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The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) is
an independent research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular emphasis on the
applied social sciences.
The ACRPS strives to foster communication between
Arab intellectuals and specialists in the social sciences and
humanities, establish synergies between these two groups,
unify their priorities, and build a network of Arab and
international research centers.
In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS
is based on the premise that progress necessitates the
advancement of society and human development and the
interaction with other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab
culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine the key issues afflicting
the Arab world, governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies; and to provide rational
political analysis on the region. Key to the Center's concerns
are issues of citizenship and identity, fragmentation and unity,
sovereignty and dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and cooperation among
Arab countries. The ACRPS also explores the Arab world's
political and economic relations with its neighbors in Asia and
Africa, and the Arab world's interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their economic, political,
and communication aspects.
The Center's focus on the applied social sciences does not
detract from the critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus allows an exploration
and questioning of how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and political discourse and
guided the current discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely research, studies,
and reports, and manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions, and seminars that
target specialists and the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its work is accessible to
both Arab and non-Arab readers.

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية
.مستقلة للعلوم االجتماعية والتاريخية وبخاصة في جوانبها التطبيقية
يسعى المركز من خالل نشاطه العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
المثقفين والمتخصصين العرب في العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل
 وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأمتهم وبينهم وبين المراكز الفكرية،عام
والبحثية العربية والعالمية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات
 كما يسعى المركز إلى بلورة،المعرفية والمفاهيم وآليات التراكم المعرفي
،قضايا المجتمعات العربية التي تتطلب المزيد من األبحاث والمعالجات
.وإلى التأثير في الحيز العام
 وهو أيضً ا مؤسسة ملتزمة بقضايا األمة العربية،المركز هو مؤسسة علمية
 وهو ينطلق من كون التطور ال يتناقض والثقافة،وبالعمل لرقيها وتطورها
 بل ينطلق المركز أيضً ا من أن التطور، ليس هذا فحسب،والهوية العربية
، وكتطور لجميع فئات المجتمع،غير ممكن ّإل كرقي مجتمع بعينه
 ومن خالل تفاعله مع،في ظروفه التاريخية وفي سياق ثقافته وبلغته
.الثقافات األخرى
دول ومجتمعات
ً ،يعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم العربي
 وبالتحليل السياسي،وبتحليل السياسات االجتماعية واالقتصادية والثقافية
 ويطرح التحديات التي تواجه األمة على مستوى،بالمعنى المألوف أيضً ا
 والسيادة والتبعية والركود العلمي،المواطنة والهوية والتجزئة والوحدة
 وقضايا، وتنمية المجتمعات والدول العربية والتعاون بينها،والتكنولوجي
.الوطن العربي بشكل عام من زاوية نظر عربية
ويعنى المركز العربي أيضً ا بدراسة عالقات العالم العربي ومجتمعاته مع
 ومع السياسات األميركية واألوروبية،محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا
. بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالمية،واآلسيوية المؤثرة فيه
 مثل،ال يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية
علم االجتماع واالقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا
 فهو يعنى كذلك بالنظريات،أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظرية
 وخاص ًة بإسقاطاتها،االجتماعية والفكر السياسي عناية تحليلية ونقدية
المباشرة على الخطاب األكاديمي والسياسي الموجه للدراسات المختصة
.بالمنطقة العربية ومحيطها
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،ينتج المركز أبحاث ًا ودراسات وتقارير
 وللرأي العام،مؤتمرات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصين
 وينشر جميع إصداراته باللغتين العربية واإلنكليزية ليتسنى،العربي أيضً ا
.للباحثين من غير العرب االطالع عليها
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أبحاث اإلدارة العامة وعالقتها بالسياسات العامة في الوطن
 رؤية نقدية:العربي
Public Administration Research and its Relationship with Public
Policies in the Arab World: A Critical Perspective

يهــدف هــذا التقديــم العــام إلــى مراجعــة التطــور الخــاص بأبحــاث اإلدارة العامــة فــي
 مع التركيز على األبحــاث التي اعتمدت على،الوطــن العربــي وعالقتها بالسياســات العامة
 يطــرح التقديم أن البيئــة السياســية واالقتصادية.دراســة تطــور الحقل فــي الخبــرة األميركية
واالجتماعيــة والطابع القيمي تبقى محددات أساســية للعمــل األكاديمي والتطبيقي في
 وأن السعي للوصول إلى أطر ونماذج عالمية يظل ره ًنا بفهم العوامل،حقل اإلدارة العامة
أعــدت دورية "سياســات
ّ ، ولذلك. وهــذا األمــر ينطبــق علــى حقــل السياســات العامــة.البيئيــة
عربية" هذا العدد الخاص من أجل إلقاء الضوء على حقل اإلدارة العامة والسياسات العامة
 وطــرح رؤى مقارنــة لوضــع بحــوث اإلدارة العامــة والسياســات العامــة؛،فــي الوطــن العربــي
 ودعــوة الباحثيــن والمهتمين بــاإلدارة العامة في المنطقــة العربية إلى،بهــدف طرح أســئلة
 والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية،النظر في قضايا ومنهجيات البحث في أمور الشــأن العام
.وتدريسية تشتبك مع نقاط الخالف الفكري والمنهاجي الذي يسم الحقل في الغرب
. الوطن العربي، السياسات العامة، اإلدارة العامة:كلمات مفتاحية
This presentation reviews the development of public administration research in
the Arab world and its relationship to public policies, with a focus on research
that relied on studying the development of the field in the US experience. It
suggests that the political, economic and social environment, as well as values
remain essential determinants of academic and practical work in public
administration, and that the pursuit of global frameworks and models remains
subject to an understanding of environmental factors. The same applies to the
field of public policy. Siyasat Arabiya thus devoted this special issue to shed
light on the field of public administration and public policies in the Arab world.
It presented comparative perspectives of the status of public administration
research and public policies, with a view to asking questions, inviting researchers
and those interested in public administration in the Arab region to consider
issues and research methodologies in matters of public affairs, and calling for
the development of a research and teaching agenda that engages with points of
intellectual and methodological discord that characterize the field in the West.
Keywords: Public Administration, Public Policy, The Arab World.
. جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،مدرس اإلدارة العامة
Assistant Professor of Public Administration, Faculty of Economics and Political Science, Cairo University.
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مقدمة
يصور العديد من الباحثين المتخصصين في مجالي اإلدارة العامة
والسياسات العامة ،خاصة في المنطقة العربية ،العالقة بين الحقلين
البحثيين باعتبار اإلدارة العامة هي الحقل القائم على دراسة عمل
منظمات الجهاز اإلداري للدولة من أجهزة حكومية ومصالح ووحدات
محلية  ...إلخ ،بهدف التطبيق الكفء والفعال للسياسات العامة(((،
ومن ثم تكون السياسات العامة من اختصاص الحكومة في حين
يقتصر دور الجهاز اإلداري على "تنفيذ األهداف العامة عن طريق
اختيار أنسب الوسائل وتقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة
برفع كفاءة األهداف ذاتها"((( .وتعكس هذه النظرة رؤية كالسيكية
لدراسة اإلدارة العامة تقوم على الفصل بين السياسة واإلدارة وفق
المدرسة األرثوذكسية  Orthodox Public Administrationالتي
سادت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.
وال تنفي هذه المالحظة أن دراسات اإلدارة العامة العربية قد
التفتت إلى العالقة الجدلية بين السياسة والسياسات العامة واإلدارة
العامة((( ،وإلى الروافد الثالثة الرئيسة التي أثرت في نشأة حقل
اإلدارة العامة وتطوره الفكري والمنهاجي ،وهي حقول العلوم
السياسية وإدارة األعمال والقانون ،حيث إن دور اإلدارة العامة ال
يقتصر فقط على تطبيق السياسات العامة ،بل يتجاوز هذا إلى
التأثير في صنع السياسات العامة ودراسة حل النزاعات داخل الجهاز
اإلداري أو بين سلطات الدولة.
كما أن القيم الغالبة في روافد اإلدارة العامة الثالثة لها تأثير
مباشر في أبحاث اإلدارة العامة ،والجدل دائر في الحقل حول
أولويات هذه القيم ،خاصة قيم الكفاءة والفاعلية والعدالة
اإلجرائية  Due Processوالتمثيل ،وال سيما أن هذه القيم ال تكون
متسقة في الكثير من األحيان ،ويؤدي التزام بعضها إلى اإلخالل
بالبعض اآلخــر ،مثل قوانين الشفافية  Sunshine Lawsالتي
قد تتعارض مع سرعة إنجاز األعمال ،وهو ما يتعارض بدوره مع
معايير الكفاءة .وينطبق األمر نفسه على التمثيل العادل لشرائح
المجتمع في الجسد اإلداري ،وهو ما يعرف بالبيروقراطية التمثيلية
 ،Representative Bureaucracyحيث تتعارض متطلبات تمثيل
تنويعات المجتمع في الجهاز اإلداري للدولة ،في بعض األحيان،
 1عطية حسين أفندي" ،حال المعرفة في مجال اإلدارة العامة" ،أحوال مصرية ،العدد
( 2خريف  ،)1998ص .13
 2المرجع نفسه ،ص .15
 3سلوى شعراوي جمعة" ،حالة علم اإلدارة العامة في القرن العشرين :رؤية نقدية"،
مجلة النهضة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ،العدد ( 1تشرين األول/
أكتوبر  ،)1999ص .84

رياني /يناثلا نوناك ناك

مع مبدأ الجدارة في التعيين  .Meritocracyولهذا يظل حقل
حقل يغلب عليه الصراع القيمي ،وتتداخل في أبحاثه
اإلدارة العامة ً
الجوانب التطبيقية مع االعتبارات المعيارية والصراعات القيمية.
وعلى الرغم من جدوى الرؤية المبسطة السائدة في عدد من
األدبيات العربية للعالقة بين السياسة واإلدارة باعتبار األخيرة هي
حلقة الوصل التي تح ّول السياسات العامة التي تصدرها الحكومة
على هيئة لوائح وقوانين وق ـرارات إداريــة إلى سلع وخدمات
عامة ،من حيث تبسيط هذه الرؤية لدور الجهاز اإلداري وطرح
رؤية محددة ألهداف اإلدارة العامة تتلخص في تحقيق الكفاءة
والفاعلية ،ولمناهج البحث المعتبرة باعتبارها باألساس مستقاة من
إدارة األعمال والقانون (خاصة القانون اإلداري) ،مع التركيز على
المناهج الكمية باعتبارها األقدر على الوصول إلى مبادئ عامة
قابلة للتعميم ،فإن هذه الرؤية تختزل خلفها تاريخًا من العالقات
التنافسية بين حقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة بوصفهما
حقلين بحثيين لكليهما تاريخه المستقل في التطور المعرفي الذي
ارتبط أحيانًا باآلخر وانفصل عنه في أحيان أخرى.

ً
أوال :حقل اإلدارة العامة والبحث عن
هوية
يمكن القول إن اإلدارة العامة بوصفها مجالً بحث ًيا ذا حدود
صريحة ،وإن كانت مختلفًا عليها ،هي األطول عم ًرا مقارنة بحقل
السياسات العامة ،حيث يوجد ما يشبه االتفاق على إمكانية
الحديث عن البدايات المعاصرة لدراسة اإلدارة العامة في أواخر
القرن التاسع عشر ،خاصة مع صــدور دراســة وودرو ويلسون
) Woodrow Wilson (1924-1856الشهيرة عام  1887التي دعا
فيها إلى الفصل بين السياسة واإلدارة ،وإنشاء حقل علمي مستقل
لدراسة اإلدارة العامة باعتبارها فر ًعا لحقل إدارة األعمال في مجال
عمل أجهزة الدولة((( ،بينما يرجعها آخرون إلى النصف األول من
القرن الثامن عشر في بروسيا(((.
وفي القرن العشرين ،شهد حقل اإلدارة العامة العديد من التقلبات
من حيث وضعيته بين العلوم االجتماعية األخرى وعالقته بها ،إضافة
إلى أزمات وجودية شككت في جدوى أبحاثه ،خاصة فيما يتعلق
بوحدات الدراسة والمناهج المتبعة .فاإلدارة العامة في أوائل القرن
العشرين ،خاصة مع جهود الحركة اإلصالحية في الواليات المتحدة
 4المرجع نفسه ،ص .66
 5أفندي ،ص .13
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األميركية منذ أواخر القرن التاسع عشر ،قد ركزت جل نشاطها
على السعي لتأسيس علم لإلدارة الحكومية يهدف إلى تحقيق
الكفاءة والفاعلية .وقــد كــان حقل اإلدارة العامة في هذه
الفترة يحظى بمكانة مستقرة بوصفه فر ًعا من فروع العلوم
السياسية ،حتى إن هذا الحقل كان أحد الحقول الفرعية للعلوم
السياسية عند تأسيس الجمعية األميركية للعلوم السياسية
) American Political Science Association (APSAعام
 ،1903جنبًا إلى جنب مع حقول العلوم السياسية األخرى التي
حقول
ً
اشتملت عليها الجمعية األميركية للعلوم السياسية بوصفها
فرعية ،وهي النظم السياسية المقارنة والقانون العام والقانون
الدولي والنظرية السياسية(((.
ولك ّن حقل اإلدارة العامة قد تع ّرض لضربات موجعة في منتصف
القرن العشرين ،وتجلت هذه الضربات في التشكيك في الفرضيات
الرئيسة التي تشكلت على أساسها نظرية اإلدارة العامة (الكالسيكية)
حتى ذلك الوقت ،وعلى رأسها إمكانية الفصل بين السياسة واإلدارة،
وقدرة الحقل ،بتركيزه على دراسة المنظمات ووضع مبادئ لإلدارة،
على أن يقدم نتائج علمية قابلة للتعميم.
وقد بدأت االنتقادات تُو ّجه إلى النموذج الكالسيكي أو المدرسة
األرثوذكسية في دراسات اإلدارة العامة ،منذ ثالثينيات القرن العشرين.
فحركة العالقات اإلنسانية ،على سبيل المثال ،انتقدت التركيز على
المنظمة باعتبارها وحدة للدراسة ،ووجهت النظر إلى الفرد باعتباره
الفاعل الرئيس في اإلدارة العامة ،كما انتقدت التركيز المفرط على
المنظمات؛ ما أدى إلى نزعة ميكانيكية وغير واقعية عن اإلدارة
العامة((( .إال أن مثل هذه االنتقادات ،على أهميتها ،قد جاءت من
داخل الحقل ،ولم تخرج عن مبادئه العامة من السعي لتحقيق الكفاءة
والفاعلية ،مع إمكانية فصل التنظيم اإلداري عن العمل السياسي.
لهذا مثّل طرح هيربرت سيمون ( )2001-1916حول القرار باعتباره
وحدة الدراسة األَولى باالهتمام ،وليس المنظمة ،باعتباره الهجوم
األقوى الذي واجهه الحقل .ففي كتابه المهم السلوك اإلداري :دراسة
لعمليات اتخاذ القرار في المنظمات اإلداريــة عام  ،1947طرح
سيمون نظريته عن صنع القرار التي جعلت من القرار الوحد َة األحق
6 Donald F. Kettl, The Transformation of Governance: Public Administration
for Twenty-First Century America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins
University Press, 2002), p. 9.
7 David Rosenbloom & Howard McCurdy, "Introduction: Dwight
Waldo's The Administrative State," in: David Rosenbloom & Howard
McCurdy (eds.), Revisiting Waldo's Administrative State: Constancy and
Change in Public Administration (Washington, DC: Georgetown University
Press, 2006), p. 2.

9
بديل من المنظمة التي حازت اهتمام باحثي اإلدارة
بالدراسة ،وذلك ً
(((
العامة حتى منتصف القرن العشرين  .وفي دراسته الشهيرة في
دورية  Public Administration Reviewعام  ،1946انتقد سيمون
ما سماه "األمثلة الشعبية لإلدارة العامة" على أساس أن الحقل مبني
على مجموعة من المبادئ المتناقضة التي ال تستند إلى بحث جاد(((.
ويع ّد كتاب دوايت والدو ( )2000-1913األشهر الدولة اإلدارية
أحد أهم كتب اإلدارة العامة في القرن العشرين؛ لما أحدثه من نقلة
في الحقل فيما يشبه الثورة في النموذج المعرفي ،Paradigm Shift
وفق تعريف توماس كون ( )1996-1922في كتابه الشهير بنية
الثورات العلمية( ،((1حيث حدد والدو الفرضيات الناظمة ألبحاث
اإلدارة العامة خالل النصف األول من القرن العشرين ،وانتقد
العديد من هذه الفرضيات باعتبارها غير واقعية ،وعلى رأسها
فكرة العلم "المحايد" لإلدارة العامة على أساس أن دراسات حقل
اإلدارة العامة في تلك الحقبة كانت محكومة بقيم الثورة الصناعية،
وارتبطت بتطور المجتمع األميركي من مجتمع زراعي إلى مجتمع
صناعي .كما انتقد والدو مبدأ الفصل بين السياسة واإلدارة الذي
ساد هذه الدراسات باعتباره مبدأً غير واقعي( .((1وقد خرجت
عن هذه األطروحات العديد من المدارس والدراسات المؤثرة
في أبحاث وتطبيقات اإلدارة العامة ،مثل :أدبيات البيروقراطية
التمثيلية  Representative Bureaucracyوبيروقراطية
الشارع  ،Street Level Bureaucracyوالسيطرة السياسية
على البيروقراطية ،Political Control of the Bureaucracy
والسياسات البيروقراطية  ،Bureaucratic Politicsوالعالقة الجدلية
بين الديمقراطية والبيروقراطية(.((1
(((1

 8ينظر:
Herbert A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making
Processes in Administrative Organization (New York: Macmillan, 1947).
9 Herbert A. Simon, "The Proverbs of Administration," Public
Administration Review, vol. 6, no. 1 (1946), pp. 53-67.
 10ينظر:
Dwight Waldo, The Administrative State: A Study of the Political Theory of
American Public Administration (New York: Ronald Press Company, 1948).
 11ينظر:
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago/ London:
The University of Chicago Press, 2012 "1962").
 12ينظر:
David H. Rosenbloom and Howard E. McCurdy (eds.) Revisiting Waldo's
Administrative State: Constancy and Change in Public Administration
(Washington DC: Georgetown University Press, 2006).
 13لنظرة عامة على أهم النظريات السائدة في حقل اإلدارة العامة ،ينظر:
H. George Fredrickson & Kevin B. Smith, The Public Administration Theory
Primer (Boulder, CO: Westview Press, 2015).
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والواقع أن دراسات سيمون ووالدو لم يقتصر تأثيرها فقط على إنهاء
سيطرة النموذج األرثوذكسي في دراسات اإلدارة العامة ،وإنما امتد
تأثيرها إلى طرح تساؤل حول جدوى أبحاث اإلدارة العامة بتركيزها
على المنظمات وضعف قدرة طرحها اإلبستيمولوجي على تقديم
معرفة علمية قابلة للتعميم .وقد أدت دراسات سيمون ،وغيره من
الباحثين ،إلى إعادة توجيه اهتمام حقول العلوم االجتماعية ،من
التركيز على المنظمات إلى التركيز على األفراد بوصفهم وحدات
للدراسة ،وذلك بهدف الوصول إلى نتائج علمية مبنية على أبحاث
تجريبية قابلة للتعميم .ومن هنا ،انسحب البساط من تحت قدمي
حقل اإلدارة العامة بتركيزه على المنظمات إلى التركيز على األفراد
وصنع القرار وعالقات القوة(.((1
وقد أدت هذه التطورات إلى ازدياد الهوة بين حقل اإلدارة العامة
وحقول العلوم االجتماعية األخرى ،مثل العلوم السياسية وعلم
االجتماع واالقتصاد ،التي سعت لبناء نماذج نظرية على أساس عدد
كبير من وحدات الدراسة  Large-N researchمن أجل الوصول إلى
نتائج قابلة للتعميم وتحقيق القدرة على التنبؤ  Predictionعلى
أساس هذه النتائج .وفي المقابل ،لم يتمكن حقل اإلدارة العامة من
متابعة هذه التطورات على أساس أن وحدات دراسته الكالسيكية،
وهي المنظمات ،بطبيعتها قليلة العدد ،ومن ثم ال تسمح قواعد
البيانات المتاحة  Databasesبإجراء تحليالت إحصائية(.((1
ومن هنا ،بدأ حقل اإلدارة العامة يفقد حتى اهتمام الممارسين
بنتائجه البحثية ،خاصة بالنظر إلى القناعة التي سادت منذ كتابات
سيمون بخصوص افتقادها إلى األساس العلمي وسيادة االنطباعات
الشخصية ،حتى إن تأسيس حقل السياسات العامة نفسه في فترة
الستينيات من القرن العشرين ،خالل إدارة الرئيس األميركي جون
كينيدي ،جاء في إطار السعي لتأسيس حقل معرفي يضع الشؤون
العامة على أساس علمي يستند إلى مبادئ االقتصاد الجزئي
بديل من تركيز حقل اإلدارة العامة
والتحليالت اإلحصائية ،وذلك ً
(((1
على المنظمات وإدارة العمليات .
وبناء على ذلك ،يمكن القول إن ظهور حقل السياسات العامة
جاء في إطار رفض النموذج المعرفي لحقل اإلدارة العامة بتأثير
التوجهات األنطولوجية واإلبستيمولوجية التي بدأت تسيطر على
حقول البحث االجتماعي المختلفة منذ منتصف القرن العشرين،
وبتأثير علماء ،من أمثال هيربرت سيمون ،لم يجدوا في موضوعات
14 Kettl, p. 10.
15 Ibid., pp. 10-11.
16 Ibid., p. 12.

البحث في حقل اإلدارة العامة ما يستحق الدراسة .وفي الحصيلة،
إن وجود حقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة في الكليات
والمعاهد نفسها لم يعنِ بالضرورة االتفاق على المناهج والقضايا
البحثية ،حيث ظلت دراسات الحالة والبحث في المنظمات ،ثم في
ِ
محركات البحث في مجال اإلدارة
إعداد موظفي الخدمة المدنية،
العامة ،بينما ركزت السياسات العامة على مناهج االقتصاد الجزئي
والتحليل اإلحصائي وإدارة األعمال.
وفي الحقبة نفسها تقري ًبا ،سعى علماء اإلدارة العامة لتأكيد أهمية
الجانب العملي لألبحاث اإلدارية ،خاصة في الجوانب المتعلقة
بتدريب الموظفين العموميين وإعدادهم للعمل في المؤسسات
الحكومية .وجــاء تأسيس الجمعية األميركية لــإدارة العامة
) American Society of Public Administration (ASPAفي
عام  1939تعبي ًرا عن الهوة الناشئة بين حقلي اإلدارة العامة والعلوم
السياسية ،وس ْعي حقل اإلدارة العامة لتحقيق وضعية مستقلة بين
حقل معرف ًيا يهتم بالوصول إلى
دراسات العلوم االجتماعية ،بوصفه ً
نتائج علمية وخدمة الواقع العملي(.((1
ومع التطورات الفكرية في سبعينيات القرن العشرين ،وصعود
حكومات يمينية في الواليات المتحدة وأوروبــا بقيادة رونالد
حل
ريغان ومارغريت تاتشر ،برز التوجه نحو آليات السوق بوصفه ً
لمشكالت القطاع العام ،وهو الفكر الذي و ّجه العديد من الدراسات
والتطبيقات العملية في مجال اإلصالح اإلداري خالل الثلث األخير
من القرن العشرين( .((1وعلى الرغم من أهمية هذه التوجهات في
إعادة االهتمام بدراسات اإلدارة العامة ،فإن هذه التطورات قد
مجال أكاديميًا.
مثلت تحديًا بالنسبة إلى اإلدارة العامة بوصفها ً
فعلى سبيل المثال ،لم ِ
تأت إحدى أكثر الكتابات تأثي ًرا في اإلصالح
والفكر اإلداري خالل النصف الثاني من القرن العشرين ،وهي كتاب
إعادة اختراع الحكومة( ((1من أكاديميين في مجال اإلدارة العامة،
حيث كان ديفيد أوسبورن صحاف ًيا وتيد غيبلر عمد َة مدينة سابقًا(.((2
ومع ذلك ،فقد أسهمت دراسات اإلدارة العامة في توجيه األفكار
والتطبيقات اإلصالحية التي استندت إلى مثل هذه التوجهات التي
احتلت قمة األجندات السياسية للعديد من الحكومات في الدول
17 Ibid.
18 Owen Hughes, Public Management and Administration: An
Introduction, 2nd ed. (London: McMillan Press Ltd, 2012), pp. 8-51.
19 David E. Osborne & Ted Gaebler, Reinventing Government: How
the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector (Reading, MA:
Addison Wesley, 1992).
20 Kettl, p. 21.
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الغربية ،وعلى مستوى العالم في إطار سياسات اإلصالح االقتصادي
والتكيف الهيكلي.
ومن جانب آخر ،يستمر الجدل بين األكاديميين والممارسين
الحكوميين والمؤسسات الدولية حول اإلصالحات المبنية على
نموذج القطاع الخاص وإدارة األعمال ،وهي اإلصالحات التي
تجمع بين جوانب اإلصالح المؤسسي ورفع الكفاءة باالستناد إلى
االقتصاد الكالسيكي الجديد  ،Neoclassical Economicsوإدارة
األعمال الحكومية  .Managerialismويذهب عدد من علماء
اإلدارة العامة إلى أن هذه اإلصالحات تمثل عودة إلى نموذج
اإلدارة العامة األرثوذكسية ،حتى إن البعض يطلق عليها التايلورية
الجديدة  ،Neo-Taylorismفي إشارة إلى عالم اإلدارة العامة
الشهير فريدريك تايلور ( Frederick Taylor )1915-1856الذي
وضع أسس اإلدارة العلمية في أوائل القرن العشرين(.((2
وختا ًما ،يمكن القول إن البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والطابع القيمي تبقى محددات أساسية للعمل األكاديمي والتطبيقي
في حقل اإلدارة العامة ،وإن السعي للوصول إلى أطر ونماذج
عالمية يظل ره ًنا بفهم العوامل البيئية .وينطبق األمر نفسه على
حقل السياسات العامة ،وعلى الرغم من سعيه الستخدام نماذج
إحصائية للوصول إلى نتائج أقرب إلى التعميم ،فإن الفهم المتعمق
لقضايا السياسات العامة ،بما فيها عوامل نجاح السياسات أو فشلها
وتقييم ما تم إنجازه ،يظل في حاجة إلى دراسات حالة تفسر أسباب
اعتماد سياسات معينة والنتائج التي حققتها ،وهو ما يعيدنا إلى
االرتباط الوثيق بين حقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة.

ثان ًيا :القضايا المنهجية واألنطولوجية
في اإلدارة العامة العربية
باإلشارة إلى العرض السابق والخاص بتطور حقل اإلدارة العامة وتش ّعب
روافده واختالفاته المعيارية وصراعاته القيمية ،وعالقاته المتأرجحة
بحقل العلوم السياسية ما بين القبول الرفض ،وبحقل السياسات
العامة ما بين البدايات المستقلة وااللتقاء في بعض الموضوعات مع
استمرار االختالفات المنهاجية من قبيل االختالف حول وحدة ومناهج
الدراسة ،يظهر للمتابع أن هذه االختالفات لم تح َظ باهتمام بارز في
األبحاث العربية في حقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة ،وإن
وجدت إشارات إليها .فنجد أن العديد من الدراسات العربية التي
21 Frederick C. Thayer, "Productivity: Taylorism Revisited (Round
Three)," Public Administration Review, vol. 32, no. 6 (1972), pp. 833-840.

تناولت تطور حقل اإلدارة العامة اعتمدت على دراسة تطور الحقل
في الخبرة األميركية .ومن أمثلة هذه الدراسات دراسة سلوى شعراوي
جمعة( ،((2التي عرضت تطور الحقل بداي ًة من طرح ويلسون للفصل
بين السياسة واإلدارة ،وما تبع ذلك من نشأة المدرسة الكالسيكية أو
األرثوذكسية في دراسة اإلدارة العامة ،مرو ًرا بالمدارس التي خرجت
منها أو اختلفت عنها ،مثل مدرسة العالقات اإلنسانية ،وصولً إلى
خمسينيات القرن العشرين التي شهدت تحولً في النموذج اإلرشادي
للحقل ،مع تأثير كتابات والدو وسيمون .وينتهي العرض بالتطورات
الحديثة المرتبطة باالهتمام بالجودة والتوسع في استخدام أدوات
القطاع الخاص في العمل الحكومي.
ويغلب على مثل هذه الدراسات النظرة إلى تطور حقل اإلدارة العامة
في الخبرة األميركية باعتباره يمثل موجات (أو نماذج إرشادية) يحل
محل ما سبقها في تطور شبه خطي  ،Linearحيث تو ّجه كل
كل منها َّ
ٌّ
ينصب العرض
موجة االهتمام البحثي في وجهة معينة ،وعلى هذا
ّ
على تحوالت كبرى في الفكر اإلداري استنا ًدا إلى موجات كبرى
مدفوعة بتحوالت اقتصادية واجتماعية وفكرية .فعلى سبيل المثال،
يرى هذ الطرح أن التوسع في دور الدولة ارتبط بزيادة حجم الجهاز
اإلداري واضطالعه بمهمات تنموية واجتماعية شاملة؛ ما أدى إلى
تضخم الجهاز اإلداري للدولة ووضع قيم الكفاءة والفاعلية على قمة
أهداف العمل اإلداري .وفي المقابل ،أدى انتصار نموذج االقتصاد
الحر إلى تقليص دور الدولة ومن ثم جهازها اإلداري ،والتحول إلى
الدولة التي "توجه وال تج ّدف" وفق تعبير أوسبورن وغيبلر(.((2
ولكننا ،وبالنظر إلى سيادة الجانب المعياري والمنافسة القيمية بين
التيارات الموجهة لدراسات اإلدارة العامة كما سبق البيان ،نرى أن
الحديث عن تيارات يحل أحدها محل اآلخر أمر في غاية الصعوبة.
مثل أنه في أوج سيادة أفكار إعادة االختراع و"ترك المديرين
فنجد ً
يديرون"  Let the managers manageوفق تعبير عالم اإلدارة
العامة الشهير دونالد كيتل( ،((2نجد ديفيد روزنبلوم ،رئيس تحرير
دورية  ،Public Administration Reviewأوائل تسعينيات القرن
العشرين ،وهي إحدى أهم دوريات اإلدارة العامة ،يكتب دراسته
الشهيرة " ،"Don't Forget the Politicsالتي و ّجه فيها النظر إلى
التبعات السياسية والقضايا الدستورية والقيمية التي ينبغي االلتفات
22

جمعة.

