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مالحظات ختامية

زمنيا
«تحرر الإن�سان من التهديدات ال�شديدة والمنت�شرة والممت ّدة
بد�أ هذا التقرير بتعريف �أمن الإن�سان ب�أنه
ًّ
ّ

تتعر�ض لها حياته وحريته» .واعتبر الف�صل الأول �أن هذا التعريف ،والإطار المفهومي
ووا�سعة النطاق التي
ّ

ميثل �أمن الإن�سان حماية
للتنمية الب�رشية
يف مراحل االنتكا�س
ال�سيا�سي واملجتمعي
واالقت�صادي

الذي ينطلق منه لهما مدلوالت خا�صة بالن�سبة �إلى البلدان العربية في هذه الفترة ،وقد ي�ساعد في تحديد
الأولويات في مكونات اال�ستراتيجيات والخطط التنموية فيها .ف�أمن الإن�سان يمثل حماية للتنمية الإن�سانية

في مراحل االنتكا�س ال�سيا�سي والمجتمعي واالقت�صادي كتلك التي مرت بها المنطقة خالل ال�سنوات
الأخيرة وما زالت تحد من �آفاق الم�ستقبل �أمامها .هناك فرق بين �أمن الإن�سان و�أمن الدولة ،غير �أن �أحدهما
ال يتعار�ض مع الآخر بال�ضرورة ال بل �إن �أمن الدولة �ضروري لأمن الإن�سان الفرد .ويبرز التناق�ض عندما

تن�صب اهتمامات الدولة وجهودها ب�صورة مطلقة على ق�ضايا الأمن القومي وذلك على ح�ساب الحقوق
ّ

والحريات الأ�سا�سية للمواطنين� ،أو عندما تنتهك ممار�ساتها حكم القانون .عندها ،تتخلّف الدولة عن �أداء

دورها كحامية لأمن الإن�سان ،وتغدو هي نف�سها جز ًءا من الم�شكلة.

�أمن النا�س � ّأول

ميكن املجتمع
املدين العربي �أن
يكون �أكرث ن�شاطً ا
عملية
إ�سهاما يف
و�
ً
ّ
بناء �أمن الإن�سان

المخاطر ال�ت��ي تتهدد �أم��ن الإن �� �س��ان متداخلة
ومت�شعبة الأب �ع��اد ،وتترتب عليها �آث��ار متع ّددة
ال�ج��وان��ب ،وه��ي تن�ش�أ م��ن �سل�سلة متنوعة من
الم�صادر ُت��راوح بين ظواهر الطبيعة ،وال��دول
الت�سلطية ،ومطامع القوى الإقليمية والدولية .قد
ت�أتي على �أي��دي �أط��راف محليين ،مثل الأجهزة
الأمنية للدولة �أو المتمردين ،وق��د يكون ه��ؤالء
الأط��راف �إقليميين �أو عالم ّيين ك�شبكات االتّجار
بالب�شر� ،أو قوات االحتالل الع�سكري .وقد تتفاقم
هذه الم�صادر بفعل الظواهر التي تكتنف العالم
ب�أ�سره ،مثل العولمة التي زادت من انتقال عنا�صر
الخطر الم�ؤثرة في �أم��ن الإن�سان عبر الحدود
وال�ق��ارات .بع�ض الأط��راف التي ذكرها التقرير
تحديدا كانت جز ًءا من الم�شكلة ولكن يمكن �أن
ً

ت�صبح جز ًءا من الحل �إذا ما غ ّيرت م�سارها� .أما
الأط��راف الأخ��رى ،بمن فيهم المجتمع المدني
العربي والمنظمات الإقليمية والدولية ،فب�إمكانها
�أن تكون �أكثر ً
إ�سهاما على �صعيد االلتزام
ن�شاطا و� ً
المتوا�صل بعملية بناء �أمن الإن�سان .لقد �أوردت
الف�صول ال�سابقة اقتراحات عديدة حول الم�سارات
المتاحة للأفرقاء الذين يريدون الإ�سهام في هذا
البناء ،ك ّل في مجال ن�شاطه ،بما في ذلك ٌ
خطط
وخطوات محددة يمكن تنفيذها للحد من مختلف
ٌ
�أبعاد التهديدات التي تطاول �أمن الإن�سان.
لقد ب ّينت تحليالت التقرير �أن مفهوم �أمن
الإن�سان يطرح �إطا ًرا منا�س ًبا لإعادة تركيز العقد
االجتماعي وال�سيا�سات التنموية العربية على تلك
الأولويات الحيوية  -ولكن المه َملة  -التي تترك

لي�س يف و�سع � ٍّأي
من البلدان العربية
�أن يزعم �أنه حترر من
اخلوف �أو حترر من احلاجة

�أكبر الأث��ر في رف��اه المواطنين العرب .فمع �أن
م�ستويات �أمن الإن�سان لي�ست متماثل ًة في البلدان
العربية ،لي�س في و�سع �أي منها �أن يزعم �أنه قد
تحرر من الخوف �أو تحرر من الحاجة ،لأن العديد
من ه��ذه البلدان يت�أثر بتداعيات انعدام الأم��ن
في بلدان مجاورة .من هنا ت�شديد التقرير على
الأهمية المركزية للعوامل الآتية:
•حماية البيئة :الحفاظ على الأر�ض وتح�سين
و��ض�ع�ه��ا ،وك��ذل��ك ال �م �ي��اه وال� �ه ��واء والبيئة
التي تقوم عليها حياة ال�شعوب في البلدان
العربية ،في ظل ال�ضغوط المتعاظمة على
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ال�صعد المحلية والإقليمية والعالمية والبيئية
وال�سكانية والديمغرافية.
•ت �ع��زي��ز ح �ك��م ال� �ق ��ان ��ون� � :ض �م��ان ال�ح�ق��وق
والحريات والفر�ص الأ�سا�سية دونما تفرقة �أو
تمييز ،وذلك ما ال ت�ستطيع تقديمه �إال دولة
�سليمة الإدارة ،خا�ضعة للم�ساءلة ،متجاوبة مع
م�صالح مواطنيها ،تحكمها القوانين العادلة؛
والتخفيف م��ن وط� ��أة ال �ن��زاع��ات المت�صلة
بالهوية التي تقوم على المناف�سة على ال�سلطة
والثروة ،في ظل دولة تتمتع بثقة المواطنين.

عام �آخر م�ضى
رامي خوري* ٌ -

والت�شوه والق�صور الجوهرية في العالم العربي قد
يبدو �أن مواطن ال�ضعف
ّ
ت�ضافرت وتالقت في العام المن�صرم .وفي ما يلي االتجاهات الرئي�سة التي
تحدد ،في تقديري ،مالمح المنطقة في �أيامنا هذه ،و�ستتوا�صل على مدى �أعوام
عديدة �آتية.
�إن ال�سمة الأ�سا�سية في البلدان العربية هي الجمع الغريب بين االعتداد
بالنف�س من جهة ،واالعتماد على الأطراف الخارجية من جهة �أخرى ،ما يعك�س حالة
اال�ستقطاب الكبير في مجتمعاتنا بين جانبين متعار�ضين.
فمن جهة ،ما زال الكثيرون في بالدنا يتطلعون �إلى الخارج من �أجل الحماية
ٍ
ٍ
حركات �سيا�سية ،ويعتمدون
جماعات �إثنيةً� ،أم
دول� ،أم
والخال�ص� ،سواء �أكانوا اً
على رعاية �أجنبية للبقاء على قيد الحياة �أكثر من اعتمادهم على �شعوبهم .وما
زلنا ،في �أكثر من ناحية� ،أ�سرى عقلية مرحلة ما بعد اال�ستعمار .وما االهتمام
البالغ وترقب �سيا�سات �شرق �أو�سطية جديدة من جانب �إدارة �أوباما في الواليات
واحدا من التجليات المثيرة لهذا االتجاه.
المتحدة الأميركية �إال
ً
ومن ناحية �أخرى ،تمثَّل التغير المهم الوحيد في البلدان العربية خالل
العقدين الما�ضيين في ا ّتجاه الماليين من العرب نحو التخلي عن عقلية «التبعية
للغرب» ،وت�أكيد هوياتهم وم�صالحهم .وكانت الحركات الإ�سالمية المختلفة هي
ال�ساحات الرئي�سة لإثبات الذات ،غير �أنها لم تتمكن من ترجمة ر�صيدها �إلى زخم
قادر على بناء دولة متما�سكة الأركان.
مية في المقام الأول .هي قادرة
تقد
وغير
دفاعية
وتظل الحركات الإ�سالمية
ّ ّ
على مواجهة القوى الغربية ،و�إ�سرائيل ،وبع�ض القوى الداخلية ،غير �أنها تفتقر
�إلى �أية قدرة م�شددة على معالجة مطالب الجماهير في قطاعات مثل خلق فر�ص
العمل ،وحماية البيئة ،والتحديث ال�سيا�سي.
والمجتمعات التي كانت في الما�ضي على قدر من التكامل والتما�سك
�أخذت بالت�صدع واالنق�سام �إلى �أربعة مكونات رئي�سية :بيروقراطيات تديرها
الدولة بعنا�صر �أمنية ثقيلة الوط�أة؛ وقطاع خا�ص تتغلغل فيه وتخترقه الأبعاد
أ�سا�سا)؛
وهويات تقليدية ُم ّ
الم َع ْولَمة؛ ُ
اال�ستهالكية ُ
عتدة وجازمة (�إ�سالمية وقبلية � ً
وجماعات �إجرامية مختلفة مثل ع�صابات ال�شباب والميلي�شيات والمهاجرين غير
ال�شرعيين و�شبكات المخدرات و�شبكات النهب المنظّ مة التي تعي�ش على موارد
بع�ضها مع بع�ض ،بارتياح
الحكومة .وتتعاي�ش هذه القطاعات المجتمعية الأربعة،
ُ
ن�سبي ،ويحتل كل منها ف�ضاءه الخا�ص في المجتمع باالعتماد على موارده
الخا�صة.

لعلّ الخا�سر الأكبر في هذا االتجاه هو تما�سك الدولة العربية الحديثة ونزاهتها
وهي التي �أخفقت في تنمية مع ًنى للمواطَ َنة يلتفّ حوله جميع المواطنين.
�أما الليبرالية ال�سيا�سية و�إ�شاعة الديمقراطية فما زالتا في حالة من ال�سبات
في الوقت الحا�ضر ،فقد بقي هذان المطلبان دفينين ينوءان تحت وط�أة الدولة
البولي�سية العربية الخانقة التي يتف�شّ ى فيها الف�ساد ،وت�ؤثر فيهما الحركات
المعوقة الناتجة من
الجماهيرية الم�شحونة بالعواطف والهواج�س ،والمفاعيل
ّ
التدخالت الإ�سرائيلية والأميركية والأجنبية الأخرى.
وقع الن�شاط ال�سيا�سي الحقيقي والتناف�س االنتخابي ال�سلمي للو�صول
�إلى ال�سلطة في العالم العربي� ،ش�أنهما في ذلك �ش�أن النزعة القومية� ،ضحية
مزيدا من االنح�سار
للمغاالة .و�ست�شهد توقعات انت�شار الديمقراطية ال�سيا�سية
ً
والتقهقر على �سلم الأولويات الإقليمية ،مع تزايد ال�ضغوط االقت�صادية في
�أعقاب االنتكا�س العالمي الراهن.
نتيج ًة لهذه االتجاهات تت�ضاءل ب�صورة مطردة �أهمية الق�ضايا ال�سيا�سية
الرئي�سية لدى �شعوب المنطقة ،وهو ما ينطبق على معظم النا�س والدول حول
العالم.
معنيا� ،إال ب�صورة عابرة ،بالعواقب الوخيمة لنواحي
العالم
باقي
يكون
ولن
ًّ
الق�صور في ال�شرق الأو�سط ،وبينها الإرهاب والهجرة غير ال�شرعية وال�صراع
الإثني والف�ساد والدول البولي�سية والفواجع المختلفة التي ترتكبها كل من
الدولة و�أطراف �أخرى ،كما لن تكون من المخاطر اال�ستراتيجية الملحة التي تهدد
هم�شنا �أنف�سنا كفاعلين يح�سب لهم الح�ساب على ال�صعيد الدولي،
العالم .فقد َّ
التذمر.
و�أختزلنا �أنف�سنا في ممار�سة
ّ
والتطرف في منطقتنا –
واالختالل
لل�سخط
أقوى
ل
وا
يبقى المحرك الأقدم
ّ
وهو ال�صراع العربي الإ�سرائيلي – يراوح مكانه ،ويظل �أقرب في م�ضمونه �إلى
الخطابة المخادعة المواربة عن «عملية ال�سالم» منه �إلى ق�ضايا الدبلوما�سية
الملحة .و�إذا �أخذنا عوامل التعقيد الم�ستجدة باالعتبار ،ف�إن ال�صراع الآن �سيغدو
ع�صيا على الحل �أكثر منه في �أي وقت م�ضى.
ًّ
هذه االتجاهات العامة في العالم العربي تدعو �إلى الك�آبة والإحباط – غير
�أنها متقلّبة ،وال يمكن �أن تتحملها ال�شعوب والدول في المنطقة على مدى �سنين
عديدة مقبلة .ويتمثل الجانب الإيجابي في هذه الأو�ضاع في �أن هذه االتجاهات
ونتائجها �إنما نجمت عن قرارات �سيا�سية من �صنع الإن�سان ،ومن الممكن
إيجابي ًة و�إن�صافً ا في الم�ستقبل.
جميعا بانتهاج �سيا�سات �أكثر �
ت�صحيحها
ً
ّ
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•حماية حقوق الفئات ال�ضعيفة :اعتراف
الدولة والمجتمع ب�سوء المعاملة والإجحاف
اللذ ْين تعانيهما كل ي��وم الفئات ال�ضعيفة،
بخا�صة الن�ساء والأط �ف��ال وال�لاج �ئ��ون في
ّ
المنطقة ،وال�ع��زم على تح�سين �أو�ضاعهم
ال �ق��ان��ون �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
وال�شخ�صية.

•ت�سوية ال �ن��زاع��ات وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا� :أثبتت
النزاعات الم�ستمرة منذ زمن في المنطقة،
بما فيها تلك المتع ّلقة بتدخل القوى الإقليمية
والدولية� ،أن لها �آثا ًرا مد ّمرة في �أمن الإن�سان
والتنمية الب�شر ّية .و�أ�سفرت هذه النزاعات عن
�أ�ضرار وخ�سائر فادحة جراء ا�ستخدام القوة
�ضد ال�سكان ،مع اال�ستهانة بحياة المواطنين.
و�أف�ضت �إل��ى ما يفوق الت�صور من المعاناة
الإن�سانية والفو�ضى ،ولطخت �سمعة الدول التي
تو ّرطت فيها ،وانتق�صت من التق ّدم المتوا�ضع
ال��ذي تحقق على طريق الإ��ص�لاح ال�سيا�سي
في المنطقة ،بتقوية االتجاهات المتطرفة،
واب�ت�ع��اد الأ� �ص��وات المعتدلة ع��ن الم�شاركة
في ال�ش�أن العام .ويتطلب التقدم �صوب �أمن
الإن�سان و�ضع نهاية لهذه النزاعات والبدء،
بعد ت�سويتها ،بمرحلة جديدة من االنتعا�ش.

•�إع � ��ادة ت��وج�ي��ه دف ��ة االق �ت �� �ص��اد :التخطيط
ل� �ت ��دارك ال���ض�ع��ف ف��ي ال��دع��ائ��م البنيوية
لالقت�صادات العربية التي تعتمد على النفط،
والتخفيف من فقر الدخل ،مع التحرك نحو
�إقامة اقت�صادات منوعة ومن�صفة تقوم على
المعرفة وتخلق فر�ص العمل ،وتحمي �سبل
العي�ش التي �ستعتمد عليها الأج �ي��ال الآتية
في مرحلة ما بعد النفط .وقد تعاظم طابع
الإلحاح واال�ستعجال في هذه المجاالت بفعل
الأزم��ة المالية واالقت�صادية العالمية التي
ب��د�أت �أث�ن��اء المراحل الأخ �ي��رة لإع ��داد هذا البيئة :حماية الغد الآن
التقرير.
تزيد ال�ضغوط ال�سكانية والديمغرافية من الطلب
•الق�ضاء على الجوع :ا�ستئ�صال الجوع و�سوء على ال �م��وارد الأ��س��ا��س�ي��ة مثل ال�ط��اق��ة والمياه
التغذية اللذين يوا�صالن انتقا�ص القدرات والأرا� �ض��ي الزراعية التي تتعر�ض كلها لأعباء
الإن���س��ان�ي��ة وه ��در ال�ح�ي��اة لماليين النا�س متعاظمة في المنطقة العربية .وقد ي�سهم ال�شح
و�إعاقة م�سيرة التنمية الإن�سانية في �أرج��اء الحاد في الموارد الطبيعية في الركود االقت�صادي
المنطقة العربية وال �سيما البلدان الأكثر وتزايد الهجرة وا�شتداد المناف�سة بين الجماعات
فق ًرا .وكما تَب َّينَ من الأزمة الغذائية الأخيرة ،وال��دول ،كما قد تتحول تداعيات المناف�سة �إلى
ف�إن اقت�صادات الأمن الغذائي في االقت�صاد نزاعات اجتماعية وبخا�صة عندما تُ�ستغل لغايات
العالمي ت�ستدعي توج ًها واقع ًّيا ج��دي��دً ا في �أيديولوجية .وما لم تعالج �أنماط التنمية ق�ضية
تعريف الأمن الغذائي ال ينح�صر في تحقيق اال�ستدامة ،ف��إن ال�ضرر قد يلحق ب�أ�س�س النمو
االكتفاء ال��ذات��ي ال�سيادي ب�شكل مطلق ،بل و�أمن الإن�سان في الم�ستقبل.
ويطرح «ارتفاع ن�سبة ال�شباب» ال��ذي يتجلى
يركز �أكثر على تحقيق الكفاية في توفير ال�سلع
تحد ٍ
يات �إ�ضاف ّي ًة وخا�صة ،فال�شباب
الأ�سا�سية لجميع �أفراد المجتمع.
في المنطقة ِّ
يمثلون الم�ستقبل لل�شعوب كافة وهم اال�ستثمار
•ال�ن�ه��و���ض ب��ال���ص�ح��ة :االرت �ق��اء بم�ستويات الأع �ظ��م ال��ذي ق��د تقوم ب��ه �أي��ة دول��ة ف��ي مجال
ال�صحة للجميع بو�صفها ح� ًّق��ا م��ن حقوق التنمية ،وه��م ال�ه� ّ�م الرئي�سي ل�صناع ال�ق��رار.
الإن�����س��ان ،وواح� � ��دً ا م��ن م���س�ت�ل��زم��ات �أم��ن ي�ستهلك ال�شباب الموارد ويتطلبون ا�ستثمارات
الإن�سان الأ�سا�سية ،و�أدا ًة تمكينية في �سل�سلة �أ�سا�سية ،ال �سيما ف��ي م�ج��ال التعليم ،قبل �أن
الن�شاطات الإن�سانية .و�أ�شواط التقدم المهمة ي�صبحوا منتجين اقت�صاد ًّيا .و�إذا بقي ال�شباب
ٍ
فترات طويل ًة غدت هذه المرحلة
التي حققتها البلدان العربية في هذا المجال يعانون البطالة
تقابلها �إخفاقاتٌ �سيا�سي ٌة وم�ؤ�س�سي ٌة �أ�سفرت غير المنتجة في حياتهم حافل ًة بالإحباط وانعدام
عن التفاوت في الجودة وفي القدرة على نيل الأمن ال�شخ�صي ،فيما ترتفع كلفتها على مدخرات
الخدمات ال�صحية ،وعن تعاظم التهديدات العائلة وعلى االقت�صاد وقاعدة الموارد .وتحتاج
المتمثلة ف��ي انت�شار �أم��را���ض خطيرة مثل البلدان العربية ب�صورة عاجلة �إل��ى �سيا�سات
ال �م�لاري��ا ،وال ���ِّ�س � ّل وم��ر���ض نق�ص المناعة �سكانية وتنموية �شاملة ترمي �إلى توجيه الزخم
الديمغرافي لل�سكان ال�شباب فيها ،وفتح «نافذة
المكت�سب/الإيدز.
مالحظات ختامية

