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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر
تأسست جامعة جورجتاون في عام  ،1789وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها ،وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية
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واألساتذة والخريجين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.
تأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام  ،1919وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن
والدوحة مستوى رصين من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد—رجا ًال ونساء—في خدمة اآلخرين .ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية
إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة ( ،)CULPأو السياسة الدولية ( ،)IPOLأو االقتصاد الدولي ( ،)IECOأو التاريخ الدولي

( ،)IHISTأو الحصول على شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.
للمزيد من المعلومات عن كلية الشؤون الدولية في قطر ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني qatar.sfs.georgetown.edu

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر ،والذي تم إنشاؤه عام  ،2005من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات
األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية ،وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار ،والبحث والمنح الدراسية ،والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين
على الصعيدين المحلي والدولي.
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استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية ،وتبنيا لرؤية تقدمية ،تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:
• توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.
• تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.
• تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.
• تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز ،وعقد المؤتمرات والندوات ،وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.
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ظهرت على مدى العقود القليلة الماضية مجموعة متزايدة من أدب ّيات العلوم االجتماعية دأبت على االستناد على مفهوم “فشل
الدولة” .ور ّكزت الدراسات األكاديمية في البداية على األداء االقتصادي الضعيف لبعض الدول ،وس ّلطت الضوء على نقاط ضعفها من
حيث كفاءة النم ّو االقتصادي وتعزيز التنمية .وانبثق خطاب تنموي تغ ّذيه حماسة منظمات دولية تبنّت مفهوم نقاط الضعف البنيو ّية
الكامنة لكن التي يحتمل أن تكون “قابلة للحل” ،األمر الذي أضاف قيمة إلى هذه الكتلة من الدراسات األكاديمية .وجرى تنفيذ برامج
المعونات والمساعدات استناداً على فكرة ضعف الدول هذه ،وعلى افتراض أن “نقاط الضعف” الداخلية يمكن تخفيفها بطريقة ما
من خالل مبادرات تنمو ّية مدعومة من الخارج وذات استهدافات وغايات محدّدة .و ُك ّرست الجهود الثنائية ومتعددة األطراف لتحقيق
انعطافة لدى هذه الدول الضعيفة ،من حالة يفترض أ ّنها حافة الفشل ،نحو كيانات سليمة معافاة قابلة للحياة.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية ،ظهرت تفنيدات وتحدّيات ج ّمة واجهت تعريفات “ضعف الدولة” المستندة على االقتصاد،
حيث اعتبرت جهود أكاديمية أخرى ّأن التعريفات قاصرة عن تلبية أغراض تحليلية .وقد أكد تزايد االهتمام مؤخراً بفشل الدولة على
وسع َ
اهتمام أكبر
انصب
ٌ
نطاق المناقشة في اتجاهات مختلفة .وقد ّ
جملة قضايا فرعية إضافية متعلقة بقدرات الدولة وضعفها ،وكذلك ّ
بظروف سياسية أكثر عمقاً ،مثل شرعية الدولة ،وقدرتها على اختراق المجتمع على نحو فعال ،وقدرتها على الحفاظ على ّ
كل من األمن
الخارجي والداخلي .فلم تعد الدول الضعيفة هي فقط تلك التي تواجه قيوداً من حيث الموارد والجدوى االقتصادية ،بل إ ّنها أيضاً الدول
التي تتميز بأنظمة سياسية مهلهلة ،أو هشة ،أو مختلة وظيفياً.
الموسع لما تعنيه الدولة الضعيفة ،فإن عدداً متزايداً من البلدان يبدو منزلقاً في هاوية الفشل ،ال سيما
ووفق هذا التعريف
ّ
في أفريقيا ،ولكنْ أيضاً في منطقة الشرق األوسط الكبير .فمن منظور العالقات الدولية ،غالباً ما تع ّد الدول الهشة “خطراً” يتو ّعد
بقية العالم سياسياً  ،ويهدد األمن الدولي ،وينشر االضطراب لدى جيرانها ،ويؤسس مالذات آمنة محتملة إلرهابيين ذوي أجندات
عالمية .بالنسبة لمن يدرسون السياسة الداخلية ّ
فإن الصراعات واالضطرابات الداخل ّية والحروب األهلية هي جميعاً نتيجة ضعف
الدول ،أو فشلها ،أو انهيارها.
وعلى الرغم من التركيز المتنامي على دراسة الدول الضعيفةّ ،
فإن ثمة تداوالً محدوداً بشأن تفنيد صحة هذه المفاهيم الغامضة
والمتط ّورة تدريجياً عن الدول الضعيفة ،والفاشلة ،والمنهارة .وتوجد حاجة إلى مزيد من التركيز واالستكشاف على ما ُيقصد بالضبط
من قوة الدول وضعفها .فقد أصبحت المصطلحات نفسها مس ّيسة ،وجرت صياغة خطاب عالمي مطلق حولها ،وكثيراً ما ّ
تمخض تصنيف
الدول كضعيفة عن تداعيات سلبية على الدول الموسومة بذلك الوسم .فالدول الضعيفة تعاني من ضعف قدرتها على تأكيد سيادتها
على الساحة الدولية ،وفي الواقع فإن سيادتها تع ّرضت مراراً لالمتحان من الناحيتين االقتصادية والسياسية .وث ّمة حاجة أيضاً إلى المزيد
تفحص مجموعة “المؤشرات” المقبولة لتصنيف الدول الفاشلة والضعيفة.
من ّ
إذنّ ،
فإن هذه المبادرة البحثية التي يطلقها مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،بشأن الدول الضعيفة في منطقة الشرق األوسط،
تبدأ بالتحليل النقدي للتعريفات والمصطلحات المتداولة بشأن الدول الضعيفة والهشة ،وتد ّقق في اآلثار السياسية للخطاب السائد في
الشرق األوسط الكبير .كما يتناول البحث أيضاً األسباب والعواقب المحلية واإلقليمية والعالمية لـ“هشاشة” دول في منطقة الشرق
األوسط تمتد من أفغانستان وباكستان شرقاً إلى ليبيا غرباً .وندرس ،عبر توظيف وجهات نظر متعددة التخصصات ،األسباب واآلثار
بمجاالت من قبيل السياسة ،واألمن ،واالقتصاد والموارد الطبيعية ،والعالقات
المترتبة على مفاهيم هشاشة دول المنطقة فيما يتعلق
ٍ
البينية والداخلية ،والهجرة وتنقالت السكان ،واالقتصادات السياسية اإلقليمية والعالمية األوسع نطاقاً.
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 .1الدول الضعيفة في الشرق األوسط
مهران كامروا

اندلعت االنتفاضات العربية في العام  ،2011وتتابعت مثل أحجار الدومينو في كثير من أنحاء العالم العربي ،لتجعل دراسة
الدول الضعيفة واآليلة إلى الفشل في الشرق األوسط حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى .وعلى الرغم من تاريخ المنطقة
الزاخر بالحروب والثورات ،فإن اإلجماع األكاديمي العام كان يميل في كثير من األحيان إلى فكرة انتشار الدول القوية العمالقة
في الشرق األوسط .في الواقع ،وعلى الرغم من االختالفات اإلقليمية الكبيرة في القوام السياسي والمؤسسي لدول الشرق
األوسطّ ،
فإن “الطبيعة الدولت ّية” تميل إلى أن تكون أكثر القواسم المشتركة شيوعاً لدى األغلبية الساحقة من دول المنطقة.
ومع ذلك ،كما يوضح هذا الكتاب ،ال تعاني بعض دول الشرق األوسط فحسب من ضعف مزمن (لبنان واليمن والسودان)،
بل إن معظم الدول األخرى تالزمها سمات هيكلية ومؤسسية تضر كفاءتها ،وتج ّردها من شرعيتها ،وتجعلها عرضة للضعف.
يقدم هذا الفصل التمهيدي استعراضاً موسعاً لدراسة الدول الضعيفة ،سواء كتمرين علمي ،أو كبحث يتعلق بمنطقة
الشرق األوسط .يب ّين هذا الفصل ّ
أن دراسة الدول الضعيفة منطقة خالف ّية شائكة ،فالكثير من الجدل ينشأ من حقيقة أن
أكاديمي ،بل ويتناول جوهر سياسات التنمية العملية أيضاًّ .
وإن ما يثير القلق على
دراسة الدول الضعيفة ليست مجرد مسعى
ّ
قدم المساواة هو الربط المتكرر بين الدول الضعيفة أو المنهارة من جهة واإلرهاب والجماعات اإلرهابية من جهة ثانية ،كما
يشهد على ذلك ظهور أول قرصنة بحرية تبعها ظهور جماعة “حركة الشباب” في الصومال ،وحركة  23مارس في جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن ،كغيض من فيض األمثلة الكثيرة األخرى .وليس
من المستغرب ،أن مفهوم “الدول الفاشلة” كان يستخدمه خبراء السياسة في بعض األحيان لربط األمن الدولي مع االستقرار
الداخلي وتعزيز التنمية.
يبدأ الفصل بمناقشة بعض أبرز الخالفات بشأن أطروحة الدول الضعيفة والفاشلة .تتعلق هذه الخالفات بتوصيفات الدول
على أ ّنها ضعيفة ،أو في طور الفشل ،أو فاشلة .ثم ينتقل إلى مناقشة كيف ّية والدة الدول الضعيفة ،ودراسة أسباب وخصائص
ضعف الدولة وفشلها .يضرب ضعف الدولة بجذوره في تقلص “الكفاءة” وتآكل “الشرعية” أو فقدانها .وتتم ّيز الدول ،على
الصعيد األوسع ،بمك ّونين رئيسيين .فلجميعها أطر مؤسسية تتو ّلد الكفاءة في داخلها ،وتتم الممارسة من خاللها .كما ّ
إن
لديها أيضاً قادة يعملون داخل هذه األطر المؤسسية ويتخذون خياراتهم عبرها .ويمكن للقادة ،وخصوصاً قادة الدول غير
الديمقراطية التي يزخر بها الشرق األوسط ،أن يصوغوا المؤسسات أو يش ّكلوها وفقاً ألهوائهم .بعبارة أخرى ،لفهم ضعف
الدولة ،فإن هيكليتها مه ّمة بقدر أهم ّية قدرتها على التأثير.
عند دراسة ضعف الدولة ،ال ب ّد من ضبط مفاهيمنا التقليدية عن الكفاءة والشرعية ،ومعايرتها بد ّقة ،إن أردنا أن نأخذ
في االعتبار قدرة قادة الدولة على التالعب باالنقسامات االجتماعية القائمة ألغراضهم الخاصة أو إلطالة مدة بقائهم في
مناصبهم .ينطبق هذا الحال خصوصاً في الشرق األوسط ،كما تب ّين الفصول المتع ّلقة باليمن والسودان في هذا الكتاب ،حيث
تم ّكن القادة ،وعلى الرغم من الضعف الكبير في الدولة ،من البقاء في مناصبهم من خالل االعتماد على مؤسسات قوية بما
يكفي فقط للحفاظ عليهم في السلطة ،وعلى ممارسات مجزية سياسياً تكفي فقط للغرض نفسه.
توجد أساساً ثالث وجهات نظر واسعة حول الدول الفاشلة .يرى بعض العلماء أن مفهوم الدولة الفاشلة مفيد من الناحية
التحليلية ،وخاصة من حيث دراسة العالقات الدولية واألمن الدولي .فيما تبدو مجموعة ثانية من العلماء منفتحة أمام
المفهوم ،ولكنها ال ترى أنه مفيد من الناحية التحليلية ألنه ،كما يقولون ،صعب التحديد غالباً .وغالباً ما ُيعيبون مصطلح الدولة
الهشة بسبب عدم دقته تحليلياً .أما علماء المجموعة الثالثة فيعادون هذا المفهوم صراحة  ،إذ يع ّدونه مصطلحاً إثن ّياً ُيستخدم
بدافع من أجندات سياسية مهيمنة .ويشيرون إلى حقيقة أن المصلحة الدول ّية ،وخاصة األميركية ،بدراسة الدول الضعيفة
ٍ
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والفاشلة بلغت ذروتها بعد هجمات سبتمبر  .2011وألن النظرة إلى الدول الهشة تع ّدها مصدر خطر على الواليات المتحدة
فإن الكثير من جهود أميركا وحلفائها الرامية إلى بناء الدولة في شتى أنحاء العالم ،تر ّكزت أوالً وأساساً
وعلى األمن الدوليّ ،
على بناء القطاع األمني.
في الواقعّ ،
فإن الكثير من الجدل الدائر حول أطروحة “الدولة الفاشلة” ينشأ بسبب القلق المزعوم على المصالح األمن ّية
األميركية والغربية على الصعيدين القومي والعالمي .إذ يلحظ عدد من العلماء عدة عيوب مفاهيمية تعتري لقب “الدولة
الفاشلة” ،ويرون أن ث ّمة أسساً أيديولوجية أيضاً لهذا المفهوم تر ّكز على استخدام الق ّوة وتعزيز الهيمنة .وإدراكاً منها بأن الدول
الضعيفة يمكن أن تهدد األمنّ ،
وظفت الدول األكثر قوة والمنظمات الدولية مبالغ طائلة من المال في مواجهة األزمات التي
تلم بالمجتمعات ،وبغية تحقيق االستقرار فيها .وغالباً ما يفترض أن العالج الناجع في إصالح الدول الضعيفة يكمن في المزيد
ّ
من فرض النظام؛ تحت شعار“ :من دون أمن ،ال يمكن تحقيق أي شيء آخر” .وثمة افتراض سائد ،خصوصاً في إطار األمم
ينصب التركيز على قوة الدولة ومؤسساتها القسرية:
المتحدة ،بأن بناء السالم وبناء الدولة أمران مترابطان .وهذا يستلزم أن
ّ
الجيش ،الشرطة ،الخدمة المدنية ،النظام العدلي ،والقيادة .ال ّ
شك أن العالقة بين بناء السالم وبناء الدولة أكثر تعقيداً من
هذا ،فمع بناء الدولة يحتمل تفضيل مجموعة عرقية على أخرى ،كما ّ
أن اتفاقات السالم قد تتيح للقادة العسكريين تقسيم
غنائم الدولة فيما بينهم.
كما ينطوي بعض الجدل على ّ
أن دراسة الدول الضعيفة والفاشلة تتعلق بد ّقة أو عدم د ّقة التصنيف الذي تستحق بموجبه
الدول مثل هذه التسميات ،وخاصة ّ
أن الوكاالت المانحة تعتمد على أنماط ودرجات هشاشة الدولة لتحديد االستراتيجيات
المالئمة لدور المانحين .فما زالت مفاهيم الدولة “الضعيفة” و”الفاشلة” و”المنهارة” تعاريف متنازعاً بشأنها .وبصفة عامة،
فإن التمييز بين صنفي الدول “الضعيفة” و”الفاشلة” أمر بديهي.
ّ
توضح مساهمات هذا الكتاب أننا نشهد في الشرق األوسط عدداً من الدول تعيش على ما يبدو حالة ضعف دائمة-
بالتوسع قلي ًال -باإلضافة
السودان ،واليمن ،ولبنان ،باإلضافة إلى باكستان وأفغانستان إذا سمح لنا التعريف الجغرافي للمنطقة
ّ
إلى تكرار أحداث تدفع الدولة نحو الضعف ،وأبرزها هي الحروب ،وصنع الحروب ،والتمردات الجماع ّية .هذا ،فيما يبتدع
قادة الدول ،في الوقت نفسه ،مجموعة متنوعة من آليات التكيف واستراتيجيات النجاة ،ويطيلون مدة بقائهم في س ّدة الحكم،
ويضمنون عمل المؤسسات الداعمة ضمن مستويات كافية ،وإن لم تكن بالضرورة مستويات مثلى .فيستمر الضعف ،فيما يتم
تجنب الفشل وتفادي االنهيار ،وفي بعض األحيان بالكاد.
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 .2اليمن :دولة آيلة إلى الفشل أم سياسات آيلة إلى الفشل؟
تشارلز شميتز

