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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people's culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions
with other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris,
and founded both the Doha Historical Dictionary of
Arabic and the Doha Institute for Graduate Studies. The
ACRPS employs resident researchers and administrative
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املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
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 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
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 انطال ًقا من فهم أنّ التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته،مجتمع بعينه
 بل إنّ تط ّور،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
ٍ
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ثم
ّ ومن
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤ ّثرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
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interdisciplinary research methodologies  ومن القادة املهنيني القادرين عىل الدفع،التخصصات
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.العربية يف سبيل التط ّور الفكري واالجتامعي واملهني
needs of the Arab region, resulting in social,
cultural and intellectual development.
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 ويدعم املعهد البحوث.العامل العريب عىل نحو خاص
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.الحرية املؤسسية والفكرية
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Center for Research and Policy Studies and the السياسات ومعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عىل
Doha Historical Dictionary of Arabic Language فتح املجال لطلبته وأعضاء هيئته التدريسية للبحث يف
to facilitate its students and faculty members
in their research of the most important current أهم القضايا الراهنة التي تتعلق بالعامل العريب واملجتمع
issues related to the Arab world and the wider  ويعترب إرشاك الطلبة يف أهم املشاريع البحثية يف.الدويل
international community. The involvement of
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is at the heart of the Institute's interests.
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.املواضيع املختلفة ودراستها

صـدر حديـثـًا
املؤلف :غسان الكحلوت

العمل اإلنساين
الواقع والتحديات
صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
كتاب غسان الكحلوت العمل اإلنساين :الواقع
والتحديات ،وهو كتاب تأسييس يف العمل اإلنساين
لِ َت ْبيئَة هذا الحقل األكادميي الجديد عرب ًّيا ،واملساعدة
يف تكوين باحثني عرب وفهمهم املوضوعات املختلفة
يف هذا املجال ،وتنمية كفاءاتهم وخرباتهم الالزمة
يف إعداد بحوث يف املجال اإلنساين ودراساته .فمنذ
قرنني ،أمىس العمل اإلنساين معت ِم ًدا عىل مشاعر
اإليثار وحب الخري .أما بعد تأسيس النظام العاملي
الجديد بنهاية الحرب العاملية الثانية ،ويف إثر الدعوة
إىل عامل خالٍ من الحروب والرصاعات ،لزم إنشاء
إطار مؤسيس تنتظم فيه الدول ذات السيادة ،بد ًءا
باستبدال عصبة األمم مبنظمة األمم املتحدة وما
تبعها من مؤسسات ووكاالت .لكن الطبيعة اإلنسانية
الحروب والرصاعات،
تبقى متفاوتة ،فلم تنت ِه
ُ
ٌ
ودول يف حاجة إىل املساعدة،
مجتمعات
وبقيت
ٌ
فال تستطيع مواجهة الكوارث الطبيعية والحروب
املدمرة بنفسها .لذا ،صارت حوكمة العمل اإلنساين
رضورة وحاجة ،وكذلك املهنية يف العمل اإلنساين ،ما
تغيا يف اختصاص العاملني اإلنسانيني
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صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج العربية
بني االستدامة والتحديات املستمرة
Sovereign Wealth Funds in the Gulf Arab States:
Sustainability and Ongoing Challenges
تهتم الدراسة بتحليل استدامة الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية ،وتعرض التحديات التي تواجهها،
سواء الحالية منها أم املستقبلية .وتسعى لرصد الضغوط التي تستهدف التأثري سلب ًيا يف استدامة هذه
الصناديق .وتناقش التحديات املرتبطة مبستقبلها .وتخلص إىل وجود أخطار تهدد استدامتها عىل األمد
ً
فضل عن استمرار
البعيد ،مع تراجع العائدات النفطية ،وكذلك تواضع أداء االستثامرات األجنبية املبارشة،
التعقيدات يف اإلجراءات البريوقراطية ،وانكشاف مصادر التمويل ألوجه نشاط الصناديق مع عدم استقرار
اإليرادات النفطية .يضاف إىل ذلك عامل غياب الشفافية ،وضعف حوكمة هذه الصناديق ،مبا يجعل الغموض
حول أوجه نشاطها معوقً ا للنجاح ودميومته ،ال سيام مع وجود ضغوط دولية مستمرة ،وضغوط نابعة من
متويل العجز يف املوازنة العامة ،وغياب االستقرار املايل وتنافسية القطاعات يف االقتصادات الخليجية.
بناء عليه ،تويص الدراسة بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية يف دول الخليج ،وإيجاد إرادة حكومية جادة
من شأنها تعزيز الربامج املالية واالستثامرية ،وتحقيق أهداف تأسيس الصناديق السيادية؛ من أجل تنويع
مصادر الدخل.
كلامت مفتاحية :دول الخليج العربية ،الصناديق السيادية ،استدامة املوارد ،الشفافية ،الفاعلية الحكومية،

جودة البريوقراطية.

This study analyzes the sustainability of sovereign wealth funds (SWFs) in the Gulf Cooperation
Council (GCC) countries and monitors pressures that may negatively impact SWFs' sustainability. The
challenges associated with the future of these funds are also discussed. The study concludes that, as
oil revenues fluctuate and decline and foreign direct investment shrinks, there are numerous threats
to these funds' sustainability. Additional threats include complicated bureaucratic procedures,
the absence of transparency, and weak Gulf SWF governance. Accordingly, the study recommends
political and economic reforms in the Gulf states and governmental commitment to promoting
financial and investment programs and achieving SWFs' objectives of diversifying sources of income.
Keywords: Gulf Arab States, Sovereign Wealth Funds, Sustainable Resources, Transparency,
Government Effectiveness, Bureaucratic Quality.
*

أستاذ مشارك يف قسم االقتصاد ،كلية العلوم اإلدارية ،جامعة الكويت.

Associate Professor in the Economics Department, Administrative Sciences Faculty, Kuwait University.
Email: alshammari@cba.edu.kw

العدد | 2

آذار /مارس 2021
 تاسارد

مقدمة
مثّلت التحوالت التي يشهدها االقتصاد العاملي ،منذ بداية القرن العرشين ،تحد ًيا حقيق ًيا للنظام املايل واالقتصادي؛
إذ أدت إىل تقلبات يف حجم أوجه النشاط االقتصادي والتبادل التجاري ،ما جعله ينعكس سلب ًيا عىل جهد الحكومات
يف تطوير اقتصاداتها ،وتحسني مستوى معيشة األفراد .وساهمت تلك التقلبات يف تراجع أسعار النفط يف فرتات
عدة متباينة؛ فخلق هذا الرتاجع ً
ضغطا عىل املوازنات العامة ،ال سيام يف الدول املنتجة واملصدرة له ،وهو ما بات
تهدي ًدا أيضً ا لتمويل الربامج اإلمنائية واستمرارها ،ولجهد اإلصالحات االقتصادية يف تلك البلدان .بيد أن مورد النفط
حريصا
لبعض تلك الدول أدى دو ًرا محور ًيا يف املحافظة عىل استقرار اقتصاداتها؛ إذ كان بعض الدول النفطية
ً
عىل إيجاد تنوع يف مصدر الدخل؛ بهدف استحداث آلية استثامرية بديلة من النفط ،متمثلة يف إنشاء ما يسمى
صناديق الرثوة السيادية.
لقد بدأ ظهور الصناديق السيادية التقليدية يف العامل أوائل الخمسينيات ،واعتمد عىل األصول السلعية ،وهو النفط
تحدي ًدا ،ثم تبعها ظهور الصناديق السيادية بأشكالها املختلفة ،مبا فيها السلعية وغري السلعية ،فأخذت فكرة تأسيس
رواجا لدى كثري من الدول .ومل يرتبط تأسيسها بوجود الرغبة لدى دول النفط يف التحوط من مورد
صندوق سيادي ً
النفط الناضب فحسب ،وإمنا أسست االقتصادات غري النفطية ،كالصني وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وأسرتاليا
وتشييل ،تلك الصناديق؛ بهدف تحقيق العائد االستثامري املالئم للحكومات ،وتحقيق وفورات من موجودات الرصف
األجنبية .وسجل عدد الصناديق السيادية تطو ًرا منذ أواخر الستينيات ،من ثالثة صناديق سيادية إىل  22صندو ًقا
عام  ،1999ثم إىل ما يقارب  60صندو ًقا عام  .2010ويقدر عدد الصناديق السيادية يف العامل حال ًيا بنحو  95صندو ًقا
سياد ًيا((( ،بإجاميل أصول تقدر بنحو  8.34تريليون دوالر ،بحسب بيانات عام  .2019وعىل الرغم من ذلك ،فإن تحديد
مفهوم متفق عليه ،ومقبول ،لتعريف الصندوق السيادي ال يزال يف طور النقاش؛ إذ توجد اختالفات عدة ،تشمل
أغراض الصندوق وأهدافه وأدوات متويله .لكن الجميع متفق عىل أن إدارة األصول االستثامرية يف الصندوق السيادي
وملكيتها مرتبطة باألساس بكيان سيادي متثله الحكومة وأجهزتها(((.
ويف ضوء ذلك ،تحلل الدراسة مدى استدامة الصناديق السيادية لدول الخليج العربية ،بنا ًء عىل األهمية االسرتاتيجية
لتلك الصناديق وسياساتها االستثامرية ،ومن ثم تُق َّيم التحديات التي تواجهها هذه الصناديق ،سواء الحالية منها أم
املستقبلية .ومن هذا املنطلق ،تستهدف الدراسة اإلجابة عن تساؤلني أساسني :األول معني بالضغوط التي تواجه
صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج ،وتستهدف التأثري سلب ًيا يف استدامتها .ويتعلق السؤال الثاين بالتحديات
املستقبلية التي قد تواجهها هذه الصناديق .وبنا ًء عىل إجابة الدراسة عن السؤالني ،ستقدم توصيات محددة.
يقوم منهج الدراسة عىل التحليل الوصفي والتاريخي للصناديق السيادية الخليجية ،عرب النظر املقارن إىل املؤرشات
األدائية لهذه الصناديق ،سواء من جهة حوكمتها ،أم بيان قدراتها التنافسية ،أم كفاية اسرتاتيجياتهاً ،
فضل عن النواتج
1
"Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 1/12/2020, at:
https://bit.ly/2YYudoe
2
"?Jeanne Amar, Christelle Lecourt & Valerie Kinon, "Is the Emergence of New Sovereign Wealth Funds a Fashion Phenomenon
Review of World Economics, vol. 154, no. 4 (2018), p. 853; Juergen Braunstein, "Domestic Sources of Twenty-first-century Geopolitics:
Domestic Politics and Sovereign Wealth Funds in GCC Economies," New Political Economy, vol. 24, no. 2 (2019), p. 204.
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ً
ً
تحليل
تحليل لسياق عمل الصناديق من منظور االقتصاد الكيل ،وتطرح
التي متكنت من تحقيقها .وتقدم الدراسة
مقارنًا ملجموعة كبرية من املؤرشات املؤسسية واألدائية التي تكشف قدرات هذه الصناديق وكفاية إدارتها ،سواء
بني دول الخليج بعضها بعضً ا ،أو بينها وغريها من الصناديق العاملية القريبة من خصائصها .ومن هذه املؤرشات ما
يتعلق بالتنافسية ،وتوافر السيولة الدولية ،ومعايري الجودة البريوقراطية ،ومؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية ،ومؤرش
الفاعلية الحكومية ،وتوازن املوازنة العامة.
تشمل الدراسة ثالثة محاور؛ يستعرض األول أهمية صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج ،وسياساتها االستثامرية.
أما الثاين ،فيحلل مدى استدامة تلك الصناديق السيادية ،يف حني يبني الثالث التحديات القامئة واملستقبلية ملستقبل
الصناديق السيادية الخليجية ،مع تحليلها وتقييمها ،إضافة إىل خامتة الدراسة وتوصياتها.

أولً  :صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية
أنشأت دول الخليج العربية صناديق الرثوة السيادية وسيل ًة الستخدام الوفورات املالية التي راكمتها اإليرادات
النفطية؛ بغرض استثامرها ،بعي ًدا من تقلبات أسواق النفط .وعىل الرغم من تباين أحجام تلك الصناديق وأهدافها
وسياساتها ،ما بني دولة وأخرى ،فإنها تسهم مجتمعة يف أعىل حجم لألصول عىل املستوى العاملي ،بنسبة تصل إىل
نحو  34.7يف املئة من إجاميل أصول الصناديق السيادية يف العامل((( .وتع ّد صناديق الرثوة السيادية التي متتلكها دول
الخليج من بني أقدم الصناديق يف العامل .ويوضح الجدول ( )1ترتيب الصناديق الخليجية من حيث أحجام أصولها
عامل ًيا ،ويبني تواريخ إنشائها.
الجدول ()1
الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية
الصندوق السيادي

حجم أصول الصندوق لعام 2019
تاريخ التأسيس
(مليار دوالر أمرييك)

الرتتيب العاملي

هيئة االستثامر يف أبوظبي

1976

745.00

3

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

1953

527.00

6

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

غري متوافر

512.14

7

جهاز قطر لالستثامر

2005

304.00

10

صندوق االستثامر العام السعودي

1971

280.00

11

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

2006

239.39

12

صندوق "مبادلة" مملوك إلمارة أبوظبي

2002

229.98

14

صندوق االحتياطي العام العامين

1980

25.00

30

""Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets.
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الصندوق السيادي

حجم أصول الصندوق لعام 2019
تاريخ التأسيس
(مليار دوالر أمرييك)

الرتتيب العاملي

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

2006

16.67

33

صندوق عامن االستثامري

2006

8.20

40

صندوق رشكة االستثامر الخليجي لدولة الكويت

1982

3.50

51

صندوق االحتياطي العام البحريني

2006

0.73

65

املصدر:
"Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 1/12/2020, at:
https://bit.ly/2YYudoe

ً
وحجم؛ فدولة اإلمارات متلك أكرب
يربز الجدول ( )1التفاوت بني صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج عم ًرا
الصناديق السيادية الخليجية ً
حجم ،وهو اململوك لهيئة االستثامر يف أبوظبي ،ويحتل املركز الثالث عامل ًيا بعد
الصندوقني الرنويجي والصيني .يف حني يع ّد الصندوق السيادي لدولة الكويت من أقدم الصناديق ،ليس عىل مستوى
دول الخليج فحسب ،بل بني دول العامل أجمع ،ويحتل املركز السادس عامل ًيا .إضافة إىل أن من بني أقدم الصناديق
السيادية خليج ًيا صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي ،وتصل أصوله إىل  512.14مليار دوالر أمرييك،
ويحتل املركز السابع عامل ًيا .وعىل الرغم من حداثة إنشاء الصندوق السيادي القطري الخاص ،الذي أنشئ عام 2005
ضمن جهاز قطر لالستثامر ،فإنه استطاع أن يحل يف املركز العارش عامل ًيا ،بقيمة أصول مقدارها  304مليارات دوالر
أمرييك .وقد جاء صندوق االحتياطي العام العامين يف املركز الثالثني عامل ًيا؛ إذ بلغت قيمته نحو  25مليار دوالر أمرييك،
ثم صندوق الرثوة السيادية "ممتلكات" ،وهو التابع لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية ،ويحل يف املركز الثالث
والثالثني ،بقيمه تقديرية تصل إىل  16.67مليار دوالر أمرييك.
ً
وحجم ،الرتتيب بني دول الخليج العربية ،من حيث امتالكها
وبحسب كل دولة خليجية ،تتصدر اإلمارات ،عد ًدا
الصناديق السيادية ،كام هو مشار إليه يف الشكل ( ،)1فلديها ثالثة صناديق مصنفة عامل ًيا عىل أنها صناديق سيادية،
بقيمة إجاملية تبلغ  1.214تريليون دوالر أمرييك ،وتأيت بعدها السعودية بصناديق تبلغ قيمتها اإلجاملية 792.14
مليار دوالر أمرييك ،ثم الكويت يف املرتبة الثالثة بقيمة إجاملية قدرها  530.5مليار دوالر أمرييك ،ثم قطر بقيمة
إجاملية بلغت  304مليارات دوالر أمرييك ،ثم عامن مبا قيمته  33.2مليار دوالر أمرييك ،وأخ ًريا البحرين بنحو 17.4
مليار دوالر أمرييك من األصول السيادية .وبالطبع ،فإن الصدمات االقتصادية التي وقعت يف بداية األلفية ،ومنها
األزمة املالية العاملية عام  ،2008وأزمة الديون يف عام  ،2010وتراجع أسعار النفط ،قد أثرت تأث ًريا مبارشًا يف األسواق
العاملية ،ويف أداء الصناديق السيادية بالتبعية((( ،فقد منيت الصناديق السيادية الخليجية بخسائر تقدر بنحو 300
مليار دوالر أمرييك ،بحسب تقديرات معهد التمويل الدويل.
4
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الجدول ()2
تكوين املحافظ االستثامرية ألهم الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىلIbid. :

 .1السياسات االستثامرية للصناديق السيادية الخليجية

تركز الصناديق السيادية يف االستثامر عمو ًما عىل ثالث محافظ استثامرية رئيسة :أوالها محفظة الدخل الثابت،
وتشمل غال ًبا السيولة النقدية وأذونات الخزانة والسندات الحكومية ،وثانيتها محفظة األسهم ،وتشمل أسهم
املؤسسات والرشكات الحكومية .وأخ ًريا محفظة االستثامرات البديلة ،وتشمل استثامرات العقار ،واستثامرات البنية
التحتية ،واالستثامرات يف أسهم القطاع الخاص من مؤسسات ورشكات .ومبرور الوقت يغري معظم الصناديق السيادية
معايريه لالستثامر ،واسرتاتيجياته االستثامرية ،وقد يرتتب عىل ذلك األخذ بأصول ذات أخطار ،وعقد رشاكات مع
كبار املستثمرين ،وأخ ًريا قد تلجأ الصناديق إىل التخيل عن األصول السائلة ،وتحويلها إىل أصول أقل سيولة؛ بح ًثا عن
عائد أعىل .وبالنظر إىل أصول محافظ الصناديق السيادية الخليجية ،نجدها تتكون من أصول استثامرية مختلفة،
ذات عوائد متباينة .ويوضح الجدول ( )2أهم األصول التي تستثمرها أهم الصناديق السيادية يف دول الخليج،
بحسب البيانات املتوافرة.
الجدول ()2
تكوين املحافظ االستثامرية ألهم الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية
الصندوق السيادي

محفظة الدخل
الثابت (يف املئة)

محفظة األسهم
العامة (يف املئة)

محفظة االستثامرات
البديلة (يف املئة)

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

40

55

5

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

33

58

9

صندوق االستثامر العام السعودي

33

33

33
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الصندوق السيادي

محفظة الدخل
الثابت (يف املئة)

محفظة األسهم
العامة (يف املئة)

محفظة االستثامرات
البديلة (يف املئة)

صندوق جهاز االستثامر يف أبوظبي

26

52

22

صندوق االحتياطي العام العامين

25

30

45

جهاز قطر لالستثامر

20

60

20

صندوق عامن االستثامري

5

5

90

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

0

54

46

صندوق "مبادلة" مملوك إلمارة أبوظبي

0

25

75

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

0

15

85

املصدرIbid. :

ُيالحظ من الجدول ( )2أن معظم الصناديق السيادية الخليجية قد ركزت استثامراتها السيادية يف محفظة االستثامرات
البديلة؛ إذ تتميز مبتوسط للعائد السنوي معتدلُ ،يقدر بنحو  8يف املئة يف القطاع العقاري ،ونحو  10يف املئة يف قطاع
البنية التحتية ،بينام نجد أقل تلك االستثامرات يف محفظة الدخل الثابت ،وهي تدر أقل العوائد ،مقارنة باملحافظ
األخرى ،فمتوسط العائد إىل السندات الحكومية يصل إىل نحو  2.5يف املئة .وعىل الرغم من أن أسهم القطاع الخاص
تدر أعىل عوائد ،وسط ًيا نحو  16يف املئة ،فإنها تعترب محافظ ذات خطورة مرتفعة ،مقارنة باملحافظ االستثامرية
األخرى .ونستنتج من ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية تتمتع بدرجة تنوع جيدة يف استثامراتها ،بحيث ترتكز يف
قطاعات ذات عوائد معتدلة ،وتتصف بدرجة أخطار معتدلة ،وتتحاىش الدخول يف أصول مضاربية(((.
 .2التوزيع القطاعي والجغرايف الستثامرات صناديق الرثوة السيادية الخليجية

عند الحديث عن التوزيع القطاعي والجغرايف الستثامرات صناديق الرثوة السيادية الخليجية ،فإن تحديد التوزيع
الجغرايف لتدفقات هذه الصناديق يعد من أهم اسرتاتيجياتها االستثامرية؛ إذ إنها منكشفة لفرص االستثامر يف
األسواق الخارجية ،ال سيام يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ودول رشقي آسيا((( .ويتضح من هذا أن الصناديق
السيادية لدولة اإلمارات تستثمر بوزن أكرب يف أسواق املال العاملية ،وبنسبة أقل يف السندات الحكومية والبنية
التحتية والعقارات .فعىل سبيل املثال ،هناك استثامرات لجهاز أبوظبي لالستثامر يف مرشوعات التطوير العقاري
ومراكز التسوق يف الواليات املتحدة األمريكية .أما مؤسسة ديب لالستثامر ،فتشمل استثامرات يف أكرث القطاعات تنو ًعا،
كقطاع التمويل واالستثامر والنقل والطاقة والصناعة والعقارات والبناء والضيافة والرتفيه وقطاع التجزئة .أما ما يخص
الهيئة العامة لالستثامر الكويتية ،فإن استثامرات صندوقها السيادي ترتكز يف سوق املال األمريكية ،ويف اليابان والصني
5
Bahgat Gawdat, "Sovereign Wealth Funds in the Gulf: An Assessment," Kuwait Programme on Development, Governance and
Globalization in the Gulf States (16) (London: The London School of Economics and Political Science, 2011); Rios-Morales Ruth,
Mohamed A. Ramady & Louis Brennan, "GCC Sovereign Wealth Funds: Challenges, Opportunities, and Issues Arising from their
Growing Presence on the Global Landscape," in: Mohamed A. Ramady (ed.), The GCC Economies Stepping Up to Future Challenges
(New York: Springer, 2012), p. 5.
6
Mehmet Asutay, "GCC Sovereign Wealth Funds and Their Role in the European and American Markets," Equilibri, vol. 12, no. 3
(2008), p. 6.
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وبعض الدول األوروبية ،ال سيام يف قطاعات الفندقة والصناعة والتأمني والخدمات املالية واالستثامرات العقارية .أما
الصندوق السيادي الخاص مبؤسسة النقد العريب السعودي ،ف ُيعرف ارتباطه باستثامرات محدودة األخطار ،واعتمدت
اسرتاتيجيته االستثامرية يف بدايتها عىل الودائع االدخارية ،ال سيام يف أوروبا ورشقي آسيا وكندا ،وجرى توسيع
االستثامرات لتشمل أسهم رشكات النفط العاملية املدرجة يف أسواق املال ،وبعدئذ أعيد توزيع العمالت األجنبية يف
املحفظة االستثامرية .أما بالنسبة إىل صندوق االستثامر العام السعودي ،فريكز عىل االستثامرات يف السوق املحلية
والدولية ،ال سيام قطاع البرتول والصناعات األساسية والتعدين ،والقطاع املايل.
تجدر اإلشارة إىل توجه بعض الصناديق السيادية الخليجية نحو االستثامر يف قطاعات الطاقة النظيفة؛ فالصندوق
الخاص يف جهاز أبوظبي لالستثامر لديه استثامرات يف رشكة  Greenkoيف الهند ،وهي رشكة مهتمة بإنشاء أصول
متكاملة للطاقة املتجددة ،كذلك صندوق االستثامرات العامة السعودي الذي اتجه جزء من استثامراته نحو تشغيل
مرشوعات الطاقة املتجددة  ،ACWAوتصنيع السيارات الكهربائية  Lucidو .Teslaأما رشكة "مبادلة لالستثامر"،
فيالحظ أن لديها استثامرات يف قطاع البنية التحتية للطاقة املتجددة.
إن تأسيس صناديق الرثوة السيادية يعتمد عىل أسس قانونية مختلفة محددة ،مرتبطة بإنشائها ،وإدارة أوجه
نشاطها (أي :القانون التأسييس والقانون املايل والدستور والقوانني واللوائح األخرى) ،وهو ما يجعل إمكانية التغيري
يف اسرتاتيجيتها االستثامرية محدودة ،إىل ح ٍد ما ،وهذا ما توضحه نوعية املحافظ االستثامرية لهذه الصناديق
املتسمة بالتنوع ،وتعتمد االستثامر االسرتاتيجي طويل األمد .من هنا نفهم دوافع تركيز االسرتاتيجية االستثامرية
لتلك الصناديق عىل األصول ذات العوائد أكرث من تركيزها عىل األصول السائلة؛ ففي السنوات العرش األخرية نلمح
واضحا للصناديق الخليجية نحو البحث عن أعىل العوائد ،من خالل زيادة املخصصات لألسهم ،مقابل
اتجاها
ً
ً
انخفاض مخصصات السندات.

ثانيًا :استدامة صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية
تتباين أهداف إنشاء الصناديق السيادية الخليجية ومسوغاته ،وتتنوع بحسب كل صندوق عىل حِ دة .ونجد أن
أحد أهم محاورها ،وهو املرتبط بطبيعة اقتصاديات دول املجلس ،هو حامية االقتصاد املحيل من تقلبات عوائد
الصادرات السلعية النفطية ،وذلك من خالل تنويع االقتصاد ،بعي ًدا من االعتامد عىل هذه الصادرات((( ،وهذا يساعد
الحكومات يف املحافظة عىل معدالت الرفاهية ،وتعزيز برامج التنمية ،سواء االقتصادية أم االجتامعية ،ومبا يحقق
األهداف االسرتاتيجية للنمو املستدام ،واالستقرار السيايس واالقتصادي يف البالد.
ويعترب مورد النفط واحتياطي الرصف أهم مصدرين لتمويل الصناديق السيادية يف العامل؛ لذلك نجد أن الدول
النفطية ،ومن بينها دول الخليج ،متول صناديقها السيادية من خالل عائدات النفط ،بينام نجد الدول اآلسيوية
وأسرتاليا متول صناديقها من خالل احتياطي الرصف األجنبي املتحصل من عوائد صادراتها السلعية وغري السلعية(((.
 7ماجد املنيف" ،صناديق الرثوة السيادية ودورها يف إدارة الفوائض النفطية" ،مجلة النفط والتعاون الدويل ،مج  ،35العدد  ،)2009( 129ص .7
منوذجا" ،مجلة رؤى اقتصادية،
 8نبيل بو فليح ومحمد طريش" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف إدارة عوائد النفط :صندوق الرثوة السيادي الرنويجي
ً
مج  ،7العدد  ،)2015( 12ص .123
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وكام هو مبني يف الشكل ( )2فإن النفط ،مبا هو مصدر أساس ورئيس لتمويل استثامرات الصندوق ،يع ّرض التدفقات
ٍ
النكشاف عال ،عند وجود أي تق ّلب يف أسواق النفط.
النقدية
الشكل ()2
مصادر متويل أهم صناديق الرثوة السيادية يف العامل

املصدرIbid. :

الشكل ()3
مساهمة الصندوق السيادي من الناتج املحيل اإلجاميل ()2019

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىل:
;World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020, Washington DC, accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/39Yqzku
""Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets.
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من هذا املنطلق ،ونظ ًرا إىل املساهمة العالية للقطاع النفطي يف االقتصاد الخليجي ،وما ترتب عليه من تعزيز
استثامرات صناديقها السيادية ،فإن دول الخليج تسجل مساهمة مرتفعة لنصيب حجم صناديق الرثوة السيادية،
نسبة إىل الناتج املحيل اإلجاميل عام 2019؛ إذ يصل مجموع أصول الصناديق السيادية الخليجية إىل نحو  385.6يف
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل لبلدان الخليج ،وهو ما يعترب من األعىل عامل ًيا .تتصدر الكويت أعىل مساهمة لتلك
علم بأن تلك النسب تتغري مع التغري يف أسعار
الصناديق بنحو  386يف املئة ،وأدناها سلطنة عامن بنحو  43يف املئةً ،
النفط ،وما يصاحبه من تراجع يف اإليرادات النفطية ،من جانب ،والناتج املحيل اإلجاميل ،من جانب آخر.
أساسا بحركة
ُيظهر الشكل ( )4بجالء أن مساهمة العوائد النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل لدول الخليج ترتبط ً
إنتاجا للنفط ،وأن ارتفاع سعر
متوسط سعر النفط لجميع الدول الخليجية ،باستثناء البحرين ،كونها أقل دول الخليج ً
النفط ينعكس إيجاب ًيا عىل زيادة العائدات النفطية .أما تراجع سعره ،فله تأثري سلبي يف هذه العائدات ،مبا يؤدي
إىل خلق صدمات اقتصادية ،مع تقلب العوائد الحكومية ومعدالت النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل .لقد تراكمت
منذ بداية القرن الحادي والعرشين األصول السيادية إىل أعىل املستويات ،يف خالل أوقات استثنائية تاريخية من
ً
ضغوطا عىل استدامة
ارتفاع أسعار النفط ،إال أن انكشاف الدول الخليجية عىل املورد النفطي انكشا ًفا كب ًريا قد خلق
صناديق الرثوة السيادية ،ال سيام يف األوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط.
الشكل ()4
مساهمة العوائد النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل

املصدرIbid. :

 .1التقلبات يف معدل النمو االقتصادي

يف هذا السياق طرأت تشوهات عىل اقتصادات دول الخليج؛ من جراء تقلبات العوائد النفطية ،وظهور تقلبات
دورية يف معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل .ويبني الشكل ( )5تقلبات معدالت منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي
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العدد | 2

آذار /مارس 2021
 تاسارد

مقاسا بقيمة االنحراف املعياري  Standard Deviationونجدها مرتفعة يف خالل الفرتة 2019-1970؛
لدول الخليجً ،
إذ سجلت السعودية أعىل درجة انحراف ملعدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ،بعد لبنان ،بنحو  11.92نقطة،
كذلك سجلت الكويت وقطر واإلمارات وعامن درجات انحراف أعىل من متوسط درجة انحراف منطقة الرشق
األوسط وشاميل أفريقيا .وهذه النتيجة ،يف حد ذاتها ،كفيلة بفهم درجة االنكشاف العالية القتصادات دول الخليج
عىل تقلبات أسعار النفط ،وكيف أنها تؤثر بالتبعية يف تنفيذ أي سياسة ،أو قرار ،تُعنى باإلصالحات االقتصادية
واملالية ،سواء بتأجيلها أو تعديلها أو إلغائها(((.
الشكل ()5
التقلبات يف معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي ()2019-1970

املصدر :حساب أجراه الباحث استنادًا إىل بيانات معدالت النمو التي أصدرها البنك الدويل.

 .2تدفقات االستثامر األجنبي املبارش

إن نجاح الصناديق السيادية ال يتمثل ،فحسب ،يف تحقيق العوائد املالية ،وتراكم أصوله االستثامرية ،بوصفها
احتياطيات مستقبلية لألجيال القادمة ،وإمنا يكمن أيضً ا يف تحقيق دورها األساس الذي ُح ّدد عند إنشائها ،ويتمثل
يف إمناء اقتصادات الدول املالكة لها وتنويعها .لذلك ،فإن عدم مامرسة هذا الدور يعيق تحقق هدف الصناديق
السيادية يف حامية االقتصاد املحيل من تقلبات العوائد النفطية ،إضافة إىل أن تنويع أوجه نشاط االقتصاد املحيل
واستدامتها ،بعي ًدا من النفط ،وتحجيم االنكشاف عىل عجز املوازنة العامة ،وتحقيق االستقرار االقتصادي بالتوسع يف
أوجه النشاط غري النفطية ،ما هي إال متطلبات تعكس مدى نجاح تلك الصناديق السيادية(.((1
 9سفيان بو زيد" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف ترشيد اإليرادات النفطية" ،مجلة البحوث السياسية واإلدارية ،مج  ،3العدد  ،)2016( 4ص .69
 10دور صناديق الرثوة السيادية يف االقتصاد العاملي :صندوق مرص السيادي بني دوافع التأسيس واألهداف (القاهرة :مركز مرص للدراسات االقتصادية
واالسرتاتيجية ،)2019 ،ص .7
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ويبني تحليل التطور التاريخي لصايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش Foreign Direct Investment- Net inflow
يف دول الخليج ،كام يف الشكل ( )6املستويات املتدنية لحجم تلك التدفقات ،خالل فرتة الثامنينيات والتسعينيات من
القرن املنرصم ،لجميع دول الخليج .بيد أن تلك الدول أدركت أهمية استثامرات املستثمر األجنبي محل ًيا يف بداية
األلفية ،من خالل تقليل القيود ،وتبسيط اإلجراءات الكفيلة باستقطاب املستثمرين األجانب؛ من أجل تنويع االقتصاد
ً
ملحوظا يف كل من اإلمارات والسعودية وقطر .لكن
انعكاسا
املحيل ،وهذا انعكس إيجاب ًيا عىل ارتفاع صايف التدفقات
ً
رسعان ما تراجعت تلك التدفقات بعد األزمة املالية العاملية ،عام  ،2008إىل مستويات متدنية .والتصور العام لحركة
تلك التدفقات يف دول املجلس ال يعكس إطال ًقا اهتامم الحكومات بتنويع اقتصاداتها بعي ًدا من املورد النفطي ،عىل
الرغم من تراكم األصول السيادية التي قد تسهم يف تنويع الناتج املحيل ،ويف تطوير أوجه نشاط اقتصادي أخرى.
الشكل ()6
االستثامر األجنبي املبارش -صايف التدفقات (مليار دوالر أمرييك)
55
45
35
25
15
10
5

املصدر.World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020 :

 .3قياس درجة البريوقراطية

إن إحدى الطرق للتعرف إىل أداء املؤسسات يف الدول تكون من خالل قياس درجة البريوقراطية ،Bureaucracy Quality
أو ما يسمى بسيادة اإلجراءات اإلدارية والقانونية ،فإلنشاء الصناديق السيادية أهداف اقتصادية واستثامرية
وأيضً ا سياسية يسعى لتحقيقها ،يف حني أن ّ
تفش البريوقراطية ،ومن ثم تراجع االستثامرات األجنبية املبارشة التي
ً
ضغوطا عىل الحكومات يف ترويج األصول غري املستغلة ،ومن ثم إقناع
تخىش التعامل مع هذه البريوقراطية ،يخلق
املستثمرين باملشاركة يف استثامرات الصناديق السيادية(.((1
11 Robert Kimmitt, "Public Footprints in Private Markets: Sovereign Wealth Funds and the World Economy," Foreign Affairs, vol. 87,
no. 1 (2008), p. 128.
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إن إزالة التعقيدات البريوقراطية واإلدارية ،وتحسني بيئة أداء األعامل يف االقتصاد املحيل ،من شأنهام تعزيز التعامل
مع التنظيم املطلوب يف صناديق الرثوة السيادية ،ويوضح الشكل ( )7أن متوسط معيار جودة اإلجراءات البريوقراطية
لدول العامل ،للفرتة  ،2019-1985يساوي نحو  2.16نقطة؛ إذ سجلت عامن والكويت وقطر أقل من متوسط درجات
ً
متوسطا أعىل من دول العامل .لكن إذا ما قورن
دول العامل ،يف حني سجل كل من اإلمارات والبحرين ،ثم السعودية،
مبتوسط الدول األخرى املالكة للصناديق السيادية ،نجد أن دول الخليج ،عىل الرغم من تفوقها يف حجم الصناديق
السيادية ،أقل جودة من حيث اإلجراءات البريوقراطية ،مقارنة بالدول األخرى املالكة للصناديق السيادية ،كالرنويج
وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ .فرتاجع املعيار يعني عدم وجود تنظيم مؤسيس قادر عىل امتصاص أي
صدمة ،بعي ًدا من الضغوط السياسية التي قد تنتج يف إثر تغيري السياسات والقوانني واللوائح محل ًيا(.((1
الشكل ()7
معيار الجودة للبريوقراطية

املصدر:
Political Risk Services (PRS) Group, "The International Country Risk Guide (ICRG)," accessed on 25/11/2020, at:
https://bit.ly/3rAi2Kk

والخالصة هي أن انكشاف الصناديق السيادية الخليجية ،إىل درجة كبرية ،عىل العائدات النفطية يحيد بها عن
هدفها التأسييس املتمثل يف توفري مورد مايل للدولة ،يقيها الصدمات االقتصادية بعد حقبة النفط .فعىل الرغم من
استمرار عمل تلك الصناديق مدة طويلة ،ميتد بعضها إىل أكرث من خمسني سنة ،وتراكم الخربة املكتسبة من التعامل
يف األسواق ،فإن تقلبات معدالت النمو يف االقتصادات الخليجية تظل هي العليا إقليم ًيا .لكن تلك الدول مل تستطع
تطوير بيئاتها االستثامرية ،ومساعيها الستقطاب االستثامرات املبارشة ،وافتقرت بدرجات متفاوتة إىل هيكل اقتصادي
محيل مالئم ،يؤهلها إىل مرحلة ما بعد النفط.
"12 Jocelyn Grira, Chiraz Labidi & Wael Rouatbi, "Does Political Risk Matter for Sovereign Wealth Funds? International Evidence,
International Review of Financial Analysis (2018), accessed on 25/11/2020, at: https://bit.ly/3rtd02O; Sara Bazoobandi & Alexander
Rhiannon, "GCC Oil Wealth: The Power and the People," in: Sara Bazoobandi (ed.), The New Regional Order in the Middle East,
International Political Economy Series (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020), accessed on 25/11/2020, at: https://bit.ly/3p31id5
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ثالثًا :التحديات القامئة واملستقبلية ملستقبل ثروة دول الخليج
العربية املمثلة يف الصناديق السيادية
بالنظر إىل طبيعة الصناديق السيادية يف دول الخليج العربية ،ميكن تبني ميزات مشرتكة يف ما بينها ،عىل الرغم من اختالف
أحجام أصولها .أول هذه السامت أن الحكومات ،بوصفها مالكة لهذه الصناديق ،لديها امليزة الكربى .لكن متويل الصناديق
يعتمد بدرجة عالية عىل العوائد النفطية .مثة كذلك سامت إدارية بعضها سلبي ،منها أن درجة اإلفصاح عن عمليات
الصناديق ،وأوجه نشاطها االستثامري ،متدنية ج ًدا ،إذا ما قورنت بالصناديق السيادية األخرى يف الصني والرنويج(.((1
وعىل الرغم مام متتاز به الصناديق السيادية يف العامل ،فإن مثة تحديات مستقبلية تواجهها ،مبا فيها الصناديق
السيادية الخليجية .يظهر الشكل ( )8خمسة من التحديات األساسية؛ أولها أن مصدر التمويل األكرب ألوجه نشاط
الصندوق ،وهو عوائد النفط ،يعرضها لتقلبات عندما تضطرب أسعاره ،ومن ثم يعاد توجيه اإليرادات النفطية نحو
املصاريف الجارية ،وتُحجب عن الصناديق .ويتمثل ثاين تلك التحديات يف الشفافية والحوكمة ملامرسة أوجه نشاط
الصندوق ،وهذا ما قد يجعل الغموض حول أوجه نشاطها عائ ًقا يحول دون االستمرار يف النجاح ،ال سيام بوجود
ضغوط عاملية من املنظامت الدولية والدول املتقدمة ،دف ًعا نحو مزيد من الشفافية ألعامل الصناديق ،واإلفصاح
الشكل ()8
التحديات املستقبلية لصناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج العربية

املصدر :من إعداد الباحث.
 13نبيل بو فليح" ،دور صناديق الرثوة السيادية يف متويل اقتصاديات الدول النفطية :الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة الجزائر" ،رسالة دكتوراه ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة الجزائر ،الجزائر ،2011 ،ص .99
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عن ماهية عملها( .((1يشمل التحدي الثالث درجة انكشاف عوائد الصندوق عىل متويل العجز يف املوازنة العامة،
مبا يرتتب عليه تراجع يف احتياطيات الصناديق واستثامراتها ،يف حالة تسييل األصول االستثامرية املرتبطة بأوجه
نشاط الصناديق .أما التحدي الرابع فيتعلق مبستوى االستقرار املايل يف دول الخليج ،ومبدى توافر السيولة الكافية يف
االقتصاد ،وأخ ًريا التحدي املتعلق بقدرة دول الخليج عىل تطوير تنافسية اقتصاداتها ،مبا يرفع من إسهام القطاعات
املختلفة يف االقتصاد والتنمية.
 .1متويل الصناديق السيادية الخليجية

تُع ّد طريقة متويل التدفق املايل للصناديق يف دول الخليج من أهم الوسائل لتحسني عملية إدارة الصندوق ،وتجري
أساسا ،وال تكمن أهميتها يف متويلها من العوائد النفطية ،فحسب ،وإمنا من خالل تعزيز
من خالل العائدات النفطية ً
الصناديق السيادية باالحتياطات املالية الالزمة مبارش ًة من النقد األجنبي ،من دون الدخول يف أخطار أسعار الرصف
والتحويل بني العمالت.
فالتقلبات يف أسواق النفط تؤثر يف حجم استثامر دول الخليج وأمناطه؛ إذ يضع الرتاجع يف أسعار النفط ،عىل األمد
يعجل بتطوير االقتصاد املحيل ،ال سيام بيئة
الطويل أو حتى املتوسط ،الصناديق السيادية أمام تح ٍد كبري ،ما مل ّ
مناح تكفل ً
متويل مستد ًميا للصناديق يف فرتات الركود الناجم عن تراجع أسعار
األعامل واالستثامر والصناعة ،فهي ٍ
النفط .إن االستفادة من األوضاع املواتية ،بوجود تكلفة منخفضه إلنتاج النفط ،وأسعار مرتفعة عند بيعه ،تخلق
فرصا حقيقية لتطوير الصناعات ،وتأخري االستثامر يف تلك الصناعات قد يعني رفع التكلفة يف األمدين املتوسط
ً
والطويل .لكن تتمثل امليزة يف أن العوائد من الصناعات تتحقق عادة يف األمد الطويل.
إن مستقبل متويل الصناديق السيادية مرهون بتطوير اقتصادات دول املجلس وتنويعها ،مبا يكفل تدف ًقا مال ًيا لتمويل
الصناديق يف املستقبل ،يف حال تراجع الفوائض املالية ،أو عدم كفايتها لتمويل املوازنة العامة للدولة.
 .2الشفافية والحوكمة

يقيس مؤرش لينابريغ-مادويل لشفافية الصناديق السيادية  Linaburg-Maduell Transparency Indexملعهد
صندوق الرثوة السيادية ،مدى الشفافية يف عمل الصناديق السيادية وتعامالتها املالية .ويراوح املؤرش بني رقم ( )1وهو
األقل شفافية ،والرقم ( ،)10وهو األعىل شفافية ،كام هو موضح يف الجدول ( )3الخاص بدول الخليج العربية ،وببعض
الصناديق السيادية القيادية املختارةً ،
علم بأن الحد األدىن املقبول لتحقيق الشفافية الالزمة ملامرسة عمل الصناديق
قياسا
السيادية هو الحصول عىل مثاين نقاط يف املؤرش ،كام يشري إليه معهد صندوق الرثوة السيادية .ويقيس املؤرش ً
أدق املبادئ املتعلقة بإنشاء الصندوق ،ومصدر التمويل ،والهيكل التنظيمي مللكية الحكومة بالصندوق ،كذلك يقيس
املؤرش شفافية التقارير السنوية ألوجه نشاط الصندوق ،ومدى وضوح إدارة االسرتاتيجية االستثامرية للصندوق.
Mark Allen & Jaime Caruana, "Sovereign Wealth Funds: A Work Agenda," International Monetary Fund (IMF), (2008).
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الجدول ()3
مؤرش لينابريغ-مادويل لشفافية الصناديق السيادية لعام 2019
الصندوق السيادي

النقاط املتحصل عليها يف مؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية

صندوق التقاعد الرنويجي

10

صندوق التقاعد التشييل

10

صندوق املستقبل األسرتايل

10

صندوق "مبادلة" (مملوك إلمارة أبوظبي)

10

ممتلكات لرشكة ممتلكات القابضة البحرينية

10

صندوق متاسك القابضة السيادي يف هونغ كونغ

8

صندوق االستثامر العام السعودي

7

الهيئة العامة لالستثامر الكويتية

6

صندوق جهاز االستثامر يف أبوظبي

6

جهاز قطر لالستثامر

5

صندوق مؤسسة ديب لالستثامر

5

صندوق االحتياطي العام العامين

4

صندوق عامن االستثامري

4

صندوق االحتياطي العام ملؤسسة النقد السعودي

غري متوافر

املصدر."Top 95 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets" :

يالحظ من الجدول ( )3أن الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج قد حصلت عىل أقل من نقاط الحد األدىن املقبول ،وهو
َ
مثاين نقاط يف مؤرش لينابريغ-مادويل للشفافية ،باستثناء صندوق "مبادلة" اململوك إلمارة أبوظبي ،وصندوق "ممتلكات"
البحريني .وإذا ما قورنت الصناديق الخليجية األخرى بالصناديق السيادية العاملية املامثلة لها يف الحجم ،نجد أن الصناديق
الخليجية جاءت أقل من الشفافية املرصودة يف عمل الصناديق السيادية األخرى التي تتميز بالشفافية والحوكمة العالية،
كالصناديق السيادية يف الرنويج وتشييل وأسرتاليا( .((1إن هذا يف حد ذاته يعزز الحاجة إىل مزيد من الشفافية يف عمل
الصناديق الخليجية؛ إذ إن غياب الشفافية عنها صار سمة مالزمة ،ويضعها يف مرتبة متأخرة عن الصناديق السيادية األخرى
ذات الحجم والتوجهات االستثامرية نفسيهام .تجدر اإلشارة إىل أن األوضاع عام ًة يف أي دولة ،من حيث مستوى الحوكمة
والشفافية ومتانة الترشيعات ،تنعكس بالقدر نفسه عىل مستوى شفافية عمل صناديقها السيادية ،والتعامل مع استثامر
أصولها( .((1يبني الشكل ،)9( عىل سبيل املثال ،تراجع الصناديق الخليجية يف معيار متانة الترشيعات ،منذ بداية األلفية
الثالثة .وهو األمر الذي يعكس التعقيدات يف املجال الترشيعي ،ويف اإلجراءات الخاصة بعمل هذه الصناديق.
 15فرحات عباس ووسيلة سعود" ،حوكمة الصناديق السيادية :دراسة لتجربة كل من الرنويج والجزائر" ،مجلة الباحث االقتصادي ،مج  ،3العدد 4
( ،)2019ص .18
16 Salman Bahoo, Ilan Alon & Andrea Paltrinieri, "Sovereign Wealth Funds: Past, Present and Future," International Review
of Financial Analysis, vol. 67, no. c (2020), p. 9.
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)9( الشكل
معيار متانة الترشيعات

:املصدر
Political Risk Services (PRS), "Group International Country Risk Guide (ICRG)."

)10( الشكل
)2018-1996( مؤرش فاعلية الحكومة يف دول الخليج العربية

:املصدر
World Bank, World Development Indicators (WDI) 2020.
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وعند استخدام مؤرش آخر لقياس الحوكمة ،وهو مؤرش فاعلية الحكومة  Government Effectivenessكام يف
الشكل ( ،)10ويقيس مؤرش الحوكمة من ناحية فاعلية األجهزة الحكومية يف مامرسة أعاملها وسياساتها ،فإن الرتاجع
يف مؤرش فاعلية الحكومة يظهر جل ًيا يف ترتيب البحرين وعامن والكويت ،ونسب ًيا قطر ،يف حني مثة ارتفاع نسبي لكل
من اإلمارات والسعودية(.((1
واستنا ًدا إىل هذه النتائج ،تربز رضورة تدعيم املامرسات املتعلقة بالحوكمة والشفافية للصناديق السيادية ،وهذا
من شأنه ضبط استخدام املوارد الالزمة لعمل الصناديق ،واتخاذ القرارات املالمئة له( ،((1إضافة إىل أنها تسهم يف
رفع مستوى شفافية اإلجراءات املالية ،وتحد من الفساد .إن وجود نظام قانوين لإلفصاح والشفافية يف التعامالت ،ال
سيام املايل منها ،يضمن االنسيابية يف توجيه العائدات النفطية مبارشة إىل الصندوق السيادي ،ويقلل من احتامالت
استغالل تلك األموال من السياسيني والقامئني عىل الصناديق.
 .3درجة االنكشاف عىل املوازنة العامة

نظ ًرا إىل االرتباط الوثيق بني الصناديق السيادية الخليجية ،ومصدر متويلها املتمثل يف العائدات النفطية ،وكون
أساسا ،فإن تراجع أسعار النفط يف األمدين املتوسط والطويل ال ميثّل
االقتصادات الخليجية متثل اقتصادات نفطية ً
عبئًا عىل متويل تلك الصناديق فحسب ،وإمنا عىل املوازنات العامة لهذه الدول أيضً ا ،ويرجح احتامل السحب من
احتياطيات الصناديق ،وتسييل أصولها االستثامرية ،ال سيام مع تسجيل عجز متواصل يف املوازنة العامة.
إن تفاقم عجز املوازنات العامة يف دول الخليج يؤثر ،بحدة ،يف دميومة املوارد املالية واستقرارها ،ويصبح األمر أشد
خطورة يف ظل تأجيل اسرتاتيجيات تنويع مصادر الدخل القتصاداتها ،وحاميتها من أخطار تقلبات أسواق النفط.
وعىل هذا األساس ،فإن معيار توازن املوازنة العامة ،كام يوضحه الشكل ( ،)11يقيس درجة األخطار املرتبطة بتوازن
املوازنة العامة لدول الخليج .ويبني الشكل أن ارتفاع معيار توازن املوازنة العامة يعكس االنخفاض يف األخطار
املتعلقة بالتوازن يف املوازنة العامة .أما انخفاض املعيار فيشري إىل ارتفاع يف األخطار املتعلقة بتوازن املوازنة العامة.
وكام هو موضح ،فإن دول الخليج تعاين تقلبات عالية يف معيار توازن املوازنة العامة ،ال سيام يف دولتي اإلمارات
والسعودية ،وبدرجة أقل نسب ًيا قطر وعامن والكويت .يف حني تشهد البحرين تقل ًبا أقل يف معيار توازن املوازنة
العامة ،فقد حصلت يف هذا املعيار عىل أقل التقديرات ،مبا يشري إىل وجود أخطار أشد تتصل بتوازن املوازنة العامة.
كام يالحظ أن متوسط سعر النفط هو الذي يتحكم يف تقلبات األخطار املتعلقة بتوازن املوازنة العامة؛ ومثة ارتباط
ج ّ
يل بني انخفاض أسعار النفط وارتفاع درجة األخطار .ميثل هذا االنكشاف ،من جهته ،تحد ًيا حقيق ًيا لعمل الصناديق
السيادية يف دول الخليج ،وقد يشجع السلوك الحكومي للسحب من الصندوق لتحقيق التوازن يف املوازنة العامة،
ورمبا يصل األمر إىل تسييل جزء من األصول االستثامرية يف الصندوق؛ لتغطية أوجه العجز املتوقعة.
 17هناك مؤرشات أخرى تقيس الحوكمة ،يصدرها البنك الدويل ،ومنهاّ :
مؤش التعبري واملساءلة  ،Voice & Accountabilityومؤرش االستقرار
السيايس  ،Political Stabilityومؤرش نوعية األنظمة والقوانني  ،Regulatory Qualityومؤرش حكم القانون  ،Rule of Lawومؤرش ضبط الفساد
.Control of Corruption
 18دليلة بن عامرة" ،حوكمة صناديق الرثوة السيادية واجهة لحوكمة الحكومات :دراسة مقارنة ملجموعة من صناديق الرثوة السيادية" ،مجلة العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،مج  ،11العدد  ،)2017( 2ص .93
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الشكل ()11
معيار توازن املوازنة العامة يف دول الخليج العربية ()2019-2000

املصدر.Political Risk Services (PRS) Group :

الشكل ()12
مؤرش السيولة الدولية يف دول الخليج العربية ()2019-2000

املصدرIbid. :
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 .4االستقرار املايل واالقتصادي

إن خلق قاعدة إنتاجية متنوعة يف االقتصادات الخليجية من شأنه تطوير عملية تنويع املحافظ االستثامرية ،مبا
فيها الصناديق السيادية( .((1ونظر ًيا ،فإن تراكم احتياطيات النقد األجنبي املتحصلة من عائدات الصادرات النفطية
يخلق سيولة كافية لتمويل الصناديق السيادية ،ومامرسة أوجه نشاطها .بيد أن التحول يف نشاط الصناديق السيادية
االستثامري ،من الدوالر األمرييك إىل العمالت األجنبية األخرى ،إضافة إىل إعادة التوزيع االسرتاتيجي لألصول ،كرشاء
أسهم رشكات أجنبية غري مدعومة بالدوالر األمرييك ،أو رشاء سندات حكومية أخرى مس ّعرة بعمالت أجنبية ،بخالف
الدوالر األمرييك ،قد يؤدي إىل االنكشاف عىل أخطار متعلقة بسعر الرصف( ،((2وعادة ما يرتبط هذا الخطر بأخطار
مامثلة يف حجم السيولة الكيل يف الدولة.
من هذا املنطلق ،فإن مؤرش األخطار املتعلق بالسيولة موضح يف الشكل ()12؛ إذ إن ارتفاع املؤرش يعكس أخطا ًرا
قليلة تتعلق بالسيولة ،يف حني أن تراجع املؤرش يعكس االرتفاع يف تلك األخطار.
ً
ملحوظا يف األخطار املرتبطة بالسيولة؛
ومن خالل النظر يف أداء مؤرش السيولة الدولية لدول الخليج ،نجد ارتفا ًعا
فمؤرش السيولة الدولية أخذ يف الرتاجع منذ عام  ،2015لجميع دول الخليج ،ومنذ عام  2010للبحرين ،ويعزى ذلك
إىل الرتاجعات الحادة ألسعار النفط خالل تلك الفرتة .وإذا ما استمر هذا االرتفاع يف درجة األخطار املرتبطة بالسيولة،
فإن ذلك سيهدد االستقرار املايل واالقتصادي لدول الخليج ،ومن ثم سيح ّد من مامرسة أوجه نشاط الصناديق السيادية.
 .5تنافسية االقتصاد املحيل

يعترب كل صندوق سيادي فري ًدا من نوعه ،من حيث املحفظة االستثامرية التي يديرها واسرتاتيجياتها وأهدافها ،ولكن
يتمثل الغرض األساس لكثري من الصناديق يف املحافظة عىل املوارد املالية الالزمة الستدامتها يف األمد الطويل لألجيال
القادمة .بيد أن تحقيق االستقرار االقتصادي يعترب هد ًفا ضمن ًيا تسعى الصناديق السيادية لتحقيقه يف األمدين
القصري واملتوسط( .((2وال شك يف أن الصناديق السيادية تؤدي دو ًرا محور ًيا يف تحقيق االستقرار االقتصادي للدول
املالكة لها .بيد أن استثامر تلك الصناديق ،مبا يحقق األهداف املرجوة ،مرتبط بدرجة عالية برفع مستوى القدرات
التنافسية لتلك االقتصادات ،من خالل الرتكيز عىل بيئة األعامل ،ورأس املال البرشي ،واألسواق ،وأخ ًريا منظومة بيئة
االبتكار .وقد اختري بعض املؤرشات التي تقيس تلك العوامل األربعة ،ذلك من خالل استخدام مؤرشات التنافسية
الصادرة من منتدى االقتصاد العاملي ،ومقره جنيف ،وتستخدم لتقييم مستوى اإلنتاجية يف االقتصاد .فتنافسية بيئة
األعامل تقاس من خالل مؤرش املؤسسات ،ورأس املال البرشي يقاس باستخدام مؤرش املهارات ،أما تنافسية األسواق
فيقيسها مؤرش النظام املايل ،وأخ ًريا تقاس منظومة بيئة االبتكار باستخدام مؤرش دينامية األعامل .ويبني الجدول ()4
ُ 19ينظر :بو زيد.
20 Adrian Blundell-Wignall, Yu-Wei Hu & Juan Yermo, "Sovereign Wealth and Pension Fund Issues," OECD Working Papers on
Insurance and Private Pensions, no. 14 (January 2008), p. 4.
21 Yael Selfin, Richard Snook & Himani Gupta, The Impact of Sovereign Wealth Funds on Economic Success (London: Price
waterhouse Coopers, 2011), p. 4.
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ترتيب تلك املؤرشات لعينة من الدول املالكة للصناديق السيادية القيادية عامل ًيا ،وتضم دول الخليج وبعض ماليك
أكرب الصناديق السيادية ً
حجم ،مثل سنغافورة وهونغ كونغ والرنويج وكوريا الجنوبية ،وتشييل.
الجدول ()4
الرتتيب العاملي ملؤرشات التنافسية لعام 2019
الدولة

مؤرش املؤسسات

مؤرش املهارات

مؤرش النظام املايل

مؤرش دينامية األعامل

سنغافورة

2

19

2

14

هونغ كونغ

5

20

1

15

الرنويج

8

6

20

11

اإلمارات

15

39

31

31

كوريا الجنوبية

26

27

18

25

تشييل

32

47

21

47

قطر

35

40

22

39

السعودية

37

25

38

109

البحرين

38

52

37

48

عامن

39

38

59

56

الكويت

57

77

34

94

املصدر:
Global Competitiveness Report 2019: How to end a Lost Decade of Productivity Growth, World Economic Forum, 8/10/2019,
accessed on 6/11/2020, at: http://bit.ly/3bsSBW5

من خالل الجدول ( )4ميكن استخالص بعض النتائج األساسية املتعلقة بتنافسية صناديق دول الخليج ،مقارنة بتنافسية
الدول األخرى املالكة للصناديق السيادية؛ فمؤرش املؤسسات يعكس جودة األداء املؤسيس يف الدول املعنية بسهولة
ً
مستقبل نحو تطبيق واضح وسلس للسياسات والخطط العامة
التفاعل بني الوحدات االقتصادية يف املجتمع ،وتوجهها
يف االقتصاد ،ويظهر جل ًيا يف الجدول تف ّوق مجموعة الدول األخرى عىل دول الخليج؛ إذ إن دول الخليج مجتمع ًة
جاءت يف مراكز متأخرة ضمن هذه العينة ،باستثناء اإلمارات .أما ما يخص مؤرش املهارات ،ويقيس جودة وكفاية
مهارات األفراد يف املجتمع التي من شأنها رفع إنتاجية العاملة يف االقتصاد ،وتحقيق مزيد من النمو ،فنجد أن دول
الخليج جاءت يف مراكز متأخرة نسب ًيا ،مقارنة بدول العينة .وبالنسبة إىل مؤرش النظام املايل الذي يقيس كفاية
األنظمة املالية ،وهي الكفيلة برفع مستوى اإلنتاج يف االقتصاد ،فإن دول الخليج عامة قد سجلت مراكز متقدمة.
لكنها تظل أقل من املسجل لدى دول العينة من ماليك الصناديق السيادية القيادية .أما مؤرش دينامية األعامل،
ويتعلق بتنظيم دخول الرشكات إىل األسواق ،وتنظيمها وقدرتها عىل مامرسة األعامل مبا يرفع كفاية االقتصاد ،فإن
دول املجلس قد جاءت يف مراكز متأخرة ،وبفارق كبري عن أداء دول العينة من ماليك الصناديق السيادية القيادية.
ويف العموم ،فإن األداء الجيد لدول الخليج يف مؤرش النظام املايل ،والجيد نسب ًيا يف مؤرش املؤسسات ،ما زال يحد
منه تراجع مؤرشات رأس املال البرشي؛ ويتطلب عمليات تحسني تنافسية االقتصادات الخليجية يف التنمية البرشية،
28
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وتحسني بيئة االبتكار ونظمه .من الرضوري أن تعمل الحكومات لتدريب العاملة وتطويرها ،وتحسني املهارات
املكتسبة للخريجني ،وإجراء إصالحات ترشيعية ومؤسسية واسعة ،تضمن خلق بيئة أعامل مشجعة ،فحاجة دول
الخليج إىل إيجاد أصول حقيقية بديلة للمورد النفطي رضورية؛ لتعويض الرتاجع املتوقع يف الدخل القومي ،ولكن
هذا يتطلب إيجاد اقتصاد تنافيس قادر عىل زيادة تحسني رفاهية األفراد ،واملحافظة عىل معدالت منو متوازنة ،قادرة
عىل خلق فرص العمل ،واستقرار املستوى العام لألسعار.

الخامتة :نتائج وتوصيات
تثري محدودية املعرفة بأمناط حوكمة الصناديق السيادية الخليجية ،وبأهدافها االستثامرية ،وبتوزيع أصولها ،قلق
املستثمرين واملنظامت الدولية( ،((2فالدور املفرتض أن تؤديه صناديق الرثوة السيادية يف دول الخليج لحامية االقتصاد
أحادي الجانب ،واملتمثل يف زيادة األصول االستثامرية للصناديق ،مبا يعزز االحتياطيات ،ويراكم عوائد مستقبلية
ملصلحة األجيال املقبلة يف مرحلة بعد نضوب النفط ،ما زال أحد الجوانب اإليجابية لعمل الصندوق .لكن يكمن
الجانب اآلخر يف حامية االقتصاد الوطني ،عرب تنويع االقتصادات باألساس ،وهذا ما مل يتحقق يف دول الخليج مبا يكفي.
إن طبيعة االسرتاتيجية االستثامرية للصناديق السيادية ،كام هي حال دول الخليج ،تجعلها غري جادة يف تحقيق
األهداف اإلمنائية يف البلدان املستضيفة الستثامراتهاً ،
فضل عن أن تلك الصناديق ال متارس قراراتها االستثامرية
بحسب املسوغات التنموية ،وإمنا متارسها بحسب رؤية استثامرية ،تحددها اعتبارات اقتصادية وسياسية؛ بح ًثا عن
عوائد مالية تساهم يف تنويع اقتصاديات تلك الدول( ،((2إال أن تدفقات تلك االستثامرات قد تكون وسيلة تدعم
عملية التنمية يف البالد ،من خالل خلق مزيد من فرص العمل ،وتوفري رأس املال املطلوب؛ للنهوض بالبنية التحتية،
وتوفري التمويل طويل األجل الالزم لتأسيس صناعات متنوعة .من هنا ميكن للصناديق السيادية أن تقدم إضافات
مبارشة إىل التنمية يف الدول املالكة لها(.((2
إن ما مييز حالة دول الخليج من غريها من دول العامل أن لديها تر ً
اكم من املامرسات والخربة العميقة يف التعامل
ً
تأهيل أفضل لتحسني عمل أوجه نشاط الصناديق وتطويره .لكن
مع الصناديق السيادية ،وهذا يجعلها مؤهلة
معظم تلك الصناديق الخليجية تشرتك يف قيود تحديد أولوياتها يف اسرتاتيجيتها االستثامرية ،فال توجد معايري واضحة
لالستثامر ،سواء بحسب القطاع أم بحسب الدولةً ،
فضل عن أن مدى ارتباط الدول املستضيفة الستثامرات الصناديق
يف االقتصاد املحيل غري مدروس دراسة كافية .إضافة إىل ذلك ليس هناك استهداف معلن ملعدل أخطار محدد عند
االستثامر ،وهذه االعتبارات جمي ًعا تجعل اسرتاتيجية االستثامر التي تنتهجها صناديق دول الخليج اسرتاتيجية غري
واضحة املعامل .وعىل الرغم من وجود تعاون بني كبار ماليك الصناديق السيادية وصناديق دول الخليج السيادية،
من خالل االستثامرات املشرتكة ،فإن التعاون الفني وتبادل الخربات يعد محدو ًدا يف هذا الخصوص ،فالحاجة إىل
22 Jean‐François Seznec, "The Gulf Sovereign Wealth Funds: Myths and Reality," Middle East Policy, vol. 15, no. 2 (2008), p. 100.
 23سعدون حامدي" ،النفط والتنمية يف الفكر االقتصادي العريب :كيف طرحت قضية دور النفط يف التنمية يف الفكر االقتصادي العريب؟" ،مجلة املستقبل
العريب ،العدد  ،)2010( 380ص .5
24 Javier Santiso, "Sovereign Development Funds: Key Financial Actors of the Shifting Wealth of Nations," Revue d'Économie
Financière, Programme National Persée, vol. 9, no. 1 (2009), p. 304.
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ً
ملحوظا يف اآلونة األخرية ،توجب تبادل الخربات
تنظيم إدارة الصناديق السيادية ،يف ظل تزايد أعدادها تزاي ًدا
والتعلم من املامرسات ،وكيفية االستفادة من العوائد؛ لتحقيق هدف تنويع االقتصادات املحلية يف دول الخليج.
فعىل سبيل املثال ،نجد تعاونًا بني الصناديق السيادية يف الرنويج والواليات املتحدة األمريكية ،يف ما يتعلق بتبادل
الخربات التكنولوجية لعمل الصناديق .وهناك تعاون بني صندوق أالسكا السيادي وجمهورية ساو تومي وبرينسيب
الدميقراطية  São Tomé and Príncipeأيضً ا ،وساعدت الرنويج جمهورية تيمور الرشقية يف تطوير صندوقها
السيادي؛ لتستخدم نظا ًما يدير عوائد النفط يف الصندوق السيادي(.((2
يع ّد خضوع االستثامرات للتوجهات السياسية أبرز املخاوف التي تعرقل استثامرات الصناديق السيادية ،ال سيام
الخليجية منها .وتزداد هذه املخاوف يف ضوء حجب الشفافية عن أوجه نشاط تلك الصناديق ،عىل نحو يخلق مناخً ا
من عدم الثقة ،ويعيق حرية توجيه تلك االستثامرات الضخمة ،سواء يف الدول الصناعية أم يف األسواق الناشئة .ويؤثر
هذا الوضع يف تدفق رؤوس األموال بين ًيا ،ومن ثم يؤثر يف صايف امليزان الجاري لتلك الدول.
واستنا ًدا إىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،نوجز التوصيات يف النقاط اآلتية:
1.التعجيل بإصالحات سياسية واقتصادية يف دول الخليج رضورة ملحة ،فهذه اإلصالحات تخلق بيئة مالمئة
لتشجيع القطاعات غري النفطية ،وتدفع نحو مزيد من االنفتاح االقتصادي ،وجذب االستثامرات.
2.ال تتحقق اإلصالحات إال من خالل إرادة حكومية جادة ،تستطيع استيعاب تكلفتها السياسية واالجتامعية،
عىل حد سواء( .((2وقد تكون إحدى الطرق املؤدية إليها خصخصة القطاعات غري املنتجة ،بعد تطويرها
ورفع كفاية إنتاجها .وتسهم يف هذا االتجاه أعامل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،بع ّدها إحدى
الطرق املهمة لرفع مستوى االقتصاد ،والتخلص من بعض املامرسات السلبية لكال القطاعني؛ يف سبيل تنفيذ
املرشوعات املطلوبة .بيد أن تنفيذ جذب القطاع الخاص إىل بيئة اإلصالحات يقتيض تحديث املنظومات
الترشيعية ،وتعديل القوانني ،وتعزيز الشفافية والحوكمة .وهذا سينعكس إيجاب ًيا عىل أداء الصناديق
السيادية الخليجية ،وعىل طريقة عملها ،ويقلل االنعكاسات السلبية عىل التدفقات املالية للصناديق.
3.ال تقاس الجدوى االقتصادية للصناديق السيادية من خالل العوائد املالية املتحصلة وحدها ،وإمنا من خالل
تحقيق أهداف إنشائها أيضً ا ،ومن تلك األهداف تنويع مصادر الدخل .إن هذا األمر يتطلب النظر العميق
من حكومات الخليج؛ لكيال يقع التأخري يف تطبيق اإلصالحات االقتصادية التي من املفرتض أن تخلق راف ًدا
استثامر ًيا ً
بديل من النفط داخل االقتصاد املحيل.
4.إن تبني الحكومات الخليجية سياسات تعزز الكفاية للنهوض برأس املال البرشي ،ومامرسة األعامل ،من
شأنه رفع مستوى القدرة التنافسية؛ يف سبيل رفع مستوى رفاهية الفرد ،وتحقيق منو مستدام لالقتصاد
الوطني .من الرضوري االهتامم مبتطلبات التنمية ،من تعليم وصحة وبنية تحتية ،وتطوير استخدام الوسائل
أساسا.
التكنولوجية الحديثة؛ الستيعابها يف مجال التعليم والتدريب ً
25 Alastair McKechnie, Managing Natural Resource Revenues: The Timor-Leste Petroleum Fund (London: Overseas Development
Institute, 2013), p. 2.
26 Karen Young, "Sovereign Risk: Gulf Sovereign Wealth Funds as Engines of Growth and Political Resource," British Journal of
Middle Eastern Studies, vol. 47, no. 1 (2020), p. 103.

30

صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج العربية بني االستدامة والتحديات املستمرة

5.إن نظام توزيع الرثوة الحايل يف الخليج ال يعترب ذا كفاية عالية ،عىل الرغم من قدرة بعض بلدان
الخليج عىل تح ّمله ،وتبقى مقتضيات االستدامة التي تحافظ عىل مستوى الرفاهية املطلوبة تحد ًيا
حقيق ًيا لدول الخليج(.((2
6.يجب أن يكون مسار املالية العامة متناس ًقا مع االسرتاتيجية االستثامرية للصناديق السيادية ،ال سيام من
خالل املوازنة العامة( ،((2فرتاجع أسعار النفط فرتات طويلة ،وتكرار عجز املوازنة العامة ،يدفعان إىل خيار
السحب من موارد الصندوق؛ لتمويل العجز .ويفيض هذا إىل ابتعاد الصناديق عن هدف تحقيق االستقرار
املايل واالقتصادي ،وهو الذي ميثل الغرض من إنشائها يف األصلُ .يعد متويل عجز امليزانية ،باالعتامد عىل
ثروات الصناديق السيادية ،من سلبيات إدارة املوارد االقتصادية( ،((2وال بد ملقاومته من أطر قانونية تحمي
هذه الصناديق ،وقواعد تعزز استقالليتها عن الضغوط والسيطرة السياسية(.((3
7.مثة حاجة إىل تعديل الهياكل التنظيمية للصناديق القامئة ،مبا يتامىش مع مستجدات التعامالت املالية يف
العامل ،واستنباط الهياكل التنظيمية والوظيفية ،استقا ًء من خربة الصناديق السيادية الناجحة .ومثة رضورة
لتب ّني طرق مرنة لضبط السحوبات من الصناديق السيادية ،يف حالة عجز املوازنات ،من خالل قانون واضح،
تُرسم حدوده ،ويحدد سقفه ،وليس بحسب أهواء أصحاب القرار يف الدولة وضغوطهم.
8.تجدر االستفادة من التجارب الناجحة يف التعامل مع الصناديق السيادية ،كالصندوق الرنويجي عىل
سبيل املثال ،فالتعاون وتبادل الخربات مع تلك الصناديق من املمكن االستفادة منه ،ال سيام يف األحوال
اجع حاد يف أسعار النفط ،وظهور عجز مرتفع يف امليزانية
الراهنة التي متر بها دول املجلس ،يف ظل تر ٍ
العامة لتلك الدول.

27 Steffen Hertog, "Reforming Wealth Distribution in Kuwait: Estimating Costs and Impacts," LSE Middle East Centre Paper Series,
vol. 5, no. 28 (2020), p. 31.
 28املنيف ،ص .9
 29مصطفى جاب الله" ،العالقة بني عجز املوازنة العامة وإيرادات الصناديق السيادية :دراسة قياسية باستخدام مناذج  Ardlواختبار الحدود  -حالة
الجزائر" ،مجلة دراسات اقتصادية ،مج  ،5العدد  ،)2007( 14ص .80
30 Raj Aggarwal & John W. Goodell, "Sovereign Wealth Fund Governance and National Culture," International Business Review,
vol. 27, no. 1 (2018), p. 83.
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واقع رأس املال االجتامعي ومحدداته يف الوطن العريب
Social Capital and its Determinants in the Arab Region

 وتطبق النظريات التي،تركز أدبيات كثرية تدرس محددات رأس املال االجتامعي عىل املجتمعات الغربية
 قليلةٌ هي الدراسات التي حاولت البحث يف محددات رأس املال، ولهذا.تناسب واقع هذه املجتمعات
سد هذا
 تستهدف هذه الدراسة،ثم
ّ
ّ  ومن.االجتامعي يف واقع مختلف يشمل األنظمة غري الدميقراطية
النقص عرب دراسة هذه املحددات يف األنظمة العربية من خالل استخدام بيانات املؤرش العريب الصادر عن
 وقد انتهت إىل عدة نتائج أهمها أن.املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات وتطبيق التحليل اللوجستي
املحددات التي تؤثر يف رأس املال االجتامعي هي الثقة السياسية املعربة عن تقييم املستجيبني لألداء
 وتدعم نتائج هذه الدراسة ما توصلت إليه دراسات سابقة. والدخل، والفئة العمرية، واللغة،املؤسيس
مفادها أن مستويات الثقة العامة املنخفضة قد تعزز ظهور كتلة تدعم إقامة الدميقراطية داخل املجتمعات
. وتؤكد رضورة البحث يف فهم كيفية تأثري املحددات املؤثرة يف الثقة العامة وتفاعلها،العربية
 الربيع، املؤرش العريب، أداء املؤسسات العامة، الثقة العامة، رأس املال االجتامعي:كلامت مفتاحية

. التحول الدميقراطي،العريب

The literature on the determinants of social capital on Western societies focuses on theories that fit
their realities. There are few studies that investigate the determinants of social capital in different
environments, including in non-democratic regimes. This study aims to fill this gap by studying
these determinants in Arab countries. This study employs a Logit Model and uses the Arab Opinion
Index data published by the Arab Center for Research and Policy Studies. The study makes several
conclusions, the most important of which are that the determinants affecting social capital are
political confidence (expressed through respondents' assessment of institutional performance),
language, age group, and income. The results of this study reinforced the results of previous work that
found that low levels of public confidence may promote the emergence of a democracy-supporting
bloc within Arab societies. However, there is a need to better understand how determinants interact
with and impact public confidence.
Keywords: Social Capital, Public Trust, Performance of Public Institutions, Arab Index, Arab Spring,
Democratic Transition.
 حاصل عىل شهادة املاجستري يف، وبخاصة قضايا التعليم والبطالة والعدالة االجتامعية،باحث مهتم بقضايا التنمية يف الوطن العريب
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مقدمة
تُعد دراسة القضايا املتعلقة برأس املال االجتامعي ملهمة للعديد من الباحثني االقتصاديني يف العقود األخرية ،كام
أشار إىل ذلك كريستيان بيورنسكوف((( .وقد أكد العديد من الباحثني ،ومن أبرزهم روبرت بوتنام((( ،أهمية تراكم
رأس املال االجتامعي يف عملية التحول الدميقراطي ،وتقليل تكلفة التبادل التجاري ،وتحسني األعامل الجمعية،
وحل معضلة "املنتفع مجانًا"((( يف املجتمع .ومع ذلك ،مل تركز ّإل دراسات قليلة عىل البحث يف محددات رأس املال
االجتامعي التي تقاس ،عاد ًة ،بالثقة العامة بالدول غري الدميقراطية ،وخاصة يف املنطقة العربية .ومن الدراسات التي
تناولت هذه املحددات يف الوطن العريب دراسة ألماين جامل استخدمت فيها بيانات لثالث دول عربية((( ،ودراسة نيلز
سبرينغز الذي استخدم بيانات خمس عرشة دولة من الدول العربية يف الفرتة .(((2014-2001
وتطمح هذه الدراسة إىل أن تضيف إىل هذه األدبيات؛ لكونها تحاول البحث يف محددات رأس املال االجتامعي يف
الوطن العريب من خالل مصدر بيانات وفرتة زمنية مختلفة عن سابقاتها ،وهي تشمل اثنتي عرشة دولة عربية خالل
الفرتة  .2017-2015وبالنسبة إىل أدوات جمع املعلومات ،استخدمت هذه الدراسة بيانات املؤرش العريب الصادر عن
املركز العريب .وقد استخدمت الدراسة تحليل منوذج االنحدار اللوجستي  ،Logit Modelمع ضبط مستوى التحليل
يف واقع املحافظات واملديريات مبختلف الدول العربية(((.
تعرض الدراسة يف الجزء األول اإلطار النظري واملفاهيمي ،وأهم األدبيات التي ّأطرت رأس املال االجتامعي ،وكيفية
قياسه ،والقضايا األخالقية فيه .ويهتم الجزء الثاين منها بعرض خلفية وصفية متعلقة بالبيانات املستخدمة يف اإلطار
العريب وأدوات جمع البيانات وتحليلها .يف حني يعرض الجزء الثالث املنهجية وأدوات التحليل املستخدمة لتحقيق
هدف الدراسة ،مع التطرق إىل منوذج التحليل املستخدم .أ ّما القسم الرابع ،فيتناول التحليل وتقديم النتائج ،إضافة
ثم اخ ُتتِمت الدراسة بتقديم أهم النتائج والتوصيات ومناقشتها.
إىل عرض نتائج اختبار متانة النموذج الرئيسّ ،

أول :اإلطار النظري واملفاهيمي
ً
أصبح لرأس املال االجتامعي دور يف تفسري العديد من الظواهر االجتامعية  -االقتصادية التي شغلت اهتامم باحثي
العلوم االجتامعية واالقتصادية خالل العقود األخرية .وقد درس العديد من الباحثني أثر تراكم رأس املال االجتامعي
يف عملية التنمية والتحول الدميقراطي ،وب َّينت دراساتهم أنّ لهذا الرتاكم آثا ًرا إيجابية يف تقليل تكاليف التبادل بني
1
Christian Bjørnskov, "Determinants of Generalized Trust: A Cross-country Comparison," Public Choice, vol. 130, no. 1-2 (2007), pp. 1-21.
2
Robert D. Putnam, Robert Leonardi & Raffaella Nanetti, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton:
Princeton University Press, 1993).
 3معضلة "املنتفع مجانًا" (أو مشكلة "الراكب الحر") هو مصطلح اقتصادي يعرب عن مجموعة األشخاص الذين ينتفعون بخدمة أو سلعة ،من دون دفع
مقابل لها.
4
Amaney Jamal, "When is Social Trust a Desirable Outcome?: Examining Levels of Trust in the Arab World," Comparative Political
Studies, vol. 40, no. 11 (2007), pp. 1328-1349.
5
Niels Spierings, "Social Trust in the Middle East and North Africa: The Context-Dependent Impact of Citizens' Socio-Economic
and Religious Characteristics," European Sociological Review, vol. 35, no. 6 (2019), pp. 894-911.
ُأضيف إىل التحليل متغري يضبط التحليل عىل مستوى املحافظة داخل الدول العربية لضبط أثر العوامل التي ال تتغري عرب الزمن داخل املحافظة
6
الواحدة؛ مثل الثقافة وغريها.
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األفراد ،وزيادة قدرة املجتمع عىل القيام باألعامل الجمعية  ،Collective Actionوالحد من معضلة املنتفع مجانًا،
األمر الذي يدفع املجتمعات نحو املشاركة الفاعلة والداعمة للدميقراطية .وقد عرف بوتنام رأس املال االجتامعي
بأنه "خصائص النظام االجتامعي ،كالثقة والعادات والشبكات االجتامعية ،التي تزيد املجتمع كفاء ًة من خالل
تفعيل األعامل الجمعية"((( .وع ّرف جيمس كوملان رأس املال االجتامعي بأنه "مجموعة من عنارص تشكل جز ًءا من
البنية االجتامعية ،وتتمثل هذه العنارص يف التوقعات (متمثلة يف الثقة بالبيئة االجتامعية املحيطة) ،وقدرة تنقل
املعلومات عرب البنية االجتامعية ،والعادات االجتامعية املرتبطة بالعقوبات"((( .وق ّدم ٌّ
كل من الباح َثني مارك بيننغتون
موس ًعا لرأس املال االجتامعي؛ إذ َ
قال إنه "مستويات الثقة ،ومقدار توسع الشبكات االجتامعية
وإيفون رايدن تعري ًفا َّ
وكثافتها ،ومعرفة العالقات وااللتزامات والتوقعات تجاه تلك العالقات عىل نحو يعزز مبدأ التعامل باملثل ،ويزيد
الوعي باملحيط املحيل ،ويف ّعل استخدام العقوبات ملحاسبة عملية االنتفاع مجانًا"(((.
ويؤكد فرانسيس فوكوياما أن التشارك يف القيم واألعراف ال ينتج رأس املال االجتامعي؛ ألن األعراف من املمكن أن تكون
خاطئة؛ لذلك فإن ما يهم يف رأس املال االجتامعي هو املكونات االجتامعية التي تعزز املشاركة والتعاون بني األفراد(.((1
ويتضح من خالل التعريفات السابقة أنّ هناك مفهو ًما واح ًدا يجري الرتكيز عليه؛ هو أهمية رأس املال االجتامعي يف تفعيل
األعامل الجمعية بني األفراد( ،((1ويتضح كذلك أنّ أحد أهم العنارص التي متثل رأس املال االجتامعي هو الثقة االجتامعية.
وللثقة االجتامعية تعريفات عدة ،لعل أهمها التعريف الذي يفرق بني الثقة العامة  ،Generalized Trustوالثقة
الخاصة  .Interpersonal Trustفالثقة الخاصة تتمثل يف العالقات التفاعلية وج ًها لوجه ،وهي تقام عىل أساس السمعة.
موجهة إىل الغرباء ،وهي تُبنى عىل مشاركة املجتمع مجموعة من القيم التي تضع تصورات
يف حني أن الثقة العامة ّ
(((1
(((1
وتوقعات اعتيادية متعلقة بسلوكيات اعتيادية صادقة ،كام وضّ ح إدوارد بانفيلد وفرانسيس فوكوياما وجاميس
سكوت( .((1وقد استهدف العديد من الباحثني يف دراساتهم الثقة العامة ،باستخدام البيانات املتوافرة من السؤال اآليت:
"بشكل عا ّم ،أتعتقد أن معظم الناس ميكن الوثوق بهم أم يجب أن تكون حذ ًرا ج ًّدا يف التعامل مع الناس؟".
تتوفر هذه البيانات يف العديد من دول العامل التي تُسته َدف من قبل مسح القيم العاملية ،World Values Survey, WVS
أو املسح الخاص بالواليات املتحدة واملسمى املسح االجتامعي العام  .General Social Survey, GSSومع أن مقياس
الثقة هذا قد اس ُتخدِم عىل نحو واسع يف األبحاث ،فإن بعض الباحثني ،ومنهم ستيفان كناك وكينيث نيوتن ،طرحوا بعض
الشكوك يف صالحية استخدام هذا املقياس ،ومل يحددوا "عموم الناس" املقصودين بالثقة ،والظروف التي ميكن أن نطلق
7
Putnam, p. 2.
8
p. 119.James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," American Journal of Sociology, vol. 94 (1988),
9
Mark Pennington & Yvonne Rydin, "Researching Social Capital in Local Environmental Policy Contexts," Policy & Politics, vol.
28, no. 2 (2000), pp. 233-249.
10 Francis Fukuyama, "Social Capital: The Tanner Lectures on Human Values," Brasenose College, Oxford, vol. 12 (1997), pp. 335-484.
 11األعامل الجمعية ،أو املعضلة االجتامعية ،تعرف بأنها الحالة التي يكون فيها تعاون األفراد ذا مردود أعىل من العمل الفردي .ومع ذلك ،تكمن املعضلة
يف تعارض املصالح بني األفراد؛ األمر الذي قد مينع العمل الجامعي.
12 Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (New York: Free Press, 1958).
13 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: Free press, 1995).
14 James Scott, Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (United States of America: Yale
University Press, 2020).
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عليها الثقة بالناس أو عدم الثقة بهم( .((1ومع ذلك ،أكد غاليرس وآخرون ،من خالل إجراء تجربة عىل مقياس الثقة العامة
إزاء مجموعة من خريجي جامعة هارفرد ،وجود اختالف يف مفهوم الثقة  Trustواملوثوقية Trustworthiness؛ فالثقة
تعتمد عىل قرار الفرد يف أن يثق بشخص آخر تحت ظرف معني ويف وقت معني ،يف حني تتمثل املوثوقية يف تو ّقع الفرد
من شخص آخر غريب أن يقوم بالعمل الصحيح بحسب األعراف املوجودة( .((1لذلك ،فإن سؤال الثقة العامة يصلح لقياس
ويعب عن توجه املجتمع نحو تفعيل األعامل الجمعية ،وهذه الدراسة تعتمد
رأس املال االجتامعي عىل صعيد الجامعاتّ ،
عىل مقياس الثقة العامة لدراسة محددات هذه الثقة.
ُيعد كتاب بوتنام من أبرز املراجع التي َّأسست لنظرية رأس املال االجتامعي وأهميته يف عملية التحول الدميقراطي؛
ً
(شامل وجنو ًبا)( .((1فقد وجد أن املؤسسات السياسية اإليطالية يف
من خالل دراسته املناطق املختلفة من إيطاليا
مختلف املناطق تتباين يف أدائها تب ًعا لرأس املال االجتامعي؛ إذ إنّ املناطق الشاملية ذات رأس املال االجتامعي األعىل
لديها أداء مؤسسايت أفضل من نظريتها يف الجنوب التي تفتقر إىل املستوى نفسه من رأس املال االجتامعي .واستخلص
بوتنام أن فكرة التغيري املؤسسايت ستؤثر تدريج ًّيا يف تطوير رأس املال االجتامعي ،وأكد أهمية القوانني والقواعد،
املوجودة من جهة املؤسسات ،يف تراكم رأس املال االجتامعي ،والتحكم يف تفاعل القوى االجتامعية والسياسية
املختلفة .وقد دعم نيوتن هذه النتيجة فأوضح بداي ًة ،من خالل استخدام نظرية املجتمع املدين ،أن العالقة بني الثقة
االجتامعية والثقة السياسية غري واضحة متا ًما من حيث السببية ،إال أنه أكد وجود تأثري من األعىل إىل األدىن يف املستوى
الجمعي من خالل تأثري أداء املؤسسات الفعال يف إنشاء ظروف اجتامعية تعزز مدنية املجتمع ،وترفع مستويات رأس
املال االجتامعي فيه( .((1كذلك ،أكد لويجي قوسو وآخرون ،يف دراسة تلخص األدبيات الخاصة بالثقة االجتامعية ،أن
للمؤسسات غري الرسمية التي أطلقوا عليها "الثقافة" أهمية املؤسسات الرسمية نفسها يف تفسري االزدهار والتنمية،
وأن للثقة العامة دو ًرا أساس ًّيا يف صياغة الثقافة املوجودة يف املجتمع ،وأن القوانني تسهم بفاعلية يف تشكيل الثقافة
االجتامعية( .((1ولهذا ،فإن تأثري املؤسسات يف رفع مستوى الثقة االجتامعية من خالل السياسات العامة أم ٌر أكدته
العديد من الدراسات ،موضحة أن تأثري املؤسسات يف الثقة العامة يتأىت من خالل التعليم وجودة املؤسسات ،كام ّبي
ذلك ّ
كل من ديبا ناريان( ،((2وستيفن كناك وبول زاك( ،((2وأفيناش ديكست( ،((2وكريستيان بيورنسكوف(.((2
15 Stephen Knack, "Trust, Associational Life, and Economic Performance," The Contribution of Human and Social Capital to
"Sustained Economic Growth and well-being (2001), pp. 172-202; Kenneth Newton, "Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy,
International Political Science Review, vol. 22, no. 2 (2001), pp. 201-214.
16 Edward L. Glaeser et al., "Measuring Trust," The Quarterly Journal of Economics, vol. 115, no. 3 (2000), pp. 811-846.
17 Putnam, p. 2.
18 Newton, p. 3.
19 Luigi Guiso, Paola Sapienza & Luigi Zingales, "Corporate Culture, Societal Culture, and Institutions," American Economic Review,
vol. 105, no. 5 (2015), pp. 39-336.
20 Deepa Narayan, Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty (Washington DC: World Bank, 1999).
21 Stephen Knack & Paul J. Zak, "Building Trust: Public Policy, Interpersonal Trust, and Economic Development," Supreme Court
Economic Review, vol. 10 (2003), pp. 91-107.
22 Avinash K. Dixit, Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance (Princeton: Princeton University Press, 2011).
23 Christian Bjørnskov, "How Does Social Trust Affect Economic Growth?" Southern Economic Journal, vol. 78, no. 4 (2012), pp. 1346-1368.
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اعتمدت العديد من الدراسات عىل بيانات مسح القيم العاملية لقياس أثر الثقة العامة يف عملية التنمية وارتباطها
بالتحول الدميقراطي ،وقد استخدمت هذه الدراسات البيانات عىل املستوى الكيل للمقارنة بني الدول وضبط االختالف
فيام بينها .ومن ناحية أخرى ،بحثت بعض الدراسات يف املؤثرات التي تحدد الثقة العامة عىل مستوى األفراد .ومن
أهم هذه الدراسات دراسة ألبريتو ألسينا وإلينا الفرارا التي استخدمت بيانات  GSSالتي تقام يف الواليات املتحدة
عىل مستوى األفراد خالل الفرتة  ،1994-1974من أجل دراسة محددات الثقة االجتامعية ،وخلصت الدراسة إىل
وجود أربعة محددات رئيسة للثقة عىل مستوى األفراد (أحداث مؤملة حدثت مؤخ ًرا للفرد ،االنتامء إىل مجموعة
معرضة للتمييز تاريخ ًيا يف املجتمع كاألقليات ،الفشل االقتصادي للفرد املتمثل يف الدخل والتعليم ،العيش يف مجتمع
غري متجانس عرق ًيا يعاين انعدام مساواة إىل حد بعيد)( .((2وقد اتبع املنهجية نفسها إيدساه سليامن وإبراهيم
إيسيفو ،باستخدام بيانات مسح املقياس األفريقي  Afrobarometerلعام  2012بالنسبة إىل دولة غانا( .((2وقسم
الباحثان الثقة إىل ثالثة أنواع ،هي :الثقة العامة ،والثقة الشخصية ،والثقة باملؤسسات .وباستخدام منوذج  Logitلكل
مقياس من هذه املقاييس ،وجد الباحثان أن النوع االجتامعي والعرق والتدين والتمثيل السيايس ك ّلها عوامل تؤثر
يف الثقة باملؤسسات ،يف حني يؤثر العرق والدين فقط يف الثقة العامة .كام وجدا أنّ لدى املسلمني وسكان املناطق
الشاملية يف غانا مستويات ثقة عامة أكرب من غريهم .وقد دعم عيل أحمد وسوي هون تشواه وآخرون تأثري التدين
واالنتامء الديني يف مستويات الثقة العامة(.((2
مقياسا غري
أما دراسة سريغي غوريف ونيكيتا ملينغوف( ،((2فهي إحدى الدراسات املثرية لالهتامم؛ إذ استخدمت
ً
اعتيادي لحساب رأس املال االجتامعي ،ذلك أنها بحثت يف أثر الحرب والتضخم يف رأس املال االجتامعي ،واستخدمت
تعب عن ترصف اجتامعي إيجايب عىل مستوى املناطق املتأثرة بالنزاع
"غوغل"  Googleللبحث عن كلامت مفتاحية ّ
الرويس  -األوكراين لعام ( 2014من هذه الكلامت :التربع بالدم ،تبني أطفال ،جمعيات خريية)؛ وذلك لالستدالل عىل
التوجه االجتامعي اإليجايب املعرب عن رأس املال االجتامعي .وقد لخص الباحثان املقاييس التي اس ُتخ ِد َمت لحساب
رأس املال االجتامعي ،وأهمها العضوية يف الجمعيات ،والتربع بالدم ،واالشرتاكات يف صحف إخبارية ،وغريها ،ودافعا
عن طريقتهام يف حساب رأس املال االجتامعي بأنها تكشف التفضيالت الحاصلة بالفعلً ،
بدل من االستناد إىل اإلبالغ
عبة عن الحياة الواقعية ،وأنها ليست مجرد تجربة ،وفضّ َل استخدام
الذايت املتمثل يف االستبانة ،و َع ّدا هذه البيانات ُم ّ
هذه البيانات نظ ًرا إىل توافرها بوترية عالية.
ركزت معظم الدراسات التي ُذ ِك َرت ساب ًقا عىل دراسة الثقة االجتامعية بالدول املتقدمة أو الدميقراطية ،والتي لديها
 بطبيعتها  -تركيبة سياسية واجتامعية واقتصادية مختلفة عن الدول النامية وغري الدميقراطية .وركزت دراساتأخرى عىل محددات الثقة االجتامعية باستخدام بيانات كلية عىل مستوى الدول يف مختلف أنحاء العامل .ومع ذلك،
ال توجد ّإل دراسات قليلة ج ًّدا حاولت فهم طبيعة رأس املال االجتامعي يف الدول غري الدميقراطية ،ومحددات الثقة
24 Alberto Alesina & Eliana La Ferrara, "Who Trusts Others?" Journal of Public Economics, vol. 85, no. 2 (2002), pp. 207-234.
25 Iddisah Sulemana & Ibrahim Issifu, "An Empirical Examination of the Determinants of Trust in Ghana," International Journal of
Social Economics, vol. 42, no. 11 (2015), pp. 1005-1023.
26 Ali M. Ahmed, "Are Religious People more Prosocial?: A Quasi‐experimental Study with Madrasah Pupils in a Rural Community
in India," Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 48, no. 2 (2009), pp. 368-374; Swee-Hoon Chuah, Reema Fahoum & Robert
Hoffmann, "Fractionalization and Trust in India: A Field-experiment," Economics Letters, vol. 119, no. 2 (2013), pp. 191-194.
27 Sergei Guriev & Nikita Melnikov, "War, Inflation, and Social Capital," American Economic Review, vol. 106, no. 5 (2016), pp. 35-230.
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االجتامعية وكيفية عملها يف هذه الدول .أما عىل مستوى الوطن العريب ،فهناك دراستان ركزتا عىل دراسة الثقة؛ هام
دراستا سبرينغز( ،((2وجامل(.((2
تعتمد هذه الدراسة عىل منهجية مقاربة للمقاربات املستخدمة يف هاتني الدراستني ،مع مراجعة النتائج ومقارنتها
بنتائج الدراسات السابقة .فقد حاولت جامل ربط وجود مستويات منخفضة للثقة االجتامعية يف ثالثة بلدان
عربية (مرص ،واملغرب ،واألردن) باألداء املؤسسايت الضعيف الناتج من األنظمة غري الدميقراطية التي تحكم هذه
البلدان ،واستخدمت بيانات مسح القيم العاملية  WVSخالل الفرتة  .((3(2006-1972وأكدت الباحثة أن تقييم األداء
املؤسسايت يف األنظمة الدميقراطية وغري الدميقراطية يعمل بالطريقة ذاتها ،ولكن بنتيجة مختلفة .فمن جهة أوىل،
تعب املؤسسات السياسية يف األنظمة الدميقراطية عن مصالح األفراد واهتامماتهم ،وتدافع عنها وتحميها؛ األمر الذي
ّ
يزيد نسبة الثقة االجتامعية ويعزز رأس املال االجتامعي .ومن جهة ثانية ،وهي جهة مقابلة لألوىل ،فإن األنظمة
تعب عن مصالح أفراد املجتمع ،ومع ذلك فإنها تسعى دامئًا الكتساب رشعية
غري الدميقراطية معدومة الرشعية وال ّ
اجتامعية من خالل تقديم امتيازات معينة لبعض الفئات املجتمعية .وبنا ًء عليه ،جادلت الباحثة بأن لدى األشخاص
املستفيدين من هذه االمتيازات مستويات ثقة أعىل باملؤسسات السياسية التي تدافع عن مصالحهم؛ ما يزيد نسبة
ثقتهم العامة .وعىل النقيض من ذلك ،يشعر األشخاص الذين يق ّيمون أداء املؤسسات السياسية عىل أساس أنه
ضعيف بأن هذه املؤسسات ال تحمي مصالحهم؛ ما ُيضعف مستويات الثقة العامة لديهم( .((3وأظهرت نتائج هذه
الدراسة أن للثقة السياسية أث ًرا إيجاب ًّيا يف زيادة الثقة االجتامعية بهذه الدول الثالث ،واستخلصت أن نقص الثقة
العامة يف ظل األنظمة غري الدميقراطية يعني أن األفراد ال مينحون هذه األنظمة الرشعية التي يطلبها ،وهو مؤرش
إيجايب لهذه املجتمعات؛ باعتبارها تساعد عىل بناء كتلة دميقراطية .وقد اعتمدت الباحثة يف هذا التفسري عىل
النموذج املعتمد عىل األداء  Performance-based Modelالذي يوضح أن الثقة السياسية هي إحدى األدوات التي
ُيق ّيم فيها الفرد األداء املؤسسايت .و ُيبنى هذا النموذج عىل عالقة الفرد باملؤسسات لكونها حامية ملصالح األفراد أو
ثم ،يدل تقييم املؤسسات عىل نحو إيجايب عىل أداء هذه املؤسسات الحامي ملصالح املواطنني ،وهو
املواطنني؛ ومن ّ
(((3
ما يعزز الثقة العامة أو الثقة االجتامعية ،ويرفع رأس املال االجتامعي ،كام وضح ّ
كل من فيفان هارت وجاك
نايت( ((3وكلوز أويف( ((3ومارغريت ليفي(.((3
ويذكر ويليام ميشلر وريتشارد روز أن النموذج املبني عىل األداء يختلف عن غريه من النامذج يف تفسري العالقة بني
الثقة السياسية والثقة العامة من حيث التوقيت فقط ،حيث إن هذا النموذج يعتمد عىل نظرة املواطنني إىل األداء
28 Spierings, p. 2.
29 Jamal, p. 2 .
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Vivien Hart, Distrust and Democracy: Political Distrust in Britain and America (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
33 Jack Knight, "Social Norms and the Rule of Law: Fostering Trust in a Socially Diverse Society," in: K.S. Cook (ed.), Trust in Society,
Russell Sage Foundation Series on Trust, vol. 2 (New York: Russell Sage Foundation, 2001), pp. 354–373.
34 Claus Offe, "How Can we Trust our Fellow Citizens," Democracy and Trust, vol. 52 (1999), pp. 42-87.
35 Margaret Levi, "Social and Unsocial Capital: A Review Essay of Robert Putnam's Making Democracy Work," Politics & Society,
vol. 24, no. 1 (1996), pp. 45-55.
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تعب عن اإلجابة عن السؤال" :ماذا ق ّدم يل املجتمع مؤخ ًرا؟"(.((3
املؤسسايت يف الوقت القريب واألحوال املؤقتة ،والتي ّ
لهذا فإن الثقة السياسية ،بحسب هذا النموذج ،غري متجذرة يف التاريخ ،بل إنها تعرب عن التجارب الحديثة.

قدّم سبرينغز دراسة من أهم الدراسات عىل املستوى املراجعة النظرية ،درس فيها محددات الثقة العامة يف الوطن
العريب ،ور َّكز عىل عدة محاور لضبط العوامل املؤثرة يف الثقة العامة نفسها ،ومنها االمتيازات االجتامعية واالقتصادية،
والدين والتدين ،والنظام السيايس والقانوين .وقد وجد أن فكرة اختالف األوضاع السياسية واالجتامعية بني الدول
الدميقراطية وغري الدميقراطية تؤدي إىل اختالف طريقة تأثري العوامل يف مستويات الثقة .ووجد أن دخول األفراد
ال تؤثر يف مستويات الثقة العامة ،عىل عكس النظريات التي تفرس هذه العالقة يف النظم الدميقراطية ،يف حني أن
زيادة التعليم قللت من مستويات الثقة العامة لدى األفراد( .((3كام وجد الباحث أن لاللتزام الديني يف بعض الدول
أث ًرا إيجاب ًّيا يف الثقة العامة ،مع الرتكيز عىل أثر حوكمة الشؤون الدينية وشدة استبداد النظام السيايس يف قوة

هذا األثر( .((3وتكمن أهم مخرجات دراسته يف رضورة مراجعة النظريات املستخدمة يف تفسري العالقة بني األفراد

واملجتمع ،وفهم تأثري الثقة العامة وآلية عملها يف سياق الدول غري الدميقراطية.
وباتباع مسار بحثي مقارب للدراسات السابقة ،تستخدم هذه الدراسة بيانات الثنتي عرشة دولة عربية (خالل
الفرتة  ،)2017-2015من أجل دراسة الثقة العامة يف الوطن العريب باستخدام بيانات املؤرش العريب .وهذه البيانات
 بحسب اعتقادي  -مل تُس َتخ َدم ُّقط لدراسة الثقة العامة عىل مستوى الوطن العريب .كام تتميز الدراسة بأنها تركز

عىل الفرتة الالحقة للربيع العريب التي أ ّثرت تأث ًريا كب ًريا يف املجتمعات العربية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،خاصة
يف مستويات عدم االستقرار السيايس الذي تعيشه هذه املجتمعات.

أ ّما الجانب اآلخر من أثر رأس املال االجتامعي ،فيوضحه أليخاندرو بورتيز يف دراسة تعرض أصول رأس املال

وتعريفاته لبعض املؤلفني .وقد عدد الباحث بعض العوائد السلبية لرأس املال االجتامعي؛ منها أن الرتابط العايل بني
أفراد املجموعة يحول دون نفاذ اآلخرين إليه؛ ما يجعله حك ًرا عىل أعضاء املجموعة أصحاب االمتيازات .ويضيف

إىل ذلك أن املشاركة الجامعية مطلوبة ،وأنها قد تتعدى ،يف كثري من الحاالت ،عىل الحرية الفردية ،وأن تراكم رأس
املال االجتامعي يتحول ،يف بعض الحاالت ،إىل حالة ضبط اجتامعي تواجه الفردية وفكرة االنتقال بني املجموعات،

وأن توافر هذا الرتابط بني املجموعات غري األخالقية (مثل عصابات املافيا ،وحلقات القامر) يعزز وجودها ويشكل
حامية لها( .((3لذلك ،عند التحدث عن رأس املال االجتامعي ،يجب الرتكيز عىل األعامل الجمعية التي لها آثار إيجابية
يف املجتمع ،والتي تعزز مدنية املجتمع ودميقراطيته.
36 William Mishler & Richard Rose, "Trust, Distrust and Skepticism: Popular Evaluations of Civil and Political Institutions in Post.communist Societies," The journal of politics, vol. 59, no. 2 (1997), pp. 418-451
37 Spierings, p. 2.
 38قاس الباحث االلتزام الديني من خالل استخدام متغري يقيس درجة التزام ا ُملستجيب بصالة الجمعة أو زيارة الكنيسة يوم األحد.
 39أليخاندرو بورتيز" ،رأس املال االجتامعي :أصوله وتطبيقاته يف علم االجتامع الحديث" ،ترجمة ثائر ديب ،عمران ،مج  ،7العدد ( 27شتاء  ،)2019ص .150-121
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ثان ًيا :خلفية وصفية عن البيانات املستخدمة يف اإلطار العريب
تهدف هذه الدراسة إىل تعرف محددات رأس املال االجتامعي يف الوطن العريب باستخدام بيانات املؤرش العريب(.((4
ويشتمل املؤرش عىل املتغريات التي تهتم بها الدراسة ،وهي متعلقة بالخصائص الفردية لألفراد؛ من دخلٍ  ،ومستوى
تعليمي ،وخصائص أرسية ،إضافة إىل قياس مدى الثقة العامة لألفراد؛ الثقة السياسية ،والثقة عىل املستوى الشخيص،
وغري ذلك من املتغريات .وتقترص العينة املستخدمة يف الدراسة عىل ثالثة استطالعات من بيانات املؤرش؛ هي
استطالعات األعوام  ،2015و ،2016و 2017و2018؛ وذلك بسبب توافر البيانات الخاصة بالثقة العامة يف هذه
االستطالعات .وشملت العينة اثنتي عرشة دولة عربية (األردن ،وتونس ،والجزائر ،والسعودية ،والسودان ،والعراق،
وفلسطني ،والكويت ،ولبنان ،ومرص ،واملغرب ،وموريتانيا) ،واستبعدت ليبيا واليمن لعدم توافر البيانات يف الفرتة ذاتها.
وقد بلغ عدد املشاهدات املستخدمة يف التحليل ما يزيد عىل  38ألف مشاهدة .ويوضح الجدول ( )1وص ًفا إحصائ ًّيا
للعينة املستخدمة يف التحليل؛ إذ تضم املجموعة األوىل املتغري التابع الرئيس ،وهو الثقة العامة ،إضافة إىل املتغريات
التابعة الثانوية املعربة عن مقاييس مختلفة من الثقة ،وهي س ُتستخ َدم يف اختبارات الصالبة  Robustnessبالنسبة
إىل النموذج( .((4أما املجموعة الثانية ،فهي تضم املتغريات الخاصة بالخصائص الفردية والدميوغرافية للمستجيبني،
إضافة إىل الثقة السياسية مبؤسسات الدولة ،ودرجة دعم الدميقراطية ،واملشاركة املدنية ،والدين والتدين .وتقاس
الثقة العامة من خالل اإلجابة عن السؤال اآليت" :بشكل عام ،هل ميكنك الثقة بعموم الناس أم ال ميكن الثقة بهم؟"،
و ُير َمز إىل املستجيب بالقيمة  1إذا كان لديه ثقة بعموم الناس ،والقيمة صفر إذا مل يكن يثق بهم.
الجدول ()1
وصف إحصايئ لبيانات العينة املستخدمة يف التحليل
املتغري

الوصف

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

عدد
املشاهدات

املتغريات التابعة (الثقة)
الثقة العامة

القيمة  1إذا كان املستجيب يثق بعموم الناس ،وصفر إذا
كان غري ذلك.

0.28

0.452

38165

الثقة الخاصة
مدى ثقتك بجريانك :القيمة  1إذا كانت اإلجابة "أثق بدرجة
الجريان
عالية" ،وصفر إذا كانت غري ذلك.
مدى ثقتك باألشخاص الذين تعرفهم :القيمة  1إذا كانت
األشخاص الذين تعرفهم
اإلجابة "أثق بدرجة عالية" ،وصفر إذا كانت غري ذلك.
األشخاص الذين التقيت بهم مدى ثقتك باألشخاص الذين تلتقيهم أول مرة :القيمة  1إذا
كانت اإلجابة "أثق بدرجة عالية" ،وصفر إذا كانت غري ذلك.
أ ّول مرة

0.36

0.48

18224

0.45

0.5

18226

0.2

18042

0.04

 40املؤرش عبارة عن استطالع للرأي يقوم املركز العريب بجمعه عىل نحو شبه سنوي منذ بداية عام 2011؛ وقد وزع االستطالع عىل أربع عرشة دولة عربية
خالل سبعة إصدارات من املؤرش .وبلغ عدد املستجيبني الكيل للمؤرش عرب السنوات ما يقارب مئة وعرشة آالف مستجيب من الوطن العريب تتخطى أعامرهم
مثانية عرشة عا ًما .يقوم املركز بتوزيع االستبيانات ضمن عينات ممثلة عن كل مجتمع – بلد  -عريب توزع فيه االستبانة ،وينفذ االستطالع عىل املستجيبني
ميدان ًيا من خالل مقابالت وجاهية.
متغي واحد أو أكرث من املتغريات أو الفرضيات
تغيري
حالة
يف
حتى
ار،
ر
باستم
دقيقة
اته
ر
وتقدي
التحليل
مخرجات
أن
إىل
متانتها،
 41تشري صالبة النتائج ،أو
ّ
املستخدمة يف توقع النموذج.
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املتغري

الوصف

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

عدد
املشاهدات

املتغريات املستقلة
الثقة باملؤسسات الحكومية

املقياس من " 4-1الرقم  4يعرب عن الثقة املطلقة".

الثقة باملخابرات

مدى ثقتك بجهاز املخابرات.

2.97

1.02

36630

الجيش

مدى ثقتك بالجيش الوطني.

3.44

0.82

38165

األحزاب السياسية

مدى ثقتك باألحزاب السياسية.

1.95

0.96

32582

الحكومة

مدى ثقتك بالحكومة الحالية.

2.51

1.06

38165

مجلس النواب

مدى ثقتك مبجلس النواب.

2.22

1.04

34907

الرشطة

مدى ثقتك بجهاز الرشطة.

2.93

0.96

34296

القضاء

مدى ثقتك بالجهاز القضايئ.

2.97

1.02

25529

املشاركة املدنية

القيمة  1إذا كان املستجيب مشار ًكا يف إحدى املؤسسات
(جمعية خريية ،اتحاد عاميل ،جمعية مهنية ،نا ٍد ثقايف ،جمعية
عائلية ،جمعية دينية ،اتحاد طاليب ،نا ٍد ريايض ،نظام صويف).

0.29

0.453

38165

الدفاع عن
حقوق اإلنسان

القيمة  1إذا كان املستجيب غري موافق بشدة عىل أنه من
أجل الحفاظ عىل األمن ،فإنه من املربر التعدي عىل حقوق
اإلنسان يف بلده.

0.48

0.49

38165

املستوى التعليمي

القيمة  1إذا كان تحصيل املستجيب العلمي أكرث من
الثانوية.

0.21

0.4

38165

دعم الدميقراطية

القيمة  1إذا كان املستجيب يوافق بشدة عىل أن النظام
الدميقراطي أفضل من غريه.

0.3

0.46

38165

دخل األرسة

دخل األرسة ً
محول إىل القوة الرشائية بالدوالر باستخدام
معامل القوة الرشائية من بيانات البنك الدويل.

2925.3

14426.56

38165

العمر

القيمة  1إذا كان املستجيب ضمن الفئة العمرية (.)34-18

0.49

0.5

38165

الدين

القيمة  1إذا كان املستجيب ً
مسلم ،وصفر يف غري ذلك.

0.95

0.22

38165

درجة التدين

القيمة  1إذا وصف املستجيب نفسه بأنه متدين جدًّا،
وصفر يف غري ذلك.

0.21

0.41

38165

النوع االجتامعي

القيمة  1إذا كان املستجيب أنثى ،وصفر إنْ مل يكن كذلك.

0.47

0.5

38165

انتشار الفساد

القيمة  1إذا كان املستجيب يعتقد أن الفساد منترش بشكل
كبري يف بلده ،وصفر يف غري ذلك.

0.5

0.5

38165

اللغة غري العربية

القيمة  1إذا كان املستجيب يتحدث لغة غري العربية لغة
أوىل له ،وصفر يف غري ذلك.

0.04

0.2

38165

حجم األرسة

عدد أفراد األرسة.

5.19

2.39

38165

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات – املؤرش العريب (.)2018-2015
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يوضح الجدول الوصفي أن مستويات الثقة العامة يف العينة تساوي  28يف املئة ،وهي نسبة متدنية مقارن ًة بالدول
املتقدمة يف الفرتة نفسها (السويد  63.8يف املئة ،والرنويج  72.8يف املئة ،ونيوزيلندا  59.5يف املئة)( .((4وبالرغم من
ذلك ،فإن هذه النسبة تختلف بحسب الدول واألعوام كام يوضح الشكل (نسبة الثقة العامة)؛ إذ نجد ً
دول ،مثل
السعودية والكويت ،تتخطى نسبة الثقة العامة فيها  40يف املئة ،يف حني نجد أن لبنان هو األقل يف نسب الثقة العامة
مبا يقارب  10يف املئة .أما عرب الزمن ،فنالحظ وجود شبه استقرار يف مستويات الثقة للدول ،عدا السعودية ومرص
وموريتانيا ،التي ازدادت فيها مستويات الثقة العامة يف عام  2018عىل نحو ملحوظ.
شكل يبني نسبة الثقة العامة يف عدد من الدول العربية ()2018-2015

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب ،استنادًا إىل الفرتة .2018-2015

وفيام يتعلق مبقاييس الثقة األخرى ،نجد أن املجموعات األقرب إىل املستجيب ذات مستويات ثقة أعىل من غريها؛
مثل درجة الثقة باألقارب بنسبة  45يف املئة ،والجريان بنسبة  36يف املئة ،يف حني أن األشخاص الذين يلتقي بهم
املستجيب أول مرة ال يتعدى مستوى الثقة بهم نسبة  5يف املئة.
أما فيام يتعلق باملتغريات التي تعرب عن تقييم املستجيبني ألداء املؤسسات السياسية ،فأهمها الثقة السياسية
التي تعرب عن الثقة باملؤسسات السياسية املوجودة يف الدولة؛ مثل القضاء ،والرشطة ،والجيش ،والربملان ،واألحزاب
السياسية ،والحكومة ،وغريها .وتقاس الثقة لهذه املؤسسات مبقياس يأخذ القيمة ( )1إذا كان املستجيب ال يثق عىل
اإلطالق بهذه املؤسسة ،والقيمة ( )2إذا كان ال يثق بها إىل حد ما ،والقيمة ( )3إذا كان يثق بها إىل حد ما ،والقيمة
( )4إذا كان يثق بها ثقة كبرية .ويوضح الجدول ( )1اختالف مستويات الثقة باختالف املؤسسة؛ حيث نجد أن أعىل
مستويات الثقة موجودة يف الجيش ،يف حني توجد أقلها يف األحزاب السياسية .وقد استخدمت التحليل العاميل
42 Christian Haerpfer, et al. (eds.), "World Values Survey: Round Seven- Country-Pooled Datafile," World Values Survey, accessed
on 11/2/2021, at: https://cutt.us/GjUVq
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 Factor Analysisلتحويل األسئلة الخاصة بدرجة الثقة للمؤسسات السياسية املختلفة إىل متغري عاميل واحد يعرب
عن الثقة السياسية لكل دولة من الدول العربية .وقمت بالتحليل العاميل لهذه األسئلة لكل دولة عىل حدة؛ وذلك
بسبب اختالف املؤسسات السياسية املوجودة يف كل دولة من الدول العربية ،فجاءت نسبة املوثوقية املقيسة بألفا
كرونباخ ملختلف الدول بنسبة تتخطى  70يف املئة ،وهي نسب جيدة ج ًّدا ،عىل نحو ما توضّ حه نتائج التحليل يف
الجدول (.)2
الجدول ()2
نتائج متانة التحليل العاميل للثقة السياسية
الدولة

عدد املؤسسات

ألفا كرونباخ

األردن

7

%74

تونس

6

%74

الجزائر

7

%83

السعودية

6

%81

السودان

7

%85

العراق

6

%77

فلسطني

5

%85

الكويت

5

%70

لبنان

6

%71

مرص

6

%79

املغرب

6

%84

موريتانيا

7

%90

املصدر :من إعداد الباحث ،استنادًا إىل التحليل اإلحصايئ للبيانات.