يطرح «ارتفاع ن�سبة ال�شباب»
ٍ
حتديات
يف املنطقة
إ�ضافي ًة وخا�صة
�
ّ

حتتاج البلدان العربية
ب�صورة عاجلة �إىل �سيا�سات
�سكانية وتنموية �شاملة

195

ينبغي مواجهة حتدي
�شح املياه بتطبيق
ّ
مبادئ الإدارة املتكاملة
للموارد املائية يف
ال�سيا�سات الإمنائية

يجب ا�ستحداث
�إجراءات �شتى
للتكيف مع
التغريات املناخية
والتخفيف من �آثارها
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الفر�ص» التي طال انتظارها في المنطقة .كذلك
ينبغي المحافظة على الهبوط المطرد والبطيء
في معدالت الخ�صوبة في المنطقة عبر �سيا�سات
اجتماعية ت�ستهدف تجاوز المفاهيم المتحجرة
لأدوار الجن�سين والعقبات التي تعتر�ض �سبيل
تقدم المر�أة ،وكذلك عبر �سيا�سات تنموية ترمي
�إلى خلق فر�ص العمل المنتجة ،و�سيا�سات تعليمية
م��ن �ش�أنها بناء ر�أ���س م��ال ب�شري مه ّي�أ لدخول
�أ�سواق العمل المعا�صرة.
لم تظهر البلدان العربية حتى الآن م�ستوى
البراعة الإدارية المنا�سبة الكفيلة بحماية الأمن
البيئي ،والواقع �أن ثالثة بلدان عربية فقط هي التي
ت�صنَّف في عداد البلدان المائة الأولى في «دليل
اال�ستدامة البيئية»  -وهو مقيا�س مركب ت�صنف
فيه مراتب البلدان وفقًا لما ت�ضعه من خطط
لإدارة الموارد البيئية والطبيعية وجوانب �سكانية
وتنموية متع ّددة .ومن الأهمية بمكان بذل المزيد
من الجهود ل�صياغة وتنفيذ ا�ستراتيجيات وطنية
للتنمية الم�ستدامة ،ور�صد �أو�ضاع البيئة داخل
البلد الواحد وعبر البلدان المتجاورة .وتتوافر
لدى الحكومات العربية و�سائل عديدة لت�شجيع
القوى االجتماعية الأ�سا�سية والقطاع الخا�ص
على الم�شاركة في الجهود الرامية �إل��ى حماية
البيئة .ت�شمل ه��ذه الو�سائل النظام ال�ضريبي،
والحوافز على ا�ستخدام التقانات الرفيقة بالبيئة،
والحمالت الداعية �إل��ى اعتماد م�صادر الطاقة
المتجددة التي ال تو ّلد المل ِّوثات ،وانتهاج �سيا�سات
ت���ش� ِّ�ج��ع اال� �س �ت �خ��دام��ات ال�م���س�ت��دام��ة لم�صادر
الطاقة ،وا�ستخدام و�سائط النقل الجماعي اً
بدل
من العربات الخا�صة ،وتطبيق �إج��راءات فعالة
الت�صحر وتعرية الغابات.
لمكافحة
ُّ
أحد �أخطر التحديات في وجه
�
المياه
�شح
يمثل
َ
المنطقة العربية التي ت�أتي في مقدمة مناطق
العالم من حيث ن��در ُة المياه .وينبغي مواجهة
ه��ذا التحدي بتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة
للموارد المائية في ال�سيا�سات الإنمائية ،والأطر
ِّ
المنظمة للعر�ض والطلب
الم�ؤ�س�سية ،والقواعد
على المياه .وتدعو هذه المبادئ �إلى �إدارة متكاملة
لموارد الأر�ض والمياه والموارد الطبيعية الأخرى
بطريقة من�سقة ت�ستهدف رف��ع م�ستوى الرفاه
االقت�صادي واالجتماعي �إل��ى درجاته الق�صوى
الممكنة وعلى نحو من�صف ،دون الت�ضحية بعن�صر
1
اال�ستدامة في الأن�ساق البيئية.
وما دامت ق�ضايا البيئة ذات طبيعة عالمية،
ف���إن ال �م �ب��ادرات �إل��ى معالجتها ينبغي �أن تتم
أي�ضا .ولقد اهتمت البلدان
على م�ست ًوى
عالمي � ً
ّ
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

العربية مع بلدان العالم الأخ��رى بق�ضايا الأمن
البيئي ،ف�صادقت على معظم االتفاقات الدولية
الخا�صة بالبيئة .وف��ي حين يقع الجانب الأكبر
من الم�س�ؤولية بالن�سبة �إل��ى التغيرات المناخية
الح�سا�سة على عاتق البلدان ال�صناعية ،ف�إن في
ّ
و�سع البلدان العربية الم�ساهمة في ت�صحيح هذا
الو�ضع من خالل تنفيذ تع ّهداتها الدولية ،وتطوير
هيئات �إ�شرافية وطنية و�إقليمية قوية ،و�أجهزة
ل�ل�إن��ذار المبكر ،وخطط عملية لمعالجة ن��درة
المياه ،والت�صحر ،والتلوث الجوي ،وتر ّدي التربة
على ال�صعيد الإقليمي .ويجدر بالبلدان العربية
ا�ستحداث �إج��راءات �شتى للتكيف مع التغيرات
المناخية والتخفيف م��ن �آث��اره��ا وذل��ك بو�ضع
ا�ستراتيجيات الح ّد من مخاطر الكوارث و�آليات
لإدارة المخاطر ،باعتبارها العامل الرئي�سي في
عمليات التكيف 2.ويت�ضمن الف�صل الثاني من هذا
التقرير ع��د ًدا من التو�صيات المقترحة في هذه
المجاالت.
وفي هذا ال�سياق ،تجدر الإ�شارة �إلى �أهمية
التو�صيات – في م�ضمونها وتوقيتها  -ال�صادرة
عن الم�ؤتمر ال�سنوي الأول للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية  3في ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2008وقد
عقد لمناق�شة تقرير «البيئة العربية :تحديات
الم�ستقبل» .ف�إ�ضاف ًة �إل��ى المقترحات الداعية
�إلى و�ضع الخطط والبرامج الوطنية حول البيئة،
�أو�صى الم�ؤتمر بالعمل الجاد الم�شترك بين جميع
القطاعات لمواجهة التحديات الآتية:
�أ	-الم�ؤ�س�سات البيئية :دعم الم�ؤ�س�سات البيئية
مال ًّيا و�إع �ط��ا�ؤه��ا ال�صالحيات التنفيذية
لتخطيط وت�ن���س�ي��ق تنفيذ ب��رام��ج حماية
البيئة ،ولو�ضع وتنفيذ خطط طويلة الأجل
لمواجهة �آثار التغيرات العالمية الم�ستجدة،
كتباط�ؤ النمو االقت�صادي� ،أو �إنتاج الوقود
الحيوي من المزروعات ،وعالقة هذا بتوافر
الغذاء و�أث��ره في الدخل من م�صادر الوقود
الأح �ف��وري والبتروكيماويات ،وعلى مجمل
عملية التنمية.
ب	-دمج البيئة والتخطيط الإنمائي :عن طريق
ا�ستخدام �آل�ي��ات ال�سوق و�إدخ ��ال محا�سبة
الموارد الطبيعية والمحا�سبة الإيكولوجية،
وك��ل �أ�شكال التقييم البيئي-اال�ستراتيجي
والتراكمي والأثر البيئي للم�شروعات.
ج	-ال�ت���ش��ري��ع ال �ب �ي �ئ��ي :ت�ضمين الت�شريعات
ن�صو�صا ملزمة عن ا�ستخدام الأدوات
العربية
ً
االقت�صادية في تحقيق االمتثال لقانون البيئة
وكذلك عن تنظيم مزاولة الم�شاغل المتعلقة

بالبيئة بما يكفل عدم مبا�شرتها �إال من طرف
الم�ؤهلين لأدائها عل ًما وخبرةً ،وتفعيل كل
الت�شريعات البيئية و�إزالة معوقات �إنفاذها.
د	-ال �ت �ع �ل �ي��م :م��راج �ع��ة م�ن��اه��ج التعليم على
جميع الم�ستويات لإدخ ��ال مو�ضوع البيئة
ب�صور ٍة ت ��ؤ ّدي �إلى رفع االلتزام البيئي عند
الدار�سين.
هـ	-البحث العلمي :زيادة الأموال المخ�ص�صة
للبحث العلمي ف��ي م�ج��ال البيئة ،و�إن���ش��اء
�شبكات للعلماء وم��راك��ز الأب �ح��اث ف��ي هذا
المجال على الم�ستويين الوطني والإقليمي.
و	-االت�صاالت وو�سائل الإع�لام� :إقامة برامج
تدريبية بيئية للمحررين وخبراء الإع�لام،
�إلى جانب تخ�صي�ص �صفحات وبرامج بيئية
في جميع و�سائل الإعالم ،بهدف رفع م�ستوى
ال��وع��ي الجماهيري ح��ول التدهور البيئي،
وتعميم فهم �أف�ضل للكلفة والعائد من تنفيذ
برامج الإدارة البيئية واال�ستخدام الر�شيد
لموارد الثروة الطبيعية.
الحل
الدولة العربية� :أهي
ّ
�أم الم�شكلة؟
تنعقد الآمال العري�ضة على الدولة المدنية – �أي
الدولة التي تحكمها القوانين التي تحترم الحقوق
المدنية وال�سيا�سية – باعتبارها الن�صير الأعظم
وال�ضامن لأمن الإن�سان .بيد �أن هذا التقرير ي�ؤكد
�أن تطلعات المواطنين في البلدان العربية لحماية
حقوقهم وحرياتهم قلما تحققت على �أر�ض الواقع،
مع �أن الم�سافة بين الأمل والواقع تتفاوت بين بلد
عربي و�آخ��ر .فقد �أق��ر الحكام العرب ،بو�ضوح،
�أهمية حكم القانون والحقوق ال�سيا�سية في وثيقة
«م�سيرة التطوير والتحديث والإ�صالح في الوطن
العربي» ،التي اعتُمدت في ختام القمة العربية
ال�ساد�سة ع�شرة في تون�س في العام � 4.2004إال �أنه
ٍ
منذئذ غير القليل في هذا ال�سبيل .من
لم يتحقق
هنا ،ف�إن التو�صيات التي طرحها تقرير التنمية
الإن�سانية العربية في العام « 2004نحو الحرية في
5
الوطن العربي» ما زالت ذات �أهمية حتى الآن.
تو�سع ال�سيرورة
على البلدان العربية جمي ًعا �أن ّ
الديمقراطية وتع ّمقها لتمكين المواطنين من
الم�شاركة على قدم الم�ساواة في ر�سم ال�سيا�سات
العامة .فالنظام ال�سيا�سي الذي ت�ست�أثر النخب
ال�ح��اك�م��ة ب��ال���س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه ،ب��رغ��م المظاهر
الديمقراطية ،لن تكون نتائجه لم�صلحة �أمن

الإن�سان ال��ذي ي�شمل جميع المواطنين ب�صرف
النظر عن اعتبارات الطبقة والمعتقد والجنو�سة
واالنتماء الإثني/ال َق َبلي .ومن الواجب في هذه
الحال تعديل العقد االجتماعي و�أنماط التفاعل
ال�سيا�سي على �أ�سا�س تكاف�ؤ الحقوق والفر�ص
بغية ت��وث�ي��ق ع��رى ال�م��واط�ن��ة ب�ي��ن الأف � ��راد في
المجتمع .وينبغي �أن تتولى الدولة تنظيم هذه
الروابط ،بو�صفها الم�ؤ�س�سة التي تعلو على الفئات
المجتمعية ،وتتجاوز ح��دود القبائل و�شيوخها،
وال �ج �م��اع��ات الإث �ن �ي��ة وق �ي��ادات �ه��ا ،وال �ط��وائ��ف
وزعاماتها� .إنها دولة المواطنين المنت�سبين �إليها،
الحامية لأمنهم ال�شخ�صي والإن�ساني ،وال�ضامنة
لحقوقهم الفردية والإن�سانية.
مثل هذه الدولة تلتزم دون ريب بالمفاهيم
العالمية لحقوق الإن�سان ،ولن تقت�صر على مجرد
الم�صادقة على العهود الدولية بل تتجاوز ذلك
�إل��ى ت�ضمين �أحكامها في الت�شريعات الوطنية
و�إزالة المعوقات القانونية والتنظيمية التي تحول
دون �إن�ف��اذه��ا ال�ك��ام��ل .وي�ك��ون ف��ي ه��ذه ال��دول��ة
ف�صل وا�ضح ال لب�س فيه بين ال�سلطات بحيث
يتم تر�شيد �صالحيات ال�سلطة التنفيذية لإتاحة
ّ
المجال �أم��ام الرقابة العامة والمحا�سبة التي
تكفلها �سلطة ق�ضائية م�ستقلة ،و�سلطة ت�شريعية
حقيقية ،و�سلطة تمثيلية مقتدرة .ويجري �إ�صالح
القطاع الأمني وفق �أ�صول مهنية تخدم الم�صلحة
الإطار 2-9

تنعقد الآمال العري�ضة
على الدولة املدنية
باعتبارها الن�صري الأعظم
وال�ضامن لأمن الإن�سان

القادة العرب وااللتزام بدفع عجلة الإ�صالح ال�سيا�سي

نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة في دورتها
العادية ال�ساد�سة ع�شرة في تون�س ،ن�ؤكّ د عزمنا الرا�سخ على... :
•تج�سيد �إرادتنا الجماعية لتطوير منظومة العمل العربي الم�شترك من خالل قرار قمة تون�س
تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ،وتحديث �أ�ساليب عملها وم�ؤ�س�ساتها المتخ�ص�صة
واعتمادا
ا�ستنادا �إلى مختلف المبادرات والأفكار العربية الواردة في مقترحات الأمين العام
ً
ً
مرحلي متوازن.
وتم�ش
متكاملة
توافقية
ؤية
�
على ر
ّ
ّ
•تعلّق دولنا بالمبادئ الإن�سانية والقيم ال�سامية لحقوق الإن�سان في �أبعادها ال�شاملة
والمتكاملة وتم�سكها بما جاء في مختلف العهود والمواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق
قمة تون�س ،وتعزيز حرية التعبير والفكر والمعتقد و�ضمان ا�ستقالل
الإن�سان الذي اعتمدته ّ
الق�ضاء.
ا�ستنادا �إلى البيان حول م�سيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي ،على موا�صلة
•العمل،
ً
الإ�صالح والتحديث في بلداننا مواكبة للمتغيرات العالمية المت�سارعة من خالل تعزيز
الممار�سة الديمقراطية وتو�سيع الم�شاركة في المجال ال�سيا�سي وال�ش�أن العام ،وتعزيز دور
مكونات المجتمع المدني كاف ًة بما فيها المنظمات غير الحكومية في بلورة معالم مجتمع
الغد ،وتو�سيع م�شاركة المر�أة في المجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والتربوية ودعم حقوقها ومكانتها في المجتمع وموا�صلة النهو�ض بالأ�سرة والعناية
بال�شباب العربي.

امل�صدر :جامعة الدول العربية �2004أ.