تر ّكز أدبيات الدول اآليلة إلى الفشل على مسألة عجز البلدان عن تلبية احتياجاتها المحلية .وتسعى هذه األدبيات ،أبعد من
هالمي غير واضح المعالم .مع ذلك ،وكما ّأن أدبيات
مقياس الدولة القومية ،إلى إثبات أن الدول تؤمن االستقرار لمجتمع دولي
ّ
الدول اآليلة للفشل تغفل الجوانب السياسية عبر اختزال الدولة بجهاز وظيفي يوفر سلعاً للمواطنين حين تتناول الوضع السائد في
الساحة المحليةّ ،
فإن هذه األدبيات تلتزم أيضاً جانب الصمت إزاء العوامل السياسية الدولية وعبر الوطن ّية التي تصوغ مؤسسات
الدولة المحلية .تكمن أصول الدول ،في حقبة ما بعد االستعمار ،في المشاريع االستعمارية العالمية للقوى اإلمبريالية .كما فى حالة
اليمن ،لعبت المصالح األجنبية دوراً حاسماً في رسم مسار السياسات المحلية ،بما شمل التطور التاريخي للمؤسسات السياسية
الرئيسية في فترة ما بعد االستقالل .فقد طرح البريطانيون مفهوم الدولة الحديثة في شبه الجزيرة العربية بغية ضمان المصالح
البريطانيةُ .
وأنجز تحول أبناء القبائل إلى مواطنين ،والشيوخ إلى رؤساء دول ،لضمان أمن طرق التجارة البريطانية .وعندما هاجم
وطنيون يمنيون قصر اإلمام الزيدي في سبتمبر  ،1962وأسسوا الجمهورية العربية اليمنية الحديثة ،شهدت اليمن حرباً بالوكالة
بين المملكة العربية السعودية ومصر ،كانت حاسمة في تحديد مسار السياسات الجمهورية .وفي الحقبة الحديثة بأكملها ،حرصت
المملكة العربية السعودية على صيانة نفوذها في اليمن عبر دفع األموال لكافة األطراف المحلية المؤثرة بغية الحفاظ على
نفوذها السياسي في اليمن .وعندما ثار اليمنيون على حكم الرئيس علي عبد الله صالح بعد ذلك في  ،2011وبدأ اليمن ينزلق نحو
الحرب األهلية ،تدخلت الواليات المتحدة األميركية والمملكة العربية السعودية لرعاية التسوية السياسية الذي تمخضت عنها
الحكومة االنتقالية الحالية .وكان المصدر األساسي لقلق الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية هو التهديدات الصادرة
من اليمن.
بالتاليُ ،تع ّد الدولة اليمنية مزيجاً مركباً من الضغوط األجنبية والمصالح المحلية .وليست كافة أشكال الدولة وسياساتها
ومؤسساتها نتاج نزاعات “محلية” فحسب ،بل ونتاج صراعات ونزاعات سياسية إقليمية وعالمية أيضاً .وليس فهم الدولة باعتبارها
مجرد مجموعة من المؤسسات التي تخدم مجتمعاً سياسياً محلياً ،وتحميه من العالم الخارجي أكثر من وهم .ولعل تحديد ضعف
الدولة أو قوتها مرتبط بالمصالح السياسية ألولئك الذين ينتحلون صالح ّية وسم الدول بالضعف أو القوة أكثر من ارتباطه بأي
مقياس آخر لكفاءة الدولة.
وفي الجوهر ،يعني فشل الدولة اإلخفاق في محاكاة نماذج السلوك المتوقعة المستمدة من نموذج وظيفي مثالي للدولة .ويجري
تجاهل األسس االجتماعية والسياسية الحقيقية للدولة ،حتى في أوروبا التي استُمدّت منها الصيغة المثالية للدولة .و ُتع ّد الدولة ،وفقاً
لهذا المفهوم ،ضرورة أخالقية وسياسية أكثر من كونها حقيقة عمل ّية .ويجري تجريد الدولة من الصراع على السلطة ،الذي يمثل
جوهرها ،واستبداله بمجموعة مؤسسات تقدم خدمات لمجتمع محلي سياسي وللمجتمع الدولي.
وفي مناطق كاليمن ،فإن اختزال الدول بهياكل وظيفية ،يقاس نجاحها بجودة الخدمات التي توفرها لمواطنيها وللمجتمع الدولي،
يغفل دينامياتها السياسية عوضاً عن كشف النقاب عنها .إذ أتت فكرة الدولة إلى اليمن على هيئة مشروع بريطاني إمبريالي إلخضاع
شبه الجزيرة العربية للسلطة البريطانية .وتب ّين أدبيات فشل الدولة أن أصل الدولة عقد اجتماعي لمجتمع ،قائم على المساواة ،ثار
تأت على هيئة توق مجتمع سياسي طبيعي إلى التحرر ،بل على
على ملوك مستبدين في أوروبا وأميركا .إال ّأن الدولة في اليمن لم ِ
هيئة إمالء أجنبي.
مبني على أدبيات الدولة
تزعمت مجموعة قادة عسكريين في ستينات القرن العشرين حركة إلرساء نموذج دولة في اليمن ّ
الفاشلة .ورغم ذلك ،أحبط الصراع الجيوسياسي بين القوى المتصارعة في المجتمع الدولي مشروع الضباط اليمنيين األحرار لبناء
الدولة .ورغبت المملكة العربية السعودية وبريطانيا وإسرائيل في تقويض نفوذ عبد الناصر في اليمن .وأسست الحرب الناتجة
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والتسوية السياسية في  1970تركيبة سلطو ّية محددة في اليمن ،صمدت حتى الوقت الحالي .ومن السمات األساسية للدولة اليمنية
طبيعتها المتشرذمة ،التي مهدت السبيل أمام النفوذ السعودي في اليمن .فالدولة هنا ليست جهازاً وظيفياً يخدم مجتمعاً سياسياً محلياً؛
وإنما تعكس الصراع على السلطة بين أطراف مؤثرة محلية “وأجنبية” ،تنشد امتالك النفوذ في البلد.
وفي الختام ،ترتكز أدبيات فشل الدولة على العنصر األساسي المتمثل بالمواطن المستقل ذاتياً ،وهو فرد لديه مجموعة تفضيالت
يتقاسمها ،إلى حد ما ،مع آخرين في بقعة جغرافية محددة .وتجمع الدولة هذه التفضيالت لتصنع مزيجاً سياسياً سعيداً ،على غرار
النموذج المثالي الذي اقترحه الرئيس ويلسون .وفي الحقيقةّ ،
فإن الذات ّية السياسية لألفراد تبنى في المجتمع .وتصاغ أفكار األفراد
السياسية وفق أفكار المجموعات المتنافسة على السلطة ومشاريعها .ففي جنوب اليمن ،ثمة خالف على تعريف المجتمع السياسي،
وتحظى فكرة وجود مجتمع سياسي منفصل مع ّرف بأنه “جنوبي” بقبول واسع .فيما يرفض اليمن الشمالي ،األكبر بكثير ديموغرافياً ،
أية فكرة لمجتمع سياسي جنوبي منفصل ،ويص ّر على أن التطلعات السياسية الجنوبية ستتحقق عبر إصالح الحكومة في صنعاء ،ال
بتشكيل كيان سياسي منفصل .أما المجتمع الدولي فيرفض أية فكرة لمجتمع سياسي منفصل .وال يستند هذا الموقف إلى دراسة الواقع
السياسي للجنوب ،وإنما إلى خشية األمم المتحدة والواليات المتحدة وأوروبا من زعزعة االستقرار في اليمن ،مفترضين أن من شأن
االنفصال اإلسهام في زعزعة االستقرار ال في تعزيزه .ويتوقف تشكيل مجتمع سياسي جنوبي على قدرة المجموعات الجنوبية المحلية
على صنع قيادة لها ،وعلى أفعال القيادة اليمنية في صنعاء ،وعلى قرارات الواليات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية.
ّإن هوية المجموعة والمجتمع السياسي تبنى في أفالك جغرافية متراكبة من السلطة ،على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
فالمجتمعات السياسية ليست مجموعات محددة سلفاً ،متمايزة طبيعياً من األشخاص ،كما تفترض أدبيات الدولة الفاشلة.
بإخفاقها في إدراك الديناميات العمل ّية للسلطة ،تغدو أدبيات الدولة الفاشلة مجموعة من ضرورات سياسية وأخالقية ذات نزعة
خصوصية أكثر من كونها استقصا ًء عن حقائق السلطة.

تشارلز شميتز بروفيسور الجغرافيا في جامعة توسون في بلتيمور ،ماريالند ،متخصص في منطقة الشرق األوسط واليمن .تشمل
اهتمامات شميتز البحثية في الوقت الحالي االقتصاد السياسي للتنمية في اليمن ،والقانون الدولي ،وسياسة مكافحة اإلرهاب ،والحوكمة
الدولية والدول اآليلة إلى الفشل ،وعلم اجتماع المجتمع اليمني.
Charles Schmitz is Professor of Geography at Towson University in Baltimore, Maryland, and a specialist on the
Middle East and Yemen. His current research interests include the political economy of development in Yemen,

international law, and the counter terror policy, international governance and failing states, and the sociology of
contemporary Yemeni society.
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 .3البحث في الفشل واالستقرار والمخاطر في اليمن
سارة فيليبس

يتحدث هذا الفصل عن المفاهيم الغربية عن استقرار الدول وفشلها ،ويتناول تأثير هذه المفاهيم على سلوك المجتمع الدولي،
وخاصة سلوك الواليات المتحدة األميركية في اليمن .يبدأ الفصل بالبحث في جدوى الرواية التقليدية عن الدول الفاشلة ،التي تستمد
ُ
السياسات الدولية لـ“إرساء االستقرار” في اليمن كثيراً من تبريراتها الفكر ّية .ويختتم الفصل باإلشارة إلى أن اليمن بلدٌ يحتاج إلى
منها
التنمية حاجة ماسة ،ولكن المساعدة التي تقدم له لقاء الحصول على مكاسب سياسية أو أمنية ،قد يساء توجيهها لتذهب إلى مجاالت
ليست ذات أولوية كبيرة ،وتع ّد خدم ًة لمصالح ذاتية .ويؤذي هذا ،في نهاية المطاف ،نوايا كسب “القلوب والعقول” ،ويق ّوض المساعي
الرامية إلى تشجيع المشاعر المؤيدة للغرب .كما يشير هذا الفصل أيضاً إلى أن االستراتيجيات الغربية إلرساء االستقرار تضمر هدفاً
آخر ،يتمثل في إقناع الجمهور المحلي بإمكانية ترويض المشكلة ،وبقدرة السلطة على التحايل لهزيمة الشك.
أعتبرت الثورة اليمنية ،التي اندلعت في  ،2011حجر عثرة أمام جهود مكافحة اإلرهاب التي كانت قد انطلقت سلفاً .ووضع
المانحون الغربيون ومجلس التعاون الخليجي الثورة اليمنية في إطار وضع يستدعي “إرساء لالستقرار” على نحو م ّلح ،ولم يعتبروا أنها
تبرهن على إصرار شعبي على إحداث تغيير حقيقي .فإرساء االستقرار مفهوم ملتبس قابل لألخذ والرد ،يجمع بين المساعدة اإلنسانية
وبرامج التنمية ،وقد ينطوي ،في أغلب األحيان ،على عمليات قسرية أو عسكرية في البلدان التي تشهد صراعاً وحاالت طوارئ سياسية
مركبة ،أو على نزع للشرعية الشعبية عن سلطة معترف بها دولياً .واستناداً إلى فرضية أساسية تقول إن من شأن التخلف وضعف
الخدمات العامة إنتاج عدم استقرار قد ينتقل إلى دول أخرى ،بات إرساء االستقرار بصورة أساسية اختزاالً لمنهجية مسيسة للمساعدة
التنموية ،التي تسعى بوضوح إلى تحقيق أمن أكبر للدول المانحة .وعالوة على ذلك ،فإن “إرساء االستقرار” يرتكز على افتراض جوهري
بأن عجز مؤسسات الدولة التي تتلقى المساعدات عن تزويد مواطنيها بالسلع ،يتناسب مع أرجح ّية ظهور اإلرهاب خارج حدودها.
وأشارت استراتيجية الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( ،)2012 -2010الرامية إلى تحقيق استقرار أكبر في اليمن ،إلى أن الناس
الذين ال يثقون بالحكومة المركزية ،بسبب انفصالها الواضح عن حياتهم ،عرضة لالنخراط في أنشطة غير شرعية و/أو تم ّردات .ويختلف
تعريف “الهشاشة” هذا اختالفاً جذرياً عن التعريف الذي نجده عادة في أدبيات التنمية ،حيث هشاشة األفراد تقترن مع افتقارهم إلى
نفاذ مؤكد إلى السلع الضرورية للعيش األساسي واألمن ،وليس مع احتمال مقاومتهم ما يعتقدون أنه يسهم في زعزعة أمنهم .وتركز
استراتيجية الوكالة األميركية للتنمية الدولية في المقام األول على هشاشة السلطة المركزية المنفصلة البعيدة ظاهرياً ،أي الدولة،
المهددة بخطر أن يتحداها مواطنوها.
إذا اعتُبر التخلف خطراً على األمن خارج حدود الدولة ،فعند ذلك ،ال يعود الهدف من المساعدة التنموية تخفيض الفقر ودعم
التعليم األساسي والرعاية الصحية والبنية التحتية ،بل تغدو وسيل ًة الحتواء األخطار المتص َّورة .تتذرع استراتيجيات إرساء االستقرار
بذرائع حقوق اإلنسان والتمكين ،ولكنها ترمي في حقيقة األمر إلى تعزيز مؤسسات الدول األجنبية إلى الح ّد الذي ال يستثير معارضة
المواطنين ومقاومتهم لها .ويجري توزيع المساعدة التنموية كوسيلة لتعزيز أمن الدول المانحة عبر زيادة رضا المواطنين عن أداء
ويواجه ٌّ
كل من إرساء االستقرار ومفهوم الدول الفاشلة صعوبات في تخيل إمكانية بسط األمن بما يتجاوز الدولة
سلطات دولتهم.
ِ
الرسمية ،أو رغماً عنها .ونتيجة للحاجة المتصورة لتعزيز جهاز الدولة الرسمي ،تسعى استراتيجيات إرساء االستقرار إلى تكوين تصور
يوحي بأن الدولة ،التي تتلقى المساعدات ،هي في حقيقة األمر من يقود مبادرات التنمية التي يمولها في الواقع مانحون خارجيون.
كما يقحم هذا الفصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في قصص عن فشل الدولة واستقرارها ،محاوالً إثبات أن نفور
أصحاب اآلراء التقليدية من االنخراط بوضوح في السياسة والسلطة يؤدي إلى تغاضيهم عن مصادر أساسية لمرونة الحركات المسلحة.
ويبرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في سرد مظلوم ّيات سياسية بامتياز ،تتحدث عن هياكل السلطة في اليمن وما تنطوي
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عليه من ظلم .وسواء كان محقاً أم ال ،يسود اعتقاد على نطاق واسع في اليمن بأن أجنحة من الحرس القديم متورطة مع تنظيم القاعدة
في شبه الجزيرة العربية ،وأن الصراع معه ،بالتالي ،ليس أكثر من لعبة سياسية لجناح ضد آخر .وإخفاق الواليات المتحدة في اإلحاطة
بهذه الفروق الدقيقة لم يجعل الجمهور اليمني يعتقد فحسب بأنها تتناول تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من دون تمحيص،
ما يحمل عدداً أكبر من اليمنيين على االعتقاد بسذاجتها ،بل أظهرها أيضاً بمظهر من يقف مع طرف ضد آخر في صراع محلي يعتقدون
على نطاق واسع أنها لم تفهمه فهماً سليماً.
ّإن من غير الممكن هزيمة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عبر إصالحات تقنية ومكافحة الفقر ،فوجود التنظيم ال يع ّبر
السياسي في اليمن .ويستمد التنظيم جزءاً من مرونته ،كمنظمة وأسطورة على حد سواء ،من تشابكه
عن مج ّرد خلل طرأ في العمل
ّ
مع خبث نخبة سياس ّية في البالد تفتقر إلى الشفافية .ومع اعتبار الوكالة األميركية للتنمية الدولية ّأن التغييرات الهائلة المقبلة في
المجتمع اليمني تهديد ينبغي احتواؤه ،عملت هذ الوكالة على وضع سياسة لحماية الدولة اليمنية “الهشة” من مواطنيها “المتم ّردين”.
وربما عن غير قصدّ ،
فإن وضع األزمة في هذا اإلطار جعل من السلبية السياسية والركود المكونين الجوهريين لالستقرار المنشود.
وتهدد الطبيعة األنانية المتناقضة لهذين المكونين بغرس مشاعر معادية للغرب ،يصعب نزعها.