23 Osborne & Gaebler.
24 Donald F. Kettl, "The Global Revolution in Public Management:
Driving Themes, Missing Links," Journal of Policy Analysis and Management,
vol. 16, no. 3 (1997), pp. 446-462.
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إليها عند الحديث عن أي إصالح إداري( .((2ونجد لهذه األصوات
أصداء في عدة دراسات نظرية وتطبيقية تناولت الجدل الحادث
بين االقترابات المنهاجية والتطبيقية لــإدارة العامة في الدول
المتقدمة والنامية على حد سواء(.((2
ومع غياب مسا ٍع حقيقية لالشتباك مع األفكار الموجهة ألبحاث
اإلدارة العامة على المستوى الدولي ،نلحظ كذلك غيابًا للحديث
عن تطور حقل اإلدارة العامة في الوطن العربي ،وما إذا كانت
ثمة نظريات للحقل نابعة من الواقع العربي أو اإلسالمي ،حتى
إننا نجد ندرة في الدراسات العربية التي تستعرض التوجهات
الرئيسة والمنهجيات الغالبة في أبحاث اإلدارة العامة العربية .وعلى
سبيل المثال ،تزخر دوريات اإلدارة العامة الغربية ،مثل Public
 ،Administration Reviewبدراسات تناقش تطور حالة الحقل
 State of the artمن حيث الجوانب المنهاجية ومناط التركيز وأهم
النتائج( .((2وعلى الجانب اآلخر ،فإن هذا النوع من الدراسات في
25 David H. Rosenbloom, "Public Administrative Theory and the
Separation of Powers," Public Administration Review, vol. 43, no. 3 (1983),
pp. 219-227; David H. Rosenbloom, "Reflections on 'Public Administrative
Theory and the Separation of Powers'," The American Review of Public
Administration, vol. 43, no. 4 (2013), pp. 381-396.
 26ينظر على سبيل المثال:
Derick W. Brinkerhoff & JenniferBrinkerhoff, "Public Sector Management
"Reform in Developing Countries: Perspectives Beyond NPM Orthodoxy,
Public Administration and Development, vol. 35, no. 4 (2015), pp. 222237; Graham Harrison, "Economic Faith, Social Project and a Misreading
of African Society: The Travails of Neoliberalism in Africa," Third World
Quarterly, vol. 26, no. 8 (2005), pp. 1303-1320; Abu Elias Sarker, "New Public
Management in Developing Countries: An Analysis of Success and Failure
with Particular Reference to Singapore and Bangladesh," International
Journal of Public Sector Management, vol. 19, no. 2 (2006), pp. 180-203.
 27ينظر على سبيل المثال:
Krister Andersson, "Commentary - Responding to 'A New Look at
Comparative Public Administration: Trends in Research and an Agenda for
;the Future'," Public Administration Review, vol. 71, no. 6 (2011), pp. 839-840
Richard D. Bingham & WilliamBowen, "'Mainstream' Public Administration
"over Time: A Topical Content Analysis of Public Administration Review,
Public Administration Review, vol. 54, no. 2 (1994), pp. 204-208; Tony
Carrizales & Tia Sherèe Gaynor, "Diversity in Public Administration Research:
A Review of Journal Publications," Public Administration Quarterly, vol. 37,
no. 3 (2013), pp. 306-330; Jody Fitzpatrick et al., "A New Look at Comparative
"Public Administration: Trends in Research and an Agenda for the Future,
Public Administration Review, vol. 71, no. 6 (2011), pp. 821-830; David J.
Houston & Sybil Delevan, "Public Administration Research: An Assessment
of Journal Publications," Public Administration Review, vol. 50, no. 6 (1990),
p. 674; Hugh T. Miller & Cheedy Jaja, "Some Evidence of a Pluralistic
Discipline: A Narrative Analysis of Public Administration Symposia," Public
Administration Review, vol. 65, no. 6 (2005), pp. 728-738; Robert A. Stallings
"& James Ferris, "Public Administration Research: Work in PAR, 1940-1984,
Public Administration Review, vol. 48, no. 1 (1988), pp. 580-587.
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الوطن العربي نادر ،وإن وجدت بعض الدراسات العلمية ورسائل
الدكتوراه التي تناولت هذا الموضوع(.((2

ً
ثالثا :في البحث عن هوية لحقل
اإلدارة العامة في الوطن العربي
من أمثلة الدراسات التي سعت إللقاء الضوء على قيم البحث
في اإلدارة العامة العربية ،وموضوعاته ومنهجياته دراسة محمد
عبد الفتاح ياغي التي قدمت وصفًا لعدد من الدوريات العربية
في العلوم اإلدارية ،بما في ذلك جهة النشر ومحتوى الدراسات
والحقل األكاديمي للمؤلف .وقد اعتمدت هذه الدراسة على إرسال
استمارات استبيان إلى هيئات تحرير عدد من الدوريات في 18
دولة عربية( ،((2وهي أداة تشوبها مشكالت رئيسة فيما يتعلق
بموثوقية القياس  .Measurement Reliabilityوقد خلصت
الدراسة إلى أن موضوعات اإلدارة العامة قد جاءت تالية لموضوعات
االقتصاد من حيث العدد ،وتلتها مباشرة موضوعات في حقلي إدارة
األعمال والقانون.
كما ناقش عادل محمد ريان استخدام المنهجين الكمي والكيفي
في الدراسات العربية في العلوم اإلدارية في عينة من  416دراسة
مكتوبة باللغة العربية ،وخلص إلى أن أغلب الدراسات تستخدم
مناهج كمية ،والغالبية العددية لدراسات إدارة األعمال.
وعلى الرغم مما تكتسيه هذه المحاوالت من أهمية ،فإنها تعاني
عد ًدا من العيوب المنهجية ،وال سيما الغموض وااللتباس ،خاصة
في تحديد األساليب المتبعة في تصنيف األدبيات ،أو االعتماد
على معايير غير ممنهجة  ،Unsystematicمثل استطالعات الرأي.
واألهم هو غياب طرح ألنطولوجيا العلم ،بما في ذلك الوحدات التي
تستحق الدراسة ،إضافة إلى غياب طرح متكامل أو رؤية لما ينبغي
أن تكون عليه القيم الموجهة للعمل اإلداري في المنطقة العربية
والعالقات بين الجهاز اإلداري وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية
والقضائية.
وعلى الرغم من هذه المالحظة ،فقد اهتم عدد من الدراسات
العربية والباحثين العرب بتقديم دراسات حالة حول توجهات
 28ينظر على سبيل المثال :محمد عوض علي العربي" ،توجهات الباحثين العرب في
الدراسات المنشورة بدوريات اإلدارة العامة العربية في الفترة  :2011-2000تحليل كيفي
وكمي للمجال والمنهاج" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر.2014 ،
 29محمد عبد الفتاح ياغي ،واقع الدوريات العربية المتخصصة في العلوم اإلدارية
(الرياض :جامعة الملك سعود.)1984 ،

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
تقديم :أبحاث اإلدارة العامة وعالقتها بالسياسات العامة في الوطن العربي ،رؤية نقدية

أبحاث وتدريس اإلدارة العامة في المنطقة ،سواء من منظور وصفي
أو من منطلق تقديم رؤية لالحتياجات البيئية والعملية التي ينبغي
للمؤسسات البحثية واألكاديمية أن تستجيب لها .حيث ذهب اتجاه
بين الباحثين إلى تقييم أحد برامج الدراسات العليا ،مثل دراسة
زريق والفاضل ونويهد التي قدمت تقيي ًما لبرنامج الدراسات العليا
في العلوم البيئية الذي تقدمه الجامعة األميركية في بيروت(.((3
وركزت دراسات أخرى على تقييم برامج الدراسات العليا في اإلدارة
العامة و /أو السياسات العامة في دولة ما بوجه عام ،مثل دراسة
بريمر والبرادعي التي قاما فيها بتقييم ومقارنة ألربعة برامج لإلدارة
العامة والسياسات العامة في أربع كليات مصرية( ،((3ودراسة أحمد
رشيد التي استعرض فيها تدريس اإلدارة العامة في الجامعات
المصرية( ،((3ودراسة عزيزة زمراني التي قامت فيها بعرض وتقييم
للمؤسسات األكاديمية التي تقدم برامج دراسية في اإلدارة العامة
في المغرب(.((3
وعلى الجانب اآلخر ،سعت بعض الدراسات إلى تقديم رؤية أكثر
شمول لتدريس اإلدارة العامة والعلوم اإلدارية بوجه عام في الوطن
ً
العربي .وعلى سبيل المثال ،قام عباس علي وروبرت كامب بدراسة
برامج الدراسات العليا في العلوم اإلدارية في ثماني كليات عربية،
وخلصا إلى أن برامج العلوم اإلدارية في هذه الكليات تعتمد على
مواد علمية ونظريات منقولة أو مترجمة بوجه أو آخر من الخبرة
األميركية ،من دون مراعاة لالختالفات البيئية ،أو وجود مسا ٍع حقيقية
لتقديم رؤية لتطوير األبحاث ورفع جودتها في اإلطار العربي(.((3
وفي أعقاب االنتفاضات العربية بداية من عام  ،2010اتجه عدد
من الباحثين إلى دراسة الكيفية التي أثرت أو يمكن أن تؤثر بها
هذه األحداث في توجهات التدريس واألبحاث في مجال اإلدارة
العامة ،كما في دراسة شاكر زهرة التي تناولت الفرص التي تتيحها
30 Rami Zurayk, Mutasem El-Fadel & Iman Nuwayhid, "The Interfaculty
Graduate Environmental Sciences Program of the American University
of Beirut: An ESD Initiative in the Arab World," International Review of
Education, vol. 56, no. 2-3 (2010), pp. 299-314.
31 Jennifer Bremer & Laila El Baradei, "Developing Public Administration
and Public Policy Master's Programs in Egypt," Journal of Public Affairs
Education, vol. 14, no. 3 (2008), pp. 439-462.
 32أحمد رشيد" ،اإلدارة العامة في الجامعات المصرية" ،مجلة النهضة ،كلية االقتصاد
والعلوم السياسية – جامعة القاهرة ،العدد  ،)2000( 2ص .73-63
"33 Aziza Zemrani, "Teaching Public Administration: The Case of Morocco,
Journal of Public Affairs Education, vol. 20, no. 4 (2014), pp. 515-528.
34 Abbas J. Ali & Robert Camp, "Teaching Management in the Arab
World: Confronting Illusions," The International Journal of Educational
Management, vol. 9, no. 2 (1995), p. 10.
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التحوالت التي تشهدها المنطقة أمام الباحثين في مجاالت العلوم
اإلداريــة ،لتتناول بالبحث والتدريس موضوعات من قبيل ريادة
األعمال وجذب الخبرات ورؤوس األموال والتكنولوجيا الحديثة
والنظم اإلدارية المتطورة من جميع أنحاء العالم(.((3
بينما التفتت دراسات أخرى إلى التحديات التي يجب أن تواجهها
أبحاث اإلدارة العامة وبرامج تدريسها ،نتيجة ارتفاع سقف طلبات
المواطنين في العديد من الدول العربية ،فيما يتعلق بأداء الجهاز
اإلداري للدولة ،في أعقاب االنتفاضات العربية .فعلى سبيل المثال،
قدمت دينا وفا طر ًحا لكيفية تأثر البرامج المهنية في اإلدارة العامة
باألحداث التي تلت تنحي الرئيس المصري الراحل محمد حسني
مبارك ،بما في ذلك الحاجة إلى جرعة أكبر من التدريب على إدارة
األزمات .كذلك ناقشت دينا وفا احتياجات التدريب ورفع كفاءة
الجهاز اإلداري للدولة في أعقاب تنحي مبارك ،مع التركيز على
الدور الذي يمكن أن تؤديه كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة
) School of Global Affairs and Public Policy (GAPPفي
الجامعة األميركية بالقاهرة(.((3
وال شك في أن هذه الدراسات تسهم في وضع لبنات حوار مثمر
ومناقشات لطبيعة الحقل ومنطلقاته األنطولوجية ومناهجه وقيمه
وتوجهاته وأهم إسهاماته .والحاجة ما تزال قائمة إلى إحداث
تراكم معرفي مبني على نتائج دراسات تجريبية قائمة على مناهج
بحثية جادة ،ودعم التواصل بين الباحثين العرب؛ نظ ًرا إلى وجود
محيط مشترك من القيم واألطر االجتماعية والتاريخية والسياسية
واالقتصادية التي تسمح بإجراء دراسات مقارنة ،والبناء على التجارب
الناجحة ،وتصميم دراسات تسهم في حل المشكالت والتحديات
المشتركة .وإضافة إلى هذا ،فإن الحاجة ما تزال قائمة إلى تأسيس
فكر إداري نابع من الواقع العربي ،يهدف إلى االشتباك مع قضاياه،
واإلسهام في تحوالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
إن حقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة في الدول العربية في
حاجة إلى أجندة بحثية ،توجه التطور النظري واإلسهام العملي؛
وهو ما يتفق مع فكرة أن دراسة الشأن العام تتطلب فه ًما معمقًا
لطبيعة المجتمعات التي تقوم بدراستها .وكما سبقت اإلشارة ،يرى
35 Shaker Zahra, "Doing Research in the (New) Middle East: Sailing
with the Wind," Academy of Management Perspectives, vol. 25, no. 4 (2011),
pp. 6-21.
36 Dina Wafa, "Egypt in Transition: Responding to Social and Political
Changes in Executive Education," Teaching Public Administration, vol. 31, no.
2 (2013), pp. 174-185; Dina Wafa, “Capacity-building for the Transformation
”of Public Service: A Case of Managerial-level Public Servants in Egypt,
Teaching Public Administration, vol. 33, no. 2 (2015), pp. 115-129.
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عدد من الباحثين عدم وجود نظرية معتبرة لإلدارة العامة في
المنطقة العربية .وعلى هذا ،ما يزال تدريس برامج اإلدارة العامة
في الدول العربية معتم ًدا على مصادر غربية(((3؛ وهو ما شاهدناه
في الدراسات التي استعرضناها سابقًا ،والتي توثق التطور في حقل
اإلدارة العامة من خالل تتبع تطور األفكار الرئيسة للحقل في الخبرة
قليل إلى الجدل الفكري
األميركية في شكل موجات ال تلتفت إال ً
القائم بين التوجهات والقيم المتعارضة.
وربما يرجع ضعف البناء النظري لحقل اإلدارة العامة في المنطقة
العربية إلى سيادة األفكار المستقاة من إدارة األعمال ،التي ترجح
الجانب التطبيقي على الجوانب النظرية والعالقات المتداخلة
بين عمل الجهاز اإلداري والمكونات األخرى للمجتمعات بما فيه
الدساتير واألجهزة القضائية والمؤسسات السياسية .وعلى الرغم من
تأثر حقل اإلدارة العامة في المنطقة بالقانون( ،((3خاصة القانون
اإلداري ،وال سيما في المغرب العربي ،فإن الطابع السلطوي للحكم
في أغلب الدول العربية ربما أث ّر في توجيه الفكر اإلداري نحو
الجوانب اإلجرائية لتطبيق القانون لضبط العمل اإلداري عوضً ا من
الحديث عن العالقات المتشابكة والمتداخلة بين سلطات الدولة
الثالث ،والتأثيرات المتبادلة في المجتمع من خالل تفسير وإعمال
معايير الجدارة والتمثيل السياسي والقيم البيروقراطية وصنع
السياسات البيروقراطية  ...إلخ.
ويسعى هذا العدد الخاص إللقاء الضوء على حقل اإلدارة العامة
والسياسات العامة في الوطن العربي ،وطرح رؤى مقارنة لوضع
بحوث اإلدارة العامة والسياسات العامة في الدول العربية؛ وذلك
بهدف طرح أسئلة ،ودعوة الباحثين والمهتمين باإلدارة العامة في
المنطقة العربية إلى النظر في قضايا ومناهج البحث في أمور
الشأن العام ،والدعوة إلى تطوير أجندة بحثية وتدريسية تشتبك مع
نقاط الخالف الفكري والمنهجي الذي يسم الحقل في الغرب ،بما
يحقق اإلسهام النظري والعملي لحقلي اإلدارة العامة والسياسات
العامة في تطور المجتمعات العربية.
وتنقسم الدراسات في هذا العدد إلى قسمين رئيسين .القسم األول
يقدم تعريفات لحقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة ،وقضاياهما
النظرية وأدوارهما العملية في الشأن العام ،ويطرح رؤية لمقارنة
أبحاث اإلدارة العامة والسياسات العامة في المنطقة العربية
بالوضع في الدول الغربية ،خاصة الواليات المتحدة ،وهي الدولة
ذات التأثير األهم في أبحاث وتدريس اإلدارة العامة والسياسات
38

رشيد ،ص .63

37 Ali & Camp, pp. 10-17.

العامة ،خاصة في المشرق العربي .في حين يقدم القسم الثاني
أربع دراسات لباحثين عرب ،تسعى كل منها لتطبيق أطروحات
معاصرة في الفكر اإلداري لإلسهام في أمور حالّة بالواقع العربي.
وفي ما يلي أستعرض أهم معالم الدراسات التي يشملها العدد.

القسم األول :قضايا نظرية في اإلدارة
العامة والسياسات العامة وحال البحث
اإلداري والسياساتي في الوطن العربي
تطرح الدراسات الثالث األولى نظرة مقارنة ألبحاث ودراسات اإلدارة
العامة والسياسات العامة ،وكيفية تحويل اإلسهامات البحثية إلى
مدخالت مؤثرة في عملية صنع القرار .ويهدف هذا الطرح المقارن
إلى دعوة الباحثين والمهتمين من األكاديميين والممارسين في
الدول العربية إلى سبر أغوار مجاالت بحثية جديدة وأسئلة بحثية
تشغل الدارسين والمهتمين بالشأن العام في الدول الغربية ،وبيان
أهمية هذه األسئلة والمجاالت البحثية لتطوير البناء النظري واإلسهام
العملي لحقلي اإلدارة العامة والسياسات العامة في الدول العربية،
خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تشهد فيها المنطقة تبعات
التحوالت السياسية واالجتماعية التي تلت ثورات الربيع العربي.
يقدم ب .غاي بيترز ،في دراسته عن األسس األكاديمية والعملية
لدراسات السياسات العامة ،عرضً ا ألشكال متعددة لدراسات
وعمل فنيًا يسهم
ً
حقل أكاديميًا
السياسات العامة ،وذلك باعتبارها ً
مباشرة في الحياة العملية ،سواء عن طريق التأثير في السياسات
الحكومية أو إتاحة المعلومات للمواطنين من أجل مشاركة أكثر
فاعلية .وقام بدوره بتعريف محور اهتمام حقل السياسات العامة
باعتباره مجموع األنشطة التي تقوم بها الحكومة على نحو مباشر
أو عن طريق وكالء.
واتساقًا مع هدف تقديم دراسات اإلدارة العامة والسياسات العامة
في المنطقة من منظور مقارن ،يؤكد بيترز ،من جانب ،أن لحقل
السياسات العامة طبيع ًة عالمية تحدد األهداف من أبحاثه في
اتجاهات معينة ،تتركز غال ًبا في المساهمة في وضع عملية صنع
القرار على أساس من البيانات والمناهج المعتبرة ،وبيان أسباب
اختيار سياسات معينة ودراسة عملية صنع القرار .ومن جانب آخر،
يو ّجه النظر إلى أن دراسات السياسات ذات طابع محلي يتأثر
بطبيعة المجتمع ونظامه السياسي وأطره القانونية .وتقدم الدراسة
ثماني خصائص عامة وأساسية لدراسات السياسات العامة ،مع
إشارات إلى تجارب ودراسات من الواقع العربي والخبرة األميركية.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
تقديم :أبحاث اإلدارة العامة وعالقتها بالسياسات العامة في الوطن العربي ،رؤية نقدية

يناقش ديفيد روزنبلوم ومحمد عالء عبد المنعم التطور الفكري
لحقل اإلدارة العامة في الخبرة األميركية ،مع التركيز على ما استقر
في الفكر اإلداري في الواليات المتحدة من أن فهم الكيفية التي
تعمل بها اإلدارة العامة يحتاج إلى فهم الفصل الدستوري بين
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وما يعنيه هذا الفصل
انعكاسا
من حتمية النزاع القيمي داخل الجهاز اإلداري بوصفه
ً
لالختالفات القيمية بين األفكار والتوجهات المو ّجهة لعمل السلطات
الثالث .وهو األمر الذي انعكس على حدود اإلدارة العامة ،بوصفها
حقل معرفيًا؛ ما جعلها حدو ًدا مائعة تستقي األفكار والقيم من
ً
حقول معرفية مختلفة.
وعلى الرغم من ميوعة حدود حقل اإلدارة العامة ،فإنها ،في الواقع،
هيأت للحقل القدرة على اإلسهام النظري والعملي باختالف الظروف
والثقافات السياسية والدستورية في الدول المختلفة .وبمراجعة
التوجهات العامة للحقل في الدول العربية ،يذهب روزنبلوم وعبد
المنعم إلى سيادة مناهج إدارة األعمال والقانون ،وقيم الفاعلية
والكفاءة باعتبارها القيم العليا للعمل اإلداري ،مقارنة بقيم أخرى
مثل التمثيل االجتماعي والعدالة اإلجرائية ،التي لم تح َظ باهتمام
ٍ
كاف في األبحاث العربية .وتدعو هذه الدراسة إلى ضرورة توسيع
المنطلقات األنطولوجية للحقل ،وأن يستفيد الباحثون العرب من
الضبابية والجدل المستمر السائد في هذا المجال في الخبرة
األميركية ،حتى يكون في اإلمكان استكشاف مجاالت بحثية تسمح
للحقل بالمساهمة في التحوالت السياسية والقانونية والتنظيمية
الجارية في المنطقة العربية.
وفي دراسته عن دور أبحاث العلوم االجتماعية في الدول العربية
في التأثير في عملية صنع السياسات ،يقدم إبراهيم المرشيد طر ًحا
لفهم االرتباط بين الباحثين وصناع السياسات العامة في الوطن
العربي .وتتفق هذه الدراسة مع الدراستين السابقتين في تأكيد
أثر البيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،بما في ذلك اإلنفاق
على البحث العلمي ،في مدى قابلية األبحاث للتأثير في الواقع
العملي ،كما تؤكد ضرورة رفع الحد األدنى لمعايير الكفاءة البحثية
ومتانة المناهج المتبعة ،وربط الموضوعات البحثية باحتياجات
المجتمعات العربية ،لدعم قدرة الباحثين على تقديم نتائج بحثية
بدل من االعتماد على دراسات فضفاضة أو نماذج
جديرة باالتباعً ،
مستوردة ال تتالءم في كثير من األحوال مع المجتمعات العربية
التي تطلب االستعانة بها.
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القسم الثاني :قضايا تطبيقية في
مجالي اإلدارة العامة والسياسات العامة
في الوطن العربي
إضافة إلى الدراسات الثالث األولى ،التي تهدف إلى إلقاء الضوء على
الحدود المعرفية والعملية لألبحاث والمناهج العربية في مجالي
اإلدارة العامة والسياسات العامة ،يفتح القسم الثاني من هذا العدد
الباب لباحثين عرب لمشاركة نتائج دراساتهم ،بما يعكس توجيه
استخدام األطر النظرية في خدمة واقع الدول العربية واهتماماتها
في سياقاتها المعاصرة .فيقدم حامد علي ومرمر فريد عبده دراسة
عن أثر تكوين رأس المال ومع ّدل العائد على رأس المال في التفاوت
االقتصادي في بلدان المنطقة العربية .وقد أظهرت النتائج التجريبية
أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال ،مثل إجمالي
االدخار المحلّي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت ،ترتبط إيجاب ًيا
بالتفاوت االقتصادي ،أي تزيد من فجوة التفاوت .وعلى العكس من
ذلك ،ترتبط العوامل المستخدمة في قياس معدل العائد على رأس
المال ،مثل الفائدة الحقيقية ومع ّدل الفائدة على الودائع ،سلبيًا
بالتفاوت االقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع ،يقل
التفاوت االقتصادي.
وبالنظر إلى محورية الدراسات القانونية في فهم العديد من قضايا
اإلدارة العامة والسياسات العامة ،يقدم محمد عرفة دراسة قانونية
لفهم ظاهرة الفساد المالي واإلداري من منظور دولي ،مع التركيز
على الواقع العربي ،خاصة في مصر وتونس ،في إطار التغييرات
السياسية والقانونية التي تلت االنتفاضات الشعبية التي شهدتها
تحليل لظاهرة الفساد
ً
المنطقة منذ عام  .2010وتقدم الدراسة
من خالل مناقشة جانبين رئيسين ،هما الجانب األخالقي والجانب
المالي ،حيث يعبّر األول عن مدى التزام أخالقيات الوظيفة العامة،
ويعتبر الثاني المحرك والدافع األساسي للفساد اإلداري .وفي حين
يركز الجزء األول من الدراسة ،المنشور في هذا العدد ،على الجوانب
النظرية ،يركز الجزء الثاني ،الذي ينشر في العدد المقبل من هذه
الدورية ،على تجربة مصر وتونس في التعامل مع الفساد اإلداري
في إطار السعي لتسليط الضوء على خصائص الفساد وأبعاده في
وصول إلى اقتراح عدد
ً
هاتين الدولتين واآلثار السلبية الناتجة منه،
من الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة
في المجتمعات البشرية.
وفي سياق التطورات اإلقليمية والحاجة إلى خدمة عامة قادرة
على التعامل مع التنوعات الثقافية الموجودة في دول المنطقة
العربية واستيعابها ،وهو ما ينبغي أن ينعكس على المقررات
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الدراسية المقدمة لدارسي العلوم اإلدارية ،قدمت عزيزة زمراني
وديبورا ل .ترنت وسوسن أبو طبنجة عرضً ا ألهمية إعداد وتدريب
الطالب وأعضاء هيئات التدريس العرب ألماكن عمل تتسم بالتنوع
الثقافي؛ وذلك باعتبار هذا النوع من اإلعداد على درجة كبيرة من
األهمية لتنمية القدرات القيادية لموظفي اإلدارة الحكومية .وتقدم
هذه الدراسة نموذ ًجا لتحليل أبعاد التنوع الثقافي واالجتماعي في
المنطقة العربية وتضمينه في المناهج التدريسية والتدريبية في
دول المنطقة .كما تدعو إلى وضع دراسات التنوع ضمن جدول
أعمال األبحاث المستقبلية في المؤسسات البحثية واألكاديمية
العربية .وتؤكد الباحثات أهمية فتح قنوات للتعاون بين المؤسسات
البحثية العربية وغيرها في دول العالم المختلفة من أجل تطوير
وتقييم البرامج التدريسية والتدريبية الهادفة إلى تضمين المعرفة
الثقافية لدى المشتغلين بالعمل العام في الدول العربية.
وتطرح الدراسة قبل الختامية تقيي ًما لعمليات صنع القرار في مجال
ضمان جودة التعليم العالي بتونس ،وهي دراسة يقدمها عدد من
الباحثين من المغرب العربي ،وهي نتاج مجهود بحثي يأتي في
إطار مشروع يضم باحثين من ثماني دول عربية بهدف طرح تقييم
نقدي لعمليات صنع السياسات العامة وممارستها في الدول العربية،
والمساهمة في اقتراح أجندة بحثية ألبحاث السياسات العامة
واإلدارة العامة بالوطن العربي .وتتناول هذه الدراسة هيئة ضمان
الجودة واالعتماد ،وتركز على دور الفاعلين المحليين والدوليين في
صنع السياسات العامة وتنفيذها ،وتطرح عد ًدا من مواطن الضعف
التي أثرت في سياسات ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي،
وهذه الخصائص أو السمات التي أثرت سلب ًيا في مجال التعليم
العالي ،أثرت كذلك في االتجاه نفسه في مجاالت أخرى من مجاالت
السياسات العامة التونسية.
أما أحمد بدران في دراسته الختامية فيقدم إطا ًرا نظريًا ينبني
على دراسات السياسات التنظيمية  ،Regulatory Policiesالتي
تحظى باهتمام خاص في األدبيات الغربية ،لما لهذه السياسات
من تأثير في استدامة سياسات التحرر االقتصادي وضبط العالقات
بين الحكومة والفاعلين غير الرسميين .وتستخدم الدراسة أطروحة
الدولة المنظمة لدراسة الكيفية التي أثرت بها سياسات التحرر
االقتصادي في قطر واإلمارات العربية المتحدة ومصر في السياسات
المنظمة لقطاع االتصاالت في هذه الدول ،وفي أدوار الفاعلين
الرئيسين في هذه القطاعات.
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 األسس األكاديمية واألهمية العملية:دراسات السياسات العامة
Public Policy Studies: Academic Roots and Practical Significance

ّ
تركز الدراسة على دراسات السياسات العامة بوصفها ركيزة أساسية في تعليم السياسات
مهما في تحديد دور الدولة والحكومة
 وتؤدي دورًا،العامة في الجامعات األكاديمية من جهة
ً
 وتطــرح ثمانية مشــتركات بشــأن دراســة.فــي مجــال صنــع هــذه السياســات مــن جهــة أخــرى
 وترى أنه على الرغم من تأثر صنع السياســات العامة بالســمات الثقافية،السياســات العامة
 بوصفها مساهمة نظرية، يمكن تقديم هذه المشــتركات،واالجتماعية للنظام السياســي
 وتوصــي بضــرورة التركيــز على إعــداد نمــاذج تحليل.جديــدة فــي تعليــم السياســات العامــة
 ومن جهة أخرى، على أن تســتند من جهة إلــى تحليل ظروف المنطقــة،للسياســات العامــة
منوعة من المســاهمات النظرية في
ّ تنــوع التأثيرات وغناها الذي توفره مجموعة
ّ إلــى فهم
.مجاالت تحليل السياسات ودراسات السياسات
 المنهج في السياســات، دراســات السياســات العامة، السياســات العامة:كلمات مفتاحية
.العامة
The study focuses on public policy studies as an essential pillar of public policy
education in academic universities on the one hand, and as an important player in
determining the role of the state and government in the field of policymaking on
the other. It suggests eight commonalities in the study of public policies, arguing
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مقدمة
ثمة أشكال مختلفة ومتعددة لدراسات السياسات العامة ،ومن
المعروف أنها اختصاص أكاديمي يُد َّرس في أقسام السياسات العامة
وكلياتها في جامعات كثيرة حول العالم .وتؤدي السياسات العامة
دو ًرا مه ًما في الحياة العملية ،نظ ًرا إلى حاجة الحكومات إلى
فهم السياسات التي تنفّذها وإعداد سياسات جديدة وأفضل ،أو
هكذا تأمل .وأخي ًرا ،هناك دراسات في السياسات العامة تستهدف
المواطن الذي يتلقّى تلك السياسات ،ولو أنها غير معروفة كثي ًرا،
لكن يجب ألّ يبقى المواطنون متلقين سلبيين للسياسات العامة ،بل
يجب أن يتمتعوا بالقدرة على تقويم السلع والخدمات التي تنتجها
الحكومات والمطالَبة بتحسينها(((.
إذا سلّمنا بأهمية السياسات العامة ودراسة السياسات ،فإن السؤال
األهم هنا ،هو :ما الذي نعنيه تحدي ًدا بمصطلح السياسات العامة؟
ثمة فهم عام واسع االنتشار لهذا المصطلح ،لكن هل هناك تعريف
دقيق له؟ ورد أحد التعريفات النموذجية أن السياسات العامة هي
"مجموع النشاطات الحكومية المباشرة أو التي يقوم بها وكالء
وتمس حياة المواطنين"((( .يمنح هذا التعريف دو ًرا للدولة في
ّ
السياسات والحكم أكثر مما يرغب فيه بعض الباحثين ،لكنه يلحظ
مشاركة الوكالء وتواتر مشاركتهم في تقديم الخدمات ،إال أن النقطة
الجوهرية هي أن ما يحدث للمواطنين نتيجة تدخّالت القطاع العام
(ووكالئه) في االقتصاد والمجتمع هو ما يكتسب األهمية الحقيقية.
ساهم استحداث مسارات بحثية متعددة في مجال السياسات
العامة (دراسات السياسات وعلوم السياسات وتحليل السياسات)
في صدور سالسل من ّوعة من الدراسات في مجموعة مجاالت
محيطة بحقل السياسات العامة .يركز بعض منها ،كتحليل السياسات
مثل ،على ديناميات السياسات الفردية ،ويحاول تمكين ص ّناع
ً
السياسات من اختيار األفضل بين مجموعة بدائل متاحة .ويهتم
مثل ،بنجاح السياسات وفشلها،
بعض آخر ،كدراسات السياسات ً
وبأسباب اختيار سياسات مع ّينة عندما تواجه الحكومات وحلفاؤها
مشكل ًة مع ّينة .وتميل أبحاث السياسات إلى دمج االثنين م ًعا ،غير
أنها تركز أيضً ا على اتخاذ القرارات عند المفاضلة بين خيارات عدة
مطروحة((( .والحدود الفاصلة بين هذه المسارات المختلفة لبحوث
 1قال الراحل دونكان ماكراي  Duncan MacRaeإن الهدف النهائي لتعلم السياسات
هو جعل المواطنين أكثر معرفة وفاعلية.
2 B. G. Peters, American Public Policy: Promise and Performance, 11th ed.
(Thousand Oaks, CA: Sage, 2018), p. 9.
 3يعكس هذا ،إلى ٍ
حد ما ،دور هارولد السويل  Harold Lasswellفي أبحاث السياسات
ودفاعه عنها.
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السياسات ليست صارمة ،بل موضع خالف بين الباحثين ،لكن
الوصول إلى سياسات جيدة يستلزم تميي ًزا واض ًحا بين مختلف هذه
التخصصات وتفريعاتها.
في سياق هذه المساهمة عن السياسات العامة في الدول العربية،
من المهم التنويه بأن دراسات السياسات العامة ذات طابع عالمي،
وفي الوقت نفسه محكومة بالحدود الثقافية؛ فمن جهة ،يعد الكثير
من نماذج السياسات ،تقويم السياسات أو صوغها ،ذا طابع عالمي:
قد تتغير الجهات الفاعلة المعنية ،لكن أبعاد التحليل األساسية ال
تتغير .ومن جهة أخرى ،فإن طريقة تقويم السياسات والتفسيرات
التي تطبّق على السياسات ونتائجها ،مستمدة من صميم المجتمع
والثقافة .وبناء عليه ،فإن على محلّل السياسات العامة توخّي
الحذر الشديد عند محاولة تقديم المشورة بشأن طبيعة السياسات
"الجيدة" ،أو عند محاولة فهم أسباب اختيار سياسات مع ّينة .فعدم
فهم المجتمع ،يقود بسهولة إلى قرارات خاطئة ،حتى في حاالت
تبدو فيها السياسات منطقية في ظروف أخرى(((.