مالحظات ختامية
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الدولة املدنية دولة
�رشعية ترتفع فوق
ال�ضيقة
امل�صالح
ّ
وتتم ّتع بقبول املواطنني
ملبادئ ممار�سة احلكم

�إن ا�ستقالل الق�ضاء
لمَ ِ َن امل�ستلزمات
الأ�سا�سية لتح�سني
م�ستوى �أمن الإن�سان
يف البلدان العربية
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العامة .كما تحافظ هذه الدولة على ا�ستقالليتها
في ر�سم �سيا�ساتها والتعامل مع ال�ضغوط الداخلية
وال�خ��ارج�ي��ة ون�ي��ل ال�ق�ب��ول وال��دع��م م��ن �شعبها.
وبعبارة مخت�صرة ،تكون دولة �شرعية ترتفع فوق
الم�صالح ال�ض ّيقة الدائرة في ف�ضائها ال�سيا�سي،
وتتمتّع بقبول المواطنين لمبادئ ممار�سة الحكم.
من �أجل �إقامة هذه الدولة ينبغي تحقيق التقدم
في المجاالت الآتية:
تر�سيخ ال�م��واط�ن��ة :ينبغي �أن تقوم المواطنة
في البلدان العربية على �أ�سا�س من الم�ساواة
وال�شمول .فالب�شر ي��ول��دون في ظ��روف و�أو��ض��اع
مختلفة ،وتتن ّوع الأ�ساليب المتاحة لهم للو�صول
�إل��ى ال�خ�ي��ارات الكفيلة بتعزيز ق��درات�ه��م ،غير
�أنهم جمي ًعا ي�ستحقون الحقوق الأ�سا�سية نف�سها.
�وح� ً�دا
ويجب �أن يكون ح��ق المواطنة واح � ً�دا وم� َّ
لجميع الأ�شخا�ص ال��ذي��ن يعي�شون ف��ي بلد ما،
ب�صرف النظر عن الأ�صول الإثنية والمعتقدات
الدينية والجنو�سة وال�صحة والثقافة والثروة �أو
�أي��ة خ�صائ�ص �شخ�صية �أخ ��رى .وم��ن العوامل
ال�ج��وه��ري��ة ف��ي م �ب��د�إ ال�م���س��اواة ذاك ،الإق ��رار
والقبول بالتنوع ،بجميع مكوناته ،الم�ستمدة كذلك
من حق الإن�سان الأ�سا�سي نف�سه .ويتطلب تطبيق
هذه الحقوق الأ�سا�سية بالدرجة الأول��ى الإق��رار
بالمواطنة للجميع ،ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة
للتعامل مع منظومة كاملة من الموارد والخدمات
و�أوجه الحماية والفر�ص المتاحة له�ؤالء المواطنين
والكيفية التي توزع بها بينهم .وقد بينت درا�سات
عديدة �أن التمييز و�أوجه الالم�ساواة االقت�صادية
االجتماعية هي من معوقات �أمن الإن�سان والتنمية
الب�شرية كليهما .وف��ي المقابل تم ّثل الم�ساواة
�أ�سلو ًبا �أ�سا�س ًّيا لح�شد القدرات الإن�سانية وتعزيزها
واالرتقاء بالأداء في جميع �أبعاد التنمية.
تعزيز ا�ستقالل الق�ضاء� :إن ا�ستقالل الق�ضاء
َل� ِ�م� َ�ن الم�ستلزمات الأ�سا�سية لتح�سين م�ستوى
�أمن الإن�سان في البلدان العربية .فحماية حقوق
الإن���س��ان تعتمد ،م��ن ناحية ،على وج��ود ق�ضاء
قوي ،وعادل ،وم�ستقل ،وقادر على م�ساءلة جميع
الأطراف ال�سيا�سية واالقت�صادية الفاعلة ،في ظل
حماية د�ستورية وقانونية .ومن ناحية ثانية يمهد
ا�ستقالل الق�ضاء لال�ستقرار ال�سيا�سي وانت�شار
العدالة .و�أخي ًرا ،يم ّثل ا�ستقالل الق�ضاء عن�ص ًرا
حيو ًّيا لنمو اقت�صادات معافاة� ،سليمة ،وجامعة.
وال يمكن �أن يتحقق هذا عبر م�ؤ�س�سات �ساكنة
اهتماما وتنمي ًة متوا�صلين.
فح�سب ،بل يتطلب
ً
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و�إذا �أُخ��ذت التعهدات التي ت�ضمنتها الد�ساتير
العربية واالتفاقات الدولية م�أخذ الجد ،ف�إن من
الواجب تعزيز قدرة الهيئات الت�شريعية في البلدان
العربية وتمكينها من التعامل على قدم الم�ساواة
م��ع الق�ضاء بو�صفها رك � ًن��ا �أ��ص�ي�لا م��ن �أرك ��ان
الحكم ،ال من خ�لال تو�سط ال�سلطة التنفيذية
وتدخلها بين هاتين ال�سلطتين .كما يتعين على
التزاما
ال�سلطات التنفيذية في المنطقة �أن تبدي
ً
مماثلاً بالتعامل مع ال�سلطة الق�ضائية على قدم
الم�ساواة.
ت�م�ك�ي��ن ال���س�ل�ط��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة :ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن �سل�سلة ال���ص�لاح�ي��ات ال��وا��س�ع��ة للمجال�س
الت�شريعية ف��ي بع�ض ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،ت ��ؤدي
الهيئات البرلمانية دو ًرا ثانو ًّيا على العموم .وفي
المجاالت التي تحقق فيها البرلمانات درجة من
تق�صر
اال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية نراها ّ
ب�صورة عامة في ا�ستخدامها على نحو ف ّعال لإدارة
العملية الت�شريعية .وينبغي �أن ت�ؤخذ ق�ضيتان
بالح�سبان عند النظر في العجز ال��ذي �أ�صاب
الهيئات البرلمانية في البلدان العربية .الق�ضية
الأول��ى تتع ّلق بالعملية االنتخابية التي غال ًبا ما
ت�ص َّمم على نحو يح ّد من احتماالت اال�ستقالل
البرلماني ذل��ك �أن ال�سلطة التنفيذية هي التي
تُحكم قب�ضتها على االنتخابات التي تُجرى عادة
تحت �إ�شراف وزارة الداخلية .وفي ذلك ما يثير
ال�شك لأن الوزارة تركز تقليد ًّيا على ق�ضايا الأمن
يتم تف�صيل القانون االنتخابي في
الداخلي .كما ّ
�أغلب الأحيان على قيا�س ٍ
طرف �أو �آخر .والحياد
عن�صر مهم في الإجراءات االنتخابية وفي عملية
االقتراع على ال�سواء .غير �أن العن�صر الأهم من
تلك الإج��راءات هو المناخ ال�سيا�سي العا ّم الذي
تُجرى فيه االنتخابات :فالتعددية ما زال��ت هي
اال�ستثناء ال القاعدة في البلدان العربية ،بحيث
ت�ضيق الخيارات �أم��ام الناخبين في االنتخابات
البرلمانية .من هنا ينبغي وقف التعديل المنتظم
لقوانين االنتخابات .والق�ضية الثانية الأخ��رى
التي يتعين معالجتها في المجاالت البرلمانية
في البلدان العربية هي غياب الو�سائل والأ�ساليب
ال���ض��روري��ة لو�ضع ال�سلطات التنفيذية مو�ضع
الم�ساءلة.
�إ�صالح القطاع الأمني :قد تكون الدولة نف�سها،
في كثير من الأحيان ،م�صد ًرا للعنف ،على الرغم
من قدرتها ودورها المحوري في ال�سيطرة عليه.
وهذه هي الحال في معظم الدول العربية حيث ما

زالت المقاربة التقليدية للأمن تطغى على التفكير
ال�سائد ف��ي مجال الأم��ن ال��داخ�ل��ي ف��ي البلدان
العربية ،مع ما يرافق ذلك من ق�صور يتمثل في
ت�ضييق مفهوم الأمن بحيث ال يتناول االختالالت
الكبرى .فالقطاع الأمني في البلدان العربية ،
بو�صفه �أداة لتوطيد ا�ستقرار نظام الحكم  ،خا�ضع
ل�سيطرة الحكومة الم�شددة ،ما يثير ال�شبهات
حول نزاهة هذا القطاع وقدرته على �ضمان الأمن
والأم��ان لكافة من يعي�شون داخ��ل ح��دود الدولة.
كما تواجه المجتمعات العربية ،ب�صورة متزايدة،
تهديدات ع��اب��رة للحدود وذات طابع جماعي،
بما فيها تجارة ال�سالح والمخدرات ،والجريمة
الدولية ،وتقا�سم الموارد الطبيعية ال�شحيحة بين
البلدان كالمياه مثلاً  .وتتطلب مثل هذه التهديدات
�إع��ادة النظر في ال�سيا�سة الأمنية ب�شكل �شامل،
وكذلك في طبيعة الأدوار والمهمات والم�شتريات
وال�ت��دري��ب وتخ�صي�ص ال �م��وارد .وم��ن الواجب
مقاربة الأمن من منظور حماية الأفراد والجماعات
من العنف .كما ينبغي تحليل القرارات الأمنية في
البلدان العربية وموازنتها من حيث ت�أثيرها في
التنمية والتما�سك االجتماعي.
ف��الأه��داف الجوهرية ل�ل�إ��ص�لاح ف��ي قطاع
الأمن تتمثل في تطوير �أجهزة �أمنية معقولة الكلفة
قادرة على توفير الأمن من جهة ،وت�أمين �آليات
رقابية فعالة تن�سجم والمعايير الديمقراطية
من جهة �أخرى .ومن ال�ضروري �أن يخ�ضع قطاع
الأمن لنظام من الرقابة التي تمار�س على م�ستوى
الدولة ككل .ويتوقّف تحقيق �إدارة �شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة في قطاع الأمن على وجود �إدارة ورقابة
مدن ّيتين لأج�ه��زة الأم��ن ،مع فك االرت�ب��اط بين
ال��دوائ��ر الأمنية والن�شاط ال�سيا�سي ،والأدوار
الأخ ��رى غير المتعلقة ب��الأم��ن .وف��ي مرحلة ما
بعد النزاع في البلدان العربية ينبغي �أن يتناول
الإ�صالح في هذا القطاع هدفًا ثال ًثا وهو معالجة
�إرث حافل من مخلفات النزاعات الما�ضية ،وبينها
نزع ال�سالح وت�سريح قدامى المحاربين و�إع��ادة
دمجهم بالمجتمع و�إ��ص�لاح الق�ضاء من خالل
تطبيق العدالة االنتقالية والحد من انت�شارالأ�سلحة
الفردية والخفيفة ،والأل�غ��ام الأر�ضية الم�ضادة
6
للأفراد.
تطوير المجتمع المدني :تتميز الإ�صالحات
الم�ؤ�س�سية الناجحة ب�أنّها تغييرات نابعة من مطالبة
ب��الإ��ص�لاح ت��أت��ي م��ن مختلف �شرائح المجتمع،
ال مجرد تغييرات تطلق من قمة ه��رم ال�سلطة.
وكثي ًرا ما جرى الت�أكيد على دور منظمات المجتمع

المدني في محاوالت الإ��ص�لاح الم�ؤ�س�سي ،مثل
�إعالن تون�س ووثيقة الإ�سكندرية 7.غير �أن م�شاركة
�أط��راف غير �أجهزة الدولة في الإ�صالح تتجاوز
منظمات المجتمع المدني لت�ضم القطاع الخا�ص
جديدا
ك��ذل��ك .فالبلدان العربية ت��واج��ه واق� ًع��ا
ً
يزداد فيه تمثيل القطاع الخا�ص ب�صورة ّ
مطردة
وعلى �شتى الم�ستويات ،في المجاالت الت�شريعية
والتنفيذية ،ويتزايد نفوذها في ر�سم ال�سيا�سات
العامة وال�سيما ما يتعلق منها بال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية .وقد رافق التجارب المتعلقة ب�إ�شاعة
الديمقراطية خارج المنطقة العربية تعاظم الوزن
ال�سيا�سي لأ�صحاب االعمال و�شراكتهم مع النخب
الحاكمة في �إدارة المجتمع وال�سيا�سة .ومع �أن هذه
التحالفات اقت�صرت �أحيا ًنا على ا�ستقطاب النخب
التجارية ك�شركاء ثانويين للدولة ،فقد دفعت
ال�سلطات في كثير من الحاالت �إلى اعتبار الحكم
الر�شيد ،وحكم القانون ،والم�ساءلة ،وال�شفافية
�رج��ح �أن
م��ن م��رت�ك��زات ق�ي��ام ال��دول��ة .وم��ن ال�م� ّ
ي��ؤدي ت�صاعد النفوذ ال�سيا�سي للقطاع الخا�ص
العربي �إلى تحفيز التحول الديمقراطي في البيئة
8
االجتماعية وال�سيا�سية.

الأهداف اجلوهرية
للإ�صالح يف قطاع الأمن
تتمثل يف ت�أمني �آليات
رقابية فعالة

�ضمان �أمن الجماعات ال�ضعيفة
�إن ظاهرة العنف �ضد الن�ساء لي�ست وقفًا على
البلدان العربية ،مع �أن بع�ض �أ�شكالها ،مثل جرائم
ال�شرف وت�شويه الأع�ضاء الجن�سية للإناث ،تبدو
�أكثر حد ًة منها في بلدان العالم الأخرى .بيد �أن
الخ�صو�صية العربية في ه��ذا المجال تنبع من
و�ضع المر�أة الم�ست�ضعفة على الم�ستوى الم�ؤ�س�سي
والثقافي  .وب�صورة �أخ�ص ما زال��ت العائلة في
المنطقة العربية هي الم�ؤ�س�سة االجتماعية الأولى
التي تعيد �إنتاج العالقات والقيم وال�ضغوط الأبوية
من خالل التمييز بين الجن�سين .ويتوجب على
ال��دول العربية في هذا المجال �أن توفر للن�ساء
الو�سائل الكفيلة ب�ضمان حقوق الإن�سان والأمن
لهن .وطبقًا للدعوات التي حملتها تقارير التنمية
ّ
الإن�سانية العربية ال�سابقة للإ�صالح المجتمعي
الم�ستحقة ،ف�إن
ال�شامل انطال ًقا من الحقوق
َ
نهو�ض المر�أة العربية ي�ستلزم االحترام الكامل
َ
المواطنة لجميع الن�ساء العربيات ،وحماية
لحقوق
حقوقهن ف��ي المجاالت ال�شخ�صية والعالقات
لحقوقهن
العائلية ،و�ضمان االحترام الكامل كذلك
ّ
وحرياتهن ال�شخ�صية ،وبخا�صة حمايتهن طوال
العمر من الإ�ساءة والتعنيف الج�سدي والنف�سي.
مالحظات ختامية

تتميز الإ�صالحات
امل�ؤ�س�سية الناجحة
ب�أ ّنها تغيريات نابعة
من مطالبة خمتلف �رشائح
املجتمع بالإ�صالح
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يتطلب �إنفاذ حقوق
املر�أة تغيريات
قانوني ًة وم�ؤ�س�سي ًة

ميثل �إهمال اجلماعات
ال�ضعيفة وتهمي�شُ ها
نقطة �سلبية يف
�سجالت حقوق الإن�سان
يف البلدان العربية

ٍ
تغييرات قانوني ًة
ويتطلب �إن �ف��اذ تلك الحقوق
وم�ؤ�س�س ّي ًة ترمي �إلى مواءمة الت�شريعات الوطنية
مع «اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة» (�سيداو).
و�إ��ض��اف� ًة �إل��ى الإط��ار القانوني ،ت�شكل البيئة
االجتماعية عام ًال مه ًّما من عوامل التمييز �ضد
المر�أة .وال يكفي �أن يعا َل َج العنف �ضد المر�أة في
البلدان العربية ببعده القانوني فح�سب ،بل ينبغي
الت�صدي له في المجتمع ككل عبر التربية والتوعية
العامة .وكما �أ�شارت تقارير �سابقة 9،يم ّثل انعدام
الو�ضوح في المفاهيم الثقافية واالجتماعية حول
الأدوار والوظائف والحقوق عقب ًة في طريق في
نهو�ض المر�أة .ويتوجب على التعليم وو�سائل الإعالم
�أن ت�شارك بفاعلية في تغيير ال�صور الم�ضللة عبر
برامج مجتمعية تهدف �إلى الإ�سهام بنهو�ض المر�أة.
وتمتد جذور التمييز الثقافية �ضد المر�أة على عدة
�أ�صعدة ت�ستدعي العمل في وقت واحد:
•التن�شئة العائلية تميز بين الذكور والإن��اث
في ق�ضايا الحريات والم�س�ؤوليات والحقوق.
وهذه البيئة تزعزع ثقة المر�أة بنف�سها وتق ّو�ض
�صورتها عن ذاتها ،ومن هنا ينبغي فهم �آليات
هذا التمييز وو�ضع حدٍّ لها.
•وفي التربية� ،ست�ستفيد الجهود الرامية �إلى
تعزيز الم�ساواة في المعاملة بين الجن�سين
من �إدخال المنهجيات والتقانات الحديثة في
برامج التدري�س للم�ساعدة في �إع��ادة هيكلة
المناهج و�أ�ساليب التعليم والتقييم.
•وف��ي و�سائل الإع�ل�ام ،ال تنح�صر الم�شكلة
في ق ّلة و�ضعف البرامج التي ّ
تتوخى الإعالء
من مكانة ال�م��ر�أة وتعزيز االح�ت��رام لدورها
في المجتمع� .إنها تتجاوز ذلك عندما ت�ؤدي
�شريحة مهمة م��ن البرامج الإع�لام�ي��ة �إل��ى
�إعاقة الجهود ال�ساعية �إل��ى نهو�ض المر�أة،
وتتفاقم الم�شكلة بانت�شار الأمية التي جعلت
و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الم�سموعة وال�م��رئ�ي��ة هي
الم�صدر الأول للثقافة ال�شعبية .ويتعين �إعطاء
الأولوية لتقوية �أ�ساليب ر�صد �صورة المر�أة في
و�سائل الإعالم العربية وتحليلها ،كما يتوجب
على و�سائل الإعالم �أن ت��ؤد َِّي دو ًرا ً
ن�شطا في
زيادة الوعي العا ّم حول اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة» (�سيداو).
أي�ضا �أزم��ة ف��ي البلدان العربية في
هناك � ً
حالة االغ�ت��راب والإق�صاء التي تعانيها الفئات
ال���ض�ع�ي�ف��ة ،وف ��ي �إه��م��ال ال �ح �ك��وم��ات ال�ح�ق��وق
الأ�سا�سية لهذه الفئات باعتبار �أفرادها جز ًءا من
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العائلة الإن�سانية .ففي العديد من هذه البلدان ال
يقت�صر الأم��ر على �إخ�ضاع هذه الفئات للتمييز
الم�ؤ�س�سي ،بل يتعداه �إل��ى تعر�ضها للتحيز من
جانب المجتمع برمته .وال يقت�صر هذا الت�صرف
على الن�ساء فح�سب بل ين�سحب كذلك على الفئات
المهم�شة الأخرى مثل الأقليات والم�سنين وال�شباب
والأطفال وذوي االحتياجات الخا�صة والمهجرين
داخل ًّيا والالجئين .ويمثل �إهمال هذه الجماعات
ُ
وتهمي�شها نقط ًة �سلبي ًة ف��ي �سجالت
ال�ضعيفة
حقوق الإن�سان في البلدان العربية ،وينبغي �إزالتها
دون ت�أخير �أو مواربة.
يعاني الالجئون والمهجرون داخل ًّيا التمييز
الم�ؤ�س�سي والمجتمعي ،ويعاملون ك�س ّكانٍ من الدرجة
الثانية في العديد من البلدان العربية .ووفقًا لمبادئ
حقوق الإن�سان ول�ضمان هذه الحقوق لجميع طالبي
اللجوء �إل��ى �أرا�ضيها ،ف��إن البلدان العربية باتت
مدع ّو ًة بقوة �إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
•الم�صادقة على االتفاقية الدولية لحماية
الالجئين ،فعند �إع��داد هذا التقرير لم تكن
الأردن ،و�سورية ،ولبنان قد وقعت بعد على
هذه االتفاقية المهمة.
•معالجة �أ�سباب الحرب والنزاع من جذورها،
ودع� ��م م� �ب ��ادرات ال �� �س�لام ال �ت��ي ي �ق��وم بها
النا�شطون في القواعد ال�شعبية ،والمنظمات
غير الحكومية ،والحكومات في المنطقة.
•التركيز على الم�شروعات المتكاملة الرامية
�إل� ��ى ا� �س �ت �ي �ع��اب ال�لاج �ئ �ي��ن ال�م�ق�ي�م�ي��ن في
المخيمات لأجل بعيد �أو ق�صير ،ما �سيخفف
بع�ض ال�ضغوط على الموارد والبنية التحتية
في المدن العربية التي تعاني تدفق الالجئين
الوافدين.
•تنفيذ م�شروعات لت�أهيل مخيمات الالجئين،
وت�صميمها كف�ضاءات ح�ضرية ،ال على �أ�سا�س
و�ضع ه ��ؤالء ال�سيا�سي واالجتماعي ،بل من
�أج��ل اندماجهم كجزء م��ن المدينة .وعلى
المخططات الرئي�سية للمراكز الح�ضرية
الخا�صة بالت�أهيل �أن ت�أخذ بالح�سبان الن�سيج
المادي ،واالقت�صادي االجتماعي ،والثقافي
للف�ضاءات المعنية .كما يجب انتهاج مقاربة
للم�شاركة ال�شاملة المنطلقة م��ن القواعد
ال�شعبية لتحديد المعالم الرئي�سية لالحتياجات
المتباينة لل�سكان الالجئين :الن�ساء والرجال
والأطفال وذوي المداخيل المتفاوتة.
•الت�أكد من ال�ت��زام وزارات العمل ،والتنمية
االجتماعية ،وال�ع��دل ،وكذلك هيئات حقوق
الإن�سان الوطنية ،بالمتابعة الكاملة ،ومراقبة