سارة فيليبس تحاضر في مواضيع األمن الدولي ،والتنمية ،والعالقات الدول ّية ،والسياسة المقارنة ،في جامعة سيدني .عاشت وعملت
في اليمن حوالي أربع سنوات ،نفذت عدداً من األعمال الميدانية واسعة النطاق في منطقتي الشرق األوسط والقرن األفريقي ،وبخاصة
في اليمن ،والصومال ،وكينيا ،واألردن ،وباكستان ،وسلطنة عمان .وقدّمت النصح إلى العديد من الحكومات والوكاالت اإلنمائية
تتقصى أبحاثها مسائل تأمين التنمية ،والمنظورات بعد االستعمارية
الدولية بشأن المسائل المتعلقة بهذه المجاالت .على نطاق أوسعّ ،
للعالقات الدولية ،وسياسة بناء الدول المعاصرة ،وإدارة العنف خارج الدولة ،والقطاعات غير الحكومية ،والمؤسسات غير الرسمية.
أما كتابها األخير ،فيتناول بالتحليل ديناميات المؤسسات غير الرسمية في البالد في خضم تغيير سياسي واجتماعي سريع و هو بعنوان
.Yemen and the Politics of Permanent Crisis

Sarah Phillips is Senior Lecturer in international security and development, international relations, and

comparative politics at the University of Sydney. She has conducted extensive fieldwork in the Middle East and
the Horn of Africa—particularly in Yemen, Somaliland, Kenya, Jordan, Pakistan, and Oman—and has advised

numerous governments and international development agencies on matters pertaining to these areas. More
broadly, her research investigates the securitization of development, post colonial perspectives on international
relations, the politics of contemporary state-building, the management of violence beyond the state, non-state

actors, and informal institutions. Her most recent book, Yemen and the Politics of Permanent Crisis, analyzes the

dynamics of the country’s informal institutions amid rapid political and social change.

الدول الضعيفة في الشرق األوسط الكبير | تقرير موجز 7

ّ
الفعاليات الحضرية في أفغانستان والعراق
التدخلية والخوف من
.4
ّ
دانييل إيسر

يشغل "ضعف الدولة" في الشرق األوسط الكبير حيزاً من خطاب سائد يطغى على جهود بناء الدولة عبر عمل جماعي ال عنفي
خارجي .ويعكس هذا الطغيان مشكلة
على المستوى دون الوطني ،في بلدان تنهض من عمل ّية تغيير نظام جرت بفعل تحريض
ّ
على مستوى التحليل ،ترتكز إلى حوكمة تقودها الدولة في المقام األول ،ويستند مفهومها إلى معايير عالمية أكثر من استناده إلى
الوقائع المحلية .وتعود جذور فكرة هيمنة الدولة على الحوكمة إلى المخاوف التي سادت بعد  11سبتمبر بشأن ضعف الدولة
بنات بنا ٍء لألمن البشري ولتوفير خدمات
وفشلها ،وهي فكرة تحول دون اعتبار ّأن بمقدور ديناميات ما دون الدولة أن تم ّثل ِ
محسنة .كما تتجاهل هذه الفكرة أدلة قدمتها مدن في مناطق نامية في جنوب الكرة األرضية ،على أن الغياب الفعلي لهياكل
الدولة الفاعلة ال ينقلب آلياً إلى فوضى.
أتناول في البداية كيف ّأن الخطاب الداعم للحوكمة التي تقودها الدولة ارتبط بتصوير مدن البلدان النامية ،وعلى نحو يتزايد
تأثيره ،كبيئات حاضنة للعنف المنظم واإلرهاب .ومن ثم أضع هذين الخطابين المتقاربين إلى جانب استقصاء عن مدى مساهمة
العمل الجماعي ،على مستوى ما دون الدولة ،في مدنٍ أفغان ّية وعراق ّية في االستراتيجيات المهيمنة سواء أكانت لشن الحرب أو لبناء
الدولة .وال يل ّمح التبرير المعاكس إلى أن مراعاة الديناميات الحضرية كانت ستؤدي حتماً إلى تغيير حقائق ما بعد الغزو في أي من
البلدين .ولكنه يبين كيف أفضى إنكارها ،فض ًال عن التدخل النشط في الف ّعاليات المحلية على صعيد بناء الدولة ،إلى تضييق ح ّيز
السياسات المتاح لمساعي األطراف الوطنية والدولية المؤثرة ،والرامية إلى التهدئة في فترة ما بعد غزو البلدين .ونتيجة لذلك ،لم يتم
دولياً فحسب ،إفشال هاتين الدولتين بفعل سياسة القوى العالمية ،بل ومحلياً أيضاً ،حيث واجه مواطنو الدولتين االحتالل واإلقصاء
السياسي والعنف المتجدد.
قبيل الغزو الثاني للعراق ،وصفت الواليات المتحدة وحلفاؤها العراق بأنه دولة خيبت آمال مواطنيها .ولم تكن هذه االستعانة
بمصطلح عن ضعف الدولة وفشلها ،يزيد عمره عن عقد من الزمن ،إال سعياً إلضفاء الشرعية على العدوان الدولي .وكانت هذه اللغة
نفسها قد استُخدمت قبل ذلك بعامين للمساعدة على تبرير غزو أفغانستان بقيادة الواليات المتحدة .وعلى هذا األساس ،أحاول إثبات
أن وسم "الدولة الفاشلة" ُيتّخذ بقرار سياسي في المقام األول أكثر من كونه نتيجة عملية تحليلية ،وأن تطبيقه قد غ ّير مشهد سيادة
الدول ،ال سيما في الشرق األوسط الكبير حيث تتعرض للتهديد أهم مصالح الواليات المتحدة على صعيد الطاقة واألمن .كان يفترض
من الغزو الدولي أن يو ّفر فرصاً إلعادة إنشاء دول وفقاً لفكرة ليبرالية تدمج بين رؤية استهالكية للمواطنين وواجهة من المشاركة
سياسي .لكن على النقيض ،فأنا أطرح عالمة استفهام عن اآلل ّيات المجتمعية التي
الشعبية عبر مؤسسات مجتمع مدني ذات طابع غير
ّ
برهنت في أوضاع ما بعد الغزو على قدرتها على إنتاج شرعية دولة ،وعن مستوى الحكم الذي ظهرت فيه عموماً هذه اآلليات.
تقترح األبحاث النظرية والعملية عن إمكانية بناء الدولة من األسفل في ظروف دولة هشة ،خاصة في حاالت اليمن والصومال
وسييراليون ،أن الديناميات االجتماعية في المدن تسهم في بناء الدولة بفضل القرب البشري ،وكثافة التفاعل الناتجة عنه ،وسهولة
الولوج إلى المعلومات .أ ّما وحدات الحوكمة األصغر ،كالبلدات والبلديات ،فإنها تعد بعمل جماعي عفوي نظراً لتركز معظم مؤسسات
الدولة في المدن .وتلعب المدن دور فضاء يواجه المواطنون فيه حقائق الدولة ،وساحات تدريب لممارسة الديموقراطية ،ما يجعل
منها مواقع بالغة األهمية لبناء الدولة عبر الحوكمة المحلية .ورغم أن المدن تستضيف عادة المقرات الرئيسية للمنظمات غير
الحكوميةّ ،
فإن الشبكات الحضرية غير الرسمية وما ّ
يتمخض عنها من عمل جماعي هي التي تقود المجتمعات المدنية الحضرية .وبينما
جمعي
تتحمل المنظمات غير الحكومية المسؤولية أمام المتبرعين لها بصورة أساسية ،تتسم المجتمعات المدنية في المدن بتنظيم
ّ
غير رسمي ،ما يحجبها إلى حد كبير عن قطاع التنمية الدوليةّ .إن مثل هذا الدليل عن إمكانية أن تكون المدن مواقع لتعزيز الدولة،
يواجه جداالً دار مؤخراً عن الطبيعة الساكنة للهويات اإلثنية كمحفزات صراع مستقلة عن المكان .وفيما ليس ثمة ما يدعو إلى تصديق
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أن الهويات القبلية واإلثنية والدينية لم تكن محفزات مهمة للسلوك السياسي في بلدان كأفغانستان والعراق ،فإن علينا أن نسعى إلى
إدراك الظروف المحددة التي تظهر أو ال تظهر هذه الف ّعاليات في ظلها.
لكن ،وعوضاً عن دعم ما أثبتته كافة األطراف المدنية المؤثرة من براعة في إنشاء وصيانة أنظمة أساسية لتوفير الخدمات ،حتى
في ظل غياب دولة مركزية ِّ
منظمة ،فقد قرر صناع السياسة العالميون التركيز على المدن ونزعتها المفترضة إلذكاء جذوة التمردات
الضخمة والصراعات العنيفة وإطالة أمدها .وأسفر هذا بدوره عن مناهضة واضحة للممارسات والسياسات على مستوى ما دون الدولة
في أعقاب عمليات الغزو الدولية .ورغم الفوارق الهيكلية والتاريخية الواضحة بينهما ،إال ّأن حالتي أفغانستان والعراق تقدمان أدلة
تدعم هذه الفرضية .ففي الحالتين ،أضفت عمليات الغزو العسكرية شرعي ًة على حكام اختيروا مقدماً على أساس والئهم الظاهر
لمصالح الواليات المتحدة في المقام األول عبر انتخابات وطنية ،مع التلكؤ في االنتخابات على مستوى دون الدولة بغية إجهاض
ظهور معارضة محليةّ .
وبشر االستقرار السياسي ،أكثر من الحوكمة متعددة األحزاب ،بالعائد األكبر على استثمار الغزو العسكري .ففي
أفغانستان ،جرى تجاهل دعوات مثقفين أفغان الستثمار الزخم التاريخي وإعادة إنشاء ح ّيز الحوكمة كوظيفة وميزة جوهرية للمدن.
وعلى نحو مشابه ،في عراق ما بعد الغزو ،تبنت سلطة االئتالف الدولي االنتقالية "منهجية األرض الجديدة" في الحوكمة البلدية،
التي ترتكز على غياب المعلومات عن كيفية إدارة هذه المدن فعلياً في زمن حكم صدام حسين .وفي الوقت نفسه ،نمت سريعاً في
أفغانستان والعراق تجارب على مستوى المدن إلعادة إنتاج حوكمة محلية تشاركية ،ولكنها ما لبثت أن توقفت على أيدي السلطات
المحتلة ،أو دُمجت في الهياكل السياسية التي فرضتها هذه السلطات .وبالتاليّ ،
فإن قمع الديموقراطية ،عوضاً عن تعزيزها ،هو ما
رسم مالمح المرحلة األولى من االحتاللين ،بناء على تبري ٍر وصف المدن بأنها موئ ًال لزعزعة االستقرار تهدّد رؤية بناء حكومات وطنية
موحدة كمكونات رئيسية لنظام عالمي حر.
ّ

تتقصى أعماله فعالية
دانييل إ .إيسر أستاذ مساعد في التنمية الدولية في الجامعة األميركية في واشنطن العاصمة.
ّ
المعونات في سياق سياسات وبرامج التنمية المحلية والوطنية والعالمية .أجرى أبحاثاً ميدان ّية في أفغانستان وباكستان
وسيراليون ،ومؤخر اً في المكسيك .باإلضافة إلى مشاركته في العديد من الكتب ،فقد نشرت أبحاثه في دور ّيات:

World Development, Third World Quarterly, The Journal of Modern African Studies, Environment and
Urbanization, The Journal of Peacebuilding & Development, Global Public Health, The Journal of Social Policy,

.Urban Studies, Ethics & International Affairs, Critical Planning, and The Journal of Business Ethics

Daniel E. Esser is Assistant Professor of International Development at American University in Washington,
DC. He investigates aid effectiveness in the context of local, national, and global development policies and
programs. He has conducted field research in Afghanistan, Pakistan, Sierra Leone, and most recently in Mexico.

