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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
staff in addition to hosting visiting researchers, and
offering sabbaticals to pursue full time academic
research. Additionally, it appoints external researchers to
conduct research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the
main concerns and challenges facing the Arab nation
and citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 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
 فهو ينتج أبحا ًثا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر، ويصدر كت ًبا مح ّكم ًة ودوريات علمي ًة،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب،وموجهة إىل املختصني
،االجتامعية واإلنسانية
ّ
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ
 ضمن، ويك ّلف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية،العلمي
.أهدافه ومجاالت اهتاممه

The Doha Institute for Graduate Studies معهد الدوحة للدراسات العليا مؤسسة أكادميية مستق ّلة
ّ
ّ
(DI) is an independent institute for learning
and research in the fields of Social Sciences, للتعليم العايل واألبحاث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
.واإلدارة العا ّمة واقتصاديات التنمية
Humanities, Public Administration and
Development Economics in Doha.
يهدف املعهد من خالل برامجه األكادميية ونشاطات
Through its academic programs and the research
activities of its professors, the DI aims to achieve أساتذته البحثية إىل تحقيق رسالته املتمثلة يف املساهمة
its mission of contributing to the formation of a يف تكوين جيلٍ جدي ٍد من األكادمييني والباحثني املستقلني
new generation of academics and intellectually فكريا واملتم ّكنني من املعايري العلمية العاملية واألدوات
ًّ
ّ
independent researchers who are proficient in
international scholarship standards and modern البحثية املنهجية الحديثة القامئة عىل مبدأ تداخل
interdisciplinary research methodologies  ومن القادة املهنيني القادرين عىل الدفع،التخصصات
and tools, and leading professionals who can ُقدُ ما باملعرفة اإلنسانية واالستجابة إىل حاجات املنطقة
ً
advance human knowledge and respond to the
.العربية يف سبيل التط ّور الفكري واالجتامعي واملهني
needs of the Arab region, resulting in social,
cultural and intellectual development.
ويسعى املعهد لتأسيس نواة لرصح فكري يفيد
The institute seeks to establish an intellectual hub
 ويدعم املعهد البحوث.العامل العريب عىل نحو خاص
that will benefit the Arab region in particular.
The Institute supports academic research that  يف ج ّو من،العلمية التي تهتم بالقضايا العربية
deals with Arab issues, in an atmosphere of
.الحرية املؤسسية والفكرية
institutional and intellectual freedom.
The Institute works in cooperation with the Arab يعمل املعهد بالتعاون مع املركز العريب لألبحاث ودراسة
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
.صلب اهتاممات املعهد
students in the most important research projects
is at the heart of the Institute's interests.
،يعتمد املعهد اللغة العربية أدا ًة للبحث العلمي
The Institute adopts Arabic as its official  ولغ ًة أساسية للتعليم،ولغ ًة رسمية يف الخطاب العام
and primary language for education and  وتُع ّد اللغة اإلنكليزية لغ ًة مرافقة يف.والبحث
research. English serves as an accompaniment
to Arabic, with both languages used in  وتستعمل اللغتان يف طرح.التع ّلم والبحث العلمي
presenting and research.
.املواضيع املختلفة ودراستها

صـدر حديـثـًا
نارص الدين سعيدوين

املسألة الثقافية يف الجزائر
النخب  -الهوية – اللغة (دراسة تاريخية نقدية)

صدر عن "سلسلة قضايا" يف املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات كتاب املسألة
الثقافية يف الجزائر :النخب  -الهوية – اللغة
(دراسة تاريخية نقدية) يستعرض فيه مؤلفه
نارص الدين سعيدوين جوهر املسألة الثقاف ّية
الجزائر ّية وجذو َرها ونشأتَها وتطو َرها ومآالتها
وآفا َقها بنظر ٍة شاملة تجديدية تتجاوز األفكا َر
والصور النمط ّية واألحكا َم املترسعة القطع ّية
النابعة من مواقف أيديولوجية.

دراسات
Articles

DOI املعرف الرقمي
ّ
https://doi.org/10.31430/HTEL3680

Accepted القبول
2021-08-03

Revised التعديل
2021-07-26

* Abdelkarim Daoud |

Received التسلم
2021-04-28

عبد الكريم داود

خمسون سنة من سياسات إدارة املوارد املائيةيف البالد
 من إدارة العرض إىل اإلنصاف الرتايب:التونسية
Fifty Years of Water Resource Management Policies in
Tunisia: From Supply Management to Territorial Equity

وعدم التوازن يف توزيعها بني األقاليم وعدم االنتظام السنوي
َتعاين املوارد املائية يف تونس الندرة
َ
تطور سياسات
ودراسة
الضغوط
هذه
عىل
الضوء
تسليط
إىل
الدراسة
 تهدف هذه.املتجددة منها
للموارد
ّ
ّ
 انطالقً ا من مرحلة إدارة العرض وتعبئة املياه،إدارة املوارد املائية يف تونس خالل العقود الخمسة األخرية
 حيث توجد أهم املدن ويرتكّ ز ُجلّ النشاطات االقتصادية،لتحويلها من األقاليم الداخلية إىل األقاليم الساحلية
. وأفضت إىل تركيز منظومة مائية مرتابطة، وهي املرحلة التي تواصلت حتى نهاية القرن العرشين،فيها
 منها االرتفاع املتواصل لالستهالك الزراعي والحرضي،تلتها مرحلة إدارة الطلب التي حتّمتها أسباب عدة
 وخلُصت الدراسة إىل إبراز النجاحات التي حقّ قتها.حد استنزاف املوارد الجوفية
ّ  الذي وصل إىل،للمياه
.بالتزود باملياه الصالحة للرشب أو بالنسبة إىل القطاع الزراعي
ّق
ل
يتع
فيام
سواء
،سياسة التحكم يف الطلب
ّ
والتغيات املناخية
الطلب
ارتفاع
تواصل
ومنها
،الحايل
الوضع
يشهدها
التي
العديدة
أيضا التحديات
ً وأظهرت
ّ
ِ
ِ
وبينت
.2014
عام
دستور
نه
ضم
كام
"املاء
يف
"الحق
بـ
بة
ل
املطا
الداخلية
األقاليم
يف
االجتامعية
والتحركات
ّ
ّ
 ت ُْبنى عىل ما تراكم من إيجابيات العقود الخمسة،أن هذه الوضعية تفرض حكامة جديدة للموارد
ّ الدراسة
. وتأخذ يف الحسبان التحديات املستقبلية،األخرية
. اإلنصاف الرتايب، سياسات إدارة املياه، املوارد املائية، تونس:كلامت مفتاحية
Water resources in Tunisia are scarce and unevenly distributed between regions. As well, rainfall
varies year-to-year. This study deals with the development of water resource management policies
in Tunisia during the last five decades, starting with supply and mobilization management programs
that transferred water resources from the interior to the coastal territories where the most important
cities are and most economic activity takes place. This policy resulted in the establishment of an
interconnected water system that remained in place until the end of the last century. The study also
reviews the success of the demand management system the government has been forced by the
increase in both urban consumption of water and agricultural needs to adopt. We also review the
many challenges that set the current situation apart from previous periods of stress on the system,
including high demand, climate change and social movements in the inner cities demanding the right
for water, protected in the 2014 Constitution, be respected. The study highlights these challenges
and suggests elements for a new resource governance that would draw on the accumulated good
governance of the last five decades.
Keywords: Tunisia, Water Resources, Water Management Policies, Territorial Equity.
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مقدمة
احتلت املوارد املائية مكانة مهمة يف السياسات التنموية يف تونس منذ االستقالل ( )1956إىل اليوم .كام ط ّورت
مختلف الحضارات التي تعاقبت عىل البالد ،منذ ألفيتني عىل األقل ،تقنيات عدة للتحكم فيها واستعاملها .ومن خالل
مقاربة استعادية شملت العقود الخمسة األخرية ،تهدف هذه الدراسة إىل البحث يف إشكالية العالقة بني املوارد
املائية والتنمية يف تونس ،وإبراز خصوصية الحالة التونسية يف إدارة املوارد املائية والتأقلم مع ندرتها .واعتمدت عىل
فرضية أساسية مفادها أن الدولة التونسية انتهجت ،بصفة مبكرة منذ سبعينيات القرن املايض سياسة تهدف إىل تعبئة
مواردها املائية وتحويلها من األقاليم الداخلية إىل األقاليم الساحلية ،لالستجابة للطلب الحرضي ومختلف القطاعات
االقتصادية؛ ما م ّكنها من بلوغ تعبئة شبه قصوى للموارد املائية املتاحة منذ مطلع هذا القرن ،ح ّتمت عليها تطبيق
سياسة جديدة للتحكم يف الطلب املتزايد ملختلف القطاعات االقتصادية ،وللمياه الصالحة للرشب .لكن تحديات عدة،
كاستنزاف املوارد الجوفية والتغريات املناخية واملطالب االجتامعية يف املناطق الداخلية ،تفرض تعديالت متواصلة
وجوهرية عىل سياسة إدارة املوارد املائية .وللبحث يف هذه الفرضية ،اعتمدنا عىل منهجية تحليلية واسترشافية ،ترنو
إىل توظيف ما تراكم لدينا من رصيد معريف ميداين باملسألة املائية والسياسات امل ّت َبعة يف إدارتها طوال العقود األخرية،
وما قمنا بتجميعه من وثائق ومعلومات من الدوائر الرسمية املك ّلفة بإدارة املوارد املائية يف البالد التونسية.
تقسم الدراسة ثالثة محاور .نتع ّرض يف األول لظاهرة ندرة املياه يف تونس وما ُس ّمي سياسة إدارة العرض لتعبئتها من
ثم ندرس يف الثاين سياسة إدارة الطلب عىل املوارد املائية والتحديات الحالية
سبعينيات القرن املايض حتى نهايتهّ .
واملرتقبة التي تواجهها .ونعرض يف املحور الثالث ما نراه بدائل لحوكمة جديدة للموارد املائية يف تونس اليوم ،وبصفة
خاصة بعد ثورة عام  ،2011وما صاحبها من أدوار جديدة ملختلف الفاعلني.

أولً  :ندرة املياه ومراحل سياسة إدارة العرض يف تونس
تنتمي البالد التونسية إىل املناخ املتوسطي .وبحكم موقعها من خطوط العرض ،وخصائص الدورة الهوائية العامة،
يغلب الجفاف عىل ّ
جل مساحتها ،فتتل ّقى حواىل  35مليار مرت مك ّعب من التساقطات سنو ًّيا .لكن ما ميكن تعبئته
والتحكم فيه من مياه السيالن ال يبلغ ّإل  2.7مليار مرت مك ّعب سنو ًيا .وإذا أضفنا إليها كمية  2.1مليار مرت مك ّعب من
املياه الجوفية القابلة لالستغالل سنو ًيا ،تصبح املوارد السنوية من املياه يف تونس حواىل  4.8مليارات مرت مك ّعب(((.
وتُعترب هذه الكميات ضئيلة ،مقارنة ببلدان املغرب العريب ( 20مليار مرت مك ّعب يف املغرب ،و 12مليار مرت مك ّعب
يف الجزائر) .ولنئ كان هذا التفاوت راج ًعا إىل اختالف مساحة البلدان الثالثة واختالف أهمية أحواضها املائية ،فإنّ
نصيب الفرد من املوارد املائية ،يف ٍّ
كل منها ،يبقى ضعي ًفا ،ويف تراجع مستمر خالل العقود الخمسة األخرية ( 366مرتًا
(((
مك ّع ًبا /ساكن /سنة يف تونس 271 ،يف الجزائر ،و 815يف املغرب يف عام  . )2017لكن ،إضافة إىل ق ّلة املوارد املائية،
تواجه تونس التحديات الناجمة عن توزيعها الطبيعي .فأهم املوارد توجد يف ّ
أقل األقاليم س ّكانًا ونشاطات .ونظ ًرا
1
Latifa Hénia, Atlas de l'eau en Tunisie (Tunis: Université de Tunis, 2008), p. 67.
 2بحسب آخر إحصاءات البنك الدويل املتوافرة ،يف عام  ،1962بلغ هذا نصيب الفرد من مياه السيالن  974مرتًا مك ّع ًبا /ساكن /سنة يف تونس ،و 968مرتًا
مك ّع ًبا يف الجزائر ،و 2214مرتًا مك ّع ًبا يف املغرب ،ينظر:
The World Bank, "Renewable Internal Freshwater Resources per Capita (Cubic Meters)," accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/39ax56j
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إىل هذه الندرة والتحديات املرتبطة بها ،تط ّبق الدولة سياسة تهدف إىل تعبئة قصوى للموارد املائية املتاحة ،وذلك
اعتبا ًرا ملكانتها يف اسرتاتيجيات التنمية بصفة عامة ،والتنمية الزراعية وتحقيق األمن الغذايئ بصفة خاصة.
 .1املوارد املائية :السطحية قليلة ومركّزة جغراف ًّيا والجوفية أهمها غري متجدّدة

نعني باملوارد املائية السطحية الكميات السنوية التي تسيل يف األودية ،والتي ميكن تعبئتها بوساطة السدود واملنشآت
األخرى .ويلخّ ص الجدول ( )1توزيع هذا الصنف من املوارد املائية بحسب أقاليم البالد.
الجدول ()1
املوارد املائية السطحية يف تونس
ملوحة املياه

اإلقليم

املوارد املائية السطحية
(مليون مرت مك ّعب /سنة)

النسبة املئوية

ّ
أقل من  1.5غ /ل
(يف املئة)

أكرث من  1.5غ /ل
(يف املئة)

الشامل

2341

85

82

18

الوسط

287

11

48

52

الجنوب

104

4

3

97

مجموع البالد

2731

100

72

28

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل:
République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Stratégie du secteur de l'eau en Tunisie à long terme 2030 (Tunis: 1998),
p. 17; République Tunisienne, Ministère de l'agriculture, Rapport National du secteur de l'eau (Tunis: 2017), p. 2, accessed on
12/8/2021, at: https://bit.ly/3xzudd2

يحتوي شامل البالد عىل أهم األودية ذات الرصف الخارجي ،وبصفة خاصة وادي مجردة وروافده .وتصله أعىل كمية
تساقطات سنو ًّيا (أكرث من  400م ّليمرت يف السنة) ،كام يحتوي عىل أهم األحواض املائية (أحواض الوطن القبيل،
ومليان ،وإشكل ،ومجردة ،وأحواض أقىص الشامل)؛ ألنّ الجزء الشاميل من البالد التونسية يتأ ّثر بالتقلبات الجوية
املتوسطية ذات املسار الشاميل  -الغريب ،التي تأيت باألمطار .ولهذا تق ّدر املوارد املائية السطحية يف شامل البالد بـ
 2.341مليون مرت مك ّعب سنو ًيا .أ ّما وسط البالد (تصله كم ّيات تساقطات تراوح بني  200و 400م ّليمرت سنو ًيا)
أساسا
وجنوبها (تصله كميات دون  200م ّليمرت سنو ًيا) ،فميزتهام الجفاف والسيالن الداخيل .ويعود هذا الجفاف ً
إىل دور الحاجز الذي تقوم به سلسلة الظهرية التونسية أمام تو ّغل التقلبات الجوية املتوسطية نحو داخل البالد.
ولهذا ،ال تبلغ موارد وسط البالد سوى  287مليون مرت مك ّعب ،والجنوب  104ماليني مرت مك ّعب من املياه السطحية
يف السنة (ينظر الخريطة .)1
11
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الخريطة ()1
األحواض املائية يف البالد التونسية

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل:
Latifa Hénia, Atlas de l'eau en Tunisie (Tunis: Université de Tunis, 2008), pp. 16, 48, 50.
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للمقارنة ،فإنّ جنوب البالد (الذي ميثّل ثلثي مساحتها) ال يحتوي ّإل عىل  6يف املئة من املوارد املائية السطحية
الجملية ،يف حني يحتوي الشامل عىل  82يف املئة منها ،آتية بصفة خاصة من وادي مجردة وروافده((( .وتتقاسم البالد
التونسية بعض أجزاء أحواض مائية مع جارتها الجزائر .وهي أحواض أودية بربرة ومليلة يف أقىص الشامل ،وتسيل
األودية فيها من البالد التونسية يف اتجاه الجزائر وأحواض مجردة ّ
وملق يف الشامل ،وأحواض الصفصاف والكبري يف
الوسط الغريب ،وتسيل األودية فيها من الجزائر نحو البالد التونسية.
أما فيام يتعلق باملوائد املائية الجوفية ،فأهمها غري متجددة وتوجد يف الجنوب الصحراوي .نعني باملوائد املائية
ترسب مياه
السطحية تلك املوجودة يف أعامق تراوح بني بضعة أمتار وخمسني مرتًا تقري ًبا .تأتيها مواردها السنوية من ّ
األمطار حتى أول طبقة غري نافذة ،أما املوائد العميقة فتوجد تحت سطح األرض يف بضع مئات من األمتار يف الطبقات
الجيولوجية .وتكون مياه بعضها متجددة ،مثل موائد الشامل والوسط يف تونس ،أو غري متجددة (موروثة أو أحفورية)،
مثل موائد الجنوب الغريب((( .بدأت تقديرات املوائد املائية الجوفية يف تونس منذ ستينيات القرن املايض ،وتطورت
التقديرات بتطور معرفة خصائص األحواض الجيولوجية التي توجد فيها تلك املوائد ،كام يوضح الجدول (.)2
الجدول ()2
تطور تقديرات موارد املوائد املائية الجوفية بتونس (مليون مرت مك ّعب /سنة)
السنة

موارد املوائد السطحية

موارد املوائد العميقة

الجملة

1968

160

600

760

1985

590

1100

1690

2005

746

1420

2166

2015

767

1430

2197

املصدر:
République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Direction Générale des Ressources en Eaux, Situation d'exploitation des
nappes phréatiques (Tunis: 2004-2015); République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Direction Générale des Ressources en
Eaux, Annuaires d'exploitation des nappes profondes (Tunis: 2004-2015), p. 1.

تجدر املالحظة أنّ  69يف املئة من مجموع املياه الجوفية هي مياه متجددة ،تتوزع عىل عديد املوائد يف البالد .أما
أهم مائدة من حيث املوارد فتوجد يف الجنوب الغريب (حواىل  650مليون مرت مك ّعب /سنة) ،وهي غري متجددة.
ومن بني املؤرشات املعتمدة للتعبري عن الندرة نصيب الفرد من املياه داخل البلد الواحد .ففي البالد التونسية ،ال
يفوق نصيب الفرد  366مرتًا مك ّع ًبا /سنة (يف عام  ،)2017وهي كمية دون مستوى الفقر املايئ((( ،املحدد بـ  500مرت
3
Hénia, pp. 50-51.
4
Ibid., p. 61.
يجسد مفهوم "الفقر املايئ" العالقة بني ندرة املياه من ناحية ،وآثارها يف مستعميل املياه من النواحي االقتصادية واالجتامعية والصحية ،من ناحية
5
ِّ
أخرى ،ومن ثم ،يطرح مسألة مكانة املياه يف سياسات التنمية .فبالنسبة إىل صغار املزارعني ً
مثل ،يرتبط هذا املفهوم بصعوبة الحصول عىل املوارد املائية
وخصوصا إذا اعتربنا الرتاجع املستمر لنصيب الفرد
الالزمة لنشاطهم ،وعدم املشاركة يف إدارتها .يساعد هذا املؤرش يف فهم جد ّية مشكلة ندرة املياه يف تونس،
ً
للتغيات املناخية.
من املوارد املائية يف السنة والتأثريات ا ُملرتقبة ّ
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مك ّعب /سنة ،ودون مؤرش فلكنامرك  Falkenmarkالذي يع ّرف ندرة املياه عندما ال تتوافر يف بلد ما كمية  1700مرت
لكل ساكن((( .ولنئ كانت كميات املياه ،عىل الرغم من ندرتها ،متثّل رهانًا تنمو ًّيا ً
مك ّعب /سنة ّ
مهم يف املناطق التي
يغلب عليها الجفاف ،مثل البالد التونسية ،فإنّ خصائصها متثّل رهانًا ال ّ
يقل أهمية ،ألنّ حامية املياه ذات الخصائص
وخصوصا
الجيدة من عوامل التدهور الناجمة عن استغالل مختلف النشاطات البرشية لها تصبح رضورة اسرتاتيجية،
ً
يف ّ
ظل التغريات املناخية الحالية أو املرتقبة .وعىل الرغم من أن  72يف املئة من املياه السطحية ال تتجاوز ملوحتها
مبي يف الجدول ( ،)1نشري يف هذا الصدد إىل أنّ خصائص هذا الصنف من املياه مع ّرضة للتدهور
 1.5غ /ل ،كام هو ّ
الصحي غري املعالجة مبستوى ٍ
كاف للوقاية ،أو مبياه النشاطات
الناجم عن مصادر متعددة ،مثل التلوث مبياه الرصف ّ
الصناعية غري املراقبة ،أو بالنفايات الصلبة التي تُل َقى يف مجاري األودية .أما فيام يتعلق بخصائص املياه الجوفية ،فال
تتجاوز املياه الجوفية ذات ملوحة دون  1.5غ /ل  20يف املئة من املجموع ،فرتتفع نسبة ملوحة املوائد بصفة عامة
بحسب موقعها من الشامل يف اتجاه الجنوب ،ومن الغرب يف اتجاه السواحل .ويعود ارتفاع نسبة امللوحة يف املوائد
وترسب مياه البحر نحوها((( .وقد تفاقمت ظاهرة االستغالل املفرط للموائد خالل
الساحلية إىل استغاللها املفرط ّ
السنوات األخرية ،كام يوضح الجدول (.)3
الجدول ()3
تطور استغالل املوائد املائية يف تونس يف املدة ( 2016-1980مليون مرت مك ّعب /سنة)
املوائد

املوارد

االستغالل الجميل ونسبته من املوارد
 1980يف املئة  1990يف املئة  2000يف املئة  2010يف املئة  2016يف املئة

املوائد السطحية 767

395

51

700

91

780

101

855

111

903

118

املوائد العميقة 1429

535

37

850

59

1080

75

1321

92

1895

133

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل:
République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Rapport National du secteur de l'eau, 2017, pp. 30, 31.

مبا أنّ املجال ال يسمح هنا بعرض تفصيالت مفهوم االستغالل املفرط للموائد املائية ،كام ع ّرفه املتخصصون يف
الهيدرولوجيا ،فإننا نقترص عىل القول إنّه ،عىل عكس "االستغالل العادي" ،يؤ ّدي إىل ف ْق ِد التوازن يف الحصيلة املائية
وترسب املياه املالحة نحوها .وت ّتسم الوضعية يف تونس اليوم بنسق تصاعدي الستغالل
للامئدة وتراجع م ّدخراتها ّ
مياه املوائد يف الزراعة املروية ،وبصفة خاصة يف الوسط الغريب للبالد (حيث تفوق نسبة االستغالل املفرط للموائد
السطحية  150يف املئة) ويف جنوبها الصحراوي (حيث تفوق نسبة االستغالل املفرط للموائد العميقة  176يف املئة).
وتشرتك تونس مع الجزائر يف  14مائدة سطحية و 11مائدة عميقة ،أهمها س ّميت "املنظومة املائية لحوض الصحراء
الشاميل" ،ممتدة عىل مساحة تفوق مليون كلم ،2بني الجزائر وتونس وليبيا .ويق ّدر مخزون مياهها (غري املتجددة)
6
Jemaïel Hassaïnya, Irrigation et développement agricole: L'expérience tunisienne, Options Méditerranéennes 3 (Paris: Centre
international de hautes études agronomiques méditerranéennes, 1991), accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3f1cu7W
 7هذا إضافة إىل عديد املخاطر األخرى ،مثل التلوث الناجم عن استعامل النيرتات يف النشاطات الزراعية.
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بحواىل  60000مليار مرت مك ّعب .وهي بذلك من أهم املنظومات املائية الجوفية العابرة للحدود يف العامل((( .يوجد
القسم األكرب منها يف الجزائر ( 700000كلم )2واألصغر يف تونس ( 80000كلم.((()2
أخ ًريا ،وفيام يتعلق بتوزيع املوارد املائية الجملية ،بحسب أصناف استغاللها ،نشري إىل هيمنة االستعامل الزراعي الذي
يستهلك  2150مليون مرت مك ّعب /سنة ،أي  80يف املئة من جملة املوارد ،يف حني يستهلك التزود باملياه الصالحة
للرشب  420مليون مرت مك ّعب /سنة ،أي  15يف املئة من جملة املوارد ،بينام تستهلك الصناعة  145مليون مرت
مك ّعب /سنة ( 3يف املئة) ،والسياحة  35مليون مرت مك ّعب /سنة ( 1يف املئة)(.((1
 .2مراحل سياسة إدارة العرض للموارد املائية

تب ّنت الدولة يف تونس ،بصفة مبكرة ،سياسة تهدف إىل تعبئة قصوى للموارد املائية املتاحة لتلبية حاجات مختلف
القطاعات االقتصادية وتزويد املدن والقرى واألرياف باملياه الصالحة للرشب .ومرت سياسة إدارة العرض بثالث مراحل.
متيزت املرحلة األوىل (حتى بداية سبعينيات القرن املايض) بتعبئة محدودة للموارد املائية .لقد بدأ االهتامم بإنشاء
السدود الكربى وتحويل املياه لالستجابة لحاجات املدن من املاء الصالح للرشب يف البالد التونسية منذ الفرتة
االستعامرية ،وبصفة خاصة يف تونس العاصمة ،حيث توجد جالية أوروبية مهمة ،وكذلك يف صفاقس .من أهم
اإلنجازات يف هذه الفرتة نذكر س َّدي ّ
ملق ( 267مليون مرت مك ّعب) وبني مطري ( 60مليون مرت مك ّعب) اللذين ُأنشئا
يف عام  ،1954وأنبوب جلب مياه من سبيطلة يف الوسط الغريب نحو صفاقس عىل طول  165كلم ( 300ل /ثانية).
لكن ال بد من اإلشارة إىل أن إنشاء هذه السدود خالل الفرتة االستعامرية مل يكن ُيدرج ضمن سياسة متكاملة تهدف
إىل تعبئة املوارد املائية السطحية إلقليم الشامل الذي ميثل خ ّزان البالد ،لتحويلها إىل املناطق الساحلية .كام مل ُيدرج
ومجردة السفىل والواحات) ضمن أولويات
توسيع املساحات املروية (خارج مناطقها التقليدية يف الوطن القبيل ْ
االستعامر الزراعي .لكن ،يف املقابل ،نستطيع القول إنّ بناء السدود الكربى خالل الحقبة االستعامرية يف البالد
التونسية أرىس قواعد سياسة ترمي إىل تحكم الدولة (عرب هياكلها الفنية واإلدارية املركزية واإلقليمية) يف إدارة املوارد
التوجه "سياسة السدود"( ،((1نجده أيضً ا يف املغرب األقىص.
املائية عىل حساب الفاعلني املحليني .وقد ُس ّمي هذا ّ
(((1
ُ
ثم سيتواصل إنشاء السدود بعد االستقالل ( .)1956وحتى بداية سبعينيات القرن املايض  ،أنجزت ك ّلها يف إقليم
ّ
8 Observatoire Sahara Sahel (OSS), Système aquifère du sahara septentrional: Gestion concertée d'un bassin transfrontalier, Collection
Synthèse 1 (Tunis: 2008), p. 9, accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3x7sCLl
9
Ibid.
 10إحصاءات من تجميع الباحث من تقارير رسمية مختلفة ،ينظر:
;)République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Orientations stratégiques du secteur de l'eau en Tunisie (Tunis: 1999
République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Rapport National du Secteur de L'eau (Tunis: 2017), accessed on 12/8/2021, at:
https://bit.ly/3BOWXBI
 11ينظر:
Jean-Jacques Perennès, L'eau et les hommes au Maghreb: Contribution à une politique de l'eau en méditerranée (Paris: CNRS/
Karthala, 1995).
 12هي سدود بيزيرك ( 6.5 -1959ماليني مرت مك ّعب) ،شيبة ( 7.8 -1963ماليني مرت مك ّعب) ،نبهانة ( 86.5 -1965مليون مرت مك ّعب) ،لخامس (-1966
كساب ( 81.8 -1968مليون مرت مك ّعب) ،بري مشارقة ( 52.9 -1971مليون مرت مك ّعب)،
 8.2ماليني مرت مك ّعب) ،املرصي ( 6.9 -1968ماليني مرت مك ّعب)ّ ،
وبوهرمتة ( 117.5 -1976مليون مرت مك ّعب) ،ينظر :عبد الكريم داود" ،حصيلة تعبئة املوارد املائية وآفاقها يف تونس" ،املجلة التونسية للجغرافيا ،العدد 32
( ،)2001ص .7

15

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

الشامل ،باستثناء س ّد نبهانة املوجود يف إقليم الوسط يف جهة القريوان الذي يقع تحويل جزء من مياهه نحو ساحل
سوسة واملنستري لس ّد الحاجات الحرضية وبغرض الري أيضً ا .وخُ صصت أغلبية السدود بغرض الري محل ًّيا (باستثناء
وكساب اللذين ُأنجزا لتأمني تزويد تونس العاصمة باملاء الصالح للرشب) .إنّ أغلبية السدود املنجزة
س َّدي بوهرمتة ّ
محدودة الحجم ،وذلك ،لتواضع األحواض املائية لألودية التي أقيمت عليها(.((1
لنئ شهدت سبعينيات القرن املايض انطالق سياسة إرادية لتعبئة املوارد املائية يف تونس ،فإنّ الحصيلة بقيت هزيلة.
ففيام يتع ّلق باملياه السطحية ،ارتفع حجم املياه املع َّبأة من  240مليون مرت مك ّعب يف عام  1972إىل  370مليون مرت
مك ّعب يف عام  .1980أ ّما بالنسبة إىل املياه الجوفية ،فانتقل حجم املياه املع َّبأة من  284إىل  700مليون مرت مك ّعب
يف الفرتة نفسها( .((1وتُع َترب هذه الكميات ضعيفة ،نظ ًرا إىل املوارد املائية املعروفة آنذاك يف تونس ،حيث مل متثّل
الكميات املذكورة يف عام ّ 1980إل  34يف املئة من املياه السطحية ،و 65يف املئة من املياه الجوفية.
ومنعرجا
يف هذه الظروف ،مثّلت عرشية الثامنينيات من القرن املايض املرحلة الثانية يف سياسة التحكم يف العرض،
ً
ً
وضوحا مع "املخطط الخامس للتنمية االقتصادية
حاسم ،ألنّ سياسة إدارة املوارد املائية يف تونس أصبحت أش ّد
ً
واالجتامعية ( ،((1(")1981-1977الذي ح ّدد من بني توجهاته دراسة أربعة سدود كربى (هي سدود سيدي سامل،
وسيدي سعد ،وجومني ،وغزالة) ،ومتويلها وإنجازها .ويف هذا املخطط ،أخذت الدولة عىل عاتقها تطبيق ما ورد يف
"األمثلة املديرية للمياه"(.((1
من املفيد الوقوف ً
قليل يف هذا الصدد عند ما ورد يف املثال املديري ملياه الشامل وأقىص الشامل؛ ألنّ تطبيقهام ميثّل
منعرجا ًّ
مهم يف سياسة إدارة املوارد املائية يف تونس .فلقد ح ّددت هذه الوثائق هدف التعبئة القصوى
يف تقديرنا
ً
للمياه السطحية الوافرة نسب ًّيا يف هذا اإلقليم ،وتحويل أكرب جزء منها نحو األقاليم الساحلية ،وبصفة خاصة نحو
تونس العاصمة وساحل بنزرت والوطن القبيل وساحل سوسة وجهة صفاقس .وهي األقاليم التي توجد فيها أكرب
املدن التونسية ،وتحتوي عىل أهم الكثافات السكانية وأهم النشاطات االقتصادية( .((1أ ّما املثال املديري ملياه الوسط،
فبدأ إعداده منذ عام  ،1977وتض ّمن خطة متكاملة للتحكم يف فيضانات أهم األودية باإلقليم وهام واديا زرود ومرق
13

املرجع نفسه.

14 Hassaïnya, p. 70.
 15جرى البدء يف رسم مالمح اسرتاتيجية املياه يف تونس مع وثيقة "املدن والتنمية" التي أنجزها يف عام  1973مجموعة باحثني (مجموعة الثامنية) ومكتب
دراسات ،لفائدة وزارة التجهيز واإلسكان آنذاك ،والتي ميكن اعتبارها أول وثيقة للتخطيط الرتايب واإلقليمي يف تونس ،خَ ُلصت الدراسة إىل بيان أهمية إقليم
الشامل بوصفه خ ّزانًا مائ ًيا ،ومحدودية املوارد املائية يف املناطق الساحلية بوصفها عائ ًقا للتنمية ورضورة تحويل املياه نحوها ،ورضورة استغالل مياه موائد
الجنوب .وأوصت الدولة بتطبيق سياسة هادفة إىل تعبئة املياه وتنظيم استعامالتها .ينظر:
Villes et développement: Armature urbaine tunisienne (Tunis: République Tunisienne, Ministère de l'Economie Nationale, Direction de
l'Aménagement du Territoire, Groupe Huit et CERES, 1973).
 16هي أربعة أمثلة :املثال املديري ملياه الشامل  -أقىص الشامل  -الوسط والجنوب .وردت يف شكل دراسات عميقة ومتكاملة احتوت عىل التشخيص
والحلول التقنية لسياسات إدارة املوارد املائية بحسب األقاليمُ .أنجزت بالفرنسية تحت عنوان  ،Plans Directeurs des Eauxينظر :داود ،ص .17
 17تض ّمن هذا املثال إنجاز أربعة سدود وأربع قنوات تحويل كربى ،وذلك عىل مرحلتني :متثّلت األوىل (انتهت يف عام  )1985ببناء سدّين (سيدي سامل
أكرب السدود التونسية 580 ،مليون مرت مك ّعب ،وس ّد جومني  118مليون مرت مك ّعب)َ ،
وقنات تحويل (قناة مجردة  -الوطن القبيل وقناة جومني  -مجردة).
انطلق اإلنجاز خالل املخطط الخامس للتنمية ( .)1981-1977وتواصل خالل املخطط السادس ( .)1986-1982أ ّما الثانية ،فتمثّلت أيضً ا ببناء سدّين :س ّد
سجنان ( 134مليون مرت مك ّعب ،وس ّد سيدي ال ّرباق  286مليون مرت مك ّعب) ،وقناتني للتحويل (قناة سجنان  -جومني وقناة سيدي ال ّرباق  -سجنان) .تواصلت
األشغال مع املخطط السابع للتنمية ( .)1991-1987وانتهت أشغال س ّد سيدي ال ّرباق يف عام  .1999املرجع نفسه ،ص .19
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الليل؛ لحامية مدينة القريوان وسهلها ،وذلك بإنجاز س ّد سيدي سعد عىل وادي زرود يف عام  133( 1981مليون مرت
مك ّعب) وس ّد الهوارب عىل وادي مرق الليل يف عام  77( 1989مليون مرت مك ّعب) ،إضافة إىل اسرتاتيجية متكاملة
إلدارة املوائد السطحية والعميقة ،تتض ّمن تغذية املوائد السطحية بتقنية الفيضان ّ
املنظم ،باستعامل مياه الس َّد ْين،
وتحويل جزء من مياه املوائد العميقة نحو ساحل سوسة (موائد سِ يسِ ب  -ال َع َلم) وصفاقس (موائد جِ لمة  -أوالد
يهم املثال املديري ملياه الجنوب ً
إقليم صحراو ًّيا يف جزئه الغريب ،وجا ًّفا يف جزئه الرشقي الساحيل.
عسكر) .أخ ًرياّ ،
وتض ّمن اسرتاتيجية الستغالل املائدة الساحلية لسهل جفارة وتحويل جزء من مياهها نحو املدن الساحلية يف اإلقليم
َ
مائدت الجنوب الغريب إلحياء الواحات القدمية يف الجريد ونفزاوة ،وإحداث واحات
وكذلك جزيرة جربة ،واستغالل
جديدة ،بعضها متاخم للحدود الجزائرية  -التونسية (الخريطة .)2
الخريطة ()2
السدود ومنظومة تحويل املياه يف البالد التونسية

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل.Hénia, pp. 92, 98 :
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ي ّتضح إ ًذا ما لهذه العرشية من أهمية يف رسم سياسة إدارة املوارد املائية يف تونس؛ حيث أصبحت مياه الشامل
تُدار بصفة ُم َمركزة ،يف شكل منظومة مرتابطة من السدود والقنوات (بعد أن كانت السدود األوىل إنجازات نقطية
ً
ومنعزل بعضُ ها عن بعض) ،تهدف إىل تعبئة قصوى للعرض وتحويل املياه من مناطق إنتاجها إىل مناطق استهالكها،
عنرصا أساس ًّيا يف سياسة الدولة التونسية ،لالستجابة للحاجات املتزايدة من املاء الصالح
وأصبح هذا التحويل
ً
للرشب ومياه الري .فمنذ نهاية مثانينيات القرن العرشين ،حققت تونس تعبئة نسبة  80يف املئة من مواردها املائية،
نجاحا السرتاتيجية التحكم يف العرض .مل تتوقف هذه االسرتاتيجية بعد هذا التاريخ .ومبا
و ُيحسب ذلك يف املطلق ً
أن "سياسة السدود" م ّكنت من إنشاء سدود كربى يف ّ
كل املواقع املالمئة لذلك تقري ًبا (من الناحية الطبوغرافية)،
ستتواصل بعد عام  1990سياسة التحكم يف العرض لتعبئة الكميات القليلة الباقية ،باستعامل ما ُس ّمي "التقنيات
املائية الصغرى" يف إطار "الخطة العرشية لتعبئة املوارد املائية  ،"2000-1990وهي املرحلة الثالثة التي امتدت حتى
نهاية القرن العرشين.
لنئ كان لـ "سياسة السدود" واألشغال املائية الكربى (مع ما تتط ّلبه من تقنيات ومتويالت وتدخّ ل املقاوالت الكربى)
نتائج إيجابية عىل مستوى التحكم يف املوارد املائية ،فإنّها أ ّدت مؤق ًتا إىل حجب دور املجتمعات الريفية وما متتلكه
من تقنيات مائية تقليدية ،هي عبارة عن عصارة مجهود الحضارات املتعاقبة يف البالد التونسية ،أ ْثرتها بصفة
مستمرة( .((1لذلك ،هدفت هذه الخطة ،إضافة إىل إنشاء بعض السدود الكربى ،إىل إعادة االعتبار إىل املنشآت املائية
الصغرى والتقنيات التقليدية لتعبئة املياه واملحافظة عىل الرتبة يف الوقت نفسه .كانت هذه االسرتاتيجية ترمي إىل
تعبئة كمية  1.4مليار مرت مك ّعب إضافية ،بتكلفة  2000مليون دينار تونيس( .((1وتعترب "البحريات الجبلية" و"السدود
الجبلية" أهم عنارص هذه االسرتاتيجية( ،((2وهي سدود صغرية الحجم (احتوت تونس عىل حواىل  100منها قبل
ُنجز يف املناطق الجبلية املنحدرة للتحكم يف مياه السيول املنحدرة من السفوح يف
انطالق الخطة العرشية املذكورة) ،ت َ
لري مساحات صغرية حولها ،أو لرشب
أثر نزول األمطار .وإضافة إىل ما تجمعه من مياه ،تُستعمل يف أغلبية األحيان ّ
املاشية ،ما ينعكس مبارشة عىل مستوى عيش صغار املزارعني ،تساهم هذه املنشآت يف حامية السفوح والرتبة من
االنجراف ،ومن ثم ،حامية بحريات السدود الكربى من تراكم األوحال(.((2
املجمعة (وهي قليلة) ،لكن من خالل انعكاساتها
عىل هذا األساس ،ال تقاس نجاعة هذه السدود الصغرى بحجم املياه َّ
وخصوصا يف املناطق الجبلية
اإليجابية من الناحية االقتصادية واالجتامعية عىل السكان الريفيني املجاورين لها،
ً
سدا كبريًا ،رسمت الخطّة إنجاز  1000بحرية
النائية يف إقليم الوسط التونيس شبه الجاف .فإضافة إىل برمجة إنجاز ًّ 21
 18هناك يف تونس شواهد تاريخية عدة ملنشآت مائية ،ففي الفرتة الرومانية (القرنان الثالث والرابع بصفة خاصة) ،تعدّدت منشآت تزويد املدن (قنوات)
ومنشآت تخزين املياه ،كام أحكم األغالبة (القرن التاسع) بناء الفسقيات لتجميع املياه وتزويد املدن.
 19قد تبدو هذه التكلفة مرتفعة مقارنة بحجم املياه املعبأة ،ويعود ذلك إىل تعدد املنشآت املائية للتعبئة وصِ غر حجمها وانتشارها يف مواقع عدة (راوح
سعر الدينار التونيس يف عام  1990بني  1.098دوالر و 1.211دوالر).
 20يكمن الفارق بينهام يف حجم املياه املعبأة :حتى  100000مرت مك ّعب تس ّمى بحرية جبلية ،وبني  100000ومليون مرت مك ّعب ،يس ّمى "سدًّا جبل ًّيا".
 21يتعرض العديد من السدود التونسية ملخاطر تراكم األوحال يف بحرياتها؛ ما يق ّلص طاقتها عىل تخزين املياه .فعىل سبيل املثال ،تق ّلصت طاقة تخزين
س ّد ّ
ملق من  267مليون مرت مك ّعب عند إنشائه يف عام  1954إىل  51مليون مرت مك ّعب فقط اليوم ،وس ّد سيدي سعد من  209ماليني مرت مك ّعب ()1981
إىل  133مليون مرت مك ّعب اليوم .ينظر:
Observatoire National de l'Agriculture, Onagri-vigilence, no. 48 (Tunis: Mars-Avril 2018), pp. 5-6, accessed on 12/8/2021, at:
https://bit.ly/3eZAvMy
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جبلية و 203سدود جبلية ،وعدد مهم من املنشآت األخرى( .((2أ ّما حصيلة اإلنجاز يف عام  ،1999ف ُق ِّدرت بـ  70يف
املئة ،أي تعبئة  973مليون مرت مك ّعب إضافية( ،((2وهي يف تقديرنا إيجابية .وجاء يف تقييم وزارة الفالحة واملوارد
توصلت إىل تعبئة شبه كل ّية ملواردها املائية التقليدية ،وستلجأ
املائية ما ييل" :يف نهاية هذه الخطة ،ستكون تونس قد ّ
إىل تعبئة موارد غري تقليدية ،كتحلية املياه أو إعادة استعامل املياه املعالجة ،واعتبار املاء مادة حيوية ويف الوقت
نفسه قيم ًة اقتصادية تخضع لقاعدة املردودية"(.((2
مهام يكن من أمر ،ستتواصل سياسة تعبئة املوارد املائية والتحكم يف العرض بعد ذلك ،من خالل "الخطة العرشية
الثانية لتعبئة املوارد املائية  ،"2011-2002التي أطلقتها وزارة الفالحة واملوارد املائية يف مطلع هذا القرن ،والتي
أكملت إنجاز  195بحرية أو س ًّدا جبل ًّيا ،وبذلك ارتفعت كمية املياه املعبأة بهذا الصنف من املنشآت من  60مليون
مرت مك ّعب يف عام  ،2001إىل  110ماليني مرت مك ّعب يف عام  .((2(2011برمجت الخطة الثانية إنجاز  11س ًّدا كب ًريا(،((2
يك تصل نسبة تعبئة املوارد املائية إىل  90يف املئة .شملت الخطتان األوىل والثانية إقامة منشآت لحامية مصبات
التَب ،االنحدار  ...إلخ) ،ال يسمح املجال هنا
األودية من االنجراف ،وهي منوعة بحسب خصائص األقاليم (املناخُّ ،
للدخول يف تفصيالتها ،لكن نشري ،فحسب ،إىل قدرتها عىل تحسني مردود الفالحة املَ َطرية وتخفيف الضغط عىل
للري ،يف ّ
التغيات املناخية .نشري أخ ًريا إىل أنّ وزارة الفالحة التونسية أع ّدت منذ عام
مصادر املياه املخصصة ّ
ظل ّ
 2017اسرتاتيجية "حامية املياه والرتبة" إىل أفق عام  ،2050اعتمدت مبدأ "الحامية املنتِجة" ،أي إدماج أشغال حامية
املياه والرتبة ضمن مشاريع تنمية ريفية مستدامة يكون السكان املحليون فاعلني أساسيني فيها(.((2
 .3مكانة التمويل العمومي يف تطبيق سياسة إدارة املوارد املائيّة

تطلّبَ خيار "سياسة السدود" تع ّهد الدولة التونسية ،من خالل املالية العمومية أو القروض املحلية واألجنبية ،بتوفري
املوارد املالية الالزمة إلنجاز مختلف مشاريع تعبئة املوارد املائية وتحويلها .ي ّتضح ذلك ً
مثل من خالل ما ترصده
املخططات التنموية التونسية من اعتامدات مالية لفائدة القطاع الزراعي .فلو نظرنا إىل العقود األربعة األخرية من
 22منها ً
مثل  4290منشأة صغرى للتحكم يف فيضان األودية واملساعدة عىل تغذية املوائد الجوفية 610 ،آبار عميقة جديدة 1300 ،برئ ملراقبة مستوى
املوائد 98 ،محطة معالجة مياه مستعملة ،ينظر :داود ،ص .20
 23بوساطة سدود سجنان ( 134 -1994مليون مرت مك ّعب) ،سيدي يعيش ( 88 -1997مليون مرت مك ّعب) ،الرمل 23 -1998( ،مليون مرت مك ّعب) ،بربرة
( 64 -1998مليون مرت مك ّعب) ،وسيدي الرباق ( 286 -1999مليون مرت مك ّعب) ،و 580بحرية أو سدًّا جبل ًيا وأكرث من  1000منشأة لنرش مياه الفيضان وتغذية
املائدة .اهت ّمت االسرتاتيجية أيضً ا بجانب حامية الرتبة من االنجراف ،وذلك بتهيئة مص ّبات األودية باملصاطب عىل مساحة تقارب  890000هكتار ،ينظر:
Republique Tunisienne, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Elaboration de la stratégie de conservation des eaux
et des sols de la Tunisie (Tunis: 2017), accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3A1DwUX
 24ترجمة الباحث ،ينظر:
Republique Tunisienne, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Stratégie du secteur de l'eau en Tunisie à long terme
2030 (Tunis: 1998), p. 3.
25 Republique Tunisienne, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, Elaboration de la stratégie de conservation des
ressources des eaux et des sols de la Tunisie, p. 5.
 26منها ما ُأنجز قبل نهاية الخطة :وهي سدود الحمى ( 12 -2002مليون مرت مك ّعب) ،العبيد ( 9 -2002ماليني مرت مك ّعب) ،الربك ( 16 -2002مليون
مرت مك ّعب) ،الرميل ( 2 -2002مليون مرت مك ّعب) ،سفيسيفة ( 7 -2005ماليني مرت مك ّعب) .ثم يف عام  2012سدود :الزرقة ( 24مليون مرت مك ّعب) ،الزياتني
( 33مليون مرت مك ّعب) ،قمقوم ( 18مليون مرت مك ّعب) .ويف عام  :2013املوىل ( 26مليون مرت مك ّعب) ،ورسات ( 21مليون مرت مك ّعب) ،والحركة ( 30مليون
مرت مك ّعب) ،ثم الكبري ( 64 -2014مليون مرت مك ّعب) ،واملالح ( 41 -2015مليون مرت مك ّعب) ،لتقرتب تعبئة املوارد املائية من نسبة  95يف املئة؛ .Ibid., p. 6
27 Ibid., p. 60.
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القرن املايض ،وهي الفرتة التي شهدت تطبيق سياسة السدود وامتدت حتى نهاية الخطة العرشية األوىل املشار إليها
لتبي لنا القسط املهم الذي انفردت به املياه ،من جملة التمويالت العمومية.
ساب ًقاّ ،
الجدول ()4
مكانة املياه يف التمويالت العمومية بحساب مليون دينار يف تونس ()2001-1962
املخططات

التمويالت يف
القطاع
الزراعي

التمويالت يف األشغال الكربى من جملة
التمويالت يف
التمويالت يف املياه (سدود كربى ،قنوات
يف املئة
يف املئة
املياه
تحويل ،تجهيز مساحات مروية عمومية،
إنشاء ،تجهيز وصيانة)

العرشية األوىل
()1971-1962

277

80

29

غ-م

املخطط الرابع
()1976-1973

204.7

48.4

23.6

34.9

72.1

املخطط الخامس
()1981-1977

584

253.8

43.4

219.4

86.4

املخطط السادس
()1986-1982

1380.1

594.6

43.1

540.6

91

املخطط السابع
()1991-1987

2000

720

36

487

67

املخطط الثامن
()1996-1992

2976

981.4

33

812

82

املخطط التاسع
()2001-1997

4730

1771

37.4

1567

88

مالحظة :غ-م :معلومات غري متوافرة.
املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل وثائق مخططات التنمية االقتصادية واالجتامعية التونسية
(وثيقة "اآلفاق العرشية" واملخططات من الرابع إىل التاسع).

يربز الجدول (ً )4
أول االرتفاع املتواصل للتمويالت العمومية املرصودة للقطاع الزراعي بصفة عامة ،وللمياه بصفة
خاصة .فعىل سبيل املثال ،رصدت الدولة يف املخطط الرابع (ً )1976-1973
متويل بـ  204.7ماليني دينار 48.4 ،منها
مخصصة للمياه ،و 72.1يف املئة من هذه األخرية مخصصة لألشغال املائية الكربى ،مثل السدود الكربى وقنوات
التحويل بني األقاليم .مقارنة مبا سبق ،تضاعفت التمويالت املخصصة للقطاع الزراعي حواىل  20مرة مع املخطط
التاسع ( ،)2001-1997واملخصصة لألشغال املائية الكربى بحواىل  46مرة .نالحظ ثان ًيا أن نسبة التمويالت املخصصة

لألشغال املائية الكربى من جملة التمويالت املرصودة للمياه فاقت  90يف املئة ،خالل املخطط السادس (،)1986-1982
وهي فرتة انطالق تطبيق األمثلة املديرية للمياه املشار إليها ساب ًقا .ستتواصل أهمية االستثامرات املرصودة للمياه

20

 تاسارد
فاصنإلا ىلإ ضرعلا ةرادإ نم :ةيسنوتلا دالبلا يفةيئاملا دراوملا ةرادإ تاسايس نم ةنس نوسمخ

بعد الفرتة املشار إليها يف الجدول ()4؛ إذ بلغت  41يف املئة خالل املخطط العارش للتنمية ( )2006-2002و 34يف
املئة خالل املخطط الحادي عرش (.)2011-2007

ثان ًيا :التح ّديات الحالية واملرتقبة وسياسة إدارة الطلب عىل املوارد
املائية بتونس
وتوسع مساحاتها يف األقاليم الجافة
 .1ارتباط الفالحة املروية باملياه الجوفية
ّ
أو شبه الجافة

إنّ من أهم انعكاسات سياسات تعبئة املوارد املائية توسع املساحات الزراعية املروية خالل العقود الخمسة األخرية.
ف ُب َع ْيد االستقالل ( ،)1956مل تكن البالد التونسية ُتع ُّد سوى  65000هكتار مج ّهز وقابل لل ّري 62000 ،منها تابعة
للقطاع الخاص .لكن ،ويف إطار اسرتاتيجية األمن الغذايئ ،ستسلك الدولة التونسية سياسة تكثيف الفالحة بوساطة
للتوجه نحو الفالحة املروية بتسهيالت يف نظام القروض ودعم ا ُملدخالت ،وبصفة
الري ،كام
ستشجع االستثامر الخاص ّ
ّ
توسعت املساحات املروية
خاصة سعر بيع املاء .وإضافة إىل اندماج الفالحة املروية بصفة تد ّرجية يف اقتصاد السوقّ ،
من  156000هكتار يف عام  ،1980إىل  232000هكتار يف عام  ،1990ثم إىل  402000هكتار يف عام  ،2010وتقدر بـ
لتبي
 456000هكتار يف عام  .((2(2018 /2017ولو نظرنا يف توزيع املساحات ،بحسب مصادر املياه واألقاليم اليومّ ،
لنا الضغط الكبري عىل املوارد املائية الجوفية (وأهمها غري متجددة كام أرشنا ساب ًقا) ،يف أقاليم جافة أو صحراوية،
مثل الجنوب التونيس ،أو شبه جافة مثل الوسط ،كام يربزه الجدول (.)5
الجدول ()5
توزيع املساحات القابلة لل ّري بحسب مصادر املياه واألقاليم (بحساب الهكتار) يف عام 2018
اإلقليم

سدود
كربى

سدود
جبلية

ضخ من
آبار
آبار عميقة
األودية
سطحية

مصادر
أخرى
تقليدية

مياه
معالجة

املجموع

الشامل

132970

6850

11620

36650

36340

1010

5620

231060

الوسط

17800

910

290

68780

107440

590

1470

197230

الجنوب

-

-

-

69390

26420

180

100

96090

املجموع

150770

7760

11910

174770

170200

1780

7190

524380

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل وثائق مختلفة من وزارة الفالحة واملوارد املائية ،ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري،
"املساحات القابلة للري باملناطق السقوية العمومية حسب مصدر املياه بالهكتار  ،2019/9/24 ،"2018-2017شوهد يف  ،2021/8/21يفhttps://bit.ly/3fWct5y :
 28يقع التمييز يف تونس بني "املساحة املج ّهزة لل ّري" ،أي املحتوية عىل التجهيزات املعدّة للغرض ،و"املساحة املروية" ،أي املروية ً
فعل يف تلك السنة،
التي تكون غال ًبا دون املساحة املج ّهزة لل ّري ،بقليل ،ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري" ،توزيع املساحات املروية خالل
موسم  ،2018-2017حسب مصدر الري بالهكتار" ،2019/9/24 ،شوهد يف  ،2021/8/12يفhttps://bit.ly/3x1DYAw :

21

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

ي ّتضح من الجدول ( )5أنّ املساحة املج ّهزة والقابلة لل ّري يف تونس فاقت نصف مليون هكتار ( 524380هكتا ًرا) ،تتوزّع
بني مساحات مروية عمومية ( )254000ومساحات مروية خاصة ( ،)270000وفاقت املساحة املروية ً
فعل 456000
ألف هكتار ،كام ذكرنا آن ًفا .كام ي ّتضح أن املساحة القابلة لل ّري بوساطة املوائد الجوفية (آبار سطحية وعميقة) متثّل
 65يف املئة من املساحة الجملية .وإذا أضفنا إىل هذه األرقام أن الفالحة املروية تو ّفر  37يف املئة من اإلنتاج الزراعي،
ّ
وتستغل  8يف املئة فقط من املساحة الصالحة للزراعة ،وتو ّفر  27يف املئة من مواطن الشغل يف القطاع الزراعي،
ضح لنا نجاح الفالحة املروية يف املساهمة يف تحقيق األمن
ومتثّل  20يف املئة من قيمة الصادرات التونسية ،فإنّه ي ّت ُ
للعملة هو االستنزاف املتواصل
الغذايئ والتشغيل والتقليص من عجز امليزان التجاري الخارجي ،لكن الوجه اآلخر ُ
للموارد املائية الجوفية وتدهور خصائصها .لهذه الظاهرة أسباب عدة ،منها التجاء صغار املزارعني إىل استغالل متزايد
(وخصوصا بعد اإلصالح الهيكيل الزراعي يف عام
من املياه للزيادة يف اإلنتاج ،لتغطية نفقاتهم املتزايدة يف املدخالت
ً
 1986وتراجع دور الدولة يف هذا املجال) ،أو لتسديد قروضهم البنكية ،ومنها أيضً ا االستغالل املنجمي للموارد من
ّ
املستغلت الرأساملوية واإلنتاجوية( .((2ويزداد الضغط عىل
كبار املستثمرين أصحاب األصول الحرضية ،أصحاب
املوارد املائية الجوفية ك ّلام تتالت سنوات الجفاف وتراجع مخزون السدود ،كام حدث يف ثالث سنوات متتالية
( ،)2018-2017-2016شمل الجفاف يف الدرجة األوىل إقليم الشامل الذي مل تصِ ْله ّإل  35يف املئة من اإلمدادات
العادية يف عام  ،2015و 42يف املئة يف عام  2016و 54يف املئة يف عام  ،2017ونزلت نسبة تعبئة س ّد سيدي سامل (أكرب
ثم 20
ثم  21يف املئة يف عام ّ ،2017-2016
السدود التونسية) إىل  37يف املئة يف عام  2016-2015من طاقته السنويةّ ،
التغيات املناخية املرتقبة.
يف املئة يف عام  .((3(2018-2017ومن املنتظر أن تتفاقم هذه الظاهرة مع ّ
تحيلنا وضعية املوائد املائية الجوفية يف تونس اليوم (كام يف ّ
جل البلدان املوجودة يف النطاق املناخي الجاف) إىل ظاهرة
"تراجيديا املِ ْلك املشرتَك"( ((3التي أثارها قارت هاردين ،وامل َتمثّلة يف نظره بالتدهور الذي تشهده موارد محدودة عندما
تستغ ّلها مجموعة برشية من دون قيود ،وتحدث الرتاجيديا عندما يلهث ُّ
كل فرد نحو مصلحته الخاصة .إنّ تراجع دور
الدولة بعد اإلصالح الهيكيل الزراعي مل يتب ْعه تدعيم ٍ
كاف لصالح ّيات "الجمعيات املائية" التي بقيت رهينة اإلدارة يف
التسيري والتدخّ ل التقني لصيانة الشبكات ،كام أن ضُ ْعف اإلدارة بعد ثورة عام  2011فسح املجال لرصاع غري متكافئ بني
الفاعلني الكبار والصغار؛ ما فتح الباب أمام االسرتاتيجيات الفردانية .يف هذه الظروف ،تبقى محاوالت التح ّكم يف الطلب،
عرب منع حفر آبار جديدة ،محدودة الفاعلية أمام الضغط االجتامعي ،كذلك األمر بالنسبة إىل الضغط عىل الطلب من
أرباحا.
خالل الزيادة يف تسعرية املياه؛ ألنّ كبار املستهلكني سيواصلون استنزاف املوارد ،ما دام اإلنتاج الزراعي قد و ّفر ً
 .2االقتصاد يف مياه الري ومردودية املياه والتحكم يف الطلب

عنرصا من عنارص سياسة التحكم
وضعت الدولة منذ عام " 1995الربنامج الوطني لالقتصاد يف مياه الري" ،بوصفه
ً
يف الطلب .جاء هذا الربنامج يف ظروف تعاين تقادم شبكات الري يف العديد من املناطق السقوية العمومية ّ
وتدن
 29ترجمتُنا ملصطلح  capitalistiqueو productivisteبالفرنسية Capitalistic ،و Productivisticباإلنكليزية.
30 Hamadi Habaieb, Gestion pluriannuelle des épisodes de crue et de sécheresse dans le nord de la Tunisie par référence aux années 201617-18 (Tunis: République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Bureau de Planification et
des Equilibres Hydrauliques, 2016), pp. 17-18.
31 Garrett Hardin, "The Tragedy of the Communs," Science, vol. 162, no. 3859 (December 1968), pp. 1243-1248.
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وخصوصا الطلب الزراعي.
مردوديتها أحيانًا إىل دون  40يف املئة ،وتزايد الطلب عىل املوارد ،كام أرشنا ساب ًقا،
ً
املسجلة يف االقتصاد يف مياه الري عىل مستوى
تقييم لهذا الربنامج يف عام  ،((3(2016نالحظ النتائج اإليجابية
ويف
ّ
ٍ
خصصتها الدولة ،بأخذها عىل عاتقها ما بني  40و 60يف املئة
املستغ ّلة ،ويرجع ذلك إىل الحوافز املالية املهمة التي ّ
من تكلفة تجهيز املستغ ّلة مبع ّدات االقتصاد يف مياه الري ،حيث وصلت نسبة املساحات املج ّهزة  89يف املئة من
املساحات القابلة لل ّري ،وانتقلت املساحات املج ّهزة مبع ّدات االقتصاد يف مياه الري من  127000هكتار يف عام 1995
إىل  405000هكتار يف عام  .2016ويف إطار تحسني مردود الشبكات ،صدرت قوانني تفرض معاينة حالة الشبكات
بصفة دورية من متخصصني وقع تكوينهم للغرض ،بالنسبة إىل املساحات املروية التي يتجاوز استهالك املياه فيها 5
ماليني مرت مك ّعب /سنة ،واملؤسسات الصحية التي تتجاوز  2000مرت مك ّعب /سنة ،والصناعية التي يتجاوز استهالكها
 5000مرت مك ّعب /سنة.
ب ّينت دراسة أنجزتها وزارة الفالحة أنّ هذا الربنامج م ّكن من مضاعفة مردودية الري مرتني بالنسبة إىل األعالف
والخرضوات واألشجار املثمرة املروية( .((3وبالتوازي مع ذلك ،شهدت الفالحة املروية خالل هذه الفرتة تح ّوالت
بتوجهها أكرث فأكرث نحو الزراعات ذات القيمة املضافة املرتفعة (غالل غري فصلية ،خُ َض
عميقة يف أنظمة اإلنتاج ّ
ري باملياه الحا ّرة  ...إلخ) .كام تزايدت مكانة القطاع الخاص يف مختلف حلقات
وفواكه تحت البيوت املك ّيفةّ ،
السالسل الغذائية  -الزراعية( ((3لالستجابة لحاجات الفالحة املروية من مع ّدات االقتصاد يف املاء أو املدخالت أو
الدراسات ،أو باالستثامر يف الري واالستفادة من االمتيازات التي منحتها الدولة .وال ب ّد لنا من اإلشارة هنا إىل ما نراه
عدم ترابط منطقي ،أو عدم تناسق يف السياسات العمومية فيام يتعلق باملياه ،بني سياسة التشجيع عىل االقتصاد
يف املياه ،التي انطلقت منذ عام  ،1995وامليض ُقد ًما ،يف الوقت نفسه ،كام ب ّينا ساب ًقا ،يف سياسة تهدف إىل مزيد
من التحكم يف العرض وتوفريه لالستجابة للطلب املتزايد ،والناتج من التوسع املتزايد للمساحات املروية والحوافز
العديدة املمنوحة للقطاع الخاص وكبار املستثمرين عىل االستثامر يف الفالحة املروية.
تستوجب مسألة مردودية املاء ،التي أشار إليها تقييم الربنامج الوطني لالقتصاد يف مياه الري يف تونس ،مزي ًدا من
التم ّعن .فبحسب البنك الدويل ،ميكن احتساب هذه املردود ّية مقارنة بالناتج الداخيل الخام ،فهي عندئذ بـ 18.4
دوال ًرا ّ
لكل مرت مك ّعب من املياه العذبة يف عام  ،2015عىل املستوى العاملي( .((3يف تونس ،وبحسب املصدر نفسه،
ينتج مرت مكعب من املياه العذبة  14.5دوال ًرا ،وتوفري  1000دوالر يستوجب  68.4مرتًا مك ّع ًبا من املياه العذبة .لكن،
إذا اعتربنا مساهمة ّ
كل قطاع عىل حِ دة يف الناتج الداخيل الخام واستهالكه للموارد املائية يف تونس( ،((3فسي ّتضح
أن مل ٍرت مكعب من املاء ،اس ُتعمِل يف الصناعة ،إنتاجية تفوق  2.6م ّرة إنتاجية مرت مك ّعب اس ُتعمِل يف السياحة،
" 32الرابحي :سنضع مخطط [كذا] عميل [كذا] لالقتصاد يف املاء يف القطاع الفالحي" ،وزارة الفالحة ،2016/10/25 ،شوهد يف  ،2021/8/12يف:
https://bit.ly/3zKqbAb
33 République Tunisienne, Office International de l'Eau, Ministère de l'agriculture, Evaluation du programme d'économie d'eau en
irrigation (Tunis: 2016), accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3znYCfd
 34السلسلة الغذائية  -الزراعية هي ترجمتُنا ملصطلح  Filière agroalimentaireبالفرنسية ،و Agri-food Chainباإلنكليزية.
 35أصبحت بـ  20.8دوال ًرا يف عام  ،2017ينظر:
The World Bank, Water productivity, total (constant 2010 US$ GDP Per Cubic Meter of Total Freshwater Withdrawal), accessed on
12/8/2021, at: https://bit.ly/2UKD52j
36 Raoudha Gafrej, "L'eau en Tunisie: Découplage entre croissance et surconsommation," Kapitalis, 26/9/2017, accessed on
12/8/2021, at: https://bit.ly/3x5wQ6g
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يخصص
و 281م ّرة يف الزراعة املروية .يف هذه الحالة نفهم كيف أنّ  80يف املئة تقري ًبا من املوارد املائية (وهو ما ّ
للقطاع الزراعي يف تونس) تُستعمل إلنتاج  15يف املئة من الناتج الداخيل الخام .نستنتج مام سبق أنّ االقتصاد
يف مياه الري يجب أن يهدف (إضافة إىل ترشيد االستهالك يف القطاع الزراعي) إىل تحسني مردودية املياه ،مقارنة
بالقطاعات االقتصادية األخرى.
معطى ال محيد عنه يف إدارة الطلب عىل املوارد املائية
 .3التغريات املناخية ُ

أصدرت تونس يف عام " 2019التقرير الثالث يف إطار االتفاق اإلطاري لألمم املتحدة حول التغريات املناخية"( ،((3ميكن
سجلت منحى
أن نقرأ فيه املالحظتني التاليتني عن التغريات املناخية يف تونس :األوىل مفادها أن درجات الحرارة ّ
ويهم االرتفاع املعدالت السنوية والقصوى
ً
واضحا نحو االرتفاع بحواىل  2.1درجة مئوية يف الفرتة ّ ،2018-1978
(((3
والدنيا  .يف املقابل ،ليس هناك منحى واضح الرتفاع معدالت التساقطات خالل الفرتة نفسها ،بل هناك تواتر
أكرب للظواهر املناخية االستثنائية كالجفاف والفيضانات .وتتع ّلق الثانية باإلسقاطات املناخية يف تونس إىل آفاق
عا َمي  2050و ،2100حيث من املتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة يف ّ
كل السيناريوهات املعتمدة :بني 1.4
و 1.8درجة مئوية ،إىل أفق عام  ،2050وبني درجتني وثالث درجات مئوية إىل أفق عام  2100بالنسبة إىل السيناريو
األ ّول ،وبني  2و 2.3درجة مئوية إىل أفق عام  ،2050وبني  4.1و 5.2درجة مئوية إىل أفق عام  2100بالنسبة
إىل السيناريو الثاين(.((3
بالنسبة إىل املعدالت السنوية للتساقطات ،من املتوقع ،بحسب السيناريو األول ،انخفاضها بنسبة تراوح بني  5و 10يف
املئة ،إىل أفق عام  ،2050و 5و 20يف املئة إىل أفق عام  .2100أ ّما السيناريو الثاين ،ف ُيشري إىل انخفاضها بنسبة تراوح
بني  1و 14يف املئة إىل أفق عام  ،2050وبني  18و 27يف املئة إىل أفق عام  .2100وستختلف الوضعية بحسب األقاليم؛
إذ سيسجل َ
إقليم الوسط الغريب والجنوب الصحراوي ارتفا ًعا أكرب لدرجات الحرارة من األقاليم الرشقية الساحلية،
وسيسجل إقليم الشامل الغريب أهم انخفاض ملع ّدالت التساقطات (وهو اليوم كام َذكرنا آن ًفا ،خ ّزان ماء البالد
التونسية) .وللتغريات املناخية املرتقبة يف تونس تأثريات عدة ،مثل تراجع املدخرات املائية ونسبة الرطوبة يف الرتبة؛
ما سيزيد من االلتجاء إىل مياه املوائد الجوفية التي ستشهد ً
تفاقم النخفاض مستواها البيزومرتي وارتفاع ملوحة
مياهها ،بصفة خاصة املوائد الساحلية .وسيحتد التنافس بني مختلف القطاعات املستهلكة للمياه ،الذي ستحسمه
الدولة بالرضورة لفائدة االستهالك الحرضي .كام سيشهد الغطاء النبايت الطبيعي تدهو ًرا ،سيؤدي بدوره إىل احتداد
اض زراعية خصبة ،هذا من دون اعتبار انعكاسات أخرى سلبية ناجمة عن تفاعالت هذه العنارص.
التعرية وفقدان أر ٍ
37 United Nations Framework Convention on Climate Change, Troisième communication nationale de la Tunisie, au titre de la
convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, p. 18, accessed on 21/8/2021, at: https://bit.ly/2ULeydt
 38للتوضيح ،القِيم الدنيا والقصوى املطلقة Minima absolu-Maxima absolu ،بالفرنسية وAbsolute minimum-Absolute maximum
باإلنكليزية هي أدىن وأقىص درجة حرارة ُس ِّجلت خالل فرتة زمنية محددة (يوم أو شهر أو سنة أو عرشية أو قرن) ،وتُعتَمد لدراسة األرقام القياسية لدرجات
ً
استعامل؛ إذ تساعد السالسل اإلحصائية لسنوات عدة ( 30عىل األقل) يف دراسة
الحرارة املسجلة .وتُعتَرب ال ِق َيم الدنيا والقصوى املطلقة الشهرية األكرث
الظواهر االستثنائية والتط ّرفات املناخية وتطورها يف الزمن ،كام تُعت َمد ّ
مؤشًا يف تتبع التغريات املناخية.
ُ 39س ِّمي السيناريو األ ّول  RCP 4.5والثاين  RCP 8.5. RCP= Representative Concentration Pathwayأعدّت بحسب توقعات تطور العوامل
املؤثرة يف التغريات املناخية إىل أفق عام ُ ،2100ينظر.Ibid., p. 21 :
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التغيات املناخية وتفاعالت عنارصها،
لنئ كان املجال يف هذه الدراسة ال يسمح بالدخول يف تفصيالت انعكاسات ّ
فإننا سنقف عند مسألة التأثريات املرتقبة للتغريات املناخية يف املوارد املائية الجوف ّية .لقد ب ّي ّنا يف فقرة سابقة أنّ
استغالل ً
ً
مفرطا أ ّدى إىل استنزاف مدخراتها
أغلبية املوائد املائية الجوف ّية ،السطحية منها والعميقة ،تشهد اليوم
وترسب املياه املالحة نحوها وتدهور خصائصها الكيميائية .وعىل الرغم من ذلك ،يتواصل الضخّ من هذه املوائد
ّ
اليوم أكرث من ّأي وقت مىض ،كام يتواصل حفر اآلبار السطحية من دون ترخيص مسبق ،حتى يف "مناطق الحامية"
أو "مناطق التحجري" ،وبصفة خاصة يف إقليم الوسط الغريب شبه الجاف والجنوب الغريب الصحراوي ،وهي األقاليم
األشد ترض ًرا من االنعكاسات املرتقبة للتغريات املناخية .هذه الوضعية شبيهة إىل ح ّد بعيد مبا وصفه توشار شاه حول
حالة املوائد الجوفية يف جنوب آسيا( ،((4التي تتع ّرض لالستغالل املفرط من مزارعني فقراء التجؤوا إىل الري لتحسني
وضعهم االجتامعي ،لكن أيضً ا من كبار املزارعني ،مع تفاوت كبري يف اإلمكانات بينهام؛ ما خ ّلف نو ًعا من الفوىض.
وتتجسد الفوىض التي أشار إليها شاه يف عنوان كتابه السيطرة عىل الفوىض( ((4من خالل التسابق والتنافس ،من دون
ّ
قيود الستغالل املوارد الجوفية ،انتهى إىل فائدة كبار املزارعني عىل حساب صغارهم ،واستنزاف املوارد املائية وإنهاك
الرتبة ومت ّلحِ ها ،انعكست نتائج ذلك ،يف الدرجة األوىل ،عىل صغار املزارعني يف غياب الدور الرقايب والتعدييل للدولة أو
تبي أيضً ا أنّ الحلول
ضُ عفِه .وتذ ّكرنا هذه الوضعية بـ "تراجيديا املِ ْلك ا ُملشرتَك" التي أرشنا إليها يف فقرة سابقة ،لك ّنها ّ
الفردية (حتى ولو كانت عقالنية واملتمثّلة بالتسابق املشار إليه) ،إلدارة موارد مشرتكة ،كاملوارد املائية ،تؤدي إىل
انعكاسات بيئية كبرية ميكن أن تأخذ صبغة الكارثة .وعىل عكس ما ذهبت إليه نظرية "تراجيديا املِ ْلك ا ُملشرتَك" ،ترى
إيلينور أوسرتوم( ((4أنّه ال ميكن الدولة وال القطاع الخاص (أو قانون السوق) إيجاد الحلول لإلشكاليات الناجمة عن
االستغالل املفرط للموارد الطبيعية بصفة عامة واملوارد املائية بصفة خاصة ،بل إنّ املوارد ا ُملشرتَكة ميكن أن تديرها
الجمعيات املدنية املتط ّوعة ،التي تضع قواعد االستخدام املستدام ،بطريقة أنجع من الدور الزجري للدولة(.((4
استغالل ً
ً
مفرطا
ينطبق ما سبق ،متا ًما ،عىل وضعية املوائد الجوفية يف الوسط الغريب والجنوب التونيس ،التي شهدت
كام ب ّينا .ولنئ أ ّدت سياسة الدولة يف إدارة املوائد املائية يف هذه األقاليم إىل نجاحات عىل املستوى اإلداري والتقني،
تربز ً
توسع املساحات املروية يف أقاليم جافة ،أو صحراوية( ،((4فإنّها مل تستطع َك ْبح تسابق صغار
مثل من خالل ّ
كل بحسب وسائله ،نحو حفر اآلبار واالستثامر يف الفالحة املروية ،وبصفة خاصة يف َ
املزارعني وكبار املستثمرينّ ،
سهل
القريوان وسيدي بوزيد يف الوسط الغريب وجهة نفزاوة يف الجنوب الغريب .واملالحظ أنّ اإلدارة الرسمية للمياه تن َعت
40 Tushaar Shah, Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia (Washington: Resources for the Future; Colombo:
International Water Management Institute, 2009), pp. 2, 187.
" 41السيطرة عىل الفوىض" هي ترجمتُنا لعنوان الكتاب  Taming the Anarchyاملشار إليه ً
كامل يف الهامش السابق.
وس ُبل إدارة املِ ْلك املشرتك واملِ ْلك العمومي واملوارد الطبيعية ذات املِ ْلكية املشرتكة.
 42اهت ّمت أشغالها بنظريات العمل الجامعي واملشرتك ُ
 43ينظر:
Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Actions (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
 44يع ّد الوسط الغريب  158930هكتا ًرا مرو ًّيا 78 ،يف املئة منها مساحات خاصة ،يقع ر ّيها بوساطة  17848برئًا سطحية و 3753برئًا عميقة؛ ويع ّد الجنوب
الغريب  87179هكتا ًرا 70 ،يف املئة منها خاصة ،يقع ر ّيها بوساطة  11589برئًا سطحية و 10489برئًا عميقة .إحصاءات عام  .2019اإلحصاءات من تجميع
الباحث ملواقع محافظات سيدي بوزيد والقرصين والقريوان ،مجال تدخّ ل ديوان التنمية للوسط الغريب ،ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة االقتصاد واملالية
ودعم االستثامر ،ديوان تنمية الوسط الغريب" ،والية القرصين يف أرقام" ،2019 ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3kzy9Gm :؛ ومحافظات توزر
وقفصة وقبيل مجال تدخّ ل ديوان تنمية الجنوب ،ينظر :موقع ديوان تنمية الجنوب ،2019 ،شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://bit.ly/3jPuWC8 :
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هذه اآلبار بـ "العشوائية" (أي ُأنجِ زت من دون ترخيص) ،لكن تعمل يف الوقت نفسه ،بحسب الضغط االجتامعي،
عىل تسوية وضعية بعض منها .ويف تقديرنا ،لن تتم ّكن اإلجراءات الزجرية من "السيطرة عىل الفوىض" ،بل نعتقد
أن من الرضوري مزي ًدا من تفعيل دور املجتمعات املحلية يف إدارة املوارد املائية ،هذا الدور الذي تق ّلص إىل ح ّد
االضمحالل أحيانًا حينام أخذت الدولة عىل عاتقها وتحت سيطرتهاّ ،
كل ما يتع ّلق بتعبئة املوارد املائية وإدارتها(.((4

ثالثًا :بدائل لحكامة جديدة للموارد املائية يف تونس
 .1املوارد املائية والتنمية :بناء عالقة جديدة

اقرتنت التنمية االقتصادية واالجتامعية التي عرفتها البرشية منذ قرنني (عىل األقل منذ الثورة الصناعية األوىل)
باستهالك متزايد للموارد الطبيعية مبختلف أصنافها .وعىل الرغم من االنعكاسات اإليجابية عىل مستوى العيش
والرفاهية ،فإن ذلك أدى يف أغلب األحيان إىل انعكاسات بيئية سلبية ،من دون اعتبار الفوارق الواسعة يف مستويات
(((4
التنمية واستهالك املوارد بني البلدان عىل الصعيد العاملي .وجرى تشبيه هذه االنعكاسات بـ "ال َبصمة اإليكولوجية"
التي ميكن تعريفها باملساحة من األرض ا ُملنتِجة ،والالزمة إلنتاج ما تحتاج إليه مجموعة برشية يف مكان ما يف
معي ،لالستجابة ّ
لكل طلباتها يف االستهالك ومعالجة النفايات .ولقد ب ّينت دراسات
العامل ،وذات مستوى عيش ّ
عدة أنّ البصمة اإليكولوجية الناجمة عن استغالل املوارد الطبيعية تتجاوز إمكانات الكرة األرض ّية( .((4وإذا اعتربنا
وخصوصا منها املفتقِرة إىل موارد طاقية ،واملوجودة يف
مكانة املوارد املائ ّية يف السياسات التنموية يف عديد البلدان،
ً
النطاق املناخي الجاف ،نفهم أبعاد مفهوم "ال َبصمة املائية" التي ميكن تعريفها بالحجم االفرتايض من املياه العذبة،
ثم ميكن اعتبار هذا املفهوم أحد مك ّونات البصمة اإليكولوجية .و ُيعترب أرجني
الالزم إلنتاج سلعة أو خدمة ما ،ومن ّ
هوكسرتا ،من جامعة تونتي  Twenteيف هولندا( ،((4أ ّول من تح ّدث عن هذا املفهوم ،باعتباره يساهم يف فهم البصمة
اإليكولوجية ودراستها من زاوية أثر النشاطات البرشية يف موارد املياه العذبة كم ًّيا ونوع ًّيا .وط ّور هذا الباحث
يتم استهالكه يف ّ
منهجية الحتساب البصمة املائية يف النشاط الزراعي ّ
كل
ككل ،أو يف ّأي نشاط فرعي ،بحسب ما ّ
مرحلة من مراحل اإلنتاج( ،((4وم ّيز هنا بني "املياه الزرقاء" وهي املياه السطحية والجوفية ،و"املياه الخرضاء" وهي
ُ 45وجِ دت يف تونس منذ الفرتة االستعامرية "الجمعيات ذات املصلحة املشرتكة" ،اهتمت بتسيري بعض مصادر املياه ،كالعيون يف الجنوب ،وبعض
املساحات املروية العمومية ،ثم بعد عام  1987سترتك مكانها لـ "مجامع التنمية الفالحية" ،وبلغ عددها  1355يف عام ( 2018حواىل  200يف عام ،)1995
تُدير حواىل  220000هكتار من املساحات السقوية العمومية ،ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري" ،قامئة رشكات اإلحياء
والتنمية الفالحية الناشطة  ،"2019شوهد يف  ،2021/8/12يفhttps://bit.ly/3BXiWXB :
عب عنه وليام ريس منذ عام ُ ،1992ينظر:
 46ترجمتُنا ملصطلح  Ecological Footprintالذي ّ
William E. Rees, "Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves out," Environment and
Urbanization, vol. 4, no. 2 (1992), pp. 121-130.
تط ّور هذا املفهوم أكرث مع نرش أطروحة دكتوراه ،نرشت عىل هيئة كتاب:
Mathis Wackernagel & William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth (Gabriola Island, Canada: New
Society Publishers, 1996).
 47أسس ماتيس فاكرناقل منذ عام  2003شبكة إلكرتونية  Global Footprint Networkتنرش دراسات دورية حول البصمة اإليكولوجية بحسب البلدان.
48 Arjen Hoekstra, The Water Footprint of Modern Consumer Society, 2nd ed. (Oxon/ New York: Routledge, 2020).
 49ميكن االطالع عىل هذه املنهجية وعديد الدراسات التطبيقية عىل شبكة .Water Footprint Network
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تترسب يف الرتبة وتساهم يف رطوبتها ويتبخّ ر جزء منها ،و"املياه الرمادية" أو املياه املستعملة.
مياه األمطار التي ّ
وق ّدرت "شبكة البصمة املائية"  Water Footprint Networkالبصمة املائية يف تونس بحواىل  2217مرتًا مك ّع ًبا/

سنة /ساكن (أي  21مليار مرت مك ّعب /سنة) ،وهي أعىل من املع ّدل العاملي بنسبة  60يف املئة ،وهو ما يعادل خمسة

أضعاف املوارد املائية التونسية( ،((5تستورد تونس منها  8.3مليارات مرت مك ّعب /سنة يف شكل حبوب وأعالف وزيوت
نباتية وسكر ،وتص ّدر  2.5مليار مرت مك ّعب /سنة (زيت زيتون ،قوارص ،متور ،باكورات  ...إلخ)(.((5
ي ّربر ما تق ّدم ،يف نظرنا ،أن تأخذ سياسة التحكم يف الطلب عىل املوارد املائية يف تونس يف الحسبان رضورة التحكم يف
يتم ذلك التحكم بوسائل عدة ،نذكر منها ً
أول رضورة الفصل بني التنمية بصفة
البصمة املائية للتقليص منها .وميكن أن ّ
عامة وحتمية االستغالل املتزايد للموارد املائية( .((5ويف هذا الصدد ،ال ب ّد من القطع مع اسرتاتيجيات التنمية اإلقليمية
القامئة عىل استغالل املوارد املائية للري ،فحسب ،كام هو األمر يف الجنوب الغريب التونيس ذي املناخ الصحراوي ،أو
الوسط الغريب ذي املناخ شبه الجاف ،والعمل عىل تجسيم مرشوع ترايب يف هذه األقاليم ،يستند إىل مقومات عدة
للتنمية ،منها املاء والسياحة الصحراوية والثقافية والصناعات التقليدية وغريها ،يكون للفاعل ّ
املحل دور مهم فيها(.((5
ويستند أيضً ا إىل تثمني أفضل ملنتجات الفالحة املروية عىل عني املكان من خالل الصناعات الفالحية  -الغذائية؛
ما مي ّكن من تحسني دخْ ل الفالحني من دون االلتجاء إىل مزيد من توسيع املساحات املروية ومزيد من استهالك املياه.
ونذكر ثان ًيا رضورة تثمني "املياه الخرضاء" بوساطة املنشآت الصغرى للتحكم يف سيالن مياه األمطار وتخزينها يف املوائد

التب؛ ما يؤ ّدي
وتحسني الغطاء النبايت الطبيعي يف املراعي .تساهم هذه املنشآت أيضً ا يف زيادة حصيلة الرطوبة يف ُّ
وخصوصا
إىل تحسني مردود الفالحة املَ َطرية ،ومن ثم خفض التبعية للمياه االفرتاضية الناجمة عن توريد الحبوب،
ً

أنّ زراعة الحبوب املطرية يف تونس متسح  1.4مليون هكتار ،واملروية  100000فقط( .((5ويؤ ّدي تثمني املياه الخرضاء
أيضً ا إىل مردود أفضل لعديد الغراسات املطرية ،وبصفة خاصة الزياتني( .((5ونذكر ثال ًثا وأخ ًريا رضورة التوعية البيئية
بأهمية املحافظة عىل املياه ،والتأقلم من جديد مع ندرتها يف طريقة العيش ،ويف التعامل مع املاء.
50 Mesfin M. Mekonnen & Arjen Y. Hoekstra, "National Water Footprint Accounts: The Green, Blue and Grey Water Footprint of
Production and Consumption, vol. 1: Main Report," Research Report Series, no. 50, Value of Water, UNESCO- Institute for Water (May
2011), accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3iUVHEM
 51تتوافر تفصيالت عن امليزان التجاري الغذايئ التونيس يف موقع "املرصد التونيس للفالحة" ،ينظر:
République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, La balance commerciale alimentaire
année 2020, observatoire national de l'agriculture (Tunis: 2021), pp. 2-3, accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/3l6UmgG
يعب عنه املتخصصون يف السياسات االقتصادية بـ  Découplageبالفرنسية و Decouplingباإلنكليزية.
 52نعني بالفصل هنا ما ّ
 53ذكرنا الجنوب الغريب عىل سبيل املثال ،لكن األمر ينطبق عىل ّ
كل أقاليم البالد التونسية.
 54بلغ إنتاج الحبوب يف تونس ،بحسب موقع وزارة الفالحة 21.3 ،مليون قنطار يف عام  ،2019-2018ويتم ّيز اإلنتاج بشدّة التغاير السنوي ( 10.8ماليني
اللي ،و 70يف املئة من الشعري ،و 33يف املئة من
قنطار يف عام  29 – 2010مليون قنطار يف عام  .)2003تستورد تونس  85يف املئة من حاجاتها من القمح ّ
الص ْلب ،وهو ما ميثّل من  40إىل  50يف املئة من قيمة الواردات الغذائية يف تونس .ينظر:
القمح ُّ
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Analyse de la filière céréalière en Tunisie et identification des
principaux points de dysfonctionnement à l'origine des pertes (Rome), accessed on 12/8/2021, at: https://bit.ly/2VGi0pH
وتع ّد  80مليون شجرة ،تنتج تونس  6يف املئة من اإلنتاج العاملي ،وتؤ ّمن 20
 55متسح غراسات الزياتني يف تونس  1.8مليون هكتار ( 95يف املئة منها مطرية) ُ
يف املئة من صادرات العامل من زيت الزيتون ،ينظر."La filière huile d'olive en chiffres," onagri, accessed on 16/9/2021, at: https://bit.ly/3BfUXl8 :
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 .2مصادر املياه غري التقليدية :اإلمكانات والحدود

التجأت تونس بصفة مبكرة نسب ًّيا إىل مصادر املياه غري التقليدية ،لكن بصفة محدودة كم ًّيا ومكان ًّيا ،وذلك حينام التجأت
الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه( ((5إىل تحلية املياه املالحة لتزويد جزر قرقنة (ّ )1983ثم مدينة قابس ()1995
وجرجيس ( )1999ثم جزيرة جربة ( ،)2000ومل يتجاوز إنتاج هذه املحطات  77600مرت مك ّعب /يوم ،والقاسم املشرتك
بني هذه املواقع هو افتقارها إىل مصادر مياه عذبة صالحة للرشب .ويف عام  ،2017أصبح عدد املحطات  16محطة،
التوجه الوضعية الخاصة للجزر
ك ّلها يف الجنوب ،بطاقة جملية ال تتجاوز  115000مرت مك ّعب /يوم( .((5ولقد أملت هذا ّ
وعديد املدن الصغرى يف الجنوب الغريب التونيس املفتقِرة إىل مصادر مياه تقليدية ميكن استعاملها للرشب .ولألسباب
نفسها ،ستواصل الرشكة تزويد مدن أخرى يف الجنوب من مياه محطات تحلية حتى أفق عام  ،2025بطاقة إنتاج إضافية
تق ّدر بـ  31000مرت مك ّعب /يوم .ويكمن التح ّدي اليوم يف االستجابة لحاجات مدن كربى يف الجنوب ،مثل صفاقس،
أو يف الساحل الرشقي ،مثل سوسة ،من مياه صالحة للرشب من مصادر غري تقليدية؛ إذ شهدت هذه املدن انقطا ًعا
وخصوصا يف فصل الصيف وأوقات الذروة .لهذه األسباب ،برمجت الرشكة الوطنية
متك ّر ًرا للتز ّود باملياه الصالحة للرشب،
ً
الستغالل وتوزيع املياه إنجاز محطة يف سوسة يف عام  50000( 2021مرت مك ّعب /يومّ ،ثم توسعتها إىل  ،)100000وأخرى
يف صفاقس يف عام  100000( 2023مرت مك ّعب /يوم ثم توسعتها إىل  .((5()200000وقد يكون ،يف تقديرنا ،االلتجاء إىل
الج ُزر أو بعض املدن الصغرى يف الجنوب التونيس ،التي تفتقر إىل مصادر مياه تقليدية صالحة
تحلية املياه م ّرب ًرا لتزويد ُ
لكن التربير يف حاالت أخرى صعب؛ ألنّ اللجوء إىل تحلية املياه
للرشب وبعيدة مبوقعها الجغرايف عن شبكة التحويلّ ،
(ومن ثم الزيادة يف العرض) ال ب ّد من أن يصاحبه ضغط عىل الطلب من خالل تطبيق التعريفة الحقيقية للمياه وتحسني
ويسجل عج ًزا كب ًريا يف ميزانيته الطاقية.
نجاعة الشبكات ،يف بلد مثل تونس ال ميتلك ثروة نفطية
ّ
تُع ّد تعريفة مياه الرشب يف نظرنا من أهم وسائل الضغط عىل الطلب املتزايد عىل املاء الصالح للرشب ،حيث تجاوز
عدد املشرتكني يف الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه  2.9مليون مشرتك ،بعد أن كان  1.7مليون مشرتك يف عام
 ،2002وبلغ حجم املياه املوزّعة يف شبكة املياه الصالحة للرشب  647مليون مرت مك ّعب يف عام  349( 2019مليون
مرت مك ّعب يف عام  .((5()2002وتخضع تعريفة مياه الرشب يف تونس لقرار سيايس ،يف حني تخضع تعريفة مياه الري
لوزارة الفالحة ،ويف كلتا الحالتني ال ترتبط بتكلفتها الحقيقية ومعايري النجاعة االقتصادية ،بقدر ما ترتبط بالضغوط
االجتامعية .وتتح ّمل الدولة الجزء األكرب من تكلفة التعبئة والنقل وشبكات التوزيع والصيانة والطاقة الالزمة ّ
لكل
موحدة يف
هذه املراحل .ولنئ اختلفت تعريفة مياه الري بحسب األقاليم ومصدر املياه ،فإنّ تعريفة مياه الرشب ّ
كامل البالد ،وال تختلف ّإل يف مستويات االستهالك ،حيث يساهم كبار املستهلكني يف تح ّمل جزء من عبء صغار
ُ 56أ ّسست يف عام  ،1968مه ّمتها "تجميع املياه الجوفية والسطحية ومعالجة املياه يك تصبح صالحة للرشب ،باإلضافة إىل جلب املياه من موقع املعالجة
إىل خزانات التوزيع ،وتوزيع املياه عىل املشرتكني وما يتبعها من أشغال الصيانة والتجهيز والترصف التجاري" .للمزيد ،ينظر :الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع
املياه" ،الصبغة القانونية واملهام" ،شوهد يف  ،2021/8/12يفhttps://bit.ly/373jCw7 :
 57قبل عام ّ :2000
محطات قرقنة ( 3600ل /يوم) ،قابس ( ،)34000جرجيس ( ،)15000جربة ( .)20000بعد عام  :2000توسعة محطة جربة (،)5000
بن قردان ( ،)1800مارث ( ،)5000مطامطة ( ،)5000دوز (ّ ،)4000
قبل ( ،)6000سوق األحد ( ،)4000بلخري ( ،)1600توزر ( ،)6000بني خداش (،)800
حزوة ( ،)800ونفطة ( .)4000ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة الشؤون املحلية والبيئة ،التقرير الوطني حول وضعية البيئة والتنمية املستدامة (تونس:
 ،)2017ص  ،60-59شوهد يف  ،2021/9/20يفhttps://bit.ly/3zw5wPS :
 58املرجع نفسه ،ص .60
59 République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture et des Ressources en Eaux, Stratégie du secteur de l'eau (Tunis: 2017), p. 74.
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املستهلكني من خالل التعريفة التصاعدية( .((6وألسباب سياسية عدة ،ال يسمح املجال هنا للخوض فيها ،ال يوجد اليوم
يف تونس حوار وطني حول رضورة تعديل التعريفة بحسب التكلفة ،وبطريقة تضمن تواصل إسداء الخدمة ،كام أنّ
أطرا ًفا اجتامعية عدة تعارض رصاح ًة السامح للرشكات الخاصة ،سواء أكانت محل ّية أم أجنبية ،باالستثامر يف خدمة
توزيع املاء الصالح للرشب ،أو جزء منها؛ ألنّ ذلك سيؤدي ً
حتم إىل ارتفاع تسعرية املياه.
متلك تونس تجربة عمرها يقارب خمسة عقود يف مجال معالجة املياه املنزلية املستعملة وإعادة استعاملها ،ميكن
ً
عنرصا من عنارص الضغط عىل الطلب عىل مصادر املياه التقليدية .وميكن تلخيص إيجابيات
تدعيمها
مستقبل بوصفها ً
تخص األوىل الجانب الترشيعي واملؤسسايت ،حيث أنشأت منذ عام  1974مؤسسة عمومية هي
هذه التجربة يف نقطتنيّ :
الديوان الوطني للتطهري( ،((6كام تب ّنت تونس منذ عام  1989معايري إعادة استعامل املياه املط َّهرة يف النشاط الزراعي
املص ّدق عليها من منظمة الصحة العاملية ،التي وقع تدقيقها يف عام  2000ثم يف عام  .2006لقد أصدرت تونس قوانني
صارمة ،وح ّددت قامئة مض ّيقة ملجاالت إعادة االستعامل الزراعي للمياه املعالجة؛ ما د ّعم مقبولية ذلك لدى عموم
الناس .أ ّما النقطة الثانية ،فتتع ّلق بالحصيلة اإليجابية لإلنجازات ،حيث تط ّور عدد محطات معالجة املياه من 49
محطة يف عام  1996إىل  109محطات يف عام  ،2018وحجم املياه املعالجة من  116إىل  274مليون مرت مك ّعب يف املدة
نفسها( .((6يف املقابل ،تبقى إعادة استعامل املياه املط ّهرة يف النشاط الزراعي يف تونس محدودة ،ال تتجاوز  10يف املئة
من الحجم الجميل للمياه املط ّهرة يف عام  25.1( 2018مليون مرت مك ّعب من جملة  ،)274كام ال تزال املساحة املروية
بهذا الصنف من املياه محدودة ج ًّدا (املساحة امله َّيأة 8532 :هكتا ًرا يف عام  )2018وأسعار بيع املياه متدنية ج ًّدا(.((6
 .3اإلنصاف الرتايب :عنرص أسايس لرؤية بديلة واجتامعية إلدارة املوارد املائية
عىل املدى البعيد