حقوق الإن�سان لطالبي اللجوء ،والدعوة �إلى
�إقرارها.
تتم �إعادتهم �إلى
•الت�أكد من �أن الأف ��راد ال ّ
�أوط��ان�ه��م ،حيث تهدد الأخ �ط��ار حياتهم �أو
حريتهم ،وذلك تطبي ًقا لمبد�إ «عدم الإعادة
الق�سر ّية» المعمول به دول ًّيا.
�إعادة تعريف الأمن االقت�صادي
يتعين على البلدان العربية �أن تنظر ب�صورة جدية
�إلى م�ستقبل يتجاوز النمط االقت�صادي الراهن
في المنطقة والمجتمع الذي يعتمد عليه .و�ست�ؤدي
المماطلة في هذا المجال �إلى زيادة انعدام الأمن
االقت�صادي في المنطقة.
ومن المالمح العامة المميزة للعقد االجتماعي
في معظم البلدان العربية قبول المواطنين بالقيود
على التمثيل العام وم�ساءلة الدولة مقابل انتفاعهم
بالفوائد التي تقدمها لهم .ويكون مثل هذا العقد
ممكنًا لو كان للدولة موار ُد �أخرى غير ال�ضرائب
المبا�شرة ،مثل النفط ،لتمويل الإنفاق العام .ومع
�أن ثمة تفاوتًا في درجة تطبيق هذا النموذج الر ْيعي
بين بلد و�آخر ف�إنه ،كما هو معروف ،قد �أ ّثر �سل ًبا
في م�سيرة التنمية في جميع �أرجاء المنطقة ،ومن
نق�ص اال�ستثمار في القطاعات
الأمثلة على ذلك ُ
الإنتاجية الأخرى الذي يجعل دخل الدولة رهينة
احتياطيات البترول المحدودة والأ�سعار العالمية
المتقلبة؛ وغلبة �أن�م��اط ا�ستهالكية ،ف��ي بع�ض
الأحيان ،ال ت�سهم في توفير الوظائف؛ والتقليل من
قيمة المعرفة في مجتمعات يرتبط فيها التقدم
في �أغلب الأحيان بتوافر الثروة ،ال باكت�ساب العلم
والجهد الفكري .وال يتيح ه��ذا النوع من العقد
ٍ
اقت�صاد �آمن ،معتمد على
االجتماعي مجا ًال لقيام
وتناف�سي في المدى البعيد ،وال بد � ًإذا من
نف�سه
ٍّ
تجاوزه �إلى مرحلة جديدة.
وم ��ن ال �ج��وان��ب الإي �ج��اب �ي��ة ف��ي االن�خ�ف��ا���ض
المتوقع في دخل النفط ومعونات التنمية الر�سمية
في الأع��وام المقبلة �أن��ه قد ي ��ؤدي �إل��ى قدر �أكبر
من االعتماد على م�صادر الدخل الوطنية ومن
ث� ّ�م �إل��ى تمتين الم�ساءلة المتبادلة بين الدولة
والمواطنين.
قيا�سا على التجارب االقت�صادية في المنطقة
ً
العربية ،وفي مناطق �أخرى من العالم بما فيها دول
ّ
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي،
تبرز ال�شكوك حول الميل �إلى االعتماد على قوى
ال�سوق وحدها لتنظيم ال�ش�ؤون االقت�صادية .ومن

ث� ّ�م يتط ّلب الت�صدي للتحديات االقت�صادية في
نموذجا بديلاً للتنمية العربية يقوم على
المنطقة
ً
ثالث دعائم :النمو االقت�صادي المتن ِّوع ،وتوليد
فر�ص العمل ،وتخفي�ض الفقر ،وت��دور كلها في
�إط��ار التعاون الإقليمي .وعندما ت�ؤخذ باالعتبار
الدرو�س الم�ستفادة من الإخفاقات االقت�صادية
العالمية الأخيرة ،ف�إن الأدوات التي �ست�ستخدمها
هذه ال�سيا�سات ال بد �أن تت�سم باالبتكار والتنوع
وتجمع ب�صورة عملية بين �سيا�سات ال�سوق الحرة
التي ترفع �شعار «دعه يعمل ،دعه يم ّر» من جهة،
والتدخّ ل المفرط للدولة من جهة �أخرى .وب�صورة
تحديدا ،ف�إن هذا التقرير قد �أكد بو�ضوح
�أكثر
ً
�ضرورة �إعطاء الأولوية للعمل في المجاالت الثالثة
التالية:
ال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي� :إن �إن �ع��ا���ش ال�ق��اع��دة
الإنتاجية لالقت�صادات العربية وتنويعها هو من
ال�ع��وام��ل الحا�سمة ف��ي معالجة �أ��ش�ك��ال انعدام
الأمن االقت�صادي التي ا�ستعر�ضها هذا التقرير.
وال بد من �أن يتحول التركيز الحالي في المنطقة
من التو�سع االقت�صادي القائم على دخل النفط
�أ��س��ا��ً�س��ا �إل ��ى ت��زاي��د م�ط��رد ف��ي ح�صة القطاع
ال�صناعي و�إنتاجيته ،وارتفاع كبير في الإنتاجية
ال��زراع�ي��ة ،و�إع ��ادة النظر ف��ي التركيز المكثف
على ق�ط��اع ال �خ��دم��ات .ويتطلب ذل��ك مراجعة
ل�ل�إط��ار االقت�صادي الكلي ت�سمح بدرجة �أعلى
من اال�ستثمارات العامة في البنية التحتية ،وهي
المفتاح الرئي�سي لت�سهيل النمو في ال�صناعات
المخ�ص�صة للت�صدير .يجب �أن ت�شمل هذه
المراجعة �إيجاد قطاع مالي متين وبيئة ائتمانية
ومتي�سرة لتمكين ال�شركات الخا�صة
قوية منفتحة
ّ
من تمويل اال�ستثمار والتو�سع .ومن الأ�ساليب التي
يمكن اتباعها لتوفير تمويل م�ستقر طويل الأجل
للقطاعات اال�ستراتيجية ،ت�أ�سي�س بنوك للتنمية،
�سواء �أكانت م�ؤ�س�سات عامة كما هي الحال في
البرازيل وكوريا واليابان �أو مل ًكا للقطاع الخا�ص،
كما في �ألمانيا .وقد حققت البلدان التي ت�أخرت
ً
ملحوظا با�ستغالل
نجاحا
في دخول حلبة الت�صنيع ً
ٍ
�ذراع مالية لتنفيذ
هذا النوع من بنوك التنمية ك� ٍ
�سيا�ساتها اال�ستراتيجية في الميدان ال�صناعي.
وي�شكل ه��ذان ال�ه��دف��ان ال�سيا�سيان ،وهما
تطوير البنية التحتية وتوفير ائتمانات مالية
م�ستقرة يمكن الركون �إليها ،العماد ْين الرئي�سين
لال�ستراتيجيات ال�صناعية الوطنية والإقليمية
التي ت�ستهدف تنويع م�صادر النمو .وبخ�صو�ص
ال�سيا�سة ال��زراع �ي��ة ينبغي االه�ت�م��ام بق�ضايا
مالحظات ختامية

�أثّر النموذج االقت�صادي
�سلبا يف م�سرية
ْ
الريعي ً
التنمية يف جميع
�أرجاء املنطقة

�إن الت�صدي للتحديات
االقت�صادية يف املنطقة
يتطلب
منوذجا بديالً
ً
للتنمية العربية
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ال بد من ح�سن �إدارة
ق ّوة ت�أثريالعوملة
واالنتفاع منها
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�أ�سا�سية مثل ت��أم�ي��ن الح�صول على الأرا� �ض��ي
المنتجة واالئتمان وتركيز الفوائد الممنوحة من
خالل دعم الأ�سعار ،وتغيير الأدوار الجنو�سية،
والإدارة الف ّعالة لموارد المياه.
العولمة :لي�س ت�أثير العولمة �أق ّل �أهمية في البلدان
العربية منه في بلدان العالم الأخرى .ومن ّثم ال بد
من ح�سن �إدارة ق ّوة ت�أثيرها واالنتفاع منها ،ذلك
�أن التغير التقاني المت�سارع يرفع ،وبا�ستمرار،
�سقف الم�ستوى التقني ويتطلب م��ن البلدان
النامية �أن تزيد من م�ستوى الإنتاجية والتناف�سية
لديها في االقت�صاد العالمي ليت�سنى لها �أن تقوم
بدورها في تح ّوالت العولمة .والواقع �أن القطاعات
الأكثر دينام ّي ًة في االقت�صاد العالمي المندمج هي

الب�ضائع والخدمات ذات التقنية المرتفعة ومقابل
ذلك تب ّين العقود الأخيرة �أن االعتماد على ال�سلع
الرخي�صة والأيدي العاملة غير الماهرة قد ي�ؤدي
�إلى نم ّو مع ّر�ض لالنكفاء االمر الذي يه ّدد �أمن
االقت�صادات النامية .وعلى ه��ذا الأ�سا�س ف�إن
الخطوة الأولى على الطريق الذي ينبغي �أن ت�سلكه
البلدان العربية نحو الأم��ن االقت�صادي ت�شمل
التو�سع ف��ي تطوير ال �ق��درات التقانية الكامنة،
وتعبئة الدعائم المعرفية وتنميتها ،والتحول �إلى
�إنتاج الب�ضائع والخدمات ذات القيمة الم�ضافة.
وفي هذا ال�سياق تظل التو�صيات المطروحة في
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  ،2003نحو
�إقامة مجتمع المعرفة� ،صالح ًة اليوم.

جورج قرم*  -العرب يف حقبة ما بعد النفط

تعر�ضت لها المجتمعات العربية طغيان العامل النفطي منذ
من بين ّ
الهزات التي ّ
مطلع ال�سبعينات من القرن الما�ضي على م�سار االقت�صادات العربية ،النفطية
وغير النفطية .ذلك � َّأن الإيرادات المت�أ ِّتية من قطاع النفط لم ت�ؤثِّر فقط في
الم�صدرة له� ،إ َّنما انت�شر جزء منها في كل االقت�صادات العربية عبر تدفق
البلدان
ِّ
الم�صدرة للنفط� ،إ�ضاف ًة �إلى التدفقات
تحويالت العمالة العربية �إلى الدول غير
ِّ
معدالت النمو ال�سنوية في العالم العربي
اال�ستثمارية البينية .ولذلك� ،أ�صبحت ّ
مرتبط ًة ارتباطً ا وثيقًا بتقلُّبات �سعر النفط ،بحيث تزيد وتيرة النمو �أو تنكم�ش
تموجات الأ�سعار العالمية.
ح�سب ّ
الريعي �أن ي�ستهلك
واقت�صاده
النفط
ب�سبب
العربي،
العالم
اعتاد
وقد
ّ
مجموع ًة وا�سعة من ال�سلع والخدمات الم�ستوردة ،دون �أن يزيد من قدرته الإنتاجية
والت�صديرية ،خارج قطاع الطاقة ،لتمويل هذا اال�ستيراد .كما تركَّ زت الجهود
اال�ستثمارية في عهد النفط على تو�سيع قدرة �إنتاج الطاقة وت�صديرها �إلى
الخارج لرفع ن�سبة الإيرادات المالية� .أما الحركة اال�ستثمارية الناتجة من الفوائ�ض
المالية ،فقد تو َّزعت على مجموعات مالية عائلية عمالقة من جهة ،وعلى تكوين
مدخرات متوا�ضعة لدى العدد الأكبر من العاملين العرب في البلدان النفطية
ّ
توجهت اال�ستثمارات ب�شكل �أ�سا�سي
من جهة �أخرى .وفي
الحالتين كلتيهماَّ ،
ْ
�إلى القطاعات العقارية وال�سكنية وال�سياحية والم�صرفية ،ولم ُتوظَّ ف الفوائ�ض
فعليا في بناء القدرات الإنتاجية المحلية لمواجهة تحديات العولمة وع�صر
المالية
ًّ
ما بعد النفط.
ال ب َّد لذلك من البدء بالتفكير الجدي في تعديل الم�سارات التنموية العربية
لي�صبح العرب منتجين في المجاالت التي تقوم عليها حركة العولمة ،كما فعلت
اقت�صاديا ،مثل �أيرلندا و�سنغافورة وكوريا الجنوبية
عدة دول كانت متخلِّف ًة
ًّ
وتايوان وجزيرة مالطا .ويعني ذلك �ضرورة و�ضع الخطط المترابطة للحد
تنمي
من هجرة الأدمغة العربية ،ل َّأن حركة العولمة تفر�ض على كل الدول �أن ّ
القدرات المعرفية والإبداعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على عن�صر الكفاءة
الب�شرية ،وح�سن التنظيم وت�شجيع الإبداع التكنولوجي في الميادين الحديثة
مثل الإلكترونيات والمعلوماتية والأبحاث ال�صحية والطبية والبيولوجية والأنواع
الجديدة من الم�أكوالت� ،إ�ضاف ًة �إلى الكفاءات المطلوبة في ميادين الحد من
تلوث البيئة و�إنتاج م�صادر الطاقة البديلة.
ّ

والجدير ذكره �أن الدول العربية قامت بجهود كبيرة في مجال التربية
والتعليم ،لكن من دون ت�أمين فر�ص العمل الكافية والالئقة للكفاءات العربية
�سنويا ب�أعداد كبيرة وت�ضطر �إلى الهجرة خارج الوطن
التي تدخل �سوق العمل
ًّ
بحثًا عن الحياة المهنية المرموقة النا�شطة المفقودة في بالدها .وهذا الو�ضع
جزء من حلقة مفرغة ناتجة من تركز اال�ستثمارات في القطاع العقاري والتجاري
والم�صرفي وبع�ض ال�صناعات الخفيفة التي ال تتطلّب قدرات تكنولوجية رفيعة
(با�ستثناء �صناعة البتروكيماويات التي هي تكملة للقطاع النفطي).
والواقع �أن االقت�صادات العربية تعتمد� ،إ�ضاف ًة �إلى الريع النفطي على الريع
العقاري وريع وكاالت ا�ستيراد ال�سلع الأجنبية والريع المالي والم�صرفي ،وهي لم
الم َت�أ ِّتي من القدرة التكنولوجية في �إنتاج ال�سلع والخدمات
تدخل بعد ع�صر الريع ُ
الحديثة المعتمدة على المعرفة �أكثر منها على اليد العاملة التقليدية .ومن �أجل
ت�شجيع �أ�صحاب الريادة االقت�صادية العربية على الدخول في عمليات ا�ستثمارية
ٍ
وتدر الأرباح الناتجة من
ب�شري ًة عالية ومعارف علمية وتكنولوجية
كفاءات
تتطلَّب
ّ
ُّ
الإبداع التكنولوجي ،ال ب َّد من تعديل الأنظمة ال�ضريبية و�سلة الحوافز الممنوحة
لكي ت َّتجه الحركة اال�ستثمارية بالتدريج �إلى تنويع مجاالتها .وهناك
لال�ستثمار ْ
يطورون �أ�ساليب
الذين
العالية،
الكفاءة
ذوي
من
العرب
المهنيين
العديد من
ِّ
عالميا ،غير �أ َّنهم ال يجدون في
وتقنيات جديدة في �إنتاج ال�سلع الحديثة المطلوبة
ًّ
دوليا وتطويرها
االختراع
براءات
يمول حماية ابتكاراتهم عبر ت�سجيل
وطنهم َم ْن ِّ
ًّ
بحيث ت�صبح قابلة لال�ستعمال في حقول ال�صناعات والخدمات الحديثة .ويمكن
فقرا من البلدان
في هذا الم�ضمار �أن نقتدي بما فعلته بلدان �أخرى كانت �أ�شد ً
المقيد ذي الأداء ال�ضعيف وتحويله
العربية ونجحت في تغيير الم�سار التنموي
َّ
�إلى االعتماد على المعرفة والتكنولوجيا واالنخراط في العولمة واال�ستفادة منها
�إلى �أبعد الحدود.
� َّإن العالم العربي� ،سواء بجزئه النفطي �أم بجزئه غير النفطي ،لم يدخل بعد
عالم الحداثة االقت�صادية في ظل مقت�ضيات العولمة .ذلك � َّأن �إقامة ناطحات
ال�سحاب والمطارات الأنيقة واقتناء ال�سيارات الفخمة هي المظاهر الخارجية
للحداثة االقت�صادية ،ولي�ست قلبها الناب�ض الكامن في العلوم والمعارف
والإبداع التكنولوجي.