اقتراحات بشأن السياسات العامة
تتلخص مساهمتنا في هذه الدراسة في ثماني نقاط بشأن دراسة
السياسات العامة .ومع أنني سأستخدم مصطلح دراسات السياسات
خالل مناقشة النقاط الثماني ،فإن مجاالت السياسات المذكورة آنفًا
كل
كلها ستتم دراستها .وفي حين أناقش هذه المقترحات الثمانية ًّ
على حدة ،سرعان ما يتّضح أنها متشابكة؛ إذ إن محاولة فك تشابك
العالقات في دراسات السياسات ،وفي أي مجال مطروح للبحث،
مفيدة ألغراض البحث ،لكنها قد تخاطر أيضً ا بتشويه صورته بوصفه
كيانًا مرك ًبا.
تنطبق هذه المقترحات الثمانية بشأن دراسة السياسات العامة على
الظروف كلها تقريبًا ،مع أنها تتأثر بالسمات الثقافية واالجتماعية
والسياسية للنظام السياسي الذي يضع السياسات ويط ّبقها .ويرتبط
بعض جوانب السياسات بالثقافة الخاصة بالمجتمع محل البحث،
بينما تكون مك ّونات أخرى ذات تأثير ،بصرف النظر عن طبيعة
المجتمع .والسؤال الذي يطرحه المحلّل :كيف نميّز بين األولى
والثانية؟ إن تركيز هذا العدد الخاص على السياسات العامة في
الدول العربية يسمح بدراسة مدى تأثير التاريخ والثقافة والمتغيرات
االجتماعية والسياسية في خيارات السياسات ونجاحها .وقد يصل
4

ينظر المناقشة بشأن نقل السياسات و"السياسات القائمة على األدلّة".
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تأثير تلك المتغيرات االجتماعية والثقافية حتى إلى طريقة تأصيل
تلك السياسات نظريًا.

إلى نظريات موثوقة آلليات عمل هذه السياسات (والمجتمعات
واالقتصادات التي تط ّبقها) كي يستطيع وضع تحليالتها وتوقّعاتها.

 .1دراسات السياسات أكاديمية وعملية
معا
في آن ً
تظهر النقطة األولــى بشأن دراســات السياسات في أن صفتها
األكاديمية ال تقلل من أهميتها العملية .وبالفعل ،ينعكس العمل
األكاديمي الجيد في السياسات العامة ،عادةً ،على جانب الحكومة
العملي .لذلك ،تشبه دراسات السياسات العامة فروع الهندسة
المعمارية أو المدنية؛ قاعدة أكاديمية متينة ،لكنها تتمتع أيضً ا
بإمكانات كبرى في حل المشكالت العملية .إذًا ،يجب اعتبارها
متطلّ ًبا فكريًا ومفيدة عمل ًيا في آن م ًعا.
تتمثل إحدى مهمات كليات السياسات العامة في تدريب محللين
يُفترض أن يحللوا الحقًا السياسات لدى الحكومات وفي مراكز
البحوث .يد ّرب هؤالء على مناهج السياسات األكاديمية والنظرية،
إضافة إلى األساليب المعتمدة لتقديم تحليل سياسات إلى ص ّناع
السياسات في "العالم الحقيقي" .وال شك في أن خريج السياسات
العامة يعرف تما ًما النظريات ذات الصلة ،لكنه يعرف أيضً ا متى
يتخلّى عن عرضها ويبدأ في تطبيقها ،وهذا ينطبق حتى على من
يختار وظيفة أكاديمية في السياسات العامة؛ إذ ال بد له من وضع
إحدى قدميه ،أو أصابع عدة منها على األقل ،في الجانب العملي
من تحليل السياسات.

 .2دراسات السياسات متضمنة أفكا ًرا من
تخصصات أخرى
ّ
إذا ن ّحينا جانبًا التساؤل حول إن كانت دراسات السياسات تمثّل في
تخصصا أكاديم ًيا ،فإن للسياسات العامة أبعا ًدا متع ّددة
حد ذاتها
ً
تجعل دراستها تستفيد من مجموعة من ّوعة من التخصصات والمناهج
األكاديمية .ولهذا يجب على طالب دراسات السياسات الناشط أن
يطّلع على مجموعة من المناهج األكاديمية .ويُستحسن ،بل يجب،
أن يتع ّمق في اختصاصه ،شريطة أن يستطيع دمج استنتاجات
االختصاصات األخرى في بحوث السياسات التي يقوم بها.

مع أن دراسات السياسات العامة ،األكاديمية والتطبيقية ،تحتل مكانة
جوهرية في دراسات السياسات العامة ،فإن الخالف بين الجانبين
ال يستهان به ،حيث يهتم الجانب األكاديمي لدراسات السياسات
بالتفسير ،وغالبًا ما يكون بأثر رجعي  .Retrospectiveوالبحث
األكاديمي ،على األقل الذي يقوم به مفكرون سياسيون وباحثون في
اإلدارة العامة ،يركز على التكاليف والفوائد السياسية واالجتماعية،
أكثر من اهتمامه بتفصيالت التكاليف والفوائد االقتصادية .بمعنى
آخر ،تسعى هذه التخصصات لمعرفة دور السياسة والمجتمع في
تشكل السياسات وتطبيقها.
أما النسخ األكثر عملية من دراســات السياسات ،التي تسمى
عادة "تحليل السياسات" ،فهي أقل اهتما ًما بالعوامل المترابطة
الختيار سياسة مع ّينة من اهتمامها بالعوامل المترابطة للنجاح.
فمحلل السياسات ال يهتم بأسباب اختيار السياسات ،بقدر ما
يهتم باحتماالت نجاحها بعد اختيارها .ولذلك فإن هذا الجانب
من دراســات السياسات استشرافي بطبيعته ،ويجب أن يستند

ثمة تقاطعات كثيرة بين العلوم السياسية ،وهو المجال االختصاصي
األساسي ،والسياسات العامة .وهذا أمر طبيعي ،ألن العلوم السياسية
تدرس كيفية عمل القطاع العام وعملية تب ّني التشريعات((( .وتحاول،
إلى جانب دراسة عمليات إعداد السياسات ،تفسير الخيارات التي
تتخذها الحكومات باستخدام مجموعة منوعة من المتغيرات
السياسية واالجتماعية .وهناك مجموعة غن ّية من األدبيات التي
تبحث في كيفية تحديد األجندات الحكومية ،وأي القضايا ت ُعالج
وأيها تستبعد(((.

يمثل االقتصاد الركيزة الثانية لدراسات السياسات .فالكثير من التقنيات
مثل ،يستند
األساسية في تحليل السياسات ،كتحليل التكلفة والمنفعة ً
إلى المنطق النفعي لالقتصاد .وتتيح هذه الطرائق التي تستخدم
مقاييس نقدية لتقويم البرامج العامة ،للمحلل ،مقارنة السياسات
5 C. O. Jones, An Introduction to the Study of Public Policy, 3rd ed. (Monterey,
CA: Brooks Cole Pub Co., 1984); T. A. Birkland, An Introduction to the Policy
Process, 4th ed. (New York: Routledge, 2015).
6 P. John, "The Policy Agendas Project, A Review," Journal of European
Public Policy, vol. 13, no. 7 (2006), pp. 975-986.
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وتساعده في تحديد أكثرها فائدة للمجتمع .ومع أن هناك من يقول
إن معادلة نتائج البرامج العامة بقيم نقدية مضللة ،ويتجاهل سمات
مهمة عدة للبرامج العامة ،فإن التحليل االقتصادي للسياسات يبقى
محوريًا في دراسة السياسات العامة .كما يقدم االقتصاد منظورات
تحليلية ،مثل نماذج صاحب رأس المال  -الوكيل Principal-agent
وتحليل تكلفة المعامالت ،تساعد في تصميم البرامج العامة.
وتساهم الرياضيات واإلحصاء ،أيضً ا ،في دراسة السياسات العامة.
وتتضمن مساهمة هذين التخصصين توفير وسائل القياس والتحليل
واألفكار المتعلقة بتصميم البرامج .قد تكون المجموعة األولى
من المساهمات واضحة إلى ٍ
حد ما ،وال سيما استخدام التحليل
اإلحصائي ،لمعرفة األسباب المحتملة للنتائج المطلوبة من تدخالت
السياسات ولتقويم نجاح البرامج .وتتضمن المجموعة الثانية من
المساهمات وسائل من قبيل نظرية األلعاب((( التي تساعد في
نمذجة سياقات اتخاذ القرارات ،ما يع ّزز القدرة على تصميم البرامج.
ولالقتصاد ،والرياضيات واإلحصاء ،أيضً ا ،أهمية خاصة في دراسات
السياسات العامة ،ربما ألنها تسمح بنمذجة األثر المستقبلي
أساسا نظريًا متي ًنا لهذه
لتدخّالت السياسات .يوفر االقتصاد
ً
النماذج ،وتسمح افتراضاته بشأن سلوك األفراد في المجتمع حيال
بعض الحوافز والكوابح بوضع تحليالت استشرافية أكثر دقة من
األساليب األخرى .ومن الواضح أن الرياضيات واإلحصاء يوفران
التقنيات الالزمة إلعداد ذلك الجهد وتقويمه من خالل نمذجة اآلثار
المستقبلية لخيارات السياسات.
اإلدارة العامة  Public Managementواإلدارة التنفيذية Public
 Administrationمجاالن مهمان في دراسات السياسات العامة؛
فأي سياسة توضع وتُعتمد ال بد من أن تنفّذ ،وإذا لم يرا ِع مصممو
البرامج الجوانب التنفيذية كما يجب ،تصبح أكثر عرضة للفشل.
وثمة ترابط وثيق بين إدارة تنفيذ السياسات والسياسات العامة
في كثير من المؤسسات األكاديمية ،إال أن بعض المناهج يقلّل من
قيمة اإلدارة التنفيذية ويركز على القضايا االقتصادية واإلحصائية
بدل من القضايا األصعب في الفهم
"العلمية" البحتة فحسبً ،
والتحليل ،والمتعلقة بكيفية تنفيذ البرامج فعليًا على أرض الواقع.
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ويساعد اإللمام بالقانون في فهم العمليات اإلدارية التنفيذية ،ال
سيما عملية تدوين التشريعات الفرعية الالزمة للتنفيذ.
ويتعيّن على باحثي السياسات أيضً ا ،ال سيما الممارسين منهم،
اإللمام بأسس الفلسفة ،وتحدي ًدا األخالقيات منها .ما السياسات
الجيدة؟ هل هي أكثر من مجرد زيادة الفوائد االقتصادية للمجتمع،
بغض النظر عن إشكالية التوزيع؟ تشير أسئلة من هذا القبيل إلى
ّ
ضرورة وأهمية تسلّح المحلّل بحزمة مبادئ عند دراسة السياسات.
وقد انطلقت بعض الدراسات الكالسيكية في قضايا السياسات
من التح ّديات األخالقية التي تواجه ص ّناع القرار في القطاع العام،
كدراسة كاالبريس وبوبيت((( مثلً ،والجدير بالذكر أن التحديات
األخالقية أمام السياسات ستصبح أشد إلحا ًحا بالتأكيد ،ألن استمرار
قضايا التقشف والتغيرات الديموغرافية والتكنولوجية يتطلب
قرارات مدروسة للقضايا المعقدة.

على طالب السياسات العامة ،أيضً ا ،اإللمام باألسس القانونية .ففي
المجتمعات كلها ،تُطرح السياسات العامة عمو ًما على شكل قوانين،
ومن هنا أهمية تحويل أفكار السياسات إلى أحكام قانونية مناسبة.

أخي ًرا ،يجب أن تستفيد دراســات السياسات من التخصصات
األكاديمية المعنية بمشكالت السياسات ،حيث يتطلّب تحليل
السياسات معرف ًة ملموسة بالسياسات المطروحة .فإذا كان محللو
مثل ،فإن التوصل إلى نتيجة
السياسات يدرسون السياسات الصحية ً
جيدة منوط بفهم قضايا الصحة العامة وهيكلية الصناعات الطبية،
ويُع ّرضهم افتقارهم إلى هذه المعرفة الملموسة الرتكاب أخطاء
جوهرية عند تصميم البرامج .وبعض جوانب تحليل السياسات،
وليس كلها ،قابل للتعميم على حقول السياسات األخرى ،ومن ث ّم،
فإن مهمة المحلل هي جعل خبرة تحليل السياسات مالئمة وتصمد
أصل بالخبراء.
يعج ً
في حقل ّ

7 R. A. McCain, Game Theory and Public Policy (Cheltenham: Edward
Elgar, 2009).

8 G. Calabrese & Philip Bobbitt, Tragic Choices (New York: W. W. Norton
& Company, 1978).
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 .3دراسات السياسات منهجية قائمة بذاتها
على الرغم من أن دراسات السياسات تستعير الكثير من التخصصات
األكاديمية األخرى ،فإنها تتفرد أيضً ا بحزمة مميزة من القضايا
والمناهج .وتتجاوز هذه الحزمة التركيز على السياسات العامة
واتخاذ القرارات بشأنها ،لتشمل مجموعة مح ّددة من البحوث هي
بمعنى ما جوهر دراسات السياسات .وال شك في أن للتخصصات
األخرى رأيًا في هذه البحوث ،لكن معظم النقاش دار حتى اآلن بين
باحثي السياسات أنفسهم.
تُع ّد دراسة أدوات السياسات أحد أهم العناصر المميزة في دراسات
السياسات((( .ومع أن لهذا الجانب من بحوث السياسات جذو ًرا
مشتركة مع االقتصاد( ((1ومع العلوم السياسية ،فإنه تبلور باستقاللية
أكبر مع دراسات السياسات .وثمة وجهات نظر مختلفة بشأن دراسة
أدوات السياسات العامة ،ففي حين ركّزت بعض المناهج على
تصنيف األدوات ومحاوالت تفصيل الخيارات المتاحة أمام ص ّناع
السياسات ،درست األخرى طريقة اتخاذ قرار اختيار األدوات( .((1وال
تزال أجزاء أخرى من أدبيات األدوات تحاول ربط األدوات بالقوى
السياسية واالجتماعية الفاعلة في عمليات السياسات.
والعنصر الثاني المميز لدراسات السياسات هو التركيز على
مشكالت السياسات؛ إذ تقتضي محاولة تحسين االقتصاد والمجتمع،
من الحكومات وحلفائها ،حل المشكالت ،لكن القيام بذلك يستلزم
فهم طبيعة هذه المشكالت .ومع أن "القدرة على الحل" Solve
 leverageتبدأ بتسمية مشكالت السياسات بأسماء وظيفية مناسبة:
الصحة والبنية التحتية  ...إلخ ،يمكن اكتساب قدرات أكبر عبر
التفكير فيها من منظور تحليلي أوسع( ،((1مثل :هل تتعلّق المشكلة
9 C. Hood, The Tools of Government (Chatham, NJ: Chatham House,
1984); L. M. Salamon, The Tools of Government: A Guide to the New
Governance (New York: Oxford University Press, 2002); P. Lascoumes
& P. Le Gales, "Introduction: Understanding Public Policy through its
Instruments: From the Nature of Instruments to the Sociology of Public
Policy Instrumentation," Governance, vol. 20, no. 1 (2007), pp. 1-21.
10 E. S. Kirschen, Economic Policy in Our Time, vol. 1: General Theory
(Amsterdam: North Holland, 1964).
11 S. H. Linder & B. G. Peters, "Instruments of Government: Perceptions
and Contexts," Journal of Public Policy, vol. 9, no. 1 (1989), pp. 35-58.
12 R. Hoppe, The Governance of Problems: Puzzling, Powering and
Participation (Bristol: Policy Press, 2010); B. G. Peters & J. A. Hoornbeek,
"Understanding Policy Problems: A Refinement of Past Work," Policy and
Society, vol. 36, no. 3 (2017).
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بسلع عامة أم خاصة؟ وما مدى تعقيدها؟ ويمكن أن تربط الحكومة
هذه الفئات التحليلية بتصميم التدخالت ،ولو بدرجة محدودة(.((1
تمثل المشكالت "العويصة"  Wickedمجموعة فرعية مهمة من
المشكالت التي تواجه القطاع العام في دول عدة ،وتتطلّب اهتما ًما
إضاف ًيا .وعلى الرغم من أن سمات مختلفة تحدد بدقة المشكالت
العويصة( ،((1فإن السمة األساسية لهذه المشكالت تكمن في صعوبة
تحديد العالقة السببية ،أي السبب في وجود المشكلة ،أو حتى
تحديد المشكلة نفسها على نحو قاطع .وترتبط هذه المشكالت،
أيضً ا ،بمشكالت أخرى ،وقد يكون التمييز بينها صع ًبا أو حتى
مستحيل .وتصبح مشكلة إضافة الباحثين مشكلتي الوقت وغياب
ً
المؤسسات المسؤولة إلى الصعوبات التي تعترض ص ّناع السياسات،
"عويصة ج ًدا"(.((1
ال تنبع أهمية دراسة المشكالت العويصة من اسمها الالفت فحسب،
بل ألنها تتضمن أصعب التحديات التي تواجه الحكومات المعاصرة،
ومن بينها قضايا مثل تغير المناخ والفقر والسمنة( .((1إضافة إلى أنها
تدفع باحثي السياسات إلى التفكير في الطابع المعقّد لمشكالت
السياسات العامة( ((1وعملية إعداد السياسات .ويأخذ معظم تفكيرنا
بالسياسات طاب ًعا خطّ ًيا ،بينما العالم الحقيقي أبعد ما يكون عن
هذا .بمعنى آخر ،قد تؤدي تغييرات طفيفة في أحد المتغيرات
إلى حدوث تغييرات كبرى وغير منضبطة في متغيرات أخرى .وبناء
عليه ،فإن أهم المشكالت التي تواجه الحكومات تتطلّب إعادة
تفكير جوهرية في مفاهيمنا عن السياسات وتحليل السياسات.
13 B. G. Peters, Policy Problems and Policy Design (Cheltenham: Edward
Elgar, 2018).
14 H. W. Rittel & M. M. Webber, "Dilemmas in a general theory of
planning," Policy Sciences, vol. 4, no. 2 (1973), pp. 155-169.
15 K. Levin et al., "Overcoming the Tragedy of Super Wicked Problems:
"Constraining our Future Selves to Ameliorate Global Climate Change,
Policy Sciences, vol. 45, no. 2 (2012), pp. 123-152.
 16أصبح مفهوم المشكالت العويصة مستخد ًما بكثرة لوصف مشكالت كثيرة ال تستوفي
بأي حال معايير "المشكلة العويصة" ،ينظر:
Jeroen Candel & B. Guy Peters, "Why are there so many Wicked Problems:
or are there?" Paper presented at the Netherlands Institute of Government
Annual Work Conference, Maastricht University, Maastricht, Netherlands,
8/11/2017, accessed on 26/2/2020, at: http://bit.ly/2G7xp7h
17 Robert Geyer & Samir Rihani, Complexity and Public Policy: A New
Approach to 21st Century Politics, Policy and Society (New York: Routledge,
2010).
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ت ُع ّد بحوث التقييم  Evaluationعنص ًرا ممي ًزا ثالثًا في بحوث العلوم
االجتماعية المنضوية في إطار بحوث السياسات( .((1وعلى الرغم من
أن لبحوث التقييم جذو ًرا في تخصصات أكاديمية أخرى ،مثل اإلدارة
العامة وعلم االجتماع( ،((1فإنها تبلورت في دراسات السياسات
وازدهرت .وكما يوحي اسم بحوث التقييم ،فهي مك ّرسة التقييم
آثار السياسات العامة واستخدام نتائجها في تحسين السياسات.
وعلى الرغم من تشابه الكثير من تقنيات البحوث المستخدمة
في بحوث التقييم أو تطابقها مع التقنيات المستخدمة في العلوم
االجتماعية األخــرى ،فإن األسئلة المطروحة قد ال تكون كذلك.
وقد ال يكتفي باحث التقييم المتمكّن بمعرفة مدى نجاح تدخّل
مثل ،بل قد يرغب أيضً ا في فهم اآلثار الجانبية وإدراجها
معيّن ً
(((2
في التحليل .

 .4السياسات العامة لعبة يمارسها كثيرون
ركزت مناقشات السياسات العامة حتى اآلن على الجانب المتعلق
بالحكومة ،تركي ًزا أكبر من الواقع الحقيقي إلعــداد السياسات
وتنفيذها ،أو من الكثير من المؤلفات األكاديمية في السياسات
العامة .وتتضمن السياسات العامة عاد ًة بعض العالقات بين الجهات
ستحسن عمو ًما
الحكومية والخاصة؛ الربحية أو غير الربحية .لكن يُ
َ
البدء بنشاطات السياسات الرسمية للدولة ،ثم معرفة من هي
الجهات األخرى المشاركة .وفي نهاية األمر ،تعتمد السياسات العامة
بغض النظر عن الجهة التي تتولّى فعل ًيا وضع
على سلطة الدولةّ ،
السياسات وتنفيذها.
لكن حتى بوجود دولــة فاعلة تتمتع بالشرعية الالزمة لوضع
السياسات العامة ،من الطبيعي ،بل من الضروري ،إشراك الجهات
الفاعلة في القطاع الخاص في عمليات السياسات؛ إذ يتمتع الكثير
من تلك الجهات بشرعية ملحوظة ،ويستطيع أيضً ا تزويد ص ّناع القرار
في القطاع العام بمعلومات تُساهم في تحسين جودة السياسات.
وتستطيع الدولة ،أيضً ا ،اختيار الجهات الخاصة ،وتجعلها تتحمل
جز ًءا من المسؤولية عن السياسات وتقلّل من ح ّدة المعارضة في
المستقبل .وأخي ًرا ،يؤدي إشراك القطاع الخاص إلى خفض تكاليف
القطاع العام ،واالستفادة من الموارد والخبرات الخاصة.
18 Evert Vedung, "Policy Evaluation," in: B. G. Peters & J. Pierre (eds.),
Handbook of Public Policy (London: Sage, 2007).
19 H. E. Freeman, P. H. Rossi & S. R. Wright, Evaluating Social Projects in
Developing Countries (Paris: OECD, 1980).
20 S. D. Sieber, Fatal Remedies: Dilemmas of Social Intervention (New
York: Plenum, 1980).

 ددعلالا
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ثمة وسائل عدة إلشراك القطاع الخاص في السياسات العامة ،وهي
معقّدة إلى ٍ
حد ما في بعض الحاالت .وفي مرحلة صوغ السياسات،
يستطيع عدد من اللجان االستشارية تنظيم المدخالت المقدمة
من األطراف االجتماعية ،ويجري أيضً ا إشراك مراكز بحوث مرتبطة
غال ًبا باألحزاب السياسية وجماعات المصالح .وقد توجد أيضً ا آليات
تسمح للمواطنين العاديين بإبداء الرأي في التشريعات المقترحة في
جلسات استماع مفتوحة وما شابهها .وال شك في أن االستفتاءات هي
أبرز مثال على هذه اآلليات( .((2وتساعد هذه اآلليات كلها في تحسين
السياسات ،وفي تحسين الطبيعة الديمقراطية إلعداد السياسات أيضً ا.
إن دور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات أهم من دوره في
صوغها ،إذ تنفذ جهات في القطاع الخاص ،ربحية أم غير ربحية،
الكثير من السياسات العامة ،تشمل مجموعة واسعة من الخدمات،
مثل ،وانتهاء بنسق متكامل
بد ًءا بخدمات الحماية كالسجون الخاصة ً
من الخدمات االجتماعية ،مثل الصحة والتعليم .كما ت ُستخدم
الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ السياسات العامة،
وربما تصميمها أيضً ا .وتُعد الدولة الحديثة مص ِّم ًما ومم ِّولً للخدمات
العامة أكثر من كونها مز ّو ًدا مباش ًرا لها( ،((2ومن ث ّم ،يتطلّب فهم
السياسات فه َم دور القطاع الخاص أيضً ا.
أحرزت دول عربية عدة ،بينها اإلمارات العربية المتحدة ،تقد ًما في
الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين مساهمة القطاع
الخاص في توفير الخدمات العامة .وتؤدي الشركات الخاصة دو ًرا
متزاي ًدا في توفير الخدمات األمنية للجهات العامة ،وحتى في
مثال مثي ًرا
تجنيد القوات العسكرية .وهنا أيضً ا ،تق ّدم دولة اإلمارات ً
لالهتمام في هذا الصدد .وقد أثار هذا االعتماد على القطاع الخاص
عالمات استفهام تتعلق بالمساءلة العامة وحقوق اإلنسان.
نال دور المتعاقدين من القطاع الخاص ،بمن فيهم الخبراء الدوليون،
حصته من الدراسة في الدول التي استخدمت هذا األسلوب .ومن
ّ
األمثلة الالفتة على هذا التطبيق برنامج إصالح التعليم المبني على
المدرسة  School Based Management Reform, SBMفي قطر،
وهو مشروع تعاقدت عليه قطر مع مؤسسة راند  .RANDوقد أثار
هذا المشروع معارضة عامة غير مألوفة وانتقا ًدا صري ًحا لسياسات
التعليم الحكومية ألسباب متعددة ،من بينها محدودية قدرات
المدارس على تنفيذ األساليب الجديدة ،بما فيها تصميم مناهجها
21 M. Qvortrup, Referendums around the World (London: Macmillan,
2018).
 22وهذا يتوافق مع النصيحة الواردة في نموذج اإلدارة العامة الجديدة التي تفيد أن
على الحكومة "أن تقود ال أن تنفّذ"؛ أي إن الحكومات أفضل في تحديد األهداف من
تنفيذ السياسات.
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ووسائلها التعليمية بمعزل عن الوزارة المركزية ،إضافة إلى مخاوف
الغزو الثقافي ،وطمس الطابع اإلسالمي والعربي للدولة .وبعد 13
عا ًما ( ،)2016-2004عاد نظام المدارس الحكومية في قطر ،تحت
السيطرة المركزية ،إلى وزارة التعليم والتعليم العالي.
يفترض إعداد السياسات العامة وتنفيذها بوساطة القطاع الخاص،
بطبيعة الحال ،وجود قطاع خاص فاعل ،بقدر ما يفترض وجود دولة
يصح كال االفتراضين .ففي الكثير من المجتمعات
فاعلة .وقد ال ّ
النامية ،يتّسم المجتمع المدني بالضعف وقلّة عدد المنظمات
غير الربحية (ربما باستثناء المنظمات الدينية) ،وهي المنظمات
التي عادة ما تشارك بفاعلية في السياسات العامة في المجتمعات
المتقدمة .كما يؤدي ضعف السوق وسوء تنظيمها إلى عدم فاعلية
الكثير من وسائل تقديم الخدمات ،ومن بينها اإلسناد إلى الغير
 .Contracting Outوربما نصطدم بأوجه القصور هذه في دولة
ضعيفة ،يصعب فيها في األصل وضع سياسات فاعلة.

 .5دراسات السياسات يجب أن تكون
دراسات مقارنة
تقتصر غالبية دراسات السياسات على بلد واحد وقضية واحدة،
أو مجال سياسات واحد .وقد يكون هذا التوجه الضيّق لبحوث
السياسات مناسبًا تما ًما لدراسات السياسات العامة العملية البحتة،
في محاولة منها لتقديم أفضل الحلول للقضايا التي تواجه حكومة
بعينها .لكن ذلك غير مرغوب فيه في المجال األكاديمي للسياسات
العامة ،حيث يوفر العالم مختب ًرا طبيع ًيا للسياسات العامة ،ومن
خالل مقارنة تدخالت السياسات في بيئات مختلفة ،ينفتح المجال
أمام تعميق الفهم النظري آلليات أداء السياسات العامة.
يجب ّأل تقتصر المقارنة على األنظمة السياسية(((2؛ فالمقارنات
بين مجاالت السياسات مفيدة أيضً ا لفهم العوامل المؤثرة في
نجاح البرامج العامة أو فشلها .يؤكد غاري فريمان( ((2أن االختالفات
بين مجاالت السياسات تكون غال ًبا أشد أهمية من االختالفات بين
األنظمة السياسية .فلنأخذ على سبيل المثال مجال الصحة الذي
يهيمن عليه متخصصون َمهرة ويخدم جميع السكان ،مقارنة بمجال
الرعاية االجتماعية التي يقدمها متخصصون أقل مهارة ،وال تخدم
 23والمقارنات بين الكيانات دون الوطنية داخل الدولة مفيدة أيضً ا ،ال سيما في األنظمة
الفدرالية ،حيث تتمتع األقاليم أو المقاطعات بقدر كبير من االستقالل الذاتي لتحديد
خيارات السياسات الخاصة بها.
24 G. P. Freeman, "National Styles and Policy Sectors: Explaining
Structured Variation," Journal of Public Policy, vol. 5, no. 4 (1985),
pp. 467-496.
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سوى الشرائح الضعيفة في المجتمع؛ ستختلف السياسة بالتأكيد،
وأشكال الخدمة ،أيضً ا.
إن استخدام أدلة مقارنة من أنظمة سياسية أخرى ،وإلى ٍ
حد ما من
مجاالت سياسات أخرى ،يكتسب أهمية خاصة ،ألن "إعداد السياسات
القائمة على األدلة" أصبح طريقة شائعة لتصميم البرامج العامة(.((2
ومع أننا نأمل ونتوقع أن تستند عمليات إعداد السياسات كلها إلى
أدلة ،فإن هذه العبارة بدأت تشير إلى محاوالت أوسع الستخدام
أدلة مأخوذة من سياسات طُبّقت في ظروف أخرى كأدلة توجيهية
إلعداد السياسات .وال تو ّجه هذه األدلة عملية إعداد السياسات على
نحو أفضل فحسب ،بل تصبح وسيلة لص ّناع السياسات ،تؤكد صدقية
تدخّالتهم كونها سبق أن طُبّقت في تجارب أخرى.
سهل ،فقد يكون نجاح
لكن تحليل السياسات المقارن ليس أم ًرا ً
السياسات القائمة على األدلة أشد صعوبة .ويتطلّب إجراء تحليل
سياسات مقارن توافر أساس راسخ في دراسات السياسات وإلما ًما
بالسياسة المقارنة و /أو علم االجتماع المقارن .ما العوامل التي
يحتمل أن تؤثر في تب ّني أنماط مع ّينة من السياسات في األنظمة
السياسية واالجتماعية المختلفة؟ وما مستوى نجاحها بعد تب ّنيها؟
ثمة أمثلة عدة عن فشل محاوالت نسخ السياسات وتطبيقها في
بيئات مغايرة ،ألن معظمها اعتمد على افتراضات خاطئة تع ِّمم
حوافز األفراد ودوافعهم في ثقافات مختلفة(.((2
يتيح تكريس هذا العدد الخاص للحديث عن السياسات العامة في
الدول العربية ،فرصة مهمة للتفكير في تعلّم السياسات ونقلها.
وهذه الفرصة متاحة بين دول المنطقة العربية ،وبين المنطقة
العربية وباقي العالم ،أيضً ا .وتوجد أمثلة كثيرة على التعلم من
تجارب السياسات في المنطقة .فها هي دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية تشترك في اتجاهات متماثلة للسياسات العامة
بسبب نقل السياسات والتنافس اإلقليمي .كما أن تحرير االقتصاد
والمركزية التعليم مثاالن مهمان يستحقان مزي ًدا من الدراسة .وقد
بدأت مصر مؤخ ًرا تمنح جائزة األداء الحكومي المتميز بنا ًء على
تجربة دولة اإلمارات ،وبدعم فني منها.
25 P. Cairney & R. Geyer, "Introduction," in: R. Geyer & P. Cairney (eds.),
Handbook on Complexity and Public Policy (Cheltenham: Edward Elgar,
2015); R. Pawson, Evidence-Based Policy: A Realist Perspective (London:
Sage, 2006).
26 A. Batory, A. Cartwright & D. Stone (eds.), Policy Experiments,
Failures and Innovations: Beyond Accession in Central and Eastern Europe
(Cheltenham: Edward Elgar, 2017).
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ينتشر التعلم والمشاركة ،أيضً ا ،في تجارب اإلصالح القائمة على
الممارسات الدولية على نطاق واسع .ويتضح من دراسة سفيان
صحراوي في هذا العدد أن منطقة المغرب العربي تتأثر بأوروبا
ومناطق أخرى .وقد اعتمدت استراتيجية إصالح التعليم في مصر في
عام  2017على التعاون مع شركاء دوليين ،مثل المملكة المتحدة
والبنك الدولي ،إضافة إلى خبراء استشاريين وشركات دولية ،مثل
شركة بيرسون  .Pearsonكما أن تجربة قطر في إصالح التعليم على
أسس الليبرالية الجديدة  Neoliberalismالذي صممته في األصل
مؤسسة راند ،وانتهى العمل به في عام  ،2016استنا ًدا إلى نظام
وزارة التعليم والتعليم العالي ،يجب أن تلفت إلى أهمية دراسة
أساسا مفترضً ا لنجاح اإلصالح.
الظروف المحلية وفهمها باعتبارها ً

وبالنسبة إلى التجربة األخيرة ،من المهم للتحليل المقارن وضع
تص ّور عن العناصر األساسية للسياسات وإعداد السياسات في الدول
العربية( ،((2ثم محاولة معرفة كيفية مقارنتها بأفكار سياسات تبدو
سائدة في دول أخرى .ويمكن البدء بدول غير عربية ذات غالبية
مسلمة ،مثل إندونيسيا وباكستان ،قبل توسيع المقارنات لتشمل
شريحة أوسع من الدول .ومرة أخرى ،تستطيع هذه الدراسات
المقارنة المساهمة في تطوير النظرية والتطبيق الخاصين بإعداد
السياسات العامة وتطبيقها.
باختصار ،يواجه التعلم الفاعل للسياسات في األنظمة السياسية
تحديات عدة ،ومع ذلك ،فإن االستثمار في تعلم إعداد السياسات
 27لالطّالع على فكرة أن المبادئ قد تو ّجه السياسة واإلدارة في البلدان العربية ،ينظر:
E. Samier, "Islamic Public Administration Tradition: Historical, Theoretical
and Practical Dimensions," Administrative Culture, vol. 18, no. 1 (2017),
pp. 53-71.
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من األنظمة األخرى ينطوي على فوائد محتملة عدة .وبدلً من
اضطرار ص ّناع السياسات إلى مواجهة كل تح ٍّد جديد للسياسات من
نقطة الصفر ،يستطيعون التعلم من تجارب اآلخرين ،شرط إتقان
هذا التعلم .وفي الوقت نفسه ،يستطيع الباحث األكاديمي في
دراسات السياسات تعميق معرفته باألنماط السببية الموجودة ،أو
الترابطات على األقل ،وكيفية تحسين نظرياتنا وبرامجنا التحليلية
بوساطة المقارنة.