His research has been published in World Development, Third World Quarterly, The Journal of Modern African

Studies, Environment and Urbanization, The Journal of Peacebuilding & Development, Global Public Health, The

Journal of Social Policy, Urban Studies, Ethics & International Affairs, Critical Planning, and The Journal of Business
Ethics, as well as in several edited books.
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 .5ليبيا بعد القذافي :التقسيم ،والتهجين ،والنشاط األهلي
فريدريك ويري

ليبيا بعد القذافي بلدٌ يواجه مجموعة مذهلة من التحديات .سعت حكومة مركزية ضعيفة ،ومؤسسات التهمتهما سطوة شخص ّية
الدكتاتور وحكم مزاجه الفرديّ  ،جاهدة إلى بسط سلطتها على بلد مترامي األطراف .شهدت المنطقة الشرقية المضطربة من البالد،
التي عانت طوي ًال من التهميش في ظل نظام القذافي ،دوامة عنف متفاقم بين الفصائل القبلية المتناحرة واإلسالميين وبقايا النظام
القديم ،تطالب خاللها باستقاللية سياس ّية أكبر .وتح ّولت الحدود سهلة االختراق وسيئة المراقبة لتصبح معابر حقيقية لتهريب األسلحة،
والتجارة غير المشروعة ،وتن ّقل المسلحين عبر أفريقيا والشرق األوسط .تستمر االنقسامات السياسية العميقة والتاريخية بين طرابلس
ومصراتة والمنطقة الشرقية في عرقلة تشكيل حكومة توافقية ذات قاعدة عريضة ،وصياغة دستور فعال .مظالم طال قمعها عانت
منها إثنيات التبو والطوارق واألمازيغ طفت على امتداد المحيط الجنوبي والغربي للبالد .وباختصار ،يبدو أن ليبيا ما بعد الثورة باتت
نموذجاً لكل مواصفات الدولة الفاشلة أو اآليلة إلى الفشل :بلد ال يستطيع السيطرة على أراضيه ،ويعجز عن توفير األمن وغيره من
السلع األساسية لمواطنيه ،ويصدّر مشاكله إلى جيرانه.
وخالفاً لالفتراضات السائدة ،فإن االنقسام اإلسالمي العلماني ليس خط الصدع الرئيسي في البالد .فالقضية الرئيسية في ليبيا هي
التوتر بين عدة مراكز قوى إقليم ّية تنتج كل منها كوكبة خاصة بها من الميليشيات .تتراكب هذه المبارزة من خالل صراع شرس على
عباءة الشرعية الثورية برز بين فصائل وأفراد تعرضوا طوي ًال الضطهاد القذافي من جهة ،وآخرين تعاونوا مع النظام ولكنهم انشقوا عنه
خالل الثورة من جهة ثانية ،وأولئك الذين انضموا إلى االنتفاضة بعد بقائهم سنوات عديدة في الخارج من جهة ثالثة .وكانت محصلة
تحكيمي فيه .ونتيجة لذلك،
الصراع صفراً ألن المؤسسات القسرية—الجيش والشرطة—واهنة عاجزة ،لم تتمكن من االضطالع بدور
ّ
وصلت األمور إلى طريق مسدود مع عدم امتالك أي من هذه المجموعات المسلحة ق ّوة تكفي للسيطرة على المجموعات األخرى.
وبعد ثالث سنوات من الثورةّ ،
فإن معظم الجماعات المسلحة تنتسب بطريقة ما إلى الدولة .نجم هذا الترتيب عن مجموعة سياسات
ٌ
رديئة ا ّتبعتها أواخر  2011وأوائل 2012
حكومة انتقالية ضعيفة وغير منتخبة في البالد .فيما حاول المجلس الوطني االنتقالي ،مجرداً من أيّ
وسيلة إلبراز سلطته المهتزة وللحفاظ على النظام ،ترسيخ قدر من السيطرة على الجماعات المسلحة من خالل وضعها على جدول رواتبه.
وحسب كل الروايات ،فقد تمخضت هذه الترتيبات الهجينة عن نتائج مختلطة ،إن لم تكن سلب ّية ،على استقرار ليبيا وديمقراطيتها الهشة.
وكان لدعم الحكومة للميليشيات تأثي ٌر غير مرغوب فيه تم ّثل بتورم حجم الجماعات المسلحة مع توافد الشباب إلى صفوفها ،تجتذبهم
إليها وعود بالحصول على راتب ثابت يتجاوز كثيراً رواتب الشرطة والجيش .أما الهياكل الجديدة فقد حافظت في الجوهر على النظرة
المتماسكة والضيقة للميليشيات ،وإن كان ذلك تحت غطاء الدولة .وبعد أن كانت الحكومة “تنتدب” عملياً الجماعات المس ّلحة المشبعة
باألموال ،باتت هذه الجماعات اآلن أشد جرأة على تنفيذ أجندات خاصة يتزايد طابعها السياسي وتخدم مصالحها الذاتية.
وث ّمة سبب إضافي يجعل تسريح الكتائب المس ّلحة إجرا ًء صعباً للغاية ،وهو أنها تزخر بشباب ليس لديهم خيارات عمل أخرى.
وتش ّكل الميليشيات اليوم مصدر دخل مج ٍز للشباب في ليبيا ،سواء كان مصدرها إعانات الدولة أو االستيالء على شبكات غير مشروعة.
وفيما شهدت البالد في  2012نمواً في الناتج المحلي اإلجمالي يقارب  104في المائة فإنها عانت في  2013من انكماش هذا الناتج
بنسبة  10في المائة نتيجة تفاوت إنتاج النفط .وفيما تحتاج بقايا دولة القذافي إلى ترميم جذري ،وخاصة منها مؤسسات الدعم
والرعاية المختلة ،إال ّأن المؤشرات قليلة على حدوث ذلكّ .
ولعل التغ ّير الوحيد هو ّأن رواتب القطاع العام واإلعانات باتت تشكل نسبة
أكبر من ميزانية الدولة مما كانت زمن القذافي؛ حيث أن موظفي الدولة يشكلون نحو  80في المائة من العاملين ،وتش ّكل الميليشيات
التي ترعاها الدولة جزءاً كبيراً من هؤالء.
تخصص الحكومة  60في المائة من ميزانيتها للرواتب واإلعانات ،و 40في المائة للديون والعقود مع الشركات العالمية .وحتى
مع عودة إنتاج النفط ،فإن سوء اإلدارة االقتصادية المترافق مع نضوب احتياطيات ليبيا ،يجعل المشهد قاتماً .ومع ذلك ،يوجد تحت
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هذه الرواية القاتمة عدد من العوامل الهيكلية التي قدّمت ،عندما بحثت عن كثب ،صور ًة أكثر توازناً ،بل وأساساً ألسباب التفاؤل الحذر.
أوالً ،تتمتّع ليبيا في الغالب بتركيبة سكانية حضرية ومتجانسة نسبياً ،تتركز في شريط إقليمي ضيق .ثانياً ،تتمتّع البالد
ببنية تحتية سليمة ،لم تتأثر كثيراً بحملة حلف شمال األطلسي .وعلى النقيض من العراق أو سوريا ،ال تعاني ليبيا من تدخل جاد
من جيران يتربصون بها ،أو أكثر قوة منها .أخيراً ،وربما هو العامل األهمّ ،
فإن مجتمعاً مدنياً قوياً وشبكات وجهات أهل ّية فاعلة
(القبائل ،الشخصيات الدينية ،النخب التجارية ،الميليشيات) انبرت لس ّد أوجه القصور في مؤسسات الدولة الضعيفة ،فو ّفرت
مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
الموجهة ألدبيات الدولة الفاشلة ،والتي ينصب تركيزها على
بهذا المعنى ،تبدو ليبيا وكأ ّنها تثبت صحة الكثير من االنتقادات
ّ
مثال ّيات ماكس فيبر ،وتتجاهل التباين الواسع في الوظائف شبه الدولت ّية داخل المجتمعات السياس ّية .هذا هو الحال خصوصاً فيما
المبسط لتحليل الميليشيات كقوى مناوئة للدولة ،وطرحت
يتعلق بقطاع األمن ،حيث تبنت الكثير من اآلراء الغرب ّية “اإلطار الفيبري” ّ
جانباً الكثير من األدب ّيات التي تناولت التهجين والنشاط األهلي الذي نشأ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا.
بنا ًء عليه ،ك ّلما استمر الفراغ المؤسسي م ّد ًة أطول في ليبيا ازدادت األعباء على هذه الترتيبات الهجينة واألهل ّية ،لتؤدي إلى تفاقم
االنقسامات الخطيرة الموجودة أساساً منذ عهد القذافي أو التي نشأت خالل الثورة.
فيما تواصل ليبيا رحلتها ما بعد الثورة ،يبدو أن من العسير الفرار من آثار حكم القذافي الذي دام اثنين وأربعين عاماً.
فقد غادر نمط حكم الطاغية شديد المركزية ليبيا بعد أن حرم البالد من العديد من الهياكل البيروقراطية األساسية الالزمة للحكم،
ناهيك عن حرمان المواطنين من أي نوع من المشاركة السياسية .تناقل الدبلوماسيون والمنظمات غير الحكومية قصصاً متواترة عن
التعامل مع وزارات يعمل بها اثنان أو ثالثة من كبار المسؤولين ،ولكنّها خالية من موظفين متخصصين من مستوى أقل ،ما جعل صنع
القرار أمراً مضجراً ،ونادراً ما ُيك َّلف به موظفون من مستويات وظيف ّية متوسطة أو أقل .تضاف إلى كل ذلك ،أجواء عدم الثقة التي
مازالت تشوب النظرة إلى الجهات الخارجية وتص ّورها كجهات مفترسة ،وهي تص ّورات تنبع من أربعة عقود من حكم القذافي المتّسم
بجنون االرتياب ،ومن العزلة الدولية التي عاشتها البالد .وك ّلما طال أمد الفراغ المؤسسي ،زاد احتمال أن تنقاد البالد إلى ممارسات
عهد القذافي وآل ّياته ،ما يدفع باتجاه مزيد من التشرذم ،ويضعف اآلمال في تحقيق ديمقراطية فاعلة حقاً.

بمؤسسة كارنيغي للسالم الدولي .ير ّكز في أبحاثه على مسائل اإلصالح السياسي والقضايا
فريدريك ويري باحث أول في برنامج الشرق األوسط ّ
األمنية في دول الخليج العربي وليبيا والسياسة األميركية في منطقة الشرق األوسط عموماً .من أحدث منشوراته في مؤسسة كارنيغي:
The Struggle for Security in Eastern Libya (2012); The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S. Policy

(2013); The Forgotten Uprising in Eastern Saudi Arabia (2013); Perilous Desert: Sources of Saharan

Insecurity, co-edited with Anouar Boukhars (2013); and Building Libya’s Security Sector, co-authored
G

)with Peter Cole (2013), Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab Uprisings (2013

حيث صنفته مجلة فورين بوليسي واحداً من أفضل خمسة كتب للعام  .2013وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العالقات الدولية
من جامعة أكسفورد.
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 .6فاعل قوي في دولة ضعيفة :الجغرافيا السياسية لحزب اهلل اللبناني
شوغيك ميكائيليان وباسل صلوخ

أمني مغمور أسسه الحرس الثوري اإليراني إلى أقوى
على مدى العقود الثالثة الماضية ،تح ّول حزب الله اللبناني من جهاز سريّ ّ
رئيسي في السياسة اإلقليمية .وتغيرت بالتوازي مع هذا التحول األجندة
محلي غير تابع للدولة في لبنان ،وإلى العب
فاعل
ّ
ّ
الجيوسياس ّية للحزب .وتط ّور حزب الله من كونه حركة مقاومة تك ّرس جهودها لتحرير األراضي اللبنانية من االحتالل اإلسرائيلي
إلى فاعل سياسي داخلي قوي ،لكنّه يضطلع أيضاً بدور محوريّ في استراتيجية إيران اإلقليمية وحالة الردع .بعد حرب 2006
مع إسرائيل ،عمل حزب الله على تسويق نفسه باعتباره ق ّوة الردع العمل ّية الوحيدة في لبنان في مواجهة أي عمليات عسكرية
إسرائيلية في المستقبل .وحين ش ّقت االنتفاضات العربية طريقها إلى سوريا ،التي اجتاحتها حرب عنيفة بين النظام ومزيج من
المتمردين المحليين والجماعات السلفية الجهادية الخارجية ،اجتاز حزب الله بق ّواته الحدود اللبنانية السورية دعماً لنظام بشار
األسد المحاصر ،ودفاعاً عن “محور الممانعة”.
لقد طرأت هذه التحوالت المحلية واإلقليمية على حزب الله في ّ
ظل دول ٍة لبنانية ضعيفة مؤسسياً ،ومخترقة خارجياً.
ّ
استغل الحزب تجاهل الدولة مهمات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المناطق الشيعية ،فض ًال عن عجزها عن تحرير األراضي
إسرائيلي في المستقبل في جنوب لبنان .وعالوة على ذلك ،ومثل أيّ جهة شبه حكومية
اللبنانية المحتلة وعن ردع أي تو ّغل
ّ
لبنانية أخرى ،يجد حزب الله نفسه بمع ّية العبين إقليميين خارجيين يعمل على تحقيق التوازن ليس فقط في مواجهة الخصوم
اإلقليميين والدوليين ألولئك الالعبين ،ولكن أيضاً ضد خصومه المحليين .فيما تجد الدولة اللبنانية في كثير من األحيان نفسها
خضم هذا النزاع المتداخل محل ّياً وإقليمياً للسيطرة على سياسة البالد
في وضع المتف ّرج الضعيف الذي ال حول له وال قوة ،في
ّ
المحلية ،فض ًال عن توجهها الجيوسياسي.
يتتبع هذا الفصل آثار التحوالت المذكورة أعاله على حسابات حزب الله الجيوسياسية ،ويضعها في سياق الضعف المزمن
ثم يو ّزع تحوالت حزب الله السياسية واأليديولوجية واعتباراته الجيوسياسية المصاحبة على عدة فترات
لبنية الدولة في لبنان؛ ّ
زمنية مه ّمة .تغطي األولى الفترة من إعالن والدة الحزب رسم ّياً عبر “رسالة مفتوحة إلى المظلومين في لبنان والعالم” في العام
 1985إلى نهاية الحرب األهلية اللبنانية في  .1991 -1990يليها دراسة مواقف الحزب المحلية والجيوسياسية من بداية ما س ّمي
“السالم السوري” في لبنان  1991وحتى انسحاب إسرائيل من لبنان في العام  .2000ثم يتناول هذا الفصل الجغرافيا السياسية
لحزب الله خالل الفترة بين انسحاب إسرائيل والخروج السوري من لبنان في العام  .2005ينتقل بعدها التحليل إلى المقتضيات
ثم االنتفاضات العربية.
المحلية والجيوسياسية التي أنشئت للحزب مع االنسحاب السوري من لبنان ،ومن ّ
تس ّبب هذا السباق المتداخل محلياً وخارجياً على لبنان ما بعد سوريا بالمزيد من ضعف مؤسسات الدولة ،وقسمها إلى
إقطاعيات طائفية قائمة على أسس الوالءات الزبائنية .كما تس ّبب أيضاً بانكشاف البالد أمام اختراق جهات فاعلة خارجية تتنافس
لنقل لبنان إلى معسكرها الجيوسياسي الخاص بها .وبدالً من أن تعمل الضغوط الداخل ّية والخارج ّية المتداخلة على توتير العالقة
بين حزب الله ودمشق ،عملت تلك الضغوط على تحصين هذه العالقة .ووصلت الشراكة بين اإلثنين إلى درجة أن دمشق ع ّهدت
سياستها تجاه لبنان لحزب الله .وبدالً من تقليص نفوذ حزب الله في السياسة اللبنانية واإلقليمية ،أفضت الجهود المنسقة التي
بذلتها الدول الغربية وحلفاؤها اللبنانيون بعد اغتيال الحريري إلى أث ٍر عكسي ،يعود بجزء كبير منه إلى ضعف الدولة اللبنانية
بالمقارنة مع موارد حزب الله الماد ّية والمؤسسية ،وقاعدة الدعم المحلي الكبيرة له ،وخبرته العسكرية الهائلة ،ودوره اإلقليمي
االستراتيجي.
ّ
التدخل
يختتم الفصل بتوضيح التبعات المحتملة للصراع على سوريا على أجندة حزب الله المحل ّية والجيوسياس ّية .إذا كان
العسكري لحزب الله في سوريا قد أظهر شيئاً ،فقد ب ّين مدى أهمية جغراف ّية سوريا بالنسبة لخطط حزب الله العمل ّياتية وخطوط
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إمداده ،وبالتالي قدرته على تحقيق مصالحه الجيوسياسية الخاصة ،ومصالح إيران التي يرعاها بالوكالة .فالحزب لم يستهن
بمخاطر انتكاسته أمام الجماعات السلفية الجهادية نتيجة تو ّرطه في سوريا .والقتال على ثالث جبهات في وقت واحد ،ضد
إسرائيل في جنوب البالد ،وض ّد الجماعات السلفية الجهادية في سوريا ،وض ّد الجماعات المحلية في لبنان ،هو سيناريو يأخذه
الحزب على محمل الجد ،ويستعد له بنشاط .فدور حزب الله السياسي المستقبلي في لبنان والمنطقة محكوم بآثار تدخله
العسكري في سوريا وبمآالت الدولة اللبنانية .فطالما ظ ّلت الدولة اللبنانية ضعيفة وغير قادرة على تحقيق سيادة إقليمية
ّ
سيظل حزب الله يضطلع بالمسؤوليات االجتماعية
ومؤسسية ذات معنى ،وطالما ظل الجيش اللبناني قاصراً عُ ّد ًة وعديداً،
ّ
سيظل النظام السياسي اللبناني قائماً على توازن سلطوي طائفي
واالقتصادية إزاء الشيعة ،ومسؤوليات الردع في وجه إسرائيل.
دقيق يحترم مختلف طوائفه ،لكنّه يع ّرض البالد لجميع أنواع النزاعات المتداخلة محل ّياً وإقليمياً على حساب السيادة اللبنانية.
ولن يكون بالمقدور تقويض النفوذ العسكري والسياسي لحزب الله إال بظهور دولة قوية غير مذهبية في لبنان ،ببنية تحتية
ذات قدرات كبيرة ،وخطاب عابر للطوائف.
يزداد التباين بين رؤية حزب الله للمقاومة الدائمة وبين رؤية الطوائف األخرى ،األمر الذي أدى بالفعل إلى عزل أقسام
كبيرة من المجتمع اللبناني ،بما في ذلك جزء من طائفته الشيعية .وأعاد التدخل العسكري في سوريا فتح باب النقاش الداخلي
بشأن مدى فائدة ترسانة أسلحته وشرعيتها .ويواجه الحزب أيضاً التحدي المتمثل في إعادة تشكيل صورته الممزقة و جاذبيته
المنخفضة في العالمين العربي واإلسالمي .لكنْ  ،في ّ
ظل غياب صفقة إقليمية كبرى بين إيران والواليات المتحدة والمملكة
العربية السعوديةّ ،
فإن حزب الله سيستمر بالدفاع عن جدوى ترسانة أسلحته لصالح موقف لبنان الرادع ،وسيواصل نشر هذه
الترسانة في خدمة مصالحه ومصالح إيران الجيوسياسية .وهذا ،بدوره ،سيزيد انقسام الشعب اللبناني ،ويع ّرض البلد لتداخل
المعارك المحلية واإلقليمية على حساب استقراره الداخلي.

