غير  التدخالت  الداخلّية، ومن  النزاعات  الأع�شاء من  الدول  – عبر حماية  الإن�شاني  الأمن  اأن يدعم 

المبررة- كما ُيمكن اأن تدعم التقدم القت�شادي والتكامل ال�شيا�شي.

 على ا�شتحالة تحقيق ال�شالم والأمن من خالل الو�شائل الع�شكرية 
ّ
اإّن منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا �شاهد حي

 1200 بنحو  �شوريا  في  تعمل  التي  الم�شلحة  المعار�شة  جماعات  عدد  يقدر  الحا�شر.  الوقت  في  وحدها. 

. وتلعب اأطراف عديدة كالمملكة العربية ال�شعودية واإيران والمملكة المتحدة والوليات المتحدة وتركيا 
779

جماعة

ثاني/نوفمبر  ت�شرين  في  باري�ص  هجمات  اأعقاب  في  متزايد.  ب�شكل  ال�شراع  تدويل  في  رئي�شّيًا  دوراً  ورو�شيا 

. ومع ازدياد اأعداد القتلى وارتفاع م�شتويات 
780

عام 2015، ان�شم عدد من البلدان الأوروبية للحملة بكل قوة
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J Y Kim, remarks by World Bank Group President Jim Yong Kim at the MENA Stakeholders Event, Lima, Peru, 10 October 2015 Transcription: <http:// 
781

www.worldbank.org/en/news/speech/2015/10/10/world-bank-group-president-jim-yong-kim-mena-stakeholders-event>at5 December 2015
 For instance, the Laws of Hammurabi were codified in modern day Iraq (c. 1750 BC), and older examples include the Code of Ur-Nammu (c. 782

2050 BC) and the Laws of Eshnunna (c. 1930 BC)
 N Brown, Consitutions in a Nonconstitutional World: Arab Basic Laws and the Prospects for Accountable Government, (2002), Albany: State 

783

University of New York

المعاناة الإن�شانية، بات من الوا�شح باأّن الحل يكمن في المفاو�شات، ل في القنابل. ُيمكن لـ”كو�شكو” اأن ي�شّكل 

هيئة اإقليمية تمتلك ال�شرعية والقدرة والإرادة ال�شيا�شية لت�شهيل هذا الحوار. منذ عام 2011 فقط، كّلف ال�شراع 

 .
781

وال�شطرابات في المنطقة ثروًة ُتقدر بنحو 170 مليار دولر اأمريكي من الإمكانات القت�شادية ال�شائعة

ل يمكننا اأن نظل خ�شومًا. علينا اأن نتعاون لتحقيق ال�شالم. ويجب حّث القادة ال�شيا�شيين في منطقة غرب اآ�شيا 

و�شمال اإفريقيا على و�شع الخالفات ال�شيا�شية جانبًا، واإدراك اأّن التعاون الأمني   هو م�شلحة وطنية �شاملة.

تنفيذ الميثاق الجتماعي العربي

تفتيت  عملّيات  اإنتاج  واإعادة  اإنتاج  في  الجتماعي  للتما�شك  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  منطقة  افتقار  اأ�شهم 

الهوّية وخلق العداوات. وقد اأّدى ذلك اإلى اإ�شعال كاّفة اأ�شكال النق�شامات الطائفية والدينية والإثنّية والقومية، 

قام  ذلك  ولأجل  والفقراء.  الأغنياء  بين  ال�شدع  واليمين، وخطوط  والي�شار  والمدينة،  الريف  بين  والنق�شامات 

اإن�شاء  اإلى  الميثاق  يدعو    .2014 عام  في   )ASC( العربي  الجتماعي  الميثاق  ب�شياغة  العربي  الفكر  منتدى 

مجتمعات الحرية والم�شاواة والم�شاركة والعدالة و�شيادة القانون. تحتاج هذه المفاهيم الآن اإلى اأن تترجم اإلى 

اأفعال واإلى برامج �شيا�شّية على الأر�ص.

في اأيلول/ �شبتمبر عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة لالأمم المتحدة 17 هدفًا للتنمية الم�شتدامة )SDGs(. وكان 

هذا بالتاأكيد اإنجازاً مهّمًا ُيمكن و�شفه باأّنه العملية الأكثر �شموًل في تاريخ الأمم المتحدة. ولكّن هذه الأهداف 

لة. ومن ثّم، فينبغي على دول المنطقة والمجتمعات المحلية اأن تعمل  لم تاأِت مع خارطة طريق اأو مع خطط مف�شّ

اأن يكون الميثاق الجتماعي العربي بمثابة خارطة طريق  ب�شكل م�شترك، على تطوير خطط العمل هذه. ُيمكن 

اآليات تنفيذ اأجندة ما بعد 2015. فالميثاق ُيقّدم فكرة المواطنة الإقليمية الواعية والتعددية،  اإقليمية لتوجيه 

والتي ت�شكل الخطوة الأولى نحو ال�شيا�شة ال�شاملة و�شنع ال�شيا�شات. وهذا هو الحكم الر�شيد المطلوب لمعالجة 

تفّتت الهوية المزمن والو�شول اإلى التما�شك الجتماعي القائم على كرامة الإن�شان وعلى الهوية العربية.

اللتزام بالتمكين القانوني للفقراء �سمن هداف التنمية الم�ستدامة في العدالة

اإّن بناء التكّيف المرن يت�شّمن تمكين النا�ص من اأن يكونوا جزءاً من الحل. فاأوجه التاآزر التي تتطّور عندما النا�ص 

يمتلك الب�شر الو�شائل والموارد للتكيف مع التغيير هي اأمر اأ�شا�شي واأكثر من �شروري للتكّيف الجتماعي المرن. 