 .6دراسات السياسات يجب أن تكون
استشرافية ،على األقل جزئ ًيا
يتو ّجه مك ّون تحليل السياسات في دراســات السياسات العامة
غال ًبا نحو المستقبل ،كما ذكرنا .ويتمثل جزء كبير من عمل محلل
السياسات العامة في إسداء المشورة لص ّناع السياسات العامة بشأن
السياسات المر ّجح تمكّنها من حل المشكلة المطروحة .وال يتحقق
ذلك عن طريق التك ّهن بالغيب ،بل بتطبيق نماذج ومناهج العلوم
االجتماعية للتنبؤ بآثار التدخل .وينطوي هذا التنبؤ على مخاطر
واضحة ،لكنه ضروري إذا قُ ّدر للحكومات أن تتخذ قرارات مستنيرة.
لكن حتى المناهج األكاديمية للسياسات العامة ،بدأت تفكّر جديًا
في إدخال االستشراف على دراسات السياسات .وأقول "بدأت"،
على الرغم من وجود بعض االهتمام السابق بتصميم السياسات
في أبحاث السياسات من هذه الزاوية( .((2تركز األدبيات السابقة،
وفي الحقيقة معظم النقاشات المعاصرة بشأن تصميم السياسات،
على أفضل السبل لربط أدوات السياسات بمشكالت السياسات(.((2
وتأخذ هذه األدبيات سمة تكنوقراطية إلى ٍ
حد ما ،بافتراضها ،ضم ًنا
أو صراحةً ،إمكا َن إعداد معادلة قادرة على ربط األدوات بالمشكالت
وتزويد المصمم بحل واضح وفاعل للمشكلة.
إال أن بعض األدبيات الحديثة لتصميم السياسات العامة ،ابتعدت
عن األسلوب التكنوقراطي الذي يستخدم الهندسة نموذ ًجا في
تصميم السياسات ،كما يستخدم في تصميم المنتج .فالنموذج هنا
فمثل ،يؤكد معظم التصميم
مستمد من الفنون أكثر من الهندسة؛ ً
التقليدي تضييق نطاق االختيار إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي ،لكن
أدبيات التصميم الجديدة تدافع عن زيادة التركيز على توسيع
"28 S. H. Linder & B. G. Peters, "From Social Theory to Policy Design,
Journal of Public Policy, vol. 4, no. 3 (1984), pp. 237-259; D. Bobrow & J.
S. Dryzek, Policy Analysis by Design (Pittsburgh: University of Pittsburgh
Press, 1987).
29 M. Howlett, I. Mukherjee & J. J. Woo, "From Tools to Toolkits in
Policy Design Studies: The New Policy Design Orientation toward Policy
Formulation Research," Policy & Politics, vol. 43, no. 2 (2015), pp. 291-311.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
دراسات السياسات العامة :األسس األكاديمية واألهمية العملية

بدل من التركيز
نطاق الخيارات المطروحة للدراسة( .((3وبالمثلً ،
على تحليل سياسات فردية ،أو حتى على مجال سياسات مع ّين،
تحاول أدبيات التصميم الجديدة توسيع هذا التحليل وربط أي
سياسات مصممة حديثًا بالسياسات ذات الصلة ومجاالت السياسات
المحيطة بها.
إن األسلوب الجديد لتصميم السياسات جذاب ج ًدا من الناحية
الفكرية ،لكن تنفيذه قد يكون صع ًبا من الناحية السياسية.
يريد القادة السياسيون إجابات عن مشكالتهم ويحتاجون إليها،
ويتوقّعون من محللي السياسات تقديم هذه اإلجابات ،وليس
إضاعة الوقت بتوسيع الخيارات ،بدلً من تضييقها .ويرغب ص ّناع
السياسات في الحصول على إجابات محددة عن أسئلة محددة،
وليس على إجابات فضفاضة تغطّي التفاعالت بين مجموعة مجاالت
سياسات .وعلى الرغم من أن المنهجية الجديدة لتصميم السياسات
تؤدي في النهاية إلى إجابات أفضل ،فإنها قد ال تأتي في الوقت
المناسب لص ّناع السياسات.
سواء كان األسلوب المتبع في تصميم السياسات قدي ًما أم جدي ًدا،
فإن التفكير في المستقبل متأصل لدى الباحثين في مجال
السياسات .وعلى الرغم من أهمية فهم الديناميات السياسية إلعداد
السياسات وفهم تاريخها ،فإن تحليل السياسات يدور حول استشراف
المستقبل .وحتى لو كان باحث السياسات يحاول فهم الماضي،
يجب عليه التفكير في تعلّم ما يجعل السياسات المستقبلية أشد
فاعلية ،أو القيام بما يجعل عملية السياسات أشد فاعلية .ومجد ًدا،
هناك ترابط وثيق ،وينبغي له أن يوجد ،بين الجوانب األكاديمية
والعملية لدراسات السياسات.

 .7إعداد السياسات عملية ال تنتهي
يبدو أن كثي ًرا من أدبيات السياسات العامة وممارساتها ،يفترض أن
صوغ كل سياسة يبدأ من "نقطة الصفر" .وعلى الرغم من أن كل
سياسة تكون مصممة لتلبية حاجات محددة في زمنها ،وحتى لو
كانت ناجحة آنذاك ،فإنها تتطلّب مراجع ًة وإصال ًحا ،إذ إن معظم
عمليات إعداد السياسات هي إعادة إنتاج للسياسات القائمة ،بنا ًء
على ظروف أو أولويات سياسية متغيرة أو أفكار جديدة .وت ُع ّد
إعادة إنتاج السياسات أسهل في بعض النواحي من إعداد سياسات
جديدة تما ًما؛ فالقضية المعنية سبق أن قُبلت و ُوضعت على جدول
أعمال إعداد السياسات وباتت مفهومة عمو ًما .لكن ثمة مصالح
30
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لبعض الجهات (عمالء وموظفون حكوميون) في استمرار السياسات
الحالية ،وينتابها شعور بالتهديد من محاوالت التغيير.
تحتل الطبيعة التجريبية للسياسات العامة مكانة مركزية في
الطبيعة المستمرة إلعداد السياسات .وعلى الرغم من أن من
الضروري سياس ًيا اعتبار السياسات كما لو أنها الحل النهائي للمشكلة
المطروحة ،فإن ص ّناع السياسات والمحللين يدركون أن الكثير من
السياسات هو تجريبي في جوهره( .((3وفي بعض مجاالت السياسات،
مثل السياسات االجتماعية وحتى تغير المناخ ،تكون معرفة
العالقات السببية والتفاعالت المعقدة بين المتغيرات ضعيفة إلى
درجة اعتماد ص ّناع القرار على التجريب على نحو أساسي .ورغم أن
تجاربهم قائمة على النيات الحسنة ،وربما تستند إلى بعض األدلة
كما نأمل ،لكنها تبقى تجارب.
تُع ّد العملية المستمرة إلعداد السياسات وسيل ًة للتعلم وصقل
السياسات .وانطالقًا من الطبيعة التجريبية المتأصلة في السياسات،
يجب أن تكون عملية إعداد السياسات منفتحة تجاه التنقيح وإعادة
الصوغ وبوتيرة أعلى مما يأمل ص ّناع السياسات والمواطنون( .((3بيد
أن االنفتاح على تنقيح السياسات وامتالك القدرة على فعل ذلك
يجب أن يقودا إلى نتائج أفضل للمواطنين .لكن السياسيين غال ًبا
ما يفضّ لون تحقيق مكاسب أكبر لحياتهم المهنية بالدعوة إلى تب ّني
سياسات جديدة (مفترضة) ،بدلً من المشاركة في العملية الشاقة
لتحسين البرامج الحالية(.((3

 .8دراسات السياسات مؤسسة معيارية
عند عرض فهرس التخصصات المرتبطة بدراسات السياسات العامة،
هت إلى أهمية الفلسفة واألخالق .ومن األهمية فهم الطبيعة
ن ّو ُ
المعيارية لدراسات السياسات العامة ،وضــرورة دمج المنطق
األخالقي في أي تحليل للسياسات( .((3وقد قال آالن ميلتسنر( ((3ذات
31 D. T. Campbell, "Methods for the Experimenting Society," American
Journal of Evaluation, vol. 12, no. 3 (1991), pp. 223-260; Nadine van Egen
et al., "Bringing History In: Policy Accumulation and General Policy
Alienation," Public Management Review, vol. 18, no. 7 (2016), pp. 1085-1106.
32 P. Carter, "Policy as Palimpsest," Policy & Politics, vol. 40, no. 3 (2012),
pp. 423-443.
 33ت ُعد المحاوالت المستمرة لـ "إلغاء واستبدال" قانون "الرعاية الصحية بأسعار
مثال جيدًا ،حيث أنفق أعضاء الكونغرس ألسباب أيديولوجية
معقولة" في الواليات المتحدة ً
وسياسية آالف الساعات في محاولة إلغاء القانون ،بدلً من جعله يعمل على نحو أفضل.
34 A. Klimczuk, "Public Policy Ethics," in: D. Wright (ed.), International
Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (Oxford: Elsevier, 2015).
35 A. Meltsner, Policy Analysis in the Bureaucracy (Berkeley, CA:
University of California Press, 1976).
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مرة ،إن محلل السياسات الذي ال يمتلك قي ًما خاصة ،وال يستخدمها
عند العمل في قضايا السياسات ،ألن المحلل الراشد يعي قيمه
ويستخدمها في تقويم مقترحات السياسات.
تدخل القيم دائ ًما في صلب السياسات العامة ،إذ تفيد بعض شرائح
المجتمع وتفرض أعباء على أفراد آخرين ،دافعي الضرائب عادة.
ويمكننا القول إن اتخاذ قرار في السياسات االجتماعية يعتمد على
تقويم الحكومة مدى رفاهية المواطنين األقل ثرا ًء ،مقارن ًة برفاهية
المواطنين األكثر ثرا ًء الذين يقع على عاتقهم دفع الضرائب لدعم
البرامج( .((3ويعتمد اتخاذ قرار في السياسات الدفاعية ،أيضً ا ،على
قيم األمن والسالمة ،إضافة إلى القضايا األساسية للحرب والسلم.
ويُع ّد تحديد القضايا المعيارية أصعب بكثير من تحديد القيم
االقتصادية (التي تطغى على اعتبارات السياسات العامة إلى ٍ
حد
بعيد) ،لكنها ليست أقل واقعية منها.
تدخل القيم في إعداد السياسات التي تحابي ،في معظم الحاالت،
مجموعة قيم على حساب مجموعة أخرى .وعند دراسة أي سياسات
مثل
مهمة ،ال مف َّر عمو ًما من تصادم قيم الجهات المعنية .لنأخذ ً
مجموعة من مراكز البحوث التي تغطّي المشهد في واشنطن وعواصم
أخرى ،فهذه المراكز تضم مدافعين عن برامج ذات قيم مختلفة ج ًدا
في مجال السياسات العامة الواحد ،وعن حلول مختلفة ج ًدا أيضً ا
للمشكلة المطروحة المبنية على هذه القيم .ومن غير المحتمل
أن يوجد أي تحليل لتكاليف البرامج وفوائدها قادر على حل هذه
االختالفات ،فهي اختالفات جوهرية مصدرها قيمي وليس تجريب ًيا(.((3
لعل االلتزام بحل المشكالت العامة أهم ميزة معيارية لدراسات
السياسات .ومع أنها قد تكون تجربة أكاديمية مثيرة لالهتمام ،فإن
هدفها النهائي هو تحسين حياة المواطنين ،في دولة واحدة أو
في جميع أنحاء العالم .وت ُستخدم أدوات التحليل لتقويم أفضل
بغض النظر عن المناهج ،تهدف
السبل إلجراء تلك التحسينات .لكن ّ
دراسات السياسات العامة إلى القضاء على المشكالت التي تواجه
المجتمعات ،أو التخفيف منها على األقل .وبهذا المعنى ،فإن تحليل
السياسات ليس عملية سياسية ،على الرغم من أن خيار السياسات
النهائي سياسي بامتياز.
36 J. Hills, Good Times, Bad Times: The Welfare Myth of them and us
(Bristol: Policy Press, 2017).
 37إن تحليل التكاليف والفوائد ،وفي الواقع التحليالت االقتصادية كلها للسياسات
تقري ًبا ،يشمل ضم ًنا مجموعة قيم .وهذه التحليالت نفعية وتفترض أن العواقب ،المع ّبر
عنها مال ًيا ،أشد أهمية من مجموعات القيم األخرى ،ينظر:
C. R. Sunstein, "The Value of Statistical Life: Some Clarifications and
Puzzles," Journal of Benefit-Cost Analysis, vol. 4, no. 2 (2013), pp. 247-261.
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خاتمة ونتائج
حاولت الدراسة تقديم بعض سمات دراسات السياسات العامة
الرئيسة ،وتوضيح آلية إعداد بحوث السياسات وتطويرها ،وهي
تنطبق على الوطن العربي ،وعلى أي مكان آخر أيضً ا .وتستعير
بحوث السياسات من التخصصات األكاديمية األخرى ،وت ُضيف ميزاتها
الفريدة لتقديم مقاربة شاملة للمشكالت التي تواجه المجتمع.
وت ُع ّد دراسات السياسات ،أيضً ا ،استعادية في محاولتها شرح النتائج،
واستشرافية في محاولتها صوغ تلك النتائج .وهي مجال بحث معقد
ومتعدد األوجه ،يتضمن عناصر تبدو متناقضة.
يجب على الباحثين في السياسات العامة في الدول العربية أن
يدركوا العالقة بين دراسات السياسات والثقافة .ومن هنا تأتي ضرورة
إعداد نماذج تحليل للسياسات العامة بأثر رجعي وآخر استشرافي،
تستند إلى تحليل ظروف المنطقة .ويجب عليهم ،أيضً ا ،فهم تن ّوع
التأثيرات وغناها الذي توفره مجموعة من ّوعة من المساهمات
النظرية في مجاالت تحليل السياسات ودراسات السياسات ،ال سيما
العلوم السياسية واالقتصاد واألخالق واإلدارة والسياسات العامة
واإلحصاء .وفي هذا الصدد ،من الضروري وضع الحدود بين مناهج
التحليل العالمية والمناهج الخاصة بثقافة معيّنة.
إن التعقيدات والتوترات الداخلية هي التي تمنح دراســات
السياسات قوتها وديناميتها .ويع ّزز التفاعل بين أكاديمي يركّز على
النظرية والتحليل ،ومحلل تطبيقي يركّز على "نجاح السياسات" كال
عمل،
قول وأصعب ً
المنظورين .لكن جمعهما والتعاون بينهما أسهل ً
ٍ
كل منهما يقوم بتنميط اآلخر في صفات مؤسفة إلى حد ما،
ألن ً
تؤدي إلى سباق هيمنة على هذا المجال .لكن الفرصة تبقى متاحة
لتالقح المنهجيات األكاديمية والتطبيقية لبحوث السياسات.
وعلى الرغم من تعدد فضائل دراسات السياسات ،فإنها لن تقدم
حلولً للمشكالت كلها التي تواجه المجتمعات الحالية ،حيث يستطيع
محللو السياسات تقديم المشورة إلى ص ّناع القرار بشأن تكاليف
السياسات وفوائدها ،وربما إعداد بعضها أيضً ا ،لكن تحليل السياسات
لن يجعل ص ّناع القرار يتبنون الخيار األفضل ،حيث تؤثر عوامل أخرى
متعددة :تفضيالت أيديولوجية وحزبية وشخصية ،قد تفضي إلى
اختيار سياسات أقل جاذبية .وكما قال آرون ويلدافسكي قبل عقود،
تقتضي مهمة محللي السياسات واختصاص دراسات السياسات "قول
الحقيقة للسلطة" ،لكن السلطة ليست "آذانًا صاغية" بالضرورة(.((3
38 A. Wildavsky, Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy
Analysis (New Brunswick, NJ: Transaction, 1987).
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 كيف يستفيد الباحثون العرب في:ال تنسوا القانون والسياسة
مجال اإلدارة العامة من الحدود المرنة للحقل في الخبرة األميركية؟
Don’t Forget the Law and Politics: What can Arab Public Administration
Scholars Learn from the Fluidity of the Field in the US Experience?

تناقش الدراســة أسباب ضعف إســهام أبحاث اإلدارة العامة في الوطن العربي في التعامل
 ووضع منظومة اإلدارة العامة للدولة في،مع القضايا المتع ّلقة باإلصالح السياسي واإلداري
 وذلــك مــن خــال تقديم عــرض ألصــول دراســة اإلدارة العامة في،إطــار الحوكمــة السياســية
 والتي اتصفت بالتداخــل والصراع القيمي الناجم عــن الروافد الثالثة التي،الخبــرة األميركيــة
. وهي القانون وإدارة األعمال والعلوم السياسية،أسست البنيان المعرفي والبحثي للحقل
ويتبنــى كل مــن هــذه الروافــد مجموعــة مــن القيــم التي تتعــارض فــي كثير مــن األحيان مع
 بينما، حيث يركــز الرافد القانونــي على العدالــة اإلجرائية،القيــم التــي تتبناها الروافــد األخرى
 ويركز رافد العلوم السياسية على الوظيفة،تركز إدارة األعمال على قيم الكفاءة والفاعلية
.التمثيلية للجهاز اإلداري
. اإلدارة العامة العربية، الحوكمة، الفصل بين السلطات، نظرية اإلدارة العامة:كلمات مفتاحية
This article sheds light on the reasons behind the lag of Arab public administration
scholarship behind the needs of coping with the questions of political and
administrative reform and situating public administration within the context of
political governance. This article draws insights from the development of the field in
the US experience, its fuzzy boundaries, and value conflicts. This was characterized
by overlap and the value struggle caused by the three tributaries that established
the knowledge and research architecture of the field, namely law, business
administration, and political science. The study concludes with a discussion
of how different origins and political context detached public administration
research in the Arab world from the ontological and methodological diversity
that contribute to the richness of the field in the US experience.
Keywords: Public Adminstration Theory, Separation of Powers, Governance, Arab
Public Administration.
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مقدمة
يم ّر الوطن العربي منذ أواخر عام  2010بمرحلة مضطربة ،مع
ما بدا أنه انتفاضات شعبية تطالب بالديمقراطية ،ثم ما لبثت أن
انتهت في أغلبها إلى حروب أهلية ،أو نزاعات ،أو عمليات انتقال
متعثرة .ومع أن حقل اإلدارة العامة يستطيع تقديم مساهمات
ق ّيمة في مجال عملية االنتقال السلمي والديمقراطي ،وإنشاء خدمة
مدنية تمثيلية ومستقلة ،وضمان حقوق المواطنة ،فإن أبحاث
اإلدارة العامة العربية لم تق ّدم ما يخدم عملية االنتقال السلمي،
بما في ذلك تقديم رؤية حول الصراع القيمي الذي يواكب مثل
يفسر تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سبب
تلك الفترات .وقد ّ
إخفاق الباحثين العرب ،بما أشار إليه من أنه على الرغم من أ ّن
عامل مه ًما وراء ما يُعرف بـ "الصحوة
فشل اإلصالح السياسي كان ً
العربية" ،فإ ّن الدراسات والدعم التقني المق ّدميَن للدول العربية
التي تم ّر بفترة انتقالية يقتصران على إنشاء مؤسسات انتخابية،
وكتابة الدساتير ،وتسوية الصراعات ،وإصالح قطاعات األمن((( .فضلً
عن أن قضايا اإلدارة العامة والسياسات تظل مفقودة في الجهود
الرامية إلى دعم عمليات التح ّول السلمي في الدول العربية(((.
تسلّط هذه الدراسة الضوء على أسباب تخلّف اإلدارة العامة في
الوطن العربي عن التعامل مع القضايا المتعلقة باإلصالح السياسي
واإلداري ،ووضع منظومة اإلدارة العامة للدولة في إطار الحوكمة
السياسية .وتسترشد بتط ّور الخبرة األميركية في حقل اإلدارة العامة،
بما فيه من تداخل لحدوده مع حقول معرفية أخرى ،وصراعات
قيمية حول أولويات العمل اإلداري .وتُختتم بمناقشة كيف أ ّدت
األصول المعرفية والبيئة السياسية في الوطن العربي إلى فصل
البحث في حقل اإلدارة العامة عن التنوع األنطولوجي والمنهاجي
الذي يسم الحقل في الدراسات األميركية.
وتق ّدم طر ًحا مفاده أ ّن هناك عاملين أساسيين يمكن أن يساعدا في
فهم هذا الوضع الذي يتم فيه فصل البحث في حقل اإلدارة العامة
عن التطورات السياسية في المنطقة؛ األول هو أ ّن أصول البحث في
حقل اإلدارة العامة في الوطن العربي ترجع إلى العلوم اإلدارية ،وهو
جل االهتمام على قيمة الفاعلية .من جانب آخر،
ما أ ّدى إلى تركيز ّ
اتسمت األصول المعرفية لدراسة اإلدارة العامة في الواليات المتحدة
1 United Nations Development Programme, Defining the Challenge,
Making the Change: A Study of Public Administration Reform in Arab
Transitions (New York: UNDP, 2015), p. 6.
2 Mohamed Alaa Abdel-Moneim, A Political Economy of Arab Education:
Policies and Comparative Perspective (London/ New York: Routledge, 2015),
p. 1.
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األميركية بالتش ّعب ،وهو ما نتج منه حدو ٌد رخوة للحقل ،ش ّجعت
على التنافس بين القيم والمناهج وتحديد طابعه األنطولوجي.
ويكمن العامل الثاني في السياق السياسي االستبدادي السائد في
المنطقة الذي يتّسم بتركيز السلطات في السلطة التنفيذية ،وهو ما
أ ّدى إلى بلورة رؤية للبيروقراطية ،باعتبارها ذرا ًعا نخبوية للسلطة
التنفيذية ،تُستخدم إلحكام السيطرة على المجتمع .وعلى هذا ،فقد
اقتصر االهتمام البحثي على العالقة بين السياسة واإلدارة في حقل
العلوم السياسية .بينما لم يق ّدم حقل اإلدارة العامة منظو ًرا متكاملً
لتحليل العالقات المتداخلة بين اإلدارة والسياسة .ومن المفترض أن
يركّز هذا المنظور على أسئلة من قبيل المسا َءلة ،والحوكمة ،والسيطرة
السياسية على البيروقراطية ،والتمثيل البيروقراطي ،والقيم البيروقراطية.
تبدأ الدراسة بعرض تعريفات أساسية لحقل اإلدارة العامة ،لتنتقل
بعدها إلى مناقشة خاصية أساسية للحقل ،وهي غلبة البعد القيمي،
واالفتقار إلى توافق اآلراء بشأن ما ينبغي أن تكون عليه القيم
الحاكمة ،أو كيف يمكن وضع تص ّور لها وترتيبها من حيث األهمية.
وبعد ذلك ،تعرض التأثيرات الرئيسة في هذا المجال ،وتط ّورها في
الوطن العربي .ويسلّط هذا العرض الضوء على كلٍ من األسس
النظرية والسياق السياسي في الوطن العربي ،وتأثيره في دراسة
اإلدارة العامة .وت ُختتم باستنتاج موجز يشير إلى أنه على الرغم من
أ ّن األزمة الفكرية لإلدارة العامة ال يمكن حلّها ،فإنها توفر قد ًرا من
الديناميكية والمرونة التي تمكّن تلك اإلدارة من التكيّف باستمرار
مع األوضــاع واأليديولوجيات المتغيّرة ،وترتيب القيم بحسب
أولويتها .وإذا كان لحقل اإلدارة العامة في الوطن العربي أن يق ّدم
متكامل لفهم عالقات الحوكمة والسياسة والقيم السائدة في
ً
إسها ًما
المجال العام ،فيجب أن يط ّور الباحثون العرب منهجيات وأسئلة
بحثية تتعامل مع هذه القضايا.

ً
أوال :تعريفات
يُنظر إلى اإلدارة العامة في العموم على أنها "الجانب التنفيذي
في عمل الحكومة ،والوسائل التي يتم من خاللها تحقيق مقاصد
الحكومة وأهدافها" .ويُنظر إليها أحيانًا على أنها علم مماثل
لعلم الهندسة أو الطب ،لكونه يص ّمم الوسائل .ومن جانب آخر
يرى البعض أ ّن علم اإلدارة العامة ينتمي ،في جوهره ،إلى العلوم
السياسية من حيث دراسة صنع السياسات العامة وتنفيذها .ويرفض
هذا الفريق ،في الوقت نفسه ،فكرة أ ّن اإلدارة العامة هي المح ّول
أو "همزة الوصل" لتحويل مدخالت العملية السياسية والسياسات
العامة آليًا إلى مخرجات ونتائج.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ال تنسوا القانون والسياسة :كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال اإلدارة العامة
من الحدود المرنة للحقل في الخبرة األميركية؟

ولعل السبب الرئيس لرفض مبدأ "همزة الوصل" يرجع إلى األبحاث
ّ
التي تناولت مفهوم بيروقراطية الشارع ،Street level Bureaucracy
التي ينفّذها أفراد الشرطة والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون
والمفتشون وغيرهم .ويوجد اتفاق واسع على أ ّن بيروقراطيِّي
الشارع  Street level Bureaucratsيصنعون السياسة العامة من
خالل قراراتهم وأفعالهم ،وينطبق الشيء نفسه على غيرهم من
التنفيذيين ،وإن كان بصورة أقل وضو ًحا.

وتتعلّق نقطة االختالف األخرى بتحديد موقع اإلدارة العامة بوصفها
حقل أكاديم ًيا؛ إذ يرى العديد من المساهمين في هذا المجال أ ّن
ً
اإلدارة العامة علم اجتماعي ،في حين يعتبرها البعض اآلخر ف ًنا وحرفة
ومسعى فلسفيًا ،ويؤدي هذا التباين إلى اختالف في المنهجية المتّبعة؛
فالذين يرون أن اإلدارة العامة علم اجتماعي ،يع ّدون المنهجية الك ّمية،
أفضل طرائق تط ّور
وخاصة تحليل االنحدار َ ،Regression Analysis
المعرفة في حقل اإلدارة العامة ،في حين أ ّن أولئك الذين ينظرون
إلى اإلدارة العامة على أنها فن وحرفة وفلسفة يرون أ ّن المناهج
الكيفية ،مثل دراسات الحالة والمدرسة المؤسسية ،سواء التفسيرية أم
التاريخية ،هي األنسب لمراكمة المعرفة في هذا المجال.
وقد تسببت هذه المواقف في انقسام في حقل كان مو ّح ًدا نسبيًا
في السابق إلى مقاربتين ،لكل واحدة سماتها التي تميّزها ،وهما:
إدارة األعمال العامة ،واإلدارة العامة .أما إدارة األعمال العامة،
فتعتمد مقاربة أضيق تركّز على اإلنجاز األكفأ ،من حيث التكلفة،
ألهداف المهمة األساسية الخاصة بالهيئات والمؤسسات؛ في حين
تركّز اإلدارة العامة بدورها هي أيضً ا على ذلك ،ولكنها تأخذ في
االعتبار دورها الرئيس في بناء الدولة والحوكمة ،وتعزيز القيم
السياسية ،بما فيها الشفافية والتمثيل والمشاركة وحقوق اإلنسان.
حقل أكاديميًا من
يتألف اإلطار السائد لإلدارة العامة بوصفها ً
ثالثة منظورات تتأسس عليها دراسات اإلدارة العامة ،وهي :إدارة

33
األعمال ،والسياسة (بما فيها السياسات العامة ،وترتيبات السلطات
السياسية وتوزيعها) ،والقانون .وضمن هذا اإلطار ،تتك ّون اإلدارة
العامة في المقام األول من ثالثة تخصصات أكاديمية ،هي :إدارة
األعمال ،والعلوم السياسية (بما في ذلك دراســات السياسات
العامة) ،والقانون .ومع هذا ،فإنها تعتمد أيضً ا ،إلى ح ّد بعيد،
على االقتصاد والتاريخ وعلم االجتماع والعلوم االجتماعية األخرى.
حقل للدراسة ،في دمج المعرفة
وتتمثّل مساهمتها الرئيسة ،بصفتها ً
الناجمة عن هذه التخصصات ،من خالل صياغة النظريات ،وتحديد
التقنيات الالزمة التخاذ إجراءات حكومية فاعلة .وكما ذكرنا ،تخضع
"اإلجراءات الفاعلة" لقيم وتعريفات متع ّددة.