*جورج قرم ،خبير اقت�صادي ومالي دولي واخت�صا�صي في �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ودول حو�ض البحر المتو�سط.
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توفير فر�ص العمل :يتوجب على �أية ا�ستراتيجية
اقت�صادية كلية منا�صرة للفقراء �أن تجدد التزامها
بخلق الوظائف واال�ستثمار ال�ع��ام باعتبارهما
القناة المحورية لإنعا�ش النمو .وقد طرحت �أجندة
نموذج التنمية
«الإ�صالح» العربية الحالية جان ًبا
َ
ال��ذي ت�ق��وده ال��دول��ة ،وتحولت عنه �إل��ى نموذج
تتحكم فيه قوى ال�سوق مع التركيز على تح�سين
الخا�ص .غير �أن
مناخ اال�ستثمار ور�أ���س المال
ّ
الواقع يب ّين �أن هذا النموذج ال ي�شكل بال�ضرورة
ح ًّال لأزمة البطالة الوا�سعة المتزايدة في المنطقة
لأن جوهر الم�شكلة ،كما يرى التقرير� ،إنما يكمن
في طبيعة النمو المرتكز على النفط.
لقد �أ ّدى تطبيق نموذج التنمية المرتكز على
دخل النفط �إلى نمو متقلب لم تتوافر فيه فر�ص
العمل ،وقد �أنتج هذا النمط في البلدان العربية
م�ست ًوى م��ن ال�لام���س��اواة ف��ي ال��دخ��ل ينحو �إل��ى
االنخفا�ض �أكثر منه في مناطق العالم الأخ��رى،
وخ ّلف كذلك جيو ًبا عميق ًة في مجال فقر الدخل.
ال ب ّد �أن يرتبط النمو الإنتاجي بتخفي�ض الفقر ،ما
ي�ستلزم توليد فر�ص العمل مقابل �أجر الئق وعلى
نطاق وا�سع .فالبطالة ،ع�لاوة على م�ضاعفاتها
االقت�صادية ،تمثل التحدي ال�سيا�سي واالجتماعي
الأك �ث��ر ح�سا�سية ال��ذي �ستواجهه المنطقة في
الم�ستقبل المنظور .وال يكمن هذا التحدي في خلق
فر�ص العمل فح�سب ،بل ي�شمل كذلك توفير فر�ص
العمل المنتجة والكريمة لكافّة ال�سكان الذين بلغوا
�سن العمل .ولتحقيق هذا الهدف يمكن �أن يكون
لل�سيا�سات االقت�صادية الكلية مفعول مماثل لمفعول
البرامج التي ت�ستهدف مكافحة الفقر .وال�س�ؤال
الوارد بهذا ال�صدد هو :ما الذي يجعل النمو �أكثر
أعم فائد ًة للفقراء؟ لع َّل الإجابة المالئمة
دع ًما و� َّ
تكمن في �ضرورة خلق الأو�ضاع التي ت�سهم في:
تركيز النمو في القطاعات االقت�صادية القادرة
على تحقيق االنتفاع المبا�شر للفقراء؛ و�إيجاد بيئة
تمكينية تو�سع من فر�ص العمل والدخل الحقيقي
�أمامهم؛ وتعزيز قدراتهم الب�شرية الأ�سا�سية.
ويتطلب ذلك �أن تكون ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية عن�ص ًرا را�سخً ا في ا�ستراتيجية تنموية
وا�سعة تف�سح المجال لال�ستثمار ،ال في البنية
التحتية فح�سب ،بل كذلك في ن�شاطات معينة
مو ِّلدة لفر�ص العمل ،مثل الأ�شغال العامة� ،إ�ضاف ًة
�إلى تنمية القدرات الب�شرية من خالل اال�ستثمار
في مجاالت التعليم وال�صحة.
ت�خ�ف�ي����ض ال �ف �ق��ر :م��ن ال �م ��ؤك��د �أن ج��ان� ًب��ا من
الرجال ،والن�ساء والأطفال �سيتركون في حالة من

الفقر المدقع ،حتى مع ت�ضافر الجهود لتحقيق
التنويع االقت�صادي وخلق فر�ص العمل .ولإخراج
ه ��ؤالء من دائ��رة الفقر ال بد من تطوير برامج
و�سيا�سات محددة وهادفة لرفع م�ستويات الدخل
وتعزيز �إمكان الح�صول على الخدمات في �سياق
ا�ستراتيجيات التنمية الوطنية.
م��ن ال �م �ك��ون��ات ال�م�ه�م��ة ال �ت��ي ل��م تُ�ستغل
ا�ستغال ًال كام ًال في البلدان العربية اال�ستفادة من
م�شروعات الأ�شغال العامة التي يجب �أن ت�ستهدف
ال�شرائح الفقيرة وتوفّر الأ�صول االقت�صادية ذات
القيمة بالن�سبة �إلى المجتمعات المحلية الفقيرة.
وعندما تنتفع الفئات غير الفقيرة ب�صورة كبيرة
من مثل هذه الأ�صول عند قيامها ،ف�إن الم�شاركة
في التمويل يجب �أن تكون �إلزام ّي ًة ويعاد �إدخالها
في ميزانيات الم�شروعات العامة.
ومن المكونات المهمة كذلك �إيجاد وتفعيل
�شبكات الأمان االجتماعي التي ت�ؤ ّدي دو ًرا جوهر ًّيا
في التخفيف من وط�أة االنتكا�س االقت�صادي على
الفئات ال�ضعيفة ،والتي ما زال توزيعها متفاوتًا بين
البلدان في المنطقة .وت�ضم كافة البلدان العربية
مجموع ًة من �شبكات الأمان االجتماعي التقليدية
المتداخلة والمترابطةالتي ا�ستُكملت ب�شبكات �أمان
ر�سمية �أو �شبكات تديرها الدولة بطرق مختلفة في
كل بلد .وقد �أقامت البلدان العربية ذات الدخل
المرتفع �سل�سل ًة عري�ض ًة وعميق ًة ن�سب ًّيا من �شبكات
الأم ��ان االجتماعي الر�سمية التي تقدم دع ًما
خا�صا للأرامل والمط َّلقات والمر�ضى والم�سنين
ًّ
وال���ش��اب��ات ال �ع��ازب��ات غير ال�ع��ام�لات وع��ائ�لات
الم�ساجين والطالب .و�سلكت البلدان ذات الدخل
المتو�سط �سب ًال مماثل ًة غير �أنها ق�صرت عن تغطية
ّ
ً
جميع المحتاجين تغطية كاملة ،وتحقيق قدر كاف
من الدعم والم�ساواة وفعالية الكلفة في ما تقدمه
من برامج� .أما البلدان ذات الدخل المنخف�ض،
فلم تبد�أ �إال في الآون��ة الأخيرة باعتماد �شبكات
الأمان االجتماعي الر�سمية ،وهذه الأخيرة تعاني
جوانب الق�صور نف�سها التي تظهر في البلدان ذات
المتو�سط ولو بدرجة �أكبر.
الدخل
ّ
ول�ت�م��وي��ل ا� �س �ت �ث �م��ارات ع��ام��ة ك�ب�ي��رة لدعم
يف�ضل االعتماد على
الفقراء ،وخلق فر�ص العملَّ ،
ح�شد ال�م��وارد المحلية في المقام الأول .قد ال
يكون من الحكمة االعتماد على م�ساعدات التنمية
الر�سمية �أو تدفقات ر�أ�س المال الخا�ص للتعجيل
بالنمو ،عل ًما ب��أن ح�شد بع�ض الموارد يمكن �أن
يتم من خالل توجيه اال�ستثمارات العامة �صوب
ّ
المجاالت الإنتاجية� ،أي في ر�أ�س المال الب�شري
ور�أ���س المال المادي والطبيعي على حد �سواء.
مالحظات ختامية

ال بد �أن يرتبط النمو
بتخفي�ض الفقر

تفعيل �شبكات
الأمان االجتماعي
�أولوية �أ�سا�سية
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يف�ضل االعتماد
َّ
على ح�شد املوارد
املحلية يف املقام
الأول لتمويل
ا�ستثمارات عامة
كبرية لدعم الفقراء

ميكن التغلب على
ندرة الغذاء يف
املنطقة العربية
من خالل تدخل على
م�ستوى ال�سيا�سات
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ال�سيا�سات ،مجتمع ًة ،في قيام �أو�ضاع راحت فيها
الأ�سواق تنتج كميات �أقل من المطلوب من المواد
الغذائية الأ�سا�سية التي ت�شكل الجانب الأكبر من
غذاء الفقراء و�أوجه الإنفاق لديهم .ويمكن ،في
هذا ال�سياق ،التغلب على ندرة الغذاء في المنطقة
العربية من خالل التدخّ ل على م�ستوى ال�سيا�سات،
وذلك وفقًا للمبادئ التالية:

ويمكن ال�سيا�سات العامة كذلك �أن تخلق بيئة
�أكثر م��واءم� ًة لال�ستثمارات الخا�صة المتعددة
المجاالت� ،إما من خالل �سيا�سات اقت�صادية كلية
�أكثر جاذب ّي ًة� ،أو �إع��ادة توزيع المكا�سب ب�صورة
�أكثر تواز ًنا .وعند تزايد فر�ص اال�ستثمار ي�صبح
النا�س �أكثر مي ًال �إلى اال ّدخار �أو ي�ؤدون َق ْد ًرا �أكبر
من العمل لتو�سيع قاعدة الدخل المادي لديهم.
وتبدو �إمكانات ح�شد الموارد المحلية مرتفع ًة في
المنطقة ب�سبب انخفا�ض معدالت ال�ضريبة فيها .تي�سير ال�ح���ص��ول ع�ل��ى الأر�� ��ض :على البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ا� �س �ت �ح��داث ��ض��ري�ب��ة ت���ص��اع��دي��ة على
الأرا�ضي المنتجة بفر�ض معدالت �ضريبية تتزايد
الح ّد من انعدام الأمن
بتزايد م�ساحة الأرا�ضي المملوكة .وقد يدفع هذا
الغذائي وال�صحي
الإج��راء كبار مالكي الأرا�ضي �إل��ى بيع جزء من
�أرا�ضيهم وا�ستخدام العائدات لتمويل التو�سع في
ما زال انعدام الأمن الغذائي والجوع و�سوء التغذية عمليات الري .وينبغي معالجة الق�ضايا المت�صلة
م�صد َر معاناة لأع� ٍ
�داد هائلة من المواطنين في بالح�صول على الأرا��ض��ي وتوزيعها وتملكها في
البلدان العربية .وقد تتق ّدم دولة على �أخرى في نطاق منظومة من ال�سيا�سات الداعمة للفقراء.
بلوغ الهدف الأول من الأهداف التنموية للألفية وم��ن الأم��ور الجوهرية في ه��ذا المجال �ضمان
الثالثة ،وهو الق�ضاء على الفقر المدقع والجوع ،الإطار القانوني والم�ؤ�س�سي الذي ي�سهل ممار�سة
غير �أن المنطقة بمجموعها ما زالت خلف الركب .المر�أة لحقوقها في �إدارة الموارد ،وحين ي�ؤخذ
ويعود ذلك ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى ا�ستمرار االنت�شار باالعتبار دور المر�أة الكبير في الزراعة من المهم
الوا�سع للجوع في البلدان الأقل نم ًوا في المنطقة .الت�أكد م��ن �أن �أنظمة حقوق الملكية ال تتح ّيز
لم يف�سر هذا التقرير الأمن الغذائي من زاوية �ض ّدها .ومن �ش�أن تغيير القواعد القانونية لت�أكيد
االكتفاء ال�سيادي المطلق من الإنتاج الغذائي ،وهو حقوق المر�أة وزيادة القدرة على �إنفاذ مطالباتها
هدف غير عملي في ظل �شح المياه على الم�ستوى بالأ�صول الطبيعية والمادية �أن يو ّلد حوافزَ جديدةً،
واحدا من الأ�سباب الرئي�سة النعدام الأمن
الإقليمي ،و�إنما على �أ�سا�س كفاية ال�سلع الجوهرية ويزيل ً
يتم لدى الن�ساء في الريف.
لجميع �أف��راد المجتمع ،وبعبارة �أخ��رى لم ّ
التركيز على مو�ضوع االكتفاء على م�ستوى الدولة،
بل على الم�ستوى الإن�ساني .وفي هذا ال�سياق يمثل تو�سيع االئ�ت�م��ان وال�ت�م��وي��ل لي�شمل التنمية
تدني م�ستوى الكفاية من الغذاء الرئي�سي �إحدى الريفية :قد يكون التدخل الحكومي �ضرور ًّيا
�أخطر الفجوات التنموية في المنطقة .وفي �أنحاء للت�أكد من توافر االئتمان وفر�ص العمل من �أجل
العالم ،كما في المنطقة العربية� ،أدت �سيا�سات تعزيز التنمية الريفية الداعمة للفقراء .وهذا
ال�سوق
المتو�سعة في تحرير الإجراءات �إلى تزايد يعني منح الن�شاطات الزراعية الريفية ت�سهيالت
ّ
تركيز �أف�ضل موارد الأر�ض والمياه في �أيدي قلة ائتمانية هادفة .وت�ساعد القوانين التي تتط ّلب
متناق�صة من المزارع التجارية الكبرى .وقد �أرغم م��ن البنوك التجارية تنويع عمليات الإق��را���ض
هذا االتجاه �صغار المزارعين على تدبير �أمورهم وتو�سيعها في المناطق الريفية ،كما هي الحال في
باال�ستثمار في �أرا� ٍ��ض هام�شية ب�صورة متزايدة .الهند وفيتنام� ،إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ال�صغير
� ّإن الأرا�ضي الف�ضلى التي طالما �أنتجت الغذاء الحجم والتجارة الزراعية ال�صغيرة .كذلك تمويل
لزارعيها �أ�صبحت اليوم تُخ�ص�ص ب�صورة مطردة الأعمال غير الزراعية الكثيفة العمالة في المناطق
أرباحا عالي ًة من الريفية من خ�لال م�شروعات الأ�شغال العامة،
لزراعة المحا�صيل التي تحقق � ً
�أج��ل تلبية �أنماط اال�ستهالك لدى الأغنياء� ،أو تو ّلد العنا�صر الكفيلة با�ستقرار الدخل عند وقوع
للت�صدير �إل��ى ال�خ��ارج .وف��ي الوقت نف�سه �أدت الحوادث المناخية المفاجئة.
عالقات القوة غير المتكافئة ،وبخا�صة في الريف،
�إل��ى منح الجماعات ذات النفوذ ال�سيطرة على اال�ستثمار في المياه :ينبغي القيام با�ستثمارات
خيرة الأرا�ضي وم�صادر المياه بكلفة �أقل بكثير وا�سعة لزيادة توافر المياه وعائداتها وتوزيعها
من القيمة االجتماعية لهذه الموارد .و�أ�سهمت هذه لأغرا�ضها المختلفة .ووفقًا لبع�ض التقديرات
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�سيبلغ �إج�م��ال��ي ر�أ���س ال�م��ال المطلوب ،لزيادة
ق��درة المنطقة على تحلية المياه فقط خالل
العقود الثالثة المقبلة ،نحو  73مليار دوالر� ،أي
بمعدل �سنوي ي�صل �إلى  2.6مليار دوالر .ي�ضاف
�إل��ى ذل��ك �أن��ه م��ا ل��م يحدث ا�ستثمار ف��ي مجال
المياه �سيكون من ال�صعب زيادة الإنتاج الغذائي
والتخفيف من الأعباء المالية للواردات الزراعية،
وتح�سين الأم��ن الغذائي .وينبغي �أن ترافق هذه
اال�ستثمارات �إ�صالحات رئي�سية في �إدارة المياه
ل�ضمان الح�صول على موارد المياه في المناطق
الريفية على نحو �أكثر �إن�صافًا وا�ستدامة.
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ب�ح��وث وال �ت �ط��وي��ر :المعرفة
عن�صر حيوي للزراعة والإن �ت��اج ال�غ��ذائ��ي ،غير
�أنها من المقومات غير الم�ستغ َّلة .وهناك حاجة
�إل��ى �إج��راء البحوث ح��ول م�شكالت المجتمعات
المحلية ف��ي المناطق التي تهددها المخاطر،
بما فيها الدرا�سات عن حماية التنوعات المحلية
من الأم��را���ض والأوب�ئ��ة؛ وح��ول تو�سيع التنوع في
المغذيات؛ و�إن�شاء مواقع متميزة في الأ�سواق؛
مناخ �أكثر دف ًئا
والنباتات التي يمكن �أن تنمو في ٍ
وجفافًا .وفي الوقت الحا�ضر ،تخ�ص�ص ميزانيات
ال ت�ستحق الذكر للبحث والتطوير في مجاالت
الزراعة والإنتاج الغذائي؛ �إن مجموع الميزانيات
للبحث والتطوير في هذا القطاع في جميع البلدان
العربية خالل ال�سنوات الع�شرين الما�ضية ال يعادل
�أكثر من جزء ب�سيط من الميزانية ال�سنوية لواحدة
من �شركات الغذاء والزراعة المتعددة الجن�سية.