اس ُتخدمت طريقة املكونات الرئيسة  Principal Componentsالستخراج عامل الثقة السياسية ،وأظهرت نتائج
هذا التحليل وجود عامل واحد يعرب عن الثقة السياسية لكل دولة عربية عىل اختالف مؤسساتها السياسية .وقد
جمعت عامل الثقة السياسية لكل دولة عربية يف متغري واحد س ّميته "الثقة السياسية" .أما املتغريات األخرى
لقياس تقييم األداء املؤسسايت يف الدول ،فهيً :
أول ،دفاع املستجيب عن حقوق اإلنسان؛ إذ إن هذا املتغري وهمي
 ،Dummy variableيأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يعتقد أنه من أجل الحفاظ عىل األمن فإنه من غري املربر
التعدي عىل حقوق اإلنسان ،ويأخذ صف ًرا يف غري ذلك( ،((4ويتوقع أن يق ّيم املستجيب املدافع عن حقوق اإلنسان
النظام السيايس (غري الدميقراطي) ومؤسساته باألداء الضعيف؛ ما يقلل من ثقته بعموم الناس .ثان ًيا ،متغري وهمي
يعرب عن دعم املستجيب للدميقراطية ،يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يعتقد أن النظام الدميقراطي أفضل من
 43اختري هذا الرتميز ملتغري الدفاع عن حقوق اإلنسان من أجل تجنب التفسريات املختلفة التي ميكن للمستجيب تربيرها النتهاك حقوق اإلنسان .ويف
هذه الحالة ،نقارن بني املستجيبني الذين يرون أن حقوق اإلنسان أهم من أي مربرات أخرى (مثل املربرات األمنية) واملستجيبني الذين قد يربرون انتهاك
حقوق اإلنسان.
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غريه من األنظمة .ثال ًثا ،متغري وهمي يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يعتقد أن الفساد منترش بشكل كبري يف البلد،
ويأخذ صف ًرا يف غري ذلك.
وميكن تلخيص هذه املتغريات بأنها تعرب عن مدى تقييم املستجيبني ألداء املؤسسات السياسية يف البلد ،ونتوقع أنه
كلام كان تقييم األداء أكرث إيجابية ،ازدادت الثقة العامة بني األفراد .كام أضيف متغري املشاركة املدنية ،وهو متغري
وهمي يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب منتس ًبا إىل أي منظمة من املنظامت املدنية اآلتية( :جمعية خريية ،اتحاد
عاميل ،جمعية مهنية ،نا ٍد ثقايف ،جمعية عائلية ،جمعية دينية ،اتحاد طاليب ،نا ٍد ريايض ،طريقة صوفية) .وأخ ًريا
ُأضيفت املتغريات الدميوغرافية لألفراد؛ مثل :التعليم والنوع االجتامعي والعمر ،وهي متغريات وهمية ،وحجم
األرسة ،إضافة إىل متغريات وهمية أخرى؛ مثل الدين والتدين واللغة املستخدمة بوصفها لغة أوىل .أما فيام يتعلق
بدخل األرسة ،فقد حولت العملة املحلية إىل قيمتها بالقوة الرشائية باستخدام معامالت القوة الرشائية لكل دولة
بحسب بيانات البنك الدويل(.((4

ثالثًا :املنهجية وأدوات التحليل
تستخدم هذه الدراسة منوذج  Logitيف تحليل تأثري املحددات املتوافرة يف الثقة العامة باستخدام البيانات املج ّمعة
 ،Pooled Dataحيث إن املتغري التابع هو متغري ثنايئ يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يثق بعموم الناس ،والقيمة
صفر إذا كان ال يثق بهم .ويجدر التنبيه إىل أن نيوتن( ((4وغالسري [وآخرون]( ((4انتقدوا استخدام هذه الطريقة
لوصف الشخص بأنه واثق بغريه أو غري واثق ،كام انتقدوا بنية السؤال ذاته ،فـ "الثقة بعموم الناس" تعتمد عىل
تعريف الشخص نفسه ملن هم عموم الناس بالنسبة إليه .ومع ذلك فإن هذا املقياس للثقة العامة استخدمه العديد
من الباحثني لتحديد محددات الثقة ،وسأتبع يف هذه الدراسة منهجية بيورنسكوف( ((4وألسينا والفرارا ( ((4وأريك
أسالنري( ((4وإيدساه وإبراهيم(.((5
أما املتغريات املستقلة ،فهي تتمثل يف ثالث مجموعات هي :املتغريات املعربة عن األداء الحكومي ،والدين والتدين،
والخصائص الفردية .تتمثل املتغريات املعربة عن األداء الحكومي يف الثقة السياسية ،والدفاع عن حقوق اإلنسان،
وانتشار الفساد .ومثلام بينت الدراسات ساب ًقا ،فإن تقييم أداء املؤسسات عىل نحو إيجايب يزيد الثقة العامة التي
يكتسبها األفراد .أما املجموعة الثانية من املتغريات ،فهي متغريات ثقافية تضم الدين والتدين ،ومدى دعم املستجيب
للدميقراطية ،ومن خاللها نهدف إىل اختبار أثر الثقافة يف الثقة العامة للمستجيبني .وأخ ًريا ،هنالك املتغريات املتعلقة
بالخصائص الفردية؛ مثل النوع االجتامعي الختبار الفروقات يف الثقة بني الذكور واإلناث ،والعمر الختبار الفروقات
World Bank Group, "PPP Conversion Factor, GDP (LCU per International $)," accessed on 11/11/2019, at: https://cutt.us/qzNvb
Newton, p. 3.
Glaeser et al., p. 3.
Bjørnskov, p. 4.
Alesina & La Ferrara, p. 4.
Eric M. Uslaner, "The Foundations of Trust: Macro and Micro," Cambridge Journal of Economics, vol. 32 (2008), pp. 289-294.
Sulemana & Issifu, p. 5.
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بني فئة الشباب ( )34 18-وفئة األكرب س ًّنا ،والتعليم لضبط االختالف بني املتعلمني (الحاصلني عىل شهادات جامعية)
وما دونهم بالتحصيل العلمي ،إضافة إىل متغري الدخل وعدد أفراد األرسة .كام أضفنا متغ ًريا وهم ًّيا للغة بالنسبة
إىل املتحدثني بغري اللغة العربية كلغة أوىل ،وميكن أن نع ّد املتحدثني بغري اللغة العربية ،واإلناث ،وغري املسلمني،
مجموعات ُيحتمل أن تتعرض للتهميش أو التميز االجتامعي يف اإلطار العريب؛ لذلك ُأضيفت إىل التحليل .وأخ ًريا
تح ّك ُ
مت يف عامل الزمن لضبط التغريات الحاصلة عرب السنوات ،وعامل املكان من خالل إضافة متغريات وهمية
عىل مستوى املحافظات اإلدارية لكل بلد عريب ،وذلك لضبط خصائص املحافظات العربية الثابتة التي ال تتغري عرب
الزمن؛ مثل الثقافة ،والالمساواة ،وغريهام .ولهذا فإن التحليل بني املستجيبني مبني عىل املقارنة بينهم داخل املحافظة
نفسها؛ ما يضيف إىل النموذج قوة تفسريية أكرب وأكرث دقة .وقد اس ُتخدم التحليل عىل مستوى املحافظة ،وليس عىل
مستوى الدولة؛ ألن العوامل الثابتة كالثقافةً ،
مثل ،ميكن أن تختلف وتؤثر عىل نحو أكرب يف املستجيبني عىل مستوى
ثم ،أتوقع أن إضافة املحافظات تضبط تلك العوامل بطريقة
املحافظة أكرث من تأثريها عىل مستوى الدول .ومن ّ
أفضل وأدق؛ لهذا ميكن كتابة النموذج ا ُملستخ َدم يف هذه الدراسة بحسب املعادلة اآلتية:

إنّ صيغ املتغري التابع ،وهو الثقة العامة  Trustكمتغري ثنايئ ،يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يثق بعموم الناس،
والقيمة صفر إذا كان ال يثق بعموم الناس .وتصف الرموز السفىل  idtطبيعة البيانات املستخدمة التي تعرب عن
املستجيب  iالذي يسكن يف املحافظة  dخالل الفرتة الزمنية  .tأما الرمز  ،PCفيعرب عن املتغريات املعربة عن األداء
الحكومي (الثقة السياسية ،والفساد ،ودعم حقوق اإلنسان) للمستجيب  .iوأما مجموعة املتغريات  ،Culفتعرب عن
وتعب املجموعة  ICعن الخصائص الفردية
ثقافة املستجيب املتعلقة بالدين والتدين ودعم الدميقراطية للفرد ّ .i
والدميوغرافية للمستجيب i؛ مثل التعليم ،والعمر ،وعدد أفراد األرسة ،وغريها .يف حني يعرب الرمز  δعن مجموعة
من املتغريات الوهمية التي تضبط تأثري املحافظات وهي التأثريات التي تختلف من محافظة إىل أخرى ،ولكنها
ال تختلف عرب الزمن .أما الرمز  ،τفهو مجموعة من املتغريات الوهمية الزمانية التي تعزل التأثريات الكلية عىل
مستوى املحافظات ،والتي تغريت عرب الزمن.
والجدير بالذكر أن من أهم التحديات التي تواجه هذا النموذج هي مشكلة التعريف بحسب بيورنسكوف( ،((5والتي
يشار إليها مبصطلح  ،Identification Problemفقد أوضح أنه يجب األخذ بالحسبان أن وجود متغريات ال تتغري
عرب الزمن ،أو ذات خصائص ممتدة يف الزمن ،قد ميثل مشكلة تداخل  Endogeneityمع متغري الثقة ،خاصة أن
الثقة العامة هي من املتغريات املعتمدة عىل املسار التتبعي التاريخي  .Path Dependantوأهم هذه املتغريات،
بحسب الباحث ،هي الالمساواة التي ال تتغري ،أيضً ا ،عىل نحو كبري عرب الزمن .ومن ثم ،فإن إضافة متغريات وهمية
عىل مستوى املحافظات والسنوات تضبط الخصائص الثابتة واملتغرية عىل مستوى املحافظة وأهمها الالمساواة .ومع
ذلك ،ال ميكن تأكيد وجود عالقة خطية بني املتغريات التي أضيفت عىل الثقة العامة.
Bjørnskov, p. 2.
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عا :التحليل وتقديم النتائج
راب ً
تعرض الدراسة يف هذا القسم نتائج تطبيق املنهجية املستخدمة ملعرفة محددات الثقة االجتامعية يف الوطن العريب،
ابتدا ًء بعرض نتائج التحليل الرئيسة "الجدول ( ")3مع رشح هذه النتائج ومناقشتها؛ ومن ثم االنتقال إىل اختبارات
متانة النموذج الرئيس من خالل استخدام مقاييس مختلفة للثقة .وتقدم الدراسة هذه النتائج يف الجدول ( )4مع
عرض ما توصلت إليه هذه االختبارات ورشحه .ويظهر الجدول ( )3نتائج التحليل ملحددات الثقة العامة يف الوطن
العريب باستخدام منوذج  ،Logitويجدر التنبيه إىل أن الدول املوجودة يف الجدول تعرب عن تأثري الزيادة يف نسبة
األرجحية  Odd Ratioللمتغري املستقل عىل املتغري التابع .ويضم النموذج ( )1جميع املحددات الخاصة بالثقافة
والخصائص الفردية ،من دون إضافة متغريات التحكم الخاصة بالوقت واملنطقة السكنية والثقة السياسية .وكام
ذكرنا ،توضح النتائج ثبات تأثري املتغري املستقل إحصائ ًّيا ،إضافة إىل اتجاه هذا التغيري.
الجدول ()3
نتائج تحليل منوذج اللوجستي  Logit Modelملحددات الثقة العامة
املتغريات املستقلة

املتغري التابع :الثقة العامة

الثقة السياسية (متغري عاميل )Factor
املشاركة املدنية
الدفاع عن حقوق اإلنسان
الدرجة العلمية :أعىل من الثانوية
دعم الدميقراطية
دخل األرسة (محسو ًبا بالقوة الرشائية ،بصيغة اللوغاريتم)
العمر (الفئة بني  34-18عا ًما)
مسلم
التدين (درجة عالية)
متغري متداخل (مسلم بدرجة تد ّين عالية)
الفساد (بدرجة عالية)
اإلناث
اللغة األوىل (غري العربية)
حجم األرسة
مكان السكن (الحرض)

()1

()2

0.0394
***0.113
0.0344
***-0.106
***0.487
-0.0145
**0.369
***-0.524
-0.0129
***-0.776
0.00122
***-0.192

-0.00154
0.0635
**0.0684
***-0.118
-0.0607
0.153
0.132
***-0.439
-0.0117
***-0.373
0.00194

املعامل الثابت Constant

***-1.313

***-1.194

***-1.502

عدد املشاهدات املستخدمة يف التحليل
متغري وهمي (الدول)
متغري وهمي (السنة)

40656
ال
ال

42229
نعم
نعم

38165
نعم
نعم

تشري الرموز (*) إىل الداللة اإلحصائية للقيم التقديرية للمتغري ،حيث (*** .)p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
جميع معامالت الخطأ ضبطت  Clusteredعىل مستوى املحافظة.
املصدر :املرجع نفسه.
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()3
***0.421
0.00751
**0.0879
0.0173
0.0478
***0.0734
***-0.101
0.00636
0.154
0.0896
***-0.242
-0.0416
***-0.320
0.00285
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وبناء عىل ذلك ،فإن محددات الثقة العامة ذات الداللة اإلحصائية يف النموذج ( )1هي دعم الدميقراطية ،والعمر،
والدين ،واملتغري املتداخل بني الدين والتدين ،واالعتقاد بوجود فساد ،واللغة ،والعيش يف الحرض .وتوضح النتائج أن
املستجيبني الذين يعتقدون أن النظام الدميقراطي أفضل من غريه من األنظمة تزداد احتاملية ثقتهم بعموم الناس،
مقارن ًة بالذين ال يعتقدون بأفضلية النظام الدميقراطي.
يضم متغري العمر فئة الشباب؛ ما يعني أن هذه الفئة ( )34-18تقل احتاملية ثقتها بعموم الناس عن فئة األعامر
األكرب س ًّنا .أما فيام يتعلق بالدين ،فنجد أن املسلمني تزداد احتاملية ثقتهم بعموم الناس مقارنة بغري املسلمني .ويدل
متغري الفساد عىل أن املستجيبني الذين يقولون بانتشار الفساد عىل نحو كبري ج ًّدا يف بلدانهم تقل احتاملية ثقتهم
بعموم الناس ،مقارنة باملستجيبني الذين ال يقولون بانتشار الفساد إىل تلك الدرجة .ويقلل استخدام اللغة غري العربية
بوصفها لغة التحدث األوىل من احتاملية ثقة الشخص بعموم الناس ،مقارنة مبتحديث اللغة العربية بوصفها لغة أوىل.
وأخ ًريا ،نجد أن سكان املناطق الحرضية تقل احتاملية ثقتهم بالناس ،مقارنة بسكان املناطق الريفية.
ويعاين هذا النموذج تحي ًزا من ج ّراء عدم التحكم يف بعض املتغريات وخاصة التي ذكرتها األدبيات ،والتي ال تتغري
عرب الزمن؛ مثل املساواة والثقافة عىل مستوى املحافظات ،ولذلك تح ّكمنا يف املتغريات الزمنية واملكانية يف النموذج
( .)2وتوضح النتائج أن تأثري متغريات دعم الدميقراطية والدين واملتغري التداخيل بني الدين والتدين مل يعد ذا داللة
إحصائية ،يف حني أصبح ملتغري الدخل الشهري داللة إحصائية موجبة؛ ما يعني أن زيادة الدخل تزيد احتاملية ثقة
املستجيب بعموم الناس .وقد بقي ملتغريات (العمر ،والفساد ،واللغة) داللة إحصائية يف اتجاه عكيس يقلل من
احتاملية ثقة املستجيب بعموم الناس.
ويف النموذج األخري (ُ )3أضي َفت املتغريات الخاصة بتقييم األداء الحكومي؛ مثل الثقة السياسية والدفاع عن حقوق
اإلنسان ،إضافة متغري وهمي النضامم املستجيب إىل أي جمعية مدنية .وتوضح النتائج أن املستجيبني الذين تزداد
ثقتهم السياسية باملؤسسات املوجودة يف بلدهم تزداد احتاملية ثقتهم بعموم الناس ،وإذا افرتضنا أن الثقة السياسية
تعب عن تقييم املستجيبني ألداء املؤسسات السياسية يف بلدهم ،فإن الذين يق ّيمون أداء املؤسسات يف بلدانهم ً
تقييم
ّ
إيجاب ًّيا ،تكون احتاملية أن يرى هؤالء أن هذه املؤسسات تحمي مصالحهم أعىل؛ ومن ثم تزداد ثقتهم العامة .أما
فيام يتعلق باالنخراط املدين ،فإن احتاملية الثقة بعموم الناس بالنسبة إىل املستجيبني املنضمني إىل جمعيات مدنية
مل تختلف إحصائ ًيا عن غري املنضمني إىل أي من تلك الجمعيات .وفيام يتصل بدعم حقوق اإلنسان ،تبني النتائج أن
املستجيبني الذين يرفضون بشدة أن تكون الدواعي األمنية مس ِّوغة النتهاك حقوق اإلنسان تزداد احتاملية ثقتهم
بعموم الناس مقارن ًة باملستجيبني الذين يعتقدون غري ذلك ،وهذه النتيجة هي عىل عكس املتوقع ،وتحتاج إىل
البحث عىل نحو أعمق ،ولكنها تقع خارج حدود هذه الدراسة .وبالنسبة إىل املتغريات األخرى ،فإنها مل تتغري داللتها
اإلحصائية أو اتجاه تأثريها يف الثقة العامة.
وتوجد متغريات أخرى كانت داللتها اإلحصائية غري مثبتة يف جميع النتائج؛ هي متغري النوع االجتامعي ،ومتغري عدد
أفراد األرسة؛ إذ إن النوع االجتامعي وخاصة اإلناث هي  -بحسب بعض األدبيات  -من املجموعات التي تتعرض
لتمييز يف املجتمع العريب تب ًعا لستيفني فيش( .((5وعىل الرغم من ذلك ،ففي إطار هذه الدراسة التي شملت عينة
Steven M. Fish, "Islam and Authoritarianism," World Pol, vol. 55 (2002), p. 4.
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متثل أكرث من  80يف املئة من الوطن العريب ،تبني أنّ احتاملية ثقة اإلناث بعموم الناس ال تختلف عن ثقة الذكور
بهم يف حدود املحافظة ذاتها .إضافة إىل ذلك ،مل يكن لعدد أفراد األرسة ّأي دالئل إحصائية يف جميع النامذج ،عىل
عكس املتوقع من جهة أن زيادة أفراد األرسة تزيد العالقات الخارجية لألفراد؛ ما قد يزيد الثقة العامة لديهم .وفيام
يتصل مبتغري التعليم ،وهو متغري وهمي يعطي القيمة  1للحاصلني عىل تعليم أكرث من ثانوي ،وصف ًرا ملن هم دون
ذلك ،ب ّينت النتائج أن هذه الفئة ال تختلف احتاملية ثقتها بعموم الناس عن أصحاب التعليم الثانوي أو األقل منه.
ورمبا يعود سبب ذلك إىل استخدام متغري ثنايئ للتعبري عن التعليم ،يف حني أنه لو توافرت البيانات عىل متغري أكرث
ديناميكية ،مثل سنوات التعليم ،لوجدنا نتيجة مختلفة.
وأظهر التحليل نتائج مثرية لالهتامم ،خاصة لدى مقارنتها بدراسة سبرينغز( ((5والنتائج التي توصل إليها(((5؛ إذ وجد
أن الدخل ال يؤثر يف الثقة االجتامعية ،يف حني أنّ زيادة التعليم تقلل منها ،ووجد أث ًرا إيجاب ًّيا للتدين يف الثقة العامة،
ومل يجد أي تأثري لالنتامء الديني (مسلم أو غري مسلم) يف الثقة العامة .ومقارنة بنتائج بحث سبرينغز( ،((5وجدت
مقياسا
هذه الدراسة أث ًرا إيجاب ًّيا ومستم ًّرا للدخل يف الثقة العامة ،وميكن تعليل ذلك بأن هذه الدراسة استخدمت
ً
مقيسا بالقوة الرشائية)؛ ما يزيد تقن ًّيا التحليل جود ًة ،يف حني استخدم سبرينغز متغري
كم ًّيا للدخل (دخل الفرد ً
حالة العمل (يعمل ،أو عاطل عن العمل) للداللة عىل الوضع االقتصادي للفرد .وتتامىش هذه النتيجة مع النظرية
التي ذكرها سبرينغز ،من جهة أنّ لدى األفراد ذوي املميزات االقتصادية واالجتامعية األعىل مستويات ثقة أعىل(.((5
والنظرية ذاتها تنطبق عىل التعليم .ومع ذلك ،مل تجد هذه الدراسة عالقة بني التعليم والثقة( ،((5ومل تجد أيضً ا أث ًرا
لدرجة التدين أو الدين يف الثقة العامة ،يف حني وجدت عالقة مبارشة وثابتة بني تقييم املؤسسات السياسية (متمثلة
يف الثقة السياسية "إيجابية" ،أو انتشار الفساد يف مؤسسات الدولة "سلبية") والثقة العامة ،إضافة إىل وجود عالقة
سلبية بني تحدث املستجيب للغة غري العربية بوصفها لغة أوىل وثقته بعموم الناس.
اختبارات املتانة

هنالك العديد من املقاييس واألسئلة املوجودة يف املؤرش العريب التي ميكن استخدامها للتعبري عن متغري واحد .وفيام
يخص املتغريات املستخدمة يف التحليل الرئيس ،فهي تتبع ما استخدمته األدبيات من حيث نص املتغري "السؤال
املستخدم يف االستبانة وترميزه .ومع ذلك ،فإن األدبيات كانت محددة بالبيانات املتوافرة لديها ،وخاصة بيانات
مسوح القيم العاملية  WVSالتي اس ُتخدِمت تقري ًبا يف معظم التحاليل الخاصة برأس املال االجتامعي.
يقوم الباحث يف هذا القسم باستغالل وجود متغريات أو مقاييس أخرى للمتغريات نفسها للتأكد من متانة النتائج
حرصا يف استبانة
وعدم تغريها ،إضافة إىل استغالل وجود بيانات عن الثقة الشخصية ببيانات املؤرش العريب املوجودة ً
53 Spierings, p. 2.
 54استخدمت دراسة سبرينغز بيانات ممتدة بني عا َمي  2001و ،2014وتشمل هذه الفرتة (مرحلة االستقرار السيايس) ما قبل الربيع العريب ،ومرحلة (عدم
االستقرار السيايس) ما بعد الربيع العريب ،مع أخذ تأثري الربيع العريب غري املبارش يف مختلف الدول العربية يف الحسبان.
55 Ibid.
56 Ibid.
 57كام وضحت ساب ًقا ،قد يكون السبب عدم توافر معلومات تفصيلية عن التعليم ،األمر الذي يقلل من التشتت الذي يسمح به متغري التعليم املستخدم.
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عام  ،2015للمقارنة بني محددات الثقة العامة واملحددات التي قد تؤثر يف الثقة املستجيبية .فالثقة بالجريان
واألقارب واملستجيبني الذين تلتقي بهم أول مرة نطلق عليها الثقة الشخصية؛ ألنها تعتمد عىل العالقة الشخصية بني
شخص ومجموعة محددة من األشخاص.
ُيظهر النموذج  4يف الجدول ( )4نتائج تحليل النموذج األسايس الذي يقيس أثر املحددات املختلفة يف الثقة العامة ،مع استخدام
مقياسا ألداء املؤسسات السياسية،
مقاييس مختلفة للمتغريات نفسها .وقد استبدلت يف هذا النموذج الثقة السياسية بوصفها ً
من وجهة نظر املستجيبني ،مبتغري يعرب عن متوسط اإلجابات لعدة أسئلة يق ّيم فيها املستجيب األوضاع العامة يف بلده ،ويس َّمى
هذا املتغري بـ "التقييم العام" .واألسئلة التي يقيّم فيها املستجيبون الوضع العام للبلد هي :بشكل عام كيف تق ّيم "الوضع
االقتصادي يف بلدك"؟ ،و"مستوى األمان يف مكان سكنك"؟ ،و"مستوى األمان يف بلدك"؟ ،و"الوضع السيايس يف بلدك"؟
تُر ّمز إجابات هذه األسئلة من  1إىل 4؛ إذ تعرب القيمة  4عن تقييم جيد ج ًّدا .ومن خالل هذه األسئلةُ ،يحسب متغري التقييم
العام َع ْب معدل اإلجابات عنها .ونجد من خالل النتائج أن معامل التغري لهذه اإلجابات ذو داللة إحصائية مثبتة ،بقيمة
إيجابية؛ مبعنى أن ارتفاع تقييم املستجيب للوضع العام يف البلد ،الذي هو مرتبط باألداء االقتصادي والسيايس واألمني،
يزيد احتاملية ثقة هذا املستجيب بعموم الناس .وتأيت هذه النتيجة مشابهة لنتيجة التحليل الرئيس الذي سبق أن عرضناه.
أما فيام يخص التعليم ،فقد استبدل الباحث املتغري الوهمي األول ،الذي يعرب عن مجموعة املستجيبني الحاصلني عىل تعليم
أكرث من ثانوي ،مبتغري جديد يعرب عن املستجيبني األقل ً
تعليم ،وهم مجموعة األميني (الذين مل يحصلوا عىل ّأي تعليم
مدريس) .ونجد من خالل النتائج أن لدى املستجيبني األميني درجة أعىل للثقة بعموم الناس من املستجيبني الحاصلني عىل
فس هذا األمر بضعف قدرة وصول هؤالء إىل املعلومات التي توضح الوضع الحقيقي يف
أي نوع من أنواع التعليم .وقد ُي َّ
ظل األنظمة غري الدميقراطية؛ ما يجعلهم ينظرون إىل الواقع نظرة إيجابية أكرب ،وهو ما يزيدهم ثقة بعموم الناس.
واستبدل الباحث يف هذا النموذج متغري التدين مبتغري وهمي يأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يؤيد أن يتوىل
منصب رئيس الجمهورية شخص من حركة إسالمية سياسية ،والقيمة صفر بالنسبة إىل املستجيبني الذين يعارضون
معبا عن درجة التدين .وتظهر النتائج أن األشخاص الذين يؤيدون وجود زعيم إسالمي تزداد
ذلك .ويع ّد هذا املتغري ّ ً
احتاملية ثقتهم بعموم الناس مقارنة بالذين يعارضون ذلك عند مستوى ثقة  5يف املئة .وهذه النتيجة مختلفة عن
متغري التدين يف النموذج السابق الذي مل يكن له ّأي داللة إحصائية.
ً
فضل عن ذلك ،متت إضافة متغري العمر برتميز مختلف عن الرتميز السابق الذي كان يرمز إىل الفئة ()34-18؛ إذ
يعب عن الفئة العمرية األكرب من  ،45ملقارنة اختالف الثقة بني الفئة العمرية األكرب بالفئة
إنّ متغري العمر الجديد ّ
األصغر ،وتوضح النتائج أن املستجيبني األكرب عم ًرا تزداد احتاملية ثقتهم بعموم الناس عن الفئة األصغر منهم عند
مستوى ثقة  1يف املئة ،وهي نتيجة مشابهة ملا وجدناه يف التحليل السابق.
وأخ ًرياُ ،أضيف متغري بديل لدخل األرسة ،وهو متغري وهمي يعرب عن تقييم املستجيب لوضع أرسته مال ًّيا ،بحيث يأخذ
املتغري القيمة  1إذا كان تقييم املستجيب لوضع أرسته املايل جي ًدا ج ًّدا .وأظهرت النتائج أن املستجيبني الذين يق ّيمون
وضع أرستهم املايل بأنه جيد ج ًّدا تزداد احتاملية ثقتهم بعموم الناس مقارن ًة بغريهم ممن يقيمون وضعهم عىل أنه
أقل من جيد ج ًّدا .لذلك ،فإن ارتفاع الدخل يزيد احتاملية ثقة املستجيب بعموم الناس.
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الجدول ()4
نتائج تحليل اختبارات املتانة
املتغريات التابعة :الثقة بـ

عموم الناس

الجريان

()4

األشخاص األشخاص الذين
الذين تعرفهم قابلتهم أ ّول مرة

()5

()6

()7

***0.458

***0.473

***0.528

0.0297

0.0520

-0.100

الدفاع عن حقوق اإلنسان

*0.108

***0.255

-0.0537

الدرجة العلمية :أعىل من الثانوية

-0.0598

-0.0225

0.0287

-0.0767

***0.166

-0.118

دخل األرسة (محسو ًبا بالقوة الرشائية ،بصيغة اللوغاريتم)

0.0151

0.0491

-0.161

العمر(الفئة بني  34-18عا ًما)

***-0.183

-0.00915

-0.0104

-0.0271

*-0.314

0.402

التدين (درجة عالية)

-0.204

*-0.310

-0.152

متغري متداخل (سلم بدرجة تدين عالية)

**0.453

***0.627

0.131

الفساد (بدرجة عالية)

***-0.294

*0.104

**0.117

**-0.259

اإلناث

-0.0227

-0.0589

**0.125

0.117

اللغة األوىل (غري العربية)

***-0.382

0.0843

-0.137

-0.239

حجم األرسة

0.00529

0.0121

0.0128

-0.0203

تقييم الوضع العام
مي)
الدرجة العلمية ُ(أ ّ

***0.540
***0.131

رجل دين

**0.0770

تقييم وضع األرسة املايل (جيد ج ًّدا)

***0.159

الفئة العمرية (أكرب من  45عا ًما)

***0.091

الثقة السياسية (متغري عاميل )Factor
0.0561

املشاركة املدنية

دعم الدميقراطية

مسلم

0.0358

-0.0289

املعامل الثابت Constant

***-3.134

**-1.066

***-1.18

***-2.411

عدد املشاهدات

39924

14196

14208

12500

متغري وهمي (الدول)

نعم

نعم

نعم

نعم

متغري وهمي (السنوات)

نعم

ال

ال

ال

تشري الرموز (*) إىل الداللة اإلحصائية للقيم التقديرية للمتغري ،حيث (*** .)p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
جميع معامالت الخطأ ضبطت عىل مستوى املحافظة.
املصدر :من إعداد الباحث.
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وينتقل الباحث إىل النامذج التي تستخدم مقاييس أخرى للثقة ،وهي النامذج املوضحة يف الجدول ( )4ذات األرقام
 5و 6و ،7والتي تقيس محددات الثقة بالجريان ،واألشخاص الذين تعرفهم ،واألشخاص الذين التقيتهم أ ّول م ّرة عىل
التوايل .وجميع هذه املقاييس للثقة هي متغريات وهمية تأخذ القيمة  1إذا كان املستجيب يثق عىل نحو بعيد
باملقياس املحدد .وقد متثلت املحددات ذات الداللة اإلحصائية ،التي تؤثر يف الثقة بالجريان ،بالثقة السياسية ،والعمر،
واملتغري املتداخل بني الدين والتدين ،يف حني مل يكن ملتغريات اللغة ،والنوع االجتامعي ،والدفاع عن حقوق اإلنسان،
ودعم الدميقراطية ،والدخل أي داللة إحصائية .ولهذا ،فإن تقييم األداء الحكومي عىل نحو إيجايب أكرث يزيد احتاملية
ثقة املستجيب بجريانه .أما فيام يتعلق بالعمر ،فإن النتيجة مشابهة للثقة بعموم الناس؛ إذ توضح أن املستجيبني يف
الفئة العمرية ( )34-18تقل احتاملية ثقتهم بجريانهم مقارنة باملستجيبني األكرب س ًّنا .وأخ ًريا ،هناك املتغري املتداخل
بني الدين والتدين الذي يقارن فئة املسلمني الذين يع ّدون أنفسهم متدينني بغريهم ،وتوضح النتيجة أن احتامل ثقة
هذه الفئة بجريانها تزداد مقارنة بغريها من الفئات بداللة إحصائية مثبتة عند املستوى  5يف املئة.
ً
تسهيل –
ويفحص املقياس الثاين محددات الثقة باألشخاص الذين يعرفهم ا ُملستجيب ،وميكن أن نطلق عليها –
"الثقة باملعارف" .وتوضح النتائج أن محددات هذه الثقة أكرث من الثقة الخاصة بالجريان ،وتتمثل محدداتها بالثقة
السياسية ،والدفاع عن حقوق اإلنسان ،ودعم الدميقراطية ،واملسلم املتدين ،والفساد ،والنوع االجتامعي .يف حني
أن متغري العمر مل يكن له تأثري يف الثقة باملعارف .وللثقة السياسية التأثري اإليجايب نفسه يف الثقة باملعارف ،إضافة
إىل أن الفئات التي تدافع عن حقوق اإلنسان وتدعم الدميقراطية تزداد احتاملية ثقتها باملعارف .وقد كان للمتغري
املتداخل بني الدين والتدين ،أيضً ا ،تأثري إيجايب يف احتاملية الثقة باملعارف .والجديد يف هذا النموذج أن احتاملية
ثقة اإلناث باملعارف تزداد مقارنة بالذكور ،وهذا النموذج الوحيد الذي ُوجِ د فيه فروقات ذات داللة إحصائية بني
الذكور واإلناث .أما الفساد ،فكان له تأثري إيجايب يف احتاملية الثقة باملعارف ،عىل عكس تأثري الفساد يف الثقة العامة
التي كانت سلبية .ولهذا ،ميكننا القول إن املستجيبني الذين يعتقدون أن الفساد منترش بشكل كبري يف بلدهم تزداد
احتاملية ثقتهم باألشخاص الذين يعرفونهم .وميكن تفسري هذه النتيجة بأن انتشار الفساد يزيد قدرة استغالل األفراد
ملعارفهم الشخصية يف تحقيق مصالحهم أو حاميتها.
ويقيس النموذج  7محددات الثقة باملستجيبني الذين التقيت بهم أ ّول مرة .وتوضح النتائج أن املتغريات التي تؤثر
يف هذا املقياس مقترصة عىل الثقة السياسية وانتشار الفساد؛ إذ إنّ للثقة السياسية أث ًرا إيجاب ًّيا ،يف حني أن االعتقاد
املتعلق بانتشار الفساد يقلل احتاملية الثقة باألشخاص الذين تلتقيهم أ ّول مرة .ويجدر التنبيه إىل أن مستويات الثقة
باألشخاص الذين تلتقيهم أ ّول مرة هي األقل من بني مقاييس الثقة؛ إذ مل َ
تتخط نسبتهم  4يف املئة بحسب جدول
الوصف اإلحصايئ.
واضحا
وتتمثل خالصة النتائج يف أن للتحكم يف املتغريات الثابتة (مثل الثقافة) عىل املستوى املكاين (املحافظة) تأث ًريا ً
يف محددات الثقة العامة ،فقد أزال ضبط هذه العوامل تأثري كل من دعم الدميقراطية ،والدين والتدين ،يف حني عزز
تأثري الدخل يف الثقة العامة عىل مستوى املحافظة نفسها ،مبعنى أن املستجيبني ذوي الخصائص الثابتة عرب الزمن
(مثل الثقافة) تتباين ثقتهم بعموم الناس بتباين مستوى الدخل لديهم .وأوضحت نتائج النموذج األسايس أن أهم
محددات الثقة عىل مستوى الوطن العريب هي الثقة السياسية بتأثري إيجايب ،وهي تعرب عن مدى تقييم املستجيبني
ألداء املؤسسات املوجودة يف الدولة ،ومتثلت املتغريات األخرى يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وارتفاع الدخل بتأثري
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إيجايب يف الثقة العامة ،يف حني أن فئة الشباب وانتشار الفساد واستخدام اللغة غري العربية ،بوصفها لغة أوىل ،كلها
محددات لها تأثري سلبي يف الثقة العامة .كام تدعم اختبارات املوثوقية النتائج املستخلصة يف النموذج الرئيس ،خاصة
مبا يخص تأثري الثقة السياسية اإليجايب يف الثقة العامة ،إضافة إىل وجود احتاملية أعىل للثقة العامة لفئة األميني.
وفيام يتعلق باملقاييس األخرى للثقة ،أظهرت النتائج أن أهم محددات الثقة بالجريان تتمثل يف الثقة السياسية
إيجاب ًّيا ،وفئة الشباب سلب ًّيا ،وفئة املسلمني املتدينني إيجاب ًّيا .أما فيام يخص الثقة باملعارف ،فكانت املتغريات املتمثلة
يف الثقة السياسية ،ودعم حقوق اإلنسان ،إضاف ًة إىل دعم النظام الدميقراطي والنوع االجتامعي وانتشار الفساد وفئة
املسلمني املتدينني ،كلها عوامل تزيد احتاملية الثقة باملعارف .وأخ ًريا ،أظهرت نتائج مقياس الثقة باألشخاص الذين
تلتقيهم أول مرة ،أن الثقة السياسية (إيجاب ًّيا) ،وانتشار الفساد (سلب ًّيا) ،يؤثران يف احتاملية ثقة املستجيب باألشخاص
الذين يلتقيهم أول مرة.

خالصة وتوصيات
بحثت هذه الدراسة يف محددات رأس املال االجتامعي يف الوطن العريب وأثر األداء السيايس يف تعزيز الثقة االجتامعية،
مع استخدام بيانات من فرتة زمنية ومصدر مختلف ،واستخدام بيانات املؤرش العريب خالل الفرتة  ،2017-2015وهي
تشمل اثنتي عرشة دولة عربية ،لضبط املحددات املختلفة التي تؤثر يف الثقة العامة للمستجيبني .وبتطبيق هذه
البيانات عىل منوذج االنحدار اللوجستي ،وجدت هذه الدراسة أن تقييم أداء املؤسسات السياسية املقيس من خالل
الثقة السياسية له أثر مبارش وإيجايب يف تعزيز الثقة العامة يف الوطن العريب؛ إذ تزداد احتاملية ثقة املستجيب
بعموم الناس إذا كان تقييمه ألداء املؤسسات إيجاب ًّيا .كذلك ،وجدت الدراسة أن العمر والدخل واللغة ودعم حقوق
اإلنسان واالعتقاد بانتشار الفساد كلها عوامل تؤثر يف مستويات الثقة العامة .ووجدت ،أيضً ا ،نتائج مختلفة عن
دراسة سبرينغز التي تعد من أحدث الدراسات العملية التي درست هذا املوضوع عىل مستوى الوطن العريب(((5؛
ما يتطلب مزي ًدا من البحث املعمق يف هذا الشأن ،مع تأكيد رضورة مراعاة البيانات املستخدمة واملقاييس الخاصة
باملتغريات املختلفة.
تدعم هذه الدراسة أهمية املؤسسات السياسية يف تحديد مستويات الثقة العامة يف املجتمع ،وتدعم ما أشارت إليه
جامل من جهة أن مستويات الثقة العامة املتدنية يف الوطن العريب تقلل من رشعية األنظمة االستبدادية القامئة
فيها(((5؛ ما يدل عىل استمرارية وجود كتلة دميقراطية داخل املجتمعات العربية بعد الربيع العريب .وتؤكد هذه
الدراسة أهمية دور املؤسسات السياسية يف تعزيز رأس املال االجتامعي الذي يدفع نحو عملية التحول الدميقراطي،
ويسهم يف تنمية املجتمعات ،وزيادة كفاءة املؤسسات .ويف حال استمرار بقاء األنظمة العربية من دون توقعات
مواطنيها ومتطلباتهم ،فإننا نتوقع أن تستمر معدالت الثقة املنخفضة فرت ًة أطول من الزمن.
وتويص هذه الدراسة صناع القرار يف الوطن العريب بالتفاعل ،عىل نحو أكرب ،مع تطلعات املواطنني وتوقعاتهم
ثم
يحسن من أداء املجتمع ،ويزيد من األعامل الجمعية ،ومن ّ
لتحقيق مستويات ثقة سياسية أعىل؛ األمر الذي ّ
Sperings, p. 2.
Jamal, p. 2.
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يتط ّور العقد االجتامعي الحايل .وتؤكد الدراسة وجود ضعف يف الثقة العامة بني الشباب ،وخاصة يف مرحلة ما بعد
الربيع العريب؛ ما يؤكد أهمية االرتقاء إىل متطلباتهم وحاجتهم ،والدفاع عن مصالحهم واهتامماتهم .وتويص الدراسة
الباحثني بإمكانية استغالل بيانات املؤرش العريب يف عملية التنقيب عن محددات رأس املال االجتامعي ،بطريقة
ً
تفصيل ،من خالل دراسة حاالت الدول العربية عىل نحو أحادي ،من أجل معرفة مدى التباين واختالف
أدق وأكرث
تأثري املحددات ملختلف الدول العربيةً ،
فضل عن إمكانية استغالل البيانات يف دراسة درجات الثقة عىل مستوى
املحافظات ،ومدى تأثري الصدمات االجتامعية والسياسية فيها .كام تويص الدراسة (مع أخذ اختالف النتائج بني
الدراسات التي ركزت عىل الوطن العريب يف الحسبان) باستخدام قاعدة بيانات أكرب تجمع بني الفرتتني؛ ما قبل الربيع
العريب وبعده ،وتضمني بيانات من املصادر املختلفة إلعادة البحث يف هذه املحددات وضبط تأثريها يف الثقة العامة.
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 العريب- برامج التعاون الالمركزي وغري الحكومي األورويب
:بوصفها آلية استجابة للهجرة القرسية
جا
ً "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" منوذ
European-Arab Decentralized and Non-Governmental
Cooperation Programs as a Forced Migration Response
Mechanism: A Case Study of "Mediterranean Refugees
and Host Communities Program"

 العريب عىل االستجابة ألزمة اللجوء الحالية وتأطري- تخترب هذه الدراسة قدرة برامج التعاون الالمركزي األورويب
، انطالقً ا من فهم الخصائص املتأصلة والناشئة لظاهرة اللجوء وتوضيحها،تدخالت مختلف الفاعلني فيها وتنسيقها
 وتسعى للكشف عن نوعية املساهامت التي يقدمها هذا.موضوعا للتعاون الالمركزي
والتي تدفع بها لتكون
ً
 من خالل دراسة "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" الذي،الشكل من التعاون نظر ًيا وعمل ًيا
ً
 العريب-  وتظهر نتائج الدراسة أن التعاون الالمركزي األورويب.دول ومدنًا من الرشق األوسط وتركيا
يستهدف
ً
متكامل للتدخالت اإلنسانية والتنموية التي تتكيف مع احتياجات الالجئني واملجتمعات املضيفة
ميكن أن مي ّثل إطا ًرا
، وذلك عن طريق التشبيك بني الفاعلني من مختلف األصناف وعىل مختلف املستويات،وتستجيب لها عىل حد سواء
 عىل أن يتم تصميم هذه الربامج، وتبادل املوارد واملعارف والخربات فيام بينها،وفتح قنوات التنسيق والتدريب
وبعيدا عن أجندات
، وبرامج الفاعلني اآلخرين وتدخالتهم،وتفعيلها بالتشاور والتنسيق مع مختلف أصحاب املصلحة
ً
.سياسية واسرتاتيجية تُصنع وتُنفذ عىل حساب الالجئني والدول واملدن املضيفة
، سياسات الهجرة يف أوروبا، مدن اللجوء، التعاون الالمركزي، اللجوء، الهجرة القرسية:كلامت مفتاحية

.الالجئون العرب

This study examines the ability of European-Arab decentralized cooperation programs to respond
to the current refugee crisis and to coordinate the interventions of various actors. The study seeks
to understand the inherent and emerging characteristics of the refugee phenomenon that make
it a subject of decentralized cooperation before turning to look at the different theoretical and
practical contributions of this form of cooperation. It examines Refugee and Mediterranean Host
Cities Program, which targets countries and cities in the Middle East and Turkey. The results of the
study show that decentralized Euro-Arab cooperation can constitute an integrated framework for
humanitarian and development interventions that adapt and respond to the needs of both refugees
and host communities. This can be achieved by networking between various actors; opening channels
of coordination and training; and exchanging resources, knowledge and experience. These programs
should be designed and implemented in consultation with various stakeholders and in coordination
with other programs and interventions, far removed from political and strategic agendas that exist
at the expense of refugees, host countries and cities.
Keywords: Forced Migration, Asylum, Decentralized Cooperation, Host Cities, European Migration
Policies, Arab Refugees.
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مقدمة
مع تحول تدفقات الالجئني مؤخ ًرا من املخيامت إىل املدن والتجمعات السكنية ،تزايدت الطبيعة الحرضية لظاهرة
الهجرة القرسية (النزوح واللجوء) ،وخاصة يف املنطقة العربية ،وأصبحت هجر ًة طويلة األمد .وبذلك أضيفت
إشكاليات وتحديات جديدة إىل اإلشكاليات التي تثريها نُهج التعامل التقليدية القامئة عىل مساعدة النازحني
والالجئني من دون مساعدة املجتمعات املضيفة ،وهو ما أدى إىل الدعوة إىل اعتامد مقاربات جديدة ومبتكرة
للتعامل مع الظاهرة ،ومقاربات ترتكز أساسًا عىل التعاون والتنسيق الوثيق مع السلطات (الجامعات) املحلية .وهنا
يربز "التعاون الالمركزي"((( مبقارباته املتعددة املستويات والفواعل ،بوصفه أحد أشكال التعاون التي ُير َاهن عليها
ملساعدة املدن واملجتمعات املضيفة لالجئني (من الشامل والجنوب) عىل تسيري هذه الظاهرة /األزمة والتحديات
املتعددة األبعاد املصاحبة لها.
يف الوقت الذي تعرف فيه منطقة املتوسط ،بضفتيه األوروبية والعربية ،واحدة من أكرب أزمات الهجرة القرسية
وأشدها منذ الحرب العاملية الثانية ،ازداد متلمل الدول واملدن واملجتمعات املحلية املضيفة .وبرزت مطالب املسؤولني
املحليني برضورة تنسيق جهود الفاعلني واملتدخلني (خاصة املنظامت غري الحكومية) مع السلطات (الجامعات)
تم إطالق عدة برامج للتعاون الالمركزي يف مجال هجرة اللجوء ،يشمل العديد منها الدول
املحلية .وتجاو ًبا مع ذلكّ ،
(((
واملدن العربية األكرث تأث ًرا بهذه األزمة ،ومن أبرزها "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة"  ،الذي يجري
تنفيذه حال ًيا ،يف سياق جدل كبري حول سياسة اللجوء يف املنطقة والعامل ،وج ّدية األطراف املعنية يف تقديم الحلول
املناسبة والفعالة عرب هذا الشكل من التعاون وغريه.
ومع حدوث تحول مهم يف منوذج التعامل مع ظاهرة اللجوء الذي تك ّرس مع االتفاق العاملي بشأن الالجئني ،الذي
يقر مسؤولية الحكومات والفاعلني املحليني ودورهم يف هذا املجال ،ويدعو إىل تكثيف التنسيق والتعاون الالمركزي
فيام بينهم ،تربز الحاجة إىل تقديم إجابة عن سؤال :ما مدى أهلية التعاون الالمركزي األورويب  -العريب وفاعليته
(من خالل اتخاذ "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" حال ًة دراسية) يف االستجابة ألزمة اللجوء والتكفل
بانشغاالت وتحديات الالجئني واملدن واملجتمعات العربية املضيفة لهم؟ ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة ،هي:
فيم تتمثل املساهامت
ما مسوغات التحول نحو التعامل الالمركزي املتعدد الفواعل واملستويات مع هجرة اللجوء؟ َ
النوعية املمكنة للتعاون الالمركزي مقارنة بنُهج التعاون والتعامل األخرى مع هذه الظاهرة؟ ما االنشغاالت الرئيسة،
القامئة واملتشكلة ،للمدن العربية املضيفة لالجئني؟ ما صيغ استجابة برنامج "الالجئني واملجتمعات املتوسطية
املضيفة" ودرجاتها ،من الناحية النوعية عىل األقل ،النشغاالت الالجئني واملدن العربية املشمولة به؟
 1مع أن هذا الشكل من التعاون برز منذ عقود ،وأصبح له اآلن تاريخ ،ويحظى باعرتاف دويل متزايد ،فإنه ما يزال غري واضح للبعض ،ويستوجب وقفة
مفاهيمية ،ولو عىل هامش الدراسة .يف سياق العالقات بني الشامل والجنوب ،يع ّرف هذا التعاون عىل أنه" :أحد أشكال التعاون التنموي الحديثة ،والتي
أساسا بني فاعلني غري مركزيني
تقدم كمكمل للمساعدة من أجل التنمية ،ويشري إىل مختلف املبادرات والربامج واملشاريع والصالت املؤطرة قانون ًيا التي تقوم ً
(الجامعات املحلية) من دول مختلفة ،ومبشاركة املجتمع املدين والقطاع الخاص والجامعات ومراكز األبحاث [ ]...وتستهدف التغلب عىل مشكل مشرتك أو
تحقيق مصلحة مشرتكة مبا يخدم التنمية عىل املستوى املحيل" .ينظر :منري مباركية ،محارضات يف التعاون الالمركزي املتوسطي ،مطبوعة بيداغوجية محكمة
موجهة لطلبة املاجستري يف برنامج دراسات متوسطية (عنابة :جامعة عنابة ،)2016 ،ص .11
2 "Refugees and Host Communities," Center for Mediterranean Integration, accessed on 28/1/2020, at: http://bit.ly/36laBi3

62

برامج التعاون الالمركزي وغري الحكومي األورويب  -العريب بوصفها آلية استجابة للهجرة القرسية:
جا
"برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" منوذ ً

وانطال ًقا من مسح أحدث األدبيات ومراجعتها حول التعاون الالمركزي األورومتوسطي يف مجال الهجرة بأشكالها املختلفة،
وخاصة هجرة اللجوء ،وتت ّبع واقعها وتطوراتها يف املنطقة العربية وخصائصها ونُهج التعامل معها ،اعتمدت هذه الدراسة
عىل فرضيتني أساسيتني لتوجيه عملية البحث؛ األوىل هي خصائص الهجرة القرسية العربية (النزوح واللجوء) ،خاصة
الطبيعة املحلية  -العاملية  Glocalوالحرضية  Urbanوالطويلة املدى  Protractedالتي تجعلها موضو ًعا ً
مهم للتعاون
الالمركزي األورويب ‑ العريب (املتوسطي بشكل عام) .أما الفرضية الثانية فهي :رغم املساهامت النوعية "املتكاملة"
للتعاون الالمركزي األورويب  -العريب يف مجال اللجوء ،فإن فاعليته تبقى محدودة ،وتتطلب ً
دعم وإطا ًرا سياس ًيا وتعاون ًيا
يضمن ً
تعامل مع جذور املشكل ً
وصول إىل حل نهايئ لألزمة القامئة ،وضامن صمود مستقبيل للمدن العربية املضيفة.
تتجىل أهمية هذه الدراسة يف انشغالها ،عىل نحو بارز ،بأشكال التعاون التنموي الدويل الذي يحظى باعرتاف دويل
متزايد ،نظ ًرا إىل قدرته عىل تنسيق وحكامة جهود الفاعلني واملتدخلني يف مجاالت عديدة ،من بينها الهجرة الدولية
مبختلف أشكالها .وتزداد أهمية الخوض يف هذا التعاون يف حالة هجرة اللجوء والنزوح التي تشتيك األطراف املعنية
(وخاصة الالجئني وسلطات املدن والبلديات املضيفة) من عدم مالءمة التدخالت ،وتف ّرق جهود املتدخلني وتشتتها،
وضعف التنسيق مع الحكومات والسلطات املحلية.
وضوحا بإبراز أهم أهدافها ،واملتمثلة ً
أول ،يف التعرف إىل نوعية االستجابة والحلول املبتكرة
وتزداد أهمية الدراسة
ً
التي تقدمها برامج التعاون الالمركزي النشغاالت املدن واملجتمعات املحلية العربية املعنية بالهجرة القرسية (هجرة
خصوصا) .ثان ًيا ،تحديد مدى فاعلية االستجابات والحلول التي يقدمها هذا الشكل من التعاون ،مقارنة بنُهج
اللجوء
ً
التعامل التقليدية ،وبحجم أزمة اللجوء الحالية .ثالثاً ،التعرف إىل بعض املشكالت واالنشغاالت التي تثريها برامج هذا
التعاون لدى املدن واملجتمعات املحلية العربية املعنية بأزمة اللجوء.
ومن ناحية منهج التناول واإلطار التحلييل العام ،تخترب هذه الدراسة فاعلية برامج التعاون الالمركزي اإلقليمي
(األورويب – العريب) وقدرتها عىل االستجابة لتحديات أزمة الجئني ذات بعد محيل  -دويل ،وهي ليست أزمة لجوء
عادية؛ إذ تتسم باتساع نطاقها ،وطول أمدها وطبيعتها الحرضية املتزايدة ،وقد حفزت بذلك أشكال استجابات
متعددة ومختلفة ،وبعضها مبتكر ،من طرف فاعلني متعددين ،كام تعددت أيضً ا برامج ومشاريع التعاون الالمركزي
التي ُصممت للتخفيف من وطأتها عىل الالجئني وعىل املدن واملجتمعات املضيفة.
ومن أجل التمكن من اختبار أكرب قدر ممكن من أشكال االستجابات واملساهامت التي ميكن أن يقدمها التعاون
الالمركزي اإلقليمي يف هذا املجال ،وبالنظر إىل أنها استجابات "غري معتادة" ،وخاصة يف املنطقة العربية التي
تضعف فيها الالمركزية ،وعالقات التعاون الالمركزي ،والحوكمة املتعددة املستويات لقضايا الهجرة ،وتغلب فيها
مقاربات التعامل التقليدية (اإلنسانية) التي تقودها املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية ،وجب علينا
التأسيس النظري الجيد لالستجابة الدولية الالمركزية ألزمة اللجوء من أجل اإلحاطة مبسوغاتها وفحواها ،ثم اختيار
برنامج تعاون المركزي إقليمي يتسم بشمولية االستجابة وتكامل عنارصها ،وتحليله وتقييمه يف ضوء املساهامت
املعب عنها يف تقارير مسوح ودراسات استطالعية حديثة
النظرية املتوقعة منه ،واحتياجات الالجئني واملدن املضيفة ّ
أجرتها مؤسسات متخصصة يف هذا املجال ،وأيضً ا االستطالعات التي أجراها الربنامج ذاته عىل مستوى الدول
واملجتمعات املضيفة املستهدفة.
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وتجدر اإلشارة إىل أن تحليل برامج التعاون الالمركزي وتقييمها يخضعان لخطوات وإجراءات منهجية خاصة ،تراعي
خصوصية هذا الشكل من التعاون ونوعية مساهامته؛ فتنطلق من تحليل "هندسة الربنامج" ونقدها ،رجو ًعا إىل
وثائقه الرسمية ،ووقو ًفا عند سياق بعثه ،واألطراف املرشفة والداعمة والرشيكة ،وأهدافه وتدابريه العملية (تتضمن
عادة ً
تبادل وتشار ًكا للتجارب والخربات ،والتدريب ،واإلعالم والتوعية ،واملنارصة وبلورة األجندات والسياسات ،وبعث
مشاريع مصغرة منوذجية  ...إلخ) ،ثم متابعة عملية تنفيذه وتقييمها والوقوف عىل ما ق ّدمه ً
فعل عىل أرض الواقع،
وانتهاء بتقييم آثاره املمتدة واملستدامة (الدروس املستفادة ،واملبادئ املوجهة ،وأطر الحوكمة وغريها).
تتوزع هذه الدراسة عىل أربعة محاورُ :يربز املحور األول الخصائص األصيلة والناشئة لهجرة اللجوء التي وجب
التعامل معها مبقاربة تعاونية المركزية ،ويرشح كيف دفعت نحو اعرتاف أكرب بدور السلطات املحلية ،والتعاون
الالمركزي يف هذا املجال .ويحدد املحور الثاين أهم املساهامت النوعية التي يقدمها هذا الشكل من التعاون،
عندما يأيت عىل شكل برامج متكاملة .ويغطي املحوران األخريان الجانب التطبيقي؛ فيعرض الثالث أهم احتياجات
املدن العربية املضيفة لالجئني ،ويحلل الرابع ويق ّيم مساهامت "برنامج الالجئني واملدن املتوسطية املضيفة" ،ومدى
استجابته لتلك االحتياجات من خالل تأطري وتوجيه التعاون مع املدن األوروبية والعربية املشمولة بالربنامج ،وبينها.

عا للتعاون الالمركزي
أولً  :هجرة اللجوء بوصفها موضو ً
ظلت هجرة اللجوء ،بطبيعتها وحجم رهاناتها ،موضو ًعا للتعاون الدويل الحكومي وغري الحكومي (ما بني املنظامت غري
الحكومية) اإلنساين الذي يأيت تحت مظالت ومسميات مختلفة .لكن تحوالت عديدة عىل مختلف الصعد يف العقود األخرية،
مست الفواعل والظاهرة يف حد ذاتها ،وأدت إىل تغري مقاربات ونُهج التعامل مع هجرة اللجوء ،وخاصة يف العقد األخري.
َّ
أساسا ،طبيعة التعامل والتعاون املطلوبني ،ليتحول من الطابع اإلنساين واإلغايث الرصف ،إىل
مس هذا التحولً ،
َّ
مكرسا بذلك التعاون املتعدد
مس مستويات التعاون ليدرج البعد املحيل واألقاليميً ،
التعاون التنموي املستدام ،كام َّ
مس أيضً ا الفواعل ليرشك الفواعل وأصحاب املصلحة املحليني ،وخاصة السلطات والجامعات املحلية
املستويات ،كام َّ
عىل مستوى األقاليم واملدن .إن جوهر هذا التح ّول ،املرتافق مع تق ّدم مسارات الالمركزية واالعرتاف التدريجي
وجه االهتامم نحو "التعاون الالمركزي" ،ليمثِّل أحد
املتزايد بدور املدن والحكومات املحلية يف التعاون الدويلّ ،
أطر التعاون التنموي وأشكاله التي ميكنها املساهمة عىل نحو ف ّعال يف تسيري أزمة اللجوء ،وابتكار وتجسيد حلول
تستجيب لحاجات الالجئني واملجتمعات املضيفة عىل املديني املتوسط والبعيد.
نحاول يف هذا السياق تحديد وفهم خصائص هجرة اللجوء التي تجعل منها موضو ًعا للتعاون الالمركزي ،بل تجعل
التعامل معها ،ضمن هذا اإلطار ،أشد فاعلية من أشكال التعاون األخرى وأطرها .كام نسلط الضوء أيضً ا عىل االعرتاف
الدويل املتزايد بدور هذا الشكل من التعاون وأهميته.
 .1خصائص هجرة اللجوء وموجبات التعامل الالمركزي معها

تشري قوانني غالبية الدول ،يف مقارباتها لعالقات التعاون الالمركزي يف جانبها املتعلق مبجاالت التعاون ،إىل أن
التعاون يرسي عىل القضايا واملواضيع التي تدخل ضمن مهامت السلطات املحلية وصالحياتها .ولكنه عمل ًيا ،يرسي
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عىل القضايا التي غال ًبا ما تكون لها مجموعة خصائص تحتم التعامل معها والتعاون عليها بهذا الشكل .وفيام ييل
استعراض وإسقاط ألهم تلك الخصائص عىل هجرة اللجوء.
أ .الطبيعة املحلية  -العاملية

الهجرة الدولية ،مبختلف أشكالها ،هي مسار "محيل – دويل  -محيل"؛ فاملهاجرون إراد ًيا أو قرس ًيا ينطلقون من
معي يف دولة ما ،متجهني نحو مدينة أو إقليم يف دولة أخرى .وعىل املستوى املحيل ،يقيم املهاجرون
مدينة أو إقليم ّ
ويبدؤون يف وضع جذورهم((( ،وعىل هذا املستوى تتشكل وتربز تحديات الهجرة ومشكالتها مبختلف أبعادها(((،
ومنه تنترش وطن ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا.
وعىل هذا األساس ،يعترب الفضاء املحيل فضا ًء مناس ًبا للتسيري الفعال لواقع الهجرات ،وذلك عىل الرغم من خضوعها
للسلطة التنظيمية العامة للدول((( .ففي أغلب الدول ،ال متتلك سلطات املدن والبلديات صالحية قانونية رصيحة
للتعامل مع طالبي اللجوء والالجئني ،ومع ذلك ،فإن حجم القدوم ور ّدات الفعل البطيئة من السلطات الوطنية
جعال سلطات املدن يف الواجهة ،ودفعاها إىل أداء دور من دون صالحية أو تفويض قانوين ،وال ّأي ميزانية لتغطية
ذلك ،فاملدن والحكومات املحلية هي التي توفر الحاجات األساسية للمهاجرين والالجئني القادمني الجدد ،وهي التي
تعمل عىل إدماج املهاجرين والالجئني القدامى((( .لذا ،هناك اعرتاف تدريجي باألهمية الحيوية للحكومات املحلية
يف مجال تسيري عمليات الهجرة وتدفقاتها((( ،رغم تجاهلها عادة بالنظر إىل غياب الصالحيات القانونية  -السياسية
يف هذا املجال(((.
ال يعني القول بالطابع املحيل لهجرة اللجوء أن السلطات والفاعلني املحليني قادرون وحدهم ،أو ميتلكون الصالحية
الواقعية الحرصية للتعامل معها ،وإمنا يتطلب ذلك تدخل عديد الفاعلني؛ فاستجابة البلديات ال ميكن تحسينها من
دون جهد مشرتك من املنظامت واملانحني والحكومات الوطنية للعمل م ًعا عىل تلبية حاجات املجتمعات املضيفة
والالجئني((( .وهذا املطلوب ال ميكن تحقيقه من دون اللجوء إىل التعاون الالمركزي .ويف ضوء ذلك ،أصبحت الهجرات
جز ًءا من املحتوى املتعلق بعالقات التعاون الالمركزي(.((1
3
Mariel Araya & Xavier Godàs, Migrations: A New Era of Co-peration between Local Governments (Montevideo: Observatorio de
Cooperación Descentralizada UE-AL, 2008), p. 39.
4
Albert Serra & Mireia Belil, "Local Governments and Migrations in Latin America and the European Union," in: Yearbook for
Decentralised Cooperation: 2007 (Montevideo: Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, 2008), pp. 113, 114.
5
Araya & Godàs, p. 43.
6
"Social Affairs: Refugee Reception and Integration in Cities," Eurocities (March 2016), p. 13, accessed on 5/2/2021, at:
https://bit.ly/36PVk9m; "Urban Migration: Strengthening Cooperation with Civil Society," Peer Learning Note, no. 25, UCLG Learning
(2019), p. 6, accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/2MASWMP
7
Araya & Godàs, p. 42.
8
Ibid., p. 40.
9 "Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," Policy Brief, Mercy Corps (March 2014), p. 16,
accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/3rwGnkf
10 Araya & Godàs, p. 40.
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ب .السياقية اإلقليمية أو املناطقية

تختلف خربات وتجارب الهجرة القرسية إىل املدن – بالنسبة إىل القادمني واملضيفني – اختال ًفا كب ًريا ،ويف بعض األحيان
حتى داخل الدولة الواحدة( ،((1وخاصة يف الدول ذات الالمركزية املتقدمة ،حيث تتنوع قوانني الهجرة واللجوء
وترتيباتها ،أو الدول ذات التفاوت التنموي املناطقي أو الرتكيبة الفئوية أو الطائفية املتنوعة واملعقدة ،وهذا ما
يجعل االستجابات الوطنية التي تتخذ شكل سياسة عامة وطنية موحدة ومفروضة من األعىل نحو األسفل غري مجدية
لبعض البلديات واملدن ،وهو ما يحتم التعامل معها بطريقة المركزية ،واالستعانة بالتعاون الالمركزي الستهداف
املناطق مبا يناسبها ،وتكملة التعاون الحكومي وغري الحكومي عىل مستواها.
ج .الطبيعة الجوارية

تجعل الخصائص السالفة الذكر من الهجرة ظاهرة "جوارية" بطبيعتها ،إذ تؤثر هجرات اللجوء مبارشة يف املجتمعات
املضيفة ويف حياتهم اليومية؛ فتشري جل الدراسات والتقارير إىل تأثر الخدمات العامة املحلية يف املجتمعات املضيفة
عىل نحو رهيب ،وخاصة خدمات املياه والكهرباء والنظافة واإلسكان والنقل والصحة والتعليم التي باتت تحت
ضغط شديد؛ فمؤسسات التعليم يف لبنان ً
مثل ،باتت تعمل عىل مدار الساعة من أجل استيعاب األطفال السوريني
الالجئني ،كام تأثرت أسواق العمل تأث ًرا كب ًريا أيضً ا.
كام تساهم تحوالت وعوامل أخرى عديدة يف زيادة وتكريس الطبيعة "الجوارية" لهجرة اللجوء وأساليب التعامل
معها ،من بينها التحول يف املنظور امل ّتبع يف مجال املساعدة اإلنسانية والتنموية من أجل الرتكيز عىل الناس املحتاجني،
موجهة إىل أي مجتمع مضيف يق ِّدم مال ًذا
ال عىل مكان إقامتهم ،يف إطار مفهوم "تتبع الناس" ،وتقديم مساعدات َّ
لالجئني( .((1وبناء عليه ،تح ِّتم الطبيعة الجوارية لهجرة اللجوء اعتامد تعاون جواري ُيرشك مختلف الفاعلني الجواريني
وأصحاب املصلحة من أجل ابتكار حلول مناسبة ،وال ميكن هنا التعاون الحكومي أو غري الحكومي وحده أن يكون
ً
فعال يف مثل هذه الحاالت.
د .الطبيعة الفنية

بعد ف ّني أيضً ا ،مع تأكيد طابعها املتعدد األبعاد ،خاصة البعدين السيايس واالقتصادي  -االجتامعي،
لهجرة اللجوء ٌ
ال يتطلب تعاونًا سياس ًيا وحكوم ًيا بقدر ما يتطلب تنسي ًقا وتعاونًا بني املصالح التقنية والفنية للبلديات املضيفة مع
بقية الفاعلني واملصالح التقنية املعنية بهذا الشكل من الهجرة.
أساسا يف تسجيل الالجئني وإحصائهم ،وتسوية وضعياتهم املدنية ،والتعرف إىل خلفياتهم
ويتجىل البعد الفني ً
وتدقيق هوياتهم ،وتحديد اإلجراءات والتدابري املناسبة للتعامل معهم ،وهذا سيتطلب مساعدة فنية من عديد
11 Robert Muggah & Adriana Erthal Abdenur, "Refugees and the City: The Twenty-first-century Front Line," World Refugee Council
Research Paper, no. 2, World Refugee Council & Center for International Governance Innovation (July 2018), p. 11, accessed on
5/2/2021, at: https://bit.ly/3p31oRU
" 12اليوم العاملي لالجئني  :2019إعادة كتابة قواعد مساندة الالجئني واملجتمعات املضيفة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،البنك الدويل،2019/6/21 ،
شوهد يف  ،2021/2/5يفhttp://bit.ly/2KWpTSZ:
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الفاعلني املختصني وأصحاب الخربة والتجربة ،وخاصة املنظامت الدولية وغري الحكومية ومصالح البلديات من الدول
األوروبية والغربية ذات السبق والتجربة.
هـ .الطبيعة الحرضية

مع بداية القرن الحايل ،كانت غالبية الالجئني تقيم يف املخيامت أو التجمعات الريفية .ولكن منذ عام  ،2006ارتفعت
نسبة الالجئني الحرضيني عىل مستوى العامل ارتفا ًعا كب ًريا ،حتى وصلت إىل  61يف املئة عام  .2018وكان تدفق الالجئني
السوريني منذ عام  2012قد تسبب يف زيادة الالجئني الحرضيني إىل أكرث من الضعف(.((1
وتتضح الطبيعة الحرضية لهجرة اللجوء جل ًيا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عالية التعمري؛ إذ إن ما يقدر
بنحو  90-80يف املئة من املهجرين يعيشون يف املدن( .((1وتصل نسبتهم يف منطقة البحر املتوسط إىل  90يف املئة،
وهذا مرتفع عىل نحو واضح عن املتوسط العاملي املقدر بنحو  61يف املئة(.((1
عىل هذا النحو ،أصبحت الهجرة تقري ًبا مراد ًفا للتحرض (اإلقامة يف املناطق الحرضية) ،ويعزى ذلك إىل كون املدن هي
وجهة غالبية املهاجرين( .((1وكون بعض الدول (لبنان يف املنطقة العربية) تتبنى سياسة صارمة تجاه إقامة املخيامت
(سياسة "ال مخيم" ،)'no-camp' policy ،لذلك تغلب الطبيعة الحرضية عىل نحو صارخ عىل أزمة اللجوء فيها.
تح ّتم الطبيعة الحرضية لهجرة اللجوء عىل السلطات املحلية وقادة املدن الترصف والتعامل مع هذا الواقع ،كام أنها
تضفي طبيعة مخف ّية عىل هذه الهجرة ،وتنتج عديد التحديات والصعوبات ،مثل صعوبة تعقب الالجئني والتعرف
إىل عددهم وأماكن وجودهم ،ويف الحصيلة ،قد يحرمون حتى من املساعدات اإلنسانية .وهذا ما يتطلب اللجوء إىل
وانفتاحا وجوارية ،وتنسي ًقا أكرب بني حكومات املدن والقطاع الخاص واملنظامت اإلنسانية
أشكال تعاون أش ّد مرونة
ً
من أجل االستفادة من مواطن القوة النسبية لكل هيئة من الهيئات املذكورة(.((1
وبناء عليه ،فإن واقع النزوح الحرضي يتطلب مقاربات مختلفة لالستجابات اإلنسانية يف األوساط الحرضية؛ مقاربات
تضع سلطات املدن يف املركز ،ليس عىل أساس القدرات ،ولكن عىل أساس الرغبة واإلرادة الستضافة السكان النازحني،
ورشعيتها لإلرشاف عىل تقديم الخدمات ضمن نطاق صالحياتها( .((1وقد وجه تقرير الهجرة العاملي لسنة 2015
انتباهنا إىل رضورة تشكيل رشاكات داخل املدن وبينها؛ لتسيري الهجرة ،مبا فيها التنمية االقتصادية لهذه املدن( .((1وهي
دعوة رصيحة إىل التعاون الالمركزي يف هذا املجال ،أكدتها األجندات واملواثيق العاملية املعتمدة يف السنوات األخرية.
13 United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends: Forced Displacement in 2018 (Geneva: UNHCR, 2019), p. 57.
14 "Cities of Refuge in the Middle East: Bringing an Urban Lens to the Forced Displacement Challenge," Policy Note, The World
Bank, 14/9/2017, p. 4, accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/3jtekiU
15 Ibid.
16 International Organization for Migration, World Migration Report 2018 (Geneva: IOM, 2017), p. 227.
17 "Urban Refuge: How Cities Are Building Inclusive Communities," International Rescue Committee (2018), p. 11, accessed on
5/2/2021, at: https://bit.ly/3oTcYPC
18 Ibid.
19 World Migration Report 2018, p. 229.
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و .طول األمد (هجرة ممتدة)

ما برح متوسط مكوث الالجئني يف بلد اللجوء يزداد ،حتى أصبحت هذه الهجرة هجر ًة قرسية ممتدة (طويلة األمد).
رصحت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن مدة النزوح باتت تصل تقري ًبا إىل 20
ففي عام ّ ،2016
(((2
عا ًما .ويف تقريرها األخري ،راجعت املفوضية تعريف حاالت الهجرة القرسية املمتدة  .وبناء عليه ،فإن  15.9مليون
الجئ هم يف وضعيات ممتدة يف نهاية عام  ،2018وهذا ميثل  78يف املئة من الالجئني حول العامل ،مقارن ًة بـ  66يف
املئة يف العام املايض .وضمن هذا العدد ،هناك  5.8ماليني هم يف وضعية لجوء متتد  20عا ًما أو أكرث ،و 10.1ماليني
الجئ يف وضعيات ممتدة أقل من  20عا ًما ،أكرث من نصفهم من الالجئني السوريني يف مرص والعراق واألردن ولبنان
وتركيا( .((2وبوصفها هجرة ممتدة ،تجاوزت أزمة الالجئني طابعها "اإلنساين" إىل الطابع "التنموي" ،ما استدعى مكاملة
التعاون والتدخل اإلنساين بالتعاون التنموي الالمركزي.
 .2تزايد االعرتاف بأهمية التعاون الالمركزي يف مجال هجرة اللجوء

رض لحاالت الالجئني لن يتحقق مبعزل عن التعاون
تقر اتفاقية عام  1951الخاصة بأوضاع الالجئني بأنَّ التوصل إىل حل ُم ٍ
الدويل ،وإال فإن اللجوء قد ُيلقي أعباء باهظة عىل عاتق بلدان معينة .لكن هذا التعاون ظل متمرك ًزا حول التعاون
الحكومي وغري الحكومي القائم عىل مبدأ التضامن واإلغاثة ،وتقديم املساعدة اإلنسانية لالجئني .ومع عديد التحوالت
التي أرشنا إليها يف مقدمة هذا املحور ،وبالنظر إىل الخصائص املذكورة التي اتخذتها هذه الظاهرة ،بدأ االعرتاف تدريج ًيا
بصلة السلطات املحلية والهيئات الالمركزية ومكانتها ضمن عالقات التعاون الدويل يف مجال هجرة اللجوء.
وقد اعرتفت العديد من املنظامت الدولية الفاعلة (خاصة األمم املتحدة ووكاالتها ،واالتحاد األورويب) ،وكذلك األطر
اإلقليمية والدولية املختلفة ،بدور التعاون بني الفاعلني وأصحاب املصلحة املحليني من مختلف الدول يف التعامل مع
أزمة اللجوء من خالل التعاون الالمركزي .ولضيق املجال ،ستقترص الدراسة عىل اإلشارة إىل التطورات األخرية يف هذا
الجانب ،وتحدي ًدا ،ما أتت به االتفاقات الدولية للهجرة واللجوء.
أ .االتفاق العاملي حول الهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة

يعرتف "االتفاق العاملي حول الهجرة اآلمنة والنظامية واملنتظمة" The Global Compact for Safe, Orderly
 and Regular Migration, GCMبدور الحكومات املحلية يف التعاون الدويل يف مجال الهجرة ،ويشري يف هدفه
الثالث والعرشين إىل" :إرشاك ودعم السلطات املحلية يف تحديد االحتياجات والفرص املتاحة للتعاون الدويل من
أجل تنفيذ االتفاق العاملي تنفي ًذا ً
فعال ،ومراعاة وجهات نظرها وأولوياتها يف اسرتاتيجيات التنمية والربامج والخطط
املتعلقة بالهجرة باعتبار ذلك وسيلة لكفالة الحوكمة الرشيدة ،واتساق السياسات عرب مختلف القطاعات الحكومية
والسياساتية ،وإلضفاء أقىص حد من الفعالية عىل التعاون الدويل يف مجال التنمية وتحقيق أقىص أثر من هذا
التعاون"(.((2

22
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Global Trends: Forced Displacement in 2018, pp. 22-23.
Ibid.
األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،2018/11/19 ،الفقرة  ،39البند ج.
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كام يعرتف امليثاق بأن تنفيذه يتطلب جهو ًدا عىل مختلف املستويات مبا فيها املستوى املحيل( ،((2وأنه سيتم مع
(((2
عديد الرشكاء من بينهم فواعل التعاون الالمركزي :السلطات املحلية واملجتمع املدين واملجتمعات املحلية  ...إلخ
واعرتف كذلك بدور الجامعات املحلية يف التقييم واملتابعة واالستعراض الخاصة بتنفيذ امليثاق(.((2
ب .االتفاق العاملي بشأن الالجئني

يشري "االتفاق العاملي بشأن الالجئني"  The Global Compact on Refugees, GCRإىل أننا أمام حالة من "حاالت
اللجوء الكربى" التي تحتاج إىل تعامل شامل ومتكامل ،ومن الطبيعي أن تلتمس الدول واملجتمعات املضيفة الدعم
من املجتمع الدويل .وقد أقر هذا االتفاق تجاوز نُهج التعامل التقليدية مع حاالت الالجئني واسعة النطاق( .((2وأقر
أيضً ا بأن "السلطات املحلية والفاعلني املحليني اآلخرين ،هم املستجيب األول لحاالت اللجوء واسعة النطاق ،وهم
األكرث عرضة للضغوط الكبرية عىل املدى املتوسط"( .((2ويؤكد مسؤولية الجامعات املحلية ودورها يف هذا املجال،
ويضعها ضمن قامئة "أصحاب املصلحة املعنيني"( .((2كام يعرتف هذا االتفاق ويدعم دور "شبكات املدن والبلديات"
املضيفة لالجئني ،ويشجعها عىل تبادل الخربات واملامرسات الجيدة والنُهج املبتكرة لالستجابات يف البيئات الحرضية.
كام يدعم ترتيبات التوأمة( .((2وتواز ًيا مع ذلك ،يعرتف أيضً ا بدور منظامت املجتمع املدين يف تحديد مواطن القوة
واالحتياجات والتخطيط وبناء القدرات وتنفيذ الربامج وغريها(.((3
ورغم كل ما أرشنا إليه ،فإن عديد الجهات املعنية بالتعاون الالمركزي يف هذا املجال ال تزال تعترب أن االعرتاف الدويل
به
منقوصا ،ويحتاج إىل مزيد من التأكيد والوضوح ،وتحديد دقيق لدور هذا التعاون ومكانته( .((3لكن االعرتاف
ً
القائم ميثّل نافذة ميكن ملبادرات وفواعل التعاون الالمركزي أن تستغلها إلثبات جدارتها وفرض نفسها يف هذا الجانب.

ثان ًيا :املساهامت املمكنة للتعاون الالمركزي يف مجال هجرة اللجوء
مل يكن االعرتاف بدور التعاون الالمركزي يف التعامل مع الهجرة الدولية ،بشكليها اإلرادي والقرسي ،بسبب خصائصها
املذكورة ودخولها ضمن نطاق "سيادة" الجامعات املحلية وسلطتها فحسب ،بل بدرجة أكرب بسبب طبيعة املساهمة
التي ميكن أن يقدمها هذا الشكل من التعاون ،وهي مساهمة نوعية وتستجيب لعديد التحديات التي تطرحها هذه
 23املرجع نفسه ،الفقرة .40
 24املرجع نفسه ،الفقرة .44
 25املرجع نفسه ،الفقرة .53
 26املرجع نفسه ،الفقرة .37
 27املرجع نفسه.
 28املرجع نفسه ،الفقرة .3
 29املرجع نفسه ،الفقرة .38
 30املرجع نفسه ،الفقرة .40
31 Eva Dick & Jana Kuhnt, "The Neglected Role of Cities in the Global Compact on Refugees," The Current Column, German
Development Institute (January 2019), accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/3q6Es5S
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الهجرة عن طريق حلول مبتكرة ومستدامة .نستعرض هنا أبرز املساهامت املمكنة لهذا الشكل من التعاون يف مجال
تسيري هجرة اللجوء بناء عىل بنيته املفهومية والنظرية ،وعىل تجارب تدخّ له السابقة يف عدة مناطق من العامل.
 .1جمع الرشكاء وأصحاب املصلحة وتنسيق جهودهم

من بني أبرز خصائص التعاون الالمركزي كونه تعاونًا "متعدد الفواعل"؛ فهو إن كان متمحو ًرا حول "السلطات املحلية
الالمركزية" ،فإنه يجمع حولها عديد الفواعل من طبيعة ومستويات مختلفة (سلطات مركزية والمركزية ،ومنظامت
غري حكومية ،وقطاع خاص ،واملجتمع البحثي واألكادميي  ...إلخ)( .((3ومن هذا املنطلق ،يتوافق هذا التعاون مع
تعدد الفاعلني واملتدخلني يف هجرة اللجوء ،بل إنه يشمل تقري ًبا غالبية الفاعلني .ويف الحصيلة ،ميكن مبادرات هذا
التعاون ،وخاصة تلك التي تأيت عىل شكل رشاكات وتشبيك وبرامج ومشاريع تعاون ،أن تجمع مختلف املتدخلني
عن طريق تأطري نشاطهم ،وتنسيق جهودهم ومكاملتها ضمن إطار مجموعة من املبادئ واألهداف واالسرتاتيجيات
وآليات العمل .فالرشاكات القوية التي تجمع السلطات اإلقليمية واملحلية مع منظامت املجتمع املدين وبقية الفاعلني
يف ظل هذا الشكل من التعاون ،توفر إمكانية التقليل من عديد النقائص وخلق اسرتاتيجيات مشرتكة من طبيعة
إدماجية وإقليمية ،ومن َث َّم ،تدعم التنسيق والتحكم من جميع النواحي(.((3
كام أن شبكات التعاون الالمركزي وبرامجه ميكنها أن متثّل إطا ًرا مؤق ًتا يضبط عالقة السلطات املركزية بالسلطات
املحلية ويجعلها عالقة متكافئة ،ميكن لربامجه أن تعمق الالمركزية وتساهم يف مراجعة هذه العالقة وإصالحها عىل
املد َيني املتوسط والبعيد.
يتيح هذا النوع من التعاون التنسيق املحيل واألفقي العايل املهم لبلوغ املجموعات األكرث هشاشة( ((3يف حاالت اللجوء
وغريها ،وهو بذلك يساهم يف التعامل مع انشغال تعدد الفاعلني املتدخلني الذي عادة ما يشتت الجهود واألموال،
ويزعج السلطات املركزية واملحلية يف املجتمعات املضيفة لالجئني ،ويحرم بعض الفئات من السكان والالجئني من
الحصول عىل املساعدة والتكفل املطلوب.
 .2بناء قدرات الفاعلني وأصحاب املصلحة

يقدم التعاون الالمركزي يف مثل هذه الحاالت خدمة مهمة ج ًدا ،تتمثل يف بناء قدرات الفاعلني املحليني وأصحاب
املصلحة يف املجاالت التي تحتاج إليها اإلدارة الجيدة مللفات الهجرة القرسية ،خاصة ما يتعلق بالجانب اإلحصايئ
(مثل تسجيل الالجئني وإحصائهم) ،والتخطيط للتنمية املحلية يف سياقات اللجوء ،وتقديم الخدمات العامة األساسية
واألشد ترض ًرا (املياه ،الكهرباء ،النظافة وغريها) ،وبعث املشاريع الصغرية ومشاريع البنية التحتية ،وتعبئة القطاع
الخاص وأصحاب املصلحة .ويقدم التعاون الالمركزي هذه املساهمة عن طريق حزمة من األدوات ،أهمها ورش
 32ينظر تفاصيل عن مقاربات التعاون الالمركزي وكيف متثّل السلطات املحلية ً
فاعل محور ًيا ميارس دور القيادة لباقي الفواعل املحليني والناشطني محل ًيا،
يف :مباركية ،ص .13-12
33 Agustí Fernández de Losada Passols, "Shaping a New Generation of Decentralised Cooperation for Enhanced Effectiveness and
Accountability," PLATFORMA & Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) (October 2017), p. 33, accessed on 5/2/2021, at:
https://bit.ly/3jAyYh5
34 Muggah & Adriana, p. 12.
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العمل والتدريب ،والندوات .ويع ّد بناء القدرات من أهم اإلسهامات التي يقدمها التعاون الالمركزي للفاعلني
املنخرطني يف برامجه ،إذ غال ًبا ما تكون مساهمة مستدامة ،تستهدف قدر ٍ
ات ميكن استخدامها دامئًا ،حتى بعد
تجاوز حاالت األزمات.
 .3تشارك التجارب واملامرسات الجيدة

يقدم الفاعلون يف إطار التعاون الالمركزي واحدة من الخدمات األساسية ،هي تشارك الخربات والتجارب فيام بينهم.
وهجرة اللجوء ،من بني املجاالت التي تستوجب مثل هذه املساهمة؛ فحتى مع الطبيعة الحرضية واإلقليمية لهذه
الهجرة ،ويف حني أن كل املدن متاميزة ،هناك ً
حتم عديد الدروس التي ميكن استخالصها وتشاركها عرب العامل(.((3
وتزداد قيمة هذه املساهمة ،بالنسبة إىل البلديات التي تفتقر إىل خربة أو تجربة سابقة يف استضافة الالجئني ،وتلك
طاقم إدار ًيا وفن ًيا ً
التي ال متتلك ً
مؤهل البتكار الحلول املناسبة يف مثل هذه الحاالت ،وهي حالة غالبية البلديات يف
الدول النامية ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وقد تحفظت عديد الدراسات والتقارير عىل كون املدن غال ًبا ما تعمل مبعزل عن بعضها البعض ،يف الوقت الذي
ينبغي لها االستفادة من القنوات املتزايدة فيام بينها لتشارك التجارب وتب ّني أفضل املامرسات ،وأقرت بأن إقامة
الرشاكات بني املدن يف الدول النامية وإدماجها يف شبكات ما بني املدن سيساهامن يف ترقية التنمية ،وتكييف حلول
مبتكرة وتب ّنيها؛ للتقليل من أخطار تدفقات الالجئني إليها وتعظيم مزاياها(.((3
 .4دفع التحول نحو املقاربة التنموية

يساهم التعاون الالمركزي من خالل مبادراته املختلفة ،باعتباره ً
شكل من أشكال التعاون التنموي الدويل ،يف
دعم تح ّول مقاربة التعامل مع حاالت اللجوء الواسعة النطاق واملمتدة من التعامل اإلنساين (اإلغاثة واملساعدة
اإلنسانيتان) ذي الفاعلية الضعيفة ،إىل التعامل اإلنساين  -التنموي ذي األثر املستدام يف الالجئني واملجتمعات
املضيفة عىل حد سواء .فمن خالل منطق املشاريع واملشاريع املصغرة الذي يقوم عليه ،يساهم هذا التعاون يف جعل
املساعدات اإلنسانية املالية واملادية مدخالت ملشاريع تنموية ،تخلق ديناميكية يف االقتصاد املحيل والوطني ،وتوفر
ً
فرص عملٍ
ودخل مستدا ًما لالجئني واملجتمعات املضيفة ،وبناء عليه ،يفك تبعيتهم للمساعدة اإلنسانية ،ويكرس
استقالليتهم ويثمن رأس مالهم البرشي.
 .5التمويل املستدام لالستجابات اإلنسانية  -التنموية

ً
أساسا لتدارك نقائصها
عىل الرغم من أن التعاون الالمركزي ليس
تحويل أو تقد ًميا للمساعدة املالية املبارشة ،فإنه جاء ً
وضعف فاعليتها التنموية .إال أن له عدة صور للتأثري واملساهمة املالية حتى يف سياق هجرة اللجوء .ففي ظل
الحاجة املالية للسلطات املحلية ،يساهم هذا الشكل من التعاون يف املساعدة عىل إيجاد حلول مبتكرة ال تحتاج
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 13.
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إىل كثري من املال ،وخاصة بالتنسيق مع املنظامت غري الحكومية املعروفة بنجاعتها من الناحية املالية .ومن جهة
أخرى ،ومن خالل التجارب الجيدة القابلة للنقل ،واملساعدة الفنية عىل نقلها وتكييفها عىل النحو املناسب ،يساهم
التعاون الالمركزي يف توفري كثري من الجهد واملال بالنسبة إىل البلديات املستفيدة ،كام ميكنه أن يكون مصد ًرا للتمويل
البسيط واملستدام الستجابات مختلف الفاعلني يف مجال هجرة اللجوء ،وذلك عن طريق مشاريعه وبرامجه املتوسطة
والبعيدة املدى التي تقوم عىل أساس اتفاقيات مالية تسمح بتمويل بسيط ،لكنه مستدام نو ًعا ما.
وإذا نظرنا إىل أزمة اللجوء الحالية التي جاءت يف ظل أزمات وصعوبات اقتصادية لدول أوروبا ودول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،تتعزز قيمة مبادرات التعاون الالمركزي التي تعتمد عىل متويل قليل وذي فائدة كبرية.
حللة األطر واالتفاقات الدولية لهجرة اللجوء وتوجيه الفاعلني
 .6م ْ

عرف التعاون الدويل يف مجال الهجرة واللجوء تطو ًرا ً
مهم مع اعتامد االتفاقني العامليني للهجرة واللجوء ،وإضافة إىل
مساهمة عديد فاعيل التعاون الالمركزي (منظامت وشبكات) يف مناقشات صياغة تلك املواثيق واعتامدها ،والنضال
من أجل اعرت ٍ
اف أكرب بدور املدن والسلطات املحلية يف إدارة ملفات الهجرة ،يساهم التعاون الالمركزي اليوم من
محللة (أي إضفاء الطابع املحيل) تلك املواثيق ،حتى يكون لها أثر فعال يف الواقع .وعمل ًيا،
خالل فاعليه ومبادراته يف ْ
محللة تلك املواثيق ،وإعداد أدلة
يتم ذلك من خالل احتضانٍ أو مشارك ٍة يف النقاشات ولقاءات الخرباء حول كيفية ْ
وتوجيهات للحكومات املحلية حول كيفية تطبيقها( .((3كام أن املبادئ التي تعمل بها ،واملتوافقة مع املبادئ التي
قامت عليها املواثيق الدولية ،تتحول إىل مبادئ مرشدة ومؤسسة ملبادرات تعاون أخرى ،بل ألجندات التعاون
اإلقليمي والعاملي يف هذا املجال ،وأيضً ا ،عادة ما تكون مشاريع هذا التعاون منوذجية وإرشادية ملبادرات تعاونية
أخرى .وتسمح برامج التعاون الالمركزي ،من خالل عدة نشاطات تتضمنها ،بوضع معايري تنفيذية متثّل مرجعية
للتعامل مع مثل هذه األزمات والحاالت(.((3
ويساهم أيضً ا نضال املنظامت وشبكات الفاعلني املحليني يف جعل الهجرة ضمن أجندات بعض اإلدارات املحلية التي
ثم ،تفسح الطريق للتغيري ،وتساهم يف بناء اسرتاتيجيات حرضية
مل تعترب هذه القضية من أولوياتها ّ
امللحة ،ومن ّ
واقتصادية خاصة باملخيامت واملدن املضيفة لالجئني.
ومع أهمية كل املساهامت املذكورة ،فإن األهم أن ما يقدمه التعاون الالمركزي عمو ًما ،خاصة عندما يأيت عىل شكل
"برامج تعاون" ،وضعه إطا ًرا عا ًما للتعاون بني الجهات الرشيكة ،يسمح بتنسيق الجهود وتشارك الخربات والتجارب،
والتدريب وبناء القدرات ذات الفائدة واالستخدام املستدام الذي يعزز صمود املدن والبلديات املضيفة لالجئني يف الفرتة
الحالية ويف املستقبل .عىل أن هذا اإلطار لن يكون إطا ًرا حرص ًيا ،ولن يحل ً
كامل َّ
محل املساعدات اإلنسانية املستعجلة،
وال تدخالت الحكومات املركزية واملحلية وسياساتها ،وإمنا يكملها ،ويتجه بها نحو مزيد من الفاعلية والكفاءة واالستدامة.
 37عىل سبيل املثال ،نظم مركز التكامل املتوسطي  CMIواستضاف لقاء خرباء  Experts Meetingتضمن كل الرشكاء الدوليني واإلقليميني ،للبحث يف
محللة مواثيق الهجرة واللجوء ،وتطوير توجيه الفاعلني املحليني ،وذلك بالتعاون مع برنامج املستوطنات البرشية التابع لألمم املتحدة ،بتاريخ 2019/6/27
ْ
مبدينة مارسيليا الفرنسية .للتفاصيل ينظر:
"Localizing the Global Compacts: UN Experts Meeting," Center for Mediterranean Integration (CMI), 27/6/2019, accessed on
28/1/2020, at: http://bit.ly/2My2Az4
38 Muggah & Adriana, p. 13.
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ثالثًا :انشغاالت املدن العربية املضيفة لالجئني واحتياجاتها
يف ظل أزمة اللجوء الراهنةُ ،يتوقع أن يكون هناك كثري من البلديات ملواجهة هذه األزمة ،ولكن مل يتم تزويدها
سوى بقليل من الدعم والتوجيه ملساعدتها عىل التكيف مع عديد املسائل ذات الصلة ،مثل :تسجيل القادمني،
والحفاظ عىل األمن ،وضامن قدر مناسب ٍ
وكاف من املياه والكهرباء وخدمات الرصف الصحي ،وتسهيل الحصول
عىل مأوى ،والتوسط والوقاية من التوتر بني الجامعات ،وذلك كله جزء صغري من الضغوطات الكثرية التي تتعرض
لها البلديات( .((3وبسبب ذلك ،ومن ج ّراء التدفق الواسع والرسيع لالجئني إليها ،وقعت مدن بعض الدول العربية
وبلداتها (لبنان واألردن والعراق وغريها) تحت وطأة ضغط شديد ،خاصة أنها تُركت وحدها يف بداية األمر للتعامل
مع األزمة ،وبإمكاناتها الخاصة املحدودة ً
عبت هذه املدن عن هواجسها وانشغاالتها األساسية لحكوماتها
أصل .وقد ّ
الوطنية ولألطراف املعنية يف املجتمع الدويل ،ودعت إىل التضامن والتعاون معها إليجاد حلول لألزمة.
يتطلب تحديد أطر التعاون املطلوبة وأشكاله ،وتنظيم استجابات فعالة ومستدامة ألزمة لجوء بالحدة والخصائص
املذكورةً ،
أول تشخيص احتياجات األطراف املعنية ،وال سيام يف هذه الحاالت احتياجات البلديات والسلطات املحلية
من جهة ،واحتياجات املجتمعات املضيفة والالجئني من جهة أخرى .وهو األمر الذي عملت عليه عديد الجهات
املتدخلة يف أزمة الالجئني الجارية.
وعىل الرغم من تعدد محاوالت التشخيص واملسوح التي ُأجريت ،فإننا الحظنا أن نتائجها متقاربة إىل حد بعيد عىل
أساسا) .ويربز يف هذا السياق التشخيص الذي أجرته
مستوى مختلف دول املنطقة العربية (دول الجوار السوري ً
مؤسسة "مرييس كوربس /فيالق الرحمة"  Mercy Corpsيف لبنان عام  ،2014والذي س ُيتخذ مرج ًعا ،مبعية نتائج
استطالعات "شبكة التعلم للبلديات املضيفة" التابعة لـ "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" ،لتحديد
االحتياجات العامة ،وتصور االستجابات املطلوبة والتأطري الالزم لها.
حاجات الالجئني الحرضيني معروفة ،غال ًبا ،من حيث النوع (الخدمات األحيائية العامة :السكن أو امللجأ ،واملاء،
والغذاء ،والكهرباء ،والتعليم ،وفرص العمل  ...إلخ) ،وتتشابه كث ًريا وتتقارب مع حاجات املواطنني والسكان من
الطبقات االجتامعية البسيطة يف املجتمعات املضيفة لدول الرشق األوسط وتركيا .وهذا ما أكده استطالع مؤسسة
"مرييس كوربس" الذي أجري يف لبنان ،واستجوب الالجئني واملواطنني اللبنانيني املحليني ،والذي أبرز الحاجة إىل فرص
عمل والتزود بالخدمات األساسية ،خاصة الكهرباء واملاء؛ إذ إن  50يف املئة من املجتمع املضيف يف لبنان و 47يف املئة
من الالجئني املستجيبني اعتربوا البطالة انشغالهم األول .كام اعترب  55يف املئة من املجتمع املضيف و 28يف املئة من
الالجئني املستجيبني أن الكهرباء حاجة ماسة وغيابها أو اضطرابها ميثّل مشكلة حقيقية .واعترب  36يف املئة من السكان
أيضً ا ،و 15يف املئة من الالجئني ،املاء حاجة ملحة(.((4
واملالحظ أن هذه الحاجات تتعلق مبجموعة من الخدمات العامة املحلية التي تدخل ضمن صالحيات السلطات
املحلية للبلديات ومهامتها ،وتتسبب يف زيادة الضغط عىل منظومة تقديم تلك الخدمات بفعل طلب الالجئني
"Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," p. 4.
Ibid., p. 8.
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شكل يوضح األولويات األساسية للبلديات اللبنانية املضيفة لالجئني يف مجاالت بناء القدرات

املصدر:
"Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," Policy Brief, Mercy Corps (March 2014),
p. 14, accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/3rwGnkf

الحرضيني عليها .ومن أجل دعم منظومة خدماتها ،ومساعدتها عىل الصمود ،والتكفل بالالجئني واملجتمع املحيل يف
إطار استجابة تنموية متكاملة ،تبلورت لدى السلطات املحلية مجموعة من االحتياجات .يستعرض الشكل الحالة
املعب عنها.
اللبنانية ،ويليه رشح وتوضيح ملختلف الحاجات ّ
 .1الحاجة إىل التدريب وبناء القدرات

ليس من املفاجئ اعتبار أن البلديات تحتاج إىل دعم وبناء أكرث لقدراتها ،بالنظر إىل الزيادة الحادة يف السكان
املرتافقة مع انخفاض املوارد املتاحة والضغط عىل املوارد الحالية .مع أنها مك ّلفة بعديد الصالحيات ،فغالبية بلديات
الدول العربية ال متلك املوارد والكفاءات الخاصة الكافية للقيام بأدوارها .وبناء عليه ،ووفق تقييم مؤسسة "مرييس
كوربس" ،كان بناء القدرات الحاجة األوىل للبلديات(.((4
املدن مسؤولة ً
أول عن تقديم الخدمات العامة لكل السكان الحرضيني ،ويف سياقات اللجوء ،ينبغي لها تقديم
خدمات خاصة للسكان املهمشني والالجئني .مع ذلك ،فهي غال ًبا ،ال متتلك الخربة أو القدرة عىل تقديم هذه الخدمات
الخاصة( .((4ففي لبنان ً
مثل ،هناك أكرث من ألف بلدية ،غالبيتها ضعيفة وبطاقم إداري محدود ،وتفتقد القدرة عىل
Ibid., p. 12.
"Urban Refuge: How Cities Are Building Inclusive Communities," p. 15.
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تقديم الخدمات التنموية ،وهي أوجه قصور تسبق األزمة السورية( ،((4ولكنها تفاقمت معها .كام أن غالبية البلديات
ال تعرف بنية املانحني والتنسيق اإلنساين ،وسيكون عليها االطالع عىل ذلك من أجل تنسيق جيد مع بقية الفاعلني(.((4
ويتوافق هذا مع نتائج استطالع لـ "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" ،فقد أكد  97يف املئة من ممثيل
البلديات املستجيبة حاجتهم إىل مزيد من الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات يف مجاالت إدارة األزمات ،والتزويد
بالخدمات يف مختلف القطاعات (خاصة املياه والبنية التحتية)(.((4
 .2الحاجة إىل التعلم واالستلهام من التجارب

ً
تعامل مبتك ًرا
موجات لجوء بهذا الحجم والنوع والرسعة ،ال ميكن التعامل معها ارتجال ًيا أو مؤق ًتا ،وإمنا تستدعي
ومدروسا ورصي ًنا ،ومجر ًبا أيضً ا .ولكن املوظفني البلديني واملمثلني املنتخبني الذين يبحثون عن االبتكار والحلول
ً
عند استضافة الالجئني ،ليس لديهم يف كثري من األحيان موارد كافية للتعلم من تجارب أخرى ومشاريع ناجحة.
ونتيجة لذلك ،ويف استطالع لـ "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" ،أعرب  98يف املئة من ممثيل املدن
والبلديات املستجيبة وموظفيها عن اهتاممهم ورغبتهم يف تبادل التجارب مع البلديات األوروبية املضيفة(.((4
 .3الحاجة إىل التمويل اإلضايف واملستدام

أرهقت أزمة الالجئني حكومات الدول املضيفة وبلدياتها التي هي ً
أصل دول متوسطة الدخل ،وجامعاتها املحلية
تعاين مشكالت مالية مزمنة؛ فغالبية البلديات تعتمد عىل التحويالت املالية من الحكومة املركزية ومؤسساتها العامة
(صناديق الدعم) التي مل تزدد حصتها حتى مع األزمة؛ ففي لبنان ً
مثل ،ومنذ بداية األزمة السورية ،مل يزد نصيب
التمويل للبلديات للتصدي لتزايد االحتياجات .كام أن الدعم القائم غال ًبا ما يتأخر ويأيت عىل شكل حصص متعددة،
ما يعيق قدرة البلديات عىل وضع مخططات ومشاريع طويلة األمد(.((4
زادت األزمة الحالية من حاجة الدول والبلديات املضيفة إىل التمويل واالستثامر من أجل توسيع قطاعات الخدمات
األساسية ودعمها لكل من املجتمعات املضيفة والالجئني ،ودفعت بعضها يف اتجاه االستدانة .لكن ،كانت هناك
عقبة أخرى ،هي أن ً
دول مثل األردن ولبنان من البلدان املتوسطة الدخل ،ولذا ليس يف مقدورهام الحصول عىل
ميس .وبالنظر إىل الطبيعة املمتدة ألزمة اللجوء الحالية ،تحتاج السلطات املحلية إىل دعم فني ومايل
موارد متويل َّ
(((4
مستعجل ومستدام ،حتى تتمكن من وضع أنظمة للتعامل مع حاجات املجتمعات والالجئني يف السنوات القادمة ،
وهو مطلب  93يف املئة من ممثيل البلديات اللبنانية املستجيبة(.((4
43 Dima Mahdi, "Understanding Refugee Politics in Lebanon and Calls for Repatriation," LCPS Policy Briefs, no. 30, The Lebanese
Center for Policy Studies (October 2017), p. 5, accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/3tFHGPC
44 "Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," p. 12.
45 "Mediterranean Refugees and Host Communities Program," Center for Mediterranean Integration, Amman Peer to Peer Learning
Workshop (Presentation), 31/5/2016, p. 8, accessed on 1/2/2021, at: https://bit.ly/3psRnhV
46 Ibid.
47 "Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," p. 13.
48 Ibid., p. 20.
49 Ibid., p. 23.
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تعتقد البلديات أن التدارك يأيت بإصالح مال ّية البلديات عىل املدى املتوسط والبعيد ،وهذا سيتطلب تغيريات يف القوانني
إىل درجة مت ّكن املدن من تحديد سياسات اإلقامة ،وتحصيل الرضائب من املهاجرين املتزايدين فيها( ،((5وأيضً ا ،زيادة
الدعم املايل فو ًرا من السلطة املركزية ،وعن طريق التعاون املحيل (تعبئة القطاع الخريي والقطاع الخاص) والدويل.
 .4الحاجة إىل التجهيز ودعم نشاطاتها

عربت بعض البلديات عن حاجتها العاجلة إىل تجهيزات بعينها لدعم نشاطاتها ،مثل :جمع النفايات (حاويات
وعربات جمع القاممة) ،والتزويد باملياه (شبكات توزيع ورصف املياه)(.((5
 .5الحاجة إىل التنسيق مع املتدخلني اآلخرين وبينهم

من السهل التكهن بأنه يف ظل وجود قيادة مركزية ضعيفة من طرف الحكومات املحلية ،ميكن أن تعاين املساعدات
أمس الحاجة إليها( .((5وقد
اإلنسانية َ
نقص التنسيق ،كام ميكن أن توجه املوارد التقنية واملالية إىل الذين ليسوا يف ّ
الحظت البلديات ،كام الالجئون ،ضعف هذا التنسيق ونتائجه عىل إدارة هذه األزمة ،فوفق أحد االستطالعات ،فإن
 51يف املئة من الالجئني املستجيبني يف لبنان أكدوا ضعف التنسيق بني املنظامت والبلديات واشتكوا منه(.((5
ويف ظل االعرتاف بأن مزي ًدا من التنسيق ما بني املنظامت سيساعد عىل تحديد الحاجات ،ويزيد من درجة التكاملية
عبت البلديات املضيفة
يف االستجابة( ((5من جهة ،والغموض والتحديات التي تعرتي هذا التنسيق من جهة أخرى(ّ ،((5
عن حاجتها ً
أول إىل االعرتاف بدورها الجوهري يف إدارة هذه القضية ،وثان ًيا بالعودة إليها والتنسيق معها من طرف
مختلف أصناف املتدخلني اإلنسانيني والتنمويني ،خاصة املنظامت غري الحكومية ،إضافة إىل رضورة تدريب طواقمها
عىل إقامة الرشاكات وامليكانيزمات املطلوبة لتفعيل هذا التنسيق.
 .6الحاجة إىل التوجيه

من شأن وجود أطر وطنية أن يوجه البلديات وأجهزة األمن إىل تب ّني مقاربات سياساتية تجاه الالجئني عىل املستوى
املحيل( .((5لكن ،يف العديد من الحاالت ،من بينها لبنان ،تركت البلديات املنهكة بعبء األزمة من دون توجيه أو
سياسات حكومية بديلة من سياسات األمر الواقع؛ فالحكومة اللبنانية ً
مثل ،مل تت َّنب سياس ًة رصين ًة تجاه الالجئني،
ومل تعتمد سياسات رسمية مكتوبة يف هذا املجال معتمدة مقاربة "الالسياسة"( .((5ويف ظل غياب إطار وطني،
50 Muggah & Adriana, p. 11.
51 "Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," p. 14.
52 Silvia Ciacci, "The Partnership with Local Authorities in Responding to Humanitarian Crisis: The Case of Lebanon, Lessons
learned and Recommendations, Part Two," Oxfam Italia (September 2014), p. 27, accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/36SEQNC
53 "Engaging Municipalities in the Response to the Syrian Refugee Crisis in Lebanon," pp. 16, 17.
'54 Francesca Grandi, Kholoud Mansour & Kerrie Holloway, Dignity and Displaced Syrians in Lebanon: 'There is no Karama here
(London: Humanitarian Policy Group; Overseas Development Institute, 2018), p. 25.
55 "Urban Refuge: How Cities Are Building Inclusive Communities," p. 6.
56 Mahdi, p. 1.
57 Ibid., p. 5.
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فإن سياسات الالجئني ،بحكم الواقع ،متليها البلديات واألجهزة األمنية التي فتحت الباب العتامد مبادرات ،خارج
صالحياتها البلدية القانونية؛ فاعتمدت البلديات اللبنانية ،وبلديات الدول األخرى ،بذلك ،سياسات متنوعة لتت ّبع
حركة الالجئني وضبطها( .((5لكن العديد منها مؤقت وغري مضمون النتائج ،ويفتقر إىل البيانات الدقيقة ،وهو ما جعل
البلديات املعنية تؤكد حاجتها إىل التوجيه نحو السياسات املناسبة.
 .7الحاجة إىل البيانات

بالنظر إىل ضعف أنظمة اإلحصاء الوطنية واملحلية ،أو شبه غيابها يف مسائل الهجرة يف عديد دول املنطقة ،وبالنظر
املعب عنها أيضً ا؛ "الحاجة إىل البيانات" التي تعترب
إىل الطبيعة الحرضية املتزايدة ل ّلجوء ،فإن من بني الحاجات املهمة ّ
عبت البلديات عن الحاجة إىل التحكم يف اإلقليم
بالغة األهمية لتب ّني استجابات مناسبة ودقيقة وقامئة عىل األدلة .وقد ّ
(((6
ومعرفة أين يقيم الالجئون( ،((5وأن أحد القيود األساسية أمامها هو االفتقار العام إىل البيانات الخاصة بالالجئني .