باسل ف صلوخ العميد المساعد لكلية الفنون واآلداب وأستاذ علوم سياسية مشارك في الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت.
تدرس أبحاثه الحالية السياسة الطائفية في لبنان ما بعد الحرب والبيئة الجيوسياسية المتغيرة لحزب الله اللبناني .تشمل مؤلفاته،
“The Arab Uprisings and the Geopolitics of the Middle East” in The International Spectator (2012), the co-authored

k

Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and Democratization in the Arab World (2012), “Hizbullah in Lebanon” in The

Oxford Handbook of Islam and Politics (2013), and “Elite Strategies, Civil Society, and Sectarian Identities in Postwar
l

).Lebanon” in International Journal of Middle East Studies (2013

شوغيك ميكائيليان مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كونكورديا في مونتريال ،كندا .ترصد في أبحاثها تأثير
الجهات المس ّلحة غير الحكومية على صنع السياسات الخارجية .أحدث منشوراتها هو الفصل الذي شاركت في تأليفه
).“Hizbullah in Lebanon” in The Oxford Handbook of Islam and Politics (2013
g
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 .7الهامش والمركز في السودان :في تاريخية ضعف الدولة
رقية أبو شرف

وسمت أحدث نسخة من تقرير “مؤشر الدول الفاشلة” ،نشر ْتها مجلة «فورين بوليسي» في العام  ،2013تسعاً وخمسين دولة على
أنها “فاشلة” .واحت ّلت السودان ،محور هذا الفصل ،المرتبة الثالثة .وترمز ألوان الخريطة إلى حالة مختلفة تتراوح من كونها “خطرة”،
أو “مهدّدة” أو “حدود ّية/معتدلة” وصوالً إلى “مستقرة” “ومستقرة جداً” .حيث نالت الدول نقاطها وفقاً للمؤشرات التالية :تصاعد
الضغوط الديموغرافية؛ الحركة الهائلة للاّ جئين والمشردين داخلياً؛ المظالم الجماع ّية الساعية إلى االنتقام؛ النزوح البشري المزمن
والمستدام؛ التنمية االقتصادية غير المتوازنة؛ الفقر ،والتدهور االقتصادي الحاد أو الشديد؛ شرعية الدولة؛ التدهور المضطرد للخدمات
العامة؛ انتهاك حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ تغ ّول األجهزة األمن ّية؛ صعود النخب الفئوية؛ تدخل الجهات الخارجية .وتم ّيزت
السودان ،إلى جانب ترتيبها السيء في جميع هذه المؤشرات ،إلى كونها تع ّرضت في اآلونة األخيرة إلى التقسيم .وما ال شك فيه ّأن
وضع المناقشات حول الدول الضعيفة ضمن أطرها المرجع ّية المناسبة تاريخياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً على الساحة العالمية ال
يعادل بأي حال من األحوال تبرئة السلوك السياسي الرديء الذي تتّبعه الحكومات الفاشلة .ومن الواضح أن الضعف والفشل كظرفين
وجوديين يعاني منهما عدد كبير من سكان العالم يم ّثالن حقيقة ال مراء فيها .والواقع ّ
فإن السودان يزخر بأد ّلة الفشل .فحاالت تجاوز
الدولة ال تفاجئ أبناء السودان ،وال ترتيبها وفق مج ّلة “فورين بوليسي” .فمع المعاناة االستثنائية للسودانيين ،والكرب الذي ألحقته
الدولة بالشعب ،تبدّت في السودان ّ
كل أعراض فشل الدولة .وإذا كانت المظالم التي تكبدتها شتّى فئاته السكان ّية سابقاً وحالياً مظالم
صب في قالب تاريخي ،كما يفعل “مؤشر الدول الفاشلة”.
هائلة ،فإنها تحتاج أيضاً إلى أن ُت ّ
نص كانت
نص كتب الراحل عبد الخالق محجوب ،المف ّكر العلماني السوداني ()1971-1927؛ ّ
يم ّثل هذا الفصل محاول ًة لتحليل ّ
قد حظرته الحكومات العسكرية والمدنية على حد سواء .يمكن القول إن هذا النص واحدٌ من أفضل ما ُكتب عن حوكمة الدول
المستع َمرة ،وعن أشكال “الوصاية” في الدول ما بعد المستع َمرة .ويكتسي تحليل هذا النص بالغة المهمة لفهم البيئة السياسية
المشحونة للغاية التي وجد أنفسهم فيها أولئك الذين يقطنون هذه “األقطار التي ال يمكن حكمها” .وقد وقع االختيار على هذا النص
كرسي السلطة
بسبب تركيزه على عالمات الضعف التي أدركها محجوب منذ عقود وأصبحت اآلن حقيقة ملموسة .لو ّأن من كانوا في
ّ
أصغوا لتحذيراته ،لتم ّكنت البالد من استباق الكثير من االضطرابات االجتماع ّية والسياس ّية التي شهدتها أو حلتّها تماماً.
نصاً سعى إلى تجسير اله ّوة بين الدراسة األكاديم ّية
استطاع محجوب في منعطف
يسجل ّ
سياسي حاسم في تاريخ السودان أن ّ
ّ
ومناصرة حقوق اإلنسان .ففي ميدان الكتابة عن مرحلة ما بعد االستعمار ،تف ّرد محجوب بقدرته على التن ّبؤ بالفشل الوشيك للدولة،
من خالل فهم راسخ يتم ّيز بالسخرية والقدرة على شرح المنطق وراء صياغته الطريقَ
السوداني للتحول الديمقراطي .في مقالة بديعة
ّ
جمعت بين التحليل ،والمعرفة التاريخية العميقة ،والنقد الالذع ،تناول الظلم الذي طغى على المشهد االجتماعي السوداني.
فقد أعاد بناء تفاصيل السياسة السودانية بحيث عكست خياالً إثنوغرافياً استثنائ ّياً يعزّزه الفهم المتعمق لمفاهيم من قبيل
التأطير ،واألدائية ،والتقاليد .حيث أ ّرخ عدة عالمات للفشل ،بدءاً من القومية المجزأة في البالد؛ إلى الهرم ّية واستنساخ المفاهيم
التعصب والنزعة العسكرية؛ إلى فرض الصمت وإقصاء اآلخر.
المعرف ّية (اإلبستيميات) االستعمارية؛ إلى ّ
توسعت أفكار محجوب بشأن مؤشرات الفشل هذه عبر اقتفائه مسا َر التصحيح السياسي في السودان ،وفتحت الطريق أمام فهم
ّ
األسباب الجذرية لضعف الدولة .بالنسبة لمحجوب ،ال يمكن “إصالح الفشل” إال من خالل فصل األسطورة عن الواقع؛ تفكيك اللغة
السياسية التي صاغت األساطير عن اليسار وع ّممتها على نطاق واسع ،وص ّورت اليساريين والعلمانيين كمرتدّين ك ّفار؛ تقدير أهم ّية
يتجسد
ّ
التوسط بين قوى متعددة ومتعارضة غالباً؛ وتأسيس جبهة ديمقراط ّية موحدة .وتع ّد فكرة بناء جبهة عريضة من أجل تغيي ٍر ّ
وملحة لصون المستقبل السياسي في السودان ،واحد ًة من أفكار محجوب األصلية .ومن بين
في الدمقرطة ،واعتبارها مهمة عاجلة ّ
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مجموعة خطابات تحويلية طليع ّية عن العدالة االجتماعية ،استشرفت رؤية محجوب طرقاً جديدة لقراءة الحياة السياسية تستفيد
من التجارب الدولية الناجحة ،وتق ّر في نفس الوقت بالطابع المحلي لما يصلح وما ال يصلح .أقترح ،في تعقيدات الوضع السياسي
مسارات يمكن من خاللها تقويض التهميش من أجل
اليوم ،وفوضاه على األغلب ،أن يعود المثقفون إلى قراءة محجوب الستكشاف
ٍ
مواجهة التداعيات الحالية في المجتمع السوداني .بالنسبة له ،كانت نظريته القوية في التحول االجتماعي السياسي ،ومناصرته قضايا
المجتمع بالنيابة عن األغلبية الصامتة ،صنوان ال ينفصالن .وكان محجوب ،في جميع مواقفه الفلسفية تجاه األمة والطبقة والثقافة،
يشدد على ضرورة التفكير العميق .وبالنسبة له ،كان هذا النشاط في حد ذاته فع ًال تحولياً ،ومواجه ًة لقضايا الهبة ،مثل قضايا الهياكل
االستعمارية القديمة ،وما بعد االستعمار ،والحداثة ،والتقاليد؛ وهي القضايا التي تبني الجبهات الوطنية ،وتع ّد البذرة الجنين ّية إلدراك
نص محجوب ،كما يخلص هذا الفصل ،يعمل في قلب مشاكل تمثيل وإنتاج المعرفة المتعلقة بالدول الهشة
جذور ضعف الدولة .إن ّ
وعالقتها بالسياسة الدولية وتاريخ العالم.
نص محجوب بأهميتها في إدراك مغزى االنهيار والضعف اللذين يميزان الدولة السودانية،
تكتسي الدروس المستقاة من ّ
والتي ال يمكن عزلها عن الفهم الدقيق لظهور ق ّلة محظوظة ممن ارتقوا س ّلم القوة والسلطة حديثاً .بدالً من العمل على بناء
مجتمع أكثر ديمقراطية ،سعت هذه النخبة بشكل سريع إلى االستحواذ على السلطة والملكية في سوق كان فيه المواطن السوداني
أرخص سلعة تعاني اإلهمال والهوان .يش ّكل ضعف الدولة ،والخطاب حوله ،رمزين للعجز في التعاطف والمساءلة .إذ تتشابك
الدول الضعيفة بشبكة سياسة دولية معقدة ،غالباً ما يعمل فيها نظراؤها األكثر استقراراً على دعم ضعفها فيما يضعون مجموعة من
المؤشرات تصنّفها كدول فاشلةّ .إن التعاطف مع المآزق التي يواجهها معظم سكان العالم ،واالعتراف بمسؤولية الدول القوية عن
مآزقهم ،هي أمور غائبة بشكل واضح .ولن يمكننا كسر شيفرة ضعف الدولة إال عبر إدراك هذه الديناميات السياسية وهياكل التعدّي
واالنتهاك التي ساعدوا في إيجادها .ويجب علينا بالتالي تقدير تراث محجوب الفكري الخالد ،الذي استجمع الشجاعة للفت االنتباه إلى
الفشل المر ّوع للدولة المستع َمرة وما بعد المستع َمرة ،وتص ّور ثقافة شعب ّية تولي االبتكار والتجديد مكانة عالية .مع إطار فكري مثل
هذاّ ،
فإن تصحيح أوضاع الدول الضعيفة يمتلك على األقل فرصة النجاح.

رقية مصطفى أبو شرف أستاذة مشاركة بقسم األنثربولوجيا في كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في قطر ،ومؤلفة كتب
Transforming Displaced Women in Sudan: Politics and the Body in a Squatter Settlement (2009); Female

)Circumcision: Multicultural Perspectives (2006) and Wanderings: Sudanese Migrants and Exiles in North America (2002

قد جرى تسليط الضوء على أعمال الدكتورة رق ّية من خالل مقابالت إعالم ّية ،ومؤخراً ضمن سلسلة وثائقية مصورة ،مثل
.NPR, Voice of America, Progressive Radio, Ontario Public TV, Africa and the World Documentary Film Series
تتناول أبحاثها ومؤلفاتها شؤون الثقافة والسياسة ،دراسات النساء والجنس ،حقوق اإلنسان ،الهجرة وقضايا المغتربين ،في
السودان والخليج والواليات المتحدة وكندا ،وليفربول ،المملكة المتحدة .كما أ ّنها ح ّررت العدد الخاص للعام  2010من فصل ّية

G

.South Atlantic
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 .8السودان :سوق سياسية مضطربة
أليكس دي وال