ال ميكن ،يف اعتقادنا ،بناء اسرتاتيجية مستقبلية إلدارة املوارد املائية عىل املدى البعيد( ،((6من دون أن تؤخذ يف الحسبان
حصيلة سياسات إدارة املوارد املائية ،وحدث تاريخي مهم أيضً ا هو الثورة التونسية (كانون األول /ديسمرب -2010
ّ
تتول الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بالبالد التونسية بيع مياه الرشب للمرتبطني بالشبكة بالتسعرية نفسها ،مهام كان مصدر املياه وتكلفتها
60
يف ّ
كل األقاليم ،وذلك من منظور التكافل االجتامعي .لكن تختلف التسعرية بصفة تصاعدية ،لتحفيز املستهلكني عىل االقتصاد يف املياه ،فتكاد تكون رمزية،
لعرشين مرتًا مك ّع ًبا يف الثالثية (وهي الكمية التي تعترب أساسية لعائلة محدودة الدخل)؛ إذ هي بـ  200مليم للمرت املك ّعب؛ ثم تصبح بـ ً 665
مليم بالنسبة
إىل كامل استهالك املشرتك ،إذا فاق  20مرتًا مك ّع ًبا َّ
ثم  810مليامت للمرت املك ّعب بالنسبة إىل كامل استهالك املشرتك
وقل ،أو ساوى  40مرتًا مك ّع ًبا يف الثالثيةّ ،
ثم ً 1120
مليم للمرت املك ّعب إذا فاق استهالك املشرتك  70مرتًا مك ّع ًبا َّ
إذا فاق االستهالك  40مرتًا مك ّع ًبا َّ
وقل ،أو ساوى
الثالثية؛
يف
ا
ب
ع
مك
ًا
رت
وقل ،أو ساوى  70م
ّ
ًّ
ثم ً 1290
مليم للمرت املك ّعب بالنسبة إىل كامل استهالك املشرتك إذا فاق 100مرت مك ّعب ّ
وقل ،أو ساوى  150مرتًا مك ّع ًبا يف الثالثية؛
 100مرت مك ّعب يف الثالثية؛ ّ
ثم ً 1620
ثم ً 1430
َّ
مليم بالنسبة إىل
الثالثية؛
يف
ب
ع
مك
مرت
500
ساوى
أو
،
وقل
ا
ب
ع
مك
ًا
رت
م
150
االستهالك
فاق
إذا
املشرتك
استهالك
كامل
مليم بالنسبة إىل
ّ
ّ
ًّ
كامل استهالك املشرتك إذا فاق االستهالك  500مرت مك ّعب يف الثالثية .وحددت تسعرية املاء لالستهالك السياحي بـ ً 1620
مليم للمرت املكعب .تُضاف الرضيبة
عىل القيمة املضافة إىل معلوم االستهالك يف ّ
يتم ضبط التسعرية بقرار من وزير الفالحة واملوارد املائية،
كل الحاالت .مالحظة 1 :دينار تونيس=  1000مليمّ .
وما أوردناه هو آخر تحديد لها ،يف  21أيار /مايو  ،2021ينظر" :قـــــــرار من وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري مؤرخ يف  19ماي  2021يتعلق
بتحديد سعر املاء الصالح للرشب" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2021/5/21 ،43شوهد يف  ،2021/9/19يفhttps://bit.ly/3zJTVg2 :
 61هو املتدخل يف قطاع تطهري املياه املستع َملة واملتدخل الرئيس يف حامية املحيط املايئ ومقاومة مصادر التل ّوث.
62 République Tunisienne, Ministère de l'Agriculture, Stratégie du secteur de l'eau (Tunis: 2017), p. 122.
 63تراوح أسعار بيع املرت املك ّعب من املياه املط ّهرة بني  20وً 60
مليم ،وتتوزّع املساحة امله َّيأة للري ( 8532هكتا ًرا) عىل  32منطقة سقوية منترشة يف
كامل البالد ،توجد أهمها يف إقليم تونس العاصمة :برج الطويل وسكرة 3554 :هكتا ًرا؛ بن عروس 1087 :هكتا ًرا .وتُنتج تونس الكربى (العاصمة وضواحيها)
 41يف املئة من املياه املعالجة للبالد .ينظر.Ibid., p. 99 :
 64وزارة الفالحة واملوارد املائية هي اليوم بصدد إعداد دراسة اسرتاتيجية للموارد املائية إىل أفق عام .2050
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كانون الثاين /يناير  )2011وما صاحبها من مطالب بتحقيق التنمية والعدالة ،ومطلب مزيد املشاركة املواطنية عرب
الجمعيات يف إدارة الشأن العام ،وما جاء به الدستور التونيس يف عام  2014الذي أ ّكد يف الفصل  13أنّ "الرثوات
الطبيعية ملك للشعب التونيس ،متارس الدولة السيادة عليه باسمه" ،ويف الفصل  ،44أنّ "الحق يف املاء مضمون"(.((6
ح ّتمت هذه الحقوق الدستورية الجديدة مراجعة القوانني املعمول بها يف سياسات إدارة املوارد املائية ،وبصفة
تخص سياسة إدارة العرض ،بينام بقي العديد
خاصة ،مج ّلة املياه لعام  ((6(1975التي احتوت يف مجملها عىل قوانني ّ
من فصولها غري مف ّعل ،عىل غرار الفصل  19الذي ُيق ّر إحداث "املجلس الوطني للمياه" ،والفصلني  96و 102املتع ّلقني
بتثمني املياه(.((6
نعتقد أن من املفيد الوقوف عىل محتوى مج ّلة املياه الجديدة ،التي بدأ اإلعداد لها يف الحقيقة منذ عام  ،2009والتي
ص ّدقت الحكومة التونسية عىل نسختها األخرية يف  27متوز /يوليو  ،2019ويف انتظار التصويت عليها من مجلس
نواب الشعب( .((6ويعود تأخري التصويت عىل هذا القانون إىل الجدل الكبري الذي أثاره يف مجلس نواب الشعب،
ويف املجتمع املدين ،نذكر منه هنا ،بصفة خاصة ،نقطتني (لضيق املجال) :األوىل تتعلق بعدم تناسق الفصل  3من
"متاحا" ،أي يف حدود اإلمكانات املتاحة للدولة ،مع الفصل  44من الدستور الذي
املرشوع الذي ّ
ينص عىل جعل املاء ً
ينص رصاحة عىل "ضامن" الحقّ يف املاء .أ ّما الثانية ،فتتع ّلق بإمكان ّ
تخل الدولة عن دورها يف بعض األقاليم ،أو
ّ
يف بعض املدن ،لفائدة رشكات خاصة يف خدمة توزيع املاء الصالح للرشب ،بحسب املرشوع الجديد ،التي اعتربها
عديد األطراف مقاربة ربحية غري منصِ فة للفئات االجتامعية قليلة الدخل .من بني هذه األطراف" ،املرصد التونيس
للمياه"( ((6الذي يطالب بـ "ربط املورد املايئ مبفهوم العدالة االجتامعية لتحقيق التوزيع العادل لهذه الرثوة بني
األفراد والجهات" ،ومجانية ما ّ
سمه "الكمية الحياتية" من املياه ،ورضورة توفري خدمة معالجة املياه املستعملة يف
"العهدة عىل الم ُ َل ّوث" لحامية املوارد املائية .ونرش املرصد عىل موقعه الرسمي عد ًدا من
الوسط الريفي وتطبيق مبدأ ُ
(((7
الدراسات املواطنية حول املياه يف تونس .
من املفيد الوقوف هنا عىل مطلب "العدالة" يف توزيع الرثوة املائية بني األفراد والجهات الذي طالب به املرصد املذكور.
فإذا اعتربنا التباينات الطبيعية يف توزيع املوارد املائية ،مهام كان املقياس الجغرايف املعت َمد لذلك ،لوجدنا أن مفهوم
ُ
املعطيات املناخية والطبوغرافية وظروف السيالن وغريها
"العدالة" هو أقرب إىل الطوباوية من الواقع ،حيث تجعل
توزيع املوارد بالرضورة غري عادل ،ومن ثم ،فإنّ األقرب إىل التحقيق هو "اإلنصاف" .فبالرجوع إىل املعجم النقدي
َ
 65الجمهورية التونسية ،دستور تونس الصادر عام  ،2014شوهد يف  ،2021/8/12يفhttps://bit.ly/3jMVjZo :
" 66قانون عدد  16لسنة  ،1975مؤرخ يف  31مارس 1975يتع ّلق بإصدار مج ّلة املياه" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،1975/4/1 ،22شوهد
يف  ،2021/8/16يفhttps://bit.ly/3udJa4B :
ونرش يف ُكت ّيب :الجمهورية التونسية ،مج ّلة املياه( تونس :املطبعة الرسمية للبالد التونسية.)2008 ،
 67من املفروض أن يبدي املجلس رأيه يف السياسة املائية ،لكنّه مل يحدث ،كذلك الفصول املذكورة التي أق ّرت مبدأ التثمني األقىص الستعامل املوارد املائية
برشوط اقتصادية مقبولة ،وأن تكون إحالة املياه من حوض إىل آخر مسبوقة بدراسة تثبت أنّ ذلك هو أحسن تثمني للمياه.
 68مرشوع قانون أسايس عدد  .2019 /66بدأت مناقشته ضمن لجنة الفالحة واألمن الغذايئ مبجلس نواب الشعب يف .2021/1/20
 69يع ّرف املرصد التونيس للمياه نفسه بأنه "مرشوع جمعيايت يعنى بالنظر يف كل اإلشكاليات والقضايا املتعلقة بحق الولوج إىل املياه يف تونس ،باإلضافة
إىل رصد ومتابعة مدى تطبيق االلتزامات الوطنية والدولية من كافة األطراف املتدخلة يف قطاع املياه" .ينظر "املرصد التونيس للمياه" ،شوهد يف ،2021/9/27
يفhttps://bit.ly/3EVrOyg :
 70ينظر هذه الدراسات ،يف موقع املرصد التونيس للمياه ،شوهد يف  ،2021/9/27يفhttps://bit.ly/3BOACEI :
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للمصطلحات الجغرافية( ،((7نقرأ ما يفيد أن مفهوم اإلنصاف( ((7يعني "اقتسا ًما متساو ًيا أو معت ًربا كعادِل ،وهذا
وربا كان أخالق ًّيا أكرث ،وهو مقابل
املفهوم يف معناه هو أضعف من مفهوم العدالة ،لكنه أكرث قابلية للتطبيق منهّ ،
(((7
ً
وربا بني األماكن"  .ولقد طمحت الدولة
ملفهوم التباين ،ويفيد باإلنكليزية( ((7توزي ًعا
معقول للخريات بني السكانّ ،
التونسية ،من خالل سياسة إرادية إلدارة املوارد املائية منذ ما يزيد عىل خمسة عقود ،إىل تعبئة قصوى للموارد املائية
املتاحة والتحكم يف العرض ،لالستجابة للطلب يف مختلف القطاعات واألقاليم .يف هذا السياق ،ميكن اعتبا ُر تحويل
تسجل فائضً ا يف كمياتها (الشامل الغريب) ،إىل األقاليم التي تشكو عج ًزا فيها (األقاليم الساحلية)،
املياه من األقاليم ،التي ّ
محاول ًة من الدولة لتحقيق نوع من "اإلنصاف املايئ" .لكن ،يف املقابل ،يتط ّلب "اإلنصاف الرتايب" أو "اإلنصاف اإلقليمي"
أن تقوم الدولة بدورها التعدييل ،وذلك بإعادة توظيف جزء من الخريات والعائدات التي و ّفرتها املوارد املائية يف
األقاليم الساحلية ،يف األقاليم الداخلية التي تشكو عج ًزا يف ّ
كل مؤرشات التنمية .وعىل الرغم من أنّ مر ّد هذا العجز ال
يرتبط بتحويل املياه فقط ،بل بسياسات التنمية والتخطيط اإلقليمي يف مجملها منذ عقود ،حيث تع ّددت بعد الثورة
االحتجاجات االجتامعية يف األقاليم الداخلية للمطالبة "برفع املظلمة" ،ال يرت ّدد بعض سكان املناطق الداخلية يف ربط
مشكالت التنمية فيها ّ
وتدن مستوى العيش بتحويل جزء من مواردها املائية نحو األقاليم الساحلية(.((7
مهام يكن من أمر ،ال ب ّد ،يف نظرنا ،من اإلشارة إىل النقاط التي تبدو لنا إيجابية يف مرشوع مج ّلة املياه الجديدة
عنرصا من عنارص السياسة املائية املستقبلية يف تونس .أ ّولها إرساء "مجالس إقليمية
التي ميكن البناء عليها ،بوصفها ً
تكريسا ملبدأ الالمركزية الذي تض ّمنه دستور عام  2014وترشيكها ،إىل جانب املجتمع املدين ومستعميل
للمياه"
ً
املياه يف تص ّور السياسات املائية ،وإحداث "الهيئة الوطنية التعديلية لخدمات املياه"( ،((7وتض ّمن ثان ًيا مجموعة من
اإلجراءات للترصف يف الحاالت القصوى الناجمة عن الجفاف االستثنايئ أو الفيضانات ،وثال ًثا إلزامية نرش املعلومة
املتعلقة باملياه وضامن حق النفاذ إليها ،وتدعيم الجانب الزجري عندما يتعلق األمر باالعتداء عىل امللك العمومي
للمياه وإحداث "الوكالة الوطنية لحامية امللك العمومي للمياه واستغالله".

خامتة
نستخلص من هذه الدراسة أن البالد التونسية ،بحكم موقعها الجغرايف وظروفها املناخية ،تعاين ق ّلة املوارد املائية،
التي تق ّدر بـ  4.8مليارات مرت مك ّعب 2.7 ،منها مياه سطحية ،وبعدم التوازن بني األقاليم التي تتوافر فيها املياه
71 Roger Brunet, Robert Ferras & Hervé Théry, Les mots de la géographie: Dictionnaire critique (Paris: La Documentation Française,
1992), p. 191.
 72استع َم َل هذا املعجم الفرنيس مصطلح  Equitéالتي ترادف  Fairnessباإلنكليزية.
 Welfare 73هو املرادف اإلنكليزي الذي استعمله املعجم الفرنيس املذكور.
74 Brunet, Ferras & Théry.
 75عىل سبيل املثال ،شهدت تونس يف عام  ،2020عىل الرغم من الحجر الصحي واإلجراءات املصاحبة 399 ،تحر ًكا احتجاج ًيا مطال ًبا بالحق يف املاء ،وذلك
بحسب دراسة "التقييم املواطني للامء يف تونس" التي أنجزتها جمعية "نوماد  ،"08ينظر :حسني الرحييل ،التقييم املواطني للامء يف تونس :من أجل الحق يف
املاء ،موقع االتحاد العريب للنقابات ،2021/1/20 ،شوهد يف  ،2021/8/12يفhttps://bit.ly/3tX0bjq :
كام ُأ ّسس يف تونس بعد الثورة املرصد التونيس للمياه ،ويع ّرف نفسه يف موقعه بأنه "مرشوع جمعيايت ُيعنى بالنظر يف كل اإلشكاليات والقضايا املتعلقة بحقّ
ويتجسد دوره يف التأثري يف السياسات واملامرسات يف قطاع املياه" .من بني إنجازاته :منصة إلكرتونية للتوثيق وإعداد الدراسات
الولوج للمياه يف تونس []...
ّ
عىل غرار دراسة :حسني الرحييل" ،املاء والعدالة االجتامعية بالحوض املنجمي" ،فريدريش إيربت ،2018 ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3zApo5e :
 76للتذكري فإنّ قانون عام  1975سادته املركزية املفرطة للقرار ،وتعدّد اإلدارات املركزية املنتمية إىل وزارات مختلفة يف أخذ القرارات.
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(األقاليم الداخلية) واألقاليم األكرث استهال ًكا لها (األقاليم الساحلية الرشقية) ،بحكم تر ّكز أكرب املدن وأهم النشاطات
االقتصادية فيها .تأقلمت الحضارات التي تعاقبت عىل البالد التونسية مع ظاهرة ال ُّندرة ،واستنبطت تقنيات متنوعة
والتَب ،للتح ّكم يف السيالن وتخزين املياه ونقلها لتزويد املدن باملاء الصالح
بحسب األقاليم املناخية والتضاريس ُّ
للرشب أو مامرسة الري ،كام ّ
تدل عىل ذلك شواهد أثر ّية عدة .وخ ُلص البحث أيضً ا إىل تسليط الضوء عىل التجربة
املهمة التي راكمتها تونس خالل العقود الخمسة األخرية يف سياسة إدارة املوارد املائية ،والتي انتقلت من إدارة
وتوصل البحث إىل ثالث نتائج مهمة.
العرض حتى نهاية القرن املايض إىل إدارة الطلب بداية من األلفية الحاليةّ .
األوىل ،أنّ تطبيق سياسة إدارة العرض م ّر بثالث مراحل :امتدت األوىل خالل عرشية سبعينيات القرن املايض ،وكانت
حصيلتها متواضعة لق ّلة الطلب يف تلك الفرتة؛ يف حني شملت املرحلة الثانية عرشية الثامنينيات من القرن املايض،
ّ
ً
املخططات املدير ّية للمياه وإنجاز السدود الكربى
حاسم يف سياسة إدارة العرض ،وذلك بتطبيق
منعرجا
ومثّلت
ً
ومنشآت تحويل املياه من املناطق الداخلية نحو األقاليم الساحلية ،ش ّكلت منظومة مرتابطة للتح ّكم يف املوارد املائية
وتوزيعها ،وم ّكنت هذه السدود من تعبئة شبه كل ّية للموارد املائية يف البالد التونسية ،وكان للتمويل العمومي
مكانة مهمة يف إنجازها؛ وال ّ
تقل املرحلة الثالثة أهمية عن سابقتها ،ألنها تشهد ،بداية من تسعينيات القرن املايض،
اللجوء إىل جملة من التقنيات ،س ّميت الصغرى ،للتحكم يف ما بقي من كميات من مياه السيالن يف األحواض الجبلية
الصغرى وحامية الرتبة من االنجراف.
أ ّما النتيجة الثانية ،فمفادها أن التحكم شبه الكيل يف املوارد املائية املتاحة ،الذي وصلت إليه البالد التونسية مع
مطلع هذه األلفية ،وضع البالد أمام تحديات كربى ،منها االرتفاع املتزايد للطلب الزراعي والحرضي عىل املياه؛ ما
استوجب تطبيق سياسة جديدة للتحكم يف الطلب ،وذلك عرب االقتصاد يف مياه الري وتحسني مردودية املياه وتوجيه
الزراعة نحو النشاطات ذات القيمة املضافة املرتفعة واألخذ يف الحسبان ُمعطى التغريات املناخية وما نتج وسين ُتج
منه من تتايل سنوات الجفاف وحدوث الفيضانات االستثنائية.
تبيَ ،منذ عقد تقري ًبا (أي بعد الثورة التونسية) ،أنّ السياسة املائية الناجعة واملنصفة ال
وأخ ًريا ،تفيد ثالثتها ،أنّه ّ
تكمن يف إدارة العرض والتحكم يف الطلب ومحاولة إيجاد موازنة بينهام فحسب ،بل أيضً ا يف حكامة جديدة تأخذ
أيضً ا يف الحسبان ،زيادة عىل معطيات العرض والطلب ،املتغريات االقتصادية االجتامعية ومطلب اإلنصاف الرتايب
ورضورة املحافظة عىل املوارد املائ ّية من التدهور الناجم عن االستغالل املفرط ،ومن مصادر التلوث .ويستوجب هذا
األمر قطيعة مع السياسات السابقة؛ ألنّ املنظومة املائية وصلت إىل أقىص حدودها.
يف الحصيلة ،أثبتت هذه الدراسة فرضية البحث الرئيسة ،وأ ّكدت وجود "سياسة مائ ّية" يف تونس ،كان أملنا من
وراء هذا البحث املساهمة يف التعريف بأهم جوانبها .احتوت هذه السياسة املائية عىل عنرص أسايس وثابت هو
والتغيات
ندرة املوارد ،وعنارص أخرى متح ّولة بحسب الفرتات ،لك ّنها عديدة وتؤ ّثر بدرجات متفاوتة ،كالطلب
ّ
املناخية وضغوط الوضع االقتصادي املحيل والعاملي واألمن الغذايئ ،وآخرها املطالب االجتامعية التي صاحبت الثورة
التونسية ،والتي تح ّرك مختلف الفاعلني االجتامعيني اليوم .فالسياسة املائية يف تونس ليست وليدة األمس ،بل هي
متواصلة منذ خمسة عقود ،واإلملام بكل مراحلها أسايس يف تقديرنا لبناء اسرتاتيجية إدارة املوارد املائية يف البالد
التونسية إىل أفق عام .2050
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مأزق الدولة املغربية بني املركزية والجهوية
The Moroccan State between Centralization and
Regionalism
 وإعادة إنتاج مأزقها،تسعى هذه الدراسة ملساءلة دور الجهوية املتقدمة يف تعزيز مركزية الدولة املغربية
،املوحد وبنيتها املركزية
 والحفاظ عىل شكلها، بني تطلّعها نحو تحديث محدود آلليات اشتغالها،اإلصالحي
ّ
 يتوازى هذا الوضع مع اإلخفاق يف التحول نحو.ري عمودي للسلطة يف مواجهة الجهات
ٍ من خالل تبنّي تدب
 واستمرار حرص التوظيف العمومي ملوارد الدولة يف يد السلطة،الدميقراطية وبناء تعاقد اجتامعي جديد
 يجري تشغيل هذه االسرتاتيجية عرب مركزة املجال الرتايب والتحكم.املركزية من دون إرشاك حقيقي للجهات
 يف، ويستبعد، باعتامد تقسيم جهوي ُيبنى عىل العوامل الجغرافية واالقتصادية والتنموية،يف موارده
 يف مسعى لتجنّب تشكّ ل، عوامل التجانس الثقايف والتاريخي واألهيل واالقتصادي داخل الجهات،املقابل
ً
 واعتامد المركزية أكرث،املوحد للدولة
مدخل للمطالبة بإعادة النظر يف الشكل
 تكون،هويات جهوية واضحة
َّ
،أيضا عىل ضبط الفضاء العمومي
 تتيح،موضوعية وفاعلية
ً  وتتغذّ ى هذه االسرتاتيجية.توزيعا أفق ًيا للسلطة
ً
 وتسلّط الدراسة الضوء.يف ضوء تنامي االحتجاج الحرضي الذي بات يفرز ديناميات جديدة للتعبئة االجتامعية
 وإعادة تشكيل الدولة املغربية من خالل التحكم يف،عىل تأثري جيوبوليتيك الصحراء يف تبنّي هذه الجهوية
.مقتضيات التمثيل والتعبئة والوساطة يف الصحراء
، الحكم الذايت، الفضاء العمومي، املجال الرتايب، الجهوية املتقدمة، الالمركزية، الدولة:كلامت مفتاحية
.املغرب

This study interrogates the role played by advanced regionalism in reinforcing the centralization
of the Moroccan state and reproducing its great reform dilemma: its desire to modernize (to some
extent) while retaining a unitary centralized structure via the adoption of a vertical power structure
vis-à-vis the regions. This parallels the failure to democratize and to develop a new social contract,
keeping state resources firmly in the hands of the central state without meaningful participation
by the regions. This strategy is implemented via the centralization of territorial control and the
monopolization of resources, creating a regional division based on geographic, economic and
developmental factors. It disregards the regions' cultural, historical and economic homogeneity,
which might serve as the basis for a reconsideration of the state's unitary character, and feeds off
the control of public space at a time when rural protest has been creating new social mobilization
dynamics. The study also considers the effect of the geopolitics of the desert on the adoption
of regionalism and the restructuring of the Moroccan state via control of the requirements of
representation, mobilization and mediation in the desert. The legitimation of self-rule and the
integration of desert elites into the state's central structure has underlined the risks related to the
reformation of the state through a strategy of local government re-formation in the desert that
ultimately reinforces the state's legitimacy and centralized character without affecting the vertical
organization of power.
Keywords: State, Decentralization, Advanced Regionalism, Territorial Space, Public Space, Self-Rule,
Morocco.
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مقدمة
أعادت ثورات الربيع العريب إىل الواجهة إشكالية الدولة الوطنية((( ،بكل ما يتف ّرع منها من أسئلة وقضايا تخص
مرشوعيتها ومستقبلها .ومل يكن تزايد الطلب عىل الدميقراطية واملواطنة والتنمية والعدالة االجتامعية ّإل تنوي ًعا عىل
مطلب جوهري يرتبط بإصالحها ودمقرطة مؤسساتها ،يف أفق تعزيز االندماج الوطني واالجتامعي وتحقيق التنمية.
وإذا كانت هذه اإلشكالية قد حظيت باهتامم املد ّونة الفكرية العربية املعارصة((( ،فإن االرتجاج الذي أحدثته هذه
الثورات كشف عن الحاجة إىل زوايا نظر جديدة يف ضوء ما تشهده املجتمعات العربية من تح ّوالت.
مل يكن إخفاق هذه الدولة بسبب جذورها التقليدية فحسب((( ،بقدر ما كان أيضً ا نتيجة عجزها عن إدماج االنتامءات
املحلية والجهوية وتوظيفها يف بناء عقد اجتامعي جديد؛ فقد أخفقت يف تحقيق تنمية مجالية وجهوية متوازنة،
وسع قاعدة املشاركة والتعبئة و ُيع ّزز الحكامة الجيدة ،وبقيت وفي ًة لنزعتها املركزية  ،Centralismeعىل الرغم
مبا ُي ّ
من اإلصالحات الالمركزية التي عرفتها بلدان كثرية منذ مطلع الثامنينيات((( ،والتوصيات الدولية التي صدرت بشأن
(((
ُحسن األداء
الالمركزية باعتبارها حجر الزاوية يف الحكامة الجيدة التي تُع ّزز املشاركة وتربط املسؤولية باملحاسبة وت ّ
االقتصادي ،وتُسهم يف تحقيق االستقرار االجتامعي .وإذا كانت بعض الدول العربية قد تب ّنت الالمركزية اإلدارية(((،
عب ما يسميه بورديو
فقد استهدف ذلك ،يف األساس،
َ
تنويع موارد الرشعنة بالتوازي مع االحتفاظ ببنيتها املركزيةْ ،
(((
"توحيد املجالني الجغرايف واالجتامعي ومجانسة أشكالهام ضمن سلطة مركزية" .
 1عىل الرغم من أن الدولة أضحت إحدى بديهيات الحياة السياسية املعارصة ،فإنه ال يوجد إجامع عىل تعريف دقيق ملفهومها ،بسبب تعدد املرجعيات
وتداخلها يف بعض األحيان ،وكرثة االستخدام والتداول .ومن أكرث التعريفات شيو ًعا ما أورده عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب ( )1920-1864يف كتابه االقتصاد
واملجتمع ،بأنها "مقاولة سياسية ذات خاصية مؤسسية ،يعود إليها وحدها حق احتكار العنف املرشوع داخل مجال جغرايف محدد" .وع ّرفها عامل االجتامع
الفرنيس بيار بورديو  )2002-1930( Pierre Bourdieuبكونها تُحيل إىل "حقل السلطة أو السلطان الذي ميكن أن نُس ّميه ً
'حقل إدار ًيا"'أو 'حقل الوظيفة
العمومية' [ ]...الذي يعرتف بامتالكه االحتكار املرشوع /الرشعي للعنف املادي والرمزي" .ينظر :بيار بورديو ،عن الدولة :دروس يف الكوليج دو فرانس
( ،)1992-1989ترجمة نصري مروة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص 18؛
Max Weber, Économie et société, Julien Freund et al. (trad.), Agora: Les classiques (Paris: Pocket, 1995), pp. 96-100; Béatrice Hibou
& Mohamed Tozy, "Une Lecture wébérienne de la trajectoire de l'etat au Maroc," Sociétés politiques comparées, vol. 37 (SeptembreDecembre 2015), pp. 1-22, accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3rGiw2X
 2ينظر عىل سبيل املثال :عبد الله العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 5بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب)1993 ،؛ برهان غليون ،املحنة العربية:
الدولة ضد األمـة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1993 ،؛ عبد اإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع :جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب املعارص
(بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش)2008 ،؛ عبد اإلله بلقزيز ،الدولة والسلطة والرشعية (بريوت :منتدى املعارف.)2013 ،
 3حول الدولة التقليدية يف الوطن العريب ،ينظر :العروي ،ص 125-87؛ بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص .83–79
4
Nicolas Keuffer, "L'autonomie locale, un concept multidimensionnel: Comment le définir, comment le mesurer et comment créer
un indice d'autonomie comparatif?" Revue Internationale de Politique Comparée, vol. 23, no. 4 (2016), p. 443.
5
Conseil de l'Europe, "Charte européenne de l'autonomie locale," Série des traités européens, no. 122 (1985), p. 1, accessed on
8/8/2021, at: https://bit.ly/2WlxqQq; Keuffer, pp. 444-474.
ُيطبق نظام الالمركزية اإلدارية يف الدول املوحدة (البسيطة) ،و ُيبنى عىل توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة بني السلطة املركزية ،ومجالس وهيئات محلية
6
تخضع لرقابة هذه السلطة يف مبارشتها اختصاصاتها .لالطالع أكرث عىل بعض تجارب الالمركزية يف الوطن العريب ،ينظر :منى حرب [وآخرون] ،السلطات املحلية
والخدمات العامة :تقييم الالمركزية يف العامل العريب (بريوت :املركز اللبناين للدراسات)2015 ،؛
Marwa Shalaby et al., "The Dynamics of Decentralization in the MENA: Processes, Outcomes, and Obstacles," Working Paper, no. 31, The
Program on Governance and Local Development, University of Gothenburg (2020), accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3fHn5oV
 7بورديو ،ص .384
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ال يختلف األمر كث ًريا يف املغرب ،فعىل الرغم من أن الالمركزية كانت ضمن انشغاالت الدولة منذ االستقالل((( ،فإن
التقاليد املركزية املتجذرة حالت دون األخذ بنظام ناجع لها ،ما أسهم يف عدم ُّ
توطنها يف الثقافة السياسية للسلطة
والنخب؛ إذ مل تكن ،يو ًما ،نتيجة مطلب شعبي أو اجتامعي ،ومل ترتبط بوعي محيل أو جهوي منافس للهوية الوطنية
سعي السلطة املركزية((( للتح ّكم يف املجال الرتايب.
الجامعة ،بقدر ما عكست َ
تتوخّ ى هذه الدراسة مساءلة الجهوية املتقدمة( ،((1ودورها يف إعادة إنتاج الدولة املغربية والحفاظ عىل شكلها
املوحد ،من خالل تسليط الضوء عىل حدودها ،واآلليات التي تسمح بضبط سريورتها وتج ّنب قطائع مفصلية يف
َّ
تشكيلها( ،((1مبا ال يؤدي إىل تح ّول عميق يف بنيتها الرتابية وإعادة النظر يف توزيع السلطة بينها وبني الوحدات الرتابية
التي تتأ ّلف منها .وتحاول مقاربة ذلك كله من خالل التساؤل التايل :كيف تُسهم هذه الجهوية يف تغذية املأزق
عب إرساء الالمركزية ،والحفاظ عىل شكلها املوحد
اإلصالحي لهذه الدولة بني التط ّلع نحو تحديث محدود لبنيتها ْ
باالستمرار يف تب ّني التدبري العمودي للسلطة  Verticalisation du pouvoirبينها وبني الجهات؟
 8يعود أول تقسيم إداري يف املغرب إىل عام  .1959ويف عام  ،1971تم اعتامد تقسيم جهوي عىل أساس سبع مناطق اقتصادية .وبعد تنصيص دستور عام
تقسيم آخر من  12جهة بعد مخاض استمر
جهوي جديدٌ من  16جهة .ويف عام  ،2015اعتُمد
تقسيم
 1992عىل اعتبار الجهة جامع ًة محلية ،اعتُمد ،يف عام ،1997
ٌ
ٌ
ٌ
منذ عام  .2010ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.59.351بشأن التقسيم اإلداري للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1959/12/4 ،2458ص  ،3419شوهد يف ،2021/8/8
يفhttps://bit.ly/3zDFU49 :؛ "ظهري رشيف رقم  1.71.77بتاريخ  22ربيع الثاين  16( 1391يونيه  )1971بإحداث املناطق" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،3060
 ،1971/6/23ص  ،1353-1352شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3zF6HgE :؛ "ظهري رشيف رقم  1.97.84صادر يف  23من ذي القعدة  2( 1417أبريل )1997
بتنفيذ القانون رقم  47.96املتعلق بتنظيم الجهات" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،1997/4/3 ،4470ص  ،556شوهد يف  ،2021/8/8يفhttps://bit.ly/2WEPiqd :؛
"ظهري رشيف رقم  1.15.83صادر يف  20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات" ،الجريدة الرسمية ،العدد
 ،2015/7/23 ،6380ص  ،6624-6585شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3mQ6nrQ :؛ وينظر أيضً ا :رميي لوفو ،الفالح املغريب املدافع عن العرش ،ترجمة
محمد بن الشيخ (الرباط :منشورات وجهة نظر ،)2011 ،ص 48-28؛ محمد نبيه ،الجهوية املتقدمة بني الالمركزية والالمتركز :الجانب القانوين واملحاسبي (الرباط:
منشورات مؤسسة كونراد أديناور األملانية ،)2019 ،ص 131–125؛ حميد أبوالس" ،رضورة تالزم الالمركزية بالالتركيز اإلداري لتعزيز التقائية السياسات العمومية
الرتابية وإنجاح ورش الجهوية املتقدمة" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد ( 152أيار /مايو-حزيران /يونيو  ،)2020ص 124-105؛
Shalaby et al., pp. 26-29; Raquel Ojeda García, "La regionalización en Marruecos: un proceso estancado," Revista de Estudios
Internacionales Mediterráneos, no. 14 (July 2013), pp. 4-11, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3xbLZ5M; Maria Jafari & Noufissa El
Moujaddidi, "La régionalisation avancée au Maroc: Perspectives et défis," Revue Organisation & Territoire, no. 2 (2016), p. 6, accessed
on 8/8/2021, at: https://bit.ly/2Vcw226
منوذجا للصعوبة التي يواجهها الباحثون يف وضع مفهوم دقيق لنظرية للدولة .ويعود ذلك ،يف جانب منه ،إىل االلتباس
 9ميثل االجتامع السيايس املغريب
ً
ثم ،يبدو رضور ًيا التمييز بني مفهومي الدولة والسلطة .فالدولة هي "الكيان
ومن
السيايس.
والنظام
والسلطة
املخزن
مثل
الحاصل بني املفاهيم ذات الصلة،
َّ
السيايس لشعب أو أمة ،إذ تُحيل إىل البنى واملؤسسات التي تشكل ما يسمى املجال السيايس  .Le politiqueأما السلطة فتعكس ،من الناحية املؤسسية،
التوازنات االجتامعية والسياسية القامئة ،ما يجعلها ضمن حقل املامرسات وتناقضاتها ،وهي بذلك تنتمي إىل السياسة  La politiqueباعتبارها فاعلية مادية
يف االجتامع الوطني ،متارسها قوى مختلفة ومتاميزة املصالح" .وانسجا ًما مع أهداف الدراسة ،فإننا نستعمل مفهوم الدولة الذي ُيحيل إىل السلطة املركزية التي
بقي التحكم يف املجال مصد ًرا لإلجهاد الرتايب؛ ما يعني أن عالقة هذه السلطة مبجالها ُيرافقهاً ،
حتم ،تحدي االندماج الوطني نتيجة استمرار نزاع الصحراء.
ينظر :بلقزيز ،الدولة والسلطة والرشعية ،ص 25؛ غليون ،ص 235؛ وينظر:
Baudouin Dupret et al., Le Maroc au présent: D'une époque à l'autre, une société en mutation (Rabat: Centre Jacques-Berque; Casablanca:
& Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines, 2015), pp. 31-60; Myriam Catusse
Frédéric Vairel, "Question sociale et développement: Les territoires de l'action publique et de la contestation au maroc," Politique
"Africaine, vol. 120, no. 4 (2010), p. 7; Mohamed Naciri, "Territoire: Contrôler ou developper, le dilemme du pouvoir depuis un siecle,
Maghreb-Machrek, no. 164 (Avril-Juin 1999), pp. 9-35.
نصب فيه أعضاء اللجنة االستشارية للجهوية التي أنيط بها صياغة الخطوط
 10ينظر :خطاب امللك محمد السادس يف  3كانون الثاين /يناير  2010الذي َّ
املوسعة" ،جهات نيوز ،2010/1/3 ،شوهد يف https://bit.ly/3ivkErn :2021/8/8
العريضة لهذه الجهوية ،يف" :خطاب امللك محمد السادس حول الجهوية ّ
 11من الرضوري التمييز هنا بني بناء الدولة  State-buildingالذي يحيل إىل سريورة خلق جهاز للهيمنة واملراقبة واحتكار العنف املرشوع من خالل
السياسات العمومية واأليديولوجيا ،وبني تشكيل الدولة  State-formationالذي يحيل إىل سريورة تاريخية الإرادية من الرصاعات واملفاوضات والتسويات
تعميم السلطة  ،Vulgarization of powerينظر:
بني القوى املختلفة التي يشكل سلوكها وتنازالتُها ،املحكوم ُة باملصلحة ،ما يسمى
َ
Bruce Berman & John Lonsdale, Unhappy Valley: Conflict in Kenya and Africa, Book Two: Violence & Ethnicity (Oxford: James Currey
LTD, 1992), p. 5.
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املوحد للدولة؟ وكيف يتوازى
وتتف ّرع عن هذا التساؤل أسئلة أخرى ،أبرزها :كيف يتم تكييف الجهوية مع الشكل َّ
ُ
التنزيل البطيء ملقتضياتها مع اإلخفاق يف التحول نحو الدميقراطية وبناء عقد اجتامعي جديد؟ وكيف يؤثر ذلك يف
استمرار حرص التوظيف العمومي للدولة يف السلطة املركزية؟ وهل يعكس التقسيم الجهوي الجديد التجانس الثقايف
والتاريخي واالقتصادي داخل الجهات؟ وكيف تُسهم الجهوية يف ضبط الفضاء العمومي يف الجهات؟ وكيف ُت َو َّظف
للتحكم يف التمثيل والتعبئة والوساطة ،خاصة بعد طرح مبادرة الحكم الذايت يف الصحراء؟ وكيف يؤثر هذا التقسيم
يف جيوبوليتيك الصحراء ورهانات إعادة تشكيل الدولة يف ضوء مستجدات دستور عام  2011بشأن الجهوية(.((1
تعمل الدراسة عىل تأطري هذه اإلشكالية بوساطة منهج تحلييل يزاوج بني وصف الوقائع وتفسريها وتحليلها ،يف
أفق إعادة تركيبها ،مبا ُيساعد يف فهم الجدليات التي تحكم الجهوية يف عالقتها مبأزق الدولة بني اإلصالح والتحديث
مبقرتب تحليل النظم والثقافة السياسية
املحدود ،والحفاظ عىل شكلها املوحد ومضمونها التقليدي .وتستعني أيضً ا
َ
اللذين يسمحان بفهم أعمق لكيفيات اشتغال الديناميات التقليدية ودورها يف ترسيخ أسس هذه الدولة ،وللتفاعالت
التي تسهم يف تثبيت قواعد اللعبة السياسية ،وذلك يف سياق إعادة إنتاج مرشوعية الدولة والتحكم يف بنيتها املركزية،
من دون إغفال املقاربة القانونية يف ما يرتبط بقراءة النصوص ذات الصلة وتأويلها.

أولً  :الجهوية والتحديث املحدود لبنية الدولة
توخ ًّيا للوضوح ،ينبغي التمييز بني الجهوية  ،Régionalisationوالجهوية املتقدمة ،Régionalisation avancée
َ
تحويل بعض صالحيات السلطة املركزية إىل الجهات التي
والنزعة الجهوية  .Régionalismeفإذا كانت الجهوية تعني
تتألف منها الدولة ،فإن الجهوية املتقدمة ،كام وردت يف خطاب امللك محمد السادس ،تفتقد جذورها االصطالحية يف
األدبيات النظرية .إضافة إىل أن ذلك "يرسخ سلطة امللكية ومرشوعيتها ،بحكم أنها املحرك األسايس لكل اإلصالحات
الالمركزية التي عرفها املغرب"( ،((1ويؤكد أيضً ا أولوية مشاريع الالمركزية التي تتك ّفل الدول ُة بصياغتها وقيادتها من
األعىل وتنزيل مقتضياتها داخل الوحدات الرتابية .وبذلك ،تختلف عن النزعة الجهوية التي تبقى مفهو ًما أيديولوج ًيا
بح ًتا ،يرتبط باالنتامء الثقايف واللغوي واإلثني والجغرايف إىل جهة معينة ،حيث تنطلق من األسفل يف اتجاه األعىل،
عرب خطاب جهوي معارض للسلطة املركزية(.((1
معي ،بل استم ّدت مرشوعيتها ً
أول من إرادة رئيس الدولة ،وثان ًيا من
مل تكن الجهوية املتقدمة مثر َة تفاوض أو توافق ّ
اللجنة االستشارية للجهوية التي ع ّينها لصياغة محاورها( ،((1قبل أن تتكفل الحكومة باإلرشاف عىل صياغة القانون
 12تنص الفقرة الرابعة من الفصل األول من الدستور عىل أن "التنظيم الرتايب للمملكة تنظيم المركزي ،يقوم عىل الجهوية املتقدمة" .ينظر:
David Melloni, "Les trois promesses de la nouvelle constitution marocaine," Maghreb-Machrek, vol. 1, no. 223 (2015), pp. 71-82.
13 Shalaby et al., p. 23.
14 The New Encyclopedia Britannica, vol. 9 (Chicago: Encyclopedia Britannica, 1993), p. 1003; Jafari & El Moujaddidi, p. 7.
املوحدة ،ومل يفرضه
 15بحسب هذه اللجنة ،فإن النموذج املغريب للجهوية املتقدمة "نابع من إرادة ملكية رصيحة ،ومن التزام حر سيادي للدولة املغربية َّ
توفيق ما بني نعرات إثنية أو ثقافية أو عقائدية تزيد أو تنقص غل ًّوا" .ينظر :اململكة املغربية ،اللجنة االستشارية للجهوية ،تقرير حول الجهوية املتقدمة،
الكتاب األول :التصور العام (الرباط :اللجنة االستشارية للجهوية ،)2010 ،ص  ،11شوهد يف  ،2021/8/8يفhttps://bit.ly/373Ae6Y :
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التنظيمي  111.14للجهات( .((1إنها ليست طو ًرا جدي ًدا يف عالقة السلطة املركزية مبجالها الرتايب ،بقدر ما هي جهوية
ُم َمركزة  ،Centralisatriceتستهدف مركزة هذا املجال ،من ناحية ،وضبط الفضاء العمومي من ناحية أخرى .ومن
ثم ،تُدرج ضمن "توجه لتطوير وتحديث هياكل الدولة"( ،((1من دون املساس مبضمونها التقليدي الذي تُع ّد املركزية
َّ
أحد عناوينه الرئيسة.
 .1مركزة املجال الرتايب

ظل إنتاج املجال الرتايب( ((1ومراقب ُته وتدب ُري موارده عىل صلة بالتقاليد املركزية للدولة املغربية املحكومة بجدلية بالد
املخزن وبالد السيبة(((1؛ ما جعل الوحدات الرتابية ،من جامعات وعامالت وأقاليم وجهات ،مخت ًربا لتوظيف هذه
التقاليد يف بناء الدولة الحديثة ،ضمن سعي السلطة الحتكار التوظيف العمومي لهذه الدولة ،تجن ًبا ألي انزياح
عميق يف بنيتها .لقد أعادت هذه السلطة بناء أشكال التنظيم التقليدية واستثمرت البنى اإلدارية واملؤسسية املوروثة
عن فرتة الحامية يف تدبري املجال الرتايب ،وك َّيفت موارد السياسة الرتابية الحديثة مع التقليد( ،((2مبا هو مرجعية
لتجديد مرشوعية الدولة وما ينتظم حولها من وظائف وأدوار ،تصب يف ترسيخ شكلها املوحد.
ومع تنزيل مقتضيات الجهوية املتقدمة ،تضاعفت أهمية هذا املجال ،يف ظل التح ّول الذي طرأ عىل البنية الرتابية
للدولة بإحداث الجهات التي أضحت ،بحسب البعض ،مبنزلة ثقل موا ٍز  Contre-poidلها( .((2وتأخذ هذه األهمية
أبعا ًدا أخرى أمام ارتفاع معدالت التم ّدن  ((2(Urbanisationالتي تتوازى مع تح ّديات أخرى تُواجه الدول َة ،أبرزها
16 Manuel Goehrs, L'expérience communale au maroc: De la jemaa à la libre administration (Rabat: Ed Heinrich Böll Stiftung, 2015),
p. 20; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9.
" 17خطاب امللك محمد السادس"؛ نبيه ،ص .129
 18يكتيس مفهوم "الرتاب" أو "املجال الرتايب"  Territoireمعا َين مختلفة ،تب ًعا لتوظيفه .وميكن تعريفه أنه نتاج تفاعل بني مجموعة برشية ومجال جغرايف
معي
يسمح مبختلف أشكال اإلنتاج املادي واالجتامعي والرمزي؛ ما ُيفيض إىل هيكلة الرشوط العملية التي متنح الحياة والهوية .ويتوقف تحول مجال جغرايف ّ
ُ
املجال محط رهانات سياسية متباينة .ملزيد
معي وإدارته من سلطة مع ّينة .ويؤدي تح ّققُ ذلك إىل أن ُيصبح هذا
إىل مجال ترايب عىل خضوعه لتقطيع إداري ّ
من التفصيالت ،ينظر:
Claude Raffestin, Pour une géographie du pouvoir (Lyon: Bibliothèque idéale des sciences sociales, 2019), p. 73; Patrick d'Aquino, "Le
territoire entre espace et pouvoir: Pour une planification territoriale ascendante," L'espace géographique, vol. 31, no. 1 (Janvier 2002), pp. 3-22.
 19كانت بالد السيبة ترفض نزوع السلطة املركزية (املخزن) نحو مجانسة سياق ثقايف غري متجانس؛ ما جعل العالقة بني الطرفني تتأرجح بني االستقرار
واالضطرابُ ،ينظر:
Naciri, pp. 11-13; Bernabé López García, "Región y Elites en Perspectiva Electoral," Revista De Estudios Internacionales Mediterráneos,
;núnono. 9 (2010), p. 13, accessed on 8/8/2021, at: https://bit.ly/3f67sah; Baudouin Dupret et al., pp. 47- 48; Hibou & Tozy, pp. 5 -7
Goehrs, pp. 24 -25; Catusse & Vairel, p. 5.
 20لوفو ،ص 27-6؛ بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص 49؛ غليون ،ص 101؛ وينظر:
Hibou & Tozy, p. 4; Goehrs, p. 28; Annabelle Houdret & Astrid Harnisch, "Decentralisation in Morocco: A Solution to the 'Arab
Spring'?" The Journal of North African Studies, vol. 24, no. 6 (2019), p. 936; Berman & Lonsdale, p. 153.
 21نبيه ،ص .180
 22بلغ معدل التمدن يف املغرب  61.9يف املئة يف عام  ،2017و 62يف املئة يف عام  .2019وعىل صعيد الجهات ،بلغ  74يف املئة يف جهة الدار البيضاء  -سطات
( ،)2015و 70.2يف املئة يف جهة الرباط  -سال القنيطرة .ينظر :املندوبية السامية للتخطيط ،تقرير املؤرشات االجتامعية :السكان والتنمية يف املغرب :خمس
وعرشون سنة بعد مؤمتر القاهرة ( 1994التقرير الوطني) (الرباط :مطبعة لون ،)2019 ،ص 76-75؛
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Taux d'urbanisation (en %) par année: 1960-2050," accessed on 8/8/2021, at:
https://bit.ly/3xcpPR9; Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les indicateurs sociaux au Maroc (Rabat: Haut-Commissariat
au Plan, 2018), pp. 11, 94, 95.
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الحفاظ عىل عالقات القوة بينها وبني الجهات التي تعرف مترك ًزا لخلق الرثوة( ،((2وتأكيد سيطرتها عىل هذا املجال،
مبا مينحها هامشً ا أوسع لتدبري الديناميات االقتصادية واالجتامعية ذات الصلة بإعادة تشكيلها .وعىل الرغم من أن
عدد الجامعات القروية ال يزال يفوق الجامعات الحرضية( ،((2فإن اتّساع رقعة التم ّدن ُينذر بانتقال مركز الثقل

تقطيع ُيبنى عىل التمثيلية الزائدة للقرى
االجتامعي والسيايس إىل املدن الكربى .ولذلك ،حرصت السلطة عىل وضع
ٍ

وغياب التناسب بني عدد السكان والتمثيلية( ،((2مبا ُيع ّزز تحالفها مع النخب القروية يف مواجهة النخب الحرضية،

تؤهلها تركيب ُتها السوسيولوجية إىل املطالبة بتب ّني توزيع أكرث أفقية للسلطة داخل الدولة.
التي ّ

تستدع السلطة ،يف التقطيع الجهوي الجديد ،التجانس البيئي والثقايف الذي تعرفه بعض الجهات،
يف السياق ذاته ،مل
ِ

واكتفت مبقاربة وظيفية مسنودة بثقافة سياسية تقليدية ،تتعارض مع مجال ترا ٍيب قادر عىل تح ّمل التنوع ،وصهر

العوامل التاريخية والجغرافية والسياسية والتنموية والثقافية يف أفق تشكيل هوية ترابية ومجالية واضحة .ولذلك،
اس َتبعدت العوامل التاريخية والقبلية والهوياتية ،واقترصت عىل العوامل املوضوعية التي تتحدد يف الجغرافيا
واالقتصاد والتنمية( ،((2يف مسعى للتحكم يف مصادر التعبئة االجتامعية يف الجهات ،وتوظيفها يف إدارة التوازن بني

املوحد للدولة ،وإرساء المركزية غري مكلفة وأكرث قدرة عىل تعزيز مركزية هذه الدولة .ويتعلق
الحفاظ عىل الشكل َّ
األمر بالحيلولة دون تبنّي الجهات خطابًا هوياتيًا وذاكراتيًا يتعارض مع متطلّبات املجال الرتايب ا ُملمر َكز .Centralisé
إنه ما ّ
سمه أحد الجغرافيني املغاربة باإلجهاد الرتايب  ((2(Stress territorialالذي يطبع عالقة الدولة ببعض الجهات،
وباألخص منطقة الريف التي ُوزّعت ،وفق هذا التقطيع ،عىل ثالث جهات(.((2
ُ 23يظهر تحليل الناتج املحيل اإلجاميل الجهوي مترك ًزا قو ًيا لخلق الرثوة يف جهة الدار البيضاء  -سطات بنسبة  32.2يف املئة ،وجهة الرباط  -سال – القنيطرة
بنسبة  15.8يف املئة ،متبوعتني بجهة مراكش  -آسفي ،وجهة فاس – مكناس بنسبة  9.1يف املئة ،وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة  8.9يف املئة ،وجهة
بني ّ
ملل – خنيفرة بنسبة  6.6يف املئة ،وجهة سوس – ماسة بنسبة  6.4يف املئة .ينظر:
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les indicateurs, pp. 69-70.
 24يبلغ عدد الجامعات يف املغرب  1503جامعات منها  1282جامعة قروية ،و 221جامعة حرضية .ينظر" :الجامعات الرتابية خدمات وتنمية تشاركية"،
البوابة الوطنية للجامعات الرتابية ،شوهد يف https://bit.ly/3xuScKn :2021/8/8
 25تنص املادة  74من القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية عىل أن "مجلس الجهة يتألف من  33عض ًوا منتخ ًبا
يف الجهة التي ال يفوق عدد سكانها  250000نسمة؛  39عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  250001و 1000000نسمة؛  45عض ًوا منتخ ًبا يف
الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  1000001و 1750000نسمة؛  51عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  1750001و 2500000نسمة؛  57عض ًوا
منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  2500001و 3000000نسمة؛  63عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  3000001و 3750000نسمة؛
 69عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يرتاوح عدد سكانها بني  3750001و 4500000نسمة؛  75عض ًوا منتخ ًبا يف الجهة التي يفوق عدد سكانها  4500001نسمة".
ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.11.173صادر يف  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمرب  )20211بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس
الجامعات الرتابية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  5997مكرر ،2011/11/22 ،ص  ،5549شوهد يف  ،2021/9/1يف .https://bit.ly/3tlPg2t :ويف السياق ذاته ،يبلغ
عدد الجامعات املحلية يف املغرب  1503جامعات ،تتوزع عىل  31503مقاعد ،تبارى عليها  1282جامعة قروية ( 24803مقاعد) ،و 221جامعة حرضية (6700
مقعد) ،هذا يف الوقت الذي تشكل نسبة السكان يف املدن ما يناهز  60.3يف املئة ،بينام ال تناهز  40يف املئة يف األرياف .ينظر :اململكة املغربية ،املندوبية السامية
للتخطيط ،املغرب يف أرقام (الدار البيضاء :املندوبية السامية للتخطيط ،)2019 ،ص 11-10؛ املندوبية السامية للتخطيط ،تقرير املؤرشات االجتامعية ،ص .32
 26اللجنة االستشارية للجهوية ،ص .10
27 Naciri, p. 11.
 28تم توزيع الريف عىل ثالث جهات ،حيث ُألحق إقليم الحسيمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمةُ ،وألحق إقليام الناظور والدريوش بجهة الرشق،
بينام ُألحق إقليام تازة وتاونات بجهة فاس – مكناس .ينظر" :مرسوم رقم  2.15.40صادر يف فاتح جامدي األوىل  20( 1436فرباير  )2015بتحديد عدد الجهات
وتسمياتها ومراكزها والعامالت واألقاليم املكونة لها" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2015/3/5 ،6340ص  ،1483-1481شوهد يف  ،2021/9/1يف:
 Goehrs, p. 36.؛https://bit.ly/2YkEkXj
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إضافة إىل ذلك ،عكست تسميات الجهات حساسي َة الدولة املغربية من المركزية تُدمج املوروث التاريخي والقبيل
واالجتامعي والثقايف للهويات املحلية والجهوية .ولذلك انحرصت يف ال ُبعدين الجغرايف واالقتصادي يف مسعى لتوظيف
تتوسل باالقتصاد والتنمية ،من دون جسور تص ُلها
التحول الذي حصل يف بنيتها الرتابية ،يف تشكيل هويات جهوية ّ
بهذا املوروث الذي قد ال ي ّتسق مع مقتضيات بسط سلطتها عىل املجال الرتايب؛ ما يعني تفادي تسميات تُح ّفز
َ
مخاوف من أن تصري مور ًدا لتش ّكل
انتعاش هذه الهويات وإعادة بناء عالقتها بذاكرتها التاريخية .وهو ما يعكس
شعور محيل باالنتامء إىل جهة ما ،قد ُيربك اسرتاتيجيتها يف تب ّني المركزية تحت السيطرة .لكن ،يف املقابل ،كان دالًّ
توسل الدولة نفسها بالتاريخ واملوروث الرسمي /املركزي يف تسمية "جهة فاس مكناس" .فعىل الرغم من أن هذه
ُّ
التسمية تستمد مربرها املوضوعي من الجغرافيا ،فإن داللتها التاريخية والسياسية والرمزية بادية؛ ذلك أن املدينتني
كانتا عاصمتني لها يف فرتات تاريخية متفرقة(((2؛ ما يعني استدعاء التاريخ الرسمي الذي ُيع ّزز مرشوعيتها ،ويف املقابل،
استبعاد "التاريخ اآلخر" الذي قد يصبح مضا ًّدا لها يف أي لحظة.
تجانسا وقدر ًة عىل بناء تعاقد جديد بينها وبني
تعكس السياسة الجهوية تط ّل َع السلطة املركزية إىل مجال ترايب أكرث
ً
تحمل تحديث غري مكلف يف بنيتها املركزية ،األمر
الوحدات الرتابية (الجهات) من خالل دولة موحدة ،يكون يف وسعها ُّ
الذي يجعل هذه السياسة أقرب إىل كوربوراتية الدولة( ((3التي تُبنى عىل خضوع الوحدات الرتابية املحلية للسلطة
املركزية( ،((3حيث تتحول هذه الوحدات إىل مجال للتفاوض والوساطة واالستقطاب وتبادل املصالح بني املركز والنخب
املحلية والجهوية؛ ما ينعكس يف إمكان الجمع بني التمثيلني الجهوي والوطني( ((3الذي ال يعني إعادة توزيع للسلطة ،بقدر
ما يعني تعزي َز القدرة اإلدماجية للدولة املركزية يف مواجهة النخب املحلية والجهوية الوافدة من الدولة الرتابية (الجهات).
يجعل هذا الوضع عالقات القوة بني الدولة املركزية والدولة الرتابية غري متوازنة؛ فعىل الرغم من أن الدستور املغريب
ينص يف املادة  136عىل أن "التنظيم الجهوي والرتايب يرتكز عىل مبادئ التدبري الحر" ،فإن املادة  112من القانون
التنظيمي املتعلق بالجهات تنص عىل أن "وايل الجهة ميارس املراقبة اإلدارية عىل رشعية قرارات رئيس املجلس
 29اتخذ األدارس ُة ( )984-788واملرينيون ( )1465-1244والوطاسيون ( )1554-1462والعلويون ( )1912-1666مدينة فاس عاصمة لهم .أما مكناس ،فقد
غدت عاصمة للمغرب خالل حكم السلطان العلوي إسامعيل (.)1727-1672
ُ
نظام لتمثيل املصالح ،تتم هيكلة وحداته ضمن عدد من الفئات الفريدة واملفروضة وغري التنافسية
 30يرى فيليب ش ّميرت أن الكوربوراتية ٌ Corporatism
واملنظمة هرم ًيا واملتاميزة وظيف ًيا ،تعرتف بها الدولة ،أو تسمح بإنشائها ،وتسمح لها باحتكار متثيلية التداول داخل فئاتها ،يف مقابل التزامها بضوابط معينة
يف اختيار قياداتها وصياغة مطالبها ومواقفها املؤيدة للدولة .ينظر:
Philippe C. Schmitter, "Still the Century of Corporatism?" The Review of Politics, vol. 36, no. 1 (January 1974), pp. 93-94; Abderrahim
El Maslouhi, "Le corporatisme territorial contre l'état nation? Politiques publiques et lien national au sahara occidental," L'Année du
Maghreb, vol. 7 (2011), pp. 191-210.
31 Schmitter, p. 105.
 32ينص الفصل  63من الدستور املغريب عىل ما ييل" :يتك ّون مجلس املستشارين من  90عض ًوا عىل األقل ،و 120عض ًوا عىل األكرثُ ،ينتخبون باالقرتاع العام
غري املبارش ملدة ست سنوات عىل أساس التوزيع التايل:
•ثالثة أخامس األعضاء ميثلون الجامعات الرتابية ،يتوزّعون بني جهات اململكة بالتناسب مع عدد سكانها ،ومع مراعاة اإلنصاف بني الجهاتَ ،ينتخب
املجلس الجهوي عىل مستوى كل جهة ،من بني أعضائهَ ،
املخصص للجهة من هذا العدد.
الثلث
َ
•و ُينتخب الثلثان املتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون عىل مستوى الجهة ،من أعضاء املجالس الجامعية ومجالس العامالت واألقاليم.
•خُ مسان من األعضاء تنتخبهم ،يف كل جهة ،هيئات ناخبة تتألف من املنتخبني يف الغرف املهنية ،ويف املنظامت املهنية للمشغلني األكرث متثيلية ،وأعضاء
تَنتخبهم عىل الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثيل املأجورين" .ينظر :اململكة املغربية ،الدستور املغريب ،الفصل  ،63ص  ،26يف:
https://bit.ly/3zDQCI8
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ومقررات مجلس الجهة" .كام تنص املادة  115عىل قامئة مقررات ملجالس الجهات تخص الجوانب السياسية واإلدارية
واملالية واالستثامرات وسياسات التنمية ،ال تكون قابلة للتنفيذ ّإل بعد التأشري عليها من الوايل(((3؛ ما ُيك ّرس وصاية
الدولة عىل هذه املجالس ،وهي الوصاي ُة التي ترتجم الرشعي َة التقليدية التي ُيثّلها الوالة املع ّينون باعتبارهم ممثلني
لها ،يف مقابل رشعية االنتخاب املبارش التي ميثلها أعضاء هذه املجالس ،وهو ما يدل عىل أولوية رشعية التعيني عىل
رشعية االنتخاب املبارش( .((3وتكتمل الصورة أكرث يف ظل الدور الذي أصبح يضطلع به الالمتركز اإلداري ملصالح الدولة
ً
تنظيم إدار ًيا مواك ًبا للتنظيم الرتايب الالمركزي ،وأداة رئيسة للتوطني الرتايب للسياسات العمومية(((3؛ ما يطرح
باعتباره
سؤال الحدود يف توزيع الصالحيات واملسؤوليات داخل الجهات.
ال تستبطن وصاي ُة الدولة عىل الجهات ،فحسب ،املخزن التقليدي كام هو مرتسب يف الثقافة السياسية ،بل تعكس أيضً ا
حرصها ،بوصفها دولة موحدة ،عىل أن تبقى سياسة الالمركزية التي تنتهجها ممركز ًة  Centralisatriceملؤسساتها(،((3
ومن ثم للمجال الرتايب الجهوي ،عىل الرغم من كل املوارد التي َيحتكم إليها هذا األخري ،والتي ُيفرتض أن يتح ّول معها
إىل مصدر لتعزيز الفضاء العمومي.
 .2ضبط الفضاء العمومي

إذا كان املجال الرتايب يتش ّكل من شبكات وروابط وجامعات ومصالح غري مستقرة يف الغالب( ،((3فإن مراقبته متثّل،
بالنسبة إىل الدولة ،رهانًا أساس ًيا ،حتى ال يتحول إىل مصدر لتش ّكل فضاء عمومي( ((3مستقل ،وتُتيح لها هذه املراقب ُة
حيازة املوارد العمومية داخل هذا الفضاء وإعاد َة توزيعها يف تد ُّرجها من الجامعة نحو العاملة واإلقليم والجهة ،بينام
تفرتض الالمركزية مستوى مع ّي ًنا من التعبئة االجتامعية التي قد تش ّكل ،عىل املدى البعيد ،تحد ًيا بالنسبة إىل مركزية
هذه الدولة ومضمونها التقليدي.
من هنا ،ميكن النظر إىل الفضاء العمومي ،يف ضوء الجهوية املتقدمة ،عىل أنه ُ
حقل سلطة مضا ّد ،يغتني بتزايد الطلب
املحيل والجهوي عىل املشاركة والتنمية والعدالة االجتامعية .وبذلك ،يتوازى سعي الدولة لضبطه مع سيطرتها عىل
َ
تأهيل هذا املجال بغية مراقبة أشكال التعبئة االجتامعية ،ومن ثم ،تج ّنب تش ّكل فضاء
املجال الرتايب( ،((3ما يعني
عمومي ترتاكم فيه موارد السلطة املضادة ،ويكون ً
قابل ألن ُيصبح فضاء للتفاوض بني الدولة والجهات ،حيث ال
ُ 33ينظر يف هذا الصدد :نبيه ،ص  294-291؛ أبوالس ،ص 117؛ .Houdret & Harnisch, p. 951; Shalaby et al., p. 33
 34تُعد مؤسسة الوايل حديثة العهد يف التنظيم اإلداري يف املغرب ،إذ ُأحدثت يف عام  1981بعد األحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء التي أصبحت تسمى
"والية الدار البيضاء الكربى" .ويتم تعيني الوالة بظهري مليك .ينظر" :مرسوم رقم  2.81.853صادر يف  26من رمضان [ 28( 1401يوليوز  )1981بتغيري وتتميم الظهري
الرشيف رقم  1.59.351الصادر يف فاتح جامدي اآلخرة  2( 1379دجنرب  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،1982/1/6 ،3610
ص  ،3شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3zEEruy :؛ نبيه ،ص 265-264؛ أبوالس ،ص 112؛ لحسن امزيان" ،الالمركزية وصناعة النخب يف املغرب" ،املجلة
املغربية للسياسات العمومية ،العدد  ،)2013( 9ص  ،12شوهد يف  ،2021/8/9يفhttps://bit.ly/3zKspPR :؛ .Jafari & El Moujaddidi, p. 19
" 35اململكة املغربية ،وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة" ،مرسوم رقم  ،2.17.618صادر يف  18من ربيع اآلخر [ 26( 1440كانون األول] ديسمرب  )2018مبثابة ميثاق
وطني لالمتركز اإلداري" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،)2018/12/27( ،6738ص  ،9788شوهد يف  ،2021/9/1يف .https://bit.ly/3t93SBR :ينُظر أيضً ا :أبوالس ،ص .124-105
36 Keuffer, pp. 468-469.
37 Jacky Simonin, "Présentation. Les médias et la formation d'un espace public régional," Études de communication, no. 17 (1995),
p. 9.
 38حول الفضاء العمومي يف املغرب ،ينظر.Mehdi Azdem et al., Manifeste sur l'espace publique au Maroc (Casablanca: Ed Racines, 2017), p. 22 :
39 Naciri, pp. 9-35; Catusse & Vairel, p. 6; El Maslouhi, p. 192.

43

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

يقترص األم ُر عىل مجرد ربط املجال الرتايب الجديد (الجهة) مبرشوعية الدولة املركزية ،بل يتع ّداه نحو ربطه بالزمن
السيايس واالجتامعي املضاد؛ ففاعلي ُة هذا املجال تتوقف عىل تحكم هذه الدولة يف األشكال الجديدة للتعبئة التي
يكون الفضاء العمومي مصد ًرا لها يف الجهات ،وال سيام تلك التي تعرف تنام ًيـا للحركات االحتجاجية الحرضية.
إذا كانت الالمركزي ُة تستدعي ،بالرضورة ،إعاد َة تحديد وظائف الدولة وعالقتها بالجهات ،ملا ينطوي عليه ذلك من
مخاطر بالنسبة إىل دولة موحدة (بسيطة) ،فقد أصبحت الجهة ،بوصفها وحدة ترابية ،وسيل ًة إلعادة جدولة هذه
املوحد للدولة ،يف تغذية اسرتجاعية تستهدف مراقب َة التفاعالت املواكبة للتعبئة
الوظائف من دون املساس بالشكل َّ
أدبيات اعتربت أن "املركزيـة ليست ً
شكل،
االجتامعية وضبط الفضاء العمومي .ولعل ذلك يؤكد ما ذهبت بشأنه
ٌ
ُ
موحدة وذات
واقع يربط سلطة الدولة بالجهات األخرى"(.((4
فاألخذ بتنظيم ترايب المركزي داخل دولة َّ
بقدر ما هي ٌ
تقاليد مركزية ،مثل املغرب ،ال يؤثر يف مركزية السلطة وتوزيعها العمودي.
يكمن أحد مقاصد السياسة الجهوية يف تج ُّنب أن تصبح الجهة "فضاء عموم ًيا محل ًيا وجهو ًيا"( ((4للتعبئة املرتبطة مبطالب
التوزيع العادل للموارد العمومية بني الدولة والجهات من ناحية ،ويف ما بني بعض الجهات من ناحية أخرىُ .ويثّل ذلك
تحد ًيا بالنسبة إىل السلطة املركزية؛ باعتبار أن هذه املطالب تتوخّ ى مراجعة عالقات القوة داخل الدولة ،بإعادة التوازن إىل
عالقة هذه السلطة بالجهات ،مبا يؤدي إىل إعادة النظر يف تقسيم السلطة بني الدولة ووحداتها الرتابية .ومن َّثم ،تستهدف
عب هذه السياسة ،ضبط الفضاء العمومي ومواجهة الحركات االحتجاجية وحرص تأثريها ،بغية حرص دائرة التفاعل
السلطةْ ،
بينها وبني هذا الفضاء؛ ألنه قد تنتج من تطوره طروحات مضادة بشأن السياسات العمومية يف الجهات ،وهذا ما يتعارض مع
"احتكار الدولة البنا َء االجتامعي للمشكالت العمومية"( ((4الذي يتط ّلب بني ًة مركزي ًة صلب ًة تُوز َُّع فيها الوظائف ال السلطة.
إن وجود فضاء عمومي يسمح بإعادة تعريف هذه املشكالت ،واقرتاح حلول لها يف ضوء وظائف الدولة ،ال ُيثّل
املوحد وقدرتها عىل مجابهة ما يستجد من تحوالت مجتمعية
تحد ًّيا فحسب للدولة ،بل ُيسائل ،كذلك ،نجاع َة شكلها َّ
ثم ،تسعى هذه الدولة إلخضاع هذا الفضاء لهيمنتها ،حتى ال ينضج
باعتبارها مدخالت تستوجب التك ّيف معها .ومن َّ
و ُيصبح فضا ًء عموم ًيا مضا ًّدا ،يتيح إمكانية التفاوض عىل إعادة النظر يف شكلها ،مبا يعنيه ذلك من إعادة بناء عالقات
القوة داخلها وصياغة عقد اجتامعي جديد.
املوحد وتنامي االحتجاج الحرضي( ،((4وتطور الفضاء
تعكس الجهوية َ
حرص الدولة عىل إدارة التوتر بني شكلها َّ
العمومي ،بعد أن أضحت الحركات االحتجاجية الحرضية مصد ًرا ألشكال جديدة من التعبئة االجتامعية؛ األمر الذي
40 Raffestin, p. 178.
 41ينتظم الفضاء العمومي املحيل (الجهوي) ،من ناحية ،حول جامعة مع ّينة تفرزها الحياة اليومية واألوارص االجتامعية التي تنبت من اليومي ،ومن
ناحية أخرى ينتظم حول الهوية الوطنية والعيش املشرتك اللذين ُيفرتض أن تسهر الدولة املركزية عليهام من خالل عقد اجتامعي وسيايس .ينظر:
Simonin, p. 8; Azdem et al., p. 6.
 42بورديو ،ص .57
محتجون ميناء املدينة التي يقوم
حارص
أن
بعد
،2008
يونيو
ان/
ر
حزي
يف
اندلعت
التي
إفني
سيدي
مدينة
أحداث
إىل
املثال،
سبيل
 43نشري هنا ،عىل
ّ
احتجاجا عىل تردي األوضاع االجتامعية؛ وحراك الريف الذي اندلع يف  28ترشين األول /أكتوبر  2016بعد مرصع بائع السمك
السمك،
اقتصادها عىل صيد
ً
الحسيمة بضاعته ورميه يف شاحنة نفايات .ثم بعد ذلك احتجاجات مدينة جرادة يف نهاية
ميناء
يف
املحلية
السلطات
مصادرة
خلفية
محسن فكري عىل
ُ
كانون األول /ديسمرب  ،2017عىل خلفية مرصع شقيقني كانا يستخرجان الفحم من أحد املناجم الرسية .ينظر:
Bennafla & Badimon, pp. 67-86; Karine Bennafla, "Mobilités et politique à Sidi Ifni, ville isolée du sud marocain," Espace, populations
et sociétés, no. 2-3 (2011), pp. 251-265, 253.
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َ
النطاق الرتايب للسياسات العمومية ،وقضايا التدبري الحر وال ّتفريع والتعاون والتضامن بني الدولة والجامعات
يستدعي
الرتابية باعتبارها أطرا ًفا سياسية واقتصادية( ((4ومصادر مجالية واجتامعية وثقافية لتط ّور الفضاء العمومي املضاد.
وكان لذلك أثره يف تب ّني الدولة سياس ًة جهوية تُعيد إنتاج مركزيتها ،بفصل االحتجاج الحرضي عن أبعاده الهوياتية
خربت كيف غدا قاد ًرا عىل
والثقافية والتاريخية ،وع ًيا منها مبخاطر هذه األبعاد يف إغناء هذا الفضاء( ،((4وهي التي ْ
مساءلة التدبري الرتايب للسياسات العمومية ،سواء من طرفها أو من طرف النخب املحلية ،خاصة حني ال تستجيب هذه
األخرية ملطالب تحقيق االستقاللية يف تدبري الشأن املحيل والجهوي .ولذلك ،تحرص عىل أن يكون التفاعل مع هذه
املطالب بوساطة بنيتها املركزية(((4؛ ذلك أن التعبئة املضادة يف الجهات ،وإن كانت قادرة عىل تعديل هذه السياسات
وخلق زمن سيايس مضاد للزمن السيايس الرسميُ ،يؤدي استيعابها ضمن بنية سياسية مركزية إىل إعادة إنتاجها
وتحويلها إىل أحد روافد هذه السياسات .وقد كان ًّ
وإدماجها
دال احتوا ُء السلطة بعض قيادات االحتجاج الجديد،
ُ
(((4
ميس مركزيتها.
يف منظومة النخب املحلية  ،ويف الحصيلة ،تأكيدُ قدرتها عىل مراقبة توزيع وظائف الدولة مبا ال ّ
عب ضبط
تسعى السلطة املركزية لتج ّنب تح ّول الجهات إىل ما تعتربه األدبيات ذات الصلة نقيضً ا ألطروحة الدولة(ْ ،((4
الفضاء العمومي املضاد ومراقبة ديناميات التعبئة وإدارة رأس املال االجتامعي الجهوي ،وال سيام يف ضوء ارتفاع
معدالت النمو الدميوغرايف( ((4وتزايد نسبة البطالة(ُّ ((5
وتعطل سياسات التنمية واإلخفاق يف التح ّول نحو الدميقراطية
وتوسيع قاعدة املشاركة السياسية .وبذلكُ ،يصبح الرصاع عىل هذا الفضاء أحد عناوين املأزق اإلصالحي للدولة يف
ُ
التحديات املرتبط ُة بتزايد الطلب عىل املشاركة
المركزي تفرضه
تنظيم
سعيها للتوفيق بني شكلها املوحد وتب ّني
ٍّ
ٍ
والتنمية وإعادة توزيع املوارد العمومية بني مختلف الجهات.
اجع مؤسسات الوساطة مع تح ّول االحتجاج الجديد إىل أحد أشكال التفاوض مع الدولة ،من أجل دفعها
لقد توازى تر ُ
إىل إعادة تعريف بنيتها ووظائفها عىل الصعيدين املركزي والجهوي ،يف ظل عجزها عن حل التناقض بني عدم قدرتها
عىل اإليفاء بالتزاماتها االجتامعية واستمرارها يف احتكار الفضاء العمومي .وأتاح ذلك للوالة القيام مبا يقرتب من دور
الوساطة الذي كان يقوم به القياد بني املخزن التقليدي والقبائل ،خاصة يف ما يتعلق بالشأن االقتصادي واالجتامعي يف
 44أبوالس ،ص 115 ،105؛ وكذلك:
Catusse & Vairel, p. 12; Karine Bennafla & Montserrat Emperador Badimon, "Le 'Maroc inutile' redécouvert par l'action publique: Les
cas de Sidi Ifni et Bouarfa," Politique africaine, vol. 120, no. 4 (2010), pp. 67- 69.
45 Simonin, p. 9.
 46عىل سبيل املثال ،كانت النخب املحلية ،خالل أحداث سيدي إفني ،تريد ربط املدينة إدار ًيا باألقاليم الجنوبية ،بهدف االستفادة من مساعدات الدولة ،بينام طالب
املحتجون بفك االرتباط اإلداري بني املدينة وعاملة تزنيت ،وهو ما حدث ً
فعل حني تم رفع سيدي إفني إىل مستوى عاملة يف عام  .2009ينظر" :مرسوم رقم  2.09.309صادر
يف  17من جامدى اآلخرة ( 11يونيو  )2009بتغيري وتتميم الظهري الرشيف رقم  1.59.351الصادر يف يف فاتح جامدى اآلخرة  2( 1379ديسمرب  )1959يف شأن التقسيم اإلداري
للمملكة" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2009/6/18 ،5744ص  ،3582شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3ta0KWz :؛ Bennafla, p. 253; Bennafla & Badimon, p. 78.
 47نشري هنا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،إىل إدماج بعض قيادات احتجاجات سيدي إفني يف هذه املنظومة بعد فوزها يف االنتخابات البلدية التي جرت
يف حزيران /يونيو  .2009ينظر.Bennafla & Badimon, pp. 75, 82-85; Bennafla, p. 252 :
48 D'Aquino, p. 5.
 49بلغ معدل النمو الدميوغرايف للساكنة ،ما بني عامي  2010و 2 ،2020يف املئة يف الوسط الحرضي ،و -0.3يف املئة يف الوسط القروي .ينظر :موقع املندوبية
السامية للتخطيط:
Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, "Taux d'accroissement de la population du Maroc (en %) par période et milieu de
résidence: 1960-2050," accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3xdbOCu
 50بلغت نسبة العاطلني عن العمل يف الوسط الحرضي ،بحسب املندوبية السامية للتخطيط 14.6 ،يف املئة يف عام  ،2015ويف الوسط القروي  4.1يف املئة.
ينظر.Royaume Du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Les Indicateurs, pp. 151-152 :
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الجهات(((5؛ األمر الذي يسهم يف تنامي دورهم يف مراقبة مختلف حلقات متثيل السلطة املركزية وتنسيق صالحياتها
عىل الصعيد الجهوي .وإضافة إىل أن هذا الدور يعكس انشغال السلطة املركزية بتحديث محدود يف بنية الدولة ،فإنه
عب دعم األعيان
يجد داللته ،أيضً ا ،يف مراقبتها دوران النخب داخل مجالس الجامعات والعامالت واألقاليم والجهاتْ ،
والنخب القروية والسامح بالجمع بني عضوية هذه املجالس وعضوية الربملان( ،((5وال َّتنخيب الحذر للطبقة الوسطى
عمومي أكرث قدرة عىل إنتاج أشكال جديدة يف الوساطة والتفاوض بني الدولة املركزية
الحرضية املتط ّلعة إىل فضاء
ٍ
والدولة الرتابية ،بغية مراجعة توزيع السلطة بينهام ،يف أفق تحويل الجهوية إىل أحد روافد اإلصالح الدميقراطي.
مثّلت الجهوية ،بالنسبة إىل السلطة ،تكتي ًكا لضامن استمرار هيمنتها عىل هذا الفضاء( ((5والحفاظ عىل التوزيع
السلطوي لوظائف الدولة ومراقبة التح ّوالت املجتمعية وحرص مصادر إنتاج املرشوعية السياسيةً ،
فضل عن وضع
حدود للرشعية الشعبية التي ُيفرتض أن املجالس الجهوية ُتثّلها ،كل ذلك بغية أن تنجح هذه السلطة ،باعتبارها
مرك ًزا ،يف ما يسميه بعضهم فرض "لغتها" داخل وحدة ترابية مع ّينة(.((5

ثان ًيا :جيوبوليتيك الصحراء وإعادة تشكيل الدولة
َ
املجال الرتايب الصحراوي أحد مك ّونات جيوبوليتيك الصحراء( .((5ويتقاطع هذا اإلدراك مع
ُيثل إدراك السلطة املركزية
"الجغرافيا والتاريخ وعالقات القوة والرصاع عىل الهيمنة ،التي تسهم ،مجتمع ًة ،يف رسم صورة جيوبوليتيكية دقيقة
حول هذا املجال"( .((5و ُيدرج توظيف الجهوية املتقدمة يف سياق مراقبة هذا املجال بوصفه مصدر قوة إلعادة تشكيل
املوحد ،بعد أن فرضت عليها مبادرة الحكم الذايت( ((5تحديات جديدة؛ فقد بدا
الدولة املغربية( ،((5مبا ي ّتسق مع شكلها َّ
 51تنص املادة  3من القانون  ،47.18املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثامر وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثامر ،عىل أن هذه املراكز تخضع
لوصاية الدولة ( ،)...يف حني وتنص املادة  10عىل أن وايل الجهة يرأس مجلس إدارة املركز الجهوي لالستثامر ،ينظر" :ظهري رشيف رقم  1.19.18صادر يف 7
جامدى اآلخرة  13( 1440فرباير  )2019بتنفيذ القانون رقم  47.18املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثامر وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثامر"،
الجريدة الرسمية ،العدد  ،2019/2/21 ،6754ص  ،843-834شوهد يف  ،2021/8/9يفhttps://bit.ly/3DEEmcE :
52 Houdret & Harnisch, p. 945; García & Collado, p. 99.
53 Azdem, p. 22; Houdret & Harnisch, p. 956.
54 Raffestin, p. 116.
 55عىل الرغم من أن مفهوم الجيوبوليتيك يحيل إىل دراسة سلوك الدول يف محيطها اإلقليمي والدويل ،يف ضوء مختلف املوارد التي تشكل عنارص قوتها ،فإن ذلك مل مينع من
ظهور اجتهادات جديدة ّ
وظفته يف دراسة الوحدات الرتابية وعالقات القوة التي تجمعها بالسلطة املركزية .ومتثل كتابات الباحث الفرنيس إيف الكوست أبرز هذه االجتهادات،
خصوصا يف كتابه جيوبوليتيك الجهات يف فرنسا (ثالثة أجزاء) ،ينظر.Yves Lacoste et al., Géopolitiques des régions françaises (Paris: Fayard, 1986) :
ً
56 Kai Lee Labac, "The Sourses of Protracted Conflict in the Western Sahara," Master Dissertation, Calhoun Institutional Arhive of
the Naval Postgraduate School, Monterey, 2016, p. 62.
 57نعيد هنا تأكيد رضورة التمييز بني بناء الدولة وتشكيلها .ينظر.Berman & Lonsdale, p. 5 :
 58يجد مقرتح الحكم الذايت جذوره يف خطاب امللك محمد السادس الذي ألقاه يف مدينة العيون ،يف  25آذار /مارس  ،2006مبناسبة تنصيب املجلس
املليك االستشاري للشؤون الصحراوية .ودعا فيه "أبنا َء األقاليم الجنوبية لالنكباب عىل التفكري الجاد والعميق ،بخصوص تصوراتهم ملرشوع نظام حكم
ذايت ،يف إطار سيادة اململكة ووحدتها الوطنية والرتابية" .وقد أسهم املجلس يف صياغة املحاور العريضة ملبادرة الحكم الذايت .ويف  5كانون األول /ديسمرب
ُ 2006قدّم مرشوع املبادرة إىل امللك ،وض ّمت  15بندًا .ويف  13نيسان /أبريل  2007تم تقدميها إىل األمني العام لألمم املتحدة .لالطالع عىل نص الخطاب
ونص املبادرة ،ينظر" :خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس إىل األمة من العيون" ،البوابة الوطنية املغربية ،2013/3/28 ،شوهد يف  ،2021/8/9يف:
https://bit.ly/2WwwKIe؛ "نص املبادرة املغربیة بشأن التفاوض لتخویل الصحراء حكمً ذات ًّيا" ،بوابة الصحراء ،2007/4/13 ،شوهد يف  ،2021/8/9يف:
https://bit.ly/3zNbood؛ ينظر أيضً ا:
;Amina El Messaoudi, "La note de travail: Le projet d'autonomie de la région du sahara," Collection: Les cahiers bleus, vol. 11 (Avril 2008), pp. 11-12
"Raquel Ojeda García & Ángel Suárez Collado, "El Sahara Occidental en el Marco Del Nuevo Proyecto de Regionalización Avanzada Marroquí,
Revista de Investigaciones Políticas y Sociales, vol. 12, no. 2 (2013), pp. 89-108; Labac, p. 27; Goehrs, p. 17; Dupret et al., p. 58; Jafari & El Moujaddidi,
"p. 6; Miguel Hernando de Larramendi, "La Cuestión Del Sáhara Occidental Como Factor de Impulso Del Proceso de Descentralización Marroquí,
Revista de Estudios internacionales Mediterráneos, no. 9 (January-December 2010), p. 2, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3rIgCP7
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االستمرا ُر يف تب ّني المركزية محدودة ُمكل ًفا يف ظل االنحباس الدبلومايس الذي شهده ،وال يزال ،نزاع الصحراء .ولذلك ،كان
طرح منوذج متقدم لالمركزية ،يتيح التحكم يف التحول املحتمل يف البنية الرتابية للدولة إذا ما ُط ّبقت هذه املبادرة.
لزا ًما ُ
استهدفت الجهوية املتقدمة رشعنة هذه املبادرة ،وفتح املجال أمام استيعاب مبدأ الحكم الذايت( ((5مبا ال يؤثر يف
عب توزيع الصالحيات بني املركز
الشكل َّ
املوحد للدولة ،ويسمح "بصيغة هجينة للتحول الالمركزي داخل بنيتهاْ ،
(((6
وإقليم الحكم الذايت"  .ويجعل هذا الوضع مبادرة الحكم الذايت والجهوية املتقدمة مندرجتني يف سياق برنامج
موسع إلعادة النظر يف هذه البنية ،بوساطة دعم األقاليم الصحراوية ،بتمكينها من وسائل جديدة للتفاوض الرتايب(،((6
ميس التوازنات االجتامعية والسياسية يف املنطقة.
تفتح الباب أمام إدماج النخب املحلية ،عىل نحو ال ُّ
 .1رشعنة مبادرة الحكم الذايت