عا :برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة
راب ً
استنفرت أزمة اللجوء الجارية كث ًريا من األطراف املعنية ،وأثارت استجابات عديدة من طبيعة مختلفة .وتركي ًزا
عىل االستجابات التعاونية األوروبية  -العربية يف إطار التعاون الالمركزي ،فقد ُأطلقت عدة مشاريع وبرامج تعاون
المركزي ،أبرزها" :برنامج الجئني يف مدن"( ،((6و"برنامج مدن التضامن"( ،((6و"برنامج التعاون الالمركزي يف مجال
الهجرة"( ،((6و"مرشوع الحوار بشأن ملفات الهجرة بني مدن املتوسط"  ،C2C projectو"برنامج املعارف العملية
البلدية للمجتمعات املضيفة لالجئني يف الرشق األوسط"( ،((6و"برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة".
وسنسلط الضوء عىل الربنامج األخري ،وكيف ميثِّل إطا ًرا تنفيذ ًيا للتعاون يف هذا املجال(.((6
 .1التعريف بالربنامج وأهدافه العامة

"برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة"( ((6هو برنامج إقليمي للتعاون الالمركزي يف مجال هجرة اللجوء
بني الدول (السلطات املحلية) األوروبية املتوسطية والسلطات املحلية لبعض دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ُأطلق يف سياق أزمة اللجوء التي أملّت باملنطقة عقب األزمة السورية ،ليغطي الفرتة  ،2021-2016ويساهم يف تشارك
Ibid.
Ciacci, p. 26.
Mahdi, p. 5.
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 61ينظر املوقع اإللكرتوين للربنامج.Refugees in Towns, accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/3oyZF6V :
 62ينظر املوقع اإللكرتوين للربنامج.Solidarity Cities, accessed on 5/2/2021, at: https://bit.ly/36FrIex :
 63ينظر املوقع اإللكرتوين للربنامج.United Cities for Local Governments (UCLG), accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/36mlaRV :
 64ينظر املوقع اإللكرتوين للربنامج.Initiative Middle East, accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/2KYI3DC :
برنامجا إقليم ًيا متعدد األطراف .وبناء عليه ،سيشكل إطا ًرا أوسع
أساسا يف كونه
ً
 65من املفيد اإلشارة إىل أنّ أسباب اختيار هذا الربنامج تحديدًا تتمثل ً
للتعامل مع هذه الظاهرة /األزمة ،واستهدافه أهم الدول العربية املتأثرة بالهجرة القرسية ،خاصة من ناحية نسبة الالجئني لديها مقارنة بعدد سكانها ،وأهمية
الفواعل وأصحاب املصلحة املنخرطني يف الربنامج ،وتنوع طبيعتهم.
 66يستضيف موقع مركز التكامل املتوسطي صفحة الربنامج ،ينظر.Cmimarseille, accessed on 28/1/2020, at: https://bit.ly/3abJdUP :
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املسؤولية وتخفيف العبء عىل املدن واملجتمعات املضيفة لالجئني يف املنطقة ،وتحفيز التحول يف نهج التعامل مع
أوضاع الهجرات القرسية املمتدة ،واعتامد مقاربة تنموية يف هذا املجال.
ويشمل هذا الربنامج الدول والبلديات املضيفة يف الرشق األوسط وتركيا وشامل أفريقيا وأوروبا .ويركز يف منطقة
الرشق األوسط وتركيا عىل بلديات خمس دول من املنطقة ،هي األكرث تأث ًرا بأزمة اللجوء الجارية ،ويتعلق األمر
يسي هذا الربنامج "مركز التكامل املتوسطي"  ،CMIبالرشاكة مع مجموعة
بلبنان واألردن وتركيا والعراق وفلسطنيّ .
من الفاعلني املهمني يف هذا املجال ،وهم عىل وجه التحديد :الوكالة الفرنسية للتنمية  ،AFDووكالة التنمية الدولية
األملانية  ،GIZوشبكة مدن املتوسط  ،Medcitiesومجموعة األمم املتحدة ،واملنظمة الدولية للهجرة  ،IOMواملركز
الدويل لتطوير سياسات الهجرة  ،ICMPDومنظمة مدن وحكومات محلية متحدة /فرع الرشق األوسط وغرب آسيا
 ،UCLG MEWAومجموعة البنك الدويل(.((6
ويتمثل الهدف العام من هذا الربنامج يف تقوية صمود املجتمعات املضيفة والالجئني ،وتحسني قدرتهم االستجابية
للهجرة القرسية بالرتكيز عىل االحتياجات التنموية املتوسطة األمد لكليهام .وينقسم هذا الهدف ثالثة أهداف فرعية،
خاصا لهذا الربنامج ،ينظر الجدول (.)1
ميثِّل كل واحد منها ركيزة عملٍ أو برنامج عملٍ فرع ًيا ً
 .2املساهامت العملية للربنامج يف التعامل مع أزمة اللجوء

قام هذا الربنامج ،خالل ثالث سنوات منذ إطالقه ،بعديد املبادرات والتدخالت التي متسح مختلف برامج عمله
اض أو
الفرعية ،وتُح ّول تلك األهداف وتصورات األدوات إىل أدوات وتدخالت ميدانية .وألننا لسنا يف صدد استعر ٍ
تقييم لتدخالت هذا الربنامج فحسب ،وإمنا لتوضيح كيفية تشكيله بوصفه إطا ًرا تنفيذ ًيا للتعاون يف هذا املجال،
ومدى استجاباته النشغاالت املدن املضيفة املحددة يف املحور السابق ،فلن نستعرض تحركاته عىل أساس أركان
املعب عنها.
العمل وبرامجه املشار إليها ،وإمنا بحسب استجابتها لحاجات املدن املضيفة ّ
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لتعريف الربنامج عىل موقع مركز التكامل املتوسطي ،ينظر:
"Refugees and Host Communities," Center for Mediterranean Integration, accessed on 28/1/2020, at: http://bit.ly/36laBi3
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الجدول ()1
الربامج الفرعية لربنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة
الركن/
الربنامج
الفرعي

محور العمل

الهدف

األدوات

الركن
األول

قدرات املجتمعات املحلية التي
تستضيف الالجئني

تعزيز قدرة استجابة الحكومات املحلية
املضيفة يف مجاالت التنمية االقتصادية
املحلية ،وتقديم الخدمات ذات األولوية

التحليل
التعلم من األقران والدعم عرب املنصة
بناء القدرات واملعرفة العملية

الركن
الثاين

إدماج الالجئني من أجل الرفاه املشرتك
يف الدول املضيفة

دعم اإلدماج االقتصادي املتوسط املدى
لالجئني ،ودعم مساهمتهم يف رفاهية
املجتمعات املضيفة

التحليل
النقاش بني الفاعلني
إرشاك النساء والشباب

الركن
الثالث

تعبئة الشتات السوري (الدياسبورا
السورية)

تسهيل تعبئة الدياسبورا السورية
واملستثمرين والقطاع الخاص؛ لدعم
التفكري يف سبل إرشاك الدياسبورا يف الدول
املضيفة

التحليل
النقاش بني األطراف املعنية
التشبيك بني الدياسبورا

تفاصيل الربامج الفرعية

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل محتوى مطوية الربنامج:
Center for Mediterranean Integration, Mediterranean Refugees and Host Communities Program: 2016-2021, accessed on
21/2/2021, at: https://bit.ly/3bm5HDa
أ .جهود دعم التعلم وتعزيز قدرات البلديات املضيفة

يعترب بناء قدرات املجتمعات املضيفة والالجئني من أجل الحفاظ عىل رفاهيتهام يف سياق األزمة ،وحتى بعدها،
الركن األول لعمل هذا الربنامج ،وتتوافق أهميته مع أهمية هذا املطلب لدى البلديات املضيفة ،مثلام أوضحنا
يف املحور السابق.
أساسا عىل إنشاء شبكة تعلم تضم مختلف األطراف املعنية تحت مسمى "شبكة تعلم
وارتكزت هذه الجهود ً
البلديات املتوسطية املضيفة"  ،HMLNوتزويدها مبنصة للتبادل اإللكرتوين ،تسمى "التنسيق من أجل التنمية"
 .((6(C4Dوتعمل هذه الشبكة من خالل تنظيم االستطالعات واللقاءات السنوية املبارشة بني الفاعلني وأصحاب
املصلحة؛ لتحديد مواضيع التعلم وبناء القدرات ذات األولوية لكل سنة عمل ،تتبعها سلسلة ورشات تبادل املعارف
والتجارب والتدريب والندوات واملناقشات اإللكرتونية.
ومنذ إطالقها يف حزيران /يونيو ّ ،2016
نظمت "شبكة تعلم البلديات املتوسطية املضيفة" عديد الفعاليات لدعم
الحكومات املحلية املضيفة باملعرفة القامئة عىل األدلة وبناء القدرات؛ لتحسني القدرة عىل االستجابة للتهجري القرسي.
وقد استفادت الفواعل املنخرطة يف الشبكة من عدة ورش عمل وتدريب فعلية وندوات افرتاضية حول املواضيع
68

ينظر رابط املنصة التي يحتضنها البنك الدويل باعتباره رشي ًكا ملركز التكامل املتوسطي يف "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة":
Collaboration for development, accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/3ptArrA
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ذات األولوية ،كام شاركت يف االستبيانات ،وكذلك املناقشات عرب اإلنرتنت وعرب املنصة التعاونية املخصصة لذلك،
ينظر الجدول (.)2
الجدول ()2
حصيلة نشاطات "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" خالل الفرتة 2019-2017
طبيعة النشاط

تاريخ التنظيم

املجموع

2017

2018

2019

استطالعات (مسوح) االحتياجات واألولويات

1

3

1

5

لقاء سنوي مبارش

1

1

1

3

ندوات إلكرتونية مواضيعية

3

4

3

10

خالصات تجارب ومامرسات جيدة

1

1

0

2

ورشات عمل

2

1

1

4

زيارات ميدانية

-

2

-

2

حضور ،ومشاركة يف نشاطات الرشكاء

5

-

3

8

جوائز

-

2

1

3

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل املصادر املختلفة لـ "برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة".

وقد برزت "التنمية االقتصادية املحلية"  LEDيف سياقات الهجرة القرسية ،بوصفها موضو ًعا ذا أولوية لنشاط الشبكة
التعليمي والتدريبي ،وذلك باعتبارها ً
تصب يف مصلحة
حل مستدا ًما يتوافق وخيار الحل اإلدماجي ،وكذلك كونها ّ
املجتمعات املضيفة والالجئني عىل حد سواء ،وتؤسس لصمود طويل املدى عىل مستوى البلديات املشمولة.
كام شملت جهود التدريب وتعزيز القدرات مجاالت خدماتية مهمة ،نحو املياه والنظافة والصحة والتعليم ،وغريها،
وميكن الوصول إىل تفاصيل هذه النشاطات واملستفيدين منها وتقييمهم لها عرب رابط الربنامج عىل موقع مركز
التكامل املتوسطي املشار إليه سل ًفا.
كام عملت شبكة التعلم ،عىل نحو ممنهج واحرتايف ،عىل تجميع أبرز التجارب واملامرسات الجيدة املتعلقة بجوانب
مختلفة إلدارة ملف الهجرة القرسية مبقاربة تنموية ،وتم تحريرها ونرشها يف خالصتني لتستفيد منها البلديات واملدن
املعنية يف املنطقة وخارجها .استعرضت الخالصة األوىل  20تجربة تغطي مجاالت الحوكمة ،والتامسك االجتامعي،
واالندماج يف سوق العمل ،وتسيري النفايات الصلبة ،واإلسكان والتخطيط الحرضي( .((6يف حني استعرضت الخالصة
الثانية  16تجربة حول موضوعات :متكني بيئة األعامل وتعبئة القطاع الخاص ،وتقديم الخدمات العامة ،والتعليم
والتدريب ،واإلدماج االجتامعي ،واالقتصاد وخلق فرص عمل محلية(.((7
69 Center for Mediterranean Integration, Best Practices in Hosting Refugees (Marseille: CMI, 2017), accessed on 2/2/2021, at:
https://bit.ly/3ch97cj
70 Center for Mediterranean Integration, Experiences in Hosting Refugees: Local Economic Development in Host Communities
(Marseille: CMI, 2018), accessed on 2/2/2021, at: https://bit.ly/3qHwwbh
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ب .ترشيد التمويل اإلضايف وتوفريه

رغم الحضور القوي للنشاط اإلعالمي لهذا الربنامج ،فإنه غري واضح من الناحية املالية ،و"ال يوفر" بيانات بخصوص
هذا الجانب .ولكن من خالل تجنيد هذا الربنامج عد ًدا كب ًريا من الرشكاء واملانحني واملنظامت غري الحكومية والقطاع
الخاص ،فإنه يوفر هامشً ا متويل ًيا إضاف ًيا من جهة ،ويقلل من تكلفة التدخالت مستفي ًدا من مزايا مشاركة املنظامت
غري الحكومية من جهة أخرى.

ويف صلب هذا السياق ،نظم مركز التكامل املتوسطي ورشكاؤه ،يف أيلول /سبتمرب  ،2015مؤمت ًرا رفيع املستوى
ألصحاب املصلحة حول األزمة السورية تحت شعار "من الصمود إىل التنمية"( ،((7من أجل جلب الدعم املايل للدول
املجاورة املضيفة لالجئني السوريني الذي مثَّل حجر أساس ،وحث عىل عقد عدة مؤمترات أخرى إلعادة التفكري يف
سبل هذا الدعم من أجل االستجابة للتحديات التنموية البعيدة األجل ،مبا فيها صيغ التمويل امليرس ،مثل "مؤمتر
املانحني لدعم سورية واملنطقة" املنعقد يف شباط /فرباير  2016بلندن(.((7
كام أنه بتعبئة الدياسبورا ،فإنه يوفر ً
متويل إضاف ًيا ويخفف العبء املايل عىل البلديات املضيفة ،ويخلق فيها

أساسا من خالل تنظيم منتدى الجالية السورية لألعامل
تجسد هذا ً
حركية اقتصادية ،وينشط الدورات املالية .وقد ّ
(شباط /فرباير  ،)2017وتسهيل الربنامج للقاءات التشاورية بني رجال األعامل الدوليني السوريني ،ما أدى إىل إنشاء

الجمعية الدولية السورية لألعامل  SIBAومبارشة أعاملها(.((7
ج .املساعدة عىل جمع البيانات وتشاركها

بالنظر إىل أهمية البيانات يف تكوين استجابات قامئة عىل األدلة التي أكدتها املواثيق الدولية الخاصة بالهجرة
وعبت املدن والبلديات املضيفة عن الحاجة إليها ،فقد اعتمد الربنامج عدة أدوات إلنتاج املعلومات
واللجوء(ّ ،((7

والبيانات وتشاركها يف هذا الشأن ،فعالوة عىل شبكة التعلم ومنصة التبادل اإللكرتونية ،فإن للربنامج نرشة خاصة
حول الالجئني واملجتمعات املضيفة ،وفضاء ملدونات القصص والتجارب ،إضافة إىل قاعدة بيانات خاصة باملدن
املتوسطية املضيفة لالجئني  ...إلخ .وتسمح كل هذه األدوات بحصول الفاعلني واملهتمني عىل معرفة مح ّينة حول

 71لتفاصيل عن املؤمتر ،ينظر:
"Syria Refugee Crisis: Supporting Mashreq Countries in their Development Agenda," Center for Mediterranean Integration, 7/9/2015,
accessed on 5/2/2021, at: http://bit.ly/3qXi6nc
 72لتفاصيل عن املؤمتر وحيثيات نقاشاته ،واملبالغ والوعود املالية التي أسفر عنها ،ينظر:
"Supporting Syria and the Region Donors' Conference in London," Center for Mediterranean Integration, 4/2/2016, accessed on
28/1/2020, at: http://bit.ly/2YkFZcb
 73نظم الربنامج نحو مثاين ندوات ولقاءات افرتاضية تحضريية إلنشاء الجمعية ،ومن بعدها عدة نشاطات أخرى :مقابالت ،وندوات افرتاضية ونشاطات
تدريبية .ينظر:
Burton Bollag (ed.), CMI Annual Report 2018: It's All about Partnership (Marseille: Center for Mediterranean Integration, 2018),
"p. 36; Janette Uhlmann, "Center for Mediterranean Integration: Perspectives from the Mediterranean Host Municipalities Network,
KNOMAD Forum (Presentation) (June 2017), p. 18, accessed on 2/2/2021, at: https://cutt.ly/jjR480O
 74ينظر :األمم املتحدة ،االتفاق العاملي بشأن الالجئني ( ،)2018الفقرات  ،48-45شوهد يف  ،2021/2/5يفhttps://bit.ly/2OdAHNF :
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الهجرة القرسية واملجتمعات املضيفة( .((7كام ينظم الربنامج لقاءات افرتاضية لعرض نتائج استطالعاته عىل رشكائه
وأصحاب املصلحة املعنيني باللجوء يف املنطقة من أجل تشارك نتائجها.
د .التخفيف من هواجس التوتر والنزاع املجتمعي

ً
تفاعل مع هواجس املدن املضيفة والالجئني بخصوص احتامل نشوب توترات ،واهتزاز االستقرار االجتامعي ،ودعوتهم
املجتمع الدويل ملساندتهم يف هذا الجانب ،ساهم الربنامج من خالل عدة نشاطات يف زيادة الوعي بالدور التنموي
اإليجايب لهجرة اللجوء وإدماج الالجئني يف املجتمعات املضيفة ،وخاصة من خالل توضيح األمثلة واألدلة حول هذا
املوضوع ونرشها ،مبا يصحح املقاربات ،ويخفف التوجسات .وقد نرش رشكاء الربنامج مساهمة يف إحدى الحوليات،
توضح املزايا التي يجذبها املستثمرون السوريون للمدن املضيفة لالجئني من مقاربة محلية(.((7
يبقى نرش مثل هذه املساهامت ً
مهم ،ولكنه غري ٍ
كاف ،إذ ينبغي أن يتم تحويل مضمونه إىل مادة إعالمية وتوعوية
مبسطة تُنرش عىل نطاق واسع يف األوساط الرسمية واملجتمعية املضيفة ،حتى تؤدي دورها التخفيفي ،وما يق ّدمه
برنامج التعاون الالمركزي هنا هو مساهامت منوذجية ليستثمرها املعنيون.
هـ .سد الحاجة إىل التوجيه

وفر الربنامج لبلديات الدول الخمس املشمولة أط ًرا متعددة ومنسجمة للتشاور والتنسيق والتوجيه ،مبا يعوضها عن
غياب السياسات الوطنية واملحلية املناسبة .فشبكة التعلم ومنصة التبادل االفرتايض ،ومجموعات التوأمة واللجان
الفنية التي تم استحداثها ضمن هياكل الربنامج وجهوده ،تحرص عىل توفري االستشارة والتوجيه املناس َبني لكل بلدية
بحسب ظروفها واحتياجاتها وسجل الهجرة واللجوء الخاص بها.
كام أن املبادئ التي تعمل بها هذه الربامج ومشاريعها تتحول يف الغالب إىل مبادئ مرشدة ومؤسسة ملبادرات تعاون
أخرى ،بل ألجندات التعاون اإلقليمي والعاملي يف هذا املجال ،عالوة عىل أن هذه الربامج عادة ما تأخذ يف التوسع
لتضم فاعلني جد ًدا من دول مختلفة ذات عالقة بديناميكية الهجرة ،ما يساعد عىل وضع حلول متكاملة للتعامل مع
هذا املشكل ،وهو ما عرفه أيضً ا هذا الربنامج اآلخذ يف التوسع.
و .سد الحاجة إىل التنسيق بني الفاعلني وأصحاب املصلحة ومعهم

ميثِّل هذا الربنامج مظلة لتأطري عديد املبادرات والتدخالت واملشاريع ،ويسمح بالتنسيق بني مختلف املتدخلني
واألطراف املعنية ذات املصلحة .فالشبكة التي أسسها الربنامج ،تضم مختلف أشكال الفاعلني ،مبا فيها ممثلو الحكومات
املركزية للدول املعنية وممثلو الالجئني ومنظامت املجتمع املدين ،وهي الفضاء الذي يلتقي فيه هؤالء الفاعلون
دور ًيا لتحديد االنشغاالت واألولويات واالتفاق عىل مواضيع التدريب وبرامجه ،وبناء القدرات وتنسيق التحركات.
 75ملعرفة حصيلة هذه األدوات ،ينظر.Bollag, p. 37 :
76 John Speakman, Janette Uhlmann & Gilda Borriello, "Mobilization of Syrian Investors and Private Sector to Boost Local
Economic Development in Refugee Hosting Municipalities," in: Migration and Inclusive Rural Development in the Mediterranean (Paris:
CIHEAM; Presses de Sciences Po; AFD, 2019), pp. 267-291.
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 .3تقييم عام للربنامج

ال يسمح حجم هذا الربنامج وتعدد صور استجابته ألزمة الالجئني وتكاملها ،يف هذا السياق ،بتقديم تقييم مفصل
ً
تقييم "عا ًما" قامئًا عىل
أساسا .وبناء عليه ،سنقدم هنا
ودقيق لكل جوانب تدخّ له ،وليس هذا هدف الدراسة ً
معيارين أساسيني مرتبطني بهدف الدراسة وفرضياتها ،وهام :تشكيل الربنامج إلطار تعاوين عام ،يجمع مختلف
املتدخلني وأصحاب املصلحة ،ومدى استجابته (وف ًقا لخصائص هذا التعاون وإمكانياته) ملختلف احتياجات السلطات
املحلية املضيفة يف إطار تك ّفلها بتقديم الخدمات األساسية للمجتمع املحيل والالجئني م ًعا.
املعب
إنّ اعتامد برامج للتعاون الالمركزي يف هذا املجال يعترب ،يف حد ذاته ،استجابة لعديد التطلعات والحاجات ّ
أساسا عىل رضورة االعرتاف بأهمية سلطات املدن والبلديات يف الدول املضيفة ودورها يف تسيري أزمة
عنها التي ترتكز ً
اللجوء ،واستشارتها وإرشاكها يف جهود التكفل بالالجئني الحرضيني املقيمني عىل أقاليمها ،ودعم قدرتها عىل الصمود
ومواجهة ضغط زيادة الطلب عىل الخدمات العامة املحلية األساسية الذي يتسببون فيه.
ً
محفل متعدد
يضاف إىل ذلك طبيعة الجهة املرشفة عىل الربنامج ،أي "مركز التكامل املتوسطي" ،بوصفه هيئ ًة أو
الرشكاء ،والرشاكات القوية التي أقامها مع عديد الجهات الدولية املعنية والوازنة يف مجال الهجرة واللجوء ،يجعل من
برامجه أط ًرا متكاملة ومهمة ج ًدا لتأطري التعاون األورويب  -العريب (املتوسطي) يف عديد مجاالت اهتاممه ،وخاصة
اللجوء ،وبناء رؤية مشرتكة ملختلف املتدخلني فيها عىل مستوى الدول املضيفة.
ومن حيث توجهه ومقاربة عمله ،تشري التقييامت األولية إىل أن هذا الربنامج بتوجهه "اإلدماجي" ،يتامىش مع
املرجعيات العاملية العديدة يف هذا املجال التي ّ
تحث عىل إدماج جامعات املهاجرين وعدم تركهم جان ًبا ،وهذا لن
يكون ممك ًنا من دون دعم قدرات السلطات املحلية للمدن املضيفة ،ومرافقتها عرب برامج تعاون ،تتم هندستها
خصيصا لهذا الغرض ،ووفق مقاربة تنموية قامئة عىل فكرة دعم السلطات املحلية للتكفل بساكنة إقليمها من
ً
املواطنني والالجئني م ًعا ،من خالل تجنيد الفاعلني الدوليني واملحليني والدياسبورا ،وبعث مشاريع منوذجية تخلق
أساسا ،ما ُبني عليه هذا الربنامج وما ميكن أن نلمسه ببساطة
حركية يف التخطيط والتنمية االقتصادية املحلية .وهذاً ،
من خالل أهدافه وبرامجه الفرعية ونشاطاته العملية املنجزة حتى اآلن.
وتوضح املقارنة البسيطة بني ما ُيتوقع من مثل هذا النوع من التعاون واحتياجات البلديات املضيفة ،وما ق َّدمه هذا
الربنامج فعل ًيا حتى اآلن ،أنه ميثّل آلية استجابة فعلية تتسم بالشمولية وتتوافق ونهج إدماج الالجئني الحرضيني
عبت عنها البلديات املضيفة يف
والتكفل بهم عىل املدى املتوسط والبعيد؛ فقد استجاب الربنامج لالحتياجات التي ّ
أساسا بـ :بناء القدرات يف
املسوح واالستطالعات التي أجراها الربنامج ومؤسسات متخصصة أخرى ،ويتعلق األمر ً
مجال التخطيط والتنفيذ للتنمية املحلية واملشاريع اإلدماجية ،وذلك عرب ندواته وورشاته التدريبية العديدة التي
متحورت حول التخطيط للتنمية املحلية يف سياق اللجوء وابتكار طرق لدعم الخدمات العامة ،وجمع وتقديم البيانات
الخاصة بالالجئني والخدمات العامة املحلية من خالل قاعدة بيانات الالجئني التي تتيح بيانات مح ّينة بهذا الخصوص،
وتوفري فضاء للتعلم من األقران األوروبيني ومن املنطقة من خالل شبكة التعلم ومنصة التبادل اإللكرتوين الخاصة بها
التي حصلت عىل جوائز دولية نظري مساهامتها املتعددة واملتنوعة املميزة يف هذا الجانب ،وإتاحة املامرسات الجيدة
والتجارب بطريقة توطينها وتطبيقها ،من خالل خالصات التجارب املع ّدة وفق منهجية مناسبة لهذا الغرض ومتاحة
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للعامة ،ووضع أط ٍر لجلب الدعم والتمويل للسلطات املحلية والخدمات العامة ،عرب مؤمترات جمع التربعات وتعبئة
القطاع الخاص املحيل ورجال األعامل التابعني للدياسبورا من أجل خلق فرص عمل ومشاريع إدماجية ،واملساهمة
يف تغيري الصورة النمطية الخاطئة حول الالجئني وتوضيح دورهم التنموي عرب دراسات رصينة يف هذا الجانب ميكن
استغاللها إعالم ًيا لهذا الغرض ،وتوفري التوجيه السيايس والسياسايت للسلطات املحلية املضيفة عرب اللقاءات التشاورية
والتوجيه والتجارب وأدلة التعامل املختلفة التي يوفرها الربنامج ورشكاؤه واملبادئ التي يقوم عليها.
كام ُيعزى صمود البلديات املضيفة وتكيفها نسب ًيا مع األزمة الحادة إىل تبادل املعارف والخربات وتنسيق االستجابات
عرب عديد املبادرات ،من بينها برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة .و ُيتوقع من البلديات املنخرطة يف
خاصا قو ًّيا وذا استعدادات للمستقبل ،يضمن لها الصمود يف وجه أزمات مامثلة.
هذا الربنامج أن تبني نظا َم لجو ٍء ً
وحتى بالنسبة إىل مشكل التنسيق بني برامج التعاون الذي يربز يف مثل هذه الحاالت ،نتيجة تعدد املبادرات
واملتدخلني ،فيشري تقرير للمركز املرشف عىل الربنامج إىل أن نشاطاته ومشاريعه تأيت متامشية مع برامج ومشاريع
الفاعلني والرشكاء اآلخرين ،ويقدم بعض األمثلة امللموسة( .((7كام يحرض املركز املرشف ويشارك يف عديد النشاطات
واألحداث التي ينظمها الرشكاء يف هذا املجال ومجاالت ذات صلة؛ فخالل عام  2017حرض خمسة أحداث دولية(.((7

خامتة
متثّل برامج التعاون الالمركزي األورويب  -العريب األخرى "أط ًرا تنفيذية" بالغة األهمية ،من حيث كونها تك ّمل بقية
محللتها ،أو تعويض هذه األخرية حال غيابها،
األطر القانونية العاملية ،والسياسية الوطنية إن ُوجدت ،وتساهم يف ْ
وتقدم التأطري والتوجيه املناسبني ،بل املعارف العملية والتجارب للحكومات املحلية لتسيري أزمة اللجوء يف املنطقة
ً
مستقبل.
العربية ،وبناء نظام للصمود
مع ذلك ،من املهم ج ًدا هنا التأكيد أن استجابة هذا النمط من التعاون ومساهمته يف شكله الربامجي ،ال تلبيان
الحاجات النهائية والكاملة للسلطات املحلية املضيفة والالجئني ،فاستجابتها تأطريية ومنوذجية  ،Pilotويجب أن
تُفهم وتُق ّيم عىل هذا األساس؛ أي إن وجود هذه الربامج يعني وجود أطر  Frameworksمتمحورة حول دور
أساسا للتشاور وتنسيق تدخالتهم وتشارك الخربات
السلطات املحلية ،ميكن أن يتخذها الفاعلون وأصحاب املصلحة ً
والتجارب وصنع السياسات والتخطيط للتحركات .وهي أطر غري ملزمة وقامئة عىل أساس الرغبة واإلرادة وتقدير
املصلحة .كام أن املشاريع والتحركات التي تنجم عن هذه الربامج هي مشاريع مصغرة ،وذات أثر آين محدود الهدف،
منها اختبار مخرجات التدريب وعملية بناء القدرات والتعرف إىل الصعوبات واملشكالت العملية التي قد تعرتض
تحركات السلطات املحلية يف سياقات اللجوء ،ومن ثم توسيع التحرك واألثر .ويبقى الرهان عىل إرادة الحكومات
الوطنية والسلطات املحلية ورغبتها يف التأسيس عىل هذه األطر والتحركات النموذجية ،وبناء اسرتاتيجيات وتحركات
77 Bollag, p. 35.
78 Center for Mediterranean Integration, CMI Annual Report 2017: Changing Realities, Strengthened Collaboration (Marseille:
Center for Mediterranean Integration, 2017), p. 28.
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جا
"برنامج الالجئني واملجتمعات املتوسطية املضيفة" منوذ ً

خاصة تب ًعا لذلك ،خاصة أن انخراطها يف مثل هذه الربامج يجعلها مؤهلة لالستفادة من التمويل الدويل الذي متنحه
برامج التعاون الدويل ومشاريعه املختلفة ،وهذا ُيعترب من اآلثار واملكاسب املستدامة ملبادرات التعاون الالمركزي.
تبقى هذه الربامج معدودة ومتواضعة ،مقارنة مببادرات املنظامت غري الحكومية التي متتلك حرية حركة أكرب من
الحكومات املحلية ،وتحظى برعاية خاصة ومتويل أكرب من طرف الرشكاء األوروبيني والدوليني .وهنا ميكن ملزيد من
االعرتاف والدعم وبناء رشاكات مستدامة بني الحكومات املحلية يف املنطقة وأصحاب املصلحة ،أن يساهم يف زيادة
نطاق أطر التعاون الالمركزي يف مجال الهجرة القرسية وغريه من املجاالت.
يجب أن يكون تكثيف هذه الربامج وتوسيعها وسيلة لبناء قدرات مدننا وصمودها أمام أزمات الهجرة وغريها من
ممتصا للصدمات التي تتسبب فيها قوى أخرى تعبث يف
األزمات التي ال ينبغي أن يجعل منها مص ًدا فحسب ،أو
ً
املنطقة وبها ،وال أن تساير أجندات تسعى إلعادة ترتيب برشي وسكاين للمنطقة عىل حساب الوضع القائم يف بلداننا،
ني نهائ َيني ودامئَني لالجئني يف بلدان اللجوء.
عن طريق التأسيس
إلدماج وتوط ٍ
ٍ
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 دراسة حالة ليبيا:االتحاد األورويب والهجرة غري النظامية
The European Union and Irregular Migration: A Case
Study of Libya

.تسلط هذه الدراسة الضوء عىل املراحل التي تطورت خاللها سياسات الهجرة التي اتبعها االتحاد األورويب
وتبحث يف العوامل التي ساهمت يف انتقال مسألة الهجرة غري النظامية من صالحيات الدول األعضاء إىل أن
املؤسسة لالتحاد؛ فهذه النصوص
 وذلك بالعودة إىل نصوص االتفاقيات واملعاهدات،تصبح شأنًا أوروب ًيا مشرتكً ا
ِّ
 وحركة انتقال األفراد بني دول االتحاد نفسه وبني،برنامج عملٍ مشرتكً ا يف مجاالت إدارة الهجرة وضبطها
متثل
َ
 من حيث ارتفاع وترية، وتركز الدراسة عىل املرحلة التي أعقبت االنتفاضات الشعبية العربية.الدول الخارجية
 وما نتج منها من أزمة اللجوء إىل هذه الدول؛ ما يتيح،الهجرة الخارجية القرسية إىل دول االتحاد األورويب
ً
 كام تركز عىل الحالة الليبية من خالل البحث يف الربامج.فهم أعمق ملقاربة دول االتحاد للهجرة غري النظامية
والخطط الجامعية األوروبية يف مجال معالجة ظاهرة الهجرة ومدى استجابتها لتدفقات املهاجرين القادمني
.2011 منظم لشبكات التهريب واالتجار بالبرش بعد عام
ٍ باعتبارها نقطة انطالق وساحة عمل،من ليبيا
ٍ
. سياسات الهجرة، ليبيا، االتحاد األورويب، الهجرة غري النظامية:كلامت مفتاحية
This study investigates the developmental stages of European Union migration policy and examines
the factors behind the transformation of irregular migration from an individual member state issue
to a common European affair. It traces the texts of the agreements and treaties that created the
EU and which represent a program of action for managing and controlling immigration and the
movement of individuals between member states and the foreign countries. The research focuses on
the period following the Arab popular uprisings and the sharp increase of forced migration to Europe,
and the resulting refugee crisis in the EU. European collective programs that address migration are
examined to better understand the EU's approach to irregular migration, especially from Libya. The
paper looks at plans to deal with the flow of immigrants from Libya, which is a starting point for
many migrants and a known home of human smuggling and trafficking networks since 2011.
Keywords: Irregular Migration, European Union, Libya, Migration Policy.
. مدير تحرير دورية سياسات عربية،باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
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االتحاد األورويب والهجرة غري النظامية :دراسة حالة ليبيا

مقدمة
تفاقمت ظاهرة الهجرة غري النظامية أو غري القانونية((( بعد االنتفاضات الشعبية يف املنطقة العربية يف عام ،2011
نتيجة موجة العنف التي مارستها النظم التسلطية يف مواجهة الحركات االحتجاجية ،وما رافقها من ّ
تعطل النظام
وانهيار سلطة الدولة يف العديد من املناطق ،وانعدام األمن وسوء األوضاع االقتصادية .اضطر ذلك عد ًدا كب ًريا من
مواطني دول عربية ،مثل سورية ومرص والعراق وليبيا ،إىل البحث عن مالذ آمن لهم وألرسهم .مل تكن املنطقة العربية
وحدها التي شهدت ازديا ًدا يف أعداد املهاجرين يف تلك الفرتة؛ إذ شملت موجات الهجرة مواطني بعض البلدان
األفريقية (مثل غانا ،والنيجر ،ومايل ،ونيجرييا ،وتشاد ،وغينيا وغريها) التي تعاين الفقر وانعدام األمن والفوىض .لقد
مثّل االتحاد األورويب الوجهة األساسية ملعظم املهاجرين القادمني من املرشق العريب ،ودول أفريقيا جنوب الصحراء؛
ذلك أن قوانني االتحاد تسمح بطلب اللجوء اإلنساين والسيايس ،ومتنح طالبي اللجوء تسهيالت اإلقامة وإجراءات
ّمل شمل أرسهم وفق سياسات الهجرة واللجوء التي ط ّورها االتحاد خالل عملية التكامل والتعاون بني دوله.
مع تنامي أعداد طالبي اللجوء يف دول االتحاد األورويب ،تح ّولت ظاهرة الهجرة غري النظامية إىل قضية رأي عام
ضاغطة عىل الحكومات األوروبية ،التي ربطت أمنها الداخيل بظاهرة الهجرة وما يتصل بها من ظواهر مثل
الجرمية واإلرهاب والتطرف الديني والعنرصية .تعاملت حكومات دول االتحاد مع الهجرة باعتبارها معضلة أمنية
 Security Dilemmaتستدعي التدخل املبارش ملعالجتها عىل مستوى مؤسساته ،وبخاصة بعد نجاح حركات اليمني
املتطرف ،التي أذكت الشعور القومي واستثمرت حالة االحتجاج املجتمعي عىل سوء األوضاع االقتصادية يف إدراج
الهجرة ضمن برامجها ودعاياتها لتحقيق مكاسب سياسية داخلية .فقد وظف زعامء شعبويون مثل ماتيو سالفيني
 Matteo Salviniزعيم حزب الرابطة يف إيطاليا ،ومارين لوبان  Marine Le Penزعيمة حزب الجبهة الوطنية يف
فرنسا ،وسيباستيان كورتز  Sebastian Kurzزعيم حزب الشعب النمساوي ،قضي َة الهجرة يف إذكاء الخوف والكراهية
وحشد الدعم يف االنتخابات.
إن تصنيف األحزاب والحركات اليمينية الشعبوية يف أوروبا املهاجرين ،باعتبارهم خط ًرا يهدد االستقرار الداخيل
ومستوى الحياة االقتصادية للمواطنني ،يقع يف صلب برامجها السياسية ،متجاهل ًة األسباب الحقيقية لألزمات االقتصادية
يف منطقة اليورو التي تعود إىل فرتة سبقت ازدياد وترية الهجرة غري النظامية .لقد تحولت الخطابات الشعبوية يف
دول االتحاد األورويب إىل برامج عمل عند وصول تلك األحزاب إىل الحكمً .
فمثل ،رفض وزير الداخلية اإليطايل السابق
ماتيو سالفيني ،يف حزيران /يونيو  ،2018نزول األشخاص الذين تم إنقاذهم من السفن التابعة للمنظامت غري الحكومية
والتجارية والعسكرية يف إيطاليا .وسارت مالطا عىل النهج اإليطايل ذاته .كذلك تل ّكأت فرنسا واليونان يف السامح ملئات
املهاجرين بالنزول عىل شواطئهام .وأشاد رئيس الوزراء الهنغاري املناهض للهجرة ،فيكتور أوربان  ،Viktor Orbánمبنع
الحكومة اإليطالية إرساء سفن املهاجرين يف موانئها ،عىل أمل أن يقود ذلك إىل تغيري جوهري يف سياسة الهجرة التي
تعتمدها أوروبا((( .بناء عليه ،يكمن القلق هنا يف أن تسهم السياسات املناهضة للهجرة يف الحد من عمل سفن إنقاذ
 1وف ًقا لربوتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية ،فإن
الهجرة غري النظامية هي عبور األفراد الحدود من دون التقيد بالرشوط الالزمة للدخول املرشوع إىل الدول املستقبلة .للمزيدُ ،ينظر :عباس فاضل الدليمي،
املوسوعة امليرسة يف حقوق اإلنسان (عامن :دار صفاء للنرش والتوزيع ،)2016 ،ص .194
2
"Orbán Praises Italy's Migration Policy," Hungary Today, 29/8/2018, accessed on 5/9/2019, at: https://bit.ly/2kD5uFr
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ً
مستقبل إىل تجاهل نداءات
املهاجرين التي تتبع لجمعيات ومنظامت إنسانية((( ،كام أنها قد تدفع السفن التجارية
استغاثة املهاجرين يف عرض البحر ،والقيام بعمليات إنقاذ يف ظل رفض الحكومات األوروبية السامح بإنزال املهاجرين
القادمني من سواحل دول الضفة الجنوبية للمتوسط ،وعىل وجه التحديد السواحل الليبية(((.
لقد مثّلت ليبيا نقطة االنطالق األساسية ملعظم تدفقات املهاجرين نحو االتحاد األورويب؛ بسبب توافر العوامل التي
تجعلها "نقطة تج ّمع" ملئات املهاجرين القادمني من الرشق األوسط ودول أفريقيا جنوب الصحراء ،ينتقلون منها
بقوارب "املوت" أو قوارب "الحظ" إىل أوروبا .فليبيا تعاين حالة انهيار شبه كامل ألجهزة الدولة ومؤسساتها املدنية
واألمنية بعد انزالقها يف حرب أهلية منذ عام  .2014كام أن حدودها الربية الواسعة تساعد عىل تدفق املهاجرين.
ً
وفضل عن ذلك ،نشطت شبكات الجرمية واالتجار بالبرش فيها ومارست انتهاكات خطرية يف مجال حقوق املهاجرين.
تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :ما السياسات األوروبية املشرتكة نحو الهجرة غري النظامية انطال ًقا من السواحل
الليبية؟ ونحاول أثناء اإلجابة عن هذا السؤال البحث يف كيفية تحول مسألة الهجرة من صالحيات الدول األعضاء إىل شأن أورويب
مشرتك ،وال سيام أن تلك الدول كانت حتى وقت قريب تتعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور أمني قومي ،ومل تعطِ العمل
املشرتك يف قضايا الهجرة ً
مجال واس ًعا .وميثل ذلك أهمية لفهم التحوالت التي طرأت عىل السياسات املشرتكة لفاعل دويل صاعد يف
النظام الدويل ،واستجابته للتطورات التي طرأت يف محيطه بعد االنتفاضات الشعبية العربية يف عام  ،2011وما أعقبها من ثورات
مضادة انهارت معها مؤسسات دول مثل سورية ،وليبيا ،واليمن .وقد فرض هذا األمر عىل دول االتحاد البحث عن نهج مشرتك
وف ّعال يقلل من آثار الهجرة األمنية واالقتصادية ،وذلك عرب الربامج والخطط والسياسات الجامعية يف مجال معالجة ظاهرة الهجرة
خصوصا .وسيتم الرتكيز يف هذه الدراسة عىل حالة ليبيا ،التي انتقلت من بلد مستقبل إىل بلد مص ّدر
عمو ًما ،والهجرة غري النظامية
ً
للمهاجرين ،سواء من منطقة املرشق العريب أو من دول أفريقيا جنوب الصحراء ،خاصة بعد اندالع "ثورة  17فرباير "2011وتدهور
األوضاع األمنية والسياسية فيها .ويف هذا السياق ،ترصد الدراسة استجابة االتحاد األورويب لتدفقات املهاجرين القادمني من ليبيا.
تعتمد الدراسة عىل مقاربة واقعية دفاعية((( يف فهم التوجه األمني الجامعي لالتحاد األورويب يف معالجته مسألة تدفقات
املهاجرين انطال ًقا من السواحل الليبية .وقد شكلت نصوص االتفاقيات واملعاهدات املؤسسة لالتحاد والقرارات والتوجيهات
 3غرمت محكمة مالطية ربان السفينة  M. Lifelineالذي قام بإنقاذ مهاجرين بنقلهم إىل السواحل املالطية من دون ترصيح مببلغ عرشة آالف يورو.
أما منظمة اإلغاثة األملانية "يس ووتش" التي تشغّل سفينة اإلنقاذ  Sea Watch 3فقد احتجت عىل رسوها عدة شهور يف ميناء كتانيا اإليطايل ،حيث اكتشفت
رشطة خفر السواحل اإليطالية ثغرات يف موضوع األمن والحامية ،ورأت منظمة "يس ووتش" العملية تأكيدًا عىل "حملة التجريم" ضد منظامت غري حكومية.
للمزيد ُينظر" :ضغوط قانونية توقف سفن إنقاذ يف املتوسط عن مهامها" ،دويتشه فيله ،2019/5/15 ،شوهد يف  ،2019/8/8يفhttps://bit.ly/2mf8w2S :
" 4االتحاد األورويب :أحداث العام ،" 2018هيومن رايتس ووتش ،2019 ،شوهد يف  ،2019/8/8يفhttps://bit.ly/2Fw68vY :
 5الواقعية الدفاعية :تشرتك الواقعية الدفاعية مع الواقعية الهجومية بأن الفوضوية يف بنية النظام الدويل تفرض عدم الثقة بنيات الدول األخرى والسعي إىل تحقيق قدر من
القوة .وتفرتض أن عوامل عديدة مثل التكنولوجيا العسكرية ،والجغرافيا ،واملعتقدات ،واالسرتاتيجية القومية الحديثة ،ميكن أن تزيد من تكاليف الحرب الهجومية .ونتيجة لذلك،
فإن اسرتاتيجيات الدفاع أكرث جاذبية للدول من اسرتاتيجيات الهجوم ،حيث يحاول الواقعيون الدفاعيون تجاوز الواقعية البنيوية التي أرىس قواعدها كينيث والتز ،ليفرسوا الطريقة
التي تترصف بها الدول يف النظام الدويل ،من خالل دمجهم النظريات املتعلقة باملستوى الداخيل مع تلك املتعلقة مبستوى النظام الدويل لتفسري الكيفية التي يعمل بها العامل.
لذا قام واقعيون دفاعيون ،مثل باري بوزان ،باالعتامد عىل النظرية التنظيمية التي تعتمد عىل أساليب التحليل التنظيمي ،وتتعامل مع املنظامت كونها وحدات اجتامعية من
األشخاص الذين يتم تنظيمهم وإدارتهم لتحقيق هدف ما وفق منظور عقالين قائم عىل سلسلة من اإلجراءات البريوقراطية .يف حني اعتمد جاك سنايدر  Jack Snyderعىل نظام
الحكم الداخيل واملتغريات املحلية  Domestic Political Explanationوتأثريها يف السياسة الخارجية للدولة .أما ستيفن فان إيفريا  Stephen Van Everaفركز عىل العوامل
املرتبطة بالقوة العسكرية ودورها يف تفسري أسباب الحرب ،فكل واحد منهم يقرتح نظرية يف السياسة الخارجية بهدف تحليل الحاالت التي تترصف فيها القوى الكربى وفهمها.
وضوحا يف هذا املجال ،خاصة يف تفسري
وبالعودة إىل التعاون األورويب املشرتك يف املجال األمني والدفاعي املشرتك ،نجد أن الواقعية الدفاعية قادرة عىل تقديم تفسريات أكرث ً
التعاون يف مجال الهجرة .للمزيد ،ينظر.Stephen Van Evera, Causes of War: Power and Roots of Conflict (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999) :
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برنامج عملٍ أورويب
يف مجال ضبط حركة األفراد األداة األساسية لفهم محددات السياسات األوروبية املشرتكة؛ كونها متثل
َ
مشرتك يف مجال إدارة الهجرة وضبطها ،وحركة انتقال األفراد بني الدول األوروبية .ويتيح ذلك ً
فهم أعمق ملقاربة دول االتحاد،
سواء أكانت الجنوبية (اليونان ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وإسبانيا) التي تش ّكل سواحلها "اسرتاحة مقاتل" للمهاجرين ،أم الشاملية
(أملانيا ،والنمسا ،والدول اإلسكندنافية) التي يستأنف جزء كبري من املهاجرين رحلته نحوها ملا تق ّدمه من تسهيالت وميزات
مقارنة بدول الجنوب األوروبية.
تتضمن الدراسة ثالثة محاور؛ يرصد األول الدوافع والرضورات التي قادت دول االتحاد األورويب إىل تبني سياسات
مشرتكة نحو ظاهرة الهجرة النظامية وغري النظامية .ويبحث الثاين العوامل التي قادت إىل تحول ليبيا من بلد
مستقبل للمهاجرين إىل بلد مص ّدر ،وبخاصة بعد ثورة  17فرباير .2011وجرى تخصيص املحور الثالث الستجابة
االتحاد لتدفقات املهاجرين انطال ًقا من السواحل الليبية ،اعتام ًدا عىل مجموعة من األدوات العسكرية واالقتصادية
والسياسية التي اتبعها االتحاد يف محاولة للحد من الهجرة غري النظامية.

أولً  :سياسة الهجرة وبرامجها يف االتحاد األورويب :الرضورات والدوافع
أدت زيادة موجات املهاجرين نحو دول االتحاد األورويب إىل وضع ظاهرة الهجرة عىل جدول أعامل االجتامعات
الدورية ملؤسساته (املفوضية األوروبية ،والربملان األورويب ،واملجلس األورويب) عىل نحو مل تشهده من قبل .فقد مثّلت
تلك الزيادة تحد ًيا كب ًريا استدعى إدارة مشرتكة فعالة تقوم عىل تعزيز مراقبة الحدود وضبطها ،ومكافحة شبكات
االتجار بالبرش سواء يف الدول املرسلة للمهاجرين أو الدول املستقبلة ،وتنظيم حركة انتقال األفراد عىل نحو يخفف
من األعباء االقتصادية والتهديدات األمنية ومشكالت االندماج االجتامعي.
يف املقابل ،يعرتف االتحاد ضمن ًيا بالدور املهم الذي تؤديه الهجرة يف مسار التنمية االقتصادية يف ظل تراجع معدالت
النمو السكاين يف عموم دوله؛ إذ بلغ عدد سكان االتحاد األورويب((( ،وفق إحصائيات مكتب اإلحصاء األورويب
 ،Eurostatيف األول من كانون الثاين /يناير  ،2018نحو  512.4مليون نسمة .ومثّلت الفرتة العمرية (يوم حتى
 14عا ًما) ما نسبته  15.6يف املئة من سكانه ،بينام مثّل األشخاص الذين يعتربون يف سن العمل ( 15إىل  64عا ًما)
ما نسبته  64.7يف املئة ،ومثّل كبار السن ممن بلغوا  65عا ًما فأكرث ما نسبته  19.7يف املئة (الشكل  ،)1وزادت النسبة
األخرية بنحو  0.3يف املئة مقارنة بعام  ،2017و 2.6يف املئة مقارنة بعام  2008يف جميع دول االتحاد(((.
كانت النسبة األعىل من الشباب من إجاميل عدد السكان يف دول االتحاد يف عام  2018يف أيرلندا ( 20.8يف املئة) ،يف
سجلت إيطاليا أدىن نسبة ( 13.4يف املئة) ،وبلغت النسبة يف أملانيا ( 13.5يف املئة) .أما فيام يتعلق بنسبة األشخاص
حني ّ
الذين بلغوا  65عا ًما فأكرث من إجاميل السكان ،فقد حصلت إيطاليا عىل أعىل نسبة ( 22.6يف املئة) ،ثم اليونان (21.8
يف املئة) ،أما أدىن نسبة فكانت يف أيرلندا ( 13.8يف املئة)((( .وضع االنخفاض الحاد يف عدد الوالدات االتحا َد األورويب
أمام تح ّدي تعويض النقص املتزايد يف عدد سكانه ،ولقد مثّلت الهجرة عىل اختالف طبيعتها ،سواء أكانت نظامية
6

تشمل إحصائيات مكتب اإلحصاء األورويب عدد سكان بريطانيا رغم خروجها من االتحاد األورويب.
"Population Structure and Ageing," Eurostat Statistics Explained, July 2019, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2FLNtw7
Ibid.
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الشكل ()1
توزيع النسب العمرية لسكان االتحاد األورويب البالغ عددهم  512.4مليون نسمة لعام 2018

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل:
"Population Structure and Ageing," Eurostat Statistics Explained, July 2019, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2FLNtw7

أم غري نظامية ،مصد ًرا ً
مهم لتعويض الرتاجع الدميوغرايف يف دوله .يف السياق ذاته ،فرض ارتفاع تدفقات املهاجرين
مجموعة من التحديات االقتصادية واألمنية واالجتامعية ،وعىل إثرها تعاملت دول االتحاد مع ظاهرة الهجرة باعتبارها
تهدي ًدا أمن ًيا يف املقام األول .وبناء عليه ،كانت استجابتها يف مكافحة الهجرة غري النظامية مبن ّية عىل مجموعة من
القواعد والترشيعات والتوجيهات التي طورتها يف إطار التعاون والتكامل فيام بينها ،والذي جسدته يف سلسلة من
االتفاقيات املشرتكة ،إضافة إىل قوانينها وترشيعاتها القومية التي ال تزال تحتل املكانة األبرز يف إدارة الهجرة.
بالرجوع إىل االتفاقية املؤسسة للجامعة األوروبية  ،European Communityالتي ُو ّقعت يف روما يف
 25آذار /مارس  ،1957ودخلت حيز التنفيذ يف  14كانون الثاين /يناير  ،(((1958مثة بند يربط مسألة الهجرة بعمل
مؤسسات الجامعة؛ إذ خضعت مسائل تنظيم إصدار التأشريات ،ومنح حق اللجوء ،وتنظيم الهجرة للتعاون بني
حكومات الدول األعضاء وتقديراتها ،عىل النحو الذي ينسجم مع مصالحها القومية ،من دون تأسيس إطار مرجعي
موحد لها .فقد سعت الدول األعضاء آنذاك جاهدة لتحقيق التكامل االقتصادي الداخيل ،وإنشاء سوق موحدة ،يف
حني كانت اإلشكاليات املرتبطة بالهجرة ،سواء بني دول الجامعة نفسها أو من خارجها محدودة .ومل ترتافق حركة
انتقال األفراد حينها مع أي تحديات أمنية أو اقتصادية تحتاج إىل تحرك أورويب جامعي .بل عىل العكس ،كانت الهجرة
النظامية ً
عامل ً
مهم يف دفع عجلة التنمية واالقتصاد .ومع ذلك ،ساد نقاش بني الدول األعضاء بشأن رضورة اتباع
سياسة هجرة أوروبية مشرتكة تسهم يف ترسيع إنشاء السوق األوروبية املوحدة ،وبخاصة أن حرية حركة السلع واألفراد
والخدمات ورأس املال ،سواء للمواطنني من دول الجامعة أو من خارجها ،متثل ً
رشطا أساس ًيا يف قيام تلك السوق.
9
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مل يستجب القانون األورويب املوحد ،الذي دخل حيز التنفيذ يف  1متوز /يوليو  ،1987لالحتياجات املتعلقة بتنظيم
الهجرة عىل املستوى األورويب ،عىل الرغم من طلب بعض دول الجامعة األوروبية رضورة العمل املنظم إللغاء
الضوابط الحدودية بني الدول األعضاء من ناحية ،وتعزيز الضوابط عىل الحدود الخارجية التي تفصلها عن الدول
األخرى ،والرشوع يف تأسيس سياسة أوروبية مشرتكة يف مجال التأشريات واللجوء ومراقبة الحدود الخارجية من
ناحية أخرى .لكن تحفظات بعض الدول األعضاء غري املتساهلة مع الهجرة حالت دون ذلك؛ ألن تلك السياسة قد
تجتذب أعدا ًدا كبرية من املهاجرين الذين يف إمكانهم االستفادة من حرية التنقل بني دول الجامعة ،متجاوزين يف
ذلك الترشيعات القومية لكل دولة ،كام تصبح الدولة مغلولة اليدين يف سياسات التحكم والضبط التي متارسها .لذا،
استمرت الدول األعضاء يف العمل وفق قوانني الدول القومية فيام يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء ،مع التشديد عىل
أهمية التعاون الحكومي فيام بينها يف هذا املجال.
واصلت الدول األعضاء يف الجامعة العمل باآللية ذاتها حتى اتفاقية ماسرتيخت  Maastricht Treatyاملوقعة
يف  7شباط /فرباير  ،1992التي انتقلت مبوجبها الجامعة األوروبية إىل اتحاد أورويب ،ثم دخلت حيز التنفيذ يف
 1ترشين الثاين /نوفمرب ُ .1993وأدرج فيها موضوع الهجرة ضمن الركيزة الثالثة لالتحاد ،التي تتناول قضايا التعاون
القضايئ والرشطة يف املسائل الجنائية ،وتنص املعاهدة عىل التعاون بني الدول األعضاء يف القطاعات التي تعترب قضايا
ذات اهتامم مشرتك ،ومن بينها اللجوء والهجرة .كام ُدمج التعاون الحكومي الدويل السابق يف مجال الهجرة واللجوء يف
اإلطار املؤسيس لالتحاد ،عىل أن يقوم املجلس األورويب بالتعاون مع املفوضية األوروبية European Commission
بإبالغ الربملان األورويب عن تفاصيل أعاملهام يف القضايا املتعلقة بالهجرة واللجوء .الح ًقا ،توسعت صالحيات املفوضية
واملجلس يف مجال وضع ترشيعات يف مجال الهجرة واللجوء ،وذلك وف ًقا التفاقية أمسرتدام Treaty of Amsterdam
التي وقعت يف  2ترشين األول /أكتوبر  ،1997ودخلت حيز التنفيذ يف األول من أيار /مايو  ،1999ونصت عىل رضورة
العمل عىل استحداث آليات مؤسساتية جامعية ،واعتامد بعض التدابري املشرتكة فيام يتعلق باآليت:
öرشوط الدخول واإلقامة والقواعد التي تنظم إجراءات إصدار الدول األعضاء تأشريات طويلة األجل ،وتصاريح
اإلقامة ،مبا يف ذلك الصادرة لغرض ّمل شمل األرسة.
öالهجرة واإلقامة غري النظاميتني ،وبرامج إعادة غري املقيمني بطريقة قانونية إىل وطنهم.
öحقوق املقيم بطريقة نظامية يف إحدى الدول األعضاء.
بناء عىل ذلك ،صاغ املجلس األورويب خطة عمل بالتعاون مع املفوضية األوروبية يف الثالث من كانون األول /ديسمرب 1998
أطلق عليها اسم "خطة فيينا" ،تشمل "أفضل السبل لتنفيذ أحكام معاهدة أمسرتدام يف مجال الحرية واألمن
والعدالة"( .((1وقد جاء يف قسم سياسات الهجرة واللجوء رضورة تطوير األدوات الجامعية األوروبية التي نصت عليها
اتفاقية أمسرتدام يف مكافحة الهجرة غري النظامية ،مبا يضمن حقوق املقيمني عىل نحو قانوين يف االتحاد ،وكذلك
الحامية الالزمة ملن يحتاج إليها( .((1وبعد ذلكُ ،ت ّوجت املبادئ التوجيهية والجدول الزمني املقرتح يف "خطة فيينا"
10 "Action Plan of the Council and the Commission on How Best to Implement the Provisions of the Treaty of Amsterdam on an
Area of Freedom, Security and Justice - Text adopted by the Justice and Home Affairs Council of 3 December 1998," Eur-Lex, 23/1/1999,
accessed on 5/8/2019, at: https://bit.ly/2kxm8Gv
11 Ibid.
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يف اجتامع املجلس األورويب يف مدينة تامبريي  Tampereالفنلندية يف الفرتة  16-15ترشين األول /أكتوبر 1999
مبجموعة استنتاجات بلورت الركيزة األساسية األوىل لتأسيس سياسة هجرة أوروبية مشرتكة ،وهي(:((1
öبناء رشاكات مع بلدان املصدر :يحتاج االتحاد األورويب إىل نهج شامل إزاء الهجرة ،من خالل معالجة القضايا
السياسية وقضايا حقوق اإلنسان والتنمية يف بلدان ومناطق املصدر والعبور .ويتطلب هذا مكافحة الفقر،
وتحسني الظروف املعيشية وفرص العمل ،وحل النزاعات ،وتعزيز الدميقراطية ،واحرتام حقوق اإلنسان من
خالل الرشاكة مع بلدان املصدر والعبور.
öالتأسيس لنظام لجوء مشرتك بني الدول األعضاء :وافقت الدول عىل رضورة العمل من أجل تأسيس نظام
لجوء أورويب مشرتك  ،Common European Asylum System, CEASيستند من الناحية القانونية إىل
اتفاقية جنيف املوقعة يف 12آب /أغسطس ، 1949ووضع معايري مشرتكة إلجراءات اللجوء السيايس واإلنساين،
وتقريب القواعد املتعلقة باالعرتاف بوضع الالجئ بني الدول األعضاء يف االتحاد عىل املدى الطويل.
öآليات وتدابري محددة تتعلق باملعامالت القانونية العادلة ملواطني الدول غري األعضاء يف االتحاد :تهدف
برامج االندماج إىل توضيح حقوق هؤالء وواجباتهم ،وعدم التمييز يف الحياة االقتصادية واالجتامعية
والثقافية بينهم وبني مواطني الدول األعضاء يف االتحاد ،بحيث تشمل التدابري الالزمة ملكافحة العنرصية
وكراهية األجانب.
öاإلدارة الفعالة واملنسقة لتدفقات املهاجرين :الحاجة إىل إدارة تدفقات املهاجرين من خالل التعاون الوثيق
مع بلدان املصدر والعبور ،وتطوير سياسة مشرتكة نشطة بشأن التأشريات والوثائق املزيفة ،مبا يف ذلك
التعاون الوثيق بني قنصليات االتحاد األورويب يف الدول األخرى.
بناء عليه ،بدأت مرحلة جديدة يف السياسات األوروبية املشرتكة نحو الهجرة خالل الفرتة  ،2014-1999حيث
تقوم مؤسسات االتحاد بتقييم دوري "كل خمس سنوات" للسياسات املتبعة وصياغة محددات وتوجهات جديدة
وفق مستويني :األول ،يراعي توسع االتحاد رش ًقا وما يتطلب من توجهات أمنية وسياسية بهدف ضبط حدوده
الخارجية اآلخذة بالتوسع .الثاين ،يضع التغيريات السياسية واالقتصادية التي شملت دول الضفة األخرى من املتوسط،
ورضورات التحرك املشرتك للحد من آثارها.
 .1املرحلة الخمسية األوىل ()2004-1999

ركزت النقاشات بني ممثيل الدول األعضاء ضمن مؤسسات االتحاد يف هذه املرحلة ،التي امتدت من اجتامع تامبريي
يف عام  1999حتى أيار /مايو  ،2004عىل رضورة اعتامد آليات وتدابري تحد من ظاهرة الهجرة غري النظامية ،وتهدف
باألساس إىل تطوير سياسة أوروبية مشرتكة يف مجال الهجرة واللجوء ،وال سيام أن االتحاد كان آخ ًذا يف التوسع .فبات
من الرضوري العمل عىل ابتكار آليات مشرتكة تسهم يف حل القضايا املتعلقة بحركة األفراد وتنقلهم .وبنا ًء عىل هذه
النقاشات ،اعتمد االتحاد يف عام  2002توجيهني هد َفا إىل الحد من ظاهرة الهجرة غري النظامية ،وهام:
12 "Tampere European Council 15 and 16 October 1999: Presidency Conclusions," Archive of European Integration, University of
Pittsburgh, 15-16/11/1999, accessed on 5/8/2019, at: https://bit.ly/2SDHOLL
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öالتوجيه الصادر عن املجلس األورويب يف  28ترشين الثاين /نوفمرب  :((1(2002يعالج مسألة الدخول غري
القانوين لألفراد وعبورهم وإقامتهم يف إحدى دول االتحاد .وينص عىل أن تقوم كل دولة عضو بفرض
عقوبات عىل أي شخص يساعد عم ًدا مواط ًنا من دولة ثالثة عىل الدخول إىل االتحاد أو عبوره أو اإلقامة
فيه بصورة غري قانونية.
öالقرار اإلطاري رقم  946/2002الصادر عن املجلس األورويب يف  28ترشين الثاين /نوفمرب  :((1(2002يرمي
إىل تعزيز التعاون الجنايئ بني الدول األعضاء بهدف الحد من عمليات تيسري الدخول غري القانوين لألفراد
والعبور واإلقامة .كام يحدد القواعد املطبقة عىل الدول األعضاء فيام يتعلق بالعقوبات ومسؤولية األشخاص
الطبيعيني واالعتباريني والوالية القضائية للجرائم املتعلقة بتسهيل الهجرة غري النظامية.
وصدر توجيه عن املجلس يف نيسان /أبريل  2004حول مسألة االتجار بالبرش املرتبطة بالهجرة غري القانونية ،ينص
عىل منح ترصيح إقامة مد ًة محدودة ال تقل عن ستة أشهر لضحايا االتجار بالبرش .وأعطى التوجيه الدول األعضاء يف
االتحاد الحق يف توسيع نطاقه ملواطني الدول غري األعضاء الذين وقعوا ضحايا عمليات الهجرة غري النظامية ،وذلك
بالكشف عن األشخاص القامئني عىل شبكات االتجار بالبرش وتسهيل الهجرة ،مع ضامن حاميتهم من أي اعتداء أو
إساءة( .((1كام شهدت هذه املرحلة تخصيص برامج العودة إىل الوطن ،يف  28ترشين الثاين /نوفمرب  ،2002عندما دعا
املجلس إىل تطوير التعاون يف مجال سياسات العودة إىل الوطن من خالل التنسيق بني الدول األعضاء ،وبرامج العودة
الخاصة بكل بلد ،وتكثيف التنسيق والتعاون مع بلدان املصدر ،مبا يف ذلك عمليات إعادة املهاجرين غري النظاميني
عن طريق الجو .فقد أقر املجلس التوجيه رقم  ((1(573/2004بشأن تنظيم رحالت جوية مشرتكة لنقل رعايا الدول
غري األعضاء يف االتحاد املوجودين بصورة غري قانونية يف أرايض دولتني أو أكرث من الدول األعضاء .يهدف القرار ،الذي
تم تب ّنيه بنا ًء عىل املبادرة اإليطالية ،إىل تنسيق عمليات الرتحيل املشرتكة ج ًوا ،وتحديد املهامت املحددة للسلطات
املعنية بعمليات الرتحيل.

كام قامت الدول األعضاء بإنشاء شبكة من ضباط االتصال يف مجال الهجرة يف عام  ،2004وف ًقا لالئحة رقم((1(2004/377؛
بهدف تسهيل تبادل املعلومات ذات الصلة مبكافحة الهجرة غري النظامية وتسهيل إدارة تدفقات الهجرة عىل نحو
أكرث فاعلية مع الدول غري األعضاء يف االتحاد .وينترش حال ًيا نحو  500ضابط اتصال يف أكرث من  100دولة .وقد اعتمد
"13 "Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 Defining the Facilitation of Unauthorized Entry, Transit and Residence,
Eur-Lex, 5/12/2002, accessed on 1/8/2019, at: https://bit.ly/2lQ1L7q
14 "Council Framework Decision of 28 November 2002 on the Strengthening of the Penal Framework to Prevent the Facilitation of
Unauthorised Entry, Transit and Residence," Eur-Lex, 5/12/2002, accessed on 1/8/2019,at: https://bit.ly/2kImdqD
15 "Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the Residence Permit Issued to Third-country Nationals who are Victims
of Trafficking in Human Beings or who have been the Subject of an Action to Facilitate Illegal Immigration, who Cooperate with the
Competent Authorities," Eur-Lex, 29/4/2004, accessed on 2/8/2019, at:https://bit.ly/2lKkJfW
16 "Council Decisionon the Organization of Joint Flights for Removals from the Territory of Two or more Member States, of Thirdcountry Nationals who are Subjects of Individual Removal Orders," Eur-Lex, 29/4/2004, accessed on 6/9/2019, at: https://bit.ly/2kks8SC
"17 "Council Regulation (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the Creation of an Immigration Liaison Officers Network,
Eur-Lex, 2/3/2004, accessed on 7/9/2019, at: https://bit.ly/2mozmpn
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املجلس األورويب مجموعة من القواعد الجديدة بهدف تعزيز التنسيق بني أعضاء الشبكة إلدارة الهجرة غري النظامية
والحد منها ،والعمل عىل تسهيل عودة املهاجرين إىل أوطانهم(.((1
ص ّدق االتحاد األورويب يف  8شباط /فرباير " 2003نظام دبلن  "2للتعامل مع طلبات اللجوء يف االتحاد ،وهو مبنزلة نسخة
معدلة عن "نظام دبلن  "1الذي و ّقعته الدول األوروبية يف أيلول /سبتمرب . 1997ويف  3كانون األول /ديسمرب ،2008
اقرتحت املفوضية األوروبية إدخال تعديالت أخرى عىل "نظام دبلن" ،أقرتها الدول األعضاء يف حزيران /يونيو ،2013
ودخلت حيز التنفيذ يف  19متوز /يوليو من العام نفسه .ينص "نظام دبلن" عىل أال يتقدم طالب اللجوء إال لدولة
واحدة فقط من دول االتحاد .وقد ساهم إنشاء قاعدة بيانات للبصامت  EURODACعىل مستوى االتحاد األورويب
يف معرفة كل من يدخل دول ًة عض ًوا بطريقة غري نظامية؛ إذ تحتفظ قاعدة البيانات ببصمة طالب اللجوء وال تزول
إال بعد مرور عرش سنوات ،أو يف حال حيازته جنسية الدولة العضو التي حصل عىل حق اللجوء فيها( .((1وبناء عليه،
يتم تحديد الدولة العضو املسؤولة عن طلب اللجوء التي بصم فيها أول مرة ونقله إليها .وتجدر اإلشارة إىل أنه يف
املرحلة الخمسية األوىل ،مل تكن املبادرات والتدابري التي اتخذتها املؤسسات األوروبية املختصة كثرية فيام يتعلق
بالهجرة النظامية؛ فقد اعتمد االتحاد توجيهني يف هذا الصدد ،هام:
öالتوجيه بشأن الحق يف ّمل شمل األرسة :اعتمد املجلس التوجيه رقم  86/2003بشأن الحق يف ّمل شمل األرسة
ً
حاصل عىل
لرعايا البلدان الثالثة يف أيلول /سبتمرب  ،2003بهدف وضع رشوط ملامرسة هذا الحق ،كأن يكون
ترصيح إقامة صادر عن هذه الدولة العضو يف االتحاد مبدة صالحية ال تقل عن سنة واحدة ،ولديه فرصة
قوية للحصول عىل حق اإلقامة هناك إقامة دامئة (إقامة عمل ،دراسة  ...إلخ) .كام تجدر اإلشارة إىل أنه
قد يتم رفض دخول فرد من العائلة وإقامته ألسباب تتعلق بالنظام العام واألمن الداخيل والصحة العامة.
وللدول األعضاء الحق يف اشرتاط تدابري إضافية ،كتلك املنصوص عليها يف القانون فيام يتعلق باالندماج(.((2
öالتوجيه بشأن منح اإلقامة الدامئة :اعتمد املجلس التوجيه رقم  109/2003يف  25ترشين الثاين /نوفمرب
 2003ملواطني الدول غري األعضاء يف االتحاد املقيمني قانون ًيا فرت ًة طويلة .ومبوجب هذا التوجيهُ ،ينح أولئك
الذين أقاموا عىل نحو قانوين ومستمر مدة خمس سنوات يف إقليم دولة عضو سلسلة من الحقوق ،منها
الحصول عىل اإلقامة الدامئة .ويجب أن يثبت مواطن الدولة الثالثة أنه وأرسته لديهام موارد مستقرة وكافية
لتوفري احتياجاتهام الخاصة من دون اللجوء إىل نظام املساعدة االجتامعية يف الدولة العضو والتأمني ضد
املرض .عالوة عىل ذلك ،قد تطلب الدول األعضاء استيفاء رشوط إضافية ،مثل املعرفة الكافية باللغة أو
اإلقامة الكافية( .((2وصدر عن املجلس توجيه آخر مهم خالل هذه املرحلة ،وهو التوجيه رقم 114/2004
18 "Immigration Liaison Officers: Council Adopts New Rules to Improve Coordination," European Council, 14/6/2019, accessed on
2/8/2019, at: https://bit.ly/2kJXORT
19 "Regulation (EU) No. 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 Establishing the Criteria and
Mechanisms for Determining the Member State Responsible for Examining an Application forInternational Protection Lodged in
one of the Member States by a Third-country National or a Stateless Person(recast)," Eur-Lex, 29/6/2013, accessed on 16/9/2019, at:
https://bit.ly/2mfa3X6
20 "Council Directive 2003/86/EC of 22 September 2003 on the Right to Family Reunification," Eur-Lex, 3/10/2003, accessed on
12/9/2019, at: https://bit.ly/2mjnnt8
21 "Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 Concerning the Status of Third-country Nationals who are Long-term
Residents," Eur-Lex, 23/1/2004, accessed on 12/9/2019, at: https://bit.ly/2mmT5FW
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املتعلق برشوط قبول رعايا البلدان غري األعضاء يف االتحاد للدراسة وتبادل الطالب والتدريب الداخيل غري
املدفوع األجر أو التطوع(.((2
متيزت املرحلة الخمسية األوىل بقدر كبري من اهتامم دول االتحاد بإدارة ظاهرة الهجرة غري النظامية .واتخذت
مجموعة من التدابري والتوجيهات املهمة عىل مستوى العمل األورويب املشرتك ،الذي مثّل الخطوة األوىل نحو إدارة
أوروبية مشرتكة للهجرة ،رغم الصعوبات التي ارتبطت بحصول إجامع الدول األعضاء التي تحفظت عىل وجود تدابري
وتوجيهات ترشيعية أوروبية تحد من الترشيعات القومية يف مجال إدارة تدفقات املهاجرين عرب حدودها والتحكم
فيهاً .
فضل عن ذلك ،حدثت تغيريات خالل تلك املرحلة الخمسية األوىل بد ًءا من هجامت  11سبتمرب  2001يف
الواليات املتحدة ،واحتالل كل من أفغانستان والعراق ،وتفجريات مدريد يف عام  2004ولندن يف عام 2005؛ ما أ ّثر
يف مضامني سياسات االتحاد األورويب بشأن الهجرة.
 .2املرحلة الخمسية الثانية ( :)2010-2005برنامج الهاي

برنامجا جدي ًدا يف بداية املرحلة الخمسية الثانية بهدف تطوير العمل األورويب املشرتك
صاغت املفوضية األوروبية
ً
يف مجال الهجرة ،وذلك استنا ًدا إىل تقييم املرحلة الخمسية األوىل التي وضع أسسها برنامج تامبريي ،وحمل الربنامج
الجديد اسم "برنامج الهاي" .تب ّنى املجلس األورويب برنامج الهاي يف القمة التي ُعقدت يف بروكسل خالل الفرتة
 5-4ترشين الثاين /نوفمرب  ،2004حيث شدد املجتمعون عىل الحاجة الرضورية إىل تأسيس مقاربة أوروبية مشرتكة
بغرض إدارة ظاهرة الهجرة ،وزيادة تنسيق الترشيعات ذات الصلة بني الدول األعضاء ،خاص ًة بعد توسع االتحاد
األورويب الخامس( ((2يف عام 2004؛ إذ بلغ عدد سكان االتحاد نحو  500مليون نسمة ،وزادت مساحته  40يف املئة،
وامتدت حدوده الربية إىل  6000كيلومرت ،وحدوده البحرية إىل  85ألف كيلومرت( .((2وبذلك ،فرضت االعتبارات
الجيوسياسية عىل دول االتحاد العمل الجاد يف سبيل وضع مجموعة من املشاريع والربامج املشرتكة لضامن وتأمني
حدوده الخارجية من التهديدات ،وعىل رأسها الهجرة غري القانونية.
يف هذا السياق ،دعا املجلس املفوضية إىل صياغة خطة عمل لتحقيق األهداف واألولويات الواردة يف برنامج الهاي،
وتحويلها إىل إجراءات ملموسة وفق جدول زمني محدد .ل ّبت املفوضية طلب املجلس األورويب ،وحددت املبادئ
التوجيهية لربنامج الهاي يف خطة عمل ق ّدمتها يف أيار /مايو  .2005وقد تضمنت الخطة عرش أولويات ،يجب العمل
عىل تنفيذها خالل السنوات الخمس املقبلة ،من خالل جهد جامعي مشرتك وتنسيق بني املجلس والربملان األورويب
واملفوضية يف إطار رشاكة قوية وفعالة يف مجال الحرية واألمن والعدالة .وميكن تلخيص هذه األولويات عىل النحو
22 "Council Directive 2004/114/ECof 13 December 2004 on the Conditions of Admission of Third-country Nationals for the
Purposes of Studies, Pupil Exchange, Unremunerated Training or Voluntary Service," Eur-Lex, 23/12/2004, accessed on 13/9/2019, at:
https://bit.ly/2kuhEAn
 23بدأ التوسع األول للجامعة األوروبية يف عام  1973بانضامم كل من بريطانيا وأيرلندا والدمنارك ،ثم التوسع الثاين بانضامم اليونان يف عام ،1981
والتوسع الثالث بانضامم إسبانيا والربتغال يف عام  ،1986والتوسع الرابع بانضامم كل من النمسا وفنلندا والسويد يف عام  ،1995والتوسع الخامس يف عام
 2004بانضامم مثاين دول من أوروبا الوسطى والرشقية هي :جمهورية التشيك ،وإستونيا ،واملجر ،والتفيا ،وليتوانيا ،وبولندا ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،إضافة إىل
دولتني متوسطيتني هام مالطا وقربص .للمزيدُ ،ينظر:
"From 6 to 28 Members," European Commission, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2mQEeyU
 24بشارة خرض" ،االتحاد األورويب والعرب من الحوار اىل الربيع العريب" ،يف :التداعيات الجيوسرتاتيجية للثورات العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .213
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التايل .1 :املواطنة والحقوق األساسية .2 ،محاربة اإلرهاب .3 ،تأسيس نظام لجوء مشرتك .4 ،إدارة الهجرة النظامية
وغري النظامية .5 ،الرتكيز عىل األثر اإليجايب للهجرة يف مجتمعات واقتصاد الدول األعضاء .6 ،ضبط الحدود الداخلية
والخارجية ونظام التأشريات .7 ،أمن املعلومات وتبادلها بني الدول األعضاء .8 ،مكافحة الجرمية املنظمة .9 ،العدالة
املدنية والجنائية .10 ،الحرية واألمن والعدالة واقتسام املسؤولية والتعاون بني الدول(.((2
ركزت الدول األعضاء يف املرحلة الخمسية الثانية عىل رضورة التعاون مع بلدان املصدر والعبور يف مجال مكافحة
الهجرة غري النظامية .وقد شدد املجلس األورويب عىل الحاجة إىل تكثيف التعاون وبناء القدرات التي تضمن أمن
الحدود الجنوبية والرشقية لالتحاد ،ومتكني بلدان العبور من إدارة الهجرة عىل نحو يوفر الحامية الكافية لالجئني.
كام اعتمد املجلس األورويب توجي ًها ،يف  16كانون األول /ديسمرب  ،2008ينظم عمليات العودة ملواطني الدول غري
األعضاء يف االتحاد األورويب وامتثالهم طواعية لعمليات العودة ،وذلك بناء عىل مقرتح تقدمت به املفوضية يف عام
 ،2005ينص عىل حق الدولة العضو إصدار قرار بإعادة أي مواطن دولة غري عضو يف االتحاد مقيم إقامة غري قانونية
عىل أراضيها .كام يحق لها الطلب من مواطني الدول غري األعضاء يف االتحاد املقيمني يف إحدى الدول األعضاء بصورة
غري قانونية ،والذين يحملون ترصيح إقامة ساري املفعول أو أي تفويض آخر مينح حق اإلقامة صادر عن دولة عضو
أخرى ،العودة إىل إقليم تلك الدولة العضو األخرى عىل الفور(.((2
وتض ّمن التوجيه مبدأ اإلعادة الطوعية للوطن ملواطني الدول غري األعضاء يف االتحاد الذين يقيمون بصورة غري
قانونية؛ إذ نص التوجيه عىل فرتة أربعة أسابيع ميكن فيها ملواطن دولة غري عضو يف االتحاد ،صدر يف حقه قرار العودة
أو قرار الرتحيل ،تنظيم رحلته عىل نحو مستقل ملغادرة أرايض االتحاد األورويب .ويف حال وجود أسباب موضوعية
تدفع إىل االعتقاد بأن الطرف املعني قد يحاول الهرب ،أو قد ميثّل خط ًرا عىل أمن اإلقليم املوجود فيه ،يحق للدول
األعضاء وضعه قيد االحتجاز املؤقت .مع اإلشارة إىل أن أحكام التوجيه تنص عىل حامية املواطنني املعنيني واحرتام
حقوقهم األساسية ،كحق االستئناف ،وحقهم يف الحصول عىل ترجمة كتابية أو شفهية للعنارص الرئيسة للقرار أو
الحكم الصادر يف حقهم.
يف املقابل ،اتخذ االتحاد خطوات أخرى يف مجال الهجرة النظامية ،منها التوجيه الصادر يف  12ترشين األول /أكتوبر
 2005الذي يتضمن التدابري املتعلقة بإقامة رعايا دول غري أعضاء يف االتحاد ألغراض البحث العلمي ،والتي تشجع
الباحثني عىل اإلقامة يف االتحاد مد ًة تزيد عىل ثالثة أشهر .كام تقدمت املفوضية يف عام  2007مبقرتح توجيه ،تب ّناه
املجلس يف  25أيار /مايو  ،2009ينص عىل رشوط منح مواطني دول غري أعضاء ذوي مؤهالت علمية رفيعة ما يسمى
بلم شمل أرسهم؛ ألن الهدف األسايس من هذا
البطاقة الزرقاء ،ومنحهم سلسة من الحقوق والتسهيالت املتعلقة ّ
التوجيه هو جذب املهاجرين املؤهلني مهن ًيا(.((2
25 "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The Hague Programme: Ten Priorities for
the Next Five Years The Partnership for European renewal in the field of Freedom, Security and Justice," Eur-Lex, 10/5/2005, accessed
on 10/9/2019, at: https://bit.ly/2lZnMRq
26 "Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Common Standards and
Procedures in Member States for Returning Illegally Staying Third-country Nationals," Eur-Lex, 24/12/2008, accessed 3/9/2019, at:
https://bit.ly/2m2iuEK
27 "Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the Conditions of Entry and Residence of Third-Country Nationals for the
Purposes of Highly Qualified Employment," Eur-Lex, 18/6/2009, accessed on 4/9/2019, at:https://bit.ly/2kWxOCK
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أما تبادل املعلومات بهدف تنسيق سياسات الهجرة عىل مستوى الدول القومية ومؤسسات االتحاد ،فقد اعتمد
املجلس يف عام  2007الالئحة رقم  2007/862التي تحدد قواعد مشرتكة لجمع املعلومات املتعلقة مبواطني الدول
غري األعضاء يف االتحاد وحفظها ،واإلجراءات اإلدارية والقضائية التي ُمنحوا مبوجبها اإلقامة أو الجنسية أو حق اللجوء
وغريه من أشكال الحامية الدولية( .((2كام اعتمدت املفوضية الح ًقا الالئحة رقم  ،2010/351التي توفر قاعدة بيانات
وتعاريف مشرتكة للمقيمني يف دول االتحاد وتضم بيانات حول بلد امليالد ،واإلقامة السابقة قبل الهجرة ّ
بغض النظر
عن جنسيته ،وبلد اإلقامة الحايل( .((2وتم إنشاء شبكة الهجرة األوروبية ،European Migration Network, EMN
مبوجب القرار رقم  ،381/2008لتوفري معلومات محدثة وموضوعية وموثوقة تسمح بإجراء املقارنات حول الهجرة
ملؤسسات االتحاد األورويب وسلطات الدول األعضاء ومؤسسات شبكة الهجرة األوروبية؛ من أجل دعم عملية صنع
القرار يف االتحاد األورويب يف مجاالت الهجرة واللجوء(.((3
 .3املرحلة الخمسية الثالثة ( :)2014-2010برنامج ستوكهومل

أدى اإلخفاق يف وضع دستور لالتحاد األورويب يف عام  2005إىل أن تصوغ الدول األعضاء اتفاقية جديدة هي
اتفاقية لشبونة ،التي دخلت حيز التنفيذ يف األول من كانون األول /ديسمرب  ،2009وقد عرفت باتفاقية اإلصالح
Reform Treaty؛ نظ ًرا إىل التعديالت التي أجريت عىل اتفاقية ماسرتيخت واتفاقية روما .مل تعد اإلجراءات املشرتكة
بشأن الهجرة واللجوء عىل املستوى األورويب تندرج ضمن الركيزة الثالثة كام جاء يف اتفاقية ماسرتيخت ،بل اندرجت
يف الباب الخامس من اتفاقية لشبونة تحت عنوان "مجال الحرية واألمن والعدالة" مع تطبيق متاميز ملواد هذا الباب
يف كل من بريطانيا وأيرلندا وفق بروتوكوالت محددة ملحقة باالتفاقية (الربوتوكول رقم  21والربوتوكول رقم .)22
برنامجا
ومع انتهاء املرحلة الخمسية الثانية "برنامج الهاي" ،اعتمد املجلس األورويب يف كانون األول /ديسمرب 2009
ً
جدي ًدا "برنامج ستوكهومل"  )2014-2010( Stockholm Programmeوف ًقا للتعديالت التي أدخلتها اتفاقية لشبونة.
وقد أكدت الدول األعضاء يف هذا الربنامج رضورة أن تكون سياسة الهجرة جز ًءا ال يتجزأ من السياسة الخارجية
لالتحاد ،وأهمية التعاون مع بلدان املصدر يف كل من أفريقيا ورشق وجنوب رشق أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية عىل
أساس تحديد املصالح والتحديات املشرتكة؛ وذلك من خالل الحفاظ عىل التوازن بني ثالثة مجاالت :تشجيع حركة
تن ّقل األفراد النظامية ،وتحسني العالقة بني الهجرة والتنمية ،ومنع الهجرة غري النظامية ومكافحتها .وقد أوضح برنامج
ستوكهومل مسألة الفرص والتحديات املتعلقة بالهجرة النظامية /غري النظامية؛ ما يتطلب خلق حالة من الرتابط بني
ظاهرة الهجرة واالندماج  Integrationيف منطقة اليورو ،لتخفيف عواقب زيادة تدفقات املهاجرين عىل سوق
العمل من ناحية ،وعىل الوضع االجتامعي واألمني يف االتحاد من ناحية أخرى .وميكن تنفيذ ذلك عرب نظام مشرتك
لتوزيع املهاجرين عىل نحو أفضل بني الدول األوروبية يسهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف منطقة اليورو عىل
28 "Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community Statistics on
Migration and International Protection and Repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the Compilation of Statistics on Foreign
Workers," Eur-Lex, 31/7/2007, accessed on 2/8/2019, at: https://bit.ly/2kt4bJ3
29 "Commission Regulation (EU) No 351/2010 of 23 April 2010 Implementing Regulation (EC) No 862/2007 of the European
Parliament and of the Council on Community Statistics on Migration and International Protection as Regards the Definitions of the
Categories of the Groups of Country of Birth, Groups of Country of Previous Usual Residence, Groups of Country of Next Usual
Residence and Groups of Citizenship," Eur-Lex, 12/9/2019, accessed on 2/8/2019, at: https://bit.ly/2m74DNi
30 "Council Decision of 14 May 2008 establishing a European Migration Network," Eur-Lex, 21/5/2008, accessed on 12/9/2019, at:
https://bit.ly/2m7Gbvh

99

العدد | 2

آذار /مارس 2021

ملف خاص :سياسات الهجرة األوروبية تجاه ظاهرة اللجوء من البلدان العربية

املدى الطويل ،يف ظل التحديات الدميوغرافية التي تواجه دول االتحاد ،كرتاجع عدد السكان والتشيخ السكاين وزيادة
الطلب عىل العاملة؛ ما يقود يف نهاية املطاف إىل تأسيس نظام لجوء مشرتك بحلول عام .((3(2012
مثّلت االنتفاضات الشعبية يف املنطقة العربية عام ً 2011
تحول مفاجئًا ،دفع قادة االتحاد األورويب إىل إعادة النظر
يف كل سياسات الهجرة وتقييمها ،خاصة مع ازدياد تدفقات املهاجرين عرب شواطئ دول شامل أفريقيا وعىل وجه
الخصوص تونس وليبيا ،لتصبح الهجرة عىل رأس جدول األعامل السيايس لالتحاد .ويف هذا السياق ،قدمت املفوضية
األوروبية مجموعة من املقرتحات املتعلقة بالهجرة وحركة األفراد يف بالغها الصادر يف أيار /مايو  ،2011وقد أيد
املجلس األورويب هذه املقرتحات تأيي ًدا ً
كامل يف حزيران /يونيو .بدأ االتحاد يف سلسة من الحوارات بشأن موضوع
الهجرة والتنقل واألمن مع كل من تونس واملغرب يف أوائل ترشين األول /أكتوبر ،والتحضري لبدء حوار مامثل مع
مرص وليبيا ريثام تستقر األمور فيهام ،بهدف مناقشة جميع جوانب التعاون املحتمل يف إدارة تدفقات الهجرة مبا
يتوافق مع برنامج ستوكهومل ،ومع املراجعة الشاملة لسياسة الجوار األوروبية(.((3
خصصت املفوضية موارد مالية إلدارة حالة الطوارئ اإلنسانية الناتجة من تدفقات املهاجرين والالجئني يف البلدان
املجاورة لليبيا .كام أطلقت الوكالة األوروبية ملراقبة وحامية الحدود الخارجية  FRONTEXيف  20شباط /فرباير 2011
العملية املشرتكة  ،EPN Hermes Extensionملساعدة السلطات اإليطالية يف إدارة تدفق املهاجرين من شامل
أفريقيا ،الذين وصل معظمهم إىل جزيرة المبيدوسا  .((3(Lampedusaكام نرشت وكالة تطبيق القانون األوروبية
"يوروبول" فري ًقا من الخرباء يف إيطاليا ملساعدة السلطات الوطنية يف الكشف عن املجرمني املحتملني لالتجار بالبرش(.((3
ً
واستكامل ملا قامت به املفوضية يف مجال إدارة الهجرة ،فقد تب ّنت يف  8ترشين الثاين /نوفمرب  2011املقاربة العاملية
(((3
الجديدة للهجرة والتنقل  ،التي اقرتحت مبوجبها تعزيز التضامن داخل االتحاد األورويب يف مجال إدارة الهجرة واللجوء
من خالل التعاون العميل ،وتقديم املساعدة الفنية واملالية ،وتحسني أدوات إدارة نظام اللجوء بني الدول األعضاء
من ناحية .ومن ناحية أخرى ربط االتحاد بدول املصدر والعبور باتفاقيات رشاكة يف مجال حركة األفراد وتن ّقلهم
 .The Mobility Partnershipويأيت ذلك كله اعتام ًدا عىل نهج امليامت الثالثة  3M'sوهي املال  ،Moneyوالنفاذ إىل
السوق األوروبية  ،Market Accessوحرية التنقل والحركة لألفراد  .Mobilityوقد جاء يف هذا السياق إنشاء مكتب
دعم اللجوء األورويب  ،European Asylum Support Office, EASOالذي من شأنه تعزيز التعاون العميل يف مجال
31 "The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and protecting the citizens," Council ofthe European Union,
1/12/2009, accessed on 10/9/2019, at: https://bit.ly/2mprTX3
32 "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
"and the Committee of the Regions: A Dialogue for Migration, Mobility and Security with the Southern Mediterranean Countries,
Eur-Lex, 24/5/2011, accessed on 14/9/2019, at: https://bit.ly/2kYx7sC
 33جزيرة إيطالية تقع يف أرخبيل بيالجيا  ،Pelagieوتتبع إدار ًيا إلقليم أرجينتو .بلغ مجموع سكانها  6304نسمة يف عام  .2017وتبلغ مساحتها 20.2
كيلومرتًا مرب ًعا ،وهي أقرب إىل تونس وليبيا منها إىل الرب اإليطايل ،وباتت رم ًزا للهجرة غري القانونية والوجهة األوىل لقواربها .للمزيدُ ،ينظر:
Micol Sarfatti, "La grazia di Lampedusa: piccola, lontana e coraggiosa," Corriere della Sera, 28/8/2017, accessed on 9/9/2019, at:
https://goo.gl/afCLgP
34 "The European Commission's Response to the Migratory Flows from North Africa," European Commission, 8/4/2011, accessed
on 10/9/2019, at: https://bit.ly/2mvu9MF
35 "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions: The Global Approach to Migration and Mobility,"Eur-Lex,18/11/2011, accessed on 9/9/2019, at:
https://bit.ly/2mvWZMV
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اللجوء ،وال سيام أن التجربة األولية لنظام اللجوء املشرتك  CEASأظهرت رضورة تعميق التنسيق يف مجال الترشيعات
لخلق الثقة بني جميع الدول األعضاء بأنها تؤدي املهامت نفسها بطريقة مامثلة وبنتائج إيجابية يف مجال اللجوء(.((3

ثان ًيا :ليبيا والهجرة غري النظامية
مثّلت ليبيا قبل ثورة  17فرباير  2011وجهة رئيسة للعاملة الوافدة من دول عربية وأفريقية .وتعود أوىل تدفقات
العاملة املهاجرة إىل سبعينيات القرن املايض نتيجة التطور الرسيع الذي شهدته البالد التي متلك ثروات نفطية كبرية،
ملحة إىل العاملة األجنبية يف مشاريع البنية التحتية .وقد شكلت مرص وتونس املصدر األسايس للعاملة
وكانت بحاجة ّ
(((3
الوافدة إىل ليبيا؛ إذ راوح عدد العاملة املرصية فيها يف عام  1995بني  750أل ًفا و 1.5مليون شخص  ،يف حني ارتفع
عدد املهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من  40ألف شخص يف عام  1995إىل  1.5مليون يف عام  2000وفق
شجعت ليبيا عىل قدوم العاملة ،وقد وقعت اتفاقيات ثنائية ومتعددة
إحصائيات رسمية ليبية( .((3يف السياق ذاتهّ ،
األطراف مع عدد من الدول األفريقية يف هذا املجال ،وال سيام أنها أقل بلدان شامل أفريقيا تعدا ًدا للسكان( .((3واتبعت
الدولة الليبية سياسة األبواب املفتوحة للمهاجرين من الدول العربية واألفريقية ،يف ظل حاجتها إىل العاملة األجنبية
املدربة ،وذات الخربة خاصة يف قطاعي الزراعة والطاقة .وقد استطاع العقيد معمر القذايف ( )2011-1942تحويل
ورقة املهاجرين يف ليبيا إىل ورقة ضغط يل ّوح بها يف وجه دول االتحاد األورويب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية(.((4
تب ّنى القذايف مفهو َم التضامن األفريقي يف مؤمتر القمة غري العادية ملنظمة الوحدة األفريقية يف مدينة رست يف
أيلول /سبتمرب  ،1999التي م ّهدت لتأسيس االتحاد األفريقي .وأكد ترحيبه مبواطني الدول األفريقية يف ليبيا( .((4وعىل
الرغم من ندرة الترشيعات والقوانني التي تنظم وضع الالجئني يف ليبيا ،فإنها استقبلت عد ًدا كب ًريا من الفارين من
النزاعات من الصومال وإريرتيا والسودان وفلسطني .وبقي مفهوم اللجوء محكو ًما بتصورات العقيد القذايف ،وبخاصة
أن ليبيا مل تص ّدق اتفاقية عام  1951الخاصة بالالجئني( ،((4لكنها التزمت مببدأ عدم اإلعادة القرسية ،وسمحت
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتقديم املساعدة للموجودين عىل أراضيها(.((4
 36للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر."European Asylum Support Office," at: https://easo.europa.eu :
37 Sylvie Berdeloup & Oliver Pliez, "Lybian Migration Corridor," European University Institute, Robert Schuman Center for
Advanced Studies (2011), p. 6, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2mF2SHH
38 Ibid.
 39بلغ عدد سكان ليبيا يف عام  2000نحو  5357891نسمة بحسب إحصائيات البنك الدويل ،يف حني وصل عددهم يف عام  2018نحو  6678567بنسبة
زيادة  24يف املئة .ملزيد من املعلومات حول ليبيا ُينظر البيانات الخاصة بها يف موقع البنك الدويل ،يفhttps://bit.ly/2nFyUnb :
" 40القذايف يخري أوروبا بني الدعم املايل والتقني أو قوارب املهاجرين" ،دويتشه فيله ،2010/11/29 ،شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://goo.gl/xEoGH9 :
" 41ليبيا :وفق التدفق :االنتهاكات ضد املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئني" ،هيومن رايتس وتش (أيلول /سبتمرب  ،)2006ص  ،11شوهد يف ،2019/9/9
يفhttps://goo.gl/qmEqYK :
 42وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  25متوز /يوليو  1951عىل اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئني ،التي تحدد بوضوح الالجئ ونوع
الحامية القانونية له ،واملساعدات والحقوق االجتامعية التي يجب أن يحصل عليها من األطراف الوطنية التي و ّقعت هذه االتفاقية ،والتزامات الالجئ تجاه
الحكومات املضيفة .كام تحدد بعض الفئات املعينة من األشخاص ،من قبيل اإلرهابيني غري املؤهلني للحصول عىل صفة الالجئ .للمزيد ،ينظر" :ما هي اتفاقية
عام  1951الخاصة بوضع الالجئني؟" ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://bit.ly/2QsRUCm :
 43منظمة العفو الدولية ،شبكة التواطؤ املظلمة يف ليبيا :االنتهاكات ضد الالجئني واملهاجرين املتجهني إىل أوروبا (لندن :مطبوعات منظمة العفو الدولية،
 ،)2017ص  ،8شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://bit.ly/2lBefQS :
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تعترب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون األجانب الجهة الرسمية يف ليبيا املخ ّولة بتنظيم عمليات دخول األجانب
وخروجهم منها ،وقد ّ
نظمت مواد القانون رقم ( )6الصادر يف عام  1987حركة دخول األجانب إىل األرايض الليبية،
وج ّرمت دخولهم بصورة غري قانونية( .((4وقد ع ّدلت السلطات الليبية القانون رقم ( )6وأصدرت القانون رقم ()2
نصت املادة رقم ( )2من القانون الجديد عىل إضافة مادة جديدة إىل القانون رقم ( )6تج ّرم
يف عام  ،2004حيث ّ
تهريب املهاجرين بأي وسيلة ،والحكم بالسجن مد ًة ال تقل عن عام واحد ودفع غرامة ال تقل عن ألف دينار ليبي
ملن يثبت تورطه يف تهريب األجانب(.((4
يع ّد القانون رقم ( )19لسنة  2010بشأن مكافحة الهجرة غري النظامية أهم الترشيعات والقوانني املعمول بها يف
مجال تنظيم اللجوء السيايس واإلنساين يف ليبيا .ومبوجب هذا القانون متلك السلطات الحق يف احتجاز املهاجرين
من دون ترصيح بوجودهم يف ليبيا ألجل غري مسمى ،برصف النظر عن عمر املحتجز .وال توجد إجراءات رسمية
معمول بها تسمح للمحتجزين مبقابلة محا ٍم أو أي فرصة للطعن يف قرار احتجازهم .فقد نصت املادة السادسة
من القانون رقم ( )19عىل معاقبة "األجنبي املهاجر غري الرشعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو بغرامة ال تزيد
عن ألف دينار .ويف جميع األحوال يجب إبعاد األجنبي املحكوم عليه يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا
ً
معمول به
القانون من أرايض الجامهريية العظمى مبجرد تنفيذه للعقوبة املحكوم بها"( .((4وبقي هذا القانون
حتى بعد سقوط نظام القذايف ،حيث يتم تجميع املهاجرين يف مراكز احتجاز  Detention Centersمنترشة يف
ليبيا يف مدن طرابلس ،ومرصاتة ،وتاجوراء وغريها ،يف ظروف غري إنسانية ولفرتات طويلة قبل عملية الرتحيل ومن
دون مراجعة قضائية .ويعد هذا مبنزلة احتجاز تعسفي يحظره القانون الدويل .وقد قامت وزارة العدل يف عام
 2013بإعداد مرشوع قانون بشأن "االتجار بالبرش" تحت إرشاف مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية
 .United Nations Office on Drugs and Crimeومل يص ّدقه املؤمتر الوطني العام ،الذي كان مبنزلة السلطة
الترشيعية الليبية .وقد سن القانون رقم ( )10الصادر يف عام  2013بشأن "التعذيب واالختفاء القرسي والتمييز".
 .1ليبيا :من بلد املقصد إىل بلد العبور

شهدت ليبيا بعد عام  2000ارتفا ًعا يف عدد املقيمني األجانب ،حيث نشطت ظاهرة الهجرة غري النظامية من بلدان
أفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا ،ثم االنطالق من سواحلها نحو سواحل دول االتحاد األورويب ،باستخدام قوارب
ٍ
مسافات طويلة .لقد تح ّولت ليبيا إىل مكان يقيم فيه املهاجر بغرض العمل واإلقامة
مطاطية غري صالحة للمالحة
فرت ًة من الزمن هي أشبه بـ "اسرتاحة مقاتل" ،ليكمل رحلته بعد قيامه بجمع املال الكايف ،لدفعه لشبكات تهريب
البرش إىل القارة األوروبية .ولكن السلطات الليبية استطاعت ضبط حركة الهجرة غري النظامية انطال ًقا من سواحلها.
" 44قانون رقم ( )6لسنة  1987بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا وخروجهم منها" ،مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن "ديكاف"،1987/6/20 ،
شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://bit.ly/2oQNNnt :
" 45قانون رقم ( )2لسنة  2004بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( )6لسنة  1987إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة األجانب يف ليبيا" ،مركز جنيف
لحوكمة قطاع األمن "ديكاف" ،2004/1/31،شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://bit.ly/2o4zwDn :
" 46قانون رقم ( )19لسنة  1378و .ر  2010مسيحي بشأن مكافحة الهجرة غري املرشوعة" ،مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن "ديكاف"،2010/1/28 ،
شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://bit.ly/2nIW2RM :
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واستضافت ليبيا يف عام  ،2009أي قبل عامني فقط من اندالع ثورة  17فرباير ،عىل أراضيها نحو  2.5مليون مهاجر،
قادمني من دول أفريقية ،وكذلك آسيوية ،وبخاصة من بنغالديش والفلبني .وخالل الفرتة  2011-2000وصل إىل
جزيرة المبيدوسا اإليطالية وحدها نحو  190405مهاج ًرا من طالبي اللجوء 60 ،يف املئة منهم قادمون من السواحل
الليبية .أما بني عامي  2002و 2012فوصل نحو  16445مهاج ًرا إىل جزيرة مالطا معظمهم قادم من ليبيا.
كان التحول األسايس الذي ساهم يف وضع ليبيا من جديد عىل خريطة الهجرة غري النظامية ،ونقلها من بلد مقصد
إىل بلد عبور للمهاجرين ،هو تدهور البيئة األمنية فيها ،بد ًءا من الرصاع يف عام  2012الذي أعقبه انزالق البالد يف
الفوىض يف عام  2014وانهيار نظام العدالة؛ ما م ّكن الجامعات املسلحة والعصابات اإلجرامية العاملة يف مجال االتجار
بالبرش من اإلفالت من العقاب .و ُفقدت السيطرة عىل حركة املهاجرين عرب البالد يف ظل غياب شبه كامل ملؤسسات
الدولة األمنية والعسكرية( .((4وبناء عليه ،زادت موجات هجرة الرعايا الليبيني والعاملة األجنبية ،إضافة اىل املهاجرين
القادمني من بلدان مختلفة من ليبيا نحو دول االتحاد األورويب .فقد غادر ليبيا يف أواخر عام  2011أكرث من  422ألف
مواطن ليبي ،و 768ألف مهاجر بسبب الرصاع الداخيل وفق ما جاء يف تقرير الهجرة الدولية لعام  .((4(2015واتجه
معظمهم إىل تشاد وتونس والجزائر ومرص .وكان عدد كبري منهم من مواطني البلدان التي عادوا إليها .وقد بلغت
نسبة املهاجرين منهم من بلدان أخرى نحو  41يف املئة احتاجوا إىل مساعدات كبرية للعودة إىل أوطانهم.
وعىل الرغم من عودة عدد كبري من املواطنني الليبيني إىل بلدهم بعد سقوط نظام العقيد القذايف ،وبدء املرحلة
االنتقالية يف  23ترشين األول /أكتوبر  ،2011وانتخاب املؤمتر الوطني العام يف  7متوز /يوليو  ،2012فإن ذلك مل يكن
السمة
مؤرشًا عىل االستقرار وانتهاء الرصاع الذي م ّهد له فراغ الق ّوة الذي خ ّلفه سقوط نظام القذايف .فقد باتت ِّ
ألي سلطة مركزية؛ ما سمح لها مبلء
البارزة للبالد هي فوىض السالح املنترش لدى الكتائب املسلحة التي ال تخضع ّ
الفراغ الذي خ ّلفه انهيار أجهزة الدولة األمنية والعسكرية.
ساهم قرار املجلس الوطني االنتقايل ،تحت ضغط الكتائب املسلحة ،بدفع أجور ألعضاء هذه الكتائب من الخزينة
العامة ،يف تفاقم األوضاع األمنية يف البالد؛ ما ح ّولهم إىل فئة متميزة ،مقارن ًة مبن تب ّقى من أفراد الق ّوات املسلحة
ً
وصول إىل  250أل ًفا يف غضون ّ
أقل من سنة من سقوط
النظامية .فقد ارتفع عدد امللتحقني بالكتائب عرشة أضعاف،
القذايف( .((4وقد تعاقبت عىل ليبيا مجموعة من الحكومات ،لك ّنها فشلت يف تحقيق االستقرار ّ
وحل األزمات السياسية
واالقتصادية ومنها إدارة الهجرة غري النظامية.
جرت انتخابات ترشيعية يف عام  ،2014جاءت نتائجها يف غري مصلحة التحالف الثوري ا ُملهيمِن عىل املؤمتر الوطني
(((5
العام الذي ان ُتخِ ب يف متوز /يوليو  .2012ونشبت عىل إثره أزمة دستورية بني مجلس النواب واملؤمتر الوطني العام
لدى انعقاد مجلس النواب يف طربق يف  2آب /أغسطس  ،2014ما ع ّزز االستقطاب السيايس يف البالد التي دخلت
 47بعثة األمم املتحدة يف ليبيا ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،محتجزون ومجردون من إنسانيتهم :تقرير حول انتهاكات حقوق
اإلنسان ضد املهاجرين يف ليبيا ( 13كانون األول /ديسمرب  ،)2017شوهد يف  ،2019/9/9يفhttps://goo.gl/BYQa1S :
 48األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ،تقرير الهجرة الدولية لعام  :2015الهجرة والنزوح والتنمية يف املنطقة العربية (بريوت :لجنة األمم املتحدة
االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا "اإلسكوا" ،)2015 ،ص  ،18شوهد يف  ،2019/8/8يفhttps://bit.ly/2GQHrLc :
 49جلبري األشقر ،انتكاسة االنتفاضة العربية :أعراض مرضية (بريوت :دار الساقي ،)2016 ،ص .172
50 "Libya Faces Chaos as Top Court Rejects Elected Assembly," Reuters, 6/11/2014, accessed on 9/9/2019, at: https://goo.gl/AogM6o
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يف نقق االحرتاب الداخيل؛ ما دفع العديد من رعايا الدولة الليبية واملقيمني إىل النزوح أو الهجرة خارج البالد .فقد
ُق ّدر عدد املهاجرين انطال ًقا من السواحل الليبية باتجاه دول االتحاد األورويب بنحو  137631الجئًا ومهاج ًرا يف عام
 ،2104يف حني ُقدر عدد النازحني داخل البالد بنحو  400ألف حتى شباط /فرباير  .2015وقد شهدت هذه الفرتة
التي تزامنت مع النزاع الداخيل الليبي ،وسيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" عىل مساحات واسعة من العراق
سجلت أرسع منو لها يف ليبيا ،إذ بلغ عدد الوافدين إىل إيطاليا وحدها 170
وسورية ،ارتفا ًعا يف موجات الهجرة التي ّ
ألف شخص يف عام  ،2014أي ما يفوق أربع مرات عدد الوافدين املسجلني يف عام  ،2013وهو أكرب األرقام املسجلة،
حيث جاءت نسبة املهاجرين القادمني من ليبيا نحو  90يف املئة من الوافدين إىل أوروبا عرب املتوسط(.((5
 .2مصفوفة تتبّع النزوح يف ليبيا2019-2018 :

ق ّدرت املنظمة الدولية للهجرة التابعة لألمم املتحدة يف تقرير حول النزوح والهجرة غري القانونية يف ليبيا "مصفوفة
تتبع النزوح"  ((5(Displacement Tracking Matrix, DTMالصادر يف  27شباط /فرباير  2018أن نحو 704142
مهاج ًرا وصلوا إىل ليبيا ،من  40دولة أفريقية .وكانت الدول الخمس األعىل ً
متثيل بني املهاجرين هي النيجر ،ومرص،
وتشاد ،والسودان ،وغانا عىل التوايل ،ومتثل مجتمعة ما نسبته  66يف املئة من إجاميل املهاجرين يف ليبيا ،يقطنون
يف  99بلدية و 551محلة .وجاء يف التقرير أن  73يف املئة من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يقيمون
يف غرب ليبيا ،بينام يقطن  17يف املئة يف املناطق الجنوبية ،و 10يف املئة يف املناطق الرشقية( .((5وقد جاء توزيعهم
بحسب املناطق والبلديات عىل النحو التايل :العاصمة طرابلس حصلت عىل العدد األكرب من املهاجرين ،إذ تؤوي
 154810مهاجرين ،أي ما يعادل  22يف املئة من إجاميل عدد املهاجرين يف ليبيا .وجاءت مدينة الخُ مس والبلدات
املجاورة يف املرتبة الثانية ،إذ يقطن فيها  93564مهاج ًرا ،أي نحو  13يف املئة ،تليها مرصاتة يف املرتبة الثالثة ،إذ يوجد
فيها  88789مهاج ًرا ،ثم مدينة أجدابيا بواقع  63572مهاج ًرا ،والجبل الغريب بواقع  55027مهاج ًرا ،والزاوية بواقع
 33228مهاج ًرا ،وسبها بواقع  31100مهاجر.
وذكرت املنظمة أن  92يف املئة من املهاجرين ،أي ما يعادل  650073مهاج ًرا ،يأتون من  31دولة أفريقية ،يف حني
أن  53987مهاج ًرا ،أي نحو  8يف املئة من املهاجرين ،هم من دول الرشق األوسط وآسيا ،وهي بنغالديش 35976
مهاج ًرا ،ثم سورية  11695مهاج ًرا ،ثم فلسطني يف املرتبة الثالثة بإجاميل  3131مهاج ًرا .وأشار التقرير إىل أن  74يف
املئة من مهاجري آسيا يف ليبيا يقيمون يف املناطق الغربية ،يف حني يقيم  25يف املئة يف الرشق ،و 1يف املئة يف الجنوب.
وبحسب بيانات املنظمة ،فإن البالغني ميثلون  90يف املئة من املهاجرين املوجودين يف ليبيا ،وميثّل الرجال  89يف املئة
منهم ،يف حني ُتثل النساء  11يف املئة .كام أوضحت أن  59يف املئة من املهاجرين ال ُق َّص كانوا صحبة أحد والديهم،
 51األمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة ،تقرير الهجرة الدولية لعام  ،2015ص .20
 52تقرير يرصد تحركات السكان من أجل جمع املعلومات حول السكان الليبيني واملهاجرين غري القانونيني وتحليلها وتبادلها ،وتشمل حزمة مراقبة
تدفق الحركة وتتبع التنقل يف تقارير تحليلية ومجموعات بيانات وخرائط ولوحات تفاعلية ومعلومات سكانية ومواقع مصدر النزوح والهجرة وأمناط الحركة
واالحتياجات األساسية للسكان املتنقلني .لالطالع عىل جميع التقاريرُ ،ينظر:
The UN Migration Agency, IDP and Returnee Report, Round 26: Libya Mobility Tracking, Displacement Tracking Matrix (June-July 2019),
accessed on 9/9/2019, at: http://bit.ly/2OwEzYh
53
The UN Migration Agency, Libya's Migrant Report, Round 17: Flow Monitoring, Displacement Tracking Matrix
(January-February 2018), accessed on 9/9/2019, at: https://goo.gl/BCoHUY
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يف حني كان  41يف املئة منهم من دون مرافقني( .((5وتُظهر األرقام حجم الهجرة غري القانونية يف ليبيا باعتبارها بل ًدا
مص ّد ًرا للمهاجرين يف اتجاه أوروبا ،والذي تقف خلفه شبكات تهريب منظمة تستفيد من حالة الفوىض وانعدام
األمن واالستقرار الداخيل.
ومقارن ًة مبصفوفة تتبع النزوح واللجوء يف ليبيا التي أعدتها املنظمة الدولية للهجرة خالل الفرتة
 13حزيران /يونيو  4 -آب /أغسطس  ،2019نلحظ عدم وجود فرق كبري يف أعداد املهاجرين يف ليبيا ،حيث ق ّدر
عددهم بنحو  655144مهاج ًرا قادمني من أكرث من  39دولة ،وذلك برتاجع تصل نسبته إىل  6.9يف املئة فقط عن عام
 .2018وقد كان توزيعهم عىل النحو التايل :جاء نحو  602216مهاج ًرا ،أي ما نسبته  92يف املئة ،من  19دولة أفريقية
مختلفة ،بينام جاء  50934مهاج ًرا ،أي مانسبته  8يف املئة ،من  10دول آسيوية ورشق أوسطية( .((5وجاء يف التقرير أن
أهم الجنسيات األفريقية هي النيجريية واملرصية والتشادية والسودانية والنيجرية ،ومتثل هذه الجنسيات ما نسبته
 71يف املئة من املهاجرين الذين تم تحديدهم يف ليبيا (ينظر الجدوالن  1و.)2
الجدول ()1
النسب املئوية للمهاجرين من دول شامل أفريقيا إىل ليبيا يف عام 2019
دول شامل أفريقيا

مرص

السودان

تونس

الجزائر

املغرب

 195311مهاج ًرا

52

40

4

1

3

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل تقرير مصفوفة تتبع النزوح يف ليبيا ،يف:
The UN Migration Agency, IDP and Returnee Report, Round 26: Libya Mobility Tracking, Displacement Tracking Matrix
(June-July 2019), accessed on 9/9/2019, at: http://bit.ly/2OwEzYh

الجدول ()2
النسب املئوية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إىل ليبيا يف عام 2019
دول أفريقيا
جنوب الصحراء

الصومال

إثيوبيا

إريرتيا

تشاد

الكامريون

نيجرييا

النيجر

مايل

غانا

بوركينافاسو

ساحل العاج

غينيا

السنغال

406905
مهاجرين

3

2

1

24

1

14

32

7

9

1

1

2

1

املصدر :املرجع نفسه.

أما الجنسيات اآلسيوية والرشق أوسطية فهي من سورية ،وفلسطني ،وباكستان ،وبنغالديش ،ويوضح الجدول ()3
نسبها .والجدير ذكره أن الطرق واملنافذ التي يسلكها املهاجرون القادمون إىل ليبيا من الرشق األوسط أو من منطقة
القرن األفريقي أو منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يف أغلبها محفوفة باملخاطر والصعوبات.
Ibid.
The UN Migration Agency, Libya's Migrant Report, Round 26.
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الجدول ()3
النسب املئوية للمهاجرين من دول آسيوية ورشق أوسطية إىل ليبيا يف عام 2019
الدول اآلسيوية والرشق أوسطية

سورية

فلسطني

باكستان

بنغالديش

 50934مهاج ًرا

36

10

3

46

املصدر :املرجع نفسه.

لقد تزامن إعداد تقرير مصفوفة تت ّبع النزوح يف عام  2019مع النزاع املسلح الذي بدأه اللواء املتقاعد خليفة حفرت
يف الرابع من نيسان /أبريل  ،2019وهو ما أثر سلب ًيا يف وضع املهاجرين والنازحني يف مناطق النزاع املسلح ،وزاد
ثم ،عىل املال الالزم لسد احتياجاتهم
من احتامالت تعرضهم لألذى .كام انخفضت فرص حصولهم عىل العمل ،ومن ّ
اإلنسانية .وانسحب األمر نفسه عىل مدينة مرزق يف الجنوب الليبي ،فقد رضبت غارات جوية مركز احتجاز تاجوراء
يف الثاين من متوز /يوليو  2019الذي يوجد فيه عدد من املهاجرين ،ما أودى بحياة  53مهاج ًرا ،وأصيب  87آخرون.
ً
فضل عن األوضاع غري اإلنسانية يف مراكز احتجاز املهاجرين التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية الذي أنشئ
يف عام  2012ويتبع وزارة الداخلية يف ليبيا .ومعظم تلك املراكز عبارة عن مستودعات ومبانٍ ال تصلح الحتجاز
األشخاص ،وتتسم باالكتظاظ الشديد ونقص املرافق الصحية وانتشار األمراض املعدية ،وال تتمتع السلطات الليبية
بالقدرة واإلمكانية للوصول إىل تلك املراكز التي تخضع إدارتها للكتائب وامليليشيات التي تتبع املدينة أو البلد(.((5
وبنا ًء عىل البيانات الواردة يف تقريري مصفوفة تت ّبع النزوح يف ليبيا ،ميكن الوقوف عىل مجموعة من األسباب التي
تقف وراء تدفقات املهاجرين غري النظاميني من ليبيا نحو دول االتحاد األورويب ،منها:
öقوة شبكات التهريب واالتجار بالبرش :نشطت تلك الشبكات يف البالد نتيجة الفوىض ،وساعدها يف ذلك قوتها
وتنظيمها وامتالكها السالح ،إضافة إىل السيطرة عىل مناطق جغرافية وقواعد لوجستية (منازل ،وقوارب،
واتصاالت ...إلخ) ،فضً ال عن قدرتها عىل اإلفالت من القوة الحكومية.
öعامل الجذب االقتصادي :عىل الرغم من تدهور األوضاع االقتصادية يف ليبيا ،فإن املهاجرين عادة ما يتمكنون
من العمل يف السوق السوداء الليبية قبل الهجرة إىل أوروبا ،يف ظروف إنسانية يف منتهى الصعوبة ،بغرض
جمع املال الذي ميكنهم من العبور إىل الضفة األخرى من املتوسط.
öالحدود الرخوة :تسمح سياسات إدارة الحدود املعتمدة بني الدول األفريقية وليبيا بنشاط مهريب البرش،
إضافة إىل عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني عىل ضبط الحدود الجنوبية ،وصعوبة الرقابة عىل الحدود التي
أغلبها يف الصحراء بطول  4400كيلومرت مع ست دول (تشاد ،والنيجر ،والسودان ،والجزائر ،وتونس ،ومرص).
öتعارض إرادات دول الجوار :عدم التعاون بني الدول املجاورة تعاونًا جد ًيا لضبط مسألة الهجرة؛ فاالتفاقيات
الثنائية مع تشاد والسودان والجزائر وتونس يف عام  ،2012ومع مرص يف عام  2013بشأن ضبط الحدود
مل تسفر عن تعاون منهجي .ومل يكن لها أي تأثري يذكر يف الحد من تدفق املهاجرين ،أو التخفيف من
56

بعثة األمم املتحدة يف ليبيا ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،محتجزون ومجردون من إنسانيتهم ،ص .15
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نشاط الشبكات اإلجرامية لتهريب املهاجرين واالتجار بهم عرب الحدود الربية نتيجة تعارض اسرتاتيجياتها
ومقارباتها لحل األزمة الليبية.
öالسمعة :أدت األزمات اإلنسانية والسياسية يف بلدان املصدر ،سواء من دول أفريقية أو دول املرشق العريب،
إىل دفع املهاجرين إىل املخاطرة واختيار ليبيا رغم علمهم بخطورة الوضع األمني ،الذي مياثل أو يزيد يف
خطورته وضع بلدانهم .إال أن سمعة ليبيا املرتبطة بسهولة االنتقال من سواحلها إىل أوروبا ،ساهمت يف
تدفق املهاجرين إليها وبأعداد كبرية ،وهو ما تطلب استجابة أوروبية عىل املستوى السيايس واألمني وفق ما
توصلت إليه الدول األعضاء من تفاهامت حول اآلليات املشرتكة يف مجال ضبط الحدود والتحكم يف حركة
األفراد وتنقلهم.