أخفقت الحكومات السودانية المتعاقبة في الثالثين عاماً األخيرة إخفاقاً واضحاً في اإلتيان بمنافع عامة ،كالسالم واألمن والمؤسسات
الفعالة والتنمية االقتصادية واالجتماعية .ولكنها وفرت بين الفينة واألخرى انتشاراً واسعاً لمنافع خاصة عبر أنظمة محسوبيات،
تم ّولها عبر االقتراض والمساعدات وعائدات النفط .كما أن شريحة واسعة من المواطنين السودانيين يرون أن الدولة نفسها فاسدة
وتفتقر إلى الكفاءة .وصارت الحداثة ،بالنسبة لهم ،مشروعاً سياسياً من الماضي ،ومادة للحنين .وبرهنت األنظمة السودانية ،رغم
إخفاقاتها الجل ّية ،على هجانة متجددة وحيوية .ويالحظ هذا بصورة ملفتة للنظر في حالة الرئيس عمر البشير ،الذي تولى مقاليد
السلطة في يونيو  ،1989وبرهن بعد  25عاماً على براعته في البقاء السياسي في ظل ظروف غير مواتية له على نحو استثنائي.
و ُيع ّد البشير مديراً ماهراً لخطة تجار ّية سياسية تعتمد على المحسوبيات بالتجزئة .فهو يترأس نظاماً سياسياً يتكون من شكل مرن
ومحدّث من الحوكمة المبنية على منطق األبوية الجديدةُ .تدار مؤسساته وفقاً لنموذج أبوي :فتس ّوى الصراعات السياسية بالمساومة
مع أفراد ،وليس بالرجوع إلى األنظمة واإلجراءات .وقد شهد القادة السودانيون ،على مدار عقود ،تآكل شرعيتهم السياسية نظراً لتعاقب
مشاريع وطنية فاشلة .فاعتمدوا ،في ظل غياب مشروع سيادي ذي مصداقية وما يرافقه من رأسمال سياسي ،على توزيع المحسوبيات
ٌ
مساومة بين أعضاء األقلية
عبر ما يدعى بـ“الميزان ّية السياسية” ،أي نظام توزيع المكافآت والخدمات والوظائف .وتجري على الدوام
الحاكمة على توزيع المناصب فيما بينهم؛ وبين هؤالء األعضاء والنخب في األقاليم ،الذين يحوز كثير منهم على الوالء المحلي لرجال
مسلحين ،عملية مساومة إضافية على الوالءات .باختصار ،فقد نجح السودان في تحديث نظامه المبني على المحسوبيات ليغدو شبيهاً
بسوق سياسي يجري فيه بانتظام مزادات على الوالءات التي يفوز بها صاحب العرض األكبر .وبالتالي ،فمن شأن أي محاولة لقياس
نجاح السودان أو فشله في توفير المنافع العامة ،كمؤشرات تقليدية لهشاشة الدول أو فشلها ،أن تغفل العمليات السياسية التي يصون
النظام نفسه بواسطتها عبر التأقلم مع الظروف المتغيرة ،وبإدارة العنف واإلثراء .وتصنيف السودان وفقاً لتصنيفات تقليدية من هذا
سياسات للتعامل مع أزمته.
القبيل ،بأنه قوي أو هش أو آيل للفشل أو ضعيف ،هو تصنيف ال يسهم في إدراك طبيعة البلد ،وال في وضع
ٍ
يركز هذا التحليل على السمات التي يمتاز بها نظام أبوي تنافسي محدث ومدمج عالمياً وإقليمياً ،تموله اإليجارات ،أي ما يمكن
تسميته “سوق سياسية غير ّ
منظمة” .وال يبني هذا الفصل الهيكل النظري لهذا النموذج ،ولكنه يبين عدة مكونات رئيسية له ،مظهراً
كيف أ ّنها تنبثق من تحليل تاريخي سياسي اقتصادي للحالة السودانية.
يتع ّين ،بغية فهم الحياة السياسية السودانية ،تعديل قول لينين المأثور بأن السياسة يمكن اختزالها بأسئلة تبدأ بـ “من؟” و“لمن؟”
وطرح أسئلة من قبيل :من يشتري ،ومن يبيع ،وما هو المعروض ،وكيف يتساومون؟ و ُيع ّد مفهوم “الميزان ّية السياسية” ،أي قدرة
الحاكم المالية على استئجار والءات في السوق السياسية ،مفهوماً مركزياً .وهو بمثابة توأم “الرأسمال السياسي” الذي يرتبط ارتباطاً
وثيقاً بالشرعية ،أي الموارد غير النقدية التي تستغلها األنظمة كالمشاعر الوطنية .واكتسبت الميزان ّية السياسية وإدارة السوق السياسية
أهمي ًة أكبر مع انكماش رأس المال السياسي في السودان طوال عقود عديدة .وهذا يفضي إلى مفهوم آخر ،أال وهو “الخطة التجار ّية
السياسية” ،وهي عدسة يمكن من خاللها دراسة مهارة القائد وحنكته.
لقد واجه السودان تحدي غياب سرد ّية وطنية مؤثرة تضفي الشرعية على الدولة ،وتحدي اإلخفاق في استيعاب التنوع
القومي والديني .واستجابة لهذا ،استخدمت الحكومات السودانية المتعاقبة أيديولوجيات متنوعة ،ولجأت إلى األنظمة األبوية الجديدة
التي تشمل تأسيس ائتالف حاكم عبر التمويل .وأتاح هذا للحكام إدارة تجارة الحكم اليومية ،وإنما دون اهتمام بالمنافع العامة
الضرورية لمنح المواطنين إحساساً باالنتماء ،ناهيك عن االهتمام بالتنمية.
وقد اتسمت حركات التمرد المسلحة في األطراف ،بالجمع بين التعبئة دفاعاً عن األرض والهوية المحلية ،والمناورة في السوق السياسية،
مع رضوخ كثير من قادة األقاليم لعروض االستزالم والزبائن ّية من المركز .وكانت النتيجة عمليات تمرد متكررة غير حاسمة ،واتفاقيات سالم
متكررة غير محترمة ،ومشاعر انفصالية ،بينما عانت المعارضة السياسية في المركز ،مفتقرة للنفاذ إلى سوق الدولة ،من ا لشرذمة والضعف.
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وباتت سوق الوالءات السودانية أكثر تكام ًال مع أسواق الوالءات المجاورة ،فارتفع ثمن والء قادة األقاليم في السوق ،وازدادت
تحديات التجارة السياسية التي تواجه الحاكم في الخرطوم .وتفاقمت المشكلة بانفصال جنوب السودان ،الذي يحوي حصة األسد من
ثروات البلد النفطية ،ما أدى إلى انخفاض مخزون األموال الالزمة للحكومة كي تدير نظام المحسوبية لديها.
إجماالً ،يتسم السودان بـ“االضطراب”؛ وبمثابة نظام متعرض ظاهرياً لتغييرات عشوائية أو فوضوية ،ومؤهال رغم ذلك للحفاظ
على هيكله اإلجمالي في المستوى األعلى .ويحفل السودان بالمفاجآت من أسبوع آلخر تماماً مثل التقلبات المستمرة بين لحظة
وأخرى في جدول ماء ،ولكن شخصيته األساسية تحافظ على ثباتها فترة أطول.
قد تحمل السياسات السودانية في األعوام المقبلة مفاجآت نحو األفضل أو األسوأ ،ولكن مؤشرات ظهور القيادة السياسية الالزمة،
أو توفر الموارد المادية المطلوبة إلحداث تغيير تحولي ،ضعيفة في االتجاهين .ومن غير المرجح أن يصعد السودان على سلم تصنيف
الدول التي توفر منافع عامة لمواطنيها .كما سيواجه القادة المستقبليون تحديات كثيرة مماثلة للتحديات التي واجهها الرئيس البشير،
وسيضطرون إلى االعتماد على الموارد نفسها ،أو ربما على أقل منها.

أليكس دي وال الرئيس التنفيذي لمؤسسة السالم العالمية ،وأستاذ باحث في كلية فليتشر في جامعة تفتس األميركية .يع ّد من أبرز
الخبراء في قضايا السودان والقرن األفريقيّ ،
وتغطي أبحاثه األكاديمية وممارساته القضايا اإلنسانية واالستجابة لها ،وحقوق اإلنسان،
واإليدز والحوكمة في أفريقيا ،والصراع وبناء السالم .كان عضو اً في فريق الوساطة التابع لالتحاد األفريقي في دارفور
( ،)2006 -2005ومستشار اً أو الً لفريق العمل رفيع المستوى لالتحاد األفريقي في السودان ( .)2011-2009كان على قائمة
 100مفكرين األكثر تأثيراً في العام  2008في مجلة فورين بوليسي والئحة المفكرين الشجعان الـ 27في العام  2009في مجلة
.Atlantic Monthly
Alex de Waal is Executive Director of the World Peace Foundation and a Research Professor at the Fletcher
School, Tufts University. Considered one of the foremost experts on Sudan and the Horn of Africa, his scholarship

and practice has also probed humanitarian crisis and response, human rights, HIV/AIDS and governance in
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 .9النساء والعمل والدولة الضعيفة :دراسة حالة عن باكستان والسودان
زهرة بابار ودعاء عثمان

أرخى االضطراب السياسي المديد في دولتي باكستان والسودان ،في الشرق األوسط الكبير ،ظال ًال قاتمة على رفاهية
المواطنين في البلدين ،ال سيما المجموعات المهمشة كالنساء .وفض ًال عن التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تواجهها نساء العالم كافة ،تعاني النساء في الدول األضعف من ارتفاع مستويات إقصائهن .ويؤدي ضعف السياسات
والمؤسسات ،المقترن بظروف اجتماعية ثقافية إقصائية ،إلى أن تواجه النساء حرماناً مادياً ومعنوياً .وتستطيع المنظمات
غير الحكومية االضطالع بدور كبير في هذا السياق ،عبر برامج الرعاية ،وتوفير التنمية البشرية ومشاريع البنية التحتية،
وتمكين المستبعدين ،ومنح الفئات المهمشة فرصة لعب دور أكبر .وغالباً ما تقدم الحكومة للمنظمات غير الحكومية
التشجيع والدعم ،وحتى التمويل على الجهود التي تبذلها .وتنشط المنظمات غير الحكومية في الدول الضعيفة خارج الحيز
الذي يترك تقليدياً للمجتمع المدني ،وغالباً ما تكرر بعض وظائف الحكومة الجوهرية أو تحل محلها.
وتعاني النساء في باكستان والسودان من محدود ّية النفاذ إلى الموارد والحقوق األساسية نتيجة فشل مسار التنمية في
البلدين .كما يواجهن ،عالوة على ذلك ،خطاباً اجتماعياً عدائياً يع ّد مشاركتهن وتقدمهن أمراً يستحق الشجب أخالقياً .كما
ّ
أن السياق التاريخي والبيئة المؤسسية الضعيفة وهيمنة التفسيرات األكثر تشدداً للدين اإلسالمي على السياسة والمجتمع،
يؤثر على درجة إقصاء النساء وطبيعته في مجتمعي باكستان والسودان .كما ّ
أن قدرات الحكومات المتضائلة في باكستان
والسودان على تقديم الخدمات األساسية للمواطنين تآكلت تحت ضغط الحاجة إلى الحفاظ على األمن والقانون والنظام.
وفي سياق كهذا ،تغدو دراسة كيفية تأثر النساء وكيفية حصولهن على المساعدة حالة دراس ّية مقارنة مثيرة لالهتمام.
نتناول في هذا الفصل باكستان والسودان ،الدولتين الضعيفتين على أطراف الشرق األوسط الكبير ،ونركز تحديداً
على الظروف السائدة في كل بلد ،التي دفعت المنظمات غير الحكومية إلى لعب دور مهم في معالجة إقصاء واحدة
من مجموعات المجتمع المهمشة .و ُتع ّد الدولة ،لدى تحليل اإلقصاء االجتماعي والنوع االجتماعي طرفاً اجتماعياً رئيسياً
مؤثراً ،يتغلغل في المجتمع ويبني ديناميات الحياة اليومية .وتسعى التدخالت اإلنمائية للمنظمات غير الحكومية إلى
تخفيف التفاوت والالمساواة عبر المشاركة في عمليات متوازية ومكملة تبني قدرة الدولة والمجتمع .وتتو ّلى مؤسسات
رسمية وغير رسمية إدارة وتنظيم النفاذ إلى الموارد والشبكات واإلمكانيات ،وهي بذلك تحدد قواعد التوزيع السائدة في
المجتمع .ويهتم التدخل اإلنمائي على المستوى األصغر أو على مستوى المجتمع بتمكين المجتمع أوالً ،عبر إفساح المجال
أمام المستبعدين اجتماعياً للنفاذ العادل إلى األصول واإلمكانيات ،ولعب دور أكبر في المجتمع .ورغم أن خطاب اإلقصاء
االجتماعي في األساس أولى الفضاء االقتصادي االهتمام األكبر ،إال أن إمكانية وجود مراكز متعددة في المجتمع تبعاً لهوية
الفرد واالنتماءات المتنوعة للمجموعة باتت تنال اعترافاً متنامياً .وفي دراسات الحالة في باكستان والسودان تحديداً،
ّ
فإن السياق االجتماعي الثقافي ووضع النساء في المناطق الريفية ،التي ربما تعاني من الصراع ،يضع العالقات األسرية
والمجتمعية في صلب عملية دمج النساء في المجتمع.
ويستند هذا الفصل إلى تجارب “برنامج سرهرد لدعم المناطق الريفية” في خيبر باختونخوا في باكستان ،ومؤسسة
“بالن إنترناشيونال” في شمال كردفان في السودان ،وهما منظمتان تقدمان خدمات مالية للنساء القاطنات في مناطق نائية
تعاني من ضعف وصول الدولة إليها بصورة خاصة .ونتدارس هذه المساعي الرامية إلى تأمين مشاركة اقتصادية أكبر للنساء،
ونق ّيمها في ظل تراجع مستمر في قدرة الدولة وتفاقم ظروف الصراع وانعدام األمن.

الدول الضعيفة في الشرق األوسط الكبير | تقرير موجز 21

ونسعى إلثبات أن ضعف اإلمكانيات العامة وتراجع حكم القانون وضعف الفعالية المؤسسية وسوء تنفيذ الحمايات
التشريعية في الدول الضعيفة هي عوامل تترك المجتمعات المهمشة تحت رحمة نظام اجتماعي أشد تهديداً وتمزقاً من ذي
قبل .وشيئاً فشيئاًُ ،تركت للقطاع غير الحكومي وظيفة تقديم حماية اجتماعية مالئمة ،فباتت النساء ،بفضل دعم المنظمات
غير الحكومية ،تشارك في مسارات تطويرهنّ  ،لئال يتحولن إلى مجرد متلقيات لبرامج الرعاية االجتماعية .فيما القيود
لتشجع مشاركة النساء في
المفروضة في الدول الضعيفة ،هي بالتحديد الوسائل التي تتيح للمنظمات غير الحكومية الفرص
ّ
تطويرهن الذاتي ،فض ًال عن تطوير بيوتهنّ ومجتمعاتهن .أما في حالتي باكستان والسودانّ ،
فإن المنظمات غير الحكومية
المشمولة في الدراسة تعمل في ّ
ظل قيود منظومة اجتماع ّية مهيمنة ،كما أن قدرتها محدودة على تقديم “أجندة قائمة
على الحقوق” تعالج القضايا الجوهرية لوضع النساء المجحف في هذين البلدين .ورغم أن النساء حققن درجة من السلطة
واالستقاللية عبر المشاركة في جهود التعبئة االجتماعية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية ،غير أن وضعهن ضمن منازلهن
ومجتمعاتهن يبقى مرتبطاً بالثقافة السائدة والقيود االجتماعية التي تح ّد من اندماجهن االجتماعي في كل من باكستان
والسودان .عالوة على ذلك ،ورغم إمكانية تحقيق درجة من تمكين النساء عبر المشاركة في برامج الرعاية االجتماعية على
المستوى األصغر ،إال أن دمج النساء اجتماعياً يتوقف على اإلصالح السياسي والمؤسسي على مستوى الدولة.