ُأدرجت مبادرة الحكم الذايت يف سياق بحث الدولة املغربية عن مخرج لالنحباس الدبلومايس الذي كانت مت ّر به
قضية الصحراء بعد فشل مخطط بيكر  .((6(Baker Planومل ِ
تأت املبادرة من أجل تحديث شامل لبنيتها ،وإرساء
أشكال جديدة لتدبري الشأن العام عىل الصعيدين املحيل والجهوي ،بقدر ما أتت يف سياق البحث عن صيغة غري
ُمكلفة لتعديل هذه البنية ،مبا يساعد يف التك ّيف مع الضغوط الدولية التي ما فتئت تطالب أطراف النزاع بإيجاد
تسوية سياسية .ومن ثم ،مل تكن املبادرة مثرة توافق مجتمعي واسع يرتهن ألفق التحول الدميقراطي ،بقدر ما كانت
ضمن سياق تعويم هذه الضغوط والح ّد من فاعليتها ،وإعادة إنتاجها مبا ي ّتسق مع املرشوعية التقليدية لهذه الدولة،
ويحافظ عىل شكلها املوحد من دون تغيري عميق يف مؤسساتها ،وال يف عالقات القوة التي تحكمها.
ُأدرجت الجهوية ضمن هذا السياق الذي َح َكمه ُ
عب
رهان السيطرة عىل املجال الرتايب الصحراوي وإدارة موارده ْ
املوحد للدولة املغربية التي مل تكن يو ًما دولة اتحادية (فدرالية) .وإذا
تسوية ترابية بني هذه املبادرة ،والشكل َّ
كانت تجارب الحكم الذايت تُبنى عىل إدارة أفقية لتع ّدد مك ّوناتها ،فقد فرضت املبادرة تحد ًيا تراب ًيا وسياس ًيا بشأن
مدى قدرة دولة موحدة (بسيطة) ،مثل املغرب ،عىل استيعاب مقتضيات الحكم الذايت وتكييفها مع بنيتها املركزية.
تحمل التكاليف
عب تنظيم المركزي( ،((6يكون يف ُوسعه ُّ
وبذلك ،كانت الجهوية خطوة عىل درب ترسيخ هذه البنية ْ
السياسية والرتابية واإلدارية لهذه املبادرة ،ومن ثم ،رشعنتها يف أفق منح الصحراء ً
حكم ذات ًيا تحت السيادة املغربية.
أتاحت دسرت ُة الجهوية هامشً ا سمح ،بحسب البعض ،بالتقدم خطو ًة يف النزاع من خالل تعزيز الصورة الخارجية
للمغرب عىل أنه رشيك "دميقراطي" واقتصادي( ،((6لكنها أتاحت ،يف الوقت ذاته ،التحكم بطريقة قانونية يف دينامية
 59الحكم الذايت شكل من أشكال التوزيع الرتايب للسلطة ،يقع بني الدولة املوحدة والدولة الفدرالية .ينظر يف هذا الصدد:
Bureau du Haut-Commissaire sur les minorités nationales, Recommandations de Lund sur la participation effective des minorités
nationales à la vie publique & note explicative (The Hague: HCMN, 1999), p. 36; Keuffer, p. 470.
60 El Messaoudi, pp. 6, 15-16.
61 El Maslouhi, p. 193.
 62تضمّنت هذه الخطة التي قدمها املبعوث الخاص لألمني العام إىل الصحراء الغربية األسبق ،جيمس بيكر ( ،)2003اقرت ًاحا بوضع الصحراء تحت حكم
ذايت لخمس سنوات ،يعقبها استفتاء لتقرير املصري ،ورفضت اململكة املغربية هذه الخطة.
63 García & Collado, p. 98.
64 Goehrs, pp. 16, 33; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9; Labac, pp. 10-11.
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إعادة تشكيل الدولة عىل نحو يحافظ عىل بنيتها املركزية ،و ُيك ّرس مرشوعيتها السياسية .كانت هذه الدسرتة تكتي ًكا
لالنعراج بالنزاع من رسدية "تصفية االستعامر والحق يف تقرير املصري" التي تتمسك بها جبهة البوليساريو ،نحو رسدية
الحكم الذايت كتسوية بني الحق يف تقرير املصري من ناحية ،والحق يف الوحدة الرتابية من ناحية أخرى ،أي بني الشكل
املوحد للدولة والحكم الذايت يف الصحراء ،من دون الذهاب بعي ًدا نحو تبني الشكل االتحادي (الفدرايل) الذي يقيض
َّ
بالمركزية السلطة واملسؤولية ،من خالل تحويلهام إىل حكومات إقليمية أو جهوية.
كانت السلطة تدرك أن مبادرة الحكم الذايت تتط ّلب تغي ًريا يف بنية الدولة ،ما مينحها الرشعي َة يف حال تطبيقها؛ ذلك
أن الحكم الذايت ،بوصفه عنوانًا لالمركزية املوسعة أو الالمركزية السياسية التي بدا أن الجهوية املتقدمة تتجه نحوها
بعد عام  ((6(2015يطرح تحد ًيا عىل الدولة ،يرتبط مبدى قدرتها عىل تدبري معادلة الوحدة واالنفصال يف الصحراء ،عىل
خصوصا يف منطقة الريف .ولذلكُ ،وضعت املبادرة
اعتبار أن تطبيقه قد تكون له ارتدادات يف باقي الرتاب املغريب،
ً
ضمن إطار مؤسيس جديد ،تش ّكل فيه الجه ُة ،باعتبارها وحدة ترابية ،راف ًدا للتطور املؤسيس والسيايس واملجتمعي
املوحد للدولة ،تج ّن ًبا ألي انزياح يف تدبري هذا الحكم ،قد
يف املغرب .ويتع ّلق األمر بتكييف الحكم الذايت مع الشكل َّ
ُي َّ
وظف يف تغذية النزعة االنفصالية ،وال شك يف أن تج ّنب التحديد الرتايب ملنطقة الحكم الذايت(ُ ((6يدرج ضمن هذه
املخاوف التي ت َّ
َتوطن مختلف مؤسسات الدولة املغربية .ويف ضوء ذلك ،يتيح متثيل هذه األخرية يف الصحراء ،وفق
املبادرة ،الحفاظ عىل وحدتها بالتوازي مع حامية مكاسب الحكم الذايت( ((6ورشعنة مخرجاته السياسية والقانونية
التي ينبغي أن تبقى ضمن املقتضيات التي تحكم هذه الدولة.
إن احتفاظ الدولة باختصاصات حرصية يف املبادرة( ((6يفرغ هذا الحكم من مقتضياته املرتبطة بالشكل االتحادي
املوحد ومرشوعيتها التقليدية؛ فقد أ ّكدت املبادرة ،وإن نصت عىل
(الفدرايل) ،ويجعله ره َ
ني بنيتها املركزية وشكلها َّ
(((6
أنها تدخل "يف إطار بناء مجتمع دميقراطي حدايث يرتكز عىل مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجامعية" ،
رئيسا لها،
كذلك عىل املوروث التاريخي والتقليدي لهذه الدولة بإحالتها إىل االختصاصات الدينية للملك ،ال بصفته ً
نص
بل بصفته "أم َري املؤمنني"( .((7وهو املنحى الذي تب ّناه دستور عام  ،2011بفتحه املجال للربط بني املبادرة وما ّ
عليه بشأن تحديث هذه الدولة ،ويف مقدمها الجهوية املتقدمة .ويك يكون يف ُوسع هذه املبادرة تفعيل الدميقراطية
املحلية يف الصحراء ،ينبغي لها أن تكون ضمن دمقرطة حقيقية( ((7ال تتوقف عند الدولة املركزية ،بل ّ
تتخطاها
65 Houdret & Harnisch, p. 948.
 66عرف املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية نقاشً ا واس ًعا بشأن إدراج أقاليم كلميم ،وطانطان ،وأسا ال ّزاك ،ضمن مبادرة الحكم الذايت ،وارتأت
أغلبية أعضائه أن يتم االقتصار ،فحسب ،عىل األقاليم التي اسرتجعها املغرب بعد عام  .1975ينظر:
67 El Messouadi, p. 21.
 68تنص املادة  14من مبادرة الحكم الذايت عىل أن "الدولة تحتفظ باختصاصات حرصية ،خاصة منها ما ييل :مقومات السيادة ،العلم والنشيد الوطني
والعملة؛ املقومات املرتبطة باالختصاصات الدستورية والدينية للملك ،بصفته أمري املؤمنني والضامن لحرية مامرسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية
والجامعية؛ األمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الرتابية؛ العالقات الخارجية؛ النظام القضايئ للمملكة" .وتنص املادة  16عىل أن "مندوب الحكومة يزاول
نصبه امللك ،السلط َة التنفيذي َة يف
رئيس حكومة ينتخبه الربملان الجهوي و ُي ّ
اختصاصات الدولة يف جهة الحكم الذايت للصحراء" .وتنص املادة  20عىل أن ميارس ُ
جهة الحكم الذايت للصحراء ،ينظر" :نص املبادرة املغربیة"؛ كذلك ينظر.El Messaoudi, p. 22 :
 69املادة  3من "نص املبادرة املغربية".
 70املرجع نفسه ،املادة 6؛ كذلك ينظر.Labac, p. 19 :
71 García, "La regionalización en Marruecos," pp. 2, 9.
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نحو الدولة الرتابية ،مبا فيها الجهات الثالث التي تُش ّكل الصحراء ،وذلك بتوخّ ي إعادة تركيب السلطة املحلية التي
س ُيفرزها الحكم الذايت ،يف حال تطبيقه ،عىل نحو ال ُيه ّدد بنية الدولة.
ثم ،جاءت املبادرة يف سياق تط ّلع
ينسجم ذلك مع سعي الدول ،عاد ًة ،لتنويع دالالت سياساتها الالمركزية( .((7ومن َّ
السلطة إىل ضخ موارد جديدة يف الحقل السيايس بعد ّ
تعث التحول الدميقراطي عقب انتخابات عام  .2002غري أن
املوحدة ،من خالل إقرار تنظيم المركزي جديد ،يكون أداة ناجعة
هذه املبادرة كانت تتط ّلب تح ّو ًل يف بنية الدولة َّ
إلدارة ديناميات التعبئة التي ُيفرتض أن تطبيق الحكم الذايت قد ُي ْحدثها عىل املدى البعيد ،خاصة يف ما يتعلق
بالتحكم يف الروابط القبلية التي متثّل عصب التنظيم االجتامعي يف الصحراء(.((7
ضمن هذا السياق ،تم توزيع الصحراء ،يف التقسيم الجهوي الجديد ،عىل ثالث جهات ،حملت أسامء املدن املك ّونة لها
وامتداداتها الرتابية .وإذا كان ذلك ُيحيل ،ظاه ًرا ،إىل البعد الحرضي( ((7الذي يتناقض مع مركزية القبيلة يف االجتامع
األهيل الصحراوي ،فإن الواقع يشري إىل عكس ذلك؛ فقد كانت حصة الجامعات القروية كبرية يف هذا التقسيم( ،((7ما
ُّ
يدل عىل نزوع نحو الحفاظ عىل التوازنات التي تتيح تشغيل النظام( ((7وضامن إدماج سلس ملبادرة الحكم الذايت يف
حال تطبيقها .ومن ثم ،ال يقدم هذا التقسيم الغطاء القانوين والرشعي لهذه املبادرة فحسب ،بل مينحها هامشً ا أوسع
املوحد للدولة.
لتدبري مقتضيات االجتامع الصحراوي وإعادة إنتاجها عىل نحو ال يتعارض مع الوحدة الرتابية والشكل َّ
سعت السلطة املركزية إلضفاء الصدقية عىل املبادرة( ،((7باعتامد المركزية تتأرجح بني الالمركزية اإلدارية والالمركزية
السياسية ،وتفتح املجال أمام آلية إدارية ،وليست سياسي ًة ،كام تفرتض املبادرة ،للتعايش بني السلطة املركزية
والصحراء ،من أجل مواجهة رسدية االنفصال وتعوميها داخل رسدية الوحدة الرتابية التي تنهل من معجم الدولة
جعل حامية بنية الدولة ً
املوحدة واملركزية يف شكلها وثقافتها السياسية .ولذلك ،توخّ ت هذه السلطة َ
مآل حتم ًيا
لكل أشكال التعبئة واالستقطاب والتنخيب والوساطة والعمل األهيل ،التي ُيفرتض أن ت ّتسق مع الجهوية املتقدمة،
املوسعة التي تُحيل إليها ،ضم ًنا ،مبادر ُة الحكم الذايت.
وتتعارض ،يف املقابل ،مع الجهوية ّ
يف ضوء ذلك ،تثري مبادرة الحكم الذايت أسئلة كثرية بشأن شكل الدولة املغربية ومستقبلها ومدى إمكانية تطبيقها
يف جهات أخرى ،وال سيام أن السياسة الجهوية كشفت ،بعد انرصام خمسة أعوام عىل تنزيل بعض مخرجاتها ،عن
72 Raffestin, p. 169.
 73املهدي الهامل" ،تنظيم املجال يف الصحراء بني رها ْين الضبط والتنمية" ،مجلة العلوم االجتامعية ،العدد ( 9حزيران /يونيو  ،)2019ص 259-257؛
.Labac, p. 15
 74املرجع نفسه ،ص .266
 75يبلغ عدد الجامعات الحرضية ،يف الجهات الثالث التي تشكل منطقة الصحراء 15 ،جامعة حرضية ،و 71جامعة قروية .ينظر:
Royaume Du Maroc, Ministère de l'intérieur du Maroc, Direction Générale des Collectivités Locales, "La Région de Laayonne-Sakia el
Hamra (Monographie générale)," Rabat, 2015, pp. 2, 3, accessed on 6/9/2021, at: https://bit.ly/3BPd3L9; Royaume Du Maroc, Ministère
"de l'intérieur du Maroc, Direction Générale des Collectivités Locales, "La Région de Dakhla-Oued ed Dahab (Monographie générale),
Rabat, 2015, p. 3, accessed on 6/9/2021, at: https://bit.ly/3jMY7ab; Royaume Du Maroc, Ministère de l'intérieur du Maroc, Direction
Générale des Collectivités Locales, "La Région de Guelmim-Oued Noun (Monographie générale)," Rabat, 2015, p. 2, accessed on
6/9/2021, at: https://bit.ly/3yOAQIU
76 García, "Región y Elites," p. 8.
77 De Larramendi, p. 7; García, "La regionalización en Marruecos," p. 9.
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ثغرات تختزل مخاوف دولة مركزية ،من إقرار المركزية حقيقية تؤسس إلعادة توزيع السلطة داخل أجهزتها( ،((7مبا
يفسح املجال ،يف الصحراء وجهات أخرى ،للمطالبة بالحق يف التعددية السياسية والثقافية واللغوية والتاريخية(.((7
منع تأسيس األحزاب الجهوية ،مبوجب املادة  7من الدستور ،مدى قابلية تطبيق املبادرة وتوسيع دوائر
ويسائل ُ
التمثيلية الحزبية والسياسية ،من دون أن يتوازى ذلك مع تشكل سلطة مضادة لسلطة الدولة يف الصحراء .ومن
هنا ،تدخل هذه املبادرة ،بحسب البعض ،ضمن مناذج "الحكم الذايت غري املتامثل"  Asymétriqueالتي متنح ً
إقليم
خاصا إزاء األقاليم األخرى ،وهو منوذج عاد ًة ما تواكبه مشكالت االندماج الوطني(،((8
مع ّي ًنا داخل دولة موحدة وض ًعا ً
عندما تختلف الهوية الوطنية الجامعة والهويات الفرعية عىل مقتضيات بناء االجتامع السيايس.
من هنا ،كان أكرب تح ٍّد واجهته سياسة الجهوية تدبري التوترات الرتابية والسياسية التي تض ّمنتها املبادرة يف ما يتعلق بآثار تطبيقها
يف شكل الدولة ومستقبلها ،وذلك بحرصها ضمن تنظيم المركزي متقدم ال ينطوي ،بالقطع ،عىل إمكان االنتقال إىل طور الجهوية
السياسية التي تتط ّلب تغي ًريا عمي ًقا يف بنية الدولة ،يقيض بتح ّولها إىل دولة اتحادية ،مبا لذلك من تداعيات مجتمعية وسياسية.
 .2النخب الصحراوية ورهان اإلدماج

تتوقف فاعلية ّأي مجال ترايب عىل تنظيم دينامياته عىل نحو يساعد يف كسب رهان مأسسته( .((8و َمثّل بنا ُء مجال
ترايب مستقر يف الصحراء تحد ًيا بالنسبة إىل السلطة ،خاصة يف ما يرتبط بإدماج الروابط القبلية يف شبكات النخب
املحلية والجهوية .ويتوافق إدماجها يف سياسة تواترت منذ االستقاللُ ،أ ّسست عىل إحياء مؤسسات الوساطة والتضامن
التقليدية( ((8وإعادة تشغيلها بوسائل حديثة تضمن الحفاظ عىل مركزية الدولة .ويتع ّلق األمر بالبحث عن مساحات
للتحكم يف إعادة تشكيل هذه الدولة ،من خالل تدبري التحول الذي طرأ عىل بنيتها الرتابية بعد اعتامد الجهوية املتقدمة،
وحرص مصادر التعبئة يف السلطة املركزية ،وتوسيع دوائر إدماج النخب الصحراوية ،بالتوازي مع استبعاد النخب القادرة
عىل طرح بدائل لتدبري نزاع الصحراء ،مبا ميكن أن يفيض إىل التفاوض عىل شكل الدولة وعالقات القوة بني مك ّوناتها.
مل يكن تحالف السلطة املركزية مع هذه النخب غري ًبا عن الخربة املغربية يف هذا الصدد؛ فقد ظلت صناعة النخب
إحدى وظائف الالمركزية( .((8بيد أن الهيمنة عىل النخب الصحراوية مثّلت تحد ًيا آخر؛ بسبب تقاطع الوالءات القبلية
واألهلية والجهوية والحزبية يف ما تقوم به من وظائف وأدوار يف إعادة التشكيل االقتصادي واالجتامعي للدولة.
وبالنظر إىل موقع القبيلة يف االجتامع األهيل والسيايس الصحراوي( ،((8فقد عملت الدولة عىل توظيفها يف سياق سعيها
إلدماج النخب املحلية والجهوية يف بنيتها ،وهو ما ي ّتسق مع سعيها لتجديد مرشوعيتها عرب تعزيز قدرتها اإلدماجية.
78

نبيه ،ص 441؛ غليون ،ص .145

García & Collado, p. 106.
El Messaoudi, p. 6.
D'Aquino, pp. 11-13; Raffestin, p. 103.
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 82لوفو ،ص107-68 ،؛ .Naciri, p. 28; El Maslouhi, p. 195
 83لوفو ،ص 67-59؛ امزيان ،ص 8؛ .Shalaby et al., p. 23
 84حول مركزية القبيلة يف التحوالت االجتامعية التي شهدتها الصحراء ،ينظر :املهدي الهامل" ،نخب التدبري املحيل بني الحزب والقبيلة ،حالة بلدية كلميم
جنوب املغرب ( ،")2015–1977مجلة العلوم السياسية والقانون ،العدد ( 7شباط /فرباير  ،)2018ص .158-153
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راهنت السلطة عىل القبائل الصحراوية الكربى مل ّدها باألعيان( ،((8فمنحتها امتيازات مادية وسياسية ،يف مقابل دورها
يف تعزيز سيطرتها عىل مجالها الرتايب وتوظيف خربتها السياسية ونفوذها االجتامعي يف تدبري الواليات االنتخابية،
بوساطة دعم األحزاب التقليدية يف الحصول عىل مقاعد يف االنتخابات الترشيعية .ومثّل ذلك بالنسبة إىل الدولة
خصوصا بعد تواتر متثيلها يف املجالس الجامعية( ،((8وساعد ذلك
مؤرشًا عىل اندماج النخب الصحراوية يف بنيتها،
ً
يف تش ّكل تضامنات ترابية موازية ،منبثقة من الرشعية االنتخابية لهذه املجالس ،وم ّتسقة مع الدولة املركزية التي
تُبنى عىل الوحدة الوطنية .وع ّزز ذلك قدرة الدولة عىل إدارة النظام القبيل وامتداداته الحرضية بأقل التكاليف(،((8
وإدماجه يف بنيتها من دون تفكيكه أو إضعافه ،بغية التحكم يف عالقات القوة بينها وبني الصحراء باعتبارها جز ًءا من
الدولة الرتابية وفق مقتضيات الجهوية املتقدمة.
مثّل تأسيس املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية( ((8طو ًرا آخر يف توظيف الدولة هذه التضامنات لتعزيز
سيطرتها عىل املجال الرتايب والحفاظ عىل شكلها املوحد؛ فقد ُأنيطت به بلور ُة مرشوع الحكم الذايت ألجل مواجهة
انفصال ّيي الداخل( ،((8وتحويلهم من مناهضني لسيادة الدولة املغربية عىل الصحراء إىل مناهضني ملركزيتها ،ما
يعني توظيف املجلس يف تشكيل شبكات للسلطة والنفوذ واملوارد ،تكون قادرة عىل التك ّيف مع السياسة الجهوية
باعتبارها تح ّو ًل محدو ًدا يف بنية هذه الدولة ،ال يؤثر يف عالقات القوة بينها وبني النخب املحلية والجهوية يف الصحراء.
ُ
التنزيل القانوين والتنظيمي للجهوية املتقدمة اختبا ًرا لقدرة السلطة عىل تجديد النخب الصحراوية وتأهيلها
مثّل
نصت عىل متثيلية القبائل يف برملان هذا الحكم
وإدماجها يف الحكم الذايت ،يف حال تطبيقه ،بحكم أن املبادرة ّ
(((9
الذايت( .((9وقد ّ
وظفت السلطة النفوذ ورأس املال السيايس واملادي والرمزي لألعيان يف صنع القرار املحيل والجهوي ،
ووجهت التعبئ َة االجتامعي َة من أجل الحفاظ عىل البنى والعالقات االجتامعية واألهلية التقليدية التي يتغ ّذى عليها
ّ
خطاب االندماج الوطني ،ويساعد يف مراقبة التحول الذي فرضته الجهوية داخل البنية
االجتامع الصحراوي ،مبا ُيع ّزز
َ
الرتابية للدولة .وكشفت االنتخابات الجهوية ،التي جرت يف عام  ،2015عن استمرار التضامنات القبلية يف تعزيز
التحالفات االجتامعية والسياسية القامئة( ((9وإعادة إنتاج النخب .وإذا كان ذلك قد ت ََّم وفق االنقسام العمودي الذي
 85ينظر يف هذا الصدد :الهامل" ،تنظيم املجال" ،ص 257؛ .De Larramendi, p. 3
 86عىل سبيل املثال ،مل يخرج االنتامء القبيل لرؤساء املجالس الجامعية التي تعاقبت عىل مدينة كلميم (جهة نون) منذ عام  1960عن تج ّمعني قبل َيني
كبريين :تكنة ،وآيت باعمران .ينظر :الهامل" ،نخب التدبري املحيل" ،ص .161-158
87 El Maslouhi, p. 199.
 88ينظر" :ظهري رشيف رقم  ،1.06.81صادر يف  24من صفر  25( 1427مارس  )2006يتعلق باملجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية" ،الجريدة
الرسمية ،العدد  ،2006/4/3 ،5409ص  ،853-851شوهد يف  ،2021/9/1يفhttps://bit.ly/3kK4ytH :؛ وينظر أيضً ا حول هذا املجلس:
El Messouadi, p. 10; García, "Región y Elites," pp. 8-9.
 89امزيان ،ص 17؛ .De Larramendi, p. 7
 90نصت املادة  19من مبادرة الحكم الذايت عىل أن "برملان الحكم الذايت للصحراء يتك ّون من أعضاء منتخبني من القبائل الصحراوية ،وكذا من أعضاء
منتخبني باالقرتاع العام املبارش من طرف مجموع سكان الجهة".
 91الهامل" ،نخب التدبري املحيل" ،ص 163-162؛ امزيان ،ص 4؛
Fahd Iraqi, "Maroc: Les nouveaux seigneurs du sahara occidental," Jeune Afrique, 1/3/2018, accessed on 9/8/2021, at: https://bit.ly/3BUCzPW
 92نشري إىل التحالف بني قبيلة الركيبات وحزب االستقالل ،وأظهرت نتائج االنتخابات الجهوية التي جرت يف عام  2015أهمية هذا التحالف بالنسبة إىل
الحزب الذي حاز  50يف املئة من األصوات يف جهة العيون الساقية الحمراء ،و 53.88يف املئة يف جهة الداخلة  -وادي الذهب .ينظر :اململكة املغربية ،وزارة
الداخلية" ،نتائج االنتخابات الجهوية حسب محارض اللجان ،اقرتاع  4أيلول /سبتمرب  ،"2015شوهد يف  ،2021/8/9يف https://bit.ly/3rIkC25 :؛ ُينظر" :هل
هناك تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟" ،طفرة ،2019/3/18 ،شوهد يف  ،2020/06/22يفhttps://bit.ly/3zUNJTu :
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يطبع الرتكيبة األهلية واالجتامعية يف الصحراء ،فإنه يصعب تجاهل التحول النسبي الذي حدث يف هذه الرتكيبة ،من
تجسدت يف نخبة محلية أفرزتها االنتخابات املتعاقبة؛ نخبة أكرث ارتهانًا للسلطة املركزية،
خالل بروز انقسامات أفقية ّ
وأكرث قدرةً عىل التكيّف مع مستجدات املنطقة عبْ هيمنتها عىل املجالس الجهوية( ((9وتوظيفها رأس مالها السيايس
واالجتامعي يف مراقبة مضمون وإيقاع اإلصالحات املرتبطة بتوزيع السلطة بني الدولة املركزية والدولة الرتابية التي
ُ
الجهات الثالث يف الصحراء.
ُتثّلها
(((9
يف ضوء ذلك ،تبدو كوربوراتية الدولة
األنسب لتوصيف عالقة السلطة املركزية بالنخب الصحراوية.
املقرتب
َ
َ
وعي هذه السلطة بأن تحويل الوالء
ويتعلق األمر بكوربوراتية تُضفي
َ
الطابع املؤسيس عىل املجال الرتايب ،وتعكس َ
القبيل أو االنفصايل إىل رابطة وطنية مير عرب التكفل مبصالح األهايل( ،((9من خالل هذه النخب التي يف ُوسعها توظيف
املجالس الجهوية يف تكييف التحول الذي شهده املجال الرتايب الصحراوي مع رسدية الوحدة الوطنية .وإذا كانت
الرتابي ُة ّ Territorialité
َ
َ
املعيش
تتجل يف املستويات املجالية واالجتامعية باعتبارها الوج َه
واملتحرك للسلطة(،((9
النخب تحد ًيا آخر ،كان عىل
فقد ش ّكل ضخ موارد سياسية ومادية يف الشبكات االجتامعية التي تنتظم حولها هذه
ُ
عد
الجهوية مجابهته؛ فام عادت القبائل تسيطر عىل مجالها الجغرايف التقليدي يف ظل التقطيع الجهوي الجديد ،ما ُي ُّ
نجاحا للسلطة يف إدماج أطياف جديدة من هذه النخب باستمرارها يف االستعانة بالعائالت الكربى( ،((9وبناء شبكات
ً
(((9
نفوذ جديدة تدمج العائالت الصاعدة وتساعد يف تعزيز التوجه الكوربورايت للدولة يف عالقتها بالصحراء ،باعتبارها
تحد ًيا جيوبوليتيك ًيا ال يرتبط بحسابات إقليمية ودولية فحسب ،بقدر ما يرتبط ،أيضً ا ،مبأزق هذه الدولة يف إقرار
املوحد (البسيط) ،وعجزها عن بناء عقد اجتامعي جديد.
المركزية حقيقية يف ظل شكلها َّ

لقد ع ّززت السلطة املركزية ،عىل مدار السنوات املنرصمة ،حضورها السيايس واملادي يف الصحراء ،عرب إدارة معادلة
التنمية وتوجيهها لتحقيق انعكاساتها االقتصادية واالجتامعية ،وهو ما ّ
تجل يف ارتفاع وترية استفادة الجهات الثالث
من موارد الدولة( .((9بيد أن رهانها عىل التنمية ْمل يتوا َز مع سياسات عمومية لتحفيز االقتصاد املحيل عىل تحسني
الوضع املعييش للساكنة وإدماجهم أكرث يف بنية الدولة واملجتمع؛ إذ بقي أسري اسرتاتيجية توظيف مؤسسات
املوجهة نحو
الدولة الرتابية (الجهات الثالث) بغية استقطاب النخب املحلية وإقامة شبكة من االمتيازات واملنافع ّ
93

García, "Región y Elites," p. 13.
ُ 94يع ّرف فيليب شميرت الكوربوراتية بأنها تنظيم مؤسيس يهدف لربط املجتمع املدين ببنية اتخاذ القرار يف الدولة.Schmitter, p. 86 :
95 El Maslouhi, p. 200.
96 Raffestin, p. 154.
 97تُع ّد عائلة "آل الرشيد" املنحدرة من قبيلة "الركيبات" من أبرز العائالت املتحكمة يف الخريطة االنتخابية يف منطقة الصحراء .وقد أ ّدت دو ًرا الفتًا ،من
خالل انتامئها إىل حزب االستقالل ،يف االستحقاقات االنتخابية التي عرفتها املنطقة طوال أربعة عقودُ .ينظر" :هل هناك تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟"؛
García, "Región y Elites," p. 7,8 .
 98نشري هنا إىل عائلة "بلفقيه" املنحدرة من قبيلة "أوعزة" ا ُملق ّربة من قبائل "آيت باعمران" ،وذات النفوذ يف جهة كلميم واد نونُ .ينظر" :هل هناك
تصويت خاص بالناطقني بالحسانية؟".
 99عىل سبيل املثال ،ارتفعت نفقات التجهيز الخاصة باملجلس الجهوي لداخلة وادي الذهب يف عام  2017بنسبة  77يف املئة ،مقارنة بعام  2016الذي
شهد ارتفا ًعا بـ  19.78يف املئة .ينظر :اململكة املغربية ،املجلس األعىل للحسابات ،التقرير السنوي للمجلس األعىل للحسابات برسم سنة - 2018املالحظات
البارزة (الرباط :املجلس األعىل للحسابات ،)2019 ،ص 123؛ .Labac, p. 28
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القبائل( ،((10تساعد يف التح ّكم يف إعادة تشكيل الدولة عىل الواجهتني االقتصادية واالجتامعية .وال يستهدف ذلك
سحب البساط من تحت انفصاليي الداخل فحسب ،بل يستهدف أيضً ا صناعة نخب غري مستقلة ،تسهم من ناحية
يف "تدبري االنقطاعات الرتابية"( ،((10ومن ناحية أخرى ،تكون عائ ًقا أمام تش ّكل قاعدة اقتصادية واجتامعية وسياسية
تتيح التم ّكن من جهاز إداري ناجع ينافس السلطة املركزية ،ويفتح املجال أمام النخب املحلية
للحكم الذايت ،قد ُ
للسيطرة عىل املجال الرتايب الصحراوي ،وطرح إمكانية إعادة التفاوض عىل شكل الدولة املغربية.
رأس مالٍ تعليم ًيا وثقاف ًيا بإرباك عالقات القوة التي تُشكل الروابط
عىل صعيد آخرُ ،ينبئ بروز جيل جديد ميلك َ
القبليةُ عصبَها األسايس ،ويُعيد إىل الواجهة ما يسميه البعض استمرار ضعف التمثيلية االجتامعية يف الدولة(.((10
ويجدُ هذا الجيل صعوبة يف االندماج االقتصادي والسيايس الذي تتحكم يف قنواته هذه الروابط عرب عالقتها بالسلطة
املركزية ،وهو ما يح ّوله إىل رافد للحركات االحتجاجية( ،((10ويضاعف ،من ثم ،أعبا َء هذه السلطة ،ويفرض عليها
إدارة التناقضات القبلية واالجتامعية يف عالقتها برهان الحفاظ عىل وحدة الدولة .وإذا كانت هذه الروابط ال تزال
ً
فاعل أساس ًيا يف التنظيم االجتامعي( ،((10ومصد ًرا للمضمون التقليدي لهذه الدولة ،فإنها ،يف اآلن ذاته ،تفرض رضورة
توسيع هذه األخرية متثيلي َتها االجتامعي َة داخل املجال الصحراوي بإدماج سلطة القبيلة تحت سلطتها ،حتى يتس ّنى
لها السيطرة عىل مجال ترايب أكرث استقرا ًرا ،وإعادة توجيه السياسات العمومية وفق احتياجات الجهات الثالث ،عىل
نحو ُيساعد يف إدارة التوازن بني توزيع السلطة عمود ًيا وتوزيعها وظيف ًيا ،وبني التعبئة الوطنية ذات الصلة باالندماج
يصب
الوطني واملشاركة السياسية املتح َّكم فيها واملرتهنة لألسس التي ينهض عليها الحقل السيايس الرسمي ،أيضً ا؛ ما ّ
يف النهاية يف تعزيز القدرة اإلدماجية للدولـة.

خامتة
عىل الرغم من أن سياسة الجهوية كانت أحد الوعود التي جاء بها الدستور( ،((10فإن السياسة التي انتهجتها السلطة
عكست إرادتها يف صيغة تجمع بني دولة موحدة والمركزية متح َّك ٍم فيها .وبذلك أسهمت هذه السياسة يف إعادة
إنتاج املأزق اإلصالحي للدولة بني تط ّلعها نحو تحديث بنيتها عىل نحو محدود ،والحفاظ عىل شكلها املوحد،
باالستمرار يف تجنب توزيع حقيقي للسلطة بينها وبني هذه الجهات ،أو عبارة أخرى التوفيق بني أمناط السلوك
السيايس املوروث عن الدولة السلطانية (التقليدية) واالستمرار يف اإلصالح( .((10وإضافة إىل أن هذا املأزق ُيحيل إىل
 100ارتفعت نفقات موظفي جهة الداخلة وادي الذهب حواىل  110يف املئة يف عام  ،2017يف حني مل ترتفع يف األقاليم ّإل بنسبة  11يف املئة ،ويف الجامعات
سجلت نفقات الشؤون االجتامعية والدعم ارتفا ًعا بنسبة  27يف املئة يف جهة العيون  -الساقية الحمراء ،و 62.40يف املئة يف جهة الداخلة
بنسبة  2يف املئة .كام ّ
 وادي الذهب ،بينام ارتفعت نفقات الدعم بنسبة  27يف املئة يف جهة العيون  -الساقية الحمراء ،و 7.470يف املئة ،يف جهة الداخلة  -وادي الذهب .يف السياقذاته ،يستفيد آالف الصحراويني مام يعرف بالكارطيات (بطائق ذات قيمة مالية) التي تقدمها مديرية اإلنعاش الوطني يف وزارة الداخلية ،وعىل الرغم من
األهمية االجتامعية لذلك ،فإنه ما فتئ يثري شعو ًرا بالتمييز داخل فئات واسعة يف األقاليم الجنوبية .ينظر :املجلس األعىل للحسابات ،ص 122 ،33؛ .Iraqi
101 Hibou & Tozy, p. 4.
 102بلقزيز ،الدولة واملجتمع ،ص .72
103 El Maslouhi, pp. 203-204.
 104الهامل" ،تنظيم املجال" ،ص .257
105 Melloni.
 106العروي ،ص .129
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التوترات التي تخرتق هذه السياسة ،فإنه يستدعي ،أيضً ا ،إشكالية العالقة بني الدولة والسلطة ،يف ظل حرص التوظيف
العمومي ملؤسسات الدولة ،املركزية واملحلية والجهوية ،يف يد السلطة .وال يطرح ذلك أسئلة بشأن مدى وجود مجال
سيايس حديث يف املغرب يحدد العالقة بني السلطة والدولة فحسب ،بل يطرح أيضً ا مخاطر الوقوع يف ما تُسميه
بعض األدبيات "املركزية الشاملة التي قد تهدد قدرة الدولة عىل أداء وظائفها"(.((10
أخفقت الجهوية يف اجرتاح منوذج جديد لالمركزية بسبب الثقافة املركزية املرتسبة يف مفاصل الدولة املغربية ،وهو ما
حال دون استثامر التحول الذي طرأ يف بنيتها الرتابية ،عىل نحو يسمح باالنتقال إىل طور آخر يف تدبري إشكاالت املجال
والتنمية وتوزيع السلطة والرثوة .وإذا كان هناك من يرى يف هذه الجهوية قطيع ًة وتح ّو ًل يف عالقة الدولة ،املركزية
وحرص
بطبيعتها ،مبجالها الرتايب( ،((10فإن رص َاع الهيمنة عىل الفضاء العمومي ،بوصفه فضاء لالحتجاج والتعبئة،
َ
التوظيف العمومي ملوارد الدولة يف الجهات بيد السلطة املركزية ،مبا يعنيه ذلك من مركزة موارد السلطة ومحدودية
صالحيات مجالس الجهات ،وعدم تفعيل ميثاق الالمتركز اإلداري ،ذلك كله يؤرش عىل أن الجهوية ،منذ تنزيلها يف عام
 ،2015بقيت وسيلة لتعزيز املركزية وإعادة إنتاجها وضبط إيقاع التح ّوالت االجتامعية والسياسية ،ومن ثم مجابهة
مختلف أشكال الوعي املحيل والجهوي الذي قد يكون مصد ًرا ُّ
لتشكل مرشوعية مضادة ملرشوعية الدولة.
مل تكن الجهوية نتيجة تدافع بني القوى املجتمعية ،وال نتيج َة تفاوض بينها عىل عقد اجتامعي جديد ،كام مل تكن
مثرة تك ّي ٍف مع مطالب إثنية أو ثقافية أو هوياتية ،بل كانت تكتي ًكا يتوخّ ى تحدي ًثا محدو ًدا لبنية الدولة ،يف أفق
تفادي إعادة تشكيلها عىل أسس دميقراطية .كام توخّ ت التأثري يف جيوبوليتيك الصحراء ،برشعنة مبادرة الحكم الذايت
وإدماج النخب الصحراوية ،ومن ثم امتالك هامش يسمح بتدبري التحوالت الجيوسياسية لقضية الصحراء من دون
تكاليف عالية .ويف سبيل ذلك ،كان أهم مقاصدها تج ّنب أن تصبح هذه القضية أداة لتغيري شامل يف بنية الدولة.
ولذلك مل ُت ْف ِض إىل منوذج مؤسيس جديد للتفاوض بني السلطة املركزية املهيمنة عىل أجهزة الدولة والقوى املحلية،
مبا ُيسهم يف تنظيم الرصاع االجتامعي وإعداد سياسات عمومية متوازنة بشأن تنمية الجهات وتأهيلها.
إذا كانت الالمركزية الفعالة تفرتض حدوث تغيريات مركبة داخل الدولة واملجتمع( ،((10فإن الجهوية املتقدمة مل تُو ّلد
ٍ
ديناميات مجتمعي ًة جديدة ،ليس بسبب استبعاد العوامل التاريخية والثقافية واالجتامعية واألهلية يف التقطيع
تتوجس من التوزيع األفقي للسلطة،
الجهوي الجديد فحسب ،لكن ،أيضً ا ،بسبب ارتهانها لثقافة سياسية تقليدية ّ
َ
انشغال
وتكتفي بتوزيع عمودي لها يسمح بالتحكم يف أي تح ُّول يطرأ عىل البنية الرتابية للدولة .ولذلك ،عكست
ُ
الجهات مصد ًرا لها ،من خالل التضييق عىل
السلطة مبراقبة مختلف أشكال التعبئة االجتامعية التي قد تكون
التوظيفات املضادة للفضاء العمومي وإعادة إنتاج شبكات النخب التقليدية ،خاصة يف الصحراء ،والنجاح يف ما
يسميه بورديو "احتكار الدولة بناء التمثل والتمثيل املرشوع للعامل االجتامعي"(.((11

 110بورديو ،ص 77؛ .Bennafla, pp. 264-265
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ال تبدو السلطة معني ًة بجهوية تعيد تشكيل الدولة ودمقرطة مؤسساتها وصياغة عقد اجتامعي جديد ،بقدر ما تبدو
(((11
معني ًة بجهوية غري مكلفة سياس ًيا .لذلك ،تبدو أقرب إىل ما يعرف يف األدبيات ذات الصلة بالالمركزية اإلجرائية
ترسخ املركزية السياسية ،من خالل تحديثها عىل نحو محدود.
التي ّ

 111غليون ،ص 143؛ D'Aquino, p. 8; Shalaby et al., p. 34; Dupret et al., p. 36.
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الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دول مجلس
 الواقع والتحديات:التعاون لدول الخليج العربية
Public-Private Partnerships in the GCC: Reality and Challenges
 وما تتصف وتتميز به كل دولة عىل،تهدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عىل واقع الرشاكات يف الدول الخليجية
 وتتحدد اإلشكالية البحثية يف معرفة مدى تطبيق الرشاكات. إضافة إىل إبراز التحديات التي تعانيها كل منها،حدة
 بالرتكيز عىل أفضل املامرسات العاملية يف صياغة،وفق املعايري األساسية للرشاكة بني القطاعني العام والخاص
 وذلك من خالل، وجرى اعتامد املنهج التحلييل املقارن يف السياسة العامة.األطر القانونية والتنظيمية للرشاكات
 مع األخذ يف الحسبان خصوصية أنظمة الحكم واإلدارة فيها ومقارنتها،عرض األدبيات والدراسات العملية والنظرية
، وقد خلصت إىل أن هذه الدول تتبع سياسات مختلفة،جميعا
 تشمل الدراسة دول املجلس.باملامرسات العاملية
ً
ً
فضل عن محدودية مجاالت تلك الرشاكات عن مثيالتها يف دول
،ويف بعض األحيان غري واضحة يف آلية تطبيق الرشاكة
 كام انتهت إىل تحديد أهم العقبات والتحديات املشرتكة التي تواجه هذه الدول يف التطبيق الفعال للرشاكة.العامل
،وخلق بيئة جذابة وتنافسية؛ لتنفيذ رشاكات مستدامة تساهم يف تحقيق الرؤى االقتصادية الطموحة لهذه الدول
.بعيدا عن االقتصاد الريعي السائد
تحولها إىل االقتصاد املعريف واإلنتاجي
وترسع يف
ً
ّ
، البنية التحتية، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرشاكات بني القطاعني العام والخاص:كلامت مفتاحية

. التنمية املستدامة، املوارد النفطية، التنوع االقتصادي،االقتصاد الريعي

This article discusses the experience of Public-Private Partnerships (PPPs) in the Gulf Cooperation Council (GCC)
countries. It also explores the relevant individual characteristics of each country of the GCC and highlights the
challenges each country faces or is likely to face in implementing PPPs. This paper seeks to understand the
extent to which the implementation of PPPs in the GCC has been consistent with international best practices
in formulating and creating legal and regulatory frameworks for such partnerships. It adopts a comparative
approach to public policy analysis to review empirical and theoretical studies of PPPs in the GCC. The article
concludes that all the GCC countries follow different, and sometimes unclear, policies in implementing
partnerships and that these partnerships remain limited compared to their global counterparts. It also identifies
the most significant and common obstacles and challenges these countries face in creating an attractive and
competitive environment in which to implement sustainable partnerships that contribute to their ambitious
economic visions and accelerate their transformation from a rentier into knowledge and production economies.
Keywords: Public-Private Partnerships, GCC, Infrastructure, Rentier Economy, Economic Diversification,
Oil Resources, Sustainable Development.
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مقدمة
.(((شهد العقدان املاضيان وفرة يف األبحاث واملقاالت األكادميية يف موضوع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
تحدد هذه الرشاكات إمكانية االستفادة من القطاع الخاص وميزاته ومهاراته االبتكارية يف تصميم مشاريع البنية
 وزيادة، إضافة إىل تقييم الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات القطاع العام للمواطنني،التحتية وتنفيذها
 اجتذبت تجارب الرشاكات األنكلوسكسونية يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأسرتاليا وكندا، تاريخ ًّيا.(((فاعليتها
 كانت، ويف السنوات األخرية.((( نظ ًرا إىل كونها رائدة يف هذا املجال،تغطية بحثية كبرية عن نظرياتها يف دول أخرى
، تشهد الرشاكات يف دول مجلس التعاون انتشا ًرا.((( والرشق األوسط،(((هناك مساهامت بحثية متزايدة من أوروبا
وهي ترتبط مبسميات ومفاهيم مختلفة لها عالقة بخصوصية أنظمة الحكم واألنظمة اإلدارية وأمناط تطورها يف
 رغم أهمية الرشاكات وتب ّنيها يف،هذه الدول التي حظيت بتغطية بحثية محدودة وحديثة نسب ًّيا يف هذا املجال
.((( بوصفها خيا ًرا اسرتاتيج ًيا يف تخطيط العديد من مشاريع البنية التحتية االسرتاتيجية وتنفيذها،معظم هذه الدول
 وجذب مستثمرين أجانب لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تبلغ،تسعى دول مجلس التعاون لتعزيز الرشاكات
 وتعزيز، ال سيام يف ظل التنافس القائم بينها عىل جذب مزيد من االستثامر،(((قيمتها عرشات مليارات الدوالرات
 والتي ميثّل فيها االعتامد،البنى التحتية وتنفيذ الرؤى الوطنية الطموحة التي أعلن عنها وتبناها كثري من دول املجلس
 اعتمدت هذه الدراسة.عىل القطاع الخاص هد ًفا أساس ًيا للتنمية املستدامة والتحول بعي ًدا عن االقتصاد الريعي
ً عىل املنهج التحلييل املقارن يف السياسة العامة الذي يعترب
حقل للدراسات املتعددة التخصصات التي تستخدم
.(((السياسة العامة وحد ًة رئيسة للتحليل من أجل املقارنة بني األنظمة واملؤسسات املختلفة والبلدان أو الحكومات
1
Carsten Greve & Graeme Hodge, "Public-Private Partnerships and Public Governance Challenges," in: Stephen Osborne (ed.),
The New Public Management Governance (London: Routledge, 2010), pp. 149-162; Stephan Jooste & Richard Scott, "The Public-Private
Enabling Field: Evidence from Three Cases," Sage Journals, vol. 44, no. 2 (July 2011), pp. 149-182; Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan,
"The Impact of Contract Characteristics on the Performance of Public-Private Partnerships (PPPs)," Public Money and Management,
vol. 36, no. 6 (July 2016), pp. 55-462; Ole Helby Petersen, "Multi-Level Governance of Public-Private Partnerships: An Analysis of The
Irish Case," Administrative Culture, vol. 12, no. 2 (January 2011), pp. 162-188.
2
Akintola Akintoye, "PPPs for Physical Infrastructure in Developing Countries," in: Akintola Akintoye & Matthias Beck (eds.),
Policy, Finance & Management for Public-Private Partnerships (Oxford: Wiley‑Blackwell, 2009), pp. 123-144; Yseult Marique, PublicPrivate Partnerships and The Law: Regulation, Institutions and Community (Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar, 2014), pp. 122-144.
3
Christopher Pollitt, "Towards A New World: Some Inconvenient Truths for Anglosphere Public Administration," International
Review of Administrative Sciences, vol. 81, no. 1 (2015), pp. 3-17.
4
Joop FM Koppenjan, "Public-Private Partnerships for Green Infrastructures, Tensions and Challenges," Current Opinion in
Environmental Sustainability, vol. 12 (February 2015), pp. 30-34; Greet R. Teisman & Erik Hans Klijn, "Partnership Agreements:
Governmental Rhetoric or Governance Scheme?" Public Administration Review, vol. 62, no. 2 (December 2002), pp. 197-205.
5
Dima Jamali, "A Public-Private Partnership in The Lebanese Telecommunications Industry: Critical Success Factors and Policy
Lessons," Public Works Management Policy, no. 9, no. 2 (2004), pp. 103-119; Ali Mistarihi, Kate Hutchings & Arthur Shacklock,
"Differing Opinions Do Not Spoil Friendships: Managing Public-Private Partnerships (PPP) Infrastructure Projects in Jordan," Public
Administration and Development, vol. 33, no. 5 (July 2013), pp. 371-388.
6
Mhamed Biygautane, Graeme Hodge & Paula Gerber, "The Prospect of Infrastructure Public-Private Partnerships in Kuwait,
Saudi Arabia and Qatar: Transforming Challenges into Opportunities," Thunderbird International Business Review, vol. 60, no. 3 (2016),
pp. 22-25, accessed on 26/9/2021, at: https://bit.ly/2XJtRkL; Richard Common, "Administrative Change in the Gulf: Modernization in
Bahrain and Oman," International Review of Administrative Sciences, vol. 74, no. 2 (June 2008), pp. 177-193; Pollitt, pp. 3-17.
7
Ahmed Hagagy, "Kuwait to Seek Private Investment In $36 bln Projects," Reuters, 1/10/2015, accessed on 26/9/2021, at:
http://reut.rs/2XGUh6t
8
Wilson Wong, "Comparative Public Policy," in: Ali Farazmand (ed.), Global Encyclopaedia of Public Administration, Public Policy,
and Governance (New York: Springer, 2018), pp. 959-966.
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تهدف هذه الدراسة ،من خالل استخدام هذا املنهج ،إىل تسليط الضوء عىل واقع الرشاكات يف دول مجلس التعاون
والتحديات التي تواجهها ،وذلك بالرتكيز عىل أربعة محاور رئيسة ،مقارنة بأفضل املامرسات العاملية .وهذه املحاور
هي )1 :الخلفية التاريخية لظهور الرشاكات يف كل دولة )2 .القوانني والترشيعات واالسرتاتيجيات الخاصة بالرشاكات.
 )3خلفية عن املشاريع ومجاالتها وطبيعة االستثامرات فيها )4 .التحديات والقيود أمام تنفيذ الرشاكات يف كل دولة.
تم اختيار هذه املحاور كونها محاور أساسية لتحليل القضايا الرئيسة املرتبطة بتحليل الرشاكات وتقييمها بناء عىل
أفضل املامرسات العاملية ،مع األخذ يف الحسبان خصوصية أنظمة الحكم واإلدارة يف دول مجلس التعاون مقارنة
بنظريتها من الدول األنكلوسكسونية التي نشأت فيها الرشاكات.
تم االسرتشاد أيضً ا يف تحديد هذه املحاور باإلطار الذي يستخدمه البنك الدويل لقياس جاهزية الدول وتنافسيتها
يف تخطيط الرشاكات يف مشاريع البنية التحتية وتنفيذها وتقديم الخدمات العامة .يعترب البنك الدويل من أبرز
املؤسسات الدولية التي تقوم بتقييم جاهزية الدول وتنافسيتها يف استخدام الرشاكات بني القطاعني العام والخاص،
ويؤدي البنك دو ًرا ً
مهم ومحور ًيا ملساعدة الدول وتقييمها يف تخطيط الرشاكات وإدارتها .هذا اإلطار الذي سيتم
رشحه بالتفصيل الح ًقا ،هو إطار اسرتشادي يشمل السياسات والقضايا املهمة التي يفضل أن تعمل عليها الحكومات
لخلق بيئة قانونية وتنظيمية جذابة للرشاكات مع القطاع الخاص.

أولً  :ظهور الرشاكات بني القطاعني العام والخاص عىل الساحة
العاملية وتطورها
ٍ
تعريف
منذ ظهور مصطلح الرشاكات بني القطاعني العام والخاص  ،Public Private Partnershipمل يتم التوصل إىل
محدد له ،إذ إن ما يحدد هذا املفهوم يف سياقات مختلفة هو نوع وشكل الرتتيبات التي يتفق عليها القطاعان العام والخاص
يف تصميم خدمات عامة وتقدميها .ميكن استخدام املصطلح لوصف مجموعة واسعة من ترتيبات يتشارك فيها القطاعان
العام والخاص م ًعا بطريقة ما .لذلك ،إذا ما ُأريد تقديم توصيف أو تعريف دقيق للرشاكة ،فمن الرضوري أن يكون هناك
وضوح حول القطاع العام وحاجته إىل الرشاكة مع القطاع الخاص وأشكال الرشاكة بني القطاعني لتلبية هذه الحاجة(((.
نث هذه الخصوصية كث ًريا من الباحثني واملؤسسات عن محاولة تعريف الرشاكات وإعطائها الصبغة القانونية.
مل ت ِ
فيعترب كوبنجان( ((1أن الرشاكات هي ّأي تعاون منظم ملزم باتفاق قانوين بني القطاعني العام والخاص يحقق
منافع متبادلة ،بينام يؤكد تيسامن وكليجن( ((1السمة املؤسسية لرشاكة يشارك فيها القطاعان العام والخاص
املخاطر والتكاليف والفوائد .ويذهب ديوولف وآخرون( ((1إىل أبعد من ذلك ،ليصوروا الرشاكات عىل أنها مشاريع
مشرتكة أو تحالفات توفر وسيلة لرشاكات حقيقية ،وتسمح للقطاعني العام والخاص بتوليد إيرادات مشرتكة.
9
Neil Cuthbert & Atif Choudhary, "The Emergence of Public-Private Partnerships (PPPs), in The Middle East and Africa," Middle
East and Africa PPP Guide (2016), pp. 2-28, accessed on 26/9/2021, at: https://ibit.ly/mVHy
10 Koppenjan, pp. 30-34.
11 Teisman & Klijn.
12 Blanken Dewulf & W.D. Bult-Spiering, Strategic Issues in Public-Private Partnership (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2012), pp. 1-4.
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ً
متبادل من القطاعني لتحقيق هدف محدد ،يتجاوز رشوط العقد،
أما بوفايرد( ،((1فتمثل الرشاكات بالنسبة إليه التزا ًما
ويتجاوز عالقة الوكالة التي متثِّل جز ًءا ال يتجزأ من االتفاقيات التعاقدية.
وضوحا يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن العرشين ،مع ظهور نظم اإلدارة
تبلور مفهوم الرشاكات عىل نحو أش ّد
ً
الحديثة التي نادت باالعتامد ،عىل نحو أكرب ،عىل القطاع الخاص يف توفري الخدمات العامة .ويف تلك الفرتة ،عانت
كثري من الدول أزمة الديون ونقص املوارد ،وبدأت الدول تتوجه اقتصاد ًّيا نحو مفهوم الرشاكات ،لشغل الخدمات
العامة والبنى التحتية وتوفريها ،يف ظل تزايد عدد السكان وضعف قدرات الدول وضعف ميزانياتها وعجزها( .((1ولقد
نشأت فكرة مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام يف متويل مشاريع البنية التحتية يف اململكة املتحدة يف الثامنينيات
نظ ًرا إىل القلق املصاحب لتزايد الدين العام للدولة ،وبذلك بدأت فكرة التخيل عن األشكال التقليديـة للتمويل
الحكـومي للخدمات العامة ،والتفكري يف إرشاك القطاع الخاص يف تقديم الخدمة ،واملشاركة يف املخاطر ،مع رضورة
الحفاظ عىل الرقابـة الحكوميـة ،وقد رشعت الحكومة يف مشاريع من خالل التفاوض مع القطاع الخاص حتى عام
 1992مع مجيء حكومة املحافظني ملنصة الحكم ،إذ أطلق جون ميجور  ،John Majorعندما توىل رئاسة الوزارة
( 28ترشين الثاين /نوفمرب  2‑1990أيار /مايو  ،)1997مبادرة التمويـل الخـاص ،Private Finance Initiative PFI
التي تبلورت فيام بعد لتصبح مــصطلح الــرشاكة مــع القطــاع الخــاص .Public Private Partnership PPPفقد
كانت الغاية من هذه املبادرة تخفيض الدين العام الحكومي ،وعنـد قدوم حكومة توين بلري  Tony Blairفرتة توليه
رئاسة الوزارة ( ،)2007‑1997حافظت عىل هذه املبادرة وحولت هـدف تخفيض الدين الحكومي إىل تحقيق قيمة
النقود من خالل التوزيـع األنسب للمخاطر .وبذلك انترش مفهوم الرشاكة بني الحكومـة والقطـاع الخـاص ،وانترش
عىل املستوى العاملي بوصفه طريق ًة فعال ًة لتطوير الخدمة العامة ،وتنفيذ مشاريع البنيـة التحتية عىل نحو أش ّد
شح املوارد املالية ،والتأخر الدائم يف املشاريع العامة ،وغري ذلك من الظواهر السلبية التي رافقت
فاعلية ،نظ ًرا إىل ّ
االعتامد الكيل عىل القطاع العام .ومن َثم انترش هذا النموذج يف دول مختلفة يف العامل ،رأت يف الرشاكات وسيلة
لزيادة كفاءة الدولة يف توفري الخدمات املتزايدة ملواطنيها يف ظل محدودية ميزانياتها وأعبائها املالية املختلفة(.((1
 .1أنواع الرشاكات وترتيباتها

مثة نوعان للرشاكات ،األول الرشاكة التعاونية  ،Cooperative Partnershipوهذه الرشاكة هي شكل من أشكال
التعاون التنظيمي عىل كافة املستويات اإلدارية والتنفيذية ،وتتصف بعالقات أفقية بني الطرفني ،واإلجامع عىل اتخاذ
القرارات واملشاركة يف الواجبات واملهامت املوكلة جمي ًعا ،من دون أي تف ّرد باإلرشاف ألي طرف عىل آخر ،ومن َث َّم
فهي قامئة كل ًّيا عىل تعاون كامل .أما النوع الثاين ،فهو الرشاكات التعاقدية  Contract Partnershipالتي تجري
بنظام العقود وتأخذ صفة عمودية يتم فيها االتفاق عىل تقديم خدمات محددة لصالح القطاع العام الذي ،بدوره،
يتوىل فقط عملية اإلرشاف والرقابة عىل أداء املهامت من طرف القطاع الخاص ،ويف بعض األحيان ،يكون له صالحية
13 Tony Bovaird, "Public-Private Partnerships: From Contested Concepts to Prevalent Practices," International review of
administrative sciences, vol. 70, no. 2 (June 2004), pp. 199-215.
14 Christopher Hood, "A Public Management for all Seasons?" Public Administration, vol. 69, no. 1 (March 1991), pp. 3‑19.
 15أحمد إبراهيم عبد الحميد ،نظرة تحليلية حول تجارب الدول يف تطبيق مرشوعات الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص (القاهرة :مركز
الدراسات البيئية وإدارة املوارد الطبيعية ،معهد التخطيط القومي.)2011 ،
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بأن ينهي العقد مبقتىض ما هو متفق عليه ،وغال ًبا ما يندرج نظام الرشاكة بني القطاعني العام والخاص تحت هذا
النوع من الرشاكات(.((1
وفيام يتعلق بأشكال عقود الرشاكات ،فهي تكون وفق مقتضيات العقد ،وطرق توزيع الصالحيات بني القطاعني العام
خاصا
والخاص .فمنها عقود الخدمة  Service Contractsالتي تستأجر الحكومة (القطاع العام) مبوجبها رشك ًة أو كيانًا ً
للقيام بواحدة أو أكرث من املهامت أو الخدمات املحددة مد ًة تراوح ،عاد ًة ،بني سنة وثالث سنوات ،تظل الحكومة فيها
هي املزود الرئيس لخدمة البنية التحتية ،وتتعاقد فقط عىل أجزاء من عملها مع الرشيك الخاص( .((1يأيت النوع الثاين
وهو عقود اإلدارة  Management Contractsالذي يتم مبوجبه نقل إدارة املرفق العام وتشغيله إىل الرشيك الخاص،
من دون نقل ملكية املرفق إليه ،وهو يوسع الخدمات التي سيتم التعاقد عليها لتشمل بعض ،أو كل ،إدارة للخدمة
العامة وتشغيلها ،وعىل الرغم من أن االلتزام النهايئ بتقديم الخدمة ال يبقى عىل عاتق القطاع العام فإن الرقابة والسلطة
اليومية لإلدارة تُسندان إىل الرشيك أو املقاول الخاص ،وغال ًبا ما تكون مدة هذه العقود من ثالث سنوات إىل أربع(.((1
ً
مسؤول عن الخدمة
أما النوع الثالث ،فهو عقود التأجري  Leasing Contractsالتي مبوجبها يكون الرشيك الخاص
كامل ًة ،ويتعهد بااللتزامات املتعلقة مبعايري الجودة والخدمة باستثناء االستثامرات الجديدة واملستبدلة التي تظل
من مسؤولية القطاع العام .يقدم املشغل الخدمة عىل نفقته وعىل مسؤوليته ،بحيث يتم تأجري أصول القطاع العام
ومرافقه للقطاع الخاص ،ويستفيد القطاع الخاص من أرباح املرافق مقابل دفع اإليجار لتلك املرافق ،وغال ًبا ما تكون
مدة العقد ما بني ست سنوات إىل عرش(.((1
وفيام يتعلق بالنوع الرابع ،فهو عقود االمتياز  Concession Contractsالتي تجعل من مشغل القطاع الخاص
ً
مسؤول عن تقديم الخدمات كامل ًة يف منطقة محددة ،مبا يف ذلك تشغيل النظام وصيانته وإدارته
(صاحب االمتياز)
ً
مسؤول عن كل استثامرات رأس املال .وعىل الرغم من
وإنشاؤه وإعادة تأهيله .واألهم من ذلك ،أن املشغل يكون
أن مشغل القطاع الخاص مسؤول عن توفري األصول ،فإن هذه األصول تكون مملوكة ملكي ًة عام ًة حتى خالل فرتة
ً
مسؤول عن وضع معايري األداء والتأكد من أن صاحب االمتياز يفي بها .وغال ًبا ما
االمتياز ،بينام يكون القطاع العام
(((2
تكون مدة عقود االمتياز طويلة من  25إىل  35سنة  .وهناك عقود نظم ( B.O.Tعقود البناء والتشغيل والنقل)،
وهي نوع من االمتياز املتخصص الذي تقوم فيه رشكة خاصة أو كونسورتيوم بتمويل مرشوع بنية تحتية جديد أو
مكون رئيس وتطويره ،وف ًقا ملعايري األداء التي تحددها الحكومة(:((2
 16ليث العبد الله القهيوي وبالل محمود الوادي ،الرشاكة بني مشاريع القطاعني العام والخاص :اإلطار النظري والتطبيق العميل ّ
(عمن :دار الحامد
للنرش والتوزيع ،)2012 ،ص .49-33
17 Klaus Felsinger, Public-Private Partnership Handbook (Mandaluyong: Asian Development Bank (ADB), 2008), p. 29.
18 Ibid., p. 31.
;19 Ibid., p. 33
محمد عبد العال عيىس" ،الرشاكات بني القطاعني العام والخاص :املفهوم واألسباب والدوافع والصور" ،املجلة العربية لإلدارة :املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،مج  ،38العدد ( 3أيلول /سبتمرب  ،)2018ص  ،48–37شوهد يف  ،2020/8/15يفhttps://bit.ly/3aq7qGN :
;20 Felsinger, p. 34
سعاد الرشقاوي ،العقود اإلدارية :أدوات الدولة للتنمية االقتصادية (القاهرة :دار النهضة العربية للنرش ،)1995 ،ص .127-125
 21عيىس ،ص 49؛ .Felsinger, p. 37
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öعقود البناء والتشغيل والتملك ،ثم إعادة نقل امللكية .Build - Operate - Own -Transfer, B.O.O.T
öعقود البناء والتشغيل والتملك .Build - Operate – Own, B.O.O
öعقود الرشاء والبناء والتشغيل .Buy - Build – Operate, B.B.O
öعقود التصميم والبناء .Design – Build, D.B
öعقود التصميم والبناء والصيانة .Design - Build – Maintain, D.B.M
öعقود التصميم والبناء والتشغيل .Design - Build – Operate, D.B.O
ويلخص الجدول ( )1أنواع الرشاكات وميزاتها.
الجدول ()1
بعض األساليب الرئيسة ملشاركة القطاع الخاص يف مشاريع البنية األساسية
شكل الرشاكة

الفرتة

امللكية

االستثامر الرأساميل

التشغيل والصيانة

املخاطر

عقود الخدمة

 3-1سنوات

عام

عام

عام  -خاص

عام

عقود اإلدارة

 5-3سنوات

عام

عام

خاص

عام

التأجري

 15-8سنة

عام

عام

خاص

مشرتك

االمتياز

 30-25سنة

خاص

خاص

خاص

خاص

نظم B.O.T

 30-2سنة

خاص

خاص

خاص

خاص

املصدر :محمد عبد العال عيىس" ،الرشاكات بني القطاعني العام والخاص :املفهوم واألسباب والدوافع والصور" ،املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،38العدد 3
(أيلول /سبتمرب  ،)2018ص .49

 .2فوائد الرشاكات ومخاطرها

هناك مربرات متعددة لتبني الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،بوصفها وسيلة لتعزيز بناء البنية التحتية .يف
كثري من التجارب تصاحب مشاريع البنية التحتية الكبرية العديد من املخاطر التي سيتم رشحها ،وغال ًبا ،يصاحب
خصوصا يف الدول الدميقراطية التي تتمتع بأطر محاسبة وشفافية،
املوافقة عليها ومتويلها وتخطيطها جدل كبري،
ً
يكون املواطن فيها دافع الرضائب يف مركز صنع القرار ،وله رأي يف سياسة تحديد أولويات التنمية وطريقة إدارتها
ورضاه عن نتائجها.
تلجأ العديد من الدول إىل تنفيذ مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل تقديم خدمات عامة
مبستوى أفضل وجودة أعىل لتحقيق رضا املواطنني ،إذ ميكن استعارة بعض التقنيات الحديثة يف تقديم الخدمة العامة
من القطاع الخاص ،األمر الذي يسهم يف تحقيق كفاءة أكرب يف الخدمات التي تقدمها الحكومة وخفض التكاليف .كام
أن إرشاك القطاع الخاص يسهم يف تحقيق فائدة اقتصادية كبرية من خالل تشجيعه عىل االنخراط يف عملية التنمية
الشاملة وجهودها يف الدولة ،وكذلك تشجيعه عىل اإلبداع واالبتكار ،األمر الذي يسهم يف التنويع االقتصادي .إن
مشاركة القطاعني الخاص والعام يف الدولة تسهم يف خفض التكاليف التي تنفقها الحكومة يف مشاريع البنى التحتية
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واملرافق العامة ،وبنا ًء عليه ،تقليل الضغط الواقع عىل ميزانية الدولة وانرصافها لالهتامم مبجاالت أخرى .واألهم،
هو املشاركة يف تحمل املخاطر املرتبطة باملشاريع املنفذة ،إذ إِنّ القطاع الخاص بوصفه رشي ًكا ،يستطيع التقليل من
املخاطر التي تتحملها الدولة ،عادة ،وحدها عند تنفيذ مشاريع ضخمة ،وضامن الشفافية واالستغالل األمثل للموارد.
أضف إىل ذلك ،أن الدولة تستطيع االستفادة من الرشاكات مع القطاع الخاص يف تقليل الفجوة بني االزدياد يف
احتياجات العامة وقصور الربامج التنموية ومرافق البنى التحتية ،ومعالجة ضعف الخربات ونقص الكفاءة يف املوارد
البرشية يف املؤسسات العامة(.((2
وعىل الرغم من إيجابيات مشاريع الرشاكات بني القطاعني ،فإن هذه املشاريع تحمل مخاطر وصعوبات متعددة.
وميكن توضيح عوامل الخطر عىل النحو التايل:
.أاملخاطر السياسية املتعلقة بالتغيريات القانونية والسياسات الحكومية غري الداعمة والتغيري يف القانون،
وتأخري املوافقة عىل املرشوع والترصيح .يحدث التغيري يف القانون عندما تتعارض الحكومات املحلية مع
تطبيق اللوائح والقوانني الجديدة(.((2
أساسا إىل اللوائح الحكومية والتغيري يف اللوائح الرضيبية والفساد ،وعدم
.باملخاطر القانونية ،ويرجع ذلك ً
احرتام القانون والتغيريات /التناقضات .ويشري التغيري يف اللوائح الرضيبية إىل السيناريو الذي تتعارض فيه
الحكومة املحلية عند تطبيق اللوائح الرضيبية وقد يؤدي تغيري يف القانون واللوائح إىل زيادة تكاليف
املرشوع وتقليل اإليرادات(.((2
.جمخاطر التشغيل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة .العامل املهم هو تجاوز التكاليف .ويكون ذلك
ناتجا من قياس غري صحيح أو جدول مخطط خاطئ أو كفاءة تشغيل منخفضة عند التشغيل أو الصيانة(.((2
ً
.دمخاطر السوق ،بسبب طلب أو سعر خدمة تختلف عن املستويات املتوقعة ،وتدر إيرادات أقل مام
يتوقعه املستخدم .والعامل املهم هو تغيري التعريفة .ويحدث ذلك عندما يؤدي تصميم التعريفة غري
املناسب أو إطار التعديل غري املرن إىل عدم كفاية الدخل(.((2
.همخاطر اختيار املرشوع بسبب طلب املرشوع ،والعامل املهم هو املعارضة العامة للمرشوع والتحيز والطلب
من الجمهور ،بسبب اختالف مستويات املعيشة املحلية والقيم والثقافة والنظام االجتامعي وما إىل ذلك.
.ومخاطر متويل املرشوع ،الناتجة من التحوط غري الكايف لتدفقات اإليرادات وتكاليف التمويل .الخطر الكبري
اض عن اإليرادات والتمويل(.((2
هو الجذب املايل للمستثمرين ،ويحدث عندما يكون املستثمر غري ر ٍ
 22عبد الله شحاته خطاب" ،املشاركة بني القطاعني العام والخاص يف تقديم الخدمات التعليمية :الدروس املستفادة للحالة املرصية" ،ورقة عمل رقم
( ،)139املركز املرصي للدراسات االقتصادية ،أيلول /سبتمرب  ،2008ص .15-9
23 Nur Alkaf Abd Karim, "Risk Allocation in Public Private Partnership (PPP) Project: A Review on Risk Factors," International
Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, vol. 2, no. 2 (December 2011), p. 14.
24 Ibid.
25 Lewis Grimsey, "Evaluating the Risk of Public Private Partnership for Infrastructure Projects," International Journal of Project
Management, vol. 20, no. 2 (February 2000), pp. 107-118.
26 Yongjian Ke ShouQing Wang, Albert P.C. Chan & Patrick TI Lam, "Preferred Risk Allocation in China's Public Private Partnership
(PPP) Projects," Journal of Project Management, vol. 28, no. 5 (July 2010), pp. 482-492.
27 Abd Karim, p. 14.
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.زمخاطر طبيعية نتيجة للتأثريات واملخاطر البيئية السلبية .وعامل الخطر الكبري هو القوة القاهرة .والقوة
القاهرة هي الظروف الخارجة عن سيطرة الرشكاء األجانب واملحليني ،مثل الفيضانات والحرائق والعواصف
واألمراض الوبائية والحرب والضيافة والحظر( .((2كام أن األمد الطويل لفرتات التعاقد قد يتسبب يف تكرار
عملية إعادة التفاوض؛ بسبب عدم استقرار الظروف واألزمات السياسية واالقتصادية والسياسية والترشيعية.
.حقد تتسبب هذه املشاريع يف املحاباة واالحتكار وعدم السامح للمشاريع الصغرية واملتوسطة باالنخراط يف
املنافسة .وتواجه عقود الرشاكات صعوبات تعاقدية لعدم وضوح إطار عمل الرشاكات ،األمر الذي يتسبب
يف مشاكل يف التنفيذ والتوافق.
كام أن من شأن الرشاكات خلق كيانات كبرية وتحالفات تضعف من القدرات التنافسية للرشكات املحلية والصناعات
الوطنية األخرى ،وتتسبب يف غياب تكافؤ الفرص يف التنافس والنمو .وميكن أن تتسبب عقود الرشاكة يف تراكم دين
كبري عىل الدولة ،يصعب سداده عىل املد َيني البعيد واملتوسط ،األمر الذي سيؤثر سلب ًيا يف األجيال القادمة.
وعىل الرغم من أن الرشاكة تساعد الدولة يف اقتسام املخاطر مع القطاع الخاص ،فإن القطاع العام ميكن أن يفتقر إىل
الخربة يف املفاوضات املرتبطة باقتسام املخاطر ،وقد تواجه الدول مشكلة إهدار املال العام نتيجة عدم وجود رؤية
اسرتاتيجية تنموية وأهداف واضحة للرشاكات ،فيمكن القطاع الخاص أن يقدم مشاريع بنية تحتية مغرية ،ولكنها
تكون بال فائدة حقيقية عىل أرض الواقع( .((2ومن ضمن املخاطر املتوقعة املخاطر املالية املرتبطة بارتفاع أسعار
الرصف والفائدة وانخفاضها ،عىل نحو يؤثر ،من ناحية القدرة ،يف توفري التمويل الالزم للمرشوع من جهة ،ويف سعر
السداد للفائدة من جهة أخرى ،األمر الذي يؤثر يف العائد الذي يتوقعه املستثمرون .كام أن التغريات الترشيعية ميكن
أن تؤثر ،عىل نحو بعيد ،يف عقود الرشاكة ،ال سيام تلك التغريات غري املتوقعة املرتبطة بالجامرك واملعايري والجودة
والرضائب( .((3كام أن طول مدة التعاقد ميكن أن يتخلله تغري يف احتياجات املستفيدين من املشاريع وتفضيالتهم ،ما
ميثِّل خط ًرا كب ًريا عىل هذه العقود .أضف إىل ذلك املخاطر اإلدارية والتشغيلية املرتبطة بارتفاع تكلفة التشغيل ونقص
العامل املهرة ومشاكل جدولة العمل وتأخريات وصول املعدات وغريها من مخاطر التشغيل(.((3

ثان ًيا :الخصائص واملتطلبات البيئية القانونية والتنظيمية املمكنة
واملحفزة للرشاكات
من أجل نجاح عملية الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ال بد من وجود بيئة قانونية وترشيعية وتنظيمية،
مشجعة عىل عقود الرشاكات بني القطاعني لتسهيل املناخ االستثامري .تتصف هذه البيئة بتحقيق اآليت )1 :تسهيل
اإلجراءات القانونية املتبعة يف الدولة يف تسجيل العقود وترخيصها )2 .تقليل عقبات البريوقراطية واملركزية اإلدارية.
 )3تحقيق الشفافية التامة يف العالقة التعاقدية بني القطاعني العام والخاص )4 .مراعاة التوازن يف الصالحيات
28 Wang, Chan & Lam, pp. 488-492.
29 Abd Karim, pp. 14-15.
30 Michel Barnier, "Guidelines for Successful Public-Private Partnership," European Commission Directorate-General Regional Policy
(January 2003), pp. 50-55.
31 Elisabetta Iossa, Giancarlo Spagnolo & Mercedes Vellez, "Contract Design in Public-Private Partnerships," Report, World Bank
(September 2007), pp. 19-30.
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بني طريف العقد( .((3كام يجب أن تكون الترشيعات الخاصة بعقود الرشاكات مالمئة ومحفزة لالستثامر؛ عىل نحو
تضمن فيه منافسة حرة بني املستثمرين ،وتضع أسس تقييم عادلة ومنصفة ،يف اختيار أفضل العطاءات املقدمة
من القطاع الخاص(.((3
وقد ح ّدد البنك الدويل إطا ًرا قانون ًّيا لتسرتشد به الدول يف تحفيز الرشاكات .يتطرق هذا اإلطار القانوين إىل مجموعة
من السياسات والقضايا املهمة التي تسعى العديد من الدول لتوفريها عند العمل عىل خلق بيئة قانونية وتنظيمية
جذابة للرشاكات مع القطاع الخاص .كام يقيم القطاع الخاص جاذبية الدول بتقييمه مبدى توافر السياسات وتطرقها
إىل هذه القضايا يف البيئة القانونية للدول التي يرغب يف االستثامر فيها .تشمل هذه القضايا(:((3
1.قانون العقود والقيود املفروضة عىل حرية التعاقد.
2.نظم ّ
حل النزاعات.
3.اإلطار القانوين لضامن التمثيل العادل للرجل واملرأة يف إدارة مشاريع الرشاكات وتنفيذها.
4.قوانني اإلعسار املايل.
5.سياسات مراقبة مشاريع الرشاكات وتنظيمها.
6.قوانني الصحة والسالمة.
7.التأمني عىل املشاريع.
8.قوانني العمل وقضايا التوظيف.
9.سياسات توضح كيفية التعامل مع القضايا البيئية واالجتامعية الناجمة عن الرشاكات.
	10.آليات متكني التحديات القانونية ضد مشاريع الرشاكة.
ومع أهمية األطر القانونية والترشيعية لعقود الرشاكات ،يجب أيضً ا أن تتوافر عوامل أخرى تجذب املستثمر
الخارجي واملحيل ،ومن هذه العوامل توافر تسهيالت ،وإعفاءات للرشيك الخاص؛ لتشجيعه عىل دخول الرشاكات،
وتوافر البنية التحتية املناسبة لتنفيذ مشاريع الرشاكات الطويلة األمد ،مع وجود مرونة يف األنظمة والقوانني ،وذلك
إلزاحة كل العقبات أمام الرشيك الخاص( .((3كام ينبغي إتاحة فرصة تغيري الترشيعات ،واللوائح التنظيمية ،وفق
مصلحة عقود الرشاكات؛ لضامن نجاح َ
طرف العقد ،وتوفري القروض الالزمة للرشيك الخاص ،لتحفيزه عىل االستثامر،
(((3
والدخول يف عقود الرشاكات مع القطاع العام  .ومع كل ما سبق ،يتحتم عىل الدولة أن تقدم ً
دعم سياس ًيا قو ًيا
لعقود الرشاكات ،وذلك لخلق بيئة تجذب االستثامرات الداخلية والخارجية(.((3
 32حبيب الله الرتكستاين [وآخرون]" ،تقييم الرشاكات االسرتاتيجية يف املرشوعات االقتصادية بني الحكومة والقطاع الخاص :دراسة تطبيقية عىل املدن
االقتصادية يف اململكة العربية السعودية" ،املجلة العربية لإلدارة :املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مج  ،35العدد  ،)2015( 2ص .376–357
 33عيىس ،ص .48–37
34 World Bank Group, "Legal Framework/ Enabling Environment Assessment for PPPs," Report of Public-Private-Partnership Legal
Resource Center, 13/7/2016, accessed on 22/7/2020, at: https://bit.ly/3jOoclZ
35 Iain Menzies, "Delivering Universal and Sustainable Water Services: Partnering with the Private Sector," working paper, Water and
Sanitation Program: Guidance note, World Bank (2016), p. 4.
 36أنيس بو ذياب" ،الرشاكة بني القطاعني العام والخاص :فرصة للنهوض باالقتصاد اللبناين" ،مجلة الدفاع الوطني اللبناين ،العدد ( 99كانون الثاين /يناير .)2017
 37الرتكستاين [وآخرون] ،ص .376–357
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وإلتاحة ما سبق ،من األهمية توافر وحدات مسؤولة عن تنظيم الرشاكات ومراقبة تنفيذها وتقييمها ،تكون تابعة
للقطاع العام ،وتكون مهمتها ترويج املشاريع أمام القطاع الخاص بطريقة مبتكرة وجذب املهتمني بالرشاكات وعقد
الصفقات ،من خالل العرض والطلب وإدارة عملية اختيار املمثل األفضل للرشكات وترشيحه .كام تتوىل تلك الوحدات
املشاركة يف تحديد الخيار األفضل للمشاريع والرشوع يف اإلجراءات القانونية والفنية الالزمة للمبارشة يف عملية
الرشاكات .وتعترب وحدات أو لجان تحكيم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص حجر زاوية ونظام فلرتة ،يضمن
الحصول عىل عقود رشاكة ذات كفاءة وفاعلية .وهي بدورها ،تع ّد العامل األهم يف إنجاح الرشاكات ،وال غنى للقطاع
العام عنها؛ فهي متثِّل الرابط بني القطاعني العام والخاص(.((3
تستلزم عقود الرشاكات توافر الخربة العملية املطلوبة لدى الرشيك الخاص ،سواء أكان محل ًّيا أم دول ًّيا ،وتوافر
الكفاءة اإلدارية لدى القطاعني العام والخاص؛ ليتمكن الطرفان من إنجاح عملية الرشاكات بينهام ،كام تتطلب
واع ،يدرك مدى أهمية عقود الرشاكات وفوائدها للمصلحة العامة ،وأن يكون
عقود الرشاكات وجود توجه
مجتمعي ٍ
ٍ
الرشيك العام قاد ًرا عىل تحليل عقود الرشاكات؛ ملعرفة مدى جدواها للنفع العامً ،
فضل عن رقابته الفعالة والشفافة
لخطوات تنفيذ مشاريع الرشاكات ،مع توظيفه خرباء من ذوي االختصاصات مبوضوع الرشاكات؛ لدراسة املشاريع
من كل الجوانب ،وتحديد املخاطر املحتملة من املرشوع(.((3
تتطلب الرشاكات بعض اإلصالحات وتطوير القواعد املنظمة لالستثامر لتهيئة املناخ والبيئة االستثامرية لعقود
الرشاكات ،إىل جانب االستمرار يف السياسات الداعمة واملشجعة عىل عقد الرشاكات وتنفيذها بني القطاعني العام
والخاص ،وكذلك تطبيق أفضل املامرسات الدولية لعقود الرشاكات من خالل االطالع عىل التجارب الدولية للدول
املتقدمة والس ّباقة يف مجال الرشاكات ،كام ينبغي مراعاة املبادئ األساسية لعقود الرشاكات ،مثل االلتزام بالتعهدات
العقدية بني الجانبني ،والتحيل باملسؤولية والشفافية .وبعد تحقق املتطلبات املذكورة ،ستكون عملية الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص مثمرة ومفيدة للقطاعني(.((4

ثالثًا :الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مبوقع اسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويف
تتطور الرشاكات بني القطاعني العام والخاص لتحظى ٍ
الوقت الذي كانت فيه املشاريع ،يف املايض ،عقود إدارة مشرتيات عىل نحو رئيس ،فإن املشاريع الحالية تستند إىل
تقاسم أكرب للمخاطر بني القطاعني العام والخاص ،ففي املشهد الخليجي تحدي ًدا ،استطاعت دول مجلس التعاون
 38الرشاكات بني القطاعني العام والخاص :إحدى أدوات التميز للموجة التالية من تطوير البنية التحتية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
هي دراسة بحثية أجرتها رشكة مركب االستشارية  ،Markabوهي رشكة استشارات إدارية مقرها يف ديب .متّت رعاية الدراسة من جانب هيئة مركز قطر للامل
 QFCAووزارة التجارة والصناعة يف قطر.
Ministry of Business and Trade, Qatar Financial Centre Authority, Public Private Partnerships: A Vehicle of Excellence for The Next Wave
of Infrastructure Development in the GCC/ Markab Advisory (Doha: 2012), p. 68, accessed on 26/9/2021, at: https://on.wsj.com/3fasJzu
 39الرتكستاين [وآخرون] ،ص .376–357
40 Felsinger, pp. 31-33.

70

 تاسارد
حتلاو عقاولا :ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا سلجم لود يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا

نجاح يف أكرث من مئة مرشوع بعضها مكتمل وبعضها اآلخر مل يكتمل( .((4وتتنوع الرشاكات يف دول املجلس
تحقيق ٍ
من حيث األطر القانونية وطريقة التنفيذ ،وتتالقى معظمها يف مجاالت تركيز هذه الرشاكات عىل املشاريع الخاصة
بقطاعي املياه والطاقة؛ نظ ًرا إىل طبيعة الحاجة إليهام يف ظل املوقع الجغرايف وطبيعة املناخ الحار طوال السنة وانتشار
الصحراء عىل نحو واسع؛ ً
فضل عن الحاجة إليهام لصناعة استخراج النفط التي تتميز بها دول مجلس التعاون جمي ًعا.
وأكد جيف يوسف وآخرون( ،((4الذين أعدوا تقري ًرا بعنوان "كيف ميكن للرشاكات بني القطاعني العام والخاص دعم
التنمية االقتصادية يف الخليج" ،أن الطموحات اإلقليمية بعيدة املنال من دون مساهمة القطاع الخاص عىل نطاق واسع ،ال
سيام عندما يكون رأس املال الحكومي املتاح أقل من املستوى الالزم الستدامة خطط تطوير البنية التحتية ،وأن الرشاكات
بني القطاعني العام والخاص هي من بني األدوات الرئيسة التي يجري النظر فيها يف الخليج ،بوصفها وسيلة لتعزيز
مساهمة القطاع الخاص يف االقتصاد ،وإلقاء بعض أعباء التمويل عىل املستثمرين من القطاع الخاص .ووفق الدراسة ،فإن
أبرز التحديات التي متر بها دول الخليج النفطية الريعية؛ ارتباط اقتصاداتها بأسعار النفط ،وهذا يعني انخفاض إيرادات
الحكومات بانخفاض أسعار النفط فحسب ،كام أن حكومات هذه الدول تدرك أن سوق النفط ليست كام كانت ،وأنها
يف حالة تدهور مستمر ،وأن الرشاكة واالستثامر يف القطاع الخاص والتنوع االقتصادي هام الحل األمثل ،ال سيام أن دول
مجلس التعاون لديها مشاريع بنية تحتية ضخمة تحتاج إىل إنفاق كبري .وبنا ًء عليه ،فهي يف حاجة ماسة إىل التفكري
يف مشاركة القطاع الخاص يف هذا اإلنفاق .ومع التحديات املالية التي تواجه حكومات دول الخليج ،من غري املرجح أن
تستمر املستويات التاريخية لإلنفاق عىل البنية التحتية ،فهذه الدول تواجه فجوة يف متويل البنية التحتية تصل إىل 40
يف املئة عىل مدى السنوات ( ،)2022-2018ما سيجعل الحكومات تجد صعوبة يف تعويض هذه الفجوة وتغطيتها(.((4
كام واجهت دول الخليج تحديات عديدة طوال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ للرشاكة بني القطاعني العام
والخاص ،وفشلت مشاريع كثرية بسبب مجموعة من العوامل ،منها عدم وضوح األهداف وغريها من العوامل ،مثل
عدم اتساق السياسات ،وضعف الدعم السيايس للرشاكة ،وعدم ثبات الحفاظ عىل األهداف والخطط الطموحة
أثناء عملية التنفيذً ،
فضل عن عدم استقرار الحكومة عىل الرتكيز عىل املدى القصري ،وتضارب املصالح بني الحكومة
واملؤسسات الخاصة اململوكة للحكومة إىل حد بعيد(.((4
ومن َث َّم ،تسبب ذلك يف تباطؤ التنفيذ ،وأحيانًا يف إلغاء مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .إضافة إىل ذلك،
عدم كفاية التنظيم والتأطري القانوين الواضح واإلفراط يف طول مدة تقديم العطاءات والتعاقد ،وعدم مواءمة معايري
االختيار ونتائج املشاريع ،والظروف غري املواتية للمستثمرين ،وكذلك عملية املناقصات املعقدة التي ترتطم بصخور
البريوقراطية الحكومية املتأصلة ،األمر الذي أدى إىل عمليات معقدة ج ًّدا ملنح العقود ،تشمل العديد من أصحاب
املصلحة الذين تضاربت مصالحهم عند التنفيذ ،عىل نحو أدى إىل توقف مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،
"41 Hameed Al-Qaheri & Abbas Al-Mejren, "A Decision Support System for Plot Pricing of BOT Projects in the State of Kuwait,
International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, vol. 1 (2009), pp. 329-340.
42 Jeff Youssef et al., How Public-Private Partnerships Can Support The Gulf's Economic Development (New York: Oliver Wyman,
2018), pp. 5-19.
43 Ibid., pp. 10-15.
44 Ibid., pp. 13-18.
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كام حدث مع مرشوع الجرس الربي يف السعودية ،ومرشوع الطريق الرسيع املفرق-الغويفات يف أبوظبي باإلمارات،
فقد أعيد تشغيل بعضها وألغي بعضها اآلخر بسبب تحديات يف مراحل مختلفة من عملية التنفيذ(.((4
يف األجزاء التالية ،سيجري التعرف إىل خصائص الرشاكات بني القطاعني العام والخاص لدول مجلس التعاون ،من خالل
تحليل مقارن ،يركز عىل املحاور التي تم اختيارها للتحليل ،بناء عىل أفضل املامرسات العاملية ،بهدف )1 :تسليط
الضوء عىل ظهور الرشاكات وتطورها من منظور تاريخي ،مع األخذ يف الحسبان تطورها تحت أطر االقتصاد الريعي
يف الخليج )2 .الرتكيز عىل تحليل مدى جاهزية البيئة القانونية والتنظيمية املتوافرة الجتذاب الرشاكات التنافسية
وإدارتها ،اعتام ًدا عىل أفضل املامرسات الدولية التي أرشنا إليها .وهذه املحاور هي:
öالخلفية التاريخية لظهور الرشاكات يف كل دولة.
öالقوانني والترشيعات واالسرتاتيجيات الخاصة بالرشاكات.
öخلفية عن املشاريع ومجاالتها وطبيعة االستثامرات فيها.
öالتحديات والقيود التي تواجه تنفيذ الرشاكات يف كل دولة.
 .1الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دولة قطر

اعرتفت قطر بظاهرة الرشاكات بني القطاعني العام والخاص؛ إذ أصدرت أول مرشوع قانون يحدد الرشاكة بني القطاعني
يف عام  .2019عىل عكس الكويت واململكة العربية السعودية ،فقد أشارت الوثائق الحكومية إىل الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص بوصفها هد ًفا اسرتاتيج ًيا منذ السبعينيات ،وكانت املرة األوىل التي تم فيها ذكر "الرشاكات"
يف وثيقة حكومية رسمية يف قطر يف عام  .2008وكان تشجيع التعاون والرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وخلق
مناخ نابض بالحياة لألعامل ،أحد األهداف الطويلة األجل لرؤية قطر الوطنية .((4(2030
كان لدى قطر يف السابق رشاكات بسيطة بني القطاعني العام والخاص ،ولكنها كانت محدودة ،وال ميكن تعميمها
وال تصل إىل مستوى الرشاكات باملفهوم الحايل للقانون الرسمي الصادر عام  .2019وكام ذكرنا آن ًفا ،ورد مصطلح
الرشاكات يف مستندات حكومية أول مرة يف عام  ،2008عىل الرغم من أن الرشاكات كانت قامئة بآلية غري مؤطرة
يف ظل غياب قانون رشاكات رسمي أو إطار قانوين عىل غرار قوانني الرشاكات العاملية وأطرها .ومؤخ ًرا يف عا َمي
تم
 ،2019-2018صدرت دراسة ملرشوع قانون (مسودة قانون) لتنظيم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وقد َّ
نرش مجموعة من بنوده يف آذار /مارس  2018وتوضيح الجهات والوزارات املعنية بتطبيق هذا القانون وغري ذلك من
تفاصيل عامة ،مرتبطة مبدة إبرام العقود وطريقة التقايض يف حالة الخالف( .((4ويف الرابع من حزيران /يونيو من العام
نفسه ،صدرت مسودة القانون كاملة بعد املراجعة ،وتم فيها تفصيل املادة رقم  3الخاصة بتحديد أنظمة الرشاكات
بني القطاعني العام والخاص الذي حددته بسبعة أنظمة للرشاكة(.((4
46
47
48
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Ibid., pp. 15-18.
"ندوة الرشاكة بني القطاعني تويص بهيئة محايدة ملراقبة املشاريع" ،لوسيل ،2019/9/1 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://ibit.ly/xgnd :
وفاء زايد" ،الرشق تنرش مرشوع قانون جديد لتنظيم الرشاكات بني الحكومة والقطاع الخاص" ،الرشق ،2018/3/28 ،شوهد يف  ،2021/9/26يف:
https://ibit.ly/cVFl
دولة قطر ،قانون رقم ( )12لسنة  2020بتنظيم الرشاكة بني القطاعني الحكومي والخاص.2020/5/31 ،
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ويف الثالث من نيسان /أبريل  ،2019تم نرش خرب املوافقة عىل أول مرشوع قانون لتنظيم الرشاكات يف قطر بني
القطاعني العام والخاص .واملالحظ أنه تم اعتامد ستة أنظمة فقط للرشاكة ً
بدل من سبعة ،كام كان مذكو ًرا مسب ًقا يف
مسودة القانون ،فقد تم إقصاء نظام البناء والتملك والتشغيل  BOOمن خيارات أنظمة الرشاكات املتاحة( .((4ولقد
أتت رؤية قطر الوطنية  ،2030لتؤكد أهمية إرشاك القطاع الخاص يف تعزيز البنية األساسية يف دولة قطر ،والنهوض
مبشاريعها ،وتعزيز مبدأ التنافس فيها ،وتحسني جودة الخدمات .لذلك نجد أن هناك مشاريع رشاكة كبرية متت بني
القطاعني العام والخاص قبل سنوات قليلة من اعتامد قانون الرشاكات يف قطر لعام  .2019إن العمل بصفته إطا ًرا
اسرتاتيج ًّيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030الذراع االقتصادية السرتاتيجية التنمية الوطنية الثانية ،يركز عىل تحقيق
منو مستدام من خالل رعاية قطاع خاص ف ّعال.
متثَّل أول مرشوع رشاكة مبرشوع رأس لفان (أ) ،بوصفه أول محطة ماء وكهرباء يف قطر ،تلته ثالث محطات أخرى
عىل عقود  BOOTمدة  25عا ًما .يتم توليد ما مجموعه  6500ميغاواط من الكهرباء ،أو  70يف املئة من إجاميل
الطاقة اإلنتاجية يف قطر حال ًيا ،من خالل مشاريع تم تنفيذها عرب الرشاكة بني القطاعني( .((5وبالنسبة إىل إجاميل
االستثامرات الالحقة يف الرشاكات بني القطاعني يف قطر ،فقد ذكر رئيس اللجنة الفنية لدعم مشاركة القطاع الخاص
فرصا استثامرية قدرت بـ  26مليار ريال ملشاريع التنمية االقتصادية مع القطاع الخاص.
وتحفيزها أنهم قد وفروا ً
ومن أمثلة هذه املشاريع ،وخاصة التي كان مجموع استثامراتها مليا ًرا فام فوق :مرشوع توسعة منطقة الصناعات
املتوسطة والصغرية عن طريق طرح  150قطعة أرض صناعية ،بتكلفة استثامر قدرت بـ  2.5مليار ريال .أما يف قطاع
فتم تحديد إنشاء  3مستشفيات يف مناطق مختلفة بالدولة ،وقدر استثامر القطاع الخاص فيها بقيمة 2.4
الصحةّ ،
مليار ريال .أما يف مجال البناء والتشييدُ ،
اض يف منطقة الخور وأم صالل .وبلغ
فطرح مرشوع لعمل سكن عامل يف  7أر ٍ
حجم استثامرها مليا ًرا ونصف ريال .إضافة إىل مرشوع سكن عامل يف أم غويلينا بحجم استثامر بلغ  3.1مليارات
ريال يهدف إىل توفري سكن عامل مناسب بقيمة رمزية تبلغ ً 150
ريال فقط للعامل الواحد بهدف محاربة التضخم
وتكدس العامل غري الصحي(.((5
وفيام يتعلق بالتحديات ،فقد نظمت مجموعة األبحاث الدولية  The Business Yearبالرشاكة مع وزارة االقتصاد
والتجارة ندوة حول أهم التحديات التي تواجه دولة قطر فيام يتعلق بنظام الرشاكات ،وكانت التحديات متمثلة
بالبيئة القانونية ،إذ متثل هذه البيئة أرضية صلبة لبناء عقود الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ومن دونها
يتعذر تنفيذ مشاريع الرشاكات؛ كون القواعد القانونية هي األساس واملرجع الذي يحتكم إليه الطرفان عند عقد
مشاريع الرشاكات ،وعند االختالف يف طريقة التنفيذ ،أو عند نشوب خالف يف مدة املرشوع أو التمويل وغريها
من النزاعات املحتملة يف العقود .ومن عقبات الرشاكات يف قطر مدى كفاءة القطاع الخاص ،إذ ال بد لهذا القطاع
من أن يكون رشي ًكا قو ًيا غري معتمد عىل القطاع العام ،إىل جانب درجة قبول الجمهور هذه الرشاكات ،والقبول
يتطلب توعية إعالمية واجتامعية إلبراز مدى أهمية مشاريع الرشاكات عىل املستوى االقتصادي ،ودورها يف التنمية
49
51

"مجلس الوزراء يعتمد قانون تنظيم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص" ،العرب ،2019/4/3 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://ibit.ly/vtze :
50 Ministry of Business and Trade, Qatar Financial Centre Authority, Public Private Partnerships, p. 68.
فرصا استثامرية للقطاع بقيمة  26مليار ريال" ،العرب ،2018/5/14 ،شوهد يف  ،2021/9/26يف:
"املجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص توفر ً
https://bit.ly/3lUTUAQ
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االقتصادية وتعزيز البنية التحتية ،ومساهمتها يف تنفيذ املشاريع عىل نحو أرسع وأجود .إضافة إىل وجود بعض
املعوقات الرئيسة التي تواجه املستثمر ،منها :التمويل ،واملدة املستغرقة إلصدار الرتاخيص ،نحو تراخيص البناء(((5؛
ألن البريوقراطية السلبية يف إصدار تراخيص البناء تؤثر سلب ًيا يف مشاريع الرشاكات ،وتربك املستثمر الخارجي واملحيل
فرصا استثامرية من املستثمر ،وبنا ًء عليه ،لن يجرؤ عىل التفكري يف تراخيص تستغرق
عىل ح ٍّد سواء ،إذ إنها قد تضيع ً
مدة زمنية طويلة ،خاصة إذا كان يف إمكانه الحصول عىل مشاريع أخرى غري معقدة اإلجراءات.
ويف ندوة عقدها مركز قطر الدويل للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع خرباء من جامعة قطر من كلية القانون ،تم عرض
مجموعة من االحتياجات التي متثِّل تحد ًيا لقطر يف تطبيق نظام الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وتم ترتيبها
عىل شكل نقاط من حيث األهمية ،عىل النحو اآليت(:((5
.أإنشاء هيئة محايدة لرتاقب مشاريع العمل بني القطاعني مع وضع آليات الرقابة وتقييم الجودة.
.بسن الترشيعات والقوانني املحفزة للمستثمرين إلنجاح الرشاكات.
.جأن تتميز العقود بالشفافية والتنافسية.
.دالتفعيل الحقيقي للرقابة والعمل عىل تحليل املخاطر.
.هاالستفادة من التجارب الناجحة للرشاكات التي قامت بها دول أخرى مارست هذه الرشاكات.
.وعدم وجود قاعدة بيانات للربامج املطلوب الرشاكات فيها.
.زتدريب موظفي الجهات الحكومية املعنية بنظام الرشاكات عىل التفاوض والتعامل مع القطاع الخاص.
 .2الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دولة الكويت