تُعتبر اإلدارة العامة أحيانًا مالزمة للحضارة نفسها ،بالنظر إلى اتساع
يمس تقريبًا كافة مناحي الحياة اإلنسانية .ومن
نطاق عملها؛ بحيث ّ
ثم فإ ّن دراسة اإلدارة العامة تتضمن األبعاد المعيارية والثقافية،
بما في ذلك دراسة القيم العامة والحكومية المقارنة .في ثالثينيات
القرن الماضي ،كانت "الكفاءة" تحتل قمة الهرم القيمي لإلدارة
العامة .وفي حين تظل الكفاءة مركزية ،وغال ًبا ما تكون هي القيمة
األصلية عندما نفتقر إلى التوافق بشأن الطريقة التي ينبغي أن
تعمل بها اإلدارة العامة ،فإنها اليوم تتنافس مع مجموعة من القيم
السياسية والحكومية .وبناء عليه ،فإ ّن حدود اإلدارة العامة ،بصفتها
تخصص ًيا للدراسة والممارسة ،واسعة النطاق ،وغير ثابتة،
ً
حقل ّ
تخصصات أخرى متع ّددة.
"وغامضة" ،وتتداخل مع ّ

ثان ًيا :المشكلة المعيارية لإلدارة العامة
فــي عــام  ،1947تــح ـ ّدى عــالــم السياسة األمــيــركــي روبــرت
دال ( )2014-1915فكرة أ ّن اإلدارة العامة يمكن أن تكون عل ًما،
وقال إ ّن اإلدارة العامة في جوهرها معيارية ،وال يمكن فصلها عن

34
إطارها الثقافي ،ويصعب دراستها علم ًيا ألنها تستند إلى السلوك
البشري .وهنا ،نحن مهتمون بأ ّول هذه التحديات ،وهو أ ّن اإلدارة
العامة أدرجــت األبعاد المعيارية في جوهرها .وأكّــد دال أ ّن
"الصعوبة األولى في بناء علم اإلدارة العامة تنبع من االستحالة
الدائمة الستبعاد االعتبارات المعيارية من مشاكل اإلدارة العامة"،
ود ّعم مالحظته تلك بتشبيهه "عقيدة الكفاءة بخيط خفي في
نسيج أدبيات اإلدارة العامة ،بصفتها الهدف األسمى لإلدارة"((( .وقد
تجلّى ذلك في تفسير العالم األميركي لوثر غوليك (،)1993-1892
المتخصص في اإلدارة ،للحقل بقوله" :في علم اإلدارة ،سواء كانت
ّ
(((
عامة أم خاصة ،فإن الهدف األساسي هو تحقيق الكفاءة" .
لم يق ّدم دال مقترحات لتحرير اإلدارة العامة من طبيعتها المعيارية
المترسخة ،وما زال هذا الطابع هو الغالب ،على الرغم من توافر
ّ
الرغبة في تقديم الحلول الالزمة لهذه المسألة لدى أولئك الذين
يع ّرفون اإلدارة العامة على أنها من قبيل إدارة األعمال الحكومية.
وفي عام  ،2015دعا الباحث األميركي ريتشارد ستيلمان ،وهو أحد
أهم المساهمين في مجال اإلدارة العامة ،إلى "التدقيق في األسئلة
فصح عنها في كثير من األحيان) في
المعيارية المهمة (التي ال يُ َ
(((
أعمال بعض كبار علماء اإلدارة العامة وإدارة األعمال العامة اليوم" .
"بغض النظر عن الفئات أو اللغة
وعلى غرار دال ،ي ّدعي ستيلمان أنه ّ
أو المنهجيات الجديدة ،ال أحد يمكنه تفادي المعضالت ال ِق َيمية
الكبرى الكامنة في العديد من األسئلة المتعلّقة بالنقاشات الجارية
في حقل اإلدارة العامة ،بصرف النظر عن التصنيفات والمنهجيات
المستخدمة"((( .باختصار ،يبقى طرح دال((( بشأن ضرورة توضيح
الغايات عند دراسة اإلدارة العامة محوريًا.
تتفاقم مشكلة المعايير بسبب تركيز الدراسات والممارسات المتعلّقة
باإلدارة العامة على الكفاءة ،ففي عام  ،1948طرح دوايت والدو
( )2000-1913الذي يع ّد أبرز علماء اإلدارة العامة في النصف الثاني
من القرن العشرين ،سؤاله الشهير" :كفؤة من أجل ماذا؟ أليست
"3 Robert A. Dahl, "The Science of Public Administration: Three Problems,
Public Administration Review, vol. 7, no. 1 (Winter 1947), p. 1.
4 Luther Gulick, "Science, Values, and Public Administration," in: Luther
Gulick & Lyndall Urwick (eds.), Papers on the Science of Administration
(New York: Institute of Public Administration, 1937), p. 192.
5 Richard Stillman, "Forward," in: Mary E. Guy & Marilyn M. Rubin
(eds.), Public Administration Evolving: From Foundations to the Future (New
York/ London: Routledge, 2015), pp. x-xix.
6 Ibid.
7 Dahl, pp. 1-11.
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الكفاءة من أجل الكفاءة بال معنى؟"((( .وبالمثل ،يقول مارشال
ديموك ،أحد كبار مفكري اإلدارة العامة في القرن العشرين" :نحن
ال نريد الكفاءة غاية في ح ّد ذاتها"((( ،نحن نريد أن يكون مسؤولو
اإلدارة العامة أكفاء في كل ما يفعلونه ،ولكن يجب أيضً ا االعتراف
فمثل في
بأ ّن السعي لتحقيق الكفاءة قد يتعارض مع قيم أخرىً ،
النظم القانونية الغربية ،تشتهر إجراءات المحاكمة بعدم كفاءتها،
ففيها جلسات استماع أو مناظرات بين الخصوم ،يرأسها محققون
وقضاة محايدون ،وهو ما قد يؤدي إلى بطء اإلج ـراءات وزيادة
اإلنفاق ،وغالبًا أحكام تخضع للتأويل والنقد.كما أن متطلبات حرية
المعلومات ،في الواليات المتحدة ودول أخرى ،قد تؤدي بالمؤسسات
إلى إنفاق موارد في غير أهدافها األصلية ،والحاجة إلى الدخول في
ٍ
وتقاض .كما أ ّن "البيروقراطية التمثيلية" التي تركّز
إجراءات طعون
على إجراءات توظيف إداريين يتطابقون ديموغرافيًا مع مجتمعاتهم
التي يخدمونها وينظمونها ،وانتقائهم لتقديم خدمات اجتماعية ،قد
تتعارض مع أنظمة الجدارة المتق ّيدة بتعيين أفضل المواهب ،أي
"أفضل الكفاءات" ،في مناصب اإلدارة العامة .تشكّل مفاضلة كهذه
مشكلة مستعصية في حقل اإلدارة العامة ،أل ّن تشكيلة القيم العامة
مفصلة بالقيم
واسعة ج ًدا .وقد وضع يورغنسن وبوزيمان( ((1قائمة ّ
العامة ،استنا ًدا إلى  230دراسة في اإلدارة العامة وتنظيم الشؤون
العامة ،وح ّددا  72قيمة ،وص ّنفاها في سبع فئات كما يلي:
1.مساهمة القطاع العام في المجتمع :الخدمة العامة ،والمصلحة
العامة ،والتماسك االجتماعي ،واإليثار ،وكرامة اإلنسان ،واالستدامة،
والقدرة على رسم المستقبل ،وهيبة النظام ،واستقرار النظام.
2.تحويل المصالح إلى قرارات :حكم األغلبية ،والديمقراطية،
وإرادة الشعب ،والخيار الجماعي ،والديمقراطية المكتسبة،
والحكم المحلي ،وإشراك المواطنين ،وحماية األقليات ،وحماية
الحقوق الفردية.
3.اإلداريون والسياسيون :الوالء السياسي ،والمساءلة ،واالستجابة.
4.العالقة بين اإلداريين والبيئة المحيطة :االنفتاح  -التكتم،
واالستجابة ،واإلصغاء إلى الــرأي العام ،والحلول الوسط،
8 Dwight Waldo, The Administrative State: A Study of the Political Theory
of American Public Administration (New York: Ronald Press Company,
1948), p. 202.
9 Marshall E. Dimock, "The Study of Administration," The American
Political Science Review, vol. 31, no. 1 (February 1937), pp. 28-40.
10 Torben Beck Jørgensen & Barry Bozeman, "Public Values: An
Inventory," Administration & Society, vol. 39, no. 3 (May 2007), pp. 354-381.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ال تنسوا القانون والسياسة :كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال اإلدارة العامة
من الحدود المرنة للحقل في الخبرة األميركية؟

وتـــوازن المصالح ،والتنافسية  -الــتــعــاون ،وأصــحــاب
المصلحة والمساهمون.
5.الجوانب المؤسسية :االلتزام بالقوانين ،والقدرة على التك ّيف،
واالستقرار ،واالعتمادية ،وااللتزام بالوقت ،واالبتكار ،والحماسة،
واالستعداد للمخاطر ،واإلنتاجية ،والفاعلية ،واالقتصاد في
النفقات ،والنهج العملي.
6.سلوك العاملين في القطاع العام :المحاسبة ،والمهنية ،واألمانة،
والمقاييس األخالقية ،والوعي األخالقي ،والنزاهة.
7.العالقة بين اإلدارة العامة والمواطنين :الشرعية ،وحماية
الحقوق الفردية ،والمساواة في المعاملة ،وسيادة القانون،
والعدالة والمساواة ،والعقالنية ،واإلنصاف ،والمهنية ،والحوار،
واالستجابة ،وديمقراطية المعاملة ،وإش ـراك المواطنين،
والتطوير الذاتي للمواطن ،والتو ّجه نحو المستفيدين ،وااللتزام
بالوقت ،والودية .ليست جميع القيم العامة هذه أساسية
لنشاطات جميع اإلدارات العامة وأجهزتها .وتضيف دراسة
زيغر فان دير وال وآخرين( ((1إلى الدراسات التي ركّزت على
تحليل لألدبيات المتعلّقة باألخالق اإلدارية،
ً
قيم اإلدارة العامة
وكذلك ترتيب المسؤولين في اإلدارة العامة للقيم المتعلّقة
بالعمل ،فكان ترتيبهم ألهمية األخالقيات اإلدارية كما يلي:
 .1األمانة

 .16التعاون

 .2اإلنسانية

 .17االستجابة

 .3العدالة االجتماعية

 .18التفاني

 .4الحيادية

 .19الفاعلية

 .5الشفافية

 .20االبتكار

 .6النزاهة

 .21احترام القوانين

 .7الطاعة

 .22اإلخالص

 .8االعتمادية

 .23االنسجام

 .9المسؤولية

 .24االستقاللية

 .10الخبرة

 .25االستقرار

 .11الخضوع للمحاسبة

 .26التمثيل

11 Zeger Van Der Wal et al., "Central Values of Government and Business:
Differences, Similarities and Conflicts," Public Administration Quarterly, vol.
30, no. 3-4 (2006), pp. 314-364.
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 .12الكفاءة

 .27التنافسية

 .13الشجاعة

 .28السعي للربح

 .14العقالنية

 .29روح الزمالة

 .15الترحيب بتقديم الخدمة

 .30تحقيق الذات

وجاء ترتيب دير وال( ،((1المستند إلى نتائج استطالع آراء أصحاب
مهن هولنديين ،على النحو اآلتي:
 .1نظافة اليد

 .11الترحيب بتقديم الخدمة

 .2قابلية المحاسبة

 .12الكفاءة

 .3األمانة

 .13روح الزمالة

 .4احترام القوانين

 .14االستجابة

 .5الموثوقية

 .15االبتكار

 .6الشفافية

 .16العدالة االجتماعية

 .7الحيادية

 .17الطاعة

 .8الخبرة

 .18تحقيق الذات

 .9الفاعلية

 .19االستدامة

 .10التفاني

 .20الربحية

نالحظ أ ّن الكفاءة ت ُص َّنف في المرتبة الثانية عشرة في قائمتَي دير
وال ،ما يشير بقوة إلى أنه لم يعد بديه ًيا أن تكون هذه القيمة
في المرتبة األولى في اإلدارة العامة ،هذا إن كانت كذلك في ما
سبق .وبالمثل ،يدرج يورغنسن وبوزيمان بدائل عدة من الكفاءة
كالفاعلية ،واالستدامة ،واالعتمادية ،واالقتصاد في النفقات والمهنية.
بالنظر إلى هذا القدر من تعدد القيم ،مع االعتراف بأ ّن تحليالت
يورغنسن وبوزيمان ودير وال ال تستند ّإل إلى أدبيات اإلدارة العامة
باللغة اإلنكليزية ،كيف يمكن تأطير التفكير بالبعد المعياري لإلدارة
العامة بطريقة مثمرة؟ إ ّن المنهجية السائدة ،رغم القيود المشار
إليها سابقًا ،تنظّم القيم وفق ثالثة روافد رئيسة لإلدارة العامة؛
إدارة األعمال ،والسياسة /السياسات ،والقانون .وهذه المجاالت
حاضرة في جميع أنظمة اإلدارة العامة في البلدان المتق ّدمة،
12 Dejan Jelovac, Zegar Van Der Wal & Ana Jelovac, "Business and
Government Ethics in the 'New' and 'Old' EU: An Empirical Account of
Public - Private Value Congruence in Slovenia and the Netherlands," Journal
of Business Ethics, vol. 103, no. 1 (September 2011), pp. 127-141.
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مع أ ّن محتواها ووزنها قد يختلفان من نظام إلى آخر .وتتضمن
اإلدارة العامة بطبيعتها وظائف تنفيذية (إدارة) ،ووظائف سياسية
أو سياساتية (تشريعية) ،ووظائف قانونية ،وإن اختلفت ترتيباتها
باختالف النظم السياسية.
في أنظمة الفصل بين السلطات ،تكون كل وظيفة من وظائف اإلدارة
العامة خاضعة على نحو أساسي لواحدة من سلطات الحكومة؛
مثل ،تندرج
التنفيذية والتشريعية والقضائية .ففي الواليات المتحدة ً
اإلدارة في اختصاص الرئاسة ،والسياسة /السياسات ضمن اختصاص
الهيئة التشريعية ،والقانون ضمن اختصاص المحاكم .وأل ّن اإلدارة
العامة في الواليات المتحدة تشرف على تنفيذ القانون ،وتشارك في
العملية السياسية ووضع السياسات ،عبر توزيع األعباء والمنافع في
والبت في حاالت فردية ،فإ ّن
وضع القواعد العامة ،ووضع الموازنة،
ّ
السلطات المنفصلة تندمج في العملية اإلدارية التي تخضع بدورها
إلشراف الفروع الدستورية الثالثة للحكم.
أما في األنظمة التي ال تفصل بين السلطات ،فإ ّن الهياكل اإلدارية
تتشارك في هذه الوظائف ،وتخضع لترتيبات إشراف مختلفة.
مثل ،تكون السلطة القضائية أقل حضو ًرا في اإلدارة
ففي الصين ً
العامة ،مقارنة بالواليات المتحدة .واإلشــراف يكون للحزب
الشيوعي الذي يتغلغل في جميع مفاصل اإلدارة العامة؛ المركزية
واإلقليمية والمحلية.
كل من
يكمن جوهر اإلطار السابق (إدارة ،وسياسة ،وقانون) في أ ّن ً
وظائف التنفيذ (التطبيق) والسياسة /السياسات والقانون مرتبطة
بقيم ،وهذه القيم تو ّجه هياكلها التنظيمية ونظرتها إلى الفرد
والشأن العام ،والمقاربات المعرفية أو طرائق المعرفة ،وصنع القرار،
وأنظمة وضع الموازنة ،ونُظم إدارة األفراد .ففي الواليات المتحدة
مثل ،يركز التنفيذ على خفض التكاليف ،واالستجابة للعمالء ،في حين
ً
تركز السياسة /السياسات على أهمية التمثيل واالستجابة والمساءلة،
ويتطلع القضاء إلى االلتزام بالدستور ،وإجراءات المحاكمة العادلة،
والحماية القانونية المتساوية ،والحقوق وحماية الحريات المدنية
الفردية.
تدفع هذه القيم في اتجاه تنظيم التنفيذ بطريقة قطاع األعمال،
وتركيز السياسة /صنع السياسات على التعددية التنظيمية ،بمعنى
التمثيل الواسع للجمهور ،والمهمات واإلجـــراءات المتشابكة
والمتداخلة ،في حين ينظَّم الجهاز القضائي وفق إجراءات ٍ
تقاض
برئاسة ص ّناع قرار محايدين .ينظر التنفيذ إلى األفراد والجمهور
بوصفهم حاالت وزبائن ،بينما تعتبرهم السياسة /صنع السياسات
أعضاء في جماعات ،مثل النساء والمزارعين وأصحاب الشركات
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الصغيرة واألقليات .أما الجهاز القضائي فيعتبرهم أفرا ًدا مستقلين
في ح ّد ذاتهم ،أو عناصر في فئات من المتخاصمين.
كذلك فإ ّن المعرفة التي تسعى اإلدارة العامة للوصول إليها تختلف
باختالف المنظور الذي يعتمده الباحث؛ فالتنفيذ يركّز على العلم
أسس تقري ِر ما هو صائب ،بينما تؤكد
والتجربة واألداء ،بوصفها َ
السياسة /صنع السياسات على االتفاق بين أصحاب المصلحة من
ٍ
كأساس للمعرفة فيها ،أما القضاء
جهة ،والرأي العام من جهة أخرى
فيستخدم تحليل الحالة االستقرائي ،والتطبيق االستداللي للمبادئ
القانونية المعمول بها ،والتفكير المنطقي المعياري.
في ما يتعلّق بصنع الــق ـرار ،تنظر المقاربات الثالث نحو
األداء اإلداري ،ونموذج "الفوضى" Muddling Through
لتشارلز ليندبلوم ) ،Charles Lindblom (2018-1917واالستناد
إلى السوابق القضائية .أما في وضع الموازنة ،فالمقاربات الثالث
تتمحور حول األداء ،والتوزيع العادل لألعباء والمنافع ،وتمويل
الحقوق .وبالنسبة إلى الموارد البشرية ،يشدد التنفيذ على الجدارة،
وتركز السياسة /السياسات على التمثيل االجتماعي ،ويركّز القضاء
على قيم المعاملة المتساوية والعادلة للموظفين الحكوميين ،وعلى
طائفة واسعة من حقوقهم.
من المهم التأكيد أ ّن القيم المرتبطة بـــاإلدارة ،والسياسة/
السياسات ،والقانون ،قد تكون في حالة تعارض أو صراع .وربما
يكون ذلك حتم ًيا في أنظمة الفصل بين السلطات ،وبدرجة أقل
في الديمقراطيات البرلمانية والحكومات االستبدادية المتق ّدمة.
يجد يائير زلمانوفيتش( ((1نو ًعا من التعاضد النافع  Trialecticفي
فمثل
التفاعل بين منهجيات اإلدارة ،والسياسة /السياسات ،والقانونً .
يتسم النظام اإلداري للواليات المتحدة بالقدرة على التعايش مع
تعارض المهمات ،والعالقات التنافسية بين المؤسسات ،واستقاللية
المؤسسات ،واالعتماد على التقاضي .ومع أنها قد تبدو فوضوية في
أنظمة أخرى ،فإ ّن هذه الصفات تالئم نظام الفصل بين السلطات،
وثقافة التعددية السياسية .وتعتبر التنازالت المتبادلة بين المقاربات
الثالث مفيدة عمل ًيا في تعزيز الحكم الديمقراطي الدستوري.
ينصب تركيز أكبر على الوحدة ،وعلى
وفي الصين ،على النقيض من ذلكّ ،
العالقات المتآلفة ،واستقامة سلوك الموظفين ،في مسعى وطني لتحقيق
مزيد من التنمية االقتصادية ،والح ّد من الفساد أو القضاء عليه ،وعلى
أشكال أخرى من سوء اإلدارة .ومع ذلك ،ورغم أ ّن التنفيذ هو المهيمن،
13 Yair Zalmanovitch, "Don't Reinvent the Wheel: The Search for an
Identity for Public Administration," International Review of Administrative
Sciences, vol. 80, no. 4 (September 2014), pp. 808-826.
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وأن المسؤولين الحكوميين هم من يضع السياسات ،تُبذل حال ًيا مسا ٍع قوية
لتعزيز الحكم عبر القانون وسيادة القانون في اإلدارة الصينية.
هناك الكثير م ّما يتعيّن دراسته والتعلم منه حول اإلدارة العامة،
فتعقيداتها وتناقضاتها متشعبة .ومع ذلك ،فإ ّن التق ّدم يتطلب
االعتراف بأنه ال يمكن اختزالها على نحو مفيد في منهجية أو قيمة
واحدة أو مجموعة من القيم .ويجب مواجهة مشكلة تعددية القيم
فيها ،وكذلك المنظورات المتنافسة المتعددة.

بعد هذا العرض العام لإلدارة العامة ،وتحدي تعريف القيم الرئيسة
فيها ،ننتقل إلى دراسة طبيعة علوم اإلدارة العامة في البلدان
العربية ،وقيمها السائدة ،وفهم طبيعة الظواهر اإلداريــة فيها.
يقوم هذا العرض على مراجعة األدبيات المتوافرة المنشورة باللغة
العربية ،خاصة الدراسات المنشورة في عام  ،2017في المجلة
العربية لإلدارة .ومن ثم ،ينبغي التأكيد أن هذا الغرض أقرب إلى
تمثيل
وصف حالة أبحاث اإلدارة العامة في المشرق العربي ،األكثر ً
في هذه الدورية ،مقارنة بدول المغرب العربي (تونس ،والجزائر،
والمغرب ،وموريتانيا).

ً
ثالثا :نظرية اإلدارة العامة في
الوطن العربي ،الحدود المفقودة
هناك اعتقاد لدى باحثي اإلدارة العامة المقارنة بأ ّن الباحثين العرب
ليس لديهم إسهام يُذكر في هذا المجال ،إلى درجة أ ّن البعض يؤكد
عدم وجود نظرية لإلدارة العامة في الوطن العربي( .((1وقد برزت
14 Evangelos Dedoussis, "A Cross-Cultural Comparison of Organizational
Culture: Evidence from Universities in the Arab world and Japan," Cross
Cultural Management, An International Journal, vol. 11, no. 1 (March
2004), pp. 15-34; Pael Iles, Abdoul Almhedie & Yehuda Baruch, "Managing
HR in the Middle East: Challenges in the Public Sector," Public Personnel
Management, vol. 41, no. 3 (Fall 2012), pp. 465-492.
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هذه المالحظة في أعقاب االنتفاضات الشعبية العربية التي بدأت في
أواخر عام  .2010فثمة انطباع متنامٍ أ ّن حقل اإلدارة العامة لم يؤ ِد أي
دور مهم في وضع خرائط طريق لبناء خدمات مدنية فاعلة ومستقلة،
أو في المساعدة أثناء الفترات االنتقالية .ويش ّدد على هذه النقطة
تقرير لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ورد ذكره في بداية هذا العمل.
حقل
بدأت دراســة اإلدارة العامة في الوطن العربي ،بوصفها ً
(((1
خصوصا القانون اإلداري .
أكاديم ًيا ،فر ًعا من الدراسات القانونية،
ً
والدوريات األولى في المنطقة التي نشرت دراسات في علوم اإلدارة،
بد ًءا من أواخر خمسينيات القرن الماضي ،كانت دوريات قانونية(.((1
تلك األصول في القانون ليست حالة فريدة في أبحاث اإلدارة العامة
في الدول العربية ،لكن من المحتمل أ ّن استمرار هيمنة المقاربات
القانونية لم يسمح بالتوسع في أبحاث تركّز على قضايا اإلدارة
العامة والدستور ،والفصل بين السلطات ،ودور المحاكم ،وتنفيذ
القرارات القضائية ،وغيرها من القضايا التي تتضمن إمكانات لخلق
المعرفة الالزمة لجعل أبحاث اإلدارة تتجاوب مع الظروف المتغيّرة.

أسهم حقل إدارة األعمال أيضً ا بدور مهم في المراحل األولى من
أبحاث اإلدارة العامة في الوطن العربي ،ال سيما من خالل دوريات
تصدرها كليات التجارة .ففي عام  ،1952أصدرت كلية التجارة في
جامعة القاهرة أول مجلة عربية حظيت بتقدير واسع تركّز على
العلوم اإلدارية ،بعنوان مجلة االقتصاد والسياسة والتجارة .وشهدت
سبعينيات القرن الماضي صدور مزيد من المجالت المتخصصة
في العلوم اإلداريــة ،وكانت كليات التجارة مرة أخرى رائدة في
العديد من هذه المجالت .وأ ّدى التركيز على إدارة األعمال في هذه
 15عطية حسين أفندي ،حالة المعرفة في حقل اإلدارة العامة (القاهرة :أحوال مصرية،
 ،)1998ص .32-12
 16محمد عبد الفتاح ياغي ،واقع الدوريات العربية المتخصصة في العلوم اإلدارية
(الرياض :جامعة الملك سعود ،)1984 ،ص .8-7
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المجالت إلى توجيه االهتمام نحو قضايا التنظيم والسلوك التنظيمي
وإدارة الموارد البشرية(.((1
قادت تلك األصول في القانون واإلدارة ،المترافقة مع اهتمام أقل
بالعالقة بين السياسة واإلدارة ،إلى التركيز على دراسة جانب اإلدارة
في الحكم ،مع تركيز خاص على الكفاءة ،بوصفها القيمة العليا
للقطاع العام .وقد عرضت أطروحة للدكتوراه في جامعة القاهرة
أبحاث ًا تجريبية نُشرت في ثالث عشرة دورية عربية في مجاالت
اإلدارة العامة بين عامي  2000و .((1(2011ووجدت األطروحة أ ّن
أكثرية المؤلفين في هذه المجالت متخصصون في إدارة األعمال
( 48في المئة) ،وفي اإلدارة العامة ( 24.9في المئة) .وبإلقاء نظرة
على دراسات اإلدارة العامة ،نجد أ ّن معظمها يركّز على السلوك
التنظيمي ( 27.2في المئة) ،وهو حقل يحظى باهتمام اإلدارة العامة
وإدارة األعمال على السواء.
ومن المالحظات المتعلّقة بأبحاث اإلدارة العامة باللغة العربية أ ّن
قياسا بحقول أخرى،
القضايا اإلدارية لم تح َظ سوى باهتمام ضئيلً ،
كاالقتصاد وإدارة األعمال؛ فقد ورد في عدد من الدراسات أ ّن مواضيع
اإلدارة العامة قليلة نسب ًيا في الدوريات العربية المختصة بعلوم
اإلدارة( .((1كما تكثر ،عمو ًما ،الدراسات التي تركّز على االقتصاد ،تليها
أبحاث اإلدارة العامة وإدارة األعمال والقانون(.((2
وقد جرى التث ّبت من صحة هذه النتائج عبر تحليل جميع الدراسات
المنشورة في المجلة العربية لإلدارة ،في عام  ،2017وهذه الدورية
هي اإلصدار الرسمي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،التابعة
لجامعة الدول العربية .وتُظهر بيانات مستخلصة من  46دراسة
منشورة في هذه الدورية أ ّن معظم المؤلفين من المتخصصين في
مجال إدارة األعمال ،يليه اختصاص المالية .وتركّز أغلبية الدراسات،
التي يمكن تصنيفها ضمن حقل العلوم اإلداريــة ،على السلوك
التنظيمي واإلدارة ،أو على إدارة الموارد البشرية /األفراد.
 17محمد عوض علي العربي" ،توجهات الباحثين العرب في الدراسات المنشورة بدوريات
اإلدارة العامة العربية في الفترة  :2011-2000تحليل كيفي وكمي للمجال والمنهاج" ،رسالة دكتوراه
غير منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،القاهرة ،مصر ،2014 ،ص .78
 18المرجع نفسه ،ص .86
 19المرجع نفسه ،ص 87-86؛ وحيد بن أحمد الهندي" ،واقع أبحاث اإلدارة العامة في
مجلتي جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز :دراسة تحليلية" ،مجلة العلوم
اإلدارية بجامعة الملك سعود ،مج  ،7العدد  ،)1995( 1ص .139-99
 20ياغي ،ص .18-17
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الفرد هو وحدة التحليل في أغلب أبحاث اإلدارة العامة باللغة
العربية ،ومعظم هذه األبحاث يستخدم مناهج كمية( .((2وقد جرى
التث ّبت أيضً ا من ذلك عبر مراجعة الدراسات المنشورة في المجلة
العربية لــإدارة .وبحسب المنطق الــوارد سابقًا ،قد يكون ذلك
انعكاسا لفهم اإلدارة العامة بوصفها عل ًما اجتماعيًا .ومن منظور
ً
انعكاسا للسهولة النسبية عند الباحثين العرب في
آخر ،قد يكون
ً
(((2
وخصوصا في ضوء التراخي في تطبيق
استخدام المناهج الكمية ،
ً
إجراءات مراجعة األقران  Peer Reviewكما سيلي بيانه الحقًا.
ويعكس التركيز على الفرد ،أيضً ا ،بوصفه وحدة رئيسة للتحليل،
في أبحاث اإلدارة العامة باللغة العربية ،قلة االهتمام بالمؤسسات،
وبيئة العمل المؤسسي ،ودور العالقات المؤسسية داخل المؤسسات
وبينها .وهذه المالحظة ينبغي أن تلفت االنتباه إلى ضرورة توسيع
نقاط االنطالق المنهجية والنظرية لألبحاث باللغة العربية ،لتشمل
مداخل من العلوم السياسية والقانونية ،خاصة إذا أراد حقل اإلدارة
العامة في الوطن العربي أن يق ّدم الدعم الفني للبلدان التي تم ّر
بمراحل انتقالية مختلفة ،مثل تونس ومصر وسورية.

رابعا :المسألة المعيارية
ً
بخالف ما رأيناه في المناقشة السابقة عن نظرية اإلدارة العامة
في الواليات المتحدة ،فإ ّن المسألة المعيارية ،أو القيمية ،لم تح َظ
باهتمام يُذكر في أبحاث اإلدارة العامة العربية .وقد أصدر عدد من
الحكومات العربية مدونات للسلوك األخالقي ،تشتمل على معايير
وقيم متوقعة من الموظفين الحكوميين ،وهي معايير مألوفة في
أنحاء مختلفة من العالم ،وتشكّل منه ًجا لضمان معايير األخالق
المهنية للخدمة العامة .ويلفت النظر بين هذه المدونات ما
أصدرته الحكومة المصرية في عام  ،2014حيث يال َحظ أ ّن المعايير
المصرية ال تأتي أب ًدا على ذكر حقوق اإلنسان ،أو حماية المبلّغين
عن المخالفات  ،Whistleblowersأو السلطات التقديرية للموظف
فصل جاز ًما بين السياسة
الحكومي .وتفصل المعايير المصرية ً
واإلدارة ،وتتضمن عد ًدا من المبادئ التي تعكس قيم القطاع العام،
كما تحددها الحكومة( ،((2وهي :احترام القانون ،والحيادية ،والنزاهة،
واالجتهاد ،والفاعلية والكفاءة.
 21عادل محمد ريان" ،استخدام المدخلين الكيفي والكمي في البحث :دراسة استطالعية
لواقع أدبيات اإلدارة العامة" ،ورقة مقدّمة في المؤتمر العربي الثالث :البحوث اإلدارية
والنشر ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،2003/5/15-14 ،ص .64
 22المرجع نفسه.
 23جمهورية مصر العربية ،وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،مدونة السلوك
الوظيفي للعاملين بالجهاز اإلداري للدولة بجمهورية مصر العربية (القاهرة ،)2014 :ص .7
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وال تذكر هذه المعايير قي ًما كاإلنسانية والعدالة االجتماعية ،وهي
أمور تترتب على السلطات التقديرية للموظف الحكومي ،والحاجة
إلى توجيه اجتهاد الموظفين الحكوميين نحو خدمة الجمهور.
ويفوت هذه المعايير أيضً ا اإلشارة إلى الجانب الربحي في عمل
الحكومة ،الذي حظي باهتمام في استطالعات حديثة عن قيم اإلدارة
العامة في البلدان الغربية ،كما ذُكر سابقًا .وتتضمن هذه القيم
االستجابة واالبتكار والتنافسية .ويعكس إغفال هذه القيم وصفة
محافظة للخدمة العامة ،كعلم يختص فقط بإدارة األعمال الحكومية
والخدمة العامة ،بوصفها "ماكينة" تنفيذ السياسات العامة.
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والمركزية المفرطة في البيروقراطيات العربية( ،((2وكذلك ضعف
اإلنتاجية( .((2وهناك درجة من االتفاق على أ ّن الثقافة العربية لها
خصائص مع ّينة تؤثر مباشرة في سلوك المديرين في المنطقة ،ومنها:
احترام السلطة ،وتج ّنب الغموض ،والحاجة إلى االنتماء .وتؤدي هذه
الخصائص عمو ًما إلى المحسوبية ،واتخاذ القرارات بعد االستشارة ،مع
رفض تفويض صالحيات اتخاذ القرار ،وعدم وضوح آليات المساءلة(.((2

أصدرت مملكة البحرين أيضً ا مدونة للسلوك المهني وأخالقيات
القطاع العام ،وتتضمن كذلك خمسة مبادئ تعكس القيم المحددة
للخدمة العامة( ،((2وهي :احترام القانون ،والحيادية ،والنزاهة،
واالجتهاد ،واالقتصاد والكفاءة.
تعكس الصياغة المتطابقة تقري ًبا في كلتا الوثيقتين للقيم المطلوبة
في الخدمات العامة األصول المتشابهة لإلدارة العامة بين البلدان
العربية ،كما تعكس خطابًا سائ ًدا انتشر بسبب تأثير باحثين من
عدد محدود من الدول العربية ،وخاصة مصر وسورية والعراق.
تماش ًيا مع المنظور السائد بين الباحثين العرب الذي ينظر إلى اإلدارة
العامة باعتبارها عل ًما اجتماعيًا ،وبخالف المنظور المعياري الذي
سبقت مناقشته آنفًا ،فإ ّن أغلبية الدراسات التي تتناول قيم القطاع
العام في المنطقة تهدف إلى وصف القيم السائدة ،بدلً من وصف
ما ينبغي أن تكون عليه هذه القيم .ومع أ ّن الكفاءة والفاعلية هما
أبرز شعارين في أبحاث اإلدارة العامة في الوطن العربي ،ثمة جهد
معرفي متزايد للتعريف الدقيق بقيم أخرى سائدة في البيروقراطيات
انصب قدر كبير من االهتمام
العربية وبين البيروقراطيين العرب .وقد ّ
(((2
على دور الثقافة واإلسالم في تحديد قيم اإلداريين العرب .
تع ّزز الدراسات المنشورة بين سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته
بعض الصور النمطية المحيطة بالثقافة العربية ،ومــن ثم
البيروقراطيات العربية .فقد ش ّدد عدد من الدراسات على الجمود،
 24مملكة البحرين ،ديوان الخدمة المدنية ،مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات
الوظيفة العامة :ملحق تعليمات الخدمة المدنية رقم ( )16لسنة ( 2016المنامة ،)2016 :ص .3
25 Iles, Almhedie & Baruch, pp. 465-492.

برز عدد من الشعارات التي تعكس الصور النمطية السائدة عن
القيم العربية وتجلياتها المؤسسية .ومن المصطلحات المستخدمة
"نموذج النبي أو الخليفة" في القيادة( ((2الذي يعكس هيمنة القيادة
االستبدادية ،واالفتقار إلى المؤسسية( .((3ويوجد في بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،على وجه الخصوص ،درجة عالية
من الوعي بتأثيرات الروابط العائلية والقبلية في طبيعة العمل في
المؤسسات العامة .وانعكس ذلك في شعارات مثل" :الشيخ هو
هيكل لصنع القرار
ً
المدير التنفيذي" ،وتقديم "المجلس" بوصفه
26 Michael K Badawy, "Styles of Mideastern Managers," California
Management Review, vol. 22, no. 3 (April 1980); Bashir Khadra, "The PropheticCaliphal Model of Leadership: An Empirical Study," International Studies of
Management & Organization, vol. 20, no. 3 (1990), pp. 37-51; Monte Palmer, El
"Sayeed Yassin & Leila Ali, "Bureaucratic Flexibility and Development in Egypt,
Public Administration and Development, vol. 5, no. 4 (1985), pp. 323-337.
27 Palmer, Yassin & Ali, pp. 323-337.
28 Abbas J. Ali, "Decision-Making Style, Individualism, and Attitudes
toward Risk of Arab Executives," International Studies of Management and
Organization, vol. 23, no. 3 (1993), pp. 53-73; Bjorn Bjerke & Abdulrahim
"Al‐Meer, "Culture's Consequences: Management in Saudi Arabia,
Leadership & Organization Development Journal, vol. 14, no. 2 (December
1993), pp. 30-35; Iles, Almhedie & Baruch, pp. 465-492.
29 Khadra, pp. 37-51.
30 Ibid.; Badawy, pp. 22, 51-58.
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وحل النزاعات( .((3وهذه اآلراء تعتبر هذه المؤسسات والممارسات
ّ
(((3
مصادر للتباين عن التقاليد اإلدارية الغربية (أي الحديثة) .