زهرة بابار المديرة المساعدة لألبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،جامعة جورجتاون ،كلية الشؤون الدولية في قطر.
نشطت سابقاً في ميادين المساعدات الدولية ،والتنمية المجتمعية ،والتخفيف من حدة الفقر .وعملت مع منظمة العمل الدولية وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .كما أمضت عدة سنوات في العمل في باكستان مع برنامج سرهد لدعم المناطق الريفية ،إحدى منظمات التنمية
الريفية الكبيرة متعددة القطاعات في باكستان .تشمل اهتماماتها البحثية الحالية مسائل التنمية الريفية ،واألمن الغذائي ،وسياسات
الهجرة والعمل في الخليج ،المواطنة في دول الخليج العربي ،التكامل اإلقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي .تلقت بابار شهادة
البكالوريوس في الحكومة من كلية سميث في نورثامبتون ،ماساشوستس ،وشهادة الماجستير من كلية الدراسات الدولية في جامعة
جواهرالل نهرو في نيودلهي .كما شاركت مع مدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية الدكتور مهران كامروا ،وسوزي ميرغني في كتابي
.Migrant Labor in the Persian Gulf, Food Security in the Middle East
دعاء عثمان محللة أبحاث في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية ،جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر .ضمن المركز،
شاركت دعاء في مشاريع أبحاث تتعلق بالخليج والشرق األوسط .حصلت على شهادة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف في السياسة
الدولية من جامعة جورجتاون ،كلية الشؤون الدولية ،في قطر .تتر ّكز اهتماماتها البحثية على قضايا التنمية االقتصادية ،والمشاريع
االجتماعية ،والنشاط الشبابي .عملت سابقاً على أبحاث واستراتيجيات قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 .10إلى أين تتجه فلسطين؟ دولة ضعيفة أم فاشلة أم أنها ليست بدولة بتاتًا؟
غلين إ .روبنسون

ترمي هذه المقالة إلى غايتين :أن تستكشف أوالً تاريخ الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتتح ّرى خصائصها؛ أي إلى
أيّ درجة يمكن اعتبار فلسطين دولة؟ وأن تحدد ثانياً الديناميات الرئيسية التي بنيت مؤسسات الدولة الناشئة في ظلها منذ توقيع
إعالن المبادئ (اتفاقية أوسلو األولى) في  .1993ويتوصل هذا الفصل إلى عدم جواز تصنيف فلسطين كدولة ،رغم أنها تتمتع ببعض
صفات الدولة ،كاالعتراف الدولي في المقام األول .ويجد ،عالوة على ذلك ،أن ث ّمة ثالث ديناميات أ ّثرت قبل كل شيء على تشكيل
مؤسسات الدولة الفلسطينية ،ومن شأنها جميعاً أن تحدث اختالالت وظيفية خطرة عندما تتخذ فلسطين وضع الدولة المستقلة :بناء
المؤسسات في ظل نظام حكم استعماري خانق ،ونموذج الدولة الريعية على صعيد االقتصاد السياسي ،وإرث نزعة شخص ّية معادية
للمؤسسات استخدمها ياسر عرفات لتجميع سلطاته بعد أوسلو ،وهي دينامية أس ّميها بـ"سياسة جمع المتناقضات".
لم ُتبذل ،في القرن العشرين قبل حرب  ،1967إال جهود ضئيلة لبناء دولة فلسطينية .وركزت الجهود السياسية الفلسطينية
المهيمنة في تلك الفترة على بناء األمة واالستقالل أكثر من التركيز على وضع إطار عمل مؤسسي وقانوني لدولة .ورغم أن بناء الهوية
الوطنية وإنجاز االستقالل الفعلي مه ّمان لنجاح الدولة بالتأكيد ،إال أ ّنهما ليسا شرطين مسبقين الزمين ،كما أظهرت التجربة الصهيونية.
ففي العام  ،2012أعلن محمود عباس ،رئيس السلطة الفلسطينية ،ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ،رسمياً عن تأسيس دولة
فلسطين ضمن حدود  .1967وبعد ذلك ،اعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة رسمياً بها ،ومنحتها صفة "دولة مراقبة غير عضو"
بموجب قرار وافقت عليه  138دولة وعارضته  9دول ،وباتت حالياً تحظى باعتراف فردي من  132دولة ،أي أكثر من ثلثي الدول
األعضاء في األمم المتحدة .ويرجع بعض المحللين أكثر إلى الماضي قائلين إن الدولة الفلسطينية تأسست إثر إعالن المجلس الوطني
الفلسطيني االستقالل في  ،1988أو في أعقاب قرار تقسيم فلسطين رقم  ،181الذي اتخذته األمم المتحدة في  ،1947حتى أن بعضهم
يعودون إلى قرار عصبة األمم بوضع فلسطين تحت االنتداب في  .1924وفي كافة األحوال ،فال شك بأن الفلسطينيين أعلنوا صراح ًة
تأسيس دولة ذات سيادة ضمن حدود  1967في مطلع  2012على األقل.
هل تصبح فلسطين دولة لمجرد أن الفلسطينيين أعلنوها دولة ،كحقيقة راهنة ،ال كهدف مستقبلي؟ ومتى تكون الدولة
دولة بالفعل؟ تمتاز الدولة ،وفقاً لنظام ويستفاليا للدول الذي ساد في أوروبا أوالً ،وفي العالم منذ  ،1648بصفتين أساسيتين.
ينبغي أوالً أن تسيطر على أراضيها المزعومة سيطرة فعلية ،وأن تحوز ،ثانياً ،على اعتراف الدول األخرى بها كدولة شرعية ذات سيادة.
وليست أي خاصية من هاتين الخاصيتين مطلقة .أما دولة فلسطين فتخفق في معيار السيطرة الفعلية على األرض التي تزعمها؛
إذ ما زالت إسرائيل تحكم قبضتها على كافة حدود هذه األرض ،وهذا ما يفسر بقاء إسرائيل في وضع احتالل قانوني لكافة األراضي
الفلسطينية ،بما يشمل قطاع غزة .أما على صعيد االعتراف الدولي ،فتتمتع دولة فلسطين بشرعية دولية واسعة حقاً ،تفوق الشرعية
التي تمتعت بها إسرائيل في معظم فترات تاريخها.
لعبت ديناميات عديدة أدواراً كبيرة في تشكيل الدولة الفلسطينية أو بناء الدولة الناشئة ،وأسست هذه الديناميات بحد ذاتها
حقائق بنيوية راسخة لن تتوقف مؤسسات الحكم الفلسطينية عن التأثر بها في سنوات عديدة مقبلة .وتستحق ثالث ديناميات منها
تنويهاً خاصاً .أوالً ،لقد أنشئت مؤسسات الدولة الفلسطينية ،التي بنيت في ظل شروط أوسلو ،تحت احتالل إسرائيلي استعماري
وعسكري ،وهي غالباً ما تعكس مصالح القوة االستعمارية أكثر من مصالح السكان الخاضعين لالحتالل .ثانياًُ ،تع ّد فلسطين دولة ريعية
أو توزيعية في المقام األول ،وتتلقى الجزء األكبر من أموالها من قوى خارجية ،إما إسرائيل أو مانحين أجانب .وتختلف فلسطين عن
باقي الدول الريعية ببعض نقاط االختالف المه ّمة ،ال سيما بعجزها عن التحكم بتدفق الريوع إلى صناديقها الحكومية؛ فيما برزت
بعض نقاط التشابه الريعية المه ّمة بوضوح ،وشكلت بعمق ك ًال من المؤسسات المركزية والبلدية .ثالثاًّ ،
تمخضت سياسة تجميع
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السلطات التي اتبعها نظام عرفات ،وال سيما دينامية "الداخل-الخارج" ،عن سياسة جمع المتناقضات التي أضفت الطابع الشخصي على
المؤسسات وقللت في الوقت ذاته من شأن الحوكمة المؤسسية .وفيما خفف رحيل عرفات في  2004بعضاً من هذه الضغوط ،إال أن
طريقة تجميع السلطات ألقت بظاللها على طبيعة مؤسسات الدولة الفلسطينية.
عبر تاريخها ،لم تتمتع فلسطين إطالقاً بوجودها كدولة وطنية ناجزة كلياً .وخضعت أرضها على مدى قرون لسيادة قوى أجنبية
سواء عثمانية أو بريطانية أو أردنية أو مصرية أو إسرائيلية .ولم يكن هذا يمثل مشكلة في ظل الحكم العثماني ،إذ لم تكن الهوية
الوطنية الفلسطينية المستقلة قد تكونت ،ولم تكن محاوالت بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قد بدأت .وفي القرن العشرين،
ومع ظهور دول عربية جديدة ومستقلة ،اعتبر غياب دولة فلسطينية مشكلة ضاغطة بشدة ،ال سيما في ضوء المزاعم الصهيونية
المتنامية بحقها باألرض ،واستحداث دولة إسرائيل في نهاية المطاف في  1948على  77في المائة من أرض فلسطين .وصارت المطالبات
بالدولة أكثر صراحة مع انطالق عملية السالم في أوسلو في  ،1993وخاصة إثر إعالن محمود عباس فعل ّياً لدولة فلسطينية في .2012
و ُيع ّد االعتراف الدولي بدولة فلسطينية مقنعاً وواسع النطاق ،بل إنه ،بكل تأكيد ،أكثر إقناعاً من شرط سيطرة الدولة الفعلية على
األرض التي تزعم أنها أرض دولتها .وتعرضت العملية المحورية لبناء مؤسسات الدولة في فلسطين إلى التشويه بفعل حقائق االحتالل
اإلسرائيلي المتواصل ،والطبيعة الريعية للعائدات الحكومية ،وبفعل مطالبات نخبة فلسطينية خارجية بضرورة تجميع السلطات.
ورغم تشوهاتها المؤسسية ،فمن غير المنصف أن نخلص إلى أن فلسطين دولة فاشلة ،ألنها لم ُتمنح الفرصة لتكون دولة حقيقية
مستقلة عن إسرائيل .وال يمكننا—للسبب نفسه—استنتاج أنها دولة ضعيفة .ففلسطين موجودة في مكان سريالي يمتاز باعتراف قانوني
واسع وشبكة مؤسسية موسعة تبدو شديدة الشبه بما ينبغي أن تبدو عليه ،ولكنّها غير موجودة فعلياً بالمعنى الكامل للدولة واالستقالل.

غلين إ .روبنسون مد ّرس في كلية الدراسات البحر ّية العليا في مونتيري بوالية كاليفورنيا ،حيث يتخصص في قضايا السياسة
واألمن في الشرق األوسط .حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ،ونشر أبحاثه ودراساته على نطاق واسع
في منطقة الشرق األوسط .أ ّلف روبنسون ،وشارك في تأليف ،ثالثة كتب عن السياسة الفلسطينية .تشمل مؤلفاته األخيرة:
“Syria’s Long Civil War” (Current History, December 2012), “Iraq’s Insurgencies in Comparative Perspective” in

Amy L. Freedman, The Internationalization of Internal Conflict (London: Routledge, 2013), and “A Sociological

(.Survey of the Middle East and North Africa” in the Concise Encyclopedia of Sociology (Brill, 2014

Glenn E. Robinson teaches at the Naval Postgraduate School in Monterey, California, where he specializes
in politics and security in the Middle East. He received a Ph.D. from the University of California at Berkeley,
and has published widely on the Middle East. Robinson is author or co-author of three books on Palestinian

politics. His most recent publications include, “Syria’s Long Civil War” (Current History, December 2012), “Iraq’s

Insurgencies in Comparative Perspective” in Amy L. Freedman, The Internationalization of Internal Conflict

(London: Routledge, 2013), and “A Sociological Survey of the Middle East and North Africa” in the Concise
Encyclopedia of Sociology (Brill, 2014).

الدول الضعيفة في الشرق األوسط الكبير | تقرير موجز 25

المغتربات و(إعادة) بناء الدولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :اإلمكانيات والقيود
.11
َ
لوري براند

فيما استطاعت جوانب عديدة من االنتفاضات التي اندلعت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تستقطب اهتماماً كبيراًّ ،
فإن
دور مغت َربات أبناء هذه البلدان ُأغفل في أغلب األحيان .لعبت جاليات الشتات هذه دوراً مر ّكباً في (إعادة) بناء الدولة ،يتعارض مع
مساهمة في قوة الدولة أو في هشاشتهاّ .
ولعل من المفيد أكثر في محاولة فهم دور مجتمعات
المحاوالت الساعية إلى تصنيفها كأدوار ِ
الشتات في الوطن األم أن نتناوله وفق منهجية تشارلز كول الذي يرى أنه ينبغي لنا أن نركز على الفجوات التي تنهك قدرة الدولة
واألمن والشرعية ،عوضاً عن التركيز على جوانب القوة ومواطن الضعف.
عند دراسة العالقة بين الفجوات الثالث هذه والدور المحتمل للمغتربات بالمساهمة في (إعادة) بناء الدولة ،ينبغي أوالً
االعتراف باالرتباط المباشر بين نشوء بعض المغتربات ،أو حجمها على األقل ،وبين إخفاقات الدولة التي ستسعى وينبغي أن تسعى
عملية إعادة بناء الدولة إلى معالجتها .بالفعل ،فلم يترك أكثر المهاجرين أوطانهم ،إال ج ّراء عجز الدولة (سواء في مرحلة ما بعد
كاف ،أو ج ّراء االضطرابات السياس ّية ،أو ألن االضطهاد هددهم مباشرة .وفي حاالت
االستقالل أو االستعمار) عن استحداث توظيف ٍ
أخرىُ ،تفضي الصراعات المسلحة مباشرة إلى استحداث مغتربات .قد يكون السبب المباشر لعدم االستقرار هو وجود فجوة في القدرة
أو األمن ،ولكن األسباب الجذرية تكمن ،على األرجح ،في وجود أزمات تتصل بالشرعية وبناء األمة .ومن شأن غياب االتفاق على قواعد
توزيع السلطة االقتصادية والسياسية ،والفشل الناجم عن إدماج مناطق ومجموعات أثنية دينية أو غيرها إلى إحساس شامل ذي مغزى
بالهوية الوطنية ،أن ُيطلق شرارة االضطرابات ،ما قد يفضي في حدودها القصوى إلى هجرة خارجية ضخمة .وقد لعبت هذه األسباب
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا دور المحرك الرئيسي لتوسع الشتات اللبناني أكثر ،كما أنها تغ ّذي عند كتابة هذا النص نشوء
شتات سوري جديد ،إثر تفاقم االضطرابات بفعل التدخل الخارجي .وبال ريب ،ال تنشأ المغتربات الناجمة عن الصراع نتيج ًة لفشل
الدولة فحسب ،بل أيضاً ج ّراء لالستعمار والتدخل الخارجي المسلح ،على غرار النشوء األولي للشتات الفلسطيني إثر التقسيم في 1947
وحرب فلسطين في  ،1948وفي العراق بعد  ،1990وخاصة بعد .2003
وبغية تقييم دور الشتات المحتمل في التأثير على الفجوات في قدرة الدولة واألمن والشرعية وبناء األمة ،أو التأثر بها،
ّ
المهم االعتراف بأن المغتربات ليست متماثلة ،ومن الضروري مراعاة كيف يمكن أن تسهم خصائص كل مجموعة منها
فإن من
ّ
في صياغة دورها المحتمل في الوطن .أوالً ،ما هو السبب الكامن وراء ظهور الشتات؟ ومن شأن اإلجابة عن هذا السؤال أن
تحدد بدرجة كبيرة نظرة المهاجرين للوطن ،ودرجة أو طرق ارتباطهم به .وإن كنا مهتمين بنجاح دولة الوطن في تعبئة الموارد
المهاجرة لمعالجة فجوات القدرة ،فلعل وجهات نظر المهاجرين بالحكومة تمثل أحد العوامل المؤثرة على ذلك .هل يرونها
جديرة بالثقة ،بحيث يبدو االستثمار في الوطن نشاطاً وطنياً ،سليماً مالياً؟ أم ُتع ّد الحكومة فاسدة أو قمعية ،ما يجعل المهاجرين
عموماً يترددون في التعامل معها ،أو حتى يتجنبونها؟
وترتبط هذه الهموم أيضاً بالموارد المتوفرة؛ أي بتعبير آخر ،بقدرة المهاجر ،ال بمجرد رغبته ،على التفاعل مع الدولة المرسلة.
كما ينبغي أيضاً أخذ مسألة توقيت تشكل الشتات بعين االعتبار ،إن كان قد نشأ في وقت حديث نسبياً وموارده االقتصادية محدودة،
أم وطيد قديم العهد؟ ولكن حتى إذا كان الشتات قديماً غنياً بالموارد ،فمن شأن طول الغياب عن البلد األم أن يضعف اهتمام أعضاءه
بالبلد المرسل .وتشدد اإلحصائيات على أن الحواالت المالية تمثل عناصر مه ّمة في موازنات عدد من بلدان منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .وعلى المستوى الوطني ،من شأن الحواالت المالية أن تصنع الفارق بين تضاؤل احتياطات العمالت الصعبة واستقرار
هذه االحتياطات .ومن شأن مساهمات الشتات المساعدة على تخفيف بعض أشد آثار استراتيجيات التنمية الفاشلة الحادة؛ ومن شأنها
مهم في تخفيف الفقر ،ال سيما في أوقات األزمة؛ وقد تتمخض ،في بعض الحاالت ،عن تأسيس أعمال أو مبادرات ناجحة
أيضاً لعب دور ّ
على المستوى المحلي .ولكن ال ينبغي اعتبارها ممراً لتنمية اقتصادية أوسع نطاقاً ،وال ح ًال إلعادة بناء قدر ٍة كبيرة للدولة.
في الختام ،ما مدى فعالية الدولة المرسلة في (إعادة) إشراك الشتات سياسياً؟ وما هي أنواع األدوات أو المؤسسات الموجودة؟
وما مدى فعالية استخدامها؟ وما هي األدوات الجديدة التي تحتاجها دولة الوطن أو تسعى إلى تطويرها؟ خالل سنوات طوال ،أسست
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دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وزارات منفصلة ومؤسسات شبه حكومية لمعالجة هموم المغتربين؛ وأقامت دورات في اللغة
والثقافة عبر السفارات ،وجهزت مرافق خاصة لالهتمام باالحتياجات الدينية للمجتمعات المهاجرة ،ولترويج تفسيرات محددة لإلسالم
في بعض الحاالت .ولعل األكثر إثارة من وجهة نظر تطور األنظمة السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن عدداً من
وسعت حق التصويت من خارج البلد لمغترباتها في أعقاب االنتفاضات العربية .وينبغي فهم ضمان حق
الدول العربية قد منحت ،أو ّ
المغتربين بالتصويت على أنه جزء من عملية إعادة بناء النظام السياسي في كل من هذه البلدان ،وأنه يعالج ،في الحالة المثالية،
فجوات القدرة التي تسهم في هشاشة الدولة التي نوقشت آنفاً.
وليس من الممكن اقتراح أشكال محتملة أو مالئمة للمشاركة في (إعادة) بناء "الوطن" إال عبر دراسة متأنية لتاريخ الشتات
ولتركيبته .وال يمكن التسليم بأية فرضيات .وعالوة على ذلك ،تتغير أشكال تأثير الشتات بمرور الزمن ،ال سيما حالياً في ظل التطورات
المثيرة في التقنية التي تفسح المجال أمام اتصال أكثر استمراراً وسرعة ،وتحويل أسهل لألموال ،وسف ٍر أكثر تواتراً .ورغم ذلك ،فال
ينبغي أن يفرط المحللون في التفاؤل بإمكانيات الشتات .فعلى الجبهة االقتصادية ،ال ينبغي أن تع ّد تحويالت المغتربين أو المهاجرين،
تحت أية ظروف ،محركاً للتنمية أو ح ًال أولياً للضائقة االقتصادية في دولة الوطن .وكذلك على الجبهة السياسية ،قد تدعم مجتمعات
الشتات برامج تسعى إلى إعادة إحياء قدرة الدولة ،ولكن ال ينبغي اعتبارها الشرارة األولية لـ(إعادة) بناء تلك الدولة.