ً
طويل يف الكويت بسبب التعقيدات القانونية
إن لظهور مفهوم البناء والتشغيل والنقل  BOTوتطوره تاريخً ا
املرتبطة مبلكية األرايض ،وذلك مبوجب سياسة "االستحواذ عىل األرايض" (تثمني األرايض) ،فقد اشرتت الحكومة
الكويتية أجزاء كبرية من األرايض يف عام  ،1952ونفذت هذه السياسة مرة أخرى بعد غزو العراق عام  ،1991ونتيجة
لذلك ،فإن أكرث من  90يف املئة من أرايض الكويت يخضع لسيطرة الدولة املبارشة(.((5
يف عام  ،2008أصدرت حكومة الكويت قانون  BOTرقم  2008/7الذي يوفر إطا ًرا قانون ًيا لتنظيم تأجري األرايض
للقطاع الخاص مبوجب عالمة  ،BOTوأنشأت املكتب الفني للرشاكات ،لإلرشاف عىل العملية اإلدارية للمخطط(.((5
مل يتم ذكر مصطلح "الرشاكات" يف أي حكم من أحكام هذا القانون الذي مل يهدف إىل إعادة تنظيم أي شكل من
 '3'" 52تحديات أمام الرشاكات بني القطاعني" ،الوطن ،2017/5/3 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://ibit.ly/bDmW :
" 53ندوة الرشاكات بني القطاعني تويص بهيئة محايدة ملراقبة املشاريع".
 54دولة الكويت ،هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،قانون رقم ( )7لسنة  2008بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل
واألنظمة املشابهة وتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم  105لسنة  1980يف شأن نظام أمالك الدولة ،2008 ،شوهد يف  ،2021/1/5يف:
https://bit.ly/3oMJBiA
 55دولة الكويت ،هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،قانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص،
 ،2014شوهد يف  ،2021/1/5يفhttps://bit.ly/2GfWII5 :
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أشكال الرشاكات الحقيقية بني القطاعني العام والخاص ،بل تم السامح مبزيد من السيطرة عىل أرايض الدولة من
خالل عملية تأجري األرايض ،أي إن تركيزه كان أش ّد عىل تنظيم السامح بعمليات التأجري والتشغيل لألرايض اململوكة
للدولة بواسطة القطاع الخاص(.((5
حدد قانون الرشاكات لعام  2008األدوار التي تؤديها اللجنة العليا ومجلس الوزراء والجهاز الفني ،وذلك بهدف
دراسة املشاريع التنموية ومبادراتها ،والجهات املهتمة بتقديم مقرتحات لالستثامر ،طب ًقا لنظام الرشاكات ،ومن ناحية
أخرى حدد هذا القانون الحقوق والواجبات ملستثمري القطاع الخاص (موقع هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص).
حدث تح ّول يف سياسة حكومة الكويت نحو ما نعرفه اآلن باسم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف البنية
التحتية الحديثة يف عام  ،2014عندما صدر قانون الرشاكات  2014/116والئحته التنفيذية ،ليحل محل القانون
رقم  7لعام  2008والئحته التنفيذية ،وقد عرف هذا القانون الرشاكات ونظامها ،وع ّرف أيضً ا املستثمرين ورشوط
التعاقد معهم ونظم عملية املنافسة ،وجميع العالقات بني القطاعني العام والخاص من حقوق وواجبات( .((5وكان
الهدف من هذا القانون الجديد هو توسيع نطاق الفائدة بني مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،إضافة
إىل تعزيز اإلطار املؤسيس ،وزيادة التمكني ملشاريع الرشاكات .وقام القانون الجديد بتحديد املهامت املنوطة للجنة
العليا ملشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،مع تأسيس هيئة جديدة اسمها "هيئة مرشوعات الرشاكة
بني القطاعني" وتحديد مسؤولياتها ومهامتها األساسية .وع َّرف هذا القانون املرة األوىل الرشاكات بني القطاعني بأنها
تعاون القطاع الخاص مع أحد الكيانات العامة بعد توقيع اتفاقية مع املستثمر لتنفيذ أو إنشاء أو تطوير أو تشغيل
أو إعادة تأهيل خدمة أو مرشوع بنية تحتية ،وتوفري التمويل لها وتشغيل املرشوع أو إدارته وتطويره(.((5
تحت راية رؤية الكويت  ،2035وعدت الحكومة بأن نصف املشاريع يف إطار خطة التنمية ( )2014‑2010سينفذها
القطاع الخاص ،إما من خالل عمليات املناقصة التقليدية أو الرشاكات( ،((5إال أن هذا الخطاب مل يرتجم إىل أفعال.
ً
فضل عن ذلك ،كان هناك إلغاء للعديد من مبادرات الرشاكات يف مراحل مختلفة من تقدمها من دون تقديم أي
تفسري لذلك(.((6
وأنفقت الحكومة الكويتية نصف املبلغ املخطط له فقط ،وهو  100مليار دوالر ألول خطة تطوير 2014-2010
بسبب تعليق ،أو إلغاء  31.4يف املئة من مشاريعها .وكانت مقاومة الربملان (قبل انتخابات  )2013إلرشاك القطاع
الخاص يف توفري البنية التحتية العامة ،والتأخري املفرط يف املوافقة عىل عقود الرشاكات املقرتحة من بعض مؤسسات
القطاع العام ،من بني األسباب الرئيسة لهذا التطور البطيء للرشاكة يف البنية التحتية(.((6
 56دولة الكويت ،هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،قانون رقم ( )7لسنة .2008
 57دولة الكويت ،هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،قانون رقم (.)116
 58املرجع نفسه.
59 "About Kuwait," Kuwait Authority for Partnership Projects KAPP, 2018, accessed on 30/7/2020, at: https://bit.ly/367QJ0V
60 "Four Major Kuwait Projects Put on Hold," MEED: Middle East Business Intelligence, 31/1/2013, accessed on 26/9/2021, at:
https://bit.ly/3i8Drb8
61 "Politics Eclipses Kuwait Development Hopes—BOT Law Amendments on Hold," Kuwait Times, 25/12/2013, accessed on
6/1/2021, at: https://bit.ly/3BY0RbC
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وبلغ عدد مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف الكويت  11مرشوع رشاكة ،وهي موضحة يف الجدول (.)2
الجدول ()2
مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف الكويت
م

القطاع

اسم املرشوع

املرحلة

1

الطاقة

رشكة شامل الزور 1

مرشوع تحت التشغيل

2

الطاقة

مرحلة االنتهاء من توقيع العقد
مرشوع مجمع الشقايا للطاقات املتجددة – املرحلة الثالثة
مع املستثمر

3

العقار

مرشوع املركز الخدمي الرتفيهي – العقيلة

مرحلة الطرح

4

العقار

إعادة طرح املشاريع املنتهية واملقامة عىل أمالك الدولة
العقارية

مرحلة الطرح

5

الطاقة

محطة الخريان لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطري
املياه – املرحلة األوىل

مرحلة الطرح

6

الطاقة

مرشوع محطة الزور الشاملية 3+2

مرحلة الطرح

7

املـياه

مرشوع تنفيذ محطة أم الهيامن وتوسعتها واألعامل املكملة لها

مرحلة الطرح

8

معالجة
النفايات

معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد

مرحلة الطرح

9

العقار

االسرتاحات عىل الطرق الرسيعة ومراكز خدمة الشاليهات
يف الدوحة

مرحلة ما قبل الطرح

10

العقار

املدن العاملية – مدينة جنوب الجهراء

مرحلة ما قبل الطرح

11

النقل

شبكة السكك الحديدية لدولة الكويت

مرحلة ما قبل الطرح

املصدر" :املرشوعات" ،هيئة مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،شوهد يف  ،2020/7/25يفhttps://bit.ly/3l2VjUl :

أما عىل صعيد االستثامرات يف الرشاكات ،بالرغم من قلة ما تم العثور عليه من معلومات تخص قيمة استثامرات
الرشاكات يف الكويت ،فإن مجلة ميد  Meedاالقتصادية ذكرت أن هيئة الرشاكات يف الكويت متلك فرصة استثامرية
تقدر بثالثني مليار دوالر .وعىل الرغم من إلغاء مشاريع رشاكة حديثة ،مثل مرشوع "شامل الزور "2عام 2017
التي دفعت املستثمرين لطرح تساؤالت عديدة حول جدوى االستثامر يف الكويت ،فإن توقيع عقد مشاريع أخرى
بعدها بعث التفاؤل مرة أخرى للمستثمرين وأعطى فرصة جديدة لهيئة الرشاكة يف الكويت لتثبت مدى قدرتها
عىل إدارة الرشاكات(.((6
62
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متثلت التحديات الرئيسة التي تواجه الكويت بتطبيق نظام الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وعىل نحو
أسايس ،يف نقص الخربة العلمية والعملية يف إدارة الرشاكات ،فأول قانون رشاكات رسمي ينظم العمل بني القطاعني
العام والخاص كان يف عام  ،2014وتبعه العديد من اإلشكاليات السياسية والتنفيذية ،عىل نحو أدى إىل تعطيل عدة
مشاريع رشاكة وإلغائها حتى بعد صدور هذا القانون ،األمر الذي زعزع ثقة املستثمر بالقوانني والترشيعات التي
من شأنها أن تكفل حقوقه يف حال االنخراط يف الرشاكة.
ومن ناحية أخرى ،ترك القانون الجديد للرشاكات  2014يف الكويت مشاكل املشاريع التي كانت قامئة قبل صدوره
معلق ًة من دون حلول جذرية( .((6ومن التحديات األخرى ،االعتامد عىل النفط وعوائده يف تنمية البالد عمو ًما ،من
رئيسا يف املشاريع التنموية الكبرية؛ األمر الذي
دون االعتامد ،عىل نحو ف ّعال ،عىل دور القطاع الخاص بوصفه رشي ًكا ً
من شأنه أن يحقق املنافع التي تجلبها الرشاكة( .((6مبعنى آخر ،ميكن مشاريع الرشاكات أن تُحدث تنوي ًعا اقتصاد ًيا يف
دولة الكويت بعي ًدا عن االعتامد الكيل عىل ريع النفط ،عىل نح ٍو يساهم يف االستقرار االقتصادي للبلد.
ومن التحديات أيضً ا ،كرثة الخالفات واستمراريتها بني القطاعني العام والخاص ،سواء كانت هذه الخالفات قبل صدور
قانون الرشاكات الجديد  ،2014نحو املنطقة الحرة املوجودة يف ميناء الشويخ التي سحبتها الحكومة من القطاع الخاص
عام  2006بعد أن قام األخري بتطويرها بنظام  ،BOTأو الخالفات التي نشبت بعد صدوره ،نحو أول مرشوع لتحلية املياه
وتوليد الطاقة الكهربائية مبرشوع شامل الزور 1وإلغاء مرشوع شامل الزور 2عام  ،2017وفق ما ُذكر سال ًفا ،إضافة إىل
ترك خالفات املشاريع التي كانت قامئة قبل صدور القانون من دون حلول نهائية لهاً ،
فضل عن ضعف الخربة والكفاءة يف
التعامل مع عقود الرشاكة بنظام  BOTالذي يستخدم عامل ًيا يف متويل مشاريع البنى التحتية ،من طرق وجسور خاضعة
للرسوم ومحطات للكهرباء ،نجد أن الكويت استخدمت هذا النظام ( )BOTيف مشاريع عقارية محدودة ،نحو تطوير
مجمعات تجارية وترفيهية طورتها رشكات خاصة بنموذج غري مألوف عامل ًيا لهذا النوع من املشاريع(.((6
 .3الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف اململكة العربية السعودية

ظهرت فكرة الرشاكة مع القطاع الخاص يف الوثائق الرسمية للحكومة السعودية منذ أواخر السبعينيات ،ومتت
مناقشة مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص عىل فرتات متقطعة يف اململكة ،ومل يكن هنالك اهتامم واضح
بهذا املجال ساب ًقا؛ نظ ًرا إىل اعتامد البالد عىل واردات النفط ،وعدم معاناتها أي ضغوط مالية تستدعي االعتامد عىل
القطاع الخاص ،فكانت اململكة تعتمد عىل القطاع الحكومي يف متويل مشاريع البنى التحتية املختلفة .ولكن بعد
انخفاض أسعار النفط يف األعوام املاضية والتذبذبات املالية التي تجري يف العامل ومنها األزمة املالية ()2009-2008
ويف ضوء رؤية السعودية  ،2030ازداد االهتامم مبشاريع الرشاكات بني القطاعني ،باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية
لسن قانون رشاكات يهدف لتخفيف
يف البالد ،واالنتقال إىل سياسات اإلدارة املالية الجديدة .ولهذا ،سعت اململكة ّ
العبء املايل واملخاطر عن الدولة من جهة ،واالستفادة من الخربات الفنية والتقنية للقطاع الخاص ،لضامن جودة
 63الرا حبيب" ،ما هي التحديات أمام رشاكة القطاع العام والخاص بالكويت؟" ،العربية ،2019/5/2 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://bit.ly/3m30JQT :
64 Mohamed Ahmed Helmy, "Investigating the Critical Success Factors for PPP Projects in Kuwait," Master Dissertation, Kth,
Architecture and The Build Environment Department Of Real Estate And Construction Management, Stockholm, 2011.
 65حبيب.
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الخدمات املقدمة من القطاع العام ،وتحقيق عائد مادي من جهة أخرى .ترى اململكة يف مشاريع الرشاكات بني
القطاعني أداة لتوفري احتياجاتها ،ال سيام يف قطاع البنية التحتية والطاقة( .((6وتصنف السعودية عىل أنها أكرب دولة
من دول مجلس التعاون وخامس أكرب دولة يف آسيا ،وتتوافر فيها الظروف املالمئة لالستثامر .يف عام  2016وضعت
اململكة خطة لرؤيتها الوطنية  ،2030ركزت فيها عىل التنمية االقتصادية بالتنويع ،ومحاولة جذب استثامر أجنبي
طويل األمد للبالد من خالل جملة من التسهيالت واإلمكانيات املحلية ،ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص يف
املشاريع من ( 40يف املئة) إىل نحو ( 65يف املئة) بحلول عام .((6(2030
تنظر اململكة إىل مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،باعتبارها وسيلة مهمة وأداة أساسية للتنويع يف
االقتصاد السعودي بعي ًدا عن املوارد النفطية املعتادة( .((6ويظهر تقرير االستثامر العاملي لعام  2018انخفاضً ا يف
واردات السعودية من االستثامر األجنبي ،فقد حصلت عىل  1.4مليار دوالر عام  ،2017يف حني أنها حصلت عىل 7.5
مليارات دوالر من االستثامرات األجنبية يف العام السابق ،ويرجع هذا إىل األزمة املالية العاملية ،فقد حاولت السعودية
إعادة النمو االقتصادي يف البالد وتضييق العجز املايل يف عام  ،2018وقد ساعدها ثبات أسعار النفط عىل ذلك ،إال
أن اململكة تسعى لالعتامد عىل نشاط القطاع الخاص بوصفه اسرتاتيجية للنمو والتنويع االقتصادي ،فقد أصدرت
السعودية مسودة قانون الرشاكات بني القطاعني العام والخاص الجديد يف عام  .2018ويقدم هذا القانون إطا ًرا
قانون ًيا ملشاريع الرشاكات بني القطاعني ،ويوفر جملة من التحفيزات واإلعفاءات للمستثمرين .و ُينظر لهذا القانون
عىل أنه نقلة إيجابية يف مشاريع الرشاكات يف اململكة؛ كونه يهدف إىل خلق إطار تنظيمي وترشيعي أشد شفافي ًة
ووضوحا لتوجيه القطاع الخاص لالنخراط يف االقتصاد ،إال أن نجاحه الحقيقي مرهون بآليات تنفيذه وشكله النهايئ(.((6
ً
يرجع اهتامم اململكة العربية السعودية بالرشاكات إىل أواخر السبعينيات من القرن املايض ،ومن َث َّم شجعت خطة
التنمية السعودية الثالثة عىل إنشاء "رشكات رشاكة املشاريع املشرتكة" وتشغيلها بني املؤسسات اململوكة للدولة يف
صناعة البرتوكيامويات وكيانات القطاع الخاص ،ثم أتت خطة التنمية الرابعة التي مل تقرص هذه الرشاكات عىل قطاع
معني ،ولكنها شجعت ترتيبات رشاكة جديدة مختلفة بني القطاعني العام والخاص تتعلق خاصة مبشاريع التشغيل
والصيانة .وتوالت الخطط ولكن مل يتم تطوير أي سياسات أو لوائح لتسهيل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص
حتى عام  ،2002عندما أصدر املجلس االقتصادي األعىل السعودي القرار  ((7(23/5الخاص بالقطاع العام السعودي
القايض بعدم القدرة عىل تلبية الطلبات املتزايدة عىل املياه والكهرباء ،ما أجرب الحكومة عىل التامس خربات القطاع
الخاص يف هذا املجال ،وخلق بيئة قانونية داعمة نسب ًّيا لهذا الغرض ،وبنا ًء عليه ،كان القرار يف منزلة إطار شامل
لتنظيم مشاركة القطاع الخاص يف توفري املياه والكهرباء .كام أنشأت الحكومة السعودية الدعم املؤسيس الالزم
 66تريك آل الشيخ" ،اإلطار الترشيعي للرشاكة بني القطاعني العام والخاص" ،جريدة العرب االقتصادية الدولية ،2017/1/3 ،شوهد يف  ،2021/9/26يف:
https://bit.ly/3EWKm1g
67 "PPPs in Saudi Arabia: Bright Opportunities or Challenges Ahead?" Norton Rose Fulbright (June 2016), pp. 1-2, accessed on
7/1/2021, at: http://bit.ly/3ikw3bW
 68أندرو تورشيا" ،السعودية تطرح مرشوع قانون ملرشوعات بني القطاعني العام والخاص مبليارات الدوالرات" ،يس إن يب يس عربية ،2018/7/9 ،شوهد
يف  ،2021/9/26يفhttps://reut.rs/3ERRM5M :
"69 "Saudi Arabia's Draft Public-Private Partnership Law Could Boost Economic Activity by Addressing Key Investor Considerations,
Oxford Business Group, 2019, accessed on 30/7/2020, at: https://bit.ly/2JL3IhL
 70يف عام  ،2015أعاد امللك سلامن تسميته مبجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
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إلرشاك القطاع الخاص عىل نحو فعال يف توليد املياه والكهرباء ،فقد أنشأت رشكة املياه والكهرباء يف عام 2003
بوصفها رشكة ذات مسؤولية محدودة لرشاء املياه والكهرباء من محطات توليد الكهرباء واملياه مبوجب اتفاقيات
رشاء الطاقة واملياه التي ميكن بيعها بعد ذلك إىل املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة( .((7عالوة عىل ذلك ،يف عام
 ،2008صدر مرسوم مليك بإنشاء رشكة املياه الوطنية بوصفها رشكة مساهمة مملوكة ك ّلها للحكومة للمشاركة يف
عقود إدارة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص مع الرشكات الوطنية والدولية التي تقدم خدمات معالجة املياه
والرصف الصحي( .((7وحال ًّيا ،تعترب السعودية من أكرب دول منطقة الرشق األوسط يف قيمة الرشاكات بني القطاعني
ومتثّل ما نسبته  21يف املئة من نسبة الرشاكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فقد وصل إجاميل عدد
املشاريع القامئة عىل الرشاكات  18مرشو ًعا بقيمة تقدر بـ  42.9مليار دوالر ،ويستحوذ قطاع اإلسكان عىل النسبة
األكرب من هذه املشاريع املق ّدرة بـ  54يف املئة ،بينام يستحوذ قطاع النقل عىل  37يف املئة منها ،أما قطاع البنية
التحتية االجتامعية فيحظى بأقل نسبة وهي  4يف املئة(.((7
ويعزى لجوء السعودية للرشاكات بني القطاعني لعدة أسباب من بينها تراجع أسعار النفط وتقلباته العاملية ،ما
أثر يف املوازنة الحكومية وأدخلها يف حالة عجز مايل يف ظل زيادة الطلب عىل خدمات البنية التحتية األساسية
املختلفة( .((7كام أن االندماج يف االقتصاد العاملي يستدعي تحسني جودة الخدمات التي تقدمها الدولة وكفاءتها من
أجل االستمرار يف هذا االرتباط( ،((7أضف إىل ذلك السعي إىل خلق منافسة بني القطاعني الحكومي والخاص ،األمر
الذي من شأنه تحسني جودة الخدمات العامة األساسية.
وعىل الرغم من وجود إطار ترشيعي ملشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف اململكة ،فإن القانون يفتقر إىل
السياسات التقييمية املرتبطة بطبيعة املشاريع من النواحي الفنية واملالية واملعايري املرتبطة باختيار املستثمرين ،إىل
جانب صعوبة إجراءات التعاقد بني طريف عقد الرشاكات( .((7كام أن هناك ازديا ًدا متوق ًعا يف مشاريع الرشاكات يف اململكة
ً
مستقبل ،ال سيام يف َ
مجال التعليم والصحة ،إال أن عدم وضوح اإلطار القانوين الداعم
وتوسعها لتشمل قطاعات مختلفة
ميثل العقبة األبرز يف تطور الرشاكات بني القطاعني .وتنظر التوقعات بإيجابية إىل دور املركز الوطني للتخصيص الذي
أنشأته اململكة عام  2017يف تعزيز بيئة الرشاكات بني القطاعني وتحسني األطر القانونية واللوائح الخاصة بهذا املجال(.((7
مل تُظهر الحكومة السعودية ،قبل هبوط أسعار النفط ،اهتام ًما ً
مامثل بتطوير مشاريع البنية التحتية املستقبلية من
خالل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .ومنذ أيلول /سبتمرب  ،2014تم تصميم جميع مشاريع البنية التحتية التي
 71الرشكة السعودية للكهرباء ،التقرير السنوي لعام ( 2017الرياض ،)2017 :ص  ،65–46شوهد يف  ،2021/2/13يفhttps://bit.ly/2TNtQOk :
 72املرجع نفسه.
" 73الرشاكات بني القطاعني العام والخاص :منهج جديد لتمويل مشاريع التطوير العقاري يف اململكة العربية السعودية" ،جي إل إل ( ،)2017شوهد يف
 ،2021/1/10يفhttp://bit.ly/2XNunhv :
 74غدير الحمود" ،العالقة بني االستثامر العام واالستثامر الخاص يف إطار التنمية االقتصادية السعودية" ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود ،كلية العلوم
اإلدارية ،الرياض ،2004 ،ص .19
 75رفيق املرصي" ،أعامل ندوة التعاون بني الحكومة والقطاع األهيل يف متويل املرشوعات االقتصادية" ،جامعة امللك عبد العزيز ( ،)1999ص .36-35
76 Mhamed Biygautane, "Infrastructure Public–Private Partnerships in Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar: Meanings, Rationales,
Projects, and the Path Forward," Public Works Management & Policy, vol. 22, no. 2 (2017), pp. 95-98.
77 Ibid., pp. 96-98.
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وافقت عليها الحكومة لتطوير  11مطا ًرا وتوسيعها ،وإنشاء خطوط السكك الحديدية .وفيام يخص قطاع املرافق ،كان
جل اهتامم الحكومة هو مرشوع محطة الطاقة املستقلة من خالل الرشكة السعودية للكهرباء مع رشكة أرامكو اململوكة
للدولة من أجل التوليد املشرتك الحتياجات الكهرباء املستقبلية( .((7إضافة إىل العقبات املرتبطة ببعض اإلجراءات
اإلدارية والتنظيمية وعدم مرونة آليات التسعري أو وضوح آليات تسوية النزاعات يف الرشاكات وتكلفة املعامالت
اإلدارية املرتفعة .ووجود خلل يف التواصل والعالقات بني القطاعني العام والخاص ،وغياب انخراط القطاع الخاص
يف مشاريع التنمية عىل النحو الكايف( .((7ومن جهة أخرى ،ميثل ضعف اإلنفاق الرأساميل يف مشاركة القطاع الخاص،
واملنافسة من الرشكات الحكومية وغياب التكتالت االستثامرية ،واالفتقار إىل املعلومات والبيانات واإلحصائيات املرتبطة
بالقطاعات األساسية يف اململكة ،عائ ًقا أمام تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة يف مشاريع البنى التحتية األساسية(.((8
 .4الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف مملكة البحرين

برز اهتامم دولة البحرين مبوضوع الرشاكات يف ظل سعيها لزيادة النشاط االقتصادي وتنويعه ،وذلك من خالل
تشجيع القطاع الخاص ،وتفعيل دوره يف املساهمة يف التنمية يف البالد ،وبدا ذلك جل ًيا يف رؤيتها الوطنية ،((8(2030
فقد برزت الحاجة إىل الرشاكات مع القطاع الخاص يف ظل تزايد العبء املايل عىل ميزانية الدولة والحاجة إىل التوسع
أساسا لتحقيق التنمية املستدامة ،إِذ إنَّ البحرين
يف املشاريع التنموية يف البالد .وتنظر اململكة للرشاكات بوصفها ً
(((8
و ّقعت العديد من الرشاكات يف مجاالت مختلفة ،تشمل اإلسكان والصحة والتعليم وغريها  .ويبلغ عدد مشاريع
الرشاكات فيها نحو  9مشاريع (بقيمة  20.6مليار دوالر أمرييك)(.((8
وتعد مملكة البحرين من دول الخليج املشجعة لالستثامر عىل نحو واسع؛ نظ ًرا إىل توافر البيئة االستثامرية املالمئة،
من بنى تحتية حديثة وتنافسية األسعار وموقعها االسرتاتيجي يف الخليج وانخفاض تكلفة اإلنتاج ،وتوافر الخربات
والقوى العاملة املتعلمة( .((8تهدف رؤية مملكة البحرين إىل التوسع يف موضوع الرشاكات مع القطاع الخاص ،إذ
وضوحا ملنهج الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وتسعى إلرشاك القطاع
تعمل الدولة عىل تطوير إطار أش ّد
ً
الخاص يف عمليات التشاور مع القطاع العام واالنخراط يف العملية الترشيعية ،من أجل الوصول إىل سياسات أشد
فاعلية يف هذا الصدد .وتحاول اململكة تغيري ثقافة القطاع الخاص والنظر إليه من زاوية أنه رشيك يف العملية
التنموية وليس كيانًا يهدف إىل الربح فحسب ،ويضاف إىل ذلك دعوتها مؤسسات القطاع الخاص لخلق جهات خاصة
وتكتالت وتكوينها ،لتمكينهم ومتثيلهم وضامن حقوقهم(.((8
78 Ibid., p. 98.
79 Ibid., pp. 104-107.
 6" 80مبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص يف استثامرات البنى األساسية" ،االقتصادية ،2017/11/30 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://bit.ly/3AI90jC :
"81 Catriona Purfield et al., "Opportunity for All: Promoting Growth and Inclusiveness in the Middle East and North Africa,
Departmental Paper, no. 18/11, International Monetary Fund (2018), accessed on 3/1/2021, at: http://bit.ly/2XKiVTJ
" 82وزير شؤون مجلس الوزراء :الرشاكات بني القطاعني العام والخاص أولوية رئيسية يف نهج الحكومة" ،وكالة أنباء البحرين ،2019/10/23 ،شوهد يف
 ،2021/9/26يفhttps://bit.ly/3o57GUp :
" 83ميد 9 :مشاريع مشرتكة بني العام والخاص يف البحرين بـ  20.6مليار دوالر" ،الوطن ،2017/10/11 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://bit.ly/2XSQSEQ :
 84مملكة البحرين ،الحكومة اإللكرتونية ،االستثامر يف مملكة البحرين.2019 ،
 85عادل رزق ،إدارة األزمات املالية العاملية :منظومة اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق (القاهرة :مجموعة النيل العربية.)2010 ،
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مل تقترص الرشاكات يف البحرين عىل قطاع اإلسكان ،بل امتدت إىل امتالك الدولة أول محطة للغاز الطبيعي املسال يف
الرشق األوسط التي تعتمد يف متويلها عىل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،من دون وجود قانون معني للرشاكة
بني القطاعني ،إِال أنه تم إغالقها بسبب غياب الترشيعات التمكينية الواضحة .ولقد ساهمت املحطة يف وضع معيار
جديد لتمويل مشاريع البنى التحتية يف البحرين وإيجاد إطار قانوين يساعد عىل االنطالق يف مثل هذه املشاريع(.((8
وتتمثل أهم تحديات الرشاكات يف البحرين بضعف التنسيق بني القطاعني العام والخاص من ناحية ،وغياب اإلطار
واملفصل آلليات الرشاكات والسياسات ،والقوانني ذات العالقة من ناحية أخرى(.((8
القانوين الواضح
ّ
عامن
 .5الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف سلطنة ُ

كانت سلطنة عامن من أوائل الدول الخليجية يف تحقيق الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .فقد بدأت السلطنة
استخدام الرشاكات يف مطلع عام  ،1970يف مجال مشاريع اإلسكان وتوليد الكهرباء ،ومن َث َّم تطورت العالقة بني القطاعني
لتشمل مجاالت أوسع نحو :الصحة والتعليم والخدمات والنقل وإنتاج الكهرباء ،واملياه وإدارة املوانئ واالتصاالت( .((8ويف
عام َّ ،1994تم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء ،مبوجب عقد رشاكة بني الحكومة العامنية والرشكة املتحدة للطاقة إلنتاج
 90ميغاواط من الكهرباء .وكان عقد الرشاكات من نوع اإلنشاء والتملك والتشغيل وتحويل امللكية ( BOOTالرشكة
املتحدة للطاقة)( .((8وكان هذا العقد أول عقد رشاكة عىل مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكمله(.((9
اهتمت السلطنة مبوضوع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ونظمت مؤمترات متعلقة بهذا املجال من أجل
تحفيز الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتسويقها يف السلطنة ،ففي  7ترشين األول /أكتوبر  ،2019أقامت
السلطنة "منتدى عامن للرشاكة بني القطاعني العام والخاص" وتهدف السلطنة من عقود الرشاكات إىل تعزيز دور
القطاع الخاص يف التنمية ،ووصول قيمة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص إىل ما يعادل  2.5مليار ريال عامين.
كام تبنت رؤية عامن  2040موضوع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،بوصفه أحد أهم مرتكزات هذه الرؤية
الوطنية .وهذا دليل عىل مدى رغبة السلطنة يف تحقيق الرشاكات بني القطاعني العام والخاص( .((9كام تهدف إىل
التكامل بني القطاعني ،عرب عقود الرشاكات وتحقيق أفضل املامرسات العاملية يف شأن الرشاكات(.((9
عىل الرغم من أن سلطنة عامن بدأت تطبق مفهوم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف أوائل السبعينيات،
مقارنة بدول املنطقة ،فإنها أصدرت قانون الرشاكات بني القطاعني يف عام  ،2019باملرسوم السلطاين رقم 2019/52
86
87

Lizzie Meager, "DEAL: Bahrain's First LNG," International Financial Law Review (January 2017), pp. 1-3.
Ibid., pp. 2-5.
 88حيدر بن عبد الرضا اللوايت" ،تعزيز الرشاكات بني القطاع العام والخاص" ،ملتقى سور اللواتية ،2019/11/23 ،شوهد يف  ،2021/9/26يف:
https://bit.ly/2Y4B2HL
 89ظافر بن عوض الشنفري" ،منتدى 'عامن للرشاكة بني القطاعني العام والخاص' يبحث وضع خارطة طريق للتعاون بني القطاعني ويستعرض أفضل
املامرسات العاملية يف مجال الرشاكات" ،الوطن ،2019/10/8 ،شوهد يف  ،2021/9/26يفhttps://bit.ly/3o9Zcvo :
90 Alaa Abdoa & Rauda Alsaadi, "The Use of Public-Private Partnership in Infrastructure Development in Gulf Cooperation
Council Countries," United Arab Emirates University Publications (2013), p. 4.
" 91بدء أعامل منتدى عامن للرشاكة بني القطاعني العام والخاص  ،"2019وكالة األنباء العامنية ،2019/10/7 ،شوهد يف  ،2021/9/26يف:
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الخاص بقانون الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .وهذا القانون الجديد ،يشمل  36مادة موزعة عىل ستة
فصول ،وهي عىل النحو اآليت )1 :تعريفات وأحكام عامة متعلقة بالرشاكات )2 .طرق طرح العقود وإنشاء مشاريع
الرشاكات )3 .مضامني وأحكام عقد الرشاكات بني القطاعني )4 .توضيح مسؤوليات الرشيك الخاص وواجباته يف
مرشوع الرشاكات )5 .الدور الرقايب واإلرشايف للجهة الحكومية عىل املرشوع املشرتك بني القطاعني )6 .أحكام ختامية
للقانون .ويف املجمل ،تطرق قانون الرشاكات العامين إىل أغلب املوضوعات املهمة ملشاريع الرشاكات ،مثل الصحة
والسالمة البيئية ،وقضايا التأمني والضامن املايل ملرشوع الرشاكة ،وطرق تسوية املنازعات بني املتعاقدين ،والقوانني
املتبعة يف التوظيف ،إضافة إىل تحديد مدة زمنية ملشاريع الرشاكات يف السلطنة(.((9
وتتم  -عرب عقود الرشاكات ،يف سلطنة عامن ،وتشمل هذه املشاريع
هناك كثري من املجاالت واملشاريع التي متّت ّ -
الكهرباء واإلسكان والصحة والتعليم والخدمات والنقل وإدارة املوانئ ،واالتصاالت( ،((9ومرشوع إدارة النفايات الصلبة
يف السلطنة (الهيئة العامة للتخصيص والرشاكات) .أشارت دراسة ،صدرت يف عام  ،2019إىل أن هناك  38مرشو ًعا
ين ّفذ عرب الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وتضم هذه املشاريع مجاالت عدة منها :الصحة والتعليم والنقل،
والخدمات العامة( ،((9وتضم مشاريع الرشاكات بناء املدارس واملستشفيات وأنظمة النقل وأنظمة مياه الرصف
الصحي وتأثيثها وإدارتها( .((9بحلول عام  ،2017كان هناك  11عقد رشاكة بني القطاعني العام والخاص قامئة مبراحل
مختلفة من التنفيذ والتخطيط بقيمة مليا َري دوالر أمرييك(.((9
تستثمر سلطنة عامن يف عقود الرشاكات مببالغ مالية ضخمة ،فقد بلغت قيمة االستثامرات عىل الرشاكات يف السلطنة
ما يعادل  2.5مليار ريال عامين؛ ما يساوي  6.5مليارات دوالر ،وتستهدف الخمسية التاسعة رشاكات بـ  2.5مليار
ريال( .((9وتهدف السلطنة من وراء هذا االستثامر إىل تقوية القدرة التنافسية لالقتصاد العامين ،وتشجيع التنويع
االقتصادي ،وتوطيد العالقة بني القطاعني العام والخاص؛ لتحقيق التنمية املستدامة ،وتقديم الخدمات العامة عىل
نحو أفضل ،وتحسني استخدام موارد الدولة ،وضامن كفاءتها .والغرض األسايس للسلطنة من تعزيز عقود الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص هو التنويع االقتصادي وتقليل االعتامد الكيل عىل الصادرات النفطية ،عىل نحو يعطيها قدرة
عىل مقاومة أزمات تذبذب أسعار النفط العاملية .كام تتطلع السلطنة إىل أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص من
إجاميل االستثامرات يف املشاريع التنموية إىل ما يعادل  52يف املئة(.((9
يواجه تطبيق الرشاكات يف ُعامن كغريها من الدول الخليجية بعض العقبات ،منها اعتامد القطاع العام عىل اإليرادات
رئيسا( ،((10ونظ ًرا إىل استقرار سوق النفط ،وتأثر ميزانية الحكومة بذلك ،فإن هذا يكبل حرية
النفطية بوصفها مصد ًرا ً
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الحكومة املالية ،ما يفرض عىل السلطنة تنويع اقتصادها ،وتقليل اعتامدها الكيل عىل ريع النفط ومشتقاته ،وتعزيز
القطاعات االقتصادية األخرى للسلطنة ،مثل القطاع الزراعي والصيد البحري والصناعات املحلية املختلفة .يضاف
إىل ذلك ،عدم وضوح األهداف يف عقد الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ما يستدعي وضع أهداف محددة
وواضحة ملشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف السلطنة.
ومن التحديات التي تواجه عقود الرشاكات يف السلطنة ،عدم شمولية الترشيعات الوطنية مبوضوع الرشاكات بني
القطاعني العام والخاص ،إذ إنَّ املرسوم السلطاين الصادر عام  2019الخاص مبوضوع الرشاكات بني القطاعني العام
والخاص ،مل يشمل كل القضايا املهمة إلنشاء مشاريع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص وتنفيذها .يضاف إىل ذلك،
طول إجراءات الرتاخيص ملشاريع الرشاكة يف السلطنة ،عىل نح ٍو يع ّقد تنفيذ مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام
والخاص يف السلطنة ،إىل جانب طول إجراءات التعاقد يف السلطنة( .((10ويضاف إىل ذلك أيضً ا أن قانون الرشاكات
يف السلطنة مل يتطرق إىل مسألة اإلعسار يف حالة إعسار الرشيك الخاص وإفالسه ،واإلجراءات املتبعة عند حصول
اإلفالس ،كام مل يذكر القانون قضية الرضائب الحكومية عىل مشاريع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،ومل
يوضح ما إذا كانت مشاريع الرشاكات معفية من الرضائب الحكومية .ومل يتضمن القانون موضوع العمالت املعتمدة
يف مشاريع الرشاكات ،خاصة إذا كان الرشيك الخاص طر ًفا خارج ًيا ،أو مستثم ًرا أجنب ًيا ته ّمه مسألة رصف العمالت
وتحويلها إىل بلده(.((10
 .6الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

كانت إمارة ديب أول إمارة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أصدرت قوانني الرشاكات بني القطاعني العام والخاص(.((10
فقد أصدرت القانون رقم  6لسنة  2011الخاص بتنظيم الرشاكات بني القطاعني إلنتاج الكهرباء واملياه يف اإلمارة .ثم
أصدرت القانون رقم  22لسنة  2015الخاص أيضً ا بتنظيم الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .يتكون هذا القانون
من  40مادة ،تطرقت املواد األربع األوىل فيه إىل اسم القانون واملفاهيم الخاصة به وأغراضه ونطاق تطبيقاته ،كام
تناولت املواد ( )15-5متطلبات عقود الرشاكات ،وخصائصها ،والسلطة املختصة بتنظيمها ،وطرق تشكيل لجنة عقود
الرشاكات ،ودور الجهة الحكومية املعنية باملرشوع ،إىل جانب أسس اختيار الرشيك الخاص وتأهيله .وتضمنت
املواد ( )24-16اإلجراءات والتأمينات ،وطرق طرح العطاءات ،وتقييمها ،وقبولها أو رفضها .أما باقي املواد ،وهي
املواد ( ،)40-25فقد أوضحت مضمون عقد الرشاكات ومدته ،ومسؤوليات كل طرف يف العقد ،والقوانني املتبعة
يف ذلك ،وأساليب تقديم االلتامس عند الحاجة( .((10تط ّرق القانون إىل أغلب النقاط املهمة لعقد الرشاكات ،إال أنه
خص القانون الواجب التطبيق عند التنازع عىل القانون املحيل ،وهذا ميكن أن يكون عقبة أمام املستثمر األجنبي
َّ
الذي يهمه التحكيم الدويل ،وقد ال يثق بالقضاء املحيل .كام مل يتطرق القانون إىل مسألة التوظيف ،وما إذا كان من
حق الدولة توظيف مواطنيها يف املشاريع ،أو السامح للرشيك الخاص باستقدام قوى عاملة أجنبية لتنفيذ املشاريع.
101 Youssef et al., pp. 3-18.

 102سلطنة عامن ،مرسوم سلطاين رقم  2019 /52بإصدار قانون الرشاكات بني القطاعني العام والخاص2019/7/1 ،م.
 103محمد إبراهيم الشافعي" ،التنظيم القانوين للرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص :دراسة تحليلية للقانون رقم  22لسنة  2015يف إمارة ديب" ،الفكر
الرشطي :القيادة العامة لرشطة الشارقة ،مركز بحوث الشارقة ،مج  ،26العدد ( 103ترشين األول /أكتوبر  ،)2017ص .150-99
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ٍ
اتيجيات وأهدا ًفا محددة لعقود الرشاكات ،منها :دعم عقود الرشاكات بني
كام وضعت إمارة ديب عام  2015اسرت
القطاعني العام والخاص وتشجيعها ،عرب إرشاك القطاع الخاص مع الحكومة يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات
العامة ضمن عقود الرشاكات .وهدفت أيضً ا إىل جذب أموال القطاع الخاص لالستثامر يف البالد مع ضامن حقوق
الرشيك الخاص ،عىل نحو يعزز التنمية االقتصادية واالجتامعية للدولة.
ويشجع املوقف الرسمي إلمارة ديب عىل توطيد العالقة بني القطاعني العام والخاص عرب عقود الرشاكات ،وتق ّيم
الحكومة يف عقد الرشاكات :حاجتها إىل املرشوع ،والقيمة املالية للمرشوع ،ومدى جاهزية السوق لعقد الرشاكات
بني القطاعني ،وجوانب أخرى تصب يف املصالح العامة للدولة ،كام تأخذ يف الحسبان أهمية ترشيد اإلنفاق الحكومي
عىل املشاريع ،وإرشاك القطاع الخاص يف األعباء املالية للمشاريع( .((10ويف عام  ،2017أصدر مجلس الوزراء القرار رقم
( )1/1لسنة  2017الخاص بالرشاكات بني الجهات االتحادية والقطاعات الخاصة ،من أجل تقوية االستثامر وتعزيز
الحوكمة ،والكفاءة وإدارة املخاطر؛ لتطوير مشاريع البنية التحتية وتحسني الخدمات( .((10إىل جانب رغبة اإلمارات
يف االستفادة من الخربات اإلدارية والفنية والتقنية واإلمكانات املالية للقطاع الخاص ،أصدرت الحكومة الفدرالية
القرار رقم  1لسنة  ،2017املتعلق بإجراءات عقود الرشاكات بني الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص ،لتحقيق امليزة
التنافسية بني القطاعات املحلية لتنفيذ عقود الرشاكات بني القطاعني العام والخاص .كام أرادت اإلمارات من خالل
مشاريع الرشاكات تحقيق الكفاءة والفاعلية يف اإلنفاق العام للدولة(.((10
يف عام  ،1998قدمت اإلمارات مرشوع "الفالكشيب"  ،Flagshipبوصفه عقد رشاكة بني القطاعني العام والخاص
لتوليد الطاقة ،وشملت تكلفة املرشوع أكرث من نصف مليار دوالر أمرييك .ويف عام  ،2000عقدت أبوظبي مرشوع
"تويلة" بوصفه عقد رشاكة بني القطاعني ،لتوليد ما يعادل  25يف املئة من احتياجاتها من املياه والكهرباء ،بتكلفة
مالية تعادل  1.4مليار دوالر أمرييك .ويف عام  ،2012و ّقعت رشكة  ADACعقد رشاكة بني القطاعني لبناء مبنى محطة
"ميدفيل"  .Meadvilleويف املجال الصحي ،تم بناء مستشفى "جون هبكنس وكلفيالند" يف أبوظبي ،مبوجب عقد
رشاكة بني القطاعني العام والخاص( .((10وقد شمل اهتامم دولة اإلمارات بالرشاكة يف املشاريع املذكورة ،ال مجاالت
الطاقة وإنتاج املياه والكهرباء والقطاع الصحي.
تواجه عقود الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف دولة اإلمارات بعض التحديات ،منها األزمات املالية العاملية،
التي تقف يف وجه االستثامرات األجنبية يف البالد ،وتدين أسعار النفط بني فرتة وأخرى ،وعدم وضوح الحقوق
والواجبات يف عقود الرشاكات ،وكرثة اإلجراءات البريوقراطية اإلدارية ،إىل جانب عدم عدالة توزيع املخاطر بني
الرشيكني يف عقد الرشاكات( .((10كام تتسم عقود الرشاكات يف اإلمارات بعدم دقة تحديد األهداف ونقص الترشيعات
املتعلقة بالرشاكات(.((11
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عا :التحديات العامة املشرتكة للرشاكات يف دول مجلس التعاون
راب ً
هناك محدودية وعدم وضوح كامل لنطاق الرشاكات لدول مجلس التعاون إذا ما قورن باملستوى العاملي األوسع
انفتاحا وتنو ًعا ،وذلك لعدم وضوح األطر القانونية وضعف الشفافية املشجعة للمستثمرين والرشكات
إطا ًرا ،واألكرث
ً
األجنبية واملحلية عىل الخوض واملنافسة يف مضامر الرشاكات مع حكومات دول مجلس التعاون بكل اطمئنان
وضامن .تربز هذه املحدودية لنطاق تنفيذ الرشاكات رغم الزيادة السكانية والنمو االقتصادي الرسيع ومستويات
التصنيع غري املسبوقة يف هذه البلدان وزيادة الطلب عىل الكهرباء ثالثة أضعاف املتوسط العاملي( .((11وترجع
محدودية نطاق الرشاكة أيضً ا إىل العديد من التحديات املتو ّلدة من اعتبارات وتحديات داخلية يف دول مجلس
التعاون ،منها ما يتعلق بطبيعة السياسة القامئة والنظم االقتصادية واسرتاتيجية االتّكال عىل املوارد النفطية ،ومنها
ما هو مرتبط باأليديولوجيا امل ّتبعة يف الحكم (الريعية) ،ويستند بعضها اآلخر إىل الهيكلة التي تُبنى عليها مؤسسات
الدولة وخرباتها وإمكاناتها ومدى استعدادها فن ًّيا وجاهزيتها من الناحية القانونية والتنظيمية ،وميكن صوغها كاآليت:
 .1التحديات االقتصادية

إن وجود العائدات النقدية الوفرية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط ،والحاجة إىل تطوير رسيع للبنية التحتية لخدمة
السكان املتزايدين ،يجعل عملية الهندسة واملشرتيات والبناء  EPCSأسهل وأرسع شكلٍ لتقديم مشاريع البنية
التحتية .ونظ ًرا إىل سهولة الوصول إىل املوارد النفطية ،مل تكن مسألة كفاءة خدمات البنية التحتية موضع أولوية.
وأشار أحد مستشاري القطاع الخاص إىل أن تعقيدات تنفيذ الرشاكات تجعل الحكومة أَ ْم َ
يل إىل بناء طريق مبليون
دوالر ،وإنفاق مليوين دوالر إضافية لصيانتها ،ما دامت أموال النفط متوافرة( .((11وعىل الرغم من أن قطر (عىل سبيل
املثال) قامت بتسليم مشاريع بقيمة  140مليار دوالر أمرييك ،خاصة تلك املتعلقة بكأس العامل  ،2022وبكفاءة أكرب من
خالل عقود الرشاكات ،فقد فضلت متويلها وتسليمها مبارشة من خالل الهندسة واملشرتيات والبناء لتجنب ّأي تأخري
من التأخريات املحتملة التي غال ًبا ما ترتبط بإعداد صفقات الرشاكات( .((11واآلن ،ومع انتشار األزمات املالية ،وتراجع
أسعار النفط عىل نحو تاريخي غري مسبوق عقب أزمات انتشار األوبئة العاملية مثل جائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد ،)19-ال ب ّد للحكومات من أن تعيد النظر يف سياساتها املالية ،وأن تتبنى نظا َم رشاكة مبتك ًرا ،يضمن لها التقليل
من األرضار الحاصلة من ج ّراء هذه األزمات ،ومن شأن هذا أن يزيد االعتامد عىل مشاريع رشاكات تنافسية.
 .2التحديات املتعلقة بسياسة الحكومات

يعود سبب عدم شيوع استخدام الدول الخليجية للرشاكة عىل نطاق واسع خارج الطاقة واملياه إىل السياسات التي
تتبعها الحكومات يف تغطية النفقات ومتويل مشاريع البنية التحتية األخرى القادرة عليها ،عىل خالف الطاقة واملياه
(كون هذين القطاعني ميثّالن عبئًا ،ويحتاجان إىل خربات فنية متقدمة ،غال ًبا ما يفتقر إليها القطاع العام) .فعىل
النقيض من صعود األفكار النيوليربالية التي تهدف إىل تقليص دور الحكومة يف الغرب ،فإن العقد االجتامعي الذي
111 James Gavin, "GCC Reconsiders Private Finance," MEED: Middle East Economic Digest, vol. 57, no. 21 (2013), pp. 28-29.
112 Biygautane, Hodge & Gerber, pp. 22-25.
113 Ibid., pp. 22-23.
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يربط حكومات الخليج مبواطنيها مل يجعل هذه األفكار الجديدة جذابة( .((11فالحكومات الخليجية مسؤولة عن
مواطنيها ،وتتوىل توفري متويل كامل لخدمات البنية التحتية جمي ًعا .كام أن مواطني دول الخليج "الريعية" بطبيعتها
ال يحتاجون إىل دفع أي رضائب ،وهم معتادون عىل الخدمات االجتامعية املجانية واحتياجات البنية التحتية التي
يع ّولون عىل الدولة فيها ،والتي يعتربونها نصيبهم املرشوع من الخدمات ،وجز ًءا من نظام الرعاية(.((11
 .3تحديات االفتقار إىل الخربة الفنية

من أبرز التحديات االفتقار إىل الخربة القانونية والتقنية واملالية داخل القطاعني العام والخاص يف هذه الدول
الخليجية إلدارة عقود الرشاكات .هناك إشارات واضحة إىل االفتقار إىل القدرات الداخلية ،وحتى فهم ما تعنيه
رئيسا أمام االستخدام األوسع نطا ًقا
الرشاكات داخل الكيانات الحكومية والقطاع الخاص املحيل ،بوصفه حاج ًزا ً
ملشاريع الرشاكات يف مشاريع البنية التحتية األخرى .عىل سبيل املثال ،تم تنفيذ مشاريع محطات ماء وكهرباء
مبساعدة عدد كبري من املستشارين الدوليني ،عىل نحو أجرب حكومات هذه الدول عىل تح ّمل العملية املعقدة
امللحة
املتمثلة بتجميع العقود القانونية واملالية والتقنية املتعلقة بهذه املشاريع ،نظ ًرا إىل حاجة دول مجلس التعاون ّ
إىل املاء والكهرباء وعدم قدرتها عىل توفريها بسهولة(.((11
 .4تحديات نقص القدرات املؤسسية

يع ّد ضعف القدرات املؤسسية ،وعدم كفاية النظم القانونية ،وعدم وجود أطر تنظيمية ملشاريع الرشاكات ،عىل
األقل يف بداية تطبيق الرشاكات ،من التحديات الشائعة بني دول مجلس التعاون جمي ًعا .ومتثّل هذه العوامل
عقبات رئيسة أمام الرشكات الدولية التي تفكر يف الرشاكات مع القطاعات العامة يف هذه الدول .وتسمح الرتتيبات
املؤسسية والقانونية الحالية بتقديم خدمات البنية التحتية يف نطاق محدود فقط .وعىل سبيل املثال ،م ّكن إصدار
مراسيم وقوانني خاصة تنص عىل مناذج قانونية استثنائية لتسليم هذه املشاريع خارج نطاق األطر القانونية الحالية،
والضامنات التي قدمتها الحكومات للقطاع الخاص لتنفيذ هذه املشاريع ،من تنفيذ مشاريع املاء والكهرباء .يرشح
هذا العامل سبب تع ّذر استخدام الرشاكات يف البنية التحتية خارج نطاق املياه والكهرباء يف هذه البلدان(.((11
أصبحت الرشاكات خيار صناع السياسة والحكومات ملعالجة أوجه القصور يف متويل خدمات البنية التحتية .وتشري
التقديرات إىل أن دول الخليج ستحتاج إىل اقرتاض ما ال يقل عن  390مليار دوالر أمرييك بحلول نهاية عام 2020
لتمويل مشاريع مستقبلية( .((11تشهد سوق النفط تغي ًريا جذر ًّيا ،وتعمل التقنيات الجديدة عىل زيادة املعروض من
النفط من املصادر القدمية والجديدة ،بينام تؤدي املخاوف املتزايدة بشأن البيئة إىل ابتعاد العامل تدريج ًيا عن االعتامد
114 Common, pp. 177-193; Steffen Hertog, "State and The Private Sector in The GCC after the Arab Uprisings," Journal of Arabian
Studies, vol. 3, no. 2 (January 2014), pp. 174-195.
115 Biygautane, Hodge & Gerber, p. 23.
116 Ibid.
117 Ibid., p. 24.
118 Ibid., pp. 24-25.
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عىل النفط .وهذا ميثل تحد ًيا كب ًريا للدول املصدرة للنفط ،مبا يف ذلك دول مجلس التعاون التي تدرك أن هناك حاجة
إىل تقليل اعتامدها عىل النفط وإجراء إصالحات لتنويع اقتصاداتها ،وكذلك اإليرادات املالية والخارجية.
من الواضح أنه عىل الرغم من استخدام الرشاكات يف دول مجلس التعاون يف مشاريع البنية التحتية ،فإن اإلصالح
والتطبيق األمثل يف ذلك مل يرتق إىل مستوى تحقيق املعنى الحقيقي للرشاكة ،فلم يتم تطبيق الرشاكات لالستفادة
من األسواق املالية لتأمني السيولة ملشاريع البنية التحتية بطريقة مرنة وسياسة منفتحة كام هو الحال يف الدول
الغربية يف مجال الرشاكاتً .
وبدل من ذلك ،تم استخدام الرشاكات يف قطاعات انتقائية ،مل تتمكن فيها القطاعات
العامة لهذه الدول من توفري الكمية املطلوبة من االحتياجات ،أو تحقيق جودة الخدمات ،ال سيام يف قطاعي املاء
والكهرباء .إن مفهوم الرشاكات أوسع مام تم العمل به يف دول الخليج العربية.

خامتة
اختلفت الرشاكات يف دول مجلس التعاون عمو ًما ،عىل الرغم من أنها تتوافق من حيث ضيق نطاقها إذا ما قارنّاها
مبفهوم الرشاكات األوسع عىل املستوى العاملي .ويتضح أن املشاريع التي حظيت باالهتامم األكرب يف الرشاكة هي
مشاريع املياه والطاقة .والحاجة إليهام دفعت دول الخليج نحو اعتامد الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .وهذا
يؤكد دور السياقات املحلية يف صياغة أشكالها التعاقدية عىل أساس التفضيالت الوطنية.
إن االفتقار إىل معنى الرشاكة مبفهومها ّ
الكل يف املشاريع القامئة ،وطغيان حصة القطاع العام يف رشاكات املشاريع
وهيمنة الضامنات الحكومية وعدم وضوح السياسات واألطر القانونية والتنظيمية املحددة للرشاكةً ،
فضل عن نقص
الخربة الفنية وضعف القدرات املؤسسية ،كانت أهم التحديات والعوامل التي حالت دون تحقيق رشاكة مبعناها
الواسع ومعايريها األساسية الشاملة .ويف ضوء ذلك ،من املمكن القول إنه مل يتم بعد اختبار مفهوم الرشاكات أو
تطويره عىل نطاقٍ واسع ومتق ّدم ،وإنّ فهم املعنى الدقيق للرشاكة مل ينضج بعد يف منطقة الخليج العربية.
يجب عىل دول الخليج مراجعة األطر القانونية والتنظيمية التي تعمل بها ،بطريقة تسمح بنم ٍّو أكرب يف عقود
خضم َس ّن قوانني إدارة الرشاكات وترشيعها أن تسعى لتطبيقها تدريج ًّيا،
الرشاكات .وعىل الدول التي ما زالت يف
ّ
وذلك من أجل الوقوف عىل أبرز نقاط الضعف يف اإلطار القانوين ومعالجتها عند الرشوع يف تنفيذ املشاريع .فاألمر
اآلن يقتيض وجود سياسات مبتكرة ،ورسعة يف اإلنجاز واتخاذ القرار (البقاء لألرسع يف ظل التطور املتسارع) ووضع
خطة فعالة ومستدامة للتنوع االقتصادي ،مبشاركة القطاع الخاص ومتكينه محل ًّيا وعامل ًّيا.
ويجب عىل دول مجلس التعاون أيضً ا ّأل تعتمد عىل متويل مشاريعها الضخمة مبيزانياتها الخاصة املعتمدة عىل
النفط والغاز الطبيعي ،ال سيام يف ظل الظروف االقتصادية العاملية غري املستقرة ،واألزمات املتعاقبة التي تفرض
مزي ًدا من املخاطر .وعليها أن تستفيد من تجارب الدول الرائدة يف تطبيق الرشاكات ،عىل غرار كندا وأسرتاليا
وبريطانيا وغريها ،وخلق طريقة مبتكرة لجذب اهتامم القطاع الخاص وتشجيعه ومتكينه ،من خالل الضامنات
والتسهيالت القانونية والسياسات الواضحة عىل أرض الواقع التي مت ّهد لبيئة محفزة للمستثمرين املحليني والدوليني.
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جا
ً عودة "الدولة" إىل الجنوب السوري باعتباره منوذ
للتفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة
The "State" Return to the Southern Syria: State and
Non-State Actors Interaction
 خالل مرحلة ما بعد،تلمس التغريات التي من املمكن أن تصيب هيكل الدولة يف سورية
ّ تحاول هذه الدراسة
 وذلك بتقديم إطار نظري عام لتحليل التفاعل الذي جرى بني الدولة والفاعلني من غري الدولة عىل،الرصاع
 يجري هذا التفاعل عىل عدة مستويات.2018 هامش عودة النظام إىل السيطرة عىل الجنوب السوري عام
 تحلّل الدراسة التفاعل بني النظام. والفاعلون الخارجيون، والفاعلون من غري الدولة، الدولة: وهي،متقاطعة
 وتجادل بأن طبيعة التفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة وصريورته تأيت،السوري وعرشة فاعلني
 العوامل الذاتية وخصائص: هام،نتيجةً لتفاعل آخر يجري بني عدة عوامل تتوزع عىل مجموعتني أساسيتني
 وتَخلُص الدراسة إىل أن سياسة النظام السوري تجاه الفاعلني من. والعوامل الخارجية البنيوية،الفاعلني
غري الدولة قد تأثرت باختالف العوامل الحاكمة للتفاعل؛ إذ يطغى تأثري جملة من العوامل عىل الطريقة التي
 بينام تُظهر عوامل، ووجود داعم دويل له،يتعامل بها النظام مع هؤالء الفاعلني كالتوجه السيايس للفاعل
َّ
،أقل يف سياسة النظام كقدرته عىل سد الفجوة الناتجة من انسحاب الفاعل من املجتمع املحيل
أخرى أث ًرا
.وحدود مرشوع الفواعل الوطنية أو العابرة للوطنية
. الجنوب السوري، سورية، دولة ما بعد الرصاع، بناء الدولة، الفاعلون من غري الدولة:كلامت مفتاحية
This study considers the changes that may affect the structure of the state in Syria during the
post-conflict phase by assessing interactions between state and non-state actors in the lead-up
to the reassertion of central control over southern Syria in 2018. These interactions took place at
several overlapping levels (state/non-state, state/foreign, non-state/foreign). The study analyzes
the interaction between the Syrian regime and ten different actors, arguing that the nature and
trajectory of interactions between state and non-state actors were the result of the interaction
of two basic categories of factors: internal (characteristics of actors) and external (structural). The
main factors affecting how the regime approached specific actors were their political leanings and
whether they enjoyed international support. Other factors were less influential on regime policy,
i.e., the extent to which the state was able to fill the gap left behind by an actor's withdrawal or the
national/transnational character of that actor's political project.
Keywords: Non-State Actors, State-Building, Post-Conflict State, Syria, Southern Syria.
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املقدمة
منذ نهاية الحرب الباردة ،اضمحلت ،بصفة مستمرة ،قدرة الدولة عىل التنظيم املستقل للشأن العام داخل حدودها
الوطنية ،والذي كام يجادل الكثريون ،مل يكن نتيجةً لعدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها عىل تقديم الخدمات العامة
عرص بات أش ّد تعقي ًدا وأكرث اخرتا ًقا من فاعلني  Agentsآخرين عىل املستوى املحيل والدويل(((،
عىل نح ٍو منفرد يف ٍ
بل يرجع كذلك إىل التغريات الهيكلية  Structural changesيف موازين القوة والسلطة ،والتي مل تعد مرتبط ًة كام
كانت ساب ًقا بالحدود الجغرافية الصلبة ،وشبكات الحكم التقليدية(((.
صعد مفهوم "الحكامة"  Governanceخالل العقود السابقة بصفته أحد أهم املفاهيم يف حقل العلوم السياسية،
أساسا إىل تفسري عدة أشكال من الحكم الناتجة ً
أصل من صعود فاعلني جدد داخل حدود الدولة
وهو الذي يهدف ً
الوطنية ،واخرتاق الفاعلني الدوليني هذه الحدود الوطنية بدورهم أيضً ا(((ُ .يستخدم مفهوم الحكامة نظر ًيا أيضً ا ليشري
حرصا بالدولة طوال تاريخها،
إىل مناذج الحكم الهجينة حني يضطلع الفاعلون من غري الدولة بوظائف كانت منوط ًة ً
خصوصا مع تداخل املهامت
حتى إن الحدود الفعلية بني الدولة والفاعلني من غري الدولة تتالىش يف بعض األحيان،
ً
والوظائف يف املجال العام(((.
عىل الرغم من أنّ اإلجامع عىل أهمية دور الفاعلني من غري الدولة قد ال تشوبه شائبة يف األوساط العلمية،
فإن إجام ًعا ّ
أقل تسهل مالحظته عند محاولة تعريف هؤالء الفاعلني نظر ًيا ،وهو ما ُيبقي هذا املصطلح إشكال ًيا
بدرجة كبرية ،إذ يتباين الفاعلون من غري الدولة يف ما بينهم تباي ًنا كب ًريا من حيث طبيعتهم ،وخلفياتهم االجتامعية
واأليديولوجية ،وأهدافهم ومحركاتهم لالنخراط يف الشأن العام ،سواء كان ذلك عىل املستوى السيايس أو االقتصادي
أو االجتامعي .فعىل سبيل املثال ،قد يسعى بعض الفاعلني من غري الدولة لتح ّدي الدولة ومحاولة تغيريها عرب الطرق
السلمية أو العنيفة ،يف حني أن فاعلني آخرين قد يكون من مصلحتهم الدفاع عن الدولة والحفاظ عليها ،وقد يكون
تحرك بعض الفاعلني بدافع أيديولوجي ،أو بدوافع اقتصادية بحتة ،وقد يجمع آخرون عىل أكرث من ٍ
هدف يف آن
واحد .ال يقترص تعريف الفاعلني من غري الدولة الذي تتبناه هذه الدراسة عىل املجموعات املسلحة وامليليشيات غري
النظامية فحسب ،بل يتعداه ليشمل الكيانات املدنية والسياسية كمنظامت املجتمع املحيل ،واملجالس الحكامية التي
تنشط خارج إطار الدولة ،وحتى الهيئات التمثيلية السياسية والربملانات املستقلة املحلية .تقرتح كالوديا هوفامن
وأوريتش شنكيرن ثالث سامت رئيسة مت ّيز الفاعلني من غري الدولة من غريهم من الفاعلني :قدرتهم عىل توظيف
أدوات عنف سياسية أو أيديولوجية أو نفسية لتحقيق أهدافهم ،وعدم انخراطهم يف أي هيكل أو مؤسسات حكومية
رسميةٍ ،وامتالكهم درجة ما من االستقاللية عن الدولة عىل املستوى السيايس واالقتصادي(((.
1
Anja P. Jakobi & Klaus Dieter Wolf, "Non-State Actors and the Governance of Violence and Crime," in: Anja P. Jakobi & Klaus
Dieter Wolf (eds.), The Transnational Governance of Violence and Crime: Non-State Actors in Security, Series Governance and Limited
Statehood (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013), p. 8.
2
Mark Duffield, Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security, Series Critique, influence,
change, 2nd ed. (London: Zed Books, 2014), p. 13.
 3يراوح ما بني تطبيق منوذج هرمية صارم ،أو عرب وسائل اإلقناع الناعمة ،أو عرب إرادة ذاتية بااللتزام .ينظر.Jakobi & Wolf, p. 8. :
4
Francesco Colona & Rivke Jaffe, "Hybrid Governance Arrangements," European Journal of Development Research, vol. 28, no. 2
(April 2016), p. 175.
5
Claudia Hofmann & Ulrich Schneckener, "Engaging Non-State Armed Actors in State and Peace-Building: Options and
Strategies," International Review of the Red Cross, vol. 93, no. 883 (September 2011), p. 2.
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يعالج املحور األول من هذه الدراسة الجانب النظري لعملية التفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة يف سياق
الرصاعات ،إضافة إىل تحليل مستويات التفاعل بني الفاعلني املحليني والدولة والفاعلني الخارجيني .أ ّما املحور الثاين فيس ّلط
الضوء عىل الفاعلني من غري الدولة يف السياق السوري من خالل تحليل أهم التيارات التي تص ّدت لدراسة هذه الظاهرة،
يف حني تم تخصيص املحور الثالث لعرض اإلطار التحلييل واستعراض املتغريات التحليلية .أ ّما تحليل الحاالت الدراسية
العرش املختارة يف الجنوب السوري وموضعتها عىل طيف التفاعل فيتم خالل املحور الرابع .وأخ ًريا ،يستعرض املحور
الخامس أهم االستنتاجات املتعلقة مبحددات التفاعل ودينامياته وأثر املتغريات التحليلية يف عملية التفاعل ونتائجها.

أول :التفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة والفاعلني الخارجيني
ً
حدثت نقلتان نوعيتان خالل العقود األخرية يف النظرة إىل الفاعلني من غري الدولة ونشاطهم ضمن الحدود الوطنية.
كانت النقلة األوىل يف سلوك الدولة الوطنية نفسها؛ إذ بدأت يف ّ
التخل عن نظرتها التقليدية املتعلقة بالفاعلني من
غري الدولة التي مل تفتأ ساب ًقا تص ِّورهم خط ًرا عىل االستقرار الداخيل للدولة ،أو مهد ًدا لرشعيتها وحتى وجودها ،فقد
أصبحت الدولة عوضً ا عن ذلك تنخرط مع الفاعلني من غري الدولة ،أو تقوم باستعاملهم ،أو حتى استغالل وجودهم
وتوظيفه لغايات تقوية مؤسسات الدولة نفسها((( .قد يجادل البعض بأن الدولة بطبيعتها قد تقاوم صعود الفاعلني من
غري الدولة ُوتَكنهم من بعض مفاصل القوة يف املجتمع ،والذي سينعكس ال محالة سلب ًيا عىل رشعية الدولة وسلطتها
ومواردها االقتصادية ،يف حني يجادل تيار آخر بأن الدولة قد تكون مضطر ًة  -وإن كان بصفة مؤقتة أحيانًا  -لتقبل
وجود الفاعلني من غري الدولة ،لرتهل أجهزتها وضعف إمكانياتها ،أو ل َنقلِ جز ٍء من وظائفها إىل الفاعلني من غري الدولة
مبا قد يحقق سيطر ًة أعىل للدولة يف نهاية املطاف (أو للشبكات املرتبطة بها) عىل املوارد االقتصادية أو األرايض داخل
ٍ
مبهامت قد يرتتب عليها مسؤولية قانونية أو
الحدود الوطنية((( .قد توظف الدولة أيضً ا الفاعلني من غري الدولة للقيام
سياسية ،إنْ قامت مؤسسات الدولة الرسمية نفسها بها ،كعمليات االغتيال أو االنخراط يف اقتصاديات الحرب.
يف حالة استعادة الدولة قوتها أو انتصارها يف رصاع ما ،قد تجنح إ ّما إىل القضاء عىل الفاعلني من غري الدولة أو
إدخالهم يف بنيتها .يف املقابل ،قد ينجح بعض الفاعلني من غري الدولة يف التغلغل داخل جسد الدولة وهياكلها
والتحكم فيها ،بل وإعادة هيكلتها وفقًا ألهدافهم ومصالحهم .تربز حالة حزب الله اللبناين هنا بوصفها أهم هذه
الحاالت لفاعل عسكري غري نظامي تح ّول إىل فاعل سيايس ،ومن ثم استطاع موضعة نفسه باعتباره دول ًة داخل
الدولة ،ليتحكم تدريج ًيا يف قرارات الدولة نفسها ويطغى عىل نخبتها السياسية الحاكمة(((.
عملية التفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة عملية جدلية؛ إذ إنّ املحدد األسايس لشكل االحتكاك بينهام ،أكان
حرصا ،بل كذلك من جانب الفاعل من غري الدولة.
سلب ًيا أم إيجاب ًيا ،يتم تأطريه وإدارته ال من جانب الدولة وحدها ً
هنا ،قد يؤدي تالقي أو تضارب املصالح أو الخلفيات االجتامعية دو ًرا يف تحديد شكل هذا التفاعل وحيثياته ما بني
املواجهة أو التعاون؛ حيث يتساوى يف ذلك الدولة والفاعلون من غري الدولة يف تأثريهم وتأثرهم بهذه العوامل.
6 Sara Fregonese, "Beyond the 'Weak State': Hybrid Sovereignties in Beirut," Environment and Planning D: Society and Space, vol. 30,
no. 4 (January 2012), p. 659.
7
Murat Yesiltas & Tuncay Kardas (eds.), Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy (Cham:
Springer Nature imprint Palgrave Macmillan, 2018), pp. 4-5.
 8مروة حامد البدري" ،العالقة بني إيران وسورية وحزب الله وآثارها يف الدولة اللبنانية" ،سياسات عربية ،العدد ( 5ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2013ص .43–41
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جرت النقلة الثانية خالل العقود الثالثة السابقة يف حقل العالقات الدولية ،الحقل الذي ظلّ عقو ًدا طويلة محكو ًما
بفكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد املؤثر ،بالتزامن مع الكثري من املستجدات داخل الحدود الوطنية وخارجها ،والتي
أدت عىل نح ٍو متزايد إىل انتهاء صالحية هذه املقولة .كانت الحروب األهلية العنوان األبرز للرصاعات خالل فرتة
الحرب الباردة ،وحمالت بناء السالم الليربايل  Liberal Peacebuildingونرش الدميقراطية ،والحرب عىل اإلرهاب،
لكن هذا االعرتاف املتزايد من جانب الدول
لتضع الفاعلني من غري الدولة يف صلب العالقات الدولية وتفاعالتهاّ .
واملجتمع الدويل بأهمية الفاعلني من غري الدولة ودورهم قد يتمظهر يف مجالني  -رمبا يبدوان متناقضني للوهلة
األوىل  -وهام الرصاعات ،وعمليات بناء السالمً .
أول ،كان االنتقال نحو ما تسميه ماري كالدور "الحروب الجديدة"
 ،((( New Warsإلعطاء الفاعلني من غري الدولة دفة القيادة يف إدارة الرصاعات املحلية أو تلك العابرة للحدود ،وإن
كان ذلك ال يتم عاد ًة إال عرب دعم خارجي لطرف أو عدة أطراف من الرصاع (مبا فيهم الدولة أيضً ا) لتحقيق مصالح
اقتصادية أو جيوسرتاتيجية ،أو للحفاظ عىل توازن القوى اإلقليمية .هنا تحدي ًدا يكون دور الفاعلني من غري الدولة
رسا أو ثغر ًة لعبور قوى خارجية ومتدد نفوذها عىل
ليس إضعاف الدولة محل ًيا أو منافستها فحسب ،بل تكون ج ً
املستوى املح ّ
يل .ثان ًيا ،قد ال تنحرص النظرة للفاعلني من غري الدولة بكونهم مجموعات مسلحة أو متمردة خارجة
عىل القانون فقط ،بل أصبح االعرتاف بهم يأخذ متظهرات جديدة باعتبارهم رشكاء يف عملية بناء السالم ومرحلة
وخصوصا إنْ تم تصوير هؤالء الفاعلني أو التعامل معهم من جانب بعض الدول الكربى عىل أنهم
ما بعد الرصاعات،
ً
رشكاء محليون ميكن االعتامد عليهم يف استبدال األنظمة غري الرشعية أو غري الدميقراطية ،بعد االعرتاف برشعية هؤالء
الفاعلني وتأهيلهم لتل ّقي معونات مالية ودعم سيايس وعسكري(.((1
تعترب الدول الخارجة من الرصاعات أكرث عرضةً للتغريات الهيكلية يف بناها السياسية واالقتصادية ،والتي غال ًبا ما تكون
متزامن ًة مع صعود فاعلني آخرين داخل الدولة وانخراطهم يف الحقول املدنية والسياسية والعسكرية .ويبدأ هذا
خصوصا إنْ استطاع هؤالء الفاعلون إحكام سيطرتهم عىل مساحات جغرافية
األمر عاد ًة خالل فرتة الرصاع نفسها،
ً
أو قطاعات حكامية مع ّينة ،ونجحوا يف إبقائها تحت سيطرتهم أو نفوذهم بعد انتهاء الرصاع( .((1فبقدر أهمية إعادة
ملحة أيضً ا إىل النظر يف عملية
بناء قدرات الدولة وكفاءتها ورشعيتها خالل فرتة ما بعد الرصاع( ، ((1تكون الحاجة ّ
إدماج الفاعلني من غري الدولة أو إدخالهم يف بنية الدولة الناتجة من الرصاع( .((1وقد يصحب هذا اإلدخال تح ّوالت
جذرية تصيب جسد الفاعلني من غري الدولة وجسد الدولة عىل ح ٍّد سواء؛ فقد تتح ّول امليليشيات املسلحة إىل أحزاب
سياسية تتنافس يف الحياة السياسية( ،((1وقد يجري ض ّمها إىل القوات املسلحة ،أو تتح ّول بعض األجسام التمثيلية
9
Mary Kaldor, New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era (Stanford: Stanford University Press, 1999), pp. 71-72.
10 Sukanya Podder, "Non-State Armed Groups and Stability: Reconsidering Legitimacy and Inclusion," Contemporary Security
Policy, vol. 34, no. 1 (April 2013), p. 31.
11 Derick W. Brinkerhoff, "Rebuilding Governance in Failed States and Post-conflict Societies: Core Concepts and Cross-cutting
Themes," Public Administration and Development: The International Journal of Management Research and Practice, vol. 25, no. 1
(February 2005), pp. 3–14.
12 Ruby Dagher, "Legitimacy and Post-Conflict State-Building: The Undervalued Role of Performance Legitimacy," Conflict, Security
& Development, vol. 18, no. 2 (March 2018), pp. 85-111.
"13 Daniel G. Ogbaharya, "(Re-)building Governance in Post-Conflict Africa: The Role of the State and Informal Institutions,
Development in Practice, vol. 18, no. 3 (June 2008), pp. 395-402.
 14لالطالع عىل تجربة تح ّول املجموعات املسلحة إىل أحزاب سياسية يف الوطن العريب ،ينظر :عمر عاشور" ،من امليليشيا إىل الحزب :كيف تتحول
التنظيامت املسلحة إىل النشاط السلمي؟ وملاذا؟" ،سياسات عربية ،العدد ( 44أيار /مايو  ،)2020ص .19-7
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املحلية السياسية إىل أحزاب سياسية أو رشكاء مبارشين يف هياكل الحكم االنتقايل ،ورمبا تصبح بعض الهيئات اإلغاثية
أو املبادرات املحلية منظامت مجتمع مدين مرخّ ص ًة أو حتى مديريات وهيئات حكومية .يضع ذلك الفاعلني من
غري الدولة مجد ًدا يف موقع مركزي وسط شبكة معقدة ومتعددة املستويات من العالقات والتفاعالت تجمع الدولة
والفاعلني من غري الدولة والفاعلني الخارجيني جمي ًعا .يعترب هذا النمط من التفاعالت من أهم العوامل التي تحدد
طبيعة تط ّور الفاعلني من غري الدولة وتح ّوالتهم خالل فرتة الرصاع وما بعدها.
مستويات التفاعل

قد تكون دراسة شبكة عالقات هؤالء الفاعلني املمتدة داخل الحدود الوطنية وخارجها ،وشكل تطورها عرب الزمن،
ودرجة تأثري ذلك يف سلوك الفاعلني ،من أهم األدوات التحليلية التي ميكن االستعانة بها عند محاولة تو ّقع الدور
الذي من املمكن أن يؤديه الفاعلون من غري الدولة خالل فرتة الرصاع وما بعدها .هنا يجب التأكيد مجد ًدا أن هذه
الشبكات من العالقات والتفاعالت تتعدى العالقة بني الدولة والفاعلني من غري الدولة وحدهم ،لتشتمل أيضً ا عىل
التفاعل الذي يجري بني الفاعلني من غري الدولة يف ما بينهم ،وكذلك تفاعالتهم مع الفاعلني الخارجيني .هذه الدرجة
من التشابك تُح ّتم علينا السعي للجوء إىل إطار تحلييل أكرث تركي ًبا ليكون أكرث قدر ًة عىل قراءة هذه التفاعالت
والتغريات يف سلوك جميع الفاعلني املنخرطني يف الرصاع وبنيتهم .سنحلل من خالل اإلطار الذي تتبناه هذه الدراسة
التفاعالت عىل مستويني ،هام :الفاعل  ،Agentوالبنية .Structure
أ .مستوى الفاعل

يحلل هذا املستوى طبيعة الفاعلني أنفسهم مثل بنيتهم التنظيمية ،ومصادر متويلهم ،ومدى انخراطهم يف البنى
االقتصادية واالجتامعية املحلية عىل امتداد مراحل الرصاع .يف الحقيقة ،قد تزداد الحاجة إىل تحليل الفاعلني من غري
الدولة ككيانات مستقلة يف حد ذاتهم خالل فرتات الرصاعً ،
حرصا من خالل عالقتهم مع الدولة كام
بدل من تحليلهم ً
ٍ
أوقات أو يف أماكن
تجري العادة يف كثري من األدبيات ،وذلك ألن هذه الدولة نفسها عاد ًة ما تضمحل أو تختفي خالل
محدد ٍة خالل فرتة الرصاع ،لترتك فرا ًغا ميلؤه الفاعلون من غري الدولة متقمصني شخصية الدولة بكامل معانيهاُ .يشرتط
لفهم سلوك الفاعلني السياسيني ورصد دينامياتهم الداخليةً ،
أول ،فهم الطبيعة املعقدة واملميزة عاد ًة للفاعلني من
انعكاسا للظروف املحلية التي أنتجتها ،واملتاميزة يف الوقت ذاته عن الدولة يف افتقادها
غري الدولة ،والتي غال ًبا ما تأيت
ً
عنارص السيادة الرشعية املطلقة عىل األرض واملوارد وأدوات العنف( ،((1وهي التي تعوضها بقدرة ومرونة تفوق تلك
التي متتلكها الدولة عىل التح ّول وإعادة إنتاج ذاتها تب ًعا للظروف والتطورات املحيطة.
ب .مستوى البنية

ير ّكز هذا املستوى عىل العالقات التي تجري ضمن الحدود الوطنية ،سواء كانت أفقية تجري بني الفاعلني يف ما بينهم،
أو عمودية بني الفاعلني والدولة ،عىل حد سواء .كام ُيويل العالقات بني الفاعلني من غري الدولة والفاعلني الخارجيني
اهتاممه .خالل الرصاعات املحلية والحروب األهلية التي تتميز بدرجة عالية من تدخل القوى الخارجية ،كالرصاع
15 Meirav Mishali-Ram, "Powerful Actors Make A Difference: Theorizing Power Attributes of Nonstate Actors," International
Journal of Peace Studies, vol. 14, no. 2 (Autumn/Winter 2009), p. 58.
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يف سورية عىل سبيل املثال ،قد يطغى دور بعض الدول عىل ديناميات الرصاع وتحديد أولويات كثري من الفاعلني
وسلوكهم ،مبا يف ذلك سلوك الدولة نفسها؛ وهو ما قد يكون له األثر األكرب يف توقيت إنهاء الرصاع وطريقته وتحديد
مالمح مرحلة ما بعد الرصاع.
من الرضوري التذكري عند هذه النقطة أن التفاعالت داخل كل مستوى ال تجري مبعزل عن غريها من املستويات،
بل إنها غال ًبا ما تكون متقاطعة ومتأثرة مبا يجري من تفاعالت ضمن حدود املستويات األخرى وعربها أيضً ا .إضافة
خت ًقا من قبل،
إىل ذلك ،يكون أثر التفاعالت هذه أقرب إىل الشكل الديالكتييك املركب ،بحيث يكون الفاعل نفسه ُم َ َ
و ُم َ ِ
خت ًقا غ َريه من الفاعلني ،ويكون ُمؤ ِّث ًرا و ُم َتأ ِّث ًرا بغريه أيضً ا .تكون هذه العالقة الجدلية  -باخرتاق الفاعلني بعضهم
بعضً ا أو االنخراط يف تحالفات أو مواجهات مع عدة فاعلني يف وقت واحد  -عائ ًقا يف بعض األحيان لرسم الخطوط
الفاصلة ما بني الفاعلني من جهة ،وبني الفاعلني والدولة من جهة أخرى.

ثان ًيا :الفاعلون من غري الدولة يف سورية يف األدبيات النظرية
كان ّ
تشظي الدولة السورية إىل حدود غري مسبوقة يف تاريخ الدولة الوطنية السورية من أهم معامل الرصاع السوري،
حرصا عىل املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري وغابت عنها مؤسسات الدولة كل ًيا ،بل
وهو ما ال ينطبق ً
أيضً ا عىل مناطق سيطرة النظام نفسه .ومن الجدير بالذكر أن مؤرشات هذا التشظي بدأت خالل العقود التي سبقت
انطالق الثورة السورية؛ إذ تح ّولت الدولة السورية تدريج ًيا إىل ما يشبه نظا ًما قامئًا عىل شبكات زبائنية تتكون من
رجال السياسة واألمن واألعامل( .((1ح ّول هذا األمر الدولة السورية إىل نظا ٍم ميثل أقلية سياسي ًة واقتصادي ًة ومسخّ ًرا
موارد الدولة ومؤسساتها ملنفعة هذه األقل ّية والحفاظ عىل مصالحها ،وهو ما ظهر جل ًّيا بعد انطالق الثورة؛ فقد
انخرط النظام السوري – ُمسخّ ًرا مؤسسات الدولة – يف الرصاع طر ًفا من األطراف املتنازعة دفا ًعا عن مصالح الطبقة
ذاتها وما يرتبط بها من شبكات .تضعنا هذه الحالة أمام معضلة تحليلية تتعلق بالقدرة عىل ضبط مفهوم الدولة
عند استحضاره يف اإلطار التحلييل؛ فمن جهة ال يصح يف الحالة السورية الخلط بني النظام السيايس األمني املتحالف
مع نخبة من رجال األعامل والدين وبني مؤسسات الدولة نفسها ،ويف املقابل ال يجب أيضً ا تجاهل تغ ّول هذا النظام
يف مؤسسات الدولة وتجيريها ملصالحه الضيقة مام يجعلها – وإن كانت منفصلة عنه من الناحية النظرية – عص ّي ًة
عىل الفهم والتحليل مبعزل عن النظام نفسه.
عىل صعيد آخر ،تأيت أهمية النظر يف القطاعات التي صعد فيها الفاعلون من غري الدولة ،كاملجال العسكري والحكامي
والسيايس ،من كونها قطاعات ظ ّلت السيطرة عليها تاريخ ًيا حك ًرا عىل مؤسسات الدولة السورية؛ ما قد ييش بتغريات
هيكلية عىل مستوى حكم الدولة وحضورها عىل املستوى املحيل من جهة ،وطبيعة العقد االجتامعي بني السكان
والدولة يف املستقبل من جهة أخرى .فلم تعد الدولة – كام كانت ساب ًقا – املزود الوحيد بالخدمات والدعم
االجتامعي ،ومل تعد املحتكر الوحيد للعنف محل ًيا أمام هذا الصعود غري املسبوق للفاعلني املحليني ومشاركتهم
الدولة أو منافستهم إياها يف هذا املجال.
 16ينظر :محمد جامل باروت ،العقد األخري يف تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص 84-73؛
"Shamel Azmeh, "Syria's Passage to Conflict: The End of the 'Developmental Rentier Fix' and the Consolidation of New Elite Rule,
Politics & Society, vol. 44, no. 4 (December 2016), p. 504.
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وضوحا وثرا ًء ،ملن يريد تحليل صعود الفاعلني من غري
عمو ًما ،تعترب الرصاعات يف الرشق األوسط من أكرث األمثلة
ً
الدولة وانخراطهم يف بنى دول ما بعد الرصاع .أخذ هذا االنخراط يف الرشق األوسط عد َة أشكال ،تبدأ من محاولة
تشكيل بديل من السلطة كل ًيا ،كالهياكل الحكامية التي أسستها املعارضة السورية ،أو العمل بالوكالة لقوى إقليمية
أو دولية كامليليشيات اإليرانية يف العراق ولبنان واليمن ،أو بعض امليليشيات املعارضة يف سورية أو محاولة فرض
مرشوع عابر للحدود الوطنية كحالة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية وحزب االتحاد الدميقراطي الكردي،
أو اخرتاق بنى الدولة نفسها والهيمنة عليها كحزب الله يف لبنان والحشد الشعبي يف العراق والحوثيني يف اليمن(.((1
تأيت الحالة السورية يف هذا السياق بصفتها إحدى أكرث األزمات يف التاريخ الحديث ،من حيث درجة التشظي عىل
منوذجا ًّ
مهم لالنتقال من الفهم
مستوى الفاعلني وتعددهم عىل اختالف مستوى انخراطهم يف الرصاع؛ وهو ما يقدم
ً
الكالسييك للدولة بصفتها "الفاعل الوحيد" نحو حالة تكون الدولة فيها ليس أكرث من "فاعلٍ وسط عدة فاعلني" ،والتي
ً
وتحكم يف أدوات العنف أو املوارد االقتصادية للدولة.
قد ال تكون بالرضورة أقوى هؤالء الفاعلني أو أكرثهم نفو ًذا
ومام قد يثري العجب أيضً ا يف الحالة السورية أن الدولة نفسها قد انخرطت يف عملية تشكيل الفاعلني من غري الدولة
وزيادة نفوذهم عىل حساب نفوذها هي؛ وذلك ألسباب متعددة سنسهب يف رشحها الح ًقا.
أخذت العالقة بني النظام السوري والفاعلني السوريني من غري الدولة أشكاالً متعددة عىل امتداد فرتة الرصاع،
ً
منخرطا
وراوحت بني املواجهة الصفرية واالندراج التام يف صلب الدولة ،يف حني أن النظام نفسه ،كام ذكرنا ساب ًقا ،كان
يف عملية تأسيس أو تسهيل نشوء فاعلني من غري الدولة ،كقوات الدفاع املحيل أو القوات املساعدة أو الرديفة والفرق
التطوعية الخريية .وقد جذبت قضية الفاعلني من غري الدولة انتباه عدد غري قليل من الباحثني واملهتمني بالشأن
فس معظمهم هذه الظاهرة من خالل مقاربتني أساسيتني :فريق رأى يف الفاعلني من غري الدولة
السوري ،والذين ّ
كيانات ستصبح قري ًبا مكان الدولة نفسها ،أو ستشارك عىل األقل يف تشكيل هذه الدولة التي من املنتظر إعادة
ٍ
أدوات لقوى خارجية ينوبون عنها يف
هيكلتها متا ًما بعد سقوط النظام السوري؛ وفريق آخر مل ير يف الفاعلني غري
تنفيذ أجنداتها الخاصة يف سورية .يف حني أهمل كال التيارين العالقة بني الفاعلني وبني الدولة خارج هذه الثنائية.
اعتمد التيار األول ،كجوزيف مارتن( ((1ورنا خلف( ((1ومازن غربية( ،((2عىل النظريات الكالسيكية يف مجال الحكامة وحكامة
املتمردين  ،Rebel Governanceوالتي وضع أساسها النظري مفكرون مثل مانكور أولسن( ((2وجريمي وينسنت( ((2وآنا
 17أنور محمد فرج محمود" ،الفاعلون من غري الدول والدولة الفاشلة :دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة يف الرشق األوسط" ،دراسات قانونية
وسياسية ،العدد ( 9حزيران /يونيو  ،)2017ص .294-264
18 Joseph Martin, The Development of Governance in Rebel-Controlled Syria, Series Imes Capstone Paper (The Institute for Middle
East studies and The Elliott School of International Affairs and The George Washington University: April 2014), accessed on 7/8/2021,
at: https://bit.ly/3lzmU2E
19 Rana Khalaf, "Governance Without Government in Syria: Civil Society and State Building During Conflict," Syria Studies, vol. 7,
no. 3 (June 2015), pp. 37-72.
20 Bahjat Hajjar et al., Perceptions of Governance - The Experience of Local Administrative Councils in Opposition-held Syria
(Swisspeace & Local Administration Councils' Unit (LACU): January 2017), accessed on 20/5/2020, at: https://bit.ly/3kTFGl6
21 Mancur Olson, "Dictatorship, Democracy, and Development," American Political Science Review, vol. 87, no. 3 (September 1993),
pp. 567-576.
22 Jeremy M. Weinstein, Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
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أساسا يف صعود الفاعلني من غري الدولة إنشا ًء
أرخونا( ((2ونيلسون كاسفري( ((2وزكريا مامبيل( ((2وغريهم .يرى هذا التيار ً
لدولة داخل الدولة؛ إذ صنفوهم تب ًعا أليديولوجيتهم وقدراتهم املادية ،وح ّللوا سلوكهم من منظور العالقات املدنية
(((2
العسكرية ،مستخدمني ثنائيات كثنائية الرشعية والفاعلية التي ط ّورها باحثون أمثال ديريك برنكرهوف( ((2وأوف ماكلو
وداون برانجايت( .((2ق ّدم هذا التيار ،عىل نح ٍو عميل رصفً ،
فهم معي ًنا لحدود القدرات الحكامية للفاعلني من غري الدولة،
أساسا من فرضية مركزية ،مفادها أن النظام
وأثره يف التطورات السياسية والعسكرية للرصاع نفسه .كان ذلك ُمنط ِل ًقا ً
السوري سوف يسقط خالل مدة زمنية معينة أو أن مناطق بعينها سوف تنفصل عن الدولة ،وأن هؤالء الفاعلني سيملؤون
هذا الفراغ الحكامي الناتج من سقوط النظام أو نشوء دويالت جديدة؛ ولذلك كانت العالقة بني الدولة والفاعلني من غري
محاوالت إلضفاء صور ٍة
الدولة ال تحظى باهتامم تحلييل كبري إال من خالل ذلك املنظور .وقد جرت يف ذلك الصدد أيضً ا
ٌ
قد تبدو مثالي ًة عىل التجربة الحكامية التي قامت بها املعارضة السورية واإلدارة الذاتية الكردية والرتكيز عىل مناطقهم ،يف
مقابل شبه إهاملٍ للتغريات الحكامية يف مناطق النظام السوري خالل السنوات األوىل لألزمة عىل أقل تقدير.
أ ّما التيار الثاين الذي برز فيه عيل قادري وليندا مطر( ((2وأوزدن أوكتاف( ((3وروث سانتيني( ((3وستيفني وولت(،((3
فقد تأثر تحليلهم أكرث بالنظرية البنيوية  Structuralist Theoryواالنحيازات األيديولوجية (مثل التيارات اليسارية
وتنافسا جيوسياس ًيا
وتيارات مقاومة اإلمربيالية) ،والتي طغت عىل رؤيتهم لتطورات الرصاع يف سورية بصفته رصا ًعا
ً
(((3
بني عدة أطراف دولية وإقليمية ،مع إهاملٍ شبه تا ّم للديناميات والعوامل املحلية االجتامعية واالقتصادية  .هنا
ٍ
أدوات
جرت نقلة يف طريقة رؤية الفاعلني من غري الدولة يف سورية ،من كونهم حاكمني مستقبليني للدولة إىل مجرد
وفاعلني بالوكالة يتوىل توظيفهم فاعلون خارجيون .يقدم هذا التيار ً
فهم محدو ًدا لصفات الفاعلني وتكويناتهم
23 Ana Arjona, Nelson Kasfir & Zachariah Mampilly (eds.), Rebel Governance in Civil War (New York: Cambridge University Press, 2015).
24 Nelson Kasfir, "Guerrilla Governance: Patterns and Explanations," APSA 2009 Toronto Meeting Paper (January 2009), accessed on
12/6/2020, at: https://bit.ly/3kwjqMo
25 Zachariah Mampilly, Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War (Ithaca, NY/ London: Cornell University
Press, 2011).
26 Derick W. Brinkerhoff, "State Fragility and Governance: Conflict Mitigation and Subnational Perspectives," Development Policy
Review, vol. 29, no. 2 (March 2011), pp. 131-153.
27 Aoife McCullough, The Legitimacy of States and Armed Non-State Actors: Topic Guide (Governance and Social Development
Resource Centre (GSDRC): August 2015), accessed on 2/8/2020, at: https://bit.ly/3z7J5R6
28 Dawn Brancati, Peace by Design: Managing Intrastate Conflict through Decentralization (New York: Oxford University Press, 2009).
29 Linda Matar & Ali Kadri, Syria: From National Independence to Proxy War (Cham: Springer Nature imprint Palgrave Macmillan,
2019), pp. 1-24.
30 O¨zden Zeynep Oktav, Emel Parlar Dal & Ali Murat Kurşun (eds.), Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War: The ISIS
and YPG Cases (Cham: Springer International Publishing, 2018).
"31 Ruth Santini, "A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional Security Complex Theory Revisited,
The International Spectator, vol. 52, no. 4 (November 2017), pp. 93-111.
32 Stephen M. Walt, "What should we do If the Islamic State Wins?" Foreign Policy, 10/6/2015, accessed on 17/6/2020, at:
https://rb.gy/mmbt2e
 33مع أن بعضهم ،مثل عيل قادري ،يعرتف اعرتا ًفا ً
كامل باألسباب االقتصادية واالجتامعية النطالق الثورة السورية عىل سبيل املثال ،فإنه يبدو منك ًرا
إنكا ًرا ً
كامل أثر هذه الظروف عند تحليل عوامل نشأة بنى املعارضة عىل سبيل املثال وتطورها وانخراطها يف العالقات مع الفاعلني الخارجيني ،ويكتفي
بذكرها بصفتها أدوات لقوى خارجية إمربيالية .ميكن عىل سبيل املثال مقارنة الفصل الثالث يف كتابه The Unmaking of Arab Socialism :بعنوان
" ،"The Infeasibility of Revolution in Syriaوخامتة كتابه مع ليندا مطر  ،Syria: From National Independence to Proxy Warينظر:
Ali Kadri, The Unmaking of Arab Socialism (London: Anthem Press, 2016), pp. 117-158; Matar & Ali Kadri, pp. 269-288.
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االجتامعية يف مقابل الرتكيز عىل عالقتهم بالبنى العلوية؛ بحيث تنحرص خيارات الفاعلني يف أولويات الداعمني
ومصالحهم وخياراتهم االسرتاتيجية .من هذه الزاوية ،تكون عالقة الفاعلني من غري الدولة بالدولة نفسها امتدا ًدا
لعالقة الدولة بالفاعل الخارجي ،وال تخرج عنها بالرضورة ،وهو ما تنفيه بعض الحاالت التي حللتها هذه الدراسة.
مل ينجح كال التيارين يف تقديم إطار تحلييل متكامل لتفسري ظاهرة الفاعلني من غري الدولة ،أو لنقل  -بصيغة تتجنب
الحكم بأثر رجعي  -مل تعد األطر التحليلية التي استخدموها صالحة اليوم يف تفسري األمناط املعقدة والعالقات
املركبة ،التي بات الفاعلون من غري الدولة منخرطني فيها خالل السنوات األخرية يف سورية ،والتغريات الهيكلية التي
أصابت كث ًريا منهم أيضً ا عىل مستوى األهداف واملوارد وشبكة العالقات.
تتبنى الدراسة فرضية مفادها أن األدبيات التي تناولت الفاعلني من غري الدولة خالل الثورة السورية كانت أكرث ً
ميل إىل
تحليل هؤالء الفاعلني من خالل ثنائية الفاعل /البنية  ،Agent-Structureبينام حاز تحليل العالقات الثنائية بني هؤالء
الفاعلني داخل الحدود الوطنية ،مبا فيها التفاعل بني الدولة والفاعلني من غري الدولة ،والتحوالت التي مر بها ُّ
كل هؤالء
الفاعلني عىل امتداد زمن الرصاع ،اهتام ًما ّ
أقل .يف الحقيقة قد تعجز املفاهيم واألطر التحليلية الكالسيكية ،والتي يف الغالب
تصب غالب اهتاممها عىل الجانب العسكري للفاعلني ،عن تقديم فهم متكامل لظاهرة الفاعلني من غري الدولة يف الحالة
ّ
السورية بكامل تعقيداتها؛ حيث تختفي الحدود الفاصلة بني العسكري والسيايس والحكامي واملدين .يجب ،بنا ًء عىل
ذلك ،االنتقال إىل إطار تحلييل يتناول التفاعالت بني الكيانات نفسها ،ويقرأ نتائجها يف سياقني وهام التح ّوالت التي تصيب
الفاعلني خالل مرحلة الرصاع ،ومرحلة اندماجهم يف بنية الدولة الصاعدةُ .ي ّكننا هذا الفهم من تحليل مرحلة الرصاع
َضعف وتتآكل) قبل أن تتم إعادة بنائها من
ومرحلة ما بعده ،بكون هذا الرصاع عملي ًة مستمر ًة تنهدم فيها الدولة (أو ت ُ
جديد .تكون هنا إ ًذا عملية الرصاع بني الفاعلني خالل فرتة الرصاع وتحوالتهم وتفاعالتهم يف ما بينهم ،ومن ثم انخراطهم
يف عملية بناء الدولة من جديد ،من أهم العوامل يف تحديد شكل هذه الدولة الجديدة (أو ا ُملع َّدلَة) ،ومدى استقرارها.