ثالثًا :استجابة االتحاد األورويب للهجرة غري النظامية يف ليبيا
جاءت استجابة االتحاد األورويب ملواجهة معضلة الهجرة غري النظامية يف ليبيا ،انسجا ًما مع التطورات التي طرأت عىل
العمل األورويب املشرتك يف مجال إدارة الهجرة ،وفق التوجيهات والترشيعات التي صدرت عن املفوضية األوروبية
واملجلس األورويب .وقد عملت الدول األعضاء يف االتحاد ،خالل العقود الثالثة املاضية ،عىل استحداث آليات اقتصادية
وأمنية وعسكرية لإلدارة الفاعلة لتدفقات املهاجرين من الحدود الربية الرشقية لالتحاد ،والحدود البحرية عىل
الضفة املقابلة من املتوسط انطال ًقا من السواحل الليبية بعد عام  .2011فالالجئون واملهاجرون يواجهون صعوبات
شديدة يف رحلتهم ،إذ وصلت حد غرق عدد كبري من السفن التي تحملهم .ويأيت ذلك يف ظل انهيار شبه كامل
ملؤسسات الدولة الليبية وخاصة األمنية والعسكريةً ،
فضل عن املامرسات غري اإلنسانية التي ميارسها تجار البرش
وجهت منظامت حقوقية نق ًدا إىل السلطات الليبية مرات عديدة ،وذلك بسبب فشلها يف
عىل املهاجرين .وقد ّ
ضامن واحرتام حقوق الالجئني واملهاجرين الذين ُيج ّمعون يف مراكز احتجاز يف ظروف غري الئقة إنسان ًيا ،ويخضعون
لخطر اإلعادة القرسية ،وهو اإلجراء الذي ع ّدته املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف عام  2012إجرا ًء غري قانوين،
وانتها ًكا للحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من أنواع سوء املعاملة من قبل أي دولة أو منظمة تشغّل مراكب
إلنقاذ املهاجرين والالجئني القادمني من السواحل الليبية .وقد جاء قرار املحكمة األوروبية عىل خلفية قضية
 ،Hiris Jamma and others vs Italyحينام اعرتضت السلطات اإليطالية يف  6أيار /مايو  2009ثالثة قوارب
عىل متنها أحد عرش صومال ًيا وثالثة عرش إريتري ًيا وأعادتهم إىل طرابلس( .((5وقد التزمت الدول األعضاء منذ عام
 2013بقرار املحكمة؛ فقد أطلقت السلطات اإليطالية عملية ماري نوسرتوم  ،Operation Mare Nostrumيف
 18ترشين األول /أكتوبر  ،2013إلنقاذ املهاجرين والالجئني القادمني من السواحل الليبية الذين ارتفعت أعدادهم
ً
ارتفا ًعا
ملحوظا لتصل إىل  150ألف مهاجر أنقذتهم هذه العملية يف عام  2014يف البحر املتوسط( .((5وقد واجهت
الحكومة اإليطالية عىل إثر ذلك ترد ًدا من جانب الدول األعضاء يف االتحاد يف اقتسام املسؤولية يف استقبال املهاجرين
القادمني من ليبيا .وقد بلغ الخالف األورويب ذروته بني الدول املطلة عىل املتوسط ودول أوروبا الشاملية ،ما قاد
57 The European Court of Human Rights, Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy: (Application no. 27765/09), 23/2/2012, accessed
on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2n0UxL9
58 "IOM Applauds Italy's Life-Saving Mare Nostrum Operation: 'Not a Migrant Pull Factor'," Missing Migrants Project, International
Organization for Migration, 31/10/2014, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2mFKj6F
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املفوضية األوروبية يف حزيران /يونيو  2016إىل اإلعالن عن إطار جديد لرشاكات مع بلدان املصدر والعبور ،وهو
عبارة عن حزم مساعدات مخصصة لتطوير قدرات االستقبال املستدامة واآلمنة للمهاجرين يف بلدان املصدر والعبور،
مثل النيجر ومايل ونيجرييا وإثيوبيا والسنغال وليبيا ،ومتكني املهاجرين والالجئني من البقاء يف بلدانهم وتج ّنب القيام
برحالت خطرية عرب الصحراء ،ثم عرب البحر يف قوارب غري صالحة لإلبحار مسافات طويلة( .((5وتأيت هذه الخطوة
ً
استكامل لسلسلة الحوارات التي بدأها االتحاد مع دول شامل أفريقيا بعد اندالع االنتفاضات الشعبية يف عام .2011
 .1إعالن مالطا :خطوة نحو ضبط الهجرة غري النظامية من السواحل الليبية

تب ّنى االتحاد األورويب يف الثالث من شباط /فرباير  2017إعالن مالطا  Malta Declarationالذي ركز عىل حركة
األفراد غري النظامية بني ضفتي املتوسط ،ومبوجبه اتفقت الدول األعضاء يف االتحاد عىل إعطاء أولوية لتقديم
التدريب واملعدات الالزمة لخفر السواحل الليبي وغريه من األجهزة ذات الصلة ،وعىل اتخاذ تدابري تضمن تهيئة
الظروف املناسبة الستقبال السلطات الليبية للمهاجرين ،وذلك بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة( .((6كام تط ّرق إعالن مالطا إىل مذكرة التفاهم بني الجانبني اإليطايل والليبي يف
وشجع الدول األعضاء عىل االستمرار يف هذا النهج القائم عىل تقديم العون والدعم الالزمني للسلطات
مجال الهجرةّ ،
الليبية يف مكافحة الهجرة غري النظامية .وقد تضمنت مذكرة التفاهم تقديم السلطات اإليطالية الدعم الفني والتقني
والتدريب والدعم املايل ،ليس لخفر السواحل الليبية فحسب ،بل لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني املسؤولة
عن مراكز احتجاز املهاجرين أيضً ا .وتجدر اإلشارة اىل أن املذكرة هي إعادة بعث ملعاهدة الصداقة املوقعة بني
البلدين يف عام .2009
ويف هذا الصدد ،وتنفي ًذا لبنود إعالن مالطا ،وبنا ًء عىل توصية من املفوضية األوروبية ،اعتمد الصندوق االئتامين
برنامجا لتحسني إدارة السلطات
األورويب من أجل أفريقيا  EU Trust Fund for Africaيف نيسان /أبريل 2017
ً
الليبية للهجرة ،بلغت قيمته  90مليون يورو ،يهدف إىل حامية املهاجرين يف املجتمعات املضيفة .وقد وزعت تلك
املساعدات عىل قسمني ،خصص القامئون عىل الربنامج  48مليون يورو لحامية املهاجرين والالجئني يف مراكز االحتجاز،
وتقديم الخدمات الصحية واإلسعافات األولية والنفسية الالزمة ،وعمليات العودة الطوعية وإعادة دمج املهاجرين يف
مجتمعاتهم األصلية ،يف حني خُ صص  42مليون يورو لتحسني التنمية االجتامعية واالقتصادية عىل مستوى البلديات
وتعزيز قدرات سلطات الحكم املحيل عىل تقديم الخدمات ،وتعزيز التنمية واالستقرار؛ ما يسهم يف التخفيف من
اعتامد املجتمعات املحلية يف الجنوب الليبي عىل تجارة وتهريب البرش وسيل ًة للكسب املايل( .((6وقد استند االتحاد
األورويب يف مجال الحد من الهجرة غري النظامية إىل املزج بني األدوات املالية واملساعدة الفنية ،من خالل تدريب خفر
السواحل الليبية وتقديم الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غري الرشعية التابع لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق .وال شك
يف أن هذا النهج قد يسهم يف تقليل تدفقات املهاجرين ،لكنه يف الوقت ذاته حل مؤقت وغري مستدام ألزمة الهجرة.
59 "Communication from the Commissionon Establishing a New Partnership Framework with Third Countries under the European
Agenda on Migration," Eur-Lex, 7/6/2016, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2nkcYxR
60 "Malta Declaration by the Members of the European Council on the External Aspects of Migration: Addressing the Central
Mediterranean Route," European Council, 3/2/2019, accessed on 0/9/2019, at: https://bit.ly/2QH80VI
61 "EU Trust Fund for Africa Adopts €90 Million Programme on Protection of Migrants and Improved Migration Management in
Libya," European Commission, 12/4/2017, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2nEVHzG

108

االتحاد األورويب والهجرة غري النظامية :دراسة حالة ليبيا

 .2العمليات األوروبية قبالة الشواطئ الليبية :عمليتا تريتون وصوفيا

قامت السلطات اإليطالية بوقف عمليات ماري نوسرتوم بعد نحو عام من انطالقها ،وقد ساهمت يف الحد من تكرار
مآيس غرق قوارب املهاجرين وإنقاذهم يف عرض البحر املتوسط .وقد القت هذه الخطوة انتقا ًدا واس ًعا من املنظامت
الدولية كمنظمة العفو الدولية ،ومنظمة "أنقذوا األطفال"  ،Save the Childrenوعدد من الجمعيات املحلية
اإليطالية ،مثل" :آريش" ،Arciو "آريش"  ،Arciو"كاريتاس"  ،Caritasالتي رأت فيها تراج ًعا للدور اإلنساين الذي تقوم
به إيطاليا يف مجال إنقاذ املهاجرين.
توجه االتحاد األورويب نحو إطالق عملية مشرتكة يف األول من ترشين الثاين /نوفمرب  2014إلدارة الهجرة غري النظامية،
ّ
ووضع ح ٍد لحاالت غرق السفن والقوارب التي تحمل مهاجرين انطال ًقا من السواحل الليبية ،أطلق عليها اسم عملية
ِ
تريتون  ،Triton Operationوترفع علم الوكالة األوروبية ملراقبة الحدود الخارجية وحاميتها التي تعرف اختصا ًرا
بفرونتكس  .((6(Frontexتنطلق تريتون ،التي تستضيفها إيطاليا ،يف تنفيذ عملياتها من قاعدتني :األوىل يف جزيرة
المبيدوسا ،والثانية من ميناء إمبيدوكله  Empedocleيف جنوب جزيرة صقلية ،وتسري دورياتها ملراقبة حركة قوارب
ً
30ميل بحر ًيا من السواحل اإليطالية ،ولديها القدرة عىل االقرتاب من السواحل الليبية للقيام
املهاجرين عىل مسافة
بعمليات إنقاذ السفن والقوارب التي تواجه خطر الغرق يف املياه اإلقليمية الليبية.
مل ُيكتب لعملية تريتون النجاح يف الحد من تدفقات املهاجرين أو حتى الحد من غرق السفن التي ّ
تقل
املهاجرين يف عرض البحر املتوسط ،إذ قىض نحو  1200مهاجر يف نيسان /أبريل  2015من ج ّراء غرق سفينتني
ً
تدخل أوروب ًيا لزيادة القدرة التشغيلية لعملية تريتون وإطالق القوة
أمام السواحل الليبية؛ وهو ما استدعى
البحرية األوروبية  EUNAVFOR MEDيف املتوسط يف  22حزيران /يونيو  2015التي حملت اسم عملية صوفيا
 .((6(Sophia Operationتع ّد عملية صوفيا أول عمل عسكري أورويب مشرتك يف إطار السياسة األمنية والدفاعية
املشرتكة لالتحاد األورويب ،بهدف محاربة الهجرة وعمليات االتجار بالبرش ،واملساهمة يف تعزيز قدرة االتحاد األورويب
عىل تحقيق االستقرار واألمن يف ليبيا ،ومنطقة البحر املتوسط الذي يشهد حركة متزايدة لقوارب وسفن املهاجرين
غري النظاميني .كام تقوم عملية صوفيا مبهامت أخرى ،أهمها:
öتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية ،ومتابعة كفاءة التدريبات عىل املدى الطويل يف محاربة شبكات
االتجار بالبرش والحد من الهجرة غري النظامية.
 62تأسست يف عام  2004مبوجب الئحة املجلس األورويب رقم  2004/2007الصادرة يف  26ترشين األول /أكتوبر  ،2004وهي املسؤولة يف املقام األول
عن تنسيق جهود مراقبة الحدود ،وتنسيق وتطوير إدارة الحدود األوروبية مبا يتامىش مع ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب ومفهوم اإلدارة املتكاملة
للحدود .كام تتبادل املعلومات مع سلطات الحدود يف الدول األعضاء ،وتق ّيم نقاط الضعف والقوة لكل دولة عضو ملواجهة التحديات عند حدودها الخارجية،
مبا يف ذلك ضغط الهجرة .واقرتحت املفوضية يف  15كانون األول /ديسمرب  2015متديد والية "فرونتكس" وتحويلها إىل "الوكالة األوروبية للحدود وخفر
السواحل" ،حيث أيد املجلس األورويب ذلك املقرتح يف  18كانون األول /ديسمرب  ،2015وألغيت الالئحة أعاله لتحل محلها الالئحة رقم  1624/2016الصادرة
يف  14أيلول /سبتمرب  ،2016التي أسست فرونتكس .للمزيدُ ،ينظر يف املوقع الرسمي لفرونتكسhttps://frontex.europa.eu :
"Council Regulation (EC) No 2007/2004 of 26 October 2004 Establishing a European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union," Eur-lex, 25/11/2004, accessed on 9/9/2019, at:
https://bit.ly/2oypSZR; "Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the
European Border and Coast Guard and Amending Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council and
Repealing Regulation (EC) No 863/2007 of the European Parliament and of the Council, Council Regulation (EC) No 2007/2004 and
Council Decision 2005/267/EC," Eur-lex, 16/9/2016, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2or6UUP
 63ملزيد من املعلوماتُ ،ينظر يف املوقع الرسمي لعملية صوفيا ،يفhttp://bit.ly/2LZYw8k :
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öاملساهمة يف تنفيذ حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة عىل أعايل البحار قبالة ساحل ليبيا.
öمراقبة النشاطات غري القانونية التي تتعلق بالتجارة غري املرشوعة لصادرات النفط الليبية ،وف ًقا لقرارات مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة .وقد مدد املجلس األورويب والية عملية صوفيا حتى  30أيلول /سبتمرب .((6(2019
 .3املساعدة يف ضبط الحدود الليبية البحرية والربية وتدريب خفر السواحل

قام االتحاد األورويب عرب عملية صوفيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع خفر السواحل وقوات البحرية الليبية يف
 23آب /أغسطس  2016يف العاصمة اإليطالية روما ،مقر قيادة العملية .و ّقعها عن الجانب الليبي قائد خفر
السواحل العميد عبد الله تومية ،وعن الجانب األورويب األدمريال إنريكو كريدندينو  Enrico Credendinoقائد
عمليات  ،EUNAVFOR MEDوهي مبنزلة الخطوة التأسيسية للتعاون بني الجانبني يف مجال مكافحة الهجرة غري
النظامية .ووفق مذكرة التفاهم ،أجرت قيادة عملية صوفيا يف  26ترشين األول /أكتوبر  2016تدريبات لـ  78متدر ًبا
من خفر السواحل والبحرية الليبية عىل منت سفن التدريب التابعة لالتحاد األورويب( ،((6وذلك عقب توجيه املجلس
األورويب بتدريب املوظفني الليبيني العاملني يف خفر السواحل وتعزيز قدرتهم عىل تعطيل التهريب واالتجار بالبرش،
وأداء نشاطات البحث واإلنقاذ وتحسني األمن يف املياه اإلقليمية الليبية وأمام الواجهة البحرية الشاسعة التي يصل
طولها إىل نحو  1900كيلومرت ،إضافة إىل عمليات منع االتجار باألسلحة داخل منطقة عملياتها املتفق عليها وف ًقا
لقرار مجلس األمن  1970يف عام  ،2011والقرارات الالحقة بشأن حظر األسلحة املفروضة عىل ليبيا ،مبا يف ذلك قرار
مجلس األمن رقم  2292يف عام  .((6(2016وقد بدأت عملية صوفيا بتدريب الدفعة الثانية من خفر السواحل يف
كانون الثاين /يناير  2017يف مركز تدريب بحري يف جزيرة كريت يف اليونان ،حيث تلقى  20متدر ًبا من خفر السواحل
والبحرية الليبية تدريبات يف مجاالت تشمل الجوانب القانونية البحرية وزيادة الوعي بحقوق اإلنسانً ،
فضل عن
عمليات البحث واإلنقاذ .كام تم وضع منوذج تدريبي إضايف يف  30ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018يف املدرسة البحرية
اإليطالية يف جزيرة المادالينا  ،Navy School in La Maddalenيهدف إىل تزويد  64متدر ًبا باملعرفة والتدريب
الالزمني للقيام بقيادة سفينة حراسة خارجية قبالة السواحل الليبية ،إضافة إىل الدروس التي تر ّكز عىل حقوق اإلنسان
واإلسعافات األولية األساسية( .((6لقد وصل عدد املتدربني من خفر السواحل الليبية إىل نحو  320متدر ًبا ضمن
برامج عملية صوفيا ،كام خضع عدد من املتدربني يف سبليت  Splitيف كرواتيا ،التي تقع عىل الساحل الرشقي للبحر
األدرياتييك ،لربنامج تدريبي عىل تقنيات الغوص.
وأسس االتحاد األورويب يف  22أيار /مايو  2013بعثة مدنية لدعم السلطات الليبية يف تحسني وتطوير أمن الحدود
البحرية والجوية والربية الليبية  European Union Border Assistance Mission, EUBAMتابعة للسياسة
64 "EUNAVFOR MED Operation Sophia: Mandate Extended until 30 September 2019," European Council, 29/3/2019, accessed on
9/9/2019, at: https://bit.ly/2ms7i4r
65 "Operation SOPHIA: Package 2 of the Libyan Navy Coast Guard and Libyan Navy Training Launched Today," EU External
Action, 30/1/2017, accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2nUJCGT
66 "Council Decision (CFSP) 2016/993 of 20 June 2016 Amending Decision (CFSP) 2015/778 on a European Union Military
Operation in the Southern Central Mediterranean (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)," Eur-Lex, 21/6/2016, accessed on
17/9/2019, at: https://bit.ly/2nb4rgY
67 "Operation SOPHIA: a Further Training Module for the Libyan Navy Carried Out in Italy," Operation Sophia Website, 3/12/1018,
accessed on 9/9/2019, at: https://bit.ly/2nbpKPu
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األمنية والدفاعية املشرتكة لالتحاد األورويب .وتقدم البعثة للسلطات الليبية املشورة والتدريب والتوجيه وتعزز
الخدمات الحدودية وف ًقا للمعايري الدولية ،ألجل تطوير اسرتاتيجية وطنية متكاملة إلدارة الحدود .وقد بلغت ميزانية
البعثة خالل الفرتة  22آب /أغسطس  21 - 2016آب /أغسطس  2017نحو  17مليون يورو(.((6

خامتة
حكمت مقاربات االتحاد األورويب لظاهرة الهجرة النظامية أو غري النظامية مسألتان :األوىل ،الرتاجع الدميوغرايف
يف دول االتحاد وحاجتها إىل سد هذه الفجوة اعتام ًدا عىل املهاجرين من ذوي الخربة والكفاءة العملية والعلمية.
والثانية ،ارتباط ظاهرة الهجرة مبجموعة من التحديات األمنية واالقتصادية واالجتامعية .توصلت الدول األعضاء يف
االتحاد إىل قناعة مفادها أن األدوات التي تستخدمها يف مجال إدارة الهجرة عىل املستوى القومي باتت غري كافية،
وذلك نتيجة تطور عملية التكامل واالندماج األوروبية التي بدأت منذ خمسينيات القرن املايض .وقد أفضت إىل
سلسة من االتفاقيات واملعاهدات املشرتكة ساهمت يف وحدة االتحاد ومتاسكه ،وخاصة بعد توقيع اتفاقية شينغن
 Schengen Agreementالتي جعلت من أوروبا فضا ًء موح ًدا ،زالت مبوجبه الحدود بني الدول املوقعة عليها،
ُوألغيت القيود عىل حركة األفراد والسلع.
ط ّور االتحاد سياسة مشرتكة يف مجال إدارة الهجرة ،من خالل مراكمة عدد كبري من الترشيعات والقوانني التي أقرتها
مؤسسات االتحاد خالل العقود الثالثة املاضية ،ونتج منها مجموعة من اآلليات املالية والعسكرية التي استخدمها
يف إدارة تدفقات املهاجرين .وال بد من اإلشارة إىل أن تلك الترشيعات والقوانني األوروبية يف مجال إدارة الهجرة
عكست يف جزء كبري منها املصالح املتناقضة للدول األعضاء يف االتحاد ،ومنظوراتها املختلفة إلدارة الهجرة ،إذ تختلف
مقاربات الدول املطلة عىل البحر املتوسط عن مقاربات دول شامل أوروبا .ورغم التزام دول االتحاد بتلك الترشيعات
سن الترشيعات والقوانني القومية يف مجال إدارة الهجرة
والقوانني ،فإنها تسعى ألن تبقى صاحبة اليد العليا يف ّ
واملسائل املتعلقة بحركة انتقال األفراد ضمن إقليمها (إصدار التأشريات ،وحجم العاملة الوافدة ،ومراكز اإليواء،
وبرامج االندماج والتكامل  ...إلخ).
وبالنظر إىل أزمة الهجرة انطال ًقا من الشواطئ الليبية ،تستنتج الدراسة أن استجابة االتحاد األورويب ارتهنت برضورات
العمل املشرتك بني الدول األعضاء مبوجب الترشيعات والقوانني املشرتكة يف مجال إدارة الهجرة من ناحية ،وتناقض
املصالح االقتصادية والسياسية لتلك الدول تجاه األزمة السياسية يف ليبيا من ناحية أخرى؛ وهو ما قلل من فاعلية
األدوات املالية والعسكرية للحد من تدفقات املهاجرين ،خاصة بعد انزالق البالد يف أتون حرب أهلية يغذيها
التنافس الدويل واإلقليمي عىل املصالح ،وخري دليل عىل ذلك التنافس الفرنيس  -اإليطايل عىل املصالح يف الساحة
الليبية ،وهو ما ينجم عنه تعقيد يف الوضع الداخيل الليبي.
بناء عليه ،تتطلب املعالجة الجذرية ألزمة الهجرة يف ليبيا اسرتاتيجية أوروبية موحدة ،تتوجه باألساس نحو دعم
حكومة مركزية يف ليبيا حتى تكون قادرة عىل ضبط األمن واالستقرار ،ودعم عملية بناء مؤسسات الدولة املدنية
68

ملزيد من املعلومات حول بعثة املساعدة الحدودية التابعة لالتحاد األورويب ( ،)EUBAMينظر املوقع اإللكرتوين الرسميhttps://bit.ly/2rIEq6e :
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والعسكرية ،ومساعدة السلطات الليبية يف جمع سالح امليليشيات والكتائب املنترشة يف املدن والبلدات الليبية
ودمجها ضمن قوات رشطية أو عسكرية نظامية تتبع للحكومة املركزية ،وإصالح قطاع القضاء والعدل وإصدار
ترشيعات وقوانني يف مجال الهجرة واللجوء تأخذ يف االعتبار احرتام حقوق املحتجزين ،والعمل عىل تحسني الظروف
املعيشية للمهاجرين وللمحتجزين يف مراكز اإليواء .وهناك رضورة التنسيق مع دول الجوار الجغرايف وتعزيز التعاون
فيام بينها يف مجال مكافحة الهجرة والحد من شبكات االتجار بالبرش وتهريب السالح التي باتت عابرة للدول .إن
ثم ،فإن التوجه إىل إيجاد حل
أزمة الهجرة يف ليبيا ليست سوى نتيجة النهيار مؤسسات الدولة وفوىض السالح .ومن ّ
لألزمة السياسية يف ليبيا من املرجح أن يقلل من تدفقات املهاجرين .وقد تتحول ليبيا ،عىل إثره ،من بلد عبور تنشط
فيه شبكات التهريب واالتجار بالبرش إىل بلد استقبال للعاملة التي تحتاج إليها ليبيا الغنية باإلمكانيات واملوارد.
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اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال
يف سياسات الهجرة
Syrian Refugees in Germany and the Renewal
of the Debate over Immigration Policies
أساسا إىل عاملني
تبي الدراسة أن قرار الحكومة األملانية املتعلق باستقبال عدد كبري من الالجئني يعود
ً
ّ
 وانعكاس ذلك عىل مستقبل، األول هو االنحدار الكبري الذي تشهده نسبة املواليد يف أملانيا:اقتصاديني
 وتتعارض هذه الرؤية لعالقة.ستسهل عملية اندماجهم
 والثاين هو أن قوة االقتصاد األملاين.اقتصاد البلد
ّ
 الذين ذكروا فشل اندماج،االقتصاد باالندماج مع الخطاب الذي نرشه نقّ اد سياسة الهجرة يف أملانيا وأوروبا
ريا بني موجتَي
.املهاجرين املسلمني الذين أتوا يف ستينيات القرن املايض
ّ
ً وتوضح الدراسة أن هناك فرقً ا كب
 أما اآلن فقد وضعت الحكومة خطة،الهجرة األوىل والثانية؛ ففي الحالة األوىل مل يكن هناك سياسة اندماج
تبي الدراسة التشابه بني الخطاب املعادي للهجرة
ّ  كام.اندماج ترتكز عىل أهمية التعليم وسوق العمل
.والخطاب االسترشاقي
، الخطاب االسترشاقي، سياسات الهجرة، الالجئون السوريون، الهجرة واللجوء إىل أملانيا:كلامت مفتاحية

. التعددية الثقافية،سياسة االندماج

This study demonstrates that the German government's decision to receive a large number of
refugees is largely motivated by two economic factors. The first is the significant decline in the birth
rate in Germany and its projected impact on the country's economy. The second is the expectation
that the strength of the German economy will facilitate integration. This vision of the relationship
between the economy and integration contradicts the discourse critics of immigration policy in
Germany and Europe embrace about the failure to integrate Muslim immigrants who came in the
1960s. Research shows that there are significant differences between the first and second wave of
immigration given that there was no integration policy in the first case. The government has since
put in place an integration plan that emphasizes the importance of education and the job market.
This article concludes by demonstrating the similarities between anti-immigrant and orientalist
discourses.
Keywords: Migration and Asylum in Germany, Syrian Refugees, Immigration Policies, Orientalist
Discourse, Integration Policy, Multiculturalism.
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اللجوء السوري يف أملانيا وإعادة السجال يف سياسات الهجرة

مقدمة
استقبلت أملانيا عد ًدا من الالجئني أكرث من أي دولة غربية أخرى ،بعد أن أعلنت رئيسة حكومتها أنجيال مريكل
وشجعت الشعب األملاين عىل
 Angela Merkelيف أيلول /سبتمرب  2015فتح أبواب البلد أمام الهاربني من الحروبَّ ،
الرتحيب بهم ،قائل ًة" :ميكننا أن ننجز هذا"  .Wir schaffen dasوبعد فرتة قصرية من هذا الترصيح ،بدأت روسيا
قصفها الجوي يف سورية عىل نقاط عسكرية للمعارضة املندمجة يف بيئتها املدنية؛ ما أدى إىل موجة لجوء إىل خارج
البلد .وكان السوريون أصحاب العدد األكرب بني املليون ونصف املليون الجئ الذين وصلوا أملانيا منذ ذلك الوقت.
لكن االعتداءات الجنسية التي مارسها مهاجرون والجئون عرب ومسلمون خالل حفلة رأس سنة ،2016 /2015
إضافة إىل الهجامت اإلرهابية ،س َّببتا موجة غضب عارمة اجتاحت أملانيا ،وأ َّدتا إىل صعود حزب "البديل من أجل
توصلت إليه حكومتها
أملانيا" الشعبوي ،عىل الرغم من تو ُّقفها عن استقبال أعداد كبرية من الالجئني بعد اتفاق َّ
مع نظريتها الرتكية.
تقدم هذه الدراسة قراءة تقول إن االقتصاد هو العامل الرئيس يف قرار الحكومة األملانية استقبال هذا العدد الكبري
وتبي أن أهم دوافع هذا القرار هو معدل الوالدة يف أملانيا الذي سيبقى يف األعوام املقبلة عىل ما كان
من الالجئنيّ .
عليه يف العقدين املاضيني؛ أي نحو  1.6يف املئة ،وتحت الحد األدىن املطلوب لنمو السكان وهو  2.1يف املئة ،الذي
سمى معدل اإلحالل  ،(((Replacement Rateوإن بقاء معدل الوالدة تحت مستوى اإلحالل ميثّل عىل األمد البعيد
ُي َّ
خط ًرا عىل مستقبل النمو االقتصادي األملاين؛ إذ يربط خرباء االقتصاد بني منو السكان واالقتصاد((( .ويش ِّكل قدوم
هؤالء الالجئني فرص ًة لتعويض جز ٍء من هذا النقص يف معدل الوالدة ،ومحاول ًة لتفادي املشكالت االقتصادية التي
قد تنتج منه .وقد راهنت إدارة مريكل عىل أن يتم َّكن األداء القوي لالقتصاد األملاين من استيعاب الالجئني وتوفري
فرص عمل لهم تضعهم عىل مسار االندماج يف املجتمع األملاين؛ أي إن سياسة االندماج مبن ّية عىل رؤية مريكل
ملستقبل االقتصاد األملاين.
يواجه ُ
رهان مريكل عىل االقتصاد األملاين رهانَ خصومها عىل عدم قدرة الالجئني عىل االندماج .وهاتان الفكرتان
املتناقضتان تخلقان عالقة متضادة بني االندماج والشعبوية؛ لذلك جعلت الحكومة األملانية موقف الشعب األملاين
تجاه املهاجرين أحد عنارص خطة االندماج .وبسبب هذه العالقة املتضادة سيسهم نجاح سياسة االندماج يف الحد
من انتشار خطاب اليمني املتطرف يف أملانيا ،بينام تستخدم األحزاب الشعبوية الجرائم التي يرتكبها بعض الالجئني،
خصوصا االغتصاب ،وسيل َة تعبئة يف االنتخابات ملهاجمة سياسة الحكومة .وقد ينتقد
سواء كانت إرهابية أم إجرامية
ً
خصوم سياسة االندماج تركيز هذه الدراسة عىل العامل االقتصادي ،مشريين إىل أنه يف ستينيات القرن املايض كان
هناك وفرة كبرية يف العمل ونقص يف اليد العاملة ،ومع ذلك فشل ،بحسب ادعائهم ،هؤالء القادمون من تركيا يف
االندماج؛ فلامذا االعتقاد أن املهاجرين املسلمني الجدد سينجحون هذه املرة؟ تر ّد هذه الدراسة عىل هذا االعرتاض
1
Tim Searchinger et al., "Achieving Replacement Level Fertility," World Resources Institute (August 2013), accessed on 8/1/2021,
at: https://cutt.ly/TkpUbox
2
E. Wesley F. Peterson, "The Role of Population in Economic Growth," SAGE Open (October-December 2017), accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/MkpUQFR
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درسا للحكومة األملانية لتفادي
املهم ،من خالل العودة إىل تلك الحقبة وإظهار عوامل قصور االندماج التي ش َّكلت ً
الوقوع يف الخطأ نفسه.
تعتمد هذه الدراسة عىل املنهج املقارن يف دراسة السياسة التي تتبعها الحكومة األملانية ،وعىل منهج النقد األديب
لالسترشاق الذي عرضه إدوارد سعيد يف كتابه االسترشاق((( .هناك سببان ملقارنة الوضع يف أملانيا بدول غربية أخرى:
األول هو أن الدراسة املقارنة ميكن أن تربز دور االقتصاد يف سياسة الهجرة واالندماج .والثاين ،أن ً
كل من هذه الدول
يؤدي دو ًرا ًّ
مهم يف مسألة االندماج؛ فبينام متثّل أملانيا الدولة األوىل يف استضافة الالجئني السوريني ،فلدى فرنسا
تجربة طويلة مع الهجرة من البالد العربية ،وتتبادل أملانيا وفرنسا الخربات والتجارب يف االندماج .أما أهمية إيطاليا،
فتكمن يف أنها عكس أملانيا اقتصاد ًيا ،وقد أصبحت مركز أوروبا املناوئ للهجرة .وتضيف الواليات املتحدة األمريكية
ً
مثال مهمًّ ؛ فهي الدولة التي ُبنِيت عىل الهجرة ،ويؤدي اقتصادها الدور األهم يف نجاح االندماج ،كام تعترب "الهجرة
مثال ً
الهسبانية"  (((Hispanic Migrationإليها ً
مهم لدحض ادعاءات اليمني األملاين الذي يرى أن وضع املسلمني
مختلف عن وضع الجامعات اإلثنية أو الدينية األخرى .أما كندا ،فتنفرد بأنها الدولة الوحيدة التي ما زالت تتبع فكرة
ترحب باملهاجرين
التعددية الثقافية ،يف حني هجرتها كل الدول الغرب  -أوروبية ،وهي أيضً ا الوحيدة التي ما زالت ِّ
والالجئني ،بينام أوصدت بقية الدول املتقدمة أبوابها تقري ًبا((( .ويدعم استخدام نقد الخطاب االسترشاقي املنهج
املقارن يف دحض ادعاءات خصوم الهجرة بشأن اندماج املسلمني ،من خالل إبراز أن خطابهم ليس بجديد ،بل هو
مجرد إعادة طرح للخطاب االسترشاقي القديم .فمع هجرة ماليني املسلمني إىل أوروبا ،تحول الخطاب االسترشاقي
من الكالم عن املسلمني يف الرشق إىل الحديث عن املسلمني يف أوروبا.
تتألف هذه الدراسة من ثالثة محاورُ :يحلل األول مشهد االندماج يف دول الغرب ،مرك ًزا عىل أملانيا ،ويبني أن هناك
العبني أساسيني يف سياسة االندماج ،ويذكر املوقف تجاهها ،فمن ناحية هناك الفاعل وهو خطة االندماج التي تتبعها
الحكومة األملانية ،وهي مبنية عىل التعليم ،وسوق العمل ،واالندماج االجتامعي ،وموقف الشعب تجاه الهجرة،
ومواجهة جرائم املهاجرين واالعتداءات عليهم((( .أما املحور الثاين ،فيبني أن سياسة االندماج يف أملانيا ال ترتكز عىل
الدراسات التي تقدمها مراكز األبحاث واملكاتب الحكومية املسؤولة عن الهجرة واالندماج فحسب ،بل أيضً ا عىل
الدروس التي تع َّلمتها من موجة الهجرة التي حدثت يف ستينيات القرن املايض .وينتقل املحور الثالث إىل خصوم
سياسة الحكومة وردة الفعل املبنية عىل الخطاب الذي يؤكد استحالة اندماج املسلمني يف املجتمع الغريب ،أو الذي
ينتقد سياسة الحكومة األملانية لكونها متسامحة مع املهاجرين املسلمني ،ويطالبها بسياسة أش ّد رصام ًة .ويف حني
َ
والعمل أولوي ًة ،يركز منتقدو سياستها عىل القيم "الغربية"؛ فيقول حامد عبد الصمد
التعليم
تويل سياس ُة الحكومة
َ
3
Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1978).
 4مصطلح ُيستخدم يف الواليات املتحدة لإلشارة إىل املهاجرين الناطقني باللغة اإلسبانية الذين يأتون من أمريكا الالتينية والوسطى واملكسيك .وال يتضمن
هذا املصطلح املهاجرين من إسبانيا ،ألنهم ُيعدّون جز ًءا من الهجرة األوروبية (البيضاء).
5
Steve Scherer, "Canada Increases Immigration Targets, Says they are Key to Economic Recovery," Reuters, 30/10/2020, accessed
on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ekpUggn
6
Bewegte Zeiten: Rückblick auf die Integrations-und Migrationspolitik der letzten Jahre, Jahresgutachten 2019 (Berlin:
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration, 2019).
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يف كتابه االندماج :برتوكول الفشل :إن االندماج يقوم عىل "الحرية واستقاللية تقرير املصري واملسؤولية الشخصية"(((.
وتبني الدراسة أن هذا الخطاب املبني عىل الثقافة يتجاهل أو يهمش العامل االقتصادي أو العوامل األخرى ،مثل
التمييز ،ويعيد إنتاج الخطاب االسترشاقي عن الرشق والغرب.

أول :الجدال يف االندماج وعوامله
ً
 .1عوامل االندماج

أدت موجة اللجوء إىل جدال واسع يف الهجرة واالندماج ،مل يكن له مثيل يف ّأي من الدول التي يسكنها الكثري من
املهاجرين ويقصدها الالجئون .ففي عام  ،2016ظهرت ثالث دراسات عن االندماج صدرت عن جامعة مونسرت
 ،(((Universität Münsterوألستاذ علم االجتامع رود كومبانز  Ruud Koopmansاملختص باالندماج يف جامعة
هومبلوت  Humboldt Universitätيف برلني ،وعن مركز األبحاث بريتلزمان  .(((Bertelsmannويف العام التايل ،نرش
كومبانز كتابه االنصهار أو تعدد الثقافات؟ رشوط نجاح االندماج( ((1الذي يش ّكل خطوة إىل الوراء؛ إذ يعود الباحث
إىل مبدأ االنصهار أو اإلدماج  ،Assimilationالسائد فرنسا أكرث من نصف قرن ،وقد تو َّقفت الحكومة الفرنسية عن
استخدامه واستبدلته بكلمة االندماج  .((1(Intégrationومام يزيد من تعقيد أزمة االندماج هو أن ثالثة مهاجرين
رئيسا يف
عر ًبا ،هم بسام طيبي السوري ،وحامد عبد الصمد املرصي ،وأحمد منصور اإلرسائييل ،أضحوا يؤدون دو ًرا ً
تأجيج هذا الخطاب الذي ينتقد سياسة االندماج وثقافة الالجئني املسلمني؛ إذ القى كتاب األخري شعبية واسعة يف
أملانيا (أصبح من األكرث مبي ًعا  .((1()Bestsellerإضافة إىل كتب عدة عن اإلسالم وعرشات املقاالت يف الصحف والجرائد.
وتجدر اإلشارة إىل أن الرأي العام يتامىش مع الخطاب الناقد لالندماج؛ ما يؤثر سلب ًيا يف سياسة الحكومة ،ويظهر هذا
التحدي يف كل الدول الغربية التي تستقبل الجئني .وقد ب َّينت دراسةُ ،أجر َيت يف ترشين األول /أكتوبر  ،2017أنَّ 71
يف املئة من الفرنسيني يعتقدون أن املهاجرين غري مندمجني جي ًدا يف املجتمع الفرنيس(.((1
ويف مقابل هذه األصوات الناقدة للجوء واالندماج ،يرتفع صوتان أملانيان من أرس مهاجرة ،يقدمان نظرة نقدية
مختلفة متا ًما عام طرحه كومبانز واملهاجرون العرب الثالثة .ففي العام نفسه ( ،)2018نرش أستاذ علم االجتامع
عالء الدين املفعالين (أملاين من أبوين سوريني) كتابه مفارقة االندماج :ملاذا يؤدي نجاح االندماج إىل املزيد من
7
Hamed Abdel-Samad, Integration: Ein Protokoll des Scheiterns (München: Droemer Verlag, 2018), "Freiheit, Selbstbestimmung,
und Eigenverantwortung," p. 234.
8
"Detlef Pollack, Olaf Müller & Gergely Rosta, "Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland,
Westfälische Wilhelms-Universtiät Münster (June 2016), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/FkpUoa2
9
Bertelsmann Stiftung, Integration (Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2016).
10 Ruud Koopmans, Assimilation oder Multikulturalismus? Bedingungen gelungener Integration (Berlin: Lit Verlag, 2017).
11 Michèle Tribalat, Assimilation: La fin du modèle français: Pourquoi l'Islam change la donne (Paris: Édition du Toucan, 2013).
12 Ahmad Mansour, Klartext zur Integration: Gegen falsche Toleranz und Panikmache (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2018).
13 Jérôme Fourquet, "Les européens et l'immigration: Perceptions des flux et représentations en France," Fondation Jean-Jaurès,
12/10/2017, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/8kpUrcl
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الخالف؟( ((1يقول فيه إن انضامم املهاجرين إىل الجدال يف موضوع االندماج هو أحد دالئل نجاح اندماجهم؛ فهم
يفهمون قيم املجتمع ،ويعرفون كيف يستخدمونها يف ُمحاجة خصومهم ،وإنّ هذا النزاع ٌ
دليل عىل دخول أملانيا
مرحلة جديدة من تاريخها؛ إذ أصبحت من أهم البالد التي تجذب املهاجرين .وبسبب هذا التعامل اإليجايب
مع مسألة االندماج ،ع َّينته حكومة والية نوردراين-ويستفالن  Nordrhein-Westfalenيف وزارة الطفولة واألرسة
ً
مسؤول عن تنظيم سياسة االندماج يف الوالية بني عامي  2018و.2019
والالجئني واالندماج ،وكان
ويف حني يسلك املفعالين درب التهدئة ،اختارت الصحافية األملانية من أبوين تركيني فريدا عثامن Ferda Ataman
طريق املواجهة يف كتابها أنا من هذا البلد ،توقفوا عن السؤال ( .)2019تقول يف الكتاب إن املهاجرين ليسوا مدينني
ألملانيا ،بل عىل العكس هي مدينة لهم؛ ألنهم أسهموا يف إعامرها وازدهارها بعد الدمار الذي لحق بها يف الحرب
العاملية الثانية .وتضيف الصحافية متحدي ًة" :نحن اندمجنا ،جاء دوركم"( .((1ويف ضوء هذا الجدال ،من املهم توضيح
األسس التي ُبن َيت عليها سياسة االندماج التي تتبعها الدول املستقبلة لالجئني ،فام العوامل التي تحدد نجاح اندماج
الالجئني؟ وما مصري اندماجهم يف ضوء األزمة التي مت ُّر بها أوروبا بسبب صعود األحزاب الشعبوية وانتشار خطابها؟
دفعت موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا ،بني عامي  2015و ،2016الحكوم َتني األملانية والفرنسية إىل اتخاذ
عي رئيس وزراء فرنسا ،إدوار فيليب
خطوات إلعادة النظر يف سياسة االندماج؛ ففي أيلول /سبتمرب َّ ،2017
ً
مسؤول عن إعادة
 ،Édouard Philippeالنائب عن إقليم فالدواز  ،Val-d'Oiseأوريليان تاشيه ،Aurélien Taché
صياغة سياسة االندماج .وقد قدم تاشيه تقري ًرا مط ّو ًل تض ّمن اثنتني وسبعني توصية .ومن أجل تبادل الخربات بني
فرنسا وأملانياُ ،أ ِّسس "املجلس الفرنيس  -األملاين لالندماج"  .Conseil franco-allemand de l'intégrationويف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017ويف ضوء هذا التعاون ،عقد مركزا األبحاث جان جوريس Fondation Jean-Jaurès
الفرنيس ،وفريدريخ إيربت  Friedrich-Ebert Stiftungاألملاين ،مؤمت ًرا لتبادل الخربات يف االندماج ،نتج منه تقري ٌر من
الطرف الفرنيس ن ُِش يف بداية عام  2018بعنوان :استقبال أفضل ..اندماج أفضل ،Mieux acceuillir mieux intégrer
وينص التقرير الفرنيس عىل أن محاور االندماج
وتقري ٌر من الطرف األملاين بعنوان :أملانيا :أي منوذج لالندماج؟(ُّ .((1
هي العمل والسكن والتعليم والثقافة( ،((1ويحمل اثن َتي عرشة توصية؛ وهي :إنشاء وزارة لالندماج ،وزيادة ساعات
تعليم اللغة ،وإرشاك اآلباء يف مدارس تعليم اللغة لألبناء ،وطلب تقرير عن التقدم الذي يحرزه املهاجر يف مجال
التدريب ،وإنشاء مركز للسكن واإلرشاد إلعانة القادمني عىل االندماج مدة عام ،ومساعدة القادمني من خالل
إقرانهم مبرشد ،والسامح للمهاجرين بدخول الخدمة العسكرية ،وتشجيع مشاركتهم يف الحياة العامة يف املناطق
التي يسكنونها ،ومساعدة املؤسسات املحلية التي تعمل عىل االندماج ،وتكوين برامج تش ّكل نقطة وصل بني
املهاجر وفرص التعليم والسكن والعمل والتدريب ،وتفكيك خطاب فشل االندماج ،وإصدار بطاقة مرور ثقافية مدة
& 14 Aladin El-Mafaalani, Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt (Köln: Kiepenheuer
Witsch, 2018).
15 Ferda Ataman, Ich bin von hier. Hört auf zu fragen! (Fischer: Frankfurt am Main, 2019), pp. 52-71.
16 Karin Weiss, Roland Roth & Michael Voges, "Allemagne: Quel modèle d'intégration?" Friedrich-Ebert Stiftung (January 2018),
accessed 8/12/2019, at: https://cutt.ly/OkpUqsM
17 Ibid., pp. 6, 10.
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عام تسمح للقادم بزيارة املتاحف واملنشآت الثقافية( .((1وقد طلب مركزا البحث من "املعهد الفرنيس للرأي العام"
 Institut français d'opinion publiqueإجراء مسح ودراسة ملوقف األوروبيني من الالجئني ،وأظهر املسح أن
 46يف املئة من األملان قالوا يف عام  2017إن استقبال الالجئني ُينعش االقتصاد(.((1
إن مقارنة تقرير مؤمتر املركزين بالتقرير املطول الذي نرشه "مجلس خرباء املؤسسات األملانية لالندماج
والهجرة"  ،Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migrationالذي يضم
إحدى عرشة مؤسسة وكتبه تسعة خرباءّ ،
تدل عىل شبه توافق بني خرباء االندماج يف أملانيا وفرنسا .كذلك
تشري مقارنة هذين التقريرين باألخبار ،واملقاالت التي تنرشها صفحة "املكتب الفدرايل للهجرة والالجئني"
 Bundesamt für Migration und Flüchtlingeيف أملانيا ،إىل أن التوصيات هي إما ناتجة من إجراءات اتخذتها
املؤسسات املختصة بالهجرة واالندماج وإما أنها ال تبقى ح ًربا عىل ورق ،بل تُط َّبقً .
فمثل ،ضاعفت فرنسا الساعات
من أجل تعلم اللغة من مئتي ساعة إىل أربعمئة ساعة يف عام  ،2019وإىل ستمئة ساعة لألميني ،كام يويص تقرير
املركزين( .((2كذلك وضعت "عقد االندماج الجمهوري"  ((2(Le contrat d'intégration républicaine, CIRمن
يحس مبسؤولية أكرب عن
أجل التأكد من اتباع املهاجر أو الالجئ الدورات اللغوية واملدنية املطلوبة منه ،وجعله ُّ
التقدم الذي يحرزه يف هذا املجال .وتطالب الحكومة الفرنسية الالجئني بالخضوع لدورة اندماج متتد أربعة أيام،
وخالل أول يومني تقدم معلومات عن القوانني يف فرنسا ،إضافة إىل معلومات تاريخية وجغرافية عن البلد الجديد،
خصص اليومان اآلخران ألسئلة وإجابات تتناول أمو ًرا حياتية متعلقة بالعائالت السورية؛ كطريقة تسجيل
بينام ُي َّ
(((2
األطفال يف املدارس ،وأساليب الترصيح الرضيبي .
وتشري توصيات املؤمتر إىل اهتامم املختصني بتسهيل املرحلة االنتقالية التي تيل وصول الالجئ إىل الدولة املستضيفة،
فأحد تحديات االندماج هو أنه درب طويل ،ويحتاج إىل العمل الدؤوب والصرب؛ ألن مرحلة االستقرار يف مجتمع املهجر
قد تطول ،فهناك فرتة االنتظار يف مأوى الالجئني حتى ُيس َمح لالجئ بالبقاء ،ويحصل عىل موافقة عىل العمل ،والتي قد
متتد أشه ًرا أو أكرث من عام ،ثم هناك مرحلة تع ّلم اللغة وتعديل الشهادة أو االنخراط يف دورة تدريبية للتأهل للعمل،
وهذا قد يتطلب أعوا ًما عدة ،ثم يدخل الالجئ يف مرحلة االستقرار وتكوين حياة جديدة بعد الحصول عىل عمل.
يقول الباحث غيدو غايس " :Guido Geissتوجد دراسة من معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف تُظهر أن الالجئني
احتاجوا يف املايض إىل خمسة عرش عا ًما حتى يصلوا إىل مستوى املهاجرين اآلخرين"( ،((2وهذا الطريق الطويل ذو
اتجاهني ،فهو مسؤولية الدولة ا ُملستق ِبلة ومسؤولية الالجئ أو املهاجر .ويعني ذلك أن مسار االندماج ينطوي عىل
18 Réda Didi, Mieux accueillir mieux intégrer: Proposition pour refonder les politiques en faveur des primo-arrivant en France, Rapport,
Fondation Jean Jaurès (Fevrier 2018), pp. 15-18, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/AkpY3fB
19 Fourquet.
20 Louise Couvelaire, "Intégration des immigrés: Priorité à l'emploi et au français," Le Monde, 5/6/2018, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/ukpY0xS
 21ينظر موقع الحكومة الفرنسية لهذا العقد:
"Qu'est-ce que le contrat d'intégration républicaine (CIR)?" Service Public, 19/11/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://shortest.link/7dz
 22رنا حاج إبراهيم" ،فرنسا تفرض عىل الالجئني السوريني 'دورات لالندماج'" ،الرشق األوسط ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/Ehm3e :
" 23خبري :كثري من الالجئني لديهم كفاءات غري مطلوبة يف أملانيا" ،دويتشه فيله ،2016/7/12 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/jkpYBgX :
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"التشجيع واملطالبة"  ((2(Fördern und Fordernكام تكتب كارين فايس  ،Karin Weissاملندوبة السابقة عن
االندماج يف والية براندينبورغ  Brandenburgيف رشق أملانيا واملديرة الحالية لقسم االندماج والهجرة يف وزارة
االندماج واألرسة يف والية راينالند باالتينات  Rheinland Palatinatيف غرب أملانيا .إن "التشجيع واملطالبة" يعنيان
تشجيع الالجئ عىل االندماج من خالل تأمني الوسائل التي تساعد عىل ذلك ،ومطالبة الشخص القادم ببذل الجهد
لتحقيق الهدف املنشود .وتضيف فايس التي شاركت يف مؤمتر مرك َزي األبحاث (الفرنيس واألملاين) أن هناك تواف ًقا
عىل "تعريف االندماج عىل أنه مشاركة املهاجرين املتساوية والكاملة يف مجاالت العمل والتعليم والحياة يف املجتمع
والسكن والضامن االجتامعي والثقافة والحياة السياسية"( .((2ويضع هذا التعريف كلمة "املتساوية" يف البداية ،يف
إشارة واضحة إىل أن التمييز ُيضعف االندماج ،وهذا التمييز هو تحدي ًدا ما يتجاهله خصوم سياسة االندماج.
 .2أهمية العمل والتعليم يف االندماج

االختالف األهم بني التقريرين ،تقرير مرك َزي األبحاث وتقرير مجلس الخرباء ،هو فيام إذا كان العمل أم اللغة يأيت
يف املرتبة األوىل؟ طب ًعا قد يبدو بديه ًيا أن تأيت اللغة ً
أول ،فكيف يحصل الالجئ عىل عمل من دون معرفة اللغة؟
لكن من ناحية أخرى ،فإن العمل هو الذي يضمن عدم انعزال الالجئ ،ويجربه عىل االحتكاك باملجتمع واستخدام
اللغة يف الحياة اليومية .إن التقرير الذي ق ّدمه مركزا األبحاث وضع العمل يف أعىل س ّلم محاور االندماج؛ ما يظهر
أهمية العامل االقتصادي يف االندماج ،وال ميكن أن تتوافر فرص العمل لالجئني من دون أن يكون اقتصاد الدولة
ا ُملستق ِبلة قو ًّيا؛ أي يخلق فرص عمل ،ويحتاج إىل اليد العاملة .وال يقترص إعطاء العمل هذه األولوية يف االندماج
عىل مرك َزي األبحاث ،إذ يشري تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )2016إىل أن العمل ميكن أن يؤ ّدي دو ًرا
ً
َ
العمل يف
مهم يف االندماج( .((2كذلك يضع معهد ماكينزي العاملي يف تقريره ،خريطة طريق لنتائج اندماج أفضل،
أعىل س ّلم االندماج( ،((2ويشري أستاذا االقتصاد بول كوليري  Paul Collierوأليكسندر بيتس ،Alexander Betts
اللذان استشارهام ملك األردن عبد الله الثاين بخصوص أزمة الالجئني السوريني يف األردن ،إىل أن أكرث األبحاث تُظهر
أن االستقاللية هي أهم يشء بالنسبة إىل الالجئني ،والعمل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إىل هذا الهدف( .((2وبسبب
أهمية العمل ،يقرتح تقرير تاشيه السامح لالجئني بالعمل بعد ستة أشهر من تقدميهم أوراق اللجوء ،بدل الفرتة
تنص عىل االنتظار مدة تسعة أشهر(.((2
الحالية التي ُّ
بعد الصدمة األولية التي س ّببها وصول أعداد كبرية من الالجئني بني نهاي َتي عا َمي  2015و ،2016بدأ االقتصاد األملاين
يستوعب تدريج ًيا أعداد الالجئني؛ ففي نهاية عام  2016حصل  30ألف الجئ عىل عمل ،يف حني كان هناك أكرث من
24 Karin Weiss, "Les principes de la politique allemande d'intégration - un modèle pour l'intégration?" in: Weiss, Roth & Voges, p. 3.
25 Ibid., p. 2.
26 Didi, p. 12.
27 Frank Mattern et al., Europe's New Refugees: A Road Map for Better Integration Outcomes (Frankfurt: McKinsey Global Institute,
2016).
28 Paul Collier & Alexander Betts, Refuge: Rethinking Refugee Policy in a Changing World (New York: Oxford University Press, 2017),
pp. 156-181.
29 Couvelaire.
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 130أل ًفا من دون عمل( .((3لكن هناك مؤرشات عدة بدأت تُظهر تطورات إيجابية؛ ففي النصف الثاين من عام ،2019
ظهرت مؤرشات عىل نجاح سياسة مريكل ،وترى صحيفة التاميز الربيطانية أن أهم ظواهر هذا النجاح هو أن أكرث من
ثلث املهاجرين حصلوا عىل عمل ،وبدؤوا يساهمون يف صندوق الضامن االجتامعي .ويشري كاتب هذه املقالة ،روجر
بويز ،إىل أن هناك ثالثة أسباب لنجاح اندماج املهاجرين؛ األول أن أكرثهم من الشباب ولديهم عىل األقل الشهادة
الثانوية ،والثاين أن نظام التدريب املهني واللغوي يف أملانيا استطاع إعدادهم للسوق ،والثالث أنهم يجدون ً
عمل يف
أملانيا .ويضيف بويز أن أكرب مجال لتوظيف هؤالء املهاجرين هو الربيد؛ إذ أدى منو التجارة عىل اإلنرتنت إىل إيجاد
الكثري من الوظائف يف هذا املجال ،أما املجاالت األخرى فهي مطاعم الوجبات الرسيعة والفنادق والرشكات الصغرية
التي متلكها أرس(.((3
تشري املقاالت التي تنرشها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ إىل أنه يف منتصف عام  2016حصل  7يف املئة فقط من
الالجئني عىل عمل ،أما يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019فكانت نسبتهم  40يف املئة( .((3ويقول بريترام بروسزارت Bertram
 ،Brossardtالذي يعمل يف اتحاد االقتصاد البافاري  ،Vereinigung Bayerische Wirtschaftوهو إحدى املؤسسات
التي تعمل عىل دمج الالجئني ،إن إدماج الالجئني يف سوق العمل يجري عىل نحو أفضل مام توقعوا يف عام  .2015ويضيف
أن التحديات التي واجهوها كانت عدم معرفة اللغة ونقص املؤهالت وغياب وسائل سوق العمل التي تساعد عىل
دمجهم ،إضافة إىل الجدل السيايس يف قضية الهجرة .ويشري هريبريت بروكر  ،Herbert Brückerالذي يعمل يف مؤسسة
أبحاث سوق العمل واملهن  ،Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungإىل أن الالجئني الحاليني يندمجون
يف سوق العمل بني نصف عام أو عام ،وهذا أرسع من اندماج الالجئني اليوغسالفيني الذين أتوا إىل أملانيا يف تسعينيات
القرن املايض ،عىل الرغم من أن الظروف اآلن أصعب من الوضع عند اندالع الحرب األهلية يف يوغوسالفيا.
أنجز معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف  Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungدراسة تتبعت
 7950مهاج ًرا وصلوا إىل أملانيا بني  2013وآخر  .((3(2016وأظهرت أنه بعد خمس سنوات من وصولهم استطاع حواىل
 50يف املئة من هؤالء املهاجرين الحصول عىل عمل .وتضيف الدراسة أن اندماج هؤالء الالجئني يف سوق العمل
يحدث عىل نحو أرسع من الالجئني الذين وصلوا قبل هذه السنوات(.((3
نقصا حا ًدا يف عدد األطباء ،وميثّل وصول العديد من األطباء السوريني وخريجي كليات الطب فرص ًة لسد
تعاين أملانيا ً
جزء من هذا النقص ،لكن عىل هؤالء تعديل شهادتهم واجتياز امتحانات بعد انتهائهم من إتقان اللغة األملانية وتع ُّلم
30 Ibid.
31 Roger Boys, "Angela Merkel's Great Migration Gamble is Paying off," The Times, 20/8/2019, accessed on 23/8/2019 at:
https://cutt.ly/pkpYJR2
32 Alexander Hagelüken & Lea Hampel, "Wie die Integration von Flüchtlingen gelingt," Süddeutsche Zeitung, 1/9/2019, accessed on
18/9/2019, at https://cutt.ly/GkpYLEm
33 "Die Hälfte der Geflüchteten sind fünf Jahre nach ihrer Ankunft erwerbstätig," Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
4/2/2020, accessed on 22/2/2021, at: https://bit.ly/37DqhxI
34 Herbert Brücker, Yuliya Kosyakova & Eric Schuß, "Fünf Jahre seit der Fluchtmigration 2015: Integration in Arbeitsmarkt und
Bildungssystem macht weitere Fortschritte," Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 4/2020, p. 1.
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املصطلحات الطبية املستخدمة هناك( .((3هنا أيضً ا بدأ رهان مريكل يحقق نتائج إيجابية ،فقد بدأ الالجئون السوريون
يدخلون هذا املجال ،وأصبح بعضهم "أطباء وممرضني وأساتذة" يف املجاالت التقنية ،كام تبني صحيفة مدينة هامبورغ،
هامبورغر مورغني بوست( .((3وتنظر "غرفة التجارة واملهن"  Handels- und Handwerkskammerيف شهادات
األجانب ومؤهالتهم ،وتق ّرر إذا كان من املمكن تعديل الشهادات فور ًيا أو أن هناك حاجة إىل دراسة إضافية.
قبول ً
ويف عام  ،2017ق َّيم املكتب  1133حالة ،وق ِبل نصفها ( 50.4يف املئة) ً
كامل ،ونحو ثلثها ( 32يف املئة) مع بعض
اإلجراءات اإلضافية ،بينام ق ِبل  10يف املئة جزئ ًيا ،يف حني ُرفض نحو  7يف املئة( .((3ويف عام  ،2018ارتفع عدد الحاالت
اعتِف بها .ومن أجل املساعدة
املوافق عليها إىل  20يف املئة .وتشكل سورية الدولة األوىل من حيث عدد الشهادات التي ُ
يف تعديل الشهاداتُ ،ق ِّد َمت منح دراسية( .((3ومام يربز دور االقتصاد يف االندماج هو أنه بعد خمسة أعوام من إقامتهم
يف فرنسا ،حصل ثلث األجانب فقط عىل عمل يف فرنسا ،بينام حصل ربع مليون شخص من الذين وصلوا إىل أملانيا يف عام
 2015عىل عمل ،مع أن عدد الالجئني الذي قدموا إىل أملانيا أكرب بكثري من عدد الذين ذهبوا إىل فرنسا(.((3
وعىل الرغم من هذه املؤرشات اإليجابية ،ال تزال هناك تحديات كبرية تواجه الالجئني بسبب صعوبة االعرتاف
بشهاداتهم .وتشكل حالة املهاجر جهاد النجار ً
مثال عىل ذلك؛ فقد هاجر جهاد الحاصل عىل شهادة املاجستري يف
الهندسة املعامرية ،والبالغ من العمر  35عا ًما إىل أملانيا بسبب انهيار رشكة "العامر" التي كان يعمل فيها يف دمشق.
ويف أملانيا يعمل يف أحد املطاعم ،منتظ ًرا توقف الحرب للعودة إىل سورية( .((4جهاد هو مثال عىل الالجئني خريجي
الجامعات الذين ال يستطيعون االستفادة من شهاداتهم لضامن حياة أفضل .ومن الطبيعي أن يتوق هؤالء إىل العودة
إىل سورية بعد نهاية الحرب ،وأال يفكروا يف االندماج ،وتشكل هذه الحالة ً
مثال عىل أهمية دور العمل يف االندماج.

ثان ًيا :الهجرة واللجوء كعامل اقتصادي
" .1قوة الهجرة" :من اقتصاد الهجرة إىل اقتصاد اللجوء

يقول الباحث األملاين يوزف يوفة الذي كان محر ًرا ألسبوعية دي تزايت  ،Die Zeitوهي إحدى أهم املجالت األملانية،
يف كتابه عن قوة الواليات املتحدة :إن الهجرة من أرسار استمرار قوة الواليات املتحدة .فقد أسس املهاجرون إىل
الواليات املتحدة أو أبناؤهم أهم الرشكات اإللكرتونية؛ مثل" :آبل" و"غوغل" و"أوراكل" و"أمازون" .فهل تعلمت
" 35األطباء السوريون الالجئون يف أملانيا – كفاءات تصطدم بالواقع" ،دويتشه فيله ،2017/2/27 ،شوهد يف  ،2019/8/22يف:
https://cutt.ly/pkpYIEq
36 "Syrische Flüchtlinge Sie werden Ärtzte Pfleger und Lehrer" Hamburger Morgenpost, 27/8/2019, accessed on 28/8/2019, at:
https://cutt.ly/9kpYmQd
وقد أشار إىل هذا املقال موقع "عكس السري".
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Couvelaire.
 40شكري الشايب" ،سواد النخبة السورية يف أملانيا يروم عودة إىل الوطن" ،دويتشه فيله ،2017/12/16 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/akIEx :
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القوى الصناعية األوروبية من هذه التجربة األمريكية؟( ((4يبدو أن أملانيا قد أدركت ذلك؛ حيث بدأت الرشكات األملانية
تحذو حذو الرشكات األمريكية .ويشكل املهاجر الرتيك أوغور شاهني  Uğur Şahinاملولود يف مدينة إسكندرونة جنوب
تركيا ً
مثال عىل ذلك ،فقد درس شاهني الطب يف جامعة كولون ،وبدأ دربه يف أبحاث خاليا الرسطان ،وأصبح ملياردي ًرا
عىل رأس رشكة "بيو إن تيك"  Bio Ntechالتي تعمل اآلن عىل تطوير لقاح مضاد لفريوس كورونا بالتعاون مع الرشكة
األمريكية "فايزر"  ،Pfizerإحدى رشكات األدوية العمالقة يف العامل ،ويرأسها ألبريت بورال  Albert Bourlaالذي هاجر
من اليونان إىل الواليات املتحدة( .((4إ ًذا ،فإن استقطاب العقول هو عامل من عوامل فتح أملانيا أبوابها لالجئني يف
عام  ،2015أما العامل اآلخر فهو استمرار التدين الدميوغرايف الذي بدأ بعد الحرب العاملية الثانية.
نقصا يف اليد العاملة يف أوروبا الغربية التي شهدت يف خمسينيات القرن
س ّبب عدد قتىل الحرب العاملية الثانية ً
العرشين وستينياته نهضة اقتصادية كبرية ُس ّميت يف أملانيا "املعجزة االقتصادية"  ،Wirtschaftswunderويف فرنسا
اسمها "الثالثون الرائعة"  .Les trentes glorieusesمل تتمكن الدول الغربية من تعويض هذا النقص من خالل جلب
العامل من أوروبا الرشقية؛ إذ أدت الحرب الباردة إىل إسدال ما سامه ونستون ترششل "الستار الحديدي" Iron curtain
بني رشق أوروبا وغربها .وبينام لجأت القوى الصناعية (أملانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا) يف الخمسينيات إىل جلب العامل من
دول جنوب أوروبا (إسبانيا ،والربتغال ،وجنوب إيطاليا) ،اضطرت إىل اللجوء إىل دول غري أوروبية مع استمرار نقص اليد
العاملة .واتجهت فرنسا وبريطانيا إىل مستعمراتها السابقة ،فجلبت فرنسا الكثري من العامل من شامل أفريقيا ،يف حني
جلبت بريطانيا العامل من شبه القارة الهندية ،لكن أملانيا مل يكن لها مستعمرات يف أفريقيا وآسيا؛ لذلك لجأت إىل تركيا
وس ّمي هؤالء العامل القادمون
التي كانت حليفتها يف الحرب العاملية األوىل ،وبقيت عىل الحياد يف الحرب العاملية الثانيةُ .
من خارج أملانيا "العامل الضيوف"  ،Gastarbeiterويف فرنسا اسمهم "العامل املهاجرون" .Travailleurs immigrés
وغاب يف هذه املرحلة وجود سياس ٍة لالندماج؛ إذ ساد االعتقاد بأن هؤالء العامل سيعودون بعد بضعة سنوات إىل
بالدهم ،وهذا هو االختالف األول واألهم بني تجربة هجرة العامل يف الستينيات وتجربة الالجئني الحالية.
وبعد أكرث من نصف قرن تواجه أوروبا موجة هجرة جديدة .وعىل الرغم من اختالف األسباب ،فإن العامل االقتصادي
رئيسا يف هذه املوجة ،كام كان يف املوجة األوىل .ومن أهم هذه الفوارق هو أن محرك املوجة الجديدة ليس
يبقى ً
طلب الدول الصناعية األوروبية لليد العاملة كام حصل يف القرن املايض ،بل النزاعات التي تحدث يف بعض دول
الرشق األوسط وأفريقيا .وبينام كانت الحرب العاملية الثانية سبب نقص اليد العاملة والهجرة ،فإن االنحدار الكبري
يف نسبة املواليد يف الدول املتقدمة أدى دو ًرا مشاب ًها ألثر الحرب يف املجتمعات الصناعية ،وأسهم يف استعداد
بعض الدول الستقبال الالجئني والعمل عىل إدماجهم يف املجتمع .فحينام فتحت مريكل باب أملانيا أمام الالجئني
يف عام  ،2015قال ديرت تستشه ( Dieter Zetscheرئيس رشكة داميلر التي تصنع سيارة مرسيدس) :إن الالجئني
سيكونون أساس "املعجزة االقتصادية" املقبلة(((4؛ أي إنه يربط بني دور املهاجرين يف املعجزة االقتصادية التي تبعت
الحرب العاملية الثانية ودور استقبال الالجئني يف استمرار تطور االقتصاد األملاين.
41 Josef Joffe, The Myth of America's Decline: Politics, Economics, and a Half Century of False Prophecies (New York: W.W. Norton,
2014), pp. 195-205.
42 Nathan Vardi, "The Race is on: Why Pfizer may be the Best bet to Deliver a Vaccine by the Fall," Forbes, 21/5/2020, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/xkpYRIC
43 Boys.
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شكل يوضح انهيار نسبة املواليد يف االتحاد األورويب بني عامي  1960و2015

املصدر:
The World Bank, "Fertility Rate, Total (Births per Woman) - European Union," accessed on 1/9/2019, at: https://cutt.us/K9x8W

تجانسا يف العامل) فيش ّكل األجانب  2يف املئة من سكانه ،بينام يشكلون  16يف املئة
أما اليابان (البلد املحافظ واألكرث
ً

من سكان فرنسا( ،((4وقد اضطرت اليابان إىل فتح الباب أمام اليد العاملة الوافدة من الخارج(((4؛ وذلك لرتاجع معدل
الوالدة تراج ًعا كب ًريا إىل ما دون معدل اإلحالل والتشيخ السكاين .ففي اليابان يوجد اآلن مثانية ماليني منزل شاغر،

وذلك بسبب موت أصحابها من دون أن يأيت مكانهم جيل جديد ليقطنها .يقول الصحايف فرانسيسكو تورو :هناك
وضواح يف "طور املوت" .لذلك تعاين اليابان اليوم قلة اليد العاملة؛ ما يسهم يف ضعف منوها االقتصادي.
قرى تختفي،
ٍ

ويف حني شهدت الواليات املتحدة يف عام  2017أقل نسبة مواليد منذ ثالثني عا ًما( ،((4شهدت اليابان يف عام  2018أقل
نسبة مواليد منذ عام  ،1899حتى إن رئيس الوزراء الياباين ،شينزو آيب ،أعلن أن تراجع نسبة املواليد أصبحت "أزمة

وطنية"(((4؛ لذلك أصدرت الحكومة قرا ًرا يف نهاية عام  2018بتسهيل قدوم نصف مليون من العامل املهاجرين (حتى
عام  )2025يف مجاالت الزراعة والبناء والتمريض وبناء السفن( .((4وقد تضاعف عدد العامل األجانب يف اليابان بني
عامي  2012و 2017ليصل إىل مليون ومئتي ألف(.((4
44
"Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers," The Economist, 5/7/2018, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/ZkpYcW8
45 Francisco Toro, "Japan is a Trumpian Paradise of Low Immigration Rates. It's also a Dying Country," The Washington Post,
29/8/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/GkpYk9d
46 Catherine Rampell, "The Demographic Time Bomb that could Hit America," The Washington Post, 31/12/2018, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/HKVFD
47 Ibid.
"48 "Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers.
49 Justin McCurry, "The Changing Face of Japan: Labour Shortage Opens Doors to Immigrant Workers," The Guardian, 11/8/2018,
accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/TcDpe
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قبل أيام من إطالق مريكل عبارتها الشهرية ،نرشت جريدة الغارديان الربيطانية تقري ًرا بعنوان :أوروبا تحتاج إىل أكرث
بكثري من األطفال لتفادي كارثة سكانية ،وقد أع ّد هذا التقرير ستة صحافيني موزعني يف أوروبا الغربية ،ح َّذروا فيه
من "عاصفة دميوغرافية" ستكون خط ًرا عىل النمو االقتصادي يف القارة( .((5ويذكر املقال أن عىل أملانيا استقبال 533
ألف مهاجر كل عام ،ليك تتفادى انخفاض عدد سكانها من  81مليونًا إىل  64مليونًا حتى عام  .2060وقد يكون هذا
الرقم سبب إعالن مريكل فتح أبواب أملانيا أمام الالجئني.
وأدى العامل نفسه إىل استقبال السويد العدد الكبري من الالجئني السوريني؛ ففي عام  2015وقبل موجة اللجوء،
اجتامع يف بروكسل ،أن األعداد العالية من الالجئني
رصح رئيس الوزراء السويدي ،ستيفان لوففني  ،Stefan Löfvenيف
ٍ
لكن لجوءهم "هو أيضً ا فرصة ،إذ يجب أن ندرك أننا إن مل نفعل هذا اآلن ،فسنواجه مشكلة هائلة
تُش ّكل تحد ًياّ ،
خالل سنوات قليلة"(.((5
لكن عامل انهيار نسبة املواليد وحده ال يكفي ليك يكون البلد يف حاجة إىل هجرة العامل أو استقبال الالجئني؛
فبحسب البنك الدويل ،نسبة املواليد يف أملانيا هي  ،1.6وهو أيضً ا معدل املواليد يف االتحاد األورويب ،ونسبة املواليد
يف إيطاليا 1.3؛ أي إن إيطاليا يف حاجة إىل الهجرة أكرث من أملانيا ،ولكن عىل الرغم من ذلك ،فإن إيطاليا أصبحت
يبي املؤمتر الذي عقده وزير
البلد األكرث عدا ًء للهجرة والالجئني ،وأصبحت مركز أوروبا املناوئ للهجرة واالندماج ،كام ّ
الداخلية نائب رئيس الوزراء اإليطايل ،ماتيو سالفيني  ،Matteo Salviniيف أيار /مايو  ،2019قبل أيام من االنتخابات
الربملانية األوروبية ،والذي حرضه قادة األحزاب اليمينية يف أملانيا وفرنسا وبقية الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.
ليست نسبة املواليد الفارق بني أملانيا وإيطاليا ،بل األداء االقتصادي؛ فلدى أملانيا االقتصاد األكرب يف أوروبا ،بينام تقع
إيطاليا يف أسفل س ّلم النمو االقتصادي يف االتحاد األورويب( .((5إضافة إىل ذلك ،فإن دين حكومة إيطاليا هو رابع أعىل
دين يف العامل ،وميثل  134يف املئة من الناتج العام .تقول لوكرتسيا ريكلني ( Lucrezia Reichlinأستاذة االقتصاد
يف جامعة لندن) :إن امتناع الحكومة اإليطالية عن سداد ديونها س ُيس ّبب "تسونامي" يف االقتصاد عامل ًيا( .((5وتجدر
اإلشارة إىل أن معدل منو اقتصاد إيطاليا السنوي بني عامي  2000و 2019كان  0.38يف املئة(.((5
ويف كتابه الخطايا السبع الكربى لالقتصاد اإليطايل ( )2019يضع الخبري االقتصادي اإليطايل كارلو كوتارييل ،الذي
كان يعمل يف البنك الدويل ،انهيار نسبة املواليد يف املرتبة الخامسة بني املعضالت السبع التي يعانيها االقتصاد
اإليطايل ،وهي :التهرب الرضيبي ،والفساد ،والبريوقراطية املفرطة ،وبطء العدالة ،وانهيار نسبة املواليد ،واالنقسام
بني شامل إيطاليا وجنوبها ،وصعوبة العيش مع اليورو( .((5ويف حني يطرح كوتارييل أفكا ًرا عدة من أجل مواجهة هذه
50 Ashifa Kassam et al., "Europe Needs many more Babies to Avert a Population Disaster," The Guardian, 22/8/2015, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/BZssn
51 Ibid.
52 The World Bank, "GDP Growth (annual %) - European Union," accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/kRWiC
53 Jack Ewing & Amie Tsang, "Why Markets are not Panicking about Italy (Yet)" The New York Times, 21/8/2019, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.us/Gjgaw
 54ينتج هذا الرقم من حساب معدل منو االقتصاد السنوي بني عامي  2000و .2019ينظر:
"Italy GDP Growth Rate 1961-2021," Macrotrends, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/PGGvk
55 Carlo Cottarelli, I sette peccati capitali dell'economia italiana (Milano: Giangiacomo Feltrinelli, 2019).
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املعضالت ،يجد أنه ليس هناك حل ملشكلة نسبة املواليد املتدنية سوى الهجرة .ويع ّد فقدان إيطاليا لـ  400ألف
من سكانها خالل أربعة أعوام (بني عامي  2015وً ،)2018
مثال عىل األزمة التي تواجهها هذه الدولة( ،((5لكنها
كيف ستجذب املهاجرين ونسبة البطالة فيها  9.9يف املئة؟ (بينام يف عام  2019كانت نسبة البطالة يف أملانيا 3.1
يف املئة)( .((5لذلك يهاجر اإليطاليون بح ًثا عن العمل ،وقد ارتفعت نسبة اإليطاليني الذين يهاجرون إىل دول أخرى
مبقدار  1.9يف املئة يف عام  ،((5(2018وقد يأيت الجئون إىل إيطاليا ،لكن ضعف االقتصاد سيعني أنهم لن يجدوا ً
عمل؛
ما يؤدي إىل صعوبة اندماجهم يف املجتمع.
تنطبق هذه القاعدة عىل العالقة بني األزمات االقتصادية والهجرة إىل تركيا ،البلد األكرث ترحي ًبا بالالجئني السوريني،
فقد انعكست األزمة االقتصادية التي متر بها تركيا منذ عام  2018عىل الالجئني السوريني .فحينام شعر بن عيل
يلدريم (مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم النتخابات بلدية إسطنبول) أنه سيخرس أهم مدينة يف تركيا ،هاجم
الالجئني السوريني خالل إعادة االنتخابات (حزيران /يونيو  ،)2019ووعد برتحيلهم نحو جنوب تركيا ،ثم إىل شامل
سورية .وقال يلدريم" :بدأ السوريون يف إسطنبول يجسدون مشكلة خطرية [ ]...لقد أصبحوا يشكلون تهدي ًدا لسالمة
األرس ،مل تعد املرأة تستطيع الخروج مبفردها ،ومل يعد يف إمكانها إرسال أطفالها إىل الشارع مبفردهم"( .((5وقد أدى
فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري املعارض ،أكرم إمام أوغلو ،إىل انتشار التعبري عن الكراهية للسوريني يف وسائل
التواصل االجتامعي يف تركيا ،وبدأت السلطات الرتكية ترحيل كل سوري مخالف ملكان إقامته (أي إنه يقيم يف مدينة
عاجل أم ً
غري املدينة التي حصل فيها عىل السامح باإلقامة) إىل شامل سورية ا ُمله َّدد ً
آجل بالقصف الرويس.
وال تنطبق هذه القاعدة االقتصادية عىل الدول فحسب ،بل عىل أجزاء هذه الدول أيضً ا؛ فمتوسط دخل الفرد يف
والية زاكسن أنهالت  Sachsen Anhaltاألملانية ،حيث سجل حزب البديل أكرب انتصاراته ،هو أقل من نصف دخل
الفرد يف مدن مزدهرة ،مثل ميونيخ وفرانكفورت .وينعكس هذا التفاوت عىل شعبية األحزاب اليمينية وعىل إمكانية
االندماج ،فقد حصل حزب البديل عىل  12.6يف املئة من األصوات وأكرث من  90مقع ًدا يف الربملان األملاين يف انتخابات
عام  .((6(2017كام كان متوق ًعا ،حقق الحزب تقد ًما يف الجزء الرشقي من أملانيا يف انتخابات خريف  2019التي جرت
يف واليتي زاكسن  Sachsenوبراندينبورغ  ،Brandenburgفحصل عىل  27.5يف املئة يف األوىل و 23.5يف املئة يف
الثانية( ،((6وتُع ّد هذه أفضل نتائج للحزب منذ تأسيسه يف عام .2013
 .2نشوء أزمة االندماج :دروس املايض

بعد عقدين من االزدهار االقتصادي الكبري يف خمسينيات القرن املايض وستينياته ،دخلت الدول الصناعية يف غرب
أوروبا يف مرحلة تباطؤ اقتصادي ،وذلك يف سبعينيات القرن املايض؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط بعد حرب 1973
56 "National demographic balance," Istituto Nazionale di Statistica, 8/7/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/dWXfs
57 "Unemployment Rate in Member States of the European Union in May 2019," Statista, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.us/nxBu0
58 Ibid.
" 59مرشح الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول ..السوريون باتوا يشكلون تهديدًا ،وسأرحلهم إىل بالدهم حال فوزي" ،زمان الوصل ،2019/6/2 ،شوهد يف
 ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/6kpIELa :
60 Boys.
" 61انتخابات رشق أملانيا :تفاوت يف ردود فعل مجلس اليهود والجالية الرتكية" ،دويتشه فيله ،2019/9/2 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/OkpIm2Q :
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وصعود اليابان بوصفها قوة اقتصادية عاملية تنافس أوروبا الغربية والواليات املتحدة يف األسواق العاملية ،وهكذا
ُولِدت أزمة البطالة التي تصاعدت ،وأصبحت أكرب معضلة للسياسيني يف الدول الغربية الدميقراطية .وعىل الرغم من
رسا
هذا الرتاجع االقتصادي ،مل ُيعد العامل األجانب إىل بلدانهم ،ألنهم جلبوا خالل العقد املايض أرسهم أو أسسوا أ ً
يف بالد عملهم .ومل يؤ ِّد وجود هؤالء العامل إىل مشكالت كبرية يف الحياة اليومية؛ إذ كانوا يعيشون حياة منعزلة،
وكان أكرثهم ال يتقن اللغة ،وذلك ألن طبيعة عملهم ،يف املعامل أو يف مجايل البناء والتنظيف ،ال تتطلب منهم سوى
معرفة بعض الجمل لقضاء الحاجات اليومية( .((6وبسبب عدم عودة هؤالء العامل بدأت الحكومة يف أملانيا يف نهاية
الثامنينيات تدرك أن عليها تطوير خطة اندماج(.((6
وعىل عكس ما يجري اآلن ،مل تحاول الحكومات األوروبية تعليم هؤالء العامل لغة البلد؛ لذلك يوجد حتى اآلن
من أمىض عقو ًدا يف بل ٍد ما من دون أن يستطيع تكلم لغتها جي ًدا ،وكان هذا أساس مشكلة اندماجهم ،إذ مل يكن
خصوصا األملانية،
للحكومات دو ٌر مبارش يف تعليمهم اللغات ،وهذا أهم الدروس التي تعلمتها الحكومات األوروبية،
ً
وقد انعكس ذلك عىل سياسة االندماج الحالية التي وضعت التعليم يف املركز األول .أما الحكومة اليابانية ،فقد
درسا مختل ًفا متا ًما من هذه التجربة ،فبعد عقود من رفض السامح ألعداد كبرية من العامل األجانب
استخلصت ً
بالقدوم إىل اليابان ،عىل الرغم من تهاوي معدل الوالدة فيها ،أصدرت الحكومة اليابانية ،تحت ضغط لويب الصناعة
واألعامل ،يف عام  ،2018قرا ًرا يس ّهل مجيء عامل أجانب مدة خمسة أعوام إىل البلد .وتنقسم تأشريات العمل إىل
تأشريات ذوي املهارات العالية التي تسمح لهم بجلب أرسهم وتأشريات ذوي املهارات املتدنية التي ال تسمح بدخول
أرس العامل ،ويف الحالتني ليس هناك طريق مفتوح نحو اإلقامة يف اليابان؛ حيث ال ميكن أن يحصل العامل املهاجرون
خصوصا ذوي املهارات املتدنية وذلك من
عىل الجنسية اليابانية(((6؛ أي إن اليابان ال تريد اندماج العامل املهاجرين،
ً
خالل منعهم من جلب أرسهم ،وهكذا تظن أنها ستتفادى والدة مشكلة االندماج ،كام حدث يف أملانيا ودول أخرى.
يف أملانيا ،انعكس وضع لغة اآلباء (الجيل األول) عىل تحصيل األبناء (الجيل الثاين) الدرايس؛ فعدم معرفة اآلباء
واألمهات اللغة األملانية جعلهم غري قادرين عىل مساعدة أوالدهم يف القيام بواجباتهم املدرسية ،أو حتى االنتباه
إىل ما إذا كان األوالد يقومون بهذه الواجبات ،كام مل يكونوا قادرين عىل التواصل مع املدارس للعمل معها عىل
معالجة مشكالت أوالدهم املدرسية .ثم إن عدم تدارك املؤسسات الحكومية لهذه املشكلة أدى إىل ظهور نسبة
كبرية من الجيل الثاين الذين ال يجيدون اللغة عىل النحو الكايف ألداء مدريس جيد؛ ما أدخلهم يف درب الفقر ،فهناك
عالقة مبارشة بني ضعف لغة أبناء املهاجرين وفقرهم .كذلك ميثل هذا الضعف اللغوي حاج ًزا اجتامع ًيا( ،((6وبذلك
مل تتمكن أكرثية الجيل الثاين من الحصول عىل الشهادة الثانوية ودخول الجامعة ،وهذا ما خلق دائرة مفرغة من
أوالد مهاجرين ضعيفي التحصيل الدرايس والجامعي ،بينام مت َّكنت أقلية من الخروج من هذه الدائرة وتأسيس حياة
ناجحة ،وقد أصبح هذا الضعف يف التحصيل املدريس والجامعي إحدى أهم النقاط التي ير ِّكز عليها الخطاب املعادي
للهجرة واالندماج.
62 Weiss, p. 2.
63 Ibid.
"64 "Japan is Finally Starting to Admit more Foreign Workers.
"65 Mark Greenberg et al., "Promoting Refugee Integration in Challenging Times: The Potential of Two-Generation Strategies,
Migration Policy Institute (December 2018), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/OkpIv8H
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ميثل هذا الرسد لألخطاء التي ارتُكبت يف إدماج الجيلني األول والثاين من املهاجرين أساس سياسة االندماج الحالية
خصوصا أملانيا؛ فقد أدركت هذه الدول أهمية عدم ترك
يف الدول التي تشهد وصول أعداد كبرية من الالجئني،
ً
واضحا رضورة تعلم الالجئني لغة دولة امللجأ يف أرسع
القادمني لشأنهم واالكتفاء بإعطائهم مساعدات مالية ،وأصبح ً
وقت ممكن؛ لذلك كانت التوصية الثالثة يف تقرير مرك َزي األبحاث (جان جوريس ،وفريدريخ إيربت) إرشاك اآلباء يف
مدارس تعليم اللغة لألبناء.
وعىل الرغم من هذا الضعف ،كان عند األبناء معرفة بلغة بلد اإلقامة وثقافته؛ ما جعل عالقة الجيل الثاين ببلد املهجر
مختلفة عن عالقة األهل الوافدين .ففي مقابلة أجرتها صحيفة دي فوخه  Die Wocheمع الكاتب الرتيك /األملاين
فريدون زاميوغلو  Feridun Zaimoğluبعد تحويل روايته الحثالة  Abschaumإىل فيلم ،يصف الكاتب سلوك
الجيل األول من املهاجرين كام يأيت" :العامل الضيوف األوائل كانوا يف أسفل السلم االجتامعي .بالنسبة إليهم ،وأنا
أعرف هذا من والدي ،كانت حياتهم كام يأيت :عندما تكون خارج البيت عليك أن تترصف بطريقة ال تجلب االنتباه،
هذا يعني أنك متيش ،وتنظر إىل األرض"( .((6النظر إىل األرض أو العينان املنكرستان  )1988( Les yieux baissésكان
عنوان رواية الكاتب املغريب /الفرنيس الطاهر بن جلون ،التي تصف الشعور بالدونية لدى املهاجرين .لكن الجيل
الثاين مل يكن كذلك ،فلم يشعروا بأنهم "ضيوف" ،بل من أهل البلد؛ إذ نشؤوا أو ُولِدوا فيه .وقد م ّكنهم تكلم لغة
البلد ،بطالقة أو باعتبارها لغة أ ًّما ،من اكتساب ثقة بأنفسهم مل تكن ممكنة آلبائهم وأمهاتهم .وقد كان زاميوغلو
ويعد كتابه كاناك شرباك  ،Kanak Sprakالذي ظهر يف
(املولود يف عام  )1964أبرز شخصيات هذا الجيل يف أملانياُّ ،
عام " 1995مانيفستو" ذلك الجيل(.((6
مل يكن الجيل الثاين "ينظر إىل األرض" ،بل يتحدى ويحتج كام تفعل شخصيات زاميوغلو ،فقد شهدت
فرنسا يف ترشين األول /أكتوبر وكانون األول /ديسمرب " 1983املسريات من أجل املساواة وضد العنرصية"
 .Marche pour l'égalité et contre le racismeكانت هذه املسريات أحد أوجه بروز مسألة االندماج .فاالندماج،
كام ُع ّر َف يف البداية ،هو "مشاركة املهاجرين املتساوية والكاملة يف مجاالت العمل والتعليم والحياة يف املجتمع
والسكن والضامن االجتامعي والثقافة والحياة السياسية"( .((6ومن الواضح أن هذا الجيل مل يكن يشعر باملساواة.
وبعد عام من نرش رواية بن جلون ،اندلعت يف فرنسا ما أصبحت تعرف بـ "قضية الحجاب" ،L'affaire du foulard
"كري"  Creilيف شامل فرنسا ثالث طالبات رفضن خلع حجابهن عند دخول
حينام طردت ُمد ِّرسة إعدادية يف مدينة ّ
املدرسة يف  18أيلول /سبتمرب  ،1989بحجة أن ارتداءهن الحجاب يف مدرسة عامة يتعارض مع قانون فصل الدين عن
الدولة .ومنذ ذلك الوقت ،تكررت هذه الظاهرة يف مدن فرنسية عدة ،وهو سلوك ال ميكن تفسريه بوصفه تقي ًدا مببدأ
ديني فحسب ،بل بوصفه متر ًدا عىل الضوابط االجتامعية ،عىل نحو يشبه ما وصفه زاميوغلو يف كتابه كاناك شرباك.
 66تُرجِ َمت املقابلة ُ
وط ِب َعت يف:
Oliver Hüttmann, "Country Code TR," in: Deniz Göktürk, David Gramling & Anton Kaes (eds.), Germany in Transit: Nation and
Migration 1955-2005 (Berkeley: University of California Press, 2007), p. 463.
خصوصا الرتيك؛ ينظر:
" 67كاناك" :كلمة أصلها من جزيرة هاواي ومعناها إنسان ،ودخلت العامية األملانية لرتمز إىل اإلنسان البسيط أو العامل األجنبي،
ً
Tom Cheesman, "Talking 'Kanak': Zaimoglu contra Leitkultur," New German Critique, no. 92 (Spring-Summer 2004), pp. 85.
68 Weiss, p. 3.
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وقد أدت هذه التطورات إىل إنشاء الحكومة الفرنسية "املجلس األعىل لالندماج" Haut Conseil à l'intégration
يف نهاية عام  ،1989والذي استمر حتى عام  ،2012راف ًعا راية العلامنية واالنصهار .ومل تشهد أملانيا وبريطانيا
مثل هذه األزمات؛ فعىل عكس فرنسا ،التي كانت ترص عىل "االنصهار"  Assimilationبحجة أنه يضمن املساواة
للمهاجرين ،سمحت كلتا الدولتني (إضافة إىل هولندا وبلجيكا) بحرية أكرث للمهاجرين؛ وذلك ألنهام اتبعتا سياسة
تسمح بالتعددية الثقافية( ،((6أي أن يكون لكل مجموعة إثنية أو دينية إمكانية تكوين ثقافتها الخاصة بها داخل
ثقافة الدولة التي تعيش فيها.
ورغم أن أملانيا وبريطانيا مل تشهدا حد ًثا مشاب ًها ،فإن ما جرى يف فرنسا كان له صدى يف أوروبا ،وقد أدى إىل والدة
النقاش يف مسألة االندماج .كان بسام طيبي ،وهو من مواليد عام  ،1944املهاجر السوري وأستاذ العالقات الدولية
يف جامعة غوتينغن  ،Göttingenهو الذي بدأ الجدل يف االندماج يف أملانيا عندما نرش يف عام  1996يف األسبوعية
الحكومية الربملان  Das Parlamentمقال ًة طرح فيها فكرة "الثقافة القائدة"  .Leitkulturوبعد عا َمني ،عرض طيبي
هذا املفهوم يف كتابه أوروبا من دون هوية :أزمة املجتمع املتعدد الثقافات ( ،)1998وانتقد سياسة الهجرة واالندماج
التباعها منهج تعدد الثقافات .ويعني مصطلح "الثقافة القائدة" أن عىل الجميع ،السكان األصليني واملهاجرين ،اإلميان
مببادئ الحداثة القامئة عىل الدميقراطية والعلامنية والتنوير وحقوق اإلنسان واملجتمع املدين ،فهذه متثّل أسس الهوية
األوروبية( .((7وقد أدى هذا الكتاب واملفهوم املطروح فيه إىل جدال واسع عىل صفحات أهم جرائد أملانيا ومجالتها؛
مثل :دي تزايت  Die Zeitودير شبيغل  .Der Spiegelوقد أعطى استخدا ُم رئيس الربملان األملاين ،نوربريت المريت
مطروحا
املصطلح أهمي ًة وانتشا ًرا أكرب يف الوسط السيايس والفكري( ،((7وما زال املصطلح
،Norbert Lammert
ً
َ
ضمن الجدال الحايل يف االندماج .وقد أدى منح الحكومة األملانية وسا ًما لجهود طيبي يف عام  1995من أجل "فهم
أفضل" لإلسالم ،إىل بروزه عىل نحو أكرب يف املجتمع األملاين ،وجعله الخبري األشهر يف أملانيا يف شؤون الرشق األوسط.
يف العام نفسه الذي أصدر فيه طيبي كتابه الرافض للتعددية الثقافية ،أنشأت "جمعية رنيميد" Runnymede Trust
يف بريطانيا لجنة لدراسة مسألة املهاجرين ،وقد قدمت تقريرها يف عام  ،2000وأعلنت فيه أن بريطانيا "مجتمع من
املجتمعات" Community of communities؛ أي إن بريطانيا بلد متعدد الثقافات .لقد شهد عام  2000تطو ًرا كب ًريا
آخر أدى إىل انفتاح بلد أورويب عىل مهاجريه؛ إذ غريت أملانيا قانون الجنسية من "حق الدم" إىل "حق األرض"؛ ما
سمح ألبناء املهاجرين الذين نشؤوا يف أملانيا بالحصول عىل الجنسية األملانية .فحتى ذلك الوقت ،كانت سياسة أملانيا
تقوم عىل قانون حق الدم الذي ُأصدر يف عام  ،1913وليس حق األرض وهو القانون يف العديد من الدول الغربية،
ينص حق األرض ،الذي أصدرته فرنسا يف عام  ،1889عىل أن الذي
ً
خصوصا فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة وكنداُّ .
ُيولَد يف بلد ما له حقُّ الحصول عىل جنسية هذا البلد (وهو القانون الذي سعى الرئيس األمرييك السابق دونالد
ترامب إىل تغيريه) .أما حق الدم ،فيعني أن من هو من ساللة القوم فحسب يحقُّ له الحصول عىل الجنسية .وهكذا
 69هناك من يشكك يف اتباع هذه الدول سياسة التعددية الثقافية ،ينظر:
Peter Scholten, "The Dutch Multicultural Myth," in: Raymond Taras (ed.), Challenging Multiculturalism: European Models of Diversity
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013), pp. 7-119.
70 Bassam Tibi, Europa ohne Identität, Die Krise der multikulturellen Gesellschaft (München: C. Bertelsmann, 1998) p. 154.
71 Hans J. Rindisbacher, "Leitkultur and Canons: Two Aspects of Contemporary Public Debate," Pacific Coast Philology, vol. 48,
no. 1 (2013), pp. 48-68.
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متكن آالف الروس بعد انهيار االتحاد السوفيايت من الحصول عىل الجنسية األملانية ،من خالل إبراز وثائق تظهر أنهم
أحفاد األملان الذي هاجروا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش للعمل يف روسيا .أما أبناء العامل األتراك ،فلم يكن
يف إمكانهم الحصول عىل الجنسية األملانية عىل الرغم من تكلمهم اللغة األملانية بوصفها لغة أ ًّما (بينام كان أكرث
املهاجرين من روسيا ال يتكلمون األملانية أو يتكلمونها عىل نحو سيئ).
ش ّكل هذا التمييز أحد عوائق االندماج؛ فحقُّ الدم يعني أنه مهام فعل املهاجر ،فإنه لن يتمكن من الحصول عىل
املساواة مع املواطنني؛ لذلك كان قانون عام  2000خطوة مهمة تجاه العمل عىل إدماج أبناء "العامل الضيوف"
وبناتهم .كذلك كان القانون مبنزلة اعرتاف الحكومة األملانية بأن أملانيا دولة هجرة( .((7ويف ضوء هذه التطورات يف
املختصة بالهجرة تحت اسم "معهد سياسية الهجرة"
مسألة الهجرةُ ،أ ِّسس يف عام  2000أحد أهم مراكز البحث
َّ
 ،Migration Policy Instituteمع إضافة فرع خاص بأوروبا ترعاه "مؤسسة روبرت بوش" Robert Bosch Stiftung
األملانية ،يع ّد بعض أهم األبحاث عن االندماج( ،((7إال أن هذه التطورات اإليجابية واجهت تحديات كبرية بسبب
هجامت  11سبتمرب  ،2001وما تبعها من هجامت إرهابية يف أوروبا.