لوري إ .براند أستاذة مقعد روبرت غراندفورد رايت للعالقات الدول ّية في جامعة جنوب كاليفورنيا ،حيث أدارت مركز
الدراسات الدولية في الفترة من  1997إلى  ،2000وشغلت منصب مديرة كل ّية العالقات الدولية في الفترة من  2006إلى
 .2009الرئيسة السابقة لجمعية دراسات الشرق األوسط ،ورئيسة لجنة الحريات األكاديمية فيها منذ العام  .2005حصلت أربع
مرات على منحة فولبرايت للشرق األوسط وشمال أفريقيا .تتع ّلق اهتماماتها البحثية الحالية بقضايا بنى السرد ّيات الوطنية،
والتصويت من الخارج ،والهجرة ،والمواطنة والشتات في السياسة الدولية .باإلضافة إلى العديد من المقاالت ،فقد أ ّلفت
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 .12قدرة الدولة وفعالية المعونة في الدول الضعيفة في الشرق األوسط الكبير
مارك ماك غيليفراي ،وسيمون فيني وأشتون دي سيلفا

ثمة توقعات إنمائية هائلة من المعونات المقدمة إلى الدول الضعيفة ،أو اآليلة إلى الفشل ،أو الهشة .فمن المنتظر منها أن تساعد
بمرور الوقت على إقرار السالم واستدامته ،والحيلولة دون االنزالق إلى االنهيار المدني ،وتحقيق نمو وتنمية مستدامين .ولذلك،
فليس من المفاجئ أن تتلقى البلدان ،التي يعتقد على نطاق واسع أنها ضعيفة أو آيلة إلى الفشل أو هشة ،مقادير ضخمة جداً من
المعونة قياساً ببلدان نامية أخرى .وكانت البلدان ،التي تحتل المراكز الثالثة األولى على صعيد إجمالي المعونة اإلنمائية الرسمية بين
 2007و ،2011بلداناً يعتقد ،على نطاق واسع ،أنها ضعيفة أو آيلة إلى الفشل أو هشة ،وهي العراق وأفغانستان وجمهورية الكونغو
الديمقراطية .إذ حصلت هذه البلدان الثالثة على  14في المائة من ميزانية المساعدة اإلنمائية الرسمية العالمية التي يتقاسمها 153
بلداً وإقليماً أثناء هذه الفترة.
ّ
وبغض
وتنطوي مسألة تحديد العوامل التي تجعل الدولة ضعيفة أو آيلة إلى الفشل أو هشة على شيء من التخمين .مع ذلك،
النظر عن التعريف الذي قد نستخدمه تحديداً ،تمتاز هذه الدول بخاصتين رئيسيتين من وجهة نظر إنمائية .األولى أنها تكون في
العادة دولة تحتاج إلى المعونات حاجة ماسة .ويعود هذا نموذجياً إلى انخفاض اإلنجازات اإلنمائية متعددة األبعاد ،بما يشمل التفاوت
الحاد في مستويات الدخل فض ًال عن مؤشرات فقر أخرى .والثانية أن قدراتها محدودة جداً على تحويل المعونات اإلنمائية الخارج ّية
إلى نتائج إنمائية ،سواء أكان على صعيد زيادة النمو االقتصادي ،أو تخفيض مستوى الفقر ،أو رفع مستوى المعيشة اإلجمالي .وتتضافر
هاتان الخاصتان ،ليغدو تعزيز التنمية في الدول الضعيفة أو اآليلة إلى الفشل أو الهشة أحد أعظم التحديات التي تواجه المانحين
والمجتمع الدولي عموماً ،إن لم تكن أعظمها على اإلطالق.
في األوساط اإلنمائية ،غالباً ما يع ّد البلد الذي يفتقر إلى سياسات إنمائية جيدة ومؤسسات حسنة األداء ،بلداً ضعيف القدرة على
استيعاب المعونات ذات األهداف اإلنمائية .وبالفعل ،فهذه المعايير هي المعايير التي تعتمدها األوساط اإلنمائية لتحديد الدول الهشة .و ُيع ّد
“تقييم السياسات والمؤسسات ال ُقطرية” ،الذي يستخدمه البنك الدولي ،من المقاييس المعروفة لجودة السياسات واألداء
المؤسسي .وع ّرفت لجنة المساعدة اإلنمائية في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي الدول الهشة بأنها البلدان منخفضة الدخل
التي تحتل مراكز في أدنى ُخمسين وفقاً لتصنيف “تقييم السياسات والمؤسسات ال ُقطرية” .وتحتل أفغانستان وباكستان واليمن،
وهي ثالثة بلدان منخفضة الدخل في الشرق األوسط الكبير (أي :الشرق األوسط المعروف تقليدياً باإلضافة إلى بلدان شمال
أفريقيا وأفغانستان وباكستان) مراكز في أدنى ُخمسين وفقاً ألحدث تصنيف لمعيار “تقييم السياسات والمؤسسات القطرية”.
وال يرى هذا البحث ضيراً في استخدام درجات “تقييم السياسات والمؤسسات القطرية” لمجرد تحديد تصنيف الدولة الهشة،
رغم أنه يل ّمح عرضاً إلى أن هذه المنهجية إشكالية .ولكنه يتوقف عند استخدام “تقييم السياسات والمؤسسات ال ُقطرية” كمقياس
وحيد للقدرة االستيعابية ،ويع ّد أنه مقياس ضيق جداً لتقييم قدرة البلد على استيعاب المعونات المقدمة ألهداف إنمائية؛ وال يدرس
سوى قدرة البلد المتلقي تحديداً ،مغف ًال قدرة المانحين على تقديم نتائج إنمائية في هذه البلدان .ووفقاً لذلك ،تتمثل المهمة األولى
لهذا البحث في وضع وتطبيق مقياس مقارن جديد أكثر شموالً لقياس القدرة على استيعاب المعونة أو األهداف اإلنمائية .ويجمع
هذا المقياس بين مقاييس مكونات رئيسية للقدرة االستيعابية )1( :القيود الرأسمالية ،بما يشمل قيود الرأسمال البشري وقيود البنية
التحتية؛ ( )2قيود الحوكمة ،بما يشمل قيود السياسات والمؤسسات؛ ( )3طرق عمل المانحين ،بما يشمل عدد المانحين الموجودين في
البلد المعني ومدى تشتتهمّ .إن اختيار هذه القيود كمك ّونات للمؤشر ،له مبرراته القوية في النتائج التي توصلت إليها أدبيات فعالية
المعونات التي تدرس أهمية هذه القيود .وثمة إجماع واسع جداً في الرأي في األدبيات بمجملها على أن أي قيد من هذه القيود قد
يعيق استغالل المعونات اإلضافية .علماً ّأن بيانات الدول النامية التي يمكنها قياس هذه القيود على نحو مالئم ،تتوفر على نطاق واسع.
ويلقي البحث بعد ذلك الضوء على القيم العددية لهذا المقياس ،أي على مؤشر القدرة االستيعابية لبلدان في الشرق األوسط
الكبير ،ويقارن هذه القيم مع مقادير المعونات التي حصلت عليها تلك البلدان في السنوات األخيرة .ويسمح توفر البيانات بحساب
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درجات مؤشر القدرة االستيعابية الثني عشر بلداً من بلدان الشرق األوسط الكبير .ومن بين هذه الدول الـ ،12حصلت أفغانستان
وباكستان واليمن على أدنى ثالث درجات ،بينما حاز لبنان وعُ مان والمملكة العربية السعودية على أعلى ثالث عالمات.
ومن ثم يستخلص البحث استنتاجات عن فعالية التنمية المحتملة لهذه المعونة .ويجري هذا باستخدام درجات مؤشر القدرة
االستيعابية لحساب مستويات المعونات ،منسوب ًة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للبلد المتلقي ،والتي تحقق عندها هذه التدفقات
المساهمة القصوى في نصيب الفرد من النمو االقتصادي في البلدان المتلقية .ال ّ
شك أن هذه الحسابات أولية بالضرورة ،لكنها تلقي
بعض الضوء على مساهمة المعونات في إنجازات النمو االقتصادي التي حققتها بلدان في الشرق األوسط الكبير .كما يمكن استخدامها
أيضاً إلعطاء مؤشر عن المعونات المخصصة لهذه البلدان ،وما إذا كانت مالئمة من وجهة نظر نصيب الفرد من النمو االقتصادي ،وع ّما
إذا كانت البلدان تتلقى معونات أكثر أو أقل من الالزم من وجهة نظر اقتصادية (ولو أنها ضيقة) .وفي هذا البحث ،يسمى مستوى
المعونات المالئم من وجهة النظر هذه المستوى “الفعال تنموياً” :وهو الذي يرفع إلى الحد األقصى إسهام المعونة في
زيادة النمو االقتصادي.
وتشير نتائج هذا التحليل ،باستثناء أفغانستان ،إلى ّأن المعونات المقدمة إلى بلدان الشرق األوسط الكبير يمكن زيادتها عن
التدريجي على النمو .بل على العكس ،فزيادة المعونات المقدمة
المستويات المقدمة في  ،2011من دون أي خسارة في تأثيرها
ّ
التدريجي على النمو ،بشرط عدم تجاوز عتبات محددة .وكانت المساعدة اإلنمائية الرسمية
إلى هذه البلدان سيزيد من تأثيرها
ّ
المقدمة إلى أفغانستان في  2011أكبر بست مرات من المستوى الف ّعال تنموياً الذي يرفع إلى الحد األقصى تأثير المعونات
التدريجي على النمو .ومن الواضح أن هذا ال يبرر تخفيض المعونة المقدمة إلى أفغانستان على الفور ،علماً أن المعونات تمتاز
ّ
بأهداف أخرى منطق ّية كثيرة وأكثر راهن ّية ينبغي متابعتها في هذا البلد .ولكنّه يطلق تحذيراً من تقديم مستويات مرتفعة كهذه في
المستقبل ،ويو ّفر سبباً وجيهاً إلى حد بعيد للعمل على بناء قدرة استيعابية في أفغانستان.
ويختتم البحث بدعوة المانحين إلى العمل على تحسين مستويات القدرة االستيعابية في كافة البلدان ،بما يشمل بلدان الشرق
األوسط الكبير ،وال سيما أفغانستان .ويعترف بأن المانحين ال يقدمون المعونات ألسباب إنمائية بحتة ،فثمة دوافع مه ّمة أخرى مثل
أغراض السياسة الخارجية ،وغيرها .ولكن إحراز أية أهداف دائمة ،إنمائية أو غيرها ،سيكون عسيراً ،إذا لم تحقق المعونات نتائج
إنمائية كبيرة دائمة ،ما يتطلب التخفيف من قيود القدرة االستيعابية في البلدان المتلقية.

مارك ماك غيليفراي أستاذ باحث في التنمية الدولية في معهد بحوث ألفريد ديكين بجامعة ديكن ،وباحث مشارك في مبادرة الفقر والتنمية
البشرية في جامعة أكسفورد ،وزميل أول في مؤسسة بحوث التعليم والتنمية الدولية في كليرمون فيران ،فرنسا .بين مؤلفاته األخيرة
Inequality Health Inequality and Development (Palgrave Macmillan, 2010, with I. Dutta and D. Lawson),
Understanding Small Island Developing States: Fragility and External Shocks (Routledge, 2011, with W. Naude

and A. Santos-Paulino), Fragile States: Causes, Costs and Responses (Oxford University Press, 2011, with W.

Naudé and A. Santos-Paulino), Measuring Vulnerability in Developing Countries: New Analytical Approaches
(Routledge, 2011, with W. Naudé and A. Santos-Paulino) and Narrowing the Development Gap in ASEAN

H

).(Routledge, 2013, with D. Carpenter
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 درس في الكثير من.سيمون فيني أستاذ مشارك في اقتصاديات التنمية في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا
 بما في ذلك، نشر وح ّر ر على نطاق واسع في المجالت الرائدة.أبحاثه مسائل تخصيص المساعدات الخارجية وفعال ّيتها
World Development and the Journal of Development Studies, Household Vulnerability and Resilience to Economic
.Shocks: Findings from Melanesia
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