لقد كان  القانوني.  والإق�شاء  والظلم  الفقر  بين  فيها  �شّك  للفقراء وجود �شلة ل  القانوني  التمكين  لجنة  اأكدت 

، وبعد النه�شة العربية، اأ�شبحت 
782

للدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تراث طويل من القانون المدون

التكوينات  من  وجزءاً  لال�شتعمار،  المناه�ص  ال�شعور  ومن  ال�شتقالل،  اإعالن  من  رئي�شّيًا  جزءاً  الد�شتور  ق�شّية 

. تحمل هذه الد�شاتير بنوداً تاأ�شي�شّية 
783

الأيديولوجّية، واأ�شبحت اأي�شًا واجهة ديمقراطّية للحكومات ال�شلطوّية

ت�شون حقوق الإن�شان؛ ولكن في غياب الموؤ�ش�شات التي ت�شون هذه الحقوق وفي غياب الأدوات التي ُتتيح للنا�ص 

المطالبة بها، فاإّنها �شتكون مجرد كلمات.
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 يطلب الإ�شالم من الم�شلمين دفع ما ن�شبته 2.5 في المئة من مّدخراتهم، التي تزيد عن حّد مقرر من الدخل، كزكاة، باعتبارها و�شيلة دينّية لـ”تطهير” اأموالهم. يتّم الخلط اأحيانًا بين الزكاة وال�شدقات، ُيمكن 
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اأن تكون اأموال الزكاة هي الأ�شا�ص للمواطنة الإقليمّية. في �شياق الهجرة الإجبارّية، اإذا كان من المتوّقع باأّن الالجئ ال�شوري، على �شبيل المثال، �شيبقى في الأردن لـ17 �شنة ) بح�شب تقديرات الأونروا(، فلن 

يتّم التعامل معه �شوى بكونه لجئًا. على اأقّل تقدير، ل بّد من العتراف به على اأ�شا�ص معايير المواطنة الإقليمّية في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا.

 J Bremer and N Wahby, ’Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt’, (2013) The American 
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بقي الفقراء في فقرهم نتيجة عدم التمكين القانوني لهم. وهو ما جعل بيئة الفقراء ه�شة في حين اأّن بيئة النخبة 

الإن�شانية  ي�شوغ  ما  هو  العدالة  اإلى  الو�شول  في  الم�شاواة  فاإّن  الآخر،  الجانب  على  م�شتقرة.  المتيازات  ذات 

اله�شا�شة.  القدرة على مكافحة  المرن ويخلق مجتمعًا يمتلك  التكيف الجتماعي  القدرة على  الم�شتركة، ويبني 

ذلك هو المفتاح لإنهاء ال�شراع، ومكافحة التطرف العنيف، ودعم النمو القت�شادي. اإّن اللتزام باأهداف التنمية 

الم�شتدامة، في العدالة والحكم الر�شيد يجب اأن تتجاوز جميع الأهداف الإنمائية الأخرى، واأن تكون في �شلب 

�شيا�شات الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا.

تاأ�سي�ص بنك اإقليمي لإعادة الإعمار والتنمية

اإفريقيا، مثل  اآ�شيا و�شمال  التي تعمل في منطقة غرب  المختلفة  وال�شناديق  البنوك  هناك عدد ل يح�شى من 

البنك الإ�شالمي للتنمية وال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي و�شندوق النقد العربي. هذه البنوك 

تعمل في المقام الأول على اأ�شا�ص ثنائي وترّكز على القطاعات “التقليدية” لالقت�شاد. فهي ل تعمل في كّل من 

القطاعين العام والخا�ص معًا، كما اأّن الطريقة التي تعمل بها هذه ال�شناديق ل تمتلك �شلة كافية بالدرا�شات 

المهّمة حول �شيا�شات التنمية. هناك حاجة لبنك ا�شتثمار الإقليمي يعمل على تمويل م�شاريع التنمية، بالإ�شافة 

اإلى المبادرات التي تعمل على تعزيز التكّيف المرن، والتما�شك الجتماعي وتجنب ال�شراع.

للنمو،  ك 
ّ
المحر ال�شتثمار  ت�شجيع  بين  تتراوح  �شتكون كبيرة. وهي  الإقليمي  البنك  النا�شئة عن هذا  الفوائد  اإّن 

القت�شادية  الموؤ�ش�شات  ودعم  الحجم،  والمتو�شطة  ال�شغيرة  ال�شركات  ودعم  الإقليمي،  القت�شادي  والتكامل 

والقت�شادية.  الجتماعية  الإ�شالحات  وقيادة  والخا�ص،  العام  القطاعين  بين  ال�شراكات  وت�شهيل  ال�شاملة، 

 وتوجيهها في م�شارات م�شاريع التنمية لتقلي�ص الفقر. 
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و�شتكون اإحدى مهّمات هذا البنك هو تح�شيل الزكاة

، ولكن، حتى 
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اإّن اإمكانات الزكاة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا كبيرة، وتبلغ عدة مليارات من الدولرات

الآن، لم يتم ال�شتفادة منها بطريقة بناءة. وكثيراً ما ترتبط الزكاة بم�شاريع تت�شم انخفا�ص ال�شفافية والف�شاد. 

وعالوة على ذلك، قد يغلب عليها ا�شتخدام الأموال للتخفيف من الحاجات الملحة للفقراء بدًل من تمكينهم من 

النمو للخروج من الفقر. ولكن اإذا تّم �شخها من خالل موؤ�ش�شة مركزية، فاإّن من الممكن دعم التخفيف من ن�شب 

الفقر على المدى الطويل، والم�شاهمة في توزيع اأكثر عدالة للدخل وتعزيز التما�شك الجتماعي من خالل ال�شعور 

بالنتماء.