ثالثًا :املنهجية واإلطار النظري :الجمع بني الثنائيات
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية :ما العوامل التي تحدد سياسة النظام يف تفاعله مع الفاعلني من
غري الدولة منذ عودة النظام إىل الجنوب السوري عام 2018؟ وما اإلطار الذي يجرى ضمنه هذا التفاعل؟ وكيف
يؤثر شكل التفاعل هذا يف قدرة الفاعلني من غري الدولة عىل االندماج يف بنية النظام مقابل احتفاظهم بقدر معني
من استقالليتهم عنه؟
تسعى الدراسة إلثبات مدى صحة الفرضية القائلة إن مجموعتني من املتغريات تحددان طبيعة التفاعل اآلنف ذكره.
تشتمل املجموعتان عىل املتغريات التالية:
سامت الفاعل من غري الدولة

والتي تشمل طبيعة النشاطات التي يقوم بها الفاعل ،وخلفيته االجتامعية والسياسية ،وهام اللذان قد يح ّددان م ًعا
إىل درجة كبرية سلوك الفاعل ،ومصادر متويله ،ورشعيته املحلية ،وطريقة تعامله مع قواعده االجتامعية املحلية،
وتعامله أيضً ا مع الفاعلني من حوله عىل اختالف مستوياتهم.
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الشكل ()1
املتغريات املحددة لطبيعة تعامل الفاعلني من غري الدولة

املصدر :من إعداد الباحث
أ .العوامل املحيطة بالفاعل

والتي تضع األرضية التي يجري عليها أي تفاعل بني الفاعل وما حوله من فاعلني آخرين ،مبا فيهم الدولة ذاتها ،وتحدد
أيضً ا الحدود الجغرافية ملرشوع الفاعل ،وأولوياته وخطوطه الحمراء( .((3ونظ ًرا إىل وقوع جميع الحاالت الدراسية يف
منطقة جغرافية واحدة ،فسيتم تجاهل العامل الجغرايف يف عملية التحليل.
بعد تفحص أثر هذه العوامل يف نوع التفاعل ،سيتم تت ّبع التحوالت التي تجري عىل الفاعلني من غري الدولة ،وذلك من
خالل إعطاء قيمتني للعالقة بني الفاعل املحيل والنظام السوري بحسب الشكلني التوضيحيني ( 2و )3ومن ثم موضعة
الفاعلني يف شكل توضيحي مستقل للتعبري عن موضع العالقة هذه برص ًيا .متثل القيمتان .1 :العالقة مع النظام (من
العداوة إىل الوفاق) .2 .الشكل القانوين الذي ينشط بناء عليه الفاعلون من غري الدولة بالنسبة إىل مؤسسات الدولة
التي نع ّدها هنا بصفتها مرجعية (من االستقاللية حتى االندماج) .من املهم تأكيد أهمية تقاطع املحورين م ًعا ،وذلك
لتفسري بعض الحاالت املر ّكبة يف عالقة الفاعلني بعضهم ببعض ،ولتجاوز القصور الذي قد ينتج من التحليل اعتام ًدا
ً
عىل محور واحد .فعىل سبيل املثال س ُتظهر بعض الحاالت أن الفاعلني األكرث
استقالل عن النظام إدار ًيا تجمعهم به
عالقة أفضل من فاعلني آخرين منخرطني نظر ًيا يف مؤسسات الدولة إدار ًيا ،والعكس صحيح أيضً ا يف حاالت أخرى.
ب .ما بني املواجهة واالندماج

ميكن توصيف العالقة بني النظام السوري والفاعلني من غري الدولة يف سورية من خالل وضعها عىل ٍ
طيف يبدأ بأعىل
درجات العدوانية وينتهي بالتنسيق والتعاون الكامل ،كام يوضح الشكل (:)2

 34خالل عملية التحليل تم إسقاط عدد من هذه املتغريات ،كاملوقع الجغرايف بحكم وجود جميع الفاعلني يف منطقة جغرافية واحدة ،وقد يتم استعامل
هذا املتغري عند مقارنة فاعلني ينشطون يف مناطق جغرافية متعددة.
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أساسا باستعادة املناطق عرب هجامت عسكرية ،وتحطيم جميع الهياكل
öاإلفناء  :Eliminationارتبط ذلك ً
املدنية والعسكرية والحكامية التي نشطت يف تلك املنطقة ساب ًقا ،لتتم بعد ذلك إعادة إنتاج هياكل النظام
القدمية مرة أخرى.
öاملصالحة  :Reconciliationوهي سياسة اتبعها النظام السوري لإلبقاء عىل األفراد وبعض الفاعلني (مع
إعادة هيكلتهم) يف املناطق التي يسيطر عليها ،وهو غال ًبا ما كان يجري بعد فرض حصار مط ّول عىل هذه
املناطق وإنهاك جميع سكانها والفاعلني فيها؛ ما كان يرغمهم عىل االستسالم يف نهاية املطاف.
öضوابط تنظيمية  :Regulationوهي نافذة قانونية قد يفتحها النظام لرشيحة معينة من األفراد والفاعلني
ممن كانوا ينشطون ساب ًقا خارج إطار مؤسسات الدولة لتسوية أوضاعهم القانونية ،بحيث مي ّكنهم ذلك من
مامرسة أنشطتهم مجد ًدا تحت "غطاء قانوين".
öالتعايش  :Co-existenceيحدث ذلك عند عدم قدرة النظام عىل ّ
حل أو استهداف فاعلني معينني ألسباب
متعددة؛ ما يضطره إىل التعايش مع وجودهم ،وإن كان لفرتة مؤقتة.
öالتك ّيف  :Adaptationوهو ما قد يفوق درجة التعايش؛ حيث ال يتقبل النظام وجود فاعلني مع ّينني فقط،
وإمنا يبدأ بالتعاون معهم أيضً ا يف سبيل تحقيق أهداف مشرتكة تجمع الطرفني.
öاالندماج  :Incorporationوهو يشري إىل دمج النظام فاعلني معينني يف صلب مؤسسات الدولة ،فيصبحون
من النظام نفسه؛ ما يتيح لهم االستمرار يف تأدية نشاطاتهم من خالل مؤسسات النظام ،أو باسمهم.
الشكل ()2
العالقة بني الدولة والفاعل من غري الدولة

املصدر :من إعداد الباحث.

 .2ما بني االستقاللية واالندماج

من املمكن أن يتعدد الشكل القانوين للفاعل من منظور الدولة:
öالعمل ً
بديل من الدولة.
öالعمل بصفة مستقلة عن الدولة ،ولكن بالتنسيق والتعاون مع مؤسساتها ،أو مبوافقتها أو تحت إرشافها.
öاالنحالل يف بنية الدولة ومؤسساتها ك ّل ًيا.
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الشكل ()3
موقع الفاعل من غري الدولة القانوين بالنسبة إىل الدولة

املصدر :من إعداد الباحث.

عا :عودة الدولة السورية إىل الجنوب السوري :الحاالت الدراسية
راب ً
نقصد بالجنوب السوري املحافظات الثالث التي تقع جنويب سورية عىل امتداد حدودها مع األردن ،وهي درعا
والسويداء والقنيطرة .تقطن هذه املحافظات أغلبية عربية ،وأغلبية مسلمة س ّنية يف ٍّ
كل من درعا والقنيطرة ،ودرزية
يف السويداء .خرجت املحافظات الثالث عن سيطرة النظام السوري بعد انطالق الثورة السورية؛ إذ سيطرت قوات
املعارضة عىل معظم محافظتي درعا والقنيطرة سنوات عديدة ،أ ّما محافظة السويداء فعىل الرغم من عدم خروجها
عدد
فعل ًيا عن سيطرة النظام السوري ،فإنها قد حافظت لنفسها عىل درج ٍة عالي ٍة من االستقاللية عنه ،وصعد فيها ٌ
من الفاعلني من غري الدولة ،سواء من املناوئني للنظام أو املؤيدين له؛ فقد أدى كالهام دو ًرا يف إدارة الشأن العام.
تم اختيار عرش حاالت دراسية يف الجنوب السوري تم وضعها داخل اإلطار التحلييل ،وهم يش ّكلون أهم الفاعلني من
غري الدولة ممن برزوا أو ازداد نفوذهم خالل فرتة الرصاع عىل املستويات العسكرية والسياسية والحكامية واملدنية.
وتم اختيار الجنوب السوري تحدي ًدا ألنه من املناطق القليلة التي استعادها النظام (باستثناء السويداء حيث مل تخرج
عسكر ًيا عن سيطرته باملعني ّ
الكل للعبارة) من دون حملة عسكرية شاملة كام جرى يف معظم املناطق السورية
األخرى كداريا وحلب والغوطة الرشقية؛ ما سمح للسواد األعظم من السكان بالبقاء فيها ،وهو ما انطبق عىل عدد
معترب من الفاعلني من غري الدولة كذلك .مبعنى آخر ،كانت هذه املنطقة املرسح الوحيد تقري ًبا للتفاعل الذي حدث بني
الدولة ومختلف أنواع الفاعلني املحليني بعي ًدا عن ساحة املواجهة العسكرية؛ إذ مل يخضع التفاعل ملنطق القوة وحده
أو منطق اإلفناء ،مام جعله ً
مثال ميكن االعتامد عليه الستخالص بعض النتائج مبا يخدم سياق الدراسة املحدد وأهدافها.
جرت عودة النظام السوري إىل الجنوب السوري عرب تطبيقه ملا يعرف بـ "اتفاق املصالحة"؛ فالنظام السوري يتيح
املجال لخروج جميع من يرفضون "املصالحة" من املنطقة الجغرافية املحارصة ،ليتم فرض تسوية أمنية عىل جميع
من تبقى من األفراد ،وإعادة تأسيس هياكل الدولة كام كانت ساب ًقا .أدت وساطة روسية يف ٍّ
كل من درعا والقنيطرة
يف متوز /يوليو  2018إىل إقناع معظم األهايل بالبقاء يف املحافظة ،مبن فيهم ٌ
نسبة كبرية من قادة الجيش الحر،
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بعض من الهياكل التي تم
ومسؤويل املجالس املحلية ،ومنظامت املجتمع املدين ،وهيئات التفاوض؛ ما أدى إىل بقاء ٍ
تأسيسها خالل فرتة سيطرة املعارضة عىل املحافظة.
 .1الفاعلون العسكريون
أ .من الجبهة الجنوبية إىل الفيلق الخامس
•الفاعل

تأسست الجبهة الجنوبية يف شباط /فرباير  2014لتجمع أكرث من خمسني ً
فصيل من فصائل الجيش الحر يف محافظتي
درعا والقنيطرة ،كان من أهمها :فرقة شباب الس ّنة وألوية الفرقان وجيش الريموك وفرقة الحمزة( .((3تشري بعض التقديرات
إىل أن عدد مقاتيل الجبهة راوح بني  25و 30أل ًفا( .((3كانت جميع مكونات الجبهة من الفصائل التي كانت تص ّنف بأنها
"معتدلة" ،حيث مل تَضُ َّم الجبهة ضمن صفوفها أ ًيا من املجموعات الجهادية أو "املتطرفة" ،وهو ما جعلها الجهة العسكرية
جناحا سياس ًّيا لها كان قد سبق له املشاركة يف مؤمتر
األكرث تل ّق ًيا للدعم يف الجنوب السوري عمو ًما( .((3أسست الجبهة ً
الرياض لقوى املعارضة ،والذي انبثق منه تأسيس اللجنة العليا للمفاوضات السورية يف كانون األول /ديسمرب .((3(2015
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

وف ًقا التفاقية التسوية بني الجبهة الجنوبية والنظام السوري التي متت يف متوز /يوليو  ،2018انضم كث ٌري من قادة
(خصوصا يف الريف الرشقي) ممن آثر البقاء يف املحافظة إىل اللواء الثامن التابع للفيلق
الجبهة الجنوبية وعنارصها
ً
الخامس الذي أسسته روسيا بغرض احتواء هذه املجموعات يف املصالحة .كان السبب الظاهري لتأسيس اللواء وقتها
قتال تنظيم الدولة يف املنطقة الجنوبية .واستطاع قادة الفصائل الذين انخرطوا يف املصالحة االحتفاظ بأسلحتهم
الخفيفة ،مع اإلبقاء أيضً ا عىل درجة معينة من االستقاللية يف مناطقهم املحلية.
تشري العديد من الدالئل إىل أن عملية االندماج هذه قد جرت مع عدم اقتناع النظام السوري وميليشياته ،يوازيه
رفض من قادة الجبهة الجنوبية أن يصبحوا جز ًءا من بنية النظام ،وإرصارهم عىل إبقاء مسافة بينهم وبينه بحامية
روسية .أصبحت عمليات االستهداف واالغتياالت املتبادلة التي تقوم بها كل األطراف املنخرطة يف هذه العملية
خري دليلٍ عىل عدم فاعلية عملية االندماج هذه من الناحية العملية .عىل الرغم من أن الفيلق الخامس يتبع حال ًيا
نظر ًيا القوات املسلحة النظامية ،فإنه ما زال يتمتع بدرجة معقولة من االستقاللية عنها؛ إذ تتوىل روسيا إدارة الفيلق
مبارش ًة ،وال ننىس أن العالقة بني الفيلق الخامس والفاعلني اآلخرين التابعني للنظام السوري كقوات الدفاع املحيل
واملخابرات الجوية والفرقة الرابعة هي عالقة عدوانية ون ّدية.
35 Khaled Oweis, "The Military Topography of Syria's South: Fickle External Support for Moderates; Resurgent Islamic State in
Birthplace of the Revolt," German Institute for International and Security Affairs, SWP Comments. no. 56 (December 2016), accessed on
6/8/2021, at: https://bit.ly/2VtppZK
" 36الجيش السوري يدخل منطقة خاضعة للمعارضة بدرعا" ،سكاي نيوز عربية ،2015/12/31 ،شوهد يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/3xNTrVW :؛
عبيس سميسم ومجد أمني" ،الفصائل السورية املسلحة :خريطة االنتشار بعد التحوالت الكربى" ،العريب الجديد ،2018/4/24 ،شوهد يف  ،2021/7/18يف:
https://bit.ly/3ePA4Vh
37 The Carter Center, Southern Syria Conflict Update, 10/7/2015, accessed on 2/7/2020, at: https://rb.gy/2xubw1
38 Aron Lund, "Does the 'Southern Front' Exist?" Carnegie Middle East Center, 21/3/2014, accessed on 2/7/2020, at: https://rb.gy/n4hbil
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ب .من القوات الرديفة إىل القوات النظامية
•الفاعل

تأسست عدة مجموعات محلية تحت مس ّمى قوات الدفاع الوطني منذ عام  2012يف ٍّ
كل من السويداء ودرعا
والقنيطرة ،وقد ق ّدم حزب الله اللبناين وعدة شخصيات عسكرية واقتصادية محسوبة عىل النظام الدعم األكرب
لها ،بينام تو ّلت إيران جز ًءا معت ًربا من مهمة التدريب والتمويل .كان تعويض النقص الشديد يف القوة البرشية
لجيش النظام السوري مع اشتداد الرصاع العسكري عرب تجنيد متطوعني للقتال بجانب القوات النظامية هو الفكرة
األساسية التي قامت عليها فكرة الدفاع الوطني ،والتي جاءت يف األساس بتوصية إيرانية( .((3ظهرت عىل الصعيد
اآلخر مجموعات عسكرية جديدة يف عام  2017تحت مس ّمى قوات الدفاع املح ّ
يل ،والتي تم تأسيسها بدعم إيراين
أيضً ا ،وتأخذ مجموعاتها الطابع الهويايت الخاص يف املناطق التي تش ّكلت فيها( .((4من الجدير بالذكر أن هذه
املجموعات وإن كانت موالية للنظام من الناحية السياسية ،فإنها استطاعت أن تحوز قد ًرا من االستقاللية عنه
فارض ًة نفو ًذا محل ًّيا عىل مساحات جغرافية أو موارد اقتصادية معينةّ .
وظل االنضامم إىل مثل هذه املجموعات أكرث
إغرا ًء لكثري من الشباب؛ ملا تقدمه ملنتسبيها من إعفا ٍء من االلتحاق بالخدمة اإللزامية ،وإمكانية العمل ضمن حدود
مجتمعاتهم املحلية ،وهو ما يزيد أيضً ا نفوذهم املحيل الذي تتم ترجمته عاد ًة ملنافع اجتامعية واقتصاديةً ،
فضل عن
منحهم رواتب أعىل مام يتقاضاه الجنود النظاميون( .((4تشري تقديرات إعالمية إىل أن عدد املتطوعني مع امليليشيات
املدعومة إيران ًيا يف الجنوب قد يصل إىل  9600مقاتل(.((4
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

ً
ضم جميع مجموعات الدفاع املحيل
أخذت طريقة استقطاب واحتواء هذه املجموعات
أشكال مختلف ًة :األولّ :
املدعومة إيران ًيا إىل القوات املسلحة النظامية يف عام  .((4(2017من املهم االنتباه إىل أن انضامم مجموعات الدفاع
املحيل إىل صفوف القوات املسلحة جرى مجموعات مستقلة وليس أفرا ًدا ،وهو ما ساعد يف إبقاء نفو ٍذ مستقل
لهذه املجموعات داخل بنية الجيش نفسه .الثاين :االستقطاب والتجنيد الفردي لصالح بعض امليليشيات اإليرانية أو
امليليشيات املدعومة روس ًيا كالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري واملخابرات العسكرية .الثالث :ضم بعض قادة هذه
املجموعات املحلية إىل بنية الدولة بطريقة مختلفة متا ًما ،وذلك عرب أدوات سياسية أو اقتصادية ،من خالل ترشّ حهم
 39فاطمة الصامدي" ،ما تقوله مذكرات الجرنال همداين :الوصاية اإليرانية علی سورية" ،سياسات عربية ،العدد ( 22أيلول /سبتمرب  ،)2016ص .141 - 138
 40يعترب ٌّ
كل من اللواء ( 313ينشط يف منطقة إزرع ،ويعمل تحت اإلدارة املبارشة للحرس الثوري اإليراين) ،وفوج الجوالن (مجموعة دفاع وطني نشأت
أساسا من طلبة الجامعة)،
يف مدينة خان أرنبة يف محافظة القنيطرة ،ومم ّولة من حزب الله اللبناين) ،وكتائب البعث (تنشط يف محافظة السويداء ،وتتكون ً
من أهم األمثلة عىل املجموعات املحلية أو ما يس ّمى القوات الرديفة .ينظر :أمين الدسوقي [وآخرون] ،املؤسسة العسكرية السورية يف عام : 2019طائفية
وميليشاوية واستثامرات أجنبية (إسطنبول :مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية ،)2019 ،ص .85 ،45
 41حايد حايد" ،إعادة دمج الجامعات املسلحة السورية :اآلليات ،الجهات الفاعلة ،وأوجه الفشل" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط ،2018/12/17 ،شوهد
يف  ،2020/7/20يفhttps://bit.ly/3sKqJTU :
" 42املرصد :ميلشيا 'فاطميون' اإليرانية تتوسع يف مناطق النفوذ الرويس داخل سوريا" ،قناة الحرة ،2021/2/14 ،شوهد يف  ،2021/7/18يف:
https://arbne.ws/3ezq16i
43 Navvar Şaban et al., Transformations of the Syrian Military: The Challenge of Change and Restructuring (Istanbul: Omran Center
for Strategic Studies, 2018), pp. 96-97.
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وفوزهم مبقاعد يف مجلس الشعب( ،((4أو عرب التعاقد مع رشكاتهم الخاصة لتنفيذ بعض املشاريع الحكومية( .((4تعترب
عمليات احتواء مجموعات الدفاع الوطني والدفاع املحيل من أهم األمثلة لفهم سياسة النظام املركبة تجاه الفاعلني
من غري الدولة؛ إذ س ّهل النظام تشكيل هذه املجموعات يف البداية َّ
وغض النظر عن تزايد نفوذهم عىل املستوى
املح ّ
يل ،ليحاول الح ًقا احتواءهم تدريج ًيا لضامن استمرار هيمنة للنظام محل ًيا عربهم بصفة غري مبارشة .ومام قد يثري
العجب أكرث أن القوى الخارجية كروسيا وإيران انخرطتا يف عمليات تأسيس واحتواء وإعادة دمج هذه املجموعات،
لصالح النظام أو لصالح مجموعاتهام الخاصة أيضً ا.
يف كل األحوال ،تبقى درجة اندماج هذه املجموعات أو حتى أفرادها يف بنية الدولة ّ
محل تساؤل واسع ،وهو سؤال
ذو مرشوعية كبرية بطبيعة الحال؛ إذ ميكن تأكيد ذلك من خالل تت ّبع عالقة هذه املجموعات بعد اندماجها يف
وحدات الجيش النظامية أو حتى يف املجموعات املحلية األخرى ،والتي بقيت قامئة عىل العالقات الشخصية القامئة
عىل املصالح املادية ،ومل ترق إىل مستوى االحرتافية أو املؤسساتية بكل املقاييس .وعىل الرغم من انضامم معظم هذه
املجموعات إىل بنية الدولة نظر ًيا ،فإنها استطاعت الحفاظ عىل:
öدرجات متفاوتة من االستقاللية عن مؤسسات النظام يف ما يتعلق بآليات اتخاذ القرار.
öمصادر التمويل املحلية الخاصة ،والتي غال ًبا ما ظ ّلت متمحورة حول اقتصاديات الحرب كإدارة الحواجز
وسلب املمتلكات وغريها.
öهويتها االجتامعية أو الطائفية الخاصة بها؛ فلم تأخذ الشكل االحرتايف الذي من املفرتض أن يكون السمة
األساسية ملؤسسات الدولة.
öعالقاتها املبارشة بالفاعلني الخارجيني كروسيا وإيران وحزب الله ،وهو ما يشمل الدعم السيايس
واالقتصادي املتبادل(.((4
ج .من القوات الحليفة إىل القوات الوطنية
•الفاعل

سعت إيران – ً
فضل عن استنادها إىل تأسيس ميليشيات محلية يف الجنوب السوري -لضامن وجود عسكري مبارش لها عن
طريق نرش ميليشيات إيرانية أو مدعومة إيران ًيا (والتي ُعرفت بالقوات الحليفة) كالحرس الثوري اإليراين وحزب الله .كان
املوقع االسرتاتيجي للمحافظات الجنوبية مبحاذاة مرتفعات الجوالن السوري املحتل من أهم العوامل التي حفزت إيران
عىل تكثيف حضورها يف هذه املنطقةً ،
فضل عن حرصها عىل معادلة النفوذ الرويس املتزايد فيها .وتشري بعض التقارير
اإلعالمية إىل أن امليليشيات اإليرانية توجد يف  20نقطة يف درعا ،و 10يف القنيطرة ،و 4يف السويداء ،بينام يوجد حزب
 44أظهرت دراسة حللت نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري لعام  2020أن ما يقارب  12يف املئة من النواب يف مجلس الشعب كانوا يرأسون أو
ينشطون يف ميليشيات محلية موالية للنظام السوري ،ينظر:
Karam Shaar & Samy Akil, "Inside Syria's Clapping Chamber: Dynamics of the 2020 Parliamentary Elections," Middle East Institute,
28/1/2021, accessed on 28/1/2021, at: https://bit.ly/3osIpzX
45 Anton Lavrov, "The Efficiency of the Syrian Armed Forces: An Analysis of Russian Assistance," Carnegie Middle East Center,
26/3/2020, accessed on 25/7/2020, at: https://rb.gy/dnvjdn
46 Ibid.
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الله يف  17نقطة يف درعا( .((4تشرتك القوات اإليرانية املعسكرات واملقار العسكرية ،إ ّما مع مجموعات مسلحة نظامية
كاللواء  ،15واللواء  ،12واللواء  ،61أو مع ميليشيات محلية ترعاها إيران كفوج العرين  ،313وقوات جمعية البستان(.((4
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

نظ ًرا إىل أن جميع عنارص هذه امليليشيات هم من غري السوريني (كاللبنانيني ،والعراقيني ،واإليرانيني ،والباكستانيني)،
فقد كانت عملية إدماجهم يف بنية الدولة أكرث صعوبة وتعقي ًدا مقارنة بنظرائهم من امليليشيات املحلية .نتيجة لذلك،
أخذت السياسة اإليرانية بعدين أساسيني :األول :العمل تحت غطاء مجموعات أمنية وعسكرية رسمية ممن ميلك
ٍ
تحالفات متينة مع امليليشيات اإليرانية كاملخابرات الجوية والفرقة الرابعة( .((4الثاين :تشكيل ،أو
قادتها عالقات أو
دعم تشكيل ،مجموعات محلية ذات هوية شيعية خالصة ،ووضعها تحت إمرة الحرس الثوري اإليراين مبارش ًة ،بينام
تتم عمليات التدريب أحيانًا بدعم أو تحت إرشاف بعض هذه املجموعات العسكرية واألمنية اآلنف ذكرها؛ ما مينح
العنارص األجنبية القدرة عىل العمل محل ًيا تحت غطا ٍء من هذه املجموعات( .((5وبالنظر إىل حالة التعقيد التي أرشنا
ً
أشكال ومستويات متعددة ،فتارة نرى الفاعل من
إليها ،فقد أخذت العالقة بني الفاعل من غري الدولة مع الدولة
رسا نحو
غري الدولة (امليليشيات األجنبية) ينخرط ضمن فاعل آخر من غري الدولة (امليليشيات املحلية) ليكون له ج ً
العمل ضمن بنية الدولة ،بينام تأخذ العالقة املبارشة بني امليليشيات األجنبية والدولة ً
شكل غري رسمي .يف املقابل،
وُضع أحد الفاعلني األجانب املدعوم من طرف خارجي (إيران) واملتحالف مع فاعل محيل يف مواجهة فاعلني آخرين
مدعومني من طرف آخر خارجي (روسيا) ،مع العلم أن كال الفاعلني يعتربان ضمن بنية الدولة.
د .حركة رجال الكرامة
•الفاعل

تعترب "حركة رجال الكرامة" تج ّم ًعا ملجموعات مسلحة محلية يف محافظة السويداء تأسست عام  2012عىل يد وحيد
البلعوس ويحيى أبو الحسن وفارس أبو الهيل .كان الهدف األسايس من وراء تأسيس حركة رجال الكرامة حفظ األمن
داخل املجتمعات املحلية يف السويداء ،ووقف عمليات تجنيد الشباب يف جيش النظام ،وحامية املتخلفني عن الخدمة
اإللزامية .أخذت الحركة منذ تأسيسها موق ًفا أقرب إىل الحياد من الثورة السورية ،لكنها يف املقابل عىل عالقة عدائية
بالنظام السوري وحزب الله ،وهو ما قد يكون ناب ًعا يف الغالب من موقف مؤسس الحركة وحيد البلعوس ،والذي تم
اغتياله يف أيلول /سبتمرب  ،2015وليكون النظام السوري أبرز املتهمني يف اغتياله( .((5خَ َل َف البلعوس يف قيادة الحركة
ً
اعتدال فيام يخص العالقة مع النظام السوري ،مبد ًيا الرتكيز عىل
النجار ،وهو الذي أخذ موق ًفا أكرث
بعد اغتياله يحيى ّ
 47محمد زيد مستو" ،شاهد خريطة تفاعلية ملواقع الوجود اإليراين يف سوريا" ،إيران وير ،2020/12/16 ،شوهد يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/3z9fC9o :
" 48خارطة تظهر مواقع عسكرية إليران و'حزب الله' جنوب سوريا وأورينت تحصل عىل صور خاصة ألجهزة تجسس" ،أورينت نت ،2020/12/17 ،شوهد
يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/3rh2lJf :
49 Armenak Tokmajyan, "How Southern Syria Has Been Transformed into a Regional Powder Keg," Carnegie Middle East Center,
14/7/2020, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3zbQQpe
50 International Crisis Group, Lessons from the Syrian State's Return to the South, Middle East Report, no. 196, 25/2/2019, accessed
on 24/7/2020, at: https://bit.ly/3kO0TNg
51 Tom Rollins, "Kidnappings, Cross-border Clashes Threaten Increasingly Fragile Status quo in Syria's South," Middle East
Institute, 20/5/2020, accessed on 28/7/2020, at: https://cutt.ly/Cf3EAqm
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استقرار األمن الداخيل يف املحافظة ،مع الحفاظ عىل مبدأ رفض التجنيد اإللزامي .أحدثت هذه التغريات فيام يتعلق
بالعالقة مع النظام السوري رشخً ا داخل الحركة؛ ما دفع بعض الشخصيات فيها إىل االنسحاب وتأسيس مجموعة
جديدة مبس ّمى "درع شيخ الكرامة" ،كان عىل رأسها ليث وحيد البلعوس ابن مؤسس الحركة(.((5
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

كان للخصوصية االجتامعية يف محافظة السويداء ذات األغلبية الدرزية أثر واضح يف محدودية قدرة النظام السوري
عىل تطويع املحافظة أو الفاعلني املحليني فيها لصالحه بالقوة كام فعل يف معظم املحافظات األخرى ،إذ بقيت
املحافظة تتمتع بدرجة معينة من االستقاللية منذ بداية الرصاع عىل املستوى األمني واالجتامعي والعسكري .ومع
عدم قدرة النظام عىل مجابهة الفاعلني املحليني املعارضني له يف املحافظة أو القضاء عليهم ،فقد اختار رعاية تأسيس
فاعلني محليني آخرين يف املحافظة موالني له من الناحية السياسية كمجموعات الدفاع الوطني ،وميليشيا درع
الوطن( ،((5ونسور الزوبعة ،ليجابهوا نفوذ جامعات مثل حركة رجال الكرامة ودرع شيخ الكرامة .نالحظ يف هذه
الحالة انخراط النظام يف لعبة تأسيس فاعلني محليني وزجهم يف مواجهة بالوكالة مع الفاعلني املحليني اآلخرين يف
املحافظة ،وذلك لتعويض محدودية قدرته عىل مواجهتهم بنفسه .كان من بني هذه املجموعات وفق ما وصفته بعض
التقارير مجموعات إجرامية سعى النظام من خالل إطالق يدها يف املحافظة لتقويض االستقرار املحيل( .((5باملثل
عملت مجموعات محسوبة عىل إيران وروسيا عىل استقطاب عدد كبري من الشباب ضمن صفوف امليليشيات املحلية
أو الرشكات األمنية كرشكة الصياد لخدمات الحراسة والحامية(.((5
ه .تنظيم الدولة اإلسالمية
•الفاعل

نشط تنظيم الدولة اإلسالمية يف الجنوب السوري يف منطقتني رئيستني :حوض الريموك املحاذي ملرتفعات الجوالن
املحتلة ،ومنطقة اللجاة التي تقع بني محافظتي درعا والسويداء .كان لواء شهداء الريموك ،والذي كان أحد فصائل
الجيش الحر ساب ًقا قبل أن يعلن بيعته للتنظيم يف حزيران /يونيو  2016ويطلق عىل نفسه اسم جيش خالد بن
الوليد ،هو عامد التنظيم يف منطقة حوض الريموك .كان يراوح عدد مقاتيل اللواء عام  2016بني  600و1000
مقاتل( .((5أ ّما يف اللجاة فقد أدت مجموعات التنظيم دور حلقة الوصل بني مناطق التنظيم الرئيسة يف البادية
ً
ً
وصول إىل محافظة دير الزور وبني حوض الريموكّ .
متسم بالسيولة
ظل وجود التنظيم يف منطقة اللجاء
السورية
52 "Sheikh of Dignity Shield: New Faction Found in Sweida," Enab Baladi, 22/2/2019, accessed on 29/7/2020, at: https://cutt.ly/kf3WtmE
 53شكل العقيد السابق يف الجيش السوري نايف العاقل هذه امليليشيا يف محافظة السويداء بدعم مبارش من النظام السوري .تعترب هذه املحاولة الثانية
لتشكيل ميليشيا محلية لتضم املتخلفني عن الخدمة اإللزامية بعد فشل محاولة تشكيل ما س ّمي الحشد الشعبي يف السويداء يف عام  ،2015عىل غرار تجربة
الحشد الشعبي يف العراق .للمزيد ينظر :عبيدة نبواين." ،نايف العاقل( ..البطل) الفلكلوري يف قريته النائية" ،عني املدينة ،2018/7/19 ،شوهد يف ،2020/9/4
يفhttps://bit.ly/2MjKZLz :
فحام" ،السيطرة يف محافظة السويداء :الواقع واملستقبل املحتمل" ،تقرير تحلييل ،جسور للدراسات ،2020/4/3 ،شوهد يف  ،2020/9/29يف:
 54فراس ّ
https://cutt.ly/Af3WoEP
" 55ميليشيات توسع نشاطها الستقطاب الشباب بالسويداء مستغلة الوضع االقتصادي" ،السويداء  ،2020/1/21 ،24شوهد يف  ،2020/9/25يفhttps://bit.ly/3izAFeg :
56 "The caliphate eyes the Holy Land," The Economist, 23/1/2016, accessed on 18/7/2021, at: https://econ.st/3zbrjwl
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وعدم االستقرار مقارن ًة مبناطق سيطرته األخرى ،سواء يف حوض الريموك أو املحافظات الرشقية ،وذلك نظ ًرا إىل طبيعة
شن فصائل املعارضة السورية هجامت متكررة ضده أيضً ا(.((5
املنطقة الوعرة والصحراوية ،ونظ ًرا إىل ّ
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

عىل الرغم من أن العالقة بني النظام السوري وتنظيم الدولة كانت ظاهر ًيا صفرية العداء ،فإن ذلك مل يرتجم عمل ًيا
إىل مواجهة صفرية عىل امتداد فرتة وجود التنظيم يف الجنوب السوري إال يف أواخر عام  .2018عىل العكس من ذلك
وظف النظام عىل مدار سنواتٍ وجود التنظيم ملصالح سياسية أو اسرتاتيجية قبل العمل عىل مواجهته فعل ًيا .قد ير ّد
ذلك إىل محاولة النظام تحقيق ثالثة أهداف .1 :إنهاك فصائل الجيش الحر أو إضعافها عىل مدار سنوات باالشتباك
مع التنظيم .2 .توظيف النظام يف مراحل متقدمة اتفاقيات التهجري التي أبرمها مع جيوب التنظيم املحارصة ،لنقل
عنارصه إىل مناطق جديدة كانت ترفض التنسيق مع النظام عسكر ًيا أو مطاوعته سياس ًيا بهدف معاقبتها أو خلخلة
األمن فيها( .3 .((5توظيف بقايا وجود تنظيم الدولة بهدف إقناع املجموعات املسلحة يف السويداء أو فصائل الجبهة
الجنوبية ،ممن أجروا عملية املصالحة ،بالتحالف مع القوات املوالية للنظام لقتال التنظيم جامع ًيا.
شن النظام حملة عسكرية ضد التنظيم يف حوض الريموك مع نهاية شهر متوز /يوليو  2018مبساندة جو ّية روسية
ّ
ومبشاركة الفيلق الخامس ،وقد نجح بالفعل يف السيطرة عىل املنطقة مع مطلع شهر آب /أغسطس  .2018تباين
مصري مقاتيل التنظيم بني من نجح يف الهرب من املنطقة قبل دخول النظام ،ومن قتل خالل املعارك أو تم إعدامه
ميدان ًيا ،ومن أجرى تسوية مع النظام نقل عىل إثرها إىل بادية السويداء( .((5أ ّما يف اللجاة فقد استمر التنظيم يف
الوجود عىل شكل خاليا ومجموعات صغرية متوزعة ومتنقلة بني اللجاة والبادية السورية.
الفاعلون غري العسكريني
أ .منظامت املجتمع املدين والهياكل الحكامية املعارضة
•الفاعل

ترافق ظهور ما ُعرف باملناطق املحررة ،أو املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري ،مع الحاجة املتزايدة يف
تلك املناطق إىل سد الفراغ الناتج من انسحاب مؤسسات الدولة من الناحية الخدمية واألمنية من جهة ،ولتأسيس
أجسام متثيلية عىل املستوى السيايس من جهة أخرى .أ ّدى ذلك إىل ظهور عدد كبري من املبادرات املحلية يف معظم
 57شنّت فصائل املعارضة السورية كقوات أحمد العبدو وجيش أحرار العشائر وألوية العمري هجامت متعددة ضد مواقع التنظيم يف اللجاة كدير
العصافري وحوش ّ
حمد ما بني عامي  2015و .2017واستطاعت بالفعل طرد التنظيم من هذه املناطق قبل أن يعود ليسيطر عليها مجددًا .ينظر :مهند
الحوراين" ،هزائم 'داعش' تتواىل أمام املعارضة ..اللجاة خالية من التنظيم" ،املدن ،2017/3/24 ،شوهد يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/3zpqyjx :؛
"املعارضة تطرد 'داعش' من اللجاة" ،عنب بلدي ،2015/6/2 ،شوهد يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/2UsooAu :
 58كان نصيب محافظة السويداء هو األكرب يف ذلك كإخراج النظام ألمراء التنظيم من حوض الريموك ونقلهم إىل البادية املحاذية ملحافظة السويداء .ينظر:
Omar Sabbour, "How the Assad Regime has Exploited 'Evacuation Deals' to Redirect Isis Against the Rebels," New Statesman, 18/1/2019,
accessed on 2/8/2020, at: https://cutt.ly/sf3WdFA
 59ريان محمد" ،النظام يسيطر عىل حوض الريموك ...ومصري مقاتيل 'داعش' مجهول" ،العريب الجديد ،2018/8/1 ،شوهد يف  ،2021/8/6يفhttps://bit.ly/3iroqAy :
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عدد كبري منها إىل مجالس محلية أو أجسام خدمية( .((6ومع تر ّدي الواقع
البلدات واألحياء واملدن املحررة والتي تط ّور ٌ
اإلنساين بفعل اشتداد املعارك العسكرية ،وحصار النظام الكثري من املناطق وتدمري البنية التحتية فيها ،ازداد دور
منظامت املجتمع املدين والجمعيات الخريية يف تقديم الدعم اإلغايث وبعض الخدمات األساسية كالصحة والتعليم
واملياه .وأصبح ما تقدمه هذه الكيانات عرب الزمن من أهم املوارد املعيشية لغالبية السكان املحليني ،إ ّما عرب تقديم
الدعم اإلغايث والخدمات املجانية ،أو عرب توظيف السكان فيها بصفة مبارشة.
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

شهدت عودة النظام السوري إىل الجنوب ّ
حل جميع هذه املنظامت كل ًيا؛ إذ قام النظام مبنع ٍّأي من هذه املنظامت
ُسجل بصفة رسمية( ،((6وتم تهجري عد ٍد كبري
من العمل مجد ًدا ضمن املناطق التي بات يسيطر عليها إال بعد أن ت َّ
من العاملني يف هذه املنظامت ضمن اتفاقية التسوية ،بينام َف َق َد من َبقِي منهم  -وأجرى عملية التسوية  -وظائفهم.
وعىل الرغم من أن النظام كان قد فتح نافذة قانونية لهذه املنظامت للعمل بعد سيطرته عىل الجنوب ،فإن إجراءات
التسجيل كانت مس ّيسة إىل درجة كبرية؛ إذ ُيشرتط لذلك الحصول عىل موافقة أمنية لجميع األشخاص املنخرطني

يف ترخيص املنظمة الجديدة من فرع املخابرات السياسية ومكتب األمن القومي ،وهو ما ال ُينح ألولئك الذين
كان لهم عالقات بأي كيانات معارضة .و ُفرضت رشوط إضافية عىل هذه املنظامت للحصول عىل موافقة للرتخيص
حرصا مع الهالل األحمر السوري( .((6يف ضوء ذلك ،مل
كإغالق جميع فروع املنظمة خارج ال ُقطر ،والعمل بالتعاون ً

يستطع سوى عدد قليل ج ًدا من املنظامت الحصول عىل الرتخيص يف دمشق .أ ّما الهياكل الحكامية كاملجالس املحلية
واملكاتب الخدمية ذات الثقل السيايس فقد تم ح ّلها كل ًيا ،وتهجري السواد األعظم من أفرادها من مناطقهم.
ب .منظامت املجتمع املدين "املرخصة"
•الفاعل

زاد النظام السوري املساحة للمنظامت املرخصة يف دمشق كجمعية الرب للعمل االجتامعي ،والهالل األحمر السوري،
وجمعية تنظيم األرسة ،ودير مار يعقوب املقطع ،للعمل يف الجنوب السوري بعد عودة النظام ،وذلك استجابة
لالنخفاض الكبري يف مستوى تقديم الخدمات املرتافق مع انسحاب منظامت املجتمع املدين التي كانت فاعلة خالل
فرتة سيطرة املعارضة .تتبع هذه املنظامت املرخصة إدار ًيا ملؤسسات حكومية أو يقوم عليها أشخاص مق ّربون من
 60للمزيد من التفاصيل حول نشأة هياكل الحكامة يف مناطق املعارضة ،ينظر:
Chalers Lister, "The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand," Analysis Paper, no. 26, Brookings (November 2016), accessed
on 6/8/2021, at: https://brook.gs/3CgSmsm; Luigi Narbone, Agnès Favier & Virginie Collombier (eds.), Inside Wars: Local Dynamics
of Conflicts in Syria and Libya (Florence: European University Institute and Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Middle
East Directions, 2016); Agnès Favier, "Local Governance Dynamics in Opposition-Controlled Areas in Syria," 9/7/2016, accessed on
;10/8/2020, at: https://cutt.ly/rf3ETUo
عزمي بشارة ،سورية :درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .430-421
61 Center for Operational Analysis and Research (COAR), What Remains?: A Postmortem Analysis of the Cross-Border Response in
Dar'a (February 2020), 27/2/2020, accessed on 12/8/2020, at: https://cutt.ly/Qf3ERdm
62 Ibid.
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النظام السوري( ،((6وهي مخ ّولة للحصول عىل دعم مايل من منظامت دولية كوكاالت األمم املتحدة ومنظمة أوكسفام
العاملة يف مجايل اإلغاثة والتنمية.
•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

واجه النظام السوري معضلة بعد زيادة مساحة عمل هذه املنظامت تتمثّل يف عدم قدرته عىل سد االحتياج الكبري
يف الجانب اإلغايث والخدمي مبفرده ،يف مقابل إضعاف رشعية املؤسسات املحلية للنظام إن هو تسامح مع ازدياد دور
هذه املنظامت كث ًريا عىل املستوى املحيل .اتخذ النظام عدة خطوات هنا يف سبيل إبقاء نشاطات هذه املنظامت
ضمن حدود نفوذه أو تحت اإلرشاف املبارش ملؤسساته الحكومية ،هي:
1.التدخل املبارش يف عملية تنفيذ املشاريع اإلغاثية ،عرب التحكم يف قوائم املستفيدين واملناطق الجغرافية
املستفيدة ،مبا يتامىش مع مصالح النظام وأولوياته.
2.توظيف هذه املشاريع الخدمية عىل املستوى الرسمي واإلعالمي عىل أنها استكامل لجهود الحكومة يف دعم
استقرار املناطق التي متت إعادة السيطرة عليها ،وتصوير ذلك عىل أنه خطوات تأخذها الحكومة لتشجيع
النازحني والالجئني عىل العودة وإطالق مشاريع إعادة اإلعامر.
3.الحضور الرسمي املبارش واملتواصل لعد ٍد من املسؤولني الحكوميني خالل تنفيذ املشاريع امله ّمة؛ ما يعطي
صورة عامة بأن هذه املشاريع يتم تنفيذها بواسطة الحكومة نفسها ،وإن كان عىل أيدي هذه املنظامت(.((6
ج .لجان املفاوضات املحلية
•الفاعل

تم تأسيس اللجنة املركزية للمفاوضات يف متوز /يوليو  2018تزام ًنا مع تقدم قوات النظام يف اتجاه محافظة درعا،
لتضم عد ًدا من القادة العسكريني والشخصيات املحلية السياسية واالجتامعية( .((6بالتوازي مع ذلك ،تم تأسيس لجنة
مفاوضات محل ّية يف كل مدينة أو بلدة لتتوىل مهمة التفاوض مع النظام ومتثيل املجتمع املحيل ،والتي أصبحت الح ًقا
حلقة الوصل الرئيسة بني النظام وروسيا من جهة وبني املجتمع املحيل من جهة أخرى(.((6
 63تعترب منظمة الهالل األحمر السوري وجمعية تنظيم األرسة من املنظامت غري الحكومية املدعومة حكوم ًيا  Governmental NGOsأو ،GNGOs
وخصوصا وزارة الشؤون
عي املسؤولون وأعضاء مجالس اإلدارة يف هذا النوع من املنظامت بقرارات حكومية ،كام ترشف املؤسسات الحكومية،
حيث ُي ّ
ً
االجتامعية والعمل ،مبارشة ،عىل نشاطات هذه املنظامت .كام تعمل هذه املنظامت عىل نح ٍو لصيق مع الكيانات السياسية كحزب البعث واتحاد شبيبة
الثورة واتحادات الطالب .أ ّما األمانة السورية للتنمية عىل سبيل املثال ،فقد أسستها أسامء األسد ،وجمعية دير مار يعقوب املقطع تأسست عىل يد األم أغنس
مريم الصليب ،وهي من أشهر الشخصيات الدينية املوالية للنظام السوري.
 64تم استنتاج هذه الوسائل الثالث من خالل متابعة حثيثة قام بها الباحث بصفة دورية للصفحات اإلعالمية املمثلة لهذه املنظامتً ،
فضل عن التغطية
اإلعالمية الرسمية لنشاطاتها .فعىل سبيل املثال تقوم الوكالة العربية السورية لألنباء  -سانا بتصوير األنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات بأنها ضمن
جهود إعادة االستقرار للمناطق التي سيطر عليها الجيش العريب السوري أو لكرس الحصار الدويل والعقوبات املفروضة عىل سورية .كام توجد مديرية
الشؤون االجتامعية أيضً ا يف غالبية النشاطات التي يتم تغطيتها إعالم ًيا بصفة رسمية ،ينظر" :جمعية تنظيم األرسة تعيد خدماتها لدوما وكفربطنا وتحرض
ملشفى توليد مجاين يف حلب" ،سانا ،2019/6/2 ،شوهد يف  ،2021/8/6يفhttps://bit.ly/3rYCMwQ :؛ ويظهر املقطع التايل إحدى التغطيات اإلعالمية
لجمعية الرب للخدمات االجتامعية :يف فيسبوك؛ النا حاج حسن" ،ثالث سيارات إسعاف من دير 'مار يعقوب'" ،2013/1/7 ،eSyria ،شوهد يف ،2020/8/15
يفhttps://bit.ly/365opx6 :
65 Abdullah Al-Jabassini, "Rampant Violence, Military Escalation, and the Role of Intermediaries in Daraa, Syria," Middle East
Institute, 1/6/2020, accessed on 12/8/2020, at: https://cutt.ly/bf3EQZ6
66 Tokmajyan.
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•التفاعل مع النظام والتحوالت يف الفاعل

ميكن القول بعامة إن النظام تعايش إىل حد ما مع دور لجان املفاوضات ،وتق ّبل وجودها ،وإن كان مؤق ًتا؛ وذلك لكونها
حلقة الوصل الوحيدة تقري ًبا بني املجتمعات املحلية والنظام السوري ،ولقدرة هذه اللجان عىل احتواء أي غضب شعبي
محتمل .من الجدير بالذكر أنه ،وعىل الرغم من الدور الكبري الذي أ ّدته لجان املفاوضات هذه عىل املستوى االجتامعي
والسيايس ،فإنها مل تحمل إىل غاية اآلن أي صفة رسمية ،بل بقيت بحكم الفاعل غري الرسمي ،وبقي االعرتاف بها رمز ًيا
من النظام ومن املجتمعات املحلية .يف املقابل ،مل يتخذ النظام أي إجراءات لتنظيم عمل هذه اللجان أو إعطائها صفة
رسمية ،كام جرى الحال مع وزارة املصالحة الوطنية عىل سبيل املثال( ،((6إال أن النظام حرص عىل التعامل مع أفراد
هذه اللجان ّ
كل بشخصه ،وذلك عوضً ا عن التعامل مع اللجان كمجموعات؛ إذ جرى بالفعل استقطاب عدد من هذه
الشخصيات فرد ًيا لصالح النظام ،وإدماجهم ضمن بنية الدولة إ ّما يف املؤسسات الحكومية أو يف النقابات( .((6يف املقابل
تم استهداف كثري من أعضاء هذه اللجان عرب االغتياالت إلقصائهم من املشهد متا ًما أو إضعاف اللجان التي ميثّلونها(.((6
موضعة الفاعلني عىل طيف التفاعل

الشكل ()4
العالقة بني الدولة والفاعل عىل طيف التفاعل

املصدر :من إعداد الباحث.
 67أسس النظام السوري وزارة املصالحة الوطنية يف حزيران /يونيو  ،2012وأسندها إىل عيل حيدر ،رئيس الحزب السوري القومي االجتامعي ،وذلك بهدف
إدارة ملف املصالحة بني النظام واملعارضة .تح ّولت الوزارة إىل هيئة عامة يف عام  2018مبرسوم جمهوري ،قبل أن تلغى متا ًما يف ترشين األول /أكتوبر .2020
ينظر" :برملان النظام يق ّر بإلغاء املصالحة الوطنية 'لعدم وجود فائدة'" ،تلفزيون سوريا ،2020/10/22 ،شوهد يف  ،2021/7/18يفhttps://bit.ly/3z9YNLt :
 68عىل سبيل املثال تم تعيني عبد الرحمن املساملة يف مشفى درعا الوطني ،بينام متت إعادة عدنان املساملة إىل نقابة املحامني.
 " 69سبعة أعضاء يف'اللجان املركزية' بدرعا مستهدفون ..الفاعل مجهول" ،عنب بلدي ،2021/1/28 ،شوهد يف  ،2021/1/28يفhttps://bit.ly/2MwvNKV :
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الجدول ()1
املتغريات املتعلقة بالفاعلني من غري الدولة عىل مستوى خصائص الفاعلني والعوامل الخارجية
املجموعة األوىل :خصائص الفاعلني
الفاعل

املجموعة الثانية :العوامل الخارجية

امليل
السيايس

طبيعة
الخلفية
حدود
املرشوع االجتامعية النشاطات

قدرة
الدولة

احتكار
الدولة

الداعم
الدويل

الجبهة الجنوبية

معارضة

وطني

سني

عسكري

متوسط

عالٍ

نعم –
بأهداف
مختلفة

اللواء الثامن (الفيلق
الخامس)

محايد

وطني

سني

عسكري

متوسط

عالٍ

نعم

قوات الدفاع الوطني

مؤيد

وطني

مختلط

عسكري

متوسط

عالٍ

نعم

امليليشيات الشيعية

مؤيد

عابر
للوطنية

شيعي

عسكري

متوسط

عالٍ

نعم

حركة رجال الكرامة

محايد

دون
الوطنية

درزي

عسكري

محدود

عالٍ

ال

تنظيم الدولة

معارضة

عابر
للوطنية

سني

عسكري

متوسط

عالٍ

ال

املجالس املحلية
املعارضة

معارضة

وطني

سني

حكامي

متوسط

عالٍ

ال

منظامت املجتمع املدين
املعارضة

معارضة

وطني

سني

خدمي

محدود

متوسط

نعم –
بأهداف
مختلفة

منظامت املجتمع املدين
املرخصة

مؤيد

وطني

مختلط

خدمي

محدود

متوسط

ال

لجان املفاوضات املحلية

محايد

وطني

مختلط

سيايس

محدود

عالٍ

ال

املصدر :من إعداد الباحث.
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الجدول ()2
نتائج التفاعل بني الدولة والفاعل من غري الدولة
الفاعل

العالقة

املوقع القانوين الحالة الحالية

الجبهة الجنوبية

إفناء

بديل

تح ّول

اللواء الثامن (الفيلق
الخامس)

مصالحة

انحالل يف البنية

نشط

قوات الدفاع الوطني

اندماج

موا ٍز

امليليشيات الشيعية

تكيف

موا ٍز

نشط

مستويات
التفاعل

طبيعة إدماج
الفاعل

خارجي

ّ
حل

إدخال جزء من
كيان؛
نظام /خارجي
استقطاب أفراد

نظام /خارجي/
تح ّول/نشط
فاعلون محليون

إدخال كيان

نظام/خارجي /إدخال جزء من
كيان
فاعلون محليون

حركة رجال الكرامة

تعايش

موا ٍز

نشط

نظام/فاعلون
محليون

-

تنظيم الدولة

إفناء

بديل

ّ
منحل
(خاليا نامئة)

نظام

ّ
حل

املجالس املحلية املعارضة

إفناء

بديل

ّ
منحل

-

ّ
حل

منظامت املجتمع املدين
املعارضة

تنظيم

بديل

تحول

نظام

ّ
حل

منظامت املجتمع املدين
املرخصة

اندماج

انحالل يف البنية

نشط

نظام

إدخال كيان

لجان املفاوضات املحلية

تكيف

موا ٍز

نشط

نظام /خارجي/
مجتمعات محلية

استقطاب أفراد

املصدر :من إعداد الباحث.
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الشكل ()5
وضع املتغريات غري الخاصة بالفاعلني من غري الدولة عىل طيف التفاعل
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خامسا :النقاش والنتائج
ً
أوضحت الحاالت الدراسية السابقة عدة أوجه ومستويات للتفاعل الذي تم (وما زال مستم ًرا) بني الفاعلني من غري
الدولة الذين ظهروا أو نشطوا يف الجنوب ،وبني النظام السوري الذي عاد إىل الجنوب مجد ًدا ،من بوابة "التسوية"
ال الحرب .ميكن القول إن سياسة النظام تجاه الفاعلني من غري الدولة قد أخذت أربعة أشكال:
öإدخال كيانات داخل بنية الدولة (قوات الدفاع املحيل).
öإدخال أجزاء من كيانات أخرى بعد إجراء تغيريات هيكلية عىل تنظيمها وخطابها (الجبهة الجنوبية).
öاستقطاب أفراد من هذه الكيانات وإدخالهم داخل بنية الدولة (لجان التفاوض املحلية).
ّ ö
حل الفاعلني ممن يرفضون "املصالحة" مع النظام ،أو أولئك الذين يش ّكل وجودهم خط ًرا ال ميكن احتواؤه
عىل رشعية النظام محل ًيا أو تح ّد ًيا لسلطاته (املجالس املحلية).
ً
أشكال
تفاوتت نسب نجاح عملية دمج هؤالء الفاعلني يف بنية الدولة تفاوتًا كب ًريا ،وهي التي أخذت بطبيعة الحال
متفاوتة أيضً ا ،إذ كان لعدة عوامل دور يف تحديد نجاح عملية الدمج من عدمها ،كان من أهمها قدرة الفاعل من
غري الدولة عىل االحتفاظ بتامسك بنيته الداخلية ،ومتتني شبكة العالقات بني أفراده بعد انخراطه يف بنية الدولة،
والحفاظ عىل درجة من االستقاللية عن مؤسسات النظام يف ما يتعلق مبصادر التمويل ،وإنفاذ القرارات التي تخدم
مصالح الفاعل نفسه عوضً ا عن مصلحة الدولة نفسها .فعىل سبيل املثال احتفظت معظم ميليشيات الدفاع املحيل
التي انضمت نظر ًيا إىل القوات املسلحة السورية مبصادر متويلها املستقلة املعتمدة عىل إدارة الحواجز وأخذ اإلتاوات
من املارة ،يف حني احتفظت أيضً ا بعالقتها مع إيران ،وبهويتها املحلية القامئة غال ًبا عىل أسس طائفية أو مناطقية.
باملثل أيضً ا حافظ اللواء الثامن ،عقب تشكيله وانضاممه نظر ًيا إىل املؤسسة العسكرية الرسمية ،عىل بنيته التنظيمية
الداخلية ومناطق نفوذه املحلية التي تعود إىل وقت وجود هذه املجموعات باسم الجيش الحر (مع األخذ يف
االعتبار األفراد الذين رفضوا املصالحة وانتقلوا نحو الشامل السوري) ،واستطاع تأسيس عالقة مبارشة بروسيا متخط ًيا
الهيكلية العسكرية التقليدية.
من املمكن استنتاج أن أهداف النظام من تفاعله مع الفاعليني املحليني مل تأخذ طابع إعادة بناء دولة ما بعد
الرصاع ،أو إدماج الفاعلني يف بنية الدولة بغية الوصول إىل صيغ تفاهمية بينهم قامئة عىل تشارك السلطة أو تطبيق
أمناط مقبولة محليًا من الالمركزية أو التمثيل السيايس ،يف مقابل تخيل هؤالء الفاعلني عن سلوكهم املناهض للدولة
وانخراطهم الفعيل يف عملية بناء السالم ،وتحقيق االستقرار السيايس ضمن حدودهم املحلية .يف املقابل انحرصت
أهداف هذا التفاعل ونتائجه يف تحقيق استمرارية وجود النظام عىل املستوى املحيل واألمني والعسكري ،وليس
الحاكمي أو الخدمايت أو السيايس .هنا يجب علينا التفريق بني وجود النظام وقدرته عىل الحكامة؛ فعىل الرغم من
سيطرة النظام عسكر ًيا عىل املنطقة نظر ًيا ،فإنه يتعذر علينا القول إنه بات يحكمها فعل ًيا؛ إذ إن وجوده بات يتمثل
ً
مرشوطا أحيانًا  -بتفاعله مع الفاعلني املحليني واالنخراط معهم بعالقات متعددة تتفاوت ما بني الندية
– أو يكون
ٍ
أدوات حربية خالصة أكرث منهام
إىل املصلحية إىل املعايشة فالتعاون .عىل الرغم من أن املواجهة أو الهدنة قد تبدوان
ٍ
أدوات سياسية حتى
سياسية – وهام كذلك بالفعل إىل درجة كبرية – فإن التحليل يظهر أن النظام قد استخدمهام
بعد انتهاء الرصاع العسكري املبارش خالل تفاعله مع عدد من الفاعلني يف سبيل تثبيت وجوده محل ًيا.
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ترهلٍ محتمل سيصيب بنية الدولة املركزية عىل املدى املنظور؛ وذلك بسبب تسامح النظام مع نشاط
يشري هذا إىل ّ
فاعلني موا ٍز للدولة ،أو بإدماج فاعلني ككيانات وليس كأفراد والسامح لهم بالحفاظ عىل مصادر متويلهم ،سواء
كانت الداخلية (القائم عىل الكسب غري الرشعي واالنخراط يف أمنطة متنوعة من اقتصاديات الحرب) أم الخارجية
منها (كالدعم من فاعلني خارجيني) ،والحفاظ عىل بنيتهم الداخلية بعد انخراطهم داخل بنية الدولة ،والحفاظ عىل
شبكات عالقاتهم الخاصة وعدم تح ّولها إىل شكل احرتايف .يثبت ذلك أن النظام نفسه ،وإن كان قد نجح يف التخلص
من فاعلني كانوا يش ّكلون تهدي ًدا وجود ًيا لبقائه ورشعيته داخل ًيا وخارج ًيا ،فإنه مل ينجح يف املقابل يف إدماج جميع
من تبقى منهم حقيق ًة ،بل إنهم قد متكنوا من تشكيل حال ٍة تشبه "الدولة داخل الدولة" إىل ح ٍّد بعيد ،كام استطاع
الفاعلون الخارجيون يف املقابل تحقيق اخرتاق غري مسبوق عىل مستوى مؤسسات الدولة ،واالنخراط يف لعبة إعادة
هيكلتها مبا يخدم مصالحهم .قد يكون ذلك مؤرشًا عىل أن ظاهرة الفاعلني من غري الدولة مل تنته مع عودة "الدولة"
ً
أشكال وأبعا ًدا جديدة ،وش ّكلت حالة هجينة من التفاعل املستمر بني ّ
كل األطراف،
إىل الجنوب السوري ،بل أخذت
خصوصا مع تاليش الخطوط الفاصلة يف لحظات معينة بني الدولة والفاعلني من غري الدولة والفاعلني الخارجيني.
ً
وكام أظهرت األشكال التوضيحية السابقة ،فإن عدة متغريات قد أ ّدت أدوا ًرا متفاوتة يف تحديد شكل التفاعل أو شكل
سياسة النظام تجاه هؤالء الفاعلني ،وإمكانية اندماجهم يف بنية الدولة أو تح ّول هذا التفاعل إىل مواجهة صفرية أو
عالقة تعايش أو تك ّيف .أظهرت بعض املتغريات أث ًرا كب ًريا كالتوجه السيايس والداعم الخارجي ،بينام أظهرت متغريات
أخرى أث ًرا ّ
أقل كقدرة الدولة عىل تعويض النقص يف قطاعات معينة.
1.التوجه السيايس :أظهر الفاعلون املوالون سياس ًيا للنظام قابلي ًة أعىل لالندماج يف بنية الدولة ،وتسوية
أوضاعهم القانونية ،والتمتع بعالقات أفضل مع املؤسسات الرسمية .يف حني كان الفاعلون ذوو التوجه
السيايس املعارض للنظام أمام خيارات اإلفناء ،أو تسوية وضعهم رشيطة تغيري خطابهم السيايس ليصبح
إ ّما موال ًيا للنظام أو محاي ًدا عىل األقل .هنا ،ال بد من اإلشارة ،عىل سبيل املثال ،إىل أن بعض قادة الجبهة
الجنوبية حافظوا عىل خطابهم املعارض بعد انخراطهم يف عملية املصالحة ،وذلك لقدرتهم عىل االحتفاظ
بشوكتهم العسكرية إىل ح ّد ما يف مناطقهم املحلية ،إال أنهم كانوا األكرث ُعرض ًة لالستهداف واالغتيال من
النظام .وتعايش النظام مع الفاعلني ذوي الخطاب املحايد األقرب للمعارضة كحركة رجال الكرامة ،وبعض
تشكيالت اللواء الثامن ،وذلك لخلفيتهم االجتامعية يف الحالة األوىل ووجود الداعم الخارجي يف الحالة
الثانية.
2.قدرة النظام عىل إدارة القطاعات املختلفة :مل ُيظهر انخفاض قدرة النظام عىل تعويض النقص يف بعض
القطاعات التي كان من املتوقع أن ينسحب منها الفاعلون يف دفعه إىل محاولة املحافظة عليهم .فعىل
الرغم من انخفاض قدرة النظام بصفة ملحوظة عىل تقديم الخدمات ،فقد ّ
حل جميع الهياكل الحكامية
والخدمية كاملجالس املحلية والدفاع املدين وقوات الرشطة املحليةً ،
فضل عن جميع منظامت املجتمع
املدين .يف املقابل ،سمح النظام للمنظامت املرخصة األقرب له سياس ًيا أو املوالية له علن ًيا بالعمل ضمن تلك
املناطق .كان االستثناء الوحيد هو لجان املفاوضات املحلية ،حيث اضطر النظام إىل التعايش مع دورها
وحتى إن كان عىل املستوى التمثييل ،وذلك لعدم وجود أي قدرة فعلية له عىل التواصل مع املجتمعات
املحلية خارج القنوات املحلية ،وهو ما يحاول تعويضه يف محاوالت استاملة كثري من الشخصيات املمثلة
لهذه اللجان عىل املستوى الفردي.
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3.حدود املرشوع جغراف ًيا :أثبت الفاعلون ذوو املرشوع دون الوطني أو املرشوع العابر للوطنية (كحالة
حركة رجال الكرامة أو امليليشيات األجنبية) قدر ًة أقل عىل االندماج يف بنية الدولة ،وكان النظام يف املقابل
أقل قدرةً عىل تقويضها أو دمجها يف بنيته أيضًا ،إذ اضطر إىل التعايش مع هؤالء الفاعلني أو التك ّيف معهم،
وقد يكون ذلك بسبب خلفيتهم االجتامعية أو وجود داعم خارجي .لجأت بعض امليليشيات األجنبية مثل
الحرس الثوري اإليراين إىل تبني خطاب أكرث محلي ًة ،والتغلغل داخل صفوف املجموعات املحلية كاللواء
 313لتتمكن من االنخراط أكرث يف بنية املؤسسات الحكومية.
واضحا يف ترسيع عملية االندماج يف بنية الدولة ،أو عىل
4.الداعم الخارجي :أظهر وجود داعم خارجي أث ًرا
ً
األقل توفري حامية أكرب للفاعل ضد أي محاولة للنظام ملواجهته عسكر ًيا أو ح ّله ،فقد كان الفاعلون الذين
داعم خارج ًيا أو ميتلكون ً
ال ميتلكون ً
داعم لديه أهداف متباينة عنهم أكرث عرض ًة لخطر اإلفناء أو املواجهة
العسكرية من النظام .تعترب حالة الجبهة الجنوبية من أوضح هذه الحاالت؛ إذ ظ ّلت الجبهة الجنوبية
عرض ًة لهجامت النظام ،حتى عقدت اتفا ًقا مع روسيا ،وأصبحت بذلك تتلقى الدعم الرويس تحت مس ّمى
اللواء الثامن عوضً ا عن الدعم األمرييك السابق تحت مس ّمى الجبهة الجنوبية ،ولتصبح مندمجة يف بنية
الدولة عىل املستوى النظري عىل األقل.
5.االستقاللية عن الدولة :قد يكون هذا العامل شائ ًكا من ناحية القدرة عىل قياس أثره يف سياسة النظام حيال
الفاعلني من غري الدولة .فإذا افرتضنا من خالل تحليل الحاالت الدراسية أن النظام يسعى نظر ًيا إلدخال
جميع الفاعلني الذين يتمتعون باستقاللية عن الدولة عىل املستويني النظري والعميل ،فقد ّ
ظل يف املقابل
يتمتع بعالقات متينة مع عدد من الفاعلني عىل اختالف درجة استقالليتهم عن الدولة ،وهو ما قد نستطيع
تفسريه بعدم مامنعة النظام التعامل مع كيانات تتمتع باستقاللية عن النظام إنْ كانت منسجمة معه من
تم تبيانه يف مقدمة هذه الدراسة .يف املقابل رأينا جنوح
ناحية األهداف والتوجه السيايس ،وهو ما قد ّ
العديد من الفاعلني إىل االنخراط يف جسم الدولة من الناحية النظرية ،وذلك قد يكون إ ّما للحصول عىل
غطاء قانوين أو مايل أو سيايس ،مع السعي للحفاظ عىل االستقاللية من الناحية العملية (مصادر التمويل
والبنية الداخلية والعالقات مع الكيانات األخرى).

خامتة
شهد الرصاع يف سورية نشوء عدد غري مسبوق من الفاعلني من غري الدولة املتنوعني من الناحية االجتامعية
واأليديولوجية والسياسية ،ومن ناحية عالقتهم مع النظام السوري مواجه ًة أم مواال ًة ،ومن ناحية مستوى التدخل
الخارجي يف إنشاء وتنظيم عمل هؤالء الفاعلني .كان لتحقيق النظام السوري انتصا ًرا عسكر ًيا ،وإن كان نسب ًيا من
حسم ً
دون قدرته عىل حسم الحرب ً
كامل ،أث ٌر يف دفعه إىل السعي خالل السنوات القليلة املاضية الستخدام بعض
األدوات السياسية يف التعامل مع الفاعلني من غري الدولة عوضً ا عن األدوات العسكرية الخالصة ،حيث كان تطبيق
هذه السياسة متجل ًيا يف الجنوب السوري.
كام أظهرت نتائج الحاالت الدراسية ،فقد كان هدف النظام النهايئ إدماج الفاعلني من غري الدولة ضمن بنيته
الحكومية أو العسكرية مستخد ًما أدوات وأساليب متنوعة .ففي حني كان مصري أولئك الفاعلني الذين ال يحققون
رشوط االندماج يف بنية الدولة (من وجهة نظر النظام) املواجهة العسكرية واإلفناء ،فقد كان بعض هؤالء الفاعلني
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ميتلك قو ًة وازن ًة عىل األرض أو ميتلك ً
حساسة م ّكنته من فرض نفسه كقوة
داعم خارج ًيا أو كان له خلفية اجتامعية ّ
أمر واقع يف نهاية املطاف؛ ما اضطر النظام إىل التعايش مع وجوده ،وإن كان مؤق ًتا .كان قرار النظام إ ّما مبواجهة
الفاعل ،أو التعايش معه ،أو التك ّيف مع وجوده ،أو إدماجه يف بنيته ،هو نتاج تفاعل عدة عوامل ميكن تصنيفها
داخل مستويني أساسيني :صفات الفاعل وسلوكه ،والعوامل الخارجية البنيوية والتي تقوم بتحديد شكل اإلطار الذي
يجري التفاعل داخله.
أظهر معظم الفاعلني من غري الدولة يف الجنوب السوري إمكانيات متفاوتة يف مقاومة االندماج داخل بنية النظام،
(خصوصا الفاعلني األجانب
ومقاومة نتائجه عىل الصعيد اإلداري أو املايل .عىل صعيد آخر ،سعى بعض الفاعلني
ً
كامليليشيات األجنبية) لالندماج ،وإن كان ظاهر ًيا ،يف بنية الدولة ،وذلك إ ّما بهدف العمل عىل األرض تحت غطاء
محيل ،أو بهدف كسب مرشوعية محلية .إال أن الفئتني من الفاعلني قد سعتا لإلبقاء عىل درجة معقولة من
االستقاللية عن النظام عىل مستوى شبكة العالقات ،والتنظيم الداخيل ،واملوارد املالية ،بعد االندماج نظر ًيا داخل
بنيته ،أو حتى عند العمل بالتوازي معه ،أو تحت إمرته.
كان للمتغريات التي متت دراستها يف هذه الدراسة آثا ٌر متفاوتة يف تحديد نتائج التفاعل بني النظام وبني الفاعلني
من غري الدولة ،ويف تحديد اندماج الفاعلني يف بنية الدولة من عدمها ،أو طبيعة العالقة بينهام بصفة عامة .أظهرت
بعض املتغريات كالتوجه السيايس للفاعل ووجود داعم خارجي أث ًرا كب ًريا يف رفع احتاملية اندماج الفاعل يف بنية
الدولة؛ بحيث كان الفاعلون ذوو التوجه السيايس املعارض للنظام ،والذين ال ميلكون داعمني خارجيني كاملجالس
املحلية وتنظيم الدولة اإلسالمية ،األكرث عرض ًة لإلفناء من النظام السوري ،واألقل قدر ًة عىل االستمرار إ ْثر عودته إىل
الجنوب السوري ،بينام كانت امليليشيات املوالية للنظام ،والجبهة الجنوبية بعد دعمها روس ًيا وتحولها إىل اللواء
ً
حظوظا لالندماج يف بنية النظام أو العمل بالتوازي معه .يف املقابل أظهرت متغريات أخرى ،كقدرة
الثامن ،األكرث
النظام عىل ملء الفراغ الناتج من انسحاب الفاعل من املشهد وحدود مرشوع الفاعل ،أث ًرا أقل يف تحديد سلوك
النظام تجاه هؤالء الفاعلني.

119

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

املراجع
العربية

باروت ،محمد جامل .العقد األخري يف تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2012 ،
البدري ،مروة حامد" .العالقة بني إيران وسورية وحزب الله وآثارها يف الدولة اللبنانية" .سياسات عربية .العدد 5
(ترشين الثاين /نوفمرب .)2013
بشارة ،عزمي .سورية :درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن .الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.2013 ،
حايد ،حايد" .إعادة دمج الجامعات املسلحة السورية :اآلليات ،الجهات الفاعلة ،وأوجه الفشل" .مركز كارنيغي
للرشق األوسط .2018/12/17 .يفhttps://bit.ly/3sKqJTU :
الدسوقي ،أمين [وآخرون] .املؤسسة العسكرية السورية يف عام : 2019طائفية وميليشاوية واستثامرات أجنبية.
د .م :مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية.2019 ،
عاشور ،عمر" .من امليليشيا إىل الحزب :كيف تتحول التنظيامت املسلحة إىل النشاط السلمي؟ وملاذا؟" .سياسات
عربية .العدد ( 44أيار /مايو .)2020
فحام ،فراس" .السيطرة يف محافظة السويداء :الواقع واملستقبل املحتمل" .تقرير تحلييل .جسور للدراسات.
ّ
 .2020/4/3يفhttps://cutt.ly/Af3WoEP :
محمود ،أنور محمد فرج" .الفاعلون من غري الدول والدولة الفاشلة :دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة يف
الرشق األوسط" .دراسات قانونية وسياسية .العدد ( 9حزيران /يونيو .)2017
الصامدي ،فاطمة" .ما تقوله مذكرات الجرنال همداين :الوصاية اإليرانية علی سورية" .سياسات عربية .العدد 22
(أيلول /سبتمرب .)2016
األجنبية

Al-Jabassini, Abdullah. "Rampant Violence, Military Escalation, and the Role of Intermediaries
in Daraa, Syria." Middle East Institute. 1/6/2020. at: https://cutt.ly/bf3EQZ6
Arjona, Ana, Nelson Kasfir & Zachariah Mampilly (eds.). Rebel Governance in Civil War. New
York: Cambridge University Press, 2015.
Azmeh, Shamel. "Syria's Passage to Conflict: The End of the 'Developmental Rentier Fix' and the
Consolidation of New Elite Rule." Politics & Society. vol. 44, no. 4 (December 2016).
120

 تاسارد
ا ريغ نم نيلعافلاو ةلودلا نيب لعافتلل اًجذومن هرابتعاب يروسلا بونجلا ىلإ "ةلودلا" ةدوع

Brancati, Dawn. Peace by Design: Managing Intrastate Conflict through Decentralization. New
York: Oxford University Press, 2009.
Brinkerhoff, Derick W. "Rebuilding Governance in Failed States and Post-conflict Societies:
Core Concepts and Cross-cutting Themes." Public Administration and Development: The
International Journal of Management Research and Practice. vol. 25, no. 1 (February 2005).
________. Derick W. "State Fragility and Governance: Conflict Mitigation and Subnational
Perspectives," Development Policy Review. vol. 29, no. 2 (March 2011).
Center for Operational Analysis and Research (COAR). What Remains?: A Postmortem Analysis of
the Cross-Border Response in Dar'a (February 2020). 27/2/2020. at: https://cutt.ly/Qf3ERdm
Colona, Francesco & Rivke Jaffe. "Hybrid Governance Arrangements." European Journal of
Development Research. vol. 28, no. 2 (April 2016).
Dagher, Ruby. "Legitimacy and Post-Conflict State-Building: The Undervalued Role of
Performance Legitimacy." Conflict, Security & Development. vol. 18, no. 2 (March 2018).
Duffield, Mark. Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security.
Series Critique, influence, change. 2nd ed. London: Zed Books, 2014.
Favier, Agnès. "Local Governance Dynamics in Opposition-Controlled Areas in Syria." 9/7/2016.
at: https://cutt.ly/rf3ETUo
Fregonese, Sara. "Beyond the 'Weak State': Hybrid Sovereignties in Beirut," Environment and
Planning D: Society and Space. vol. 30, no. 4 (January 2012).
Hajjar, Bahjat et al. Perceptions of Governance - The Experience of Local Administrative Councils
in Opposition-held Syria. Swisspeace & Local Administration Councils' Unit (LACU):
January 2017. at: https://bit.ly/3kTFGl6
Hofmann, Claudia & Ulrich Schneckener. "Engaging Non-State Armed Actors in State and
Peace-Building: Options and Strategies." International Review of the Red Cross. vol. 93, no.
883 (September 2011).
International Crisis Group. Lessons from the Syrian State's Return to the South. Middle East
Report. no. 196. 25/2/2019. at: https://bit.ly/3kO0TNg
Jakobi Anja P. & Klaus Dieter Wolf (eds.). The Transnational Governance of Violence and Crime:
Non-State Actors in Security. Series Governance and Limited Statehood. Hampshire:
Palgrave Macmillan, 2013.
Kadri, Ali. The Unmaking of Arab Socialism. London: Anthem Press, 2016.
121

 ددعلادعلا3 -  ددعلاادلجملا3 - ددعلاا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

Kaldor, Mary. New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Stanford: Stanford University
Press, 1999.
Kasfir, Nelson. "Guerrilla Governance: Patterns and Explanations." APSA 2009 Toronto Meeting
Paper (January 2009). at: https://bit.ly/3kwjqMo
Khalaf, Rana. "Governance Without Government in Syria: Civil Society and State Building
During Conflict." Syria Studies. vol. 7, no. 3 (June 2015).
Lavrov, Anton. "The Efficiency of the Syrian Armed Forces: An Analysis of Russian Assistance."
Carnegie Middle East Center. 26/3/2020. at: https://rb.gy/dnvjdn
Lister, Chalers. "The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand." Analysis Paper. no.
26. Brookings: November 2016. at: https://brook.gs/3CgSmsm
Lund, Aron. "Does the 'Southern Front' Exist?" Carnegie Middle East Center. 21/3/2014. at:
https://rb.gy/n4hbil
Mampilly, Zachariah. Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War. Ithaca,
NY/ London: Cornell University Press, 2011.
Martin, Joseph. The Development of Governance in Rebel-Controlled Syria. Series Imes Capstone
Paper. The Institute for Middle East studies and The Elliott School of International Affairs
and The George Washington University: April 2014. at: https://bit.ly/3lzmU2E
Matar, Linda & Ali Kadri. Syria: From National Independence to Proxy War. Cham: Springer
Nature imprint Palgrave Macmillan, 2019.
McCullough, Aoife. The Legitimacy of States and Armed Non-State Actors: Topic Guide. Governance
and Social Development Resource Centre (GSDRC). August 2015. at: https://bit.ly/3z7J5R6
Mishali-Ram, Meirav. "Powerful Actors Make A Difference: Theorizing Power Attributes of
Nonstate Actors." International Journal of Peace Studies. vol. 14, no. 2 (Autumn/Winter 2009).
Narbone, Luigi, Agnès Favier & Virginie Collombier (eds.). Inside Wars: Local Dynamics of
Conflicts in Syria and Libya. Florence: European University Institute and Robert Schuman
Centre for Advanced Studies and Middle East Directions, 2016.
Ogbaharya, Daniel G. "(Re-)building Governance in Post-Conflict Africa: The Role of the State
and Informal Institutions." Development in Practice. vol. 18, no. 3 (June 2008).
Oktav, O¨zden Zeynep, Emel Parlar Dal & Ali Murat Kurşun (eds.). Violent Non-state Actors and
the Syrian Civil War: The ISIS and YPG Cases. Cham: Springer International Publishing, 2018.
Olson, Mancur. "Dictatorship, Democracy, and Development." American Political Science Review.
vol. 87, no. 3 (September 1993).
122

 تاسارد
ا ريغ نم نيلعافلاو ةلودلا نيب لعافتلل اًجذومن هرابتعاب يروسلا بونجلا ىلإ "ةلودلا" ةدوع

Oweis, Khaled. "The Military Topography of Syria's South: Fickle External Support for Moderates;
Resurgent Islamic State in Birthplace of the Revolt." German Institute for International and
Security Affairs. SWP Comments. no. 56 (December 2016). at: https://bit.ly/2VtppZK
Podder, Sukanya. "Non-State Armed Groups and Stability: Reconsidering Legitimacy and
Inclusion." Contemporary Security Policy. vol. 34, no. 1 (April 2013).
Rollins, Tom. "Kidnappings, Cross-border Clashes Threaten Increasingly Fragile Status quo in
Syria's South." Middle East Institute. 20/5/2020. at: https://cutt.ly/Cf3EAqm
Şaban, Navvar et al. Transformations of the Syrian Military: The Challenge of Change and
Restructuring. Istanbul: Omran Center for Strategic Studies, 2018.
Santini, Ruth. "A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional Security
Complex Theory Revisited." The International Spectator. vol. 52, no. 4 (November 2017).
Shaar, Karam & Samy Akil. "Inside Syria's Clapping Chamber: Dynamics of the 2020
Parliamentary Elections." Middle East Institute. 28/1/2021. at: https://bit.ly/3osIpzX
The Carter Center. Southern Syria Conflict Update. 10/7/2015. at: https://rb.gy/2xubw1
Tokmajyan, Armenak. "How Southern Syria Has Been Transformed into a Regional Powder
Keg." Carnegie Middle East Center. 14/7/2020. at:
Walt, Stephen M. "What should we do If the Islamic State Wins?" Foreign Policy. 10/6/2015. at:
https://rb.gy/mmbt2e
Weinstein, Jeremy M. Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007.
Yesiltas, Murat & Tuncay Kardas (eds.). Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics,
Ideology, and Strategy. Cham: Springer Nature imprint Palgrave Macmillan, 2018.