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

قليل من االهتمام( .((3ولكن حتى الدراسات المتاحة ال
التمثيليةً ،
تتناول هذه القضايا إلّ في سياق وصف الوضع القائم في األُطر
البيروقراطية العربية ،مثل وجود تمثيل داخل األجهزة اإلدارية،
من دون معالجة المنافسة المعيارية بين هذه القيم ،والممارسات
التي تعكسها.

خامسا :مسألة "الفصل بين السلطات"
ً

ومن جانب آخر ،اهتمت أبحاث ودراسات حديثة بالتقارب الناشئ
مع الممارسات اإلدارية العالمية ،في إثر ما شهده عدد من البلدان
العربية من تحرير اقتصادي ،على وجه الخصوص ،للقطاعين
االقتصادي واالجتماعي( .((3ووجدت هذه األبحاث درجة من التقارب
مع الممارسات العالمية في مجاالت معيّنة ،كاتخاذ قرارات تشاركية،
أساسا من االنفتاح على العمالة
والتنمية البشرية .وقد نتج هذا ً
خصوصا
األجنبية ،والممارسات اإلدارية الدولية ،والتعليم الدولي،
ً
في بلدان الخليج العربية .ومع ذلك ،ال تزال بعض الخصائص،
مثل القدرات المؤسسية المنخفضة ،تعيق اإلفــادة الكاملة من
القدرات المتاحة(.((3
لم تح َظ المفاضلة بين الكفاءة وقيم اإلدارة العامة األخرى باالهتمام
المناسب .وقد القت بعض المفاهيم ،مثل الفصل بين السلطات
وإج ـراءات المحاكمة العادلة وحرية المعلومات والبيروقراطية
 31يُعرف المجلس عادة باعتباره مكانًا ،في العديد من البيوت الخليجية ،لعقد مقابالت
بين الشخصيات المؤثرة في مجتمع بعينه ،واتخاذ قرارات استنادًا إلى المناقشات التي
تتم فيها.
32 Mhamed Biygautane, Paula Gerber & Graeme Hodge, "The Evolution
of Administrative Systems in Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar: The Challenge
of Implementing Market Based Reforms," Digest of Middle East Studies, vol.
26, no. 1 (October 2016), pp. 97-126.
?33 Abdel-Moneim, pp. 202-204; Leigh Nolan, "Liberalizing Monarchies
How Gulf Monarchies Manage Education Reform," Brookings Doha Center,
Analysis Paper, no. 4 (February 2012), pp. 32-34.
34 Khalid O. Al-Yahya, "Empowerment and Human Capital Utilization
Deficit in Public Sector Organization: Gulf States in Contemporary
Perspective," PhD. Dissertation, University of Connecticut, United States,
2005, pp. 53, 108, 124, 158; Khalid O. Al-Yahya, "Power-Influence in
Decision Making, Competence Utilization, and Organizational Culture in
Public Organizations: The Arab World in Comparative Perspective," Journal
of Public Administration Research and Theory, vol. 19, no. 2 (April 2009),
pp. 385-407.

كما ذُكر سابقًا ،أثناء نقاش محدودية أبحاث اإلدارة العامة في البلدان
العربية ،لم تح َظ مواضيع الفصل بين السلطات والقانون اإلداري
باهتمام كبير ،وظلّت األبحاث منص ّبة على القضايا النظرية ضمن
أُطر تنظيمية مغلقة أو شبه مغلقة .ويُع ّد البحث في الالمركزية
اإلدارية والحكم المحلي ،الذي ربما يكون نتيجة اهتمام جهات
دولية مانحة به ،أحد المواضيع القليلة التي تعكس بعض االهتمام
بالعالقات بين المستويات المختلفة للحكم.
يمكن أن يُعزى انعدام االهتمام بالمنهجيات القانونية والسياسية
لدراسة اإلدارة العامة إلى الطبيعة السلطوية الغالبة لألنظمة
السياسية العربية ،باستثناءات قليلة ،منها لبنان ،وفي اآلونة األخيرة
تونس .هذه الطبيعة االستبدادية تجعل التركيز على الفروع
السياسية والقضائية بعيد الصلة عن اإلدارة العامة؛ فالهياكل اإلدارية
موجودة بوصفها ذرا ًعا للسلطة التنفيذية ،أو النظام الحاكم ،للحفاظ
على هيمنته ،ومعزولة إلى ح ّد بعيد عن أشكال الرقابة الشعبية أو
المؤسسية في عملها.
من هذا المنظور ،نجد أ ّن أصل العلل الحالية للقطاع العام في الوطن
العربي ال يكمن في جذوره االستعمارية فقط ،بل أيضً ا في فترة
توسع جهاز الدولة بين ثالثينيات القرن الماضي وستينياته ،وهي
فترة استقالل البلدان العربية التي أصبحت ت ُعرف في ما بعد باسم
الجمهوريات العربية ،مثل مصر وسورية وتونس .حافظت األنظمة
التي تط ّورت خالل تلك الفترة في هذه المجموعة من الدول على
 35أنيس صقر حسين الخصاونة" ،االنسجام بين القيم البيروقراطية والقيم االجتماعية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجهة نظر الموظفين الحكوميين" ،مجلة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الملك عبد العزيز ،مج  ،23العدد  ،)2009( 1ص 84-37؛ عدنان عبد
الله الشيحة" ،اإلصالح اإلداري في المملكة العربية السعودية :من البيروقراطية المركزية
إلى توسيع سلطات المجالس المحلية" ،المجلة العلمية لإلدارة ،العدد  ،)2014( 9ص
93-63؛ حلمي شحادة محمد يوسف وسالم القحطاني" ،التمثيل البيروقراطي في بعض
األجهزة المركزية (الحكومية) :دراسة ميدانية عن المملكة العربية السعودية" ،مجلة
دراسات العلوم اإلدارية ،عمادة البحث العلمي-الجامعة األردنية ،مج  ،24العدد ،)1997( 2
ص 351-338؛ وينظر:
Michael Herb, "A Nation of Bureaucrats: Political Participation and Economic
Diversification in Kuwait and the United Arab Emirates," International
Journal of Middle East Studies, vol. 41, no. 3 (August 2009), pp. 375-395.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ال تنسوا القانون والسياسة :كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال اإلدارة العامة
من الحدود المرنة للحقل في الخبرة األميركية؟
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دور مركزي للدولة في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
محل الواردات ،وعلى
فاعتمد النظام االقتصادي على فكرة اإلحالل ّ
دور مركزي للشركات الحكومية .وقايض العقد االجتماعي الذي
تشكّل خالل تلك الفترة الحقوق االقتصادية بالحقوق السياسية.
وتب ًعا لذلك ،أصبحت البيروقراطية العربية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا
بالمؤسسة الحاكمة من أجل وجودها ذاته ،حتى بعد إجراءات
اإلصالح االقتصادي والتكيّف الهيكلي التي بدأت تنتشر في جميع
أنحاء المنطقة العربية تقري ًبا ،بد ًءا من النصف الثاني من ثمانينيات
القرن الماضي(.((3

كان منطق ًيا وطبيع ًيا ومتوقّ ًعا أن تنخفض ثقة المواطنين العرب
بالمؤسسات القائمة .وهناك اعتقاد منتشر ج ًدا بمحدودية قنوات
المراقبة الشعبية على السلطة التنفيذية ،فقد أظهر استطالع المؤشر
العربي ،لعام  ،2018 /2017الذي شمل عينات من أحد عشر بل ًدا
عربيًا ،درجات عالية من عدم الثقة بمؤسسات الدولة ،وعدم الرضا
عنها وعن الخدمات العامة .ومع أ ّن االستطالع أظهر مستويات عالية
من الثقة بالمؤسسات العسكرية واألمنية ،تليها السلطة القضائية،
فإ ّن مستويات الثقة بالفرعين التنفيذي والتشريعي للحكم كانت
متدنية(.((3

اتّبع توسع القطاع العام في بلدان مجلس التعاون منطقًا مختلفًا
أساسا ،بوصفه ذرا ًعا للنظام
إلى ح ّد ماً ،
فبدل من تط ّور هذا القطاع ً
لتنفيذ استراتيجيته التنموية ،والحفاظ على هيمنته على المجتمع
أساسا بسبب إيرادات النفط ،إذ سمح تدفق
والثقافة ،حصل التوسع ً
الموارد الريعية من صادرات النفط ،خاصة بعد الطفرة النفطية
في السبعينيات ،لألنظمة الخليجية بزيادة اإلنفاق العام ،وإطالق
مشاريع تنموية واسعة النطاق تتطلب تطوير أجهزة الدولة .وكانت
هذه األنظمة في حاجة إلى توزيع اإليرادات النفطية لشراء والء
المواطنين ،وكان التوظيف الحكومي وسيلة لتحقيق هذا الهدف.
واعتمد قسم كبير من الدولة والقطاع الخاص ،بسبب قلة عدد
السكان في بلدان الخليج وانخفاض جودة العمل في ذلك الوقت،
وخصوصا من البلدان العربية األخرى ،التي
على العمالة الوافدة،
ً
(((3
جاءت حامل ًة معها ثقافتَها المركزية والتراتبية .

وأظهر التقرير نفسه مستويات عالية من عدم الرضا عن خدمات
عامة ،مثل تحسين مستوى المعيشة للفقراء ،وإيجاد حلول لمشكلة
البطالة ،وتوزيع الخدمات بطريقة عادلة بين المناطق اإلدارية (70
في المئة ،و 73في المئة ،و 57في المئة ،على الترتيب ،إما مستاؤون
أو مستاؤون ج ـ ًدا) .وتزيد مستويات الرضا على  50في المئة
لتوفير المياه والكهرباء ،ولكنها أقل في مجاالت الصرف الصحي
والتعليم والصحة .ويعكس ذلك شعو ًرا بالتهميش على أساس الدخل
والموقع الجغرافي الذي ناد ًرا ما يجري تناوله في دراسات اإلدارة
العامة العربية(.((4

وبالنظر إلى الطبيعة السلطوية لألنظمة العربية ،واعتبار األجهزة
اإلدارية ذرا ًعا لتحقيق سيطرة الدولة على المجتمع ،فمن السائد
النظر إلى اإلدارة العامة ليس بوصفها "جانب الفعل في الحكومة"،
كما في التجربة الغربية /األميركية ،بل "جانب عدم الفعل" .فإلى
جانب كونها أدا ًة لسيطرة الدولة ،أصبحت األجهز ُة اإلدارية وسيلة
لشراء الوالء وتوزيع المناصب .وبهذا المنطق ،بات مس َّوغًا التسامح
مع مستوى معيّن من الفساد للتعويض عن انخفاض الرواتب في
الدول العربية الفقيرة ،وكذلك السماح بالتقيّد بالعادات المحلية في
مجتمعات تعتبر المناصب العامة وسيلة لتوزيع الريع(.((3
وبسبب غياب قنوات المراقبة الشعبية على البيروقراطيات العربية
والتص ّورات السائدة بأ ّن البيروقراطية أداة للسيطرة السياسية،
36 Melani Cammett et al., A Political Economy of the Middle East, 4th ed.
(Boulder, CO: Westview Press, 2015), pp. 206-209.
37 Ibid., pp. 390-405.
38 Ibid.; Abdel-Moneim, p. 85.

كانت إحدى المالحظات المثيرة لالهتمام في دراسات اإلدارة العامة
العربية هي أنه على الرغم من إيالء بعض االهتمام بالقانون اإلداري،
فإ ّن الدراسات التي تتناول القضايا القانونية في اإلدارة العامة
وصفية إلى ح ٍّد بعيد ،وتهيمن عليها المقاربات القانونية (وليست
توليفة من المقاربات القانونية واإلدارية) .وتشمل مواضيع هذا
الحقل االنضباط اإلداري ،ودور بعض هيئات الرقابة المختصة .وثمة
مواضيع أخرى يغلب عليها الطابع القانوني البحت ،مثل صياغة
العقود الحكومية وإدارتها ،والحكم القضائي فيها( .((4وبسبب هذا،
أخفق البحث اإلداري في الوطن العربي في إدراج المعرفة القانونية
لتعزيز فاعلية النشاط الحكومي ،وفهم تحديات تغيير السياسات.
كانت الــدراســات العربية عن موقع الهيئات التشريعية من
السياسات والعمليات المرتبطة بها ،والعالقة بين الهيئات التشريعية
والبيروقراطية شحيحة ،حتى تسعينيات القرن الماضي .وكثي ًرا ما يُنظر
إلى دور الهيئات التشريعية العربية ،إن ُوجدت ،باعتباره دو ًرا صوريًا
" 39المؤشر العربي  ،"2018 /2017المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات،
برنامج قياس الرأي العام العربي (الدوحة :أيار /مايو  ،)2018شوهد في  ،2020/2/2في:
http://bit.ly/37rw7z
 40المرجع نفسه ،ص .98-93
 41العربي ،ص .109
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يقتصر على الموافقة على القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.
وكما ُوضّ ح سابقًا ،فإ ّن معظم األنظمة العربية ،خاص ًة الجمهوريات،
تخضع لسيطرة بيروقراطية ،بمعنى أ ّن البيروقراطيات توفر مصد ًرا
للحشد السياسي ،واستقرار النظام ،وإعادة إنتاجه ،إضافة إلى دورها
في توزيع الموارد .وفي أنظمة كهذه ،قد ينتهي األمر بالهيئات
التشريعية إلى أن تغدو مصد ًرا لمحاباة النخبة المهيمنة(.((4
أ ّدت الهيئات التشريعية العربية ،تقليديًا ،دو ًرا محدو ًدا في الرقابة
السياسية على األجهزة البيروقراطية؛ فبسبب ضعف المؤسسات
السياسية ،ومنظمات المجتمع المدني ،واالستقالل الشكلي
للمنظمات البيروقراطية التي تفتقر إلى حافز واضــح لتلبية
االحتياجات الشعبية ،قامت الهيئات التشريعية في عدد من البلدان
العربية بدور الرابط بين السلطة التنفيذية والجهاز البيروقراطي
من جهة ،والدوائر االنتخابية من جهة أخرى ،وذلك لتوفير منافع
خاصة للمواطنين في الدوائر االنتخابية ،بما يؤسس لسيطرة النواب
البرلمانيين( .((4وتوضح هذه الظاهرة األهمية التي يوليها البرلمانيون
العرب إلقامة عالقات جيدة مع الوزراء وأعضاء آخرين في السلطة
التنفيذية ،في أنظمة قائمة ،إلى ح ٍّد بعيد ،على المحسوبية
 ،Patronageبهدف توفير قناة لنقل طلبات ناخبيهم إلى األجهزة
اإلدارية .ويؤدي توغّل مثل هذه العالقات إلى تحويل مفهوم فصل
السلطات إلى اسم بال معنى.
ظهر ميل في األدبيات ،وخاص ًة في أعقاب االنتفاضات العربية ،في
أواخر عام  ،2010إلى تحليل األسس االقتصادية والسياسية للنزعة
النيوباتريمونية  Neopatrimonialفي المنطقة ،ودور األجهزة
البيروقراطية ،بوصفها أدوات للسيطرة ،ومنافذ للفاسدين والساعين
وراء المنافع الشخصية( .((4وتناولت دراسات أخرى الدور السياسي
لألجهزة البيروقراطية في الحفاظ على هياكل السلطة التقليدية،
فمثل ،ناقش أحد التحليالت
والح ّد من إمكانية التح ّول الديمقراطيً .
المعمقة كيف كانت البيروقراطية المصرية ،بعالقاتها الوثيقة
بالنظام منذ ثورة الضباط األحرار في عام  ،1952تنتصر في أكثر من
لحظة مثّلت تحديًا لها ،وقد كان النظام الذي تشكّل بالتدريج ما
بعد ثورة  25يناير  2011تعبي ًرا عن انتصار هذه البيروقراطية على
ثالث عمليات سياسية هدفت خالل المدة ( )2014-2004إلحداث
42 Robert Springborg, "Legislative Development as a Key Element of
Strategies for Democratization in the Arab World," The Arab Studies Journal,
vol. 3, no. 1 (Spring 1995), pp. 95-100.
43 Ibid.
44 Adib Nehme, The Neopatrimonial State and the Arab Spring (Beirut:
Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, 2016), p. 26.
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تغيير سياسي في مصر ،إما من خالل تعديل تكوين النخبة السياسية
الحاكمة لتكون من خارج البيروقراطية ،أو تعديل عالقة الدولة
بالمجتمع واالنتقاص من سيطرة األجهزة البيروقراطية على الموارد
االقتصادية ومن القدرة على إدارة المجال العام .هذه المشاريع هي:
1.مشروع جمال مبارك لخالفة والده ،وإنشاء مسار اقتصادي
واجتماعي نيوليبرالي.
2.ثورة  25يناير ،التي قوبلت إما باالحتواء وإما بالقمع.
3.وصول جماعة "اإلخوان المسلمين" إلى الحكم بعد فوزهم
االنتخابي في عام .2012
وقد فازت البيروقراطية في مسعاها للحفاظ على النظام السياسي
واالجتماعي القائم ،في المشاريع الثالثة(.((4
على الرغم من أهمية هذه التحليالت في فهم العالقة بين السياسة
واإلدارة في البلدان العربية ،تظل منهجيات العلوم السياسية هي
الغالبة ،بينما تحظى مكونات األجهزة البيروقراطية وقيمها السائدة
بمرتبة متأخرة .ووجه القصور الرئيس الذي يتعيّن على الدراسات
المستقبلية معالجته هو نقص الوضوح في فهم العناصر المك ّونة
لبيروقراطية الدولة؛ فبعض الدراسات يستخدم تعريفًا ضيقًا ،يساوي
بين بيروقراطية الدولة والخدمة المدنية( ،((4بينما استخدمت
دراسات أخرى تعريفًا أوسع نطاقًا ،شمل مؤسسات أخرى كالجيش
والجهاز القضائي(.((4

45 Amr Adly, "Triumph of the Bureaucracy: A Decade of Aborted Social
and Political Change in Egypt," Jadaliyya, 31/1/2015, accessed on 10/2/2020,
at: https://bit.ly/2UsWC4f
46 Nehme.
47 Adly.
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جدول حول
وجوه أبحاث اإلدارة العامة "المطلوبة" في الوطن العربي
مجال المقارنة

الواليات المتحدة

البلدان العربية

المقاربة

اإلدارة العامة

إدارة األعمال

المصادر

السياسة ،واإلدارة ،والقانون

اإلدارة ،والقانون

القيم

متعددة ومحل نزاع

تهيمن عليها الكفاءة

وحدات التحليل

أفراد ،أو جماعات ،أو منظمات ،أو مؤسسات

أفراد في أطر تنظيمية مغلقة

المنهجيات

كمية وكيفية

تهيمن عليها المنهجيات الكمية

الحدود

متداخلة

غياب الحدود بمعنى غياب تعريف واضح للحقل ،فيحدث أحيانًا
تطابق ليس فقط مع قيم إدارة األعمال وعلم االقتصاد ،بل مع
منهجياتهما ومواضيعهما أيضً ا .إضافة إلى
قلة التع ّرض للنقاش في السياسة والقانون.
المرجع :من إعداد الباحثين.

خاتمة
أسبغت األنظمة السياسية العربية طابعها على أبحاث اإلدارة العامة
في المنطقة ،فانص ّبت تلك األبحاث على جانب إدارة األعمال ،واعتبرت
الخدمة العامة آلي ًة إليصال السياسات العامة ،وغلب عليها الطابع
التطبيقي وليس المعياري .ولذلك ،أخفقت في إنتاج معرفة لفهم نتائج
السياسات في المنطقة ،أو منهجيات لضمان انتقال سياسي سلمي.
تبيّن المقارنة بين حدود أبحاث اإلدارة العامة ومنهجياتها في
الواليات المتحدة ونظيراتها في المنطقة العربية قصور األبحاث في
األخيرة ،وغياب نظرية واضحة لإلدارة العامة فيها .وقد تكون "األزمة
الفكرية" الملموسة لهذا الحقل في الواليات المتحدة مصدر ثراء
في واقع األمر ،على األقل عند مقارنتها بالتركيز العربي على إدارة
األعمال والكفاءة ،ووضعهما بمنزلة شعار للخدمة العامة ،وغياب
اعتبارات أخرى تتعلق بأخالقيات الخدمة العامة وفصل السلطات.
وتخلق الطبيعة المتغ ّيرة المتأصلة في هذا الحقل خاصية دينامية

تتيح لــإدارة العامة االستجابة للتغيّر المستمر في الظروف
واأليديولوجيات وترتيب القيم.
يلخّص الجدول الفروق بين أبحاث اإلدارة العامة في الواليات المتحدة
وفي البلدان العربية ،استنا ًدا إلى تحليل هذه الدراسة .وتشمل
المجاالت الرئيسة للمقارنة األصول النظرية والقيم والمنهجيات.
في الختام ،من الضروري أن تستفيد أبحاث اإلدارة العامة في البلدان
العربية من الضبابية والجدل المستمر السائد في هذا المجال .ومن
دون استكشاف هذه الحدود الجديدة ،سيبقى الحقل غير ذي صلة
بالتط ّورات اإلقليمية الحالية ،وبأي محاوالت جادة إلصالح صنع
السياسات وتنفيذها في المنطقة.
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 نحو:العلوم االجتماعية وصنع السياسات في الوطن العربي
منهجية لتجسير الهوة
Social Science and Public Policymaking in the Arab Region:
Towards Building a Methodology to Bridge the Gap

تتناول هذه الدراسة موضوع البعد المنهجي لظاهرة الفجوة بين األبحاث االجتماعية وصنع
 وتكشفت عن وجود عدة عوامل متشابكة ساهمت.السياسات العامة في الوطن العربي
 وغياب، والتبعية المنهجية، غياب الثقة بين الباحثين وصناع القــرار: أهمهــا،فــي هذا الوضع
 وضعف، وضعف الشــجاعة الفكرية واألخالقيــة لدى الباحثين،ثقافــة تقييم األبحاث العلمية
 وغياب ثقافة تحرير النواتج اإلعالمية،اإلقبال على اســتعمال التعدد والتكامل في المقاربات
 تخلص الدراسة إلى أن نجاح تعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات البحوث.المحددة الهدف
االجتماعيــة وصنــع السياســات العامــة فــي الوطــن العربــي رهيــن بمــدى احتــرام الحريــات
، فهي تشــكل أحد أهم مقومات العملية البحثيــة وعوامل جذب الكفاءات،األكاديميــة فيه
.إضافة إلى إعطائها دورها الكامل في تطوير البحث العلمي الجاد والنافع
. مراكز األبحاث، مناهج البحث، صنع السياسات العامة:كلمات مفتاحية
This study addresses the methodological dimension of the gap between social
research and public policymaking in the Arab region. It demonstrates several
intertwined factors that contributed to this phenomenon, the most important of
which are: lack of trust between researchers and decision makers, methodological
dependency, the absence of a scientific culture that promotes research based
evaluation, the lack of intellectual and moral courage among researchers and
weak demand for the use of multifaceted holistic approaches. The study concludes
that the success of enhancing coordination between social science research and
policymaking in the Arab region depends on the extent to which academic
freedoms are respected, considering this constitutes one of the most important
elements of scientific research and competency. Academia must also be allowed
to fulfill its role in developing serious and applicable scientific research.
Keywords: Public Policymaking, Research Methods, Research Centers.
Professor of Economics, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco.
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ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
العلوم االجتماعية وصنع السياسات في الوطن العربي :نحو منهجية لتجسير الهوة

مق ّدمة
يتفق معظم الخبراء والباحثين على دور العلوم االجتماعية في
الرقي باألمم وتعزيز قدراتها المعرفية واإلنتاجية .ويكون هذا
الدور ف ّع ًال ،من خالل م ّد جسور التواصل والتعاون المثم َرين بين
الباحثين األكاديميين وص ّناع السياسات العامة .وعلى الرغم من
الجهود المبذولة ،فإ ّن هذه الجسور تبقى هشة ،بل منعدمة في
بعض األحيان .ففي حين تقلصت الهوة بين األبحاث العلمية وصنع
السياسات العامة وتنفيذها في ميدان العلوم الطبيعية ،فإ ّن عملية
تفعيل العلوم االجتماعية ما زالت متعثرة ،خاصة في البلدان النامية.
وقد نجم عن ذلك جدل واسع في األوساط البحثية والسياسية،
أساسا على مكامن الخلل ،وجوانب تقصير مختلف الفاعلين
يركز ً
المعنيين باألمر .ويكتسي هذا الجدل أهمية خاصة في الوطن
العربي ،في ظل األزمة البنيوية التي تتخبط فيها العلوم االجتماعية،
والتعارض المتزايد بين طموح الباحثين األكاديميين وواقع ممارسة
السياسات العامة.
أضفت هذه الوضعية غير السليمة ج ًوا من انعدام الثقة ،وتبادل
االتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن فشل عملية نسج الروابط بين
األبحاث االجتماعية وحقل السياسات العامة في الوطن العربي.
وفي هذا اإلطار ،يال َحظ أ ّن كل طرف يحاول اتهام الطرف اآلخر؛
فص ّناع القرار يتهمون الباحثين بكونهم يعيشون في أبراج عاجية
ُ
منفصلة عن الواقع ،وهم يعتقدون أ ّن أساس المشكلة يكمن في
الطابع المعقّد للغة األبحاث االجتماعية ومخرجاتها ،ومن ث ّم صعوبة
أساسا
تفعيلها .أما الباحثون االجتماعيون ،فيرون أ ّن المشكلة تكمن ً
في سلوك ص ّناع القرار ،وراسمي السياسات العامة الذين تنقصهم
اإلرادة والقدرات الضرورية لترجمة نتائج األبحاث إلى قرارات
وتطبيقات ميدانية تخدم االقتصاد والمجتمع ،كما أنهم ال يُوفُون
تلك األبحاث حقّها ،على الرغم من كونها تهتم بدراسة ظواهر بالغة
األهمية ،ك ًما ونو ًعا.
تع ّد دراسة هذه اإلشكالية من مختلف الجوانب تمري ًنا صعبًا؛ نظ ًرا
إلى طابعها الثنائي (العرض والطلب) ،وتش ّعب المحددات المؤثرة
فيها .وبدلً من القيام بدراسة شاملة تؤدي إلى نتائج غير دقيقة،
ارتأت هذه الدراسة التركيز على محدد واحد ،أال وهو المحدد
المنهجي ،ومحاولة فهم مدى تأثيره في ضعف التالحم بين األبحاث
في العلوم االجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي.
إ ّن مفهوم المنهجية ،كما نتصوره في هذه الدراسة ،له داللة واسعة
تتعدى الجانب التنظيمي والمنطق الشكلي البروتوكولي لهذا العمل
البحثي ،ليشمل منظومة من األدوات واآلليات واألساليب والخطوات
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التي تحكم األسس التوجيهية العامة ،تساعد على فهم العالقة بين
الباحثين في حقل العلوم االجتماعية وص ّناع السياسات العامة.
وعلى هذا األساس ،نحاول اإلجابة عن سؤالين متكاملين ،يتعلّق
األول باألسباب التي أ ّدت إلى اتساع الهوة بين األبحاث في مجال
العلوم االجتماعية ،وصنع السياسات العامة في الوطن العربي،
ومدى مسؤولية البعد المنهجي في ذلك؛ أ ّما السؤال الثاني ،فيتعلّق
بـ "الوصفات المنهجية" التي يمكن اعتمادها لجسر الهوة بين
ما "تنتجه" األبحاث في العلوم االجتماعية وما "تستهلكه" صناعة
السياسات العامة في الوطن العربي.
اتبعت الدراسة منهج ثنائية االتجاه ،كما ط ّوره مايكل هيبرمان
ومونيكا ثرولر ،في عام (((1991؛ فهي تشخص مستوى االرتباط بين
الباحثين في مجال العلوم االجتماعية وص ّناع السياسات العامة من
جهة ،وتحاول بناء إطار منهجي يساعد على فهم مختلف جوانب
هذه العالقة في أفق مأسستها وإثرائها من جهة أخرى.
وتنقسم إلى ثالثة محاور؛ يعرض المحور األول األدبيات السابقة،
وذلك من خالل استحضار األسس الموضوعية التي بُني عليها اإلطار
المفاهيمي وتحليلها ،الستخدام مخرجات األبحاث بصفة عامة،
واألبحاث االجتماعية بصفة خاصة؛ أما المحور الثاني ،فيق ّدم األسباب
الرئيسة الختالل الجانب العملي والتطبيقي لألبحاث االجتماعية
في الوطن العربي؛ ويناقش المحور الثالث كيفية تحويل األبحاث
االجتماعية إلى أداة للتأثير في السياسات العامة .وأخي ًرا ،تعرض
الخاتمة أهم نتائج البحث.

ً
أوال :اإلطار المفاهيمي الستخدام
مخرجات األبحاث ،األطروحات الرئيسة
تع ّد العالقة بين البحث العلمي والسياسات العامة من المواضيع التي
تحظى بأهمية كبيرة في أوساط الباحثين .واستنا ًدا إلى الدراسات
السابقة ،يمكن التمييز بين نوعين من النماذج التوضيحية الستخدام
الجهات الفاعلة لمخرجات األبحاث ،بما في ذلك ص ّناع السياسات
العامة ،وهما نماذج أحادية االتجاه ،ونماذج ثنائية االتجاه.

 -1النماذج أحادية االتجاه
تركّز هذه النماذج على الطبيعة الخطية للعالقة بين منتجي األبحاث
ومستخدميها ،على نح ٍو ال يحقق التفاعل بين العرض والطلب؛ حيث
1 Michael Huberman & Monica Gather Thruler, De la recherche à la
pratique: Éléments de base (New York : Peter Lang, 1991), p. 10.
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 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

يتم التح ّرك وفق مسارين مختلفين ،ينطلق األول من العرض نحو
المتلقي (نموذج البحث األساسي الحر) ،أما الثاني فيتجه من الطلب
نحو ال ُمن ِتج (النموذج الموجه).

الخطي للعلوم ،ومن واجب الحكومات ضمان حرية البحث والتزام
تمويله ،فكلما زاد دعم هذا النوع من األبحاث وإنتاجه ،ازدهرت
القطاعات الرئيسة لالقتصاد ،وتحقق السلم االجتماعي(((.

نموذج البحث األساسي الحر

ويستند هذا النموذج ذو الطابع األساسي التقليدي إلى ثالثة مبادئ
رئيسة ،تتمثّل في استقاللية األبحاث العلمية ،وتقييم أهل االختصاص
تلك األبحاث (مراجعة األقران) ،وترك مهمة القيام باألبحاث العلمية
للجامعات ،بدلً من المراكز المختصة األخرى((( .كما أنه يولي آليات
تحويل نتائج البحث للمستخدمين المحتملين (كل عرض بحثي
خاصا به) أهمية كبيرة؛ إذ يتخذ استخدام البحث شكل
يخلق طل ًبا ً
تسلسل خطي أحادي االتجاه ،من الباحث إلى المستخدم .وعلى
هذا األساس ،تكون نتائج البحث هي األداة الرئيسة لتحسين أداء
كل المنظمات؛ فحين يتوصل البحث إلى نتائج إيجابية ،يساعد
المستخدمين أو العمالء على تطوير أفكار ومنتجات جديدة على
المدى الطويل؛ ما سيساهم إيجاب ًيا في إحداث دينامية تنموية على
أكثر من صعيد.

يُعرف نموذج البحث األساسي الحر بنموذج دفع العلوم Science
 ،Push Modelويحاول الكشف عن الحقائق والنظريات والقوانين
العلمية الجديدة التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف اإلنسانية
في مجال معيّن ،من دون االهتمام بتطبيقاتها على المدى القصير
والنظر إلى أي غاية نفعية محددة .وبنا ًء عليه ،فهو أقرب إلى
العلوم الطبيعية منه إلى العلوم االجتماعية .وترى منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية أ ّن هذا النوع من األبحاث غير موجه إلى طرف
بعينه؛ إذ ليس له أي ارتباط مباشر بمتطلبات الحياة االقتصادية
واالجتماعية ،وهو غير قابل للتسليع ،وتُنشر نتائجه في مجالت
متخصصة ،مع مراعاة القيود المتعلقة بالمنافسة((( ،كما أ ّن الباحثين
أحرار في اختياراتهم وطرائق عملهم.

ويرى جوناثان لوماس ،وهو أحد مؤيدي هذا النموذج ،أ ّن عرض
األبحاث يعتمد إلى ح ّد بعيد على مجاالت البحث وتخصصاته
وطبيعة مخرجاته وسماتها((( .وعلى الرغم من توافر العديد من
االستراتيجيات لتشجيع مخرجات األبحاث وتيسير نقلها إلى
المجتمع ،فإ ّن األدلة على نجاعة هذه العملية وفاعليتها قليلة.