يمكن لهذا بنك اإقليمي اأن يعمل اأي�شًا كعامل ربط، واأن يوّجه الحتياطيات الأجنبية التي تراكمت لدول الخليج 

الم�شّدرة للنفط في م�شاريع التنمية في الموارد وم�شاعدة البلدان المت�شررة من النزاع لرفع الن�شاط القت�شادي 

والغنّية  بالموارد،  الفقيرة  البلدان  تحتاج  للطرفين.  مفيدة  نتائج  يحقق  اأن  هذا  �شاأن  من  العمل.  فر�ص  وخلق 

بالأيدي العاملة، في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا لإجراء تغييرات قانونية وهيكلية لجذب ال�شتثمارات الأجنبية 

من اأجل مواجهة البطالة وزيادة النمو وتطوير القطاعات ذات القيمة الم�شافة مثل الت�شنيع. في الوقت نف�شه، 

تحتاج البلدان الغنّية بالموارد، والفقيرة بالأيدي العاملة، اإلى تنويع اقت�شاداتها والبحث عن فر�ص جديدة واأكثر 

ا�شتدامة. اإّن النخفا�ص الم�شتمر لأ�شعار النفط يمّثل حافزاً لدول اأوبك للقيام بذلك. اإّن جاذبّية م�شروع اإن�شاء بنك 

اإقليمي ل تكمن فقط في الإمكانات التنموّية الكبيرة، واإّنما في رمزّيته اأي�شًا. اإّن الحل لبناء التكّيف المرن في 



162www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا يجب اأن يتطور من المنطقة نف�شها، �شواء من اأجل ال�شتدامة اأو ل�شحذ الإرادة 

ال�شيا�شية الالزمة لإجراء التغييرات ال�شيا�شات الملّحة. اإّن فكرة البنك الإقليمي هي تعبير عملي عن اأّن المنطقة 

تمتلك القدرة على مواجهة تحدياتها القت�شادية؛ وكّل ما تحتاجه هو اإدارة وا�شتغالل اأف�شل للموارد.

تطبيق الميثاق القت�سادي العربي

العربي.  الجتماعي  للميثاق  كمكّمل  العربي  القت�شادي  الميثاق  العربي  الفكر  منتدى  �شاغ   ،2015 عام  في 

يوؤّكد الميثاق على اأنه من اأجل تحقيق الزدهار والنمو، يجب على الدول في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا 

اأّن  الأ�شا�شية هي  الفر�شية  اإقليمي.  كيان  بمثابة  تكون  اأن  تدرك �شرورة  واأن  اقت�شاداتها،  بترابط  تعترف  اأن 

العالقات القت�شادية والتنوع في جميع دول منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا هما �شرطان اأ�شا�شيان للتكّيف 

المرن الم�شتقبلي في المنطقة. ل بّد اإذا من ُم�شاءلة انخفا�ص م�شتويات التجارة البينية بين دول المنطقة، واأن 

يتّم التخطيط ب�شكل جّيد ودقيق لفر�ص ال�شتثمار بين بلدان المنطقة. وهذا يتطّلب عملية، غير مريحة بالطبع، 

لتفكيك النزعة المناطقّية وا�شتبدالها بنموذج تكاملي يرّكز على الإن�شان. على كّل حال ، فاإن الطريق اإلى النمو 

القت�شادي والزدهار دائما طريق �شعب، ولكّن خطوة البداية هي تطبيق الميثاق القت�شادي العربي.

اأكثر من ن�شف  ب�شكل فعال،  ت�شتبعد،  التي  الُبنيوّية  العوامل  الميثاق هي  ُيحددها  التي  الهامة  العقبات  اإحدى 

ال�شكان من القوة العاملة. ثّمة اإمكانيات اقت�شادية هائلة غير م�شتغلة في المنطقة تكمن في المراأة وال�شباب. 

ربما يجب على دول المنطقة اأن تفّكر في محاكاة تجربة الدول ال�شكندنافية في ال�شتينات وال�شبعينات من القرن 

الع�شرين، باإدخال �شيا�شات الرعاية الجتماعية مثل رعاية الأطفال المجانية، والتي مّكنت المراأة من الن�شمام 

اإلى القوى العاملة، والإ�شهام في القت�شاد الوطنية. ولي�ص من قبيل الم�شادفة اأّن الدول ال�شكندنافية تحتل الآن 

مركزاً متقدمًا عالميًا في الحرية والم�شاواة والتنمية و�شيادة القانون، وتتمّتع كذلك بالزدهار. 

�سياغة ميثاق اأخ�سر عربي

بع�ص  بالفعل  وهناك  و�شاماًل.  عاجاًل  �شيا�شيا  عمال  اإفريقيا  و�شمال  اآ�شيا  غرب  في  البيئية  التحديات  تتطلب 

�شيا�شات  الخ�شراء” واإلى  “الحوكمة  اإلى  اأنها تحتاج  اإل  التحديات،  لهذه  لال�شتجابة  ممت  التي �شُ البتكارات 

ت�شتر�شد بالوعي البيئي. تتلقى رام اهلل، على �شبيل المثال، هطوًل مطريا اأكثر من لندن، على اأّن المواطن   اللندني 

يتمّتع في المتو�شط بنحو 150 لتراً من المياه يومًيا بينما يكافح الفل�شطيني في ال�شفة الغربية للح�شول على 

ن�شف هذه الكمية. اإّن ما �شبق هو نتيجة ل�شيا�شات من �شنع الإن�شان، وهو نموذج عن كيف ُيمكن للحكم الر�شيد 

البيئي اأن ُيحول ندرة المياه اإلى ا�شتدامة المياه. قد يكون الميثاق الأخ�شر العربي محّفزاً لدول منطقة غرب اآ�شيا 

و�شمال اإفريقيا لو�شع مجموعة من المبادئ للحوكمة الخ�شراء والحقوق البيئية.