ثالثًا :السجال يف اندماج العرب واملسلمني
يف مقابل هذه التطورات اإليجابية بالنسبة إىل اندماج املهاجرين ،مل تكن هجامت  11سبتمرب كارثة عىل املرشق
العريب فحسب ،بسبب حرب الواليات املتحدة الثانية عىل العراق ،بل أيضً ا كارثة عىل املسلمني املقيمني يف الغرب؛
فقد ش َّكلت هذه الهجامت نقطة تحول يف الخطاب الغريب عن العرب واإلسالم .فبعد أن كانت األدبيات تتك َّلم عن
ترك وعرب وباكستانيني وهنود ،أصبحت تتك َّلم عن "مسلمني" فقط .كذلك أصبح من املمكن نرش مقاالت وكتب
مل يكن من السهل نرشها وتكرراها يف اإلعالم قبل تلك الهجامت ،ومام زاد األمر سو ًءا هو نشأة ظاهرة الهجامت
اإلرهابية التي يقوم بها أبناء املهاجرين املسلمني.
" .1اندمجوا أو ارحلوا" :من التعددية الثقافية إىل االندماج

كانت أوىل هذه الهجامت انفجارات املرتو يف مدريد يف  11آذار /مارس  2004التي أ َّدت إىل مقتل  193وجرح أكرث
من ألفي شخص ،تبعها اغتيال املخرج الهولندي تيو فان كوخ  Theo van Goghيف ترشين الثاين /نوفمرب من العام
نفسه عىل يد الهولندي /املغريب محمد بويري ،الذي كان يف السادسة والعرشين من عمره .كان فان كوخ قد أنتج
ً
فيلم ضد اإلسالم بعنوان "الخضوع" بالتعاون مع املهاجرة الصومالية آيان هريس عيل .وبعد عام من هجامت مدريد،
شخصا؛ ثالثة من
حدثت هجامت مشابهة يف لندن يف  7متوز /يوليو  ،2005وأ َّدت إىل مقتل  52وجرح أكرث من ً 750
الذين قاموا بالتفجريات االنتحارية ُولِدوا يف بريطانيا ملهاجرين َقدِموا من باكستان.
72 Weiss, Roth & Voges.
73 Meghan Benton & Aliyyah Ahad, Breaking New Ground: Ten Ideas to Revamp Integration Policy in Europe, Migration Policy
Institute Europe (January 2019), accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ekpIzsv
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يقول الهولندي رود كومبانز (أستاذ علم االجتامع املختص باالندماج) :إن اغتيال فان كوخ كان أحد عاملني جعاله
يغي موقفه من منارص للتعددية الثقافية إىل ناقد لها( ،((7وكان العامل الثاين أنّ أداء املهاجرين وأوالدهم يف هولندا
ِّ
التي تب ّنت سياسة التعددية الثقافية تجاه املهاجرين كان أسوأ من أداء هؤالء يف أملانيا التي مل ت ّتبع سياسة مثل
هذه؛ فقد كانت نسبة العاطلني عن العمل بني ذوي األصول املهاجرة ضعف نسبة العاطلني األملان الذين ال يأتون
من أصول مهاجرة .أما يف هولندا ،فقد كانت النسبة أربعة أضعاف .من الغريب أن كومبانز ال يأخذ يف االعتبار حجم
غي رأيه يف التعددية
االقتصاد األملاين مقارنة بحجم االقتصاد الهولندي ،ومل يكن كومبانز الهولندي الوحيد الذي َّ
الثقافية؛ إذ يقول الكاتب الهولندي إيان بوروما :إن اغتيال فان كوخ الذي ه َّز هولندا أ ّدى إىل انهيار سياسة
التعددية الثقافية فيها(.((7
خالل العاصفة التي تبعت مقتل فان كوخ ،ذهب الصحايف وعضو بلدية روتردام ،أحمد أبو طالب ،إىل أحد أكرب
مساجد املدينة ،وقال للمصلني" :اندمجوا أو ارحلوا"( .((7وقد أ َّدى موقف أبو طالب ،املولود يف املغرب إلمام مسجد
هاجر إىل هولندا ،إىل بروزه بوصفه شخصية سياسية .وبعد سنتني من انضاممه إىل الحكومة (يف عام  )2007استقال
عي عمدة روتردام ،وهو يف السابعة واألربعني من عمره،
من منصبه بوصفه نائب وزير الشؤون االجتامعية؛ ليك ُي َّ
فمحافظو املدن يف هولندا ُيع َّينون وال ُينتخَ بون .يقطن روتردام نحو  585ألف مهاجر ،ويصل عدد املهاجرين يف
هولندا إىل مليون ،يف دولة عدد سكانها  16مليونًا .وقد يكون تعيني الحكومة الهولندية ألحمد أبو طالب عمد ًة
محاول ًة لتشجيع املهاجرين عىل االندماج ،ولتمرير الرسالة بأنه يف إمكان املهاجر أن يصبح عمدة يف هولندا .كذلك
ُأ ِّس َست مؤسسة "فوروم"  Forum: Institute for Multicultural Developmentمن أجل التشجيع عىل االندماج.
شهد العام الذي وصلت فيه الهجامت اإلرهابية إىل أوروبا إنشاء "مؤرش سياسة اندماج املهاجرين"
 Migrant Integration Policy Indexالذي تقوم به مراكز أبحاث عدة( .((7وابتداء من عام  ،2005بدأت حكومات
الواليات الفدرالية األملانية يف تأسيس مكاتب مختصة باالندماج وتوفري دورات لغة( .((7وقد ُعقِد أول مؤمتر سنوي حول
االندماج يف أملانيا يف  14متوز /يوليو  ،2006بحضور رئيسة الحكومة األملانية مريكل و 86موظ ًفا أو خب ًريا يف هذا املجال(.((7
تدعه إىل املؤمتر ،عىل الرغم من كل كتبه
وقد مثّل هذا املؤمتر نقطة التحول يف عالقة طيبي بالحكومة األملانية التي مل ُ
يؤجج املشكلة ً
بدل من اإلسهام يف حلها .أما يف فرنسا فقد ُأنشِ ئ "املكتب
عن االندماج ،وذلك إلدراك الحكومة أن خطابه ّ
الفرنيس لالندماج والهجرة" املعروف بـ "أويف" .Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII
74
Ruud Koopmans, "Multikulti ist gescheitert," Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14/6/2017, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.us/BZwLG
75 Ian Buruma, Murder in Amsterdam: The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance (New York: Penguin Books, 2006),
pp. 124-125.
76 "Rotterdam Elects First Moroccan-born Mayor," The New York Times, 5/1/2009, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/7kpIhcC
 77هذه املراكز هي" :املجلس الربيطاين"  British Councilو"مجموعة سياسة الهجرة"  Migration Policy Groupو"مركز السياسة الخارجية"
 Foreign Policy Centerوجامعة شيفيلد .Sheffield University
78 Weiss, p. 2.
79 "Merkel 'außerordentlich zufrieden'," Der Tagesspiegel, 14/7/2006, accessed on 2/21/2021, at: https://bit.ly/2ZKodQ6
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 .2خطاب فشل اندماج العرب واملسلمني

منذ بداية الهجرة ،كان هناك قلق بني السياسيني األوروبيني من تأثريها يف هوية بالدهم؛ فقد أراد ترششل أن يقوم
بحملة انتخابية يف عام  ،1955شعارها "حافظوا عىل إنكلرتا بيضاء"  .((8(Keep England Whiteأما شارل ديغول
 ،Charles De Gaulleفكان يعتقد أن من املستحيل دمج املسلمني؛ إذ قال لصديقه املقرب أالن بريفيت Alain
 Peyrefitteيف عام  1959إنه يتخ َّوف من أن يتح َّول اسم القرية التي اختار السكن فيها (والتي ُدفِن فيها) من "كولومبي
الكنيستني"  Colombey-les-Deux-Églisesإىل "كولومبي املسجدين"  ،Colombey-les-Deux-Mosquéesوهو
التخ ُّوف الذي تستخدمه مارين لوبان  Marine Le Penيف حمالتها االنتخابية(.((8
وقد شهد عام  ،1973الذي بدأت فيه أزمة أوروبا االقتصادية ،نرش الكاتب الفرنيس جان راسباي  Jean Raspailروايته
معسكر القديسني  Le Camp des Saintsالتي أصبحت من أهم الكتب لليمني املتط ِّرف املعادي للهجرة واملسلمني،
وهي منذ عام  2011أحد الكتب الخمسة األكرث مبي ًعا يف فرنسا .وكانت الرواية من الكتب التي ألهمت من ِّفذ مذبحة
كرايستشريش يف نيوزيلندا( .((8تص ِّور الرواية وصول سفن تحمل مئات اآلالف من املهاجرين املسلمني والهندوس؛ ما
يؤدي إىل هرب الفرنسيني من جنوب فرنسا نحو شاملها .و َيع ّد راسباي رواية الخضوع  ،Soumissionالتي نرشها
ميشيل ويلبيك  Michel Houellebecqبعد أيام من الهجامت اإلرهابية التي حصلت يف باريس عام  ،2015مك ّمل ًة
لروايته معسكر القديسني ،فالرواية التي لها عنوان الفيلم نفسه الذي أنتجه تيو فان كوخ مع آيان هريس عيل تص ِّور
سيطرة اإلسالم واإلخوان املسلمني عىل فرنسا.
كان املهاجر السوري طيبي من أوائل من ركب موجة العداء لإلسالم التي اكتسحت الغرب بعد عام  ،2001والتي
تط َّورت يف أوروبا بسبب العمليات اإلرهابية التي شهدتها دول عدة من خالل كتابه الهجرة املسلمة :فشل االندماج(.((8
ويقوم طيبي اآلن بفعل اليشء نفسه مرة ثانية وركوب موجة الهيسترييا التي تكتسح أملانيا ،والتي تشهد عليها
الكمية الكبرية من الكتب املعادية للهجرة واإلسالم التي تُنرش يف أملانيا؛ لذلك نرش يف عام  2018نسخة موسعة
من الكتاب بعنوان :الهجرة املسلمة وتبعاتها :العداء الجديد للسامية ،األمن واألملان الجدد .و"األملان الجدد" هم
خصوصا السوريني الذين يؤدي قدومهم إىل أملانيا حاملني معهم "كرههم لليهود" ،إىل موجة
املهاجرون املسلمون،
ً
(((8
جديدة من العداء للسامية يف أملانيا  .وبدل أن يضع طيبي انتشار العداء لليهود يف سياق الرصاع العريب  -اإلرسائييل
وما َّ
حل بالفلسطينيني عىل يد الحركة الصهيونية ،يقوم بتعميامت ميكن سامعها من الدعاية العنرصية املعادية
للعرب واملسلمني ،فالعديد من األمثلة تثبت غوغائية ما يقوله .هناك مثال املهاجر الجزائري ،يس قدور بن غربيط
( ،)1954-1868مدير مسجد باريس الكبري وإمامه الرئيس ،الذي حمى ما ُيق َّدر بألفي يهودي من مالحقة النازيني
80 "The Macmillan Diaries: The Cabinet Years 1950-1957 by Edited by Peter Catterall," The Independent, 28/6/2003, accessed on
9/1/2021, at: https://cutt.ly/1kpIsfF
81 "De de Gaulle à de Gaulle," La Libération, 18/6/1999, accessed 9/1/2021, at: https://cutt.ly/7kpIiRE
82 Elian Peltier & Nicholas Kulish, "A Racist Book's Malign and Lingering Influence," The New York Times, 22/11/2019, accessed on
9/1/2021, at: http://nyti.ms/2NpARBo
83 Bassam Tibi, Islamische Zuwanderung: Die gescheiterte Integration (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002).
84 Bassam Tibi, Islamische Zuwanderung und ihre Folgen: Der neue Antisemitismus, Sicherheit und die neuen Deutschen (Stuttgart:
Ibidem Sachbuch, 2018), p. 13.
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عند احتاللهم باريس خالل الحرب العاملية الثانية( ،((8وحدي ًثا كان هناك مثال الربيطانية من أصول ليبية أسامء شويخ،
يتهجم عىل عائلة يهودية يف قطار لندن(.((8
التي ُل ِّق َبت بـ "بطلة لندن" لتصديها لرجل كان َّ
رواجا يف أملانيا؛ مثل الفاشية اإلسالمية( ((8ومحمد :تصفية
وتالقي كتب املهاجر املرصي حامد عبد الصمد (ً )-1972
حساب( .((8ومثل طيبي ،ينتقد عبد الصمد ،يف كتابه عن االندماج :برتوكول الفشل ،سياسة أملانيا التي تسمح للنساء
العامالت يف املدارس الحكومية بارتداء الحجاب ،الذي ميثّل ،يف رأيه ،رم ًزا لقمع املرأة يف اإلسالم .ويسلك اإلرسائييل
أحمد منصور ( )-1976الذي هاجر إىل أملانيا يف عام  ،2004درب طيبي وعبد الصمد يف كتابه بلغة واضحة عن
ً
تساهل من الحكومة
االندماج :ما بني التسامح الخاطئ ومثريي الرعب(" .((8التسامح الخاطئ" هو ما يع ّده منصور
األملانية مع املهاجرين املسلمني.
سالحا يستخدمه اليمني املتط ِّرف ض َّد هجرة املسلمني واندماجهم ،فلم يرتك
أصبحت كتب هؤالء املهاجرين الثالثة ً
وتبي ذلك كتبهم واملقابلة التي أجراها
هؤالء الثالثة شيئًا ميكن اليمني املتط ِّرف أن يضيفه سوى العنرصية املجردةِّ ،
طيبي مع صحيفة بازيل  Basler Zeitungالسويرسية ،بعد االعتداءات الجنسية التي حصلت خالل حفلة رأس السنة
يف أملانيا  2016 /2015بعنوان" :هؤالء الرجال يعتقدون أن النساء األملانيات عاهرات"( .((9يضيف طيبي أنه "يف الرشق
يقوم الرجل بإهانة رجل آخر من خالل االغتصاب" .وميثّل استخدام طيبي كلمة "الرشق" عودة إىل القرن التاسع
عرش ،حينام كان املسترشقون األوروبيون يستخدمونها للكالم عن كل القارة اآلسيوية وشامل أفريقيا ،ويقومون
مختصو الرشق األوسط األوروبيون واألمريكيون .وقد أسهم هؤالء املهاجرون يف تعقيد
بتعميامت يخجل منها اآلن
ُّ
الخطاب عن االندماج من خالل تحويله إىل خطاب عن اإلسالم أو التطرف اإلسالمي.
وعىل الرغم من اإلقبال الكبري الذي تشهده كتب هؤالء املهاجرين الثالثة ،فإنهم ال ينازعون كتاب االقتصادي
والسيايس تيلو زاراتسني  ،Thilo Sarrazinأملانيا تدمر نفسها الذي ُيع ّد حجر األساس يف الخطاب املعادي للهجرة من
الرشق األوسط يف أملانيا( ،((9فقد أصبح هذا الكتاب املنشور يف عام  2010األكرث مبي ًعا يف أملانيا منذ الحرب العاملية
الثانية .وتتمثّل النقطة الرئيسة التي يق ِّدمها الكتاب يف أن املهاجرين العرب واملسلمني يش ِّكلون عبئًا عىل أملانيا؛ ألنهم
هاجروا إليها ليك يستغلوا نظام ضامنها االجتامعي .يضيف زاراتسني أن هؤالء املهاجرين ال يحبون العمل أو الدراسة؛
ما ينعكس عىل تحصيلهم الدرايس الضعيفً ،
داعم ما يقوله بأرقام وإحصائيات .ويشري أيضً ا إىل الفرق بني أداء
املهاجرين املسلمني وغري املسلمني ،سوا ًء كانوا من الهند أم رشق آسيا ،ليك "يثبت" أن ثقافة اإلسالم هي السبب يف
ضعف التحصيل املدريس والجامعي عند املسلمني .وليك يركز عىل الدين والثقافة ،ي ّدعي املؤلف أن وضع املهاجرين
85 Emran Feroz, "Es gibt sie, die orientalischen Schindlers," Qantara.de, 3/9/2014, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/ckpIeTi
'" 86بطلة لندن' تروي للجزيرة نت تفاصيل دفاعها عن أرسة يهودية" ،الجزيرة نت ،2019/11/26 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/LQP83 :
87 Hamed Abdel-Samad, Der islamische Faschismus: Eine Analyse (München: Droemer Verlag, 2014).
88 Hamed Abdel-Samad, Mohamed: Eine Abrechnung (München: Droemer Verlag, 2017).
89 Ahmad Mansour, Klartext zur Integration: Gegen falsche Toleranz und Panikmache (Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2018).
90 Benedict Neff, "Diese Männer denken: Deutsche Frauen sind Schlampen," Basler Zeitung, 7/7/2016, pp. 2-3.
91 Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen (Munich: Deutsche Verlags-Anstalt, 2010).
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العرب أو املسلمني الذين يفقرون أملانيا يختلف عن وضع املهاجرين يف الواليات املتحدة الذين أتوا من دول أمريكا
الوسطى والالتينيةُ ،مسهمني يف "إغناء" املجتمع األمرييك ،عىل ح ّد تعبريه.
يبي ما يقوله زاراتسني ،عن الفرق بني هجرة املسلمني إىل أملانيا وهجرة األمريكيني الالتينيني ،أن عنرصيته ضد العرب
ِّ
واملسلمني تجعله يتجاهل تشابه خطابه مع الخطاب األمرييك املعادي للهجرة .كان عىل زاراتسني الذي يؤمن بصدام
الحضارات أن يتذكر أن صمويل هنتنغتون يضع ثقافة أمريكا الالتينية خارج الثقافة الغربية ويف تصادم معها( .((9وقد
نرش هنتنغتون يف عام  2004كتابه من نحن؟ التحديات للهوية الوطنية األمريكية الذي يركز فيه عىل خطر الهجرة
من أمريكا الالتينية عىل الواليات املتحدة األمريكية وثقافتها( ،((9وهذا تحدي ًدا ما يقوله زاراتسني عن الهجرة املسلمة
إىل أملانيا .ومام يثبت تشابه خطاب زاراتسني عن الهجرة املسلمة مع الخطاب العنرصي يف الواليات املتحدة عن
الهجرة الالتينية ،هو كتاب املحامية األمريكية آن كولرت  ،Ann Coulterالوداع يا أمريكا الذي يهاجم هجرة األمريكيني
سجل
الالتينيني وخطرهم عىل الواليات املتحدة( .((9كولرت شخصية مشهورة يف الواليات املتحدة وكان لكتابها ،الذي َّ
مبيعات عالية (أصبح من األكرث مبي ًعا) ،أث ٌر يف حملة دونالد ترامب عام 2016؛ فأكرث من نصف الكتاب هو عن
جرائم االغتصاب التي يرتكبها مهاجرون التينيون .كان ترامب يعيد كلامت كولرت حينام قال يف بداية حملته إنه ضد
الهجرة ،ألن الالتينيني "مغتصبون" .وهجوم ترامب املتكرر عىل اإلعالم األمرييك غري اليميني هو تكرار ملا فعلته كولرت
يف الكتاب نفسه .مثلام يقول زاراتسني أن املهاجرين العرب واملسلمني يأتون إىل أملانيا الستغالل نظامها االجتامعي،
تكرر كولرت أن الالتينيني يأتون إىل الواليات املتحدة ليك يستغلوا نظام ضامنها االجتامعي .وقد حاول العديد من
ناقدي زاراتسني الرد عىل كتابه ،إال أن الرد األفضل سيأيت عندما ينجز الباحثون دراسة تقارن الهجرة إىل أملانيا بالهجرة
إىل الواليات املتحدة ،فهذه الخطوة يف غاية األهمية؛ ألن ،كام ُأشري سال ًفا ،تفكيك خطاب فشل االندماج هو إحدى
الخطوات نحو تحقيق االندماج.
وأظهرت الدراسات والتوصيات أهمية مواجهة خطاب فشل االندماج ،فقد وضع "مجلس خرباء املؤسسات األملانية
لالندماج والهجرة" موقف الشعب تجاه الهجرة يف املرتبة الرابعة يف الخطة املؤلفة من خمسة أهداف .ويف تقرير
مرك َزي األبحاث ،جان جوريس وفريدريخ إيربت ،كان تفكيك خطاب فشل االندماج التوصية الحادية عرشة (من
اثنتي عرشة توصية) .و ُيعترب كتاب حامد عبد الصمد االندماج :بروتوكول الفشل ً
مثال عىل الخطاب الذي تعمل هذه
املؤسسات املعنية باالندماج عىل مواجهته؛ فليس يف الكتاب مثال واحد عن إنجاز لعريب أو مسلم ،فاألمثلة كلها عن
تعصب املهاجرين املسلمني .وأمثلة االندماج الناجح بالنسبة إىل عبد الصمد هي قصص شباب وشابات ثاروا عىل
أرسهم ،وانقلبوا ضدها ،فاالندماج عنده يعني رفض قيم الثقافة العربية اإلسالمية واالنقالب عليها.
وعىل عكس ما يفعله خصوم سياسة االندماج ،يؤدي اإلعالم األملاين دو ًرا إيجاب ًيا يف هذا املجال من خالل نرشه قصص
نجاح الالجئني .ويرتجم املوقع السوري "عكس السري" الكثري من هذه املقاالت ،وقد تكون هذه القصص مصدر إلهام
لالجئني ،ليك يستمروا يف بذل الجهد والعمل عىل تحسني ظروفهم( .((9هناك ً
مثل الالجئة أمرية الحمد التي هربت
Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), p. 245.
Samuel Huntington, Who Are We? The Challenges to America's National Identity (London: Simon & Schuster, 2004).
Ann Coulter, Adios America (Washington, DC: Regency Publishing, 2015).
""Syrische Flüchtlinge Sie werden Ärtzte Pfleger und Lehrer.
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مع أرستها من دير الزور عام  2015بسبب القصف ،ولجأت إىل تركيا؛ حيث درست يف املدارس السورية قبل أن
تخاطر بالعبور إىل أملانيا يف النصف األول من عام  .2015ويف نهاية العام الدرايس  ،2019حصلت عىل املرتبة األوىل
يف امتحانات الشهادة اإلعدادية يف مدينة "هاناو" ،متفوقة عىل  42من طالب مدرستها( .((9ويف مدينة برمين يف أملانيا
كانت الالجئة السورية القادمة من دمشق ،منال قدور ،واحدة من أفضل طالبتني يف مدرستها الثانوية ،وذلك بعد
أربعة أعوام من وصولها إىل أملانيا( .((9وقصة نجاح اليمني هاشم الغييل يف أملانيا التي عرضتها قناة الجزيرة ،هي مثال
عىل الطالب العريب كيف ميكنه أن يتف َّوق ويسهم يف تقدم البرشية(.((9
 .3الجدال يف االندماج :خطاب االسترشاق الجديد

زاد موقف طيبي حد ًة منذ عام  2011بسبب عدائه لإلسالم السيايس والثورات العربية واملهاجرين املسلمني؛ ما
جعله الشخص املحبب الذي ُيستشَ هد به يف كتابات األملان املعادين للهجرة واللجوء .ويتميز خطاب طيبي والخطاب
املعادي لهجرة املسلمني واندماجهم بالرتكيز عىل العامل الثقايف أو القيمي .ويحقر طيبي ثقافة العرب واملسلمني،
من خالل وصفها بالثقافة "ما قبل الصناعية" يف أول كتاب له عن العامل اإلسالمي أزمة اإلسالم الحديث :ثقافة قبل
صناعية يف عرص العلوم والتكنولوجيا( .((9والرتكيز عىل العامل الثقايف هو جزء أسايس من الخطاب االسترشاقي الذي
أسهم يف نرشه برنارد لويس  ،Bernard Lewisاملسترشق األبلغ تأث ًريا يف النصف الثاين من القرن العرشين .نشأ هذا
الخطاب قبل لويس ،ولكن األخري كان له الدور األهم يف نرشه،
خصوصا يف كتابه عن الصدام بني اإلسالم والحداثة(.((10
ً
يقول لويس إن أساس األزمات التي تواجهها املجتمعات العربية واإلسالمية هو عدم مقدرة اإلسالم عىل التأقلم
مع الحداثة ،وإن فشل هذه املجتمعات يف مواكبة الحداثة جعلها تتخ َّلف عن الغرب وتكرهه .مت ّيز هذا الخطاب
بتجاهله للعوامل األخرى كلها ،فال يطرح لويس وأتباعه عامل االستعامر أو النكبة الفلسطينية يف تطور العالقة
السلبية بني الدول العربية (واإلسالمية) والغرب ،كذلك تجاهل خطاب االسترشاق العامل االقتصادي ،كام أشار أستاذ
دراسات الرشق األوسط يف جامعة هارفارد يف نقده كتاب املجتمع اإلسالمي والغرب( ،((10ويتجاهل الخطاب الناقد
الندماج املهاجرين العوامل االقتصادية وغري الثقافية.
ومع هجرة مئات آالف املسلمني من "الرشق" إىل أوروبا الغربية ،تح َّول الخطاب من عدم قدرة املجتمعات العربية
واإلسالمية عىل التأقلم مع الحداثة إىل عدم قدرة املهاجرين املسلمني عىل االندماج يف املجتمعات الغربية .وترمز
" 96طالبة سورية تنال املركز األول يف امتحانات الشهادة اإلعدادية مبدينة 'هاناو' األملانية" زمان الوصل ،2019/6/20 ،شوهد يف  ،2021/1/9يف:
https://cutt.ly/ZkpU7MJ
97 Eva Przybyla, "Abiturientin Manal Kaddour ist nun zweimal Jahrgangsbeste," Weser Kurier, 26/6/2019, accessed on 9/1/2021, at:
https://cutt.ly/1kpU2K2
أشار إىل هذا املقال موقع "عكس السري".
 98ينظر الفيديو عن هاشم الغييل ،يف" :من مزرعة بسيطة يف اليمن إىل العاملية ..كيف استطاع هاشم الغييل إيصال املحتوى العلمي املبسط إىل املاليني؟"،
صفحة قناة الجزيرة ،فيسبوك ،2019/9/16 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttp://bit.ly/2OFSltR :
99 Bassam Tibi, Die Krise des modernen Islam. Eine vorindustrielle Kultur im wissenschaftlich-technischen Zeitalter (München: C. H.
Beck, 1981).
100 Bernard Lewis, What Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New York: Oxford University
Press, 2002).
101 Roger Owen, "The Middle East in the Eighteenth Century: An 'Islamic' Society in Decline? A Critique of the Gibb and Bowen's
Islamic Society and the West," Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), vol. 3, no. 2 (1976), p. 115.
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عالقة طيبي بربنارد لويس وفؤاد عجمي إىل العالقة بني الخطاب االسترشاقي الذي ر َّوجه لويس وصديقه عجمي،
والخطاب عن فشل اندماج املسلمني الذي ر َّوجه طيبي ،فقد تعاون هؤالء الثالثة من أجل تأسيس "جمعية دراسات
الرشق األوسط وأفريقيا"  ،Association for the Study of Middle East and Africaليك تعمل ضد "جمعية
دراسات الرشق األوسط" Middle East Studies Association؛ وذلك ألن األخرية ،بحسب ادعائهم ،أصبحت تحت
سيطرة خطاب إدوارد سعيد ( )2003-1935الناقد لالسترشاق.
وقد كان لفؤاد عجمي ( ،)2014-1945أستاذ العالقات الدولية ساب ًقا يف جامعة جونز هوبكنز
 Johns Hopkins Universityاألمريكية ،دو ٌر مشابه لدور طيبي ،ولكن يف مجال العالقات الدولية ،فر َّكز عىل نقد
الدول العربية ونارص غزو الواليات املتحدة للعراق( .((10ففي آخر جملة من كتابه قرص أحالم العرب الذي يهاجم
فيه املجتمعات العربية يقول عجمي" :حان الوقت للمخ ّيلة أن تبتعد عن إرسائيل ،وتنظر إىل واقع العرب ،وتتأمل
يف رؤيتها للعامل الذي يريده العرب ألنفسهم"(.((10
تتضح العالقة بني نهج الخطاب املسترشق ونهج خطاب عدم االندماج ،عندما نقارن ما قاله عجمي عن العرب
بخامتة مقالة رود كومبانز التي يلخِّ ص فيها كتابه عن فشل اندماج املسلمني يف أوروبا ،إذ يقول" :إن مشكلة التطرف
اإلسالمي ميكن حلها فقط عندما تدرك أكرثية املسلمني أن أعداءهم الحقيقيني الذين يهددون اإلسالم ليسوا يف
القدس وال واشنطن أو بني الشعبويني اليمينيني األوروبيني ،بل يف عواصم بالدهم ويف وسط مجتمعاتهم"(((10؛ أي
إن كومبانز يتجاهل أي عوامل أخرى ممكن أن تؤ ّثر يف اندماج املسلمني ،مثل دور التمييز يف الحصول عىل عمل.
فكام رأينا يف تعريف كارين فايس ،تشكل املساواة مبدأً أساس ًيا يف االندماج ،فكيف يتحقق االندماج يف ظل التمييز؟
وجهه أستاذ علم االجتامع يف
ويف حني يلقى ما يقوله طيبي وكومبانز تغطية إعالمية ،يتجاهل هذا اإلعالم النقد الذي َّ
هولندا ،فيليم شنكل  Willem Schinkelملصطلح االندماج ،ألنه يأيت من "االستعامر الجديد" ،((10(Neocolonialism
خصوصا ملا يطرحه كومبانز .و ُير ّد ربط شنكل بني االستعامر الجديد واالندماج إىل أنه يجعل
ولألبحاث عن االندماج،
ً
من األورويب امليزان الذي ُيقاس به املهاجر ،وأن خطاب االندماج ُيلقي مبسؤولية االندماج عىل عاتق املهاجر ،أما
أهل البلد فليس عليهم القيام بيشء .وقد أدى نرش شنكل ملخص كتابه إىل نقاش يف االندماج حصل يف عام 2019
يف دورية الدراسات املقارنة للهجرة  .Comparative Migration Studiesيربط شنكل بني الخطاب عن االندماج
واالستعامر الجديد ،إال أنه ال يربط بني الخطاب عن االندماج والخطاب االسترشاقي .وتجدر اإلشارة يف النهاية إىل أن
هذا البحث ال يرفض أهمية األفكار والقيم التي يتكلم عنها خصوم سياسة االندماج ،ولكن الرتكيز عىل عامل الثقافة
من دون النظر إىل العامل االقتصادي يؤدي إىل قراءة جزئية معادية الندماج الالجئني يستغلها اليمني املتطرف .ويربز
نارص فؤاد عجمي الثورات العربية.
 102تجدر اإلشارة إىل أنه خال ًفا لبسام طيبيَ ،
103 Fouad Ajami, The Dream Palace of the Arabs: A Generation Odyssey (New York: Vintage Books, 1999), p. 312.
"104 Koopmans, "Multikulti ist gescheitert.
 105لالطالع عىل الجدل األكادميي بشأن كتاب شنكل ومقالته ،ينظر:
Sawitri Saharso, "Who Needs Integration? Debating a Central, yet Increasingly Contested Concept in Migration Studies," Comparative
Migration Studies, vol. 7 (2019), accessed on 9/1/2021, at: http://bit.ly/2LQxRNQ
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تركيز البحث عىل الدور االقتصادي هذا العامل املهم ،ويتامىش مع توصيات املؤمتر الذي ُعقِد يف فرنسا يف عام ،2017
والذي يقول إن محاور االندماج هي سوق العمل والسكن والتعليم والثقافة(.((10
 .4تحديات االندماج :إرهاب الالجئني وجرامئهم

العامل الخامس يف خطة االندماج كان مواجهة جرائم الالجئني ،والجرائم التي يرتكبها املتطرفون ضدهم .وتشكل
الجرائم التي يرتكبها بعض الالجئني تحد ًيا مهمًّ لسياسة االندماج ،بعد العامل االقتصادي؛ فقد كانت االعتداءات التي
قام بها مهاجرون والجئون عىل نساء أملانيات يف ليلة رأس السنة  2016 /2015يف مدن أملانية عدة( ،((10أكربها كان
يف مدينة كولن  ،Kölnنقطة التحول يف سياسة أملانيا تجاه الالجئني واملهاجرين ،إذ أطلق ما بني  500و 1000رجل،
أغلبهم من شامل أفريقيا والرشق األوسط ،ألعا ًبا نارية تجاه النساء املجتمعات ،واعتدى العديد من هؤالء الرجال
جنس ًيا عىل العديد من النساء يف حفلة رأس السنة التي تحدث كل عام يف الساحة الكبرية الواقعة بني محطة القطار
وكاتدرائية املدينة .وقد س ّبب بطء نرش اإلعالم األملاين أخبار ما حدث يف تلك الليلة اتهامات خصوم الهجرة للحكومة
والصحافة مبحاولة التغطية عىل ما حدث ،ألن ذلك سينعكس سلب ًيا عىل سياسة رئيسة الحكومة مريكل التي فتحت
ورحبت بالالجئني.
أبواب أملانياَّ ،
وبعد عام من هذه الجرائم ،هجم املهاجر التونيس أنيس عمري عىل سوق عيد امليالد يف برلني يف
شخصا وجرح  56آخرين .وقد أدت االعتداءات الجنسية وهذا العمل
 19كانون األول /ديسمرب  ،2016قتل فيه ً 12
اإلرهايب إىل موجة غضب عارمة اجتاحت أملانيا؛ ما أدى إىل تغيري سياسة الحكومة وإيقاف استقبال أعداد كبرية من
الالجئني وإصدار قوانني لرتحيل أي مهاجر أو الجئ يرتكب جرمية يف أملانيا.
وأدت هذه األعامل أيضً ا إىل صعود حزب البديل اليميني املتطرف ،وإىل حالة من الشك حول الالجئني العرب
واملسلمني ،الذي يغ ّذيه كل خرب عن محاولة ارتكاب عمل إرهايب .ففي حزيران /يونيو  ،2019قبضت الرشطة األمريكية
عىل الالجئ السوري مصطفى مصعب العمري ( 21عا ًما) الذي وصل إىل الواليات املتحدة ،يف آب /أغسطس  ،2016ألنه
كان يخطط لهجوم باسم تنظيم الدولة عىل كنيسة يف مدينة بيتسربغ يف والية بنسيلفانيا .وس ّلم مصطفى وثائق عن
ٌ
متعاطف معه ،ليتضح أن الرجل كان يعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالية ،FBI
صناعة املتفجرات لرجل ظن أنه
وبعد إعداد مخطط مفصل للهجوم الذي كان ينوي القيام به يف متوز /يوليو  ،2019ألقت الرشطة القبض عليه(.((10
ويف  12متوز /يوليو  ،2019ن ُِش خرب مقتل الفرنسية جوانا بالن  Johanna Blanesيف مدينة مون-دي-مارسان
 Mont-de-Marsanيف جنوب فرنسا .وقد انترشت قصة موتها انتشا ًرا واس ًعا يف الصحافة الفرنسية ،إذ قام أربعة
مهاجرين ،أحدهم الجئ سيايس سوري ،باغتصابها ثم خنقها .هذا الالجئ ،البالغ من العمر  32عا ًما وامل َّتهم الرئيس
يف الجرمية ،لجأ مع أرسته إىل فرنسا يف عام  ،2016وكان معرو ًفا لدى الرشطة الفرنسية بسبب ارتكابه جرائم عنف
منزيل ضد زوجته يف عام  ،2018ما أ َّدى إىل سحب السلطات الفرنسية األوالد من وصايته والحكم عليه بالحبس مثانية
106 Didi, p. 3.
 107الهجامت كانت يف مدن أملانية ومدن أوروبية عدة .يف أملانيا ُس ِّج َلت هجامت يف :كولون ،هامبورغ ،شتوتغارت ،فرانكفورت (أم ماين) ،دوسلدورف،
دورمتوند ،بي َلفيلد ،بادِبورن ،بوركن .كذلك حصلت هجامت مشابهة يف السويد ،وفنلندا ،وسويرسا ،والنمسا.
" 108القبض عىل سوري خطط الستهداف كنيسة يف "بنسلفانيا" ،زمان الوصل ،2019/6/20 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/WkpUZA0 :
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أشهر مع وقف التنفيذ .وكشفت الرشطة الفرنسية أن الرجال الثالثة اآلخرين ا ُمل َّتهمني هم مهاجرون غري رشعيني يف
فرنسا( .((10ويف اليوم نفسه الذي ن ُِشت فيه هذه القصة ،احتفل بعض الجزائريني املقيمني يف فرنسا ،أو الفرنسيني
من أصول جزائرية ،برتشح الجزائر إىل نصف نهايئ كأس أفريقيا من خالل تكسري واجهات محالت ونهب بعضها .وقد
فقد أحد املحتفلني السيطرة عىل سيارته التي صعدت فوق رصيف ودهست أرسة؛ ما أدى إىل مقتل األم ،وجرح
جروحا خطرية.
ولديها
ً
سالحا يستخدمه اليمني املتط ّرف ضد الالجئني ،وهي ترض مبساعيهم لالندماج ،ومحاوالت الدول
تش ّكل هذه الجرائم ً
املستق ِبلة مواجهة الدعاية اليمينية ضدهم .وبالفعل أ َّدت هذه الجرائم إىل ارتفاع كبري يف االعتداءات عىل املسلمني
أو أماكن عبادتهم؛ فقد شهدت أملانيا أكرث من  700هجوم عىل مساجد بني عامي  2014و ،((11(2020كذلك ه َّدد
ميينيون متطرفون بقتل سوسن شبيل ،وهي سياسية أملانية من أصول فلسطينية ووكيلة وزارة داخلية والية برلني،
ودنيا حيايل ،وهي صحافية من أصول عراقية تعمل يف القناة الثانية بالتلفزة األملانية .((11(ZDF

خامتة
مثّل وصول عدد كبري من الالجئني السوريني واملسلمني يف عامي  2015و 2016نقطة التحول الثانية يف تاريخ الهجرة
إىل أملانيا ،إذ كانت نقطة التحول األوىل وصول العامل األتراك يف ستينيات القرن املايض .وبعد موجة اللجوء ،سيشكل
السوريون األقلية املسلمة الثانية يف أملانيا بعد األتراك .كان نقص اليد العاملة سبب استقدام أملانيا ً
عامل أترا ًكا يف
ستينيات القرن املايض؛ فقد أسهم انهيار نسبة املواليد ،الذي ميثل خط ًرا عىل مستقبل منو االقتصاد األملاين ،يف قرار
ني هذا القرار التاريخي عىل ركيزتَني ،األوىل هي قوة االقتصاد األملاين
مريكل فتح أبواب بالدها أمام الالجئني .وقد ُب َ
التي ستستوعب القادمني وتضعهم عىل درب االندماج يف املجتمع ،والثانية هي الدروس التي تع َّلمتها الحكومة
األملانية من موجة الهجرة األوىل التي كانت دون أي سياسة اندماج.
ويواجه هذا الرهان االقتصادي للحكومة األملانية رهانًا ثقاف ًّيا يطرحه خصوم سياسة الهجرة واالندماج ،ي َّدعي عدم
إمكانية اندماج املسلمني يف املجتمعات الغربية ،بسبب دينهم الذي ال يستطيع مواكبة الحداثة .وهناك عامالن
سيح ِّددان نتيجة التجاذب بني سياسة الحكومة ومعارضيها وسريسامن مستقبل االندماج يف أملانيا؛ العامل األول هو
ما راهنت عليه رئيسة الحكومة ،فإذا استمر االقتصاد يف أدائه القوي ،فسيستمر يف أداء دوره املركزي يف االندماج،
إذ أظهرت دراسات عدة أن العمل هو أهم عوامل االندماج ،أما العامل الثاين فهو سلوك الالجئني .ففي حني تنرش
الصحافة األملانية قصص نجاح هؤالء الالجئني وإسهامهم يف االقتصاد األملاين ،يستخدم خصوم سياسة االندماج كل
سالحا يف مهاجمة هذه السياسة.
اعتداء إرهايب أو إجرامي ً

109 Éric Ballanger, "Meurtre de Johanna à Mont-de-Marsan: Un réfugié syrien de 32 ans confondu par son AND," France Bleu,
12/7/2019, accessed on 9/1/2021, at: https://cutt.ly/jkpUOan
أشار موقع زمان الوصل إىل هذا الخرب.
" 110تنامي اإلسالموفوبيا يقلق مسلمي أوروبا" ،الجزيرة نت ،20121/7/1 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.us/CpNd3 :
'" 111قوائم موت' اليمني املتطرف ..تهديدات بقتل شبيل وحيايل" ،دويتشه فيله ،2019/12/6 ،شوهد يف  ،2021/1/9يفhttps://cutt.ly/HkpUHCb :
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نحو سياسة عامة تحمي حقوق العاملني الفلسطينيني
بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات
The Rights of Palestinian Workers in Israel
and its Settlements: Towards a Protective Policy
،" قرا ًرا بقانون بشأن "حظر ومكافحة منتجات املستوطنات2010  أبريل/أصدرت السلطة الفلسطينية يف نيسان
ّ
أي عمل يتمثل يف نشاط تقني أو حريف أو مادي يف املستعمرات اإلرسائيلية لقاء
ّ يحث عىل مكافحة
ً
خططا وبرامج
تتضمن
 نادرًا ما تبنّت الحكومات الفلسطينية سياسة عامة، وعىل الرغم من ذلك.مقابل مايل
ّ
ومشاريع تهدف إىل تحقيق ذلك؛ ما من شأنه تعميق النموذج االستعامري القائم عىل استغالل العاملني
همها الرئيس
، تقرتح هذه الدراسة سياسة عامة، ولذلك.الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات
ّ
 أولهام دويل وإقليمي: تتضمن مستويني متداخلني ومتشابكني،حامية حقوق العاملني الفلسطينيني
يسعى إىل تعزيز املساعي القانونية لحامية حقوق العاملني الفلسطينيني وفقً ا ألحكام القانون الدويل
محل يسعى إىل ضامن حق العاملني الفلسطينيني يف إنشاء نقابة
والقانون الدويل اإلنساين؛ وثانيهام
ّ
.فلسطينية مستقلة تحمي حقوقهم من االستغالل اإلرسائييل
 انتهاكات، حقوق العامل، املستعمرات،" "ارسائيل، القانون الدويل، العامل الفلسطينيون:كلامت مفتاحية

.""إرسائيل

In April 2010, the Palestinian Authority passed a law aimed at banning goods produced in settlements
and urging Palestinians not to work in the settlements or provide them with technical or material
assistance. Despite this, Palestinian governments have seldom adopted a public policy that includes
plans or programs to put an end to the practice of Palestinians working in the settlements, further
entrenching a colonial model based on the exploitation of Palestinian workers in Israel and the
settlements. This paper thus proposes a public policy that protects the rights of Palestinian workers.
This policy is divided into two interconnected levels. The first level is international and regional and
seeks to strengthen legal efforts to protect the rights of Palestinian workers in accordance with the
provisions of international law and international humanitarian law. The second is local and seeks
to ensure the right of Palestinian workers to establish an independent Palestinian labor union that
protects workers from Israeli exploitation.
Keywords: Palestinian Workers, International Law, Israel, Settlements, Labor Rights, Israeli Violations.
.باحث باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
Email: ihab.maharmeh@dohainstitute.org
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مقدمة
مثَّل تنامي تدفق حركة العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات اإلرسائيلية يف األرايض املحتلة عام ،(((1967
منذ نهاية ستينيات القرن العرشينً ،
رئيسا يف تعميق تبعية االقتصاد الفلسطيني لـ "إرسائيل" ،ضمن مسعى
عامل ً
رسا
استعامري يحرص عىل السيطرة عىل عنارص اإلنتاج الرئيسة ،وبغرض إضعافه واستنزافه والتحكم فيه وإلحاقه ق ً
عد عمل الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات جز ًءا من بيئة قرسية ،يعطل فيها
باالقتصاد اإلرسائييل((( .ولذلكُ ،ي ُّ
املستعمِر اإلرسائييل قدر َة الفلسطينيني عىل خلق اقتصاد مستقل قادر عىل خلق فرص عمل للباحثني عن عمل يف الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وذلك بفرضه مجموعة من القيود والرشوط واإلجراءات القرسية عىل العاملني الفلسطينيني(((.
ُيارس املستعمِر اإلرسائييل ،إضافة إىل ذلك ،العديد من االنتهاكات يف حق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل"
واملستعمرات ،كالتمييز العنرصي وانعدام املساواة واإلهانة واإلذالل؛ إذ تتلقى العديد من املنظامت اإلقليمية والدولية
بالغات عدة عن انتهاكات يف حق العاملني الفلسطينيني ،تُوصف بأنها نوع من العقاب الجامعي واالستغالل يف طريق
بحثهم عن عمل أو حتى بعد أن يحصلوا عليه((( .كام يضع املستعمِر اإلرسائييل العاملني الفلسطينيني يف بيئة قرسية
للعمل يف مستعمرات ،تُع ّد وف ًقا لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  )2016( 2334غري قانونية وغري رشعية(((.
ميثّل العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات نحو ثلث التوزيع النسبي للعاملني الفلسطينيني يف الضفة
الغربية وقطاع غزة ملن أعامرهم  15سنة فأكرث((( ،وتُساهم دخولهم بنحو  14يف املئة من الدخل القومي اإلجاميل الفلسطيني(((.
لكن ما يستوقفنا هنا هو أن تنامي تدفق حركة العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،املتزامنة
مع تنامي االنتهاكات اإلرسائيلية لليد العاملة الفلسطينية التي برزت مؤخ ًرا مع إلقاء الجيش اإلرسائييل للعاملني
الفلسطينيني املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-عند مداخل نقاط التفتيش بالضفة الغربية من
دون إبالغ السلطة الفلسطينية أو املنظامت اإلقليمية أو الدولية((( ،يؤكد الحاجة إىل تب ّني سياسة عامة ه ّمها الرئيس
حامية حقوق العاملني الفلسطينيني ووقف استغاللهم.
العامل من حملة الجنسية الفلسطينية الذين يعملون يف التجمعات السكنية والصناعية والزراعية والخدماتية اإلرسائيلية املقامة عىل األرض
1
الفلسطينية املحتلة منذ عام .1967
2
Yusif A. Sayigh, "The Palestinian Economy under Occupation Dependency and Pauperization," Journal of Palestine Studies,
vol. 15, no. 4 (Summer 1986), pp. 48-50.
 3منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،108تقرير املدير العام (ملحق)
(جنيف ،)2019 :ص  ،29-21شوهد يف  ،2020/3/30يفhttps://bit.ly/2WYhvpx :
 4املرجع نفسه ،ص .27
 5األمم املتحدة ،مجلس األمن ،القرار  ،2016/12/23 ،)2016( 2334شوهد يف  ،2020/10/14يفhttps://bit.ly/3dq0ISp :
 6الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 2019رام الله ،)2020 :ص  ،92شوهد يف  ،2020/10/11يف:
https://bit.ly/3lxG59R
 7الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة( 2018-2004 ،رام الله ،)2019 :ص  ،78-77شوهد يف ،2020/10/15
يفhttps://bit.ly/353pdB4 :
 8ألقت قوات االحتالل اإلرسائييل بالعامل الفلسطيني ،مالك غانم ،يف  23آذار /مارس  ،2020عىل قارعة الطريق عند حاجز بيت سريا ،القريب من مدينة
رام الله ،بعد شكوك يف إصابته بفريوس كورونا املستجد (كوفيد .)19-وتبني الح ًقا ،بعد إجراء الفحوصات الالزمة بأن غانم ليس مصا ًبا بالفريوس ،لكن ذلك مل مينع
سلطات االحتالل اإلرسائييل من االستمرار يف سلسلة املامرسات العنرصية تجاه العامل بإلقاء كل من يشتبه يف إصابته بالفريوسُ .ينظر :إيهاب الرمياوي" ،حادثة
العامل غانم تفضح العنرصية اإلرسائيلية "،وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا" ،2020/3/24 ،شوهد يف  ،2021/2/23يفhttps://bit.ly/3kea0Eq :
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تقرتح هذه الدراسة سياسة عامة تتسق مع مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعده ،والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وهي
تتضمن مستويني متداخلني :أولهام دويل وإقليمي ،يسعى إىل تعزيز املساعي القانونية لحامية حقوق العاملني الفلسطينيني
وف ًقا ألحكام القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين؛ وثانيهام ّ
محل ،يسعى إىل ضامن حق العاملني الفلسطينيني يف
إنشاء نقابة فلسطينية مستقلة تحمي حقوقهم من االستغالل اإلرسائييل .وقبل ذلك ،تعرض الدراسة اإلشكالية الرئيسة
تشخيصا معم ًقا للتحديات التي تواجههم ،وتفكك السياسة الفلسطينية تجاههم.
للعاملني الفلسطينيني ،وتق ّدم
ً

أول :تشخيص إشكالية العاملني الفلسطينيني وتوقعات منوها
ً
 .1االنتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطينيون

ٌ
إشكالية مهمة من
تُقر هذه الدراسة بأن ُقدرة سوق العمل اإلرسائيلية عىل استقطاب العاملني الفلسطينيني وجذبهم بأجر
الواجب الرتكيز عليها؛ نظ ًرا إىل ارتفاع حدة االنتهاكات اإلرسائيلية يف حقهم يف طريق بحثهم عن عمل أو حتى بعد أن يحصلوا
عليه .ففي رحلتهم اليومية للعمل يف "إرسائيل" واملستعمرات ،يتعرض هؤالء العامل النتهاكات تتعارض مع قوانني العمل
املعمول بها يف "إرسائيل" ومع معايري العمل الدولية ومواثيقه املص ّدقة يف "إرسائيل"((( ،من ثالث جهات رئيسة عىل األقل:
أ -انتهاكات من سلطة االستعامر اإلرسائييل

ً
أشكال عدة ضد العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،كاالبتزاز واإلذالل
تتخذ هذه االنتهاكات
وامتهان الكرامة ،وذلك بالضغط عليهم من أجل التعاون مع جهاز املخابرات اإلرسائييل مقابل الحصول عىل ترصيح
أمني أو رفع الحظر األمني عنهم للسامح لهم بالعمل يف "إرسائيل" واملستعمرات؛ إذ يخضعون لرشط الحصول عىل
ترصيح أمني قبل منحهم ترصيح العمل(.((1
وتستمر هذه االنتهاكات حتى بعد حصولهم عىل ترصيح أمني صادر عن سلطة املستعمِر اإلرسائييل يسمح لهم
بالعمل ،إذ ُيع ّد الوصول إىل العمل يف حد ذاته عملية معقدة وصعبة؛ فال يتمتع هؤالء العامل بحقهم يف الوصول
الحر إىل أماكن عملهم ،ولذلك يضطرون إىل مغادرة منازلهم ً
ليل أو يف ساعات الصباح الباكر ،بسبب انتشار العديد
من نقاط التفتيش والحواجز الطرقية والبوابات الحديدية والكتل والخنادق الرتابية اإلرسائيلية( ،((1التي يترضر منها
العامل الكتظاظها وغياب املرافق الصحية عنها ،وفقدانها ألماكن مخصصة تحميهم من الربد والحر(.((1
إضافة إىل ذلك ،وتحدي ًدا فيام يخص العاملني الفلسطينيني بأجر يف املستعمرات اإلرسائيلية املقامة عىل أرايض الضفة
الغربية ،فإنهم يتعرضون النتهاكات من النظام القانوين واإلداري اإلرسائييل املخصص لتنظيم عمل األجانب؛ إذ يضع
 9منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،ص .27
 10منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،97تقرير املدير العام (ملحق) (جنيف:
 ،)2008ص  ،25شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/39weTlz :
 11مركز ماكرو لالقتصاد السيايس ،ظروف عمل العاملني باألجر من الفلسطينيني يف إرسائيل (تل أبيب ،)2017 :ص  ،25-24شوهد يف  ،2020/4/1يف:
https://bit.ly/3dNC8Le
 12منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،102تقرير املدير العام (ملحق)
(جنيف ،)2013 :ص  ،24شوهد يف  ،2020/4/2يفhttps://bit.ly/2UWYEIO :
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النظام العمل الذي يقوم به العامل الفلسطينيون يف املستعمرات خارج إطار أي حامية مستحقة( ،((1األمر الذي يدفع
أصحاب العمل اإلرسائيليني يف املستعمرات إىل تطبيق القانون األردين لعام  ،1967وهو أقل مالءمة يف تنظيم عالقات
العمل بني العامل الفلسطينيني وأصحاب العمل ،ويف املقابل ُيطبق أصحاب العمل القوانني اإلرسائيلية عىل العاملني
اإلرسائيليني يف املناطق نفسها(.((1
وينطبق األمر نفسه عىل العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" تحدي ًدا ،فعىل الرغم من تنظيم قانون العمل
اإلرسائييل ألوضاعهم وتأكيده املساواة بينهم وبني العامل اإلرسائيليني ،فإن قدرة العاملني الفلسطينيني عىل اللجوء إىل
املحاكم يف حال تعرض حقوقهم املهنية النتهاكات من املشغّل اإلرسائييل تُع ّد خيا ًرا غري ُمج ٍد( ،((1وال سيام أن ارتباط
العامل الفلسطينيني بأصحاب العمل ،وهم الفئة املخولة مبنح ترصيح العمل أو سحبه ،يؤدي إىل الضغط عىل العامل
لقبول أوضاع تعسفية ،خو ًفا من فقدان وظائفهم أو خو ًفا من طردهم من العمل بسبب وضعهم غري القانوين(.((1
ب -انتهاكات من الوسطاء أو السامرسة

يتعرض العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات النتهاكات أخرى من الوسطاء أو السامرسة بني
الرشكات اإلرسائيلية والعامل الفلسطينيني؛ إذ يحتاج الفلسطينيون للعمل يف "إرسائيل" واملستعمرات إىل تصاريح
عمل ،تخضع لرشوط صارمة من حيث السن والوضع االجتامعي واألمني .ونظ ًرا إىل عدم اتساق هذه الرشوط مع
جميع الفلسطينيني الباحثني عن فرص عمل ،يضطر العديد منهم إىل رشاء التصاريح بطريقة غري قانونية؛ بدفع مبلغ
مايل شهري ومبتوسط يبلغ أكرث من  2000شيكل إرسائييل ( 555دوال ًرا أمريك ًيا) ،ما يعني أكرث من  20يف املئة من
إجاميل دخل العامل الفلسطيني الشهري العامل يف "إرسائيل" واملستعمرات( .((1و ُيقدر بأن أكرث من ربع العاملني
الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات يضطرون إىل رشاء تصاريح؛ فمن بني أكرث من  133ألف عامل منهم
نجد أن أكرث من  28600عامل ال يحملون تصاريح رسمية( .((1و ُيقدر أيضً ا بأن أكرث من  20ألف عامل دفعوا خالل
عام  2018أكرث من نصف مليار شيكل إرسائييل ( 140مليون دوالر أمرييك) للوسطاء والرشكات وأصحاب العمل
اإلرسائيليني للحصول عىل تصاريح عمل(.((1
وعىل الرغم من مخالفة إصدار تصاريح خاصة للفلسطينيني للعمل يف "إرسائيل" واملستعمرات املادة ( )37من
اتفاقية باريس (وهي تسمية متداولة للربوتوكول االقتصادي امللحق باتفاقية غزة  -أريحا املوقعة بني منظمة التحرير
 13منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،100تقرير املدير العام (ملحق)
(جنيف ،)2011 :ص  ،22-21شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/3bGw1GE :
 14منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2013 ،ص .22
 15منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،101تقرير املدير العام (ملحق)
(جنيف ،)2012 :ص  ،24-23شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/2yqMvEw :
 16منظمة العمل الدولية ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2013 ،ص .24
17 "Illegal Trade in Work Permits for Palestinian Workers in Israel," Bank of Israel, 25/9/2020, accessed on 4/4/2020, at:
https://bit.ly/2Xf7S5Q
 18الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة :دورة (ترشين أول-كانون أول ،)2018 ،الربع الرابع ( 2018رام الله ،)2019 :ص ،17-16
شوهد يف  ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/2xTrEcs :
"19 "Illegal Trade in Work Permits for Palestinian Workers in Israel.
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الفلسطينية و"إرسائيل" يف  29نيسان /أبريل  ،((2()1994ومخالفتها أيضً ا اتفاقية العمل الدولية رقم ( )34بشأن مكاتب
التوظيف مبقابل( ،((2فإنه ال ميكن العامل الفلسطيني الحصول عىل فرصة عمل يف "إرسائيل" واملستعمرات من دون
الحصول عىل ترصيح عمل .ويف حال تع ّذر الحصول عىل الترصيح ،فإن العامل الفلسطيني يلجأ إىل املشغل اإلرسائييل
أو إىل سامرسة التصاريح من أجل الحصول عىل ترصيح عمل ،والنتيجة الحتمية عند صدوره هي وضع العامل تحت
رحمة سامرسة التصاريح واملشغل اإلرسائييل ،بوصفهام املتحكمني الرئيسني يف مصري العامل الفلسطيني(.((2
ج -انتهاكات من املشغّلني اإلرسائيليني

يتعرض العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات إىل انتهاكات من املشغّلني اإلرسائيليني ،وهي تتعارض
مع القوانني املعمول بها يف "إرسائيل" ومعايري العمل الدولية ومواثيقه املص ّدقة من املستعمِر اإلرسائييل .وقد لوحظ
زيادة غري مسبوقة يف التمييز العنرصي وانعدام املساواة يف حق العاملني الفلسطينيني من املشغّلني اإلرسائيليني؛ إذ
يتلقى هؤالء العاملون أجو ًرا دون الحد األدىن املحدد يف القانون اإلرسائييل ،ويعملون ساعات تتجاوز ساعات العمل

لدى العامل اإلرسائييل ،كام أن أصحاب العمل يتالعبون بأيام العمل للتأثري يف حقوق العاملني املالية(.((2

وكث ًريا ما ُأبلغ العاملون الفلسطينيون بعدم وجود آليات ملزمة للمشغّلني اإلرسائيليني عن اإلجازة املَ َرضية أو السنوية

أو بدل العمل اإلضايف ،فال يحصل العديد منهم عىل إجازات سنوية أو َم َرضية أو مدفوعة األجر أو إعانات أو تأمني

صحي؛ وذلك الفتقارهم إىل عقود عمل واضحة ومحددة مكتوبة أو فردية أو جامعية مع أصحاب العمل توفر لهم
الحقوق واإلعانات( .((2وينطبق الحال نفسه عىل الفلسطينيني العاملني بعقود عمل واضحة ومحددة؛ إذ ُأبلغوا أن
أصحاب العمل ُيسجلون عدد أيام أقل من أيام العمل الفعلية ،وذلك لتج ّنب دفع اإلعانات االجتامعية(.((2
بنا ًء عىل ما سبق ،ويف حال بقاء األمور عىل حالها ،من املتوقع أن تتضاعف االنتهاكات يف حق العاملني الفلسطينيني
بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،بافرتاض استمرار عدم التزام سلطات االستعامر اإلرسائييل واملشغّلني اإلرسائيليني

بتطبيق القوانني واملواثيق الدولية التي تكفل حقوق العاملني الفلسطينيني ،واستمرار تحكم سامرسة التصاريح من
الوسطاء والرشكات وأصحاب العمل يف نظام تصاريح العمل .وما ُيساهم يف تزايد هذه االنتهاكات هو استمرار ارتفاع
أعداد العاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات.

 20تنص املادة ( )37عىل ما ييل" :سيحاول الجانبان [الفلسطيني واإلرسائييل] الحفاظ عىل اعتيادية حركة العامل بينهام ،وخضو ًعا لحق كل جانب يف
تحديد من وقت آلخر حجم ورشوط حركة العامل إىل منطقته ،وإذا علقت الحركة االعتيادية مؤقتًا من أي طرف ،يجب إشعار الجانب اآلخر فو ًرا" ،ينظر:
"اتفاقية باريس االقتصادية  ،"1994/4/29وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا" ،شوهد يف  ،2020/4/4يفhttp://bit.ly/3n8pTwh :
 21منظمة العمل الدولية ،االتفاقية  :34اتفاقية بشأن مكاتب التوظيف مبقابل ،1991 ،شوهد يف  ،2020/4/4يفhttps://bit.ly/34bMvnr :
 22منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2008 ،ص .25
 23منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2019 ،ص .24
 24املرجع نفسه ،ص .28-27
 25منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر العمل الدويل ،الدورة  ،107تقرير املدير العام (ملحق)
(جنيف ،)2018 :ص  ،24شوهد يف  ،2020/4/5يفhttps://bit.ly/39LCpec :
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 .2أعداد العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات

يتزايد تدفق العاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات سنو ًيا ،ففي نهاية عام  2019بلغ عددهم أكرث من
 133ألف عامل؛ من بينهم نحو  30أل ًفا يعملون يف املستعمرات وأكرث من  100ألف يعملون يف "إرسائيل" .وهو أعىل
رقم ُمسجل منذ بدء الفلسطينيني العمل يف "إرسائيل" واملستعمرات يف أواخر ستينيات القرن العرشين (ينظر الشكل
الذي يبني عدد هؤالء يف الفرتة  ،)2019-1970وميثل هؤالء نحو  13.2يف املئة من إجاميل التوزيع النسبي للعاملني يف
الضفة الغربية وقطاع غزة من سن  15سنة فأكرث(.((2
يبي عدد العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ()2019-1970
شكل ّ

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل :ليىل فرسخ ،العمل الفلسطيني يف إرسائيل  :1997-1967مراجعة (رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني ،)1998 ،ص 20؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 1999رام الله ،)2000 :ص  ،61شوهد يف
 ،2020/4/21يفhttps://bit.ly/2RV9deS :؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 2005رام الله،)2006 :
ص  ،72شوهد يف ،2020/4/21 :يفhttps://bit.ly/2wZcsuy :؛ منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،مؤمتر
العمل الدويل ،الدورة  ،97تقرير املدير العام (ملحق) (جنيف ،)2008 :ص  ،23شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/39weTlz :؛ الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،السلوك الخطر للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل (رام الله ،)2010 :ص  ،8شوهد يف  ،2020/4/21يفhttps://bit.ly/2VJ0EoC :؛ "اإلحـصـاء
الفـلسـطـيـنـي يعلن النتائج األساسية :مسح القوى العاملة ،دورة الربع الرابع ( 2012ترشين أول-كانون أول ،")2012 ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
 ،2013/2/21شوهد يف  ،2020/3/31يفhttps://bit.ly/3bA6wXi :؛ "اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الرابع 2014
(دورة ترشين أول–كانون أول  ،")2014الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2015/2/12 ،شوهد يف  ،2020/3/31يفhttps://bit.ly/2WTEq5r :؛ "اإلحصاء
الفلسطيني يعلن النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الثاين ( 2016دورة نيسان–حزيران  ،")2016الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،2016/8/8 ،
شوهد يف  ،2020/3/31يفhttps://bit.ly/2w5qI4s :؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 2019رام الله:
 ،)2020ص  ،92شوهد يف  ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/3lxG59R :

ويف السياق نفسهُ ،يالحظ منذ عام  2005ارتفاع معدالت العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات،
مقارن ًة مبعدالت العاملني يف القطاعني العام والخاص يف الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فنجد أن التوزيع النسبي للعاملني
يف "إرسائيل" واملستعمرات ارتفع من  9.3يف املئة عام  2005إىل  13.2عام  ،2019يف مقابل تراجع التوزيع النسبي
للعاملني يف القطاع العام من  22.5يف املئة عام  2005إىل  20.7عام  ،2019وتراجع التوزيع النسبي للعاملني يف
26
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القطاع الخاص من  68.2يف املئة عام  2005إىل  66.1يف املئة عام  .((2(2019وينطبق الحال نفسه عند مقارنة معدالت
العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات مبعدالت العاملني لحسابهم الخاص أو من هم أصحاب عمل
يف الضفة الغريبة وقطاع غزة؛ فقد انخفضت األخرية من  26.1يف املئة عام  2005إىل  18.1يف املئة عام .((2(2019
وما يعزز ذلك هو ارتفاع معدل األجر اليومي للعامل الفلسطيني يف "إرسائيل" واملستعمرات مقارن ًة باألجر اليومي
للعامل الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وإذا ما قارنّا أجر العامل الفلسطيني يف "إرسائيل" واملستعمرات
بأجر العامل الفلسطيني يف القطاعني العام والخاص نجد أنه أعىل بكثري؛ ففي عام  ،2019بلغ متوسط األجر اليومي
للعامل الفلسطيني يف "إرسائيل" واملستعمرات أكرث من ضعف متوسط األجر اليومي للعامل الفلسطيني يف القطاعني
العام والخاص يف الضفة ،وكذلك أكرث من أربعة أضعاف متوسط األجر اليومي للعامل الفلسطيني يف القطاعني العام
والخاص يف غزة(.((2
ومثة ثالثة مؤرشات رئيسة تدل عىل إمكانية استمرار ارتفاع معدالت هجرة العامل الفلسطينيني للعمل بأجر يف
"إرسائيل" واملستعمرات .أولها تنامي القوة الدميوغرافية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،التي تضاعفت
من نحو  2895683عام  ،1997ثم إىل  3767549عام  ،2007لتصل إىل  4780978عام 2017؛ من بينهم  2881687يف
الضفة الغربية ،و 1899291يف قطاع غزة( .((3أما املؤرش الثاين ،فهو ارتفاع معدالت مشاركة القوى العاملة الفلسطينية
يف سوق العمل الفلسطيني ،وتُشري نتائج التعداد العام للسكان واملساكن إىل أن تضاعف القوة الدميوغرافية
للفلسطينيني منذ عام  1997ساهم عىل نحو رئيس يف توسيع رشيحة القوى العاملة املؤهلة للعمل ملن أعامرهم 15
سنة فأكرث ،من  40.5يف املئة عام  2005إىل  53يف املئة من إجاميل عدد الفلسطينيني عام  .((3(2017ويتمثل املؤرش
الثالث يف تباين قدرة االقتصاد الفلسطيني عىل استيعاب تنامي قوة العمل للفلسطينيني الباحثني عن فرص عمل(.((3
ويكن االستدالل عىل ذلك برتاجع مؤرش قوة العمل لدى االقتصاد الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من
ُ
(((3
 76.5يف املئة عام  2005إىل  69.2يف املئة عام  ، 2019وارتفاع معدالت البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة من
 23.5يف املئة عام  2005إىل  38يف املئة عام  ،2019وتنامي معدالت الفقر التي وصلت نس ًبا غري معهودة ،فأكرث من
ربع الفلسطينيني خالل الربع األول من عام  2020يعانون الفقر؛ من بينهم  30يف املئة يف الضفة الغربية ،و 64يف
املئة يف قطاع غزة(.((3
 27الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 2018رام الله ،)2019 :ص  ،58-38شوهد يف ،2020/3/30
يفhttps://bit.ly/33UmuJv :؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  ،2019ص .92
 28الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  ،2019ص 79؛ الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح
القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي ( 2005رام الله ،)2006 :ص  ،82شوهد يف ،2020/4/21 :يفhttps://bit.ly/2wZcsuy :
 29الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  ،2019ص .97
 30الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن ( 2017رام الله ،)2018 :ص  ،12شوهد يف  ،2020/3/31يف:
https://bit.ly/2ymOJVr
 31املرجع نفسه ،ص .18-14
 32منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2019 ،ص .11-8
 33الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  ،2018ص .59
34 "Palestinian Economy Struggles as Coronavirus Inflicts Losses," The World Bank, 1/6/2020, accessed on 12/10/2020, at:
https://bit.ly/3lCa4xj
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وبنا ًء عىل ما سبق ،ويف حال بقاء األمور عىل حالها ،من املتوقع أن تتضاعف أعداد الفلسطينيني العاملني يف "إرسائيل"
واملستعمرات ،بافرتاض استمرار النمو الدميوغرايف للفلسطينيني ،واستمرار توسع رشيحة القوى العاملة الباحثة عن
فرص عمل ،وضعف قدرات االقتصاد الفلسطيني عىل استيعاب الباحثني عن فرص عمل .وما يساهم يف تزايد حجم
التحديات واالنتهاكات اإلرسائيلية يف حق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات هو غياب سياسة
عامة فلسطينية تحمي حقوقهم.

ثان ًيا :السياسة الفلسطينية الراهنة تجاه العاملني الفلسطينيني
بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات
أصدرت السلطة الفلسطينية قرا ًرا بقانون رقم ( )4لعام  2010بشأن "حظر ومكافحة منتجات املستوطنات" ،وأقرت
يف املادة رقم ( )5تبني الحكومات يف خططها سياسات وبرامج ومشاريع تهدف إىل مكافحة ّأي عمل يتمثل يف نشاط
تقني أو حريف أو مادي يف املستعمرات من شأنه تقديم منفعة لها لقاء مقابل مايل ،ونصت يف املادة رقم ( )6عىل
تأسيس صندوق مايل ُيساهم يف متكني الفلسطينيني وحامية حقوقهم من االستغالل(.((3
نب الحكومة الفلسطينية يف "خطة التنمية الوطنية  "2013-2011التي كان عنوانها "إقامة
وعىل الرغم من ذلك ،مل تت َ
الدولة وبناء املستقبل" سياسة عامة بشأن العاملني الفلسطينيني بأجر يف املستعمرات؛ فخطة التنمية الوطنية ،وإن
أشارت يف سياستها الخاصة بقطاع التنمية االقتصادية يف هدفها الخاص "محاربة البطالة وتعزيز سوق العامل" إىل
رضورة استقطاب العاملني الفلسطينيني بأجر يف املستعمرات اإلرسائيلية للعمل يف مشاريع األعامل الوطنية بغرض
حاميتهم من االستغالل اإلرسائييل ،فإنها مل تعكس هذه الرضورة يف تدخالتها السياساتية ،فقد ركزت عىل تدخالت،
مثل :تفعيل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص والهيئات غري الحكومية من أجل توفري مشاريع استثامرية للشباب
والنساء ،وتطوير قدرات الشباب يف التدريب املهني وتعزيزها ،وإطالق صندوق التشغيل والحامية االجتامعية
للشباب ،وتنظيم سوق العمل ومراقبته(.((3
أما "خطة التنمية الوطنية  ،"2016-2014التي كان عنوانها "بناء الدولة وتجسيد السيادة" ،فإنها مل تُرش أيضً ا يف
أولوياتها أو سياساتها الوطنية إىل تب ّني سياسة عامة بشأن تنظيم أوضاع العاملني الفلسطينيني يف املستعمرات .فقد
ركزت يف محور "قطاع التنمية االقتصادية والتشغيل"  -وهو املحور املسؤول عن تشجيع املشاريع الوطنية ملحاربة
العمل يف املستعمرات بغرض حاميتهم من االستغالل اإلرسائييل  -عىل تدخالت سياساتية ،مثل :االستثامر يف املشاريع
الصغرية للشباب ،وتطوير البيئة الترشيعية لتشغيل الشباب ،وتطوير املنظومة البيئية واملؤسساتية الخاصة بقطاع
العمل ،وتشجيع االقتصاد األخرض واملستدام ،وتشجيع الزراعة واملبادرات الريادية ،وتأهيل النساء والشباب لتقديم
مبادرات اقتصادية(.((3
 35قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات ،املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني ،2010/4/26 ،شوهد
يف  ،2020/4/19يفhttps://bit.ly/3cq1L2Y :
 36السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية ،خطة التنمية الوطنية  :2013-2011إقامة الدولة وبناء املستقبل (نيسان /أبريل
 ،)2011ص  ،53شوهد يف  ،2020/4/6يفhttps://bit.ly/2X8WBUS :
 37دولة فلسطني ،خطة التنمية الوطنية  23 ،2016-2014شباط /فرباير  ،2014ص  ،25-22شوهد يف  ،2020/4/6يفhttps://bit.ly/34fmljP :
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نب "أجندة السياسات الوطنية  ،"2022-2017وعنوانها "املواطن ً
أول" ،يف أولوياتها أو سياساتها الوطنية ،سياس ًة
ومل تت َ
عامة بشأن تنظيم أوضاع العاملني الفلسطينيني يف املستعمرات بغرض حاميتهم من االستغالل اإلرسائييل .فقد ركزت
الخطة يف املحور الثالث بعنوان "التنمية املستدامة" يف سياستها الخاصة بعنوان "تحقيق االستقالل االقتصادي" عىل
مجموعة من التدخالت السياساتية ،مثل :تصميم وتنفيذ مشاريع إنتاجية لتعزيز الصناعة والزراعة والسياحة ،ودعم
مشاريع ريادة األعامل وتكنولوجيا املعلومات واألمن السيرباين للشباب والنساء(.((3
نب الحكومة الفلسطينية أي سياسة عامة تجاه العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" ،نظ ًرا
إضافة إىل ذلك ،مل تت َ
إىل أنها تع ّدهم خارج األطر القانونية والتنظيمية التي وضعتها من أجل تنظيم عمل الفلسطينيني خارج األرض
اض إرسائيلية ،ويخضعون لقانون العمل اإلرسائييلً .
علم أن أكرث
املحتلة عام  ،1967عىل اعتبار أنهم يعملون يف أر ٍ
من ثلثي العاملني الفلسطينيني بأجر يف إرسائيل واملستعمرات يعملون يف "إرسائيل" ،بينام يعمل الثلث األخري
يف املستعمرات اإلرسائيلية.
ومنذ عام  ،2011نجد أن بند النفقات التطويرية يف موازنة الحكومة الفلسطينية ،وتحدي ًدا البند الخاص بالقطاع
االقتصادي املسؤول عن تب ّني خطط وسياسات وبرامج ومشاريع ملكافحة العمل يف املستعمرات ،يفيد أن الحكومات
الفلسطينية مل تولِ اهتام ًما حقيق ًيا لتعزيز موارده؛ إذ إن النفقات التطويرية لهذا البند ،وإن ارتفعت من  3.8ماليني
دوالر أمرييك عام ( 2011قرابة  15يف املئة من مجموع النفقات التطويرية العامة لعام  )2011إىل  11.6مليون دوالر
أمرييك عام ( 2018قرابة  13يف املئة من مجموع النفقات التطويرية العامة لعام  ،)2018فإن توزيع النفقات ُي ّبي أن
القطاع املسؤول عن التشغيل يأيت يف املرتبة الرابعة ضمن أولويات الحكومة القطاعية ،بعد قطاعات الحكم والتنمية
االجتامعية والبنية التحتية(.((3

ثالثًا :ما السياسة املقرتحة؟
تتضمن السياسة املقرتحة مستويني:
 .1املستوى اإلقليمي والدويل

يتمثل يف اللجوء إىل القانون الدويل ضمن اعتبا ٍر يضمن للحكومة الفلسطينية تعزيز املساعي القانونية لحامية
حقوق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات .فمنذ توقيعها إعالن املبادئ بشأن ترتيبات الحكم
الذايت املؤقت مع الحكومة اإلرسائيلية يف أيلول /سبتمرب  ،1993اهتمت السلطة الفلسطينية بالقانون الدويل ،لرغبتها
يف املحافظة عىل وضعها ضمن منظومة املجتمع الدويل ،ومتاشيه مع طموحها إىل االنتقال من سلطة حكم ذايت
مؤقت إىل دولة مستقلة ذات سيادة؛ وقد ت ّوجت ذلك مبنح الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  19/67يف
 29ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012فلسطني مركز دولة غري عضو ،لها صفة املراقب يف األمم املتحدة.
 38دولة فلسطني ،أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن ً
أول ،كانون األول /ديسمرب  ،2016ص  ،37-36شوهد يف  ،2020/4/6يفhttps://bit.ly/3bYVcV9 :
 39قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2011م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2011م ،املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني ،2011/3/31 ،شوهد يف
 ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/2GX4GFW :؛ قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2018م بشأن املوازنة العامة لسنة 2018م ،املقتفي :منظومة القضاء والترشيع
يف فلسطني ،2018/3/4 ،شوهد يف  ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/3dlTqiO :

157

العدد | 2

آذار /مارس 2021

تاسايس قاروأو ريراقت

عىل الرغم من هذا االهتامم ،فإن السلطة الفلسطينية مل تستفد من القانون الدويل يف تعزيز املساعي القانونية لحامية
حقوق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات؛ نظ ًرا إىل رهن انضاممها إىل أي منظمة أو اتفاقية دولية

أو حصولها عىل قرار دويل أو تقدميها شكوى ضد االنتهاكات اإلرسائيلية باإلطار املصمم ألي مفاوضات مستقبلية

وحرصا منها عىل عدم تأثري ذلك يف مساعيها للحصول عىل "دولة فلسطينية" عىل حدود الرابع من
مع "إرسائيل"،
ً

حزيران /يونيو  .1967وحتى حينام اعتمدت السلطة الفلسطينية عىل القانون الدويل ،وال سيام اتفاقية جنيف الرابعة
بشأن حامية األشخاص املدنيني وقت الحرب ،بوصفها مرجعية قانونية تحدد العالقة بني سلطة االحتالل والسكان
األصليني لألرض املحتلة ،فإنها مل تستفد منها؛ ألنها ال تنطبق إال عىل األرض املحتلة بعد حرب حزيران /يونيو ،1967
ما يعني استثناء األرض املحتلة عام  ،1948واستثناء الفلسطينيني املوجودين يف األرض نفسها ،واستثناء الالجئني
الفلسطينيني املقيمني خارج فلسطني.
ً
استعامل
ومع ذلك ،من غري املحبذ أن ُيدير الفلسطينيون ظهورهم للقانون الدويل؛ ألن يف مقدوره  -إن استعمل

مناس ًبا  -أن يكون مبنزلة أداة فاعلة بأيديهم ،عىل أن ُيستعمل بوصفه جز ًءا من برنامج سيايس وسياسايت واضح يوظف
القانون ،وليس اسرتاتيجية قانونية تحدد السياسة ،وعىل أن يقرتن ذلك بتويل املؤسسات العمومية الفلسطينيةً ،
فضل
عن مهامت تسيري حياة الفلسطينيني اليومية يف القضايا الخدماتية واالقتصادية والتنموية واألمنية ،مهمة تعزيز
املساعي القانونية لحامية حقوق الفلسطينيني السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،من خالل توليها مسؤولية رصد
االنتهاكات اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني ومتابعتها مع املنظامت والهيئات واملحاكم اإلقليمية والدولية ،وذلك جن ًبا إىل

جنب مع عمل لجان األمم املتحدة وبعثاتها ومقرريها وهيئاتها املنشأة مبوجب القانون الدويل.

ويكن النظر هنا إىل تجربة الفلسطينيني مع الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يف  9متوز /يوليو 2004
ُ

بشأن جدار الفصل العنرصي الذي طلب من "إرسائيل" التوقف عن بنائه ،وتفكيك أجزاء منه ،وإلغاء األوامر الصادرة
بخصوص إقامته ،وتعويض املترضرين منه .وكذلك قرار مجلس األمن  2334الصادر يف  23كانون األول /ديسمرب 2016
بشأن االستيطان اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة الذي نص عىل رضورة وقف االستيطان اإلرسائييل يف الضفة
الغربية مبا فيها القدس الرشقية ،وعدم رشعية املستوطنات اإلرسائيلية الجديدة ،وإدانة التغيريات الدميوغرافية التي
تشمل توسيع املستوطنات ونقل املستوطنني اإلرسائيليني ومصادرة األرايض وهدم املنازل وترشيد املدنيني .هذان
القراران ،عىل ما فيهام من قصور ،منحا الفلسطينيني فرصة لحامية حقوقهم من االستغالل اإلرسائييل.
أما العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،ف ُيمكنهم االستفادة من القوانني واملواثيق الدولية التي
تنظم مجال العمل ،والتي تضمن لهم العمل يف رشوط عادلة و ُمرضية .كام ُيكن االستعانة باإلعالن العاملي لحقوق

اإلنسان ،مع الرتكيز عىل املادتني ( )23و( ،((4()24والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
 40تنص املادتان ( )23و( )24من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل حق كل شخص يف العمل ،ويف حرية اختيار عمله ،ويف رشوط عمل عادلة و ُمرضية،
ويف الحق يف الراحة وأوقات الفراغ ،ويف الحامية من البطالة ،من دون ِّ
أي متييز .ينظر :األمم املتحدة ،اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،1948/12/10 ،شوهد
يف  ،2020/11/25يفhttps://bit.ly/33juzYS :
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واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني وقت الحرب ،مع الرتكيز عىل املواد ( )39و( )40و(،((4()52
واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )169بشأن الشعوب األصلية والقبلية ،واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل
العنرصي واملعاقبة عليها ،مع الرتكيز عىل املادة رقم ( )2يف الفقرة (ج)( ،((4واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال
التمييز العنرصي ،مع الرتكيز عىل املادة رقم ( .((4()5فج ُّل هذه البنود يكفل حامية حقوق العاملني الفلسطينيني
بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ويدين االنتهاكات اإلرسائيلية التمييزية يف حقهم ،بوصفها انتهاكات تسلب حقهم
يف العمل ،وحقهم يف حرية اختيار العمل ،وحقهم يف رشوط عمل عادلة و ُمرضية ،تكفل السالمة والصحة والعيش
الكريم ،وحقهم يف أجر متساوٍ ،وحقهم يف مكافآت وإجازات وعطل عادلة و ُمرضية ،وحقهم يف الراحة ،وحقهم يف
تحديد ساعات العمل ،وحقهم يف محاكمة عادلة ،وحقهم يف وصول آمن إىل مكان العمل.

عىل املدى الطويلُ ،يكن الفلسطينيني املساهمة يف اقرتاح قانون لوصم نظام تصاريح العمل الذي يطبق عىل العاملني
الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،بوصفه عبودية حديثة .كام ميكن اقرتاح قانون لوصم النظام القانوين
واإلداري الذي يطبق عىل العامل الفلسطينيني ،بوصفه متيي ًزا عىل أساس قومي عنرصي .وميكن أيضً ا اقرتاح قانون
لوصم االستقطاعات من أجور العامل الفلسطينيني ،بوصفها رسقة أموال السكان األصليني ومصادر رزقهم .وميكن
ً
استغالل واتجا ًرا بالبرش.
اقرتاح قانون لوصم عمل الوسطاء والسامرسة اإلرسائيليني مع العامل الفلسطينيني ،بوصفه
بهذه الطريقة ،ميكن أن يكون القانون الدويل مبنزلة أداة فاعلة بأيدي الفلسطينيني؛ فمن جهة سيضمن حقوق
العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،ومن جهة أخرى سيتمكن هؤالء العامل من االستفادة من
القانون الدويل يف متييز "إرسائيل" ورشكاتها التي تنتهك حقوقهم من باقي رشكات العامل ،ووصمها بوصفها رشكات
تساهم يف تكريس نظام االستعامر االستيطاين العنرصي ،وكذلك سيكون يف مقدور العامل إدانة الدول واملنظامت
والرشكات واألفراد املتعاملني معها ومحاسبتهم ،بوصفهم متورطني يف دعم النظام االستعامري العنرصي.
 41تنص املواد ( )39و( )40و( )52من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني وقت الحرب ،كام تنص املادة ( )6من العهد الدويل الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية عىل تكفل املحتل بتوفري فرص عمل الئقة لألشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الحرب ،وضامن املعاملة باملثل
مع رعايا طرف النزاع ،من حيث رشوط العمل وتدابري الحامية ،وال سيام الراتب ،وساعات العمل ،وامللبس ،وتجهيزات الوقاية ،والتدريب ،والتعويض .ينظر:
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،اتفاقية جنيف الرابعة ،1949/8/12 ،شوهد يف  ،2020/11/25يفhttps://bit.ly/39cyzOM :؛
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, 16/12/1966, accessed on 26/11/2020, at: https://bit.ly/2J9NDlD
 42تنص املادة ( )20من االتفاقية رقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة عىل حق السكان األصليني يف الحصول عىل فرص متساوية
يف العمل والحصول عىل أجر متسا ٍو وعدم إخضاعهم لنظم التشغيل القرسي ،وتنص املادة ( )2الفقرة (ج) من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي
واملعاقبة عليها عىل أنه تنطبق "عبارة جرمية الفصل العنرصي" يف حال اتخاذ أي تدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،يقصد بها منع فئة أو فئات من عدة حقوق،
مبا يف ذلك الحق يف العمل .ينظر :منظمة العمل الدولية ،االتفاقية  :169اتفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة ،1989 ،شوهد يف
 ،2020/11/26يفhttps://bit.ly/33isQTS :؛
United Nations, General Assembly, International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1974,
accessed on 25/11/2020, at: https://bit.ly/2UYoInk
 43تنص املادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي عىل تعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة
أشكاله ،وبضامن حق كل إنسان ،من دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني ،والحصول عىل حقوق عدة ،مبا فيها الحق يف العمل وحرية
الحركة .ينظر :املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،كانون األول /ديسمرب ،1965
شوهد يف  ،2020/11/25يفhttps://bit.ly/37bYnI2 :
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تاسايس قاروأو ريراقت

 .2املستوى املحيل

ميكن دعم حق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،محل ًيا بتأسيس نقابة عاملية فلسطينية
مستقلة ،تحمي حقوقهم وتساهم يف دمجهم ضمن نضال سيايس يدعو إىل التحرر من االستعامر ،مع االستفادة من
التجارب النقابية النضالية ضد االستعامر .ففي جنوب أفريقيا ،أ ّدت النقابات العاملية دو ًرا ً
مهم يف النضال ضد نظام
التمييز العنرصي؛ إذ مل ِ
تكتف بالنضال الضيق املرتبط بالحقوق النقابية ،بل ساهمت أيضً ا يف النضال السيايس للحركة
الوطنية من أجل التحرر .فأولئك العامل مل يكونوا متقبلني سلبيني لألشكال العنرصية والقرسية للسيطرة عىل العمل،
بل ق ّدموا مناذج فريدة ضمن نقابة العاملني للصمود ضد هياكل العمل القمعية(.((4
ويف فلسطني ،تُناضل النقابات العاملية بطرق عدة ضد االستعامر اإلرسائييل ونظام التمييز العنرصي ،منذ بداية
املرشوع االستعامري يف فلسطني .وقد انتقلت هذه النقابات عام  2011إىل النضال ذي الصبغة العاملية من أجل
تعزيز املساعي القانونية لحامية حقوق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات ،وإدانة االنتهاكات
اإلرسائيلية يف حقهم ،مع تأسيسها "االئتالف النقايب الفلسطيني ملقاطعة إرسائيل" ،بوصفه أكرب تحالف نقايب فلسطيني
ميثل الحركة النقابية العاملية واملهنية .ومنذ ذلك الحني ،بدأت النقابات العاملية الفلسطينية يف دعوة النقابات
العاملية العاملية من أجل مقاطعة "إرسائيل" ورشكاتها واتحادها العام الرئيس لنقابات العامل (الهستدروت) ،بوصفه
ً
رئيسا يف االنتهاكات ضد العامل الفلسطينيني(.((4
مساهم ً
ال ّ
شك يف أن غياب جسم متثييل فلسطيني للعامل الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات ،يتوىل حامية حقوقهم
ومصالحهم ويحارب ضد مظاهر استغاللهم ،أم ٌر بالغ األهمية .ونتيجة لذلك ،فإن معظم العامل الفلسطينيني ال
يعرفون أبسط حقوقهم التي تضمن عملهم برشوط عادلة و ُمرضية تكفل سالمتهم وصحتهم ،من دون مامرسة أي
انتهاك أو متييز أو استغالل أو اضطهاد يف حقهم .وقد أشار العديد من العامل إىل عدم وجود وعي ٍ
كاف للمطالبة
بحقوقهم( .((4إن االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني( ((4يستنزف ّ
جل وقته يف متابعة استصدار تصاريح للعاملني
الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمراتً ،
بدل من تنظيم املساعي القانونية لحامية حقوقهم ومتابعة تعزيزها ووقف
االنتهاكات االستعامرية والتمييزية يف حقهم ،عىل الرغم من أن اتفاقية باريس ،وف ًقا للامدة ( ،)37تضمن لهم الحق
يف تنظيم وحامية حقوق العامل الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمراتُ .يضاف إىل ذلك أن االتحاد العام لنقابات
عامل فلسطني مل يدعم عىل نح ٍو ٍ
كاف ضامن حقوق العاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات عند بدء النقاش
يف فلسطني عام  2019من أجل إقرار قانون الضامن االجتامعي الفلسطيني؛ إذ اكتفى االتحاد بطرح مسألة تحويل
44 Timothy Sizwe Phakathi, "Worker Agency in Colonial, Apartheid and Post-apartheid Gold Mining Workplace Regimes," Review
of African Political Economy, vol. 39, no. 132 (2012).
" 45بيان صحفي مبناسبة األول من أيار ،عقد املؤمتر النقايب الفلسطيني األول ملقاطعة إرسائيل وتشكيل االئتالف النقايب الفلسطيني ملقاطعة إرسائيل"،
الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل ،2011/5/2 ،شوهد يف  ،2020/4/11يفhttps://bit.ly/3b6Ydmk :
 46منظمة العمل الدولية ،مكتب العمل الدويل ،وضع عامل األرايض العربية املحتلة ،2019 ،ص .29 ،24 ،5
 47منظمة عاملية دميقراطية تعمل من أجل الدفاع عن حقوق العامل الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،كام تعمل عىل تعزيز واقع النضال
الوطني إلنهاء االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية املستقلة .وميثل اتحاد النقابات قطاعات عمل مختلفة ،مثل :النسيج ،واملواصالت ،والبناء ،والزراعة
والصناعات الغذائية ،والسياحة ،والخدمات العامة ،والهيئات املحلية ،والبرتوكيامويات ،واملصارف والبنوك ورشكات التأمني ،واالتصاالت ،والخدمات الصحية.
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"إرسائيل" اشرتاكات الضامن االجتامعي التي جمعتها من العاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات منذ عام
 ،1970التي تبلغ نحو  30مليار شيكل إرسائييل ( 8.3مليارات دوالر أمرييك) ،إىل خزينة السلطة الفلسطينية(.((4
عىل نحو جوهري ،يضمن إنشاء نقابة مستقلة للعاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات حق العاملني يف
النضال من أجل حقوقهم السياسية والنقابية؛ وهذا يعني ا ُملساهمة يف النضال من أجل تحرير العامل الفلسطيني
من قبضة نظام التمييز العنرصي اإلرسائييل .وميكن أن تطور هذه النقابة خطا ًبا فلسطين ًيا يتعامل مع جميع العاملني
الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات القادمني من الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض املحتلة عام  1948عىل
نح ٍو متساوٍ .وميكنها كذلك أن تنضم إىل "االئتالف النقايب الفلسطيني ملقاطعة إرسائيل" ،وبدء حملة دولية ضمن
أطر القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين واملنظامت اإلقليمية والدولية العاملة يف مجال العمل ،مبا يتامىش مع
أحكام القانون الدويل لحامية حقوق العاملني الفلسطينيني وإدانة "إرسائيل" ورشكاتها ونقابتها للعاملني ،استنا ًدا
إىل األهداف األربعة الواردة يف اإلعالن الخاص بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل( ،((4واملادة رقم ( )2من
االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنرصي واملعاقبة عليها( ،((5واملادة رقم ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي( ،((5واملادة رقم ( )20من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )169بشأن
الشعوب األصلية والقبلية(.((5

خامتة
ُيعاين العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات جمل ًة من التحديات ،مبا فيها غياب سياسة عامة
فلسطينية تحمي حقوقهم من االستغالل االستعامري اإلرسائييل .وما يعزز تنامي هذه التحديات أن املؤسسات
خاصا بطرح خطط وسياسات وبرامج ومشاريع تدعم إقامة
العامة الفلسطينية تُويل الكيانية الفلسطينية اهتام ًما ً
"الدولة الفلسطينية" وتجسيد السيادة عىل حدود الرابع من حزيران /يونيو  .1967ومع أهمية ذلك ،فإنه ال مفر من
االهتامم أيضً ا بأن تكون مهمة املؤسسات العامة التنفيذية ،يف سياق عملها إلنهاء االستعامر ونظام التمييز العنرصي
اإلرسائييل ،منع استغالل العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات.
 48سجود عايص" ،اتحاد نقابات العامل يف فلسطني يعلن موقفه من قانون الضامن االجتامعي" ،الحدث ،2018/10/14 ،شوهد يف  ،2020/4/11يف:
https://bit.ly/2Rtj9Ms
 49يؤكد اإلعالن عىل رضورة وجوب ضامن حرية تكوين الجمعيات ،والحق يف تكوين النقابات وإجراء املفاوضة الجامعية ،واألجر املتساوي والقضاء عىل
التمييز يف العمل بأشكاله كافة .ينظر :منظمة العمل الدولية ،إعالن منظمة العمل الدولية بشـأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ومتابعته ،مؤمتر
العمل الدويل ،الدورة ( 86جنيف :مكتب العمل الدويل ،)1998 ،شوهد يف  ،2020/11/25يفhttps://bit.ly/37emExs :
 50تنطبق "عبارة جرمية الفصل العنرصي" يف حال اتخاذ أي تدابري ،ترشيعية وغري ترشيعية ،يقصد بها منع فئة أو فئات من عدة حقوق ،مبا يف ذلك الحق
يف تشكيل نقابات معرتف بها .ينظر:
United Nations, General Assembly, International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid.
 51تضمن املادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي حق جميع العاملني من تكوين نقابات واالنتامء إليها .ينظر:
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.
 52تضمن املادة ( )20من االتفاقية رقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة حق السكان األصليني يف مامرسة حقوقهم النقابية وحرية
مامرسة جميع األنشطة النقابية املرشوعة ،والحق يف عقد اتفاقات جامعية مع أصحاب العمل أو منظامت أصحاب العمل .ينظر :منظمة العمل الدولية،
االتفاقية  :169اتفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة.
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منذ عام  ،1968ومع بدء تدفق العاملة الفلسطينية إىل "إرسائيل" واملستعمراتُ ،يعاين العامل الفلسطينيون غياب
جسم رسمي يضمن لهم حامية حقوقهم وإدانة املستعمِر اإلرسائييل عىل انتهاكاته ضدهم يف رصاعهم من أجل
نتاجا التفاقيات أوسلو ،مأز ًقا لعملية ضامن حقوق
البقاء عىل قيد الحياة ،وكان تأسيس السلطة الفلسطينية ،بوصفها ً
الفلسطينيني وحاميتها ،مبن فيهم العاملون الفلسطينيون بأجر يف "إرسائيل" واملستعمرات.
ملحا اآلن ،يف ضوء التحديات املاثلة أمام الفلسطينيني يف سياق نضالهم من أجل إنهاء االستعامر
بناء عليه ،بدا ًّ
اإلرسائييل ونظام التمييز العنرصي ،إعادة النظر يف الدور املنوط مبؤسساتهم العامة ،عىل أن تُحدد مهمتها بصياغة
سياسات عامة تحمي حقوق الفلسطينيني وتنفيذها ،إىل جانب خدمة حياتهم اليومية وتسيريها .ويف هذا السياق
تحدي ًدا ،يتعني إيالء اهتامم بتحديد االنتهاكات اإلرسائيلية ضد الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتامعية للعاملني
للفلسطينيني ،ثم االستفادة من القوانني واملواثيق والقرارات الدولية التي تضمن للفلسطينيني العمل يف رشوط عادلة
ً
وصول إىل املساهمة يف اقرتاح قوانني دولية جديدة تحمي حقوق العاملني الفلسطينيني بأجر يف "إرسائيل"
و ُمرضية،
واملستعمرات وتجرم االنتهاكات اإلرسائيلية يف حقهم.
و ُيقرتح أيضً ا دعم تأسيس نقابة عاملية مستقلة تضمن حقوق العاملني الفلسطينينيُ ،مستفيدة من تجارب نقابية
نضالية ضد االستعامر ،عىل أن تعمل هذه النقابة عىل تطوير خطاب فلسطيني يتعامل مع جميع العاملني الفلسطينيني
يف "إرسائيل" واملستعمرات ،القادمني من الضفة الغربية وقطاع غزة واألرض املحتلة عام  .1948وال ُبد لهذه النقابة
كذلك من املساهمة يف ضم العاملني الفلسطينيني يف "إرسائيل" واملستعمرات إىل "االئتالف النقايب الفلسطيني
ملقاطعة إرسائيل" .وبدء حملة دولية تتامىش مع أحكام القانون الدويل ملقاطعة إرسائيل ورشكاتها ونقابتها للعاملني،
استنا ًدا إىل القوانني واملواثيق والقرارات الدولية التي تحمي حقوقهم وتجرم "إرسائيل" ،بوصفها استعام ًرا استيطان ًيا
ونظام متيي ٍز عنرصي.
أمام الفلسطينيني اليوم يف ظل التحديات املاثلة فرصة مهمة لالستفادة من املؤسسات العامة القامئة يف إطار العمل
عىل إنهاء االستعامر اإلرسائييل .و ُيفرتض أن تؤ ّمن الحلول املقرتحة قاعد ًة أفضل لحامية حقوق العاملني الفلسطينيني
والح ّد من االستغالل االستعامري الذي يتعرضون له.
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املراجع
العربية

"اتفاقية باريس االقتصادية  ."1994/4/29وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا" .يفhttp://bit.ly/3n8pTwh :
"اإلحـصـاء الفـلسـطـيـنـي يعلن النتائج األساسية :مسح القوى العاملة ،دورة الربع الرابع 2012
(ترشين أول-كانون أول .")2012 ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2013/2/21 .يفhttps://bit.ly/3bA6wXi :
"اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الرابع ( 2014دورة ترشين أول–كانون أول
 .")2014الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2015/2/12 .يفhttps://bit.ly/2WTEq5r :
"اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية ملسح القوى العاملة للربع الثاين ( 2016دورة نيسان–حزيران .")2016
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .2016/8/8 .يفhttps://bit.ly/2w5qI4s :
األمم املتحدة .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .1948/12/10 .يفhttps://bit.ly/33juzYS :
األمم املتحدة .مجلس األمن .القرار  .2016/12/23 .)2016( 2334يفhttps://bit.ly/3dq0ISp :
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  .1999رام الله .2000 :يف:
https://bit.ly/2RV9deS
_______ .مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  .2005رام الله .2006 :يفhttps://bit.ly/2wZcsuy :
_______ .السلوك الخطر للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل .رام الله .2010 :يفhttps://bit.ly/2VJ0EoC :
_______ .النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن  .2017رام الله .2018 :يفhttps://bit.ly/38CZjaj :
_______ .مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  .2018رام الله .2019 :يفhttps://bit.ly/33UmuJv :
_______ .مسح القوى العاملة :دورة (ترشين أول-كانون أول ،)2018 ،الربع الرابع  .2018رام الله .2019 :يف:
https://bit.ly/2xTrEcs
_______ .الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة .2018-2004 ،رام الله .2019 :يفhttps://bit.ly/353pdB4 :
_______ .مسح القوى العاملة الفلسطينية :التقرير السنوي  .2019رام الله .2020 :يفhttps://bit.ly/3lxG59R :
دولة فلسطني .خطة التنمية الوطنية  23 .2016-2014شباط /فرباير  .2014يفhttps://bit.ly/34fmljP :
_______ .أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن ً
أول .كانون األول /ديسمرب  .2016يف:
https://bit.ly/3bYVcV9
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السلطة الوطنية الفلسطينية ،وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية .خطة التنمية الوطنية  :2013-2011إقامة الدولة
وبناء املستقبل .نيسان /أبريل  .2011يفhttps://bit.ly/2X8WBUS :
فرسخ ،ليىل .العمل الفلسطيني يف إرسائيل  :1997-1967مراجعة .رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني.1998 ،
قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات املستوطنات .املقتفي :منظومة القضاء والترشيع
يف فلسطني .2010/4/26 .يفhttps://bit.ly/3cq1L2Y :
قرار بقانون رقم ( )4لسنة 2018م بشأن املوازنة العامة لسنة 2018م .املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف
فلسطني .2018/3/4 .يفhttps://bit.ly/3dlTqiO :
قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2011م بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2011م .املقتفي :منظومة القضاء والترشيع
يف فلسطني .2011/3/31 .يفhttps://bit.ly/2GX4GFW :
اللجنة الدولية للصليب األحمر .اتفاقية جنيف الرابعة .1949/8/12 .يفhttps://bit.ly/39cyzOM :
مركز ماكرو لالقتصاد السيايس .ظروف عمل العاملني باألجر من الفلسطينيني يف إرسائيل .تل أبيب .2017 :يف:
https://bit.ly/3dNC8Le
املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان .االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي.
كانون األول /ديسمرب  .1965يفhttps://bit.ly/37bYnI2 :
منظمة العمل الدولية .االتفاقية  :169اتفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة .1989 .يف:
https://bit.ly/33isQTS
_______ .االتفاقية  :34اتفاقية بشأن مكاتب التوظيف مبقابل .1991 .يفhttps://bit.ly/34bMvnr :
_______ .إعالن منظمة العمل الدولية بشـأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ومتابعته .مؤمتر العمل الدويل.
الدورة  .86جنيف .1998 :يفhttps://bit.ly/37emExs :
منظمة العمل الدولية .مكتب العمل الدويل .وضع عامل األرايض العربية املحتلة .مؤمتر العمل الدويل .الدورة .97
تقرير املدير العام (ملحق) .جنيف .2008 :يفhttps://bit.ly/39weTlz :
_______ .وضع عامل األرايض العربية املحتلة .مؤمتر العمل الدويل .الدورة  .100تقرير املدير العام (ملحق).
جنيف .2011 :يفhttps://bit.ly/3bGw1GE :
_______ .وضع عامل األرايض العربية املحتلة .مؤمتر العمل الدويل .الدورة  .101تقرير املدير العام (ملحق).
جنيف .2012 :يفhttps://bit.ly/2yqMvEw :
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.) تقرير املدير العام (ملحق.102  الدورة. مؤمتر العمل الدويل. وضع عامل األرايض العربية املحتلة._______
https://bit.ly/2UWYEIO : يف.2013 :جنيف
.) تقرير املدير العام (ملحق.107  الدورة. مؤمتر العمل الدويل. وضع عامل األرايض العربية املحتلة._______
https://bit.ly/39LCpec : يف.2018 :جنيف
.) تقرير املدير العام (ملحق.108  الدورة. مؤمتر العمل الدويل. وضع عامل األرايض العربية املحتلة._______
https://bit.ly/2WYhvpx : يف.2019 :جنيف
األجنبية

"Illegal Trade in Work Permits for Palestinian Workers in Israel." Bank of Israel. 25/9/2020. at:
https://bit.ly/2Xf7S5Q
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 16/12/1966. at: https://bit.ly/2J9NDlD
"Palestinian Economy Struggles as Coronavirus Inflicts Losses." The World Bank. 1/6/2020. at:
https://bit.ly/3lCa4xj
Phakathi, Timothy Sizwe. "Worker Agency in Colonial, Apartheid and Post-apartheid Gold
Mining Workplace Regimes." Review of African Political Economy. vol. 39, no. 132 (2012).
Sayigh, Yusif A. "The Palestinian Economy under Occupation Dependency and Pauperization."
Journal of Palestine Studies. vol. 15, no. 4 (Summer 1986).
United Nations. General Assembly. International Convention on the Suppression and Punishment
of the Crime of Apartheid. 1974. at: https://bit.ly/2UYoInk
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صـدر حديـثـًا
املؤلف :أحمد سعدي
ترجمة :الحارث محمد النبهان

الرقابة الشاملة

نشأة السياسات اإلرسائيلية يف إدارة السكان ومراقبتهم
والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيني
صدر عن سلسلة "ترجامن" يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات كتاب الرقابة الشاملة :نشأة
السياسات اإلرسائيلية يف إدارة السكان ومراقبتهم
والسيطرة السياسية تجاه الفلسطينيني ،وهو ترجمة
الحارث محمد النبهان العربية لكتاب أحمد السعدي
باإلنكليزية Thorough surveillance: The genesis
of Israeli policies of population management,
surveillance and political control towards
 .the Palestinianهذا الكتاب نتاج أعوام طويلة
من البحث واإلعداد والحصول عىل مواد أرشيفية مل
تنرش ،ومحاولة جادة لوصف املؤسسات والطرائق
التي استعملتها إرسائيل لحكم الفلسطينيني منذ
عام  1948حتى نهاية الحكم العسكري (.)1966
وميكن تصنيفه وثيق ًة تؤرخ لحياة الفلسطينيني
الذين بقوا يف أراضيهم ومدنهم وقراهم بعد قيام
إرسائيل ،وتصف معاناتهم وحياتهم يف تلك الحقبة
الحاسمة من تاريخهم.

*Abdou Moussa

|

عبده موىس

)19-مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد
 التداعيات والسياسات:يف مرص
The COVID-19 Pandemic in Egypt: Repercussions and
Policies
 ويقف عىل،)19-يعرض هذا التقرير استجابة الحكومة املرصية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد
 و ُيربز التداعيات االقتصادية والسياسية،أطرت هذه االستجابة وما اتُّخذ من سياسات
ّ املحددات التي
أيضا املسارات التي أعلنتها
عمن
ً  ويعرض التقرير.تحمل آثارها
ّ
ّ  مع مناقشة السؤال،واالجتامعية للجائحة
 و ُيظهر. واملداخل املطروحة للتعايف من آثارها يف املديني القريب واملتوسط،الحكومة للخروج من األزمة
 بل جاءت لتفاقم أزمات هي بطبيعتها،أن الجائحة مل تغري يف األوضاع املأزومة اقتصاد ًيا وسياس ًيا يف مرص
 وقد أبرزت الجائحة وما صحبها من إجراءات احرتازية األثر السلبي للتوجهات.هيكلية ومرتاكمة عرب الزمن
،النيوليربالية التي تبنّتها الدولة عرب العقود املاضية؛ إذ مل تخل سياسات املواجهة من االنحياز االجتامعي
 وأثبتت أن رهن عالقات املجتمع.وتسببت يف تعريض الفئات الفقرية واألشد هشاشة آلثار معيشية وخيمة
ً
فضل عن إضعافه كفاءة
،يحد من قدرات املواجهة االجتامعية لألزمات
والدولة باعتبارات األمن السيايس
ّ
 بدا عامل الدميوغرافيا ذا أثر، ورغم ترهل إجراءات التباعد االجتامعي وضعف إدارة الوضع الوبايئ.الحكم
بعضا من التناقض بني محدودية االستجابة التي
شاب يف كتلته الكربى؛ وهو ما يفرس
إيجايب؛ فاملجتمع
ً
ٌّ
.أبدتها الحكومة وما تعكسه األرقام من انخفاض معامالت اإلصابة والوفاة نسبةً إىل عدد السكان
، تداعيات الجائحة، السلطوية، الحكومة املرصية،)19- فريوس كورونا املستجد (كوفيد:كلامت مفتاحية

. الدميوغرافيا، السياسات النيوليربالية، الفقر،سياسات الطوارئ

This report investigates the Egyptian government's response to the Covid-19 pandemic, highlighting
the economic and socio-political repercussions of this pandemic, and discusses who bore the brunt
of the pandemic's impact. It also presents the government's various crisis management strategies, as
well as the approaches proposed to recover in the short- and medium-term. The report demonstrates
that the pandemic did not mark the beginning of an economic and political crisis in Egypt, but rather
exacerbated long-existing structural crises. The pandemic and its accompanying precautionary
measures have highlighted the negative impact of neoliberal approaches the state has adopted in
the past decades. Neoliberal policies were not without social bias and exposed the poor and most
vulnerable groups to disastrous living conditions. The pandemic has proven that state and societal
dependence on political security considerations limits crisis management capacities, in addition
to weakening governance. Despite the extreme inadequacy of social distancing measures and
epidemiological mismanagement, Egypt's relatively young population seems to have reduced the
impact of the pandemic, which may explain the contradiction between the government's limited
response and low incidence and death rates.
Keywords: Covid-19, Egyptian Government, Authoritarianism, Pandemic Repercussions, Emergency
Policies, Poverty, Neoliberal Policies, Demography.
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مقدمة
بالتوازي مع عودة موجة ثانية من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-ثار ٌ
جدل حا ّد مجد ًدا بني الحكومة
وقطاع من املعارضة والعاملني يف الخدمات الصحية ،حول الوضع الوبايئ يف مرص .وانتقل الجدل إىل مستوى دويل،
ليضم منظمة الصحة العاملية ذاتها التي شكك مسؤولوها يف شفافية وزارة الصحة املرصية زاعمني أنها تنتهج
اسرتاتيجية ال تظهر حقيقة الوضع الوبايئ يف البالد((( .وأشارت الحكومة من جانبها يف بياناتها الرسمية إىل أنّ عدد
املصابني بفريوس كورونا ّ
تخطى حاجز مئة ومثانني ألف شخص يف نهاية شباط /فرباير  .2021وهو رقم تراه منظامت
متخصصة محلية ودولية منخفضً ا نسب ًيا بالنسبة إىل عدد السكان((( .وتردد الحكومة أن اإلصابات القليلة قد أثبتت
خطأ التوقعات ،التي ثارت منذ أن وصلت الجائحة إىل البالد ،بأن تكون مرص إحدى أكرث البؤر الصعبة عىل املستوى
اإلقليمي ،يف حني أن الجدل قائم بسبب ارتفاع الوفيات بني املصابني إىل مستوى تخطى سبعة آالف حالة من بني
هذه اإلصابات املعلنة ،أي بنسبة  6يف املئة ،وهي النسبة األعىل بني دول املنطقة(((.
ويف ضوء ما يبينه منحنى اإلصابات من ذروة جديدة للجائحة ،قد تكون أشد وطأة من سابقتها ،فإن املخاوف تتجدد
بسبب تدهور الوضع الوبايئ ،خاصة أن عوامل الاليقني تحيط بجوانبه؛ وهي حالة يبني هذا التقرير أنها مل تحصل
بسبب ما اتُّخذ يف بلدان العامل من إجراءات اإلغالق للح ّد من انتشار الفريوس ،بل إنها يف الحالة املرصية قد تلونت
بعوامل سياسية واقتصادية ،يلخصها عامالن :عامل االنحياز االجتامعي يف صنع السياسات العامة القائم بسبب
النموذج النيوليربايل املفروض يف مرص ،وعامل استمرار األزمة السياسية التي تكتنف نظام الحكم منذ عام .2013
ولفحص أثر هذين العاملني ،يسعى التقرير إىل دراسة استجابة الحكومة وما اتُخذ من سياسات يف مواجهة جائحة
كورونا ،وفق املرصود منذ بدء الجائحة وحتى شباط /فرباير  ،2021مبي ًنا املحددات التي ّأطرت هذه االستجابة.
ً
وصول
ويحاول أيضً ا بيان خصائص االستجابة الحكومية وبالخصوص تداعياتها االقتصادية والسياسية  -االجتامعية،
إىل مناقشة السؤال ع ّمن تح ّمل آثار الجائحة .ويتطرق إىل املسارات املعلنة للخروج من األزمة ،مع بيان املداخل
املطروحة للتعايف من آثارها يف املديني القريب واملتوسط.
 1ر ّكز نقد املنظمة عىل أن اإلصابات مبرض جائحة كورونا املستجد (كوفيد ،)19-التي تسجلها وزارة الصحة املرصية ،ال تعكس حقيقة حجم تفشيه
يف البالد .وأن مثة تعمدًا لتبني اسرتاتيجيات الختبار  PCRغايتها إخفاء حقيقة الوضع الوبايئ ،برتكيزها فحسب عىل "مجموعة فرعية من املواطنني خاصة
املصابني بأمراض معقدة ويف حالة حرجة" .أما املصابون بأعراض خفيفة أو متوسطة يف مرص وهم الكرثة الغالبة ،فال يجرون اختبارات  ،PCRوال يدرجون
يف اإلحصاءات .يدفع هذا املنظمة إىل اعتامد مؤرشات أخرى تشمل عدد حاالت الوفاة وقدرات املستشفيات واألشخاص داخل غرف العناية املركزة ،لتقييم
كفاءة االستجابة للتصدي للجائحة .ينظر:
"Who Official Doubts Egypt's Statistics for Coronavirus Infections," Egypt Independent, 9/12/2020, accessed on 22/2/2021, at:
http://bit.ly/3kevhOo
 2بحسب ترصيح للمتحدث باسم وزارة الصحة ،فإن "إجاميل العدد الذي تم تسجيله يف مرص بفريوس كورونا املستجد حتى األحد ( 28شباط /فرباير)،
هو  182424حالة من ضمنهم  140892حالة تم شفاؤها ،و 10688حالة وفاة" .ينظر" :مرص تسجل  595إصابة جديدة بفريوس كورونا و 49وفاة" ،رويرتز،
 ،2021/3/1شوهد يف  ،2021/3/1يف .https://reut.rs/2OITVv6 :وهي أرقام تثري السؤال عن أسباب انخفاض عدد اإلصابات يف مرص بالنسبة إىل حجم
السكان البالغ  103ماليني نسمة ،وذلك مقارنة برتكيا ً
مثل التي ناهز سكانها  85مليونًا ،وبلغ عدد اإلصابات فيها يف التاريخ نفسه مليونني و 723ألف حالة
بوفيات جاوزت  28ألف حالة ،وإيران التي ناهز سكانها أيضً ا  85مليونًا بلغت اإلصابات فيها مليونًا و 648ألف حالة مع وفيات تخطت  60ألف حالة .ينظر:
"Reported Cases and Deaths by Country or Territory," Worldometer, 28/2/2021, accessed on 28/2/2021, at: https://bit.ly/3l0hPy9
 3يرتبط هذا األمر بقلة عدد الفحوصات من جهة ،وبتوافر الرعاية الصحية ألسباب بعضها هيكيل من جهة أخرى ،وسيتضح ذلك يف مواضع أخرى من
هذا التقرير.
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أولً  :سياسات االستجابة للجائحة
مع وصول جائحة كورونا ،غلب الرتدد العديد من تحركات الحكومة إزاء املطلوب فعله .وبالرغم من أنه حال ال
تختلف فيه مرص عن عديد بلدان العامل ،كام ال تتفرد فيه بإجراءات تختلف ّ
عم تويص به منظمة الصحة العاملية
الدول جمي ًعا ،فإن الحكومة ،عند رشوعها يف فرض إجراءات احرتازية عىل أكرث من مستوى ،قد عمدت إىل معالجة
آثار األزمة عىل نح ٍو ال يسعف القطاع األوسع من بني املترضرين منها ،كام أنها قاربت عالقاتها بالفئات األكرث ً
اتصال
مبواجهة الجائحة من باب األمن السيايس التقليدي ،الذي تس َّيد عالقات املجتمع والدولة .نبني يف هذا القسم كيف
ُطبقت ،منذ آذار /مارس  ،2020حزمتان من القرارات العاجلة ،أصدرتهام رئاسة الحكومة والوزارات املعنية :شملت
األوىل قرارات تتعلق بالطوارئ الصحية ،تعمم إجراءات للوقاية من العدوى وتفرض التباعد االجتامعي ،وتضمنت
الثانية إجراءات لإلنعاش االقتصادي ،استهدفت القطاعات االقتصادية املختلفة .وأضفنا مجموعة ثالثة متثلت يف تلك
السياسات األمنية املدفوعة بغايات سياسية ،والتي تؤثر اجتامع ًيا يف قدرات املجتمع عىل مواجهة األزمة.
 .1االستجابة الصحية :إجراءات الطوارئ وما يعرتض تطبيقها من معوقات هيكلية

عىل إثر اإلعالن عن أول حالة لإلصابة يف البالد يف شباط /فرباير  ،(((2020تب ّنت وزارة الصحة والسكان املرصية جملة
من إجراءات وقائية كانت قد أوصت بها منظمة الصحة العاملية ،وأعلنت االلتزام بتنفيذها يف مؤسساتها الصحية،
ً
تعميم بخصوص بروتوكوالت العالج املحدثة ومعايري مكافحة
ويف املؤسسات العامة والخاصة .كام أصدرت الوزارة
العدوى التي تويص بها املنظمة .وأكدت الوزارة التزامها بالتنسيق مع املكتب اإلقليمي للمنظمة يف القاهرة لتبادل
املعلومات واإلحصاءات حول الوضع الوبايئ ً
أول بأول .كام سارعت الحكومة إىل إنشاء مركز إلدارة األزمات والكوارث
الصحية يتبع رئيس الوزراء مبارشة ،وجرى اإلرساع يف إصدار قانون إنشاء املجلس األعىل للصحة ،ليتوىل ،تحت
اإلرشاف املبارش لرئيس الوزراء ،إعداد اسرتاتيجية موحدة للخدمة الصحية ،تشمل جميع الجهات التي تعمل يف
املنظومة الصحية ،ووضع التنظيم املالئم لتشغيل املستشفيات الحكومية والخاصة(((.
بعد فرتة قصرية من اإلغالق شبه التام ،طرحت الحكومة يف أيار /مايو  2020خطة للتعايش مع األزمة عىل مدى
زمني أطول ،سمحت مبوجبها مبعاودة عديد النشاطات عىل نحو تدريجي ،آملة منها أن توازن متطلبات إدارة الوضع
الوبايئ واستئناف نشاطات الحياة الطبيعية .بدأت الخطة يف حزيران /يونيو  .2020واشتملت عىل ثالث مراحل لرفع
القيود .ومبوجب هذه الخطة جرى خفض ساعات حظر التجوال اللييل بد ًءا من أول متوز /يوليو  ،2020كام أعيدت
صباحا ومنتصف الليل ،ويف نهاية آب /أغسطس ،تقري ًبا ،أعيد افتتاح الساحات
املواصالت العامة للعمل بني الرابعة ً
العامة والحدائق للعموم ،بنصف سعتها ،وسمح للمطاعم بأن تستأنف نشاطها يف حدود ربع سعتها ،وتم السامح
بأداء صالة الجنازة ومراسم الزفاف التي تقام يف أماكن مفتوحة يف أيلول /سبتمرب ،بحضور  300شخص يف الحد
األقىص .كام استؤنف تصدير اإلمدادات الطبية ،بعد توقف مؤقت منذ آذار /مارس .2020
" 4فريوس كورونا :اكتشاف أول حالة ملصاب بالفريوس يف مرص والتي تعود لشخص 'أجنبي'" ،يب يب يس عريب ،2020/2/14 ،شوهد يف  ،2020/12/18يف:
https://bbc.in/3rxpvdy
 5متت عرقلة املرشوع قبل وصول الجائحة إثر خالفات داخل الحكومة .ينظر" :الحكومة :إنشاء مجلس أعىل للصحة لدعم وتعزيز القطاع" ،اليوم السابع،
 ،2020/5/5شوهد يف  ،2020/12/18يفhttps://bit.ly/2KEXQqC :
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ً
ملحوظا؛
عىل مستوى الجاهزية الصحية ،تطور الوضع يف الفرتة آذار /مارس  -كانون األول /ديسمرب  2020تطو ًرا
فقد خصصت الوزارة مع بدء انتشار الجائحة  19مستشفى للعزل ،وصلت يف نهاية عام  2020إىل  101مستشفى.
كام زاد عدد املستشفيات التي تستقبل الحاالت املصابة بكورونا من  100مستشفى إىل  363مستشفى ،وبلغت
طاقة االستقبال  34275رسي ًرا ،من ضمنها  4584رسي ًرا للرعاية املركزة ،و 2383رسي ًرا للتنفس الصناعي .وجرى توفري
خدمات املراجعة الطبية عرب الهاتف لحاالت العزل املنزيل البسيطةً ،
فضل عن توفري معلومات بهذا الخصوص عىل
املوقع اإللكرتوين الخاص بالوزارة((( .كام أعلنت الوزارة يف بدايات عام  2021عن مبادرة تحمل اسم رئيس الجمهورية
ملتابعة حاالت العزل املنزيل شعارها " 100مليون صحة" ،وخصصت  20ألف فريق طبي ليزوروا حاالت العزل
املنزيل ملصايب فريوس كورونا ،مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل البيانات الخاصة بالحاالت عىل النظام اإللكرتوين،
وأجهزة قياس نسبة األكسجني ،وأجهزة قياس درجة الحرارة ،مع اتخاذ اإلجراءات االحرتازية والوقاية للفريوس وف ًقا
لربوتوكوالت مكافحة العدوى((( .وهو رقم يبدو مبالغًا فيه ،يف ضوء املعلن من حجم اإلصابات.
ً
إجامل ،ميكن القول إنه يف بداية األزمة قد جرى تنفيذ قرارات الطوارئ الطبية وما رافقها من إجراءات احرتازية عىل نح ٍو معقول،
بدا متناس ًبا مع وضعية منظومة الصحة يف مرص ،لكن األمور تداعت ملنحى سلبي ،بسبب تعجيل الحكومة رفع حظر التجوال
وتخفيف القيود مع نهاية حزيران /يونيو ،أي يف ذروة منحنى اإلصابات .ويبني تقرير ملعهد القياسات والتقديرات الصحية IHME
يف جامعة واشنطن أن معامل االلتزام بالتباعد االجتامعي قد هبط بشدة إثر تخفيف القيود ،ما أسهم يف زيادة اإلصابات
والوفيات((( .ويف هذه الفرتة ،راهنت الحكومة عىل حمالت التوعية ودعوتها املواطنني لاللتزام بقواعد التباعد االجتامعي ووضع
الكاممات .لكنها مل تبذل يف املقابل جه ًدا حقيق ًيا يف مجال التشديد الرقايب ،فبدت إجراءات التباعد االجتامعي غري ملموسة.
قد يجد هذا الوضع بعضً ا من مربراته يف سياق اجتامعي يسوده انخفاض مستويات الوعي الصحي ،واشتداد الضغوط
املعيشية عىل الفقراء ،عىل نحو قد يدفعهم إىل إيثار الخروج للعمل رغم املخاطر ،يف أماكن تحكمها طبائع الكثافة
الدميوغرافية ،خاصة يف القاهرة الكربى وبعض الحوارض يف املحافظات ذات الكثافة السكانية ،وما ينتجه ذلك من
لكن مثة ،أيضً اً ،
ترهل يف أداء األجهزة املخولة بالرقابة الصحية؛ إذ مل تربهن
تزاحم يف املساحات العامة واملواصالتّ .
عىل قدرتها عىل فرض إجراءات التباعد يف املباين واملساحات العامة.
ويثري ضعف األداء الرقايب من جهة الحكومة الخشية مجد ًدا يف ضوء عودة منحنى اإلصابات إىل الصعود منذ ترشين
ً
هبوطا منذ متوز /يوليو ( 2020ينظر الشكل  .)1وبلوغ نسبة الوفيات إىل اإلصابات يف
األول /أكتوبر ،بعدما شهد
ترشين األول /أكتوبر مستوى هو األعىل يف منطقة الرشق األوسط ،جعل ترتيب مرص يف املركز الحادي عرش عامل ًيا،
فتعالت التحذيرات من تضاعف عدد الوفيات مع حلول الشتاء؛ وبحسب ما يشري إليه تقرير أع ّده معهد القياسات
والتقديرات الصحية ،فإنّ ضعف تطبيق إجراءات التباعد االجتامعي هو السبب األسايس يف مفاقمة نسب الوفيات(((.
 6من ترصيحات للوزيرة يف مؤمتر صحفي عقدته يف  2020/12/23بأكادميية األمرية فاطمة للتعليم الطبي املهني .ينظر :مريم الخطري" ،يف كل محافظة..
'الصحة' تكشف تفاصيل  363مستشفى مخصصة لحاالت كورونا" ،الوطن ،2020/12/26 ،شوهد يف  ،2021/1/10يفhttps://bit.ly/3v58SIx :
" 7وزيرة الصحة :انطالق مبادرة رئيس الجمهورية ملتابعة حاالت العزل املنزيل ملرىض فريوس كورونا املستجد" ،الهيئة العامة لالستعالمات،2021/1/6 ،
شوهد يف  ،2021/2/1يفhttp://bit.ly/39FTd9F :
8
"Egypt: Model Update," The Institute for Health Metrics and Evaluation, 29/10/2020, 5/12/2020, at: https://bit.ly/2OCfUUf
9
Ibid.
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ومن املؤرشات التي تظهر ذلك مؤرش تن ّقل املواطنني الذي شهد ارتفا ًعا يف الحركة رافق قرارات التخفيف من قيود
الحركة واإلغالق .وأظهرت خرائط مراقبة حركة الهواتف الذكية أنّ معدل الحركة يف ترشين األول /أكتوبر كان أقل
بنحو  10يف املئة فقط مام كان قبل الجائحة ،أي عن خط األساس املحدد بكانون الثاين /يناير  .((1(2020وقد عزا
التقرير رفع نسب الوفيات إىل ارتفاع الحركة مع انخفاض استخدام املواطنني الكاممات الواقية .وتو ّقع التقرير يف
حال استمر هذا الوضع تضاعف حجم الوفيات (املعلنة رسم ًيا) بحلول شباط /فرباير  ،2021وتخطيها حاجز 11400
وفاة (وصلت بالفعل بحسب البيان املعلن من الوزارة يف نهاية شباط /فرباير  10688وفاة) وهو الوقت الذي قد
وبي التقرير أنه كان يف اإلمكان أن ينخفض هذا العدد بنسبة 40
تصل فيه معدالت الوفاة اليومية إىل  125حالةّ .
يف املئة تقري ًبا ،إذا ما سارعت الحكومة يف تشديد رقابتها والعمل الجدي عىل فرض وضع األقنعة يف األماكن العامة،
وهو ما مل يحدث حتى نهاية شباط /فرباير .((1(2021
الشكل ()1
عودة منحنى اإلصابات بفريوس كورونا املستجد إىل الصعود

املصدر:
"COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)," Johns Hopkins University (JHU),
22/12/2020, accessed on 22/12/2020, at: https://bit.ly/3bRTIxi

يضاف إىل عامل الرتهل يف فرض إجراءات التباعد االجتامعي ما ُرصد من ضعف قدرة السلطات الصحية عىل كشف
املرض ،بسبب "انخفاض عدد اختبارات كورونا يف مرص مؤخ ًرا"؛ فمعدالت االختبار يف مرص ثابتة عند حد  32لكل مئة
ألف شخص ،وهو ما يجعل منذجة تطور الوضع الوبايئ يف مرص وتوقع تطور معدالت انتشار املرض مهمة صعبة ج ًدا،
ومحاطة بعوامل الاليقني .أملحت منظمة الصحة العاملية ،فيام سبقت اإلشارة إليه ،أن هذا النهج عمدي ،يهمل رصد
Ibid.
Ibid.
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انتشار الوباء بني مجموعات واسعة من السكان .كام تبني تقارير مختلفة تناقض وجود نسبة مرتفعة من الحاالت
املكتشفة يتم حجزها يف املستشفيات مع األرقام املعلنة ،ما يشري إىل وجود حاالت أخرى ال يتم اإلبالغ عنها(.((1
 .2االستجابة االقتصادية :موازنة املخاطر الصحية بالرضورات االقتصادية

أسفرت اإلجراءات املتعلقة بالطارئ الصحي عن فرض التباعد االجتامعي يف القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،وتوقف
العديد من النشاطات ،فقد صدر قرار يفرض حظ ًرا جزئ ًيا للتجوال ،ترافق مع وقف رحالت الطريان الخارجية من
مرص وإليها ،ووقف الدراسة النظامية يف املدارس والجامعات ،إضافة إىل غلق املقاهي والنوادي الليلية ،وغلق صاالت
الطعام يف املطاعم ومجمعات التسوق( .((1ويف مواجهة االنكامش املتوقع إثر اإلغالق ،صاغت الحكومية حزمة من
اإلجراءات االقتصادية التعويضية والتحفيزية .وكان املعلن أنّ الفئات األشد ترض ًرا ستكون أول مستفيد ،وستجد
العون والتعويض .لكن ما جرى مل يحقق ذلك .ويبني هذا الجزء من التقرير ما نزعم أنه انحياز متجذر يف السياسات
االقتصادية ،انعكس عىل تلك اإلجراءات عىل نح ٍو يجعلها تصب يف صالح فئات بعينها ،يف حني تهمل الفئة األشد
ترض ًرا من فقراء املرصيني.
تو ّقع صندوق النقد الدويل ،عىل غرار ما جرى تو ّقعه بالنسبة إىل بلدان العامل املختلفة ،أن مير االقتصاد املرصي بفرتة
انكامش جراء قرارات اإلغالق ،ومبا ينعكس عىل مصادر الدخل القومي األساسية؛ بسبب تجمد حركة السياحة ،وتباطؤ
التجارة الداخلية ،وانخفاض تحويالت العاملني يف الخارج ،وانحسار تدفقات رأس املال األجنبي ،وانخفاض الصادرات،
هذا إضافة إىل انحسار عائدات قناة السويس إىل أدىن مستوياتها( .((1ويف خضم موجة اإلغالق العاملي ،سارعت
برنامجا لإلنقاذ بلغت نسبته  1.8يف
الحكومة إىل فرض مجموعة من التدابري االقتصادية ملواجهة الوضع ،وطرحت
ً
املئة من الناتج املحيل ،أي  100مليار جنيه (نحو  6.4مليارات دوالر أمرييك ،تحت مسمى حزمة التحفيز االقتصادي).
وميكن تصنيف ما حوته االستجابة االقتصادية وف ًقا لثالث مجموعات من القرارات ،هي:
.أقرارات استهدفت تعزيز السياسة االقتصادية ،عرب تحفيز جانب العرض واإلنتاج ،وشملت تخفيضات
امليس .وأبرز مثال عليها ما خصص لقطاع السياحة ،الذي يسهم بحواىل 12
رضيبية وضامنات لإلقراض ّ
وجهت الحكومة 3
يف املئة من إجاميل الناتج املحيل ملرص ،كام يستوعب  10يف املئة من قوة العمل .فقد ّ
مليارات جنيه يف شكل قروض ميرسة منخفضة الفائدة يضمنها البنك املركزي لفائدة الرشكات العاملة يف
السياحة .وقام البنك املركزي بخفض سعر الفائدة من  10يف املئة إىل  8يف املئة عىل القروض املخصصة
للقطاع مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد .واستفاد القطاع من قرارات تخفيض أسعار الطاقة
واإلعفاء من الرضائب العقارية.
" 12ال تويص بإغالق املدارس' ..الصحة العاملية' تحذر مرص من موجة ثانية لـ'كورونا'" ،مرصاوي ،2020/10/29 ،شوهد يف  ،2020/12/3يف:
http://bit.ly/3ha7NZs
 13ينظر:
Mahmoud Mourad & Aidan Lewis, "Egypt Declares Two-week Curfew to Counter Coronavirus," Reuters, 24/3/2020, accessed on
3/10/2020, at: https://reut.rs/2Omcjd7
14 "Policy Response to COvid-19," The Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on 3/10/2020, at: https://bit.ly/3qvPW1R
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.بقرارات استهدفت تعزيز السياسة املالية والنقدية ،عرب التوسع يف سياسات القروض ملجابهة تقلب أسعار
برنامجا لرشاء األسهم بقيمة 20
الرصف واضطراب األسواق املالية .وكان من املثري أن يتم تضمني الحزمة
ً
مليار جنيه أعلنه البنك املركزي .ولتجنب تأثر االحتياطي النقدي باألزمة ،أوقف العمل برضيبة األرباح
الرأساملية .ووافق البنك املركزي عىل ضامن  100مليار جنيه لتغطية اإلقراض بسعر فائدة تفضييل للقروض
املوجهة إىل قطاعات الصناعة والزراعة واملقاوالت ،وقروض بفرتة سامح مدة عامني للرشكات العاملة يف
قطاع الطريان.
.جقرارات استهدفت تحفيز جانب االستهالك ودعم الفئات املترضرة ،حيث خصص ما قيمته  10مليارات جنيه
مرصي يف شكل تيسريات للقروض منخفضة الفائدة والتي تسدد خالل عامني ،لرشاء السلع االستهالكية.
وأعلن عن صندوق ائتامين بقيمة مليا َري جنيه لضامن القروض العقارية والقروض االستهالكية من البنوك
ورشكات التمويل االستهالكية .كام أعلن عن مبادرة لقروض بفائدة مخ ّفضة لرشاء الوحدات السكنية،
ومبادرة مثيلة الستبدال السيارات القدمية مبركبات تعمل بالغاز الطبيعي .كام جرى خفض سعر الفائدة
لإلسكان العائيل لألرس ذات الدخل املنخفض واملتوسط( .((1كام صدرت قرارات برفع املعاشات بنسبة  14يف
املئة ،وجرى تقديم دعم سلعي مضاف (التموين)ً ،
فضل عن التوسع يف برامج الدعم النقدي املبارش (أبرزها
برنامجا تكافل وكرامة)( .((1وطرحت مبادرة لدعم العاملة املؤقتة تستهدف  1.6مليون عامل مبنحة شهرية
بقيمة  500جنيه مدة  3أشهر (نحو  35دوال ًرا أمريك ًيا) .كام فرضت رضيبة تحت مسمى كورونا بنسبة 1
يف املئة تخصم من رواتب العاملني يف القطاعني العام والخاص و 0.5يف املئة تخصم من معاشات التقاعد
الحكومية ،وتخصص عوائد هذه الرضيبة للمترضرين يف الرشكات الصغرية واملتوسطة ،كأن الحكومة
اقتطعت من قطاع من العامل لتدعم قطا ًعا آخر .وخُ صصت للقطاعات كثيفة العاملة ،منها القطاع
الصناعي ،قروض قصرية األجل تصل إىل عام ،تأمي ًنا للسيولة الالزمة للنفقات التشغيلية حتى انتهاء األزمة.
 .3االستجابة السياسية :استمرار املقاربة األمنية لعالقات املجتمع والدولة

من الوجهة السياسية ،ميكن وصف اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املرصية الحتواء كورونا بأنها "مفاقمة لوضع
سلطوي قائم؛ فقد استثمرت ظروف الطارئ الصحي لتشديد حالة الطوارئ السياسية التي تعيشها البالد منذ
متوز /يوليو  .2013فام ميكن مالحظته من مالمح تعجيل املقاربة األمنية يف أمر العدوى ،وهو أمر طبي وليس أمن ًيا
(تحكمه بروتوكوالت محكمة وإجراءات مقننة عامل ًيا ملجابهة الطوارئ الصحية) ،يعني أن الحكومة قد اختارت
"تسييس املرض" ،وألجله دفعت بأدواتها السلطوية ،وعىل رأسها نرش خطاب الخوف ،واملبالغة يف أجواء الفزع وقمع
الرأي واملالحقة األمنية ،وكذلك اإللحاح عىل مقوالت الخطر واملؤامرة التي تأسس عليها خطاب "إنقاذ الدولة" منذ
االنقالب( .((1مل يقترص الحال عىل إحكام القبضة األمنية عرب تعديالت عىل قانون الطوارئ رقم  162لسنة  1958مبا
 15يجب مالحظة أن مسألة خفض أسعار الفائدة كانت مقررة قبل الجائحة ومرتبطة بتغري الفائدة عىل الدوالر عامل ًيا.
 16برنامجا تكافل وكرامة هام برنامجا التحويالت النقدية املرشوطة اللذان أطلقتهام وزارة التضامن االجتامعي تحت مظلة تطوير شبكات األمان
االجتامعي .ملزيد من املعلومات ،ينظر" :برنامج تكافل وكرامة" ،الهيئة العامة لالستعالمات ،2020/6/8 ،شوهد يف  ،2020/10/3يفhttp://bit.ly/3nKriKs :
 17من جوانب التسييس تخيل الحكومة للجيش عن أدوار ليست من صميم اختصاصه ،بل همشت لصالحه أدوار مؤسسات عديدة يف القطاع الخدمي،
يف استمرار لظاهرة متدد الجيش يف قطاعات الدولة .وظهر الجيش مفتق ًرا إىل معرفة معتربة مبعنى الخطر الصحي املاثل ،ومثال ذلك حني تكثفت الدعاية
توص بها منظمة الصحة العاملية كاستخدام سيارات لنرث املطهرات يف الشوارع ،وهو أمر حذرت منه املنظمة ملا له من
عىل مدح الجيش وهو يقوم بأعامل مل ِ
آثار وخيمة عىل الصحة العامة ،ووجهت النقد الشديد إىل السلطات التي تقوم به.
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أضاف إىل سلطة رئيس الجمهورية والقضاء العسكري املزيد من القدرات القمعية ،بل جرى تعزيز أدوات اإلعالم
التعبوي املوجه ،وتضاعف خطابها املشيطن للمعارضة ،كام أطلقت يد قوى األمن يف قمع املجموعات االجتامعية
املنظمة ،ومنها النقابات والروابط املهنية .بعي ًدا عن الطارئ الصحي وموجبات مواجهته ،فإن هذا التوجه للسلطة
ميكن أن ُيعزى إىل رغبتها يف مترير ضغوط اجتامعية نجمت عن القرارات النيوليربالية التي أسهمت يف مفاقمة حالة
الفقر ،وضغوط سياسية س ّببتها موجة احتجاجية كانت قد سبقت الجائحة ببضعة أسابيع.
توازت مع الخطاب الحكومي موجة متناسقة يف اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي ،حاولت التهوين من املخاطر التي
يحملها وصول جائحة كورونا إىل البالد ،ورسعان ما انتقل هذا من التهوين إىل التجهيل بشأن املرض ،وطرح معلومات
مغلوطة حول املوقف الوبايئ( .((1وقد تفاجأت السلطة بأن قوبل هذا الخطاب بنق ٍد حاد محل ًيا ودول ًيا ،ملا حمله من
تناقض شديد مع ما يرد من معلومات عرب املصادر غري الرسمية .وبادر الرئيس عبد الفتاح السييس إىل وصف من
ينتقدون السلطة وقراراتها بأنهم "أعداء الوطن" ،بينام تر ّكز لوم اإلعالميني املقربني من النظام ،بسبب ما جرى بثّه من
معلومات مضللة ،واستثامرهم الطارئ الصحي لتعزيز خطاب املؤامرة ،ومالحقة األصوات املعارضة والناقدة .ومبوازاة
هذا الخطاب ،لوحظ توجيه خطاب ديني مساير ملوجة التهوين والتجهيل ،تص ّدره وزير األوقاف الذي حفلت خطبه
بعبارات تصور الجائحة عىل أنها مؤامرة تقف وراءها جهات خارجية ومعارضة(.((1
يف هذه األجواء ،جرى التوسع يف حجب املواقع الصحفية املستقلة وعرقلة عمل الصحافينيً ،
فضل عن اعتقال بعضهم
عىل خلفية الجدل حول صحة البيانات التي تظهرها الحكومة ،أو نقلهم شكاوى مواطنني ُحرموا من الرعاية الصحية
الواجبة .وقد جرى منع املواطنني ،ومنهم العاملون يف مجال الرعاية الصحية من التعبري عن انتقاداتهم للسياسات
الحكومية يف مواجهة الجائحة؛ إذ استخدمت السلطة اإلطار القانوين الفضفاض ملكافحة اإلرهاب ،ضد من انتقدوا
األداء الحكومي يف هذه الظروف ،هذا إضافة إىل مسايرة املجلس األعىل لإلعالم رغبات الحكومة ،وفرضه عقوبات
عىل املؤسسات الصحفية املستقلة التي وجهت النقد إىل سياسة الحكومة ،أو تلك التي عرضت روايات خالفت ما
تر ّوج له السلطات.
عىل مستوى االستحقاقات االنتخابية ،مل يعلن أي قرار بتأجيل الجوالت االنتخابية املقررة يف عام  ،2020والتي تشمل
مجلس النواب والشيوخ واملحليات .فانتخابات مجلس الشيوخ الذي عاد من جديد مع تعديل الدستور
انتخابات
َ
بعدما ُألغي يف عام  ،2014كانت األقرب موع ًدا .ومل تجد السلطة سب ًبا لتأجيل هذه االنتخابات رغم أن اإلصابات
بلغت ذروة عالية .وأجريت الجولة األوىل بالتصويت املبارش ،رغم ما طالب به البعض من رضورة اعتامد التصويت
الربيدي واإللكرتوين املبكر .لكن قوبل هذا املقرتح بصمت الحكومة ،وتشكك بعض القوى السياسية ،بسبب انخفاض
 18مثال صارخ عىل موجة تضليل قادها إعالميون مقربون من النظام ،ما رصحت به اإلعالمية بسمة وهبة حول كون الفريوس جز ًءا من حرب بيولوجية
تحرك خيوطها جهات تآمرية" :كل يوم  -بسمة وهبة' :فريوس كورونا' الحرب البيولوجية من أقدم الحروب" ،يوتيوب ،2020/2/4 ،شوهد يف  ،2021/3/10يف:
https://bit.ly/3ertHYS؛ ومثال تضلييل نجده يف ترصيح لإلعالمي مفيد فوزي حول رس عدم وجود الفريوس يف مرص والهند بسبب التوابل" :عالج الكرونا ..هياط
مفيد فوزي" ،يوتيوب ،2020/3/13 ،شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3t5LMQe :؛ هذا إضافة إىل املقطع الساخر الذي قدّمه اإلعالمي جابر القرموطي
حول الفريوس وآثار الجدل ،ينظر" :الكالم عىل إيه  -جابر القرموطي يستضيف فريوس كورونا عىل الهواء" ،يوتيوب ،2020/3/10 ،شوهد يف  ،2021/3/10يف:
https://bit.ly/3qvI4NX؛ وكذلك ترصيح للصحايف عبد الرحيم عيل حول وقف مرص لفريوس كورونا عند الحدود .ينظر" :حوار عبد الرحيم عيل ملوقع كوزور
الفرنيس :رئيس تحرير 'البوابة نيوز' :مرص نجحت يف إيقاف كورونا عىل الحدود" ،البوابة ،2020/5/13 ،شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3qwh15i :
" 19وزير األوقاف للمطالبني بغلق املساجد :لن متوت نفس حتى تستويف أجلها" ،بوابة أخبار اليوم ،2020/3/18 ،شوهد يف  ،2020/10/13يف:
https://bit.ly/38xzPtV
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ً
جدول النتخابات
مستوى الثقة بأن تتوىل السلطة مثل هذه التحديثات .وبالفعل ،أعلنت الهيئة العليا لالنتخابات
مجلس الشيوخ مل يعر منحنى اإلصابات بكورونا أي انتباه؛ إذ حدد فتح باب الرتشيح بتموز /يوليو ،وهي الفرتة التي
أعقبت مبارشة بلوغ منحنى اإلصابات ذروته ،كام تقررت جوالت التصويت يف آب /أغسطس وأيلول /سبتمرب.
جرت العملية االنتخابية ،وكان اإلقبال عىل املشاركة فيها محدو ًدا ج ًدا ،بحيث اعتربت هذه املشاركة األقل يف
تاريخ االنتخابات املرصية ،فلم يؤ ّم مقار االقرتاع سوى  8ماليني ناخب من بني  62مليونًا يحق لهم التصويت .ويف
أيلول /سبتمرب جرى فتح باب الرتشح النتخابات النواب التي تقرر أن تُجرى يف الفرتة أواخر ترشين الثاين /نوفمرب -
أوائل كانون األول /ديسمرب  .2020يف هذه االنتخابات ارتفعت ظاهرة التصويت العقايب ،ومبا ييش بدالالت عدم رضا
املواطنني ،سواء بنوعية االنتخابات ومرشحيها ،أو بسبب معاناة آثار اإلغالق التي أ ّثرت يف معيشة القطاع الواسع من
املرصيني ومل تسعفها استجابات الدولة.
عىل املستوى الدويل ،مارست مرص دبلوماسية صحية يف خالل فرتة الذروة ،بإعطاء منح من التجهيزات وأدوات
الوقاية الخاصة مبواجهة الجائحة ،لبعض الدول التي عانت وصول الجائحة إىل مستويات مهلكة ،منها إيطاليا
والواليات املتحدة األمريكية .والقت هذه الخطوة انتقا ًدا حا ًدا بسبب تزامن املنح مع شكاوى الفرق الطبية يف عديد
املستشفيات املتعاملة مع حاالت اإلصابة من نقص اإلمدادات الطبية وأدوات الوقاية.