ويعود ظهور نموذج البحث األساسي الحر أو الصافي إلى أوائل
خمسينيات القرن الماضي ،أي الفترة التي كانت فيها البلدان
المتق ّدمة متشبثة بالبحث األساسي مصد ًرا من مصادر النمو
واالزدهار .وقد كان لنشر تقرير فانيفار بوش  Vannevar Bushفي
مجلة العلم :الحدود الالنهائية Science-The Endless Frontier
أثر كبير في الخيارات الغربية في مجال السياسات البحثية؛ إذ دافع
المؤلف عن فكرة بسيطة ،مفادها أ ّن االبتكار هو نتيجة للتق ّدم
2 OCDE, Méthodes type proposées pour les enquêtes sur la recherche et le
développement expérimentale (Paris: OCDE, 2002), p. 88.

وتم التعامل مع هذا النموذج بشيء من التحفظ يتعلق بإمكانية
استخدامه في العلوم االجتماعية ،خاصة أ ّن األبحاث ذات الطابع
الحر ال تكون قابلة للتطبيق بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب،
على نح ٍو يستدعي تسخير مهارات إضافية لدى المستخدمين
المحتملين ،ليختاروا ما يفيدهم من المصادر العلمية المناسبة.
ويتميّز هذا النموذج ،أيضً ا ،بغياب التواصل المباشر بين منتجي
األبحاث والمستخدم ،وإضفاء الطابع الفردي األحادي على العملية
3 Jacques Mirenowicz, Sciences et Démocratie, le couple impossible?: Le
Rôle de la recherche dans les sociétés capitalistes depuis la Seconde Guerre
mondiale: Réflexion sur la maîtrise des savoirs (Paris: Les Éditions Diffusion
Charles Léopold Mayer, 2000), p. 21.
4 Taoufiq Djebali, "Recherche et développement dans les universités
américaines: Quel rôle pour les pouvoirs publics?" Revue LISA E-Journal,
vol. 4, no. 1 (2006), p. 52.
5 Jonathan Lomas, "Diffusion, Dissemination, and Implementation: Who
Should do What?" Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 703, no.
1 (1993), pp. 226-237.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
العلوم االجتماعية وصنع السياسات في الوطن العربي :نحو منهجية لتجسير الهوة

البحثية ،حيث تُنقل المعرفة في اتجاه واحد ،من دون أن يتمكن
الطرف اآلخر من القيام برد فعل سريع(((.
جه
النموذج المو ّ

يُطلق على النموذج المو ّجه أيضً ا اسم نموذج سحب الطلب
 ،Demand Pull Modelوطُ ّور في أوائل سبعينيات القرن الماضي،
ملموسا،
حيث ارتفع الطلب على نتائج األبحاث اإلجرائية ارتفا ًعا
ً
على نح ٍو دفع العديد من الباحثين إلى التشكيك في مدى صدقية
"نموذج دفع العلوم" وموضوعيته .إ ّن توجيه البحث لم يعد مقتص ًرا
على عرض الباحثين ،بل تجاوزه من خالل التركيز على الطلب
المبني على احتياجات االقتصاد والمجتمع ،كما أ ّن الباحثين ليست
لهم الحرية المطلقة في تحديد أولويات أعمالهم وأهدافها.
أساسا على عملية اكتساب البحث أو حيازته؛ ما
ويركّز هذا النموذج ً
يستوجب وجود نوع من االرتباط بين الباحث والمتلقي (مستخدم
نتائج البحث) ،على شاكلة العالقة بين العميل والمو ّرد ،حيث يتص ّرف
األول بوصفه مو ّر ًدا يق ّدم خدمة مقابل رسوم ،أو عائدات تم التفاوض
عليها مسبقًا ،ويتص ّرف الثاني مثل العميل الذي يحدد احتياجاته.
رئيسا لتطوير البحث
وعلى هذا األساس ،يمكن اعتبار السوق مح ّركًا ً
العلمي؛ ذلك أ ّن حاجات العمالء ورغباتهم هي التي تلهم الباحثين،
ومن ثم فإ ّن الطلب المتنامي على العلوم هو الكفيل بتحويل األفكار
الوليدة إلى منتجات بحثية وخالصات واقعية قابلة للتنفيذ.
فاعل،
ويرى هيبرمان وثرولر أ ّن استخدام نتائج بحث معيّن يكون ً
عندما يشعر العمالء أو المستخدمون بأنه يلبي احتياجاتهم ،وأنهم
في الوقت نفسه قادرون على إدراك قيمة هذه النتائج في سياقهم
الخاص((( .ومن هذا المنطلق ،يمكن تحديد أطروحتين رئيستين،
األولى أطروحة استخدام األبحاث بوصفها حصيلة أو منت ًجا علم ًيا،
أما الثانية فهي أطروحة استخدام األبحاث بوصفها عملية إجرائية(((.
يزعم مؤيدو األطروحة األولى أ ّن نتائج األبحاث غالبًا ما ترتبط بقرار
يخص المستخدمين .وفي هذا السياق ،يتس ّنى
أو حدث معيّن ّ
التمييز بين ثالثة استخدامات ممكنة ،هي االستخدام المفاهيمي،
 6عز الدين لزرق" ،حول قضايا التبادل المعرفي في مراكز البحث العلمي" ،في :سجل
المنتدى الثالث للشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي والتبادل المعرفي (الرياض:
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،)2013 ،ص  ،108شوهد في  ،2020/2/10في:
https://bit.ly/38dWIkt
7 Huberman & Thruler, p. 161.
8 Nabil Amara et al., "L'utilisation de la recherche sociale au Québec," in:
Gilles Pronovost & Carl Lacharité (dir.). Comprendre la famille: Actes du 7e
symposium québécois de recherche sur la famille (Sainte-Foy, Canada: Presses
de l'Université du Québec, 2004), pp. 269-296.
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واالستخدام اآللي ،واالستخدام الرمزي((( .يشير االستخدام المفاهيمي
إلى الحاالت التي ينتج فيها البحث أفكا ًرا ونظريات جديدة تؤدي
إلى تفسيرات جديدة للقضايا والحقائق المحيطة بمسألة معيّنة
تق َّدم لص ّناع القرار( .((1أما االستخدام اآللي ،فيتجلى في الحاالت التي
تكون فيها نتائج البحث سببًا مباش ًرا التخاذ المستخدمين إجراءات
عملية محددة .وأخي ًرا ،يتخذ االستخدام الرمزي لنتائج البحث شكل
دعم قرارات معدة سلفًا أو برامج قائمة بذاتها وتبريرها.
وكلّما ازداد تركيز الباحثين على المشاريع ذات األولوية بالنسبة إلى
المجتمع ،فغالبًا ما يزداد استخدام البحث ،بوصفه منت ًجا .وعلى هذا
األساس ،يرى ماريو أورالندي أ ّن األبحاث الفنية أكثر إفادة للمجتمع
من األبحاث ذات البعد المفاهيمي أو النظري( .((1وإضافة إلى ذلك،
فإ ّن مستوى تكوين المستخدمين ،ومدى مشاركتهم في عملية صنع
القرار ،وكذا فضولهم المعرفي ،كلها محددات تؤثر في قدرة هؤالء
على استخدام مخرجات األبحاث(.((1
وقد لخّص ديفيد غلوفر دور البحث العلمي داخل المجتمع في
ثالث مهمات رئيسة( ،((1تتمثّل في وضع شروط النقاش حول القضايا
السياسية واالجتماعية ،وتحليل الحقائق الحالية والسابقة الستخالص
الدروس التي تساعد على التأثير في محتوى السياسات العامة،
وتقييم الحقائق والفرص عند ظهورها.
أما مؤيدو األطروحة الثانية (استخدام األبحاث بوصفها عملية
إجرائية) ،فيرون أ ّن استخدام األبحاث يمكن اعتباره عملية تنطوي
على مراحل تراكمية ومترابطة( .((1وفي هذا اإلطــار ،يرى بيير
وتريس أ ّن هذه العملية معقدة ،وتتضمن أربعة مكونات رئيسة،
9 Judith Larsen, "Knowledge Utilization: What is it?" Knowledge: Creation,
Diffusion, Utilization, vol. 1, no. 3 (1980), p. 429.
10 Sune Sunesson et al., "Intervening Factors in the Utilization of Social
Research. Knowledge in Society," The International Journal of Knowledge
Transfer, vol. 2, no. 1 (1989), p. 51.
11
Mario Orlandi, "Health Promotion Technology Transfer:
Organizational Perspectives," Canadian Journal of Public Health. vol. 87,
Supplement 2 (1996), pp. 28-33.
12 Réjean Landry, Nabil Amara & Moktar Laamary, "Utilization of Social
Science Research Knowledge in Canada," Research Policy, vol. 30, no. 2
(2001).
13 David Glover, "Policy Researchers and Policy Makers: Never the
Twain Shall Meet?" Philippine Journal of Development, vol. 21, no. 1-2 (1994),
pp. 63-89.
14
Robert Rich, "Measuring Knowledge Utilization: Process and
Outcomes," Knowledge and Policy, vol. 10, no. 3 (1997), p. 18.
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هي المعرفة ،والمشاعر ،واالختيارات ،واإلجراءات( .((1وأكّد جوناثان
الموس أ ّن تكثيف نشر األبحاث يم ّر حت ًما عبر تحقيق تفاهم أفضل
بين الباحثين ومستخدمي مخرجات األبحاث .فهو يرى أن ص ّناع
القرار ينبغي لهم أن يدركوا أ ّن البحث ليس حصيلة فحسب ،بل
طويل ،وتم ّر عبر عدة مراحل ،بد ًءا بتحديد
هو عملية تستغرق وقتًا ً
(((1
اإلشكالية ،وانتها ًء بنشر المخرجات .
يجب أن يُنظر إلى استخدام األبحاث بوصفها استراتيجية إلحداث
التغيير المطلوب .ومن هذا المنظور ،اقترح جون الفيس وآخرون
طريقة إرشادية لصياغة هذه االستراتيجية ،من خالل األخذ في
االعتبار ما يجب استخدامه ،ومن سيستخدمه ،ولمصلحة من ،وبأي
طريقة ،وبأي تأثير(.((1
وفي اإلطار نفسه ،اقترحت ساندرا نوتلي وآخرون خطة من خمس
مراحل إلنجاح عملية نقل نتائج األبحاث إلى الجمهور المستهدف،
هي النشر (تقديم نتائج األبحاث إلى المستخدمين المحتملين)،
والتفاعل (إنشاء روابط بين الباحث ومستخدمي البحث) ،والتأثير
االجتماعي (إقناع المستخدمين بقيمة البحث) ،والتيسير (توفير
الدعم التقني والمالي والتنظيمي والعاطفي لتحسين استخدام
البحث) ،والحوافز (مكافأة جهود استخدام األبحاث)(.((1

 .2النماذج ثنائية االتجاه
تركّز نماذج ثنائية االتجاه على مبدأ التعلّم القائم على النسق
التعاوني أو التفاعلي ،خالل عملية إنتاج األبحاث ونشرها .وهي
تنطوي على الروابط المتبادلة بين الباحثين ومستخدمي مخرجات
األبحاث .ويمكن تقسيم هذه النماذج إلى نوعين ،هما النموذج
المؤسسي ،والنموذج التفاعلي.
النموذج المؤسسي

يعتمد تص ّور النموذج المؤسسي  Institutional Modelعلى
مأسسة العالقة بين الباحثين والمستخدمين المحتملين لمخرجات
15 Janice Beyer & Harrison Trice, "The Utilization Process: A Conceptual
Framework and Synthesis of Empirical Findings," Administrative Science
Quarterly, vol. 27, no. 4 (1982), p. 595.
16 Jonathan Lomas, "Improving Research Dissemination And Uptake In
The Health Sector: Beyond The Sound of One Hand Clapping," Centre for
Health Economics and Policy Analysis, McMaster University, 1997.
17 John Lavis et al., "How Can Research Organizations More Effectively
Transfer Research Knowledge to Decision Makers?" The Milbank Quarterly,
vol. 81, no. 2 (2003), p. 231.
18 Sandra Nutley et al., Using Evidence: How Research Can Inform Public
Services (Bristol: Policy Press, 2007), p. 132.
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األبحاث .ويرى ريان الندري وآخرون أ ّن هذه العالقة ينبغي لها أن
تقوم على مبدأ التكامل من حيث األولويات ،ومعايير االشتغال،
واألسلوب المستخدم ،وكذلك ثقافة العمل( .((1وهكذا ،أصبح التركيز
ينصب على نحو متوا ٍز على العرض والطلب ،أي على الجهود التي
ّ
ٍ
يبذلها الباحثون ومستخدمو مخرجات البحث على حد سواء.

ويؤكد مؤيدو هذا النموذج أهمية التدابير المؤسسية بوصفها آلية
محفزة لنشر مخرجات األبحاث ،وتكييفها مع االحتياجات الحقيقية
لص ّناع القرار ،والمجتمع بصفة عامة( .((2فالمستخدمون الذين يشتغلون
في سياقات تتم ّيز بكثافة آليات الربط بالباحثين وتنوعها هم األشد
قابلية واستعدا ًدا لتضييق فجوة االختالفات والتمايزات التي تبرز بين
الطرفين .كما أ ّن المستخدمين ذوي العالقات الوثيقة بالمؤسسات
البحثية ،والتفاعالت المتكررة والمنظّمة معها ،مؤهلون أكثر من غيرهم
للوصول إلى المعارف العلمية الجديدة ،واالستفادة منها(.((2
ويرى هيبرمان وثرولر أ ّن استخدام مخرجات األبحاث هو بمنزلة
بنية ثقافية لها حركيتها الخاصة(((2؛ حيث يوجد الباحث في صلب
هذه الحركية ،ليس فقط على مستوى اإلنتاج ،ولكن على مستوى
النشر ومالءمة األبحاث أيضً ا .وفي هذه الحالة ،يكون االستخدام
األمثل لمخرجات األبحاث ره ًنا بالجهد والوقت المخصصيْن لمراحل
نشرها المختلفة ،ومدى إمكانية وضع استراتيجية فاعلة وواقعية،
لتحقيق التقارب بين دوائر البحث وأوساط المستخدمين.
إ ّن مخرجات األبحاث هي بمنزلة رصيد استراتيجي بالنسبة إلى
المستخدمين المحتملين ،خاصة ص ّناع السياسات العامة ،فحتى وإن
فرصا
لم تتوافق هذه المخرجات مع وجهات نظرهم ،فإ ّن هناك ً
عديدة لالعتماد عليها ،بحسب األوضاع السياسية السائدة .ف ُهم غال ًبا
Landry et al., p. 251.
Huberman & Thruler, p. 182.
Landry et al., p. 250.
Huberman & Thruler, p. 184.
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ما يلجؤون إلى استخدام بعض األبحاث وسيل ًة لتقوية مواقفهم
وتبريرها أمام خصومهم السياسيين ،ومن ثم الوصول إلى قرارات
تحظى بتأييد الرأي العام .ومن هذا المنطلق ،نفهم أ ّن مخرجات
األبحاث ت ُستخدم أدا ًة للمساومة السياسية بين مختلف الفاعلين
المعنيين ،من أحزاب ،وجماعات مصلحة ،ومنظمات أهلية.
إضافة إلى ذلك ،يسلّط النموذج المؤسسي الضوء على مختلف
أشكال نشر مخرجات األبحاث العلمية .وهكذا ،ص ّنف أورالندي
أشكال النشر صنفين ،هما النشر الفاعل ،والنشر الخامل( .((2ويستند
النوع األول إلى مبدأ "دفع األمور في االتجاه الصحيح" ،أي خلق
تفاعالت إيجابية بين منتجي األبحاث ومستخدميها ،مع التركيز
على تحسين فاعلية نقل المعرفة ،من خالل إجراءات ملموسة،
كالربط الشبكي ،وتنظيم نشاطات مشتركة ،واالعتماد على وسطاء
المعرفة .أما النوع الثاني ،فيقوم على مبدأ "ترك األمور تأخذ مجراها
الطبيعي" ،أي نشر مخرجات األبحاث في مجالت علمية مرموقة
ومحكّمة ،من دون تخطيط مسبق بشأن إمكانية إيصالها إلى
المستخدمين المحتملين الذين ت ُفترض فيهم القدرة على تحديد
المعلومات التي يحتاجون إليها في مجال عملهم وإدراكهم لها.
وقد اعتمد إيان غراهام وآخرون على التصنيف نفسه ،مع التأكيد
على الطابع المباشر للنشر الفاعل ،من خالل مشاركة المستخدمين
المحتملين وانخراطهم في كل مراحل عملية إعداد األبحاث وإصدار
مخرجاتها .أما النشر الخامل ،فيتخذ طاب ًعا غير مباشر ،بحيث إ ّن
معظم الباحثين يلجؤون إلى استخدام قنوات النشر التقليدية،
كالمجالت ،والدوريات ،ومالحق الصحف المتخصصة(.((2
النموذج التفاعلي

يرى العديد من الباحثين ،أمثال كولن روبسون( ((2وبيتر رياسون
وهيالري برادبوري( ،((2أ ّن المتغ ّيرات التي ح ّددتها النماذج ذات
الطابع الخطي ضرورية ،ولكنها ليست كافية لفهم استخدام األبحاث
فه ًما عميقًا ودقيقًا؛ فهي تتجاهل رد فعل مستخدمي األبحاث
23 Mario Orlandi, "Promoting Health and Preventing Disease in Health
Care Settings: An Analysis of Barriers," Preventive Medicine, vol. 16, no. 1
(1987), p. 123.
"?24 Ian Graham et al., "Lost in Knowledge Translation: Time for a Map
The Journal of Continuing Education in The Health Professions, vol. 26, no. 1
(2006), p. 21.
25 Colin Robson (ed.), Real World Research (New Jersey: Wiley, 2011).
26 Peter Reason & Hilary Bradbury (eds.), SAGE Handbook of Action
Research: Participative Inquiry and Practice (London: SAGE, 2008).
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تجاه ما يستقبلونه من مخرجات ،ور ّد الباحثين تجاه تعليقات
المستخدمين ومالحظاتهم.
وعلى هذا األساس ،ت ّم اقتراح نموذ ٍج أكثر واقعية ،ذي طابع غير
خطي ،وهو نموذج التفاعل االجتماعي ،Social Interaction Model
الذي يستند إلى فكرة مفادها أ ّن نجاح استخدام مخرجات األبحاث
رهين بطبيعة التفاعالت التي تنشأ بين الباحثين والمستخدمين،
سوا ًء بطريقة مباشرة أو من خالل وسطاء؛ إذ كلما انتعشت هذه
التفاعالت ،ازداد احتمال تسخير األبحاث العلمية لخدمة المجتمع،
مع اإلشارة إلى أ ّن الثقة تؤدي دو ًرا مه ًما في هذه العملية.

وعلى عكس النماذج السابقة ،يولي النموذج التفاعلي الثقافة
المشتركة والعالقات المتبادلة بين الباحثين ومستخدمي مخرجات
األبحاث ،في مختلف مراحل المشاريع البحثية (التصميم ،واإلنتاج،
والنشر ،واالستخدام ،والتقييم) اهتما ًما بالغًا .كما أنه يهتم بالسلوك
والتصرفات ،وهذا طبيعي في العالقات االجتماعية التي تنشأ بين
األفراد والجماعات استجابة لنشاط أو رد فعل اجتماعي .ويعتبر
أنطونيو غرامشي من أشد المدافعين عن هذه الفكرة ،إذ ذهب إلى
ح ّد اقتراح تحالف بين الباحثين أو المثقفين والفاعلين االجتماعيين.
وقد ارتبط اسم غرامشي بمفهوم "المثقّف العضوي"؛ أي صاحب
الكفاءة الفكرية العالية الذي يتحسس آالم المجتمع ويمكنه التأثير
فيه ،ذلك المفكّر الذي يعيش هموم الفقراء والطبقة العاملة
والكادحين .فالمثقّف العضوي ،بحسب غرامشي" ،مرتبط بطبقة
مع ّينة ،حيث يقوم بتنظيم وظيفتها االقتصادية بهدف تحقيق قبول
وإجماع الطبقات األخرى ،وذلك من خالل عمله في مختلف الهيئات
الثقافية واإلعالمية ،كالمدارس والجامعات وأجهزة النشر وغيرها"(.((2
 27أنطونيو غرامشي ،قضايا المادية التاريخية ،ترجمة وتحقيق ف ّواز طرابلسي (بيروت:
دار الطليعة للطباعة والنشر ،)1971 ،ص .130
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منفصل
ً
وخالفًا للمثقف التقليدي الذي يعيش في برجه العاجي،
عن هموم الناس ،فإ ّن المثقف العضوي ملتزم بأهداف الحركة
االجتماعية ،ويعمل ألجلها ،وهو ال يكتفي بوصف األحداث ودراسة
الظواهر وفقًا للقواعد العلمية المتعارف عليها ،بل يُعبّر عن التجارب
والمشاعر التي ال تستطيع الجماهير التعبير عنها بمفردها.
ويمكن اعتبار البحث اإلجرائي أو التدخلي  Research Actionمثالً
جي ًدا لفهم أطروحة الشراكة أو التحالف بين الباحثين ومستخدمي
مخرجات األبحاث داخل المجتمع .ويرى أصحاب هذه الفكرة أ ّن
العالقة بين الفاعلين داخل الحقل المعرفي ال تقتصر على التعاون
الفني حول إعداد األبحاث واستخدامها ،بل تتعداه لتشمل عملية
التكييف ،بهدف معالجة بعض األحكام المسبقة .فحاجات المجتمع
هي التي تدفع إلى إعادة بناء المفاهيم والتص ّورات التي يتم على
منفصل
ً
مجال
أساسها النظر والتفكير( .((2وبدلً من تص ّور البحث ً
عن المجتمع ،يدافع البحث اإلجرائي عن نمط تفاعلي أش ّد التصاقًا
ممارسا أيضً ا ،ويتم تقييمه
بقضايا المجتمع ،يكون فيه الباحث
ً
على أساس معايير جديدة ،مثل المال َءمة والمرونة وقابلية نقل
المعارف(.((2
وقد ع ّدد ديفيد بارجال وآخرون للبحث اإلجرائي ست خصائص
تم ّيزه ،هي التالية :التخطيط والمراقبة على نحو دوري من أجل
تقييم النتائج؛ ورصد ردود أفعال مجموعات المصالح المعن ّية إزاء
هذه النتائج؛ وتوثيق التعاون بين الدوائر العلمية والممارسين
والعمالء من بداية العملية البحثية إلى نهايتها؛ وتطبيق المبادئ
التي تحكم عملية صنع القرار الجماعي؛ ومراعاة االختالفات في
نظم القيم وهياكل النفوذ لدى األطراف المشاركة في العملية
البحثية؛ واالستخدام المتزامن لألبحاث اإلجرائية لحل مشكلة مع ّينة
وتوليد معارف جديدة(.((3
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في الحياة العامة لتوظيف كفاءته العلمية ،واالنخراط في الحركة
االجتماعية لمناهضة اإلمبريالية الليبرالية(.((3
وتق ّدم نظرية التعلّم االجتماعي حج ًجا إضافية ،لدعم فكرة التحالف
بين الباحثين ومستخدمي مخرجات األبحاث .وهي تعتمد على
مبدأ القوة السلوكية؛ أي احتمالية المشاركة في سلوك مع ّين وفي
ظروف معيّنة .فحين يكتشف العمالء وجود نتائج بحثية إيجابية
ومرغوب فيها ،بالنظر إلى سلوك الباحثين الذي يالحظونه ،تزداد
احتمالية محاكاتهم وتب ّنيهم هذا السلوك .وفي هذا اإلطار ،اقترح
إتيان فينغر وآخرون مفهوم "مجتمع الممارسة" Communuty of
 Practiceالذي يصفه بأنه مجموعة من األشخاص أو المؤسسات
الذين يتقاسمون االهتمامات نفسها ،ويتعلّمون كيفية التعامل
السليم معها من خالل الروابط التي تجمعهم( .((3وبطبيعة الحال،
فوجود مثل هذا الفضاء يتوقف على توافر عدة عوامل ،منها وجود
شبكة اتصال بين األشخاص الذين يتشاركون مجال االهتمام نفسه،
والتزام األعضاء القيام بالنشاطات المشتركة ،وشفافية المعلومات،
وتقاسم دليل الموارد والخبرات.

ثان ًيا :مكانة البعد المنهجي في
فهم الفجوة بين األبحاث في
العلوم االجتماعية وصنع السياسات
العامة في الوطن العربي
يتفق معظم المفكرين والمهتمين بالشأن البحثي في الوطن العربي
على أ ّن مستوى التنسيق واالرتباط بين الباحثين العرب في حقل
العلوم االجتماعية وص ّناع السياسات العامة كان وال يزال محدو ًدا.
وهذا يدفعنا للتساؤل عن أسباب الخلل؛ أيرتبط بالباحثين ،أم
بالمستخدمين ،أي ص ّناع السياسات العامة ،أم باالثنين م ًعا؟

وفي السياق نفسه ،استخدم بيير بورديو مفهوم "المثقف الجماعي"؛
أي ذلك الباحث الذي يمتد حضوره إلى قاعدة الممارسة الفعلية
داخل المجتمع ،مع الحفاظ على استقالليته ومؤهالته العلمية.
ويساهم هذا الباحث في التغيير بـتأديته ثالث وظائف أساسية،
تتمثّل في االضطالع بمهمة حيوية تشكّل قوة مضادة ،والمشاركة

قبل استقراء ضعف الجانب العملي والتطبيقي لألبحاث االجتماعية
في عالقته بالجانب المنهجي ،نرى أنه من الضروري عرض قراءة
موجزة لمختلف تجليات هذا التشخيص.

28 Lionel-Henri Groulx, "Liens recherche et pratique: Les Thèses en
présence," Nouvelles pratiques sociales, vol. 7, no. 2 (1994), p. 41.
29 Egon Guba & Lincoln Yvonna, Effective Evaluation (San Francisco:
Jossey-Bass, 1981), p. 7.
30 David Bargal, Martin Gold & Miriam Lewin, "Introduction: The
Heritage of Kurt Lewin," Journal of Social, vol. 48, no. 2 (1992), p. 7.

31 Pierre Bourdieu, "Pour un savoir engagé," in: Pierre Bourdieu,
Contre-feux 2 (Paris: Liber-Raisons d'agir, 2001), p. 39.
32
Etienne Wenger, Richard McDermott & William M. Snyder,
Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge Seven
Principles for Cultivating Communities of Practice (Cambridge: Harvard
Business Press, 2002), p. 5.
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مؤشرات الفجوة القائمة بين األبحاث
في العلوم االجتماعية وصنع السياسات
العامة في الوطن العربي
إ ّن متتبع واقع البحث العلمي في الدول العربية ،وبخاصة شقّه
االجتماعي ،يستطيع أن يلمس مؤشرات أزمة عميقة ،إن على مستوى
اإلنتاج والنشر ،أو على مستوى الترويج واالستخدام العملي .وتدل
عدة مؤشرات سلبية على عمق األزمة ،ولعل أبرزها انتهاج األنظمة
السياسية العربية "سياسة اإلقصاء" ،ومن بعدها "سياسة التجهيل"،
إزاء العلوم االجتماعية .فمنذ ستينيات القرن الماضي ،تم تضييق
الخناق على بعض مكونات هذه العلوم ،خاصة الفلسفة وعلم
النفس وعلم االجتماع؛ ألنها كانت في نظر السلطات الحكومية رم ًزا
لإللحاد ،وخط ًرا محدقًا بالنظام السياسي القائم ،من خالل نشر أفكار
تمردية وثورية تخالف مبادئ المجتمع وقيمه.

صحيح أ ّن األمور تغيّرت تدريجيًا في االتجاه الصحيح ،وأُعيد إلى
هذه التخصصات "المزعجة سياسيًا" نوع من االعتبار ،بعد أن
استوعبت الحكومات العربية أهمية العلوم االجتماعية في خلق
الوعي واإلرادة لدى أفراد المجتمع ،وترشيد السياسات في ظل
تنامي بعض الظواهر االجتماعية السلبية ،بما فيها ظاهرة اإلرهاب.
أساسا في ثالثة مظاهر ،أولها
ولك ّن األضرار كانت بالغة ،وتجلّت ً
تدني اإلنتاج البحثي المرتبط بالعلوم االجتماعية ،وثانيها تراجع
مستوى التكوين العلمي ،وثالثها تفكك الجماعة العلمية.
إ ّن إلغاء سياسة اإلقصاء أعطى العلوم االجتماعية في الوطن العربي
نَف ًَسا جدي ًدا ،خاصة مع اتساع هامش الحريات ،إلّ أ ّن األبحاث
المنتَجة حديثًا في هذا المجال ،على قلتها ،ال تجد بالضرورة طريقها
أساسا
إلى التطبيق ،ومن ثم تنوير السياسات العامة .ويُعزى ذلك ً
جل الدول العربية تجاه العلوم
إلى السياسة الجديدة التي رسمتها ّ
االجتماعية ،والتي أطلق عليها المؤرخ األميركي روبرت بروكتور

53
اسم "سياسة التجهيل"  .((3(Agnotologyإ ّن الغرض األساسي
من هذه الخطوة هو خلق مسافة فاصلة بين ص ّناع السياسات
والمعرفة المنبثقة من العلوم االجتماعية بفروعها المختلفة .وت ُع ّد
إثارة الشكوك في مخرجات األبحاث ذات الصدقية العلمية أبرز
استراتيجية مستخدمة لنشر ثقافة الجهل التي يتم إنتاجها وتوزيعها،
بغرض خدمة أجندات سياسية معيّنة.
وتلجأ بعض المنظمات الحكومية ،أيضً ا ،إلى صناعة الحيرة ،برعاية
أبحاث علمية مزيفة تساهم في خلط األوراق ،وخلق جو من
االرتباك والتضليل ،في أوساط المؤسسات المعنية بصنع السياسات.
وغال ًبا ما يتم استغالل اإلعالم العام للترويج لهذه األطروحة ،وتمرير
الرسائل المرافقة لها .وأخي ًرا ،يلجأ بعض ص ّناع القرار ،خاصة
البيروقراطيون ،إلى التظاهر بصعوبة التعامل مع مخرجات األبحاث
ذريع ًة لتبرير عدم استخدامها .ومن المعلوم أ ّن السبب الرئيس
يتمثّل في ضرورة تغليب طرف سياسي على آخر ،أو إيجاد نوع
من التوازن بين مقتضيات العمل وما يفرضه أصحاب المصالح من
أنماط سلوكية.
يضاف إلى ذلك أ ّن اتساع نطاق البحث عن الريع ،Rent-seeking
في المجتمعات العربية ،ال يساعد على إيجاد بيئة حاضنة لتطبيق
توصيات الدراسات البحثية في المجاالت االجتماعية ومقترحاتها.
فالمؤسسات العامة واإلدارات المركزية واألقاليم التي يُفترض
أن تضطلع بدور الراعي والكفيل لمخرجات األبحاث لها طرائقها
الخاصة في التعامل مع القضايا التي تواجهها ،والتي غال ًبا ما تتسم
باالرتجال وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .ففي ظل
غياب أي صيغة إلزامية لألخذ بنتائج األبحاث ،تلجأ هذه المنظمات
إلى تجاهل توصيات بعض الباحثين المحليين أو غض الطرف عنها،
خوفًا من تكلفتها السياسية الباهظة ،وفي المقابل ،تح ّبذ صنع
سياسات عامة معتمدة على دراسات فضفاضة يعتريها كثير من
الشوائب (غياب األدلة والحجج العلمية) ،أو على نماذج مستوردة
من مجتمعات ال تتال َءم ظروفها بالضرورة مع ظروف المجتمعات
العربية.
وعلى صعيد آخر ،يبدو أ ّن ضعف ممارسة الحرية األكاديمية في
معظم الدول العربية يمثّل عائقًا إضاف ًيا أمام تطبيق مخرجات
األبحاث االجتماعية في رسم السياسات العامة .فمن المعروف أ ّن
هذه الحرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوجهات األيديولوجية الرسمية
للدولة ،وبما أ ّن مستوى االنفتاح الديمقراطي في بعض الدول
33 Robert Proctor, Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance
(Redwood City: Stanford University Press, 2008), p. 1.
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الجدول ()1
اإلنفاق العام على البحث العلمي في الوطن العربي (نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)
2011

2012

2013

2014

2015

الدول العربية

0.48745

0.48376

0.50309

0.51282

1.54803

أميركا الشمالية

2.68653

2.62784

2.65373

2.66934

2.69749

شرق وجنوب شرق آسيا

1.89347

1.96125

2.02626

2.06034

2.05914

المعدل العالمي

1.614124

1.65268

1.67409

1.6898

1.69514

المصدر:
"Research and Development Expenditure (% of GDP)," World Bank, accessed on 10/2/2020, at: https://bit.ly/39k3CF8