اإلى حوكمة  اأن ُي�شاعد في تحويل الحكم العربي  اإّن الحوكمة هي اتخاذ القرارات، وُيمكن لميثاق اأخ�شر عربي 

خ�شراء عبر و�شع الأ�شا�ص المنطقي والعقالني ل�شنع �شيا�شات بيئّية. اإّن من �شاأن هذا الميثاق اأن يكون منارًة 

قوية  و�شيا�شات  مرنة  موؤ�ش�شات  بناء  على  ي�شاعد  اأن  ويمكن  المناخ.  تغّير  ا�شطرابات  يعي�ص  الذي  العالم  في 

اإطار لممار�شات  ُي�شهم ب�شكل حا�شم في بناء  اأن  ُيمكن  الميثاق  اإّن  التغيرات مفاجئة. كما  التعامل مع  ُيمكنها 

ال�شيا�شة الم�شتدامة. اإذا اأرادت منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اأن ت�شل اإلى التكّيف المرن حقًا، فال بد لها اأن 

تبا�شر في الرحلة الجتماعية والبيئية الم�شتركة، و�شيكون الميثاق الأخ�شر العربي هو خارطة الطريق. 
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تاأ�سي�ص المجل�ص الإقليمي للتعاون في اإدارة المياه

ربما كان اأكبر التحديات الراهنة في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا اليوم هو ندرة المياه. تظهر المنطقة دائمًا 

ككتلة قاحلة كبيرة من الأر�ص، ولكن يبدو اأّن الأرا�شي القاحلة تكمن في عقولنا بالدرجة الأولى: غياب الإرادة 

والفكر والأفكار البناءة. هذا هو ال�شبب الذي يجعل من ال�شرورّي اأن يكون المجل�ص الإقليمي للتعاون في اإدارة 

المياه جزءاً من بنية منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا الجديدة. ل يعمل مثل هذا المجل�ص فقط للحفاظ على ما 

تبقى من الموارد المائية القليلة الم�شتركة وت�شهيل الحوار الموجه نحو اإيجاد الحلول بين الأطراف، بل من �شاأنه 

اأي�شًا تعزيز التعاون الإقليمي وت�شوية النزاعات. تمّثل مبادرة ال�شالم الأزرق مثاًل عن كيف ُيمكن للتعاون في 

اإدارة المياه اأن يجمع الحلفاء والخ�شوم معًا.

اأحد الأهداف الأخرى من المجل�ص الإقليمي للتعاون في اإدارة المياه هو تاأمين و�شول عادل وم�شتدام للموارد 

المائية العابرة لحدود غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا. تقريبًا يتم تقا�شم جميع الموارد المائية في المنطقة، والأمثلة 

اأي�شًا،  الجوفية  المياه  احتياطيات  تقا�شم  ويجري  ودجلة.  الفرات  اإلى  الأردن،  ونهر  النيل  حو�ص  بين  تتراوح 

مما يجعلها ق�شّية على ذات الدرجة من الأهمّية، على المجل�ص الإقليمي للتعاون في اإدارة المياه اأن يعمل على 

الحفاظ عليها. تحت رعاية الوليات المتحدة الأمريكية، ُو�شعت خطة جون�شتون كاإطار للتعاون في اإدارة المياة 

بين اإ�شرائيل والأردن. و�شحيح اأّن الخطة لم تحظ بالموافقة على جميع اأهدافها، واأّنها لم توؤٍد اإلى اتفاق �شامل 

اأ�شا�شية لخطة ال�شالم بين  اأّنها تركت ب�شمة: فقد كان التعاون في مجال المياه ركيزة  اإل  على تقا�شم المياه، 

اإ�شرائيل والأردن في الت�شعينات. وهو ما ُي�شير اأي�شًا اإلى اأن المجل�ص الإقليمي للتعاون في اإدارة المياه م�شروٌع 

واقعي، ومرغوب بقرارته، بين الأطراف المتنازعة. باخت�شار، فاإّن التعاون في الق�شايا الم�شتركة يمكن اأن يخدم 

هدفا اأ�شمى، اأن يكون اأداة لن�شر ال�شالم في منطقة تعاني من ال�شراع  دونه.

من ال�سيا�سة اإلى ال�سيا�سات: الإيجابيات الإقليمّية وا�سعة النطاق

النمو  قبل  والأمن  الإن�شان  كرامة  ي�شع  اإن�شاني جديد  نظام  لت�شكيل   
ّ
ولكّنه حتمي معّقد   

ٌ
اأمر المرن  التكّيف  اإّن 

التفكير  نحو  ال�شيا�شات  �شناع  عقلية  لتغيير  مرافعًة  ال�شتراتيجية  هذه  تقدم  ال�شيا�شية.  وال�شلطة  القت�شادي 

تمتلك  بطبيعته.  اإيجابيًا  �شيئًا  وباعتبارها  حتمّية  باعتبارها  التحّديات  واحت�شان  المرن  التكّيف  اإطار  داخل 

المنطقة مزيجًا من موارد الثروة الطبيعية والب�شرية، والتي يمكن اأن تخلق مجتمعات التعددية الحديثة التي ل 

مكان للتطرف العنيف والإرهاب فيها عند توزيع هذه الموارد ب�شكل �شحيح. اإّن بناء التكيف المرن و”مكافحة 

اله�شا�شة” ل يعني �شرورة التخطيط لكّل مفاجاأة محتملة. بدًل من ذلك، فاإنه يعني  تعّلم كيفية تلقي المفاجاأة 

 
ٌ
بطريقة بناءة. من بع�ص الجوانب، يمكن للمرء اأن يحاجج بطريقة تبعث على المفارقة، باأن الأمن الب�شري هو اأمر

ُيمكن خلقة من خالل احت�شان الفو�شى بطريقة اأف�شل من تعزيز ال�شتقرار.