123

التعديل Revised
2021-07-12

التسلم Received
2020-12-20

أحمد محسن

املعرف الرقمي DOI
ّ
https://doi.org/10.31430/UGOS6666

القبول Accepted
2021-07-13

| * Ahmed Mohsen

تصميم السياسات الصحية ملواجهة أزمة جائحة كورونا
يف مرص وتركيا
Designing Health Policy to Fight the Coronavirus in
Egypt and Turkey
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التايل :ملاذا اختلفت استجابة األجهزة البريوقراطية والتنفيذية عند
تصميم السياسات الصحية وتنفيذها تجاه أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف دول تبدو
متشابهة ،كونها متلك مريا ًثا من املركزية واألنظمة الرئاسية ،كام هي الحال يف مرص وتركيا؟ وتنطلق
فرضية الدراسة الرئيسة من أن األزمة يف بدايتها أعطت مساحة أكرب للوزراء التنفيذيني والتكنوقراط واألجهزة
البريوقراطية املتخصصة يف السياسات الصحية والوبائية للمساهمة بشكل أكرب يف تصميم السياسات
الصحية ملواجهة هذا الوباء ،لكن استمرار هذه املساحة واستكامل تلك األدوار ارتبط بعد ذلك مبدى
توافر "القدرة السياساتية" التي تتيح لهؤالء املسؤولني ذلك .تُظهر الدراسة من خالل دراسة الحالة الرتكية
واملرصية بصورة مقارنة ،أنه كلام كانت الدولة أكرث مركزية ،وكانت لألزمة التي تواجهها طبيعة خاصة وغري
مسبوقة ،ولديها يف الوقت نفسه قدرات سياساتية أعىل يف تصميم السياسات ،فإن هذا يساهم يف
تعزيز دور الخرباء والبريوقراطيني يف تصميم السياسات عىل حساب السياسيني.
كلامت مفتاحية :تصميم السياسات ،أزمة جائحة كورونا ،مرص ،تركيا ،القدرة السياساتية.
This paper seeks to answer the following question: Why have the bureaucracies and executive arms of
two highly centralized presidential regimes – Egypt and Turkey – produced such different responses
to the Coronavirus crisis? Its basic hypothesis is that while the crisis did initially provide scope for
ministers, technocrats and bureaucrats specialized in public health to play a greater part in making
health policy, their ability to maintain this newfound influence depended on their "policy capability".
Through a comparison of the two case studies, this article shows that the more centralized a state
is, the more unprecedented the crisis is and the more policy capability it has, the greater the role
bureaucrats play at the expense of politicians.
Keywords: Policy Design, Coronavirus Crisis, Egypt, Turkey, Policy Capability.
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مقدمة
كان ملرياث الحكومات يف التعامل مع األوبئة السابقة دور يف تصميم السياسات الحالية ملواجهة جائحة فريوس
كورونا املستجد (كوفيد .)19-لكن ،سيكون لطبيعة الوباء الخاصة تأثري يف هذه السياسات ،سيختلف من بلد إىل آخر،
وسيدفع الباحثني إىل العمل عىل معرفة أسباب هذا االختالف كجزء من أسئلة بحثية ظهرت مؤخ ًرا ،تشكل أجندة
بحثية مقارنة نشأت نتيجة أزمة كورونا(((.
نقصد بالطبيعة الخاصة ألزمة كورونا أمو ًرا عدة ،فقد جاء فريوس كورونا عىل هيئة وباء عاملي ،ال يتوافر الكثري من
املعلومات العلمية والطبية عن طبيعته ،وال عن طرائق انتشاره وكيفية عالجه .وكانت األزمة مفاجئة ،ويف التوقيت
نفسه ،تقري ًبا ،يف أغلبية دول العامل .ويف الوقت نفسه ،كانت هناك مستويات مرتفعة من الغموض وعدم اليقني،
يف ظل عدم وضوح موعد محدد لوصول العلامء إىل لقاح ُيق ّلل من انتشاره .لذا ،كان وباء كورونا اختبا ًرا مفاجئًا
لقياس قدرة الحكومات املختلفة عىل إدارة األزمة وتصميم سياسات مناسبة يف عدم اليقني وغياب الوضوح .وظهر
هذا الوباء يف بعض الدول يف وقت مبكر ،يف حني أن ً
دول أخرى استفادت من مرور أسابيع عدة قبل أن يظهر فيها،
ما أعطاها ميزة نسبية لالستعداد .مع هذا ،ويف ظل ضعف املعلومات الكافية عن طبيعة هذا املرض وكيفية انتشاره،
وعن أفضل الربوتوكوالت العالجية له ،كان معظم املحاوالت املبذولة للتعامل مع األزمة خالل عام  2020يقوم عىل
أسلوب املحاولة والخطأ.
خصوصا خالل األسابيع األوىل .وعىل الرغم مام
كان الغموض هو العامل املشرتك يف الدول التي ظهر فيها الفريوس،
ً
بدا من تشابه يف استجابة الحكومات يف البداية تجاه أزمة كورونا ،فإنه اتّضح ،الح ًقا ،أن هناك اختالفات واضحة بني
استجابات الحكومات املختلفة؛ إذ سارت كل حكومة يف مسار مختلف عن الحكومات األخرى((( .وبذلك ،خلقت لنا
أزمة كورونا فرص ًة لدراسة استجابات الحكومات وقدرتها عىل تصميم السياسات ،وعىل نحو مقارن أيضً ا.
ميكن التعامل مع االستجابة ألزمة كورونا عىل مستويات متعددة :املستوى األول هو املستوى العاملي ،وير ّكز عىل
املنظامت الدولية ودورها يف إدارة األزمة .أما املستوى الثاين ،فهو املستوى الوطني ،وير ّكز عىل استجابة الحكومات
والجهات التنفيذية واملنظامت الوطنية واملؤسسات املحلية يف إدارة األزمة .وهناك مستوى ثالث هو مستوى األفراد،
وفيه يكون الرتكيز عىل استجابة األفراد تجاه هذه األزمة ،كام يشمل دور بعض القيادات واألفراد ،سواء عىل املستوى
الرسمي أم غري الرسمي يف هذه األزمة .وتركز هذه الدراسة عىل االستجابة عىل املستوى الوطني ،وتحدي ًدا عىل
استجابة املنظامت واملؤسسات التنفيذية.
ميكن التعامل مع أزمة كورونا بأكرث من مقاربة ،مثل الرتكيز عىل املقاربة الطبية /الصحية التي تهتم بنوع الفريوس
وطريقة عالجه ،أو املقاربة االقتصادية التي تركز عىل اآلثار االقتصادية لألزمة وتداعياتها ،أو املقاربة االجتامعية
التي تركز عىل اآلثار االجتامعية .وهناك أيضً ا "املقاربة السياساتية" التي اختارت هذه الدراسة استخدامها ،وتركز
1
Scott L. Greer et al., "The Comparative Politics of COVID-19: The Need to Understand Government Responses," Global Public
Health, vol. 15, no. 9 (2020), p. 1415.
2
"Giliberto Capano et al., "Mobilizing Policy (In)Capacity to Fight COVID-19: Understanding Variations in State Responses,
Policy and Society, vol. 39, no. 3 (July 2020), pp. 285-286.
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عىل السياسات والربامج التي تخطط لها الحكومة واألجهزة التنفيذية ،وتعمل عىل تصميمها ملواجهة أزمة كورونا يف
املجال الصحي .وقد اختارت الدراسة حالتني دراسيتني هام مرص وتركيا.
السبب األول الختيار مرص وتركيا يف هذه الدراسة هو اشرتاكهام يف وجود مرياث من البريوقراطية وامليل إىل املركزية يف تصميم
السياسات العامة .بدأ تراث تركيا املركزي بالتحديد بعد تأسيس الجمهورية يف  29ترشين األول /أكتوبر  ،1923كام تح ّولت
مؤخ ًرا من النظام الربملاين إىل النظام الرئايس بعد التعديالت الدستورية التي ُأق ّرت يف عام  .2017لكن قبل إقرار هذه التعديالت،
كانت تركيا جمهورية برملانية ،ومت ّيز نظام اإلدارة العامة فيها باملركزية وسيطرة السياسة عىل البريوقراطية(((؛ وطب ًقا للتعديالت
الجديدة عىل الدستور ،تح ّولت تركيا إىل النظام الرئايس ،حيث أصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية الذي أصبح
املسؤول األول عن وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها ،كام أنه أضحى الجهة التي ت ّتجه إليها املطالب بإيجاد حلول
للمشكالت التي يعانيها املجتمع الرتيك من الصحة والتعليم والعالقات الخارجية واألمن القومي أيضً ا(((.
أما مرص ،فلها تاريخ أطول مع املركزية((( .وطب ًقا لدستور عام  ،2014فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس
السلطة التنفيذية ،وطب ًقا للامدة  150منه ،ميكن للرئيس إلقاء بيان عن السياسات العامة للدولة أمام مجلس
اختصاصا باملشاركة مع رئيس الجمهورية يف وضع السياسات العامة
النواب ،وتُعطي املادة  167ملجلس الوزراء
ً
للدولة ومتابعة تنفيذها .نظر ًيا ،تبدو تركيا مع التعديالت األخرية يف الدستور أكرث مركزية يف صنع السياسات
العامة وتصميمها من مرص التي ما زال يوجد فيها رئيس وزراء ومجلس وزراء ،يشاركان يف صنع السياسات العامة
وتصميمهاّ ،إل أن من الناحية الفعلية ،ما زال ملؤسسة الرئاسة يف مرص القرار األخري يف السياسات العامة .وعىل الرغم
من املحاوالت العديدة إلصالح اإلدارة العامة وتب ّني الالمركزية ،فإن مرص ال تزال دولة مركزية إىل ح ٍد بعيد(((.
الجدول ()1
أهم املؤرشات االقتصادية والصحية يف مرص وتركيا طب ًقا لبيانات البنك الدويل
املؤرش

تركيا

مرص

عدد السكان يف عام 2020

 84مليون نسمة

 102مليون نسمة

الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2020
ً
معادل بالقوة الرشائية يف عام 2018
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل

 720مليار دوالر

 363مليار دوالر

 28ألف دوالر

 12ألف دوالر

متوسط العمر املتوقع بعد الوالدة يف عام 2019

 77.6عا ًما

 71.9عا ًما

املصدر:
The World Bank, "World Bank Open Data," accessed on 5/8/2021, at: https://bit.ly/3BOM9nu
3
Yılmaz Üstüner & Nilay Yavuz, "Turkey's Public Administration Today: An Overview and Appraisal," International Journal of
Public Administration, vol. 41, no. 10 (October 2018), p. 821.
4
Mehmet Zahİd Sobaci, Nebİ Mİş, & Özer Köseoğlu, "Turkey's New Government Model and the Presidential Organization," SETA
Perspective, no. 45 (July 2018), accessed on 5/8/2021, at: https://bit.ly/2Vuhxqv
 5للمزيد حول مركزية الدولة املرصيةُ ،ينظر :نزيه نصيف األيويب ،الدولة املركزية يف مرص (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1989 ،
6 Ghada Barsoum, "Egypt's Many Public Administration Transitions: Reform Vision and Implementation Challenges," International
Journal of Public Administration, vol. 41, no. 10 (November 2018), pp. 772-780.
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إضافة إىل اشرتاكهام يف وجود تاريخ من البريوقراطية وامليل إىل املركزية ،فإن هناك تقار ًبا يف عدد السكان ويف الرتكيبة
العمرية يف البلدين .وكام سن ُّبي الح ًقا ،لدى كل منهام نسبة مرتفعة من الشباب ،مقارنة بالدول األوروبية .وجادل
عدد من الباحثني بأن للعوامل الدميوغرافية تأث ًريا يف تطور وباء كورونا وانتشاره بني السكان(((.
من خالل املقارنة بني البلدين ،عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي ،لدى تركيا ناتج محيل إجاميل أعىل ،مع نصيب
أعىل للفرد من هذا الناتج املحيلُ ،م ً
عادل بالقوة الرشائية .أما عىل املستوى الصحي ،وكام يشري الجدول ( ،)1فإن
مؤرش متوسط العمر املتوقع بعد الوالدة ( 77.4عا ًما يف تركيا ،يف مقابل  71.8عا ًما ملرص) ،يشري إىل أفضلية الحالة
الصحية يف تركيا عنها يف مرص .ويف املجمل ،عىل الرغم من أن لدى كال البلدين نظامَ حكمٍ مركز ًيا رئاس ًيا ،فإن تركيا
أفضل من حيث توافر القدرات املالية واالقتصادية ،وتوافر املوارد والخدمات الصحية(((.
أخ ًريا ،تقع كل من مرص وتركيا يف موقع جغرايف متقارب .لكن ،عىل الرغم من أن بعض الدول كان يقع يف اإلقليم
نفسه ،فإن استجابة كل حكومة يف مواجهة أزمة كورونا ،كانت مختلفة عن األخرى(((.
كانت هناك إحدى محاوالت فهم استجابة الحكومات املختلفة تجاه أزمة كورونا متثلت يف ما ق ّدمه الباحث جنار
باكري عند دراسته الحالة الرتكية ،من أن طبيعة أزمة كورونا البارزة للجميع ،مع تصويرها يف بدايتها باعتبارها أزم ًة
تُه ّدد الوجود ،ويف ظل أجواء من التهديد وعدم اليقني ،أتاحت مساحة أكرب من االستقاللية للبريوقراطية والجهات
التنفيذية يف األنظمة الرئاسية يف تصميم السياسات وتنفيذها بشكل إدماجي وليس إقصائ ًيا؛ ما ساهم يف زيادة
فاعلية تصميم هذه السياسات وتنفيذها( .((1ومبعنى آخر ،أتاحت طبيعة األزمة الحالية ظهور استجابات مختلفة عن
تلك التي اعتادت الحكومات تصميمها وتنفيذها .واستنا ًدا إىل ما تقدم ،تسعى هذه الدراسة الختبار هذه النتيجة
من خالل املقارنة بني استجابة كل من مرص وتركيا يف تصميم السياسات الصحية تجاه أزمة كورونا وتنفيذها ،وتحاول
اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :ملاذا اختلفت استجابة األجهزة البريوقراطية والتنفيذية عند تصميم السياسات
الصحية وتنفيذها تجاه أزمة كورونا يف دول تبدو متشابهة ،كونها متلك مريا ًثا من املركزية واألنظمة الرئاسية ،كام
هي الحال يف مرص وتركيا؟
7
Nicoletta Balbo et al., "Demography and the Coronavirus Pandemic," Population and Policy Brief, no. 25, Population Europe (May
2020), accessed on 5/8/2021, at: https://bit.ly/3yiHDv5
املفس لتباين استجابة البلدين .لكن كام توضح هذه الدراسة،
8
هناك من قد يجادل بأن توافر املوارد االقتصادية بصورة أفضل يف تركيا هو العامل ّ
فإن املوارد االقتصادية وحدها غري كافية لتحقيق ذلك؛ فهي يف حاجة إىل أن تتح ّول إىل "قدرات سياساتية" ميكن االستفادة منها عىل نح ٍو أفضل ،ومن دون
حدوث هذا التح ّول ،ال يصبح لهذه املوارد االقتصادية قيمة يف ذاتها .وهذا يعني أن طريقة إدارة املوارد االقتصادية وتحويلها إىل قدرات سياساتية هي التي
تحسن األداء االقتصادي،
تُحدّد استجابات الحكومات الح ًقا .ويتشابه هذا مع ما توصلت إليه بعض األوراق البحثية مؤخ ًرا من أن يف الدول الفقرية ،كلام زاد ّ
معي من التنمية ،فإن العالقة ال تستمر عىل النمط نفسه .ففي الدول
ساهم ذلك يف تحسني جودة املخرجات الصحية .لكن مبجرد أن تصل الدولة إىل مستوى ّ
الصناعية املتقدمة ،ال يعترب النمو أو مستوى الرثوة هو العامل ا ُملحدّد ملستوى جودة املخرجات الصحية ،بل يصبح العامل األهم هو طريقة توزيع الرثوة
داخل املجتمع وإدارتها .للمزيد بشأن هذه النقطة ،ينظر:
Viktor Stojkoski et al., The Socio-Economic Determinants of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic, ARVIX (17/11/2020),
pp. 5-6, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3jmJgBZ
9
Ahmed Mohsen, "Government Responses Toward The Coronavirus Crisis: A Comparative Analysis Of Egypt, Turkey, And Saudi
Arabia," Expert Brief, Al Sharq Strategic Research, 20/7/2020, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3yMuBG7
10 Caner Bakir, "The Turkish State's Responses to Existential COVID-19 Crisis," Policy and Society, vol. 39, no. 3 (2020), pp. 424-441.
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تنطلق فرضية الدراسة الرئيسة من أن األزمة يف بدايتها أعطت مساحة أكرب للوزراء التنفيذيني والتكنوقراط واألجهزة
البريوقراطية املتخصصة يف السياسات الصحية والوبائية للمساهمة بشكل أكرب يف تصميم السياسات الصحية ملواجهة
وباء كورونا .لكن استمرار هذه املساحة واستكامل هذه األدوار يرتبط بعد ذلك ،مبدى توافر "القدرة السياساتية"
التي تتيح لهذه األجهزة ذلك .مبعنى أن القدرة السياساتية هي العامل املستقل الذي ميكن أن يكون له القدرة عىل
فهم أسباب اختالف تصميم السياسات العامة يف مرص وتركيا وتفسريها ،وذلك باعتبار أن تصميم السياسات هو
العامل التابع.
ُيستخدم مصطلح "تصميم السياسات"  Policy Designيف أحيان كثرية باعتباره "مجال دراسة السياسات العامة
الذي يستهدف الفحص املنهجي للمحتوى املوضوعي للسياسات العامة"( .((1يف هذه الدراسة ،ال نتعامل مع تصميم
ً
"مجال دراس ًيا" ،لكن باعتبارها املحتوى املوضوعي للسياسات التي تب ّنتها الحكومات واألجهزة
السياسات باعتبارها
التنفيذية .وألن هذا املحتوى كب ٌري ومتع ّد ٌد ،فإن الدراسة ستختار الرتكيز عىل مواضيع محددة ،نعرضها الح ًقا الختبار
هذه الفرضية.
قبل البدء يف اختبار الفرضية ،ينبغي لنا التفريق بني "قدرة الدولة"  State Capacityو"القدرة السياساتية" Policy
ُ .Capacityيق ّدم مارتن بينرت وجون بيري تفري ًقا ً
مهم بني املفهومني( ،((1فالقدرة السياساتية تعني "القدرة عىل حشد
املوارد الالزمة التخاذ خيارات جامعية رشيدة وتحديد االتجاهات االسرتاتيجية لتخصيص املوارد النادرة من أجل
النفع العام" .أما قدرة الدولة ،فتعني "قدرة الدولة عىل حشد الدعم االجتامعي واالقتصادي واملوافقة العامة من
أجل إنجاز أهداف عامة" .نالحظ هنا أن قدرة الدولة أكرب من القدرة السياساتية وأوسع ،حيث تشمل ،إضافة إىل
القدرة السياساتية (التي يف جوهرها هي القدرة عىل اتخاذ قرارات سياساتية رشيدة) ،القدرات التي ميكن أن تكون
موجودة يف القطاع الخاص ،أو يف القطاع الخدمي ومنظامت املجتمع املدين ،من أجل تحقيق أهداف الدولة العامة.
ومع أهمية قدرة الدولة ،سرنكز يف هذه الدراسة ،بشكل رئيس ،عىل القدرة السياساتية باعتبارها األقرب إىل قياس
األدوار التي تقوم بها الحكومة يف معالجة أزمة كورونا.
تختار هذه الدراسة تعري ًفا تجريب ًيا ،ميكن قياسه ،للقدرة السياساتية ،باعتبارها "مجموعة املهارات واملوارد  -أو
الكفاءات والقدرات  -الالزمة ألداء الوظائف السياساتية"( .((1ذلك أن هذا التعريف يتيح قدرة أكرب عىل تحليل هذا
املفهوم عىل نح ٍو تجريبي ،وال يتعامل معه بشكل اصطالحي فحسب .وميكننا مالحظة ذلك من خالل النظر إىل أن
التعريف األول اهتم مبا ميكن أن تقوم به الحكومة يف حال كانت لديها قدرة سياساتية ،أي اهتم بالنتيجة عىل حساب
تحديد عوامل القدرة ذاتها .أما التعريف الذي نستخدمه يف هذه الدراسة ،فيتم ّيز بأنه يركز عىل املكونات الرئيسة
للقدرة السياساتية ،وكيف ميكن أن تعمل م ًعا من أجل الوصول إىل النتائج املطلوبة(.((1
11 Kevin B. Smith & Christopher W. Larimer, The Public Policy Theory Primer (Colorado: Westview Press, 2009), p. 181.
12 Martin Painter & Jon Pierre, "Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes," in: Martin Painter & Jon Pierre (eds.), Challenges
to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives (London: Palgrave Macmillan, 2005), p. 2.
13 X. Wu, M. Ramesh & M. Howlett, "Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and
Capabilities," Policy and Society, vol. 34, no. 3–4 (November 2015), p. 166.
14 Ibid.

128

 تاسارد
رتو رصم يف انوروك ةحئاج ةمزأ ةهجاومل ةيحصلا تاسايسلا ميمصت

الجدول ()2
القدرة السياساتية واملهارات واملوارد
املهارات والكفاءات

مستويات املوارد
والقدرات

التحلييل

الفردية

القدرات التحليلية الفردية

املنظمة

القدرات التحليلية للمنظمة القدرات التشغيلية للمنظمة

العام

القدرات التحليلية العامة

التشغييل /التنفيذي

السيايس

القدرات التشغيلية الفردية القدرات السياسية الفردية
القدرات السياسية
للمنظمة

القدرات السياسية العامة/
القدرات التشغيلية العامة
املنهجية
املصدر:

X. Wu, M. Ramesh & M. Howlett, "Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and
Capabilities," Policy and Society, vol. 34, no. 3-4 (November 2015), p. 167.

ق ّدم وي وآخرون يف تعريفهم القدرة السياساتية ،ثالثة مستويات لها ،عىل مستوى الفرد ،واملنظمة ،والعام؛ و ُربطت
هذه املستويات بثالث مهارات وكفاءات :التحليلية ،والتشغيلية ،والسياسية ،الجدول ( .((1()2وسرت ّكز هذه الدراسة ،يف
األساس ،عىل القدرة السياساتية يف مستوى املنظامت .وبهذا ،يشمل مستوى التحليل املنظامت والهيئات عىل املستوى
الوطني والدور الذي ميكن أن يقوم به األفراد داخل هذه املنظامت ،مع البحث يف القدرات الثالث املذكورة (التحليلية،
والتشغيلية ،والسياسية) .وسيكون ذلك عىل نحو مقارن بني مرص وتركيا بني بداية عام  2020وكانون الثاين /يناير .2021
إن ميل اإلدارة العامة والبريوقراطية إىل العمل باستقاللية ،واملشاركة يف تصميم السياسات العامة بآرائها وخرباتها،
توصل إليها أيضً ا غاي بيرتز عند دراسته القدرة السياساتية يف اإلدارة العامة .فعىل عكس
يعترب أحد االستنتاجات التي ّ
التصورات التقليدية التي تنظر إىل اإلدارة العامة باعتبارها جهازًا محاي ًدا ،يقوم بتنفيذ السياسات والقرارات التي
توصل بيرتز إىل أن لدى اإلدارة العامة موارد عدة ،تدفعها إىل املشاركة يف السياسات العامة
يصدرها السياسيونّ ،
باستقاللية أكرب؛ وذلك بسبب وجود الخربة واالستمرارية ومعرفتهم الجيدة بعمليات صنع السياسات العامة(.((1
ومبعنى آخر ،هناك رغبة لدى اإلدارة العامة يف املشاركة بصفة مستقلة يف السياسات العامة .وبسبب طبيعة أزمة
وباء كورونا التي تح ّدثنا عنها ساب ًقا ،بدت األزمة الحالية فرص ًة الختبار هذه الفرضية.
توصل إليها الباحث جنار باكري يف دراسته من أن الطبيعة الخاصة ألزمة كورونا أتاحت
تحاول هذه الدراسة اختبار النتيجة التي ّ
مساحة أكرب من االستقاللية للبريوقراطية والجهات التنفيذية يف األنظمة الرئاسية يف تصميم السياسات وتنفيذها عىل نح ٍو
إدماجي وليس إقصائ ًيا ،يف سياق مقارن ،وهي واحدة من االقرتاحات البحثية املستقبلية التي اقرتحها الباحث يف دراسته( .((1لن
15

سنتناول بالتفصيل هذه الكفاءات واملهارات يف املباحث التالية من هذه الدراسة.
Guy Peters, "Policy Capacity in Public Administration," Policy and Society, vol. 34, no. 3-4 (2015), pp. 219-222.
Bakir, p. 437
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تكتفي الدراسة بذلك فحسب ،لكن ستسعى لتفسري هذه االستقاللية التي تو ّلدت يف تصميم السياسات العامة ،باستخدام عامل
"القدرة السياساتية" باعتباره العامل املفرس لحدوث هذا التغيري يف تصميم السياسات الصحية من عدمه.

تصميم السياسات الصحية
سنعمل ،يف هذا املحور ،عىل اختبار األوجه الثالثة للقدرة السياساتية (التحليلية ،التشغيلية ،السياسية) عىل مستوى
املنظامت واملؤسسات ،مع الرتكيز يف األساس عىل وزارة الصحة والجهات التنفيذية التي تعاونها.
 .1الجانب التشغييل للقدرات السياساتية

يعني الجانب التشغييل يف هذا البحث القدرات السياساتية للجهات واملؤسسات التي ساهمت يف تصميم السياسات
العامة ،والتي كانت جز ًءا من إدارة تصميم السياسات الصحية الخاصة بجائحة كورونا وتنفيذها( .((1نق ّدم يف البداية
تعري ًفا بأهم الجهات التي شاركت يف تصميم السياسات العامة يف كل دولة ،مع الرتكيز عىل الجهات واملؤسسات
التي تم إنشاؤها حدي ًثا لهذا الغرض .سرنكز أيضً ا ،عىل توضيح املستويات املختلفة التي شاركت يف تصميم السياسات
الصحية وحدود األدوار التي قامت بها .وننتهي مبناقشة األدوار التي قامت بها الجيوش خالل هذا الوباء؛ إذ كان ُينظر
إليه يف البداية عىل أنه تهديد قومي للدول.
يف بداية األزمة ،أنشأت أغلبية الدول لجانًا علمية ملواجهة فريوس كورونا ،وحدث هذا يف مرص وتركيا أيضً ا .ففي
مرص ،نشأت لجنة جديدة باسم "اللجنة العلمية إلدارة األزمة" ،واختار عبد الفتاح السييس أيضً ا وزير الصحة األسبق
عوض تاج الدين مستشا ًرا له للشؤون الصحية .ويف الوقت نفسه ،تُع ّد "لجنة إدارة األزمات والكوارث" التابعة ملركز
املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،وهي برئاسة اللواء محمد عبد املقصود ،واحدة من اللجان التي تشارك يف إدارة األزمة،
ولها دور يهتم بالتنسيق بني الوزارات املختلفة واملستويات املختلفة بني املحافظات .هذا ً
فضل عن قيام وزارة التعليم
العايل باستخدام علوم البيانات من أجل التنبؤ مبسار املرض وتوقع عدد الحاالت.
شخصا ،أغلبيتهم من األطباء
يف تركيا ،يف كانون الثاين /يناير ُ ،2020أنشئت "اللجنة العلمية" التي تتك ّون من 26
ً
واملتخصصني يف الصحة العامة وعلوم األوبئة( ،((1وأضيف إليها أعضاء آخرون الح ًقا .ويف نيسان /أبريل ،أسس وزير
الصحة "اللجنة العلمية الثانية" التي تهتم أكرث بالجوانب النفسية واملجتمعية لألزمة( ،((2لكنها مل تحظ بالقدر نفسه
من االهتامم .ومن هنا ،نالحظ أن يف البلدينُ ،أنشئت لجان جديدة ،أخذت الطابع العلمي من أجل املشاركة يف إدارة
األزمة ،لكنها لن تكون مبفردها املسؤولة عن تصميم السياسات الصحية ،بل تعاونها جهات من مستويات متعددة.
 18تعريفات الجوانب الثالثة للقدرات السياساتية (التشغييل ،والتحلييل ،والسيايس) ،املوجودة يف هذا البحث ،وضعها الباحث .توجد يف املصادر التي
أحلنا إليها ساب ًقا تعريفات لهذه الجوانب الثالثة ،لكننا رأينا أنها غري كافية ،كام ال ميكن قياسها بصفة جيدة .لذا رأيناً ،
بدل من ذلك ،محاولة صياغة تعريفات
محددة لهذه الجوانب املختلفة حتى نتمكن من فحصها عىل نح ٍو أفضل.
19 "İşte Koronavirüse Karşı Gece Gündüz Demeden Çalışan 26 Bilim Kurulu Üyesi - Son Dakika Flaş Haberler," CNN TÜRK,
27/3/2020, accessed on 6/8/2020, at: https://bit.ly/3r3Rnqa
20 "Türkiye'deki Corona Ölümleriyle Ilgili TTB'den Flaş Açıklama - Sağlık Son Dakika Haberler," Sözcü, 8/4/2020, accessed on
6/8/2021, at: https://bit.ly/36rv1Wm
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من املالحظات التي ميكن أن نصل إليها ،من خالل متابعة االستجابات املختلفة للدول تجاه أزمة كورونا ،هي الحاجة
إىل "حكامة ذات مستويات متعددة" Multi-Level Governance؛ حيث تكون لدى السلطة املركزية القدرة عىل
االستجابة الرسيعة والفعالة تجاه األزمات والقضايا التي تشبه أزمة كورونا ،يف حني يكون لدى السلطات املحلية
القدرة عىل التأقلم مع األوضاع املحلية عىل نح ٍو أفضل واالستجابة لتط ّلعات أصحاب املصلحة ومطالبهم( .((2ومن
هنا تأيت أهمية وجود مستويات متعددة يف إدارة األزمة؛ كونها تعطي مساحة أكرب للمشاركة يف تصميم السياسات
العامة من فئات وجهات مختلفة .طب ًقا لتحليل بعض املسؤولني الحكوميني ،تقوم الدولة املرصية بإدارة أزمة كورونا
عىل ثالثة مستويات مختلفة( :((2املستوى االسرتاتيجي (يتك ّون من لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،تتابع عمل
باقي الجهات والوزارات) ،ومستوى قطاع إدارة األزمات والكوارث املوجود يف مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لرئاسة الوزراء (ودوره التنسيق بني الجهات السيادية يف الدولة والوزارات واملحافظات املختلفة) ،واملستوى
التنفيذي (املستوى الذي يشمل الوزارات واملحافظات املختلفة وما تقوم به من إجراءات تجاه األزمة).
يف تركيا ،هناك يف األساس مستويان رئيسان يف إدارة أزمة كورونا :املستوى األول هو املستوى الوطني الذي يشمل
رئيس الجمهورية ووزير الصحة والوزارات املختلفة التي تشارك يف تصميم السياسات الصحية .أما املستوى الثاين،
فهو مستوى الواليات املختلفة التي ميكن أن تقوم بتصميم بعض السياسات الخاصة بها طب ًقا للسياقات املحلية.
من خالل املقارنة بني املستويات املختلفة إلدارة األزمة يف مرص وتركيا ،نجد أن يف كال البلدين مستويني رئيسني يف إدارة
األزمة :األول عىل املستوى الوطني /االسرتاتيجي :يشمل يف تركيا رئيس الجمهورية والوزارات الرئيسة واللجان العلمية
والفنية املساعدة .أما يف مرص ،فيشمل رئيس الوزراء وبعض الجهات املعاونة والتنسيقية املوجودة يف مؤسسات تابعة
لرئاسة الوزراء ،كمركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ،كام يشمل رئاسة الجمهورية والجهات واألفراد التابعة لها.
واملستوى الثاين ،املستوى املحيل /والتنفيذي ،ويشمل مستوى الواليات يف تركيا ،ومستوى املحافظات يف مرص.
تبدو تركيا يف هذا السياق أكرث مركزية عىل املستوى الوطني ،حيث تشارك هيئات معدودة يف تصميم السياسات
عىل املستوى الوطني ،ولها قيادة واحدة ومحددة .أما يف مرص ،فتوجد جهات متعددة تشارك يف تصميم السياسات
العامة ،بقيادات مختلفة ،مع وجود روابط تنسيقية يف ما بينها.
إذا انتقلنا إىل املستوى املحيل /التنفيذي ،فسنالحظ أنه عىل مستوى الواليات الرتكية هناك مساحات أكرب للمشاركة
يف تصميم السياسات .فعىل سبيل املثال ،تم تكوين لجان إلدارة األزمة عىل مستوى الواليات املختلفة ،ميكنها تبني
بعض السياسات اإلضافية ،بخالف تلك التي يتم إقرارها عىل املستوى الوطني .وأق ّرت يف بعض الواليات سياسات متنع
خروج كبار السن ،أو متنع التجمعات العامة أو الحظر يف أوقات معينة .ويالحظ أن هذه املساحة من املشاركة يف
تصميم السياسات أقل يف السياق املرصي؛ إذ يوجد حاالت تب ّنى فيها بعض املحافظات املرصية قرارات محلية ،مثل
خفض عدد العاملني يف املصالح الحكومية( .((2ويعود هذا إىل فروق رئيسة بني الواليات الرتكية واملحافظات املرصية،
21 Bulent Aras & Emirhan Yorulmazlar, "The Day after COVID-19: Capacity, Governance and Order," Policy Brief, Istanbul Policy
Center (July 2020), pp. 4-5, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3yFk5R0
 22محمد عبد املقصود" ،جهود الدولة إلدارة أزمة كورونا" ،أحوال مرصية ،مج  ،19العدد  ،)2020( 77ص .89–78
 23س ّيد الخلفاوي" ،محافظ القاهرة يخفض العاملني بالدواوين العامة لـ  50%ضمن إجراءات مواجهة كورونا" ،اليوم السابع ،2020/12/1 ،شوهد يف
 ،2021/8/6يفhttps://bit.ly/3hXxjBT :
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عي رئيس الجمهورية يف
فمسؤولو الواليات الرتكية يجري اختيارهم من خالل انتخابات عىل مستوى الوالية ،يف حني ُي ّ
مرص املحافظني .ويف الواليات الرتكية ،هناك مجالس تتغري بصورة منتظمة من خالل االنتخابات ،يف حني مل تشهد مرص
انتخابات محلية منذ عام  ،2008مع العلم أن آخر مجالس محلية منتخبة جرى ح ُّلها يف بعد ثورة  25يناير .2011
هذا ً
فضل عن أن للواليات الرتكية مريا ًثا من مشاركة أحزاب املعارضة عىل مستوى الواليات والبلديات التابعة لها،
سواء عىل رأس هذه الواليات أم يف مجالس الواليات والبلديات املحلية ،يف حني تغيب القوى السياسية املعارضة عىل
مستوى املحافظات املرصية يف موقع املحافظ ،وكانت توجد ،بنسب غري مؤثرة ،يف املجالس املحلية القدمية .لهذه
األسباب ،تحظى الواليات الرتكية باستقاللية أكرب يف تصميم بعض السياسات الخاصة بالوالية وتنفيذها ،كام يكون
لديها قدرة أكرب عىل االستجابة للحاجات املح ّلية.
إذا كان وجود مستويات مختلفة من الحوكمة إلدارة هذه األزمة أم ًرا رضور ًيا ،فإن استعداد املؤسسة العسكرية
للمشاركة يف مواجهة وباء كورونا ُيعترب إضاف ًة إىل القدرات التشغيلية للدولة .فاملؤسسة العسكرية يف أثناء األزمات،
تتمتع بعدد من املزايا التي ال توجد يف املؤسسات األخرى ،مثل القدرة عىل التضحية والعمل بصفة منظمة والقدرة
عىل إدارة عملية لوجستية ضخمة ،كام أن التدريب عىل مواجهة األوبئة جزء من التحديات التي تتدرب عليها هذه
القوات يف سبيل املحافظة عىل األمن القومي للدولة واستقرارها( .((2لذلك مل يكن مستغر ًبا ،يف أثناء هذه األزمة،
مشاركة جيش التحرير الشعبي الصيني والجيش اإليراين والجيش املغريب وغريها من الجيوش يف نشاطات ذات
طبيعة مختلفة ،لكنها تشرتك يف أن لها عالقة بإدارة أزمة كورونا(.((2
أ ّدت املؤسسة العسكرية يف مرص وتركيا أدوا ًرا مختلفة يف إدارة األزمة .يف تركيا ،غابت مشاركة الجيش الرتيك يف
النشاطات املدنية ملواجهة أزمة كورونا .يف مقابل ذلك ،اهتمت املؤسسة العسكرية بضامن عمل قواتها املنترشة
عىل جبهات مختلفة ،بصفة مستدمية وبعدم تأثر عملياتها العسكرية سلب ًيا بسبب كورونا .ومن أجل تحقيق هذه
األهداف ،أنشأت لجنة مركزية داخل املؤسسة العسكرية ملتابعة تط ّورات األزمة يف املؤسسة ،واعتمدت بصفة أكرب
عىل اآلالت والدرونز يف عملياتها العسكرية ،كام ّأجلت استقبال أفواج جديدة من ا ُملج ّندين من أجل تج ّنب نقل
املرض إىل قواتها( .((2ويف املحصلة ،ساعد ذلك يف تقليل إصابات كورونا داخل الجيش الرتيك إىل معدالت منخفضة(.((2
أما يف مرص ،ففي بداية أزمة كورونا ،شاركت ثالث جهات عىل األقل من القوات املسلحة يف إدارة األزمة مع
الجانب املدين ،وهي إدارة الحرب الكيميائية التي قامت بإجراءات التطهري والتعقيم؛ والقوات املسلحة مع وزارة
املوحد واإلمداد الطبي من أجل توفري األجهزة واملستلزمات الطبية؛ والهيئة
الصحة والسكان والهيئة املرصية للرشاء َّ
الهندسية للقوات املسلّحة التي قامت برفع كفاءة املدن الجامعية الستقبال حاالت العزل .وهي نشاطات طبية
ملكافحة الوباء ،كان ميكن أن تقوم بها وزارة الصحة ،لكن القوات املسلحة هي التي قامت بذلك كمؤرش جديد عىل
24 James Stavridis, "U.S. Military Has Untapped Potential In Fighting Coronavirus," Bloomberg, 11/4/2020, accessed on 6/8/2021, at:
https://bloom.bg/3hABrsF
 25إبراهيم أسعيدي" ،مراجعات فريوس كورونا للعالقات املدنية-العسكرية" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2020/4/13 ،
شوهد يف  ،2021/8/6يفhttps://bit.ly/2TLFqtf :
26 Can Kasapoglu, "Can the Turkish Military's Fight Against the Pandemic Set an Example for NATO?" Eurasia Daily Monitor,
vol. 17, no. 114 (2020), accessed on 19/12/2020, at: https://bit.ly/2UEyDBM
27 "Turkey's Military Boasts One of World's Lowest COVID-19 Rates," Daily Sabah, 24/9/2020, accessed on 6/8/2021, at:
https://bit.ly/3ec0Vdw
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تدخل الجيش املتزايد يف الوزارات املدنية ،من ضمنها وزارة الصحة( .((2ورمبا نتيجة لذلك ،زادت إصابات كورونا
داخل القوات املسلحة املرصية ،لكن الخطر هو انتشارها أيضًا بني قيادات الجيش العليا؛ ما أدى إىل وفاة ضابطني
برتبة لواء بسبب إجراءات مكافحة كورونا .وخطورة انتشار العدوى يف صفوف املجندين والقادة يف أثناء املشاركة يف
نشاطات مكافحة الوباء مع املدنيني ،واحدة من التأثريات السلبية املحتملة لهذه النشاطات(.((2
ميكن القول بصورة إجاملية إنه باعتامد املقارنة بني مرص وتركيا عىل مستوى القدرات التشغيلية ،ميكن الوصول إىل
مالحظتني رئيستني:
öاألوىل :ظهرت يف البلدين الحاجة إىل وجود لجان علمية وأكادميية للمساهمة يف إدارة أزمة كورونا ،وكان
للعاملني يف القطاع الطبي واملتخصصني يف الصحة العامة وعلم األوبئة الدو ُر األبرز يف هذه اللجان .وهذا
مؤرش عىل بروز حاجة فعلية إىل املتخصصني والتكنوقراط يف إدارة هذه األزمة ،وهذا يتوافق مع ما افرتضناه
ساب ًقا من أن هذه األزمة أتاحت دو ًرا أكرب للخرباء والتكنوقراط والبريوقراطيني يف إدارة األزمة .لكن استمرار
هذا الدور سريتبط بالقدرات التحليلية والتشغيلية يف البلدين.
öالثانية :عىل املستوى الوطني ،كان هناك ميل إىل املركزية أكرب يف تركيا ،ومشاركة عدد محدود من الجهات
يف تصميم السياسات داخل إطار مركزي واضح .أما يف مرص ،فشاركت جهات مختلفة عىل املستوى الوطني،
مع وجود كيانات مختلفة للتنسيق بني هذه الجهات .وعىل املستوى املحيل ،كانت هناك مشاركة أوسع يف
تصميم السياسات عىل مستوى الواليات يف تركيا (عىل النحو الذي سنوضحه الح ًقا) ،يف حني كانت القدرة
عىل هذه املشاركة أقل يف مرص.
 .2الجانب التحلييل للقدرات السياساتية

ُيقصد بالقدرة التحليلية قدرة املؤسسات واملنظامت عىل املفاضلة بني اختيارات متعددة ،بعد جمع البيانات واملعلومات
الالزمة ،من أجل الوصول إىل السياسات والحلول املناسبة .ويف أزمة كورونا ،هناك حاجة إىل املفاضلة بني خيارات سياساتية
متعددة .يف البداية ،نعرض كيف تعاملت كل دولة مع مواردها املحدودة من أجل جمع املعلومات الالزمة للمفاضلة
بني الخيارات .وبعد ذلك ،تركز الدراسة عىل مواضيع السياسات املتعلقة باإلغالق ،والسياسات املتعلقة بالفحوصات
واملفاضلة بني السياسات املختلفة لهام من أجل الوصول إىل قرارات نهائية كأمثلة عىل القدرة التحليلية يف البلدين.
بحسب وزيرة الصحة املرصية ،كان الهدف األول السرتاتيجية الوزارة يتمثّل يف العمل عىل تسطيح منحنى اإلصابات؛
حيث يتج ّنب النظام الصحي الدخول يف صدمة ،أو عدم قدرة عىل التعامل مع عدد كبري من الحاالت ،وهو ما جرى
تج ّنبه بالفعل يف ذروة املوجة األوىل يف حزيران /يونيو  .((3(2020تقع هذه االسرتاتيجية ضمن اسرتاتيجية أوسع،
تتب ّناها مرص تجاه الكوارث واملخاطر املختلفةُ ،يطلق عليها "نهج الحد من املخاطر"( .((3بعد املفاضلة بني اإلغالق
منوذجا" ،مجلة املعهد املرصي للدراسات ،مج  ،4العدد  ،)2019( 14ص .267
 28أمجد حمدي" ،عسكرة الوزارات املدنية :وزارة الصحة
ً
 29أسعيدي ،ص .8
30 "Tahrir Dialogue No. 90: Protecting Lives and Sustaining Livelihood," YouTube, 11/11/2020, accessed on 6/8/2020, at:
https://bit.ly/3yIEep6
 31عبد املقصود ،ص .78
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الجزيئ واإلغالق الكيل ،والفحوصات املستهدِفة لفئات محددة أو التوسع يف الفحوصات ،اختارت مرص سياسات
مبنية عىل اإلغالق الجزيئ مع الفحوصات املستهدِفة لفئات محددة .ويف هذه الفحوصات ،اقترص األمر عىل إجراء
تحليل الـ  PCRللمخالطني الذين تظهر عليهم األعراض فحسب ،وتقوم الحكومة بهذا التحليل مع الحد من دور
القطاع الخاص واملستشفيات واملعامل الخاصة يف إجراء هذه التحاليل( .((3أما يف تركيا ،فستميل إىل التوسع يف إجراء
الفحوصات عىل نحوٍ بعيد ،وبناء القدرات الالزمة لذلك من معدات وأدوات طبية ،وحتى نهاية عام  2020أجرت
تركيا  260ألف فحص لكل مليون مواطن ،يف حني أجرت مرص يف حدود  9500فحص لكل مليون مواطن(.((3
عند املقارنة بني البلدين ،سنجد أن القدرة عىل جمع البيانات وتحليلها ،مثّلت ً
عامل مؤث ًرا يف نوع السياسات التي
تتب ّناها كل دولة .فالفحوصات القليلة واملستهدِفة لفئات محددة يف مرص هي لإلبقاء عىل قدرة الدولة عىل إجراء
فحوصات كورونا للحاالت الخطرة ،يف حني أن التوسع يف "إجراء هذه الفحوصات يف تركيا أعطى لهم قدرة أكرب عىل
تحليل معدالت انتشار املرض والعمل عىل الحد من انتشاره من خالل سياسات اإلغالق املوجه"(.((3
مع هذا ،تع ّرضت األرقام املعلنة يف البلدين للتشكيك؛ ففي مرص ،كان التشكيك يف األساس ضد الربوتوكول الحكومي
عب
للفحوصات الذي يقرص حق من ميكنه إجراء الفحوصات عىل املخالطني الذين لديهم أعراض ،وهو بروتوكول ال ُي ّ
تعب ًريا دقي ًقا عن معدل انتشار املرض( .((3كام بقيت الحكومة ،فرتة طويلة ،هي املصدر الوحيد للمعلومات بشأن
مع ّدالت انتشار الوباء؛ كونها الجهة الوحيدة التي كانت تقوم بإجراء هذه الفحوصات ،ومل يشارك القطاع الخاص يف
هذا ّإل يف عام .2021
أما يف تركيا ،ويف نهاية صيف  ،2020فتع ّرض وزير الصحة إىل حمالت من املعارضة السياسية التي تشكك يف األرقام
املعلنة عن اإلصابات؛ ونتيجة الستمرار الضغط من املعارضة ،ومن املنظامت املهنية الطبية ،أعلن الوزير يف نهاية
الصيف أنه منذ بداية الصيف تقوم الحكومة ،فحسب ،بإعالن األرقام التي متثل الفحوصات اإليجابية لدى الشخص
الذي لديه أعراض طبية ،أما إذا مل توجد أعراض ،فال يدخل أصحاب هذه الفحوصات ضمن األرقام املعلنة ،كونهم
ال يعتربون مرىض( .((3هذه الطريقة يف حساب حاالت كورونا مخالفة للطريقة التي أق ّرتها املنظامت الدولية يف هذا
املجال؛ ما دفع الباحثني إىل القول إن هذه ليست أول مرة تحاول فيها تركيا تحدّي األعراف الدولية السائدة وتب ّني
أعراف أخرى باعتبارها أفضل( .((3وغيّت الوزارة الحقًا هذه السياسة وبدأت تعلن األرقام كاملة.
 32تغري هذا مع بداية عام  ،2021حيث ُسمح للقطاع الخاص بإجراء التحاليل الخاصة بكورونا.
"33 "Coronavirus Update (Live): 201,063,706 Cases, 4,271,347 Deaths and 181,053,540 Recovered from COVID-19 Virus Pandemic,
Worldometers, accessed on 5/8/2020, at: https://bit.ly/3rRQPEn
 34للمزيد بشأن قدرة السلطات الصحية املرصية عىل كشف املرض ،ينظر :عبده موىس" ،مواجهه جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف مرص:
التداعيات والسياسات" ،حِ كامة ،العدد ( 2آذار /مارس  ،)2021ص .172-171
35 "WHO Official Doubts Egypt's Statistics for Coronavirus Infections," Egypt Independent, 9/12/2020, accessed on 6/8/2021, at:
https://bit.ly/3wZtH7P
"36 Michael Daventry, "Turkey Not Counting Positive COVID-19 Cases Unless There Are Symptoms, Health Minister Admits,
Euronews, 1/10/2020, accessed on 7//122020, at: https://bit.ly/3i1UieV
"37 Senem Aydın-Düzgit & Evren Balta, "Normative Challengers During A Pandemic: Covid-19 Reporting in Turkey And Russıa,
Policy Brief, Istanbul Policy Center (October 2020), p. 3, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3yN88IT
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عند املقارنة بني البلدين ،يتبني أن لدى تركيا قدر ًة أعىل عىل جمع بيانات عن مع ّدالت انتشار املرض ،عىل الرغم من
أنها يف بعض األحيان مل تكن تُعلن عن البيانات التي لديها كامل ًة .أما مرص ،فلم تكن تتوافر لها هذه القدرة بالقدر
نفسه بسبب محدودية اإلمكانات املتاحة؛ ما دفعها إىل الرتكيز أكرث عىل املخالطني الذين لديهم أعراض طبية.
إذا انتقلنا من جمع البيانات إىل املفاضلة بني الخيارات الخاصة بسياسات الحظر ،فألسباب اقتصادية ،وقع االختيار
ٍ
ألوقات طويلة ،واقترص األمر عىل اإلغالق الجزيئ،
يف مرص عىل عدم تطبيق سياسات حظر التجوال عىل نطاق كبري،
يف أوقات محدودة .أما يف تركيا ،فاس ُتخدمت سياسات حظر التجوال عىل نطاق أكرب وعىل مدى أوسع لتحقيق
ما ُيطلق عليه "مناعة الطبقة العاملة"( .((3يعني هذا ،الرتكيز عىل فرض حظر التجوال بصفة متكررة وشبه مستدمية
عىل الفئات العمرية األكرث عرضة للمرض (فوق  65عا ًما) أو األكرث ً
نقل له من دون ظهور أعراض (أقل من  20عا ًما).
أما بالنسبة إىل باقي الفئات العمرية التي تقع ضمن الطبقة العاملة واملنتجة ،فعملت الحكومة عىل الجمع بني
استمرار النشاط االقتصادي ،مع محاولة منع انتشار املرض بني هذه الطبقات العاملة .وفرضت الحكومة عىل هذه
الفئة إجراءات حظر بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية (بني الساعة  9مسا ًء و 5فج ًرا) ،أو خالل عطالت نهاية األسبوع.
مل يعان البلدان أوضا ًعا كانت املنظومة الصحية فيها مهددة باالنهيار ،كام حدث يف بعض الدول األوروبية ،أو يف
بعض الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية .لكن ،ال تعود أسباب هذا إىل السياسات التي تبنتها الدولتان فحسب،
بل هناك أسباب أخرى أيضً ا؛ فقد متتع البلدان بشعبني ،ميثل الشباب فيهام النسبة األكرب ،ففي عام  ،2019وطب ًقا
لبيانات البنك الدويل ،كانت نسبة املواطنني بعمر فوق الـ  65عا ًما ،أي ممن ُيص ّنفون يف سن الشيخوخة ،من إجاميل
السكان يف مرص 5.2 ،يف املئة .أما يف تركيا ،فكانت النسبة  8.7يف املئة ،يف حني كانت يف أملانيا  21يف املئة ،ويف إيطاليا
 23يف املئة( .((3ومثّلت هذه النسبة املنخفضة ميز ًة ،وساهمت يف تجنيب املنظومة الصحية يف البلدين االختبار الذي
م ّر به بعض الدول األوروبية ،حيث نسبة كبار السن والتش ّيخ السكاين أكرب.
لكن ،نظ ًرا إىل أن الدعم الحكومي املقدم إىل القطاعات الطبية يف مرص خالل السنوات القليلة املاضية ،كان أقل من
تركيا( ،((4وأن القدرة عىل جمع البيانات كانت أقل ،كام أرشنا ،يربز سؤال رئيس :ملاذا مل تعانِ املستشفيات الحكومية
يف مرص خطر انهيار املنظومة الصحية ،عىل الرغم من فرق اإلمكانات بينها وبني تركيا؟
حاول بعض الدراسات تفسري انخفاض عدد اإلصابات يف مرص من خالل عوامل طبية ،مثل درجة الحرارة والرطوبة
املرتفعة نسب ًيا يف مرص ،التي ميكن أن تساهم يف خفض معدل العدوى؛ وكذلك التطعيم ض ّد األدران الذي ميكن أن
يساهم يف بناء مناعة تجاه الفريوس؛ ونوع فريوس كورونا الذي انترش يف مرص األقل خطورة من النوع املنترش يف
أوروبا ً
مثل ،مع إقرار هذه الدراسات أن هذه العوامل تبقى غري مؤكدة وتحتاج إىل املزيد من البحث يف املستقبل(.((4
38 Evren Balta & Soli Özel, "The Battle Over the Numbers: Turkey's Low Case Fatality Rate," Institut Montaigne, 4/5/2020, accessed
on 6/8/2020, at: https://bit.ly/3yKOD3K
39 The world Bank, Population Ages 65 and above (% of Total Population) - Egypt, Arab Rep., Turkey/ Data (Washington: 2019),
accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3kaJZYO
 40ملزيد من التفصيالت عن حجم الدعم الحكومي الذي قدمته حكومة كل من مرص وتركيا إىل القطاع الصحي خالل السنوات القليلة املاضية ،إضافة
إىل نسبة اإلنفاق الحكومي عىل القطاع الصحي ،مقارن ًة بالناتج املحيل اإلجاميل يف كال البلدين ،ينظر.Mohsen, pp. 4-7 :
41 Mohammed A Medhat & Mohamed El Kassas, "COVID-19 in Egypt: Uncovered Figures or a Different Situation?" Journal of
Global Health, vol. 10, no. 1 (2020), accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/2WYZLfR
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من جانب اآلخر ،ترى هذه الدراسة أن املقاربة السياساتية هي األقرب إىل تفسري قدرة املنظومة الصحية يف مرص
عىل التعامل مع األزمة وحالت دون انهيارها ،عىل الرغم من فارق اإلمكانات بينها وبني املنظومة املوجودة يف
تركيا .فالخيارات السياساتية التي تم تب ّنيها يف مرص ،مالت إىل التقليل من دور الدولة يف تقديم الرعاية الصحية إىل
املشتبهني باإلصابة بفريوس كورونا ،وقرصت تقديم الرعاية عىل املخالطني الذين ظهرت عليهم األعراض فحسب .أما
يف إجراءات العزل ،فكانت املسؤولية يف أغلبيتها مسؤولية فردية تقع عىل عاتق املريض املشتبه بإصابته بكورونا ،يف
حني أن العزل الحكومي استهدف ،يف األساس ،متابعة فئات القادمني من الخارج ورعايتهم .وطب ًقا لترصيحات وزيرة
الصحة ،مل يكن يف قدرة املنظومة الصحية يف مرص ،يف ذروة املوجة األوىل خالل نهاية أيار /مايو وحزيران /يونيو،
تح ّمل االستمرار يف متابعة حاالت العزل ،لذلك كان العزل املنزيل ومسؤولية املشتبه بإصابته بكورونا عن ذلك من
دون متابعة من الوزارةّ ،إل يف حاالت الرضورة( .((4وساهمت هذه الحزمة من السياسات يف تخفيف الضغط عىل
املنظومة الصحية يف مرص ،ألن أغلبية املواطنني مالت إىل التعامل مع املرض ً
تعامل شخص ًيا ،أو من خالل طلب الرعاية
من القطاع الخاص والقطاع األهيل الطبي الذي ال توجد فيه مسحات طبية ،حيث إنها كانت متاحة ،فحسب ،يف
املؤسسات الحكومية يف معظم عام  .2020ومل تتدخل الدولة يف عالج هذه الحاالت ،ال من حيث الفحوصات ،وال
أساسا عىل الحاالت املتقدمة .وطب ًقا لشهادات شخصية،
من حيث تقديم الرعاية الصحية ،واقترص دور وزارة الصحة ً
تأكد منها الباحث بنفسه ،جرى تداولها عىل نطاق واسع عىل شبكة اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي ،يعرض
فيها املواطنون تجاربهم الشخصية يف الحصول عىل عالج ملرض كورونا ،فقد وصلت الرعاية الصحية يف بعض البيوت
إىل تعاون األفراد عىل إيجاد أجهزة تساعد يف قياس نسبة األوكسجني يف الدم وجلب أسطوانات األوكسجني إىل بيوت
املصابني من أجل عالجهم داخل املنازل ،مع غياب كبري لدور الدولة.
إذا كانت هذ السياسة قد حافظت عىل عدم انهيار املنظومة الصحية يف مرص ،فإنها تطرح الكثري من الشكوك حول
قدرة هذه املنظومة نفسها وحدودها؛ فعىل الرغم من أنها استطاعت االستمرار يف العمل ،فإن هذا تم من خالل
املحافظة عىل القدرات املحدودة .ومبعنى آخر ،من خالل تج ّنب املشاركة الواسعة يف تقديم الرعاية الصحية إىل
جميع املصابني ،واالقتصار عىل فئات محدودة .وتطرح هذه الطريقة يف التعامل أسئل ًة أخرى خاصة بعدالة تقديم
الرعاية الصحية من خالل القطاع الخاص يف وقت األزمات ،مثل أزمة كورونا ،وبحرمان رشائح اجتامعية أو جغرافية
أو نسائية من الوصول إىل الخدمة الصحية.
يف تركيا ،تم التعامل مع قدرة املواطنني يف الوصول إىل الخدمات الصحية بطريقة مختلفة .ففي نيسان /أبريل ،2020
صدر مرسوم رئايس يتيح لجميع املواطنني الوصول إىل الخدمات الصحية املتعلقة مبرض كورونا يف املستشفيات العامة
واملراكز الصحية الحكومية وإجراء الفحوصات والحصول عىل العالج مجانًا ،حتى لو مل يسدد املواطن اشرتاكه الشهري
فرصا أعىل من نظرائهم يف مرص للوصول إىل الرعاية الصحية
للتأمني الصحي( .((4وأتاح هذا القرار للمواطنني األتراك ً
يف أثناء أزمة كورونا .نظريًا ،كان لطالبي اللجوء واملهاجرين الرشعيني واملهاجرين غري الرسميني يف تركيا الفرص
نفسها للوصول إىل الخدمات الصحية والحصول عليها مجانًا ،لكن عمل ًيا عاىن املهاجرون غري املسجلني ،أو املهاجرون
"42 "Tahrir Dialogue No. 90: Protecting Lives and Sustaining Livelihood.
43 Ragip Soylu, "Coronavirus: Turkey Makes Treatment and Medicine Totally Free of Charge," Middle East Eye, 14/4/2020, accessed
on 2/2/2021, at: https://bit.ly/3xBIQ0n
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السوريون املسجلون يف واليات خارج أماكن إقامتهم الحالية ،مخاوف أعىل وقدرات أقل للوصول إىل املراكز الصحية.
فمن جهة مل يكن يس ًريا عىل املراكز الصحية الحكومية متابعة هذه الحاالت لعدم تسجيلهم يف السجالت الحكومية
الصحية .ومن جهة أخرى كان لدى هؤالء مخاوف من املالحقة الحكومية الح ًقا بسبب اإلقامة غري القانونية(.((4
مجمل القول ،إن القدرات التحليلية األعىل يف تركيا  -سواء من حيث القدرة عىل جمع البيانات بصفة كافية ،أو
عىل استخدامها من أجل املفاضلة بني الخيارات املختلفة  -أ ّدت إىل نتائج أكرث إيجابية ،مقارن ًة مبرص .ومل يتعرض
البلدان إىل انهيار املنظومة الصحية ،لكن هذا كان من خالل اسرتاتيجيات مختلفة .وكام أرشنا ،استطاعت مرص تج ّنب
الوصول إىل انهيار املنظومة الصحية من خالل الح ّد من دور الدولة يف تقديم الرعاية الصحية إىل املصابني ،واالعتامد
أكرث عىل تحركات املواطنني الذاتية واالعتامد عىل القطاعني الخاص واألهيل لتقديم الخدمات الصحية .كام جرى
عىل حساب قدرة املواطنني عىل الوصول املتكافئ والعادل إىل خدمات الرعاية الصحية ،وعىل حساب جودة الرعاية
الصحية التي يحصل عليها املواطن عند الكشف أو العالج .و ُيضعف هذا الرتاجع يف القدرة التحليلية يف مرص ،دور
البريوقراطيني والفنيني مع مرور الوقت .أما يف تركيا ،فإن وجود هذه القدرة س ُيعطيهم فرص ًة أعىل للمساهمة يف
تصميم السياسات.
 .3الجوانب السياسية للقدرات السياساتية

ُيقصد بالجوانب السياسية للقدرات السياساتية قدرة املؤسسات واملنظامت عىل فهم السياق السيايس الذي تعمل به
واستيعابه ،ووجود قنوات للتواصل مع القوى السياسية املختلفة ،تسمح لهذه القوى باملشاركة يف تصميم السياسات
العامة إذا أرادت ذلك ،كام تضمن وجود دعم من السياسيني لهذه السياسات .يف هذا املبحث ،نتناول طبيعة العالقة
بني السياسيني والبريوقراطيني ،وكيف أ ّثرت أزمة كورونا فيها ،ثم نعرض لقنوات االتصال التي كانت موجودة بني كل
من البريوقراطية واملؤسسات السياسية املختلفة من أجل إرشاكها يف تصميم السياسات العامة إلدارة أزمة كورونا،
والحصول عىل دعمها.
تقليد ًيا ،مييل السياسيون إىل االعتامد عىل الخرباء والبريوقراطيني باعتبارهم الجانب الفني األكرث ً
فهم لألزمة وطبيعتها
من أجل تصميم السياسات املناسبة ،عىل أن تبقى السلطة األخرية للسيايس عند اتخاذ القرار .يف تركيا ،ميكن مالحظة
أن الجانب الفني يف مواضع مختلفة كان له قدرة أعىل عىل توجيه الجانب السيايس يف تصميم السياسات الصحية،
وهناك عدد من الشواهد التي تؤ ّيد ذلك .فعىل سبيل املثال ،يف نهاية ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020ومع تصاعد
املوجة الثانية لكورونا وزيادة السخط الشعبي بسبب ذلك ،رصح الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان للصحافيني أن
القرار يف خصوص إجراءات التعامل مع كورونا هو يف يد اللجنة العلمية( .((4قد يكون هذا الترصيح محاولة لتحميل
اللجنة جز ًءا من مسؤولية زيادة عدد اإلصابات ،لكن يف كل األحوال ،يدل أيضً ا عىل املكانة التي وصلت إليها اللجنة
تابع لها ،وليست هي التابعة له.
يف تصميم السياسات الصحية ،حيث يظهر رئيس الجمهورية يف اإلعالم وكأنه ٌ
44 "Migrants and Refugees in a Time of Pandemic: Access to Healthcare Services in Turkey," Heinrich Böll Stiftung, 18/5/2020,
accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3eatpnZ
45 "Son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!" HaberTürk, 27/11/2020, accessed on 6/8/2021, at:
https://bit.ly/3yNSfCe
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ليس هذا هو املثال الوحيد .ففي نهاية كانون الثاين /يناير  ،2021ومع تراجع عدد اإلصابات ،كانت هناك توقعات
بتخفيف اإلجراءات املفروضة وإعادة الفتح التدرجي وعودة الدراسة حضور ًيا يف املدارس والجامعات وتخفيف
القيود عىل املحالت التجارية .لكن اللجنة العلمية ،وقبل لقاء للرئيس مع الوزراء ،خرجت لتعلن أنه ليس من
املستحب تخفيف اإلجراءات الحكومية اآلن ،ومن األفضل االنتظار فرتة أطول ،بسبب ظهور السالالت الجديدة
والحاجة إىل جمع مزيد من املعلومات عنها ،ومن أجل تلقيح عدد أكرب من السكان( .((4وهو ما تم الح ًقا وأعطى
دالل ًة إضافية عىل الدور الذي تقوم به اللجنة يف توجيه القرار السيايس.
يف أغلبية األحيان ،تُعلن اللجنة العلمية عن تقديراتها إىل الرأي العام عن تطور وباء كورونا قبل عقد اجتامع الحكومة.
نتيجة لهذا ،تصبح هذه الترصيحات جز ًءا من السجاالت السياسية بني األحزاب املختلفة للضغط عىل الحكومة التخاذ
معي .ويف أكرث من مرة ،كانت هناك محاوالت من أحزاب املعارضة الرئيسة للضغط عىل اللجنة
إجراءات يف اتجاه ّ
معي ،أو محاولة التأثري يف قراراتها( .((4وهذا مثال ثالث عىل أهمية
من أجل دفعها إىل الخروج بترصيحات يف اتجاه ّ
مواقف اللجنة وترصيحاتها .إضافة إىل ذلك ،ميكن توقع ،إىل ح ٍد بعيد ،اتجاه القرارات الحكومية بناء عىل الترصيحات
الصادرة من اللجنة العلمية إلدارة األزمة.
واضحا
أما يف مرص ،فبقي للجانب السيايس اليد العليا يف إدارة األزمة عىل الجانب الفني منذ البداية .ويبدو هذا
ً
من تغيري موقف رئيس الوزراء مصطفى مدبويل ،ووزيرة الصحة هالة زايد ،من فرض حظر التجوال .ففي بداية
تغي هذا املوقف بعد أقل من
آذار /مارس ّ ،2020
رصح كالهام أن مرص ليست يف حاجة إىل حظر تجوال( .((4لكن ّ
أربعة أيام .ليس التغيري يف القرار هو املهم ،لكن األهم هو تغيري موقف وزيرة الصحة الفني ،الذي يؤثر يف تصميم
السياسات الصحية .فقد انتقل من التقليل من شأن األزمة من الناحية الطبية /الفنية من التعامل مع كورونا
باعتبارها نزلة برد إىل اعتبارها وبا ًء عامل ًيا ،ومن أن املرض سيرتاجع خالل أسابيع إىل القول إن مدى الوباء غري معلوم،
ومن القول إن حامل الفريوس الذي ال تظهر عليه األعراض ال ينقل املرض إىل اعتبار أنه ٌ
ناقل للمرض( .((4هذا الرتاجع
يف املوقف الفني للوزيرة من أزمة كورونا مؤرش عىل أن الرأي الفني تابع لالعتبارات السياسية.
املرة الثانية التي سيظهر فيها أن الرأي الفني تابع للرأي السيايس خالل هذه األزمة ،كانت يف أثناء الحظر الكيل؛ ففي
فرتة عيد الفطر يف عام  ،2020وطب ًقا لتقدير وزيرة الصحة الفني ،كانت سياسة اإلغالق الكيل التي ُط ّبقت السبب يف
ارتفاع عدد الحاالت املصابة يف ما بعد؛ وتفرس الوزيرة ذلك بأن البقاء يف املنازل أ ّدى إىل انتشار املرض بصورة أوسع
وظهور أرقام إصابات أعىل ،وهي تشبه بقاء املواطنني يف منازلهم ضمن سياسات اإلغالق مبا يحدث عند إعداد الفشار
(الذرة)؛ مبجرد أن توضع عىل النار ،يكرب حجمها بشكل رسيع ،لتتحول إىل فشار ،وهو ما أطلقت عليه الوزيرة اسم
46 "Health Minister Warns of Increase in New Coronavirus Variant Cases," Daily News, 3/2/2021, accessed on 6/8/2021, at:
https://bit.ly/3wtJhZe
47 Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kusura Bakmasınlar Ama Bilim Kurulu'na Da Bir Çift
Lafım Var…," YouTube, 26/11/2020, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/3xGbqxK
 48صدرت هذه الترصيحات يف مؤمتر صحايف لوزيرة الصحة ووزير اإلعالم املرصيني ،ينظر ":اآلن ،وزيرة الصحة تكشف سيناريوهات الوزارة للتعامل مع
املدارس يف الفرتة املقبلة" ،يوتيوب ،2020/3/10 ،شوهد يف  ،2020/12/2يفhttps://bit.ly/2UHQGad :
 49أمجد حمدي" ،مرص :وزيرة الصحة وإدارة أزمة كورونا" ،سياسات عامة ،املعهد املرصي للدراسات ،2020/4/20 ،ص  ،14شوهد يف  ،2021/6/21يف:
https://bit.ly/37jn4CP
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"نظرية الفشار"( .((5عىل الرغم من تبنّي الوزيرة هذا الرأي ،وبغض النظر عن صحته من الناحية الفنية من عدمها،
فإنه كان من املتوقع بنا ًء عىل هذه الحسابات الفنية أن ي ّتخذ مجلس الوزراء قرارات ال تشمل اإلغالق الكيل .لكن
ما حدث فعليًا أنه اتخذ قرا ًرا ،عىل عكس ،ما كانت تريد الوزيرة يف ذلك الوقت .وهو دليل آخر عىل أن اليد العليا
كانت لحسابات وتقديرات سياسية ،وليس للحسابات الفنية التي ق ّدمتها الوزيرة.
خصوصا أنها تأيت عىل عكس
ميكن اعتبار قرارات الوزيرة يف الحالتني وسلوكها دالئل عىل ضعف الكفاءة املهنية،
ً
التوصيات املهنية يف هذه القضايا ،التي تدفع يف اتجاه اإلغالق والتعامل مع انتشار املرض بجدية أكرب( .((5رمبا يفرس
هذا ملاذا ال تعتمد السلطة السياسية كث ًريا عىل القدرات الفنية واملهنية املوجودة لدى الوزارة يف قراراتها وتوصياتها.
لكنه عىل الجانب اآلخر ُيعطي داللة أهم عىل طريقة تعامل السياسيني مع الجانب الفني؛ فالسيايس يريد أن يكون
هذا الجانب تاب ًعا له طوال الوقتً .
وبدل من أن يعمل الجانب السيايس عىل تغيري الجانب الفني املسؤول عن إدارة
األزمة داخل الوزارة بطاقم أكرث كفاءة ،فإنه اختارً ،
بدل من ذلك ،تعيني عدد من املستشارين الفنيني يف مؤسسة
الرئاسة ،أو األخذ ببعض النصائح الفنية من جهات غري حكومية ،يف مقابل ضامن استمرار سيطرته عىل الجانب الفني
والتحكم يف القرار النهايئ.
ونتيجة لذلك كانت قرارات الوزارة وتوجهاتها تتم ملصلحة توجّهات السياسيني وقراراتهم ،وهو مؤرش عىل أن الجانب
السيايس يف مرص له اليد العليا يف اتخاذ القرارات ،من دون أن يحدث أي تغيري له ،بسبب أزمة كورونا.
يعترب السياسيون يف السلطة التنفيذية يف البلدين فاعلني رئيسني يف تصميم السياسات العامة .ويف البلدين ،غاب دور
السياسيني يف الربملان يف تصميم هذه السياسات .يف تركيا كان هذا بسبب التغيري الذي تم من النظام الربملاين  -الذي
كان يعطي فرصة أكرب ألحزاب املعارضة للمشاركة يف إقرار السياسات العامة قبل تنفيذها  -إىل النظام الرئايس الذي
أعطى رئيس الجمهورية سلطة أوسع يف هذا املجال .أما يف مرص ،فإن النظام السيايس ال يعطى للربملان ّإل سلطة
يسرية يف مراقبة النشاطات الحكومية ،وليس املشاركة يف تصميمها.
إذا انتقلنا من املستوى املركزي إىل املستويات املحلية ،فقد كان لدى تركيا فرصة أكرب يف مشاركة قطاعات أوسع من
املعارضة يف تصميم السياسات الصحية عىل مستوى البلديات .يذهب الباحثان فؤاد كيامن وأندرو أودونوهيو إىل
خصوصا بعد التعديالت الدستورية األخرية ،أ ّثر سلب ًيا يف قدرة البلديات عىل الحركة
أن امليل إىل املركزية يف تركيا،
ً
باستقالل ،وبدء املبادرات الخاصة بهم حتى بني صفوف البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم ،لكن يف
الوقت نفسه ،مثّلت األزمة فرص ًة لجزء من املعارضة السياسية للظهور بصفتها ً
خصوصا أن بعض
بديل سياس ًيا،
ً
البلديات التابعة للمعارضة كان جز ًءا من الخط األول يف مواجهه األزمة ،ونجحت بلديات  -مثل أنقرة عىل سبيل
املثال  -يف الحصول عىل تأييد شعبي يف تحركها يف مواجهة كورونا ،متثل يف القدرة عىل جمع  28مليون لرية تركية
ملواجهه األزمة( .((5مل تقترص مثل هذه اإلجراءات عىل املعارضة فحسب ،بل شملت أيضً ا بلديات تابعة للحزب
"50 "Tahrir Dialogue No. 90.
 51عاطف بدر" ،نقيب األطباء يتقدم باقرتاح ملجلس الوزراء بتطبيق حظر كيل" :رأى شخيص" ،املرصي اليوم ،2020/5/10 ،شوهد يف  ،2021/8/6يف:
https://bit.ly/3kaLc2i
"52 E. Fuat Keyman & Andrew O Donohue, "The Five Challenges to Erdoğan's Executive Presidential Rule after the Coronavirus,
The German Marshall Fund of the United States, 9/9/2020, accessed on 6/8/2021, at: https://bit.ly/2VkLER9
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الحاكم .لكن عمو ًما ،تعطي قدرة البلديات عىل جمع األموال داللة أخرى عىل أنها قادرة ليس عىل تبني سياسات
تنظيمية فحسب ،بل عىل سياسات توزيع وإعادة توزيع أيضً ا.
يف حني كانت فرص مشاركة الجامعات واألحزاب السياسية يف تصميم سياسات مواجهة وباء كورونا ودعمها عىل
املستوى املحيل يف مرص ،ضعيفة .وكام ذكرنا ساب ًقا ،غابت االنتخابات عن املجالس املحلية يف مرص منذ عام ،2008
ما أ ّدى إىل غياب القنوات الرسمية التي ميكن من خاللها التواصل مع التيارات السياسية املختلفة والعمل عىل
وسيحل ً
ّ
بدل من ذلك شكل العالقات الشخصية وغري الرسمية بني
مشاركتها يف تصميم السياسات العامة ودعمها.
املؤسسات املحلية واألحزاب والشخصيات السياسية.
يتبي أنه عىل الرغم من أن النظام املركزي مييل إىل العمل بكفاءة أعىل عىل حساب
من خالل املقارنة السابقةّ ،
فرصا لبناء سياسات أكرث ً
متثيل من خالل طريقتني
التمثيل الواسع ملصالح املواطنني ورغباتهم ،فإن أزمة كورونا أتاحت ً
عىل األقل:
öاألوىل :مشاركة التكنوقراط والفنيني يف تصميم السياسات العامة؛ ما ساهم يف تقليل تسيس عملية تصميم
السياسات ملصلحة تب ّني سياسات أكرث علمية وكفاءة يف مواجهه األزمة .ميكننا القول إنه يف تركيا كان
للجانب الفني دور كبري يف التأثري يف الجانب السيايس .أما يف مرص ،فإن واقعتي وزيرة الصحة (فرض الحظر
يف آذار /مارس ،واإلغالق يف أثناء عيد الفطر) تعطيان ً
دليل عىل أنه ما زال للجانب السيايس األفضلية عىل
الجانب الفني يف تصميم السياسات.
öالثانية :من خالل مشاركة سياسيني من املعارضني يف تصميم السياسات العامة عىل مستوى املحليات .ففي
حني غابت هذه املشاركة من جانب املعارضة عىل املستوى الوطني الرتيك ،باعتبار أن وزير الصحة يع ّينه
ثم فإنه أقرب إىل متثيل خيارات الرئيس عىل مستوى السياسات بسبب طبيعة
رئيس الجمهورية ،ومن ّ
النظام الرئايس ،لكن عىل مستوى البلديات ،و ّفر وجود رؤساء بلديات من املعارضة يف ثالث أكرب مدن يف
تركيا (إسطنبول ،وأنقرة ،وأزمري) ،مساحة للسياسيني من املعارضة يف تصميم السياسات العامة ضمن اإلطار
األوسع الذي تم إقراره مركز ًيا ،لكن مبا يستجيب بصفة أفضل لحاجات املواطنني املحلية بحسب تقديرهم.
يف حني كانت هذه املساحة عىل املستوى املحيل محدود ًة يف مرص.

خامتة
أظهرت الدراسة أنه عىل الرغم من أن مرص وتركيا كانا قبل أزمة كورونا مييالن إىل املركزية يف تصميم السياسات
العامة ،فإن األزمة ،وبسبب طبيعتها الخاصة ،أتاحت يف بدايتها فرصة الستقاللية البريوقراطيني والتنفيذيني .وبهذا،
تتفق مع االستنتاج الذي وصل إليه جنار باكري يف دراسته التي أرشنا إليها ساب ًقا .لكن هذه الدراسة قدمت ،بخالف
البحث يف حالتني دراسيتني ،إضافةً مهمة تتمثل بأنها حاولت تقديم تفسري الستمرار هذه االستقاللية من عدمه ،ومن
خالل املقارنة بني مرص وتركيا ،أظهرت الدراسة أن استمرار فرصة حصول البريوقراطيني والتنفيذيني عىل استقالليتهم
مرتبط مبدى توافر "القدرة السياساتية" ،مبعنى القدرة عىل حشد املوارد الالزمة لتحقيق األهداف العامة وامتالك
الكفاءات والقدرات الالزمة لذلك .وأظهرت الدراسة أنه كان لدى تركيا ،بعامةٍ ،قدرات أفضل ،وظهر هذا بصفة أوضح
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يف القدرات التحليلية والسياسية؛ ما أعطى استمرارية للمساحة واألدوار التي حصلت عليها البريوقراطية ،عىل خالف
الحالة املرصية التي كانت فيها هذه القدرات السياساتية أقل .لذلك عملت مرص عىل التعامل مع هذه القدرات
بطريقة متنع انهيار املنظومة الصحية ،من خالل تبني اسرتاتيجية تعمل عىل الح ّد من دور الدولة يف تقديم الرعاية
الصحية للمصابني ،واالعتامد أكرث عىل املواطنني أنفسهم ومشاركة القطاعني الخاص واألهيل .وأ ّثرت هذه االسرتاتيجية
يف قدرة املواطنني عىل الوصول املتكافئ والعادل إىل خدمات الرعاية الصحية ،وكانت عىل حساب جودة الرعاية
الصحية التي يحصل عليها املواطن.
أظهرت دراسة الحالة الرتكية أيضً ا أنه كلام كانت الدولة أكرث مركزية ،وكانت لألزمة التي تواجهها طبيعة خاصة
وغري مسبوقة ،ولديها يف الوقت نفسه قدرات سياساتية أعىل يف تصميم السياسات ،فإن هذا يساهم يف تعزيز دور
الخرباء والبريوقراطيني يف تصميم السياسات .أي إن دور الخرباء والبريوقراطيني واستقالليتهم يزيدان عىل حساب
السياسيني .ومبعنى آخر ،أنه يف الوقت الذي قد يحاول السياسيون السيطرة عىل صنع السياسات العامة وتصميمها،
مبزيد من املركزية ،ويؤدي هذا ،يف ظروف األزمات ذات الطبيعة الخاصة وغري املسبوقة ،إىل اعتامدهم بشكل أكرب
عىل البريوقراطيني والفنيني ،ما يفقدهم جز ًءا من هذه السيطرة.
أخريًا ،أظهرت هذه الدراسة أن االستثامر يف القدرات السياساتية للدول ،قبل األزمات ،يساعدها يف التعامل معها عىل
نح ٍو أفضل خالل األزمة .فالقدرة السياساتية للدول ،ميكن أن تقدم لنا تفسريات مفيدة عن أسباب اختالف استجابات
الدول املتشابهة تجاه وباء كورونا ،عىل الرغم من أنه انترش يف الوقت نفسه ،تقري ًبا ،ويف ظروف متشابهة .إن أرادت
ً
مستقبل ،فإنها تحتاج إىل أن تستثمر أكرث يف بناء قدراتها السياساتية.
الدول التعامل عىل نح ٍو أفضل مع األزمات
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صـدر حديـثـًا
حياة املاجري

مأسسة التعليم يف تونس يف القرن التاسع عرش
صدر عن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" يف
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
كتاب مأسسة التعليم يف تونس يف القرن
التاسع عرش ،وتهتم فيه مؤلِّفته حياة املاجري
بدراسة هذه املأسسة يف بعديها التاريخي
واألنرثوبولوجي ،مربز ًة خصوصية هذه التجربة
مقارن ًة بغريها من التجارب .وتخوض غامر
جولة استقصائية لرصد مختلف التمثالت
األكادميية وغري األكادميية التي نسجت حول
مأسسة التعليم يف البالد التونسية واستعامالتها؛
إذ نحتت هذه التمثالت صور ثابتة ومس ّلمة
بعيدة كل البعد عن الواقع التاريخي .وركزت
املؤلِّفة يف كتابها عىل رصد التغريات الذهنية
لحة عىل رضورة إعادة النظر يف
والثقافية ُم ّ
تاريخ التعليم الذي يشكو عديد النقائص التي
تستحيل معالجتها معالج ًة سليمة ما مل نُسلط
عليه قراءة متفحصة.
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مقدمة
يف سائر البلدان التي مت ّر باالنتقال الدميقراطي ،تعرتض النخبة الحاكمة العديد من الضغوط التي تجعلها تراعي
عدة عوامل ذات أهداف متناقضة .ففي تونس ،تجد هذه النخبة نفسها منهمكة يف دفع عجلة اإلنتاج ،بوصفها
ً
مستعجل ،من خالل سياسات ماكرو  -اقتصادية ،ويف الوقت نفسه عليها أن تستجيب للمطالب ذات الطابع
هد ًفا
االجتامعي  -التوزيعي ،كام أن عليها أن تضع حزم ًة من اإلصالحات ذات الطابع العقالين التي ميكن أن يتفاعل
من خاللها بعض الرشكاء أو أصحاب املصالح ،يف أثناء االنتقال؛ ألهمية دورهم و َت ْوقهم إىل ضامن تحقيق أهدافهم
الربحية أو املصلحية .ولذلك ،فإنّ وضع السياسات العامة واإلصالحات الكربى ُيعترب تحد ًيا يف ح ّد ذاته ،وجب
الوقوف عنده واالرتقاء به ،باعتامد آليات التوافق ً
بديل من املناهج األخرى القامئة عىل التنفيذ املبارش لسلطة الدولة
واستحواذها عىل صالحياتها.
فاملراحل االنتقالية ،عىل ق ّلة عدد حاالت نجاحها ،تجمع بني البعد املؤسيس ،بوصفه محو ًرا أساس ًّيا لالنتقال
الدميقراطي ،والبعد االقتصادي ،بوصفه ً
رشطا أساس ًيا الستدامة الدميقراطية واإلرساع يف استكاملها((( .ونعني هنا
بالتحديات املؤسسية العنارص التي يجب تغيريها ،لدعم قدرة املؤسسة عىل قيادة اإلصالح ،سواء كان ذلك عىل
مستوى املنهجية املتبعة لقيادة اإلصالح ،والوسائل اللوجستية والتنظيمية املتوافرة إلدارة التغيري ،أو عىل مستوى
املوارد البرشية والكادر التقني املتوافر ،أو كذلك القوانني والسياسات املتبعة لتحفيز املؤسسة عىل تبني اإلصالح.
ولنئ كان مبدأ التوافق يف االختيارات االقتصادية واالجتامعية يبدو بطيئًا يف إنجازاته ،فإنّه يف املقابل مينح ثقة بتقدم
أهم أصحاب املصالح .يف الوقت
املشاريع وإمكانية تجاوز التعرثات باعتبار العمل املاقبيل ،ذي الصبغة التنسيقية بني ّ
استئناسا بوجهات النظر
نفسه ،يجب ّأل تخلو هذه التصورات من الصبغة الهندسية التي مت ّيز صياغة اإلصالحات
ً

الحديثة يف علم االقتصاد ومناهجه التطبيقية ،عالو ًة عىل أفضل املامرسات العاملية يف االعتامد التدريجي لإلصالحات،
مع األخذ يف الحسبان واقع االقتصاد التونيس ،وإمكاناته ،وتحدياته الخصوصية وأهم الفاعلني فيه.
ً
انتقال دميقراط ًيا فري ًدا يف العامل العريب من
تهدف هذه الدراسة إىل عرض تجربة اإلصالح يف تونس ،بوصفها تشهد

وجهة نظر صانع القرار ،مستضيئ ًة بخربة الدكتور توفيق الراجحي الذي كان أول وزير لإلصالحات الكربى أكرث من
أربع سنوات يف الفرتة  .2019-2015كام سنعرض نظام اإلصالح الذي اعتمدته الحكومة التونسية والعمليات املنفذة
للتحقق من صحته وتقييمه ومتابعته ،كام صممته الحكومتان املنتخبتان يف الفرتة  (((2019-2014مبساعدة برنامج
 1ينظر:
Oleh Havrylyshyn & Saleh M. Nsouli (eds.), A Decade of Transition: Achievements and Challenges (Washington: International Monetary
Fund, 2001).
ُع ّينت الحكومة األوىل برئاسة الحبيب الصيد ( ،)2016-2015والحكومة الثانية برئاسة يوسف الشاهد (.)2020-2016
2
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صندوق النقد الدويل .غري أننا لن نتناول هنا مشكالت التنفيذ العميل واإلداري التي تختلف اختال ًفا جوهر ًيا عن
مشكالت تصميم اإلصالح وصياغته .وسيقترص نطاق هذا التحليل عىل "اإلصالحات الرئيسة" أو تلك التي أثرت عىل
نحو هيكيل ومستدام يف القطاعات االقتصادية الرئيسة((( ،وساعدت يف تحقيق األهداف الرئيسة للمرحلة االنتقالية،
وخضعت لقوانني التصويت واإلقرار من الربملان.
ولوضع جدول أعامل ف ّعال لإلصالح ،أع ّدت الحكومة التونسية عملية تقييم ومتابعة وطنية ،مبشاركة مختلف
الجهات املعنية من السلطة الترشيعية والتنفيذية واملجتمع املدين .ونظ ًرا إىل السياق السيايس الجديد يف تونس،
ولعنة تشظي السلطة ،تربز الحاجة إىل بناء اسرتاتيجية إصالح توافقية لتعزيز كفاءة املؤسسات السياسية ودور
الحكومة القيادي يف تحسني تنسيق دورة اإلصالح وتسلسلها ومتابعتها من خالل تفعيل نظام التقييم الوطني.
ومنذ  ،2011مثَّل الدعم السيايس عائ ًقا كب ًريا أمام تأييد اإلصالحات وإضفاء الرشعية عىل معظم مشاريع القوانني
يف الربملان .وقد مثّل شهر ترشين األول /أكتوبر  2013بداية عملية التوافق السيايس ،بهدف تجاوز األزمة السياسية
الحادة وتعارض األهداف بني مختلف الفرقاء السياسيني((( .ويهدف التوافق أيضً ا إىل التخفيف من موجات املظاهرات
التي تجتاح البالد بأرسها ،والتي ترفع مطالب اقتصادية واجتامعية قوية.
أ ّثرت املناقشات السياسية املضنية ،يف أثناء الفرتة االنتقالية ،يف النقاش االقتصادي العام ،ومل تساعد يف بناء الزخم الالزم
إلعطاء اإلصالحات االقتصادية األولوية .فقد شهدت الفرتة االنتقالية انخفاضً ا يف معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل،
نتيجة صدمات سياسية ومؤسسية واجتامعية؛ ما أدى إىل زيادة اإلنفاق املايل وتدهور أرصدة املالية العامة((( .وأصبح
من الواضح أن هذا املسار االقتصادي غري املستدام يتطلب اسرتاتيجية إلعادة النظر يف هيكل اإلنفاق العام بطريقة
أكرث كفاءة ،وإحداث زيادة كبرية يف اإلنتاج يف القطاعات االسرتاتيجية ذات القيمة املضافة العالية.
ويف هذا الصدد ،يبدو إنجاز اإلصالحات االقتصادية مهمة معقدة ،ولكنها خطوة أساسية لتخطي االنتقال الصعب
يف تونس .يتضمن املحور األول من الدراسة استعراضً ا لألدبيات .ويستعرض املحور الثاين تحديات عملية اإلصالح
وأولوياتها .ويعرض املحور الثالث نظام املراجعة والتقييم الوطني الذي اعتمدته الحكومة التونسية.
ست ركائز مختلفة لإلصالح ،وهي بناء
 3حددت الحكومة قامئة اإلصالحات الرئيسة .ويف الفرتة  ،2019-2015نفذت الحكومة التونسية  53مرشوع إصالح يف إطار ِّ
القدرات وإنشاء هيئات دستورية ،وإصالحات اقتصادية ومؤسسية ،وإصالحات مالية ومرصفية ،وإصالحات املالية العامة ،وإصالحات اجتامعية ،وإصالحات شاملة.
4
Elizabeth Murray & Susan Stigant, "Building a Common Vision of the State: The Role of National Dialogues," in: Chester
Crocker & Pamela Aall, The Fabric of Peace in Africa: Looking beyond the State (Ontario: Centre for International Governance
Innovation, 2017), pp. 289-299.
بلغ متوسط العجز املايل  5يف املئة من إجاميل الناتج املحيل خالل السنوات املاضية ،وزاد الدين الخارجي من  57نقطة مئوية من إجاميل الناتج املحيل
5
إىل  85.5يف املئة من إجاميل الناتج املحيل يف الفرتة .2019-2013
International Monetary Fund, Tunisia: 2021 Article Iv Consultation, IMF Country Report, no. 21/44, 2021, p. 39, accessed on 5/9/2021,
at: https://bit.ly/3kQuwfc
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 ملحة عامة عن األدبيات:أول
ً
 ورسعة،(((مثة جدل مستمر بني االقتصاديني بشأن أفضل اسرتاتيجية إلصالح سياسات تحقيق استقرار االقتصاد الكيل
.((( والنزاعات عىل السلطة السياسية،((( وتسلسل اإلصالحات وتوقيتها،(((وترية اإلصالح
 وتسلط الضوء عىل تحديات الحكامة والتحديات املؤسسية التي،تركز هذه الدراسة عىل مناهج اإلصالح االقتصادي
، فمناهج االقتصاد السيايس عىل وجه التحديد تُع ّد األش ّد تكي ًفا مع سياق بناء توافق سيايس يف اآلراء.يواجهها اإلصالح
، كام يتميز هذا املنهج مبرونته ومقاربته اإليجابية. مثل ما هو الحال يف تونس،يف أثناء الفرتة االنتقالية لإلصالح
 ويساعد عىل فهم أثر عدم االستقرار.مقارن ًة باملنهج املعياري املنبثق من األطر الفنية والنمذجة االقتصادية املعيارية
 ويسمح لنا. ودفع مختلف الجهات الفاعلة إىل البحث عن مصالحها الخاصة،السيايس يف تونس يف مسار اإلصالح
 وكيف أ ّدى ضعف القيادة السياسية إىل امتالك،هذا املنهج بفهم تأثريات لعبة السلطة يف التصويت عىل اإلصالحات
.مجموعات املصالح والتنظيامت االجتامعية مزي ًدا من السلطة والنفوذ
 بتسليط، يتوقف نجاح اإلصالح عىل قدرة الجهات املعنية عىل االنخراط يف مسار اإلصالح ودعمه،ووف ًقا لهذا اإلطار
 وقد شددت كتابات عديدة عىل رضورة مراعاة عوامل االقتصاد.((1( وليس عىل أفضلها،الضوء عىل أكرث الحلول واقعية
.((1( مثل حاالت الهشاشة والنزاع أو الثورات أو حتى التطورات السياسية، ال سيام أثناء التغيريات الهيكلية،السيايس
 عند تحليل الحكومات الدميقراطية الجديدة لالقتصاد، ينبغي أخذ متغريين مهمني يف الحسبان،ووف ًقا لألدبيات
 ستفقد، يتناول املتغري األول مدى ترضر االقتصاد من األزمة االقتصادية؛ ألنه عندما يحدث ذلك.السيايس لإلصالح
ملحة من الجامعات
ّ  وتواجه مطالب،الحكومات دعم الجامعات املتعاطفة مع النظام االستبدادي السابق من جهة
6
Federico Sturzenegger & Mariano Tommasi (eds.), The Political Economy of Reform (Cambridge: The MIT Press, 1998), p. 3.
7
Peter Murrell, "What is Shock Therapy? What did it do in Poland and Russia?" Post-Soviet Affairs, vol. 9, no. 2 (1993), pp. 111-140;
Gerard Roland, "The Role of Political Constraints in Transition Strategies," Economics of Transition, vol. 2, no. 1 (March 1994), pp. 27-41;
Leszek Balcerowicz & Alan Gelb, "Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective," The World Bank
Economic Review, vol. 8, no. 1 (December 1994), pp. 21-44.
: ينظر8
Alberto Alesina, Silvia Ardagna & Francesco Trebbi, "Who Adjusts and When? On the Political Economy of Reforms," IMF Staff Papers,
vol. 53, no. 1 (2006), pp. 1-29.
: ينظر،والستعراض األدبيات التجريبية
Ignacy Sachs, L'écodéveloppement: Stratégies de transition vers le XXIe siècle (Massachusetts: Syros, 1993); Peter Murrell, "How Far has
the Transition Progressed?" Journal of Economic Perspectives, vol. 10, no. 2 (Spring 1996), pp. 25-44; Kazimierz Z. Poznanski, Poland's
Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth, 1970-1994 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Jeffrey
D. Sachs & Katharina Pistor, The Rule of Law and Economic Reform in Russia (Boulder: Westview Press, 1998).
: ينظر، تحديدًا،وبشأن الخصخصة
Hilary Appel, "Voucher Privatisation in Russia: Structural Consequences and Mass Response in the Second Period of Reform," EuropeAsia Studies, vol. 49, no. 8 (December 1997), pp. 1443-1449.
: ينظر9
Daron Acemoglu, "Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment, and Politics," Journal of Comparative
Economics, vol. 31, no. 4 (2003), pp. 620-652; Dani Rodrik, "Understanding Economic Policy Reform," Journal of Economic Literature,
vol. 34, no. 1 (March 1996), pp. 9-41.
10 Verena Fritz, Marijn Verhoeven & Ambra Avenia, Political Economy of Public Financial Management Reforms: Experiences and
Implications for Dialogue and Operational Engagement. World Bank (15/11/2017), accessed on 15/9/2021, at: https://bit.ly/3hzHpJS
11 Acemoglu, "Why Not a Political Coase Theorem?"
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الثورية من جهة أخرى( .((1ويتعلق املتغري الثاين باستقطاب األحزاب السياسية وترشذمها؛ ما يزيد من النزاعات
السياسية ويشجع اإلدارات التنفيذية عىل تجاوز املؤسسات الترشيعية(.((1
أكد تقرير التنمية يف  2017أهمية توزيع السلطة بني املتدخلني يف السياسات ،وتأثريه يف إصالح السياسات وتغيريها .إنّ إرشاك
املزيد من الجهات الفاعلة التي تتمتع مبستوى عالٍ من الرشعية والتعاون من شأنه أن يزيد من املشاركة (التنافسية) ،ومينح
ولكن تضارب املصالح بني املجموعات االجتامعية  -السياسية املنظمة يفرس
الجهات الفاعلة حاف ًزا أكرب لالمتثال لالتفاقاتّ .
رفض بعض املجموعات لإلصالحات واالستفادة من الوضع الراهن( .((1ومن املرجح أن تحدث اإلصالحات ،عندما تتجاوز تكلفة
خاصة أثناء األزمات االقتصادية
املساومة السياسية بني جامعات النخبة املتنافسة وتأخري اإلصالحات تكلفة تنفيذ اإلصالحاتّ ،
أو عندما تكتسب الحكومة قوة سياسية كافية للتغلب عىل املعارضة( ،((1أو حتى عندما تقبل النخبة التخيل عن بعض املزايا
مقابل املزيد من االنتفاع من السلع العامة( .((1ويف املقابل ،عندما ترفض النخبة التغيريات وترفض أي تخفيض يف امتيازاتها ،فمن
املرجح أن تكون الثورة وسيلتها الوحيدة للتخيل عن سلطتها التفاوضية واملوافقة عىل إعادة توزيع السلطة(.((1
ّ
ساهمت مجموعة من األدبيات الحديثة املتعلقة بإصالح اإلدارة العامة يف هذا النقاش بقولها إن اإلصالحات تكون أنجح
يف دميقراطيات األغلبية  Majoritarian Democracyمنها يف الدميقراطيات التوافقية .Consensus Democracy
ومع ذلك ،ال تعري األدبيات سوى قليلٍ من االهتامم لدور صناع السياسات والقادة السياسيني يف تنفيذ اإلصالح(.((1
ويظهر هذا الفرع من األدبيات أن املؤسسات التوافقية ،مقارن ًة مبؤسسات األغلبية ،متنح رصي ًدا سياس ًيا يف أيدي
منفذي السياسة؛ ألن أسلوب اإلدارة التوافقي املنبثق من هذه املؤسسات قد يحقق إصالحات ناجحة(.((1
موسعة ،ومديرين تنفيذيني ضعفاء ،يرتبط سلب ًيا بتقدم
لقد أكدت أدلة تجريبية عديدة أن وجود حكومة ائتالفية ّ
(((2
اإلصالح( ((2بينام أظهرت أدلة أخرى أيضً ا أن وجود تحالف أوسع يرتبط إيجاب ًيا بتقدم اإلصالح  .والسبب يف ذلك
12 Appel.
13 Ibid.
14 Stuti Khemani, "Political Economy of Reform," Policy Research Working Paper. no. 8224. World Bank, Washington, DC.
15/11/2017. at: https://bit.ly/3tVlDoZ
15 Alesina, Ardagna & Trebbi.
16 Alessandro Lizzeri, & Nicola Persico, "Why did the Elites Extend the Suffrage? Democracy and the Scope of Government, with an
Application to Britain's 'Age of Reform'," The Quarterly Journal of Economics, vol. 119, no. 2 (May 2004), pp. 707-765; Douglass North et
al. (eds.), "Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development," Policy Research Working
Paper no. 4359, World Bank (September 2007), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/2VNEcih; Daron Acemoglu & James Robinson,
"Democratization or Repression?"European Economic Review, vol. 44, no. 4-6 (2000), pp. 683-693.
17 Alesina, Ardagna & Trebbi.
18 Tom Christensen & Per Lægreid (eds.), New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice (Aldershot, UK:
Ashgate, 2002).
19 Kutsal Yesilkagit & Jouke de Vries, "Reform Styles of Political and Administrative Elites in Majoritarian and Consensus Democracies:
;Public Management Reforms in New Zealand and the Netherlands," Public Administration, vol. 82, no. 4 (December 2004), pp. 951-974
Mark A. Bovens et al. (eds.), Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis (Cheltenham: Edward Elgar, 2002).
20 Vittorio Grilli et al. (eds.), "Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries," Economic
"policy, vol. 6, no. 13 (October 1991), pp. 341-392; Alberto Alesina et al., (eds.), "Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries,
Economic policy, vol. 10, no. 21 (October 1995), pp. 205-248.
21 Joel S. Hellman, "Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions," World politics, vol. 50, no.
2 (January 1998), pp. 203-234; European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 1999: Ten years of transition:
Economic Transition in Central and Eastern Europe, the Baltic States and the CIS (London: 1999).
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أن النتائج السلبية تظهر ،عندما مييل تحالف أوسع إىل ّ
شل عملية وضع السياسات بسبب "حروب االستنزاف"(.((2
أما النتائج اإليجابية فتظهر ،عندما يكون من املفيد بناء توافق يف اآلراء تتوصل إليه تحالفات أوسع ،ويراقب ذلك
مديرون تنفيذيون عن كثب.
إن فاعلية تنفيذ اإلصالحات تتوقف يف املقام األول عىل مدى خضوع اإلصالحات لتوافق اآلراء ،ومدى توافر القدرات
املؤسسية لتنفيذ برامج مختلفة .يف تونس ،هناك تحديات عدة ،سواء عىل املستويات الفنية أو املؤسسية أو السياسية،
أدت إىل تباطؤ عملية اإلصالح ،بد ًءا من تصميمها إىل تنفيذها ،وأثرت سلب ًيا يف استقرار االنتقال الدميقراطي عمو ًما.