ثانيًا :تقييم االستجابات السياساتية يف مواجهة الجائحة
ميكن إيراد تقييم لالستجابات وف ًقا لتحقيق الغاية من االستجابة ،وبيان تكافؤ السياسة مع األولويات التنموية
واالجتامعية .نعرض فيام ييل تقييم االستجابات الصحية واالقتصادية والسياسية.
 .1تقييم االستجابة الصحية :الدميوغرافيا توازن ضعف استجابة النظام الصحي

ميكن القول إن الدميوغرافيا كانت عنرص املوازنة أو جرب ما عجزت قدرات النظام الصحي عن استيعابه .وأن
السيناريوهات األسوأ مل تقع بسبب االنتقال الدميوغرايف وميزة أن الكتلة العمرية األكرب من السكان هي من الشباب.
كشف الجدل الذي دار حول االنخفاض يف نسبة املصابني بالفريوس نسب ًة إىل عدد السكان اإلجاميل هذه املفارقة.
وظل املعلن من إحصاءات اإلصابة محدو ًدا ،ونسبة الوفيات من بني اإلصابات املعلنة كبرية نسب ًيا مقارنة بدول
عديدة؛ فمعدل اإلصابات اليومي استقر يف نهاية ترشين األول /أكتوبر عند أقل من حالة وفاة واحدة لكل 100
ألف ساكن ،وهو ما ميكن تفسريه جزئ ًيا استنا ًدا إىل حقائق الهرم الدميوغرايف .تُظهر الدراسات حول آثار الجائحة
أن الوفيات ترتكز يف املجموعات العمرية بني  60و 80عا ًما ،حيث تتخطى اإلصابة فيها نسبة  10يف املئة .وبتأمل
قياسا عىل املجتمعات
الهرم السكاين ملرص (الشكل  )2نجد هذه الفئة العمرية صغرية نسب ًيا (نحو  5يف املئة)ً ،
التي شهدت معدالت وفاة مرتفعة ،منها إيطاليا( ((2وفرنسا ،ويف كلتيهام يتخطى عمر من يزيدون عن الستني ما
يقارب ربع السكان.
 20كانت حالة بعض البلدان األوروبية الغنية التي بلغت فيها الوفيات مستوى كارث ًيا مثرية للتأمل وتفسري ارتفاع الوفيات بالعامل الدميوغرايف .ينظر:
Tomáš Sobotka et al., "Age, Gender and COVID-19 Infections," MedRxiv, 26/5/2020, accessed on 10/3/2021, at: https://bit.ly/3rv5KTY
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الشكل ()2
الهرم الدميوغرايف ملرص ( )2019–1990وتوقعات تطوره حتى عام 2100

املصدر :استنادًا إىل:
Stein Emil Vollset et al. "Fertility, Mortality, Migration, and Population Scenarios for 195 Countries and Territories
from 2017 to 2100: A Forecasting Analysis for the Global Burden of Disease Study," The Lancet, vol. 396, no. 10258
(October 2020), accessed on 18/3/2021, at: https://bit.ly/3vlIJ8u

جدير بالذكر أن عدة مصادر أكادميية تحدت البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص املرصود واملتوقع من
الوفيات جراء جائحة كورونا .رمبا أبرزها ما ق ّدمه معهد القياسات والتقديرات الصحية يف جامعة واشنطن ،من توقعات
عن البلدان العربية ،بينت توق ًعا بوصول الوفيات يف مرص إىل  53ألف شخص بحلول ترشين األول /أكتوبر .2020
وقد استندت هذه التوقعات إىل منوذج يبني عىل قدرات النظام الصحي وطبيعة اإلصابات ،مبؤرشات من مثل
االستشفاء ،وحاالت دخول وحدة العناية املركزة ،واحتياجات أجهزة التنفس الصناعي ،إضافة إىل العدوى والوفیات
ونسبة األجسام املضادة  .Antibodiesوتشمل العوامل األخرى توقعات عدد الفحوصات ،والتنقل( .((2وهو السيناريو
األسوأ يف مقابل توقعات بوفاة  21ألف شخص يف العراق و 19ألف شخص يف اململكة العربية السعودية.
لكن بعي ًدا عن التشكيك يف األرقام الحكومية ،وهو جدل ال يزال قامئًا ،تبقى املفارقة كامنة يف معدل انتقال املرض من
حالة واحدة إىل حاالت أخرى ،والذي يجاوز  ،1.1ليكون األعىل بني بلدان املنطقة .وقد عاد ليثري التوقعات مع تسارع
انتقال املرض يف البالد مرة أخرى ،عىل نحو ينذر بأال تكون املوجة الثانية من تفيش املرض أهون من سابقتها(.((2
ضعف استجابات النظام الصحي ال يجد تفسريه يف سوء إدارة املنظومة فحسب ،بل يتصل بعوامل هيكلية تح ّد
من قدرات النظام .ولفهم هذا األمر ،يجب تع ّرف السياق املؤسيس الذي ح ّلت به الجائحة ،والذي يتسم مبحدودية
21 "New IHME COVID-19 Forecasts for Arab League Nations Find More than 50,000 Deaths in Egypt," IHME, 24/6/2020, accessed
on 15/12/2020, at: https://bit.ly/3kZP1G2
 22ينظر اإلحصاءات والقياسات املحدثة عىل موقع املعهدhttps://bit.ly/3cmitBU :
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املوارد؛ ُيلمح تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية( ((2حول أثر جائحة كورونا يف االقتصادات النامية يف املنطقة
وأهمها املغرب ومرص ،إىل عوامل ثالثة تؤ ّثر سلب ًيا يف قطاع الرعاية الصحية ،وهي :محدودية التمويل ،ونقصان املوارد
البرشيةً ،
فضل عن محدودية التجهيزات واملعدات الطبية الرضورية .ويف حالة مرص ،تبدو مسألة ضعف التمويل
ضاغطة إىل ح ٍّد بعيد.
كام أظهرت بيانات صندوق النقد الدويل أنّ اإلنفاق عىل الصحة يف منطقة الرشق األوسط ال يزال ضعي ًفا يف العموم،
إذ إن األوضاع املالية العامة يف املنطقة "تتعرض لضغوط هائلة للتعامل مع االحتياجات القامئة" ومن ذلك فـ "كثري
من الدول تحد فيها قيود التمويل من توافر املوارد ملوازنات املواجهة"( .((2ومن نتاج ذلك أن اإلنفاق االجتامعي يف
املنطقة يظل أقل مقارنة مبناطق العامل األخرى .تنفق الحكومات العربية ما نسبته  10.4يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل يف املتوسط ،وهي نسبة محدودة إذا ما قورنت بالنسبة املتحققة يف األسواق الناشئة وتق ّدر بـ  14.2يف
املئة( .((2وتزداد الصورة قتامة إذا ما استبعدنا االقتصادات الريعية لدول الخليج ،األكرث إنفا ًقا عىل الخدمات العامة
يف املنطقة (رغم أنها كام يبني الصندوق ال تزال تنفق أقل من البلدان املتقدمة) ،وسنجد أن نسبة معدالت اإلنفاق
االجتامعي يف الدول األفقر يف املنطقة مقارنة بنسبة معدالت اإلنفاق يف دول الخليج متدنية ج ًدا ،ومنها مرص.
تتهرب الحكومة من تناول قضية ضعف اإلنفاق االجتامعي يف مرص ،وبالخصوص التزامها الواجب دستور ًيا بنسب
مجال التعليم والصحة .ينفي الخطاب الحكومي االتهام متا ًما ،ويجادل بأن الحكومة ّ
إنفاق محددة يف َ
تخطت اإللزام
الدستوري بإنفاق ما ال يقل عن  3يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل عىل القطاع الصحي .وتفيد البيانات املعلنة عن
املوازنة العامة  2021-2020بأن مخصصات قطاع الصحة قد بلغت  245.5مليار جنيه؛ أي أضيف ما قيمته 78.9
مليار جنيه ،بنسبة زيادة تق ّدر بـ  45يف املئة مقارنة بالعام املايل السابق.
أثري األمر يف الربملان ،يف مواجهة الوزيرة؛ إذ حثّها أحد أعضاء مجلس النواب عىل االهتامم مبسألة ّ
تدن اإلنفاق عىل
الصحة يف مرص مقارنة بدول العامل ،وادعى النائب أنه "يف الوقت الذي يبلغ فيه اإلنفاق عىل الصحة عامل ًيا نسبة %7
من الناتج املحيل اإلجاميل و %20من إجاميل اإلنفاق الحكومي ،نجد أنّ مرص ال يتجاوز فيها اإلنفاق عىل الصحة
 %2من الناتج املحيل اإلجاميل و %5من اإلنفاق الحكومي ،وبالتايل ميثل اإلنفاق عىل الصحة يف مرص ربع املعدالت
العاملية وأقل من مثيلها يف دول مستوياتها التنموية متقاربة مع مرص"(.((2
ميثل ما تعلنه الحكومة من أرقام مراوغة حسابية .ويشكك عدد من خرباء املالية العامة يف صحة املعنى الذي تستخلصه
الحكومة من األرقام املعلنة ،فالنسبة األكرب من الزيادة ال تحصل عليها وزارة الصحة من األصل ،وهي املسؤولة عن
إدارة القطاع الصحي العام .وجرى إقحام مخصصات لهيئات ومؤسسات اقتصادية ورشكات عامة أخرى عىل بند
23 "COVID-19 Crisis Response in MENA Countries," OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 6/11/2020, accessed on
5/12/2020, at: http://bit.ly/2LNfNnk
 24وليد مجدي الهواري" ،صندوق النقد يحث عىل زيادة اإلنفاق االجتامعي بالرشق األوسط وآسيا الوسطى" ،املرصي اليوم ،2020/9/29 ،شوهد يف
 ،2021/2/29يفhttps://bit.ly/3qLrolF :
 25ديفيد باربوشيا" ،صندوق النقد يحث عىل زيادة اإلنفاق االجتامعي بالرشق األوسط وآسيا الوسطى" ،رويرتز ،2020/9/29 ،شوهد يف  ،2021/1/29يف:
https://reut.rs/3en0WfP
 26من مداخلة النائب محمد فؤاد يف جلسة مجلس النواب  .ينظر :سمر نبيه" ،نائب يطالب الحكومة بزيادة اإلنفاق عىل الصحة :وضعها متدن" ،الوطن،
 ،2020/5/4شوهد يف  ،2021/1/2يفhttps://bit.ly/30rjKCk :

177

العدد | 2

آذار /مارس 2021

تاسايس قاروأو ريراقت

الشكل ()3
عدد األطباء بالنسبة إىل كل  10آالف نسمة

املصدرً :
نقل عن البيانات املنشورة يف دراسة" :احتياجات سوق العمل املرصي من املهن الطبية" ،وزارة الصحة واملجلس األعىل للجامعات ،أيار /مايو .2019

اإلنفاق عىل الصحة ،بل شمل الحساب نصيب وزارة الصحة من خدمات الديون ،وهي نسبة مقتطعة ،ال تدخل ً
أصل
يف اإلنفاق الحقيقي عىل الصحة .أما األمر األشد إثارة للنقد فتمثل يف إضافة الحكومة مخصصات كبرية لتطوير شبكات
الرصف عىل أنها تقع ضمن اإلنفاق الصحي .ويتضح التناقض إذا أجرينا الحساب وف ًقا للتصنيف الوظيفي للموازنة؛
إذ يبني أن نسبة اإلنفاق عىل الصحة دون الحد الدستوري ،ومل تتجاوز  1.37يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل(.((2
يتالزم نقص التمويل يف قطاع الصحة مع نقص يف املورد البرشي من ناحية تأهله وتوزيعه .والجدل قائم منذ سنوات
بشأن الحجم الحقيقي للعاملني يف القطاع الصحي وبالخصوص األطباء ،يف ظل صعوبة تكتنف الحصول عىل إحصاءات
موثوقة حول أعداد العاملني .إن عدد املختصني يف تقديم الخدمة الصحية لكل ألف من السكان يظل دون الحد الذي
تويص به منظمة الصحة العاملية والبالغ  4.45أطباء وممرضني وقابلة لكل ألف من السكان .ال يزال عدد من يخدمهم
الطبيب الواحد يف مرص من التخصصات البرشية يتخطى  800نسمة ،بينام يتخطى العدد لطبيب األسنان الواحد
 4آالف نسمة ،وكل  1840نسمة يخدمهم صيديل واحد .يرى البعض أن هذه النسبة مقارنة ببلدان ذات مستوى
اقتصادي واجتامعي مامثل ملرص ،هي نسبة جيدة .لكن خال ًفا لذلك ،مثة من يرى أن "اختالالت خطرية" أصابت توزيع
العاملني يف القطاع ،فتجد يف املحافظات الكربى فائضً ا من األطباء يف بعض املنشآت الصحية يف املراكز الحرضية الكربى،
لكن تعاين املناطق الريفية والنائية داخل املحافظة نفسها انخفاضً ا يف عدد األطباء .ومثة تخصصات منها الرعاية األولية
نقصا حا ًدا ،كام يرصد النقص بالنسبة إىل
وطب األرسة وممرضات املجتمع واملمرضات املؤهالت ،تشهد يف العموم ً
 27ميكن النظر إىل التحليل الذي قدمته مدى مرص للموازنة .ينظر :بيسان كساب" ،عام مايل جديد :اإلنفاق االجتامعي يف موازنة 'كورونا'" ،مدى مرص،
 ،2020/4/22شوهد يف  ،2021/3/10يفhttp://bit.ly/3plPHXu :
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فنيي املعامل واألشعة واملراقبني الصحيني .أما يف التخصصات الطبية النادرة ،فاملؤسسات الصحية التابعة للوزارة تفتقر
بشدة إىل املتخصصني يف جراحة املخ واألعصاب وجراحة األوعية الدموية وجراحات القلب املفتوح(.((2
والسؤال املطروح هو :هل حالت هذه الصعوبات دون املواجهة الفاعلة؟ حقيقة األمر أن الحكومة قد عمدت إىل
موازنة هذه القدرات املحدودة عرب اتخاذ تدابري احتواء قوية يف بداية األزمة لتجرب ما تعرفه من ضعف هيكيل يف
النظام الصحي .ورمبا يرجع الفضل لهذا التحوط يف انخفاض عدد اإلصابات والوفيات يف الفرتة آذار /مارس وذروة
اإلصابات يف حزيران /يونيو  .2020لكن املسارعة إىل رفع تلك اإلجراءات وما تبعها من تصاعد يف اإلصابات ،ترك أثره
الواضح يف النظام الصحي ،إذ بات يعاين ضغط ما يفد إليه من الحاالت ،وطلبات العناية الطارئة.
من جهة إتاحة الخدمة ،بينت املوجة األوىل للجائحة مقدار ما تعانيه أغلب مناطق البالد من نقص يف الرعاية
الصحيةً ،
فضل عن ارتفاع "تكلفتها الفعلية" عىل نح ٍو يفوق قدرات غالبية األرس .وال تزال برامج إصالح القطاع
الصحي التي تعلنها الحكومة غري قادرة عىل توفري نواتج تنموية معتربة يف هذا القطاع تعيد ضبط اختالالت التوزيع،
سواء عىل مستوى إتاحة الخدمة أم التغطية التأمينية أم تحسني جودة الخدمات الصحية العامة منها والتخصصية.
وبالرغم من اتساع قاعدة الخدمة الطبية يف مرص ،فإنّ نوعية الخدمة ال تزال تق َّيم باملنخفضةً ،
فضل عن سوء
توزيع هذه الخدمات؛ إذ يقترص توافر خدمة صحية ذات جودة معتربة عىل عدد محدود من املراكز التخصصية
واملستشفيات الجامعية والخاصة ،يف نطاق العاصمة ،وبعض املدن الرئيسة يف شامل البالد ،يف حني يختل توزيع
مساع تسارعت يف العقد األخري لتخفيف حدة مشكل
الخدمات الصحية بشدة عىل باقي املحافظات( .((2ورغم
ٍ
التوزيع ،عرب بناء مستشفيات جديدة يف بعض املحافظات املحرومة ،فإن املؤسسات الطبية الكبرية تبقى مرتكزة يف
العاصمة ،مبا يف ذلك املستشفيات التابعة للقوات املسلحة التي بدأت يف تقديم خدماتها للمدنيني(.((3
 .2تقييم االستجابة االقتصادية :من يتحمل تكلفة الجائحة؟

يف العموم ،بينت املؤرشات االقتصادية األساسية تحس ًنا نسب ًيا يف أداء االقتصاد املرصي يف عام الجائحة ،وأنه بدا يف
حالٍ أفضل مقارنة بالعديد من االقتصادات املناظرة له يف خصائصها ومستوى تطورها؛ إذ حقق من ًوا إيجاب ًيا ق ّدره
صندوق النقد الدويل بنسبة  1.9يف املئة ،كام حافظ عىل معدالت التضخم بعي ًدا عن القفزات الحادة ،ودون حد  6يف
املئة يف العام املايل  .((3(2020-2019وقد احتفلت الحكومة بنجاح سياستها االقتصادية ،وتر ّكز خطابها يف هذا الصدد
عىل مؤرشات غالبها مايل ليس تنمو ًيا ،وأهمها النجاح يف احتواء التضخم ،والسيطرة عىل عجز املوازنة ،مع الوصول
 28هذا رأي خبري سياسات الصحة املعروف د .عالء غنام ،طرحه قبل الجائحة ردًا عىل من يرون أن معدل طبيبني لكل ألف من السكان معدل جيد،
وطالبوا استنادًا إىل هذا االدعاء بخفض أعداد املقبولني يف كليات الطب .ينظر :عالء غنام" ،هل املشكلة هي نقص يف أعداد األطباء؟" ،الرشوق.2019/6/25 ،
شوهد يف  ،2021/1/2يفhttps://bit.ly/30y5t6I :
 29ميثّل عدد من املؤسسات العالجية التي ترشف عليها وزارة الصحة قوام منظومة الصحة العامة يف مرص ،منها الهيئة العامة للمستشفيات واملعاهد
التعليمية ،والهيئة العامة للتأمني الصحي ،واألمانة العامة للمراكز الطبية املتخصصة ،واملؤسسة العالجية بالقاهرة ،والهيئة العامة للرعاية الصحية.
 30تجدر اإلشارة إىل أن الوضع القانوين للخدمة الصحية العامة يجعلها مجانية ،لكن يف حقيقة األمر يحصل املواطنون عىل الخدمات الطبية ومنها تلك
التي تقدمها مستشفيات القوات املسلحة بتكلفة نسبية ،فيام يعرف بالرشائح االقتصادية للخدمة ،وهو الباب الذي سمح بتقديم بعض الخدمات بأسعار
قريبة من أسعار القطاع الخاص ،مع حرص للمجانية يف عدد محدود من الخدمات.
 31ينظر" :معدل التضخم :العام واألسايس" ،البنك املركزي املرصي ،كانون الثاين /يناير  ،2021شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3eOH85l :
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باالحتياطات النقدية إىل مستوى  40مليار دوالر ،ومبا يغطي احتياجات البالد مدة سبعة أشهر( .((3وكذلك ما يتعلق
بحامية العملة الوطنية ،بعدما تع ّرض الجنيه املرصي لالنخفاض يف الربع الثاين من عام  2020وفقد نحو  2يف املئة
من قيمته ،يف ظل تراجع تدفقات الدوالر وخروج رؤوس األموال عىل نح ٍو متسارع( .((3كام تراجعت ،يف إثر انخفاض
الصادرات واالنكامش يف القطاع السياحي ،وتراجع تحويالت العاملني يف الخارج( ،((3وانخفاض عوائد قناة السويس
بانخفاض حركة التجارة العاملية .فقد استهدفت إجراءات التحفيز االقتصادي إنقاذ هذا الوضع وإحداث فارق إيجايب
عىل الجنيه ،بالتوازي مع تخفيف إجراءات اإلغالق االقتصادي واستعادة قطاع التصدير بعض قدراته ،كام أعانت يف
هذا األمر تدفقات القروض التي حصلت عليها مرص من صندوق النقد الدويل(.((3
أما عن معدالت البطالة يف مرص ،فقد تراجعت مع استعادة النشاطات االقتصادية ورفع القيود( .((3لكن عودة العاملة
من بلدان الخليج ،والتي أضافت نصف مليون إىل املعطلني ،ضاعفت تفاقم أثر البطالة .كام أن استمرار إغالق أبرز
مجاالت تشغيل العاملة ،وهو قطاع السياحة الذي يستوعب وحده  10يف املئة من قوة العمل ،فاقم الوضع ،ومن
املرجح أن يستمر يف عام  2021يف ظل صعود منحنى اإلصابات وبدء موجة أخرى من اإلغالق العامليً .
فضل عن
ذلك ،تتضارب األرقام حول البطالة الواسعة يف القطاع غري الرسمي ،والتي ال يتوقع أن ترتاجع مع انخفاض معدالت
اإلنتاج والتجارة الداخلية.
يقتيض الحديث عن الفئات املتأثرة باإلغالق تناول أثر الفقر ومن يتحمل تكلفة اإلغالق فعل ًيا .وتربهن املؤرشات
الخاصة باملعيشة عىل أنّ أزمة الجائحة قد جاءت لتفاقم أوضاع الفقراء املعتلة ً
أصل .وأبرزت سياسات التحفيز
واضحا ضد هذه الفئة.
االقتصادي انحيازًا ً
وتكشف ذلك مخصصات املوازنة التي تعمل من خاللها سياسات الدولة ومبادراتها للحد من آثار الجائحة .لقد
ح ّلت األزمة يف وقت تع ّد فيه الحكومة موازنة العام املايل الجديد ،الذي يبدأ من أول متوز /يوليو  ،2020واملفرتض
أنها كانت تستوعب ما تقتضيه املواجهة من تخصيص موارد استثنائية لجرب نقص التمويل الكبري يف قطاع الصحة،
خصوصا أن أغلبها ال يحظى بتغطية شبكات الضامن االجتامعي.
والستيعاب األثر االقتصادي يف معاش الفئات األفقر،
ً
امللحة.
لكن ما متخضت عنه موازنة  2021-2020جاء مناقضً ا لهذه الرضورة ّ
 32كان االحتياطي من النقد األجنبي قد شهد استنزا ًفا يف الربع الثاين من العام وحتى ذروة الجائحة يف حزيران /يونيو .ينظر :محمد فرج" ،باألرقام :هكذا
صمد االقتصاد املرصي أمام كورونا" ،سكاي نيوز عربية ،2020/11/23 ،شوهد يف  ،2020/12/3يفhttp://bit.ly/3phkzrA :
 33يطرح تقرير لصندوق النقد الدويل أن مرص قد عانت "خروج تدفقات رأساملية قدرها نحو  16مليار دوالر ،يف ذروة التوجه العاملي لتجنب املخاطر
خالل شهري مارس وأبريل" .واقرتان هذا العامل بانحسار النشاط االقتصادي الداخيل ش ّكل ً
ضغطا كب ًريا عىل ميزان املدفوعات ،مل يخفف منه كث ًريا أن الواردات
قد هبطت مع انخفاض الطلب املحيل .ينظر:
"Egypt Takes Proactive Approach to Limit the Pandemic's Fallout," The International Monetary Fund, 9/7/2020, accessed on 10/12/2020,
at: https://bit.ly/3en5C5n
 34كانت تحويالت العاملني يف الخارج قد بلغت ذروتها قبل الجائحة يف عام  2019بتخطيها  26.8مليار دوالر ،ومبا يوازي  10يف املئة من الناتج املحيل.
 35تستحق قضية القروض التوقف عندها ،إذ يف حزيران /يونيو  2020بلغ الدين الخارجي  123مليار دوالر ،بزيادة ناهزت  15مليار دوالر عن الفرتة
نفسها من العام السابق .هذا الدين الخارجي الذي يشكل ثلث الناتج املحيل اإلجاميل .ولنالحظ أن الدين املحيل يف عام  2019كان ميثّل  74يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل البالغ  332مليار دوالر أمرييك.
 36وبحسب التقرير ،فقد بلغ حجم قوة العمل هذا الربع  28.171مليون فرد مقابل  26.689مليون فرد يف الربع السابق .ينظر :سمر السيد'" ،اإلحصاء':
انخفاض معدل البطالة إىل  %7.3خالل الربع الثالث من  ،"2020املال ،2020/11/15 ،شوهد يف  ،2020/12/5يفhttps://bit.ly/2WD5G6U :
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لقد أعلنت الحكومة أنها وضعت مخصصات استثنائية ،بلغت  93مليار جنيه ،أضيفت إىل موازنة الصحة عن عام
 .2021-2020وبلغت الزيادة بحسب وزيرة الصحة ما نسبته  28يف املئة عن عام  .((3(2019لكن كشف تحليل بنود
امليزانية أن التقشف يستمر عنوانًا للسياسات الصحية ومواردها.
املوجه إىل الفئات األفقر .كان من املتوقع يف املوازنة أن يتم تعزيز املزايا
ولنبدأ من الصورة العامة لوضع الدعم ّ
االجتامعية التي يحصل عليها املواطنون ،سواء يف صورة تحويالت تستهدف دعم تحصيل االحتياجات األساسية من
الغذاء والصحة والتعليم والطاقة والسكن ،أو الدعم النقدي .لكن الحكومة خصصت فقط ما يناهز  127مليار جنيه
مرصي (حواىل  8مليارات دوالر)( ،((3أي ما يقل عن مخصصات الدعم املرصودة يف العام السابق ،مكتفية بتثبيت
قيمة بعض بنود الدعم واملزايا االجتامعية .والحال يناقض ما رصحت به الحكومة من وعود بأن تعمل عىل الحد من
اآلثار االقتصادية السلبية التي أصابت الفئات األشد فق ًرا .ويكشف تقرير للمبادرة املرصية عن حيلة خفض الدعم يف
(برنامجا تكافل وكرامة).
املوازنة ،بنقل الوفورات املالية الناتجة من خفض الدعم العيني ألجل رفع بند الدعم النقدي
َ
خفض الدعم العيني ،بخاصة السلعي ،هو بعض من السياسة النيوليربالية املنتهجة منذ سنوات .يضاف إىل ذلك أن
الحكومة قد أعادت تسمية بعض املدفوعات الحكومية للرشكات ولصناديق املعاشات بوصفها ضمن بند الدعم،
بينام هي مجرد سداد لديون مستحقة لهذه الجهات .واستمرت سياسة خفض الدعم التمويني ،السياسة الهادفة
إىل إلغائه واملمتدة منذ عقد التسعينيات ،أحد االلتزامات أمام صندوق النقد الدويل ،فيام يسمى بربنامج اإلصالح
املايل ،كونها ً
رشطا للحصول عىل قروض من الصندوق .بند الدعم التمويني الذي يشغل ما يناهز ثلثي مخصصات
املزايا االجتامعية فاق الخفض فيه مجمل الزيادة التي خصصتها الحكومة للدعم النقدي يف العام املايل الحايل ،والتي
املوجه إىل الفئات
تذهب باألساس إىل
َ
برنامجي تكافل وكرامة؛ أي إن الحصيلة الحسابية هي الخصم من الدعم ّ
الفقرية ،يف العام نفسه الذي يشهد أزمة معيشية حادة تعصف بهم بشدة.
وامللمح األبرز النحياز السياسات ،هو ضآلة املبلغ املخصص للقطاع الصحي التابع للدولة من حزمة إنقا ٍذ ُيفرتض
فيها أنها جاءت لتعزز قدرات املواجهة ،وتجرب العجز الشديد الذي تعانيه موازنة الصحة .مثّل هذا املبلغ ما نسبته
يعب هذا املبلغ عن تجاهل الحكومة ضعف ميزانية الصحة فحسب،
 1يف املئة فقط من الحزمة (أي مليار جنيه) .ال ّ
بل يؤكد استمرارها يف عدم االلتزام مبا يفرضه الدستور من ح ٍد لإلنفاق االجتامعي ،والبالغ يف مجال الصحة  3يف
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل( .((3ويبني تقرير حقوقي أن هذه النسبة ذاتها محل شكوك ،عالوة عىل أنّ ما تعلن
الحكومة أنه زيادة هو مجرد مراوغة حسابية ،وتظل مخصصات الصحة من بني األدىن يف السنوات املاضية .وال تزال
الحاجة قامئة إىل معالجة العجز يف قدرات النظام الصحي ،بخاصة يف التجهيزات واألدوات املطلوبة بشدة ملواجهة
الفريوس (كأجهزة التنفس الصناعي ،وغرف العناية الفائقة ،ومستلزمات الوقاية الطبية ،وتأهيل مبانٍ لطوارئ العزل
" 37موازنة مرص تخالف الدستور مجددًا :مخصصات أقل للصحة والتعليم" ،العريب الجديد ،2020/4/21 ،شوهد يف  ،2020/10/12يفhttps://bit.ly/3ayIcIk :
ضخم ،لكن يف ضوء حجم عدد املنتفعني من الفقراء ،سيكون نصيب الفرد من الدعم ً
 38قد يبدو هذا البند من املوازنة ً
ضئيل جدًا .واألهم أن نصف
ّ
مستل من باب سداد القروض ،إذ هو عبارة عن مدفوعات لسداد مستحقات قدمية عىل الحكومة لصناديق املعاشات ،وليس
هذه املخصصات هو يف حقيقته
ً
يحسن من وضعية الفقراء املعيشية .وتنعدم الشفافية بخصوص ما يقرب من سدس مخصصات املزايا االجتامعية ،فال يعرف بدقة أي الجهات
دعم حقيق ًيا ّ
تستفيد منها .وإذا وضعت حقيقة أن بعض البنود التي ترد تحت مسمى دعم تذهب لرشكات القطاع الخاص ،يف صورة دعم الوقود ،ودعم الصناعات ،فال
يتبقى للفقراء املستهدفني بهذه الربامج سوى  42يف املئة فقط من مخصصات هي يف األصل ضئيلة .ينظر" :رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام
 2021-2020خالية من الكورونا" ،ورقة موقف ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،أيار /مايو  ،2020شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3qyk1ht :
 39ينظر" :رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام  2021-2020خالية من الكورونا".
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الطبي)( .((4لكن "مجموع اإلجراءات املع َلن عنها ال يزيد عن ربع مبلغ الزيادة املخطط ملوازنة قطاع الصحة ،ومن
فيم ينفق باقي املبلغ املخطط"(.((4
غري املعلوم َ
نقد حا ّد يف وجه الحكومة انطال ًقا من قلب القطاع الصحي ذاته ،يف ظل
مل يكن مستغر ًبا أمام هذا القصور أن يثور ٌ
معاناته نقص التجهيزات وعدم عدالة التعويضات .وبالطبع ووجه النقد بتعامل أمني سنبينه يف القسم التايل.
 .3تقييم االستجابة السياسية :استمرار املقاربة األمنية لعالقات املجتمع
والدولة رغم الجائحة

تظهر األزمة بني الحكومة ونقابة األطباء بع ًدا من مشكلة املقاربة األمنية التي غلبت عليها الغايات السياسية ،ال
غايات إدارة الطارئ الصحي .فقد تفجر يف الفرتة أيار /مايو  -حزيران /يونيو  2020غضب األطباء ،بسبب مامرسات
الوزارة وما وصف بتخبط قرارات الطوارئ الصحية ،وفرض السلطة ألمور ال تتوافر تجهيزات طبية لتطبيقها ،وتجاهلها
حقيقة افتقار املستشفيات إىل أدوات الوقاية الرضورية لحامية الفرق الطبية .كان تصاعد حاالت اإلصابة والوفاة بني
الفرق الطبية ُيسعِر الغضب ،ويحيي مطالب أقدم لهذه الفئة ممن تصاعدت شكواهم من سوء املعاملة وضعف
األجور وتعسف اإلدارة .وقد ووجه هذا املوقف برد فعل أمني ُمغاىل فيه ،وجرى رصد عديد الحاالت التي واجه فيها

أطباء علت أصواتهم بالنقد التعسف والتنكيل اإلداري بل االعتقال.

وقد وصلت األزمة إىل ذروتها بسبب انفالت ترصيحات املسؤولني ومنهم رئيس الوزراء نفسه ،بتحميل األطباء
املسؤولية عن سوء األداء يف القطاع الصحي ،وكانت سب ًبا يف تصاعد الدعوات االحتجاجية( .((4وقد ضخم من أثر
الترصيحات السلبية للمسؤولني ما رافقها من خطاب تحرييض ضد األطباء جرى بثّه يف اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي،

وكذا ما اتخذ من إجراءات قمعية لحقت عد ًدا من األطباء والعاملني يف القطاع الصحي(.((4
 40رصح السييس يف حزيران /يونيو بأن القوات املسلحة أنشأت  6مستشفيات جديدة جاهزة للتشغيل يف حال تفاقمت أزمة الكورونا وفاقت قدرات وزارة
الصحة .وافتتح السييس الح ًقا يف حزيران /يونيو أكرب مجمع ميداين للعزل الصحي تقدّر طاقته اإلجاملية بـ  4آالف رسير ،موزعة عىل  4قاعات للعزل وبطاقة
 750رسي ًرا للقاعة الواحدة ،إضافة إىل خمسة مستشفيات ،منها ثالثة مستشفيات ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة  1000رسير إقامة ،منها  40رسي ًرا للرعاية
املركزة مزودة بـ  24جهاز تنفس صناعي ،كام زودت املستشفيات بثالث غرف عمليات وثالث وحدات أشعة وثالثة معامل للتحاليل الطبية .ينظر" :الرئيس
السييس يتفقد مستشفيات عزل ميدانية جهزتها القوات املسلحة بأرض املعارض" ،الرشوق ،2020/6/27 ،شوهد يف  ،2020/10/8يفhttp://bit.ly/37ENlN1 :
" 41رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام  2021-2020خالية من الكورونا".
" 42فريوس كورونا :غضب أطباء مبرص التهام الحكومة لهم بالتسبب يف ارتفاع الوفيات" ،يب يب يس عريب ،2020/6/24 ،شوهد يف  ،2020/10/3يف:
https://bbc.in/38vsUSJ
 43يبني تقرير مستقل ازدياد "املامرسات الحكومية الرامية إىل التضييق عىل حق املواطنني يف التعبري عن آرائهم ،وتحديدًا فيام يخص تطورات الوضع
الوبايئ" .وقدم عديد األمثلة عىل ما وصفه بـ "محارصة تدفق املعلومات عرب املنصات املختلفة لصالح تسييد الرواية الرسمية التي تعلنها الحكومة".
والحظ التقرير نفسه تضاعف انتهاك حرية التعبري خمسة أضعاف يف الفرتة آذار /مارس – حزيران /يونيو  ،2020وتضاعف استهداف العاملني يف املجال
الصحي بالقمع يف الفرتة ذاتها ،وهي الفرتة التي ازداد فيها الجدل حول مستوى الشفافية الذي متارسه السلطات الصحية واألمنية بشأن الحالة الوبائية يف
مرص ،وجرى فيه التلميح عىل نطاق دويل بأن السلطة تقوم بإخفاء حقيقة الوضع .ينظر" :استباحة الحياة الخاصة باسم القانون ،قانون مكافحة جرائم
املعلومات واستباحة خصوصية مستخدمي االتصاالت واإلنرتنت" ،تقارير ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،2020/8/16 ،شوهد يف ،2021/2/29
يفhttps://bit.ly/2Oy29WV :؛ و"أفرجوا عن املحتجزين من األطباء والفرق الطبية ،وكرموا شهداءهم" ،تقارير ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،
 ،2020/11/15شوهد يف  ،2021/2/29يفhttps://bit.ly/30EMuYf :
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تصدرت النقابة مقاومة ما اعتربته حملة منظمة ،وأطلقت سلسلة من البيانات التي تنفي مسؤولية األطباء ّ
عم وقع
من تخبط ،بل تتهم السلطة رصاحة بالتحريض عىل األطباء .يف ظل هذه املواجهة ،علت الخشية من الدعوة إىل
إرضاب عن العمل تضام ًنا مع من استهدفوا من األطباء بالتهديد والتعسف والعقاب اإلداري واالعتقال( .((4فأجهض
ثبات موقف النقابة هذا التوجه السلطوي ،ودفع الحكومة إىل طلب تهدئة األزمة ،مع وعد منها بتوفري املوارد
الوقائية والتجهيزات الرضورية ،والحد من الخطاب الذي يحرض عىل األطباء.
رمبا ال تنفصل توجهات األمن السيايس التي ّأطرت التعامل يف األزمة مع نقابة األطباء ومع الفرق الطبية عام جرى
من مواجهة مع الصحافة العاملية ،جراء الحساسية الشديدة من أي نقد خارجي للنظام وتناول شؤونه عىل نطاق
اإلعالم الدويل .فإثر نرش صحيفة الغارديان الربيطانية خالصة لدراسة إحصائية لباحث كندي( ،((4زعمت أن األعداد
الحقيقية للمصابني بالفريوس يف مرص تزيد عرشات األضعاف عىل األرقام الرسمية املعلنة من وزارة الصحة ،هرعت
الهيئة العامة لالستعالمات إىل إغالق مكتب الصحيفة وسحب اعتامد مراسلها .هذا ً
فضل عن توجيه "إنذار أخري" إىل
مراسل صحيفة نيويورك تاميز األمريكية يف القاهرة بالرجوع إىل املصادر الرسمية يف األخبار التي يتم بثها عن مرص(.((4
الح ًقا ،وبسبب االنتقادات الداخلية والخارجية ،جرت إعادة نظر واضحة لذلك الخطاب التعبوي وتم الح ّد من
اإلجراءات القمعية ،وسمح بنقد نسبي للمؤسسات الصحية ،وانسحبت نسب ًيا املعالجة األمنية لصالح عمل فني
وتقني ترشف عليه لجان متخصصة .رمبا أسهم يف هذا التحسني ما فرضته املعايري العاملية يف التعامل مع الجائحة،
وما ظهر من دروس مستفادة عىل املستوى الحكومي .لكن بالرغم من ذلك ،مل يتوقف خطاب املسؤولني عن لوم
املواطنني عىل ترهل إجراءات اإلغالق وضعف االلتزام بها.

ثالثًا :مسارات التعايف من األزمة
نتناول يف هذا القسم سيناريوهات التعايف ومساراته املطروحة عىل املستويات الثالثة ،الصحية واالقتصادية والسياسية.
 .1التعايف الصحي :الجدل حول اللقاحات وقدرة مرص عىل إنتاجها

منذ ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020دار الجدل يف اسرتاتيجية الحكومة للوقاية من الجائحة ،وبالخصوص يف قدرتها عىل
توفري اللقاحات للمواطنني .وشددت الوزارة من جانبها عىل قدرتها عىل توفري ما تحتاج إليه البالد من الجرعات يف
فرتة وجيزة ،مع توكيد أن األولوية يف إعطاء اللقاح ستكون لألشخاص األشد عرضة لإلصابة بالفريوس ،وعىل رأسهم
الطواقم الطبية ،واملرىض األشد تأث ًرا ،كاملصابني باألمراض املزمنة وكبار السن( .((4لكن عىل خالف هذه الترصيحات،
44 "Egypt Arrests Doctors, Silences Critics Over Virus Outbreak," The Washington Post, 9/7/2020, accessed on 10/10/2020, at:
http://wapo.st/3mHvLMC
 45نرشت هذه الدراسة يف مجلة  ،The lancet infectious diseasesوقام عدد من أساتذة كليات الطب يف مرص بنرش بحوث أخرى الح ًقا يف املجلة نفسها
تنتقد منهجية الدراسة ونتائجها.
 46ينظر نص قرار إنهاء االعتامد ملراسلة الغارديان ،وإنذار ملراسل نيويورك تاميز :الهيئة العامة لالستعالمات ،2020/3/17 ،شوهد يف  ،2021/2/29يف:
https://bit.ly/3rj8Tqk
 47مريم الخطري" ،الصحة تكشف  4فئات لها األولوية يف 'لقاح كورونا'" ،الوطن ،2020/12/10 ،شوهد يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3tgzNzh :
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وبالرغم من اإلعالن عن حملة تطعيم عامة يف مطلع آذار /مارس  ،2021مل تتضح حتى نهاية شباط /فرباير مالمح
اسرتاتيجية متكاملة لتوزيع اللقاحات عىل الفئات السكانية ،تتالءم مع أولويات التطعيم التي تويص بها منظمة
الصحة العاملية ،بخاصة تشديدها عىل عدم التمييز يف منح اللقاح.
ما أعلنته الحكومة بخصوص ضامن الحصول عىل لقاح كورونا ييش بإيثارها ،ككثري من دول املنطقة ،عدم االعتامد
عىل مصد ٍر واحد للقاح ،والسعي للحصول عىل أنواع من اللقاحات .ويف سبيل ذلك ،تبني الخطوات املتخذة من
الحكومة أنها تسري يف مسارات ثالثة ،هي:
.أاملشاركة يف البحوث املتعلقة باللقاحات ويف إنتاجها .ومثة سعي لالستفادة ّ
مم متلكه مرص من بنية تصنيع
الدواء ،وجعلها ً
وكيل إقليم ًيا يف املنطقة العربية وأفريقيا لبعض اللقاحات ،وخاصة اللقاحني الصيني (سينوفارم)
والرويس (سبوتنيك) .وقد رصح عديد املسؤولني بتطلعهم إىل أن يكون ملرص حصة من املكاسب ،بتح ّولها مرك ًزا
إقليم ًيا إلعادة إنتاج وتوزيع ماليني الجرعات من اللقاحات التي متلك رخصها الرشكات صاحبة حقوق امللكية
الفكرية( .((4وبوصول شحنة من اللقاح الصيني أهدتها دولة اإلمارات ملرص تكفي لتطعيم  25ألف شخص ،ثار
الجدل حول بدء الحكومة برنامجها لتطعيم املواطنني ضد كورونا بهذا اللقاح .ومل ت َْحظ حجة مشاركة مرص
يف االختبارات الرسيرية بتأييد الرأي العام؛ إذ إن ما ُأجري من اختبارات يف بلدان عديدة مبا فيها الصني ّ
ظل
ً
محاطا بأمارات عدم الشفافية ،ومبا يطرح الشكوك حول أمان اللقاح .وتقول الحكومة املرصية إنها بنت ثقتها
باللقاح الصيني استنا ًدا إىل إرشاف منظمة الصحة العاملية عىل خطوات اختباره .ومثة ما يشري إىل توطني إنتاجه
يف مرص ،بدعم إمارايت ،بعدما حصلت هيئة املصل واللقاح املرصية عىل تكنولوجيا تصنيعه من الرشكة الصينية.
ً
"مرتبطا بتوافق سيايس بني البلدين" .أما اللقاح
وال يستبعد الخرباء أن يكون التفضيل املرصي للقاح الصيني
(((4
الرويس ،فال يبدو أن التوافق بني مرص وروسيا حول التشارك يف إنتاجه قد تم .

.بأما املسار الثاين فهو الحصول عىل القدر األكرب من اللقاحات املنتجة يف البلدان الغربية ،والتي يتم توفريها
للبلدان النامية والفقرية بسعر تفضييل عرب املنظامت والتحالفات الدولية ،واملقصود هو لقاحا فايزر وأكسفورد؛
وقد أدرجت مرص عىل قوائم البلدان املستفيدة من برنامج اإلتاحة العاملية للقاح كوفيد" 19-كوفاكس"
 ،COVAXالذي دشنه تحالف اللقاح العاملي "جايف"  Gaviعرب منظمة الصحة العاملية .وهو تحالف يسعى
إىل تأمني أكرث من مليارين من جرعات اللقاح لتسعني دولة من دول العامل الفقرية والنامية( .((5ويف هذا السياق
ُوعدت مرص مبدئ ًيا بالحصول عىل  20مليون جرعة تكفي لتطعيم  10ماليني من املواطنني ،وقررت الحكومة،
لترسيع هذه الخطوة ،تفويض وزي َري الصحة واملالية إلمتام االتفاق.
48 Jared Malsin, "Covid-19 Vaccine Makers See Egypt as Crucial Launchpad," The Wall Street Journal, 26/10/2020, accessed on
20/12/2020, at: https://on.wsj.com/3cfuSI0
 49كانت مصادر روسية قد أعلنت االتفاق مع رشكة فاركو للصناعات الدوائية يف مرص عىل استريادها  25مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" عرب صندوق
الرثوة الرويس .ينظر" :رئيس الصندوق الرويس لالستثامرات املبارشة :بإمكاننا بدء إنتاج لقاح 'سبوتنيك  'Vيف مرص والجزائر" ،روسيا اليوم ،2020/12/2 ،شوهد
يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3rnFcoc :
ُوص
 50يضع برنامج كوفاكس مرص ضمن الفئة الثانية من البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض ،من ثم ستحصل عىل اللقاح بأسعار مخفضة ،ما مل ت ِ
دول مانحة بإعطاء مرص جرعات باملجان عىل حسابها.
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.جأخ ًريا ،إنتاج لقاحات ترخص محل ًيا بعالمة مرصية ،سواء برخصة إنتاج من جهة خارجية أم عرب الرتخيص
للقاحات تنجزها فرق بحثية محلية .واملالحظ أن اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي قد كرر ترصيحات لعدد من
املسؤولني تفيد عمل فرق بحثية مرصية عىل عدة لقاحات .يربز من بينهام لقاحان ترددت معلومات بشأن
االنتهاء من اختباراتهام املعملية ،واإلعداد الختبارهام رسير ًيا بحلول كانون األول /ديسمرب  .2020يتبع الفريق
األول معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة .أما الثاين الذي يعمل عىل لقاح مبسمى
 Covid vacc1فهو تابع للمركز القومي للبحوث .وينتظر أن ترصح هيئة الدواء املرصية املسؤولة عن منح
تراخيص اإلنتاج واالستخدام حال انتهاء التجارب الرسيرية .وإذا ما نجح ،يتوقع أن ينتج عرب مصانع هيئة املصل
واللقاح( .((5وإىل اآلن ،ال يزال الغموض يحيط بهذا املسار ،وال يتضح ّأي موعد لخروج اللقاح املحيل إىل النور،
ومدى فاعليته(.((5
أما فيام يخص توزيع اللقاح ،فقد بقي األمر يكتنفه الغموض؛ فحتى آخر كانون الثاين /يناير ،مل يتم عمل ًيا تطعيم
سوى  1315من األطباء يف مستشفيات العزل ،بلقاح سينوفارم ،بحسب ما رصحت به وزيرة الصحة نفسها(.((5
ويف حني أعلنت الحكومة عن سعيها إىل توفري  100مليون جرعة من اللقاحات للمرصيني ،جاءت توقعات رئاسة
الجمهورية ّ
كم معترب من
بأل تتوافر اللقاحات قبل صيف العام الحايل ( )2021لتزيد الشكوك حول إمكانية تأمني ٍّ
التطعيامت قبل ذروة اإلصابة(.((5
كانت هيئة الدواء املرصية قد عجلت برتاخيص طارئة الستخدام لقاحات ثالثة ،هي اللقاح الصيني سينوفارم واللقاح
الربيطاين أسرتازينيكا واللقاح الرويس سبوتنيك ،بينام مل متنح حتى نهاية شباط /فرباير الرتخيص ألبرز لقاحني ،وهام
املنتجان من فايزر ومودرنا األمريكيني( .((5وقد تضاربت األرقام بشأن املتوافر فعل ًيا من اللقاحات؛ فعىل خالف
ترصيحات تؤكد أنه حتى األسبوع األخري من شباط /فرباير كان إجاميل ما وصل إىل البالد  400ألف جرعة تتوزع
بني اللقاح الصيني (سينوفارم) واللقاح الربيطاين (أسرتازينيكا) ،جاء ترصيح للوزيرة أمام مجلس النواب ليؤكد أن
الحكومة قد تعاقدت مع "جايف" عىل  40مليون جرعة من لقاح أسرتازينيكا (أي ضاعفت الكمية املذكورة يف التعاقد
األول) ،وتوقعت الوزيرة أن تصل الدفعة األوىل من التعاقد وحجمها مثانية ونصف مليون جرعة يف األسبوع الثاين
ليتم استخدامها يف حملة التطعيم التي أعلنت الحكومة أنها ستبدأ مع آذار /مارس( .((5يذكر أن
من شباط /فربايرّ ،
رصحت بأن عملية التطعيم ستتوالها مبشاركة "صندوق تحيا مرص" واملؤسسة العسكرية ممثلة يف
وزارة الصحة قد ّ
هيئة الرشاء املوحد وهيئة املستشفيات العسكرية.
" 51برشى سارة ..لقاح كورونا املرصي يصل مراحله النهائية" ،البيان ،2020/11/23 ،شوهد يف  ،2020/12/12يفhttps://bit.ly/30vvdB1 :
 52فارس ربعي" ،معوض :لقاح مرصي لكورونا يف  2021بفاعلية  ،"%95البورصة ،2020/11/22 ،شوهد يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3qKc1u1 :
" 53وزيرة الصحة املرصية تعلن العدد األويل للحاصلني عىل لقاح كورونا" ،روسيا اليوم ،2021/1/29 ،شوهد يف  ،2021/1/29يفhttp://bit.ly/3cpc2zW :
" 54كلمة السيد الرئيس إىل الشعب بشأن مواجهة فريوس كورونا" ،قناة رئاسة الجمهورية عىل موقع يوتيوب ،2020/11/24 ،شوهد يف  ،2021/1/20يف:
https://bit.ly/30v2VGv
" 55مرص تعلن منح الرتخيص الطارئ الستخدام لقاح سينوفارم الصيني ..وموعد بدء التطعيم" ،يس إن إن بالعربية ،2021/1/2 ،شوهد يف ،2021/2/25
يفhttps://cnn.it/2NGXQIp :
" 56محمد يوسف" ،عاجل ..وزيرة الصحة تعلن التعاقد عىل  40مليون جرعة لقاح جديدة" ،الوطن ،2021/2/4 ،شوهد يف  ،2021/2/10يفhttps://bit.ly/3ck6UeP :
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كان الف ًتا أنّ اللقاح الرويس سبوتنيك قد حظي بعقد توريد لعرشة ماليني جرعة ،عرب رشكة خاصة ،بالرغم من أن
التفاوض تم بني الحكومة ممثلة يف هيئة الدواء املرصية والصندوق السيادي الرويس لالستثامر( .((5ترافق دخول
الرشكات الخاصة عىل خط االسترياد وإدارة عملية التطعيم مع أخبار تفيد بحرص توفري الحكومة للقاح باملجان عىل
الطواقم الطبية ،ومن يعانون أمراضً ا مزمنة ،واملدرجني عىل قوائم العالج يف املستشفيات الحكومية ،وغري القادرين
الذين تفوق أعامرهم  65سنة ،وفئة األشد فق ًرا املدرجني يف برنامجي تكافل وكرامة .وكانت الوزيرة قد رصحت بأن
تكلفة التطعيم لغري هذه الفئات ستكون يف حدود  200جنيه مرصي(.((5
 .2التعايف االقتصادي :تعزيز األسواق والقدرات اإلنتاجية مع خفض التكلفة

االقتصادية عىل الفئات الهشة

عىل الرغم من النقد املوجه إىل الحكومة بخصوص انحياز السياسات ،فإنه ميكن مالحظة عالمات التعايف النسبي
لالقتصاد املرصي .لكنه ٍ
تعاف ال ينتج يف األخري تصحيحات هيكلية ،ميكن أن تنتج أثرها اإليجايب يف معيشة الفئات
االجتامعية الفقرية واألشد ترض ًرا من األزمة .وما هو متاح من بيانات عن مؤرشات التعايف يقرص أثرها عىل إبقاء
األزمة االقتصادية عند حدود معينة ،من دون تغيري حقيقي يف املسار االقتصادي ذي التوجهات النيوليربالية.
ميكن تبني ذلك يف الخطاب الحكومي الذي احتفى باملنجزات عىل صعيد مالية الدولة ،يف حني تجاهل الوضع التنموي،
بخاصة ما تعلق مبعيشة الفقراء .فقد ركز هذا الخطاب عىل مسائل من قبيل إيجابية تثبيت التصنيف االئتامين ملرص،
وردد توقعات متفائلة للمؤسسات املالية الدولية ،تفيد باستيعاب االقتصاد املرصي األزمة ،مع بدء مؤرشات تحسن
واحتامالت منو إيجايب تقدر بـ  2يف املئة يف الربع األخري من عام  ،2020وتو ّقع أن يرتفع هذا التحسن مع عام .2021
تركز التقديرات الحكومية عىل الجوانب املالية التي تؤ ّثر يف مستوى النمو؛ إذ ارتفع مستوى التحسن يف مرص عن
أغلب اقتصادات البلدان النامية ،والذي أسهم فيه استعادة معقولة لتحويالت العاملني بالخارج ،التي انخفضت يف
عام  2020إىل مستوى قيايس ،ومع عودة جزئية للنشاط السياحي يف صيف العام املقبل (وهو األشد تأث ًرا بقرارات
اإلغالق عىل املستويني العاملي واملحيل) ،وبقاء معدالت التضخم عند مستويات مقبولة( ،وهي التي تشهد صعو ًدا
منذ عدة أعوام ،وبالخصوص منذ تعويم الجنيه أواخر عام  ،)2016ومع استقرار سعر الرصف يف مقابل الدوالر (بعد
الهزات التي تع ّرض لها إثر التعويم) ،بل احتامل أن يحظى بتحسن أكرب مع انخفاض يف سعر الدوالر عىل املستوى
العاملي ،ومع استقرار االحتياطي النقدي ملرص( ،((5وكذلك مع اآلثار التي ستنتجها سياسة البنك املركزي بتعديل أسعار
الفائدة ،وهي التي يتوقع أن تشكل عامل جذب الستثامرات خارجية ،يتوقع أن تبلغ  5.5مليارات دوالر هذا العام،
واملأمول بحسب ما تفيد به املصادر الحكومية أن يقفز الرقم إىل ثالثة أضعاف ذلك يف غضون أربعة أعوام فقط(.((6
" 57برابط التسجيل 400 ..ألف جرعة من لقاح كورونا يف مرص" ،مرصاوي ،2021/2/23 ،شوهد يف  ،2021/2/24يفhttp://bit.ly/37LADvG :
 58بسام رمضان" ،وزيرة الصحة' :رسوم لقاح كورونا للقادرين  200جنيه ..وكله الزم مييض'" ،املرصي اليوم ،2021/2/23 ،شوهد يف  ،2021/2/24يف:
https://bit.ly/3cQCKQB
 59يتوقع صندوق النقد الدويل أن يبلغ االحتياطي النقدي يف مرص أربعني مليار دوالر يف نهاية العام املايل الحايل ،ومبا يقل فقط خمسة مليارات عن
الحجم الذي وصلت إليه قبل األزمة يف شباط /فرباير .2020
60 "Egypt's Economy Still Robust, Among Strongest in Emerging Markets: Goldman Sachs," Ahram online, 17/9/2020, accessed on
12/12/2020, at: http://bit.ly/3nI2ZwF
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لكن هذه التقديرات ال تأخذ يف الحسبان عودة موجة ثانية من الجائحة عىل املستوى العاملي ،يف حني تع ّول عىل أثر
تنامي قطاعات بعينها ،منها قطاع اإلنشاءات الذي مل يتأثر باألزمة( ،((6وقطاع االتصاالت الذي شهد من ًوا عىل املستوى
العاملي غري مسبوق بسبب األزمة نفسها .لكن عودة القطاعات املص ّدرة الصناعية والزراعية والخدمية إىل مستويات
إنتاج جيدة (والتي من املتوقع أن تصل إىل عوائد تناهز  35مليار دوالر يف العام املايل الحايل) ،ترتبط بتصاعد الطلب
العاملي ،وعدم تفيش موجة جديدة للمرض مع الشتاء ،أو بالوصول إىل حل حاسم لألزمة عىل املستوى العاملي
بحصول سكان العامل عىل اللقاح املعالج للمرض .وهو أمر غري مؤكد حتى اآلن إن كان سيحدث يف عام  2021أم
سيمتد إىل ما بعده.
كذلك الحال بالنسبة إىل النشاط السياحي (وذروته يف مرص هي موسم الشتاء) ،فليست مثة مؤرشات حقيقية عىل
إمكان تعافيه عىل نح ٍو ملموس من الخسائر التي ُقدرت بنحو  15مليار دوالر يف عام  .2020وغري مؤكد استعادة ما
فقده االقتصاد من االستثامر األجنبي ،وهو يفوق  20مليار دوالر .فهي ترتبط بتح ّول عىل مستوى االقتصاد العاملي،
يظهر مع تحقق عامل األمان من الفريوس ،سواء بانتهائه أو بوصول اللقاح املعالج إىل أكرب قدر من سكان العامل.
تتصل مسألة التعايف كذلك بتحقق أثر حزمة اإلنقاذ يف تعزيز قطاعات اإلنتاج ،خاصة منها ما يوجه للتصدير .لقد
ركزت القرارات االقتصادية عىل مساعدة القطاع الصناعي يف خفض تكلفة اإلنتاج ،سواء بتخفيض بعض االلتزامات
الرضيبية أو عرب خفض أسعار الطاقة بعدما اشتكت الرشكات منذ تعويم الجنيه يف عام  2016من صعوبة تح ّملها
أسعار الطاقة .ويجادل البعض بأن قرارات خفض سعر الطاقة كانت مؤكدة؛ إذ صادفت اتجاه أسعار الطاقة عىل
املستوى العاملي نحو انخفاض جديدً ،
فضل عن زيادة املعروض محل ًيا من الغاز الطبيعي.
املوجه إىل الرشكات عىل حساب املطلوب ً
تجاهل من جهة الحكومة ً
ً
عاجل إلنقاذ
يبقى السؤال األكرث
متصل بسخائها ّ
الفئات األفقر .ففي مقابل استمرار دعم الوقود للرشكات ،ال تزال سياسة رفع الدعم عن الوقود املخصص الستهالك
األفراد مستمرة ،وهي جزء أسايس من االلتزامات اإلصالحية التي تقدمها الحكومة لصندوق النقد الدويل .وباملثل،
ال نجد السخاء الحكومي املتمثل يف خفض الرسوم والتمغات (نوع من الرسوم) وخفض الرضائب عىل الرشكات
وتعليقها يوازيه عىل اإلطالق أدىن اعتناء باملتعرثين رضيب ًيا من األفراد ،وقد تضاعفت أعدادهم منذ تعويم الجنيه
يف عام  .2016وإذا أخذنا مسألة رفع األجور ،وهي مطلب واسع ،فال تزال العالوات االستثنائية للعاملني يف الدولة،
ومنهم العاملون يف القطاع الصحي ،ضعيفة .ليست ً
محل للتساؤل بسبب ضآلتها فحسب ،بل ألنها مل توضع بوصفها
عالوة دورية مستمرة ،تستوعب أثر التضخم السلبي يف األجور .وليس أدل عىل مسلك االنحياز أكرث من تلك املنح
التي ال تتعدى  500جنيه (أقل من  35دوال ًرا أمريك ًيا) والتي تستهدف من يفقدون وظائفهم يف األزمة من العاملني
يف القطاع غري الرسمي .فهل ميكن النظر إىل هذا املبلغ عىل أنه تعويض ذو شأن يعزز أوضاعهم املعيشية يف مواجهة
نسب التضخم الكبرية؟ وهل يكفي املنتمني إىل هذه الفئة؟ واألدهى أنه ال يشمل إال مليونًا ونصف املليون من
العامل ،يف وقت تعلن التقديرات عن حجم هذه الفئة من العاملة غري النظامية أن أضعاف هذا الرقم يعيشون من
دون أي غطاء تأميني.
 61وهو أمر محل جدل؛ إذ دفعت مصالح هذا القطاع إىل التخفف من إجراءات اإلغالق والتباعد االجتامعي ،لتحافظ عىل مستويات اإلنجاز يف اإلنشاءات،
خصوصا يف املرشوعات الكبرية التي يتداخل فيها قطاع املقاوالت التابع للقوات املسلحة.
ً
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لقد كان من املفرتض يف الحزمة املالية الضخمة أن تعزز اإلنفاق الصحي الضعيف ،لكن ذلك كان محدو ًدا ج ًدا ،هذا
يسها الصندوق
عىل الرغم من التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدويل ليك تحصل عىل تلك القروض التي ّ
تحت بند مواجهة الجائحة .ونجد أن الصندوق يف الوقت الذي يدعو فيه لالهتامم بالحامية االجتامعية واإلنفاق
الصحي ،يح ّذر من زيادة الديون إذا ما رأت الحكومة زيادة اإلنفاق االجتامعي يف مواجهة األزمة؛ أي إنه يجعل
من اعتبارات حل أزمة مالية الدولة وسداد الديون الخارجية أولوية عىل اإلنفاق االجتامعي ،وال مينح األولوية لدعم
الفئات األشد ترض ًرا يف سياق مواجهة آثار الجائحة .وحني يتناول أهمية تعزيز اإلنفاق عىل القطاع الصحي ،فإنه
ال يرى موارد لذلك اإلنفاق االجتامعي مصد ًرا من مالية الدولة املتاحة ،وإمنا يلح عىل "إيجاد إيرادات إضافية".
وبالنظر إىل ما اتُّخذ من قرارات يف هذا العام ،فإننا نجد أن هذه اإليرادات اإلضافية مل تكن إال جبايات زادت من
الضغوط املعيشية عىل الفقراء ،منها الزيادة يف األسعار واملزيد من الرسوم ورفع الدعم عن الطاقة وعن العديد
من السلع األساسية.
 .3التعايف السيايس :االنفتاح السيايس مقدمة الستعادة عالقات إيجابية بني
املجتمع والدولة

أظهرت الجائحة كيف أن عالقات الدولة واملجتمع ال تزال محكومة بقيود ميليها األمن السيايس ،وقد رضبنا أزمة
خصوصا إزاء
واضحا للمقاربة األمنية لعالقات الدولة  -املجتمع،
منوذجا
األطباء يف خالل تصاعد منحنى اإلصابات
ً
ً
ً
املجموعات االجتامعية املنظمة .مثة منوذج ميكن تبينه ،إذ تعتمد السلطة مدخل استنزاف قدرات هذه املجموعات،
بتوظيف أدوات القمع واالحتواء والتسكني ،واملزج بينها لتحقيق أكرب قدر من اإلنهاك.
ص ّور الخطاب الحكومي أنّ نقد التدخل األمني يف القرار الصحي يناقض الدور املعترب لقطاع األمن يف فرض إجراءات
الطوارئ املطلوبة .والحال أن هذا ليس املقصود بوصف مسلكها بأنه "أمننة لقطاع الصحة" ،وإمنا محك النقد هو
أن هذا الدور خرج عن مقتضياته وتدخَّ ل يف أدوار دائرة القرار التخصصية يف القطاع الصحي .واملعاونة يف الطوارئ
انطال ًقا من هواجس ودوافع صحية تختلف عن التحرك انطال ًقا من هواجس أمنية؛ صحيح أن املامرسات القمعية
موجودة ومستواها مرتفع فيام قبل الجائحة ،لكن الجديد أنّ "الجائحة أعطت الدولة الغطاء الخطايب لحبس بعض
األطباء الذين اعرتضوا عىل معايري السالمة الخاصة بهم وإدارة الدولة مللف الوباء .كام استغلت الدولة هذه الفرصة
لإلمعان يف التنكيل باملعارضني السياسيني ورفع جميع حقوقهم الطبيعية .مثل هكذا وضعية ،تشكل مأز ًقا حقيق ًيا عىل
مستوى اللغة ،وإشكالية كبرية عىل مستوى طبيعة السيادة الهشة /الغليظة للدولة املرصية"(.((6
من خالل أزمة األطباء ،ميكن أن نتبني نهج السلطة يف التعامل مع املجموعات االجتامعية التي تراها مناوئة ،إذ
بدأت باإلنهاك الخطايب عرب إعالمها ،كام وظفت ضغط األمر الواقع وحالة الهلع التي أصابت املواطنني يف ظل تصاعد
املخاوف من انفالت العدوى وتفيش الجائحة يف تأليب املجتمع عىل األطباء ،وتم التعامل اإلداري برسائل التهديد
والوعيد للعنارص التي انتقدت األداء الحكومي ،بالتوازي مع قيام السلطة بالقمع املبارش للناقدين .وحني قدرت
السلطة أنّ أدوات القمع مل تحقق مرادها ،فتحت الباب ألدوات التفاوض وخفضت من حمولة التحريض ،وأبدلتها
62
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برسائل التقدير الرمزي (جيش مرص األبيض ،واعتبار املتوفني من األطباء جراء الفريوس شهداء الوطن) ،مع تقديم
تحسينات عىل املعاملة املالية لألطباء .يف ذروة األزمة تُرك األطباء عدة أشهر يواجهون السخط املجتمعي من سوء
األداء وضعفه ،كام واجهوا نهج اإلدارة امل َؤ ْمننة وتهديدات شبكات قيادة ذلك النهج واملنتفعني منه ،والتي تهدف إىل
أن تضمن للسلطة والء املوظفني.
يجب تصحيح عالقات املجتمع والدولة الستعادة االستقرار ،ومدخله فيام نزعم هو التحول النسبي عن املقاربة
األمنية ذات التوجه السيايس .لكن ،إىل اآلن ،مل يحدث مثل هذا التحول مع ثبوت فداحة تكلفته ،فهو يأيت بنواتج
عكسية ،أش ّدها حساسية أن يصبح النقد الخارجي هو ما يدفع النظام إىل تصحيح عالقة الدولة باملجتمع ،بينام
ال تتوافر اسرتاتيجية مدفوعة بعوامل الداخل إلرساء حالة من االستقرار السيايس واالنفتاح ،بعي ًدا عن صيغ تص ّور
املعارضة ونقد النظام عىل أنها أعامل تقع تحت طائلة قوانني مكافحة اإلرهاب .هذا االنفتاح قوامه مشاركة األحزاب
واملجموعات والروابط ومؤسسات املجتمع املدين يف املواجهة ،وإدارة عالقات متوازنة معها.

خامتة وتوصيات عامة
أظهر هذا التقرير أن جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-مل تغري يف األوضاع املأزومة اقتصاد ًيا وسياس ًيا يف
مرص ،وإمنا جاءت فحسب لتفاقم أزمات هي بطبيعتها هيكلية وتراكمت عرب زمن ممتد .وقد أبرزت الجائحة وما
صحبها من إجراءات احرتازية األثر السلبي للتوجهات النيوليربالية التي تب ّنتها الدولة عرب العقود املاضية؛ إذ مل تَخْ ل
سياسات املواجهة من االنحياز االجتامعي ،وتسببت يف تعريض الفئات الفقرية واألشد هشاشة آلثار معيشية وخيمة.
وأثبتت الجائحة أن رهن عالقات املجتمع والدولة باعتبارات األمن السيايس يح ّد من قدرات املواجهة االجتامعية
لألزمات ،هذا خالف إضعافه كفاءة الحكم.
يف العموم ،وعىل الرغم من ترهل إجراءات التباعد االجتامعي وضعف إدارة الوضع الوبايئ ،بدا عامل الدميوغرافيا ذا
شاب يف كتلته األكرب ،وهو ما يفرس بعض التناقض بني محدودية االستجابة التي أبدتها الحكومة
أثر إيجايب ،فاملجتمع ّ
وما تعكسه األرقام من انخفاض معامالت اإلصابة والوفاة نسبة إىل عدد السكان.
ويف الختام ،نق ّدم جملة من التوصيات من خالل ما رصده التقرير:
تصب
1.يجب مراجعة سياسات التحفيز االقتصادي وتعديلها ،مبا يعكس أولويات الحامية االجتامعية ،حتى ال ّ
مخرجات السياسة لصالح فئة الرأسامليني عىل حساب الفئات األشد عرضة آلثار الجائحة ،من العامل
والفئات الفقرية وكذا النساء .ويف هذا الخصوص ،يجدر تجميد السياسة التقشفية التي طبقت منذ تعويم
الجنيه يف عام  ،2016وعدم االنسياق وراء احتفاء صندوق النقد الدويل بتلك السياسة يف زمن الجائحة؛
فاإلجراءات التقشفية املوصوفة باإلصالحية غايتها أن تخفف العبء عن مالية الدولة ،لكنها تعمى عن
موجبات التوازن االجتامعي وتوفري الدعم للفئات الفقرية يف مثل هذه الظروف.
2.يظل تحرير اإلعالم والسامح مبستوى حقيقي من الشفافية ً
عامل ً
مهم يف تعزيز قدرة املجتمع عىل املواجهة.
إن استمرار التعتيم اإلعالمي وحجب النقاش العام حول املسائل املتعلقة بالجائحة وآثارها يق ّلصان قدرات
املواجهة التي يقع غالبها عىل عاتق املجتمع .ويجدر االنتباه لتكرار رجال األعامل وخرباء الحكومة خطاب
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التخويف من اآلثار االقتصادية للجائحة ،باسم "التوازن بني رضورة الحفاظ عىل حياة املواطنني وبني
تحصيلهم أرزاقهم" ،فيجب أن تكون القواعد االحرتازية املتناسبة مع رضورات محارصة تفيش العدوى هي
القيد الذي يقرر مدى استمرار النشاط االقتصادي أو تقليصه ،وليس مصالح أصحاب األعامل.
3.رضورة فهم أنّ عدم االلتزام باإلجراءات االحرتازية ال يعكس فقط مستوى تردي الوعي الصحي لدى قطاع
من املواطنني؛ فبعض هذه السلوكيات متصل بحقائق الفقر وغياب آليات الحامية االجتامعية عن قطاع
واسع من املجتمع ،ما يدفع قطا ًعا عريضً ا من املجتمع إىل محاولة التملص من هذه اإلجراءات.
4.يجب عىل وزارة الصحة أن تتحىل بقدر أكرب من الشفافية عند التعامل مع مشكالت النظام الصحيّ ،
وأل
تخىش إبراز أن مشكالت النظام غالبها هيكيل ،نابع من ضغوط من خارج النظام نفسه .هذا ً
فضل عن
مع ّوقات سياسية تدفع بالقرار الصحي صوب حالة متطرفة من "تسييس املرض" لغايات أمنية أو بانحياز
اجتامعي توزيعي .واألولوية لقضايا تحسني متويل النظام للوصول به إىل الحد الدستوري املقرر عىل األقل،
واستعادة عدالة توزيع الخدمة الصحية ،والتأسيس لحوكمة جيدة يف هذا القطاع ،تعزز موقع العاملني فيه،
وترشك املجتمع املدين( ((6بشكل أكرب يف تقرير السياسة الصحية .ويف هذا ،يجدر العمل ً
عاجل عىل تحقيق
توصية منظمة الصحة العاملية ،برضورة اعتامد اسرتاتيجيات معززة باملنظور الحقوقي يف املجال الصحي،
وتستهدف الحد من الفقر ونرش الخدمة عىل نحو متكافئ لجميع املواطنني(.((6
5.يجب العمل عىل عالج قصور البيانات اإلحصائية واإلكلينيكية الخاصة بوضعية الصحة يف مرص ،وإنشاء
مراصد متخصصة ،تربز قضية الحرمان من الخدمة الطبية ،وسبل مواجهتها .ويجب أن تستند سياسات
اإلصالح إىل بحوث تأخذ يف الحسبان احتياجات املواطنني وحقوقهم.

 63مثة أمثلة جيدة ميكن التنويه بها ،مثل دور مؤسسة "مرسال" التي قدمت الدعم املايل والتقني ً
فضل عن مساعدة متطوعيها لكثريين من املصابني
رسة الرعاية املركزة املتاحة ،خاصة يف املستشفيات
بالفريوس ،ومن جهودها التي لفتت االنتباه لدور املجتمع املدين تو ّليها إنشاء تطبيقة تساعد يف تحديد أ ّ
الخاصة .ينظر :أحمد عزب وعالء غنام" ،الدور املجتمعي املأمول ملواجهة أزمة كورونا" ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،2020/5/5 ،شوهد يف ،2020/10/3
يفhttps://bit.ly/34FwTdv :
 64منظمة الصحة العاملية ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ،حقوق اإلنسان والصحة واسرتاتيجيات الحد من الفقر ،سلسلة منشورات الصحة وحقوق
اإلنسان ،العدد رقم ( 5أيلول /سبتمرب  ،)2010شوهد يف  ،2021/3/11يفhttps://bit.ly/3byRHqQ :
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تحت عنوان "سياسات التعليم يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف البلدان العربية" ،دعت دورية
حكامة عد ًدا من األكادمييني والخرباء العرب لورشة نقاش حول ما رتبته الجائحة عىل نظم التعليم يف البلدان العربية
من تداعيات .وجرت وقائع الورشة ظهر األحد 14 ،شباط /فرباير  ،2021عرب مداخالت أساسية قدمها أربعة باحثني،
هم :الدكتور عيل أسعد وطفة ،والدكتورة أسامء الفضالة ،والدكتور عدنان األمني ،والدكتور أحمد عالء فايد .وشملت
ملخصا ألبرز ما ُطرح فيها:
عدة جوالت للنقاش يف ما بني الحضور .ونعرض هنا
ً

أول :التعليم اإللكرتوين ما بعد الجائحة بوصفه خيا ًرا اسرتاتيج ًيا
ً
ق ّدم عيل وطفة عرضً ا بانورام ًيا للسياق التاريخي الذي ميكن من خالله فهم الجائحة ،وما تداعى عنها من آثار ،سواء
خصوصا .وبدأ بتوكيد أن التعليم قضية تدور يف فلك الرصاع االجتامعي،
عىل املجتمع عمو ًما ،أم عىل نظم التعليم
ً
وأنها متيض يف حالة جدالية معه ،وأنه بغري التطور نحكم عىل النظم باملوت .وقد جاءت الجائحة بتح ٍد كبري ،صدم
كيان اإلنسانية املعارصة وه ّز أوصالها ،كأمنا هي تسونامي أحدث تغي ًريا ً
هائل عىل مختلف مناحي الحياة .وبدأنا
نسمع جداالت لرصد هذا التغيري ،فيقولون األدب يف زمن كورونا ،والصناعة يف زمن كورونا .فام بالنا بالرتبية؛ كان تأثري
كورونا فيها صاد ًما بعمق ،وانعكست آثار الجائحة من االقتصاد يف التعليم ،وأسفرت آثار اإلغالق عن تهديد للبنية
التقليدية للتعليم ،وبدا أن تحوالت عميقة تقلب األنظمة الرتبوية وأسسها التقليدية.
وأضاف وطفة أنه عىل الرغم من هول الصدمة ،فثمة بعض األمل ،وبوادر لقفزات هائلة يف ميادين العلم والتكنولوجيا،
ولعلها تنعكس كام نرى عىل األنظمة التعليمية ،وأوضاعها الراهنة املرتدية .لكن الجداالت حول ما يجرى ال زالت
قارصة ،ويسودها ما تجدد من الرصاع بني أنصار القديم وأنصار الجديد ،القديم والحداثة ،وهو رصاع غري عقالين،
يفتقر إىل النظر الجاد والعميق للواقع وفهمه يف سياق من حركة التاريخ ،وهو من ناحية أخرى غري مجدٍ.
ومييز وطفة ما بني تعليم عن بعد يف ظل الطوارئ ،ونهج التعليم عن بعد؛ فاألول ال زال يعيد إنتاج التعليم التقليدي
بالطرائق واألساليب التقليدية ،لكنه ال ينطلق من املفاهيم التي تعنيها عبارة "تعليم إلكرتوين" .التعليم اإللكرتوين
هو فلسفة تربوية ،مل يتم االستثامر فيها من اإلعداد والتفكري .والحال أنه مختلف عام شهدناه يف زمن الجائحة من
التعليم عن ُبعد .لقد علمتنا الثورات الصناعية ،وآخرها الثورة التكنولوجية كيف ينتج اتحاد الذكاء الصناعي والذكاء
الطبيعي قوة حضارية هائلة ،واليوم تصل إىل مستوى "التفرد" ،بوصول تطبيقات الذكاء االصطناعي ذروة عالية،
إذ بات يعادل مجموع الذكاء البرشي عىل مر التاريخ .ومثة من يبرش بزوال الفاصل ما بني ذكاء اإلنسان واألشياء،
فيام يسمى إنرتنت األشياء ،حني تأخذ اآلالت بعض صفات البرش ،كام تقدمه مناذج الروبوتات التي تجوب العامل
الستعراض قدراتها القريبة من اإلنسان.
هل ينعكس هذا عىل التعليم؟ ال زالت مدارسنا بنية متورمة من األزمات ،وتعيش خارج سياق العرص ،ومنفصلة عن
سياق إنتاج الحضارة ،طاملا تقوم بوظيفتها التقليدية من أدلجة وقولبة وتطويع ،وال تستوعب اإلبداع ،بل تعرقله
وتحاربه ،وتنتهي مبا يخدم النظم السلطوية .كذلك هي تعيد إنتاج الثقافة التي يعنونها التعصب والكراهية ،وال زال
نداء الرعيل األول من الرتبويني العرب الذين نادوا بإصالح املدارس ال يجد له صدى جد ًيا ،وال زال األمر يف حاجة إىل
رافعة تنتشل مدارسنا من كبوتها.
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يرى وطفة أن األمل من لدن التكنولوجيا ،وربط التعليم بالوظائف التي تأيت ضمن التطور الجديد يف املستقبل ،وأن
تُعد لها املدارس ،وإال فموتها محتوم ،بحسب ما يحذر تقرير للمنتدى االقتصادي العاملي .املهارات العلمية التي تبدأ
من اإلبداع فاالبتكار وحل املشكالت عرب التطبيقات وكذا الربمجة وغريها ،ما زالت محارصة ضمن املناهج وأساليب
التعليم التقليدية ،يف حني أن املهارات التي يتم الرتكيز عليها راه ًنا لن يكون لها وجود يف املستقبل .العلم من جهته
يبرش مبنصات تزيل الفوارق املعرفية ،ويتيح ً
تعليم معززًا بالواقع االفرتايض ،وباتت املنصات هي املدارس الحقيقية،
ال املباين ،ومن ال يتواكب مع مثل هذه املستجدات والتطورات سيفنى .انتهى وطفة إىل أن االستعداد لكل هذا بات
رضورة كشفتها الجائحة .والتعليم اإللكرتوين ليس دامئًا عن بعد ،فيمكن أن يكون عن قرب ،وأن يكون ً
تعليم تزامن ًيا،
واندماج ًيا .ويؤمل بعد عام كامل من التجارب أن تكون قد أسست بنية للتعليم اإللكرتوين ،ومن ثم عىل مجتمعاتنا
وأنظمتنا أن تهيئ ملستقبل رهيب ومخيف ما مل نستطع تطوير مدارسنا إىل املستوى املطلوب.
ويف الرد عن التساؤالت التي دارت حول تحديات املستقبل ،طرح وطفة أهمية الرتكيز عىل فهم الواقع كمقدمة
لإلجابة عن سؤال املستقبل .ويرى أن العامل العريب يعيش حالة "مروعة وتراجيدية" ،ومثة بلدان تعيش رصاعات
أخرجتها من السباق الحضاري مثل سورية والعراق .إن املسافة الزمنية ما زالت كبرية يف ما بني املجتمعات التي
أنجزت الثورة الصناعية األوىل والثانية ،وتسري بخطى هائلة يف مجال التقدم .وحول التعليم اإللكرتوين ،أكد وطفة أنه
ال يتناىف والقيم األخالقية ،ويحمل يف طياته تطو ًرا يقوم عىل التعليم النشط والتعليم التكاميل والتعليم اإلبداعي.
وعرج عىل مزايا التعليم اإللكرتوين ،الذي وصفه بأنه يقوم عىل مبدأ الحوار ،وخاصة أنه يف العرص الحايل أصبح
ً
مسؤول ومحاس ًبا عىل أي معلومة يقدمها .يف التعليم التقليدي 80 ،يف املئة من الطاقة الذهنية لإلنسان تنفق
املدرس
يف الذاكرة ،أما يف التعليم اإللكرتوين فوسائل االتصال والبنوك املعلوماتية تعفيه من ذلك ،ليوظف عقله يف مهارات
التحليل والرتكيب واإلبداع.

ثان ًيا :آفاق إصالح التعليم بعد جائحة كورونا
يف مداخلتها التي تسعى لرسم أفق مستقبيل ما بعد الجائحة ،استعرضت أسامء الفضالة الحلول املمكن تب ّنيها لتجاوز
ما برز من معوقات يف النظم التعليمية ،وهي حلول تبدأ مام تعلمناه خالل األزمة ،وتقييم ما اتصل بها من سياسات
وإجراءات وبرامج عمل .وأكدت أن مسألة اإلغالق ليست ،كام يشاع ،مسأل ًة غري مسبوقة ،إذ تكرر األمر عىل سبيل
املثال يف الحرب العاملية الثانية ،وحصل قبلها مع وباء اإلنفلونزا اإلسبانية ،خالل الحرب العاملية األوىل ،وحتى مع
وباء إيبوال يف البلدان التي شهدت تفشيه قبل سنوات ،واليوم نشهده يف بعض املناطق بالبلدان العربية التي تعاين
الحرب األهلية .رمبا الجديد مع جائحة كورونا هو االتساع العاملي إلجراءات اإلغالق ،ما ترضر بسببه أعداد هائلة
من الطالب بكل بقعة يف العامل.
لقد شمل إغالق املدارس يف ربيع  2020مختلف دول العامل ،وقد تفاوتت فيام بينها القدرة عىل تب ّني خيار التعليم
عن ُبعد ،بل وقع ما ميكن تسميته فقدان التعلم  Learning lossيف عديد الحاالت ،وساد االرتباك يف ظل غياب توقع
واضح مبوعد انتهاء األزمة .هذا التأثري مل يقترص عىل إغالق املدارس وحسب ،وإمنا شمل إرضا ًرا بالنواحي النفسية
واالجتامعية للطالب واملعلمني عمو ًما .يف سياق تحول املدارس إىل التعليم عن ُبعد ،رصنا أمام بيئة تعلم مغايرة،
غاب عنها ملمح اختالط الطالب بأقرانهم ومعلميهم ،ما أثر يف الجانب االجتامعي للعملية التعليمية .مل تكن املدارس
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مجرد أماكن لتل ّقي املعلومات العلمية ،وإمنا باتت مساحات للتفاعل ،يكتسب فيها الطالب املهارات االجتامعية،
وميارس االندماج يف املجتمع الخارجي ويك ّون صداقات وعالقات يف دوائر أبعد من املنزل.
خ ّلفت الجائحة تغيريات عدة عىل أدوار املعلمني والقادة املدرسيني ،وجب معها اكتساب مهارات جديدة ،وقد طرأت
يف سياق تجريب التعليم عن ُبعد يف البلدان النامية معوقات ،أثرت يف العملية التعليمية بنمطها الجديد ،و ُرصد
تفاوت كبري يف حظوظ الطالب من التحصيل عرب هذه الوسائل ،وكذا عدم تكافؤ الفرص يف الولوج ملصادر التعلم
الرقمية ولشبكة اإلنرتنت ،كام جرى تقليص املحتوى التعليمي مع ضعف تناول املهارات العليا ،كالقيادة والتعلم
الوجداين واكتساب املهارات االجتامعية والتكيف مع الظروف وتخطي األزماتً ،
فضل عن غياب أدوات التقييم
الرتبوي الفاعلة.
يستها ابتكارات ّأطرت ً
بديل تعليم ًيا ميكنه تجاوز املعوقات
من جانب آخر ،تؤكد الفضالة أنه قد برزت فرص جيدةّ ،
قارصا عىل ما وفرته تكنولوجيات التعليم الشبيك فحسب ،بل كذلك االبتكار
التي خلقتها الجائحة؛ واألمر ليس ً
نجاحا هي التي
االجتامعي ،وتشكل بيئة تفاعل مغايرة ،اقتضت تكوين قناعات وقيم مختلفة .ولعل التجارب األكرث ً
ركزت عىل جعل الطالب محو ًرا للعملية التعليمية ،والتي متنحه دو ًرا ً
فاعل يف تسيريها ،ال يقترص عىل ملكات الحفظ،
والتي كذلك تسعى إىل متكني املعلم ،وترفع عن كاهله األعباء اإلدارية ،وتحرره يف التعامل مع املنهج.
إن التعلم من هذه التجارب واالستفادة بات رضورة مستقبلية .تساؤلنا اليوم هو عام ميكن عمله يف غضون العقد أو
العقدين القادمني لتأسيس هذا النظام التعليمي الجيد ،والخشية هنا من أن ترتد نظمنا التعليمية إىل ما دون الوضع
قبل الجائحة ،بنمطه التقليدي .ويقتيض الحال بناء نظام تعليمي يستوعب األزمات ،وتغري ظروف التعليم ،ويقبل
بالتعامل مع املخاطر من دون خوف ،ويعد الطالب للمستقبل.
يف ظل ما نتعلمه من النظام الصحي يف العامل يف مواجهة الجائحة ،والرهان عىل الوصول إىل لقاح فعال إلنهاء األزمة،
طرحت الفضالة السؤال عن "اللقاح التعليمي" الذي ينبغي لنا الوصول إليه ملواجهة ما يعرتض التعليم من مخاطر
مستقبلية؟ لقد ع ّلمتنا الجائحة أهمية أال نهمل التغريات التي تحدث من حولنا ،وأن نعمل ألبعد من مجرد إدراج
املعرفة بها يف محتوى التعليم ،وأن نسعى لبناء مهارات الطالب يف التعامل مع تلك التغريات .وأن يسعوا إلحداث
فارق يف مجتمعاتهم الستيعاب هذه التغريات وتجاوز مشكالتها ،بأن نهتم بالطالب وبكينونته ،وباختياراته .وبات
االستثامر يف دور املعلم والطالب لتخطي أي أزمات مستقبلية رضورة .وقد خرجت يف السنوات العرش األخرية
أبحاث مهمة عن دور القيادة الرتبوية ،املعلم ومدير املدرسة بالخصوص ،يف تطوير أداء الطالب ،وتحقيق فاعلية
لخطط واسرتاتيجيات قيادة التغيري يف املدارس .ورأت الفضالة رضورة إرشاك املعلم واملدرسة عمو ًما يف وضع الحلول،
وليس تنفيذها فحسب.
ويف ختام مداخلتها أوصت الفضالة بتوصيات عدة ،منها :ترتيب أولويات أهداف املنهج مع الرتكيز عىل النوعية وليس
الكم ،واالعتناء بخطط املتابعة الستعادة ما ُفقد من التعليم خالل األزمة ،من ذلك منح فرتة مراجعة مكثفة ،وتشجيع
املدارس عىل التدريس عن بعد باستخدام حلول مبتكرة ،ووضع آليات مناسبة لتقييم الطالب مبا يتناسب مع طريقة
التعلم الجديدة .ونوهت الباحثة إىل رضورة تبني املبادرات اإلبداعية ،كالتعلم التعاوين ،والتعلم القائم عىل اللعب،
والتعلم القائم عىل املرشوعات ،مع االهتامم يف كل هذا بالتنمية املهنية للمعلمني ،وتوكيد حصول قادة املدارس عىل
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الدعم املعنوي واللوجستي الذي يحتاجونه يف ظل هذه الظروف .كذلك أوصت الفضالة بتوكيد الرشاكة بني املدرسة
ومختلف قطاعات املجتمع.
تلقت الفضالة عد ًدا من التساؤالت والتعليقات ،وأجابت عن مسألة مهارات املستقبل أو ما يسمى املهارات اللينة
 Soft Skillsواملهارات التي تعني الطالب أن يكون عض ًوا ً
فعال يف مجتمعه ،ونوهت بالتعليم االجتامعي املعنوي
 Social Emotional Learningالذي يعلم الطالب التحكم يف مشاعره وانفعاالته يف مواجهة األزمات .وأضافت أن
تطورات رضورية مطلوبة اآلن ،منها الرتكيز عىل سبل التدريس واألخالقيات التي يجب أن تكون جز ًءا من املناهج.
وباملثل ،للمعلمني مهارات يجب اكتسابها ،كام يجب االهتامم بدمجهم يف عمليات وضع سياسات التعليم وتطويرها،
بوصفهم قادة تربويني .وأن تعني يف ذلك برامج التنمية املهنية لتدعيم مهارات املعلم يف إسناد عمله بالبحوث ،وأن
ميارس مهارات التعاون والعمل يف فريق.

ثالثًا :حالة لبنان :استجابة النظام التعليمي يف ظل أزمة اقتصادية
وسياسية خانقة
يف مداخلته التي تناولت الحالة اللبنانية ،جادل عدنان األمني بأن قطاع التعليم كان األكرث ترض ًرا من تداعيات اإلغالق
قياسا إىل القطاعات األخرى .لقد خلفت الجائحة أزمة هي األكرب يف تاريخ التعليم يف
التي فرضتها جائحة كورونا ً
العامل؛ فبحسب تقرير عن األمم املتحدة صدر يف عام  ،2020رتبت الجائحة آثا ًرا فادحة يف نظم التعليم يف  190دولة،
ترضر منها  1.6مليار طالب ،من املتدرجني يف مراحل التعليم النظامية املختلفة .وقد تُرك الطالب من دون تعليم
فرت ٍ
ات زمني ًة متفاوتة ،وتأثر  94يف املئة من إغالق املدارس يف البلدان املتقدمة ،يف حني ارتفعت نسبة املترضرين إىل
 99يف املئة يف البلدان املنخفضة الدخل ،ويف الرشيحة الدنيا من بلدان الدخل املتوسط .لقد غيبت كذلك ميزة مهمة
يف بيئة التعليم والتعلم هي االختالط االجتامعي ،بعدما فرضت الجائحة العزل والتباعد ً
بديل.
أوضح األمني أن الخسائر يف قطاع التعليم مل تكن موزعة بالتساوي ،إذ تفاوتت يف ما بني الدول ،ويف داخل الدولة
الواحدة ،يف ما بني الطبقات ويف ما بني املجموعات السكانية باملناطق املختلفة ،وحتى ما بني املؤسسات التعليمية.
بعض من هذا التفاوت يتصل مبدى انخراط املؤسسات والفاعلني الرتبويني يف إجراءات املواجهة ،وبخصوص ما يتصل
بقدرتهم عىل توفري بدائل تحقق الغايات الرتبوية للطالب.
طرح األمني نقاشً ا حول التعليم عن ُبعد ،الذي برز ً
بديل ،باملعنى املعروف للكلمة ،وتساءل عن تفاوت الفرص
التعليمية بني الطالب الناجم عن تفاوت قدرة النظم عىل توفري هذا البديل ،سواء من حيث التكلفة أو االستعداد
الستيعاب هذا البديل .كان من أثر الضغوط التي نشأت يف ظل هذا التفاوت أن وقع التخبط واالرتباك يف داخل
النظم التعليمية ،وحتى يف األدوار األرسية واملحيط االجتامعي وغريها من عوامل تش ّكل سياق عمليات التعليم.
وقف الباحث عىل آثار غياب التعليم الحضوري وحرمان الطالب من االختالط االجتامعي داخل البيئة املدرسية،
والتي يعجز منط التعليم عن ُبعد عن تقديم بديل شامل منها؛ فاالختالط عامل إلمناء رأس املال الثقايف وتشكيل
الذات االجتامعية ،بتحويله الفرد إىل عنرص منخرط يف املجتمع األوسع ،ويكسبه مهارات لهذا االنخراط ،مبا فيها فرص
التنافس والتفاعل.
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ّبي األمني انعكاسات هذا األمر يف ضوء الحالة اللبنانية .فتحت الجائحة ساحة معركة تعليمية يف وضع يعرف فيه
لبنان أزم ًة اقتصادية طاحنة ،وتأز ًما سياس ًيا يتصاعد منذ انتفاضة ترشين األول /أكتوبر  .2019ومنذ البداية ،كان
التخبط سيد املوقف .طرحت سياسات للمواجهة يف قطاع التعليم عىل عدة مستوياتُ ،
وطبق منط هجني ،يجمع
ما بني التعليم الحضوري والتعليم عن ُبعد والتعليم ا ُملدمج .واستغلت منصات منها "تيمز"  Teamsوبرنامج إدارة
التعلم  .Classeraوتطلب الحال تقليص مدة التعليم وحجم املواد الدراسية .وبرزت صعوبات التقييم عن ُبعد،
ويف التجهيز للدروس ،استخدمت تطبيقات ووسائط عدة .ووزعت عىل الطالب نسخ إلكرتونية من الكتاب املدريس.
كذلك جرى إنشاء "مبادرة التعلم الرقمي"  ،Digital Learning Initiativeالتي تحوي مكتبة رقمية للنصوص
والدروس املسجلة ،كام جرى تأمني القرطاسية مجانًا ملا يقرب من ثلث طالب التعليم العام ،وذلك بدعم خارجي.
وقد لوحظ غياب أي تدريب للمديرين ،كام تأخر تدريب املعلمني حتى نهاية ترشين األول /أكتوبر  ،2020واتصلت
دوراته بطرق استخدام برمجيات التعليم عن ُبعد ،فحسب ،يف إلقاء الدروس وإعدادها ،وكذا استخدام منصة مبادرة
التعلم الرقمي .وبشأن األخرية تتعدد الدالئل عىل أنها مل تستخدم عمل ًيا.
وبي أن القرارات
وضع األمني مجموعة من املالحظات التقييمة عىل استجابة النظام التعليمي لهذا الوضع الطارئّ ،
غلب عليها اآلنية والتخصيص  Ad hocمبا يصعب من إمكان تعميمها ،وارتبكت عنارص النظام املختلفة ،من التنظيم
إىل املنهج والتعليم والتدريب واملتابعة والتقييم .ومل يظهر تبلور جدي ملناهج ومامرسات تعوض خسائر التعليم
تلك .الحظ األمني كذلك أنه لدى تطبيق األمناط الجديدة يف املؤسسات التعليمية ،ما بني حضوري وعن بع ٍد وهجني،
تح ّد من فاعلية العملية
فإن تفاوتًا كب ًريا قد ظهر بني املؤسسات ،من ناحية انتظام عملية التعليم وبروز مامرسات ُ
التعليمية .وهذا التفاوت ظهر عىل نطاق األرسة كذلك ،وف ًقا لوضعها االجتامعي.
متثلت العوامل املؤثرة يف مدى نجاح منط التعليم عن بعد يف مستوى التمويل املتوافر لوزارة التعليم واملؤسسات
التعليمية وكذا األرس ،والذي يسمح بتوفري البنية التكنولوجية ،ويف إعداد القامئني عىل عمليات التعليم ومتكينهم،
ويف مستوى حكامة النظام ،ويف كفاءة اإلدارة وتطبيق التحوالت اإلدارية املطلوبة الستيعاب هذا النمط التعليمي
الجديد .لقد ظهرت مالمح عدة لضعف كفاءة النظام انعكست عىل أداء املعلمني واإلداريني والطالب .واتصلت بعض
املالحظات بوضعيات الفقراء واملهمشني واإلناث وكذا ذوي االحتياجات الخاصة.
كان من آثار محدودية هذا النمط وتعرث تشكيله لبديل حقيقي من التعليم الحضوري أثره يف جانب التفاوت
والالمساواة االجتامعية .صحيح أن الالمساواة مرصودة بوصفها مشكلة بنيوية يف نظام التعليم اللبناين ،وهو يف
ذلك يشابه العديد من البلدان ،لكن الجائحة فاقمت من هذا امللمح .وبعكس املؤسسات التي افتقرت إىل قدرات
تعينها عىل تجاوز األزمة ،فإن املؤسسات التعليمية األكرث حظوة بالقدرات والتمويل (واألشبه بجزر يف محيط من
املؤسسات محدودة القدرة) عربت تلك األزمة بأقل الخسائر ،بعدما متكنت من أن توفر ً
تعليم متس ًقا مع رشوط
التباعد االجتامعي.
ال يعني األمر ،بحسب األمني ،أن التعليم عن ُبعد مل يخلف مكاسب ،فثمة ما ميكن رصده يف الحالة اللبنانية من
تحسن عىل مستويات عدة ،وتوفري ملصادر وتطبيقات إلكرتونية ذات قيمة كبرية ،وتطور يف مامرسات التواصل
وانتباه للمعايري وتطويرها ،وتحسني طرق تصميم الدروس وإفساح املجال أكرث ملشاركة الطالب ومساهامتهم يف بيئة
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تواصل رقمي فاعلة .وانتهى لتوصيات أهمها :تحسني مشاركة األرس واملجتمع األهيل يف العملية التعليمية ،وإبقاء
املكتسبات اإللكرتونية يف ما بعد انتهاء الجائحة ،واالنفتاح عىل املصادر املعرفية بخالف الكتاب املدريس ،وتعزيز
مشاركة الطالب يف مجتمع للتعلم يتسم بالفاعلية ،مع تطبيق مفاهيم التشاركية  .Participatory approachوهذه
التوصيات تقتيض تحسن الوضعني السيايس واالقتصادي ،وتعزيز حكامة املؤسسات العامة عرب املشاركة االجتامعية.
وقدم الحضور مجموعة من األسئلة واملالحظات للباحث ،اتصل أولها مبسألة التفاوت االجتامعي والالمساواة يف
التعليم .وقد علق الباحث مبالحظة عن ندرة الدراسات حول هذه القضية ،رغم تعدد جوانبها وتشابك مواضيعها.
وخصوصا أن األطر القانونية والخطاب السيايس
ودعا إىل االهتامم بقضية اإلنصاف يف فرص التعليم ودراسة أبعادها،
ً
يدعيان أنها تنطلق من قاعد املساواة وتكافؤ الفرص .ويف معرض اإلجابة عن سؤال يتصل بالفوارق ما بني التعليم
الحضوري والتعليم اإللكرتوين شدد عىل أن قبول الجمهور والفئات املجتمعية للنظام الجديد إمنا يحصل طب ًقا
ملصالحهم وللعادات املكتسبة ساب ًقا ،وأن األمر عمو ًما يستدعي التغيري يف السلوك ويف االتجاهات نحو التعليم.
والسياسة الحكيمة يف املستقبل تقوم عىل إدماج التعليم عن ُبعد ،وعدم التعامل معه بوصفه ً
بديل ،فهو ال يحل
محل التعليم القائم عىل التفاعل االجتامعي داخل املدارس؛ ففي ذلك خسارة كبرية.