يجب اأن ُتنّظم المنطقة حول الُبنية الجديدة، بدءاً من موؤتمر الأمن والتعاون، الذي من �شاأنه اإعادة تعريف الأمن 

الب�شري ك�شرورة وطنية رئي�شية. كما اإّن دولة فل�شطين الم�شتقرة، التي تعي�ص قرب اإ�شرائيل اقت�شاديًا و�شيا�شيًا 

واإيران  المنطقة ول يمكن تجاهلها. وبالمثل، يجب على تركيا  اإ�شرائيل هي جزء من  اأي�شا �شرورية، لأن  هي 

الإيجابية لترك  اأفريقيا. فالآثار  الخليج وم�شر و�شمال  ال�شام ودول  العراق وبالد  للتعاون مع  الفر�ص  اغتنام 

التدخل في ال�شوؤون  ال�شيا�شية جانبًا �شتكون هائلة.

البيئة  اإّن  الأر�ص.  كوكب  على  ال�شالم  فر�ص  عبر  الإن�شانية  على  للحرب  حد  و�شع  علينا  يجب  �شيء،  كل  قبل 

الب�شرية هي نظام يلتقي فيه النظام البيئي بالنظام الجتماعي. يجب علينا زيادة فهمنا لمعرفة اأي اأجزاء من 

النظام هي ال�شعيفة ولماذا، وكذلك لمعرفة اأّي من الموؤ�ش�شات والممار�شات هي التي تعزز قدرة البيئة الب�شرية 
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 G Knies, U Möller and M Straub (eds), ’Clean Power from Deserts: The DESERTEC Concept for Energy, Water and Climate Security’, (2007), 786

Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation, 56
 الم�شدر نف�شه، �ص 56.
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على التعامل مع الأحداث غير المتوقعة بطريقة تجعل النظام اأكثر قدرة على التكّيف المرن.

الإجراءات الثمانية المقترحة يمكن اأن تكون بداية ل�شتراتيجية التكّيف المرن الإقليمي. مع القليل من الإرادة 

�شيا�شية والكثير من الجهد، فاإنها ُيمكن اأن ت�شّكل الأ�شا�ص لبنية اإقليمية جديدة، حيث يكون الأمن الب�شري م�شلحة 

اًل على ال�شراع والخالفات الأيدولوجية. اإّن التو�شية بعقد موؤتمر الأمن  وطنية، ويكون التعاون عبر الحدود ُمف�شّ

والتعاون، ُيحاكي روح اتفاق هل�شنكي، �شتكون حا�شمة لنجاح هذه ال�شتراتيجية على المدى الطويل. اإذا ما نفذ 

ذلك، فاإّن ال�شتراتيجية �شتجعل الربح الن�شبي من �شن الحروب اأقل من الربح الناجم عن التعاون.

كتب لرو�شفوكو اأّن الرياح يمكنها اطفاء �شمعة م�شاءة وُيمكنها اإذكاء النار على حّد �شواء. ُيمكن اأن ُنفّكر في 

اأّنها مثل الرياح؛ ومن ثّم فاإّن بناء القدرة على التكيف القليمي المرن هو ما ُي�شّخر قوتها. عند  الأزمات على 

محاولة الرياح التغيير اإطفاء النار، التي هي الحياة، في غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، يجب على النا�ص اأن تعمل 

معًا واأن توجهها لتن�شيط الحياة. تمتلك منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا القدرة على تحقيق الزدهار. فلنجعل 

2017 ال�شنة التي تجد بذور التغيير فيها تربة خ�شبة، دعونا نفز للجن�ص الب�شري.

اإحياء التعاون حول الطاقة المتجددة عبر المتو�سط

تواجه دول منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا تحديات مت�شاربة لتوفير اأمن الكهرباء والطاقة، وفي الوقت نف�شه، 

ل بّد من التاأّكد من اأّن الطريقة التي يتم بها اإنتاج هذه الطاقة، لن ت�شر بالأمن المناخي. اإلى جانب محدودية 

احتياطيات الوقود الأحفوري فاإن تحديد م�شادر الطاقة البديلة اأمر بالغ الأهمية للتكّيف البيئي المرن وللنمّو 

اآ�شيا و�شمال اإفريقيا هي  اآ�شيا و�شمال اإفريقيا.  الروؤية ال�شت�شراقية لمنطقة غرب  القت�شادي في منطقة غرب 

اأّنها اأر�ص �شحراوية. في الواقع، ت�شكل ال�شحاري غالبية الأرا�شي في المنطقة، والت�شحر هو ق�شية مهّمة في 

حد ذاتها. ومع ذلك، توًفر ال�شحراء اأي�شًا فر�شًا هائلة وغير م�شتغلة. فاإمكانات توليد الطاقة ال�شم�شية المتجددة 

تفوق بكثير اإمكانات حرق الوقود الأحفوري. ت�شير التقديرات اإلى اأّن الطاقة ال�شم�شية يمكن اأن تلّبي احتياجات 

. وبالتالي لي�ص هناك حاجة للبحث عن م�شدر بديل للطاقة. اإذ 
786

منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا بمئة �شعف

اإننا بذلك نكون قد وجدنا الم�شدر الأكثر وفرة: اأ�شعة ال�شم�ص.