�إلى تغير في �أنماط ال�سلوك المجتمعية ب�صورة
ع��ام��ة .وينبغي خف�ض م �ع��دالت � �س��وء التغذية
والتقزّم بين الأطفال ،وزيادة القيمة الغذائية في
الأطعمة بجعل المغذيات المتوازنة متاح ًة و�أقرب
م�ن��ا ًال للعائالت وذل��ك لتخفي�ض ��س��وء التغذية
يم�س كلاًّ
والبدانة على حد �سواء .وهذا التحدي ّ
م��ن ال�سيا�سات الغذائية وال�صحية ،وي�ستلزم
و�ضع �آليات محددة لت�سعير الغذاء وتو�سيع مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية وثقافة ال�صحة العامة.
وال بد من �أن تتر ّكز المناق�شات حول الأولويات
في تح�سين م�ستويات ال�صحة العامة ،ونطاقها
و�سبل تطويرها .فالبلدان العربية لديها الموارد
المادية والب�شرية ،وكذلك الإرادة العامة المطلوبة
للتغيير� .أما المطلوب فهو ر�ؤي��ة م�ستقبلية ت�أخذ
ب��االع�ت�ب��ار جميع الق�ضايا ال�م�ع�ق��دة ،وال تقبل
بالحلول المت�س ّرعة ،وت�ق�ت��رح ات �خ��اذ خطوات
تدريجية عملية للإنجاز .ومن �أج��ل تطوير مثل
هذه الر�ؤية وتحقيقها يتوجب النظر في عدد من
المبادئ الأ�سا�سية:

مي�س حتدي الأمن
ّ
الغذائي كلاًّ من
ال�سيا�سات الغذائية
وال�صحية

ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ن��ا���س وع �ل��ى ال��وق��اي��ة :ينبغي
�أن تكون �أنظمة ال�صحة العامة في العديد من
ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة �أك �ث��ر تفاعلي ًة وح��ر� ً��ص��ا على
الوقاية وتركيزً ا على النا�س باعتبارهم المحور
الأ�سا�سي لعملها 10.وال�ن�م��وذج الطبي الحيوي
المعتاد في المنطقة ،وال��ذي يركز على الرعاية
في الم�ست�شفيات والخدمات العالجية ومعالجة املعرفة عن�رص
الأمرا�ض ال النا�س هو نموذ ٌج �أ�ضيق من �أن يلبي حيوي للزراعة
االحتياجات المتوقعة .وعلى النظام ب�أكمله �أن والإنتاج الغذائي
ال�صحة ه��دف �إن�ساني م��رك��زي ،و�أدا ٌة حيوية يتوا�صل ويتفاعل مع القطاعات الأخرى من �أجل
لتمكين القدرات الب�شرية لأنها ت�ؤثر في العديد االرتقاء بم�ستوى ال�صحة العامة وت�شجيع تمويلها
من نواحي �أمن الإن�سان وعلى الرغم مما حققته عبر �آليات منا�سبة بين مخت ِلف القطاعات.
البلدان العربية من مكا�سب ملمو�سة على العموم
ال�صح ّية للجميع :ت�شمل
في �أو�ضاع ال�صحة العامة ،ف�إنها ما زالت متخلفة ت�سهيل و�صول الخدمة ّ
عن ركب ال��دول ال�صناعية .ومع �أ ّن��ه ّتم تحقيق التغييرات الأخ ��رى المطلوبة خ�ط��وات �ضرورية
تق ّدم مذهل في مجال م�ع� ّدالت العمر المتوقّع لخف�ض كلفة الرعاية الطبية للنا�س العاديين الذين
عند ال��والدة ومع ّدالت وفيات الأطفال ،ما زالت
الم�ؤ�شرات ال�صحية الرئي�سة الأخرى في المنطقة
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�أولويات ال�صحة العامة
ت�شهد حال ًة من ال��رك��ود منذ ع��دة �أع ��وام .وثمة
تفاوت وا�ضح في م�ستوى الرعاية ال�صحية بين
•النهو�ض بالم�ساواة من خالل التركيز على الفئات الأكثر �ضعفًا.
ٍ
بلد و�آخ��ر وبين البلدان ب�صفة عامة .وكثي ًرا ما
•الوقاية القائمة على االهتمام بالنا�س ،وتقديم العناية الأ�سا�سية بكلفة مالئمة.
•تعزيز الرعاية ال�صحية الأولية ودمج الخدمات ال�صحية المجز�أة.
ت�سيء الأنظمة ال�صحية �إدارة البيانات ،ما يجعل
•تقوية م�ؤ�س�سات ال�صحة العامة.
من ال�صعب تكوين �صور ٍة دقيقة عن و�ضع ال�صحة
•دعم مبادرات التطوير ال�صحي التي تتم ّتع بم�شاركة المجتمعات المحلية وم�ساندتها.
العامة .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �أن بع�ض الممار�سات
المتجذرة في التقاليد االجتماعية ما تزال تلحق
امل�صدر.Jabbour 2007 :
ال�ضرر ب�صحة الكثيرين ،وبخا�صة الن�ساء ،وتدعو
مالحظات ختامية
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ينبغي �أن تكون احلماية
والوقاية والإنذار
املبكر من املهمات
اجلوهرية للبنية التحتية
يف جمال ال�ص ّحة

ما زال االهتمام على
امل�ستوى ال�سيا�سي
باملخاطر ال�صحية
امل�ستجدة قا�رصًا
كليا
�أو
غائبا ً
ً
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يتزايد �إنفاقهم على �أمور ال�صحة بما يفوق طاقتهم.
وقد يت�ضمن ذلك �إعادة ترتيب �أولويات الإنفاق العا ّم
في البلدان ذات الدخل المنخف�ض والمتو�سط حيث
يتدنى الإنفاق الحكومي على النواحي ال�صحية.
من جهة �أخرى ف�إن على البلدان المرتفعة الدخل،
التي تنفق كثي ًرا على العناية ال�صحية� ،أن تترجم
هذه اال�ستثمارات �إلى مكا�سب حقيقية بتذليل �أوجه
الق�صور في �أنظمتها ال�صحية ،وزيادة التركيز على
الرعاية الوقائية .ويجدر بمعظم البلدان العربية �أن
تبذل مزي ًدا من الجهد لو�ضع ت�شريعات في مجال
الت�أمين ال�صحي و�ضمان تفعيلها ،وخلق الحوافز
لأرب��اب العمل في القطاع الخا�ص لتوفير مزايا
منا�سبة في المجال ال�صحي.

وال�خ�ب��رات المتوافرة ل��دى النا�س والمنظمات
غير الحكومية ،ال االكتفاء بما هو موجود لدى
الحكومات .وت�ؤدي هيئات التعاون الدولية كذلك
دو ًرا �أ�سا�س ًّيا في هذا المجال عن طريق توثيق
ال�صلة بين الحكومات وم�صادر المعرفة والموارد
لم�ساندة الخطط الوطنية في مجال ال�صحة.
مواجهة التهديدات ال�صحية الم�ستجدة :ينبغي
�أن ت�ؤخذ التهديدات ال�صحية الم�ستجدة ،بما فيها
مر�ض نق�ص المناعة المكت�سب/الإيدز ،والأمرا�ض
المزمنة المعدية ،على محمل ال�ج��د .غير �أن
االهتمام على الم�ستوى ال�سيا�سي بهذه المخاطر
 ،ما زال قا�ص ًرا �أو غائ ًبا ك ّل ًّيا ،في ظ� ّل �أو�ضاع
ال تت�سم بال�شفافية وتواجه فيها الفئات الأكثر
تع ّر ً�ضا للمخاطر حال ًة من الإهمال والإغفال .وقد
طورت العلوم الطبية �أ�ساليب فعالة لتخفيف �آثار
الفيرو�س على الج�سم لدى الم�صابين بالإيدز ،ومع
مجا ًنا في معظم البلدان العربية ،ف�إن
�أنها متاحة ّ
الإف��ادة منها ب�صورة فعالة غير ممكنة �إال بتبدل
�أنماط ال�سلوك االجتماعي تجاه ه��ذا المر�ض،
وكذلك الوقاية منه غير ممكنة �إال ببروز �أنماط
جديدة من ال�سلوك ال�شخ�صي لدى الم�صابين
به ،وقد غدا من الأولويات الملحة تبديد �أجواء
ال�سرية والعار التي تكتنف مر�ض نق�ص المناعة
ال�م�ك�ت���س��ب/الإي��دز ،م��ن خ�لال ب��رام��ج للتوعية
االجتماعية المتعاطفة ،وم�شاركة عنا�صر قيادية
م��ؤث��رة في حياة النا�س بمن فيها ال�شخ�صيات
ال��ب��ارزة ،وال��زع �م��اء ال��دي�ن�ي��ون ،وال�شخ�صيات
يخ�ص الأمرا�ض المعدية
العامة الأخرى .وفي ما ّ
الأ�سا�سية ينبغي �أن تكون الحماية والوقاية والإنذار
المبكر من المهمات الجوهرية للبنية التحتية في
ال�صحة ،على ال�صعيدين الوطني والمحلي.
مجال
ّ

رف ��ع م���س�ت��وى ال�ت��وع�ي��ة وال�م���ش��ارك��ة ال�ع��ام��ة:
�إن الم�شاركة العامة عن�صر جوهري في و�ضع
الأول��وي��ات ال�صحيحة وتنفيذها .فالمواطن في
ال�ب�ل��دان العربية ،ف��ي غ�م��رة ان�شغاله بالهموم
وم�سا�سا ب�أمن الإن�سان( ،كالطعام
إلحاحا
الأكثر � ً
ً
والحقوق واالحتياجات الأ�سا�سية) ،قلما يفكر
في �أم��ور ال�صحة باعتبارها من الأول��وي��ات .بناء
عليه ،من ال�ضروري االرتقاء بم�ستوى المعرفة
العامة بق�ضايا ال�صحة والوعي بما يت�صل بها من
حقوق وواجبات .وفي و�سع القطاعات الم�ستنيرة
في البلدان العربية� ،إذا �أتيحت لها الفر�صة،
بالتعاون مع حكومات متجاوبة ،وبدعم دول��ي،
ال�صحة.
�أن تطلق م �ب��ادرات محلية ف��ي مجال
ّ
وه�ن��اك ح��اج��ة �إل��ى تطوير منابر محلية تت�سم
بتمثيل عري�ض وبخا�صة من جانب المواطنين،
وتتمتّع بال�صالحيات الالزمة لتنفيذ التو�صيات
ال�ت��ي يح�صل ت��واف��ق عليها ويمكن ،على �سبيل
المثال� ،أن تطلق البلدان العربية برامج في المدن
ال�صحي،
والمجتمعات والقرى للنهو�ض بالم�ستوى
ّ
تقوم على الم�شاركة العامة وتَح ُّل فيها ال�شراكة بين
الحكومات والمواطنين مح َّل المقاربات الأحادية الح ّد من التهديدات الخارجية
ويكون من �ش�أنها �أن تقدم �أد ّل ًة �إر�شاد ّي ًة تثقيفية وت�سوية النزاعات
يمكن تكرارها في مجاالت تنمو ّية �أخرى.
م��ا زال��ت الأو� �ض��اع ف��ي المنطقة العربية تت�سم
التن�سيق والتعاون على ال�صعيدين الإقليمي بعدم اال�ستقرار ،وتعاني وط�أة االحتالل والتدخل
وال��دول��ي :يمكن التعاون الإقليمي ،على م�ستوى الع�سكري م��ن ج��ان��ب ق� � ًوى خ��ارج�ي��ة ،وتقا�سي
ال�سيا�سات وال �ب��رام��ج� ،أن يرتقي ب� ��الأداء في النزاعات الداخلية والعابرة للحدود التي تحرم
المجالين ال�صحي والتنموي .وقد �أ�سهم مثل هذا النا�س حقو َقهم الأ�سا�سية ،وتعوق التنمية في
التعاون في تح�سين الأو�ضاع ال�صحية في بلدان م�ن��اط��ق ال �ن��زاع .وق��د ا�ستعر�ض ه��ذا التقرير
الخليج ،غير �أن ا�ستمرار تدنّي الم�ؤ�شرات ال�صحية جوانب العنف الم�ؤ�س�سي والبنيوي والما ّدي الذي
في البلدان المجاورة �أم ٌر غير مقبول ويدعو �إلى فر�ضه االح�ت�لال والتدخل الع�سكري الخارجي
المزيد من التعاون .كذلك ينبغي ح�شد الموارد على البلدان العربية ،مع الإ�شارة ب�صورة خا�صة
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

�إل��ى حالة ك� ٍّ�ل من الأر���ض الفل�سطينية المحتلة
وال�صومال والعراق.
ويتحمل المجتمع الدولي الم�س�ؤولية الأولى في
م�ساعدة المنظمات الإقليمية ،وبخا�صة جامعة
ال��دول العربية واالت�ح��اد الأفريقي ،في مواجهة
المخاطر والتهديدات التي تواجه �أم��ن الإن�سان
في تلك الحاالت .وتكمن م�س�ؤولية الأمم المتحدة
الأول ��ى والأه ��م ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال�سالم والأم��ن
في العالم ،وم��ن ثم يتعين عليها � اّأل تتخلى عن
ال��دور المهم ال��ذي ت�ؤديه في المنطقة من هذه
إ�سهاما مه ًّما في
الناحية .ويمكنها �أن ت�سهم � ً
العراق بم�ساعدة البالد على االنتقال �إلى مرحلة
االنتعا�ش وال�ع�م��ران ب��ال�ت��وازي م��ع ا�ستراتيجية
ان�سحاب القوات الأميركية .كما �أن لدى الأمم
المتحدة ق��در ًة وا�ضحة ،وغير م�ستغلة بدرجة
كافية ،على الم�ساعدة في المفاو�ضات الرامية
�إلى �إنهاء ال�صراع العربي الإ�سرائيلي حول الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة .كذلك ي�ستطيع المجتمع
الدولي �أن ي�س ّهل ،في ال�صومال ،عمل قوات عربية
و�أفريقية م�شتركة تحت مظلة الأم��م المتحدة،
وفقًا للتو�صيات التي قدمها الزعماء ال�صوماليون
في م�ؤتمر الم�صالحة الوطنية.
يتم
ومهما كانت طبيعة البرنامج ال��ذي قد ّ
التوافق عليه ،فال ب ّد من �أن تكون الأولوية لوقف
المعاناة والموت جراء النزاع .والأولويات التي ال
يمكن �إرجا�ؤها هي الأو�ضاع الكارثية في الأر�ض
الفل�سطينية المحتلة وال�صومال وال�سودان والأزمة
الإن�سانية وانهيار البنية التحتية في العراق ،والتي
ح َّلت في �أعقاب عقدين من الحروب والعقوبات
غير المجدية .وعلى الرغم من �أهمية المعونات
الدولية ،ف�إنه ال يمكن اال�ستغناء عن المبادرات
المحلية والإقليمية في مواجهة حاالت الطوارئ،
أي�ضا في تطوير البنية التحتية
فهي قد ت�سهم � ً
الالزمة.
�إن ا�ستمرار عدم اال�ستقرار في �أو�ضاع المنطقة
جراء مثل هذه التهديدات ي�ؤكد �أهمية الترابط
الوثيق بين �أمن الإن�سان والأمن بمفهومه التقليدي
على الأ�صعدة الوطنية والإقليمية والدولية� .إن
االحتالل والنزاعات الم�سلحة وال�صراعات حول
ت�أكيد ال ُهوية واللجوء �إلى ا�ستخدام العنف ،كلها
تق ّو�ض �سالمة ال�شعوب المعنية في المنطقة ورفاه
تلك ال�شعوب .وغال ًبا ما ي��ؤدي ت�ضافر عن�صري
ال �م��وق��ع ال �ج �غ��راف��ي اال��س�ت��رات�ي�ج��ي وال �ظ��روف
ال�سيا�سية المت�أزمة في البلدان العربية �إلى احتدام
النزاعات وموا�صلة االعتماد على قوى خارجية
للم�ساعدة في التو�صل �إلى ت�سويات .بيد �أن هذا

االعتماد نف�سه ي�شكل م�صد ًرا لل�سخط العميق
في �أو�ساط �شعوب المنطقة ،حيث يتحول الر�أي
العام ال�شعبي �إل��ى الوقوف في وجه القوى التي
تهديدا لأمن الإن�سان ب�سبب احتاللها �أرا�ضي
ُت َع ُّد
ً
البلدان العربية وتدمير حياة المواطنين فيها.
وي �ح �ت��اج ان �ح �� �س��ار ال���س�خ��ط ال���ش�ع�ب��ي �ضد
القوى الخارجية ما هو �أكثر بكثير من الحمالت
ال�م���ض��ادة م��ن �أج ��ل «ك�سب ال�ق�ل��وب وال�ع�ق��ول».
ذل��ك �أن ه��ذا الو�ضع ه��و مح�صلة ع�لاق��ات قوة
تاريخية و�ضعت البلدان العربية عر�ض ًة لتدخالت
خ��ارج�ي��ة وال��س�ت�خ��دام المعايير ال �م��زدوج��ة في
الق�ضايا المت�صلة بالحقوق ال�سيا�سية والإن�سانية.
وتظل هذه المحنة باع ًثا على الأل��م في الذاكرة
الجماعية ،وال يمكن ّ
تخطيها �إال باالحترام الذي
ال لب�س فيه للحقوق ال�سيا�سية والمدنية والدينية
في البلدان العربية ال بمجرد البيانات الم�س ّكنة.
الجلي ،الذي �أخذت بوادره تظهر
مثل هذا ال�صدق ّ
أ�سا�سي المناخ
في الآونة الأخيرة� ،سيح�سن ب�شكل � ّ
التمهيدي لم�شاركة الأط��راف الإقليمية الفاعلة
في المفاو�ضات الرامية �إل��ى ت�سوية النزاعات
التي �س ّببت ،منذ زم��نٍ  ،ت�آكل �أم��ن الإن�سان في
المنطقة.
ّ
وق��د ال تُحل النزاعات في البلدان العربية
لا ك��ام� ً
ح� ًّ
لا ف��ي ال�ق��ري��ب ال�ع��اج��ل ،غير �أن من
الممكن تخفيف ح � ّدة النزاعات وم�ضاعفاتها.
والتحدي الأه��م في ال�شرق الأو�سط هو ال�صراع
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ي�ستمر عدم اال�ستقرار
يف �أو�ضاع املنطقة
جراء االحتالل والتدخّ ل
ّ
الع�سكري اخلارجي
والنزاعات امل�سلّحة

حديث الأمني العام للأمم املتحدة عن احلاجة احليوية �إىل �إقامة
دولة فل�سطينية وحتقيق �سالم عادل ودائم و�شامل

وخطرا مما كان عليه منذ عهد بعيد .فما
تعقيدا وه�شا�ش ًة
لقد غدا الو�ضع في ال�شرق الأو�سط �أكثر
ً
ً
ُدما في العملية
�ضي الفل�سطينيين والإ�سرائيليين ق ً
زال ال�شعور العميق بعدم الثقة يحول دون ُم ِّ
ال�سلمية .وهناك �أ�سباب متزايدة عديدة لعدم اال�ستقرار وال�شك في المنطقة ،غير �أن الجرح الذي
لم يلتئم بعد ،بالن�سبة �إلى الأغلبية في العالم العربي ،حتى بعد �أربعين �سنة� ،إنما يتمثل في
الفل�سطينيين الم�شروعة ب�إقامة دولة لهم.
ا�ستمرار احتالل الأرا�ضي العربية ،و�إنكار مطالب
ّ
ويقوم الحل على �أ�سا�س وا�ضح� :إنهاء االحتالل الذي بد�أ في العام  ،1967و�إقامة دولة
المعترف بها اعترافً ا كاملاً ،
فل�سطينية م�ستقلة قابلة للحياة �إلى جانب دولة �إ�سرائيل الآمنة
َ
وتحقيق �سالم عادل و�شامل في المنطقة ،وفقا لمقررات مجل�س الأمن الدولي.