عا :حالة مرص :تحديات ضعف املوارد ورهانات االبتكار التعليمي
راب ً
ق ّدم أحمد فايد استعراضً ا للوضع العام يف مرص يف ظل الجائحة ،وبعض التداعيات االقتصادية واالجتامعية والعوامل
املتعلقة بالنظام الصحي التي تؤطر الوضع الراهن .وشدد عىل أن التحديات الناجمة عن الجائحة تدفع بأهمية
االستثامر العام يف رأس املال البرشي والعناية بالتعليم الذي مل َ
يول اهتام ًما كب ًريا خالل األزمة .ثم انتقل إىل سؤاله
الرئيس :هل التعليم يف زمن الجائحة برز بوصفه فرصة أم تحد ًيا؟ أظهر الباحث أن  25مليونًا من الطالب ومليونني
من املعلمني ،والذين ينخرطون يف مستويات التعليم املختلفة ،ويف املؤسسات العامة والخاصة ،قد كانوا الفاعلني
األهم يف هذا السياق .وأوضح أن وزير التعليم املرصي قاد قبل الجائحة سياسة للدفع برقمنة التعليم قد ًما ،وإنْ القى
هجو ًما واس ًعا ،سواء من الكوادر الرتبوية العاملة تحت إمرته ،أو من املجتمع عمو ًما ،لكن أثبتت الجائحة عمق هذه
الرؤية ،إذ توافرت عنارص مهمة لتوفري التعليم عن بعد ،متثلت يف أربع منصات إلكرتونية ،هي بنك املعرفة املرصي،
ومنصة االمتحانات اإللكرتونية ،واملكتبة الرقمية (ذاكر) ومنصة "مودو" .واألخرية مكنت الوزارة من توفري  650ألف
فصل درايس رقمي يرست التواصل ما بني الطالب واملدرسني.
تطرق الباحث إىل املشكالت التي اعرتضت العملية التعليمية يف ظل الجائحة ،ونوه إىل قضية التفاوت الرقمي وغياب
العدالة الرقمية ،إذ تتفاوت البنية التحتية املتوافرة للتعليم عن بعد ،كام أن القدرات العامة لشبكة اإلنرتنت يف مرص
تظل محدودة ،لكن هذه املحدودية مل تنعكس بنسب متساوية ،بل تفاوتت القدرة عىل الوصول إىل املواد واألنشطة
التعليمية االفرتاضية بني الريف والحرض وما بني املناطق األعىل ً
دخل وتلك الفقرية .كانت هناك أمور اقتصادية تتصل
بالتعليم املبارش الحضوري ،كتوفري التغذية واملنح املالية للطالب ،غابت بسبب التباعد االجتامعي وإغالق املدارس.
وكان لهذا أثره املبارش يف األرس الفقرية األقل ً
دخل.
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الحظ الباحث بعض العوامل الهيكلية املتصلة بسياسات التعليم وإدارة املنظومة ،ومنها مسألة التمويل؛ فعىل الرغم
مام تفرضه الجائحة من رضورة توفري متويل استثنايئ يعني عىل استيعاب متطلبات النمط الجديد للتعليم عن ُبعد،
فإن متويل التعليم العام قد انخفض يف عام الجائحة ،مقارنة بالسنني السابقة.
أشار الباحث إىل بعض صور االرتباك وعدم استيعاب متطلبات التعليم عن بعد ،وبخاصة الكيفية التي يتم بها
التقييم ،ورضب ً
مثل بفشل اعتامد األبحاث الطالبية أدا ًة للتقييم ،بسبب مامرسات سلبية عديدة ،ما دفع الوزير
إىل إلغاء هذا النوع من التقييم والعودة إىل االمتحان ً
بديل منها .الحظ الباحث أيضً ا التدين الكبري يف مستويات
التحصيل لدى الطالب خالل عام جائحة كورونا مقارنة بالسنة التي قبلها .وتساءل عن الطريقة التي ميكن من خاللها
تجاوز هذه املشكلة .ويف معرض اإلجابة ،بني أن بحثه اعتمد عىل دراسة ميدانية ،أجريت عىل عينة من  120طال ًبا،
نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث ،من طالب املدارس يف رشق القاهرة ،يتوزعون عىل املرحلتني اإلعدادية
والثانوية .وأشارت نتائج البحث إىل أن  72يف املئة من الطالب ّ
تدن تحصيلهم يف ظل التعليم اإللكرتوين عن بعد،
لكن رغم ذلك أبدى  86يف املئة من طالب العينة تفضيلهم لهذا النمط عىل النمط التعليمي التقليدي القائم عىل
الحضور .ويف تفسريه ألبعاد هذا التناقضّ ،بي أن ميزة التعليم اإللكرتوين املتمثلة يف إمكانية تقسيم الصفوف الكثيفة
(والتي تحتوي يف بعض األحوال عىل ما ُيراوح ما بني  60و 90طال ًبا) إىل عدة فصول افرتاضية ،ما ينعكس إيجاب ًيا
عىل تحصيل الطالب ،لكن النقيض متا ًما هو ما حدث ،إذ جرى دمج الصفوف بأعداد أكرب ،وتحولت إىل ما يشبه
املحارضات يف املدرجات الجامعية.
مثة فرص بزغت من حنايا األزمة ،تعزز التحول إىل آليات للتعليم جديدة ،منها املدارس الصغرية ،والتعليم املنزيل،
ونوه فايد مببادرة "شجرة" التي بدأ تطبيقها قبل الجائحة ً
مثال عىل ابتكار صفوف تعليمية يف األماكن املفتوحة
الخارجية ،وقد ثبتت فاعليتها يف تعزيز التحصيل الدرايس .كام نوه مبنصة "أشطر" ومنصة "أبواب" بوصفهام ابتكارين
جيدين يعززان من تطوير التعليم اإللكرتوين البديل .وقال إن نجاح هذه االبتكارات يدفعنا إىل التفكري يف امليض قد ًما
نحو أمناط التعليم املرن والبيئة التعليمية املرنة .وشدد عىل أهمية إيجاد معادلة مغايرة تضمن مخرجات تعليم
عالية للطالب ،وهو ما يقتيض االنفتاح عىل التجربة واالبتكارات يف املجال التعليمي ،وعىل رضورة أن ُيدمج يف النظم
الجديدة ما يسمى "التلعيب االفرتايض للتعليم"  .Virtual Gamification of Learningوأكد أن بحثه امليداين قد
أظهر أن  93يف املئة من العينة يؤيدون هذه الفكرة .وختم الباحث مناقشته برضورة الرتكيز عىل "التوطني املحيل
للمناهج"  Localization of Curriculumبحيث تتناسب مع املناطق املختلفة وظروفها املتباينة.
وقد بادر الحضور بطرح عدد من التعليقات والتساؤالت ،منها ما تعلق بأثر مالمح الالمساواة التي أوردها الباحث،
ً
مستقبل ،الذي أكد أن املوضوع معقد ،ويحتاج إىل إرادة مؤسسية وسياسية ،وتفعيل املشاركة
وما قد ينجم عنها
يف القرار التعليمي ،ونوه مبا قاله عدنان األمني يف الحالة اللبنانية ،عن أهمية املشاركة املجتمعية ،وتوسيع قاعدة
صنع القرار ،وهذا أمر يقتيض إحداث تغريات جذرية يف السياسات .وحول ما يجب عمله لتطوير تأهيل املعلمني،
نوه بأهمية التحول يف طرق التدريس ذاتها ،وهو أمر يقتيض فلسفة تدريب جديدة ،وبرامج إعداد مختلفة ،ووفق
وبي أن الكثري من التجارب الناجحة يف مجال التعليم االفرتايض
مشاركة فاعلة من مختلف عنارص العملية التعليميةّ .
ً
مستقبل.
التفاعيل ميكن البناء عليها ،واإلفادة منها
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اختتمت الورشة بتوكيد أبرز األفكار واألطروحات التي تناولتها املداخالت وكذا تعليقات الحضور من األكادمييني
وخصوصا أنه قد حرق مراحل يف مسألة استيعاب
والباحثني .وفيها توكيد عىل أهمية اعتبار عام الجائحة فرصة،
ً
التكنولوجيا والتنبيه عىل رضورة اإلرساع يف تأسيس وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية ألنظمتنا التعليمية يف مختلف
البلدان العربية ،واالهتامم بالتعليم القائم عىل التكنولوجيا ،واملستوعب ملفاهيمها وأنظمتها .وكذلك بينت الورشة
رضورة التعمق يف بحث املعوقات التي اعرتضت العملية التعليمية حينام فرضت الجائحة التباعد االجتامعي وإغالق
املدارس ،وبالخصوص ما يتصل بالتقويم الرتبوي ،ومبهارات املعلمني ،وبتعزيز اإلبداع الرتبوي طر ًقا ومناهجً ،
فضل
عن التنبيه عىل أهمية توجيه البحوث إىل قضايا حكامة املؤسسات التعليمية ،وبيان السبل التي متكن من إحداث
طفرة يف مجال اإلدارة التعليمية ،للخروج بها من طابعها التقليدي الراهن وفتح أفق الرشاكة بني املنظومة التعليمية
وبني املجتمع .كذلك شملت التعليقات تنبي ًها عىل أبعاد ما كشفته الجائحة من طغيان التفاوت والالمساواة ،مبا يعني
رضورة إنجاز تحوالت يف مجال عدالة التعليم وتكافؤ الفرص فيه ،مع االنتباه إىل أبعاد الحق يف التعليم يف مجتمعاتنا،
وهي مساحة تح ٍد تتخطى زمن الجائحة.
يف ختام الورشة ،يؤمل أن تسهم مخرجاتها يف تأطري مرشوع بحثي متكامل يف موضوع إصالح سياسات التعليم
ً
مستقبل .وقد رشعت بالفعل يف وضع ورقته املرجعية وستعلن قري ًبا فتح
وتحوالته الراهنة ،تسعى حكامة إىل نرشه
باب التقدم ببحوث يف املوضوع.
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الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد
****
(كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل
قيم هذا التقرير األثر الذي ترتكه جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف الدميقراطية يف جميع
ُي ّ
أنحاء العامل ،ويدرس كيفية استجابة املنظامت الدولية والجهات املانحة التي تدعم الدميقراطية للتحديات
املرتبطة بالجائحة ،ويدعو إىل دعم دويل للدميقراطية يف الوقت الراهن ،وعىل املدى األطول يف
ً
وبدل من "الغرق"
وتتم صياغته بطريقة جيدة.
املستقبل ،عىل نحو يكون فيه هذا الدعم أقوى من قبلُ،
ّ
يف جداالت غري قاطعة بشأن تحديد أفضل نوع من أنواع األنظمة السياسية للتعامل مع الجائحة ،يدعو التقرير
إىل جهد سياسايت عميل من أجل ضامن الدفاع عن معايري الدميقراطية ،والتحقّ ق من أنها تعمل عىل نحوٍ
متصلٍ بإحكام تجاه الجائحة .صحيح أن األنظمة الدميقراطية تتمتع بالعديد من املزايا املحتملة التي تؤهلها
ويبي التقرير أن للجائحة
ملكافحة الجوائح وعواقبها ،لكن تحتاج هذه املزايا إىل الدعم عىل نحوٍ استباقي.
ّ
تداعيات سياسية واضحة عرب مختلف أنواع األنظمة الحاكمة ،ولذلك فهناك حاجة إىل وضع سياسات تستوعب
هذه املخاطر والنتائج املتناقضة عىل النحو الذي تسعى به تلك السياسات إىل الحفاظ عىل الحقوق
واستنادا إىل تقييم
وانسجاما مع "نداء للدفاع عن الدميقراطية" الذي ظهر مؤخ ًرا،
الدميقراطية وتعزيزها.
ً
ً
يقدم هذا التقرير خمس توصيات ملموسة بالكيفية التي يجب من
باألزمة،
املرتبطة
االتجاهات الدميقراطية
ّ
خاللها أن تتصدى الحكومات واملنظامت الدولية املعنية الدميقراطية حول العامل ألزمة كوفيد .19-ويدعو
ٍ
رصد عاملي النتهاكات الدميقراطية املرتبطة بهذه الجائحة ،وإىل انتهاج طرائق جديدة إلدراج الجهود
إىل
املخصصة لإلنعاش الخاصة بجائحة كوفيد،19-
واملعونات
الطوارئ
حاالت
يف
اإلغاثة
ضمن
الدميقراطية
ّ
متعددة األطراف
وتعزيز دعم النشاط املدين الدميقراطي الذي ظهر خالل الجائحة ،وإطالق مبادرة جديدة
ّ
تهدف إىل تعلّم الدروس املتعلقة بكيفية مواجهة األنظمة الدميقراطية لألزمة ،وبذل جهد الستكشاف
ويقدم التقرير ،من خالل
التطور يف أمناط املامرسة الدميقراطية الجديدة التي تكاثرت يف ظل الجائحة.
ّ
ً
دليل للمنظامت املعنية بالدميقراطية والجهات املانحة يف سعيها للمحافظة عىل إبقاء
هذه التوصيات،
مدرجا عىل جدول األعامل الدويل أثناء األزمة الصحية العاملية ،وكذلك ملنظامت املجتمع
الدميقراطية
بند
ً
ً
ارتباطا أوسع
أيضا
القضايا
هذه
وترتبط
ل.
تبد
الذي
السياق
لتناسب
اسرتاتيجياتها
ف
تكي
أن
عليها
التي
املدين
ً
ّ
ّ
بالحكومات واملواطنني يف جميع أنحاء العامل؛ نظ ًرا إىل التحدي الذي يفرضه اإلبقاء عىل التدابري املتعلّقة
بكوفيد 19-عىل املدى األطول ،من دون أن يتعارض ذلك مع املامرسات الدميقراطية األساسية.
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مقدمة
تتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 19-املأساوي((( أي اعتبارات سياسية ،وال تزال هذه الجائحة تشكل
تح ّد ًيا جد ًيا للدميقراطية.
عملت الحكومات يف جميع أنحاء العامل ،يف سعيها الحتواء الفريوس ،عىل َس ّن قانون يتيح سلطات استثنائية متن ّوعة
يف حاالت الطوارئ؛ من أجل فرض حاالت اإلغالق وتدابري أخرى .ويف حني أن هذه التدابري التقييدية أتت يف العديد
اوغ؛ من
من الحاالت متناسبة وم ّربرة يف ضوء حتمية حامية األرواح ،فإنّ بعض الحكومات استخدمتها عىل نح ٍو مر ٍ
أجل الح ّد من النشاطات الدميقراطية ،وإسكات األصوات النقدية .ليست التدابري الطارئة غري دميقراطية يف حد ذاتها،
ولكنها ق ّوضت الحريات املدنية يف العديد من األماكن .وقد عانت بعض األنظمة الدميقراطية الضعيفة واألنظمة
األوتوقراطية ً
وقمع ينجم عنهام عواقب محتملة عىل املدى
ميل خط ًريا ،عىل نح ٍو خاص ،تجاه سلطة أكرث مركزية
ٍ
الطويل .وحتى لو مل تكن املخاطر الجديدة التي تواجه الدميقراطية حارض ًة يف كل البلدان ،فإنها منترشة مبا فيه
الكفاية يك تش ّكل مصدر قلق.
أطلقت جائحة كوفيد 19-يف بعض األماكن العنان لقيود مناهضة للدميقراطية والقمع ،إال أنها ح ّفزت أيضً ا جهو ًدا
ومبادرات مؤيدة للدميقراطية ،وقد نشهد يف بعض البلدان حرا ًكا ه ّمه األكرب حامية الدميقراطية؛ إذ تشحذ الجائحة
الحاجة إىل الدفاع عن الدميقراطية ،بيد أنها تقدم أيضً ا بعض املنافذ الجديدة الواعدة للجهات الفاعلة املحلية
والدولية امللتزمة بالقيام بهذه الحامية .وال تدعو البيئة السياسية املتغرية ،بطريقة جذرية ،املنظامت الدولية لاللتزام
من جديد بحامية الدميقراطية فحسب ،بل تطالبها أيضً ا بتعديل اسرتاتيجياتها .كذلك ،تع ّزز تجربة الجائحة املتطلبات
العامة لدعم دميقراطي أكرث فاعلية ،ولكنها تطرح أيضً ا تحديات سياساتية جديدة ومح ّددة ج ًّدا تستلزم تغي ًريا أعمق
بالتمسك مبعايري الدميقراطية.
ُيحدثه أولئك املعنيون
ّ
و ّقعت أكرث من مئة منظمة يف جميع أنحاء العامل مؤخ ًرا "نداء للدفاع عن الدميقراطية" ،إضافة إىل نحو خمسمئة من
األفراد البارزين من مئة وتسعة عرش بل ًدا؛ منهم ثالثة عرش فر ًدا من الفائزين بجائزة نوبل ،واثنان وستون من رؤساء
الدول أو الحكومات السابقني((( .ويق ّدم التقرير أفكا ًرا عملية من خالل خمس توصيات سياساتية أساسية تعكس
املتغي لدعم الدميقراطية ،ويدعو إىل إنشاء آلية رصد شاملة تساعد عىل توجيه عمليات انتهاك الدميقراطية
السياق ّ
الناجمة عن الجهود الدولية املبذولة للتص ّدي لجائحة كوفيد ،19-والتز ٍ
امات بإدراج جهود الدميقراطية ضمن اإلغاثة
وبرنامج لدعم النشاط الدميقراطي املدين الجديد
املخصصة لتجاوز آثار هذه الجائحة،
يف حاالت الطوارئ واملعونة
ّ
ٍ
الذي أطلقته الجائحة ،وتعاونٍ عميل املنحى أكرث من قبل ومتع ّدد األطراف بهدف حامية املامرسات الدميقراطية.
ويطالب هذا التقرير ،أخ ًريا ،بدعم الجهود التي تسعى إىل تسخري االبتكارات الناشئة يف مجال املشاركة الدميقراطية
واملامرسات االنتخابية وتنظيم األحزاب السياسية والرقابة املؤسسية.
1
"COVID-19 Dashboard," The Center for Systems Science and Engineering, Johns Hopkins University, 25/5/2020, accessed on
25/5/2020, at: http://bit.ly/3bRTIxi
2
"COVID-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn," International IDEA, 25/6/2020, accessed on 27/2/2021,
at: http://bit.ly/3bMol7w
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الدميقراطية أثناء الجائحة
دار نقاش كبري بشأن ّأي نوع من أنواع األنظمة السياسية تعامل عىل نحو أفضل مع حالة الطوارئ الصحية الناجمة
تفش ف ّتاكة ،عىل نحو
عن جائحة كوفيد .19-عانت العديد من األنظمة الدميقراطية واألنظمة السلطوية حاالت ٍ
خاص .وعىل عكس ذلك ،حافظت العديد من البلدان األخرى (الدميقراطية واألوتوقراطية عىل ح ٍّد سواء) عىل
معدالت وفيات منخفضة .وتدخل العديد من املتغريات املختلفة يف الحسبان؛ ما يجعل عملية عزل أثر نوع النظام
السيايس أم ًرا صع ًبا ج ًّدا .تقف البلدان ،يف مراحل مختلفة من الجائحة ،وليس هنالك من طريقة شائعة تُستخ َدم يف
اإلبالغ عن األرقام الرسمية .ويف هذه املرحلة ،من الصعب تقديم أحكام حاسمة عن أثر األمناط املختلفة للسياسات
يف برامج التص ّدي لكوفيد .19-ولكن من املفيد أن ننظر إىل جوانب أكرث تحدي ًدا للحوكمة والنظم السياسية املختلفة
التي تدعم اإلدارة الفعالة لألزمة أو ترضّ بها.
تكشف بعض عالقات الرتابط مستويات منخفضة نسب ًيا من الوفيات يف بلدان تتمتع بقدرات مدنية أقوى ومستويات
فسا ٍد منخفضة((( .وإنه ملن املتفق عليه عمو ًما أن القياس غري الدقيق نسب ًيا لقدرات الحوكمة ُيع ّد ً
عامل يف اإلدارة
(((
رئيسا لفاعلية الحكوماتً ،
وبدل من
الفعالة لألزمات  .بيد أن نوع النظام السيايس وحده ال يبدو أنه كان مح ّد ًدا ً
الرتكيز عىل نقاش بشأن "دميقراطية يف مقابل سلطوية" فحسب ،تكمن املقاربة العملية يف املستقبل القريب يف ضامن
أن تعمل السياسات الدميقراطية عىل نحو أكرث فاعلية يف املساعدة عىل احتواء جائحة كوفيد 19-عىل املدى الطويل،
ّ
ٍ
انتكاسات دميقراطية أخرى.
وأل تؤدي برامج التصدي للجائحة يف حاالت الطوارئ إىل
وتنتقل البلدان إىل مراحل الحقة من كوفيد 19-قد تُظهر إىل الواجهة مميزات الدميقراطية ،وتوحي الجائحات
السابقة بأنها تزيد من احتامالت امتثال املواطنني للتدابري الصحية عىل املدى الطويل عندما يشعرون بأنّ لهم
صوتًا يف تحديد القرارات الحكومية((( .وتع ّد الثقة داخل املجتمعات وتجاه الحكومات((( سم ًة رئيسة تع ّزز من
السياسات العامة الفعالة .صحيح أنها ليست سم ًة خاص ًة تقترص عىل األنظمة الدميقراطيةّ ،إل أن ثق ًة كهذه ميكن
أن ّ
َ
الوصول
تتوطد بسهولة من خالل التع ّددية واإلدماج املتد ّرج من األسفل إىل األعىل .ومن األرجح أن يكفل ذلك
إىل املعلومات من دون عوائقّ ،
املرجح ،أيضً ا ،أن
وأل تتس ّبب عمليات
ّ
التست الحكومية بخسارة يف األرواح .ومن ّ
تحافظ املراقبة الترشيعية واملناقشات املفتوحة عىل ضغط ف ّعال عىل الحكومات خالل مرحلة االنتعاش الطويلة ما
بعد الجائحة((( .وسيكون املواطنون يف األنظمة الدميقراطية قادرين عىل التصويت ضد الحكومات التي أىت أداؤها
ضعي ًفا يف أثناء األزمة؛ إذ يجب أن تعطي املساءلة االنتخابية القاد َة حاف ًزا أكرب إلقرار سياسات جيدة .ومن املالحظ،
عىل نطاقٍ
واسع ،أن أداء القادة النساء يف البلدان الدميقراطية كان جي ًدا خالل األزمة .ومبا أن األنظمة الدميقراطية
ٍ
3
"Covid-19: Implications for Global Democracy, Global State of Democracy Index: Who Copes Best?" International IDEA.
4
Francis Fukuyama, "The Pandemic and Political Order," Foreign Affairs, July-August 2020, accessed on 27/2/2020, at:
http://fam.ag/3b4p98I
5
Cicely Marston, Alicia Renedo & Sam Miles, "Community participation is Crucial in a Pandemic," The Lancet, vol. 395, no. 10239,
30/5/2020, accessed on 27/2/2021, at: https://bit.ly/3q7levQ
6
Francez Z. Brown, Saskia Brechenmacher & Thomas Carothers, "How will the Coronavirus Reshape Democracy and Governance
Globally?" Carnegie Endowment for International Peace, 6/4/2020, accessed on 19/6/2020, at: http://bit.ly/3r6mlNA
7
Miguel Angel & Lara Otaola, "Democracy as Truth: Why Democracies are better at Preventing Pandemics," International IDEA,
12/5/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3sGn3BR
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تؤ ّمن حامية أكرب للحقوق الجنسانية  ،Gender-rights protectionفمن املرجح أن يكون هذا األمر مفي ًدا ملؤرشات
الصحة عىل املدى األطول.
سيفرض األثر االقتصادي واالجتامعي لجائحة كوفيدً 19-
ضغطا عىل ّ
كل أنواع األنظمة السياسية ،ولكن قد تكسب
األنظمة الدميقراطية ً
قبول أوسع بشأن التدابري االقتصادية واملالية الصعبة التي تتبعها ما دامت السياسات تَنتج من
شمول ً
مناقشات مفتوحة تتناول مختلف الخيارات املتاحة .قد تبدي األنظمة الدميقراطية أسلو ًبا أكرث ً
وانفتاحا
وعدل
ً
يف التعامل مع التحديات التي ستنجم عن أثر الجائحة الطويل األمد .كام أن هذه األنظمة الدميقراطية م ّيالة أكرث
ل ُتظهر تضام ًنا وتعاونًا دوليني يف أوقات األزمة.
وتسجل نتائج أفضل يف
ومع مرور الزمن ،تتجه األنظمة الدميقراطية لتشهد حاالت وفاة أقل نتيجة األوبئة(((،
ّ
مؤرشات التنمية الصحية والبرشية((( .وقد تكون النقطة الجوهرية املرتبطة بالسياسات يف املقارنات املعقودة بني
األنظمة الدميقراطية واألنظمة األوتوقراطية هي اآلتية :صحيح أنه غال ًبا ما يجري تأكيد هذا النوع من امليزات
املرجح أن تظهر هذه امليزات تلقائ ًّيا ،بل يجب تنسيق
الدميقراطية ،إال أنه ال ميكن ع ّدها أم ًرا مفرو ًغا منه .من غري ّ
فوائد السياسات املفتوحة والثقة املجتمعية بعناية عرب سياسات مقصودة ومص ّممة بصفة خاصة ،كام يجب أن
قوي بني عموم الناس والدولة.
عقد
يسمها ٌ
اجتامعي ّ
ّ

تفكيك املخاطر املهددة للدميقراطية
كانت العديد من القيود املفروضة يف حاالت الطوارئ رضورية ،وقد ترفعها الحكومات يف حال انحسار األزمة الحالية أو
تراجعها .وقد حافظت أغلبية األنظمة الدميقراطية عىل التدابري الطارئة ضمن حدودها الدستورية إىل حد بعيد ،كام تركت
املجالس الترشيعية مفتوحة .وتقرتح البيانات أن البلدان التي تعاين بالفعل قم ًعا للدميقراطية تكون أكرث عرضة لتفاقم القمع
من جراء جائحة فريوس كورونا( .((1ولكن ال ّ
تبش بعض االتجاهات األكرث عمومي ًة بالخري .يف حني أن العديد من التدابري الطارئة
م ّربرة متا ًما ،إال أن بعض النواحي ليست كذلك .أما الحد الفاصل الرئيس ،فهو حني تستخدم األنظمة أحكام الطوارئ بطرائق
ال تتعلق بحالة الطوارئ الصحية ،وهذا األمر يق ّوض املبادئ الدستورية بشأن حرية التعبري واملامرسات االنتخابية الجيدة
خاصا للقلق.
والضوابط والتوازنات املؤسسية ،إضافة إىل عدم التمييز واستقاللية اإلعالم .وتشكل املجاالت اآلتية مصد ًرا ًّ
 .1العنف املفرط من جهة قوى األمن

استحوذت قوى األمن يف العديد من البلدان عىل دو ٍر متضخّ ٍم أثناء الجائحة يتجاوز بوضوح ما هو رضوري من
أجل فرض التدابري الطارئة .جاء ر ّد الفلبني عىل الجائحة عسكر ًّيا إىل درجة عالية ،فقد اعتقلت قوى األمن يف البالد
8
"Diseases like Covid-19 are Deadlier in Non-democracies," The Economist, 18/2/2020, accessed on 15/5/2020, at:
http://econ.st/3kF0URt
9
Ariana A. Berengaut, "Democracies are Better at Fighting Outbreaks," The Atlantic, 24/2/2020, accessed on 27/2/2021, at:
http://bit.ly/3kwi0B3
"?10 Anna Lührmann, Amanda B. Edgell & Seraphine F. Maerz, "Pandemic Backsliding: Does Covid-19 put Democracy at Risk
Policy Brief, V-Dem Institute, no. 23 (2020), accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3q3zRQX
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بحجة خرق حظر التجول ،وقتلت عدة مواطنني( .((1كام ُذكر يف تقرير أع ّده ٌ
ناشط يف تونس أنّ الحكومة
آالف الناس ّ
تعاملت مع األزمة من خالل "عدسة أمنية" ويف أفريقيا ذكرت التقارير وحشية الرشطة املفرطة يف جنوب أفريقيا
أناس عىل يد قوى األمن خالل عام  2020أكرث مام ماتوا بسبب كوفيد .((1(19-وقد حظيت
وأوغندا وكينيا ،حيث مات ٌ
الجيوش بدور بارز يف إدارة أزمة الجائحة يف بلدان أمريكا الالتينية .وشهدت إيران ونيجرييا تدخّ الت أ ّدت إىل عدة
حاالت من القتىل ،قامت بها قوى األمن يف وجه انتفاضات اندلعت يف السجون( .((1ولهذه االتجاهات تداعيات
سياسية مقلقة وواسعة النطاق(.((1
جلة وتحديات تواجه النزاهة االنتخابية
 .2انتخابات مؤ ّ

جرى تأجيل مئة وستة انتخابات يف واحد وستني بل ًدا حتى تاريخه( .((1ويف العديد من الحاالت ،كان تعديل موعد
االنتخابات وترتيبات عمليات التصويت جز ًءا رضور ًيا وم ّرب ًرا من الجهود املبذولة للتصدي لجائحة كوفيد ،19-وقد
أىت وف ًقا لألحكام الدستورية والقانونية .ولكن غال ًبا ما اتسمت عملية تأجيل االنتخابات بطابع التسييس واالستقطاب
إىل حد بعيد .وعانت بعض االنتخابات التي ُأجريت بعد تفيش الفريوس مشارك ًة متدني ًة ج ًّدا ،كام تأثرت العديد من
االنتخابات التمهيدية عىل نح ٍو ملموس( .((1وتكمن الخطورة يف العديد من الحاالت التي ّأجل فيها القادة االنتخابات
فرتة طويلة يف الحيلولة دون أي تهديد للمنصب الذي يشغله القادة أنفسهم .وتعد إثيوبيا ً
مثال ميكن تربير تأجيل
االنتخابات فيها ،ولكن هذا تأجيل أ ّدى إىل حالة من الريبة بسبب عدم تحديد موعد إلعادة إجراء االنتخابات.
يف حاالت أخرى ،كمن القلق أكرث يف األنظمة الحاكمة التي تحاول مترير االنتخابات أو االستفتاءات بالقوة يف أثناء
اإلغالق لتسهيل التالعب بعمليات التصويت ،وتُع ّد روسيا ً
مثال ملحاوالت كهذه( .((1ويف النيجر ،اس ُتخدمت إعالنات
زائفة من أجل عرقلة العملية االنتخابية( .((1وحتى حني تسعى الحكومات بصدق إليجاد ُسبل لاللتزام بالجداول
الخاصة والتضليل املرتبط باالنتخابات يف بعض األماكن ،مبشكالت
الزمنية لالنتخابات ،تتس ّبب ترتيبات التصويت
ّ
ٍ
ضعف يف بعض املجموعات .ظهرت مخاوف أخرى كاألثر املش ّوه لجائحة فريوس كورونا يف الحمالت
ومواطن
االنتخابية ،والشكوك بشأن قدرة اللجان االنتخابية وجاهزيتها ،واملصاعب الجديدة التي تواجه تأمني مراقبني دوليني
11 "'Toxic Lockdown Culture' of Repressive Coronavirus Measures Hits most Vulnerable," UN News, 27/4/2020, accessed on
20/5/2020, at: http://bit.ly/38extAX
12 Isaac Mugabi, "COVID-19: Security Forces in Africa Brutalizing Civilians under Lockdown," DW News, 20/4/2020, accessed on
11/6/2020, at: http://bit.ly/37TquNh
13 "Iran: Prisoners killed by Security Forces During COVID-19 Pandemic Protests," Amnesty International, 9/4/2020, accessed on
31/5/2020, at: http://bit.ly/3b3Ll2H
14 Emma Farge, "U.N. Raises Alarm about Police Brutality in Lockdowns," Reuters, 27/4/2020, accessed on 20/5/2020, at:
http://reut.rs/3kC6MLd
15 "Global Impact of COVID-19 on Elections," International Foundation for Electoral Systems, 20/3/2020, accessed on 20/6/2020,
at: http://bit.ly/3sFM9Av
16 Fernanda Buril & Dr. Staffan Darnolf, "Low Voter Turnouts, Fear, Disinformation and Disrupted Supply Chains: How Election
Commissions Are Unprepared for COVID-19," International Foundation for Electoral Systems, 27/3/2020, accessed on 31/5/2020, at:
http://bit.ly/3bNcaHB
17 Nana Kalandadze, "Switching to All-postal Voting in Times of Public Health Crises: Lessons from Poland," International IDEA,
15/5/2020, accessed on 12/5/2020, at: http://bit.ly/3kyhrXf
18 Buril & Darnolf.
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لالنتخابات( .((1ستتخذ الحكومات يف جميع أنحاء العامل بأرسه قرارات بشأن إجراء االنتخابات أو تأجيلها ،ويجب أن
تكون القرارات مبنية عىل إجامع سيايس وثقة بعملية صنع القرار.
الشكل ()1
خريطة معدة باستخدام أداة إدارة مخاطر االنتخابات الخاصة باملعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية
( 24حزيران /يونيو )2020

املصدرInternational IDEA, 24 /6/2020, at: https://cutt.us/4kBCF :

 .3اتخاذ إجراءات صارمة انتهازية ضد الخصوم السياسيني

استخدم العديد من القادة جائحة كوفيد 19-حج ًة لتقليص الرقابة الربملانية وتضييق الخناق عىل املعارضة السياسية.
شن القادة السلطويون هجامت جديدة عىل املجموعات املعارضة
ويف حني ينشغل املواطنون باألزمة الصحيةّ ،
لهم( .((2و ُيع ّد االعتداء الصيني عىل ناشطي هونغ كونغ الدميقراطيني أخطر حاالت القمع ،وإن مل تكن هذه الحادثة
الوحيدة هي املقلقة ج ًّدا .ومل يقترص احتجاز حكومات عدة عىل ناشطي املعارضة والصحافيني فحسب ،بل طال
أيضً ا العاملني يف مجال الرعاية الصحية ممن تجرؤوا عىل انتقاد الجهود الرسمية يف التص ّدي للجائحة؛ فقد سقط
العديد من أطباء الخطوط األمامية يف روسيا من نوافذ املستشفيات عىل نح ٍو غريب بعد إصدارهم بيانات تنتقد
أسلوب الحكومة يف التص ّدي لألزمة( .((2ويف تايلند وكمبوديا وفنزويال وبنغالديش ،جرت مامرسة ضغوط شديدة عىل
19 "Elections and Covid-19," International IDEA, March 2020, accessed on 3/5/2020, at: https://bit.ly/3sBtBBt
20 Kenneth Roth, "How Authoritarians are Exploiting the COVID-19 Crisis to Grab Power," Human Rights Watch, 3/4/2020,
accessed on 22/5/2020, at: http://bit.ly/3r7p3CB
21 Mary Ilyushina, "Three Russian Doctors Fall from Hospital Windows, Raising Questions Amid Coronavirus Pandemic," CNN,
7/5/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://cnn.it/3uAGWMe
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الخصوم السياسيني ،و ُن ِّف َذت اعتقاالت يف حقهم( .((2أما يف بوليفيا ،فقد استخدمت السلطات الجائحة م ّرب ًرا لتهديد
الخصوم السياسيني بعقوبة تصل إىل عرش سنني يف السجن( .((2ويف دول البلقان جميعها ،ش ّنت الحكومات حمالت
قمع عىل املعارضني السياسيني ووسائل اإلعالم( .((2واعتقلت األنظمة الحاكمة يف العراق والجزائر ولبنان ناشطني من
ٍ
موسعة ضد
أجل الدميقراطية مبوجب م ّربرات ق ّلام كانت مرتبطة بالصحة .واتخذت السلطات الرتكية تدابري قمعية ّ
املعارضة السياسية واملدنية مبوازاة إدارة األزمة الصحية( .((2ومتثّل تدابري كازاخستان املتبعة ضد التج ّمع السلمي
ً
انتها ًكا
جسيم ملعايري حقوق اإلنسان الدولية(.((2
 .4الرقابة عىل اإلعالم املستقل والتهديدات املوجهة إليه

تغريم ،أو حبس ،من تراهم ينرشون "األخبار الزائفة" التي تنتقد اإلدارة
أق ّرت عدة حكومات مراسيم تبيح للحكومات
َ
الرسمية للجائحة ،وقد حدث هذا يف بوليفيا وبنغالديش وروسيا وفيتنام عىل سبيل املثال .وتع ّرضت حرية الصحافة
واسع يف غانا ونيجرييا والسنغال ومونتينيغرو ورصبيا وسرياليون ،إضافة إىل العديد من الدول األخرى.
للقمع عىل نح ٍو ٍ
وكانت طاجيكستان من أواخر بلدان العامل التي اعرتفت بتفيش الفريوس ،وقد حجبت موق ًعا إلكرتون ًيا ينقل أعداد
وفيات تختلف عن األرقام الرسمية الحكومية( .((2ويف الفلبني ،جرى إيقاف عمل أكرب شبكات البث( .((2ويف كمبوديا
والصني ومرص وإثيوبيا وتركيا وفنزويال ،اع ُتقِل صحافيون وأناس آخرون ملجرد إبالغهم عن الفريوس( .((2وطردت كل من
مرص والصني صحافيني أجانب( .((3أما السياق األوسع للجائحة فقد جعل عمل اإلعالم املستقل يف جميع أنحاء العامل
عدد من وسائل اإلعالم انخفاضً ا
ملموسا يف الدخل( .((3وحتى وسائل اإلعالم
يواجه تح ّديات أوسع وغري مسبوقة ،وعاىن ٌ
ً
الناجحة غرب البلقان ،واجهت تحديات مالية(((3؛ إذ ش ّكل سياق الجائحة املتغري تهدي ًدا وجود ًّيا لإلعالم.
 .5التضليل املتنامي

هنالك العديد من األمثلة املتعلقة بدعم دول لعمليات تأثري ذات صلة بالجائحة ،وقد انطلقت حمالت التضليل
الخبيثة من روسيا وإيران والصني عىل نح ٍو خاص .وحاولت القصص املض ّللة إلقاء اللوم عىل الغرب بشأن تفيش
22 Ibid.
23 "Bolivia: COVID-19 Decree Threatens Free Expression," Human Rights Watch, 7/4/2020, accessed on 25/5/2020, at:
https://bit.ly/3r2LBnb
24 Interview with EED Partner Civil Society Representatives from Montenegro and Serbia.
25 Nate Schenkkan, "As COVID-19 Threatens Turkey, Erdoğan's Authoritarian Playbook/5/Undermine His Own Rule," Freedom
House, 27/4/2020, accessed on 16/5/2020, at: http://bit.ly/3kwFNRc
26 "Kazakhstan: Authorities Rush to Further Limit Peaceful Assembly," Freedom House, 4/5/2020, accessed on 16/5/2020, at:
http://bit.ly/3bORAGH
27
Nate Schenkkan, "Newsletter: Democracy and Pandemic," Freedom House, 11/5/2020, accessed on 16/5/2020, at:
https://bit.ly/2ObmUHD
28 Ibid.
29 "COVID-19: A Human Rights Checklist," Human Rights Watch, 14/4/2020, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3r56NcV
30 Ibid.
31 Interview with the Representative of European Endowment for Democracy (EED), Via Email, 5/6/2020.
32 Ibid.
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الفريوس ،ور ّكزت عىل عدم قدرة الدول الغربية عىل التعامل مع األزمة( .((3وتبدو الرسديات الرقمية لهذه البلدان
الثالثة متشابه ًة عىل نحو متنا ٍم( .((3سعت الحكايات املض ّللة ،رصاح ًة ،إىل استغالل األزمة الصحية لتحقيق هدف عا ّم
يتلخّ ص يف تقويض الثقة العامة بالدول الدميقراطية( .((3وعىل نطاق أوسع ،ع ّزز التضليل الحكومي ،عىل نح ٍو مقصودٍ،
العداوات بني الجامعات اإلثنية والدينية( ((3عرب اتهام بعض رشائح السكان مبسؤوليتها عن الفريوس( ،((3وقد ع ّرضت
األرواح للخطر.
بعض الرسديات املض ّللة عن املعايري الصحية ،عىل نحو مبارش،
َ
 .6إساءة استخدام الرقابة الرقمية

ب ّينت األزمة الصحية العاملية الدور اإليجايب للتكنولوجيا؛ من ناحية نرش الرسائل الوقائية ،وزيادة حصول املواطنني

عبت الحكومات عن مخاوف بشأن حقوق الخصوصية يف
عىل الرعاية الصحية .ويف العديد من األنظمة الدميقراطية ّ

تطبيقات التع ّقب الخاصة بها ،إال أن العديد من الحكومات يف العامل أساءت استخدام التكنولوجيا وسخّ رتها للرقابة
غري القانونية( .((3وتقتحم تدابري الرقابة الرقمية يف كل من الصني وإيران وروسيا ،عىل نحو خاص ،خصوصية األفراد

وتتط ّفل عىل حريتهم يف التعبري والتجمع( .((3وقد استخدمت العديد من البلدان تطبيقات التع ّقب من دون خاص ّية

حجب الهوية .وط ّبقت اإلكوادور النظام العاملي لتحديد املواقع  Global Positioning System, GPSللتع ّقب

من أجل فرض تدابري الحجر الصحي ،كام أتاحت الحكومة اإلرسائيلية ألجهزة األمن استخدام نظام مص ّمم يف األصل

لالستخدام يف عمليات مكافحة اإلرهاب .ونرشت السلطات يف كوريا الجنوبية رسائل إرشادية تض ّمنت معلومات
شخصية عن املرىض املصابني بالفريوس .ومل تقترص هذه التدابري عىل إثارة املخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية
الطبية؛ إذ إنها تس ّببت ،أيضً ا ،بالقلق بشأن انتهاكات أوسع لحقوق اإلنسان(.((4
 .7حقوق األقليات والفئات املعرضة للخطر

تشهد حقوق األقليات يف العامل بأرسه معاناة؛ إذ ه ّدد التمييز ،عىل نحو متنا ٍم ،جوهر املبدأ الدميقراطي املتمثّل باملساواة
يف الحقوق ،وقد استهدفت الحكومة الهندية املجتمعات املسلمة .ويف بعض البلدان تع ّرضت األقليات الجنسانية
33 N. Ching & J. Seldin, "US Pushes Back against Russian, Chinese, Iranian Coronavirus Disinformation," Voice of America,
16/4/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://bit.ly/37VqH2C
34 Ibid.
35 "EEAS Special Report Update: Short Assessment of Narratives and Disinformation Around the Covid-19/ Coronavirus Pandemic
(Update 2-22 April)," EU VS Disinfo, 24/4/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://bit.ly/3kuP78k
36 Billy Perrigo, "It Was Already Dangerous to Be Muslim in India. Then Came the Coronavirus," Time, 3/4/2020, accessed on
31/5/2020, at: http://bit.ly/3bSshDy
37 Nazia Parveen, "Police Investigate UK Far-right Groups over Anti-Muslim Coronavirus Claims," The Guardian, 5/4/2020,
accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/2O89jAI
38 "COVID-19, Surveillance and the Threat to your Rights," Amnesty International, 3/4/2020, accessed on 18/5/2020, at:
http://bit.ly/3q8XXJT
"39 "COVID-19: A Human Rights Checklist.
"40 "COVID-19, Surveillance and the Threat To your Rights.
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للمزيد من اإلساءات .وع ّززت عملية التص ّدي للجائحة هشاشة الالجئني وملتميس اللجوء؛ فإضافة إىل تعليق طلبات
اللجوء ،بات القاطنون يف مخيامت الالجئني هد ًفا للسياسات التمييزية( .((4وأدخلت العديد من الحكومات األوروبية
والعربية قيو ًدا جديدة استهدفت الالجئني السوريني بشكل متييزي ،كث ًريا ما تراوغ يف تربيرها التخاذها كل هذه التدابري؛
إذ تعزوها إىل أسبابٍ صحية .وقد نتج من حاالت اإلغالق زيادة صاعقة يف حاالت العنف الجنساين؛ ما حرم النساء
من حقهن اإلنساين األسايس يف العيش من دون التعرض للعنف( .((4ويف فرنسا ،وقربص ،وسنغافورة ،واألرجنتني ،وكندا،
املسجلة ،واالتصاالت الطارئة ،وطلبات
وأملانيا ،وإسبانيا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،ازدادت حاالت العنف
ّ
الحصول عىل ملجأ آمن بدرجات متفاوتة ،لكنها ملموسة( .((4وح ّدت حاالت الحجر الصحي قدرة األطفال والتالميذ
عىل الحصول عىل التعليم يف العامل بأرسه عىل نح ٍو متزايدٍ ،وال س ّيام أن التعليم الرقمي قد ش ّكل تحد ًيا واجهته أش ّد
املجتمعات حرمانًا وأكرثها ضع ًفا ،وبسبب نقص املرافق والبنى التحتية الالزمة مل تستفد هذه املجتمعات من الجهود

الوطنية ،أو العاملية ،التي سعت إىل املحافظة عىل استمرارية التعليم خالل األزمة .وقد فاقمت الجائحة أوضاع العامل
املهاجرين السيئة يف جميع أنحاء العامل( .((4كام أنها أ ّثرت بالقدر ذاته يف األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ما أ ّدى إىل تضييق
خياراتهم يف الحصول عىل الرعاية الصحية ،والتعليم ،واملشاركة السياسية ،والبيئة الرقمية ،والقوة العاملة.
 .8الحوكمة التكنوقراطية

ملموسا وتنشئ أسلوب
تكمن إحدى املسائل التي تأيت أهميتها يف الدرجة الثانية يف كون اللجان العلمية متارس تأث ًريا
ً

حوكمة أكرث تكنوقراطية .وإنه لَمِن السخرية أنّ هذه املقاربة القامئة عىل العلم قد تُضعف الشعبويني غري الليرباليني،
ولكنها تحمل يف ثناياها مشكالت خاصة بها تتعلق باملساءلة الدميقراطية والشفافية( .((4يالحظ الخرباء يف املجلة
الطبية العاملية ذا النست  The Lancetأن الحكومات يف الوقت الحايل ال تستفيد من الدروس املستقاة من الجائحات
نهجا أبو ًّيا من األعىل إىل األسفل؛ ما ُيضعف يف الواقع تلك املشاركة املحلية
السابقة؛ إذ إن هذه الحكومات تتبنى ً
التي ساعدت عىل تأمني اسرتاتيجيات أكرث فاعلية يف أثناء األزمات الصحية السابقة(.((4
41 Cathryn Grothe, "Refugees and Asylum Seekers need Coronavirus Protections, Not Restrictions," Freedom House, 27/4/2020,
accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/3aZZsWB
"42 Anna Mutavati & Maniza Zaman, "Fighting the 'Shadow Pandemic' of Violence against Women & Children during COVID-19,
United Nations, 27/4/2020, accessed on 10/6/2020, at: https://bit.ly/2ZZLyxt
43 "COVID-19 and Ending Violence against Women and Girls," UN Women, accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3sucuSe
44 "Protecting Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic - Recommendations for Policy-makers and Constituents," Policy
Brief, International Labour Organisation, 30/4/2020, accessed on 1/3/2021, at: https://bit.ly/3kK8sCJ
45 "Democracy Experts should seek a Central Role in Shaping the Post-coronavirus Order," London School of Economics and
Political Sciences (LSE), 18/5/2020, accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/37XKM8s
46 Thomas J. Bollyky et al., "The Relationship between Democratic Experience, Adult Health and Cause-specific Mortality in 170
Countries between 1980 and 2016: An Observational Analysis," The Lancet, vol. 393, no. 10181, 13/3/2019, at: http://bit.ly/3801LHc; M.
;Honigsbaum, "Revisiting the 1957 and 1968 influenza pandemics," The Lancet, vol. 395, no. 10240, 13/6/2020, at: https://bit.ly/3qd8ELT
R.M. Anderson et al., "How will Country-based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic?" The Lancet,
vol. 395, no. 10228, 9/3/2020, accessed on 24/3/2021, at: https://bit.ly/2PdLNTm
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م
 .9فساد القطاع العا ّ

يع ّزز ترشيع الصالحيات االستثنائية يف حاالت الطوارئ التي تتجاوز املساءلة وإجراءات الرقابة مخاط َر الفساد(،((4
وقد أصبحت القطاعات الصحية ،عىل نحو خاص ،معرض ًة للفساد بسبب تبسيط قواعد عمليات الرشاء .ففي بلدان
مثل روسيا ،وكولومبيا ،واألرجنتني ،والبوسنة والهرسك ،وبنغالديش ،جرى اإلبالغ عن قضايا فساد كربى مرتبطة
(((4
ومنسق حالة الطوارئ الناجمة عن فريوس كورونا
باإلمدادات الطبية  ،وجرى القبض عىل وزير الصحة يف بوليفياّ ،
يف صقلية ،يف قضايا فساد مرتبطة بالجائحة .ومت ّكن رئيس وزراء إرسائيل بنيامني نتنياهو من تأجيل جلسات االستامع
التي كانت مق ّررة بشأن اتهامات له بالفساد ال عالقة لها بحالة الطوارئ الصحية( .((4ووضعت منظمة "آكسيس ناو"*
ً
جدول بيان ًّيا متعل ًقا بالزيادات امللموسة يف املشكالت املتع ّلقة بالفساد يف ظل عمليات الرشاء يف
Access Now
ٍ
مجاالت أخرى من قطاع
حاالت الطوارئ( .((5وقد مت ّدد هذا الفساد بصورة متنامية خارج القطاع الصحي ليشمل
املشرتيات العامة بسبب نقص الرقابة عىل السياسات االقتصادية وعمليات اإلنقاذ املالية .وعانت عمليات تنظيم
متويل الحمالت السياسية لألحزاب ذلك؛ ما أضاف شكو ًكا أخرى بشأن عدالة العمليات االنتخابية( .((5وعىل املدى
األطول ،من املرجح أن يتسبب تفاقم الفساد هذا بتبديد ثقة املواطنني بالعمليات الدميقراطية والرشعية املؤسسية.
بوجه عام ،من املمكن استخالص أن األثر السيايس لجائحة كوفيد 19-يختلف باختالف أنواع األنظمة( .((5كذلك ،يف
ً
أشكال متشابهة من التدابري الطارئة ،إال أن التدابري
حني فرضت األنظمة الدميقراطية ،كام األنظمة األوتوقراطية،
الطارئة الخاصة بكل بلد ،نجم عنها آثار مختلفة ج ًّدا تج ّلت يف السياسات( .((5يف تلك البلدان التي تتمتع بدميقراطية
عالية املستوى إىل ح ٍّد معقولٍ  ،تش ّكل التدابري التقييدية مصدر قلق حقيقي ،ولكنها غال ًبا ما تحرتم الحدود الدستورية
بدعم برملاين وال تتجاوز أغلبية القيم األساسية للحرية .ولكن املخاوف تتعاظم يف األنظمة الهجينة Hybrid
وتحظى ٍ
ج ًّدا أو يف األنظمة الدميقراطية الهشة  ،Fragileوحتى عندما ال تكون القيود الطارئة مفرطة يف التش ّدد ،فإن
الفريوس ينهك املؤسسات ويض ّيق الخناق عىل التع ّددية .أما يف األنظمة التقييدية  ،Restrictive Regimesفتستخدم
ُ
الحكومات الجائح َة من أجل فرض مزيد من القيود عىل املجال السيايس ،ومن أجل تعميق االتجاهات الحالية ،فقد
جاء أداء السياسيني الشعبويني غري الليرباليني ضعي ًفا يف األنظمة األوتوقراطية والدميقراطية عىل ح ٍّد سواء؛ ليس ألنهم
رفضوا االقتناع باألدلة الواقعية فحسب ،بل ألنهم استخدموا حالة الطوارئ من أجل تعبئة رسدياتهم القومية.
47 Chelsea Dreher & Alexandra Brown, "COVID-19 Corruption: Key Risks to Democratic Institutions," International Foundation
for Electoral Systems, 28/4/2020, accessed on 31/5/2020, at: http://bit.ly/3uFZJWw
48 "Coronavirus Corruption in Colombia, Argentina, Romania, Bangladesh," F24news, 26/4/2020, accessed on 22/5/2020, at:
https://bit.ly/3kxU0NS
49 David M. Halbfinger & Isabel Kershner, "Netanyahu's Bold Moves: Fighting a Virus or Risking Democracy?" The New York Times,
18/3/2020, accessed on 18/5/2020, at: http://nyti.ms/3uJkbFW
50 "Digital Rights in the COVID-19 Fight," Access Now, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/37ZMtCx
51 Dreher & Brown.
52 Elliot Bulmer, "Emergency Powers International IDEA Constitution-building Primer 18," International IDEA, 30/5/2018,
accessed on 10/6/2020, at: https://bit.ly/2OfnOTy
53 "COVID-19 Civic Freedom Tracker," International Center for Not-For-Profit Law, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3q32hKP
*
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الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد (كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل

التصدي الدميقراطي
أطلقت الجائحة هذه املخاوف ك ّلها من عقالها ،إال أن االتجاهات مل تكن كلها سلبية .وبالتزامن مع الخطوات
املناهضة للدميقراطية ،تلوح يف األفق إشارات ّ
تدل عىل تقوية الدميقراطية يف جميع أنحاء العامل ،وميكن مشاهدة
ٍ
مستويات مختلفة عدة وبطرائق متن ّوعة.
هذا التصميم عىل
 .1جهود املجتمع املدين من أجل الدميقراطية

تبدت للجائحة تأثريات إيجابية وسلبية يف النشاط املدين العاملي .وعىل الرغم من أن املجتمع املدين يف جميع أنحاء
العامل واجه قيو ًدا صارمة ،فإن الخربة التكيفية إليجاد ُسبل جديدة للحشد والتعبئة تساعد املجتمع املدين عىل
االلتفاف عىل بعض هذه العقبات الناشئة .مت ّكن املجتمع املدين يف روسيا وتشييل وبولندا وإرسائيل ،من خالل إيجاد
سبل جديدة يف تنظيم حمالت عىل شبكة اإلنرتنت وخارجها ،من اإلفصاح عن مخاوفه إما بشأن برامج التص ّدي
للجائحة وإما بشأن القيود السياسية( .((5وقد ح ّفز التهديد الحقيقي الذي تس ّببت به التدابري الطارئة الخاصة بالجائحة
شن حمالت ترصد انتهاكات الحكومات للحقوق يف أثناء حالة الطوارئ الصحية ،ونرى
منظامت املجتمع املدين عىل ّ
(((5
أمثل ًة جيدة عن حمالت كهذه يف األرجنتني ونيجرييا وزميبابوي ،إضافة إىل مختلف دول غرب البلقان .
ومن خالل اعتامد مامرسات مدنية جديدة ،مت ّكنت الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين من تأمني الدعم لرشائح
املجتمع األكرث هشاشة وضع ًفا ،وتضاعف عدد مبادرات املعونة املتبادلة التي تسعى الستكامل قدرات الدولة عرب
املساعدة يف تأمني اإلمدادات الطبية أو الغذاء أو مساعدة األفراد األضعف يف املجتمعات املحلية وتنفيذ ّ
مخططات
ٍ
سياقات منفتحة نسب ًّيا ،كام يف أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وتونس
وتوسع العمل التطوعي يف
الدعم االجتامعيّ .
توسع أيضً ا يف بيئات أكرث انغال ًقا؛ كام يف إيران عىل سبيل املثال .ويف السودان تش ّكلت لجان
وجنوب أفريقيا ،ولكنه ّ
أحياء محلية كانت مؤ ّثرة بشكل خاص .إضاف ًة إىل هذه املبادرات ،أعادت العديد من املنظامت غري الحكومية،
التقليدية والعريقة ،توجيه أنشطتها لتستهدف حالة الطوارئ؛ ما منحها فرصة للربوز من جديد( .((5وينطبق ذلك أيضً ا
عىل حاالت منفتحة نسب ًّيا كام يف الربازيل والهند وكينيا ،وحتى يف أكرث السياقات صعوبة كام يف سورية .ويف بلدان مثل
الربتغال وماليزيا ،أجربت املجموعات املدنية الحكومات عىل تقديم حامية أكرب لحقوق املهاجرين.
 .2التصدّي للتضليل

واضحا بالفعل بشكل مأساوي أكرث من أي وقت مىض،
نتيجة للرضر الحقيقي الذي تس ّبب به التضليل ،والذي بات
ً
توس ًعا؛ إذ تضاعف عددها يف مواجهة التضليل ،وباتت تضطلع
شهدت املبادرات املدنية ومنظامت املجتمع املدين ّ
بدور مهم عىل األرض يف توفري معلومات صحيحة وموثوقة .ومتخّ ضت نزعة التضليل املتنامية عن جهود وطنية
54 Armend Bekaj, "Civil Society in Times of the Coronavirus: Reinventing its Role," International IDEA, 23/4/2020, accessed on
21/5/2020, at: http://bit.ly/2Mym07q
55 "Digital Rights in the Time of COVID-19," B.I.R.D., accessed on 24/3/2021, at: https://bit.ly/3bQHAg2
56 Saskia Brechenmacher, Thomas Carothers & Richard Youngs, "Coronavirus: Dynamism Despite Disruption," Carnegie
Endowment for International Peace, 21/4/2020, accessed on 10/6/2020, at: http://bit.ly/3kwEz8C
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وعاملية متن ّوعة تسعى إىل مكافحة املعلومات املض ّللة والخاطئة .وتلبي ًة للطلب عىل املعلومات املوثوقة عن الفريوس،
أطلقت منظمة الصحة العاملية شبكة معلومات األوبئة The Information Network for Epidemics, EPI-WIN
ومتخصصون يف وسائل التواصل االجتامعي ،عىل نحو رسيع ،للرسديات املض ّللة
التي يتص ّدى من خاللها تقنيون
ّ
واإلشاعات ،ويق ّدمون للمواطنني معلومات قامئة عىل األدلة .ويؤدي نحو ستني مرك ًزا محل ًّيا من مراكز املعلومات
التابعة لألمم املتحدة دو ًرا أساس ًيا يف تعميم املعلومات باللغات املحلية( .((5وضاعف االتحاد األورويب مبادراته
املوجهة ملكافحة املعلومات املض ّللة عىل نحو ملحوظ ،فأطلق اسرتاتيجية جديدة من أجل تعزيز التص ّدي
املتع ّددة ّ
(((5
للتضليل مبا يف ذلك تعزيز أوارص التعاون الدويل  .ومن جهتها ،ترصد منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)  UNESCOأثر الجائحة يف حرية اإلعالم والوصول إىل املعلومات وسالمة الصحافيني ،وقد ّأسست "مركز
املوارد"  Resource Centerملواجهة هذه التحديات ،وأطلقت مبادرة لكشف املعلومات الخاطئة(.((5
 .3حشد قوى املعارضة السياسية

ازدادت ح ّدة املعارضة للعديد من الحكومات ،وص ّعدت أحزاب املعارضة السياسية يف العديد من الربملانات من
نشاطها لتقديم رشح دقيق وتفصييل للتدابري الحكومية ،مب ّينة أهمية الرقابة الربملانية يف ضامن نوعية جيدة من
املساءلة الدميقراطية .ويف بعض الحاالت أطلقت لجانٌ برملانية تحقيقات عن أثر األزمة يف الحقوق الدميقراطية
مستدعي ًة الشهود ،ومستجوب ًة الوزراء ،حتى عندما كانت الجلسات الترشيعية الكاملة مع ّلقة .ويف بعض البلدان،
وجد املواطنون واملجموعات املدنية طرائق للحشد ضد َف ْرط الرتاخي الذي تتص ّدى به الحكومة لجائحة كوفيد،19-
توسع نطاق هذا الضغط يف أغلبية األحيان لري ّكز عىل شكاوى تتسم بطبيعة سياسية أكرث عمومية ،كام حدث يف
وقد ّ
مرص وتايلند وبعض البلدان األوروبية عىل سبيل املثال .ولنئ سعت الحكومات إىل استغالل األزمة ملصلحتها الخاصة،
فإن قوى املعارضة السياسية فعلت اليشء نفسه .تستخدم العديد من هذه القوى سوء إدارة الحكومة ألزمة الجائحة
بوصفها أداة متكنها من بلورة التزامها مج ّد ًدا بقيم الدميقراطية.
 .4أنواع جديدة من العمليات الدميقراطية

عدد كبري من املنتديات الدميقراطية اإللكرتونية ،مبا يف ذلك مبادرات تربط املواطنني باملناقشات الربملانية التي
ظهر ٌ
غيت املؤسسات الترشيعية يف ألبانيا وكولومبيا والربازيل واملالديف من
تجري مبارشة عرب شبكة اإلنرتنت .وقد ّ
قواعدها الربملانية ،مفسح ًة املجال للعمل الرقمي عن ُبعد .وأق ّرت كل من تشييل وسنغافورة تعديالت دستورية تتيح
املناقشات الربملانية االفرتاضية( .((6يف حني لجأت بعض البلدان األخرى ،مثل أرمينيا وغواتيامال وإندونيسيا وكوسوفو،
57 "5 Ways the UN is Fighting 'Infodemic' of Misinformation," Department of Global Communications, United Nations, 30/4/2020,
accessed on 25/5/2020, at: https://bit.ly/3kzTCOX
58 "Coronavirus: EU Strengthens Action to Tackle Disinformation," Press Release, European Commission, 10/6/2020, accessed on
13/6/2020, at: http://bit.ly/37XO4IX
"59 The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), "Resource Center of Responses to COVID-19,
accessed on 18/6/2020, at: http://bit.ly/3sD7qea
60 Jonathan Murphy, "Why Collective Parliamentary Governance is more Important than ever in a Pandemic," International IDEA,
12/5/2020, accessed on 25/5/2020, at: http://bit.ly/3dVMZVP
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إىل األدوات التي توفرها وسائل التواصل االجتامعي من أجل التواصل عىل نحو أفضل مع املواطنني( .((6ويف املكسيك
شارك تج ّمع نسايئ يف اجتامعات افرتاضية من أجل حامية حقوق النساء( .((6ودرس عدد من البلدان كيفية إتاحة
التصويت اإللكرتوين الستخدامه يف عمليات التصويت العامة والربملانية ،يف حني كانت هذه الدول تعالج أوجه القصور
الرقمية من أجل جعل هذه املامرسات آمنة بصفة كاملة(.((6
ومع تو ّقع استمرار تأثري الجائحة عىل امتداد وقت طويل ،بدأت بلدان عديدة إدخال تغيريات قانونية رسمية تتيح
إجراء املناقشات الرقمية وعمليات التصويت الرقمي ،وانتقلت أغلبية جمعيات املواطنني املعنية باملناخ إىل العمل
من خالل شبكة اإلنرتنت .وقد أضافت كل هذه األوضاع نو ًعا من الدينامية إىل الرقابة املؤسسية واملشاركة املدنية
بوصفها رك ًنا أساس ًيا للحوكمة الرشيدة.
 .5النشاط االحتجاجي الجديد

انترشت "االحتجاجات" عىل شبكة اإلنرتنت؛ إذ دفع الواقع الجديد الناشطني املدنيني واملعارضني السياسيني للبحث
عن ُسبل مبتكرة للتعبري عن مخاوفهم وهمومهم .ورست حركات التم ّرد عرب شبكة اإلنرتنت كالنار يف الهشيم يف الصني
بعد وفاة الطبيب يل وينليانغ  Li Wenliangالذي عاقبته الرشطة الصينية؛ ألنه ح ّذر الناس من فريوس كورونا(.((6
أما يف روسيا ،فقد استخدم الناشطون املدنيون الفضاء الرقمي ل َيسِ موا أنفسهم أمام األبنية الحكومية .ويف العديد من
البلدان األوروبيةُ ،أط ِل َقت احتجاجات رقمية تدعو قادة العامل إىل عدم تجاهل العمل لوقف االحرتاز العاملي .ويف
لبنان خرج مئات املتظاهرين يف سياراتهم لالحتجاج يف سلسلة من التظاهرات ضد الحكومة .صحيح أن االحتجاجات
عىل شبكة اإلنرتنت ال ميكن أن تكون ً
بديل من تظاهرات الشارع التقليدية ،إال أن هذه املقاربة املبتكرة لحرية التعبري
يف أثناء الجائحة أثبتت أنها خيا ٌر ناجع للتعبري عن سخط املواطنني.
نوع آخر مختلف لالحتجاج املعارض أكرث تعقي ًدا وصعوبة للدميقراطية ،فقد عملت مجموعات منظمة إىل ح ّد
هناك ٌ
ما ،يف عد ٍد متنا ٍم من البلدان ،عىل الحشد ضد حاالت اإلغالق الشامل .يستخدم العديد من هؤالء رسدية دميقراطية
دفعتهم إليها مجموعات ميينية ال يع ّد التزامها بالدميقراطية قو ًّيا .وميكن القول إن الليربتارية Libertarianism
الرشسة الكامنة يف قلب هذه االحتجاجات املتف ّرقة تش ّكل تهدي ًدا للصحة العامة وال تفيض بالرضورة إىل دميقراطية
مستقرة ،وإنها  -باألحرى  -ته ّدد هذه الحركات بتوليد استقطاب أعمق قد يق ّوض الدميقراطية يف العديد من األماكن.
يرجح أن تكون األنظمة األوتوقراطية ُعرض ًة للضغط الشعبي ،متا ًما كام هو الحال مع األنظمة الدميقراطية؛ إذ
ّ
يشعر املواطنون بالغضب من جراء الوفيات وسوء إدارة أزمة الجائحة ،والصعوبات االقتصادية؛ ما قد يؤدي إىل
61 Jonathan Murphy, "Parliaments and Crisis: Challenges and Innovations," International IDEA, 11/5/2020, accessed on 29/5/2020,
at: https://bit.ly/3q8ASam
62
"Parliaments Respond to Covid-19," National Democratic Institute (NDI), 3/4/2020, accessed on 20/5/2020, at:
http://bit.ly/2NHlCEs
63 Meredith Applegate, Thomas Chanussot & Vladlen Basysty, "Considerations on Internet Voting: An Overview for Electoral
Decision-Makers," International Foundation for Electoral Systems, 7/4/2020, accessed on 20/6/2020, at: http://bit.ly/300heTj
64 Li Yuan, "Widespread Outcry in China Over Death of Coronavirus Doctor," The New York Times, 7/2/2020, accessed on
18/6/2020, at: http://nyti.ms/3bLQagg
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تشديد القمع أو تعزيز الزخم الدميقراطي .أما يف األنظمة الهجينة ،فقد تتهاوى الدميقراطية الضعيفة بسهولة أو
قد تشعل املشكالت الناجمة عن الجائحة ً
ضغطا شعب ًّيا تتيح عمليات التح ّول الدميقراطي عىل نحو أكرث متاس ًكا.

يرجح أن تشهد تقهق ًرا للدميقراطية بالتزامن مع حشد يتص ّدى
ويف الدول املص ّنفة مسب ًقا أنظمة دميقراطية ضعيفةّ ،
لذلك .وتقرتح البيانات أن األنظمة الدميقراطية التي كان أداؤها جي ًدا هي األنظمة التي تتمتع مبستويات عالية
من الثقة االجتامعية والتمكني املدين مقارنة باألنظمة الدميقراطية التي جاء أداؤها ضعي ًفا( .((6وال تدفع الجائحة
بالسياسات العاملية يف اتجاه واضح أو محتوم ،ولك ّنها تكثّف الرصاعات املوجودة مسب ًقا بني القوى الدميقراطية
والرصاعات املعادية للدميقراطية.

دعم الدميقراطية يف الجائحة وما بعدها
التغيات مبخاطر
يتغري السياق السيايس العاملي بطرائق مهمة ومعقدة نتيج ًة لجائحة كوفيد ،19-وتتس ّبب هذه ّ
شديدة وطويلة املدى تستهدف الدميقراطية .وقد تتيح ،يف الوقت نفسه ،ويف بعض الحاالت ،مجاالت جديدة للعمل
الدميقراطي .سيزداد الدعم الدويل للدميقراطية أهمي ًة؛ وضمن السياق املتغري ،سيحتاج أيضً ا إىل التك ّيف .ولكن يف
الوقت الحايل ،تواجه عملية دعم الدميقراطية خطر خسارتها ملوقع األولوية وسط الجائحة.
فهم عميق آلثار الجائحة يك تتمكن منظامت دعم الدميقراطية من تكييف اسرتاتيجياتها ومجاالت
هنالك حاجة إىل ٍ
تدخلها .ولضامن الحوكمة الدميقراطية يف أثناء الجائحة وما بعدها ،تحتاج البلدان إىل أن تبلور مقاربات مبتكرة؛
من أجل إجراء االنتخابات ،وضامن التسيري الفعال للمؤسسات الدميقراطية ،وتحسني الرقابة الربملانية عىل األجهزة
التنفيذية ،وتعزيز مشاركة املواطنني يف العمليات السياسية.
 .1االستجابات الدولية يف حاالت الطوارئ

غيت جائحة كوفيد 19-من أولويات الحكومات الداخلية يف جميع أنحاء العامل ،ونتج من ذلك إعادة توجيه للموارد
ّ
وضوحا؛ إذ منحت الوكالة األمريكية
املتوافرة ،فقد أعطت الجهات املانحة األولوية للتحديات الصحية عىل نحو أكرث
ً
للتنمية الدولية  United States Agency for International Development, USAIDأكرث من مليار دوالر( ((6لربامج
مكافحة الجائحة وأعامل اإلغاثة املرتبطة بها ،يف حني أفرجت املفوضية األوروبية The European Commission
عن عرشين مليار يورو إليصال الدعم إىل بلدان يف أفريقيا (مبا يف ذلك شامل أفريقيا) والرشاكة الرشقية وبلدان غرب
البلقان والرشق األوسط وأجزاء من آسياً ،
فضل عن بلدان املحيط الهادئ وأمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي(.((6
"65 "Covid-19: Implications for Global Democracy.
66 "Novel Coronavirus (COVID-19)," United States Agency for International Development (USAID), accessed on 20/5/2020, at:
http://bit.ly/3bHgIPq; "Covid-19: Democracy, Human Rights and Governance Issues and Potential USAID Responses," United States
Agency for International Development (USAID), April 2020, accessed on 20/6/2020, at: https://bit.ly/37XJXwu
"67 "Coronavirus: European Union launches 'Team Europe' Package to Support Partner Countries with more than €20 Billion,
European External Action Service (EEAS), 8/4/2020, accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3gF05FO

216

الدميقراطية حول العامل وفريوس كورونا املستجد (كوفيد :)19-تعزيز الدعم الدويل

إال أن مجموعة البنك الدويل كانت هي التي أطلقت أكرب استجابة لألزمة وأرسعها ،لتصل إىل أكرث من مئة بل ٍد نا ٍم(.((6
وعرب متويالت حاالت الطوارئ ،أ ّمن صندوق النقد الدويل الدعم ملئة بلد(.((6
بطبيعة الحال ،أصبحت حاالت الطوارئ الصحية واآلثار االجتامعية واالقتصادية املتعلقة بالجائحة أولوية للجهات
املانحة ،ومل َ
املوجه عىل سبيل األولوية .ولكن تظهر من الناحية
يحظ دعم الدميقراطية بعدُ بهذا النوع من االهتامم ّ
ٍ
مقاربات منقحة تستهدف ضامن الحوكمة الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان إلدراجها عىل
الرسمية حاجة إىل
جداول أعامل الحكومات واملنظامت الدولية .وقد بدأت الجهات املانحة ترى عىل وجه الخصوص يف شفافية
املعلومات ،والحوكمة اإللكرتونية ،والرقابة الربملانية والقضائية ،والقيود الدستورية ،ومكافحة التضليل ،والنزاهة
االنتخابية ،واملجتمعات الصامدة ،والحوكمة املتمحورة حول املواطنني  ،Citizen-oriented governanceقضايا
جعلتها الجائحة بالغة األهمية(.((7
من جهتها ،تدعم الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل Swedish International Development Cooperation
 Agency, SIDAمجموعة من الربامج املتع ّددة القطاعات التي ترتبط بالجائحة ،والتي تتضمن عنارص متع ّلقة
باملجتمع املدين والحوكمة( .((7ومن ناحية أخرى ،ع ّززت أجهزة األمم املتحدة من جهودها بهدف حامية األطفال والنساء
والالجئني والسجناء ورشائح أخرى هشة من الجامعة العاملية( .((7وانطال ًقا من اهتاممات املجلس األورويب بهذا الشأن،
وزّعت اللجنة األوروبية للدميقراطية والحوكمة The European Committee on Democracy and Governance
املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املامرسات الخاصة باالنتخابات والحقوق واملشاركة املدنية والدميقراطية اإللكرتونية
يف إدارة الجائحة( .((7أما املكتب الخاص باملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا  ،OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rightsفقد رصد عن كثب تداعيات
التدابري التي اتُّخذت يف حاالت الطوارئ عىل الدميقراطية وااللتزام بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية( .((7وع ّزز
البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية  European Bank for Reconstruction and Development, EBRDمن
عنارص الحوكمة الرشيدة يف برامجه(.((7
وقد استجابت أيضً ا منظامت عدة معنية بالدميقراطية؛ إذ و ّفر كل من املعهد الدميقراطي الوطني National
 Democratic Instituteواملعهد الجمهوري الدويل ً International Republican Institute
دعم للهيئات
68 The World Bank, "World Bank Group: 100 Countries Get Support in Response to COVID-19 (Coronavirus)," 19/5/2020, accessed
on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3dQQYTE
69 "The IMF's Response to COVID-19," International Monetary Fund, 20/5/2020, accessed on 23/5/2020, at: http://bit.ly/37W4eTh
70 "COVID-19 Global Pandemic," Organisation for Economic Co-operation and Development, 9/4/2020, accessed on 22/5/2020, at:
https://bit.ly/2O8azE6
71 "Sida's Response to the COVID-19 Pandemic," Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), 12/5/2020,
accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3uAUpUi
72 "UN Response to Covid-19 Pandemic," Better World Campaign, accessed on 21/5/2020, at: http://bit.ly/3q5gt6a
73 "European Committee on Democracy and Governance and COVID-19," Council of Europe, accessed on 22/5/2020, at:
http://bit.ly/3swNl9i
74 "ODIHR Activities Related to the COVID-19 Pandemic," Organisation for Security and Cooperation in Europe, accessed on
22/5/2020, at: http://bit.ly/3uAUVBI
75
"Coronavirus Policy Response," European Bank for Reconstruction and Development, accessed on 25/5/2020, at:
http://bit.ly/3q6ho66
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الترشيعية( ((7والحكومات املحلية يف جميع أنحاء العامل؛ فيام يخص إدارة اتصاالت األزمة ،ومساعدة
املواطنني عىل فهم برامج الحكومات يف تص ّديها للجائحة( .((7وأطلق موقع رشاكة الحكومة املفتوحة
 The Open Government Partnershipمنص ًة ّ
سمها "االستجابة املفتوحة والتعايف املفتوح" The Open
 ،Response + Open Recoveryلتؤدي دور الفضاء الذي يتيح تبادل املعلومات بشأن مقاربات الحكومات
املفتوحة تجاه كوفيد .((7(19-وع ّزز املعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة االنتخابية International Institute for
 Democracy and Electoral Assistance International, IDEAمن نشاطه بهدف إنتاج معارف مقارنة وتأمني
خصوصا ،عىل االنتخابات،
املساعدة التقنية وتقديم الخدمات االستشارية بشأن إدارة أزمة الجائحة ،مع الرتكيز،
ً
والرقابة الربملانية ،واألحكام الدستورية ،وأهمية أدوار األحزاب السياسية ،والرتتيبات الجديدة ،من أجل التصويت يف
االنتخابات .أما الصندوق الوطني للدميقراطية  ،The National Endowment for Democracyفقد أ ّمن متويالت
مرنة خاصة بالطوارئ ،وزاد من برامج متويل االستجابة الرسيعة لديه(.((7
وقد ز ّود الصندوق األورويب للدميقراطية  European Endowment for Democracy, EEDالناشطني املدنيني
ووسائل اإلعالم املستق ّلة بالدعم األسايس بغية تلبية الحاجات ومواجهة التح ّديات التي قد تنجم عن األزمة ،وأطلق
الصندوق خطة ملواجهة الجائحة من أجل تسهيل األعامل املبارشة يف وسط اإلعالم والناشطني املدنيني( .((8وتستمر
املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية  International Foundation for Electoral Systems, IFESيف رصد حاالت
تأجيل االنتخابات عىل الصعيد العاملي ،وتؤ ّمن املوارد مبا يف ذلك سلسلة االحتياطات الخاصة بالجائحة التي تق ّدم
اإلرشاد للمامرسني يف مجال الدميقراطية والحوكمة بشأن سبعة تحديات أساسية تواجه هؤالء يف أعقاب الجائحة(.((8
أما املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان ،مثل منظمة العفو الدولية  ،((8(Amnesty Internationalوهيومن رايتس
ووتش  ،Human Rights Watchفقد ع ّززت رقابتها عىل مكونات حقوق اإلنسان التي تتضمنها السياسات
املعتمدة من قبل الحكومات يف وسط تفيش الجائحة( .((8أما مجلس منتدى املجتمع املدين لالتحاد األورويب وروسيا
76 "Parliaments Respond to Covid-19," National Democratic Institute, 3/4/2020, accessed on 25/5/2020, at: https://bit.ly/2NHlCEs
77 "Support from the City: Local Government Responses to Covid-19," National Democratic Institute, 27/4/2020, accessed on
25/5/2020, at: http://bit.ly/2MyxOXh
78 "Open Response + Open Recovery," Open Government Partnership, accessed on 20/5/2020, at: http://bit.ly/3b1lM2e
79 "NED Democracy Support Continues Amidst Covid-19 Crisis- Board Awards 400+ Grants," National Endowment for Democracy,
16/4/2020, accessed on 17/5/2020, at: http://bit.ly/3r8ZctW
80 "EED Continuing Core-grant Making Work during Covid-19 Crisis," European Endowment for Democracy, 20/3/2020, accessed
on 21/5/2020, at: http://bit.ly/3szPDVi
81 Erica Shein et al., "Leadership in Crisis: Ensuring Independence, Ethics and Resilience in the Electoral Process," International
Foundation for Election Systems, February 2020, accessed on 22/5/2020, at: https://bit.ly/3sBHvUf
ُينظر أيضً ا:
"COVID-19: A Survival Guide for Democracies," International Foundation for Election Systems, accessed on 24/3/2021, at:
http://bit.ly/3kwTCiy; "IFES COVID-19 Briefing Series," International Foundation for Election Systems, accessed on 24/3/2021, at:
http://bit.ly/2Oc1hGU
82 "Covid-19- We are Determined not to Give into Fear or to Lose Hope," Amnesty International, accessed on 19/5/2020, at:
http://bit.ly/37X9wxK
"83 "COVID-19: A Human Rights Checklist.
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 ،The Board of The Eu-Russia Civil Society Forumفقد دفع يف اتجاه تبني إجراءات أقوى لحامية حكم
القانون والدميقراطية وحقوق اإلنسان(.((8
 .2تحديات املجتمع املدين يف زمن جائحة فريوس كورونا

وجهت
عىل الرغم من الجهود ك ّلها ،تتعرض أنشطة دعم الدميقراطية ملخاطر فقدان الزخم؛ لكون الجامعة الدولية ّ
أغلبية مواردها ،بصورة مفهومة ،نحو جهودها الهادفة إىل التص ّدي لحاالت الطوارئ الناجمة عن الجائحة .وخالل
إعداد هذا التقرير ،سمعنا من العديد من منظامت املجتمع املدين الداعمة للدميقراطية التي انقطعت مصادر
متويلها بصورة فجائية عندما ح ّولت الجهات املانحة مواردها خدمة لألولويات التي تقتضيها الجائحة .وقد دفع هذا
الوضع هذه املنظامت إىل تخفيض عدد املوظفني وإيقاف العمليات التي سيكون من الصعب استعادتها فيام بعدُ .
ُ
ً
ويشكو أحد القياديني املدنيني يف أرمينيا قائل إنهم باتوا أكرث عرضة للمخاطر عندما احتاجوا إىل املجتمع أكرث من
أي ٍ
وقت مىض.
يالحظ ممثلو منظامت املجتمع املدين أن بعض املنظامت املانحة كانت أكرث مرون ًة؛ إذ ك ّيفت دعمها لتأمني االستدامة
التشغيلية عند بداية الجائحة ،إال أن أغلبية هذه املنظامت مل ُيسمح لها بتعديل أنشطة مشاريعها .وقد سمعنا من
ً
رشوطا بريوقراطية مرهقة منعت
أغلبية ممثيل منظامت املجتمع املدين أن الجزء األكرب من الجهات املانحة فرض
املنظامت املجتمعية من التك ّيف .وأخربنا أحد الناشطني من الرشق األوسط أن اقتطاعات التمويل وانعدام مرونة
الجهات املانحة قا َدا إىل "تق ّل ٍص هائلٍ يف األنشطة املن ّفذة عىل األرض" واملرتبطة بحقوق اإلنسان والدميقراطية
يف تلك املنطقة.
وأخربنا العديد من الناشطني أنهم متوارون عن األنظار حاليًا ،وأنهم يف حاجة إىل املساعدة يك يخططوا لطرائق
يستطيعون من خاللها إعادة تنفيذ أنشطتهم الداعية للدميقراطية يف فرتة ما بعد الجائحة ،وهم يخشون أن تخ ّفف
َ
الضغط عىل األنظمة غري الدميقراطية من أجل العمل معها عىل قضايا
العديد من الجهات املانحة ومنظامت التمويل
تخص التص ّدي للجائحة؛ األمر الذي يع ّرض أمن منظامت املجتمع املدين للخطر يف وجه القمع املتزايد للدولة .وقد
ّ
تنامت هذه الرسالة إىل أسامعنا يف البلقان ورشق أوروبا والدول العربية وتركيا ،وتخىش منظامت املجتمع املدين
جميعها ،تقري ًبا ،أن يض ّيق الركود االقتصادي قاعدة مواردها ويستنزفها إىل ح ّد ُيه ّدد بقاء الكثري من املنظامت الناشطة.
كام يخىش ممثلو املجتمع املدين أن تُح ّول الجهات املانحة التمويل السيايس ،يف ظروف ما بعد كوفيد ،19-يف اتجاه
برامج مرتبطة باالنتعاش االقتصادي .ويف هذا السياق ،تدعو منظامت املجتمع املدين ملزيد من املساءلة بشأن
برامج اإلنعاش االقتصادي وسط الحاجة املتنامية إىل الرقابة عىل املساعدات االقتصادية التي مت ّولها الجهات املانحة.
وباملثل ،سمعنا قصة شائعة من منظامت املجتمع املدين يف غرب البلقان عن التمويل الدويل الذي ُيعاد توجيهه
نحو بناء قدرات الدولة ،بعي ًدا عن تلك املجاالت التي توصد الحكومات األبواب أمامها وتحول دون الوصول إليها؛
مثل حرية وسائل اإلعالم ،واستقاللية القضاء ،وحامية حقوق اإلنسان .كام ح ّذر ٌ
ناشط آخر من الرشق األوسط
84 "A Pandemic is not an Excuse for the Violation of Fundamental Rights of Citizens in Europe," EU-Russia Civil Society Forum,
9/4/2020, accessed on 12/6/2020, at: https://bit.ly/37XlHL7
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الشكل ()2
تأثري مكافحة الفساد يف معدّل الوفيات من جراء جائحة فريوس كورونا

املصدرJohns Hopkins University, 22/6/2020; World Bank; International IDEA :

ً
قائل" :لن ينجح اإلنعاش االقتصادي يف حال االفتقار إىل حوكمة رشيدة ورقابة عىل جميع هذه الربامج" .وقد بدأت
منظامت املجتمع املدين تضع بنفسها مبادرات مساءلة وتدقيق مبتكرة ،ولكنها تشعر بأنها تحظى بالقليل من الدعم.
تعب منظامت املجتمع املدين أيضً ا عن مخاوفها بشأن بقائها أكرث هشاش ًة مع تح ّولها إىل األنشطة عرب شبكة اإلنرتنت،
ّ
ويخىش أحد الناشطني يف بيئة حساسة من دعم الجامعة الدولية للكثري من النشاط املدين عرب شبكة اإلنرتنت الذي
يعد غري آمن ،ويقول" :إننا ال نثق باألجهزة [التي يجري دعمها]" .وقد ش ّدد املتحدثون إلينا كث ًريا عىل واقع عدم قيام
الجهات املانحة يف هذا السياق الجديد ،مبا يكفي ملساعدة التمكني الرقمي  Digital Empowermentيف منظامت
املجتمع املدين .أما منظامت املجتمع املدين يف البلدان التي تشهد نزاعات ،فهي قلقة من انسحاب الجامعة الدولية،
وهي تسعى لرتميم جهود بناء الجسور يف املجتمعات املحلية بشأن األزمة .يف حني أن منظامت املجتمع املدين يف
غرب البلقان ورشق أوروبا قلقة أكرث فأكرث من تراجع االتحاد األورويب؛ بشأن فرص هذه الدول يف االنضامم إىل االتحاد
الذي ال يزال العديد من ناشطي الدميقراطية يرون فيه الضامن األهم للمعايري الدميقراطية.
سيكتسب دعم الدميقراطية أهمية ،وسيكون رضور ًيا للتعايف من الجائحة عىل املدى البعيد ،إال أن التعايف نفسه ال
ميكنه أن يحصل بالفعل من دون تعزيز قدرات الدولة والحوكمة الرشيدة ،مبا يف ذلك الحفاظ عىل الرقابة والتدقيق
واملشاركة املدنية والسياسات املتجاوبة  Responsive Politicsمن بني مسائل أخرى .وترتبط هذه امليزات أيضً ا
كالتغي املناخي والعدالة االجتامعية والنضال من أجل املساواة يف الحقوق،
بتحديات أخرى عىل جدول األعامل،
ّ
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تقود جميعها املوجة الحالية من االحتجاجات يف الواليات املتحدة وخارجها .ويساعد دعم الدميقراطية عىل بناء
مجتمع مدين قوية يف استطاعتها مساعدة املجتمع عىل نطاق أوسع يك يواجه سلسلة من التحديات
منظامت
ٍ
املع ّقدة ،وبخاصة يف سياق األزمة الصحية العامة .وتستطيع هذه املنظامت املساعدة يف توفري املعلومات امليدانية
إلحاحا ،إضافة إىل مراقبة الفساد وضبط إساءة استخدام املعونات .وميكن لهذا الدعم
حيث تكون الحاجات أكرث
ً
أن يساعد البلدان عىل التك ّيف ملواجهة التحديات القادمة ،وسيكتسب أهمية جوهرية يف مقاومة احتامل متكني
الجائحة للسياسات األوتوقراطية.

التوصيات
قبل تفيش جائحة كوفيد ((8(19-بزمن طويل ،كانت هناك حاجة إىل تك ّيف الدعم الدويل للدميقراطية؛ بحيث يناسب
ملحة؛
االتجاه العاملي يف تراجع الدميقراطية ،وانحسار الحريات املدنية .وال تزال العديد من التحسينات املطلوبة ّ
إذ كشفت طرائق التص ّدي للجائحة عن تح ّديات بنيوية تواجهها الحوكمة والدميقراطية .كذلك ،هناك حاجة إىل
االستعداد لألزمة التالية التي ستتطلب عمليات سياسية شاملة ،وتستجيب للتحديات .تتط ّلب الجائحة من املعنيني
إلحاحا يف االعتبار؛ نتيجة لتفيش الفريوس،
بالدميقراطية الدولية أَخْ ذ عدد من التعديالت املح ّددة التي أصبحت أكرث
ً
ويف إمكان أولئك أن يستفيدوا إذا ما أخذوا يف الحسبان خمس مبادرات سياساتية واقعية ج ًّدا.
 .1تعقّب الدميقراطية يف ظل الجائحة

منسقة
تتطلب عملية تع ّقب تط ّور التدابري الطارئة التقييدية من املنظامت الدولية ،عىل نح ٍو منهجي ،بذل جهود ّ
كل ًّيا .ويف ظل الجائحة ،يجب أن يتع ّقب مرصد الدميقراطية  Covid Democracy Monitorما إذا كانت الحكومات
توقف العمل بتدابري األزمة عندما يسمح الوضع الصحي بذلك .وميكن بناء هذه اآللية عىل أساس التهديدات الرئيسة
للدميقراطية التي تتس ّبب بها الجائحة عىل النحو الذي عرضه التقرير آن ًفا .وقد ُبذلت العديد من الجهود الدولية
يف هذا املجال؛ إذ استحدثت مؤسسة ويستمنسرت للدميقراطية Westminster Foundation for Democracy
برنامجا لتع ّقب جائحة كوفيد ،Covid-19 Tracker 19-يف حني تعمل املفوضية األوروبية واملعهد الدويل
ً
للدميقراطية واملساعدة االنتخابية عىل إطالق مرصد عاملي القتفاء آثار الجائحة يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان
 .((8(Global Monitor on Covid-19's Impact on Democracy and Human Rightsلكن هناك حاجة
إىل بذل املزيد من الجهود العاملية يف هذا الصدد .وتحتاج املنظامت الدولية إىل تعزيز جهود الرصد هذه وتوفري مزيد
من الدعم السيايس العايل املستوى لها .وعىل هذه املنظامت دعم املبادرات عرب اإلقليمية والدولية املامثلة ،وخاص ًة
تلك التي تستهدف البلدان التي تعاين ضوابط وتوازنات ضعيفة.
املتخصصان توجيهات للفاعلني املحليني من أجل أن ينخرطوا عىل نحو أفضل يف
وقد يق ّدم التع ّقب والتحليل
ّ
الرقابة الدميقراطية .وال ُيعد الرصد مطلو ًبا فيام يتعلق بالتدابري املط ّبقة داخل بل ٍد ما فحسب ،بل إنه مطلوب
85 Freedom House, Freedom in the World 2019: Democracy in Retreat (Washington: 2019), accessed on 29/5/2020, at:
http://bit.ly/3bM3vVP
86 "The Global State of Democracy Indices: Covid-19," International IDEA, accessed on 24/3/2021, at: http://bit.ly/2ObBq24
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بالقدر نفسه ،أيضً ا ،فيام يتع ّلق بالجهود الدولية يف هذا املجال .ويجب ّأل تترصف املنظامت املعنية بالدميقراطية
بثق ٍة زائدة؛ فالكثري من القيود كانت رضورية ،ورمبا ال يزال مثة ارتباط لها باألولويات املبارشة للصحة العامة .وال
يستحق كل تدب ٍري النقد؛ إذ تقرتح استطالعات الرأي أن الكثري منها ال يزال ينعم بدعم الناسً .
بدل من ذلك ،يجب
اوغ لتعزيز أهدافها السياسية الخاصة
أن ير ّكز الرصد بشدة عىل تلك التدابري التي تستخدمها الحكومات عىل نح ٍو مر ٍ
واإلمساك بالسلطة .وبسبب وجود حالة من الريبة وعدم اليقني بشأن التدابري املتخذة يف حاالت الطوارئ وأثرها يف
الدميقراطية ،س ُيسهم مرصد الدميقراطية يف ظل الجائحة ،عىل نحو كبري ،يف حال استطاعته عزل التدابري امل ّربرة طب ًّيا
يف حاالت الطوارئ ،عن التدابري الشائنة سياس ًّيا .ويجب أن تضمن الحكومات واملنظامت الدولية ،عىل نحو حاسم،
ومنهجي للجائحة.
اتخاذ اإلجراءات امللموسة عىل أساس رص ٍد تفصييل
ّ
 .2معونة الجائحة التي تأخذ الدميقراطية يف الحسبان

ستبدأ كل من الجهات املانحة ،واملنظامت املتع ّددة األطراف ،وفاعلو الخري ،تخصيص أجزاء مهمة من إسهاماتهم
يف املعونات اإلمنائية لربامج اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ املتعلقة بالجائحة .فمن الصواب أن يتلقى الناس
الضعفاء يف جميع أنحاء العامل هذه املعونة التي يجب ّأل تكون مسيس ًة إىل ح ّد املخاطرة بحياة األفراد .ولكن من
املهم ضامن أن تعمل املوجة القادمة من املساعدات الطبية والتمويلية الهادفة إىل املساعدة يف اإلنعاش االقتصادي،
عىل تعزيز املامرسة الدميقراطية أيضً اّ ،
وأل تعمل  -من دون وجه حقّ  -عىل متكني القادة السلطويني .كذلك،
يجب أن توفر املؤسسات والعمليات السياسية ،التي تتميز باإلدماج والتمثيلية والشفافية واالستجابة ،الضامنات
األفضل لهذه النتيجة.
املخصصة ملا بعد
املوجه للحقوق يف حزم اإلنعاش
ّ
يجب أن تلتزم الجامعة الدولية بإدراج املجتمع املدين والتمويل ّ
جائحة كوفيد .19-ويحتاج دعم الدميقراطية إىل أن يصبح جز ًءا ال يتجزأ من عملية جعل األنظمة الحاكمة املغلقة
أكرث رصاح ًة وشفافي ًة حيال اتجاهات الجائحة لديها ،وأن تسمح مبشاركة األعامل العلمية( .((8قد تأيت بعض أجزاء
املعونة االقتصادية الكل ّية مرفقة برشوط مرتبطة بالدميقراطية ،ولكن يجب ّأل يجري تطبيق هذا األمر عىل نح ٍو
صارم ،بل ينبغي أن ُيستخدم بتح ّفظ من أجل املساعدة يف حث الحكومات عىل إعادة الحقوق التي جرى تقييدها يف
أثناء حالة الطوارئ .قد تح ّدد عملية رصد الجائحة الثغرات يف املامرسات الدميقراطية ،وتساعد عىل تصميم قرارات
معونة مستندة إىل اإلصالحات .وعىل الحكومات واملنظامت الدولية االلتزام بضامن نسبة أعىل من إجاميل املعونات
التي يق ّدمها ّ
كل منها ملصلحة الجهود املرتبطة باملجتمع املدين وحقوق اإلنسان والحوكمة الرشيدة والدميقراطية.
وعىل نحو أسايس ،يجب أن تعمل معونة الجائحة التي تأخذ الدميقراطية يف االعتبار ،بطريقة أكرث فاعلية ،بغية
تعزيز قدرات الدولة ودور املؤسسات الرسمية يف العمليات الدميقراطية .سيتكامل هذا األمر مع منظور طويل األمد
يساعد عىل االستعداد لألزمة الصحية التالية .ويساعد دعم الرقابة الدميقراطية  -عرب الربملانات واألحزاب السياسية
والهيئات االنتخابية واملجتمع املدين  -عىل تحقيق هذه األهداف .وكث ًريا ما أ ّمنت املعونة من أجل الدميقراطية
مهم للمجتمع املدين وقوى املعارضة يف وجه الحكومات امليّالة إىل القبض عىل السلطة بإحكام .ولكن
دعمً أساسيًا ًّ
87 Julia Leininger, "Tackling the Pandemic without Doing Away with Democracy," German Development Institute, 27/4/2020,
accessed on 24/3/2021, at: http://bit.ly/37XLWRs
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عنرصا ًّ
مهم يف إدارة األولويات الصحية والتفاوتات االجتامعية
يف حقبة جائحة كوفيد ،19-ستكون قدرة الدولة
ً
واالقتصادية التي تع ّمق األزمة من ح ّدتها .عىل مجتمع الجهات املانحة ،أيضً ا ،أن يستثمر أكرث فأكرث يف الربط بني
عمليات بناء القدرات للدول وقدرات املجتمع املدين بأسلوب يع ّزز كل منها اآلخر .أخربتنا منظامت املجتمع املدين
أنها ترغب يف الحصول عىل املزيد من هذا الدعم العابر للقطاعات من أجل االنخراط يف العمل مع أجهزة الدولة؛ إذ
املرجح
تشعر هذه املنظامت بأن املنظامت املعنية بالدميقراطية ال تو ّفر ما يكفي من هذا النوع من املساعدة .من ّ
أن يتط ّلب جدول األعامل املستقبيل تعزيز القدرات املدنية وقدرات الدولة الج ّيدة األداء يف وقت واحد .ويتط ّلب
هذا األمر أخذ ّ
كل من منظورات املجتمع املدين واملؤسسات عىل حد سواء يف الحسبان ،من أجل حسن ضبط هذا
املوحد.
النوع من الدعم ّ
 .3تربية مدنية عاملية يف زمن الجائحة

منسقة يك يستهدف املبادرات املدنية الجديدة التي تنبثق نتيجة الجائحة.
يحتاج الدعم الدويل للدميقراطية إىل جهود ّ
ومبا أنه من املرجح أن تر ّكز الجهات املانحة أكرث عىل بناء القدرات الحكومية واإلنعاش االقتصادي ملا بعد الجائحة،
فإن هناك خطورة مفادها أن يجري تجاهل هذه املبادرات الواعدة .ووسط التطورات السياسية الكئيبة كلها ،ميثّل
مجموعات كهذه التغري اإليجايب األفضل الذي س ُتنتجه هذه األزمة .ومتنح هذه املبادرات ًّ
ٍ
كل من الجهات
تشكيل
املانحة ومنظامت املجتمع املدين الفرصة؛ إلعادة التواصل مع املجتمعات املحلية ،واستعادة الرشعية ،وإثبات أن دعم
ٍ
مستويات أعىل من الدعم والتنسيق من
الدميقراطية ال يتجاهل مخاوف الناس اليومية .وستكون هناك حاجة إىل
أجل املحافظة عىل جميع أنشطة املجتمع املدين الجديدة املرتبطة بالصحة وأزمة الجائحة ،ومن أجل ربطها بحقوق
اإلنسان واملسائل املتع ّلقة بالدميقراطية .وتستطيع الشبكات الدولية أن تساعد عىل نقل الدينامية املدنية املحلية إىل
املستوى الوطني والسيايس حيثام يرغب املواطنون املحليون يف ذلك.
هناك أيضً ا مخاوف محتملة يجب قطع الطريق أمام تح ّققها ،وستكون هناك حاجة إىل ضامن عدم انجرار
املجتمع املدين ،عىل املدى املتوسط ،بعي ًدا عن اهتامماته السياسية .يحتاج املجتمع املدين إىل املساعدة؛ من أجل
احتواء اإلساءات للحقوق والعنف الجنساين واختالل التوازن يف تحصيل التعليم التي تفاقمها الجائحة .ويجب
إعطاء دعم اإلعالم املستقل األولوية ،خاص ًة أن العديد من الوسائل اإلعالمية تواجه رصا ًعا وجود ًيا للبقاء.
ومثة حاجة إىل جهود دولية لدعم االستدامة املالية لوسائل اإلعالم يف أثناء الجائحة ،ويف بيئة ما بعد الجائحة.
ميكن بناء هذه الجهود عىل أساس الجهود املبذولة من أجل تأسيس صندوقٍ دويل لوسائل إعالم الصالح العا ّم
.((8(International Fund for Public Interest Media, IFPIM
إلحاحا يكمن يف الضغط
صحيح أن املجتمع املدين شهد مؤخ ًرا انتعاشً ا شدي ًداّ ،إل أن األمر الذي قد يكون األكرث
ً
االقتصادي املرتقب الذي قد يع ّرض متويل املجتمع املدين لخطر حقيقي .تستطيع الحكومات واملنظامت الدولية أن
مخصصة ملساعدة املبادرات املدنية الجديدة التي انبثقت نتيجة الجائحة واستخدامها لتمويل
تطلق خطط متويل ّ
دعم الدميقراطية؛ إذ تتمتع تلك الهيئات مبستوى أعىل من الرشعية واألهميةً .
وفعل ،قد وافقت الجامعة الدولية عىل
88 "Enabling Media Markets to Work for Democracy: An International Fund for Public Interest Media," International Fund for
Public Interest Media, accessed on 18/6/2020, at: https://bit.ly/3sG6cif
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االلتزام بدعم املجتمع املدين ضمن وثيقة نريويب الختامية  Nairobi Outcome Documentالتي ميكن استخدامها،
عىل نح ٍو أكرث منهجية ،من أجل دعم هذه األهداف( .((8ويف سياق الكالم عىل كوفيد ،19-تحتاج منظامت املجتمع
دعم أسايس لعدد من السنوات؛ ألن مواردها قد تتضاءل.
املدين ووسائل اإلعالم املستقل إىل ٍ
 .4التنسيق الدويل بشأن الدميقراطية

تحتاج الجامعة الدولية الدميقراطية إىل تعزيز التنسيق فيام بينها يف أعقاب الجائحة ،وال ب ّد من بذل جهود حقيقية
متع ّددة األطراف من أجل الدميقراطية ،وض ّد كوفيد ،19-تشمل جميع املناطق يف العامل .ويجب أن يشمل هذا
التنسيق ،بخاصة ،البلدان التي ص ّممت برامج ناجحة يف التص ّدي لألزمة ،مبا فيها حفاظها عىل مؤسسات دميقراطية
فاعلة يف أثناء األزمة؛ مثل كندا ،وكوريا ،ونيوزيلندا ،وتايوان .قد تش ّكل هذه البلدان  -التي قد تنضم إليها دولة أو
اثنتان من أوروبا أو األنظمة الدميقراطية األخرى التي كان أداؤها األفضل يف أثناء األزمة  -يف الشهور القادمة نواة
مجموعة من الدول الرائدة يف حشد الجهود الدولية ألجل الدميقراطية.
من املمكن طرح مبادرة دولية تُربز كيف أنّ أداء بعض األنظمة الدميقراطية يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية قد كان
جي ًدا ،وت ُّبي دروس الحوكمة التي تج ّلت من تجارب تلك الدول .ميكن إطالق مبادرة عىل هذا النحو بفاعلية رفيعة
املستوى (افرتاضية) بغية استحداث الزخم السيايس .ويجب أن يركز التنسيق املتع ّدد األطراف هذا ،عىل مشاركة
الدروس بني األنظمة الدميقراطية فيام بينها ،وإظهار ميزات الدميقراطية يف األزمات بفاعلية أكرب ،وتسليط الضوء عىل
املواقف املشرتكة التي تتع ّرض فيها الحقوق الدميقراطية للخطر ،وأي أنشطة برنامجية ميدانية قد يجري تنسيقها
يف بعض األماكن .ويجب لهذه املبادرة أن تتوخّ ى أيضً ا التخطيط الطويل األمد؛ إذ تحتاج األنظمة الدميقراطية إىل
أن تتشارك الدروس بشأن الكيفية التي ميكن من خاللها االستعداد  -عىل نح ٍو أفضل  -ملجابهة الطوارئ ،والتخطيط
املسبق للتخفيف من آثارها .وسيساعد وضع إطار مبادرة ضمن هذه الرشوط عىل بلورة رسدية تق ّدم الدميقراطية
عنرصا مساع ًدا أثناء التعامل مع أولويات كوفيد ،19-وتهزم الفكرة التي تقبل بوجود مقايضة بني الحريات
بوصفها
ً
السياسية والتص ّدي الف ّعال لألزمات الصحية .ستكون هنالك حاجة ،أيضً ا ،إىل تعزيز التنسيق الدويل أكرث من قبل؛ من
أجل التعامل مع أحد أخطر التحديات الناجمة عن الجائحة؛ الصني التي تج ّرأت لتكون أكرث حز ًما خارج حدودها.
وقد تتبع ٌ
ملحا بخاصة يف هونغ
دول أخرى منوذجها غري الدميقراطي بصورة متنامية ،وسيتخذ هذا املوضوع طاب ًعا ًّ
كونغ ،وإن كان موجو ًدا يف أماكن أخرى أيضً ا.
 .5املامرسات الدميقراطية ملرحلة ما بعد كوفيد19-

ال يقترص التحدي اليوم عىل مضاعفة الجهد للدفاع عن الدميقراطية ،فالفرصة سانحة إلعادة التفكري بعمق إىل درجة
قد تعيد فيها الجائحة تشكيل العديد من املامرسات الدميقراطية .يجب أن ير ّكز جدول أعامل التنمية ملرحلة ما بعد
الجائحة ،عىل نح ٍو خاص ،عىل التخطيط االسرتاتيجي والتحليل الشامل للتجارب التي نجمت عنها األزمة الحالية.
فقد كشفت الجائحة الثغرات يف مستوى االستعداد لدى جميع البلدان يف جميع أنحاء العامل .و ُيع ّد التخطيط
89 "Nairobi Outcome Document," Global Partnership for Effective Development Co-operation, 1/12/2016, accessed on 18/6/2020,
at: http://bit.ly/3r4pspy
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االسرتاتيجي رشطًا رضوريًا دميقراطيًا يتيح القيام باستجابات مدروسة وتجنب ردود الفعل الهلعة .ولهذا ،ال بد من
املخصصة
تعزيز الرتكيز املس ّوغ عىل االسترشاف يف إدارة األزمات؛ األمر الذي يح ّد من التأثريات السلبية للتدابري
ّ
لألزمة يف الدميقراطية.
تنسق املنظامت الدميقراطية والجهات املانحة مبادرة تستهدف هذه املسألة وتدعم ابتكارات ما بعد
يجب أن ّ
كوفيد 19-يف مناذج دميقراطية .فقد شهدت األسابيع املاضية انتعاشً ا للمداوالت الرقمية ،Digital Deliberation
واالحتجاج ا ُملبت َكر عىل شبكة اإلنرتنت ،وال َّر ْق َمنة الربملانية  ،Parliamentary Digitalizationوغريها من املبادرات.
كام أن ترسيع وترية التصويت اإللكرتوين مهم عىل الرغم من التحديات الباقية الكامنة يف ضامن السالمة والثقة
العامة بالتصويت عرب اإلنرتنت .وتنقسم اآلراء بشأن مدى قيمة مبادرات كهذه أو طول أمدها .وبالتأكيد ،قد تكون
برنامجا ف ّع ًال للرقابة عىل جميع املؤسسات
الجهود الدولية ق ّيمة يف ضامن تضافر هذه الجهود التدريجية لتش ّكل
ً
الدميقراطية األساسية .يجب أن تطلق الحكومات واملنظامت الدولية مبادرة الستكشاف الجوانب املحتملة والسلبية
لهذه املبادرات ،عىل أن تتضمن إعداد خريطة لالبتكارات الناشئة ،وتخصيص متويل مبديئ و"صندوق للمخاطر"
بدعم مرن .ويجب أن تكون هذه املبادرة أكرث هيكلية وانتظا ًما من الدعم الفردي لكل جهة
 Risk Fundلتزويدها ٍ
متويل تدعم بعضً ا من هذه االبتكارات عىل نح ٍو متقطع ووفق ما يالمئها.
ويجب أن تط ّور املنظامت املعنية بالدميقراطية ،عىل وجه الخصوص ،وسائل اتصال أفضل متزامنة مع التطورات
رسعتها األزمة ،وعليها أن تسعى لضامن أن تأيت وسائل االتصال هذه ملصلحة سياسات دميقراطية
التكنولوجية التي ّ
أفضل ،ال أن تكون ض ّدها .وعىل هذه املنظامت إيالء اهتامم خاص بسبلٍ جديدة ملراقبة االنتخابات يف سياق
الجائحة .وهناك حاجة إىل آليات مساءلة أقوى من أجل التعامل مع تفاقم الفساد املذكور آن ًفا .ويجب أن تتم بلورة
تبي صلتها بالقضايا الرئيسة التي ستسود يف مرحلة االنتعاش الطويلة األمد؛ وهي
هذه االبتكارات وتوجيهها بطريقة ّ
قضايا الرعاية الصحية ،والتجديد االقتصادي ،والحوكمة الدميقراطية.
ختا ًما ،تبدو بيئة ما بعد الجائحة مختلفة ،وتتط ّلب أفكا ًرا ومقاربات جديدة من أجل حامية املامرسات الدميقراطية
ومكافحة اإلساءات السلطوية .وتبدو العديد من املشكالت أخطر من قبل ،خاص ًة مع اتساع االنقسامات االقتصادية
والسياسية التي تضغط عىل السياسات ذات الطبيعة الشاملة .ستواجه البلدان أنوا ًعا مختلفة من املشكالت عند
ترتسخ مامرسات موجهة تتسم مبنحى وطني أكرب
تعاملها مع التداعيات االجتامعية واالقتصادية للجائحة ،وقد ّ
عىل املدى الطويل ،وتش ّكل تحديات إضافية للحوكمة الدميقراطية .وتحتاج الجامعة الدولية إىل أن تكون مستعدة
للتعامل مع موجة أخرى من الشعبوية وانتشار الرسديات القومية .وعىل أولئك املعنيني بالدميقراطية مساعدة
الحكومات واملنظامت الدولية وإصالحيي املجتمع املدين؛ يك ينهضوا من املأساة الحالية الناجمة عن الجائحة ،مع
أخذ هذه القضايا السياسية يف الحسبان عىل املدى األطول.
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الهجرة الدولية يف خضم عامل غارق يف األزمات

***

International Migration amid a World in Crisis

 يف اتجاهات الهجرة الدولية وسياساتها يف ضوء جائحة فريوس، بصورة شاملة،تبحث هذه الدراسة
.مرت بها الهجرة خالل األعوام الستّني املاضية
ّ  وتبدأ باستعراض املراحل التي،)19-كورونا املستجد (كوفيد
 وتختتم بسلسلة من املالحظات العامة.ثم تناقش اتجاهات الهجرة وسياساتها املتعلقة بالجائحة الحالية
ًواألفكار التي من شأنها توجيه صناع السياسات عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية كافة
 من أبرزها أنه يجب أن تشمل التدابري،عدة نقاط
.دما
ً ُمن أجل امليض ق
ّ  عىل، بشكل خاص،وتشدد الدراسة
ّ
 وأن تُستكمل،بغض النظر عن وضعهم القانوين
،الوطنية ملكافحة فريوس كورونا املهاجرين الدوليني
ّ
املجالس املحلية والدول واملجتمع الدويل األولوية لعودة
 وأن تُعطي،االستجابات اإلقليمية والدولية
ُ
 كام يتعني عىل الدول والوكاالت الدولية التخطيط لعودة ظهور.املهاجرين عودةً آمنة وإلعادة إدماجهم
 ما إن يتوافر لقاح فريوس كورونا،بناء عىل قوى الدفع والجذب التقليدية
،هجرة تدريجية واسعة النطاق
ً
 ومضاعفة جهودها للتوفيق بني مخاوفها املتعلقة بأمن حدودها الوطنية وحقوق اإلنسان،بكمية كبرية
ّ
 وترسيع الدول والجامعة الدولية جهودها ملعالجة مسألة،األساسية للمهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
، عىل دول املنشأ والعبور واملقصد أن تعالج مبارشةً تحديات الهجرة الدولية،ريا
ً  أخ.الهجرة املرتبطة باملناخ
.تكتفي بالتخفيف من أهميتها
ال أن
َ
. الالجئون، املهاجرون، الحركة، الهجرة:كلامت مفتاحية
This article comprehensively examines international migration trends and policies in light of the
coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. It begins by reviewing migration developments
throughout the past 60 years. It then examines pandemic-related migration trends and policies.
It concludes with a series of general observations and insights that should guide local, national,
regional, and international policymakers, moving forward. In particular, it proposes the following:
National measures to combat COVID-19 should include international migrants, irrespective of their
legal status, and should complement regional and international responses. Localities, nations,
and the international community should prioritize the safe return and reintegration of migrants.
States and international agencies should plan for the gradual re-emergence of large-scale migration
based on traditional push and pull forces once a COVID-19 vaccine is widely available. States should
redouble their efforts to reconcile national border security concerns and the basic human rights of
migrants, refugees, and asylum seekers. States and the international community should accelerate
their efforts to address climate-related migration. States of origin, transit, and destination should
directly address the challenges of international migration and not minimize them.
Keywords: Migration, Movement, Migrants, Refugees.
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مقدمة
بعد أن شهد العامل مؤخ ًرا أوسع حركة لسكانه يف تاريخ البرشية ،ها هو اليوم يف قلب أزمة كارثية مفاجئة بسبب
وباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)19-ومن بني التداعيات العديدة لهذا الوباء تأثريه الكبري يف الهجرة الدولية التي
أصبحت مكونًا أساس ًيا ورضور ًيا لالقتصاد املعومل.
سعت الحكومات يف كل أنحاء العامل إىل وضع ح ّد النتشار الفريوس ،فأغلقت حدودها وفرضت حظر السفر وق ّيدت
بشدة تنقل البرش  .Human mobilityغري أن هذه اإلجراءات أثبتت ،إىل ح ّد بعيد ،عدم فاعليتها يف وضع ح ّد
النتشار الفريوس((( .ففي غضون أشهر ،كان مرض فريوس كورونا  2019قد ّ
تفش برسعة بني البلدان وداخلها يف
جميع أنحاء العامل.
وبداية من منتصف عام  ،2020كان قد أصيب ما ال يقل عن  12مليون شخص بالفريوسَ ّ ،
وتوف أكرث من نصف مليون
شخص بسبب فريوس كورونا((( .وبذلك ،كان لهذه الجائحة تأثري هائل يف الحياة اليومية والرفاه بالنسبة إىل نحو مثانية
مليارات من الرجال والنساء واألطفال ،خاصة املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء الذين يعتربون من بني أشد الفئات
ضع ًفا بسبب أوضاعهم الشخصية.
مل تقترص آثار هذه األزمة الصحية العاملية الجديدة عىل املذبحة البرشية العشوائية ،والتداعيات االقتصادية املتنامية،
واالضطرابات االجتامعية والثقافية الواسعة النطاقً ،
فضل عن تدخالت الحكومة فحسب .فقد أفضت أيضً ا إىل
تداعيات حا ّدة وفجائية وطويلة األمد عىل مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها وأنواعها؛ ما أثر بدوره يف املجتمعات
املحلية والشعوب ومئات املاليني من املهاجرين وعائالتهم تأث ًريا كب ًريا.
وقد أتت جائحة فريوس كورونا يف وقت يواجه فيه العامل مجموعة من التحديات العاملية التي تؤثر ،أيضً ا ،يف التنقل
البرشي .وتشمل هذه التحديات التغري املناخي ،والتدهور البيئي ،والنمو السكاين ،والفقر ،واملجاعة ،والنزاع املسلح،
والتهجري القرسي .وقد فاقمت جائحة كورونا هذه التحديات العاملية.
ومن أجل فهم حالة الهجرة الدولية يف خضم األزمة الصحية الحالية ،من املفيد إجراء استعراض رسيع ملستويات
الهجرة الدولية واتجاهاتها وأبعادها الرئيسة يف املايض القريب .وقد تفيض هذه املراجعة لنصف القرن املايض ،مقرتنة
أسس سليمة قامئة عىل املعرفة الستباق ما ميكن أن تكون
بتقييم وضع الهجرة الحالية الناجمة عن الجائحة ،إىل بلورة ٍ
عليه مستويات الهجرة الدولية املستقبلية واتجاهاتها وجوانبها املهمة.
أساسا متي ًنا للحكومات من شأنه أن
يو ّفر استعراض مايض الهجرة الدولية ،وتقييم حارضها ،وتوقع مستقبلهاً ،
يساعدها عىل صياغة السياسات ذات الصلة وتطوير الربامج املناسبة .وتتيح مثل هذه االسرتاتيجية تنسيق الجهود
اإلقليمية والدولية ملعالجة الجوانب املهمة للهجرة الدولية.
1
David J. Bier, "How Travel Bans Failed to Stop the Spread of COVID-19," Cato Institute, 14/5/2020, accessed on 17/2/2021, at:
https://bit.ly/37ollg3
 2األعداد املذكورة لعدد اإلصابات بفريوس كورونا ،والوفيات الناجمة عنه ،مأخوذة من موقع  ،Worldometerبداي ًة من  15متوز /يوليو ُ .2020ينظر:
"COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC," Worldometer, 19/2/2021, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3s0DEzN
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املايض القريب
ُيتغاىض أحيانًا عن كون الهجرة الدولية ليست بظاهرة عاملية جديدة عىل اإلطالق ،عىل الرغم من االعرتاف بذلك
عىل نطاق واسع((( .فقد ش ّكلت الهجرة الدولية ،الطوعية والقرسية ،عىل حد سواء ،سمة دامئة وبارزة للبرشية
تغيات استثنائية يف حجم الهجرة الدولية
والتغي الدميوغرايف عرب العصور((( .ولكن طرأت يف املايض القريبّ ،
ّ
(((
ومصادرها وأسبابها ونتائجها .
الشكل ()1
أعداد املهاجرين الدوليني ونسبتها املئوية من مجموع سكان العامل بني عا َمي  1960و( 2050باملاليني)

يشهد العامل أكرب حركة للسكان يف تاريخ البرشية ،فقد عرب املاليني من الرجال والنساء واألطفال الحدود الدولية
التغيات االستثنائية التي
ليستقروا يف بلد آخر ،ورمبا يهاجر العديد من املاليني اآلخرين إذا استطاعوا ذلك(((ّ ،
ثم إنّ ّ
طرأت عىل الهجرة الدولية يف املايض القريب ح ّولت التنقل البرشي إىل قضية عاملية رئيسة ،رمبا يعتربها البعض
القضية الحاسمة يف القرن الحادي والعرشين(((.
3
"International Migration Outlook 2019," OECD iLibrary, 2019, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3jXAVEy
4
Carmen Boghean, "The Phenomenon of Migration: Opportunities and Challenges," USV Annals of Economics and Public
Administration, vol. 16, no. 3 (2016), pp. 14–20, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/3rVYRe4
5
Stephen Castles, Hein de Haas & Mark J. Miller, Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 5th
ed. (London: Palgrave Press, 2014).
6
Neli Esipova, Anita Pugliese & Julie Ray, "More than750 Million Worldwide Would Migrate if They Could," Gallup News,
10/12/2018, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/37ltiTj
7
Alexander Betts, "Human Migration will be a Defining Issue of this Century: How Best to Cope?" The Guardian, 20/9/2015,
accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3s3ZvXk
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انعكست الهجرة الدولية عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية يف كل املناطق الرئيسة يف العامل .وقد أدت تأثرياتها إىل
وس ّن ترشيعات ،وإجراء تدخالت حكومية ،وتوقيع عدد من االتفاقيات الدولية ،وعمليات استجابة
نشوء جدال عامَ ،
متع ّددة قامت بها املنظامت اإلنسانية ومنظامت حقوق اإلنسان.
تزامن النمو الرسيع غري املسبوق لسكان العامل يف أعقاب الحرب العاملية الثانية ،مع ارتفاع يف عدد املهاجرين
الدوليني((( برسعة خالل النصف الثاين من القرن العرشين (الشكل )1؛ من  77مليون نسمة (أي  2.1يف املئة من
مجموع سكان العامل) يف عام  1960إىل  174مليون نسمة (أي  2.8يف املئة من سكان العامل) أثناء نهاية القرن العرشين.
الجدول ()1
املهاجرون الدوليون والالجئون وسكان العامل والنسبة املئوية (*)2050–1960
العام
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2019
2030
2040
2050

سكان العامل
(باملاليني)
3,035
3,700
4,458
5,327
6,143
6,957
7,713
8,548
9,199
9,735

املهاجرون الدوليون
(باملاليني)
77
84
102
153
174
221
272
301
324
343

النسبة املئوية
للمهاجرين
%2.5
%2.3
%2.3
%2.9
%2.8
%3.2
%3.5
%3.5
%3.5
%3.5

النسبة املئوية
مجموع الالجئني
للمهاجرين الالجئني
(باملاليني)
2
2
8
17
12
11
26
29
31
33

%2.1
%2.9
%8.3
%11.4
%7.0
%4.8
%9.5
%9.5
%9.5
%9.5

* تفرتض التوقعات أن نسب أعداد املهاجرين والالجئني لعام  2019ستبقى ثابتة.