في عام 2003، كان م�شروع “ التعاون عبر البحر الأبي�ص المتو�شط في مجال الطاقة   المتجددة )TREC(” عبارة 

عن قرارات، م�شتوحاة من مفهوم “الطاقة النظيفة من �شحاري”. لم يح�شل الم�شروع على الهتمام ال�شيا�شي 

و�شمال  اآ�شيا  غرب  ومنطقة  اأوروبا  في  المتجددة  الطاقة  م�شادر  من  ال�شتفادة  الفكرة  وكانت  ي�شتحقه.  الذي 

اإفريقيا. فبا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية من ال�شحراء، كان الم�شروع )TREC( يمتلك القدرة على توفير ما يكفي من 

المناطق عن العتماد  ثّم تحّول هذه  اإفريقيا. ومن  اآ�شيا و�شمال  اأوروبا ومنطقة غرب  النظيفة لكّل من  الطاقة 

. عالوة على ذلك، يمكن للطاقة ال�شم�شّية تزويد محّطات تحلية 
787

على الوقود الأحفوري وتحقيق الأمن المناخي

اإمدادات  توّفر  العذبة.  المياه  ندرة  اآثار  من  كبير  ب�شكل  �شيقلل  مما  منخف�شة،  بتكلفة  الالزمة  بالطاقة  المياه 

الطاقة، المتزايدة والرخي�شة، حوافز للت�شنيع ونمو قطاع ال�شناعات التحويلّية اأي�شًا.

SDGs وموؤتمر الأطراف الحادي والع�شرين عن  اأهداف التنمية الم�شتدامة  بعد الزخم الذي المكت�شب من اعتماد 

ط TREC، ينبغي 
ّ
تغّير المناح COP21، ومع معرفة اإمكانّيات م�شروع التعاون حول الطاقة المتجددة عبر المتو�ش



165www.fes-jordan.org  - www.wanainstitute.org

من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

اإعادة تقييم واإحياء الم�شروع. قد ل يكون هناك وقت اأف�شل لجذب ال�شتثمارات الالزمة لألواح الطاقة ال�شم�شية 

وبناء البنية التحتية الالزمة لها. بالتاأكيد، فاإّن تكلفة الطاقة ال�شم�شية اأقل من تكلفة الطاقة من الوقود الأحفوري 

مع التطّور التكنولوجي الحالي وفي ظّل تكاليف الإنتاج الحالية. يمكن لبنك اإقليمي تمويل مثل هذه الم�شاريع. 

مع الحوافز الن�شبية والُبنى المالية في المنطقة، فاإّن العن�شر الوحيد الذي نفتقر اإليه هو الإرادة ال�شيا�شية. اإذا 

كانت المنطقة جاّدة في التعامل مع ق�شية تغير المناخ - وباعتبارها واحدة من اأكثر المناطق ت�شرراً ب�شكل غير 

ط، والتي ت�شكل فر�شة اأ�شا�شية 
ّ
متنا�شب – فاإنه يجب اإحياء مبادرة التعاون حول الطاقة المتجددة عبر المتو�ش

لدول الخليج لتنويع اقت�شاداتها، كبديٍل مجٍد عن الوقود الأحفوري، وكا�شتثمار للم�شتقبل.
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ال�سير الذاتية للموؤلفين :

�ساحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل المعظم : يتحدر الأمير الح�شن من ن�شل النبي محمد )�شلى اهلل عليه 

و�شلم( وهو �شقيق ملك الأردن الراحل الح�شين بن طالل طيب اهلل ثراه، وعم �شاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني 

بن الح�شين ملك المملكة الأردنية الها�شمية. تقلد الأمير الح�شن من�شب ولي عهد العر�ص في الأردن بين عامي 

1965 و 1999. يدعم �شاحب ال�شمو الملكي الحوار بين الأديان، وينا�شر بقوة التعددية من اأجل حق الجميع في 

العي�ص ب�شالم وكرامة. ا�شتملت التزامات الأمير الح�شن الدولية على الم�شاركة في رئا�شة اللجنة الم�شتقلة المعنية 

الح�شن  الأمير  للفقراء. ي�شارك  القانوني  المعنية بالتمكين  اللجنة  الدولية وحاليا ع�شوية  الإن�شانية  بالق�شايا 

المتحدة  لالأمم  العام  لالأمين  ال�شت�شاري  للمجل�ص  رئي�شا  موؤخرا  البيئية، حيث عمل  المنظمات  ن�شط مع  ب�شكل 

المعني بالمياه وال�شرف ال�شحي. يراأ�ص الأمير الح�شن حاليا المنتدى الرفيع الم�شتوى لخطة ال�شالم في ال�شرق 

الأو�شط. اأن�شاأ �شموه منتدى الفكر العربي والمعهد الملكي لدرا�شات الأديان والمجل�ص الأعلى للعلوم والتكنولوجيا 

والجمعية العلمية الملكية ومعهد غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا.

ال�شرف(  مرتبة  )مع  الأو�شط  ال�شرق  ولغات  ثقافات  في  البكالوريو�ص  درجة  على  اأناليزا  : ح�شلت  بزي  اأناليزا 

كلية  من  الإ�شالمية  ال�شريعة  في  الماج�شتير  ودرجة  الإيطالية،  البندقية  مدينة  في  فو�شكاري  كا  جامعة  من 

WANA ب�شكل رئي�شي حول تمكين  اأناليزا في  المتحدة. تمحور عمل  المملكة  ال�شرقية والأفريقية في  الدرا�شات 

المراأة القانوني في الأردن. ويتمثل هدف م�شروعها في بدء نقا�ص حول الإ�شالح القانوني فيما يتعلق بحقوق 

ومنظمات  �شرعيين  محامين  مع  وثيق  ب�شكل  اأناليزا  عملت  التقدمية.  الإ�شالمية  التف�شيرات  اأ�شا�ص  على  المراأة 

الم�شاعدة القانونية والمنظمات الن�شائية في الأردن لتحديد العقبات وو�شع اإطار للحوار. كما عملت على رفع 

م�شتوى الوعي داخل المجتمع المدني الأردني حول موا�شيع حقوق المراأة ودور المراأة في الن�شو�ص الإ�شالمية. 