ثان ًيا :عملية اإلصالح :التحديات واألولويات
عملية بناء مرشوع اإلصالح

من املهم أن نفهم "دورة مرشوع اإلصالح" نفسها ،قبل مناقشة تنفيذ عملية اإلصالح ،وذلك لتحديد العقبات يف كل
مرحلة ،بد ًءا من تصميم اإلصالح إىل تنفيذه .يف تونس ،تتضمن دورة اإلصالح ثالث مراحل :مرحلة وزارية تشارك
فيها الحكومة ،ومرحلة ترشيعية ثانية عرب مجلس نواب الشعب ،ومرحلة ثالثة عندما يحال االقرتاح إىل الحكومة مرة
أخرى .قليلة هي تلك اإلصالحات التي ال متر عرب املرحلة الترشيعية وهي ،عمو ًما ،اإلصالحات التي توضع مبقتىض أمر
حكومي أو منشور وال تحتاج إىل قانون عىل غرار إصالح منظومة الصفقات العمومية الذي انطلق يف  ،2013وصدر
األمر املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية يف آذار /مارس  ،2014مع التذكري أنّه تم يف  2012تقييم منظومة الصفقات
العمومية باعتامد منهجية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Organisation for Economic Co-operation
 and Development-Development Assistance Committee, OCDE-DACبتمويل من البنك الدويل والبنك
األفريقي للتنمية ،التي انبثق منها خطة عمل إلصالح املنظومة( .((2وعملت عليها أيضً ا لجنة وطنية جمعت مختلف
األطراف املتدخلة يف املجال ،مبا يف ذلك املجتمع املدين خالل  ،2013وتوجت باألمر املنظم للصفقات يف آذار /مارس
 .((2(2014وبصفة عامة ،تلخص مختلف املراحل املؤدية إىل استكامل اإلصالح ،مبا يف ذلك العوائق القامئة املتجذرة يف
كل مرحلة ،وفق ما يظهر يف الشكل (.)1
املرحلة األوىل التي ميكن تعريفها باملرحلة الوزارية ،مصدر انطالق مرشوع اإلصالح الذي يبدأ من مرشوع أويل عىل
مستوى الوزارة املعنية باإلصالح ليعرض عىل مجلس الوزراء بعد ذلك لالعتامد والتصديق .لكن ،يف حقيقة األمر،
ترتبط رسعة التصديق عىل املرشوع يف آخر املطاف بجودته ومحتواه ،وكذلك مبدى انخراط األطراف االجتامعية
والجهات السياسية ُ
والكتل داخل مجلس نواب الشعب خالل املرحلة التالية من دورة اإلصالح .فعاد ًة ،تُعرض
يتم إرسال
ثم مجلس الوزراء مرة واحدة ،ثم ّ
املشاريع املح ّكمة يف محتوياتها وصياغتها عىل مجلس وزاري مض ّيقّ ،
22 Alberto Alesina & Allan Drazen, "Why Are Stabilizations Delayed?" The American Economic Review, vol. 81, no. 5 (December 1991),
pp. 1170-1188.
 23ضمت هذه اإلصالحات إحداث املجلس الوطني للطلب العمومي ،وتبسيط مسار إبرام الصفقات العمومية ،والرتفيع يف األسقف املالية املوجبة إلبرام
صفقة عمومية ،وإدخال إضافات تتعلق بالتنمية املستدامة والتوازن الجهوي.
 24ينظر:
République Tunisienne, Présidence Du Gouvernement, Commission Supérieure Des Marchés, Rapport final sur l'évaluation du système
national de passation des marchés publics en Tunisie, Appui technique et financier (2012), accessed on 5/9/2021, at: https://bit.ly/3zLzekA
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الشكل ()1
دورة مرشوع اإلصالح

املصدر :من إعداد الباحثني.

يقع إصدار أمر حكومي بعد ذلك .ولكن املشاريع،
النص إىل مجلس نواب الشعب إذا كان
َ
مرشوع قانون أو ُ
مرشوع ّ
التي مل يقع إعدادها جي ًّدا عىل مستوى سلطة اإلرشاف ،تُعرض أكرث من مرة أمام مجلس الوزراء لعدم جاهزيتها؛ ما
ينعكس سلب ًيا عىل وترية تقدم اإلصالحات يف مراحلها األوىل التي ّربا ال تصل أخبا ُرها إىل املواطن العادي.
بتفحص مرشوع اإلصالح ،عىل مستوى اللجنة الخاصة مبجلس نواب الشعب وبالطريقة
وتنطلق املرحلة الثانية ّ
نفسها ،واملشاريع الجاهزة التي تم إعدادها جي ًدا تربمج رسي ًعا لجلسة عامة للتصديق .وأخ ًريا ،تبدأ املرحلة الثالثة
بعودة القانون املعتمد إىل الحكومة من مجلس النواب ويصدر أمر التنفيذ.
إصالحا افرتاض ًيا ،وليس له أثر يف أرض الواقع .ويتضح أن
وما مل مي ّر اإلصالح عرب هذه الجلسات الثالث ،سيظل
ً
التعجيل مبرسوم اإلصالح يعني تقصري مدة مختلف املراحل ،ونقلها برسعة من صياغة نظرية للسياسة العامة إىل
تنفيذها الفعيل .ولكن هذه العملية تتضمن ،عمل ًيا ،تحديات عدة عىل مختلف املستويات ،نذكر منها ما ييل:
ضعف القدرات الفنية للوزارة املعنية

إن ضعف القدرات املؤسسية والقدرات الفنية الالزمة لتصميم مرشوع إصالح مناسب وشامل ميثّل عائ ًقا كب ًريا ،يبطئ
املرحلة األوىل من مرشوع اإلصالح .وتشمل نقاط ضعف تصميم املرشوع مناطق غري واضحة ،وثغرات وأسئلة ال
إجابة عنها ،مثل التأثري يف الجهات املعنية الرئيسة ،وقيمة اآلثار املالية ،وغياب تحليل التكاليف والفوائد ،وما إىل
ذلك .ويف مثل هذه الحاالت ،تُق َّدم املس ّودة مرات عدة إىل مجلس الوزراء مع املراسالت واألوراق املصاحبة جمي ًعا،
وقد تؤدي إىل خالف بني مختلف الوزارات املعنية أو انفصال جهات فاعلة مهمة أخرى .ويف هذا السياق ،يع ّد بناء
القدرات املؤسسية من الظروف الصعبة التي يجب تحسينها يف أثناء الفرتة االنتقالية.
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وفيام ييل العوامل التي تؤثر يف مكونات القدرة املؤسسية املرتبطة بقدرات الدولة :حجم املؤسسة املعنية باإلصالح،
ونوعية املؤسسة ،والقدرات اللوجستية للمؤسسة ،والقيادة يف إجراء عملية اإلصالح.
غياب توافق اآلراء عىل مستوى املجلس

قد يكون غياب التوافق السيايس السبب يف رفض اللجنة املسؤولة يف املجلس ملعظم القضايا ،رغم تصديق الحكومة
عليها .ومتثل هذه املرحلة الخطوة األهم؛ ألن أي فشل سيقود مرشوع قانون اإلصالح إىل جولة أخرى من موافقة
املجلس الوزاري .ويعكس ذلك ،إىل حد ما ،معوقات تتعلق بغياب التواصل داخل الحكومة ،ولكن األهم هو ضعف
تأييد نواب االئتالف الحكومي لإلصالح املقرتح .ويتضح أن التواصل والتشاور مع رشكاء سياسيني رضوريان ،للتغلب
عىل هذه العقبة يف ضوء منهج التوافق املفضل يف إدارة االنتقال الدميقراطي يف تونس.
عدم توافق جدول األعامل داخل املجلس مع جدول أعامل الحكومة

يف أثناء الفرتة االنتقالية يف تونس ،سيطر جدول األعامل السيايس والترشيعي عىل نشاط الربملان؛ ما جعل من العسري
أن يحظى جدول أعامل اإلصالح االقتصادي باالهتامم الكايف ،عىل الرغم من إلحاح التحديات االقتصادية .ونظ ًرا إىل
االضطرابات السياسية ،فشلت الحكومة يف إدراج برنامجها االقتصادي يف جدول األعامل السيايس املزدحم واإللزامي
للمجلس .وقد أثر ذلك ،عىل نحو بعيد ،يف تنفيذ اإلصالحات التي ُشع فيها منذ  .2012ويف الوقت نفسه ،ظ ّلت بعض
هذه اإلصالحات عالقة يف جدول أعامل املجلس( .((2وكان الحل لغياب هذا التنسيق بني الفرعني الترشيعي والتنفيذي
للحكومة هو ترجمة نتائج اتفاقية قرطاج( ((2إىل اسرتاتيجية توحد السلطتني التنفيذية والترشيعية لالئتالف حول
خطة عمل براغامتية وعملية.
التحدي اإلجرايئ وتأخر إصدار األوامر التنفيذية

يف معظم الحاالت ،تحال مشاريع القوانني إىل مجلس نواب الشعب غال ًبا من دون أوامر تنفيذ؛ أي قبل حصول الوزارات
عىل موافقة الهيئة الترشيعية لبدء العمل عىل أوامر التنفيذ .يستغرق هذا اإلجراء وق ًتا ً
طويل ،ويتسبب يف تأخري تنفيذ
اإلصالح ،ال سيام عندما يتطلب اإلصالح عد ًدا كب ًريا ج ًدا من أوامر التنفيذ .وللتخفيف من هذه املشكلة اإلجرائية،
ُيقرتح إعداد مس ّودة أوامر التنفيذ مبارشة بعد موافقة مجلس الوزراء ،من دون انتظار التصديق الترشيعي .إضافة
إىل ذلك ،ينبغي تحديد عدد أوامر التنفيذ املرفقة ،كام يجب زيادة قدرة وحدات الترشيع اإلداري داخل الوزارات.
الدور القيادي للحكومة يف دعم اإلصالحات

يتطلب تنفيذ اإلصالحات تعبئة الحكومة لدعم مرشوع اإلصالح ،ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة ،ومن بينها
الجهات الفاعلة يف التحالف السيايس .وهذا يتطلبً :
أول ،قيادة سياسية قوية متفهمة عىل نحو جيد ألهداف
 25نذكر عىل سبيل املثال مرشوع قانون جودة املعلومات االئتامنية ،ومرشوع إصالح منظومة الدعم ،وقانون إصالح املؤسسات العمومية ،ومرشوع املجلة
الرقمية الجديدة.
ُ
صِ
 26يف تونس ،يغَ االتفاق السيايس لعام  2015من خالل "وثيقة قرطاج" و"حكومة الوحدة الوطنية".
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اإلصالح؛ ثان ًيا ،حوا ًرا مجتمع ًيا مع مختلف الرشكاء؛ ثال ًثا ،وضع نظام تقييم وعملية متابعة لتسوية أي تناقضات تنشأ
عن تنفيذ اإلصالح.
ً
أول ،فيام يتعلق بالدور القيادي للحكومة ،يتطلب ذلك مستوى عال ًيا من التنسيق بني مختلف الوزارات ومكتب
رئيس الحكومة؛ ألن اإلصالحات يف معظم األحيان غري متزامنة (توقيت الرشوع يف بعض اإلصالحات يختلف من
إصالح إىل آخر) ،وقد تتداخل وتغطي قطاعات عدة .وتزداد الحاجة إىل التنسيق عىل نح ٍو خاص عندما يركز
موضوع اإلصالح عىل خطط الحامية االجتامعية ،مبا فيها إصالح صناديق الضامن االجتامعي ،وتعبئة املوارد لتمويل
االقتصاد ،واإلصالحات املتعلقة باملوازنة واملوارد البرشية ،وإصالح القطاع املايل .فعىل سبيل املثالُ ،ت ِّوج اإلصالح
الرضيبي املتقدم ،الذي ُشع يف مناقشته يف  ،2008ويف  2013بالتمييز بني قضايا الحكامة من جهة ،واإلصالح
االقتصادي الهيكيل من جهة أخرى ،ومن َث َّم اع ُتمد يف  ،2015بعد سباق طويل من جهود التنسيق بني مختلف
الوزارات والسلطات املعنية.
ثان ًيا ،من املهم تحفيز الحوار االجتامعي عرب مشاورات مكثفة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة .واعتامد منهج
تدريجي يتمتع مبيزة غرس الثقة بني األطراف ويساعد عىل إدراج تعديالت أثناء الحوار ،ويحد من الشكوك بشأن
املخاطر الناشئة عن العملية التشاركية .فنجاح الحوار االجتامعي يتطلب إعداد أدوات وعمليات تقييم إلقناع
مختلف الرشكاء باستدامة اإلصالحات .وال ميكن القيام بذلك من دون دعم أو إنشاء مؤسسات دامئة مسؤولة عن
تصميم أساليب تقييم وتنفيذها ،وتبادل املعلومات املتعلقة باستدامة اإلصالح.
ثال ًثا ،عىل الرغم من أن النهج التشاريك ودور الحكومة القيادي ال يزاالن القوتني الدافعتني الحقيقيتني لنجاح
اإلصالحات ،فمن املتوقع أن تكون الحكومة أش ّد عرضة للنقد والتحفظات واملطالبات بالتعويض .ويبدو أن التعويض
رضوري للح ّد من دواعي القلق من اإلصالح وتقليل آثاره الجانبية املبارشة ،ولكن ال ينبغي أن ميس روح اإلصالحات
نفسها وطبيعتها .ولهذا السبب ،فإن وجود حيز مايل يزيد من فرص نجاح اإلصالحات بتخصيص تعويضات ملصلحة
الخارسين بعد اعتامد اإلصالحات.
تنسيق اإلصالحات

يتطلب عدد كبري من اإلصالحات املقرتحة التشاور والتنسيق بني مختلف الجهات املعنية يف االقتصاد التونيس ،وتحدي ًدا
بني مكتب رئيس الحكومة ومختلف الوزارات والجهات املعنية يف السوق ،والرشكاء االجتامعيني والجهات املانحة.
وتساعد وحدة متابعة اإلصالحات التي أنشئت يف مكتب رئيس الحكومة إىل حد بعيد يف وضع إصالح شامل ويف
عمليات املتابعة .وإلنجاح مهمة اإلصالح ،يوىص بوضع مخطط تفصييل ،مع "مؤرشات رئيسة" قابلة للقياس ميكن
تقييمها ومراجعتها ،وتتميز بالقدرة عىل تسهيل تحديد أولويات اإلصالح .إضافة إىل ذلك ،ال ب ّد من إنشاء فريق
عمل رفيع املستوى لقيادة اإلصالحات ،وتوسيع مهمة وحدة املتابعة لتغطية مهامت التنسيق ،بوصفها خطوة رئيسة
لترسيع عملية اإلصالح .فبعض اإلصالحات نحو إصالح القطاع املايل يتطلب تنسي ًقا متعدد القطاعات نظ ًرا إىل أهميته
االسرتاتيجية وتعدد املبادرات والجهات الفاعلة املعنية .وتشمل القطاعات التي يجب منحها األولوية يف التنسيق
أهم القطاعات من حيث حجمها ،ومساهمتها يف موارد الدولة ،وتأثريها يف التوظيف وخلق فرص العمل ،مثل قطاع
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السياحة وقطاع العقارات ،وما إىل ذلك .كام يجب األخذ يف الحسبان وجود الرشكات العمومية االسرتاتيجية العاملة
والدور الذي تؤديه يف القطاع ،مثل رشكة فسفاط قفصة والرشكة التونسية للكيامويات وغريها.
ترتيب أولويات اإلصالح

يثري تنفيذ اإلصالحات أسئلة تتعلق باملنهجيات املعتمدة لتحديد أولوياتها ،ال سيام ترتيبها وتقييمها .فمهام كانت
االسرتاتيجية التي تعتمدها الحكومة ،فمن األهمية القصوى إجراء استعراض منتظم للتقدم املحرز يف تنفيذ اإلصالح
استنا ًدا إىل إطار عمل واضح ومؤرشات موضوعية .ويف هذا الصدد ،مثة أسئلة كثرية تحتاج إىل إجابة ،مثل :ما طرائق
التقييم التي ينبغي وضعها؟ وما املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم فاعلية حكامة اإلصالحات (التقدم والتحسن
املنجز ،ومصادر التعطيل وما إىل ذلك)؟ وعالوة عىل ذلك ،ما املوازنة التي يجب تخصيصها للفرتات املقبلة؟ وما نوع
املوارد التي يجب تعبئتها لتمويل مختلف الخطوات ،سواء عىل املستوى الداخيل أو الخارجي؟
ُيع ّد ترتيب أولويات اإلصالحات أم ًرا رضور ًيا لتحقيق الكفاءة؛ نظ ًرا إىل ضخامة عدد اإلصالحات وتنوعها ،ومحدودية
املوارد يف ظروف االنتقال السيايس .كام يتطلب التداخل بني اإلصالحات ترتيب الخطوات يف إطار متكامل؛ تفاد ًيا
لتداخل اإلجراءات وإهدار املوارد الالزمة إلصالحات مامثلة .فعىل سبيل املثال ،تتطلب إعادة صياغة قانون االستثامر
تفك ًريا مسب ًقا والتزا ًما مصاح ًبا لإلصالح الرضيبي .ولذلك ،إذا كان إصالح قانون االستثامر أولوية ،فإن اإلصالح الرضيبي
هو أيضً ا أولوية ،نظ ًرا إىل أهمية الحوافز املالية لالستثامر.
عالوة عىل ذلك ،تظل اإلصالحات ذات الطابع املؤسيس والتنظيمي واملنظم أولوية نظ ًرا إىل طبيعتها .وميثل دور
عنرصا أساس ًيا يف اعتامد السياسات السليمة وتنفيذها وترجمتها إىل نتائج إيجابية عىل
املؤسسات (والبيئة التنظيمية) ً
أرض الواقع .ويف غياب مثل هذه اإلصالحات ،حتى السياسات السليمة ،ال ميكن أن تحظى بفرصة تحقيق األهداف
املرجوة عىل املدى القصري أو املتوسطأو الطويل.
وأخ ًرياُ ،يعد التسلسل الزمني لإلصالحات أم ًرا ً
مهم ،وينبغي بوجه خاص تحديد أولويات اإلصالح وف ًقا للجدول الزمني
لنتائجها املتوقعة .وتجدر اإلشارة إىل أنه ،يف سياق االنتقال ،يكون لإلصالح ذي األثر القصري األجل أفضلية عىل اإلصالح
ذي األثر املتوسطوالطويل األجل .ومن املهم أيضً ا مراعاة ديناميات التكلفة والفوائد االجتامعية ألي مرشوع إصالح،
مبا يف ذلك القدرة عىل تحقيق أهداف اإلصالح عىل املستوى الجزيئ ،وكذلك عىل املستوى الكيل .وبنا ًء عليه ،ميثّل
االتساق الزمني لإلصالحات ورضورة تسلسلها رشطني أساسيني لتحقيق صدقية اإلصالح بكفاءة عالية.
السلطة والفساد

ُيع ّد فهم ديناميات السلطة بني مجموعات املصالح ،ال سيام تلك التي تتمتع بسلطة النقض ،أم ًرا رضور ًيا يف وضع جدول أعامل
اإلصالح .فهذه املجموعات تستغل االنتقال بوصفه فرص ًة للبحث عن مصلحتها الذاتية وتوسيع نطاق نفوذها لالستفادة من
اإلصالحات .ويف حالة تونس ،شاركت بعض هذه املجموعات من خالل النفوذ النقايب ،مثل املحامني واألطباء واملديرين وغريهم،
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يف تعطيل اإلصالح الجبايئ .يف حني كانت مجموعات أخرى جز ًءا من القطاع الخاص ،تبحث بقوة عن نشاطات ريعية( .((2وأخ ًريا،
كانت بعض هذه املجموعات تعمل يف القطاع غري الرسمي ومتارس نشاطات فاسدة وتسعى وراء السلطة لتغطية أعاملها(.((2
يف عام  ،2014اقرتحت الحكومة عف ًوا( ((2عا ًما عن مسؤويل النظام القديم ورجال األعامل املدانني بالفساد والجرائم
املالية ،وقد القى هذا العفو اعرتاضً ا كب ًريا من املجتمع املدين( .((3وبعد اتفاق قرطاج يف عام  ،2016شنت الحكومة
حر ًبا عىل الفساد ،بهدف تحسني بيئة األعامل ،وتفكيك الروابط بني دوائر الفساد وهشاشة االستقرار االجتامعي
التي تسببت فيها الجامعات الفاسدة واإلرهاب .وقد كشفت االنتقادات املوجهة إىل هذه املعركة عن انتقائية يف
اختيار املشتبه بهم ومحاولة للتخلص من الخصوم السياسيني .ويف هذا السياق ،سيكون من الصعب الحث عىل مسار
اإلصالح وتعزيز بيئة من الثقة بني أصحاب املصلحة.

ثالثًا :أنظمة املراجعة والتقييم الوطنية
صناع القرار باألدوات
تقييم السياسات العامة ومراجعتها املنهجية ركائ َز اإلدارة الحديثة للشؤون العامة ،ويز ّود َ
ميثِّل ُ
الفعالة لتحليل املشكالت وصياغة الحلول األشد فاعلية .وقد عزز الدستور التونيس الجديد هذا املبدأ يف الفصل ،15
الذي ينص عىل أن" :اإلدارة العمومية يف خدمة املواطن والصالح العام ،تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد واملساواة
واستمرارية املرفق العام ،ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة"(.((3
كام يعزز نظام املراجعة والتقييم الوطني النهج القائم عىل األدلة إلدارة الشؤون العامة ،ويعزز املساءلة ،واإلرشاف
عىل املشاريع العامة ،ومي ِّكن صناع القرار من الوقوف عىل مستوى كفاءة السياسات وتخصيص املوارد .ويجب
التشديد عىل عدم وجود تعريف واحد لنظام التقييم ،ولكن ميكن تعريفه عمو ًما بأنه املنهج النظمي الذي يتجاوز
مجرد إنتاج املعلومة املتعلقة باألداء ليأخذ يف االعتبار أهمية القدرة عىل توفري الحجة املتينة (عىل مستوى عرض
املعلومة) ،وكذلك قدرة األفراد واملؤسسات عىل استعامل هذه املعلومة (عىل مستوى طلب املعلومة) ويحدد مدى
صلة األهداف وتحقيقها ،وكفاءة التنمية ،والفاعلية ،وأثر واستدامة سياسة أو مرشوع ما(.((3
 .1نظام التقييم الوطني

يف تونس ،تتوىل لجنة عليا مراقبة السياسات العامة وتقييمها ،وهي ملحقة بديوان رئيس الحكومةُ ،أنشئت يف
آب /أغسطس  ،2015وطورت العملية التالية:
27 Eva Bellin, "The Politics of Profit in Tunisia: Utility of the Rentier Paradigm?" World Development, vol. 22, no. 3 (1994), pp. 427-436.
 28مجموعة األزمات الدولية ،االنتقال املعطل يف تونس :فساد مايل ونعرات جهوية ،تقرير الرشق األوسط رقم ( 177بروكسل 10 :أيار /مايو ،)2017
شوهد يف  ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3miJv47 :
" 29ما هو مرشوع قانون املصالحة؟" ،البوصلة ،2016/7/4 ،شوهد يف  ،2021/8/2يفhttps://bit.ly/3lnmYm8 :
" 30مرشوع قانون املصالحة انتكاسة لالنتقال الدميقراطي يف تونس" ،هيومان رايتس ووتش ،2016/7/14 ،شوهد يف  ،2021/8/15يف:
https://bit.ly/3fmmxEE
 31الجمهورية التونسية ،دستور تونس الصادر عام  ،2014الباب األول ،الفصل الخامس عرش ،تونس  ،2014ص  ،5شوهد يف  ،2021/9/9يف:
https://bit.ly/3zNULJB
32 Ministry of Foreign Affairs, "Evaluation Policy and Guidelines for Evaluations," (October 2009), p. 5, accessed on 10/8/2021,
at: https://bit.ly/38H8khT
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الشكل ()2
نظام التقييم واملتابعة

املصدر :اللجنة العليا ملراقبة وتقييم السياسات العامة ،وثيقة داخلية (غري منشورة).
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تنقسم العملية إىل مرحلتني رئيستني ،هام:
مرحلة التقييم

يتم تنسيق هذه املرحلة بني اللجنة العليا للتقييم والجهة اإلرشافية العامة املسؤولة عن تقييم موضوع السياسة.
ويجري اختيار موضوع عملية التقييم ،بالتنسيق مع الهيكل اإلرشايف ،أو بحسب أولويات جدول أعامل الحكومة،
نهج تشاريك ،عرب إنشاء لجنة وسيطة تضم
بينام ُيصدر رئيس الحكومة أم ًرا باملهمة .تتميز هذه املرحلة باعتامد ٍ
مختلف الجهات الفاعلة يف امليدان ،وممثيل املجتمع املدين ،ملراقبة عملية التقييم .ويقترص دور اللجنة العليا للتقييم
عىل مرافقة الجهة اإلرشافية العامة يف عملية التقييم ،بد ًءا من صياغة اإلطار املرجعي إىل اختيار الخرباء ،عىل أن تتم
العملية وف ًقا للمعايري الدولية والحكم الرشيد عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور .وإىل جانب ذلك ،تراقب اللجنة
وتضمن دعم النهج التشاريك ونرش تقرير التقييم مبا يف ذلك التوصيات القابلة للتطبيق .وتهدف عملية املراقبة هذه
وضع تصو ٍر لإلصالحات عىل أساس
إىل تنفيذ سياسات سليمة ،عرب تحسني دورات حياة املشاريع العامة ،وتسهيل ِ
األدلة العلمية والتقييم(.((3
متابعة القرارات املنبثقة من عملية التقييم

تع ّد هذه املرحلة الخطوة األش ّد فاعلية .وتهدف إىل تعزيز فاعلية عملية التقييم وجدواها بأكملها .وتوضح إىل
أي ح ٍّد ُيع ّد التقييم عملي ًة إلجراء تغيري حقيقي وتكييف السياسات للتغلب عىل أوجه القصور ومالءمتها مع
الواقع عىل األرض ،بنا ًء عىل التجارب املقارنة .وتع ّد هذه املرحلة عملية مستمرة ومنهجية لجمع املعلومات ،تجري
وف ًقا إلطار عمل واضح ومؤرشات محددة جي ًدا ،تز ّود صانعي السياسات ببيانات عن التقدم املحرز واألهداف
املحققة واألموال املخصصة.
وإضافة إىل جمع املعلومات عىل املستوى الكيل ،تركز اسرتاتيجية املتابعة أيضً ا عىل جمع املعلومات عىل املستوى
الجزيئ ،عرب نظام إدارة معلومات إلكرتونية متطور ُأنشئ منذ عام  .1990ويجري حال ًيا تعميم استغالل منظومة
متابعة املشاريع العمومية "إنجاز" وتقييمها؛ ما من شأنه أن يساعدنا عىل متابعة تنزيل السياسات العمومية إىل
برامج ومشاريع باعتامد نظام معلومايت جغرايف .((3(Système d'information géographique, SIG
إضافة إىل ذلكُ ،أنشئت إدارة مالية عامة جديدة ،من خالل التصويت عىل قانون جديد يف  13شباط /فرباير .2019
ويهدف هذا القانون الجديد إىل تضمني املزيد من املساءلة املالية العامة والشفافية وتسهيل متابعة اإلدارة املالية
العامة باالنتقال إىل نظام عميل ف ّعال؛ إلعداد املوازنات القامئة عىل األداء ،وتحسني وضع املوازنات متعددة السنوات،
وتبسيط الرقابة عىل املالية العامة يف املستوى املحيل(.((3
 33يف  20ترشين األول /أكتوبر  ،2017أصدرت الحكومة تصاريح للجنة العليا بإجراء مهمتها األوىل يف تقييم سياسات اإلدماج االجتامعي للشباب.
 34الجمهورية التونسية" ،املنظومة املعلوماتية الخاصة مبتابعة وتقييم وتنفيذ املشاريع العمومية" ،بوابة رئاسة الحكومية ،2014/4/24 ،شوهد يف
 ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3AM1V0K :
 35ينظر :الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،قانون أسايس عدد  15لسنة  2019مؤرخ يف  13فيفري  2019يتعلق بالقانون األسايس للميزانية" ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2019/2/19 ،15ص  ،484شوهد يف  ،2021/9/14يفhttps://bit.ly/3EjGlDK :
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 .2عملية التنسيق

ُيع ّد التنسيق أم ًرا أساس ًيا لترسيع االنتقال الدميقراطي ،وتحديد وترية اإلصالحات الهيكلية .ويتضمن تعزيز التواصل
بني مختلف مستويات صنع القرار يف مساره الهرمي العمودي العادي ،إضافة إىل التكامل األفقي ملختلف مراكز صنع
القرار ،لتحقيق األهداف نفسها التي حددها جدول أعامل الحكومة.
إضافة إىل آليات التنسيق اإلدارية القدمية (مكتب رئيس الحكومة ،وجلسات العمل الوزارية ،وغريها)ُ ،أنشئت
آلية جديدة للمساعدة يف تنسيق املساعدة اإلمنائية املالية الخارجية لتمويل اإلصالحات الرئيسة من خالل التعاون
الدويل( .((3وتع ّد هذه اآللية أداة اتصال بني الدولة التونسية والرشكاء املاليني الدوليني ،وتوفر لوحة عرض بيانات،
ً
متكامل يهدف إىل تحسني
تهدف إىل تسهيل عملية تعبئة املوارد .ولذلك متثِّل هذه املكونات جمي ًعا املذكورة نظا ًما
العمل الحكومي عىل مختلف املستويات ،بد ًءا بوضع االسرتاتيجية ومفهومها وتنفيذها ومتابعتها ،إىل تقييم
السياسات والربامج واملشاريع .وتجدر اإلشارة يف هذه املرحلة إىل الخطوات الرئيسة املستخدمة لتسهيل تنفيذ
نظام املتابعة والتقييم(:((3
öالرؤية :تُرجمت رؤية اإلصالح عرب مبادرة أطلقها رئيس الحكومة عام  2015إىل نظام وطني للمتابعة
وحددت األهداف والتوقعات عىل نح ٍو ج ّيد يف إطار هذه املبادرة ،إضافة إىل إنشاء منصب وزاري
والتقييمُ .
مسؤول عن اإلصالحات يف عام .2017
öتشخيص النظام :هي عملية يتم من خاللها تحديد مكامن الضعف والقوة عىل مستوى توفري املعلومة
وعىل مستوى استغاللها بهدف مأسسة املتابعة والتقييم عىل املدى البعيد ،وأجريت آخر عملية تشخيص
يف عام  .2016وقد حددت أوجه قصور عدة ،و ُوضعت خطة لتعزيز قدرات الهياكل املتعددة عرب تدريب
نحو ثالثني فري ًقا عىل مستوى اإلدارات املركزية واإلقليمية .و ُوضع أيضً ا برنامج وطني لتنمية القدرات خالل
الفرتة أيلول /سبتمرب  - 2016نيسان /أبريل  ،2017لتعزيز قدرات املوظفني العموميني .وق ّدمت املدرسة
الوطنية لإلدارة العامة يف كندا دورة تدريبية يف التقييم تدرب فيها  10قضاة من قسم املحاسبة و 10مراقبني
عا ّمني و 10موظفني آخرين من الهياكل اإلدارية .وأخ ًريا ،نُظمت عدة منتديات دولية لزيادة الوعي بتقييم
السياسة العامة.
نهجا
öوضع خطة عمل :نظ ًرا إىل أهمية بناء نظام موثوق يعكس الخصائص التونسية ،تب ّنت السلطات ً
تشارك ًيا ،باستخدام مدخالت مختلف الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك تجارب مقارنة مستمدة من بلدان
املنطقة .وتضمنت الخطة تعزيز نظام املعلومات عرب مراجعة منهجية ودورية ،ووضع سياسة متنع استخدام
املعلومات غري اآلمنةً ،
فضل عن إضفاء الطابع املؤسيس عىل هيكل دائم مسؤول عن تنفيذ خطة العمل .وقد
وضعت هذه الخطة يك تنفذ يف إطار خطة التنمية الوطنية  2020-2016وخطط التنمية املقبلة.
 36مروان املعرش ومارك بيرييني وألكساندر جريايس" ،بني الوعد والوعيد :إطار جديد للرشاكة مع تونس" ،مؤسسة كارنيغي ،2016/4/14 ،ص  ،24شوهد
يف  ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3yS6fvc :
 37الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،حول االنخراط يف املنظومة الوطنية ملتابعة وتقييم املشاريع والربامج العمومية" ،منشور عدد  ،2017 ،13شوهد
يف  ،2021/8/31يفhttps://bit.ly/3kDqt5U :

160

تاسايس قاروأو ريراقت
لا لاقتنالا ءانثأ يف سنوت ةلاح :ةيداصتقالا تاحالصإلا ةدايق يف ةيسسؤملا تايدحتلا

خامتة
عنرصا ً
مهم لترسيع اإلصالحات االقتصادية يف تونس ما بعد االنتقال .ومن أهم العوامل
مثّلت التحديات املؤسسية ً
املؤثرة يف ترسيع نسق اإلصالحات ضعف القدرات املؤسسية والفنية ،خاصة القدرات اللوجستية والقدرة عىل القيادة
يف إجراء اإلصالحات داخل املؤسسات العامة .ويف ظل غياب التوافق بني األطراف املتدخلة يف عملية اإلصالح ،وغياب
القدرة عىل فرض أجندة اإلصالحات يف مجلس النواب ،يصبح عامل االقتصاد السيايس ً
مهم لترسيع نسق اإلصالح.
يف الوقت نفسه ،تساهم قدرة الحكومة عىل القيادة والتعبئة لدعم مرشوع اإلصالح يف نجاح اإلصالحات ،وذلك من
خالل القدرة عىل التنسيق ،وتعزيز مبدأ الحوار والتشارك ،وتخصيص املوارد الالزمة للتعويض .وتحتاج اإلصالحات
أيضً ا إىل بناء منظومة تقييم ومتابعة تعمل ضمن مبادئ الحياد واملساواة ،وتعتمد الطرق العلمية الحديثة.
واجهت عملية اإلصالح يف تونس ،شأنها شأن تجارب بلدان أخرى ،مخاطر جسيمة تتعلق بالهشاشة االقتصادية
وصعوبة إقامة تنسيق بني الجهات الفاعلة جمي ًعا نتيجة األزمة السياسية .إضافة إىل ذلك ،تعاين املؤسسات العامة
ضعف القدرات اللوجستية والفنية؛ ما ساهم يف تعطيل عملية اإلصالح .وساهمت أيضً ا األزمة السياسية يف تأخري
اإلصالحات ،من خالل تعطيل التوافق ،وخفض مستوى التنسيق ،وتعطيل نسق العمل داخل املجلس نتيجة
التجاذبات السياسية.
إن إجراء إصالحات يف فرتة انتقالية يتطلب بالرضورة اتباع نهج متعدد األبعاد ،ملواجهة التحديات ،واكتساب حصانة
اقتصادية وسياسية ومؤسسية .وهذا أمر مهم يف فرتة انتقالية ،تتسم بعدم اليقني ،وتضارب األهداف بني مختلف
الجهات املعنية .واستنا ًدا إىل توافق اآلراء السيايس التونيس "االستثنايئ" الذي ت ّوج بـ "خطة قرطاج" وجائزة نوبل(،((3
اتبعت اسرتاتيجية اإلصالح املسار نفسه ،بفتح حوار مع مختلف األطراف ،وتعزيز عملية شفافة وتشاركية .وكانت
رئيسا يف بناء اسرتاتيجية اإلصالح:
اإلجراءات التالية ،عىل نح ٍو خاصً ،
عنرصا ً
öبناء القدرات املؤسسية ،ومنها تعزيز كفاءة نظام اإلدارة والتوزيع القطاعي ،وفق محاور اإلصالح املوضوعة
ضمن اسرتاتيجية اإلصالح.
öتعميق توافق اآلراء بني مختلف الجهات الفاعلة املشاركة يف عملية اإلصالح ،فيام يتعلق مببادئ الدستور
الجديد ،واستنا ًدا إىل نهج تشاريك يهدف إىل التغلب عىل النزاعات السياسية األساسية وتحقيق أهداف
االنتقال الدميقراطي.
öأهمية تعزيز الشفافية يف الخطاب الرسمي ،وتعريف املواطنني باإلصالحات تدريج ًيا أمر أسايس؛ ألنهم
أصبحوا أش ّد يقظة تجاه املشاركة يف الشؤون العامة ومراقبة النشاط الحكومي.

 38تُوجت أربع منظامت تونسية ،هي االتحاد العام التونيس للشغل ،واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،والهيئة الوطنية للمحامني
التونسيني ،والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ،بجائزة نوبل للسالم لسنة  ،2015تقدي ًرا للدور الذي أ ّدته يف إنجاح الحوار الوطني التونيس.
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مقدمة
خصوصا
تُع ّد دولة قطر من الدول السخ ّية يف تقديم املساعدات واملعونات يف مواجهة الكوارث واألزمات حول العامل،
ً
يف العقدين املاضيني ،حيث تضاعفت الجهود الخريية واإلنسانية املقدمة ،ال سيام يف مجال العمل اإلنساين واإلغاثة
الطارئة ،مع تزايد التجاوب والتفاعل الكبريين مع تلك التحديات واألزمات اإلنسانية ،مثل النزاعات والكوارث ،سواء
سخي وتجاوب كبري
يف العامل العريب أو خارجه .وال شك يف أن جهود املنظامت اإلنسانية القطرية حظيت بدعم ّ
من رشائح متعددة من املجتمع القطري يف ظل تنامي التحديات اإلنسانية واألزمات املتالحقة يف املنطقة العربية،
خصوصا يف السنوات التي تلت ما أطلق عليه "ثورات الربيع العريب" يف عدد من الدول العربية ،التي خلفت أزمات
ً
معقدة ،مثل أزمة النازحني والالجئنيً ،
فضل عن تزايد الحاجات اإلنسانية والتنموية واألمنية ،وإنهاء النزاعات عقب
الحروب وإعادة اإلعامر يف الوقت نفسه.
بلغ إجاميل ما قدمته املنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية القطرية ،يف املدة  2014-2010ما يعادل 5,765,532,451
ً
ريال قطر ًّيا ،أي ما يتجاوز املليار ونصف املليار دوالر أمرييك خالل هذه السنوات الخمس (ينظر الجدول  .)1وبالرجوع
إىل التقارير السنوية لثالث منظامت قطرية :قطر الخريية ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهالل األحمر القطري،
نجد أنها ق ّدمت ،مجتمع ًة ،يف املدة  ،2019-2017ما يعادل مليار دوالر أمرييك يف دعم قطاعات حيوية ،مثل قطاعات
اإلغاثة يف الطوارئ والتعليم والصحة ،والعديد من مشاريع التنمية املستدامة خارج دولة قطرً .
علم أن دولة قطر
كانت تعيش تحت وطأة حصار السعودية واإلمارات والبحرين ومرص ،بل واجهت املنظامت اإلنسانية والجمعيات
الخريية القطرية اتهامات كثرية يف وسائل إعالم متعددة ،أجنبية وتابعة لتلك الدول ،بتمويل اإلرهاب وغسل األموال.
الجدول ()1
املساعدات الخارجية للمنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية القطرية يف املدة 2014-2010
السنة

املساعدات الخريية واإلنسانية املقدمة من املنظامت اإلنسانية والجمعيات القطرية
(بالريال القطري)

2010

799,690,991

2011

806,333,139

2012

993,794,178

2013

1,328,081,637

2014

1,833,532,506
اإلجاميلً 5,765,532,451 :
ريال
املصدرً :
نقل عن تقارير وزارة الخارجية القطرية.

جاءت فكرة املؤمتر انطال ًقا من ندرة األبحاث والدراسات التي تتناول العمل اإلنساين يف قطر ،ووجود فجوة واضحة
بني البحث العلمي واملامرسة يف القطاع اإلنساين ،يف وقت ُيع ّد فيه العمل اإلنساين القطري بيئة خصبة للبحث
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العلمي؛ فقد قدمت املنظامت اإلنسانية القطرية خالل العقدين املاضيني مليارات الدوالرات .ومت ّكنت من االستجابة
للكثري من األزمات يف العديد من املناطق؛ ما م ّكنها من إحداث تأثري إيجايب يف حياة عرشات املاليني من املستفيدين،
وأتاح لها كذلك فرص االحتكاك املبارش والتفاعل عن قرب مع العديد من املجتمعات .وهذا يوفر بيئة خصبة للبحث
العلمي من خالل جمع املعلومات ،وتقديم العديد من التجارب وقصص النجاح يف سياقات وبيئات اجتامعية
متنوعة ،ملصلحة العديد من الفئات يف عدد من املناطق الجغرافية املختلفة .وبحسب سلطان بركات فإنه" :ال شك
يف أن تفعيل دور البحث العلمي يف هذا اإلطار سوف ينعكس باإليجاب عىل العمل اإلنساين القطري؛ إذ سيوفر له
منهجية علمية تساعد يف تحديد توجهاته وتقييم أدائه وتعظيم مخرجاته ،وهو ما يجعله يحقق قيم ًة مضاف ًة لجميع
املشاركني يف منظومة العمل اإلنساين من جانب ،ويسهم يف تطوير دور الدبلوماسية العامة لدولة قطر من جانب
آخر ،كام يساعد يف تجنيب املنظامت اإلنسانية القطرية مخاطر الوقوع يف األخطاء ،أو التعرض لتحديات العمل يف
مناطق النزاعات املسلحة العنيفة أو املناطق التي تنشط فيها كيانات مصنفة عىل قوائم اإلرهاب من جانب الدول
واملنظامت الدولية".
ال تزال الدراسات واألبحاث املعنية بالعمل اإلنساين والخريي الصادرة عن املجتمع البحثي األكادميي يف دولة قطر،
مثل الجامعات والكليات ومراكز األبحاث ،بالغة التواضع .فلم ُيظهر املجتمع األكادميي والبحثي االهتامم الكايف
مبجال العمل الخريي واإلنساين القطريّ ،إل يف حاالت نادرة .ومع ذلك ،ينحرص ّ
جل تلك األبحاث والدراسات األكادميية
يف مجال العمل االجتامعي .كام أن املنظامت الخريية واإلنسانية القطرية ال تصدر أبحا ًثا ودراسات علمية وأكادميية؛
ما يعني أن البحث األكادميي والدراسات العلمية مل ّ
توجهات ص ّناع الرأي والقرار يف
تحتل املساحة املالمئة للتأثري يف ّ
ُعب هذه الحالة
املنظامت اإلنسانية والخريية القطرية ،ومل ُيدرج ضمن الخطط االسرتاتيجية ،أو ضمن أولوياتها .وت ّ
انقطاع واضح بني البحث العلمي واملامرسة التنفيذية يف قطاع العمل الخريي واإلنساين.
عن
ٍ
ُيع ّد تأسيس مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف عام  2016يف الدوحة ،وبرنامج املاجستري يف إدارة النزاع والعمل
اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،أوىل املحاوالت لرأب الرشخ وجرس الفجوة البحثية يف مجتمع املنظامت
اإلنسانية والخريية يف دولة قطر ،وهو ما أتاح فرص االحتكاك والتفاعل عن قرب مع العديد من تلك املجتمعات.
فرصا استثنائية ،بل هائلة للبحث العلمي؛ من خالل جمع بيانات ومعلومات ال تتاح
ويوفر هذا التواصل عادة ً
للمجتمع البحثي واألكادميي .ويساعد يف تقديم العديد من التجارب وقصص النجاح يف سياقات وبيئات اجتامعية
متنوعة يف عدد من املناطق الجغرافية املختلفة .كام ميكن استثامر تلك الفرص للخروج بنتائج بحثية جوهرية من
شأنها أن تسهم ،وفق منهجية علمية ،يف توجيه التمويالت الخريية اإلنسانية القطرية عىل نحو أشد فاعلية وتأث ًريا،
وتحقيق قيمة مضافة وتعزيز رصيد التأثري اإليجايب للقوة الناعمة لدولة قطر .وميكن أن تسهم كذلك يف تجنيب
خصوصا مخاطر العمل يف بيئات وسياق نزاعات تنشط
املنظامت الخريية واإلنسانية القطرية العديد من املخاطر،
ً
فيها جامعات مسلحة عنيفة ،تص ّنفها املنظومة الدولية يف قوائم اإلرهاب.

جلسات املؤمتر
أدار أعامل املؤمتر سلطان بركات ،وع َرض مقدمة حول املؤمتر وأهدافه ،تضمنت رضورة تقييم الدور الذي ميكن أن
يؤديه البحث القائم عىل األد ّلة  Evidence-based Researchلدعم النشاطات اإلنسانية يف قطر .وأشار إىل تطوير
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املنظامت القطرية خطة للعمل املشرتك لتحديد أولويات السياسة العامة والبحث األكادميي حول النشاطات اإلنسانية
والخريية ،وقيام الجهات املعنية بدعم األبحاث يف القطاع اإلنساين ورعايتها .ومن ثم ،كانت الكلمة الرئيسة إلبراهيم
خصوصا فيام يتعلق بتنفيذ
عبد الله الدهيمي الذي أوضح بدوره دور هيئة تنظيم األعامل الخريية وصالحياتها،
ً
اسرتاتيجية العمل الخريي واإلنساين بالدولة ،وف ًقا لرؤية قطر الوطنية  ،2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية بالتعاون
والتنسيق الوطني مع الجهات الرقابية والجهات املتخصصة يف الدولة .فقد وضعت الهيئة العديد من التدابري واللوائح
واإلرشادات التي تع ّزز الحوكمة والنزاهة والشفافية يف قطاع الجمعيات واملؤسسات الخاصة الخريية واملنظامت
غري الهادفة إىل الربح؛ لحاميتها من االستغالل يف األعامل غري املرشوعة وتحديد املخاطر التي تتعرض لها وتقييمها،
من أجل دعم ثقة الجمهور بهذا القطاع وإصدار التعليامت والضوابط الرقابية املنظمة للعمل الخريي واإلنساين
واملنظامت غري الهادفة إىل الربح والتعاون معها وتقديم الدعم الالزم لرفع قدراتها ،إىل جانب اإلرشاف والرقابة عىل
األعامل الخريية واإلنسانية والعمليات املالية وجمع التربعات وتحويل األموال وإنشاء سجل للجمعيات واملؤسسات
الخاصة الخريية واملنظامت غري الهادفة إىل الربح ،واالحتفاظ باإلحصاءات عن التدابري املعتمدة والعقوبات املط ّبقة،
ونرشها عىل موقع الهيئة اإللكرتوين .واستنا ًدا إىل قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم األعامل الخريية رقم ( )1لسنة
وح ّددت اختصاصاتها .ووف ًقا للامدة رقم ()17
ُ ،2021أنشئت أقسام يف الوحدات اإلدارية التي تتألف منها الهيئة ُ
تم النص رصاحة عىل إعداد الدراسات لتحديد حاجات
بشأن اختصاصات قسم التنمية والدعم ،فقرة رقم ( )1و(ّ ،)3
منظامت العمل الخريي واإلنساين وأولوياته ،وتنمية الربامج واألعامل اإلنسانية ودعمها.
أصبح املنهج العلمي نتيجة هذا التح ّول والتط ّور امللحوظ الذي شهده العمل الخريي واإلنساين يف دولة قطر ،إحدى
الركائز املهمة التي يستند إليها تطوير العمل الخريي واإلنساين ،وذلك باالعتامد عىل نتائج األبحاث والدراسات
العلمية والتطبيقية لتطوير نظم اإلرشاف والرقابة وتعزيز القدرات املؤسسية وترسيخ الحوكمة ورفع االلتزام مبعايري
النزاهة والشفافية وجودة األداء وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الدويل ،واعتامد النهج التنموي املستدام وفق
أفضل املامرسات العاملية .إن الطريق املثىل نحو تنظيم العمل الخريي واإلنساين ،إمنا تكون باتّباع أفضل التطبيقات
واملامرسات العاملية التي ال ميكن التوصل إليها ّإل بعملية تالقح وتعاون بني األبحاث والدراسات وتقييم الخربات
واملامرسات التطبيقية امليدانية.
بعد ذلك ،ق ّدم حاتم مهني عرضً ا ،تناول فيه جهود الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يف تحقيق االسرتاتيجية
الوطنية للبحث العلمي وموقع العمل الخريي واإلنساين فيها .ثم ق ّدم عيل عبد الله األنصاري عرضً ا تقدمي ًّيا مصحو ًبا
خصوصا يف مجال البحث العلمي.
بفيديو تعريفي تناول إنجازات الهيئة والرشاكات املختلفة التي قامت بها،
ً
أ ّما سورتشا أوكاالهان ،فقد ق ّدمت عرضً ا حول ترجمة البحث العلمي إىل سياسات ومامرسات .فتناولت دور معهد
التنمية الدولية وطبيعة األبحاث والدراسات التي يقوم بها واملبادئ األساسية التي يعمل وف ًقا لها .وتناول عرضها
أيضً ا فلسفة املعهد التي تعتمد عىل القيام بأبحاث مع ّمقة ومستق ّلة حول القضايا الرئيسة التي تؤثر يف السياسة
واملامرسات اإلنسانية .وأوضحت أن املعهد يقدم خدمات استشارية من خالل الخرباء لدعم السياسات والتعلم ،مر ّكزة
عىل نهج تقديم الحلول .ويعتمد املعهد أيضً ا ،بحسب أوكاالهان ،عىل عقد اجتامعات رفيعة املستوى ومتع ّددة،
مع أصحاب املصلحة من أجل ترجمة األفكار إىل قرارات عملية والربط بني األكادمييني وأصحاب القرار واملامرسني
يف برنامج رائد للبحوث والشؤون العامة واالتصاالت؛ من خالل متويل عدد من الجهات املانحة .ومتتد دورة البحث
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عامني ،مع الرتكيز عىل القضايا األشد أهمية للقطاع اإلنساين .وتتميز دراسات املعهد باالستقاللية والروح النقدية
البناءة واالرتكاز عىل األطر التحليلية عىل مستوى الدولة واالستفادة من الخربات العملية واملامرسات.
ستاند وأنتونيو دي الوري عرضَ ني تناوال فيهام موضوع التعاون بني املراكز البحثية يف مجال
إثر ذلك ،ق َّدم كل من آرين ْ
العمل اإلنساين يف الرنويج ،وكيفية إقامة شبكة واحدة متناغمة لضامن نجاح العمل وتعظيم دور البحث العلمي
يف مجال العمل الخريي واإلنساين بالتنسيق مع العديد من الرشكاء .وأ ّكد املشاركان أهمية وجود خربات متنوعة يف
العمل اإلنساين مبا يساعد يف التغلب عىل مختلف التحديات يف هذا املجال.
وأ ّكد إبراهيم الدهيمي أن هيئة تنظيم األعامل الخريية حريصة عىل االستفادة من إمكانات املراكز البحثية من
خالل حرص األبحاث والدراسات التي تناولت العمل اإلنساين والخريي وتحديد جوانب االستفادة منها ،مربزًا أن الهيئة
ستف ّكر يف تنظيم مؤمتر ثانٍ يف هذا اإلطار لبحث تحديد الحاجات إىل األبحاث املستقبلية .كام أكد أنّ انتهاج العمل
اإلنساين للبحث العلمي ،سيع ّزز هذه الجهود ويسهم يف تعظيم مخرجات العمل اإلنساين يف مختلف املجاالت؛
فاملوضوعات واملداخالت واملناقشات التي شهدها املؤمتر ،طرحت العديد من القضايا التي ميكن بحثها يف إطار
خصوصا فيام يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتوفري منهجية تنظيمية
البحث العلمي املستقبيل،
ً
ومتوازنة يف التعامل مع القطاع اإلنساين بتوفري بيئة فعالة ضد مخاطر االستغالل والحفاظ عىل استقاللية العمل
اإلنساين والبعد به عن أي أعامل غري مرشوعة ،وكذلك يف مجال تنمية األعامل اإلنسانية ودعمها وتشجيعها ،وزيادة
الوعي بالعمل اإلنساين وتنميته بني أفراد املجتمع ،إضافة إىل تنسيق الجهود وتوحيدها بني الجهات العاملة يف
مجال األعامل اإلنسانية.
وذهب سلطان بركات إىل أنّ للقطاع الخريي واإلنساين القطري حضو ًرا دول ًيا مم ّي ًزا؛ ما يع ّزز فرص الرشاكات البحثية
اإلقليمية والعاملية .وش ّدد عىل رضورة تجسري الفجوة بني البحث العلمي وواقع العمل الخريي واإلنساين ،مش ًريا إىل
أهمية التفكري يف وضع خطة بحثية مبشاركة الجهات الفاعلة واملعنية بدعم صندوق رعاية البحث العلمي ومنظامت
العمل اإلنساين يف دولة قطر .وأضاف" :نتطلع إىل وضع أجندة بحثية للعمل اإلنساين ،يتم من خاللها تناول مختلف
املوضوعات والخروج بنتائج علمية رصينة تسهم يف ترشيد أداء العمل اإلنساين القطري وإكسابه القيمة املضافة التي
خصوصا مع تنوع البيئات واملجاالت التطبيقية إلسهامات العمل اإلنساين القطري" .وهناك اتفاق عىل
يستحقها،
ً
خصوصا يف مجال تقييم أثر املرشوعات اإلنسانية والخريية ،وأكد
أهمية البحث العلمي يف املجال اإلنساين والخريي،
ً
امللحة إىل إيجاد منصة ،أو شبكة ،ميكن أن تستفيد منها املنظامت اإلنسانية والخريية ،مع رضورة توافر
عىل الحاجة ّ
مصادر للتمويل املشرتك ،بنا ًء عىل أن قضية التمويل من التحديات األساسية يف هذا املجال.
أشار حاتم مهني إىل وجود فرص كربى لتفعيل دور البحث العلمي يف املجال اإلنساين والخريي ،كام ن ّوه بإمكان
استحداث املؤسسات اإلنسانية والخريية مكت ًبا للبحث العلمي فيها ،أو التعاون مع الجهات التي فيها مكتب للبحث
العلمي ،مثل جامعة قطر أو معهد الدوحة للدراسات العليا ،حيث تجري مراجعة مرشوعات األبحاث املقدمة
والتأكد من توافقها مع املعايري املطلوبة من جانب الصندوق القطري للبحث العلمي وغريه من الجهات .ثم ملّح إىل
وجود عدد من املوضوعات التي تصلح ألنْ تكون مجاالت للبحوث املستقبلية ،مثل حوكمة القطاع اإلنساين والخريي
كمنظومة متكاملة ،وعالقة العمل اإلنساين بالعالقات الجيوسياسية لقطر من خالل إجراء دراسات أنرثوبولوجية
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لدوافع قطر يف العمل اإلنساين والخريي ،وكذلك مساهمة التمويل القطري يف تحسني أوضاع الفئات الضعيفة ،نظ ًرا
إىل الدور القطري الرائد يف هذا املجال.
فرصا للتعاون والرشاكة بني مراكز البحث العلمي واملنظامت اإلنسانية.
من جانبه ،أشار محمد الغامدي إىل أنّ هناك ً
لكن ،يكمن التحدي يف أن البحث العلمي يستغرق وق ًتا ويتط ّلب توافر التمويل الذي رمبا ال يتوافر لدى املنظامت
اإلنسانية ،بحكم أن متويالت املؤسسات الخريية واإلنسانية تكون مق ّيد ًة ملشاريع محددة .وأشار إىل أن البحث
العلمي شديد األهمية يف املجال الخريي واإلنساين ،ألنه يوفر مخرجات علمية وبحثية تسهم يف تغيري الواقع ،وهو
ما ُيع ّد أحد إنجازات البحث العلمي يف املجال الخريي واإلنساين .وأشاد بالتجربة الربيطانية يف هذا املجال ،الف ًتا
امللحة يف العمل اإلنساين والخريي ،مثل أهمية وجود توثيق علمي منهجي
االنتباه إىل أنّ هناك عد ًدا من القضايا ّ
لإلنجازات التي تقوم بها منظامت العمل الخريي واإلنساين .وأشار إىل أن البحث العلمي يساعد ص ّناع القرار؛ نظ ًرا
إىل أن مخرجاته سوف تسهم يف ترشيد القرارات التي ُت َّتخذ .وهذا أمر محوري ،حيث يجب أن تكون القرارات مبن ّية
عىل تجارب واقعية مو ّثقة ،وعىل درجة عالية من الدقة .وأضاف أن لقطر الخريية خرب ٍ
ات عدة يف مجال البحث
العلمي ،من خالل تعاونها مع معهد دراسات النزوح((( يف عام  2016الذي أمثر عن صدور تقرير النزوح ،أول مرة ،يف
عام  2020باللغة العربية .وأشار أيضً ا إىل تعاون قطر الخريية مع مكتب األمم املتحدة املعني بالجرمية واملخدرات.
قدم إبراهيم املاليك مداخلة بشأن دور الهالل األحمر القطري يف العمل اإلنساين والخريي ،مؤك ًدا إميان هذه املؤسسة
بدور البحث العلمي .وعرض بعض اإلنجازات يف هذا املجال؛ من بينها املشاركة يف دراسات عدة ،بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وأضاف أنّ هناك اتفاقي َة تعاونٍ مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتبادل الخربات
واالستشارات البحثية ،الف ًتا االنتباه إىل أن مؤمتر االبتكار يف العمل اإلنساين ُيع ّد مثرة لنجاح البحث العلمي يف هذا
املجال؛ بطرح العديد من املوضوعات من خالل عدة أوراق بحثية .وأعرب عن اعتزام الهالل األحمر القطري تنظيم
مؤمتر ثانٍ حول موضوع االبتكار يف العمل اإلنساين ،بالتنسيق مع الصندوق القطري للبحث العلمي.
أشارت سلوى املناعي إىل أن اسرتاتيجية مؤسسة التعليم فوق الجميع تهدف إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة
وتنويع رشاكاتها املحلية والعاملية ،وتطمح إىل خلق التأثري العايل الجودة يف حياة األشخاص األكرث تهميشً ا؛ ما جعل
البحث العلمي من أولويات املؤسسة التي نرشت عد ًدا من الدراسات والبحوث والكتب بعدة ٍ
لغات .وأضافت أن
مؤسسة التعليم فوق الجميع تعاونت مع اليونسكو لعرض وثيقة توجيهية كانت مرج ًعا لصوغ االتفاقية العاملية
لالعرتاف مبؤهالت الالجئني واملهاجرين يف الدولة املضيفة بعد توقيع إعالن نيويورك يف عام  .2016كام أشارت إىل
اهتامم املؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات ترصد السياسات التعليمية حول العامل ،بوصفها من السياسات الفعالة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

توصيات املؤمتر
يف نهاية املؤمتر ،لخّ ص سلطان بركات أهم األفكار والنقاط التي ُطرحت خالل الجلسات التي خرجت بتوصيات
عدة ،أجمع عليها املتحدثون واملشاركون املمثلون عن الجمعيات واملنظامت اإلنسانية املحلية والدولية ،والتي ُت ّكن
1
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األكادمييني والباحثني من البدء يف التفكري يف كيفية استخدام األولويات الوطنية والبحثية لدعم املامرسني اإلنسانيني
العاملني يف املجال الخريي ،وكيف ميكن الجمعيات الخريية واإلنسانية تقديم الدعم إىل الباحثني واألكادمييني يف هذا
املجال .ومن أهم هذه التوصيات:
 .1وضوح مفهوم البحث العلمي

تتنوع مفاهيم مفردة "البحث العلمي" يف القطاع اإلنساين والخريي ،حيث يتم تص ّورها بأشكال متعددة يف بيئة
املامرسة وحقلها .فرمبا تكون بعيدة عن حقيقتها وكنهها يف الحقل األكادميي البحثي .وهناك من قد يتج ّنب استخدامها،
ميت إىل الواقع بصلة ،وأن غايات البحث
نظ ًرا إىل تصورات مسبقة عنها ،وأنها ذات طابع نظري أكادميي بحت ،ال ّ
العلمي ،وما يؤدي إليه ،ال يفيدان ص ّناع القرار أو السياسة يف القطاع الخريي واإلنساين الذي يتعامل مع تحديات
الواقع وتق ّلباته الرسيعة واملتغرية باستمرار ،عىل نح ٍو يجعله ال ينتظر نتائج األبحاث والدراسات العلمية التي
تتطلب بطبيعتها تر ً
ً
معقول لعدد من الدراسات أيضً ا ،ومد ًدا طويلة نسب ًّيا لتصل إىل مرحلة الربهان Evidence
اكم
 .Basedومن هنا ،قد نالحظ حالة االفرتاق بني الفريقني؛ ص ّناع القرار واملامرسني من جهة ،والباحثني األكادمييني من
جهة أخرى .وقد مينع ذلك االفرتاق ،ولو نظر ًّيا ،اإلنضاج الكايف لعملية اتخاذ القرارات .كام يحول ،يف نهاية املطاف،
دون حدوث األثر املأمول  Expected Impactوفق نظرية التغيري  Theory of Changeلنتائج املشاريع اإلنسانية
والتنموية ومآالتها .ويتطلّب تدثّر مفردة البحث العلمي بتلك الحمولة واألسبقية املفاهيمية ،االنطالق ً
أول من
رسا ،مع رضورة عرض خالصات األبحاث التطبيقية بأساليب مش ّوقة ،تصل بسالسة إىل
األبحاث التطبيقية بوصفها ج ً
أصحاب القرار واملامرسني يف بيئة العمل اإلنساين والخريي ،عىل نحو يو ّلد التأثري الالزم يف أساليب اتخاذ القرار .ويجب
أال يستغرق هذا التصور األخري وق ًتا ً
طويل أو تر ً
اكم معرف ًّيا؛ إذ إنه ميكن أن يسهل عملية تجسري اله ّوة وتقريب
التفكري بشكل براغاميت .وبذلك ،ميكن فك االلتباس وإطالق القدرات الخبيئة يف مجتمع البحث العلمي ،وكسب دعم
املامرسني وص ّناع القرار اإلنساين لعملية البحث العلمي.
 .2البيانات واملعلومات يف القطاع اإلنساين والخريي

تُع ّد مسألة دقة وجودة البيانات واملعلومات املتعلقة بالحاجات اإلنسانية والتنموية األولية ،مثل دراسات تحليل
الحاجات  Needs Assessmentوتفاصيل املشاريع اإلنسانية والتنموية ،مبنزلة العمود الفقري ألي دراسة أو مرشوع
إنساين وتنموي ،قبل أن يكون مرشو ًعا بحث ًّيا .ويف حال غياب البيانات أو املعلومات الدقيقة ،أو افتقارها إىل الجودة
والصدقية ،تصبح عملية البحث العلمي غري يسرية .وعىل املنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية تطوير آليات
جمع البيانات وتصنيفها وتسجيلها واسرتجاعها عند الحاجة إليها .كام قد تفتقر العديد من منظامت القطاع الخريي
واإلنساين إىل نظم وقواعد البيانات املتطورة التي تكون مبنزلة مستودعات للبيانات  Data warehousesيف ظل
التقدم الهائل لنظم املعلومات وتكنولوجيتها.
إنّ تب ّني مناهج اإلحصاء وتطبيقاته املتنوعة لدى منظامت قطاع العمل اإلنساين والخريي ،سوف يكون مفي ًدا
للباحثني يف هذا القطاع ،ويس ّهل مهامتهم البحثية.
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 .3االستثامر يف ثقافة الرقابة والتقييم والتعلّم

يجب أن تتب ّنى املنظامت اإلنسانية والخريية القطرية املرجعية واملعايري الدولية؛ من خالل تخصيص املوارد املالية
والكوادر البرشية املدربة للقيام بعمليات الرصد والتقييم والتعلم ،للمشاريع اإلنسانية والتنموية كلها ،بصفتها جز ًءا
أساس ًّيا من منهجية إدارة املشاريع؛ ففي حني أن هناك زيادة ملحوظة يف نشاط الرصد والتقييم لدى منظامت القطاع
اإلنساين والخريي ،فإنها ال تزال أقل كث ًريا مام هي عليه يف األنظمة اإلنسانية املثيلة ،يف اململكة املتحدة أو أوروبا عىل
تخصص ما بني  5و 10يف املئة من ميزانيات املشاريع بشكل روتيني للرصد والتقييم .و ُيع ّد عنرص
سبيل املثال ،حيث َّ
التوقيت أم ًرا بالغ األهمية؛ إذ يجب دمج الرصد والتقييم يف دورة املرشوع .وعملية الرصد والتقييم هي خطوة أولية
وقريبة من عملية البحث العلمي .وال شك يف أن منظامت القطاع اإلنساين والخريي التي تكون عملية الرصد والتقييم
جز ًءا من ثقافتها يف إدارة املشاريع ،سوف يكون األمر يس ًريا عليها عند القيام بأبحاث ودراسات؛ نظ ًرا إىل تقارب َ
مجال
الرصد والتقييم والبحث العلمي بشكل عام.
 .4بناء قدرات الباحثني

يبقى االستثامر يف التدريب املنهجي بعد التخرج الجامعي مسألة بالغة األهمية .وعىل املجتمع البحثي األكادميي
َّأل يرتدد يف االستثامر يف منظومة وطنية صارمة للتدريب املنهجي عىل مستوى الدراسات العليا ،ال سيام يف العلوم
االجتامعية .وميكن تع ّلم الكثري من تجربة مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية  -هيئة متويل العلوم االجتامعية
الرائدة يف اململكة املتحدة  -التي تعتمد برامج تدريب املاجستري والدكتوراه التي تل ّبي معايري التدريب البحثي.
كام ميكن أن يسهم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،بالرشاكة مع وزارة التعليم والتعليم العايل يف دولة
قطر ،يف ضامن مشاركة الجيل املقبل من الباحثني وصانعي السياسات واملامرسني املدربني والحاصلني عىل املاجستري،
يف تأسيس مشرتك ملفاهيم البحث األساسية والتطبيقية واألبحاث العابرة الحقول املعرفية التي تربط بني املامرسة
والنظرية .كام ميكنهم املشاركة والتعاون من خالل القطاعات مبستوى عالٍ من الدقة املنهجية.
سيكون من املفيد استقطاب املامرسني يف مجال العمل اإلنساين والخريي ضمن مراكز بحثية أكادميية يك ّ
يطلعوا
عىل بيئة العمل واألولويات البحثية ومناهج األبحاث والدراسات .كام سيكون مفي ًدا استصحاب الباحثني األكادمييني
من املراكز البحثية يف زيارات ميدانية إىل املنظامت اإلنسانية والخريية يك ّ
يطلعوا ويعايشوا بأنفسهم املجتمعات
املستفيدة وأساليب تنفيذ املرشوعات التنموية ومقارباتها ،وطرائق الرصد والتقييم وأساليبهام؛ إذ سوف يشكل ذلك
فرصا حقيقية لتقريب وجهات النظر بني مجتمع الباحثني واملامرسني.
كله ً
 .5التمويل الطويل املدى

ُيع ّد توفري التمويل للقيام باألبحاث والدراسات أحد أكرب التحديات التي تواجه القطاع الخريي واإلنساين القطري.
فاملنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية تتلقى متويالت مق ّيدة من أجل تنفيذ مشاريع محددة ،وملصلحة فئات
مترضّرة من جراء الكوارث واألزمات .وال يأيت دعم األبحاث والدراسات يف القطاع الخريي واإلنساين يف ُس ّلم أولويات
املانحني واهتاممهم بشكل عام .وعىل الرغم من دور صندوق رعاية البحث العلمي القطري وإسهاماته البارزة ،فإن
هناك رضورة لتوسيع نطاق أبحاثه ليشمل القطاع االجتامعي والخريي واإلنساين ضمن أولوياته الوطنية البحثية،
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وأن يعمد الصندوق أيضً ا إىل توفري منح بحثية مصغرة تش ّكل نواة تأسيسية وحاف ًزا ًّ
مهم لدفع االهتامم باألبحاث
والدراسات يف القطاع الخريي واإلنساين لدى الباحثني واملنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية عىل السواء.
 .6رشاكات إقليمية وعاملية

توفر الرشاكات البحثية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل مزي ًدا من الفرص لتبادل الخربات واملعلومات والتعاون يف
حل العديد من تحديات التنمية والعمل اإلنساين؛ ذلك أنّ لدى املراكز البحثية ،مثل معهد التنمية الدولية  ODIيف
بريطانيا ومعهد  CMIيف الرنويج ،رشاكات واسعة مع رشكاء محليني يف دول جنوب الكرة األرضية ،مثل املؤسسات
البحثية والجامعات .ومن خالل التعاون البحثي منذ عدة سنوات ،يف مناطق وجود املنظامت اإلنسانية القطرية
نفسها ،ميكن إتاحة املزيد من الرشاكات والتعاونً ،
بدل من البدء من نقطة الصفر .فقد مت ّكن العديد من املراكز
البحثية املتخصصة ،ومن خالل الكثري من الرشاكات ،من جرس ه ّوة الفهم تجاه التحديات يف عامل الجنوب؛ مثل الفقر
والجوع وأساليب االستجابة املثىل يف مواجهة األزمات والنزاعات ،وكيفية التأثري يف السياسات التنموية لكبار املانحني،
مثل اململكة املتحدة وعدد من دول االتحاد األورويب ،نحو تبني مقاربات جديدة كانت نتيجة لتلك املشاريع البحثية
القامئة منذ عدة سنوات .فيعمل معهد التنمية الدولية عىل نرشها واس ًعا لتحقيق أكرب أثر ممكن ،وتداول نتائجها
يف تقارير سياسية ،ومن خالل عقد ندوات تجمع الباحثني واملامرسني عىل أعىل املستويات للتباحث بشأن ما يتعلق
بسياسات التنمية الدولية .وعىل املنظامت اإلنسانية القطرية أن توسع إطار رشاكاتها من خالل مركز دراسات النزاع
توصلت إليه تلك األبحاث والنتائج واالستفادة
والعمل اإلنساين للولوج إىل عامل األبحاث والدراسات من خالل آخر ما ّ
باالحتكاك املستمر مع الباحثني من خالل ندوات وورش عمل وغريها من النشاطات العلمية ،عىل نحو يتيح ً
تبادل
جي ًدا لنتائج األبحاث والدراسات والتأثري يف صناع القرار الخريي واإلنساين.
منصة اتصال وتنسيق
.7
ّ

تُع ّد مسألة التواصل والتنسيق املستمر بني الباحثني األكادمييني واملامرسني من املنظامت اإلنسانية والخريية قضية
ملحة .وتتطلب توفري منصة تتيح عقد مؤمترات وندوات وورش عمل بشكل مستمر لتقريب وجهات النظر ،وإمكان
ّ
املنصات
التفكري خارج الصندوق وتجسري اله ّوة بني الفئتني .وعىل املؤسسات املانحة ومراكز البحث تشجيع مثل هذه ّ
خصوصا عىل مستوى املفاهيم والتصورات ،وإتاحة
وهذه النوعية من امللتقيات ودعمها ،بهدف تذليل العقبات؛
ً
توصلت إليه تلك الدراسات واألبحاث
فرص التعاون والرشاكات املحلية واإلقليمية والدولية ،واالطالع عىل أحدث ما ّ
من نتائج جديدة ،أو ما راكمته من معطيات سابقة ومامرسات إيجابية .وميكن أن تنطلق نواة هذه الفكرة من
مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين ،وبرعاية صندوق رعاية البحث العلمي القطري ،وبالرشاكة مع معاهد علمية
إقليمية ودولية.
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صـدر حديـثـًا
مجموعة مؤلفني

التحوالت االجتامعية يف دول الخليج العربية
الهوية والقبيلة والتنمية

صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات كتاب التحوالت االجتامعية يف دول
الخليج العربية :الهوية والقبيلة والتنمية ،وهو
يضم بحو ًثا منتقاة من الدورة الخامسة ملنتدى
دراسات الخليج والجزيرة العربية ،الذي
عقده املركز يف كانون األول /ديسمرب ،2018
يف الدوحة ،ومتحورت حول جملة من القضايا
املتصلة مبوضوع التحوالت االجتامعية يف
دول الخليج العربية ،بد ًءا بإشكاالت الهوية
والقبيلة ،مرو ًرا بأسئلة التنمية والتحديث،
ً
وصول إىل األزمة الخليجية يف عام  ،2017التي
أثارت أسئلة مهمة حول موضوعات القيم
و"الهوية الخليجية".
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 .1مقدمة
ُوجدت اإلدارة العامة لتنفيذ التزامات الحكومة تجاه املواطنني .وترتبط هذه االلتزامات بأهداف السياسات ،مثل
التعليم األسايس لألطفال أو تأمني املياه النظيفة للجميع ،ولكنها تشمل ً
قيم شامل ًة ،إذ تتض ّمن أيضً ا حقوق اإلنسان
األساسية التي تح ّدد كيفية تنظيم املجتمع .ومبا أن الزعامء السياسيني يتغريون مبرور الوقت ،يستخدم العاملون
يف مجال اإلدارة العامة سلط َتهم التقديرية  (((Discretionary Authorityلتنفيذ سياسات عامة معتمدين سلو ًكا
براغامت ًيا ً
ً
وصول إىل حامية البيئة وتوفري
سليم .ويكمن الهدف من أي برنامج عام ،بد ًءا من تشييد البنى التحتية
يتم تحديث ن ُُظم النقل؛ أو
الرعاية الصحية ،يف الوفاء بالواجبات التي تراها الحكومة مهمة ،كام هو الحال عندما ّ
الوفاء بالواجبات التي تقع ضمن املتط ّلبات األساسية ألي دولة مثل الدفاع الوطني .من هذا املنظور ،تُع ّد مامرسة
اإلدارة العامة مامرس ًة صحيح ًة أم ًرا أساس ًيا لتطبيق الحكامة الرشيدة .(((Good Governance
وال يختلف الحال يف البلدان النامية عنه يف العامل املتقدم من ناحية تشابك مامرسة اإلدارة العامة عىل نحو ال ينفصم
وتنفيذ اإلصالحات((( .إال أن املؤسسات السياسية واإلدارية القامئة تعيق تحقيق أهداف السياسات والربامج العامة(((.
ويسعى اإلصالحيون إىل تغيري هذه األنظمة .ومن ثم ،فإن دراسة اإلدارة العامة هي استقراء متواصل لإلصالحات
املؤسسية ونتائجها السلوكية .قد يكون من السهل عىل السياسيني تغيري سلوكِ اإلدارة العامة ونتائجها ،كام حدث يف حالة
نظام املحسوبية يف القرن التاسع عرش يف الواليات املتحدة ،وما رافقها من "فساد وجهل وخمول وانعدام أهلية ومحاباة
وقمع"((( .وقد ي ّتسم األمر بصعوبة بالغة مثلام يحدث عندما تكون العمليات راسخة يف الثقافة اإلدارية القانونية لبلد ما،
مثل إيطاليا((( .وقد نجم عن عمليات إصالح املؤسسات يف البلدان املتق ّدمة والنضج الذي اكتسبته من ج ّراء ذلك ،تح ّو ُل
الرتكيز من اإلدارة التقنية إىل اإلدارة املسؤولة؛ أي تنامي األهمية املعيارية ملفهوم العام يف اإلدارة العامة(((.
تبي الدراسات الواردة يف هذا املجلد((( أنّ البلدان النامية تواجه بعضً ا من هذه التح ّديات املركزية .وتستعرض مدى
ّ
أهمية البحث املقارن ورضورته عىل نطاق عاملي لفهم اإلدارة العامة ،وذلك عىل مستو َيي املؤسسة واملامرسة .ففي
 1السلطة التقديرية هي سلطة اتخاذ القرارات بح ّرية مطلقة( .املرتجم)
 2بعض اإلحاالت يف الدراسة مل تكن كاملة أو دقيقة ما تطلب ضبطها وتحريرها( .هيئة التحرير)
3
Derick W. Brinkerhoff & Jeniffer M. Brinkerhoff, "Public Sector Management Reform in Developing Countries: Perspectives
Beyond NPM Orthodoxy," Public Administration and Development, vol. 35, no. 4 (2015), pp. 222-237; Christopher Pollitt & Geert
Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis-into the Age of Austerity (New York: Oxford University Press, 2017).
 4ينظر:
Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa: The Political Bases of Agricultural Policies (Berkeley, CA: University of California
Press, 1981); Francis Fukuyama, "What is governance?" Governance, vol. 26, no. 3 (2013), pp. 347-368; Jacob S. Hacker & Paul Pierson,
Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer, and Turned its Back in the Middle Class (New York: Simon and
Schuster, 2011); Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920
(New York: Cambridge University Press, 1982); John W. Thomas & Merilee S. Grindle, "After the Decision: Implementing Policy
Reforms in Developing Countries," World Development, vol. 18, no. 8 (1990), pp. 1163-1181.
5
Charles E. Merriam, "Public Administration and Political Theory," Journal of Social Philosophy, vol. 5, no. 1 (1940), p. 305.
6
Giliberto Capano, "Administrative Traditions and Policy Change: When policy Paradigms Matter: The Case of Italian
Administrative Reform during the 1990s," Public Administration, vol. 81, no. 4 (2003), pp. 781-801; Valentina Mele, "Innovation policy
in Italy (1993-2002): Understanding the Invention and Persistence of a Public Management Reform," Governance, vol. 23, no. 2 (2010),
pp. 251-276
7
Anthony M. Bertelli & Laurence E. Lynn, Jr., Madison's Managers: Public Administration and the Constitution (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2006).
 8املقصود هنا الدراسات املنشورة يف الدورية التي نُرش بها املقال األصيل باإلنكليزية ،يف( .https://bit.ly/3jPhEXe :هيئة التحرير)
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مجرتم ةسارد
مانلا نادلبلا يف ةماعلا ةرادإلا ةساردل ةدنجأ

بعض الحاالت ،تواجه البلدان النامية هذه التحديات بطرقٍ تتامىش وكيفية مواجهتها مخاوف مامثلة عىل م ّر التاريخ.
ويف الحاالت التي تنطبق عليها هذه املواجهة ،تُتيح املقدرة عىل تت ُّبع مثل هذه التط ّورات بصور ٍة متزامنة ،فرص ًة
جديدة إلجراء توثيق تفصييل لعمليات االنتقال التي استغرقت مدة طويلة ،والتي جرى وضع النظريات املتع ّلقة بها.
ٍ
حاالت أخرى ،تلجأ البلدان النامية إىل اسرتاتيجيات مغايرة ،تؤول إىل النجاح يف بعض األحيان .وقد كتبت
ولكن يف
يوين يوين أنغ" :يتب ّنى العديد من املراقبني وجهة نظ ٍر ثنائية يف اإلدارة العامة :إذا مل تتطابق منظمة ما واملعايري
ولكن دراسة اإلدارة العامة يف البلدان
التقليدية – النموذج الفيربي – فال ُب ّد من أنها ناقصة ،أكرث منها مختلفة"(((ّ .
النامية تدحض ً
حكم هذه الفرضية.
ّمثة اختالفات بارزة تظه ُر لدى دراس ِة الدول النامية قد تساعد عىل ف ْهم مؤسسات اإلدارة العامة وسلوكِها خارج
سياقِها .وتتط ّلب دراسة الدول النامية ن ْه ًجا علم ًيا مختل ًفا ،وتحتاج إىل سرب [أبعاد] هذا النهج واستقراء دروسه
ملجتمع البحوث األوسع يف هذه املقالة  .Wider Research Communityوتجدر اإلشارة إىل أنّ العديد من الباحثني
العاملني يف البلدان النامية أو الذين اكتسبوا خربة واسعة يف دراسات البلدان النامية أجروا أبحا ًثا ومل ّدة طويلة ،يف
موضوع اإلدارة العامة ضمن هذه السياقاتّ .إنا لسوء الحظ ،ال يظهر سوى القليل مِن تلك األبحاث يف أبرز املجالت
املتخصصة يف اإلدارة العامة .قد ُ
يكون مر ّد ذلك إىل كون أولئك الباحثني يعملون ضمن تقاليد لغوية أو منهجية
ّ
شحا يف املوارد وضي ًقا يف الوقت؛ أو ألنّ الحاالت التي يدرسونها ،وهي ً
جدل األكرث إشكالية،
مختلفة ،ويواجهون ًّ
شديدة االختالف عن حاالت حفنة من البلدان املتق ّدمة التي تهيمن سياقاتها عىل املجالت املرموقة دول ًيا .أ ًّيا تكن
ماسة إىل تجاوز هذه املعادلة .ونعتقد أن برنامجنا البحثي سيثري اهتامم أولئك الباحثني،
األسباب ،فإننا نرى حاج ًة ّ
ويراكم عىل مساهامتهم.
تقو ُم أجندتنا البحثية عىل أربع ركائز – دراسة البيانات الجديدة ،والتأكيد عىل أهم ّية النظرية ،وإدراج الجهات
الفاعلة غري الحكومية ضمن البحث ،واستقراء البيانات الكيفية – وتستعرض املساهامت الواردة يف هذا العدد الخاص
وجمعيةً .
أول ،مثة حاجة إىل بيانات حديثة وطرقٍ جديدة للنظر يف تلك البيانات .ولدراسة
هذه الركائز بصورة فردية ْ
البلدان النامية ،ينبغي للباحثني جمع بيانات حديثة من مصاد َر قد تكون متاح ًة بسهولة يف بعض البلدان املتق ّدمة،
ولكنها بالتأكيد غري متاحة يف كلهاً .
فضل عن ذلك ،ستميط هذه العملية اللثام عن مواد إمربيقية مفيدة ال تتوافر
َ
الباحث
غال ًبا ضمن سياقات البلدان املتق ّدمة .وهكذا تُل ِزم عملي ُة تحديد مدى أهمية الدراسة عىل أساس النظرية،
بالبحث عن البيانات املناسبةً ،
بدل من أن يقترص اهتاممه عىل تحليل البيانات التي تتيحها الحكومات فحسب .ففي
هذا املجلد ،يواجه ّ
كل مِن مي حسن وتوماس أوميليا( ((1املشكلة هذه ،لدى تناولهام البيانات البيبليوغرافية املطلوبة
لدراسة البريوقراطية التمثيلية يف كينيا .ويف السياق نفسه ،أجرى الباحثون الثالثة؛ كريينسا كاي ودانييل روغر وإميان
مسحا أول ًيا لرصد املواقف بشأن موضع التح ّكم املؤسيس يف البريوقراطية اإلثيوبية .ويتجاوز ّ
كل مِن مارتن
سن(ً ((1
9
Yuen Yuen Ang, "Beyond Weber: Conceptualizing an Alternative Ideal type of Bureaucracy in Developing Con texts," Regulation
and Governance, vol. 11, no. 3 (2017), pp. 282-298.
10 Mai Hassan & Thomas O'Mealia, "Representative Bureaucracy, Role Congruence, and Kenya's Gender Quota," Governance,
vol. 33, no. 4 (2020), pp. 809-827.
11 Kerenssa Kay, Daniel Rogger & Iman Sen, "Bureaucratic Locus of Control," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 871-896.
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(((1
َ
التحليل الك ّمي ملئات الخطط املتع ّلقة باالبتكار ،عرب دراسة نوعية لطرق تسيري األعامل
ويليامز وليا يكالو-تيكيل
البيانات الجديدة لإلجابة عن أسئل ٍة تختلف ّ
ِ
عم طرح ْته
ضمن جهاز الخدمة املدنية يف غانا .وقد يجري استخدام
املساهامت األكادميية املتوافرة.

يف حال توافرت البيانات اإلدارية ضمن أوضاع البلدان النامية ،فغال ًبا ما تكون ُمبهم ًة ،وناقصة ،أو غري دقيقة .وتؤدي
عدم القدرة عىل الوثوق ببساطة باملعلومات التي تُتيحها القنوات الرسمية ،إىل إعادة النظر يف دور الدولة ومراجعة
الفرضيات املتع ّلقة بالبريوقراطية .تتم ّيز العديد من البلدان النامية بتاريخها املؤسيس املغاير ألمناط اإلدارة العامة
َ
ٍ
تفاوت أكرب يف املتغ ّريات املستق ّلة املهمة ،أكرث مام قد يوجد يف البلدان املتق ّدمة
املجال لربوز
الغربية .و ُيفسح هذا
وحدها .ومن ثم ،ميكن للبيانات الجديدة املتع ّلقة بالعامل النامي أن تعارض النظريات [املتاحة] وترفدها بحجج
جديدة من شأنها إثراء دراسات اإلدارة العامة يف العامل املتق ّدم.
وبناء عليه ،فإن الركيزة الثانية ألجندة البحث التي نطرحها تكمن يف كون النظرية تؤ ّدي دو ًرا بارزًا نظ ًرا إىل
ُ
ِ
ونصوغ
النظريات املوجودة
كم محدود من املعلومات .ومفا ُد هذا أننا نخترب
اضطرار الباحثني إىل العمل انطال ًقا من ٍّ
معالِ َمها يف آنٍ م ًعا .وبهذه الطريقة ،توضّ ح الدراسة التي أجراها الباحثون الثالثة؛ كاميال أنغولو أمايا ،وأنتوين
املبني
بريتيل ،وإليانور ودهاوس( ،((1دينامية معتمدة يف كولومبيا ،يتع ّدل مبوجبها السلوك االنتخايبّ ،
فيتغي التصويت ّ
ٍ
تصويت مبني عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي العام
عىل املصالح املالية الفردية  Pocketbook Votingإىل
 ،Sociotropic Votingوذلك عندما ال تكون أخبار مشاريع البنى التحتية املمو ّلة من القطاع الخاص إيجابية متا ًما
يف جميع أنحاء البالد .ويستعرض كن أوبالو( ((1أد ّلة من كينيا تثبت أن الفوارق بني الجنسني يف االستخدام الشخيص
لخدمات الصحة العامة لها دو ٌر يف تقديم معلومات مفيدة للنظريات املتع ّلقة باالختالفات يف املعرفة السياسية.
ت ّتسم السياقات املؤسسية يف البلدان النامية بالتعقيد نظ ًرا إىل تأ ّثرها مبجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة التي
تدعم اإلدارة العامة املحلية وتؤ ّثر فيها .ولهذا السبب ،فإن الركيزة الثالثة ألجندة أبحاثنا تتمثّل يف األهمية القصوى
للمنظامت متع ّددة الجنسية واملنظامت غري الحكومية  .Non-Governmental Organizationsتتناول دراسة
يتقص دان هونيغ( ((1السلطة
أنغولو أمايا وآخرين( ((1اتحادات الرشكات الخاصة التي تش ّيد مشاريع البنى التحتية؛ كام ّ
التقديرية ملوظفي البنك الدويل لدى تفاعلهم مع حكومات البلدان النامية ،وتش ّكل كلتا املقاربتني مثالني توضيحيني.
فالبلدان النامية ال "تعمل مبفردها" يف مسألة إصالح يف اإلدارة العامة أو حتى عند تنفيذ بعض مهامتها األساسية(.((1
"12 Martin J. Williams & Liah Yecalo-Tecle, "Civil Service Reform and Performance Management in Ghana and Zambia Since 1990,
Working Paper, International Growth Center (August 2019), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3A9MPCF
13 Maria Camila Angulo Amaya, Anthony Michael Bertelli & Eleanor Florence Woodhouse, "The Political Cost of Public-Private
Partnerships: Theory and Evidence from Colombian Infrastructure Development," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 771-788.
14 Ken Ochieng' Opalo, "Citizen Political Knowledge and Accountability: Panel Survey Evidence on Devolved Government in
Kenya," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 849-869.
15 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
16 Daniel Honig, "Information, Power, and Location: World Bank Staff Decentralization and Aid Project Success," Governance, vol.
33, no. 4 (2020), pp. 749-769.
17 Ashraf Ghani & Clare Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World (New York: Oxford University
Press, 2009); Brian Levy, Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies (New York: Oxford
University Press, 2014).
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إن مقولة إن األبحاث عالية الجودة ومتع ّددة املناهج مهمة يف مجال اإلدارة العامة( ،((1ومك ّملة لالسرتاتيجيات
الكمية( ،((1ال تحمل أي جديد يف ثناياها .وما يش ّكل ً
عامل ً
حاسم لعملية البحث يف اإلدارة العامة يف البلدان النامية
هو مدى تقديم التقارير الكيفية ً
فهم أول ًيا للسياق املؤسيس بالنسبة إىل املجتمع األكادميي .وتكمن الركيزة الرابعة
واألخرية من أجندتنا البحثية يف إدراج البيانات الكيفية يف ٍّ
عمليتي بلورة النظرية واالختبار اإلمربيقي .صحيح
كل من
ْ
أن ويليامز ويكالو-تيكيل( ((2يعتمدان هذا النهج يف تقاريرهام الكيفية املبتكرة ،إال أن جميع األوراق يف هذا املجلد
تلجأ عىل نحو أسايس إىل استخدام البيانات الكيفية والكمية .تُع ّد عملية ج ْمع البيانات الكيفية الخطوة األوىل
األساسية التي تتيح فهم السياق املؤسيس بد ّقة نظ ًرا إىل العدد املحدود لألبحاث السابقة التي أجريت يف هذا
التغيات التي تطرأ عىل عملية تشغيل املؤسسات .و ُيع ّد
الخصوص ،إضافة إىل أن هناك مزي ًدا من عدم اليقني بشأن ّ
االعتامد عىل مناذج الدول املتق ّدمة لبلورة النظرية غري مالئم يف كثري من األحيان.
يف الجزء املتب ّقي من هذه املقالة ،يجري استعراض هذه الركائز خارج نطاق املساهامت البحثية يف هذا املجلد .نبدأ
املتخصصة يف البلدان النامية أقل من  10يف املئة من
مبالحظة أنه يف السنوات األخرية ،ش ّكلت األبحاث األكادميية
ّ
وسبب يف اآلن ذاته ،لله ّوة التي نلحظها
املقاالت املنشورة يف العديد من مجالت اإلدارة العامة الرئيسة .وهذا َع َر ٌض
ٌ
املتخصصة بالعامل النامي.
يف الربامج البحثية التي تدرس العامل املتق ّدم مقابل تلك
ّ
وخالل مناقشة البيانات الجديدة ،نق ّدم للقراء مصاد َر معلومات متن ّوعة قد تُفيد يف تحفيز البحث يف سياق الدول
النامية .أما من الناحية النظرية ،فتتناول املقاالت الواردة يف هذا املجلد الحجج الكالسيكية يف مجال اإلدارة العامة،
ً
وصول إىل مركز التح ّكم ،ثم تُعيد صوغها .ويشمل النظر يف دور الجهات الفاعلة مبا
بد ًءا من البريوقراطية التمثيلية
يتجاوز نطاق اإلدارة العامة املحلية مجموعة متن ّوعة من منظامت التنمية الدولية .ولتوضيح أهمية دراسة األدلة
الكيفية والكمية م ًعا ،فإننا نستعيد بعض األمثلة الكالسيكية ،إضافة إىل اقرتاح اتجاهات جديدة .ونختتم بالتعبري عن
رؤيتنا بشأن أهمية هذه األجندة لِ َفهم اإلدارة العامة بوجه عام.