يف عام  ،2019بلغ عدد األشخاص املقيمني خارج بلدهم األم  272مليون نسمة؛ أي نحو  3.5يف املئة من سكان العامل،
وهي نسبة تقارب أربعة أضعاف عدد املهاجرين عام ( 1960الجدول  .)1وإذا ظلت النسبة الحالية للمهاجرين
الدوليني ثابتة عند مستواها الحايل البالغ  3.5يف املئة ،فإن أعداد املهاجرين ستزداد ً
حتم مع منو سكان العامل .ويف
هذه الحالة ،سيبلغ العدد املتوقع للمهاجرين الدوليني  343مليونًا بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين.
تسكن أغلبية املهاجرين الدوليني ( 272مليون شخص) ،يف الوقت الراهن ،أي ما يقارب  60يف املئة ،يف املناطق األكرث
تق ّد ًما(((؛ إذ يقطن نحو  30يف املئة من املهاجرين الدوليني يف أوروبا ،ويقيم أكرث من خُ مس املهاجرين ً
قليل يف أمريكا
الشاملية ،ويعيش  3يف املئة من املهاجرين يف أوقيانوسيا .ويسكن نحو ثلث مجمل املهاجرين يف آسيا ،و 10يف املئة
منهم يف أفريقيا ،و 4يف املئة يف أمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبي.
 8عىل الرغم من اختالف التعريفات والفئات واملصطلحات باختالف البلد ،أصدرت األمم املتحدة تعريفات موىص بها ومبادئ توجيهية لقياس الهجرة
الدولية وتحليلها .تع ّرف األمم املتحدة املهاجر الدويل بأنه الشخص الذي يبقى خارج بلد إقامته املعتاد مدة عام واحد كحد أدىن (األمم املتحدة.)1988 ،
ووف ًقا لهذا التعريف ،بلغ العدد التقديري للمهاجرين الدوليني يف العامل يف عام  2019نحو  272مليون مهاجر.
 9وف ًقا لشعبة السكان يف األمم املتحدة ،تشمل املناطق األكرث تق ّد ًما أوروبا وأمريكا الشاملية وأسرتاليا /نيوزيلندا واليابان .أما املناطق األقل تق ّد ًما فتشمل
جميع مناطق أفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا الالتينية وجزر البحر الكاريبيً ،
فضل عن ميالنيزيا وميكرونيزيا وبولينيزياُ .ينظر:
United Nation, Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics, "Population Division: World Population Prospects
2019, Definition of Regions," accessed on 19/2/2021, at: https://bit.ly/2NbNqQM
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أقام نصف املهاجرين يف العامل يف عرش دول .فالواليات املتحدة األمريكية استضافت  51مليون مهاجر ،وهو العدد
األكرب بني جميع البلدان األخرى .أما أملانيا واململكة العربية السعودية ،فاستضافتا ثاين وثالث أكرب عدد من املهاجرين
الدوليني يف العامل (نحو  13مليون مهاجر يف كل من البلدين) ،تليهام روسيا التي استقبلت  12مليون مهاجر ،واململكة
املتحدة التي استقبلت  10ماليني مهاجر (الشكل .)2
(الشكل )2
أعداد املهاجرين الدوليني يف قامئة البلدان العرشة األوىل املستق ِبلة للمهاجرين عام ( 2019باملاليني)

يتح ّدر املهاجرون الدوليون من عدد كبري من البلدان املرسلة .وقد استحوذت الدول العرش األوىل املرسلة يف عام
 2019عىل ما يزيد ً
قليل عىل ثلث مجمل املهاجرين الدوليني .وكانت بلدان املنشأ األساسية للمهاجرين الدوليني هي
الهند ( 18مليون مهاجر) ،تليها املكسيك ( 12مليون مهاجر) ،فالصني ( 11مليون مهاجر) ،فروسيا ( 10ماليني مهاجر)،
فسورية ( 8.2ماليني مهاجر) (الشكل .)3
إضافة إىل النمو الرسيع الذي شهدته الهجرة الدولية ،طرأت خالل النصف األخري من القرن املايض زيادة رسيعة
عىل التحويالت املالية التي يرسلها املهاجرون إىل عائالتهم يف وطنهم ملساعدتهم( .((1وقد تضاعفت التحويالت املالية
السنوية من عدة مليارات من الدوالرات األمريكية يف عام  1970لتتجاوز  700مليار دوالر أمرييك ،وهو مبلغ يفوق
بكثري املساعدات اإلمنائية الخارجية (الشكل .)4
World Bank, KNOMAD, "Migration, Remittances, Diaspora and Development," accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3rYLRoc
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(الشكل )3
أعداد املهاجرين الدوليني يف قامئة البلدان العرشة األوىل املرسلة عام ( 2019باملاليني)

(الشكل )4
مجموع تدفقات التحويالت املالية الواردة عىل نطاق العامل يف الفرتة ( 2019-1970مبليارات الدوالرات)
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يف عام  ،2019تلقت الهند أكرب عدد من التحويالت املالية ( 83مليار دوالر) ،تلتها الصني ( 68مليار دوالر) ،فاملكسيك
( 39مليار دوالر) ،فالفلبني ( 35مليار دوالر) ،فمرص ( 27مليار دوالر)( .((1وتُع ّد الواليات املتحدة أكرب َمصادر تدفقات
الحواالت املالية الخارجية للمهاجرين ( 68مليار دوالر) ،تليها اإلمارات العربية املتحدة ( 44مليار دوالر) ،فاململكة
العربية السعودية ( 34مليار دوالر) ،فسويرسا ( 27مليار دوالر) ،فأملانيا ( 25مليار دوالر).
رئيسا للعملة األجنبية للعديد من البلدان (الشكل  .)5ففي هايتي ،بلغت التحويالت املالية
تش ّكل التحويالت مصد ًرا ً
يف عام  ،2019وقد وردت يف معظمها من الواليات املتحدة 37 ،يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل .يف حني ش ّكلت
التحويالت يف جنوب السودان ثلث الناتج املحيل اإلجاميل للدولة .أما يف سبعة بلدان أخرى يف مناطق مختلفة ،فقد
راوح حجم التحويالت بني خُ مس و ُربع الناتج املحيل اإلجاميل لتلك الدول.
(الشكل )5
التحويالت املالية بصفتها نسبة من الناتج املحيل اإلجاميل عام 2019

ً
ملحوظا يف
عىل غرار االرتفاع الرسيع يف أعداد املهاجرين الدوليني ،ارتفع عدد الالجئني يف جميع أنحاء العامل ارتفا ًعا
املايض القريب .فقد بلغ العدد اإلجاميل لالجئني و ُملتميس اللجوء يف نهاية عام  2019ما يقارب  26مليون شخص؛ أي
بزيادة نحو  13مليون شخص منذ عام ( 2010الشكل .)6
ينضوي نحو  20مليون الجئ تحت لواء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني Office of the United
 ،Nations High Commissioner for Refugees UNHCRيف حني أن هناك نحو  6ماليني الجئ فلسطيني
مسجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) United Nations
11

يشمل ذلك التدفقات الواردة والتدفقات الخارجية للبلدان يف السنوات األخرية من  2019و 2018عىل التوايل .ينظر:
World Bank, KNOMAD, Remittances Data, 2020, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/3rYLRoc
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 .Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWAوبحلول عام  ،2019بات
هناك أكرث من  4ماليني شخص من طالبي اللجوء ،مبن فيهم  800ألف فنزوييل .و ُيق ّدر أنّ  4.5ماليني شخص ف ّروا
من فنزويال إىل البلدان املجاورة ،وهي أكرب نسبة للهجرة الجامعية شهدتها املنطقة يف التاريخ الحديث ،وواحدة من
أكرب أزمات النزوح يف العامل(.((1
(الشكل )6
أعداد الالجئني عىل نطاق العامل بني عامي  1960و( 2050باملاليني)

ينحدر نحو  80يف املئة من النازحني عرب الحدود الدولية من عرشة بلدان (الشكل  ،)7خمسة منها (أفغانستان،
وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،وإريرتيا ،والصومال ،والسودان) ،تص ّدرت قامئة بلدان املنشأ العرشة األوىل عىل
مدار العقد املايض.
منذ عام  ،2014أصبحت سورية بلد املنشأ الرئيس لالجئني؛ إذ تستقبل  126دولة نحو  7ماليني الجئ سوري .ويوجد
أكرب عدد من الالجئني السوريني يف البلدان املجاورة يف املنطقة .فقد استقبلت تركيا أكرب عدد من الالجئني السوريني
( 3.6ماليني الجئ) ،تليها لبنان ( 910,600الجئ) ،فاألردن ( 654,700الجئ) ،فالعراق ( 245,800الجئ) ،فمرص
توجه أكرب عدد من الالجئني السوريني إىل كل من أملانيا (572,800
( 129,200الجئ) .أما خارج حدود املنطقة ،فقد ّ
الجئ) ،والسويد ( 113,400الجئ).
استضافت عرشة بلدان نحو  60يف املئة من النازحني عرب الحدود الدولية .وتُع ّد تسعة بلدان ،من هذه البلدان العرشة
التي استقبلت أكرب عدد من الالجئني والفنزويليني الذين ُه ّجروا خارج وطنهم ،من املناطق النامية .أ ّما بالنسبة إىل
12 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), "Global Trends: Forced Displacement in 2019," accessed on
17/2/2021, at: https://bit.ly/3jY9zhB
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أولئك الهاربني من النزاع واالضطهاد ،فيش ّكل التقارب الجغرايف ً
عامل ًّ
مهم يف تحديد البلد الذي سيستقبلهم ،حيث
إنّ األغلبية العظمى من الالجئني مل تبتعد كث ًريا عن بلدها األصيل .وأما عىل نطاق العامل ،فكانت البلدان الثالثة التي
تضم أكرب عدد من ُملتميس اللجوء هي تركيا؛ إذ لجأ إليها  3.6ماليني سوري ،وكولومبيا التي تحوي  1.8مليون الجئ
فنزوييل ،وباكستان التي استقبلت نحو  1.4مليون أفغاين (الشكل .)8
(الشكل )7
أعداد الالجئني بحسب بلد املنشأ عام ( 2019باملاليني)

(الشكل )8
أعداد الالجئني بحسب البلد املضيف عام ( 2019باملاليني)
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يربز تحدٍّ آخر مهم ،عىل الصعيد العاملي ،وهو الهجرة غري الرشعية .فغال ًبا ما يجازف املاليني من الرجال والنساء

واألطفال بحياتهم ،وهم الذين ال تتوافر لديهم فرصة الهجرة عرب السبل القانونية إىل بلدان أخرى ،من أجل الوصول
إىل بلد آخر واالستقرار فيه ،وال سيام يف املناطق األكرث تطو ًرا .ويكمن أحد األسباب األساسية وراء الهجرة غري الرشعية
يف أن الطلب عىل املهاجرين يف البلدان املستق ِبلة لهم أقل كث ًريا من العدد املتوافر من املهاجرين املحتملني الراغبني
يف االستقرار يف الخارج.

وغال ًبا ما يرتبط التهريب واالتجار بالبرش ً
ارتباطا وثي ًقا بالهجرة غري الرشعية .فبسبب الطلب عىل اليد العاملة الرخيصة
والطوعية واالستغالل الجنيس وما يرافق ذلك من مخاطر قليلة وأرباح كبرية ،تزداد أنشطة الجامعات اإلجرامية يف
مجال التهريب واالتجار بالبرش يف كل منطقة من مناطق العامل تقري ًبا .ونتيجة لذلك ،تقع أعداد متنامية من الرجال

والنساء واألطفال ضحايا ألساليب الخداع وسوء املعاملة؛ مبا يف ذلك عبودية ال َّد ْين ،والتعذيب ،واالحتجاز غري

القانوين ،واالعتداء الجنيس ،واالغتصاب ،والتهديد ،إضافة إىل استخدام العنف ضدهم وضد عائالتهم وأصدقائهم(.((1
يف السنوات األخرية ،ش ّكلت تدفقات الهجرة الدولية ،بخاصة الهجرة غري الرشعية ،تح ّد ًيا ًّ
مهم لقدرات السلطات
الحكومية واملنظامت الدولية الحكومية ،وألوضاعها املالية ،وللموقف العا ّم تجاه املهاجرين .لذلك ،تب ّنت الحكومات،
يف كل منطقة تقري ًبا ،سياسات للحد من الهجرة الدولية ،وتقييد مستويات تدفقاتها وتكوينها ،وخفض تدفقات

الالجئني ،ورفض استقبال طالبي اللجوء ،وإعادة أولئك املقيمني بصفة غري قانونية إىل أوطانهم ،وإعادة تحديد
الجنسية أو رفض منحها ملجموعات معينة(.((1
عىل املستوى الحكومي الدويل ،ص ّدقت أغلبية كبرية من الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل اتفاقني عامليني ،يف
كانون األول /ديسمرب 2018؛ إذ يتع ّلق االتفاق األول بالهجرة الدولية ،يف حني يرتبط الثاين بالالجئني( .((1أما البلدان
جمعي ملصلحة االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية( ،((1فقد استضافت
التي ص ّوتت بشكل ْ

نحو  181مليون مهاجر دويل يف عام 2019؛ أي بنسبة  67يف املئة من العدد اإلجاميل العاملي للمهاجرين( .((1وأما

13 Joseph Chamie, "Human Trafficking in the 21st Century," Foreign Policy Association, Great Decisions, 2015 Briefing Book,
accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3s0ZvHh
 14أصبحت قضية الجنسية قضية سياسية رئيسة يف الهند وهي البلد الذي يضم ثاين أكرب عدد من السكان يف العاملُ .يعتقد أن مسألة الجنسية ملا يقدر
بنحو َ
مليون شخص يف الهند باتت يف حكم املع ّلقةُ .ينظر:
Suhasini Raj & Jeffrey Gettleman, "A Mass Citizenship Check in India Leaves 2 Million People in Limbo," The New York Times,
31/8/2019, accessed on 17/2/2021, at: http://nyti.ms/3jYHUwM
ً
فضل عن االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ( ،)2018واالتفاق العاملي بشأن الالجئني ( ،)2018تشمل اتفاقيات حكومية دولية
15
مه ّمة أخرى متعلقة باملهاجرين الدوليني اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالهجرة من أجل العمل (املن ّقحة) لعام  ،1949واتفاقية اللجوء (عام ،)1951
والربوتوكول الخاص بوضع الالجئني (عام  ،)1967واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العامل املهاجرين (عام  ،)1975واالتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم (عام  ،)1990وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين (عام  ،)2000وبروتوكول منع االتجار بالبرش (عام .)2000
 16انعقد املؤمتر الحكومي الدويل العتامد االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية يف مراكش باملغرب ،يف  11-10كانون األول /ديسمرب .2018
United Nations, General Assembly, "Draft Outcome Document of the Conference," 2018, accessed on 19/2/2021, at: http://bit.ly/2NC6c3z
17 Kevin J. Appleby, "Implementation of the Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration: A Whole-of-Society
Approach," Journal on Migration and Human Security, vol. 8, no. 2 (2020), pp. 214-229.
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البلدان التي صوتت ملصلحة االتفاق العاملي بشأن الالجئني( ،((1فقد استقبلت نحو  25مليون الجئ ( 89يف املئة من
العدد اإلجاميل لالجئني يف العامل).
يف أواخر عام  ،2019ص ّدق أكرث من ثالثة أرباع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل الوثائق التي تهدف إىل حامية
الالجئني أو مكافحة تهريب املهاجرين واالتجار بالبرش .ويف املقابل ،ص ّدق أقل من  30يف املئة من الدول عىل الوثائق
التي تحمي حقوق ّ
العمل املهاجرين.

الحارض
لقد تسبب تفيش فريوس كورونا ،الذي ُيعتقد أنه انطلق من مدينة ووهان الصينية يف أواخر عام  ،2019بأزمة صحية
عاملية غري مسبوقة .وبحلول منتصف آذار /مارس ،أعلنت منظمة الصحة العاملية World Health Organisation
َ
املرض وبا ًء عامل ًّيا .ويف تلك الفرتة ،كانت دول عديدة يف جميع أنحاء العامل قد اتخذت قرار إغالق حدودها؛ إذ
اعتقدت الحكومات أن وضع قيود عىل السفر سيحد من انتشار الفريوس.

وبحلول نيسان /أبريل ،كان يقيم ما ال يقل عن  90يف املئة من سكان العامل (نحو  7.1مليارات شخص) ،يف بلدان
فرضت قيو ًدا عىل الوافدين من بلدان أخرى ،مبن يف ذلك السياح واملسافرون من رجال األعامل والطالب واملهاجرون
الجدد( .((1كام فرضت العديد من الدول فرتة حجر صحي ذايت ،يدوم يف العادة  14يو ًما ،بالنسبة إىل من ُيسمح لهم
بدخول البلد( .((2وقد ع ّلقت معظم الدول جلسات االستامع بشأن اللجوء واملطالبات وبرامج التوطني ،وحظرت بعض
الدول دخول طالبي اللجوء.
يف نيسان /أبريل ،أصبحت الواليات املتحدة ،بعد أن َفرضت قيو ًدا إضافية ملواجهة الفريوس ،الدول َة األوىل التي ب ّررت
رصاحة القيود عىل حرية التنقل؛ ال من باب املخاطر الصحية التي قد تس ّببها ،بل لحامية الوظائف والرفاه االقتصادي
ووسعت نطاقه حتى نهاية عام
للعامل األمريكيني( .((2وقد قامت اإلدارة األمريكية ،أيضً ا ،بتمديد مدة حظر السفرّ ،
ً
2020؛ ما يجعل من سياستها الحالية بشأن الحظر عىل الهجرة يف التاريخ األمرييك السياس َة األكرث
شمول(.((2
َ
االتفاق العاملي بشأن الالجئني بعد عامني من املشاورات املكثفة بقيادة
 18يف  17كانون األول /ديسمرب  ،2018أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومشاركة الدول األعضاء واملنظامت الدولية والالجئني واملجتمع املدين والقطاع الخاص والخرباء يف هذا
املجال .ويش ّكل هذا االتفاق إطا ًرا لتقاسم املسؤولية بطريقة تع ّزز إمكانية التنبؤ بها وتضمن العدالة ،واإلقرار بأنه ال ميكن تحقيق حل مستدام ألوضاع
الالجئني من دون تعاون دويل.
United Nations, Report of The United Nations High Commissioner for Refugees, Global Compact on Refugees (New York: 2018), accessed
on 19/2/2021, at: https://bit.ly/2LYQ4cd
19 Phillip Connor, "More than Nine-in-Ten People Worldwide Live in Countries with Travel Restrictions amid Covid-19," Pew
Research Center, 1/4/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://pewrsr.ch/2ZmH5V5
20 "Managing International Migration under COVID-19," OECD, 10/6/2020, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/3qG0Oeo
21 Muzaffar Chishti & Sarah Pierce, "The U.S. Stands Alone in Explicitly Basing Coronavirus-Linked Immigration Restrictions on
Economic Grounds," Migration Information Source, Migration Policy Institute (2020).
22 Ilya Somin, "The Danger of America's Coronavirus Immigration Bans," The Atlantic, 28/6/2020, accessed on 17/2/2021, at:
http://bit.ly/3qvnRbM
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عارض العديد من رجال األعامل قيود السفر األمريكية الجديدة التي تحد من عملية استرياد العاملة األجنبية وتع ّلق
برامج تأشريات العمل األجنبية عىل أنواعها؛ إذ يعتربون أن قيود السفر هذه ستح ّد من قدرتهم عىل توظيف ّ
عمل
مطلوبني ج ًّدا من دول الخارج ،للقيام بوظائف ال يرغب األمريكيون يف القيام بها أو ال يستطيعون ذلك( .((2ويعتقد
البعض أن اإلدارة األمريكية استغلت الخطر الذي قد يسببه فريوس كورونا عىل الصحة العامة ذريع ًة إلصدار سلسلة
من السياسات الجديدة التي من شأنها أن تنعكس سلب ًّيا عىل كل جانب من جوانب نظام الهجرة ،مبا يف ذلك طلب
اللجوء والهجرة والحصول عىل الجنسية(.((2
ونتيجة لحظر السفر والقيود املفروضة عىل التنقل ،توقفت حركة األشخاص عرب الحدود الدولية توق ًفا كل ًّيا .وبهذا
شهد العامل ،خالل أشهر ،أوسع وأرسع تراجع يف تن ّقل البرش يف أرجاء العامل ك ّله يف العرص الحديث.
وبعد إغالق الدول حدودها ،بدأت يف اتخاذ إجراءات إضافية للحد من انتشار الفريوس .وشملت هذه اإلجراءات
اإلغالق االقتصادي ،واالحتامء داخل املنازل  ،Sheltering-in-placeوإغالق املدارس ،والعزلة االجتامعية .وكان
للتداعيات االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،من ج ّراء تلك التدابري وما يرتبط بها ،عواقب اقتصادية مبارشة
ووخيمة بالنسبة إىل البلدان املرسلة للمهاجرين ،وفاقمت من ح ّدة الظروف ومواطن الضعف التي يعانيها العديد
من املهاجرين ُوأرسهم ومجتمعاتهم.
مل يقترص األمر عىل عدم قدرة العامل املهاجرين عىل السفر بح ًثا عن عمل فحسب ،بل عاد العديد منهم إىل
بلدهم األصيل .غري أن بعض ّ
العمل املهاجرين قد علقوا يف الخارج وباتوا غري قادرين عىل العودة إىل بلدهم األم
بسبب إغالق الحدود والقيود املفروضة عىل السفر .لقد أدى الوباء والخوف من الغريب أو األجنبي إىل تعديل
يف الخطاب العا ّم بشأن الهجرة (املناهض لها) ،من خالل توسيع رقعة الرتكيز ليمت ّد ،أيضً ا ،إىل املخاطر التي ته ّدد
األمن الفردي الصحي.
إنّ ظروف املعيشة والعمل جعلت املهاجرين الدوليني أكرث عرضة لإلصابة بفريوس كوفيد .19-ويف بعض األماكن،
غصّت املالجئ واملخيامت وغرف الفنادق املكتظة باملهاجرين العالقني .ومن ثم ،مل يكن يف استطاعة املهاجرين
مامرسة التباعد االجتامعي أو حامية أنفسهم من العدوى بسهولة(.((2
يف أيار /مايو ،دعت شبكة األمم املتحدة املعنية بالهجرة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ،غري الحكومية،
 Human Rights Watchجميع الحكومات إىل تعليق عمليات الرتحيل والنقل القرسي بني املنشآت أثناء الوباء.
وأشارتا إىل أن عمليات الرتحيل تو ّلد مخاطر صحية ج ّدية ته ّدد الجميع ،مبن فيهم املهاجرون واملوظفون العا ّمون
والعاملون يف قطاع الصحة واملرشدون االجتامعيون يف كل من البلدان املضيفة وبلدان املنشأ.
"23 Michael D. Shear & Miriam Jordan, "Trump Suspends Visas Allowing Hundreds of Thousands of Foreigners to Work in the U.S.,
The New York Times, 22/6/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://nyti.ms/3qtHyRf
24 Jack Herrera & Quito Tsui, "Could Covid-19 Mean the End of Asylum Law in the United States?" The Nation, 3/6/2020, accessed
on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3bcJreR
25 Weiyi Cai & K.K. Rebecca Lai, "Packed with Migrant Workers, Dormitories Fuel Coronavirus in Singapore," The New York Times,
28/4/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://nyti.ms/2ZoM5IV
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وعىل الرغم من أن املهاجرين قد يكونون أصغر س ًّنا من السكان املحليني ،فإنهم مييلون إىل العيش والعمل يف أماكن
مزدحمة ال تتيح لهم مامرسة التباعد االجتامعي؛ ما يزيد تع ّرضهم ،أكرث من غريهم ،لإلصابة بالفريوس( .((2هذا ما
حصل يف سنغافورة؛ حيث إنّ نحو  40يف املئة من املصابني بفريوس كوفيد 19-يف البلد ،يف منتصف نيسان /أبريل،
كانوا من العامل األجانب ذوي املهارات املنخفضة ،ويف اململكة العربية السعودية أيضً ا؛ حيث كان أكرث من نصف
املصابني من األجانب.
كذلك ،ينعكس الوضع االجتامعي واالقتصادي للمهاجرين سلب ًّيا عىل قدرتهم عىل اتخاذ جميع التدابري االحرتازية
ضد فريوس كوفيد 19-وتلقي الرعاية الطبية يف حال إصابتهم بالفريوس؛ وذلك إما بسبب غياب التأمني الصحي،
وإ ّما لحيازتهم تأمي ًنا صح ًّيا غري مناسب ،إضافة إىل نقص املوارد املالية .ومن بني املهاجرين الدوليني ،غال ًبا ما
يكون أولئك الذين يعيشون يف وضع غري قانوين ال يحظون بتأمني ،وقد ميتنعون عن دخول املستشفيات خو ًفا من
اإلبالغ عنهم وترحيلهم.
املسجلني .ويف أجزاء أخرى من العامل ،أربكت
تم توسيع الخدمات العامة لتشمل املهاجرين غري
ّ
يف بعض البلدانّ ،
العمليات الرسيعة املتعلقة بعودة املهاجرين وترحيلهم بلدانَهم األصلية التي مل تكن مستعدة للتعامل مع عودة
الوافدين املفاجئة ،والتي حصلت أحيانًا عىل نطاق واسع .عىل سبيل املثال ،كانت الواليات املتحدة ،التي تعاين أكرب
عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف العامل ،تنرش الوباء خارج حدودها من خالل االستمرار يف ترحيل آالف املهاجرين
 الذين كان العديد منهم مصابني بفريوس كورونا  -إىل دول فقرية غري قادرة عىل التعامل مع املرض( .((2ويف أواخرتم
نيسان /أبريل ،أفادت حكومة غواتيامال أن نحو خمس اإلصابات بالفريوس التاجي يف بالدهم مرتبطة بأفراد ّ
ترحيلهم من الواليات املتحدة(.((2
أدت كلّ من االنكامشات االقتصادية وفقدان املهاجرين لوظائفهم يف االقتصادات الرئيسة يف العامل إىل انخفاض حا ّد
يف التحويالت املالية للمهاجرين .وبحسب التقديرات( ،((2أثرت هذه االنتكاسات األكرث ح ّد ًة يف التاريخ الحديث
سلب ًّيا يف عائالت املهاجرين يف بلدهم األمً .
فضل عن ذلك ،يه ّدد االنخفاض يف التحويالت املالية األمن الغذايئ ،ويزيد
مستويات الفقر يف العديد من البلدان املرسلة للمهاجرين ،حيث تعتمد نسبة كبرية من ناتجها املحيل اإلجاميل
عىل تحويالت املهاجرين.
أفاد البنك الدويل ،يف هذا السياق ،أن الوباء وإغالق الدول الغنية اقتصادها التي تعتمد عليه العديد من الدول
الفقرية "ميكن أن يدفع  60مليون شخص نحو الفقر املدقع"؛ ما يؤدي إىل تراجع املكاسب العاملية السابقة .لقد
أعلن البنك الدويل أوسع وأرسع استجابة لألزمات يف تاريخه ،وقال يف هذا الصدد ،يف منتصف أيار /مايو ،إنه أطلق
26 Hans Henri P. Kluge et al., "Refugee and Migrant Health in the COVID-19 Response," The Lancet, vol. 395, no. 10232
(2020), pp. 1237–1239, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/3pstoii
27 Editorial Board, "Why is the United States Exporting Coronavirus?" The New York Times, 18/6/2020, accessed on 17/2/2021, at:
http://nyti.ms/37mSMzP
"28 Camilo Montoya-Galvez, "Exporting the Virus: Migrants Deported by U.S. Make Up 20% of Guatemala's Coronavirus Cases,
CBS News, 27/4/2020.
29 World Bank, "World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History," 22/4/2020, accessed on 17/2/2021, at:
http://bit.ly/3ua2bVc
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عمليات طارئة لدعم  100دولة تضم  70يف املئة من سكان العامل البالغ عددهم  7.8مليارات نسمة مبساعدات مالية
قيمتها  160مليار دوالر(.((3
أدت الجائحة إىل تفاقم مكامن الضعف املوجودة ً
أصل لدى الالجئني واملرشّدين داخل ًّيا عىل املستوى العاملي.
ولقد توقفت عملية إعادة توطني الالجئني ألسباب واقعية بسبب القيود املفروضة عىل السفر .عالوة عىل ذلك،
كانت األوضاع املعيشية ألولئك الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني مصدر قلق طوال عقود عدة قبل أزمة جائحة
كوفيد .19-فانتشار الجائحة وتداعياتها تُع ّرض حياة هؤالء األشخاص ورفاههم لخطر متزايد.
يواجه املهاجرون الذين يعيشون يف مخيامت عىل أعتاب أوروبا أو الواليات املتحدة احتامل تفيش الفريوس عىل
نحو مد ّمر؛ نظ ًرا إىل قربهم من البلدان األكرث تأث ًرا بالفريوس يف ظل ظروف معيشية مزدحمة ،يف كثري من األحيان،
وخدمات صحية ترزح ً
أصل تحت الضغط .إنّ العزلة االجتامعية ليست خيا ًرا بالنسبة إىل الذين يعيشون يف املخيامت،
حيث ال يزال الوصول إىل املياه والرصف الصحي يش ّكل تحد ًيا كب ًريا.
غري أن القيود املفروضة عىل السفر بسبب الجائحة مل تح ّد من حركة األشخاص الفا ّرين من مناطق النزاع والعنف ،أو
الهاربني من شظف أوضاع معيشية غري إنسانية .فكثري من األشخاص الذين يختارون مغادرة بلدهم األم ال يسعون
بالرضورة إىل وظيفة مضمونة ،بل إنهم يهربون بعي ًدا من مناطق النزاع والفقر.
مع استمرار انهيار االقتصادات الذي يؤدي إىل استرشاء الفقر ونقص الغذاء والشعور باليأس ،قد تزداد رغبة
احتياجا يف تغيري مكان العيش مرة أخرى؛ ما سيزيد من عمليات التهريب .فعىل سبيل املثال ،يستمر
األشخاص األكرث
ً
تهريب املهاجرين عىل طول ساحل غرب البحر األبيض املتوسط ووسطه ،ألسباب ليس أقلها استمرار النزاعات
والعنف يف املنطقة(.((3
يف بعض البلدان ،أسفر إغالق الحدود ،وتدابري إغالق البلد أيضً ا ،إىل تعزيز النزعة القومية واالنعزالية املتطرفة؛ ما
أدى إىل من ّو شعور بالكراهية نحو األجانب بني اإلدارات ومواطنيها .فهم ينظرون إىل املهاجرين عىل أنهم يحملون
فريوس كورونا ويساهمون يف انتشاره بني املجتمعات.
ولقد سعى بعض القادة الشعبويني إىل تأجيج مسألة األمن الصحي واستغاللها( .((3فعىل سبيل املثال ،قال رئيس
الوزراء املجري فيكتور أوربان  ،Viktor Orbánيف مقابلة مع إذاعة "كوسوت"  ،Kossuth Ràdióيف آذار /مارس:
"نرى أن الفريوس جاء به األجانب
خصوصا وهو ينترش يف صفوفهم"(.((3
ً
30 World Bank, "World Bank Group: 100 Countries Get Support in Response to COVID-19 (Coronavirus)," 19/5/2020, accessed on
17/2/2021, at: http://bit.ly/2LY6xxb
31 United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC), COVID-19 Measures Likely to Lead to an Increase in Migrant Smuggling
and Human Trafficking in Longer Term, UNODC Report Finds, 14/5/2020, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/3qw37Rj
32 Ylenia Gostoli, "How European Populists Are Using Coronavirus as a Political Tool," Aljazeera, 3/3/2020, accessed on 17/2/2021,
at: http://bit.ly/3jXqjFR
 33بشأن املقابلةُ ،ينظر:
"Hungary's Orban Blames Foreigners, Migration for Coronavirus," France 24, 13/3/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3jUnK7o
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املستقبل القريب
مع إغالق أغلبية الحدود وفرض الحكومات القيود عىل حركة الدخول إليها من الخارج ،يبدو أن الفريوس قد وضع
سيتم
ح ًّدا لتنقل البرش عرب العامل( .((3فإىل أن يصبح لقاح فريوس كورونا ً
متاحا عىل نطاق واسع ،من املحتمل ج ًّدا أنه ّ
اإلبقاء عىل القيود املفروضة عىل الهجرة الدولية بوجه عا ّم ،عىل األقل يف املستقبل القريب.
لقد حذرت منظمة الصحة العاملية مؤخ ًرا من الوصول إىل مرحلة خطِ رة من الوباء مع انتشار الفريوس عرب املناطق(.((3
فعودة انتشار الفريوس بسبب إعادة فتح االقتصادات أ ّدت إىل ارتفاع عدد الحاالت عىل نحو كبري يف جميع أنحاء
العامل .وقد ساءت التوقعات كث ًريا بشأن احتواء فريوس كورونا؛ إذ شهدت  81دولة ارتفا ًعا يف الحاالت الجديدة خالل
النصف األول من حزيران /يونيو .لذلك ،حثّت منظمة الصحة العاملية الدول عىل مواصلة اتخاذ تدابري صارمة الحتواء
انتشار الفريوس مع ارتفاع الحاالت مبعدل ينذر بخطر شديد(.((3
غري أن شعور الناس باالستياء واإلرهاق من ج ّراء بقائهم يف املنزل يتنامى يو ًما بعد يوم .فهم يرغبون يف العودة إىل
حياتهم اليومية الطبيعية وتوافر سبل عيشهم .والواضح أن الحكومات متح ّمسة إلعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها
الوطنية وخفض معدالت البطالة املرتفعة .بيد أنّ بعض خرباء الصحة يح ّذرون من أن التدابري الهادفة إىل تعزيز
االقتصاد من خالل فتح املجال أمام املزيد من األشخاص للعودة إىل العمل قد يكون ساب ًقا ألوانه ،وقد يساهم يف
زيادة كبرية يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا.
ويبدو أيضً ا أنّ أعداد الالجئني و ُملتميس اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني ستشهد ارتفا ًعا يف املستقبل القريب بسبب
األوضاع املعيشية الصعبة ومظاهر العنف التي تفاقمت يف العديد من البلدان املرسلة للمهاجرين بسبب الجائحة.
وكام كان الحال عىل م ّر التاريخ ،عندما يواجه الناس نزاعات وكوارث طبيعية وفق ًرا ،فإنهم ينتقلون إىل العيش يف
مكان آخر؛ بح ًثا عن األمان والراحة وفرص العمل.
صح ذلك ،فمن
لقاحا لفريوس كورونا املستج ّد قد يصبح ً
و ُيذكر ،عىل نطاق ،واسع أن ً
متاحا يف أوائل عام  .2021وإنْ ّ
املحتمل أن تعود الحياة تدريج ًّيا إىل وضعها الطبيعي؛ نظ ًرا إىل قوى الدفع والجذب القوية التي تؤثر يف الهجرة
الدولية (الجدول .)2

34 Andrea Salcedo, Sanam Yar & Gina Cherelus, "Coronavirus Travel Restrictions, across the Globe," The NewYork Times, 16/7/2020,
accessed on 17/2/2021, at: http://nyti.ms/3dmjVXm
35 Julie Bosman, "W.H.O. Warns of Dangerous Phase as Pandemic Outbreaks Widen," The New York Times, 19/6/2020, accessed on
17/2/2021, at: http://nyti.ms/3qxFQ1A
36 Scott Neuman, "WHO Chief on COVID-19 Pandemic: 'The Worst is yet to Come,'" National Public Radio, 29/6/2020, accessed
on 17/2/2021, at: http://n.pr/3qw5a7X
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الجدول ()2
قوى الدفع والجذب الرئيسة التي تح ّرك الهجرة الدولية
يف بلدان املقصد:

öانخفاض عدد السكان ومع ّدل الشيخوخة بسبب مع ّدل خصوبة أقل من معدل اإلحـالل.
öنقص اليد العاملة ،والحاجة إىل االستعانة ّ
بعمل للخدمات بأجور متدن ّية.
öكسب العقول ذات املهارات العالية.

öوسائل نقل وشبكة اتصاالت متطورة.
öفرص لألطفال.
öشبكة أمان للعائالت.
يف بلدان املنشأ:

öمن ّو سكاين مرتفع وخصوبة عالية وتركيبة عمرية فت ّية.
öبطالة وبطالة مق ّنعة ومحدودية التطور الوظيفي.
التوسع الحرضي ومن ّو املدن الكربى.
ّ ö

وتغي املناخ.
öاألوضاع املعيشية مبا يف ذلك الفقر والسكن والتعليم ّ
öاضطرابات سياسية واجتامعية وعرقية وأعامل عنف ونزاع مس ّلح.
öنقص الفرص.
من املتوقع أن يزداد عدد سكان العامل ،الذي يبلغ حال ًيا  7.8مليارات نسمة ،نحو ملياري نسمة إضافية بحلول
منتصف القرن الحادي والعرشين .وستشهد املناطق النامية عمل ًيا هذا النم ّو السكاين يف املستقبل .فعىل سبيل املثال،
ُيتوقع أن تضيف أفريقيا أكرث من مليار نسمة إىل سكانها بحلول منتصف هذا القرن .أما أوروبا ،فمن املتوقع أن
ينخفض عدد سكانها بنحو  40مليون نسمة خالل العقود الثالثة املقبلة (الشكل .)9
سيتضاعف عدد سكان اثنتي عرشة دولة أفريقية ،كح ّد أدىن ،خالل العقود الثالثة القادمة (الشكل  .)10ومن املتوقع،
ً
مثل ،أن يتضاعف عدد سكان النيجر ثالث مرات تقري ًبا من الوقت الراهن حتى منتصف القرن ،فريتفع من  23مليون
إىل  66مليون نسمة.
يف املقابل ،ستشهد العديد من البلدان املتقدمة انخفاضً ا يف عدد السكانً ،
فضل عن وترية شيخوخة متسارعة .ففي
إيطاليا واليابان ،عىل سبيل املثال ،سينحرس عدد السكان بحلول عام  ،2050وسيكون أكرث من ثلث سكانهام يف عمر
 65سنة فأكرث .لذلك من املتوقع أن تلجأ العديد من البلدان املتق ّدمة إىل املهاجرين ملعالجة نقص القوى العاملة
وتزايد أعداد كبار السن(.((3
37 Martin Gelin, "Japan Radically Increased Immigration— And no one Protested," Foreign Policy, 23/6/2020, accessed on 17/2/2021,
at: http://bit.ly/3jUpptE
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(الشكل )9
ارتفاع عدد السكان يف العامل واملناطق الرئيسة بني عامي  2020و( 2050باملاليني)

(الشكل )10
تغي نسبة عدد السكان يف بلدان محدّدة بني عامي  2020و( 2050نسبة مئوية)
ّ
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ميكن تقدير مدى التأثري املحتمل للهجرة الدولية يف سكان الدول يف املستقبل من خالل دراسة العدد املتو ّقع للسكان
مع احتساب املهاجرين ومن دونهم ،وذلك ضمن البلدان التي تنعم بأوضاع دميوغرافية متفاوتة .بالنسبة إىل بعض
البلدان ،بخاصة دول الهجرة التقليدية مثل أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا والواليات املتحدة وكذلك فرنسا واململكة املتحدة،
متثل الهجرة الدولية نسبة كبرية من النمو السكاين يف املستقبل خالل العقود الثالثة القادمة .ويف حالة كندا ،سيعني
غياب الهجرة الدولية انخفاضً ا بنسبة  5يف املئة تقري ًبا يف حجم سكانها الحايل بحلول منتصف القرن (الشكل .)11
الشكل ()11
تغي يف نسبة عدد السكان مع احتساب الهجرة أو عدم احتسابها يف الفرتة ( 2050-2020نسبة مئوية)
ّ

يف بلدان متق ّدمة أخرى ،مثل أملانيا وهنغاريا وإيطاليا واليابان وإسبانيا وروسيا وأوكرانيا ،تق ّلل الهجرة الدولية من
االنخفاضات املتو ّقعة يف عدد سكانها يف املستقبل بسبب مع ّدالتها السلبية املتو ّقعة للزيادة الطبيعية .ففي أملانيا
ً
مثل ،من املتوقع أن يؤدي غياب الهجرة الدولية إىل انخفاض عدد سكانها بنسبة  11يف املئة بحلول عام .2050
أما بالنسبة إىل بلدان الهجرة التقليدية ،مثل بنغالديش واملكسيك وقريغيزستان والفلبني ،ف ُيق ّدر أن يرتفع عدد السكان يف
املستقبل من دون تد ّفق املهاجرين منها إىل الخارج .ففي بنغالديش ،عىل سبيل املثال ،من املتوقع أن يشهد سكانها بحلول
منتصف القرن الحايل زيادة بنسبة  17يف املئة مع احتساب املهاجرين مقابل زيادة بنسبة  23يف املئة من دون احتسابهم.
إضافة إىل العوامل الدميوغرافية ،توجد عوامل دفع قوية أخرى ،تؤثر يف رغبة الناس يف الهجرة من بلدهم .ومن
أبرز هذه العوامل األوضاع املعيشية الصعبة ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،وأعامل العنف ،والنزاع املسلح ،وتغري املناخ،
والتدهور البيئي ،وندرة املوارد الطبيعية .ووف ًقا لالستطالعات الدولية( ،((3يقد ّر عدد األشخاص الذين يرغبون يف
38 Neli Esipova, Anita Pugliese & Julie Ray, "More than 750 Million Worldwide Would Migrate if They Could," Gallup News,
10/12/2018, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/37ltiTj
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الهجرة إىل بلد آخر بأكرث من مليار شخص ،وهذا العدد أكرب كث ًريا من العدد الحايل الذي يبلغ  272مليون مهاجر يف
جميع أنحاء العامل ويفوق كث ًريا املتوسط العاملي الذي يبلغ  6ماليني مهاجر يف السنة (الشكل .)12
(الشكل )12
مجموع عدد الراغبني يف الهجرة ومجموع عدد املهاجرين والعدد السنوي للمهاجرين عام ( 2019باملاليني)

لن تكون املستويات املقبولة للهجرة الرشعية يف املستقبل كافية الستيعاب عدد ضئيل حتى ممن يرغبون يف الهجرة.
ومن ثم ،قد تزداد الهجرة غري الرشعية يف املستقبل .ويش ّكل الالجئون السوريون يف أوروبا والالجئون من أمريكا
الوسطى عىل الحدود األمريكية تذك ًريا صارخً ا بأن الناس سيتكبدون رحالت شاقة وخطِ رة عىل أمل تأمني حياة أفضل
عندما ال يجدون ما يبقيهم يف وطنهم.
أما الطلب عىل العمل وأنواعه فهو مسألة أساسية أخرى من شأنها أن تنعكس عىل مستويات الهجرة الدولية
واتجاهاتها يف املستقبل القريب .فمع التقدم الذي تشهده التكنولوجيا الحديثة ،تتطور طبيعة العمل باستمرار ،إىل
جانب فقدان بعض الوظائف واستحداث بعضها اآلخر منها ،كام ظهر ذلك يف املايض القريب(.((3
من املتوقع أن يش ّكل التشغيل اآليل ،مبا يشمله من أمتتة وروبوتات وذكاء اصطناعيً ،
تحول توازي أهميته أهمية
املكننة يف التصنيع والزراعة .وبحسب االتحاد الدويل للروبوتات ،فإنّ عدد الروبوتات الصناعية املنترشة يف العامل يف
عام  2018يقرتب من نصف مليون روبوت؛ أي نحو أربعة أضعاف عددها منذ عام .((4(2010
39 "Jobs Lost, Jobs Gained: What the Future of Work will mean for Jobs, Skills and Wages," McKinsey, 28/11/2017, accessed on
17/2/2021, at: http://mck.co/3u4tIXP
40 "World Robotics 2019 Preview," International Federation of Robotics, 2019, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/37jnw4n
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يغي معامل املستقبل؛ إذ قد يشهد خسارة كبرية للوظائف
أشار البعض إىل أنّ هناك مخاوف بشأن خلل محتمل قد ّ
بسبب األمتتة والروبوتية والذكاء االصطناعي .وبنا ًء عىل ذلك ،ح ّدد هؤالء املعايري األخالقية لتوجيه مستقبل العمل(.((4
عم إذا كان ميكن أن تكون الروبوتات املشابهة للبرش ،أو الروبوتات عمو ًماًّ ،
وقد تساءل آخرون ّ
حل لتعويض انخفاض
عدد السكان ونسبة الشيخوخة العالية ،وال سيام لدى البلدان التي ترغب يف تفادي الهجرة عىل نطاق واسع ملعالجة
نقص القوى العاملة لديها(.((4
ُعرضت سيناريوهات مختلفة لتقييم أعداد الوظائف وأنواعها التي ميكن استحداثها يف املستقبل ،وتلك املع ّرضة لخطر
الزوال بسبب األمتتة .ويف حني أن االعتامد عىل التكنولوجيا قد يتسبب يف نزوح العاملة عىل املدى القصري ،أظهر
التاريخ أنه يفسح املجال ،عىل املدى الطويل ،الستحداث فرص عمل جديدة وزيادة الطلب عىل الوظائف املتوافرة(.((4
ويف وقت قد تكون فيه وظائف كافية للحفاظ عىل عملية التوظيف الكامل يف املستقبل القريب ،من املتوقع أن
يش ّكل التبديل يف املهن تحد ًيا كب ًريا ،حيث سيحتاج العديد من العامل إىل اكتساب مهارات جديدة .وحتى عندما
العمل قد يؤدون ّ
تكون بعض الوظائف مؤمتتة ،فإنّ عملية التوظيف يف تلك املهن ال ترتاجع؛ ألن ّ
مهمت جديدة.
ثم إنّ أنشطة العمل يف البيئات التي ال ميكن التنبؤ بها ،مثل تلك التي تو ّفر الخدمات الصحية والطبية ورعاية
ّ
األطفال واملس ّنني والخدمات الشخصية ،قد تكون أقل عرضة لالندثار بسبب األمتتة ،ألنه ال ميكن جعل هذه الوظائف
آلية .وتتك ّون القوة العاملة التي تعتمد عليها اقتصادات متطورة كثرية ،إىل حد بعيد ،من ّ
عمل الخدمات .ويشمل
هؤالء ّ
العمل املهاجرين الدوليني من مختلف الفئات املهنية ،وال سيام الوظائف املنخفضة األجر والشاقة التي يرت ّدد
أغلبية العامل املحليني يف القيام بها .وقد سلطت جائحة فريوس كورونا الضوء عىل املساهامت الحيوية التي يقوم
بها العديد من ّ
عمل الخدمة املهاجرين.
عىل وجه اإلجامل ،ينقسم الرأي العا ّم يف العامل بشأن مسألة زيادة مستويات الهجرة الحالية أو خفضها أو الحفاظ
عليها .عىل الصعيد العاملي ويف املتوسط ،يريد  34يف املئة من املستجيبني أن ينخفض مع ّدل الهجرة ،يف حني يؤيد
 21يف املئة ارتفاعه ،و  22يف املئة يريدون الحفاظ عىل مستواه الحايل( .((4وباستثناء أوروبا ،من املرجح أن يرغب
سكان كل منطقة رئيسة يف أن تحافظ الهجرة يف بلدانهم إما عىل مستواها الحايل ،وإما أن تشهد ارتفا ًعا يف مع ّدالتها
ً
بدل من أن ترتاجع.
غري أنّ عد ًدا متنام ًيا من الدول باتت ترى يف الهجرة غري الرشعية تهدي ًدا خطِ ًرا للسيادة واألمن الوطنيني ،وتقويضً ا
لسيادة القانون؛ ما يب ّدد أي دعم للهجرة الرشعية ،ويؤ ّدي إىل املساهمة يف تأجيج النزعة الوطنية وكراهية األجانب.
وبالنسبة إىل العديد من القوميني واألحزاب السياسية اليمينية املتطرفة ومؤيديهم ،باتت الرتكيبة السكانية املتغرية
41 Donald Kerwin, "International Migration and Work: Charting an Ethical Approach to the Future," Journal on Migration and
Human Security, vol. 8, no. 2 (2020), pp. 111-133.
42 Joseph Chamie, "Robots: A Solution to Declining and Aging Populations?" Inter Press Service, 4/9/2017, accessed on 17/2/2021,
at: http://bit.ly/3bi7UiQ
"43 "Jobs Lost, Jobs Gained.
44
"How the World Views Migration," International Organization for Migration (IOM), accessed on 17/2/2021, at:
https://bit.ly/3u98Z5p
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تُخترص يف "القليل ج ًّدا م ّنا والكثري الكثري منهم"( .((4وبحسب هؤالء ،تشبه الدميوغرافيا "ال َقدر" ،كام أنهم يعتربون
التغريات الدميوغرافية التي أحدثتها الهجرة الدولية مق ِّوضة ألسلوب حياتهم األسايس.
شهد النزوح الذي حدث مؤخ ًرا نطا ًقا غري مسبوق أ ّدى إىل إنهاك نظام الالجئني العاملي عىل نحو ال يخفى عىل أحد؛ إذ

كانت الوكاالت اإلنسانية واملجتمعات املضيفة تكافح لتوفري االحتياجات املتزايدة بصورة دامئة .وقد أعلنت املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ما ييل" :إننا نشهد تغي ًريا يف منوذج ينزلق رسي ًعا إىل عرص أصبح فيه حجم

النزوح القرسي العاملي واالستجابة املطلوبة له ال يضاهيهام أي يشء سابق"(.((4

مالحظات عامة ومبادئ لتوجيه صنع السياسات
يواجه العامل اليوم أزمة مفاجئة وفتّاكة بسبب جائحة فريوس كورونا املستج ّد .فبحلول منتصف عام ُ ،2020أعلن ّ
عم
ال يقل عن  12مليون حالة إصابة بفريوس كورونا وأكرث من نصف مليون حالة وفاة .لقد تح ّولت جائحة كوفيد19-
من كونها أزمة صح ّية إىل أسوأ أزمة اقتصادية واجتامعية يف العرص الحديث(.((4

ال يزال صدى آثار فريوس كورونا الواسع النطاق يرتدد يف جميع أنحاء العامل ،وال تزال مسألة تخطي هذه األزمة
مبهمة .فمنظمة الصحة العاملية تحذر من أنه مع قيام الدول بتخفيف قيود اإلغالق ،ال يزال خطر حصول األسوأ
جا ًمثا مع تسارع ح ّدة الوباء وتفشّ يه( .((4غري أن عرض عدد من املالحظات العامة املرتبطة بالوباء والهجرة الدولية
أم ٌر ممكن يف هذه الفرتة .فمن الرضوري أن تشمل التدابري الوطنية ملكافحة فريوس كورونا املهاجرين الدولينيّ ،
بغض
ً
استكامل لالستجابات اإلقليمية والدولية.
النظر عن وضعهم القانوين ،وينبغي أيضً ا أن تكون
عىل الرغم من إرادة الحكومات م ْن َع دخول فريوس كورونا وانتشاره الف ّتاك بني سكانهم ،ومساعيها يف هذا الشأن،
فإنّ الجميع بات اليوم ،وبخاصة قادة الحكومات ،مدركني متا ًما أن فريوس كوفيد" 19-ال يحرتم" الحدود الدولية وال
السيادة الوطنية .فمن دون تأشرية أو إذنٍ رسمي للدخول ،انترش الفريوس يف غضون بضعة أشهر برسعة كبرية عرب

القارات وداخل البلدان يف جميع أنحاء العامل.
وعىل عكس الحكومات ،ال يهتم الفريوس بالجنسية أو املواطنة أو وضع الهجرة .إنه ببساطة ال يأبه مبثل هذه األمور.
فاألمر ليس شخص ًّيا بالنسبة إىل هذا الفريوس املميت ،بل إنه يرتبط بعالقة عمل بحتة تتمثل بإصابة البرش ،ونرش

العدوى ،ورمبا وضع ح ّد لحياة البرش.

45 Joseph Chamie, "Global Population: Too Few versus Too Many," YaleGlobal, 31/3/2020, accessed on 17/2/2021, at:
http://bit.ly/3s2KPHW
46 UNHCR, UNHCR Warns of Dangerous New Era in Worldwide Displacement as Report Shows Almost 60 Million People Forced to
Flee Their Home, 18/6/2015, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/3bcSxs1
"47 Gareth Willmer & Fiona Broom, "Covid-19 Has Stalled UN's Goals to Reduce Global Hunger, Poverty, and Climate Change,
Scroll.in, 1/6/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://bit.ly/2OO6l4L
48 Neuman, p. 13.
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ال تزال العديد من الدول وقادة العامل منقسمة بشأن كيفية مكافحة فريوس كورونا( .((4فمنظمة الصحة العاملية ترى
أن االفتقار إىل الوحدة والتضامن العاملي يساهم يف انتشار الفريوس .ويف هذا السياق ،إضافة إىل املبادئ التوجيهية
املوىص بها بشأن التصدي للجائحة والحد من انتشارها ،ال ب ّد من أن تشمل التدابري الوطنية املهاجرين الدولينيّ ،
بغض
النظر عن وضعهم القانوين ،وأن تك ّمل االستجابات املنسقة بني املنظامت الدولية .يجب أن تُويل املجالس املحلية
والدول واملجتمع الدويل األولوية لعودة املهاجرين اآلمنة وإلعادة دمجهم.
لقد تس ّببت الجائحة يف وقف حركة اإلنسان عىل نطاق كبري ،وهو أم ٌر غري مسبوق يف العرص الحديث( ،((5إضافة
إىل القيود العاملية عىل السفر الدويل ،وتأثر مليارات األشخاص بتداعيات الجائحة االقتصادية الواسعة النطاق تأث ًرا
سلب ًّيا .كذلكُ ،أجرب العديد من املهاجرين عىل العودة إىل بالدهم األصلية .وبسبب إغالق الحدود وعدم توافر وسائل
النقل ،وجد بعض املهاجرين أنفسهم معزولني ،وقد تقطعت بهم السبل ،يف أوضاع معيشية صعبة ،ويف مراكز
احتجاز مزدحمة ،ما س ّهل عملية انتشار فريوس كورونا .وإضافة إىل تداعيات الجائحة عىل مختلف أنواع املهاجرين
واملسافرين ،ق ّيدت عملية دخول الالجئني وطالبي اللجوء ،إىل حد بعيد ،عملية قبول طلباتهم وعرقلتها أيضً ا .يجب
عىل الدول والوكاالت الدولية أن ّ
تخطط لتأمني عودة تدريجية للهجرة عىل نطاق ضخم ،بنا ًء عىل القوى التقليدية
للدفع والجذب ،ما إن يتوافر لقاح ض ّد فريوس كوفيد 19-عىل نطاق واسع.
تعتمد العودة إىل مستويات الهجرة الدولية واتجاهاتها ،التي كانت قامئة يف املايض القريب ،عىل توافر لقاح ف ّعال.
وهناك جهود واعدة تُبذل حال ًّيا لتطوير اللقاح ،حتى إنّ البعض قد اقرتح أنّ اللقاح ض ّد فريوس كورونا قد يصبح
متاحا يف نهاية عام  2020أو أوائل عام  .2021وبعد توافر اللقاح ،من املتوقع أن تعود الهجرة الدولية تدريج ًيا إىل
ً
مستوياتها السابقة قبل فرتة ظهور الوباء .فخالل نصف القرن املايض ،أصبحت الهجرة الدولية مكونًا أساس ًيا ورضور ًيا
لالقتصاد املعومل؛ إذ تعتمد العديد من البلدان عىل الهجرة لتعزيز النمو االقتصادي املستقبيل(.((5
مل تتب ّدد قوى الدفع والجذب الشديدة التي انعكست عىل اتجاهات الهجرة الدولية ومستوياتها يف املايض ،بل إنّ
هذه القوى ستعاود الظهور وتفرض نفسها يف املستقبل .وعىل نحو خاص ،سيؤدي النمو السكاين الرسيع يف البلدان
املرسلةً ،
فضل عن انخفاض عدد السكان وارتفاع مع ّدل الشيخوخة يف البلدان املستقبلة ،إىل مامرسة ضغوط هائلة
عىل الهجرة الدولية .وعىل الدول أن تضاعف جهودها للتوفيق بني مخاوفها املتعلقة بأمن الحدود الوطنية وحقوق
اإلنسان األساسية للمهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء .وقد تشهد نسبة الهجرة غري الرشعية ارتفا ًعا حتى يف حال
غياب اللقاح .فالوباء أ ّدى إىل تفاقم األوضاع املعيشية الصعبة ً
أصل يف أغلبية البلدان املرسلة للمهاجرين .لقد أخّ رت
جائحة كوفيد 19-تحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش لألمم املتحدة( .((5ويف العديد من
49 Will Feuer & Jasmine Kim, "WHO Warns Coronavirus Pandemic is Speeding up as Countries Ease Lock-down Rules: 'The Worst
is yet to Come," CNBC, 29/6/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://cnb.cx/3u0m14W
50 Kirk Semple, "As World Comes to Halt amid Pandemic, So Do Migrants," The New York Times, 4/5/2020, accessed on 17/2/2021,
at: https://nyti.ms/3s2cxEB
51 Jeanna Smialek & Zolan Kanno-Youngs, "Why aTop Trump Aide Said, 'We Are Desperate' for more Immigrants," The New York
Times, 27/2/2020, accessed on 17/2/2021, at: http://nyti.ms/3qxN6dQ
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البلدان النامية ،أدت تدابري الح ّد من تأثري الوباء إىل استنزاف النظام الصحي عامل ًيا وإغالق الرشكات واملصانع ،وأثرت
أيضً ا بشدة يف ُسبل عيش الكثري من القوى العاملة(.((5
بصورة خاصة ،يؤدي عدم االستقرار االقتصادي واملجاعة وانتهاكات حقوق اإلنسان واالضطرابات االجتامعية
والنزاع املسلح ،وال سيام يف أفريقيا ،إىل زيادة احتامل حدوث تدفقات جديدة من الالجئني وطالبي اللجوء ،إضاف ًة
إىل "املهاجرين من أجل البقاء"  .((5(Survial migrantsومن ثم ،قد يلجأ العديد من الرجال والنساء واألطفال،
الذين لديهم فرصة ضئيلة يف الهجرة من خالل الوسائل القانونية ،إىل الهجرة غري الرشعية لتحسني أوضاعهم
املعيشية العصيبة واملتفاقمة.
تش ّكل تبعات الهجرة غري الرشعيةً ،
فضل عن املخاطر الكبرية التي يتع ّرض لها املهاجرون ،تح ّد ًيا خطِ ًرا لقدرات
السلطات الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية وأوضاعها املالية ،عالوة عىل مواقف عامة السكان تجاه املهاجرين.
وقد ازداد الوضع تعقي ًدا بسبب جائحة فريوس كورونا التي منحت أصحاب النزعة القومية وغريهم "مرب ًرا" إلبقاء
املهاجرين والالجئني و ُملتميس اللجوء خارج بالدهم( .((5وميثّل التوفيق بني املخاوف املتع ّلقة بأمن الحدود ،وحقوق
اإلنسان األساسية للمهاجرين والالجئني و ُملتميس اللجوء ،تحد ًيا كب ًريا للبلدان املستقبلة للمهاجرين .فعىل الدول
واملجتمع الدويل ترسيع جهودهم ملعالجة مسألة املهاجرين الذين ترتبط هجرتهم بالتغريات املناخية.
ُيتو ّقع يف العقود القادمة أن تصبح الهجرة املرتبطة باملناخ تحد ًيا أكرث خطورة مام هي عليه اليوم؛ إذ ستضطر أعداد
متزايدة من الناس ،وبخاصة يف املناطق النامية ،إىل التك ّيف مع االحتباس الحراري والظروف البيئية املتغرية .وحينئذ،
يعمد الكثريون إىل الهجرة من أجل الحفاظ عىل حياتهم .ولقد صدر حكم تاريخي مؤخ ًرا عن لجنة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان مفاده أن الحكومات من غري القانوين أن تعيد األشخاص إىل بلدان تكون فيها حياتهم مع ّرضة لخطر
بسبب أزمة املناخ( .((5وبحسب هذا الحكم ،قد ينزح عرشات املاليني من األشخاص ويتح ّولون إىل الجئني يف املستقبل
القريب بسبب التغريات املناخية والبيئية التي ته ّدد حياتهم(.((5
بحلول منتصف القرن ،وبحسب تقديرات البعض ،قد ينجم عن تغري املناخ نحو مليار الجئ بيئي( .((5وعىل عكس
جائحة فريوس كورونا ،ال يوجد لقاح لتغري املناخ من شأنه أن يعكس ظاهرة االحتباس الحراري .يجب أن تواجه دول
املنشأ والعبور واملقصد تحديات الهجرة الدولية عىل نحو مبارشّ ،
وأل تق ّلل من شأنها.
أخ ًريا ،ستبقى الهجرة الدولية ،ويف عامل ما بعد كوروناُ ،مع ّززة للفرص التنموية املتاحة للجامعات والدول واملنظامت
الدولية ،إضافة إىل املهاجرين أنفسهم ،وستزيد من حجم التحديات اإلنسانية التي تواجههم .وال تزال حكومات
53 Ibid.
54 Alexander Betts, Survival Migration: Failed Governance and the Crisis of Displacement (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013).
55 Somin.
56 Kate Lyons, "Climate Refugees Can't Be Returned Home, Says Landmark UN Human Rights Ruling," The Guardian, 20/1/2020,
accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/2OGZcmB
57 Matthew Taylor, "Climate Change 'Will Create World's Biggest Refugee Crisis," The Guardian, 2/11/2017, accessed on 17/2/2021,
at: http://bit.ly/3jY3HVv
58 Frank Laczko & Christine Aghazarm, "Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evi-dence," International
Organization for Migration (IOM), 2009, accessed on 17/2/2021, at: https://bit.ly/2LZtH6v
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بلدان املنشأ والعبور واملقصد والوكاالت الدولية واملنظامت غري الحكومية تواصل البحث عن أفضل السبل ملواجهة
التحديات التي تفرضها األعداد املتزايدة من املهاجرين ،والالجئني ،وطالبي اللجوء ،والنازحني.
إن إنكار التحديات التي تفرضها الهجرة الدولية أو التقليل من شأنها لن يجعلها تختفي ،ولن يق ّلل من عواقبها
الجسيمة .فإدراك مح ّددات الهجرة الدولية وتداعياتها واستيعابها سيم ّهد الطريق أمام الجهود الوطنية واإلقليمية
والدولية لصياغة سياسات ذات فاعلية وأمام تطوير الربامج املناسبة.

اإلعالن الخاص حول تضارب املصالح
أعلن املؤلف عدم وجود تضارب محتمل يف املصالح يف ما يتع ّلق بالبحث والتأليف و /أو نرش هذه الورقة.

التمويل
مل يحصل املؤلف عىل أي دعم مايل للقيام بأبحاث وتأليف و /أو نرش هذه الورقة.
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بــتك ضورعو تاعـجارم

يطرح هذا الكتاب موضوع العالقة بني صناع السياسات العامة من جهة والعلامء من جهة أخرى .وقد حددت
مؤلفته كلري كريج هدفني أساسني له؛ فالهدف األول هو نرش املعارف النظرية والتطبيقية التي تخربها بعض الدول،
بينام ال تزال غري معروفة يف دول أخرى .وترى رضورة ّأل يتصور العلامء أنّ العلم وحده قادر عىل تقديم اإلجابات
املناسبة ملشكالت السياسة العامةّ ،
وأل يتفاجأ صناع القرار من امتالك العلامء قد ًرا كب ًريا من الدراية والفهم يف مسائل
السياسة العامة .وتعتقد كريج بأهمية إزالة الحواجز أمام عمل ص ّناع السياسات والعلامء م ًعا يف مناقشة القضايا
الصعبة التي تواجه العامل اآلن .وترى أيضً ا أنّ هناك مجموعة من املعارف العملية حول املشورة العلمية يف صنع
السياسات ميكن ربطها بعدد من األطر النظرية ،وذلك من أجل املساعدة يف دعم املامرسة السياسية وعملية صنع
السياسات العامة .أما الهدف الثاين فهو البناء عىل ما قدمته قطاعات معينة يف السياسة العامة مثل التغيري املناخي،
ومواجهة األمراض والجوائح ،ومسألة الذكاء االصطناعي .وترى املؤلفة أن العامل قريب من وضع مناذج حسابية
تعتمد عىل الحواسيب والعلم القائم عىل األدلة املستمدة من الواقع ،وذلك من أجل فهم الظواهر املتسارعة يف هذه
القطاعات وغريها .وتربط هذه األمور بالعنارص األخرى يف صنع السياسات العامة ،مثل بناء الرسديات والعالقات
الشخصية ودور العاطفة ،وغري ذلك.
واستنا ًدا إىل ما ذكر ،يق ّدم هذا الكتاب عرضً ا متنو ًعا ملجموعة من األفكار حول توفري الخربة الفنية يف عمليات صنع
السياسات ،وذلك يف قطاعات مختلفة منها املناخ واألمراض والذكاء االصطناعي واألخالق ،وغري ذلك .وهو يربط هذا
باألفكار الناشئة حول التفكري املستقبيل ،واملشاركة العامة ،ودور القيم إىل جانب الحقائق العلمية يف صنع القرار
العام .ويستهدف الكتاب املامرسني وصانعي السياسات العامة الذين يتطلعون إىل فهم كيفية العمل مع الباحثني
والعلامء ،والباحثني الذين بدورهم يتطلعون إىل العمل مع صانعي السياسات ،هذا ً
فضل عن األطراف التي تضطلع
بدور "الوسطاء" ،أي الذين يعملون يف بيوت الخربة العلمية ودعم عمليات اتخاذ القرارات يف القطاعني العام والخاص.
يضم الكتاب خمسة فصول؛ يتناول األ ّول كيفية تهيئة الظروف التي ميكن أن يساعد فيها العلم السياسات العامة،
ثم من األهمية
حيث ترى املؤلفة أنّ كل قضية سياسية مهمة تتطلب رؤى متعددة ألكرث من تخصص واحد ،ومن ّ
متكني الخرباء املتخصصني من العمل م ًعا لتجميع األدلة العلمية يف أشكال يسهل معها الوصول إىل صانعي القرار
وعامة الجمهور .وعرضت يف هذا اإلطار أمثلة تفصيلية من كارثة فوكوشيام يف اليابان يف أعقاب زلزال وتسونامي عام
 ،2011وجائحة إيبوال عام  ،2014وكيفية تعامل الحكومة الربيطانية مع آثار أزمات مامثلة.
ويهتم الفصل الثاين بكيفية التعبري عن املخاطر والثقة واليقني ،أو عدم اليقني ،خالل التفاعل بني العلم وصنع
السياسات .وهنا ترى املؤلفة أنّ الحكومة هي التي تدير املخاطر يف املقام األخري ،بينام يحدد العلامء املخاطر
ويقيمون الخيارات املختلفة إلدارتها ،ومن ثم فمن املهم تهيئة الظروف للقيام بهذه األمور عىل نح ٍو جيد وآمن.
وتحدثت أيضً ا عن أهمية األرقام والصور والكلامت وتأثريها يف فهم قضايا السياسة العامة ،ويف عملية اتخاذ القرارات
وصنع السياسات.
وينصب االهتامم يف الفصل الثالث عىل كيفية استخدام النمذجة  Modelingيف الربط بني األدلة التي يق ّدمها
العلم والقرارات التي يتخذها السياسيون ،ويعرض الفصل طر ًقا تقنية مختلفة إلثراء النقاش خالل عملية صنع
القرارات استنا ًدا إىل تجارب من اململكة املتحدة ،وغريها .ويف هذا اإلطار تعرض املؤلفة أيضً ا أدوات الربط بني املايض
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والحارض واملستقبل ،وأدوات التوقع والتنبؤً ،
فضل عن عرض برنامج استرشاف املستقبل لدى الحكومة الربيطانية
الذي يستهدف تعزيز قدرات العمل االسرتاتيجي للتنبؤ باملستقبل ومهاراته.
تتناول املؤلفة يف الفصل الرابع أهمية أن تق َّدم املعلومات العلمية بأشكال مختلفة ،من حيث اللغة ،بحيث تفهمها
فئات متعددة من الجمهور ،مبا يف ذلك خرباء األسواق والقانون ،وترى أنّ تقديم رؤى مختلفة لفهم القضايا الخالفية
يساعد يف تقريب القرارات والحقائق العلمية من مصالح األطراف املعنية بتلك املعلومات .وتحدثت أيضً ا عن
األشكال الرئيسة للتفاعل بني العلامء والجمهور.
ويف الفصل األخري ،تتناول املؤلفة كيف يكون اللقاء بني صناع السياسات والعلامء ً
فاعل ،يف ضوء السياقات التي
تحكم كل طرف (حرص السيايس عىل التحرك واتخاذ القرار ،وخوف العلامء من تشويه سمعتهم ج ّراء انخراطهم يف
السياسة) .ويعرض الفصل كذلك دور الوسطاء يف تنظيم مثل هذه اللقاءات ،وأهمية توافر القدر الالزم من الثقة
واالحرتام املتبادل وسيادة النظرة العقالنية.
تشغل كلري كريج منصب عميدة كلية كوينز يف جامعة أكسفورد منذ عام  .2019درست الجيوفيزياء يف جامعة
كامربيدج .وخالل مسريتها املهنية ،عملت عىل نح ٍو مكثف يف مجال دور االسرتاتيجيا والعلوم يف صنع القرار ،وتو ّلت
عدة مناصب يف مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع الربيطانية ،وكانت ساب ًقا مديرة مكتب حكومة اململكة املتحدة
للعلوم .وتولت أيضً ا منصب الرئيس التنفيذي لسياسة العلوم يف الجمعية امللكية الربيطانية ،وخالل عملها هذا ،أدارت
الجمعية برامج عامة وسياسات حول التعلم اآليل ،وحوكمة استخدامات البيانات وأخالقياتها ،والذكاء االصطناعي
وآثاره يف مستقبل العمل .وهي عضو يف أول مجلس حكومي للذكاء االصطناعي يف اململكة املتحدة .وشغلت مناصب
عىل مستوى مجلس اإلدارة يف مجموعة من املؤسسات البحثية والتعليمية مبا يف ذلك مجلس King's College
 ،Londonوجامعة غرب إنكلرتا ،وكلية نيونهام يف كامربيدج.
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إدارة الهجرة خارج الدولة :أوروبا وأمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية وجنوب رشق آسيا يف سياق عاملي

تكتسب االختالفات الواضحة حول سياسات الهجرة أهمية محورية ،وذلك منذ أن أصبحت الهجرة الدولية موضو ًعا
ً
مهم يف السياسات الدولية .تدور أطروحة أندرو جيدز  -وهو أستاذ دراسات الهجرة ومدير مركز سياسات الهجرة يف
معهد الجامعة األوروبية يف فلورنسا يف إيطاليا  -حول الكيفية التي ميكن من خاللها أن تؤدي املشكالت املتشابهة
ظاهر ًيا إىل استجابات حكومية متقاربة أو متضاربة ،وذلك عرب أربع مناطق جغرافية هي أوروبا ،وأمريكا الشاملية،
وأمريكا الجنوبية ،وجنوب رشق آسيا .واعتام ًدا عىل مادة علمية ُجمعت من خالل لقاءات مكثفة ،مل يهتم املؤلف
بدراسة القوانني والسياسات الخاصة بالهجرة قدر اهتاممه بفتح ما أسامه "الصندوق األسود" للهجرة؛ وذلك ليكشف
كيف أن فهم الفاعلني الرئيسني وإدراكهم أسباب الهجرة وآثارها يف املناطق األربع له قوة تفسريية ليس فقط يف فهم
نواتج السياسات الحكومية ،وإمنا أيضً ا يف فهم آفاق تطور إدارة سياسات الهجرة.
يتضمن الكتاب سبعة فصول ،يقدم الفصل األول أهم املواضيع والقضايا التي يتناولها الكتاب عرب تحليل إدارة الهجرة
يف أقاليم مختلفة :أوروبا واألمريكتان وجنوب آسيا .كام يحدد كيفية بناء تصورات  Constructصناع سياسات الهجرة،
والتي عىل أساسها يتم وضع أشكال االستجابة تجاه الهجرة والتأثري فيها .ويبني املؤلف كيف أن إدراك الفاعلني الخاص
ملا يحصل يف الهجرة يشكل تصوراتهم وأسانيدهم يف صنع سياساتها .وتتضمن هذه التصورات مضامني اجتامعية
ورمزية ورسدية مؤثرة ،عىل نح ٍو يجعلها جز ًءا مؤ ّث ًرا من نُظم حكامة الهجرة وما يرتتب عليها من نتائج.
يتناول الفصل الثاين فكرة التصورات الخاصة بالهجرة  ،Repertoires of migration governanceالتي تستخدم يف
سياسات الهجرة يف أوروبا واألمريكتني وجنوب آسيا ،وتشرتك هذه التصورات يف ارتباطها مبجموعة من األسئلة الرئيسة،
منها :كيف ميكن صانع السياسات أن يفهم ما يجري يف منطقة أخرى؟ وملاذا نقوم بيشء ال نعرف ما سيرتتب عليه من
تأثريات الح ًقا؟ وكيف ميكن ترتيب األولويات؟ وغري ذلك .ويرى جيدز أن هذه األسئلة املطروحة حول سياسات الهجرة
تتطلب فهم الكثري من الحقائق واألدلة ،لكنها تغفل القيم واملعتقدات عند صياغة آلية عمل نُظم إدارة الهجرة.
يعرض الفصل الثالث دول رابطة أمم جنوب رشق آسيا  ASEANباعتبارها مجموعة إقليمية رئيسة ،إضافة إىل أنها
تعاين قيو ًدا تعوق قدرتها عىل معالجة قضايا الهجرة .ويرى املؤلف أن إدارة الهجرة يف جنوب آسيا تتأثر بتصورات
القامئني عليها تجاه الهجرة والتهجري القرسي .ويعترب أن فكرة الهجرة "مؤقتة" وأن املهاجرين القرسيني يحتاجون إىل
حامية مؤقتة صارت فكرة راسخة يف تلك التصورات.
ويهتم جيدز يف الفصل الرابع بالنزعة اإلقليمية املتنامية يف أمريكا الجنوبية والتي نشأت مطلع األلفية الثالثة
نهجا تقدم ًيا تجاه الهجرة عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي .وترتبط نشأة هذا النهج وتأثرياته
واستدعت معها ً
باهتامم أوسع هو قدرة األنظمة السياسية عىل الحكم وتأثري ذلك يف سياسات الهجرة بشكل عام .ويركز خاصة عىل
السوق الجنوبية املشرتكة  MERCOSURوعىل اتفاقية اإلقامة التي عقدتها الدول املشاركة حيث متنح االتفاقية
أعم ملعارضة الهيمنة األمريكية عىل املنطقة ومعارضة
مواطني الدول األعضاء الحامية والحقوق ،وذلك يف سياقٍ ّ
منوذجا إلدارة الهجرة اإلقليمية.
االتحاد األورويب بوصفه
ً
أما الفصل الخامس فريكز عىل استجابات االتحاد األورويب للهجرة وكيفية تأثر تلك االستجابات بتصورات ص ّناع
السياسات وأفهامهم ملوجات النزوح الكبرية املحتملة ،التي ال ميكن التحكم فيها .ويضيف املؤلف أن تصور الهجرة
عىل أنها أزمة "عادية" هو الذي صاغ يف واقع األمر شكل إدارة سياسات الهجرة يف أوروبا.
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بــتك ضورعو تاعـجارم

يتناول الفصل السادس وضع الهجرة يف أمريكا الشاملية وإدارة الهجرة يف الواليات املتحدة ،ويستعرض التأثريات
اإلقليمية القوية الناجمة عن الهيمنة األمريكية ومصالح رأس املال األمرييك .ويرى املؤلف أن لنظام إدارة الهجرة يف
الواليات املتحدة أثره القوي يف وضع أشكال االستجابة الحكومية للهجرة يف كندا واملكسيك .ويعرض أيضً ا سياسات
الردع التي أعقبت أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001عىل أنها العامل الرئيس يف صياغة شكل االستجابات
اإلقليمية بعد تلك الحادثة ،كام كان انتخاب دونالد ترامب عام  2016منعط ًفا أضفى خطا ًبا عنرص ًيا عىل سياسات
الهجرة يف أمريكا وعالقاتها بجريانها.
تجادل أطروحة الفصل السابع بأنه عىل الرغم من ُب ْعد أفق الوصول إىل نظام شامل إلدارة الهجرة ،فإنه ال يزال من
فهم مشرتك للتحديات من جانب الفاعلني الرئيسني ،وإقناع الدول بفوائد التعاون فيام
املمكن العمل عىل تحقيق ٍ
بينها ،من دون الحاجة إىل أنظمة رسمية شاملة لتسيري ذلك .ويوثق املؤلف الجهود املبذولة يف هذا املجال ،ويع ّرف
باألدوار الرئيسة التي قامت بها منظامت عاملية يف هذا الشأن؛ مثل املنظمة الدولية للهجرة ،واملفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة العمل الدولية .ويوضح كذلك كيف أصبحت السمة "العاملية" للهجرة موضع
خالف متزايد يف أروقة السياسة لبعض الدول التي تستقبل املهاجرين ،عىل نح ٍو يثبت أن آفاق إدارة الهجرة عامل ًيا
ليست مسألة تقنية متا ًما ،وإمنا مسألة تطرح تساؤالت سياسية مهمة.
ويعرض املؤلف يف الخامتة أطروحات الكتاب الرئيسة؛ فهو يحدد قيمة تصورات إدارة سياسات الهجرة ،باعتبارها
أدا ًة للنظر يف "الصندوق األسود" إلدارة الهجرة ،ومراجعة التوقعات من الدور الذي يضطلع به الفاعلون الرئيسون
الذين يؤدون دو ًرا كب ًريا يف مدخالت أنظمة إدارة الهجرة ومخرجاتها .و ُيربز الكتاب البعد اإلقليمي يف التوفيق بني
املستويني املحيل والعاملي يف مسألة الهجرة ،إضافة إىل الدور اإلقليمي يف تكوين فهم املعايري واملبادئ العاملية
وتفسريها ،ما يعني أن املسألة الجوهرية ال تتعلق بكيفية اعتامد معايري عاملية والوفاء بها ،بل تتصل بالطريقة التي
ميكن من خاللها جعل املعايري واملبادئ العاملية ذات قيمة ومعنى عىل املستويني اإلقليمي واملحيل .ويختم بالتوضيح
أن التصورات حول الهجرة وفهمها عىل أنها أزمة عادية ،بأسبابها وتأثرياتها ،تساهم حال ًيا يف تكوين التفسريات التي
ُيبنى عليها فهم الهجرة ومن ثم صياغة االستجابات لها.
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حِ كامة دورية مح ّكمة نصف سنوية تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا،
وهي تحمل الرقم الدويل املعياري ( ،)ISSN: 2708-5805والرقم الدويل املعياري اإللكرتوين ( .)2708-5813تصدر حِ كامة،
حال ًّيا ،مرتني يف السنة لخدمة جمهورها يف املجتمع األكادميي والبحثي ،والدائرة األوسع من املعنيني مبجال الحِ كامة ،وصنع
السياسات ،وتنفيذها ،وإدارة املؤسسات العامة للدولة ،ومؤسسات القطاع الثالث ،سواء أكانوا من نخبة الدولة ومسؤوليها
والعاملني فيها ،أم من مؤسسات املجتمع املدين التي يرتبط مجال اهتاممها بإحدى نواحي السياسات العامة.
لدورية حِ كامة هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة تُرشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد
النرش فيها والعالقة بينها وبني الباحثني ،ولها هيكلية تتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للدوريات الدولية املح ّكمة.
كام تستند إىل الئحة داخلية ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملح ّكمني يف االختصاصات كافة.

مجاالت النرش
تُعنى حِ كامة ببحوث َ
دفع فكري جديدة غاي ُتها توسيع حدود
حقل "اإلدارة العامة" و"السياسات العامة" ،وهي متثل ق َّو َة ٍ
الحق َلني عرب ًّيا ،عىل نح ٍو يستعيد األركان السياسية واالجتامعية لإلدارة والسياسات العامة ،إضاف ًة إىل توفري مساحة للتفكري
والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنُظم الحكم العربية ،بقيمها ومؤسساتها وأجهزتها وسياساتها ،أن تقوم به وتنهض إليه من
أجل نقل املجتمعات العربية إىل مجتمعات حديثة سياس ًّيا وعادلة اجتامع ًّيا .وهي تقوم عىل منظور ينطلق من تقييم األثر
الذي تحدثه السياسات العامة يف حياة املواطنني  ،Citizen-Centeredوتستهدف إنتاج معرفة موجهة لحل مشكالت اإلدارة
العامة والسياسات العامة يف القطاعات كافة.
تتمثل األولوية يف دورية حِ كامة يف نرش البحوث ذات األساس النظري والتطبيقي الواضح ،وتركز الدورية عىل البحوث التي
تُعنى بالقضايا واملشكالت التي أخرجتها حركات اإلصالح وثورات الربيع العريب إىل املجال العام عىل نحو مبارش ،والتي تُوظف
رؤية نظرية ومنهاجية ال تحرص نفسها يف األبعاد الفنية َ
لحقل اإلدارة والسياسات العامة ،وتُق ِّدم نظر ًة عابرة للحقول املعرفية
والتخصصات الفرعية ،ومنها:
1.البحوث النظرية التي تعزز تطوير الحقل املعريف ،وتالحق حركته الراهنة ،والتي تطرح املداخل النقدية لفهم
قضاياه ،وتعزز املعرفة باملناهج واملداخل الجديدة يف دراسة اإلدارة والسياسات العامة .ويف هذا السياقُ ،تنح
األولوية للبحوث التي تبني رؤى نظرية معمقة انطال ًقا من مشكالت الوطن العريب ،وتستهدف الرتاكم املعريف،
وتُق ِّدم إسها ًما إضاف ًّيا يف تفسري الحاالت العربية.

2.البحوث املتصلة باملوضوعات األساسية لحقل اإلدارة العامة ،وأهمها البناء التنظيمي إلدارة املؤسسات العامة للدولة،
واملركزية والالمركزية ،وإدارة املوارد البرشية يف اإلدارة العامة ،وعملية صنع القرار ،وإعداد املوازنات العامة ،وإدارة
القطاع الثالث واملنظامت غري الحكومية ،وإدارة األزمات والكوارث ،ودور القيادة يف اإلدارة العامة ،والحكومة
اإللكرتونية ورقمنة القطاع العام ،والرقابة عىل أداء اإلدارة العامة ،وأخالقيات اإلدارة العامة ،واسرتاتيجيات تطوير
األداء ،والحوكمة يف ظل العالقات والرشاكات بني القطاع الحكومي والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية ،وغري
ذلك.
3.البحوث املتصلة بقضايا تعزيز القيم والثقافة املدنية ،وتقوية حكم القانون وتعزيز دولة املؤسسات الدستورية
واملواطنة والفصل بني السلطات واملشاركة ،وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات والتمكني السيايس للفئات املهمشة
واألقليات والشباب واملرأة ،إضاف ًة إىل البحوث املتعلقة بتحسني بيئة صنع السياسات ،وضبطها عرب آليات الرقابة
الدميقراطية والقضائيةً ،
فضل عن طرق الرقابة الداخلية.
بسبل تعزيز االلتزام الدستوري للحكومات يف أداء الخدمات العامة ،مع الرتكيز عىل قطاعات
4.البحوث املتعلقة ُ
مثل الصحة ،والسكان ،والتعليم ،والبحث العلمي ،واالبتكار ،والتطوير ،والبيئة ،والطاقة ،وإدارة املوارد واستخدام
األرايض ،والتكنولوجيا ،وشبكات املعلومات.
5.البحوث التي تتعلق باألمن اإلنساين يف املجتمعات العربية ،والحقوق االجتامعية واالقتصادية .وترتبط بها البحوث
املتصلة بدراسة األبعاد االجتامعية لإلدارة والسياسات العامة ،وعدالة توزيع الخدمات بني املواطنني ،وتحديد
الخيارات االجتامعية الرشيدة.
6.البحوث التي تتعلق برتشيد اإلنفاق العام وضوابطه ،وبتعزيز املوارد العامة .ويشمل ذلك البحوث التي تُعنى بتوزيع
األعباء الرضيبية ،وكفاءة نظم الجباية ،وإمناء موارد الدولة.
7.البحوث املتصلة بقضايا التعاون الدويل ،وبخاصة تلك التي تبحث يف ُسبل التكامل عىل النطاق العريب ،ومع دول
الجوار اإلقليمي .واألولوية يف ذلك للبحوث التي تطرح منظورات مقارنة عربية  -عربية ،وتُقارن الحاالت العربية
بحاالت غري عربية ،والبحوث التي تفحص الخربات الدولية ،وتناقش الدروس املستفادة عرب ًيا منها.

معايري النرش
تنرش دورية حِ كامة البحوث وأوراق السياسات واملراجعات النقدية ،وهي تعتمد املواصفات الشكلية واملوضوعية للدوريات
الدولية املح ّكمة ،وف ًقا ملا ييل:
خاص بهاَّ ،
وأل تكون قد نُرشت جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما
1.أن تكون املادة البحثية أصيل ًة ُمع َّدة للدورية عىل نحو ّ
رش ،ورق ّي ًة كانت أو إلكرتون ّي ًة ،أو ُق ّدمت يف أحد املؤمترات العلمية ،من غري املؤمترات التي
يشبهها يف ّأي وسيلة ن ٍ
يعقدها املركز العريب لألبحاث ومعهد الدوحة للدراسات العليا ،أو إىل ّأي جهة أخرى.
2.تشتمل املادة البحثية عىل العنارص التالية ،وذلك كام ييل:
öالعنوان باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها ،وبآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
öامللخّ ص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية (نحو  125-100كلمة) ،والكلامت املفتاحية ( Keywordsبعد امللخص)،
توصل إليها.
و ُيق ِّدم
ُ
امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة اإلشكالي َة البحثية الرئيسة ،والطرق املستخدمة ،والنتائج ا ُمل َّ

öتحديد املشكلة البحثية ،وأهداف املادة البحثية ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق أن ُكتب يف املوضوع ،مبا يف
البحثي ،وتحديد مواصفات الفرضية البحثية أو أطروحتها ،ووضع التص ّور املفاهيمي
ذلك أحدث ما صدر يف املجال
ّ
وتحديد ّ
مؤشاته الرئيسة ،ووصف املنهجية البحثية ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن تكون املادة البحثية
مذ َّيل ًة بقامئة بيبليوغرافية تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث ،إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي متّت
االستفادة منها ومل ُي َش إليها يف الهوامش .وتُذكر يف القامئة أيضً ا بيانات البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال
العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
öيراوح عدد كلامت الدراسة؛ مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  6000و 8000كلمة ،وللدورية أن تنرش ،بحسب
تقديراتها ،عىل نحو استثنايئ ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
öتنضوي املادة البحثية ضمن مجال أهداف الدورية واهتامماتها البحثية.
3.إىل جانب البحوث النظرية والتطبيقية ،تعنى حِ كامة مبتابعات علمية للتطورات الجارية يف مجال السياسات العامة
بالوطن العريب ،تُنرش يف صيغة "أوراق سياسات" ،بحجم متوسط  5000-3000كلمة ،وتركز عىل التشخيص املعمق
لقضية أو مشكلة بعينها ،وإبراز أبعادها ،مع اقرتاح بدائل وتوصيات وحلول محددة تكون قابلة للتنفيذ بالنسبة
وتبي صالحية هذه الحلول وواقعيتها يف ضوء الصورة األكرب داخل القطاع  -أو املجال  -ا ُملتنا َول،
إىل ص ّناع القرارّ ،
إضاف ًة إىل العائد املتو َّقع منها.
بأي لغة من
4.تهتم الدورية أيضً ا بنرش "مراجعات نقدية" للكتب املهمة التي صدرت حدي ًثا يف مجاالت اختصاصها ّ
اللغات ،عىل َّأل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .ويراوح حجم املراجعة بني  3000و 4000كلمة،
وتخضع املراجعات لقواعد تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
يتم االتفاق بشأنها مع هيئة تحرير الدورية.
5.يف الدورية قسم لـ "الدراسات املرتجمة" ّ
6.يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي اش ُتغ َّلت
ترسل صو ًرا.
بها يف األصل بحسب
َ
برنامجي إكسل  Excelأو وورد  ،Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ
7.التق ُّيد مبواصفات التوثيق وف ًقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
( ُينظر الجزء الخاص بأسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع).
ً
ٍ
فصول من رسائل جامعية ُأق َّرت ّإل عىل نحو استثنايئ ،وبعد أن ُي ِع َّدها الباحث من
مستالت أو
8.ال تنرش الدورية

جديد للنرش يف الدورية .ويف هذه الحالة ،عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،وأن يق ّدم بيانات وافية عن عنوان
األطروحة وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.

9.تُر َفق املادة املقدمة للدورية بسرية علمية للباحث (باللغتني العربية واإلنكليزية).
	10.تخضع ّ
اختصاصا دقي ًقا يف موضوع املادة
رسي تام ،يقوم به مح ّكامن من املح ّكمني املختصني
ً
كل املواد لتحكيم ِّ
البحثية ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املح ّكمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال
مرجح ثالث .وتلتزم الدورية موافاة الباحث بقرارها األخري :النرش،
تبا ُين تقارير املح ّكمني ،فإنّ املادة تُحال إىل مح ّكم ِّ
أو النرش بعد إجراء تعديالت محددة ،أو االعتذار عن عدم النرش؛ وذلك يف غضون شهرين من استالم املادة البحثية.

والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
	11.تلتزم الدورية ميثا ًقا أخالق ًّيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّأي معلومة بخصوص املادة البحثية ا ُملحالة إليهم إىل ّأي شخص آخر ،ما عدا املؤ ّلف
واملح ّكمني وفريق التحرير (يرجى التفضل باالطالع عىل قسم أخالقيات النرش).
	12.تلتزم الدورية جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث.
	13.يخضع ترتيب نرش البحوث ملقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.
	14.ال تدفع الدورية مكافآت مال ّية مقابل املواد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو م َّت َب ٌع يف
الدوريات العلمية يف العامل .وال تفرض الدورية ّأي رسوم مقابل ما ُينرش فيها.

أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
 .1الكتب

اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ النرش) ،رقم الصفحةً ،
مثل:
öنبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227
öكيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
وعىل سبيل املثالُ ،يستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل النحو التايل:
öناش ،ص .117
مخترصا:
أ ّما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
öناش ،السوسيولوجيا ،ص .117
و ُيستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل النحو التايل:
öاملرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل النحو التايل:
öناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "[وآخرون]"ً ،
مثل:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
öالس ّيد ياسني [وآخرون] ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
öو ُيستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني [وآخرون] ،ص .109

أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:
القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد [وآخرون] .تحليل مضمون الفكر
ّ
ياسنيّ ،
 .2الدوريات

اسم املؤ ّلف" ،عنوان الدراسة أو املقالة" ،اسم الدورية ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة النرش) ،رقم الصفحة؛ عىل سبيل املثال:
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،مج  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
öمحمد حسن" ،األمن
ّ

أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:

القومي العريب " .إسرتاتيجيات .مج  .15العدد .)2009( 1
öحسن ،محمد" .األمن
ّ
 .3مقاالت الجرائد

تُكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع)ً ،
مثل:
öإيان بالك" ،األسد ّ
يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،ذي غارديان.2009/2/17 ،
 .4املنشورات اإللكرتونية

عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تُذكر البيانات جميعها ،وذلك وفق الرتتيب والعبارات التالية
نفسها :اسم الكاتب (إن ُوجد)" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش
(إن ُوجد) ،شوهد يف  ،2016/8/9يفhttp://www … :
ويتعني ِذ ْك ُر الرابط ً
ختص من مخترصات الروابط ،مثل  Bitlyأو :Google Shortner
كامل ،أو كتاب ُته
مخترصا باالعتامد عىل ُم ِ
ً
"öارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"%5.4الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يف:
http://bit.ly/2bAw2OB
"öمعارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

أخالقيات النرش
أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا
تعتمد دوريات املركز واملعهد قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملح ّكمني عىل ح ّد سواء،
وتُحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل مح ّكمني معتمد ْين لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
مرجح آخر.
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املح ّكمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ ّ
محكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
1.تعتمد مجالت املركز واملعهد ّ

2.تعتمد مجالت املركز واملعهد ً
تنظيم داخل ًيا دقي ًقا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.

3.ال يجوز للمح ّررين واملح ّكمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
رأي جرى الحصول
يبحث الورقة مع ّأي
ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّأي معلوم ٍة متم ّيزة أو ٍ
الرسية ،وال يجوز استعامل ٍّأي منهام الستفاد ٍة شخصية.
عليه من خالل التحكيم قيد ّ
4.تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
5.تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف
تقارير التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.
6.تلتزم مجالت املركز واملعهد بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.
7.احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
8.قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين وبني الباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
أخرى أو روابط مع ّأي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
9.تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّأي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث
ا ُملحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.
	10.النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل
ٍ
تصحيحات
الباحث قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال تُقبل ّأي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أم ٍد زمني وجيز ج ًدا تُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
	11.حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا حقوق
امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت املنشورة يف مجالته العلمية املح ّكمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو ك ّل ًيا ،سوا ٌء
باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
	12.تتقيد مجالت املركز واملعهد يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة،
وباحرتام حقوق امللكية الفكرية.
	13.املجانية .تلتزم ّ
مبجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
مجلت املركز واملعهد ّ
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Arabic, 9/18/2018, accessed on 10/3/2020, at: https://bbc.in/2PYORjF.
ö "Knesset Elections: The Dilemma Continues," Situation Assessment, the Arab Center for Research
and Policy Studies, 11/03/2019, accessed on 20/04/2019, at: https://bit.ly/2XKp1ou.
ö

Ethical Guidelines for Publication in Hikama
1. The editorial board of Hikama upholds the confidentiality and the objectivity the peer review
process. The peer review process is anonymized, with editors selecting referees for specific
manuscripts based on a set of pre-determined, professional criteria. In where two reviewers
cannot agree on the value of a specific manuscript, a third peer reviewer will be selected.

are accredited on the ACRPS list of reviewers and readers. If the two reviewers' reports differ, the
submission will be referred to a third candidate for the task of review. The journal shall provide
the researcher with its final decision – to publish, to publish after making specific amendments,
or to decline – within two months of receipt of the research material.
9. The journal adheres to an ethical charter that includes respect for confidentiality and objectivity,
with non-disclosure on the part of editors, reviewers and members of the editorial board of any
information regarding the research material referred to them, to anyone but the author, reviewers
and the journal's editorial team (please see the Hikama Ethical Guidelines for Publication).
10. The journal shall maintain the quality of the fact-checking and editorial services it provides to
the research to be published.
11. Arrangements for publishing research are subject to technical requirements with no relation to
the researcher's standing.
12. The journal does not offer monetary compensation for research, studies and articles that
it publishes, as is the standard for scientific journals around the world. The journal does not
charge for access.

Footnotes and Bibliography
1 – Books

Author's name, book title, name of translator or editor, edition (place of publication: publisher, date of
publication), page number, for example:
Example: James Piscatori, Islam in a World of Nation - States, (Cambridge: Cambridge University
Press, 1986), 116.
Subsequent footnote:
ö

Piscatori, 116 (unless more than one reference by the same author is cited, in which case use
name and abbreviated title: Piscatori, Islam, 116.)
Bibliography entry: James Piscatori, Islam in a World of Nation-States, Cambridge: Cambridge University
Press, 1986.
ö

Example: Kate Nash, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power, Translated by
Haidar Haj Ismail (Beirut: The Arab Organization for Translation, 2013), p. 116.
Subsequent footnote: Nash, p. 117 (abbreviated title if more than one reference by the same author is
cited: Nash, Sociology, p. 117.)
Bibliography entry: Kate Nash, Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power,
Translated by Haidar Haj Ismail, Beirut: The Arab Organization for Translation, 2013

findings in their original (foreign) languages should also be indicated in the bibliography if
several sources in different languages were relied upon.
ö The word count of any research paper submitted, including citations in references and explanatory
foot- or endnotes, bibliographic sources list and words in charts or tables (if existing), and appendices
(if existing) is to range between 6000 and 8,000 words. The journal may exceptionally opt to publish,
based on its assessment, some research papers and studies that exceed this word count.
ö The research material must fall within the domain of the journal's objectives and research interests.
In addition to theoretical and applied research, Hikama is concerned with:
1. Monitoring developments in the public policy field in the Arab world through the publication of
policy papers (3000-5000 words) focused upon in-depth diagnosis of a specific issue or problem,
highlighting its dimensions and proposing to decision makers specific practicable solutions and
alternatives, with recommendations and outlining the realistic viability of these solutions in light of
the bigger picture within the sector or field considered by the study as well as the expected returns.
2. The periodical is also keen to issue critical reviews of important books recently published in any
language relevant to its specialization, with all reviews subject to the rules of Arab Center peer
review and arbitration, with the word count ranging between 3000 and 4000 words. The work
reviewed should be no more than three years old.
3. A section for translated studies will be agreed upon with input of the journal's editorial board.
4. All charts, forms, equations, graphs or tables submitted should be submitted in the application
originally employed to produce them (e.g. Excel or Word). Figures, drawings and tables sent as
images will not be accepted.
5. Adherence to the specifications of the Arab Center for Research and Policy Studies for
documentation of references (refer to the section on writing of footnotes and presentation of
source references).
6. Excerpts, transcripts or chapters of university theses that have been approved will be published
only on an exceptional basis and after the scholar has revised them for publication by the
journal. If this may be applicable, the researcher must indicate as much and provide complete
information on the title of the thesis, the date of its defense, and the institution in which the
thesis defense took place.
7. Material submitted to the journal is to be accompanied by the researcher's curriculum vitae (in
both Arabic and English).
8. All articles are subject to confidential peer review, carried out by two reviewers who are specialized
in the subject matter of the research topic, who have academic experience in the field, and who

Studies focused on ways to improve government commitment and performance in sectors such as
health, housing, education, research, development, environment, energy, resource management,
land use, technology and information systems.
ö Studies of human security in Arab societies and social and economic rights.
ö Studies concerning the social aspects of administration and public policy and just distribution of
services among citizens and rational social options.
ö Studies concerning rationalisation and regulation of public spending and strengthening
public resources. This includes studies on distribution of the tax burden, taxation systems and
resource development.
ö Studies on issues of international cooperation, particularly those concerning Arab and regional
integration. Priority will be given to those studies that take a comparative Arab-Arab and SouthSouth approach.
ö

Submission Guidelines
Hikama publishes research, policy papers and critical reviews in keeping with the specifications, formal
and objective, of internationally refereed journals as follows:
1. That the research material presented be original and undertaken exclusively for the journal and
in its own way, and that it, or similar work, has not been published in whole or in part in
any medium, in print or digital/electronic, or presented in an academic conference, other than
those convened by the Arab Center for Research and Policy Studies and the Doha Institute for
Graduate Studies, or submitted to any other party.
2. The researched material submitted includes the following elements, as follows:
ö The title in Arabic and English, with a concise identification of scholar(s) and their affiliated
academic institution(s), and their latest publications in Arabic and English.
ö The abstract in Arabic and English (about 100-125 words), with keywords. The abstract presents
– in short, precise and clear sentences – the main research problem, the methods used, and the
results achieved.
ö Definition of the research problem; the objectives of the research paper presented; its
importance; a critical review of what has previously been written on the topic, including the
most recent publications in the domain of research; a detailed definition of the specifications of
the research hypothesis or thesis; establishing a conceptual image of the work with definition of
its main indicators; describing the methodology used for research, results analysis and drawing
conclusions. The research paper presented is to be accompanied by a bibliography including the
most important references that the scholar used in addition to any basic references not indicated
in the footnotes or endnotes but from which the research drew some benefit. Research data and
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Hikama (Governance) is a bi-annual peer reviewed academic journal published by the Arab Center
for Research and Policy Studies and Doha Institute for Graduate Studies (p-ISSN: 2708-5805),
(e-ISSN: 2708-5813). Hikama seeks to broaden the understanding of the fields of public policy and
public administration in the Arab World and reinvigorate the political and social elements of public
policy. It is a space for academic thought and discussion on what Arab governments - with their values,
institutions, and public bodies - are doing, and should aspire to do in order to nurture politically
modern and socially just Arab societies.
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The journal encourages submissions in the following areas:
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ö

ö

ö

Theoretical studies contributing to the development of the field, keeping up with recent
developments, offering critical approaches to understanding of the issues and contributing
new methodologies for study. Priority is given here to research that offers in-depth theoretical
frameworks regarding the challenges faced by the Arab World and contributes to an understanding
of Arab case studies.
Main topics in the field of public administration, such as: organizational structures for management
of state public institutions; centralization and decentralization; human resources management;
the decision-making process; public budgets; managing the third sector and non-governmental
organizations; crisis and disaster management; leadership in public administration; e-government
and public sector digitization; monitoring of public administration performance; public
administration ethics; performance development strategies; and governance in light of relationships
and partnerships between the government, private, and non-governmental sectors, and more.
Studies concerning the strengthening of civil values and culture, the rule of law, institutions,
citizenship, separation of powers and participation, as well as broader topics encompassing
human rights and freedoms and political empowerment of marginalised groups, minorities,
youth and women.
Studies on improving the policymaking milieu and its regulation through democratic regulatory
oversight mechanisms and the judiciary as well as internal oversight mechanisms.

دعوة للكتابة
تدعـو دوريـة ِحكامـة األكادمييين والباحثين وسـائر الكتّاب املهتمين مبجـال ِ
الحكامـة ،وصنـع السياسـات،

وتنفيذهـا ،وإدارة املؤسسـات العامـة للدولـة ومؤسسـات القطـاع الثالـث ،للكتابـة على صفحاتهـا .تقبـل
الدوريـة األبحـاث النظريـة والتطبيقيـة وأوراق السياسـات املكتوبـة باللغـة العربيـة ،وتفتـح صفحاتهـا أيضً ـا
د حـول مـا ينشر فيهـا مـن موضوعـات .وتخضـع كل املـواد التـي تصـل إىل
ملراجعـات الكتـب ،وللحـوا ِر الجـا ِّ
ِحكامـة للتحكيـم من جانب مختصين من األكادمييين .ولذلك تتوقع هـذه الدورية ممن يكتبـون إليها االلتزام

املؤسسـ ّية ،على محدوديتها،
مبعايريهـا ،ومبـا يبديـه املحكّمـون من مالحظـات .فاتبـاع التقاليـد العلميـة
َّ
هـو الـذي يسـمح برتاكـم التجربـة واحترام املعايير العلمية ،وضمان جـودة املادة التـي تصـل إىل الق ّراء.

وتهـدف هـذه الدوريـة إىل أن تكـون طيِّعـة الفهـم بالنسـبة إىل املختصني وغير املختصني من القـ ّراء ،من

دون تضحيـ ٍ
ة برصانـة املضمون.

ت ُرسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص بالدورية:

hikama@dohainstitute.org

قسيمة االشرتاك

االسم
العنوان الربيدي
الربيد اإللكرتوين
عدد النسخ املطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

Invitation to submit papers
Hikama is the newest peer reviewed journal published by the Arab Center for Research and Policy
Studies and is dedicated to advancing knowledge and practice in the fields of public policy and
public administration. The journal publishes research articles, policy analyses and book reviews.
We invite manuscript submissions in the areas of governance, policymaking and implementation,
management of public and third sector institutions.
The journal accepts rigorous research and policy papers written in the Arabic language covering

a range of topics relevant to theoretical and applied public policy and public administration. In
addition, the journal welcomes book reviews of important works contributing to major in debates

in the relevant fields. The journal adheres to a double-blind peer-reviewing policy. Papers submitted
to Hikama should be accessible for non-specialists.

All papers addressed to the publication are to be submitted to the Editor-in-Chief, at the
journal's electronic address:

hikama@dohainstitute.org
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:عنوان التحويل البنيك

االشرتاكات السنوية

)(عددان يف السنة مبا يف ذلك أجور الربيد املسجل

.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان
.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا
.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا
.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية
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ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻣﻮزﻋﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪورﻳﺎت ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ
www.dohainstitute.org
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮزﻋﻮن إﱃ اﻵن ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻴوت:
ﻫﺎﺗﻒ 009611991837 :أو ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ:
distribution@dohainstitute.org

ﺗﻘﺎرﻳﺮ وأوراق ﺳﻴﺎﺳﺎت

دراﺳﺎت

إﻳﻬﺎب ﻣﺤﺎرﻣﺔ

ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺸﻤﺮي

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺮﺜوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻦﻴ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة

ﻧﺤﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ ﺑﺄﺟﺮ
ﰲ "إﴎاﺋﻴﻞ" واﳌﺴﺘﻌﻤﺮات

أﻧﺲ اﻟﻘﻴﺴﻴﺔ

ﻋﺒﺪه ﻣﻮﳻ

واﻗﻊ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﻣﺤﺪداﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﻲﺑ

ﻣﻠﻒ ﺧﺎص

ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ(19-
ﰲ ﻣﴫ :اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺪوة

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻘﴪﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﻈﻤﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ :(19-ﺗﺴﺎؤﻻت وآﻓﺎق

ﻣﻨﺮﻴ ﻣﺒﺎرﻛﻴﺔ

رﻳﺘﺸﺎرد ﻳﻮﻧﻐﺰ

إﻳﻠﻦﻴ ﺑﺎﻧﺸﻮﻟﻴﺪز

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي وﻏﺮﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻷوروﻲﺑ  -اﻟﻌﺮﻲﺑ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ آﻟﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة
اﻟﻘﴪﻳﺔ" :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻼﺟﺌﻦﻴ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
ﺟﺎ
اﳌﻀﻴﻔﺔ" ﻤﻧﻮذ ً

اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻢﻟ وﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ
)ﻛﻮﻓﻴﺪ :(19-ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﱄ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﻲﺑ واﻟﻬﺠﺮة ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ :دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ

دراﺳﺔ ﻣﱰﺟﻤﺔ

ﻳﺎﴎ دروﻳﺶ ﺟﺰاﺋﺮﱄ

ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﺎﻣﻲ

أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦﻴ

اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻮري ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻋﺎدة اﻟﺴﺠﺎل
ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﺠﺮة

اﳌﱰﺟﻢ :ﻳﺎﻣﻦ ﺻﺎﺑﻮر

ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻦﻴ ﺗﺎﺑﺖ

اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻋﺎﻢﻟ ﻏﺎرق ﰲ اﻷزﻣﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﺎت وﻋﺮوض ﻛﺘـﺐ
"ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻤﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﺎﻤء؟" ﻟﻜﻠﺮﻴ ﻛﺮﻳﺞ
"إدارة اﻟﻬﺠﺮة ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ :أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻴﻛﺎ اﻟﺸﺎﻤﻟﻴﺔ وأﻣﺮﻴﻛﺎ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺟﻨﻮب ﴍق آﺳﻴﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﳌﻲ" ﻷﻧﺪرو ﺟﻴﺪز

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻲﺑ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