ت�شمل الم�شاريع الأخرى ر�شم خريطة لو�شع التمكين القانوني في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا، والمنظور 

القانوني حول التخطيط للطوارئ في �شوريا.

�سون دي توما�س : ان�شم �شون اإلى معهد WANA كزميل باحث مكلف بدرا�شة اأزمة الالجئين ال�شوريين الم�شتمرة 

وتاأثيرها على الدول المجاورة، ف�شال عن اإجراء تحليالت للتطورات الجارية في العراق و�شوريا ب�شاأن ما ي�شمى 

العالقات  ونظرية  العربية،  الدول  في  الالجئين  �شيا�شة  البحثية  اهتماماته  ت�شمل  الإ�شالمية”.  “الدولة  تنظيم 

الدولية وال�شيا�شة من جامعة  العالقات  ال�شرف( في  البكالوريو�ص )مع مرتبة  الدولية. ح�شل �شون على درجة 

كيل البريطانية، حيث نال جائزة روزماري اأوكين للطالب عن ال�شيا�شة. وهو حا�شل اأي�شا على ماج�شتير في 

الدرا�شات الأمنية من جامعة �شانت اآندروز في ا�شكتلندا حول منطقة ال�شرق الأو�شط والقوقاز واآ�شيا الو�شطى.

د. ليلى الرقيواق : ح�شلت ليلى على �شهادة الدكتوراة من جامعة كامبريدج، في حقن ج�شيمات الغالف الجوي 

العلوي لهند�شة المناخ في المملكة المتحدة. كما تحمل ليلى بكالوريو�ص العلوم في الهند�شة وماج�شتير العلوم 

من  النتقال  في  للتحقيق  الأخ�شر  القت�شاد  فريق  مع   WANA معهد  في  ليلى  عملت  الكيميائية.  الهند�شة  في 

اقت�شاد قائم على الوقود الأحفوري اإلى نظام م�شتدام لمنطقة غرب اآ�شيا و�شمال اأفريقيا.

عادل ال�سيد �سبار : عمل عادل مع معهد WANA كزميل اأبحاث قاد الم�شاريع البحثية في ركيزة الأمن الب�شري. 

وت�شمل اهتماماته البحثية ال�شيا�شة الخارجية الإقليمية و�شيادة القانون وبناء القدرة على ال�شمود والتعددية 

القانونية ووجهات النظر ب�شاأن الأمن الب�شري. وقبل ان�شمامه اإلى المعهد، قام بتدري�ص درا�شات ال�شرق الأو�شط 

القد�ص. ح�شل عادل  ال�شويدية في  العامة  القن�شلية  ذلك مع  قبل  يعمل  ال�شويد، وكان  اأوب�شال في  في جامعة 

على ماج�شتير في الدرا�شات الأمنية في ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى من جامعة �شانت اأندروز، بالإ�شافة اإلى 

بكالوريو�ص العلوم ال�شيا�شية و في اللغة العربية، وكالهما من جامعة اأوب�شال. وهو اأي�شا حائز على منح ني�شر 

وو�شيني للتميز الأكاديمي.
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هيذر العايدي : تحمل هيذر درجة البكالوريو�ص مع مرتبة ال�شرف في العلوم الإجتماعية والإن�شانية في التنمية 

الدولية من جامعة اأوتاوا الكندية ودرجة الماج�شتير في الزراعة والتنمية الريفية، مع التركيز على الأمن المائي 

اإلى  الإ�شرائيلية  الم�شتوطنات  مزارعي  و�شول  اآليات  اأطروحتها  تناولت  البريطانية.  اأنجليا  �شرق  جامعة  من 

الأر�ص والماء في اأرا�شي ال�شفة الغربية المحتلة. ان�شمت اإلى معهد WANA لم�شاعدة فريق البحث المتخ�ش�ص 

في مو�شوع القت�شاد الأخ�شر، وتمحور تركيزها على الربط بين الماء والزراعة والأمن الغذائي والو�شول اإلى 

الم�شادر الطبيعية الطبيعية في اإقليم غرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا.

مي�س عبدالعزيز : تحمل مي�ص درجة البكالوريو�ص )مع مرتبة ال�شرف( في القت�شاد ودرجة البكالوريو�ص )مع 

الماج�شتير في  ا على درجة  اأي�شً ال�شيا�شية من جامعة كوينز في كندا. كما ح�شلت  العلوم  ال�شرف( في  مرتبة 

ال�شيا�شات القت�شادية الدولية، مع التركيز على منطقة ال�شرق الأو�شط من معهد باري�ص لل�شوؤون الدولية �شيان�ص 

اإلى الأردن واآثارها على  بو في عام 2014. �شملت اأطروحتها للماج�شتير تدفقات ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر 

التنمية. عملت مي�ص في WANA مع الفريق الذي قام بتطوير الإ�شدار المعني باإدارة اأزمة الالجئين في الأردن 

وتطوير حقوق العمال في اأزمات الالجئين الممتدة. عملت مي�ص مع �شاحب ال�شمو الملكي الأمير الح�شن بن طالل 

المعظم لغاية و�شع روؤية للمبادرات الإقليمية،على �شبيل المثال: البنك الإقليمي للتنمية في منطقة غرب اآ�شيا 

و�شمال اأفريقيا، اإن�شاء �شندوق دولي لتعوي�ص العمال والدور المحتمل للزكاة في التنمية وال�شتجابة لالأزمات 

الإن�شانية. ت�شتمل خبرتها المهنية في ال�شابق على العمل في موقع البوابة الأخباري، معهد العالقات الدولية في 

جامعة كوينز وال�شندوق العربي لالإنماء القت�شادي والجتماعي. 