امل�صدر :الأمم املتحدة  -دائرة الإعالم العام ( 2007بالإجنليزية).
و�إن �أكدت الأزمة في غزة �شي ًئا ف�إنما �أكدت عمق الإخفاقات ال�سيا�سية في الما�ضي ،والحاجة
الما�سة �إلى تحقيق �سالم عادل ودائم و�شامل لجميع ال�شعوب في ال�شرق الأو�سط .وكما نحن
ٍ
أي�ضا �إلى �أن تفي الحكومة
في
حاجة �إلى حكومة فل�سطينية موحدة ملتزمة بعملية ال�سالم ،نحتاج � ً
الإ�سرائيلية بالتزاماتها .وكما نحتاج �إلى �أن يعالج الفل�سطينيون الق�ضايا الأمنية  -كما تفعل
أي�ضا �إلى �أن يجمد
ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل ت�ستحق عليه الثناء في ال�ضفة الغربية  -نحتاج � ً
حقيقيا.
تجميدا
الإ�سرائيليون اال�ستيطان
ً
ًّ

امل�صدر :الأمم املتحدة .2009
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التحدي الأهم يف
ال�رشق الأو�سط
هو ال�رصاع العربي
الإ�رسائيلي

�أزمة ال�صومال
من �أ�سو�إ الكوارث
الإن�سانية يف العامل

الإطار 6-9

العربي الإ�سرائيلي ال��ذي يمثل جوه َره ال�صرا ُع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي .وي�شكل مركز الثقل الذي
تدور حوله الحياة ال�سيا�سية في المنطقة ،وتتر�سخ
يوما بعد يوم.
قيمته ودالالت��ه العملية والرمزية ً
ولم يبد�أ االهتمام بمعالجة الق�ضية الفل�سطينية
�إال في �أوائل الت�سعينات من القرن الما�ضي .ذلك
� ّأن النزاع على مدى عقود ،كان مجر َد عن�صرٍ في
ٍ
�صراعات �أخرى على ال�صعيد العالمي خالل
جملة
الحرب الباردة ،وعلى ال�صعيد الإقليمي .وما لم
تظهر مقاربة �شاملة لت�سوية هذا النزاع وما يت�صل
به من ق�ضايا �سيا�سية واقت�صادية ،فمن المرجح
�أن يظل من الق�ضايا ال�شائكة في العالم.
وفقًا للقانون الدولي� ،إن االحتالل الذي يتحول
نظاما َ
طويل الأج��ل للحكم ُي َع ّد غير �شرعي وال
ً
مبرر له .وال ُي�سمح باالحتالل �إال ك�إجراء م�ؤقت
للمحافظة على الأمن والنظام في منطق ٍة ما في
�أعقاب نزاع م�سلح ،وانتظا ًرا لت�سوية �سلمية .فما
هي� ،إذن ،التبعات القانونية لنظام احتالل ا�ستمر
عاما؟ ال �شك في �أن التزامات
ما يربو على �أربعين ً
القوة المحتلة التي ين�ص عليها القانون الدولي لن
تفقد مفاعيلها نتيجة هذه ال�سيطرة المفرو�ضة

مبادرة ال�سالم العربية يف القمة العربية يف بريوت2002 ،

�إن مجل�س جامعة الدول العربية:
	)1يطالب �إ�سرائيل ب�إعادة النظر في �سيا�ساتها ،و�أن تجنح لل�سلم معلن ًة �أن ال�سالم العادل
أي�ضا.
هو خيارها الإ�ستراتيجي � ً
 )2كما يطالبها القيام بما يلي :
	�أ –	االن�سحاب الكامل من جميع الأرا�ضي العربية المحتلة بما في ذلك الجوالن ال�سوري
وحتى خط الرابع من حزيران/يونيو  ،1967والأرا�ضي التي مازالت محتلة في
جنوب لبنان.
ب–	التو�صل �إلى حل عادل لم�شكلة الالجئين الفل�سطينيين يتفق عليه وفقًا لقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم .194
ج–	قبول قيام دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة على الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة منذ الرابع من حزيران/يونيو  1967في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
وتكون عا�صمتها القد�س ال�شرقية.
 )3عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي :
منتهيا ،والدخول في ا ّتفاقية �سالم بينها وبين
إ�سرائيلي
	�أ –	اعتبار النزاع العربي ال
ً
�إ�سرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب–	�إن�شاء عالقات طبيعية مع �إ�سرائيل في �إطار هذا ال�سالم ال�شامل.
�	)4ضمان رف�ض كل �أ�شكال التوطين الفل�سطيني الذي يتنافى والو�ضع الخا�ص في
البلدان العربية الم�ضيفة.
جميعا �إلى قبول هذه المبادرة المبينة
	)5يدعو المجل�س حكومة �إ�سرائيل والإ�سرائيليين
ً
�أعاله حماي ًة لفر�ص ال�سالم وحق ًنا للدماء ،بما يمكّ ن الدول العربية و�إ�سرائيل من
ٍ
جنبا �إلى جنب ،ويوفر للأجيال القادمة م�ستقبال �آم ًنا ي�سوده الرخاء
العي�ش في
�سالم ً
واال�ستقرار.

امل�صدر :جامعة الدول العربية .2002
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والم�ستم ّرة .ب��ل العك�س ه��و ال�صحيح ،م��ا يثير
المزيد من الت�سا�ؤالت .فهل يمكن �أن ي�شكل احتال ٌل
ٍ
نظاما �شرع ًّيا للحكم في الأر�ض
مفرو�ض
ومتماد ً
الفل�سطينية المحت ّلة؟ وما هي التبعات القانونية
ٍّ
لكل من �ضحايا االحتالل وق��وات االحتالل على
حد �سواء؟
من منظور التنمية الإن�سانية ،لن يتحقّق ال�سالم
الدائم �إال ب�إنهاء احتالل �إ�سرائيل للأرا�ضي التي
ا�ستولت عليها في العام  ،1967وا�ستعادة الحقوق
11
الفل�سطينية وفي مقدمها حق تقرير الم�صير.
وق��د �أ�سهم غياب مثل ه��ذا الح ّل حتى الآن في
�إحباط التنمية الإن�سانية في المنطقة.
لقد غدت �أزمة ال�صومال القائمة منذ ثمانية
عاما �إح��دى �أ��س��و�إ ال�ك��وارث الإن�سانية في
ع�شر ً
مطروحا
العالم ،وما زال ذاك البلد يمثل تحد ًيا
ً
�أمام المجتمع الدولي .فمنذ العام  ،1991تقف
�وذج��ا � �ص��ارخً ��ا لمفهوم «ال��دول��ة
ال���ص��وم��ال ن �م� ً
الفا�شلة» .فما زال تدهور الأم��ن م�ستم ًّرا فيها،
ٍ
ت�صاعد مفزع لمعدالت الإ�صابة بين المدنيين
مع
وبخا�صة الن�ساء والأطفال الذين يتحملون العبء
الأكبر جراء النزاع .وقد �أخفقت عدة محاوالت
لإق��ام��ة ترتيبات انتقالية ،كما �أدى ال�ن��زاع �إلى
تفاقم ال�ضغائن بين مختلف الفئات المحلية.
ويتغير ال�سيناريو ب�صورة م�ستمرة ،وعلى نحو
يتعذر معه ر�سم �صورة مف�صلة ودقيقة للتطورات
ال�سيا�سية في البلد.
ٍ
بجانب
ويبدو �أن المجتمع الدولي قد ان�شغل
ر�ضي من الم�شكلة – وهو ظاهرة القر�صنة –
َع ٍّ
بد ًال من التركيز على جوهر الأزمة والحاجة �إلى
ت�سوية �سيا�سية .ومن الم�ؤمل �أن تتبلور مقاربة
�إيجابية الآن بعد �أن بد�أت �إثيوبيا اعتبا ًرا من �شهر
كانون الثاني/يناير  2009ب�سحب قواتها ،وبعد �أن
تولَّت ال�سلطة في �شباط/فبراير  2009حكومة
جديدة في ال�صومال ،ما قد يفتح با ًبا الطالق
م�سيرة �سيا�سية يمكن االعتماد عليها.
خالل العقود القليلة الما�ضية ،عانى العراق
م��ن ه��در م��ا ك��ان يتمتع ب��ه ذات ي��وم م��ن ث��روة
كبيرة ،ومن انهيار بنيته التحتية التي كانت في
�أف�ضل حاالتها في الما�ضي .وتقو�ض �أمن الإن�سان
ب���ص��ورة خطيرة ف��ي ال �ع��راق بفعل �سل�سلة من
حلقات التدمير الموروثة ،ومن بينها الحرب مع
�إيران ( ،)1988-1980وحرب الخليج (،)1991
ونظام العقوبات ( ،)2003-1990و�أعمال العنف
الوح�شية في عهد �صدام ح�سين ال�سابق ،وكذلك
خ�لال االح �ت�لال ال��ذي ب��د�أ ع��ام  2003بقيادة
الواليات المتحدة الأميركية.

كان لدورة العنف التي بد�أت في العام 2003

عواقب �إن�سانية وخيمة على المجتمع العراقي .وقد
�أدت ،عمل ًّيا� ،إلى توقف عجلة التنمية في البالد.
ونتيجة للتوترات والمنازعات الناجمة عن العمليات
الع�سكرية للجماعات الم�سلحة ،والجرائم الفردية
والمنظمة ،والف�ساد الوا�سع النطاق ،و�أع�م��ال
العنف التي ترتكبها �أطراف �شتى ،لحقت بالن�سيج
االجتماعي وبالبنية التحتية في العراق �أ�ضرار قد
ال يمكن تداركها ب�سهولة� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ربما
كان العامل الأخطر هو ت�ضافر �آثار هذه العوامل
لخلق �أزمة الالجئين ،التي �أ�سفرت عن تهجير نحو
الإطار 7-9

�أربعة ماليين عراقي ،بينهم نحو مليونين هربوا
نهائ ًّيا من العراق.
ويتفق العديد من المحللين و�صانعي القرار
على �أن ثمة مجا ًال لدعم جهود �إعادة الإعمار في
مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في العراق ،نتيجة لعدد
من العوامل المتزامنة ،ومنها التح�سن الن�سبي
للحالة الأمنية في ب�غ��داد ،واالن�سحاب المقرر
للقوات الأميركية ،ونتائج االنتخابات المحلية
ف��ي ك��ان��ون الثاني/يناير  ،2009وال�ت��ي �أنع�شت
الآم��ال ب��أن ي�سهم النظام ال�سيا�سي الجديد في
�إ�شاعة اال�ستقرار في جميع �أنحاء البالد .و�ستكون

�أدى العنف يف
العراق �إىل توقف
عجلة التنمية

حممد الربادعي*  -البحث عن ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط

في �آخر المطاف ،يتل ّخ�ص النزاع العربي الإ�سرائيلي ،في م�ستوياته الأ�سا�سية،
بوجود �شعبين يتنازعان م�ساح ًة من الأر�ض .ولهذين المطلبين جذور في
المعتقدات الدينية وفي منظورين مختلفين للتاريخ .ثمة �شعور عميق
باال�ستحقاق لدى الجانبين ،فبالن�سبة �إلى ال�شعب اليهودي ،ترمز المطالبة
با�ستعادة «�أر�ض الميعاد» �إلى نهاية قرون من اال�ضطهاد التي بلغت ذروتها في
«المحرقة»� .أما الفل�سطينيون ،من الجانب الآخر ،فيت�ساءلون كيف يمكن �أن ُتحل
«الم�س�ألة اليهودية» على ح�سابهم ،وكيف يمكن �أن تق�سم الأر�ض التي عا�شوا
فيها �ألفًا �أو �ألفين من ال�سنين �إلى دولتين.

انعدام الأمن

يكتنف �إ�سرائيل �إح�سا�س دائم بانعدام الأمن ،و�سط بيئة تحا�صرها فيها� ،إلى
حد بعيد ،العزلة والمقاطعة .وقد وقعت ،في �أقل من �ستين �سنة� ،أربع حروب،
ونزاعات �صغيرة عديدة �أهدرت فيها �أرواح الأبرياء .ولم تعترف
وانتفا�ضتان،
ٌ
وتوقع معها اتفاقيات �سالم غيرُ دولتين هما م�صر والأردن.
ر�سميا،
ب�إ�سرائيل،
ْ
ٍّ
غير �أن ال�سالم القائم كان في �أغلب الأحيان �أقرب ما يكون �إلى «ال�سالم البارد» –
وكثيرا ما
�أي �سالم «ر�سمي» ال يرافقه �إال الحد الأدنى من التفاعل بين ال�شعوب.
ً
كانت الحكمة من هذا ال�سالم مدعا ًة لل�شك من جانب حركات االحتجاج في هاتين
الدولتين العربيتين ،بل في العالم العربي ب�أ�سره ،في وجه ا�ستمرار احتالل
�إ�سرائيل للأر�ض الفل�سطينية الواقعة تحت �سيطرتها .وفي تلك الأثناء ظلت
ؤ�س بعينه – فهم ال
�أعداد كبيرة من الالجئين الفل�سطينيين في �أو�ضاع هي الب� ُ
ي�ستطيعون ،على �سبيل المثال ،امتالك الأر�ض ،وال الح�صول على وثائق ال�سفر
المنا�سبة – وقد زادت هذه الظروف من �شعورهم بالإذالل.
وال يبدي العرب اال�ستعداد اليوم لقبول �إ�سرائيل طالما ظلت الق�ضية
الفل�سطينية دون حل .وفي هذه الأثناء توا�صل �إ�سرائيل تعزيز احتاللها في
وجوديا لكيانها في غياب ال�سالم عن المنطقة.
تهديدا
مواجهة ما تت�صوره
ً
ًّ
و�إذا كانت ثمة درو�س نتعلمها من الما�ضي القريب لل�شرق الأو�سط ،فهي
�أن هذه النزاعات ال يمكن حلها عن طريق القوة الع�سكرية .قد ُج ِّربت جميع
�أ�شكال العنف� ،سواء منها االحتالل بالقوة والمجابهة الع�سكرية المبا�شرة والقمع
والإرهاب واالغتياالت المدبرة – دون �أن ي�صبح ال�سالم والأمن في متناول �أي
مزيدا من العنف ويزيد من
من الطرفين .وكان كل من الأحداث العنيفة يولّد
ً
انعدام الأمن.
ال يكمن الحل في �إعادة بناء التاريخ ،كما ال يكمن في اال�ستدراك والتعوي�ض

عن جميع المظالم ال�سابقة .و�إذا �أردنا حالً للنزاع المركزي في ال�شرق الأو�سط،
فعلينا �أن ننظر �إلى الأمام ،ال �إلى الوراء ،ب�إبداء اال�ستعداد لت�سوية الخالف والإقرار
روح الت�سامح.
بالحقوق المتبادلة ،وفوق ذلك كله ،ب�أن
َ
ن�ستنه�ض في نفو�سنا َ
ومن الوا�ضح �أنه ال يمكن القبول بالو�ضع الراهن ،ذلك �أن مخاطر ح�صول
دول �أخرى في المنطقة على ال�سالح النووي �أو �أ�سلحة الدمار ال�شامل �ستظل من
ثم �إن تنامي الجماعات المتطرفة –
دواعي القلق العميق على ال�صعيد الدوليّ .
و�سهولة ا�ستقطابها للعنا�صر من المنطقة – �سيرفعان من مرتبتها على قائمة
م�صادر انعدام الأمن على ال�صعيد الدولي .كذلك �إن اعتماد الكثير من الدول
واحدا من
على النفط والغاز الطبيعي في ال�شرق الأو�سط �سي�ضيف �إلى النزاع
ً
�أبعاد المخاطر االقت�صادية العالمية .وعندما تمهد الأحداث في المنطقة لظهور
المتخيلة بين العالم الإ�سالمي والغرب ،ف�إن تداعيات
النزاعات الدينية والثقافية
ّ
هذا الو�ضع وم�ضاعفاته �ستتجلى في كل مكان.