ناقصا يف مجال اإلدارة العامة
متثيل
ً
 .2األبحاث عن البلدان النامية ممثلة
ً
ً
تحليل إحصائ ًيا
غفلت ،بال م ّربر ،البلدان النامية ،أجرينا
صحة ما نفرتضه بأن أبحاث اإلدارة العامة قد أَ ْ
بغية إثبات ّ

ضم عد ًدا من دوريات اإلدارة
بيبليوغراف ًيا  Bibliometric Analysisموج ًزا وانتقائ ًيا – إال أنه ي ّتسم بأنه توضيحي – ّ
املتخصصة والتي تتسم بتصنيف عالٍ  .وبالنسبة إىل املقاالت املنشورة بني عامي  2015و ،2019طرحنا
العامة غري
ّ
السؤال التايل :كم تبلغ نسبة املحتوى يف مجالت اإلدارة العامة املرموقة التي تر ّكز عىل البلدان النامية بصورة حرصية
أو إىل ح ّد بعيد؟ واستندنا إىل تصنيفات الدول ومجموعة اإلقراض املعتمدة لدى البنك الدويل( ،((2ونحن نرى أن

"18 Valentina Mele & Paolo Belardinelli, "Mixed Methods in Public Administration Research: Selecting, Sequencing, and Connecting,
Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 29, no. 2 (2018), pp. 749-769.
19 Daniel Honig, "Case Study Design and Analysis as a Complementary Empirical Strategy to Econometric Analysis in the Study of
Public Agencies: Deploying Mutually Supportive Mixed Methods," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 29, no. 2
(2019), pp. 299-317.
20 Williams & Yecalo-Tecle.
21 The World Bank, "World Bank country and lending groups World Bank," (2020), accessed on 14/9/2021, at: https://bit.ly/3A2TVZT
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تضم هذه الفئة ً
جميع البلدان غري مرتفعة الدخل ٌ
دول مثل الصني واملكسيك والربازيل وجنوب أفريقيا،
دول ناميةّ .
ولكنها تستثني بلدانًا مثل سنغافورة وتشييل وكوريا الجنوبية .ونحتسب ،لكل عد ٍد صاد ٍر من الدورية يف الفرتة
الزمنية املح ّددة ،عدد املقاالت البحثية الكاملة ،ثم نر ّمز عدد املقاالت التي ركزت تركي ًزا كل ًّيا أو كب ًريا عىل البلدان
النامية .وشملنا التحليالت املقارنة بني البلدان والتي ش ّكلت فيها البلدان النامية نسب ًة مهمة من البيانات.
متخصصة يف اإلدارة العامة وهي دورية بحوث اإلدارة العامة ونظرياتها
يوضّ ح الشكل ( )1أن ثالث دوريات رئيسة
ّ
 ،Journal of Public Administration Research and Theory, JPARTودورية مراجعة اإلدارة العامة
خصصت أقل من 10
 ،Public Administration Review, PARودورية اإلدارة العامة  ،Public Administrationقد ّ
يف املئة من إجاميل ميزانياتها السنوية للدراسات التي تر ّكز عىل البلدان النامية ( 7.8يف املئة ،و 9.4يف املئة ،و 9.5يف
املئة ،عىل التوايل) .ومع ذلك ،فإن هذه البلدان هي موطنُ الغالبية العظمى من سكان العامل .وش ّكلت دورية الحكامة
 Governanceاستثناء يف هذا الصدد ،إذ تض ّمنت  39.2يف املئة من إجاميل املقاالت يف هذه الفرتة ،مبا يف ذلك تركيز
تبي تفاوتًا كب ًريا يف النسب من سنة إىل أخرى.
صحيح أنه يوجد العديد من
شديد عىل البلدان النامية ،وإن كانت ّ
ٌ
التخصصات الذين يدرسون مسائل البريوقراطية وعمل الحكومة – وينرش الكثري منهم مقاالت يف
الباحثني يف مختلف
ّ
دورية الحكامة – إال أن أغلبية أعاملهم ال تزال عىل الهامش بالنسبة إىل مجالت نخبوية أخرى يف مجال اإلدارة العامة.
الشكل ()1
سياقات البلدان النامية يف دوريات اإلدارة العامة

ونعتقد أيضً ا أن من املفيد تسليط الضوء عىل إغفال العديد من املقاالت املتك ّرر تحدي َد السياق الجغرايف الذي ُأجري فيه
البحث يف العنوان أو امللخص ،ويف بعض الحاالت خلت املقدمة نفسها من إشارة إليه .ويف حني يقع تركيزنا يف هذه املقالة،
ً
إجامل ،عىل متثيل البلدان النامية يف أبحاث اإلدارة العامة ،فإنّ هذا قد يشري إىل حاجة أكرث عمومي ًة
ويف العدد الخاص
ُ
ِ
املؤسسات البريوقراطية وسلوكها.
العوامل السياقية
ضمن الحقل ذاته تتط ّلب اعتامد منظور مقارن لِف ْهم كيف تُش ّكل
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 .3البيانات :ما الذي ميكن الوثوق به؟
صحيح أنّه تتم ّلك املديرين العامني ٌ
رغبة شديد ٌة يف ترك سجالت مكتوبة باملعامالت ،غري أنّ عملية تحويل تلك
ٌ
ٌ
السجالت إىل بيانات ميكن تحليلها بصورة فعالة مسألة شاقة يف كثري من األحيان .ولهذا ت ّتسم بيانات اإلدارة العامة
املتوافرة حال ًيا بكونها ُمب َهمة وناقصة وغري دقيقة .وينطبق ذلك خاصة عىل سجالت العامل النامي ،إذ تظل العديد
من السجالت مكتوبة عىل الورق فحسبً ،
بدل من أن تكون متاح ًة عىل اإلنرتنت .إضافة إىل ذلك ،يشوب القصور
ِ
آليات املساءلة واملوارد املتع ّلقة بها للحفاظ عىل سجالت كفؤة ،كام أن مركزية البيانات القابلة للمقارنة محدودة.
نبدأ بالتط ّرق إىل بعض املشكالت الشائعة املتع ّلقة بالبيانات ،ثم نُس ّلط الضوء عىل الطرق التي يجمع بها الباحثون
البيانات األولية وتأثري جهودهم يف الدقة النظرية واملنهجية.
يف البلدان النامية ،يصعب افرتاض د ّقة البيانات الحكومية املتاحة بسبب ّ
تدن مستوى قدرة الدولة فيها .فعىل
سبيل املثال ،اكتشف ٌّ
كل من عمران رسول ودانييل روغر ومارتن ويليامز( ،((2خالل جمعهم البيانات عن املوظفني
الحكوميني يف غانا ،التفاوت الشديد بني التسميات االصطالحية لتسجيل وحدات املوظفني الحكوميني ضمن البيانات
اإلدارية ،حتى ضمن الوحدة التنظيمية نفسها؛ إذ إن مج ّرد وضع ّ
مخطط دقيق للجهاز اإلداري Organogram
وإعداد قوائم املوظفني ملنظامت الخدمة املدنية ،مِن شأنه أن يش ّكل تح ّديات ج ّمة .وعىل نحو مامثل ،وجد الباحثان
(((2
ِ
املص َدر لتعداد السكان الذي يستخدمه مكتب اإلحصاء الوطني
مي حسن وتوماس أوميليا
حاالت إغفالٍ يف امللف ْ
الكيني ،خالل جمعهام البيانات عن الكيانات دون الوطنية يف كينيا للبحث امليداين األسايس يف مساهمتهام يف هذا
املجلد .ويف بعض الحاالت ،جرى إ ّما ُ
إتالف البيانات الحكومية عم ًدا( ((2وإما التالعب بها( ،((2ويف غريها من الحاالت
الكثرية ،مل يكن فقدان البيانات سوى دليلٍ واضح عىل ضعف البيئة املؤسسية ،أو رمبا أحد مك ّوناتها.
ً
بدل من ذلك ،غال ًبا ما يعتمد الباحثون يف هذه السياقات عىل جمع البيانات األولية بأنفسهم أو باالشرتاك مع
منظامت دولية .بالفعل ،فقد كافأت جائزة نوبل يف االقتصاد لعام  2019ابتكارات القياس والتحليل يف البلدان النامية
املنبثقة من جمع البيانات األولية يف تلك البلدان .وذكرت اللجنة املانحة لجائزة نوبل أن جهود البحث األساسية
قد أ ْثرت اقتصاديات التنمية ،إذ ساهمت دراسات إستري دوفلو عن القيادات السياسية النسائية يف إعادة تشكيل
األبحاث املتع ّلقة بالنوع االجتامعي والسياسات مبا تجاوز كث ًريا سياق البلدان النامية ( ُيذكر منها ً
مثل الدراسة التي
أجرتها ديانا أوبراين وجوانا ريكني)( .((2ويف بعض الحاالت األخرى ،غال ًبا ما يتط ّلب ج ْمع البيانات األساسية لإلدارة
متخصص
العامة تعاونًا وثي ًقا مع الجهات الفاعلة يف القطاع العام .عىل سبيل املثال ،حاز ديريك بيرتسون ،وهو مؤرخ
ّ
يف الشؤون األوغندية ،عىل جائزة ماك آرثر "للعبقرية" لعمله املستمر يف تصنيف السجالت الحكومية وتنظيفها،
22 Imran Rasul, Daniel Rogger & Martin J. Williams, "Management, Organizational Performance, and Task clarity: Evidence from
Ghana's Civil Service," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 31, no. 2 (2019).
23 Hassan & O'Mealia.
24 Laia Balcells & Christopher M. Sullivan, "New Findings from Conflict Archives: An Introduction and Methodological
Framework," Journal of Peace Research, vol. 55, no. 2 (2018).
25 Jeremy L. Wallace, "Juking the Stats? Authoritarian Information Problems in China," British Journal of Political Science, vol. 46,
no. 1 (2016).
26 Dianna Z. O'Brien & Johanna Rickne, "Gender Quotas and Women's Political Leadership," American Political Science Review, vol.
110, no. 1 (2016).
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وفهرستها انطال ًقا من محفوظات مقاطعات  District Archivesأوغندية ع ّدة .وبعد إمتام العمل يف ّ
موقع ،كان
كل ٍ
يتم تزويد الحكومات املحلية بنُسخ رقمية من سجالتها لتحسني أنظمة االسرتجاع ورفع الكفاءة البريوقراطية(.((2
ّ
أفضت عملية التغ ّلب عىل التحديات التي تواجه جمع البيانات هذه إىل عدد من الفوائد للباحثني األكادمييني .بداية،
يتمتع الباحث نفسه بح ّرية تحديد مقدا ِر االهتامم النظري أو العميلً ،
بدل من أن يقترص عمله عىل تحليل البيانات
التي جمع ْتها الحكومات ألغراض أخرى .فعىل سبيل املثال ،وعىل الرغم من أهمية البيانات املقارنة املتع ّلقة ببنية
اإلدارة العامة يف جميع أنحاء العامل ،يف اختبار نظريات فاعلية القطاع العام ،فإنها ال تزال شبه غائبة عن املسوحات
الرسمية ،مبا يف ذلك استطالع آراء املوظفني الفدراليني األمريكيني( .((2و ُيع ّد البحثان اللذان أجرى أحدهام عمران رسول
مثالي عن الربامج البحثية التي ْأجرت در ٍ
اسات استقصائية مستق ّلة عن
مع دانييل روغر( ((2والثاين رسول وآخرون(ْ ،((3
لتفحص جودة اإلدارة عرب املؤسسات يف العامل النامي .واألهم من ذلك ،أنهم نفذوا تلك الربامج
املديرين واملوظفني ّ
بطريقة تتامىش مع تداب َري مستقا ٍة من القطاع الخاص والعامل املتق ّدم؛ إذ مل ِ
املتخصصون يف مجال
يكتف الباحثون
ّ
جوانب جديدة
التنمية مبجرد تكييف التدابري املعيارية املستخدمة يف سياقات العامل املتق ّدم ،بل رشعوا يف قياس
َ
ضمن اإلدارة العامة(.((3

كم وكيفًا
 .4املؤسسات تكشف عن نفسها ًّ
حجتنا القائلة إن العمل الكيفي هو جز ٌء ال يتجزأ من عملية البحث يف سياقات البلدان النامية ،املزي َد من
تستحق ّ
موحد باإلجراءات القانونية  de jureالتي تعتمدها األجهزة اإلدارية Bureaucracies
الرشح .ليس مثة التزام بشكل ّ
يف البلدان النامية .وتختلف أسباب هذا التفاوت يف املؤسسات الرسمية وف ًقا للدولة واملؤسسة ،ولكن تبقى النتيجة
أن الباحثني األكادمييني العاملني يف البلدان النامية ال ميكنهم ا ّدعاء ف ْهم "كيف تسري األمور" مبج ّرد قراءتهم القوانني
توضيحا عن سري العمل
والقواعد اإلدارية( .((3ومن غري املرجح أن تق ّدم مج ّرد قراءة رسيعة للهيكلية التنظيمية
ً
ً
وفضل عن ذلك ،فإن التباين الشديد
والتسلسل الهرمي الفعل َّيني يف أي مؤسسة إدارية يف أغلبية البلدان النامية.
الحاصل يف اإلجراءات التنظيمية الفعلية بني املؤسسات وأحيانًا داخلها يزيد من تعقيد املشهد( .((3لهذا السببُ ،يع ّد
27 Derek Peterson, "Archive Catalogues," (2020), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3BM5MM8
28 Anthony M. Bertelli et al., "Measuring Agency Attributes with Attitudes Across Time: A Method and Examples Using LargeScale Federal Surveys," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 25, no. 2 (2015), pp. 513-544; Sergio Fernandez et al.,
""Assessing the Past and Promise of the Federal Employee Viewpoint Survey for Public Management Research: A research Synthesis,
Public Administration Review, vol. 75, no. 3 (2015), pp. 382-394.
29 Imran Rasul & Daniel Rogger, "Management of Bureaucrats and Public Service Delivery: Evidence from the Nigerian Civil
Service," The Economic Journal, vol. 128, no. 608 (2018), pp. 413-446.
30 Rasul, Rogger & Williams.
31 Marianne Bertrand et al., "The Glittering Prizes: Career Incentives and Bureaucrat Performance," Review of Economic Studies, vol.
87, no. 2 (2020), pp. 626-655; Frederico Finan, Benjamin A. Olken & Rohini Pande, "The Personnel Economics of the State," in: Abhijit
Vinayak Banerjee & Esther Duflo (eds.), Handbook of Field Experiments (Amsterdam: Elsevier, 2017).
32 Gretchen Helmke & Steven Levitsky, "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda," Perspectives on
politics, vol. 2, no. 4 (December 2004), pp. 725-740.
33 Erin Metz McDonnell, "Conciliatory States: Elite Ethno-demographics and the Puzzle of Public Goods Within Diverse African
States," Comparative Political Studies, vol. 49, no. 11 (2016).
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التوصيف الدقيق لألعراف غري الرسمية والقوانني غري املكتوبة ،من خالل التقارير الكيفية وامللخصات الكمية ،خطو ًة
أوىل رضورية إلجراء بحوث اإلدارة العامة يف البلدان النامية.
يبش هذا الشكل من العمل الكيفي بتحسني نوعية البحث من جوانب ع ّدةً .
ّ
أول ،يجب أن يستند التحليل األ ّويل
للسياق الذي يسبق التدخّ ل أو عملية جمع البيانات عىل نحو منهجي ،إىل األداء الفعيل للمؤسسة .ويساعد ذلك
وإلحاحا التي تواجه املؤسسات؛ ويكشف كيفية تفاعل املعايري املحلية
الباحثني يف تحدي ِد األسئلة البحثية األكرث صل ًة
ً
مع القواعد الرسمية .وعىل نح ٍو مامثلّ ،
يبش العمل الوصفي مبساعدة الباحثني يف تحديد مصادر البيانات املبتكرة
صحيح أن املؤسسات تجمع
التي تخ ّولهم معالجة مجموعة متنوعة من املسائل األساسية املتع ّلقة بربامجهم البحثية.
ٌ
تصلح دو ًما يف تقييم
البيانات التي تق ّيم اإلجراءات القانونية ،إال أنه ينبغي للباحثني عدم التسليم بأن هذه البيانات ُ
األسئلة النظرية املهمة.
ثان ًيا ،إنّ العملية  Processمهمة بقدر أهمية النتائج؛ إذ ال تعني األفضلية املمنوحة إىل املؤسسات غري الرسمية عد َم
االمتثالِ للقواعد الرسمية .فقد تجدُ املؤسسات نفسهاً ،
ٍ
بدل من ذلكُ ،مل َزمة بإجر ٍ
آلليات
اءات مكتوبة ،ولكن وف ًقا
مغايرة ملا كان مقصو ًدا يف األساسُ .يذكر ،عىل سبيل املثال ،أنه يف أعقاب تخصيص نسبة للنساء رسم ًيا يف كينيا،
وج َدت دراسة حسن وأوميليا( ((3أن املؤسسات الكينية تعمل عىل االمتثال للقانون الجديد القايض بتخصيص نسبة
موحد يف جميع أنحاء البالد ،إمنا
للنساء .وعىل الرغم من ذلك ،فإن املؤسسات مل ترفع من نسبة متثيل املرأة عىل نحو ّ
راحت تق ّوض روح القانون .وعىل سبيل املثال ،وجد دانييل برليرن(َ ((3
دالئل تُشري إىل التزام املجالس البلدية يف جنوب
أفريقيا بتطبيق قوانني الشفافية بسبب املنافسة السياسية املحلية فحسب ،وليس بفضل جهود املؤسسات الرقابية.
ني القطاع العام يف البلدان النامية ،تساعد البحوث الوصفية
املخصصة لتحس ِ
ثال ًثا ،نظ ًرا إىل املساعدات الدولية الهائلة ّ
ُ
تصميامت األبحاث
سبب فشلِ جهود التدخّ ل السابقة ،وابتكار حلولٍ سياساتية أنجع .وتنحو
الباحثني عىل تحديد ِ
الحديثة هذا املنحى عىل نحو واضح ،عرب ربط التقوميات الكمية لتجربة عشوائية مقا َرنة Randomized Control Trial
بدر ِ
اسات حال ٍة كيفية تستخدم منهج ّية تع ّقب العمليات  Process Tracingللكشف عن كيفية الوصول إىل النتيجة.
عىل سبيل املثالُ ،يق ّوم ٌّ
كل مِن تانو كومار وأليسون بوست وعائشة راي( ((3التدخّ َل الهادف إىل تقليص أوقات
(((3
االنتظار للحصول عىل املياه .ويوضّ ح البحث اإلثنوغرايف الذي أجراه كريستوفر هيون وبوست وراي نتائج التدخل
الحكومي الباهت ،ومر ّد ذلك جزئ ًيا إىل مقاوم ِة املوظفني البريوقراطيني إدخال التغيريات عىل الواجبات األساسية يف
نتائج تجرب ٍة عشوائية مقا َرنة شاملة أج َروها عىل جميع موظفي الخدمة املدنية
وظائفهم .ويق ّدم رسول وآخرون(َ ((3
يف غانا ،مس ّلطني الضوء عىل أهمية املامرسات اإلدارية التي متنح االستقاللية للموظفني البريوقراطيني .يف هذا املجلد،
34 Hassan & O'Mealia.
35 Daniel Berliner, "Sunlight or Window Dressing? Local Government Compliance with South Africa's Promotion of Access to
Information Act," Governance, vol. 30, no. 4 (2017).
36 Tanu Kumar, Alison E. Post & Isha Ray, "Flows, Leaks and Blockages in Informational Interventions: A Field Experimental Study
of Bangalore's Water Sector," World Development, vol. 106 (June 2018), pp. 149-160.
37 Christopher Hyun, Alison E. Post & Isha Ray, "Frontline Worker Compliance with Transparency Reforms: Barriers Posed by
Family and Financial Responsibilities," Governance, vol. 31, no. 1 (2018), pp. 65-83.
38 Rasul, Rogger & Williams.
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يرحب املديرون باالبتكارات التي
يقدم ويليامز و ِيكالو-تيكيل( ((3أدلة كيفية منهج ّية عن حدود االستقاللية عندما ال ّ
يقوم بها موظفوهم .إىل جانب ذلك ،وكام ُيشري كريستيان شوسرت ويان هرنيك ماير-سالينغ وكيم ساس ميكليسن(،((4
فإنه ال يجوز تطبيق الحلول التي تناسب سيا ًقا واح ًدا عىل بلدانٍ أخرى من دون فهم كيفية تفاعل القوانني الجديدة
مع القواعد واإلجراءات غري املكتوبة.
راب ًعا ،إنّ تعزيز مجموعة األبحاث الوصفية يف البلدان النامية من شأنه أن يساهم يف تجاوز الفرضيات املعيارية التي
تتناول ماه ّية البريوقراطية الج ّيدة .وتساعدنا األبحاث الوصف ّية عن املؤسسات العامة التي ال ت ّتبع النموذج الفيربي
عىل ف ْهم منطقها ،ومن ثم تح ّفزنا عىل إعادة تقويم االفرتاضات واإلجراءات الكامنة يف تفاصيل العمل البحثي الذي
يدرس البلدان املتق ّدمة.

 .5النظرية :مفاهيم قدمية ،وجهود بحثية ال يكفي تقدميها
يف قوالب جديدة
تواج ُه دراسات اإلدارة العامة يف البلدان النامية تح ّد ًيا كب ًريا ،أال وهو أن عملية تطوير النظرية يف الحقول املعرفية جرت
صحيح أنّ األجهزة اإلدارية الحكومية تشبه بعضها
يف أغلبيتها يف البلدان املرتفعة الدخل ،مع أخْ ِذ سياقاتِها يف الحسبان.
ٌ
البعض أينام ُوجدت ويف بعض األوجه الشكلية ،إال أن األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتامعية التي تعمل فيها
ُ
احتامل املجازفة بالتعميم املف ِرط لالختالفات النمطية بني البلدان النامية
تؤثر تأث ًريا كب ًريا يف َسري عملها .وهناك بالطبع
بوصفها قضي َة تصنيف .وعىل الرغم من ذلك ،ال ميكن إنكار أن الدميقراطيات الراسخة املرتفعة الدخل
والبلدان املتق ّدمة ْ
إىل ح ّد بعيد والتي ارتبطت بها اإلدارة العامة تاريخ ًيا ،متثّل جز ًءا صغ ًريا من تن ُّوع السياقات التي تعمل فيها األجهزة
ٍ
صعوبات يف تطبيق
اإلدارية [البريوقراطية] الحكومية يف سائر أرجاء العامل .وبناء عليه ،يواجه البحث يف البلدان النامية
النظريات املعيارية ،إضافة إىل تحديات ترتبط بفرص تطوير هذه النظريات وإثرائها لصالح امليدان البحثي ِبصفة عامة.
ال ّ
ٍ
ظروف ت ّتسم بالشُ ّح يف املوارد املالية
شك يف أنّ األجهزة اإلدارية [البريوقراطية] يف البلدان النامية قد تعمل يف
انخفاض امليزانيات أو أجور القطاع العام فحسب ،ولكن يف بعض الحاالت بسبب
والبرشية ،وليس ذلك بسبب
ِ
الضعف الشديد يف القوة العاملة املاهرة وانخفاض الدخل يف املجتمع اللذين ق ّلصا من قدرة هذه األجهزة اإلدارية.
املخصصة ملديريات
يف حني قد يكون النقص يف املوارد يف البلدان املرتفعة الدخل  -عىل سبيل املثال النقص يف املوارد ّ
النقل  -خيا ًرا سياس ًيا قد يؤدي إىل عمليات صيانة دون املستوى األمثل .ومع ذلك ،ففي العديد من البلدان املنخفضة
الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط األدىن ،ال توجد ببساطة ثروة كافية لتسديد تكاليف شبكات الطرق األساسية،
حتى لو وضعنا جان ًبا املشاكل املتع ّلقة بجباية الرضائب .ويف الوقت ذاته ،فإن الحاجة املجتمعية إىل البنى التحتية
والخدمات األساسية أعىل من ذلك ،ما يؤدي إىل زيادة املطالب السياسية ،ضمن أفق زمني قصري للسياسيني
واملوظفني الحكوميني لتحقيق النتائج .وعىل الرغم من أن سياسة التوزيع سِ َم ٌة من سامت اإلنفاق الحكومي العام
39 Williams & Yecalo-Tecle.
40 Christian Schuster, Jan-Hinrik Meyer-Sahling & Kim Sass Mikkelsen, "(Un)Principled Principals, (un)Principled Agents: The
Differential Effects of Managerial Civil Service Reforms on Corruption in Developing and OECD Countries," Governance, vol. 33,
no. 4 (2020), pp. 829-848.
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 فالطبيعة الخاصة للبنى التحتية األساسية وتنامي الطلب عليها يربزان مسائل سياسة التوزيع،يف جميع أنحاء العامل
،(( يف هذا املجلد4( وهذه مالحظة ارتكزت عليها مقالة أنغولو أمايا وآخرين،((4( وخاصة يف البلدان الفقرية،واملحسوبية
 وع ّززت، وقد ساهمت ش ّدة هذه االحتياجات يف توفري الخدمات بصورة ف ّعالة.إذ بلورت النظرية التي قدمتها املقالة
ّ  عىل نحو أوسع،((4(دورها يف أدبيات العلوم السياسية املتع ّلقة بالتنمية البريوقراطية
مم هي عليه يف البحث املعارص
.يف اإلدارة العامة
 أكرث،قد تكون الفروق يف املؤسسات السياسية والقانونية واإلدارية عىل درج ٍة عالي ٍة من األهمية بالنسبة إىل النظرية
ُ  ترى در، ويف أغلب األحيان.منها بالنسبة إىل التفاوت يف توزيع الرثوات
اسات السلوك البريوقراطي يف اإلدارة العامة
َ بديه ًيا أن
 واملراقبة، ضمن الضوابط والتوازنات السياسية،تعمل املؤسسات يف سياقات املنافسة الدميقراطية الراسخة
ّ ومطلعة ومصالح
ّ الحثيثة لوسائل إعالم حرة
 وعىل الرغم من وجود هذه السِ امت يف العديد من البلدان.منظمة
 ومن السهل أن نرى كيف يؤثر غيابها يف نظريات السيطرة السياسية، فإن قل ًة تنعم بها كلها، بل يف أغلبيتها،النامية
.((4( واالستقاللية البريوقراطية،((4( واملشاركة الشعبية،((4(للبريوقراطية
ِ
ضعف االمتثال للقوانني واإلجراءات
 ميكن أن تُفيض أنظمة القضاء اإلداري الضعيفة أو املتق ّلبة إىل،ويف السياق نفسه
ُفرصا للسعي وراء ال َريع ويزيد
ً  ويو ّلد هذا الوضع.واسع النطاق عىل املامرسات غري الرسمية
ِ  وإىل اعتام ٍد،الرسمية
 فإن الفجوة بني املامرسات القانونية واملامرسات، ويف واقع الحال.من صعوبة تغيري العمليات التنظيمية أو تحسينها
 لكن ال ميكن اعتبار هذه.((4(الواقعية هي إحدى أكرث سامت حكومات البلدان النامية التي كث ًريا ما تثري النقاش
(( عىل4(الفجوة فريد ًة من نوعها يف البلدان النامية – كام تُوضّ ح األدبيات التي تتناول التحديات املتع ّلقة بالتنفيذ
41 Miriam Golden & Brian Min, "Distributive politics Around the World," Annual Review of Political Science, vol. 16 (2013), pp. 73-99.
42 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
43 Thomas B. Pepinsky, Jan H. Pierskalla & Audrey Sacks, "Bureaucracy and Service Delivery," Annual Review of Political Science,
vol. 20 (May 2017).
44 John D. Hubert & Nolan McCarty, "Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform," American Political Science Review,
vol. 98, no. 3 (2004), pp. 481-494; Matthew D. McCubbins, Roger G. Noll & Barry R. Weingast, "Structure and Process, Politics and
Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies," Virginia Law Review, vol. 75, no. 2 (1989).
45 Christopher Ansell, Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy (New York: Oxford University Press, 2011);
Anthony M. Bertelli, Giulia Leila Travaglini & Pamela J. Clouser McCann, "Delegation, Collaborative Governance, and Nondistributive
Policy: The Curious Case of Joint Partnerships in American Federalism," Journal of Politics, vol. 8, no. 1 (2019), pp. 377-384; Tina
Nabatchi, "Putting the 'Public' Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values," Public
Administration Review, vol. 72, no. 5 (2012), pp. 699-708; Beryl A. Radin, Terry L. Cooper & Daniel McCool, "From Public Action to
Public Administration: Where Does it Lead?" Public Administration Review, vol. 49, no. 2 (1989).
46 Daniel P. Carpenter, The Forging of Bureaucratic Autonomy: Reputations, Networks, and Policy Innovation in Executive
Agencies, 1862-1928 (Princeton: Princeton University Press, 2001); Daniel P. Carpenter & George A. Krause, "Reputation and Public
Administration," Public Administration Review, vol. 72, no. 1 (2012), pp. 26-32; Gary J. Miller & Andrew B. Whitford, Above Politics:
Bureaucratic Discretion and Credible Commitment (New York: Cambridge University Press, 2016); Kutsal Yesilkagit & Sandra Van Thiel,
"Political Influence and Bureaucratic Autonomy," Public Organization Review, vol. 8, no. 2 (2008), pp. 137-153.
47 Matt Andrews, The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions (Cambridge: Cambridge
University Press, 2013).
48 Hellen Ingram & Anne Schneider, "Improving Implementation Through Framing Smarter Statutes," Journal of Public Policy, vol.
10, no. 1 (1990), pp. 67-88; Jeffrey L. Pressman & Aaron Wildavsky, Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed
in Oakland (Berkeley: University of California Press, 1974); Robbie Waters Robichau & Laurence E. Lynn, Jr., "The Implementation
of Public Policy: Still The Missing Link," Policy Studies Journal, vol. 37, no. 1 (2009), pp. 21-36; Eva Thomann, Nadine van Engen
& Lars Tummers, "The Necessity of Discretion: A Behavioral Evaluation of Bottom-Up Implementation Theory," Journal of Public
Administration Research and Theory, vol. 28, no. 4 (2018).
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متاس ًكا عن التفاعل بني الجوانب الرسمية وغري الرسمية
سبيل املثال – ما يو ّفر فرص ًة لتطوير نظريات أعمق وأكرث ُ
ألداء األجهزة اإلدارية [البريوقراطية].
قد تتيح أجزا ٌء من هذه النظرية الجديدة للباحثني األكادمييني واملامرسني عىل ح ٍّد سواءً ،
فهم أفضل للبلدان املتق ّدمة
التي يدرسونها يف أغلب األحيان( .((4وتو ّفر دراسة البلدان النامية تباي ًنا أكرب يف املتغ ّريات املستق ّلة التي تُد َرس عاد ًة.
عىل سبيل املثال ،يق ّدم العامل النامي تن ّو ًعا أكرب يف ترتيبات الرقابة الترشيعية ،وهو ما يتيح إجراء دراسات مثل
الدراسة التي َس َب فيها جدعون أونيانغو( ((5الرقابة الترشيعية يف كينيا .وقد يساعد هذا االختالف َ
حقل اإلدارة العامة
عىل فهم ما إذا كانت العالقات بني أبرز املتغريات املستق ّلة واملتغريات التابعة املهمة ،مرشوط ًة بالسياق ،وبأي طرق
قد تكون كذلك.
تنجم عن نقلِ السياسات التي تعتمدها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
وعىل الرغم من وجود مخاطر كبرية ُ
وتطبيقها يف البلدان النامية عمو ًما ،فإنها ناد ًرا ما خضعت تلك السياسات لالستقصاء اإلمربيقي املنهجي .و ُيجري
كريستيان شوسرت وآخرون( ((5تجرب ًة استطالعية تشمل موظفني حكوميني يف أربع دول ،ليصلوا إىل أدلة عىل أن
السياسات اإلدارية الرامية إىل رفع مستوى االستقاللية البريوقراطية مع ّرضة لسوء االستخدام يف البلدان النامية الثالثة
أكرث من الدولة الرابعة والعضو يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ضمن ع ّينتهم قيد الدراسة .ويقودهم هذا
معي قد تكون "أسوأ مامرسة" يف سياق آخر .ويف حني أنّ هذه النتائج
إىل االستنتاج أن "أفضل مامرسة" يف سياق ّ
تس ّلط الضوء عىل االختالفات املهمة املحتملة يف النظرية واملامرسة التي يجب أن تراعي دراسات اإلدارة العامة
َ
روابط إيجابية بني االستقاللية البريوقراطية واألداء يف البلدان
يف سياق البلدان النامية ،فقد وجد باحثون آخرون
النامية( .((5ويف واقع األمر ،الحظ شوسرت وآخرون( ((5أن العوامل عىل مستوى الدولة تتمتع بأهمية كبرية حتى ضمن
الدول من مختلف الفئات .ونظ ًرا إىل التباين الشديد يف سياقات الدول ضمن تصني َفي منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية و"البلدان النامية" ،ترب ُز الحاجة إىل إجراء املزيد من البحث لفهم األسباب النظرية والسياقية واملنهجية
لهذه النتائج املتباينة.
ومثة فرصة أخرى لنظرية اإلدارة العامة ،وهي وجود عدد كبري ومتنا ٍم من األدبيات املتعلقة باألجهزة اإلدارية
التخصصات املرتبطة بالعلوم االجتامعية مثل العلوم
[البريوقراطية] يف سياق البلدان النامية ،والتي تتناول
ّ
السياسية( ،((5وعلم االقتصاد( ،((5وعلم االجتامع( ،((5ما ُيتيح إمكانية اإلثراء املتبادل لألفكار .فعىل سبيل املثال ،جرت
49 Carl Dahlström & Victor Lapuente, Organizing Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the Making of Good Government (New
York: Cambridge University Press, 2017); Pollitt & Bouckaert.
"50 Gedion Onyango, "Legislative Oversight and Policy-Reforms in 'Unsettled' Political Contexts of Public Administration,
International Journal of Public Administration, vol. 43, no. 3 (2020), pp. 213–228.
51 Schuster, Meyer-Sahling & Mikkelsen.
52 Rasul & Rogger; Rasul, Rogger & Williams
53 Schuster, Meyer-Sahling & Mikkelsen.
54 Pepinsky, Pierskalla & Sacks.
55 Finan, Olken & Pande.
56 Erin Metz McDonnell, "Patchwork leviathan: How Pockets of Bureaucratic Governance Flourish within Institutionally Diverse
Developing States," American Sociological Review, vol. 82, no. 3 (2017).
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دراسة مامرسات اإلدارة العامة الراسخة بخصوص دوافع الخدمة العامة( ((5من خالل تجارب ميدانية عشوائية
ِ
َطموحة أجراها اختصاصيون يف مجال اقتصاديات التنمية بالتعاون مع
حكومات دولٍ نامية( .((5وعىل نحو مشابه،
فإن دراسة الباح َثني مي حسن وتوماس أوميليا( ((5عن البريوقراطية التمثيلية يف هذا املج ّلد تستند بالتوازي إىل ّ
كل
من حجج اإلدارة العامة املتعلقة بالبريوقراطية التمثيلية( ،((6وإىل الدراسات االقتصادية املنوطة بالتجارب العشوائية
يف مجال السياسات العامة يف ما يتع ّلق بنسبة النساء يف الهند(.((6
أساليب
اقتناص هذه الفرص من الباحثني األكادمييني العاملني ضمن سياقات البلدان النامية أن يجدوا
ويتط ّلب
َ
ُ
لتطوير النامذج النظرية القامئة وتكييفها .وسيتطلب من الباحثني يف سياقات الدول املرتفعة الدخل أن يروا يف
دراسات البلدان النامية جز ًءا من التحليل السائد ،ال مج ّرد أفكار جديدة مثرية لالهتامم .وانطال ًقا من أن األغلبية
العظمى من البلدان واملواطنني يف العامل تعيش خارج البلدان املرتفعة الدخل ،ميكن القول إنّ أبحاث اإلدارة العامة
يف هذا السياق هي األجندة األكرث مالءمة.

 .6لفهم اإلدارة العامة يف السياق املحيل ،ينبغي النظر إىل ما وراءها
وإىل جميع األطراف الفاعلة
قد تق ّدم البلدان النامية نظر ًة نافذ ًة بالنسبة إىل عمليات تش ّكل الدولة ،والتي تز ّود بدورها املعلومات للدراسات
البحثية املتع ّلقة بالبلدان املتق ّدمة اليوم .وقد يو ّفر بحث أوبالو( ((6املنشور يف املج ّلد الحايل ،والذي يتط ّرق إىل كيفية
يتم فيها ف ْهم
تأثري املعلومات املتع ّلقة مبسؤوليات الدولة يف املساءلة الترشيعية ،الحقائقَ الالزمة يف السياقات التي ّ
املذهب  ،China's Gilded Ageتستخدم يوين يوين أنغ( ((6العرص
هذه املسؤوليات( .((6ففي كتابها عرص الصني َّ
املذهب األمرييك  Gilded Ageبوصفه عرضً ا توضيح ًيا يساعد يف فهم التط ّورات الحالية يف الصني .غري أنّ الباحثني قد
َّ
يستخدمونه أيضً ا بهدف َف ْهم العملية التاريخية لعملية ُّ
تشكل الدولة يف الواليات املتحدة عىل نحو أفضل.
57 James L. Perry, "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity," Journal of Public
Administration Research and Theory, vol. 6, no. 1 (1996), pp. 5-22; James L. Perry & Wouter Vandenabeele, "Public Service Motivation
Research: Achievements, Challenges, and Future Directions," Public Administration Review, vol. 75, no. 5 (2015), pp. 692-699.
"58 Nava Ashraf, Orian Bandiera & Scott S. Lee, "Do-Gooders and Go-Getters: Selection and Performance in Public Service Delivery,
Working Paper, International Growth Center (March 2016), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3z8aXUL; Ernesto Dal Bó, Frederico
Finan & Martín A. Rossi, "Strengthening State Capabilities: The Role of Financial Incentives in the Call to Public Service," Quarterly
Journal of Economics, vol. 128, no. 3 (2013).
59 Hassan & O'Mealia.
60 Martin Baekgaard & Bert George, "Equal Access to the Top? Representative Bureaucracy and Politicians' Recruitment Preferences
for Top Administrative Staff," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 28, no. 4 (October 2018), pp. 535-550; Norma
"M. Riccucci & Gregg G. Van Ryzin, "Representative Bureaucracy: A Lever to Enhance Social Equity, Coproduction, and Democracy,
Public Administration Review, vol. 77, no. 1 (January-February 2017), pp. 21-30.
61 Raghabendra Chattopadhyay & Esther Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in
India," Econometrica, vol. 72, no. 5 (September 2004), pp. 1409-1443.
62 Opalo.
63 Rachel Augustine Potter & Charles R. Shipan, "Agency Rulemaking in a Separation of Powers System," Journal of Public Policy,
vol. 39, no. 1 (2019).
64 Ang.
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وتق ّدم البلدان النامية أيضً ا أد ّل ًة تتيح فهم االختالفات بني الدول واملتع ّلقة باألبعاد التي مل تكن عاد ًة ّ
محط اهتامم
البحث اإلمربيقي؛ إذ توفر هذه السياقات تباي ًنا أكرب ،ف ُتساهم يف التط ّرق إىل مسائل مل يسبق تناولها بصور ٍة كافي ٍة
ساب ًقا .وميكن أن يساعدنا هذا اإلجراء يف مساءلة القناعات الراسخة بخصوص ماهية املامرسات املقبولة يف مجال
اإلدارة العامة .وعىل سبيل املثال ،يبحث جيفري ويفر( ((6يف ظاهرة املدفوعات غري النظامية للحصول عىل الوظائف
والرتقيات يف القطاع الصحي يف دولة نامية ُكربى؛ وهي مامرسة قد يع ّدها الكثري من الباحثني فسا ًدا ،ويرونها مناقضة
ملعايري كفاءة االختيار وتأسيس القيمة العامة .وعىل الرغم من ذلك ،يشري تحليل ويفر إىل أنه يف هذه الحالة قد
ينجم عن املدفوعات قيمة عامة .ويف هذه الحالة ،فإن أولئك الذين ُيبدون استعدا ًدا أعىل للدفع ،هم عىل األرجح َمن
سيقومون بعملهم برباعة إذا ُمنحوا فرصة الوصول إىل املركز الوظيفي .وقد تحمل هذه الخالصة يف ثناياها تداعيات
تؤثر يف فهم املامرسات املختلفة ،كالتعيينات باملحسوبية ً
مثل ،وينطبق ذلك عىل البلدان املتق ّدمة أيضً ا.
يف لحظة كتابة هذا املقال ،تشهد السياسات واإلدارة العامة يف العديد من البلدان املتق ّدمة – مثل اململكة املتحدة
والواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا وغريها – تح ّوالت بطرق قد تكون غري مسبوقة .وبناء عليه ،يطلق الباحثون يف
هذا املجال ،إىل جانب [العاملني يف] صناعة الخدمات املالية ،إنذا ًرا ً
مهم" :ال ميكن لألداء السابق أن ُيفيض إىل نتائج
مستقبلية مضمونة" .ومع سعينا لفهم ما قد يحدث مع التغيري الذي يطرأ عىل سامت األنظمة السياسية ،فأي مصدر
أفضل من مصدر املعلومات املستقاة من البلدان التي تنعم بالخربة الطويلة يف العمل يف ظل أنظمة حكم متن ّوعة؟
عالوة عىل ذلك ،فإن حكومات الدول النامية ،أكرث من نظرياتها يف العامل املتقدم ،تتفاعل عىل نحو متك ّرر ومنتظم
ٌ
أهداف ُمعلنة تسعى للتأثري يف سلوك تلك الحكومات [من خالل
مع جهات فاعلة غري حكومية نافذة ،والتي لها
ِ
ُ
املنظامت الدولية ،كصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
الجهات الفاعلة
العمل عىل تحقيقها] .وتشمل هذه
املتخصصة املنضوية ضمن منظومة األمم املتحدة ،إضاف ًة إىل عدد كبري من املنظامت غري الحكومية
والوكاالت
ّ
الدولية  .International Non-Governmental Organizationsتناولت دراسة أنغولو أمايا وآخرين( ((6جهات
وتبي أنه قد يكون لها تأث ٌري أكرب يف البلدان النامية ،حيث يكون الوصول إىل االستثامر
فاعلة خاصة من هذا النوعّ ،
فهم كامل لإلدارة العامة يف العامل النامي من دون مراعاة تلك التأثريات
األجنبي محدو ًدا .وال ميكن
ّ
التوصل إىل ٍ
الخارجية .و ُيشري هونيغ( ((6يف هذا املجلد يف ما يتعلق بالبنك الدويل ،إىل أن هذه الجهات الفاعلة غري الحكومية قد
متارس تأثريها يف أداء الدولة إما نحو األفضل أو نحو األسوأ ،بحسب السياق.
َ
ارتفاع كب ٍري يف عدد الوحدات التي ميكننا
ليشمل البلدان النامية أيضً ا ،إىل
توسيع نطاق دراساتنا
وال ب ّد من أن يؤدي
ٍ
ُ
(((6
دراس ُة سلوكها ،وذلك كام ب ّينت الدراسات املنشورة مؤخ ًرا يف مج ّلة الحكامة  .ومن خالل تعزيز القوة اإلحصائية
65 Jeffrey Weaver, "Jobs for Sale: Bribery and Misallocation in Hiring," American Economic Review (Forthcoming), accessed on
6/9/2021, at: https://bit.ly/2UMkO4i
66 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
"67 Honig, "Information, Power, and Location.
"68 Christoph Jindra & Ana Vaz, "Good Governance and Multidimensional Poverty: A Comparative Analysis of 71 Countries,
Governance, vol. 32, no. 4 (October 2019), pp. 657-675; Bethany Shockley et al., "Exaggerating Good Governance: Regime Type and
& Score Inflation among Executive Survey Informants," Governance, vol. 31, no. 4 (October 2018), pp. 643-664; Daniel Stockemer
Aksel Sundström, "Corruption and Woman in Cabinets: Informal Barriers to Recruitment in The Executive," Governance, vol. 32, no. 1
(January 2019), pp. 83-102.
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النابعة من توسيع نطاق البحث الذي يغطي الدول ،ميكن تحقيق ف ْه ٍم َ
أفضل لألدوار التي تؤديها املنظامت الدولية،
التوصل إىل تحدي ٍد ّ
ِ
أدق لتأثرياتها .وبالبناء عىل جملة كبلينغ
أو
تصنيفات أدا ِء الدول عىل سبيل املثال( ،((6ومن ثمّ ،
املعبة ،إذ كتب" :ما الذي ينبغي أن يعرفه عن إنكلرتا َم ْن ال يعرف سواها؟" ،فإنه من األفضل أن ينظر
(ّ ((7()1891
املرء إىل ما وراء حدود بلده ،وإىل ما وراء دولٍ ت ّتسم بأوجه تشابه عامة لفهم ّأي بلد؛ أكانت إنكلرتا ،أم الواليات
املتحدة ،أم أوغندا.

 .7خامتة
بحثي ير ّكز عىل بيانات حديثة ،ونظريات متامسكة وغال ًبا ما تكون جديدة ،ويأخذ يف الحسبان
نعتقد أنّ أي برنامج ّ
الجهات الفاعلة غري الحكومية ،و ُيدرِك رضورة املعلومات الكيفية التي ال غنى عنها ،من شأنه أن ُيرثي دراسة اإلدارة
العامة يف البلدان النامية ،ويجعلها أيضً ا مصدر معلومات أغنى لسياقات البلدان املتق ّدمة .وتَظهر هذه الركائز األربع
يف املقاالت املنشورة يف هذا املج ّلد ،والتي تشارك أيضً ا يف النقاش العابر للسياقات ،وهو ما نأمل أن يصبح سائ ًدا يف
مجالنا .ويف حال أمثرت نتائج ذلك النقاش ،ستكون هناك الكثري من الفوائد الج ّمة .و ُيعترب مقالنا مبنزلة دعو ٍة إىل
تب ّني هذا الربنامج البحثي املهم.
تضم جميع البلدان غري
ووف ًقا للتعريف ذاته ،ليس "العامل النامي" سوى فئة إضافية  ،a residual categoryإذ ّ
"املتق ّدمة" .ولكن تناول مجال اإلدارة العامة يف العامل النامي بهذه الطريقة ٌ
خطأ ال يلحق الرضر مبواطني الدول
ٍ
وسياقات غري
مناذج
النامية وباحثيها فحسب ،والذين كان عليهم االكتفا ُء بتوصيات ودراسات أكادميية تستند إىل َ
نهجا مختل ًفا،
مالمئة؛ ولكنه يلحق األذى أيضً ا مبواطني الدول املتق ّدمة وباحثيها .ويف حني أنّ البلدان النامية تتط ّلب ً
فمن غري املستبعد أن تُفيد التصور ُ
ات النظرية املنبثقة من دراسة البلدان النامية حال ًيا ،فه َمنا للعامل املتق ّدم نفسه.
وسيؤدي تضمني مجموعة واسعة من الدول يف عملية التحليل الشامل لع ّدة بلدان إىل تعميق فهمنا لجميع البلدان
عرب زيادة التنوع الق ّيمة.
سيجد باحثو البلدان املتق ّدمة قدر ًة كبري ًة عىل حل املشكالت عرب حوار مع ّمق مع الباحثني األكادمييني يف البلدان
النامية والتفاعل مع أبحاثهم .ويجب أن ييل هذا الحوار الجديد كل مِن الركائز األربع يف األجندة التي طرحناها
يف مقالنا هذا .وميكن أن يؤدي التعاون بني باحثي البلدان النامية وباحثي البلدان املتق ّدمة إىل ّ
تحل باحثي
البلدان املتق ّدمة بقد ٍر أكرب من الواقع ّية بخصوص ما ميكن تع ّلمه من البيانات "الجيدة" والنظريات "املعيارية"؛
ّ
وستحث الدروس العابرة للسياقات
وي ّتسم هذا التعاون بقدرة كامنة قد تح ّفز طائفة متن ّوعة من الدراسات.
الباحثني عىل العودة إىل املشكالت النظرية الجوهرية يف مجال اإلدارة العامة ،مز َّودين بإمكانات بحثية إضافية
للتعامل معها ،ما قد ُيساهم يف إثراء عملية بلورة النظرية يف هذا الحقل عمو ًما .وأخ ًريا ،ميكن لألهمية التي
يكتسبها الفهم الكيفي أنْ تح ّفز باحثي البلدان املتقدمة عىل العودة إىل خوض ميدان البحث إلجراء بحوث متعددة
Judith Kelley & Beth Simmons (eds.), The Power of Global Performance Indicators (New York: Cambridge University Press, 2020).
Rudyard Kipling, "The English Flag," Kipling Society, accessed on 14/9/2021, at: https://bit.ly/3hdhJSb
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املناهج  ،Mixed Method Inquiriesوالتي أصبحت منوذجي ًة يف أوساط نظرائهم الذين يدرسون ويعملون ضمن
سياقات البلدان النامية.
ليست فعل ًيا مهمة يف ح ّد ذاتها ،بل إنّ ما ندعو
ال تعني الحجج أعاله أن دراس َة اإلدارة العامة يف البلدان النامية
ْ
ُ
يناقض هذا الزعم متا ًما .فاملكاسب املهمة الناجمة عن "اكتساب الفهم الصحيح لإلدارة العامة" يف العامل النامي
إليه
كبرية ج ًدا .فقد شهِد حقل الدر ِ
اسات األكادميية يف مجال اإلدارة العامة نداءات متكررة للرتكيز عىل املسائل امل ّتصلة
املتخص ُص يف اإلدارة العامة ،والذي يسعى
املرجح أنْ يج َد الباحث
ّ
بالسياسات التي تؤثر يف رفاه املواطنني( .((7ومن ّ
تحقيق مكاسب يف السياسات والرفاه من العملِ البحثي يف دول العامل النامي البيئ َة األك َرث خصوبة لتحقيق ذلك.
إىل
ِ
نحض الباحثني عىل أخْ ِذ مجال در ِ
ولهذا نختتم مقالَنا بدعو ٍة إىل العمل؛ إذ ُّ
اسات اإلدارة العامة يف البلدان النامية
لجمع
وليس بوصفه مج ّرد مصد ٍر
عىل مح ْمل الج ّد ،ال بوصف ِه منتدى
ِ
ِ
لتطبيق النظريات فحسب ،بل إلنتاجِ ها أيضً ا؛ َ
البيانات اإلضافية ،إمنّا بوصفه منظوم ًة من البيئات الفريدة ،يف إمكان ٍّ
كل منها أن يع ّلمنا الكثري .ومن املمكن أن
ات املهنية العلم ّية مِن تسليط االهتامم عىل الدر ِ
اسات يف اإلدارة العامة يف البلدان النامية .بي َد أنّ
تستفي َد املسار ُ
األهمية القصوى هي يف إمكانية مساهمة هذه الدراسات يف تحقيق رفاه اإلنسان.

71 Michael Barzelay, Public Management as a Design-oriented Professional Discipline (Northampton: Edward Elgar, 2019); Alasdair
Roberts, Strategies for Governing (Ithaca: Cornell University Press, 2020); James Q. Wilson, "Reinventing Public Administration," PS:
Political Science and Politics, vol. 27, no. 4 (December 1994), pp. 667–673.
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يطرح هذا الكتاب موضو ًعا شهد اهتام ًما بالغًا يف الدراسات الحديثة ،وهو موضوع جودة الحكم
 ،Quality of Government, QoGوذلك ملا له من نتائج مهمة تنعكس عىل مجاالت سياسية واجتامعية واقتصادية
وبيئية .وتكمن أهمية الكتاب يف اتساع نطاقه ،ليشمل ُج ّل املفاهيم واملداخل التي ظهرت يف األدبيات ذات الصلة
بقياس جودة الحكم وأدوات تحسينه ،إىل جانب تط ّرقه إىل قضايا محورية ،مثل :حيادية مامرسة السلطة العامة،
وتدابري مكافحة الفساد ،واملهنية يف تقديم الخدمات العامة ،والتنمية املستدامة ،واملعونات الخارجية ،والحكم .هذا
ً
فضل عن حرص املشاركني يف كتابته عىل أن ُيختتم كل فصلٍ من فصوله بتقديم جدول أعامل للبحوث املستقبلية
يف موضوع الفصل.
يتألف الكتاب من مثانية وثالثني ً
فصل ،موزعة عىل مثانية أقسام؛ يعالج القسم األول ،يف فصول أربعة ،الجوانب
النظرية واملفاهيمية ،فيعرض املفاهيم النظرية لتصور جودة الحكم واملرتكزات التي يقوم عليها ،ويرشح ما ميكن
مواجهته من صعوبات ،وخاصة تحديد املفاهيم املركزية األخرى ،مثل الفساد والدميقراطية والسلطة وغريها .ويرتكز
التعريف املقرتح لجودة الحكم عىل أساس الحياد يف مامرسة السلطة العامة .وتشري اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد يف عام  2004وتصديقها من أكرث من  180طر ًفا ،إىل أن مثة اتفا ًقا عامل ًيا عىل معايري نوعية الحكم ،وعىل الرغم
من أن االتفاقية مل تُع ّرف الفساد ،فإنها ع ّرفت الحكم الرشيد .ويهتم هذا القسم أيضً ا بتقييم جودة الحكم من منظور
فلسفي ،وذلك من أجل التمييز بني موضوعات جودة الحكم من االهتاممات الفلسفية التقليدية ،وطرح اتجاهات
للبحث املستقبيل .كام يتطرق إىل تقديم تفسري ملفهوم جودة الحكم من منظور األنرثوبولوجيا االجتامعية ،وذلك من
خالل نقد نظريات الفساد املؤسيس وتفسريها ،وأنظمة مكافحة الفساد ،وتأثري نخب الظل وطريقة تنظيمها وعملها
مقارنة بنخب السلطة.
أما القسم الثاين ،وفيه أربعة فصول ،فيتمحور حول البحث يف مفهوم جودة الحكم من خالل املقاربات املنهجية
وطرائق جمع املعلومات؛ حيث يتناول بالرشح املؤرشات املتوافرة لقياس جودة الحكم واالختالفات بينها وآثارها يف
البحث االجتامعي ،كام يقدم إيضاحات حول معايري مؤرش الجودة الجيد .ويهتم هذا القسم أيضً ا بالعوامل املحددة
لجودة الحكم ضمن السياقات املحلية ،مثل االعتبارات االقتصادية واملساءلة االنتخابية واملجتمع املدين واملنافسة
السياسية ،ويوضح أهمية املنهج التاريخي يف تقديم فهم أعمق ألسباب وجود الفساد عرب الزمان واملكان ،ويشري إىل
أن الدراسة اإلثنوغرافية للفساد ٌ
بحثي حديث نسب ًيا ،ويوضح من وجهة نظر األنرثوبولوجيا االجتامعية إمكانات
حقل ٌ
الدراسة اإلثنوغرافية للفساد وعيوبها.
الدميقراطية واملساءلة االنتخابية واملشاركة هي موضوع القسم الثالث الذي يشتمل عىل سبعة فصول .ويف إطار
ُحسن نوعية الحكم؟ يشري فصل من فصول القسم إىل أن تأثري
االهتامم بسؤال هل ُ
تح ّد الدميقراطية من الفساد وت ّ
الدميقراطية يف الح ّد من الفساد قد يبدو بديه ًيا ،إال أن عد ًدا كب ًريا من البحوث يشري إىل أن الدميقراطية ليست دامئًا
فعالة كام تتوقع النظريات ،ويق ّيم الفصل أوجه التقدم األخرية يف جهود فهم الكيفية التي ميكن أن تساهم بها
الدميقراطية يف القضاء عىل الزعامء الفاسدين والفساد الحكومي بوجه عام.
يعرض فصل آخر البحوث التي تناولت الطريقة املثىل التي ُيفرتض أن تعمل بها آلية املساءلة االنتخابية للسياسيني
وأسباب التصويت إزاء مدى فسادهم والصلة بني املساءلة ومستويات الفساد ،ويشري إىل أن العقاب الذي تواجهه
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األحزاب الفاسدة والسياسيون من طرف الناخبني ال يكون يف الكثري من األحيان من القسوة ما يكفي إلبعادهم عن
مناصبهم .ويف فصل آخر حول ملاذا ينتخب الناخبون سياسيني تؤدي سياساتهم الشعوبية إىل تدهور نوعية الحكم،
فس تراجع الثقة السياسية واالجتامعية هذه املفارقة ،كام تكشف بيانات مسح
يشري كاتبه إىل أن من املمكن أن ُي ِّ
جديد من سبع دول يف أمريكا الالتينية أن املستجيبني الذين ُيظهرون ثقة اجتامعية منخفضة هم عىل األرجح من
يفضلون الشعبوية .وعرض هذا القسم أيضً ا البحوث النظرية والتجريبية التي تهتم بالرتتيبات املؤسسية التي ُص ّممت
من أجل متكني املواطنني ملحاسبة املسؤولني الحكوميني وأثر ذلك يف تحسني جودة الحكم ،وكذا البحوث املتعلقة
بدور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد ،وبتقييم العالقة بني القواعد االنتخابية والفساد.
يحتوي القسم الرابع عىل خمسة فصول عالجت موضوعات االستدامة والتنمية؛ يتناول الفصل األول منه تأثري الفساد
وعدم املساواة يف جودة الحكم وكيفية تأثريهام يف املساءلة الدميقراطية ،وكيف ميكن للنخبة الرثية التأثري يف عمليات
صنع القرار والعملية االنتخابية .كام يعرض القسم الكتابات املتعلقة بالعالقة بني نوعية الحكم والنمو االقتصادي من
خالل الرتكيز عىل الجوانب ذات الصلة ،مثل الدميقراطية واملؤسسات الرسمية والقيم الثقافيةً ،
فضل عن التحديات
املؤسسية يف توليد معدالت من ّو مرتفعة والحفاظ عليها .ويهتم القسم أيضً ا بالبحوث السابقة بشأن العالقة بني نوعية
الحكم واالستدامة البيئية ،التي تتناول العالقة بني مختلف عنارص معايري قياس جودة الحكم ،مثل مستويات الفساد
والقدرة البريوقراطية وسيادة القانون من جهة ،واالستدامة البيئية من جهة أخرى .بينام يطرح الفصل الخامس من
هذا القسم موضو ًعا ً
مهم وهو التعليم ومدى تأثره بالفساد وعدم املساواة وانعكاسات ذلك عىل جودة الحكم،
ويشري إىل أن املجتمعات التي تتمتع بتعليم أكرث مساوا ًة ،متنح مواطنيها مزي ًدا من الفرص ملعارضة الفساد.
ينصب االهتامم يف القسم الخامس عىل األبعاد الدولية ،وذلك يف أربعة فصول؛ اهتم أحدها بثالثة نقاشات رئيسة:
ّ
ما إذا كانت جودة الحكم تؤثر يف فاعلية املساعدات الخارجية؛ وما إذا كان املانحون يقدمون املساعدات عىل نحو
تح ّدها .ويف فصل آخر تم
انتقايئ اعتام ًدا عىل جودة الحكم؛ وما إذا كانت املساعدات الخارجية تُع ّزز جودة الحكم أو ُ
الرتكيز عىل دور سياسات املؤسسات املالية الدولية يف مكافحة الفساد ونوعية الحكم ،حيث ُعرضت مختلف املقاربات
ا ُمل ّتبعة من أجل تحسني نوعية الحكومات ومكافحة الفساد يف الوقت نفسه ،مثل اإلصالح الهيكيل للدولة ومبادرات
الشفافية واملساءلة واالتفاقات الدولية والهيئات املتخصصة يف مكافحة الفساد .ويخلص إىل محدودية هذه املقاربات
بالنظر إىل الطبيعة السياسية للفساد والحوافز القوية التي تقدمها النخب للحفاظ عىل الوضع الراهن .كام يشري هذا
القسم أيضً ا إىل أهمية جودة الحكم يف الح ّد من الفساد العابر الحدود :التد ّفقات املالية غري املرشوعة ،مثل غسيل
األموال أو الرشاوى يف املعامالت التجارية وغريها .كام اهتم القسم الخامس بالضوابط واالسرتاتيجيات املؤسسية يف
مكافحة الفساد ،إذ عىل الرغم من تأسيس وكاالت ملكافحة الفساد  Anticorruption Agencies, ACAsيف نحو
مئة دولة ،فإن هذه الوكاالت ال تكون يف الكثري من األحيان فعالة؛ ذلك أن نجاحها يتوقف  -وكذا الترشيعات الخاصة
بالشفافية  -عىل تل ّقيها الدعم من مجموعة من املؤسسات الحاكمة القوية األخرى.
يف حني يهتم القسم السادس بدراسة قضايا التنوع والرفاهية والتامسك االجتامعي يف خمسة فصول؛ فيتناول الفصل
األول منه العالقة بني جودة الحكم والثقة االجتامعية (الثقة بالغرباء) ،ويعرض مختلف األدوات النظرية يف ما
يتعلق بالربط بني املفهومني ،ويق ّدم أد ّلة بشأن وجود عالقة بني الثقة ومختلف ظواهر جودة الحكم عىل املستويني
الجزيئ (الفردي) ّ
والكل (املجتمعي) .ويغطي الفصل الثاين البحوث النظرية والتطبيقية التي تتناول العالقة بني النوع
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واملساواة بني الجنسني والفساد ،ويعرض أيضً ا نظريات أخرى ،مثل تلك التي تفرتض أن املساواة بني الجنسني تُق ّلل
من الفساد من خالل متكني املرأة وتعزيز مصالحها ،والنظرية التي تفرتض أن انخفاض الفساد يزيد من املساواة بني
الجنسني .ويهتم الفصل الثالث بسؤال ما الذي يجعل بعض الدول قادرة عىل توفري املنافع العامة وتعزيز التنمية
الواسعة ،يف حني ال متلك دول أخرى القدرة عىل القيام بأي من هذه األمور؟ وذلك مع الرتكيز عىل الدور الذي تقوم به
االنقسامات اإلثنية يف هذا املجال .ويستخدم الفصل الرابع بيانات السعادة يف استطالع غالوب العاملي Gallup Poll
لتقييم نوعية الحكم ،وذلك من ناحية مدى االرتباط بني قدرة الحكومة عىل القيام مبهامتها والسعادة الوطنية،
والعالقة بني الثقة بالحكومة والسعادة .وأخ ًريا ،ينظر الفصل الخامس إىل الحكم نظرة موسعة ،ويس ّلط الضوء عىل
دور املؤسسات غري الحكومية أو االجتامعية ،وذلك ضمن الجهود الرامية إىل تفسري التباين الذي نالحظه بني الدول
وداخلها يف نوعية تقديم الخدمات.
يناقش القسم السابع طبيعة هيكل الدولة وسياساتها وذلك يف خمسة فصول ،فيتناول فصل منه كيف تؤثر طريقة
تنظيم البريوقراطية يف نوعية السياسات العامة يف الدولة ،مع الرتكيز عىل دور املوارد البرشية يف القطاع العام وأثره
يف الحكم الرشيد .وهنا يجدر االهتامم بن ُُظم الخدمة املدنية  ،Civil Service Systemsأي كيف يتم توظيف
البريوقراطيني وترقيتهم وفصلهم وتحفيزهم؛ ً
فضل عن البحث يف إيجابيات وسلبيات وجود موظفني عموميني
مسؤولني عىل نحو مبارش أمام السياسيني يف مواجهة املوظفني العموميني الذين يتمتعون باالستقالل السيايس .ويشري
عرض األد ّلة ا ُملتاحة إىل أن استقالل موظفي الخدمة املدنية يؤدي إىل حكومات أقل فسا ًدا وأكرث فاعلية ،مقارنة
بالسياسة التي يدين فيها موظفو الخدمة املدنية للسياسيني .يف حني يبحث فصل آخر يف هذا القسم يف التباين
يف نوعية الحكم داخل اإلدارات املركزية للدولة ،وهو مجال فرعي حديث تم تحديده باسم "جيوب الفاعلية"
 Pockets of Effectivenessأو "جزر النزاهة"  .Islands of Integrityويعرض كيف أن بعض األجهزة يف الدولة
قد تُدار بقد ٍر عالٍ من الجودة مع وجود أجهزة أخرى ضعيفة أو فاسدة أو سياقات مؤسسية صعبة .ويف فصل آخر
يتم البحث يف جودة الحكم يف ظل وجود دميقراطية غري كاملة ،حيث يظهر التناقض عندما توفر بعض الزعامات
يف املراحل االنتقالية قد ًرا من الجودة يف الحكم ،بينام يتم تقييد بعض الحريات .لذلك يتساءل الباحث عام إذا كان
يجب علينا توسيع مفهوم جودة الحكم ،بحيث يستوعب الدميقراطيات غري الكاملة .ويهتم فصل آخر يف القسم
نفسه بالصلة بني الرضائب ونوعية الحكم؛ إذ متثل الرضائب نو ًعا من التفاعل املهم بني املواطنني والدولة ،ومن ثم،
تنعكس الطريقة التي ت َّ
ُنظم بها السياسات الرضيبية عىل نوعية الحكم .ويف هذا اإلطار ،يعرض الباحث ثالث وجهات
نظر مختلفة بشأن تصميم السياسات الرضيبية ونوعية الحكومة :األوىل تتصل بالحياد اإلداري ،والثانية بحجم الدولة
والنم ّو االقتصادي ،والثالث بالدميقراطية .أما الفصل األخري من هذا القسم فيهتم بتأخر الباحثني يف تناول املوضوعات
املتعلقة بدعم دولة الرفاه يف دراسة جودة الحكم وتفسريه ،ثم قيامهم يف العقد األول من القرن الحايل بتوسيع نطاق
البحث يف هذا املجال إىل ما هو أبعد من دول الرفاهية الغربية الغنية التي ُدرست كث ًريا.
القسم الثامن ،وهو األخري يف هذا الكتاب ،ناقش بناء الدولة وانهيارها يف أربعة فصول؛ حيث يبحث الفصل األول
منه يف كيفية تأثري بناء الدولة يف التطور السيايس وجودة الحكم ،ويشري إىل أنه طوال عقود طويلة ،أدرك الباحثون
أن الدول القوية والفعالة تشكل ً
رشطا أساس ًيا ُمسب ًقا ملجموعة واسعة من ا ُملخرجات السياسية واالقتصادية ،لكن
من دون تناول الكيفية التي تتطور بها هذه الدول يف الواقع .يف حني يتناول الفصل الثاين منه مفهوم قدرة الدولة
204

بــتك ضورعو تاعـجارم
مكحلا ةدوجل دروفسكأ ليلد

 ،State Capacityواألدبيات التي تناولته من حيث املفهوم ،وإيجابيات وسلبيات املداخل املختلفة يف دراسته يف ما
يتصل بالقياس واالستدالل واملؤرشات التجريبية القامئة ،ويتطرق إىل الجهود الرامية إىل قياس القدرات املعلوماتية.
أول" و"الدميقراطية ً
كام يعرض الفصل الحجج النظرية واألد ّلة التجريبية للبحوث التي تتناول فكرة "الدولة ً
أول"،
ً
فضل عن تقييم البحوث التي تتناول آثار قدرة الدولة يف التنمية االقتصادية وتوفري املنافع العامة .ويتضمن القسم
أيضً ا ً
فصل يهتم بالبحوث التي تركزت عىل العالقة بني نوعية الحكومة والرصاعات األهلية ،وما إذا كانت نوعية
معنية من الحكم قد تُنبئ باندالع الرصاعات أو تكرارها .وأخ ًريا يسلط القسم الضوء عىل االهتامم البحثي الذي ظهر
يف أعقاب انتهاء الحرب الباردة ،والذي ينظر إىل الجرمية املنظمة باعتبارها تهدي ًدا أمن ًيا وظاهر ًة سياسي ًة ميكنها أن
تؤثر يف نوعية الحكم .ويزداد تأثري الجرمية املنظمة إذا تواطأ أفرادها مع مسؤولني فاسدين يف الدولة ،أو حتى مع
الدولة نفسها.
أخ ًريا ،من الجدير اإلشارة إىل أن عدد املساهمني يف تأليف الكتاب يبلغ ثالثة وخمسني مؤل ًفا .وعمل عىل تحرير
الكتاب أربعة أساتذة يف قسم العلوم السياسية يف جامعة غوتنربغ  ،University of Gothenburgوهم يعملون
يف الوقت نفسه يف معهد جودة الحكم  QoGيف الجامعة ذاتها ،وهم :أندرياس باجينهومل ومونيكا بور ومارسيا
غراميز وبو روثستاين .وتركز بحوث باجينهومل عىل املساءلة االنتخابية والفساد ،وهو شغل منصب مدير برنامج يف
املعهد ومدير مرشوع مكافحة الفساد ،وهو مرشوع بحثي متعدد التخصصاتُ ،ت ّوله املفوضية األوروبية ،ويهتم
بدراسة العوامل التي تعزز /تع ّوق تطوير سياسات مكافحة الفساد .أما بور ،فتهتم يف بحوثها بالصلة بني الدميقراطية
والشفافية والفساد .وتدور بحوث غراميز حول املساءلة املجتمعية ودور املجتمع املدين يف مكافحة الفساد .أما
روثستاين ،فهو مؤسس املعهد ،ويشغل مقعد أستاذ أوغست روس  August Röhssللعلوم السياسية يف جامعة
غوتنربغ نفسها ،وتدور اهتامماته البحثية حول قضية جودة الحكم وقضايا الفساد واملحسوبية وسياسات الرفاهية
والعدالة االجتامعية.
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بــتك ضورعو تاعـجارم
داسفلا تاكردم رشؤمرشؤم

أطلقت مؤسسة الشفافية الدولية يف أواخر كانون الثاين /يناير  2021تقريرها حول نتائج مؤرش مدركات الفساد لعام
 .(((2020وال غرو أن حظي هذا العام بخصوصية كبرية؛ إذ مثّل لحظة استثنائية بالنسبة إىل وضعية النزاهة والشفافية
يف العامل ،بعدما اجتاحت الطوارئ الطبية الكرة األرضية ،و ُفرضت القيود عىل الحركة من ج ّراء جائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )19-يف كل شرب منها.
يرسم التقرير "صورة قامتة عن حالة الفساد يف جميع أنحاء العامل"((( ،دق بها جرس الخطر الكامن يف استمرار الوضع
املرت ّدي للنزاهة والشفافية عىل الصعيد العاملي ،بعدما ه ّلل يف عام  2019لتصاعد ترتيب أكرث من  26دولة منها يف
املؤرش بني عامي  2012و ،2019يف مقابل انخفاض مؤرشات  22دولة يف الفرتة ذاتها .لقد تراجعت الثقة بحكومات
بلدان العامل (أكرث من  180دولة) املشمولة يف الرصد ،يف عيون مواطنيها ،عىل خلفية ما يدركونه عنها من مستويات
للفساد ،أضافت إليها ظروف الجائحة تراج ًعا مضا ًفا .والج ّ
يل ،بحسب التقرير ،هو هيمنة الرتاجع عامل ًيا؛ إذ عجز أكرث
من ثلثي البلدان ا ُملد َرجة يف املؤرش عن الوصول إىل نقطة منتصف املؤرش ،البالغ مداه مئة نقطة ،متثل فيه النقطة
املئة الحد األعىل للنزاهة والشفافية .وما زال املتوسط العاملي ثاب ًتا عند النقطة  43فقط.
ركز التقرير عىل األثر املبارش للجائحة يف وضعية العديد من البلدان؛ ففي سياقها برهن الفساد عن قدرته املهولة
يف تقويض القدرة عىل تقديم استجابة صحية فاعلة يف مواجهة الفريوس القاتلً ،
فضل ّ
عم يسببه من تعميق ألزمة
الدميقراطية يف أكرث بلدانها رسوخً ا .لقد تق ّلصت تدابري مكافحة الفساد خالل الفرتات التي ُفرضت فيها حالة الطوارئ،
ومل تسلم أي من مراحل االستجابة لجائحة كوفيد 19-من مظاهر الفساد ،وبلغت الحال يف بعض البلدان مستوى
ُمفز ًعا ،اضطر معه املواطنون إىل عرض الرىش للحصول عىل فحوصات كوفيد ،19-ودفعوها من أجل تل ّقي الخدمات
الصحية املجانية وشبه املجانية ،بل امت ّدت مامرسات الفساد إىل أش ّد القطاعات حساسية ،حيث شملت مشرتيات
اإلمدادات الطبية الرضورية للطوارئ.
يلفت التقرير نظرنا إىل عالقة كفاءة السياسات العامة بالدميقراطية؛ إذ أبرزت نتائجه ترافق مؤرشات اإلنفاق الجيد
عىل الصحة مع تحقيق مستوى مرتفع من النزاهة ،وبدت الدول التي تستثمر أكرث يف الرعاية الصحية َّ
أقل ُعرضة
للفسادَّ ،
وأقل ُعرضة النتهاك املبادئ الدميقراطية .وهو أمر ملهم ،يستأهل من الباحثني التوقف والتفسري.
شكلت بعض الجوانب السياسية لجائحة كورونا بيئة مثالية ملامرسات الفساد ،وهذا ما ب ّينته ،بإسهاب ،مقالة
مهمة لبعض ص ّناع التقرير ،ب ّينوا فيها كيف " ُيع ّزز الفساد وحاالت الطوارئ بعضهام البعض"(((؛ فقد شابت مالمح
غياب النزاهة والشفافية عمليات إنفاق تلك املوارد املالية الكبرية التي ُرصدت للتعامل مع حاالت الطوارئ ،يف ظل
الحاجة امللحة إىل تعجيل رصف املساعدات وتشغيل حزم التحفيز االقتصادي ،وضغوط سببتها الخشية من إضعاف
استجابات السياسات؛ إذ خلق هذا املناخ ظرو ًفا مثالية للفساد مع ضعف اآلليات املوجودة ملنعه .لقد ق ّوض
1
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020 (Berlin: Transparency International, 2021), accessed on 29/8/2021,
at: https://bit.ly/2Y80vzS
 2ينظر نبذة التقرير امللخصة يف" :مؤرش مدركات الفساد  :2020أبرز املالمح العاملية" ،منظمة الشفافية الدولية ،2021/1/28 ،شوهد يف ،2021/8/29
يفhttps://bit.ly/3mIedDG :
3
Jon Vrushi & Roberto Martínez B. Kukutschka, "Why Fighting Corruption Matters in Times of COVID-19: Corruption
Perceptions Index 2020," Transparency International, 28/1/2021, accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/3sTpX7m
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الشكل ()1
الدول الخمس األعىل واألدىن عىل مؤرش مدركات الفساد

املصدر:
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2020 (Berlin: Transparency International, 2021), p. 7, accessed on
29/8/2021, at: https://bit.ly/2Y80vzS

الفساد االستجابات العادلة والفعالة واملنصفة ملواجهة جائحة كوفيد19-؛ بحرفه مسار األموال املخصصة للخدمات
األساسية ،وعىل رأسها الرعاية الصحية ،إىل قطاعات أخرى ،ما ترك البلدان يف جميع أنحاء العامل ضعيف ًة وغري
مستعدة للتعامل مع أزمات الصحة العامة؛ وظل االفتقار إىل شفافية تخصيص املوارد  -وهي مامرسة مرتبطة طرد ًيا
بالفساد – َ
ٍ
إضعاف لكفاءة االستجابة لألزمة؛ وقد مالت البلدان ذات األداء الضعيف يف السيطرة عىل الفساد
عامل
إىل انتهاك حقوق اإلنسان واملعايري الدميقراطية يف إدارتها خطط مواجهة جائحة كوفيد ،19-وتش َّكل منط مألوف من
االنتهاكات جمع ما بني هذه النظم السلطوية .كذلك قويت الشبكات الكليبتوقراطية املرتبطة بهذه النظم يف ظل
مضاعفة أوضاع الطوارئ(((.

العرب عىل مؤرش مدركات الفساد
تبدو البلدان العربية األشد فق ًرا ،عىل مؤرش مدركات الفساد ،يف الجهة املقابلة لدول الشامل األورويب التي ما زالت
ترتبع عىل قمة املؤرش؛ والتي راوحت نتائجها بني  88نقطة (الدمنارك) و 85نقطة (السويد وسويرسا وفنلندا) .يف مقابل
Ibid.
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هذاُ ،منحت النقاط األدىن يف املؤرش للصومال ( 12نقطة) وسورية ( 14نقطة) واليمن ( 15نقطة) ،ومل ينافسها من بني
دول العامل ّإل جنوب السودان وفنزويال يف هذا الدرك .وقد اصطفت أسامء الدول العربية (ضمنها الدول الثامين عرشة
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا املشمولة بالرصد) حول نقطة متوسطها  39يف املؤرش ،ونظر إليها التقرير
بوصفها "تعيش حالة من الفساد الشديد" ،عجزت عن إحراز تقدم ملموس يف السيطرة عىل مظاهره (ص .)19-18
ألقت جائحة كوفيد 19-بظاللها القامتة عىل صورة مدركات الفساد يف املنطقة العربية ،بافتقار النظم الصحية إىل
املوارد والتنظيم الرضوريني لتقديم استجابة ذات أثر حقيقي .وهو ملمح عمومي رصده التقرير ،واستدل عليه
باستنفاد القدرات البرشية للنظم الصحية ،وما تم رصده من ضعف حامية األطقم الطبية بوجه عام .ويف ظل هذا
الوضع ،كان منطق ًيا أن ترتاجع الثقة باملؤسسات الحكومية ،والشعور بضعف قدرتها عىل املواجهة.
وأشار التقرير أيضً ا إىل تر ّدي الوضع السيايس بسبب فرض حالة الطوارئ وشمول إجراءاتها مالمح قمعية واضحة،
استهدفت حرية التعبري ،وأعاقت اإلبالغ عن الفساد .ويف البلدان التي تعاين رصاعات أهليةُ ،أعيق توزيع الخدمات
الصحية واملعونات اإلنسانية يف ظل اقتصاد الحرب ،كام شاب الفساد هذا التوزيع ،من خالل تجاهل احتياجات
مناطق محلية عدة ،يف حني غابت الشفافية عن توزيع املعونات املالية عىل األرس التي عاشت ً
مزدوجا،
ضغطا إنسان ًيا
ً
باجتامع الحرب والجائحة.
يف ترتيب الدول ،ال يربز من بني الدول العربية إال دول الخليج العربية التي أولت أهمية كبرية لعمليات إصالح الجهاز
الحكومي وفرض قواعد الرقابة والشفافية فيه خالل العقود الثالثة املاضية؛ وهي اإلمارات التي سجلت  71نقطة يف
املؤرش ،أي ضعف املتوسط العريب ،وقطر التي سجلت  63نقطة .وبخالف دول الخليج التي قفزت إىل مستوى فوق
املتوسط يف مدرج املؤرش ،تراجعت بشدة مواقع الدول العربية كلها بأربع نقاط عن املتوسط الدويل ،وانحدر بعضها
إىل قاع التصنيف ،وبخاصة تلك التي م ّزقتها النزاعات األهلية خالل العقد املايض ،مثل سورية ( 14نقطة) ،واليمن
( 15نقطة) ،وليبيا ( 17نقطة).
والجدير ذكره أن بعض مظاهر اإلخالل بالنزاهة يف التعاقدات العامة يف الدول الخليجية قد ح ّدت من تقدمها يف
مدرج املؤرش ،عىل الرغم من كونها األعىل ترتي ًبا بني الدول العربية ،كذلك ح ّد ضعف الشفافية يف اتخاذ القرار من
فاعلية استجابة الحكومات الخليجية للجائحة .ويكشف التقرير أن تصور أغلبية مواطني الخليج ملكمن الفساد
منصب عىل القطاع الخاص ،وأنه ،عىل الرغم من حصار العديد من مظاهر الفساد ،ظلت ظاهرة إسناد املقاوالت
ٌّ
واملرشوعات العامة إىل القطاع الخاص ،وفق معايري ت ّتصل أغلبيتها بالزبونية السياسية بأكرث من كفاءة املنافسة،
ملمحا ُم ًّ
خل بالنزاهة ،ابتلع أثر التحسينات التي جرت عىل مستوى نُظم الرقابة.
ً
ومن املالمح التي عرقلت تق ّدم البلدان العربية يف املؤرش ملمح القمع وتوظيف اإلجراءات الطارئة لغايات سياسية؛
فقد ُق ّلصت املكاسب التي ُأنجزت يف مجال الشفافية ومكافحة الفساد ،ويف هذا الصدد ،ن ّوه التقرير بحالة العراق
(الذي سجل  21نقطة يف املؤرش) ،إذ ال يزال "الفساد املرتسخ يف النظام يحرم الناس من حقوقهم األساسية ،مبا يف
ذلك الحصول عىل املياه الصالحة للرشب والرعاية الصحية والكهرباء غري املنقطعة وفرص العمل والبنية التحتية
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املالمئة"((( .وكانت الحال أفدح يف لبنان الذي وضعه التقرير تحت املجهر ،بخسارته  5نقاط كاملة ،ونزوله إىل النقطة
خص انفجار مرفأ
 25فقط يف املؤرش؛ وهو أمر يربزه الواقع الراهن بتصاعد االحتجاجات ضد الفساد ،وآخرها ما ّ
بريوت ،الحادث الذي أحاطت أمارات الفساد بكل جوانبه .وبحسب التقرير "ال تزال املحاكم تفتقر إىل االستقاللية،
عىل الرغم من القوانني الجديدة التي س ّنها الربملان لتعزيز القضاء ومعالجة قضايا اسرتداد األصول .إضافة إىل ذلك،
وعىل الرغم من اعتامد قانون مؤخ ًرا إلنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد ،فإن هذه الهيئة املتخصصة مل تُنشأ بعد
فرصا مهمة لتعزيز جهود مكافحة الفساد"(((.
[ ]...توفر هذه التطورات ً
يف الجهة األخرى من العامل العريب ،تراجع املغرب نقطة واحدة ،بعدما كان تقدمه الف ًتا يف أعوام سابقة ،حيث شابت
مظاهر ضعف الرقابة وتغييب الشفافية العديد من إجراءات االستجابة لجائحة كورونا .وتج ّلت مظاهر سوء إدارة
األموال املخصصة للمواجهة بالسامح بإعفاءات خاصة ،انتفعت منها جهات متعاقدة مع الحكومة ،ومل تُسا َءل
الحكومة عنها ،ووصل األمر إىل عقد تعاقدات ال تتصل ً
أصل بالرعاية الصحية ومتتعت بهذه اإلعفاءات .وانضم
املغرب ،مثل عديد البلدان العربية ،إىل الدول التي فرضت قيو ًدا عىل حرية التعبري وكممت أفواه من ينتقدون
مظاهر الفساد خالل الجائحة.
ويربز التقرير أن  55يف املئة من سكان املنطقة رأوا أن الفساد قد زاد خالل عام الجائحة .وعمو ًما ،نجد يف استطالعات
الرأي العام املتصلة بالفساد ما يشري إىل ارتفاع كبري ملدرك الفساد الحكومي لدى املواطنني العرب .ومن املمكن فهم
هذا األمر يف ضوء ما ب ّينه تقرير باروميرت الفساد العاملي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية يف عام  ،2016تحت
عنوان "الناس والفساد :دراسة مسحية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،من أن أكرث من  50مليون مواطن
عريب قد اضطروا إىل تقديم الرىش للحصول عىل خدمات عامة يف الصحة والتعليم وغريها((( .وزادت هذه الظاهرة
السلبية؛ إذ قفز تقديم الرىش إىل موظفي الحكومة من  34يف املئة يف عام  ،2016إىل  36يف املئة يف عام  ،2019بحسب
ما أوضحه التقرير.
وتتوافق هذه النتائج كذلك مع ما كشفه البارومرت العريب من "وجود اتجاه عام عىل مستوى املنطقة يشري إىل تزايد
الشكاوى من الفساد عىل مدى العقد األخري .فعىل مستوى منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ارتفعت نسبة
املرصحني بوجود فساد كبري أو متوسط املدى مبؤسسات الدولة من  78يف املئة عام  2010إىل  84يف املئة عام .2019
وظهرت هذه الزيادة بشكل بارز يف كل من تونس واألردن"(((.
رمبا مثة تفسري لهذا الوضع ُيب ّينه تقرير املؤرش العريب الذي ُيصدره املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات؛ إذ
واإلداري
أبرزت نتائج إصداره األخري لعام  ،2020وجود ما ُيشبه اإلجامع بني املواطنني العرب عىل أنّ الفساد املا ّيل
ّ
" 5مؤرش مدركات الفساد  :2020الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،منظمة الشفافية الدولية ،2021/1/28 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3BgCaWE
 6املرجع نفسه.
 7كورايل برنغ ،الناس والفساد :دراسة مسحية للرشق األوسط وشامل أفريقيا  ،2016باروميرت الفساد العاملي (برلني :منظمة الشفافية الدولية،)2016 ،
يفhttps://bit.ly/3mHhHX3 :
 8سلمى الشامي" ،تقرير البارومرت العريب :تزايد التصورات بشأن الفساد يف البلدان العربية" ،مدونات البنك الدويل ،2019/12/12 ،شوهد يف ،2021/8/29
يفhttps://bit.ly/3gHYfps :
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منترشٌ يف بلدانهم؛ فقد أفاد ما نسبته  91يف املئة من املستجيبني العرب أنّه منترش بدرجات متفاوتة((( .ونالحظ من
تت ّبع االستطالعات السبعة التي أجراها املؤرش العريب (منذ عام  ،)2011مل تتغري تصورات املواطنني وآراؤهم تجاه
مدى انتشار الفساد يف بلدانهم عىل نح ٍو جوهري .ومثة اعتقاد سائد عىل مستوى الرأي العا ّم بأن الفساد منترش يف
القطاعني العام والخاص بنسب متقاربة ،مع التشديد عىل انتشاره بنسب أكرب يف القطاع العام .ويرى  43يف املئة من
املستجيبني أن فئة السياسيني هي األكرث مساهمة يف انتشار الفساد املايل واإلداري ،تليها فئة كبار االقتصاديني بنسبة
 23يف املئة ،ثم كبار موظفي الدولة بنسبة  16يف املئة(.((1
الشكل ()2
مدى اعتقاد املستجيبني العرب بأن الفساد املايل واإلداري منترش يف بلدانهم عام 2020

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  2020 /2019يف نقاط (ترشين األول /أكتوبر  ،)2020شوهد يف  ،2021/8/8يف:
https://bit.ly/301pQMH

تحسني مؤرشات النزاهة والشفافية يف ظل استمرار جائحة
كوفيد 19-عامل ًيا
يويص تقرير مؤرش مدركات الفساد الحكومات جمي ًعا بالعمل عىل تجاوز ما رصده من سلبيات يف عام الجائحة ،وأن
خاصا آلثار هذه الجائحة الناجمة عن اختالالت نُظم الرقابة وما كشفته من مظاهر ضعف الشفافية.
تويل
ً
انتباها ً
كام ن ّبه التقرير إىل أهمية تب ّني املنظور الحقوقي يف وقت كهذا ،وتعزيز حامية حق املواطنني يف الوصول إىل
املوارد الصحية .ونوّه برضورة التعاون بني القطاعات الحكومية لتعزيز الرقابة والشفافية ،وأن تعمل أجهزة الرقابة،
 9ينظر البيانات كلها املتصلة بالفساد يف البوابة التفاعلية للمؤرش العريب ،يفhttps://bit.ly/3DuAmv9 :
 10املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  2020 /2019يف نقاط (ترشين األول /أكتوبر  ،)2020شوهد يف  ،2021/9/8يف:
https://bit.ly/301pQMH
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خصوصا ،مع القطاعات الصحية من أجل مكافحة الفساد واملامرسات التي رصدت يف القطاع الصحي ،وأعاد يف هذا
ً
الصعيد توصيته الدامئة بضامن استقاللية هذه األجهزة الرقابية ً
رشطا ألداء واجباتها (ص .)5
وش ّدد التقرير أيضً ا عىل شفافية التعاقدات العامة ،موص ًيا بتب ّني مناذج فاعلة للرقابة ،فالعمل إىل "تخفيف" الرقابة،
مالت إليه الكثري من الحكومات بدعوى ترسيع إجراءات املناقصات ،واالستيفاء العاجل للحاجات الطارئة ،ومن ثم مل
تولِ عناية لتلك الحدود والقواعد املتعلقة بتضارب املصالح وأولوية كشفها ومنع التالعب باألسعار.
أما عىل صعيد الدميقراطية ،فح ّذر التقرير من املامرسات السلطوية لعدد من الحكومات ،مبا فيها تلك الدميقراطية؛
وحذر من آثار تعليق عمل الربملانات وتعطيل آليات املساءلة العامة يف عدد من الدول املشمولة بالرصد .كذلك ،ع ّرج
عىل مامرسات خطابية كانت تُع ّزز بيئة الفساد ،مثل التحريض ضد املعارضني ومالحقتهم قضائ ًيا .وش ّدد عىل رضورة
التضامن من أجل حامية املجتمع املدين وفضاء التعبري الحر وإتاحة الفرصة أمام وسائل اإلعالم والروابط املجتمعية
ملواجهة الفساد يف القطاعات الحكومية ،ون ّوه بأولوية كفالة حرية املعلومات ورضورة إفصاح الحكومات عن عدالة
التوزيع للموارد املخصصة للطوارئُ ،مش ّد ًدا عىل أهمية التعامل بشفافية يف هذا املضامر.
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الدميقراطية والبندقية
العالقات املدنية  -العسكرية وسياسات تحديث القوات املسلحة

صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات كتاب الدميقراطية والبندقية:
العالقات املدنية  -العسكرية وسياسات
تحديث القوات املسلحة ،لعبد الفتاح
مايض .ويقدم الكتاب ( 436صفحة) عرضً ا
تحليل ًيا لسبع دول نجح قادتها السياسيون
والعسكريون ،إىل ح ٍد بعيد ،يف معالجة العقبات
التي فرضتها سياقات هيكلية ُمعر ِقلة  -ال ّ
تقل
عن تلك التي تُواجهها حال ًيا دول عربية عدة -
عب اختيارات وسياسات محددة ،من
ومت ّكنواْ ،
إنجاز َ
هدف خروج العسكريني من السلطة،
وإقامة الرقابة املدنية الدميقراطية عىل القوات
املسلحة .و ُيقدم نتائجه وخالصاته يف "دليل
عميل" يص ُلح ملساعدة السياسيني والعسكريني
العرب الراغبني يف إقامة الدميقراطية ،وتحديث
مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع األمني.

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 ّ

2. Hikama relies on a network of experienced, pre-selected peer reviewers who are current in
their respective fields.
3. Hikama adopts a well-defined internal organization with clear duties and obligations to be
fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge of the editing process (normally the
Editor-in-Chief or designated deputies), neither the editors, nor the peer reviewers, are allowed
to discuss the manuscript with third parties, including the author. Information or ideas obtained
in the course of the reviewing and editing processes and must be treated in confidence and must
never be used for personal financial or other gain.
5. When deemed necessary based on the reviewers' reports, the journal may offer
researchers methodological, technical and other assistance in order to improve the quality
of their submissions.
6. The editors of Hikama are committed to notifying the authors of all submitted pieces of the
acceptance or otherwise of their manuscripts for publication. In cases where the editors of
Hikama reject a manuscript, the author will be informed of the reasons for doing so.
7. Hikama is committed to providing quality professional copy editing, proof reading and
online publishing services.
8. Impartiality: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual and academic
merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or political views of the authors.
9. Conflicts of interest: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts in which
there is a conflict of interests resulting from competitive, collaborative or other relationships or
connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept confidential and
cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS)
and Doha Institute for Graduate Studies (DI) retain copyright to all articles published in its peer
reviewed journals. The articles may not be published elsewhere fully or partially, in Arabic or in
another language without an explicit written authorization from the ACRPS & DI.
12. The editorial board of Hikama fully respects intellectual property when translating and publishing
an article published in a foreign journal, and will seek the right to translate and publish any work
from the copyright holder before proceeding to do so.
13. Hikama does not make payments for manuscripts published in the journal, and all authors and
researchers are exempt from publication fees.

For a book that has been co-authored by more than three contributors:
Main Author et al, Title of Book, (Place of Publication: Publisher, Publication Date), page number.
Example: Al-Sayed Yassin et al., Content Analysis of Arab National Thought, fourth edition
(Beirut: Center for Arab Unity Studies, 1991), p. 109.
ö Subsequent Footnote: Yassin et al, p.109.
Bibliography entry: Al-Sayed Yassin et al., Content Analysis of Arab National Thought, fourth edition,
Beirut: Center for Arab Unity Studies, 1991.
ö

2 – Periodicals

Author's name, "Title of Article", Title of Journal, volume and / or issue number (year of publication),
page number.
Example: Shahram Chubin, "Iran's Power in Context," Survival 51, no.1 (2009): 165.
Bibliography entry: Shahram Chubin, "Iran's Power in Context." Survival 51, no. 1 (2009): 165-190. 3.
3 – Newspaper Articles

Should be referenced in the footnotes only, not in the bibliography, for example:
ö

Ian Black, "Assad Urges the United States to Renew Diplomatic Links with Damascus",
The Guardian, 17/2/2009.

4– Online Publications

When quoting from articles published on websites, all information must be mentioned using the same
order and phrasing as follows: the name of author (if applicable), "title of the article or report," name of the
series (if any), name of the website, date of publication (If any), accessed on 9/8/2016, at: http: // www ...
The link must be mentioned in full, or written in short using a link shortcut:
"Syria: What are the terms of the agreement to establish a demilitarized zone in Idlib?", BBC
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

ABOUT HIKAMA
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.
Overseen by an expert editorial board and an international advisory body, Hikama is founded upon
an ethical charter of publication guidelines and directives governing relationships with researchers,
and has a structure conforming to the formal and substantive specifications of refereed international
periodicals. An internal regulatory code provides the basis for review and arbitration by an approved
list of referees who are specialized in all fields.

The journal encourages submissions in the following areas:
ö

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

:عنوان االشرتاكات
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 
 مار مارو ن- 174  بناية الصيفي- جادة الجرنال فؤاد شهاب
 لبنان-  بريوت1107-2180  رياض الصلح11-4965 :ب.ص

ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIES

:عنوان التحويل البنيك

االشرتاكات السنوية
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دراﺳﺎت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ وأوراق ﺳﻴﺎﺳﺎت

ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ داود

ﻧﺰار ﺟﻮﻳﻨﻲ

ﺧﻤﺴﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :ﻣﻦ إدارة اﻟﻌﺮض إﱃ اﻹﻧﺼﺎف اﻟﱰاﻲﺑ
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ
ﻣﺄزق اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ
ﺗﺎﻣﺮ ﻗﺮﻣﻮط

ﺣﺬﻳﻔﺔ اﻟﻌﺰو

ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺮاﺟﺤﻲ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻮﻧﺲ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﳌﺎﻤرﺳﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺮﻴي
واﻹﻧﺴﺎﻲﻧ ﰲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

ﺣﺴﻦﻴ ﺣﻨﺪوﱄ

دراﺳﺔ ﻣﱰﺟﻤﺔ

ﻳﺎﺳﻤﻦﻴ ﺑﺸﺮﻴ

أﻧﺘﻮﻲﻧ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﺮﻴﺗﲇ

اﻟﴩاﻛﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺎﻋﻦﻴ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﰲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

دان ﻫﻮﻧﻴﻎ

ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐﺰال

ﻣﻨﻘﺬ ﻋﺜﺎﻤن آﻏﺎ

ﻣﻲ ﺣﺴﻦ
ّ

داﻧﻴﻴﻞ روﺟﺮ

ﻣﺎرﺗﻦﻴ ﺟﻴﻔﺮﺳﻮن وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ

ﺟﺎ
ﻋﻮدة "اﻟﺪوﻟﺔ" إﱃ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻤﻧﻮذ ً
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻦﻴ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﺪوﻟﺔ

أﺟﻨﺪة ﻟﺪراﺳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ
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