من�شب  في  هاربر  اإريكا  الدكتورة  المعظم  طالل  بن  الح�شن  الأمير  الملكي  ال�شمو  �شاحب  :عين  هاربر  د.اإريكا 

المدير التنفيذي لمعهد WANA منذ عام 2014. �شبق لها اأن �شغلت من�شب الم�شت�شار الأعلى ل�شيادة القانون في 

المنظمة الدولية لقانون التنمية في جنيف، حيث كانت تديرعددا من م�شاريع التمكين القانونية التي تغطي 13 

بلداً في جوانب تتعلق بالعدالة العرفية وتمليك اأرا�شي المجتمع وحماية الأطفال. اُنتدبت الدكتورة هاربرخالل 

هذه الفترة لتولي مهامها في المفو�شية ال�شامية لالأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين في من�شب رئي�ص فريق مهام 

من  العديد  ل�شالح  هاربر  الدكتورة  عملت  كما  للحماية.  العاملة  العالمية  للمجموعة  التابع  الطبيعية  الكوراث 

المنظمات الدولية المختلفة مثل المفو�شية ال�شامية لحقوق الإن�شان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات 

غير حكومية وموؤ�ش�شات اأكاديمية في اإندوني�شيا والفلبين و�شوي�شرا واإيطاليا واأ�شتراليا.  قامت الدكتورة هاربر 

بتاأليف �شتة كتب حول الق�شايا القانونية الدولية، وتم ن�شر درا�شاتها في اأكثر من 15 مجلة اأكاديمية. تحمل 

)القانون  الفل�شفة  في  ودكتوراة  ال�شرف(  )مرتبة  القانون  في  وماج�شتير  )اقت�شاد(،  تجارة  بكالوريو�ص  درجة 

الدولي(. تعّد الدكتورة هاربر قائد فكري ومعلق منتظم على القانون الجنائي الدولي والمجتمع المدني للدولة. 

اإيريكا )الأم  اأوروبا واآ�شيا. تطمح  عملت كم�شت�شار وكاتبة خطابات لقادة �شيا�شيين وروؤ�شاء دول �شابقين في 

لثالث بنات( لعالم حيث يكون تكافوؤ الفر�ص والتفكير النقدي والوعي الجتماعي جزءا ل يتجزاأ منه، بدل من 

المعايير ال�شائدة.

اإيميلي هولي : عملت اإيميلي مع فريق المعهد للتحقيق في تاأثير الإ�شالم ال�شيا�شي في منطقة غرب اآ�شيا و�شمال 

المعهد،  اإلى  ان�شمامها  قبل  العربي.  للربيع  الم�شتمر  والتاأثير  الإقليمي،  القانوني  التمكين  ومبادرات  اإفريقيا، 

كانت اإميلي باحثة مع اأبحاث فولبرايت تدر�ص تاأثير الت�شدعات الديموغرافية على حركة الحتجاج التي عرفت 

با�شم الحراك في الأردن. كما تدربت اإيميلي في المعهد الدبلوما�شي الأردني ومجلة الخدمة الخارجية الأمريكية. 

في  فرعي  تخ�ش�ص  مع  كالرا  �شانتا  جامعة  من  ال�شيا�شية  العلوم  في  العلوم  بكالوريو�ص  على  اإميلي  ح�شلت 

الدرا�شات العربية والإ�شالمية وال�شرق اأو�شطية.

اآنيا  فيلر-�سيوك : هي المدير المقيم لمكتب عمان في موؤ�ش�شة فريدري�ص اإيبرت الألمانية )FES(، الم�شوؤولة عن 

اإيبرت في عمان على تعزيز الديمقراطية والعدالة  عمل الموؤ�ش�شة في الأردن والعراق. وتركز موؤ�ش�شة فريدري�ص 

مجال  ذلك  في  بما  والجتماعية،  ال�شيا�شية  الق�شايا  من  وا�شعة  مجموعة  تغطي  التي  باأن�شطتها  الجتماعية، 
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من �ل�شيا�شة �إلى �ل�شيا�شات : تعزيز �ل�شمود �لإقليمي ل�شمان �لأمن �لإن�شاني في غرب �آ�شيا و�شمال �إفريقيا

المنا�شب في  اإيبرت عام 2005 وتقلدت مختلف  فريدري�ص  لموؤ�ش�شة  فيلر-�شيوك  ان�شمت   ال�شيا�شي.  الإ�شالم 

الوليات  ل�شوؤون  �شغلت من�شب موظف مكتب  الأردن عام 2012،  اإلى  انتقالها  برلين. وقبل  المنظمة في  مقر 

األفت   المتحدة.  والوليات  والأردن  تون�ص  اإلى  اإيبرت  فريدري�ص  في  مهامها  وقادتها  واليابان.  وكندا  المتحدة 

فيلر-�شيوك عددا من المن�شورات باللغتين الألمانية والإنجليزية، بما في ذلك كتاب عن حقوق المراأة في الأردن، 

وهي م�شاهمة منتظمة في و�شائل الإعالم المختلفة مع تحليالت لها حول الأردن والعراق.

ال�شالم  ودرا�شات  الإن�شان  والخبرات في مجالت حقوق  المهارات  من   كيم مجموعة  تمتلك   : ويلكن�سون  كيم 

النزاعات  لحل  نموذج  لتطوير  والقت�شاد  ال�شالم  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة  كيم  وال�شحافة. عملت  النزاعات  وحل 

درجة  على  كيم  ح�شلت  العنيف.  التطرف  محاربة  م�شروع  في  الم�شاركة  جانب  اإلى  التطبيق  باإمكانية  يتمتع 

ال�شبكة خالل  اأك�شفورد، حيث قامت بدرا�شة الإيماءات )ميم الإنترنت( الم�شتخدمة على  الماج�شتير من جامعة 

الثورة الم�شرية.
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