بذور الأمل

أتلم�س بارقة �أمل .ففي
على الرغم من ال�صورة القاتمة لهذا الو�ضع� ،أراني � ّ
غمرة ال�صراع والعنف ،ينبغي � اّأل يغيب عن البال اثنان من االختراقات النف�سية
الرئي�سية.
الأول هو ا�ستعداد البلدان العربية ،المعلن على م�ستوى م�ؤتمرات القمة
العربية ،لإقامة عالقات طبيعية كاملة مع �إ�سرائيل� ،شريطة ان�سحابها �إلى حدود
حزيران/يونيو من العام  ،1967و�ضمان حل عادل لم�شكلة الالجئين الفل�سطينيين،
والإقرار بقيام دولة فل�سطينية .وهذا القبول بعيد كل البعد عن قرارات القمة
العربية في العام  1967في الخرطوم ،والتي لخ�صت الموقف ال�سيا�سي تجاه
�إ�سرائيل في الالءات الثالث« :ال �صلح ،وال اعتراف ،وال تفاو�ض».
�أما االختراق الثاني ،فهو اعتراف �إ�سرائيل بحق الفل�سطينيين في �أن تكون
بعيد كل البعد عن موقف �إ�سرائيل ال�سابق
لهم دول ُتهم الم�ستقلة .وهذا �أي�ضا
ٌ
الذي كان ،ل�سنين عديدة ،ي�شكك في حق الفل�سطينيين في اال�ستقالل� ،أو حتى
في وجود هوية متميزة لهم.
�إن تحقيق الأمن في ال�شرق الأو�سط يتطلب ،بطبيعة الحال ،حل م�شكالت
�أبعد من ق�ضية النزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني .و�إن �إقرار الأمن في لبنان والعراق
و َتطبيع العالقات مع �إيران ومعالجة الق�ضايا التنموية الملحة والحكم الر�شيد
غي�ض من في�ض التحديات التي
والتحديث في جميع �أرجاء المنطقة ،هي كلها
ٌ
ينبغي الت�صدي لها.

امل�صدر.El-Baradei 2006 :
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االنتخابات الوطنية في �أواخر العام � 2009أكثر
�أهمية .فقد تمهد لبلورة تفاهمات �سيا�سية محتملة
على امتداد الوطن تتع ّدى دور الدين ،وا�ستدامة
الهويات الإثنية والطائفية ،والخالف العميق حول
الالمركزية.
وعلى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال�ت�ط��ورات الإيجابية
ن�سب ًّيا ،ف�إن ال�شكوك �ستظل تحوم حول م�ستقبل
ال�ع��راق ،ذل��ك �أن االنتخابات الوطنية في نهاية
العام � 2009ستكون ،بالت�أكيد ،مهمة بحد ذاتها،
غير �أنها �ستك�شف النقاب عن �أكثر التحديات
إلحاحا في العراق ،وهو �صياغة عهد �أو تحالف
� ً
وطني ي�ضمن اال�ستقرار بعد ان�سحاب القوات
الأميركية .فعند غياب القوة الخارجية المهيمنة
التي فر�ضت �سيطرتها على الم�سار ال�سيا�سي حتى
ذلك الحين ،ال بد للأطراف ال�سيا�سية الرئي�سية
في البالد �أن تقرر كيفية عمل الأجهزة الحكومية،
و�أ�سلوب تنظيمها وتوزيع �صالحياتها بين تلك
الأط � ��راف ،وكيفية ت�سوية الق�ضايا المتعلقة
ب��الأرا��ض��ي المتنازع عليها ،وكيفية تخ�صي�ص
�إيرادات الدولة النفطية والموارد الأخرى .جميع
هذه الأهداف ممكنة التحقيق في العراق ،غير �أن
النجاح في ذلك يعتمد على تعزيز الإطار ال�سيا�سي
للم�صالحة الوطنية و�إعادة الإعمار .و�ستت�أثر هذه
الجهود كذلك بعوامل خ��ارج المجتمع العراقي،
مثل طريقة تنظيم ان�سحاب القوات الأميركية،
ونفوذ القوى الإقليمية.
في جميع المجتمعات الخارجة من النزاع ،تع ّد
جهود الم�صالحة هي اللحمة التي تعزز م�سيرة
�إعادة البناء .ويجب �أال تقت�صر عملية الإعمار على
الم�ستوى الوطني ،بل عليها �أن ت�شمل الم�ستويات
المحلية كذلك .وينبغي �أن تتخذ �أبعا ًدا �سيا�سية
م�ساع
واجتماعية في الوقت نف�سه ،وتنطوي على ٍ
ت��رم��ي �إل��ى ت�سوية الق�ضايا المتعلقة بالذاكرة
الجماعية والتاريخ عبر حركة منظمة ي�شارك فيها
النا�س وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني .وعند االتفاق
جامع للتاريخ الوطني يمكن �أن تَحول
على تف�سير ٍ
الم�صالحة الوطنية دون ا�ستخدام الت�أويالت
الفئوية ل�ل�أح��داث الما�ضية لتجيي�ش الطوائف
والجماعات لأغرا�ض �سيا�سية .ومن الواجب ت�شجيع
ولم ال�شمل في
هذه المبادرات الرامية �إلى الوئام ّ
ال�صومال والعراق ،وكذلك في ال�سودان.
وما يدعو للقلق �أن �إمكانات المنظمات الإقليمية
العربية و�أدائها حتى الآن �أظهرا ق�صورها عن لعب
دور حا�سم في �إدارة الأزمات وت�سوية النزاعات.
وه��ذا الأم��ر ناتج ،في بع�ض جوانبه ،من عوامل
الت�شتّت والتوتر ال�م��وج��ودة ف��ي المنطقة .ومن
تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 2009

المفتر�ض في جامعة الدول العربية ،التي ترتكز
على مفهوم الوحدة الثقافية العربية� ،أن تعمل على
�صياغة الإجماع بين الدول العربية وتفعيله؛ غير
�أن الواقع يظهر �أن هناك حاالت محددة من �إدارة
النزاع وت�سوية الخالفات كانت تتوالها �أط��راف
منفردة خارج نطاق الجامعة .ويظل �إن�شاء الآليات
الإقليمية الفعالة لمعالجة الأزم ��ات واح� ً�دا من
التحديات المطروحة �أمام البلدان العربية ،مثلما
هو و�سيلة �ضرورية للتعامل مع الق�ضايا ال�ساخنة
المتع ّددة الجوانب في المنطقة .وفي غياب هذه
القدرة الإقليمية ،التي يتوجب على البلدان العربية
بنا�ؤها لم�صلحتها الخا�صة ،ف�إن �أزمات المنطقة
�ستظل ت�ستدعي التدخل الأجنبي� ،سواء �أكان من
طرف واحد �أم في �إطار متعدد الأطراف.
أخيرا
و� ً
قد ي�سهل على المراقب ا�ستبعاد �إمكان التغيير
في غمرة التحديات الهائلة التي تواجهها البلدان
العربية في هذه الآونة ،غير �أن على هذه البلدان �أن
تجد ال�سبل والو�سائل الكفيلة بتح�سين �أو�ضاعها.
وال بد �أن ي��دور النقا�ش حول الأول��وي��ات والآف��اق
والأدوات الالزمة لتح�سين م�ستوى التنمية وتوطيد
�أركانها .ويهدف هذا التقرير �إلى الم�ساعدة في
تحديد هذه الأولويات �إنطالقا من التحديات التي
تواجهها �شعوب المنطقة.
يمثل مفهوم �أم��ن الإن���س��ان م�ساهمة فعالة
ل�لات�ف��اق ،على الم�ستوى العالمي ،على �أ�س�س
َ
المواطنة المتحررة من الخوف والمتحررة
ومبادئ
من الحاجة .وتتميز مقاربة التنمية الإن�سانية من
عد�سة �أمن الإن�سان بثالث خ�صائ�ص :فهي تم ّكن
النا�س م��ن ممار�سة حريتهم ف��ي االخ�ت�ي��ار؛ وال
فر�ضا على
تعتمد على القوة الع�سكرية �أو تُفر�ض ً
ال�شعوب؛ وال يحققها طرف واحد �أو دولة واحدة
على ح�ساب �أمن الإن�سان بالن�سبة �إلى الآخرين.
وبالن�سبة �إلى الأطراف الدولية مقاربة التنمية
في البلدان العربية من منظور �أمن الإن�سان ،بمعناه
الحقيقي ،قد تنطوي على نقلة �سيا�سية مهمة� .إذ
قد تدفع بهذه الأط��راف �إلى اال�ستجابة للق�ضايا
الإقليمية ال من زاوي��ة �ضيقة تخدم اهتماماتهم
اال�ستراتيجية وح�سب  -وهي مقاربة منيت بالف�شل
ال��ذري��ع في �إق��ام��ة عالقات م�ستقرة مع البلدان
العربية  -بل من زاوي��ة ت�أخذ باالعتبار م�صالح
وحقوق و�أمن ال�شعوب في هذه البلدان .وتقدم هذه

المقاربة الجديدة مرتكزات �أكثر ا�ستدام ًة لإن�شاء
�شراكات مثمرة مع المنطقة العربية.
ي��رى التقرير �أن �إن �ه��اء االح �ت�لال الأجنبي
الموجود في المنطقة ،وخلق رواب��ط المواطنة
على قدم الم�ساواة بين �أف��راد المجتمع ،و�إقامة
حكم القانون في البلدان العربية ،هي كلها من
الم�ستلزمات ال�ضرورية الواجبة لمعالجة انعدام
الأم��ن ال�سيا�سي ،واالجتماعي ،وال�شخ�صي في
المنطقة .كما ي�ؤكدون الأهمية الكبرى للتعاون
العربي في جميع �أب�ع��اد �أم��ن الإن���س��ان ،وينطلق
مثل هذا التعاون من ر�ؤي��ة واقعية تد ّرجية ت�أخذ
باالعتبار م�صالح كل بلد عربي على حدة ،وتبني
على الم�صالح الم�شتركة ل�ه��ذه ال�ب�ل��دان ب��د ًءا
مما يحم ُل الخير ل�شعوبها .وت�سهم الم�شروعات
المنبثقة ع��ن ه ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة ف��ي التخفيف من
ال�ضغوط البيئية والبطالة والفقر والحاجة �إلى
�شبكات ال�ح�م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة و�أزم� ��ات الأم��ن
الغذائي وال�صحي .كما تدعو الحاجة �إلى تعاون
ف ّعال في �إع��ادة بناء الت�ضامن العربي في نطاق
نظام عالمي �أو�سع تكون فيه وحدة الهدف والرغبة
ٍ
في مزيد من التكامل واالندماج هي التي ترجح
الموازين لما فيه خي ُر المنطقة .وتقع الم�س�ؤولية
في �صياغة م�شروعات ج��ادة في ه��ذه الميادين
على كاهل الم�ؤ�س�سات القائمة على العمل العربي
الم�شترك ،وفي مقدمتها جامعة الدول العربية،
ومجل�س الوحدة االقت�صادية العربية ،المنظمة
العربية للتنمية الزراعية  ،والمكتب العربي ل�ش�ؤون
المخدرات ،ومنظمة العمل العربية ،والمنظمة
العربية لحقوق الإن�سان.

�أم��ا على �صعيد البلد ال��واح��د ،فيحث هذا
ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى ال�ت�ح��ا��ش��ي م��ن اال�ستراتيجيات
التنموية التي تر ّكز على النمو االقت�صادي باعتباره
ال�ه��دف الأول ،وي��دع��و �إل��ى ر�سم ا�ستراتيجيات
داعمة للفقراء تتناول النم ّو االقت�صادي وخلق
فر�ص العمل وتخفي�ض الفقر باعتبار هذه العوامل
جمي ًعا � ٍ
أولويات متداخل ًة ومترابط ًة .وال بد من �أن
تن�سجم مثل هذه اال�ستراتيجيات مع الم�سارات
الم�ؤدية �إلى تحقيق الأه��داف الإنمائية للألفية،
و�أن ت�ستلهم منابعها الفكرية من مفهوم التنمية
الإن�سانية ب�أكثر تعريفاتها ثرا ًء ،بما فيها الت�شديد
على قيمة الحرية.
المهم هو هل �ستكون البلدان العربية،
وال�س�ؤال ّ
التي ما زالت تع َّلق عليها �آمال جمة ،على م�ستوى
هذه التطلعات؟ وهل �ست�سمح لمجتمعاتها المدنية
النا�شئة بتنمية قدرتها على �أداء �أدوارها المن�شودة؟
لقد بد�أت الجماهير في البلدان العربية الإم�ساك
بم�صيرها ب��الإع��راب ع��ن تذ ّمرها ف��ي مواجهة
�أنظمة �سيا�سية ن�ش�أت في ظ ّل عهود انق�ضت ،فيما
�أخذت ال�سلطة في الدولة العربية تت�آكل مع مرور
تتر�سخ ثقة النا�س
الزمن .وفي الوقت نف�سه لم ّ
بالم�ؤ�س�سات الوليدة في المجتمع المدني ب�أبعادها
الكاملة حتى الآن .بل �إن الكثير من المواطنين في
البلدان العربية ينزعون �إلى �إيالء ثقتهم م� ٍ
ؤ�س�سات
تتمحور حول والءات متجذّرة ،وبخا�صة عالقات
القربى وال�صالت الع�شائرية والدينية .وعلى
الرغم من �ضخامة هذه التح ّديات الإ�ضافية في
الدولة والمجتمع المدني على ال�سواء ،ف�إن النجاح
في تذليلها يظل ً
الزما لتعزيز �أمن
�شرطا جوهر ًّيا ً
الإن�سان في البلدان العربية.
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للمزيد من التفا�صيل حول التحديات الرئي�سة التي تواجه تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتو�صيات
المتعلقة بمعالجتها ،انظر :المجل�س العربي للمياه ( 2008بالإنجليزية).
لمعلومات �إ�ضافية ،انظر « :تقرير وقرارات مجل�س الوزراء العرب الم�س�ؤولين عن �ش�ؤون البيئة ».جامعة الدول العربية
�2007أ.
المنتدى العربي للبيئة والتنمية �2008أ (بالإنجليزية).
جامعة الدول العربية �2004أ.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2004 ،تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  .2004نحو الحرية في الوطن
العربي .وتناول التقرير ق�ضية �أداء الدولة في ما يت�صل بحقوق الإن�سان ،وعر�ض تو�صيات �سيا�سية تهدف �إلى تعزيز
�أمن الإن�سان .ودارت التو�صيات الرئي�سة في المقام الأول حول :توطيد الأ�س�س القانونية والم�ؤ�س�سية التي تقوم عليها
الحرية ،االلتزام بالقوانين الدولية الخا�صة بحقوق الإن�سان� ،إلزام ال�سلطة الحاكمة بحكم القانون ،ت�ضمين الحريات
والحقوق الأ�سا�سية في �صلب الد�ستور ،تعزيز الحقوق المدنية وال�سيا�سية في القوانين� ،ضمان ا�ستقالل الق�ضاء� ،إلغاء
حالة الطوارئ� ،ضمان الحريات ال�شخ�صية .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2005
.Sayigh 2007
مكتبة الإ�سكندرية ( 2004بالإنجليزية).
عمرو حمزاوي .2009
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .2005
.Jabbour 2007
في ما يتعلق بحق الفل�سطينيين في تقرير الم�صير �أعربت محكمة العدل الدولية عن موقفها في «الر�أي اال�ست�شاري
حول التداعيات القانونية لإقامة جدار في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة» الذي �أ�صدرته في الهاي بتاريخ  9تموز /يوليو
 ،2004و�أعلنت فيه ما يلي:
«الآثار القانونية لبناء جدار في الأر�ض الفل�سطينية المحتلة (طلب فتوى)» الذي �أ�صدرته في الهاي بتاريخ  9تموز/
يوليو  ،2004و�أعلنت فيه ما يلي:
«ترى محكمة العدل الدولية �أن ت�شييد الجدار يعوق ب�شدة ممار�سة ال�شعب الفل�سطيني حقَّه في تقرير الم�صير ومن ثم
فهو خرق من جانب �إ�سرائيل اللتزامها باحترام ذلك الحق.
وتالحظ المحكمة � ً
أي�ضا �أن مبد�أ تقرير الم�صير لل�شعوب قد ورد في ميثاق الأمم المتحدة وكررت ت�أكيده الجمعية
العامة في القرار ( 2625د )25-المذكور �أعاله والذي جاء فيه« :كل دولة عليها واجب االمتناع عن �أي �إجراء ق�سري
يحرم ال�شعوب الم�شار �إليها [في ذلك القرار  ]...من الحق في تقرير الم�صير» .كما �أن المادة  1الم�شتركة بين العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية تكرر
ت�أكيد حق جميع ال�شعوب في تقرير الم�صير ،وت�ضع على كاهل الدول الأطراف االلتزام بتعزيز �إعمال ذلك الحق
واحترامه ،وف ًقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وت�شير المحكمة �إلى �أﻧﻬا �أكدت في عام � 1971أن التطورات الجارية في «القانون الدولي في ما يتعلق بالأقاليم غير
المتمتعة بالحكم الذاتي ،على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،تجعل مبد�أ تحقيق الم�صير �سار ًيا على جميع
[هذه الأقاليم]» .وم�ضت المحكمة تقول« :وال تترك هذه التطورات �أي �شك في �أن الهدف النهائي للأمانة المقد�سة
الم�شار �إليها في الفقرة  1من المادة  22من ميثاق ع�صبة الأمم «هو تقرير الم�صير [ ]...لل�شعوب المعنية» .وقد
�أ�شارت المحكمة �إلى هذا المبد�إ في عدد من المنا�سبات في فل�سفتها الق�ضائية .وقد �أو�ضحت المحكمة في الواقع �أن
حق ال�شعوب في تقرير الم�صير هو اليوم حق لجميع النا�س».
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