العربية ال يزال مترد ًدا وخجولً  ،فإ ّن محتوى األبحاث االجتماعية
المنتَجة والمنشورة في هذه الدول ال يستجيب في كثير من األحيان
لمعايير الجودة والموضوعية المتعارف عليها دول ًيا .ونعتقد في
هذه الدراسة أ ّن تقليص هامش الحرية األكاديمية ال يساعد على
التع ّمق في فهم الظواهر االجتماعية ،ومن ثم بناء توصيات ذات
صدقية علمية.
وإضافة إلى الرقابة الرسمية المفروضة على نشر األبحاث المزعجة
سياس ًيا وثقاف ًيا ،تنتشر في أوساط الباحثين العرب ظاهرة الرقابة
الذاتية المرتبطة بما يفرضه الباحث على نفسه من قيود وإكراهات
بعدم الخوض في مواضيع مع ّينة؛ خوفًا من العواقب المحتملة
(مضايقات ،طرد ،مالحقات ،اعتقال  ...إلخ) .وفي هذه الظروف،
نفهم أ ّن الباحث العربي في مجال العلوم االجتماعية ال يستطيع
االضطالع بمسؤولياته البحثية في احترام تام لمبادئ الحرية
األكاديمية ،كما حددتها اإلعالنات الدولية ذات الصلة ،كإعالن ليما
بشأن الحرية األكاديمية واستقالل مؤسسات التعليم العالي لعام
 ،1988وإعالن كمباال بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية االجتماعية
نص البند السادس من إعالن ليما على أ ّن "جميع
لعام  .1990فقد ّ
أعضاء المجتمع األكاديمي الذين يضطلعون بمهام بحثية لهم الحق
في إجراء بحوثهم دون أي تدخل ،ره ًنا بالمبادئ والمناهج العالمية
للبحث المح ّدد ،كما أ ّن لهم الحق أيضً ا في إبالغ نتائج بحوثهم في
حرية إلى اآلخرين ونشرها دون رقابة"(.((3
 34الجمعية العربية للحرية األكاديمية" ،إعالن ليما بشأن الحرية األكاديمية واستقالل
مؤسسات التعليم العالي لعام  ،2019/4/19 ،"1988شوهد في  ،2020/2/4فيhttps:// :
bit.ly/380OYlW

وقد عملت بعض الحكومات العربية ،وتحدي ًدا سلطات بعض الدول
العربية ،على نهج سياسة العصا (التخويف) والجزرة (التحفيز) ،قصد
"تدجين" الباحثين االجتماعيين ،وهي السياسة التي عرفت نجا ًحا
تنصل عدد كبير من هؤالء الباحثين من مسؤولياتهم
معتب ًرا .فقد ّ
المهنية واألخالقية ،بدخولهم في ركاب السلطة ،والترويج لسياساتها
غير المقنعة ،وسلوكياتها غير الالئقة.
إن من شأن زيادة اإلنفاق الحكومي على األبحاث االجتماعية أن
تساهم في زيادة اإلنتاج وتنويعه وتحسين جودته ،ومن ثم تعزيز
فرص م ّد الجسور بين المؤسسات البحثية ومؤسسات رسم السياسات
العامة في الوطن العربيّ ،إل أ ّن الحال يوحي بغير ذلك .وكما يب ّين
الجدول ( ،)1ال يتعدى ما أنفقته الدول العربية على البحث العلمي
بكل مكوناته ،في عام  ،2015نسبة  0.55في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،مقابل  2.70في المئة في أميركا الشمالية ،مع العلم أ ّن
المعدل العالمي بلغ  1.69في المئة خالل الفترة نفسها.
وعلى الرغم من أ ّن البيانات المتعلقة بتوزيع اإلنفاق بحسب نوعية
األبحاث غير متاحة في أغلب الدول العربية ،فإنها تشير إلى تهميش
مثل ال تخصص سوى 9.41
واضح للعلوم االجتماعية؛ فسلطنة ُعمان ً
في المئة من حجم اإلنفاق العام على البحث والتطوير للنهوض
باألبحاث في مجال العلوم االجتماعية ،بينما تنخفض هذه النسبة
إلى أقل من  6في المئة في العراق(.((3
 35معهد اليونسكو لإلحصاء ،قاعدة بيانات اليونسكو المتعلقة بالتعليم،2018/6/14 ،
فيhttps://bit.ly/2H1fkIx :

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
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ال تساعد محدودية الدعم الحكومي للبحث العلمي في مجال
العلوم االجتماعية على خلق قاعدة بحثية رصينة ،ومن ثم الوصول
إلى مخرجات تنافسية جاهزة للتسويق واالستخدام النهائي .فمن
جهة أولى ،يؤثر ضعف التمويل في االستثمار في قواعد البيانات
والدراسات الميدانية ،والبرمجيات التي من دونها يصعب إنتاج
بحوث علمية مو ّجهة نحو االستهالك .ومن جهة ثانية ،يؤدي
تدني الدعم المالي إلى التركيز على النشاطات البحثية السطحية
وعديمة الفائدة ،بدلً من النشاطات االبتكارية ذات الجانب العملي
التطبيقي .ومن جهة ثالثة ،وفي غياب الدعم المالي الالزم ،يصعب
على الباحثين االجتماعيين التواصل مع مستخدمي مخرجات
بحوثهم على النحو المطلوب (تكاليف الوساطة ،تكاليف النشر،
عالقات عامة  ...إلخ).
وفي النهاية ،ال بد من اإلشارة إلى ضعف الوساطة المعرفية في
الوطن العربي ،وخاصة المتعلّقة منها بالعلوم االجتماعية .فعلى
الرغم من احتضانها عد ًدا محتر ًما من الباحثين ،سوا ًء موظفين أم
متعاقدين مستقلين ،فإ ّن وسائل اإلعالم العربية ال تواكب اإلنتاج
العلمي في حقل العلوم االجتماعية على الوجه المطلوب .ويتجلى
أساسا في محدودية المساحة المخصصة للتعريف
هذا التقصير ً
بمخرجات األبحاث في مختلف الصحف والمجالت ذات االنتشار
الواسع ،وهو ما أكّده التقرير األول الصادر عن المرصد العربي
للعلوم االجتماعية لعام 2015؛ فقد أشارت النتائج إلى أ ّن نسبة
حضور المواد العلمية ،في عيّنة مختارة من المجالت والصحف
العربية ،خالل الفترة  ،2014-2010لم تتجاوز  20في المئة و 5في
المئة ،على التوالي(.((3
إضافة إلى أ ّن مشاركة الباحثين العرب في البرامج اإلذاعية
والتلفزيونية تعتريها بعض النواقص التي قد تُضعف الغاية المنشودة
منها؛ صحيح أ ّن عد ًدا كبي ًرا من وسائل اإلعالم يستضيف باحثين
بهدف تنوير الرأي العام حول مواضيع اجتماعية معيّنة ،وفي الوقت
نفسه تسويق بعض مخرجات أبحاثهم لدى ص ّناع السياسات العامة،
ّإل أ ّن هذا الحضور يتسم في كثير من األحيان بالطابع السطحي
الذي يتجلّى في بناء خطاب قائم على إعطاء وجهات نظر مسبقة
بدل من خطاب قائم على األدلة والحقائق.
ومرسلةً ،
 36محمد بامية ،العلوم االجتماعية في العالم العربي :أشكال الحضور ،التقرير األول
(بيروت :المجلس العربي للعلوم االجتماعية ،)2015 ،ص .78 ،71

بعض األسباب المنهجية لالختالالت
التي تعتري الجانب العملي والتطبيقي
لألبحاث االجتماعية في الوطن العربي
جل المواضيع التي يتم تناولها في إطار العلوم
من المعروف أ ّن ّ
االجتماعية معقّد ومثير للجدل؛ ما يتطلب التزام الباحثين بمنهجية
سليمة وبناء دقيق ،في كل مراحل البحث العلمي ،وهو ما ال
تحترمه العديد من اإلنتاجات العلمية العربية .واستنا ًدا إلى نتائج
التقرير األول ،الصادر عن المرصد العربي للعلوم االجتماعية في
عام  ،2015فإ ّن نحو  50في المئة من الدراسات المنشورة في
الدوريات العلمية العربية ال تحتكم إلى أي إطار منهجي معلن(((3؛
ما يعني أنها مجرد كتابات إنشائية حول موضوع مع ّين أو نظريات
مع ّينة ،أو أ ّن أصحابها يلجؤون إلى ما يمكن تسميته بـ "االرتجالية
العلمية" ،أي عدم التق ّيد بقواعد البحث العلمي وضوابطه داخل
حقل العلوم االجتماعية.

ويتطلب إنجاح العملية البحثية في العلوم االجتماعية نو ًعا من
الجرأة والكفاءة والنزاهة .وإذا كانت هذه الشروط متوافرة عمو ًما
في العالم الغربي ،فإ ّن حالة الوطن العربي تبدو مقلقة؛ ليس فقط
بسبب القيود السياسية والعراقيل الحكومية ،كما شُ رح آنفًا ،ولكن
أيضً ا بسبب الضغوط التي يمارسها المجتمع نفسه على الباحثين
قصد التزام بعض القواعد ،وتج ّنب الخوض العميق في المواضيع
ذات الطبيعة الحساسة والمثيرة للجدل ،مثل الدين وال ِعرق
واإلثنيات والفساد والمشكالت الحياتية .وهذا ما يدفع الكثير من
الباحثين إلى "تقزيم" اإلطار المنهجي المتّبع للوصول إلى نتائج ال
تتعارض مع قيم مختلف شرائح المجتمع وتوقعاتها ،ومن ثم تفادي
ردود األفعال الغاضبة أو العنيفة.
37
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يتخذ هذا التقزيم عدة أشكال ،أهمها انعدام الدقة والوضوح ،من
خالل استعمال مفاهيم فضفاضة وغامضة ،مفتوحة على كل أنواع
التفسيرات واالجتهادات ،وكذلك االنغماس في الجانب النظري
على حساب الدراسات الميدانية التي تع ّد ضرورية لفهم التح ّوالت
االجتماعية والمساهمة في الرقي بالمجال المعرفي .ويرى التقرير
الثاني الصادر عن المجلس العربي للعلوم االجتماعية في عام ،2018
أن أكثر من نصف الدراسات المنشورة في المجالت العربية يطغى
عليها الطابع النظري الصرف ،أي إنها قراءة عامة لنظريات مع ّينة،
ال يتم تجريبها ميدان ًيا أو مناقشتها اعتما ًدا على معطيات مقتبسة
من مصادر أخرى( .((3ويمكن تفسير هذه الظاهرة باستمرار وجود
عقبات ذات طابع إداري وتمويلي ،وربما أمني ،تحول دون القيام
بالدراسات الميدانية المطلوبة.
وهناك تو ّجه عام نحو توظيف تقنيات بحثية غير مناسبة ،من خالل
اإلسقاط المبالغ فيه آلليات البحث العلمي التجريبي على حقل
العلوم االجتماعية ،من دون اعتبار لخصوصيته المحددة ،والمتعلقة
باإلنسان وبيئته االجتماعية( .((3وتشكّل هذه النزعة العلموية
 Scientismنو ًعا من المجازفة ،خاصة أنها غال ًبا ما تختزل العملية
البحثية في مجموعة من األرقام والقياسات .إ ّن ترجيح البعد الكمي
أو التكميمي على البعد الكيفي في دراسة الظواهر االجتماعية
خلل في المنهجية العلمية ذاتها ،مع العلم
من شأنه أن يُحدث ً
أ ّن التحليل الكيفي يؤدي دو ًرا محوريًا في فهم هذه الظواهر ،من
خالل خصائصه الجوهرية المتمثّلة في الشمولية ،والصبغة الذاتية،
واالعتماد على االستقراء ،والنظرة األنثروبولوجية نحو العالم ،وأيضً ا
من خالل ارتباطه بالبناء االجتماعي للواقع ،أي النظر في كيفية
تط ّور الظواهر في سياقات اجتماعية مختلفة.
ومن األخطاء ذات الطابع المنهجي التي تُضعف جودة األبحاث
االجتماعية ،ومن ثم قدرتها العملية ،عدم احترام القوانين اإلحصائية
كما هو متعارف عليها .فبعض الباحثين يلجؤون إلى استعمال بيانات
ثانوية غير مالئمة أو مشكوك في صدقيتها .أما البعض اآلخر ،فيلجأ
إلى جمع بيانات أولية عن طريق االستقصاءّ ،إل أ ّن هذه العملية
غالبًا ما تعتريها ثغرات ونقائص ،أهمها االعتماد على عينات محدودة
وغير ممثلة لمجتمع الدراسة؛ على نحو يؤدي إلى استنتاجات غير
قابلة للتعميم ،ونتائج ال تتعدى مستوى االستكشاف .ويكتفي كثير
 38عبد الله حمودي ،العلوم االجتماعية في العالم العربي :مقاربة اإلنتاجات الصادرة
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مبسطة ج ًدا ،كالرسوم
من الباحثين باستخدام أدوات إحصائية ّ
البيانية ،والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري.
وتب ًعا لذلك ،يطغى على بحوثهم الطابع الوصفي والسردي ،األمر
الذي ال يسمح سوى باستنتاجات متواضعة حول الظواهر االجتماعية
المطروحة للبحث والتحليل ،تتسم غال ًبا بالتعقيد والتركيب.
إضافة إلى ذلك ،يعاني العديد من الباحثين العرب المنتمين إلى
حقل العلوم االجتماعية عزلة علمية؛ إذ يغلب على أعمالهم الطابع
الفردي ،والدوافع الشخصية (اإلنتاج من أجل الترقية) ،وهذا ما أكّده
التقرير األول للمرصد العربي للعلوم االجتماعية الذي كشف أ ّن
نسبة الدراسات المنشورة في الدوريات العلمية العربية ،والتي
تم إعدادها في إطار أعمال مشتركة ،ال تتعدى  6في المئة(.((4
ومن شأن هذه النسبة المتدنية التأثير سلب ًيا في جودة البحوث
المنجزة ،ومن ثم إمكانية ترويجها وتسويقها .فمن المعروف أ ّن
جل المشكالت االجتماعية المعقدة يتطلب التزا ًما علميًا مشتركًا
ّ
في إطار منظّم تتكفل به مراكز البحث العلمي ،ويقتضي وعي
جميع المتدخلين بأهمية إيجاد تكامل معرفي محترم بين مختلف
التخصصات العلمية ،مع ضرورة تقليص الحدود بينها.
إ ّن رأس المال المعرفي لتخصص علمي مع ّين لم يعد يكفي وحده
لمقاربة ظاهرة اجتماعية معيّنة .فإذا أخذنا ظاهرة الهجرة غير
مثل ،فإ ّن فهمها في إطار سياق عالمي متغيّر يتطلب
الشرعية ً
االعتماد على تقاطع عدة تخصصات ،كالعلوم االقتصادية ،والعلوم
القانونية ،والعلوم السياسية ،وعلم االجتماع ،وعلم السكان
(الديموغرافيا) ،وعلم اإلنسان (األنثروبولوجيا)  ...إلخ.
وعلى الرغم من أ ّن بعض األبحاث القليلة تحترم الضوابط الشكلية
والموضوعية ،فإنه غالبًا ما يصعب تسويقها ،نظ ًرا إلى عدم تضمينها
خالصات عملية وتوصيات فاعلة مرتكزة على أدلة ،خاصة أ ّن اللغة
المستخدمة في كتابتها تتسم بنوع من التعقيد والغموض ،كما
أ ّن أصحابها ال يتقنون جميعهم تقنية إعــداد أوراق السياسات
 Policy Briefsالتي تُعتبر من القنوات الرئيسة إليصال مخرجات
األبحاث إلى المستخدمين المحتملين ،بمن فيهم ص ّناع السياسات.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك ضعف ،إن لم نقل انعدام ،نشاطات الوساطة
(سمسرة المعارف) ،والتنسيق بين منتجي األبحاث االجتماعية وص ّناع
السياسات العامة؛ فمن دون هذه المواكبة يصعب إيجاد التفاهمات
والتوافقات الضرورية لتطوير الجانب العملي التطبيقي لألبحاث.
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ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
العلوم االجتماعية وصنع السياسات في الوطن العربي :نحو منهجية لتجسير الهوة

وعلى صعيد آخر ،يعاني البحث االجتماعي في الوطن العربي
خلطًا بين النهج العلمي ومنطق التدخّل .إذ يق ّدم كثير من الباحثين
دراسات استشارية لفائدة بعض المصالح الحكومية والمؤسسات
الخاصة ،ويص ّنفونها في خانة البحث العلمي؛ والواقع أنها ليست
سوى خدمات تجارية ذات محتوى تقني مح ّدد و ُمتفا َوض بشأنها
بين الطرفين.
وخالفًا للباحث االجتماعي الذي يعمل ،بج ّد ونكران ذات ،على
التحقق من ظاهرة اجتماعية معيّنة باتباع أساليب ومناهج علمية
محددة ،فإ ّن الخبير االستشاري مهووس بالمقابل المادي ،ويسعى
للوصول إلى حلول عملية وفورية لمشكلة مل ّحة ،وذات طابع
خصوصي ،باالعتماد على التجربة والكفاءات المكتسبة في الميدان.
وعلى هذا األساس ،يتضح أ ّن الباحث يتب ّنى مواقف أخالقية ،ويتمتع
يخص المواعيد والحرية في اختيار
بنوع من االستقاللية في ما ّ
الموضوع وأساليب العمل.
إ ّن لهذا الخلط ما يب ّرره في الواقع العربي ،فالمشرفون على صنع
السياسات غالبًا ما يقعون تحت ضغوط سياسية ومالية؛ ما يضطرهم،
بدل من الباحثين .وقد
بذريعة االستعجال ،إلى التعامل مع الخبراء ً
ساهم هذا الوضع في ظهور صنف جديد من الباحثين االجتماعيين،
أطلق عليه عالم االجتماع الجزائري علي الكنز اسم "الباحثون
االستشاريون"(.((4
لقد كان من الممكن تجاوز هذا االلتباس ،عن طريق تشجيع األبحاث
اإلجرائية التشاركية في مجال العلوم االجتماعية؛ نظ ًرا إلى ارتباطها
الوثيق بالمشكالت اليومية والمهنية داخل المؤسساتّ ،إل أ ّن واقع
هذا النوع من األبحاث في الوطن العربي ما زال هشً ا ،مقارنة بما
هو عليه في الدول المتق ّدمة ،بل حتى في بعض الدول الناشئة
كجنوب أفريقيا .ويمكن تفسير هذه الهشاشة بالبيئة العامة داخل
المؤسسات العربية ،التي تتسم بنوع من الجمود ومقاومة التغيير،
خاصة أ ّن الهدف األسمى من تب ّني األبحاث اإلجرائية التشاركية هو
إجراء التحقيقات العملية ،ومواكبة مسلسل التغيير التنظيمي.
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يفضي في كثير من األحيان إلى االستنتاجات نفسها التي خلصت
إليها الدراسات األصلية ،مع العلم أ ّن السياقين مختلفان ومتباعدان
جذريًا .وهذا ما تط ّرق إليه العديد من علماء االجتماع العرب ،وعلى
رأسهم محمد عابد الجابري الذي يرى أ ّن النخبة العصرية العربية
ال تُش ّرع للمجتمع العربي انطالقًا من تحليل واقعه المعيش ،بل
باعتماد نتائج تحليل واقع آخر ،أال وهو الواقع األوروبي .وكان من
نتائج هذا السلوك ،بحسب الباحث ،أن برزت فجوة بين الفكر
والواقع ،بين النخبة والجماهير العربية(.((4
وتعاني األبحاث المنجزة في إطار العلوم االجتماعية االنحياز التام
لبعض الباحثين العرب في تمجيد فضل دور المستع ِمر في البحث
العلمي العربي ،فهؤالء لم يستطيعوا التخلص ،ولو نسب ًيا ،من جلباب
أساتذتهم ،حيث واصلوا العمل على المنوال نفسه ،وباستخدام
األساليب والتقنيات نفسها ،لدراسة المواضيع نفسها .والالفت في
األمر أ ّن هذا الجيل من الباحثين العرب ساهم هو اآلخر في نقل
رأس المال المعرفي والمنهجي نفسه إلى جيل جديد من الباحثين
أنتجتهم ،وما زالت تنتجهم ،الجامعات في مختلف الدول العربية؛
فكان من نتائج هذا السلوك أن سقط معظم األبحاث االجتماعية
العربية في نوع من الروتينية والعشوائية من حيث اختيار المواضيع
وطرائق معالجتها.
وأخي ًرا ،تعاني األبحاث المنجزة في إطار العلوم االجتماعية غياب
ثقافة التقييم .صحيح أ ّن معظم الدول العربية عملت على مأسسة
تقييم البحث العلمي بصفة عامة ،من خالل خلق هيئات متخصصة،
ّإل أ ّن األمور ال تسير دائ ًما في االتجاه الصحيح ،خاصة في مجال
العلوم االجتماعية .ويمكن اختزال النواقص التي تشوب منظومة
التقييم في البيروقراطية ،وغياب الصدقية ،وعدم االنتظام ،وضعف
الحكامة (احترام المعايير ،والتدابير ،والمتابعة  ...إلخ) ،وضعف
الخبرة لدى المقيّمين .كما أ ّن بعض الجوانب المنهجية ،كصياغة
الفرضيات ،وبناء نموذج البحث ،واختيار المنهج السليم ،ال يحظى
في الكثير من األحيان باألولوية والتدقيق الالزمين.

وعلى صعيد آخر ،تعاني العلوم االجتماعية في الوطن العربي
التبعية المنهجية للنموذج الغربي؛ فبذريعة الطابع الشمولي للعلوم
االجتماعية ،يلجأ العديد من الباحثين إلى تحليل أحداث وظواهر
اجتماعية اعتما ًدا على مفاهيم ونظريات نشأت في مجتمعات
ذات خصائص وبنى مختلفة عن المجتمعات العربية .ويشكّل هذا
التقليد أو االقتباس المنهجي نو ًعا من المجازفة العلمية ،خاصة أنه

ويبقى تقييم األبحاث المرتبطة بالعلوم االجتماعية في الوطن
العربي فضفاضً ا ،على األغلب ،ويقوم على مبدأ "التقييم من أجل
التقييم" .كما أ ّن االنتشار "الفوضوي" للمجالت اإللكترونية ساهم في
ظل غياب تام للمراقبة
تسويق "الركاكة العلمية" بجميع أشكالها ،في ّ
والمساءلة األكاديمية .وقد ساهم نظام الترقية اإلدارية في وظائف
الجامعة ومراكز البحث العلمي في تفشّ ي هذه الظاهرة المشينة ،نظ ًرا

41 Ali El Kenz, "Les sciences humaines et sociales dans les pays arabes de
la Méditerranée," Insaniyat, no. 27 (2005), p. 23.

 42محمد عابد الجابري ،وجهة نظر :نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر
(بيروت :منشورات المركز الثقافي العربي ،)1992 ،ص .148
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إلى اعتماده على المعايير الكمية (عدد النصوص التي تم نشرها) ،بدلً
من المعايير الكيفية (جودة األبحاث ،وسمعة المجالت العلمية).

ً
ثالثا :تحويل األبحاث االجتماعية إلى
أداة للتأثير في السياسات العامة
وفقًا لما تمت مناقشته سابقًا ،تواجه العلوم االجتماعية في الوطن
العربي تحديًا كبي ًرا ،يتمثّل في وجود عدة اختالالت تحول دون
تقليص الفجوة بين مخرجات األبحاث والسياسات العامة .وإضافة
إلى اإلجراءات الهيكلية (تطوير اإلدارة ،والزيادة في اإلنفاق ،وتنمية
الموارد البشرية  ...إلخ) ،يحتاج التغلّب على هذه االختالالت إلى
إجراءات منهجية محددة ،تساعد على إرساء قواعد متينة إلنتاج
أبحاث نافعة ،وإيصال مخرجاتها إلى ص ّناع السياسات العامة.

ضرورة إعادة النظر في منهجية إعداد األبحاث
االجتماعية في الوطن العربي وتسويقها
أثار عمق الفجوة بين مخرجات األبحاث االجتماعية والسياسات
العامة في الوطن العربي نقاشً ا فكريًا وسياسيًا ،داخل األوساط
المعنية من باحثين وسياسيين ومجتمع مدني .وعلى الرغم من
االختالف في وجهات النظر حول األسباب والمسؤوليات ،فإ ّن ثمة
شبه إجماع على ضرورة تطوير المناهج المستعملة ،سواء في إعداد
األبحاث أم وضعها رهن إشارة ص ّناع القرار وراسمي السياسات العامة.

 ددعلالا
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تتحقق هذه الغاية ،على الباحث أن يتنصل من واقعه الذاتي
(أيديولوجيا ،ومـ ٍ
ـاض ،وثقافة ،وقيم  ...إلــخ) ،وهو أمر في غاية
الصعوبة ،ألنه (أي الباحث) نفسه شريك في األحداث والوقائع التي
تُفرز مواضيعه البحثية .فالباحث كائن اجتماعي ،ومن الطبيعي
أن يتأثر ببيئته وباألحداث التي م ّرت عليه ،لكن المهم أن يكون
واعيًا بمخاطر مهمته ،وأن يتجنب األحكام المعيارية ،حتى ال يقع
في فخ العمل الوعظي أو التنظيري .ويُع ّد التصريح القبلي بالقيم
واألحكام المعيارية التي يتبناها الباحث أحد الشروط األساسية التي
اقترحها ماكس فيبر إلعطاء األبحاث االجتماعية قسطًا محتر ًما من
الموضوعية.
وتجدر اإلشارة إلى أ ّن الموضوعية ال تعني بالضرورة الحياد ،أو
الوقوف المتأرجح بين طرفين أو أكثر ،بل االنحياز إلى الحقيقة ،وفق
منهج نقدي وعقالني .فالحياد هو عدم القدرة على اتخاذ موقف
سليم ومسؤول بسبب الخوف أو الضعف الناجم ْين عن االنتماء إلى
جماعة مع ّينة أو حماية مصالح شخصية ،وهو في هذه الحالة يُع ّد
عمل غير أخالقي .إ ّن
خيا ًرا للهروب من تح ّمل المسؤولية ،ومن ثم ً
من واجب الباحث التحلي بالصدقية ،وذلك من خالل عرض نتائج
بحثه وتبريرها ،ثم إبداء رأيه ومقارنة موقفه بمواقف اآلخرين ،قبل
أن ير ّجح الموقف الذي يراه مناس ًبا.
وبما أ ّن الوقائع والظواهر االجتماعية في الوطن العربي تتسم
بالتعقيد الشديد وعدم الثبات ،فإنه ينبغي تشجيع الباحثين
وتوجيههم نحو تب ّني المقاربة التعددية أو المركّبة خالل عملية
إنجاز األبحاث .وهذه العملية يمكنها أن تأخذ شكلين متكاملين،
هما التثليث المنهجي ،والتكامل المنهجي .يشير الشكل األول إلى
استخدام عدة أدوات وطرائق في جمع البيانات وتحليل الموضوع،
أساسا على
للتحقق من النتائج وتدعيم الخالصات ،وهو ينطوي ً
فكرة التكامل بين األسلوب الكمي واألسلوب الكيفي.

إ ّن أهم خطوة ينبغي القيام بها ،في نظرنا ،تتمثّل في تحرير العلوم
االجتماعية من التبعية المنهجية لآلخر (الغرب) ،ومن ثم العمل على
بناء نموذج يأخذ في االعتبار خصوصيات المجتمعات العربية ،وذلك
الحس النقدي والمنطق العلمي .صحيح أ ّن هذه العملية
باستعمال ّ
ليست سهلة ،خاصة في حقل معرفي واسع ومعقد ،وكذلك للمنحى
الشمولي الذي ما فتئت تتخذه العلوم االجتماعية في ظل العولمة،
ّإل أنها ضرورية لتدارك االختالالت المنهجية والتحليلية التي تشوب
إعداد المشاريع البحثية .إننا نعتقد أ ّن العلوم االجتماعية ال يمكن
فصلها عن البيئة التي تحتضن األحداث والظواهر المنتجة لمواضيع
األبحاث ،وهو ما يتطلب نو ًعا من الشجاعة الفكرية واألخالقية لدى
الباحثين ،خاصة في ظل التأثير السلبي المتزايد الذي تمثّله بعض
الجماعات الضاغطة.

وعلى الرغم من أ ّن لكل أسلوب خصوصياته ،فإ ّن دمج األسلوبين في
إطار دراسة ظاهرة اجتماعية مع ّينة أصبح ممك ًنا ،بل مستح ًبا ،خاصة
في ظل تواضع مخرجات األبحاث التي تعتمد على األسلوب الواحد.
وجاء التثليث المنهجي بعدة مزايا ،أهمها التقليل من هامش الخطأ،
من خالل تعدد أدوات جمع البيانات ومصادرها ،ورسم صورة متعددة
األوجه لحقيقة الظاهرة موضوع الدراسة .وإضافة إلى ذلك ،يساهم
المتحصل عليها وصدقيتها.
هذا األسلوب في الرفع من جودة النتائج
ّ

إضافة إلى التخلّص من التبعية المنهجية لآلخر ،ينبغي التحرر قدر
المستطاع من المعايير والقيم واالعتبارات االنفعالية؛ أي العمل
على توجيه العلوم االجتماعية نحو مزيد من الموضوعية .ولكي

أما التكامل المنهجي ،ف ُيقصد به تلك القدرة على خلط أكبر عدد
من التخصصات ،سواء المشكّلة للعلوم االجتماعية أم الخارجة
عنها ،للوصول إلى نتائج أكثر فاعلية وأكثر صدقية .وتوجد أربعة

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
العلوم االجتماعية وصنع السياسات في الوطن العربي :نحو منهجية لتجسير الهوة

مستويات لتفعيل هذا التكامل؛ يتمثل المستوى األول في عبور
التخصصات  ،Crossdisciplinarityوهو األقل تعقي ًدا واألقل أهمية،
ويأخذ شكل تجاور وتقاطع بسيط بين مجموعة من التخصصات
المنتمية إلى حقول معرفية مختلفة ،وقد تكون متباعدة في أصلها
كالرياضيات وعلم النفس ،لبلوغ هدف مشترك .ويُنصح باعتماد هذا
المستوى عندما يتطلب حل مشكلة معيّنة استعارة معلومات من
تخصصات أو قطاعات معرفية أخرى ،من دون المساس بالضوابط
التي تحكمها في تخصصها األصلي(.((4
ويتجلّى المستوى الثاني في تعدد التخصصات Multidisciplinarity؛
أي مقاربة ظاهرة اجتماعية مع ّينة من منظور حقول معرفية مختلفة
في اآلن نفسه ،مع الميل إلى إغناء مستوى التداخل بينها ،من خالل
مواءمة المفاهيم المستعارة مع النسق المعرفي لموضوع الدراسة
ضمن منهاج متكامل( .((4ومن خاصيات هذا المستوى أ ّن كل باحث
مثل
متخصص يحتفظ باستقالليته ومفاهيمه األصلية ،فإذا أخذنا ً
موضوع حوادث السير ،فيمكن دراسته وفق رؤية يتقاطع فيها
االقتصاد مع العلوم الطبية ،بما فيها علم النفس ،وعلم االجتماع،
والعلوم القانونية ،بل حتى العلوم الدينية والفلسفية .ومن شأن هذا
التقاطع تعميق إدراكنا لهذه الظاهرة ،وتشخيص عميق ألسبابها،
وبلورة حلول جذرية لها.
أما المستوى الثالث فيركّز على البينمنهجية ،Interdisciplinarity
أي خلق تعاون حقيقي بين مجموعة من الميادين المعرفية ،من
خالل استعمال طرائق اختصاص مع ّين لتغذية اختصاص آخر.
وهو ما يؤدي في الغالب إلى إثراء تخصصات موجودة ،أو توليد
تخصصات علمية جديدة تتناول مجاالت بحثية تقع على هامش
مثل موضوع اللجوء البيئي،
التخصصات العلمية األصلية .فإذا أخذنا ً
فهو فرع علمي جديد ،حيث يلجأ الباحث االجتماعي إلى استلهام
بعض المفاهيم العلمية المرتبطة بتغ ّير المناخ ،ويربطها بأخرى
مستوحاة من الجغرافيا السكانية والقانون الدولي .ومن شأن هذا
التداخل أن يساهم في بلورة منتج علمي خاص بظاهرة اجتماعية
بالغة التعقيد.
وإذا كانت هذه المستويات الثالثة األولى غير غريبة عن األبحاث
االجتماعية العربية ،بفضل المبادرات والتجارب غير المؤسسية
التي راكمتها بعض ال ِفرق البحثية النشيطة ،فإ ّن المستوى الرابع،
"43 Jean Piaget, "Intellectual Evolution from Adolescence to Adulthood,
Human Development, vol. 15, no. 1 (1972), p. 8.
44 Basarab Nicolescu, La transdisciplinarité: Manifeste (Monaco: Les
éditions du Rocher, 1996), p. 28.
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والمتمثّل في "العبرمناهجية"  ،Transdisciplinarityيمثّل تحديًا
كبي ًرا بالنسبة إلى الباحثين العرب المهتمين بالمواضيع االجتماعية
المعقدة .إ ّن هذه المقاربة ال تكتفي بخلق تقارب وتفاعالت بين
الميادين المعرفية المختلفة ،بل تتعداها لتضع هذه االرتباطات
داخل منظومة عابرة للحدود الفاصلة بين المعارف( .((4ويبقى
أهم هدف لـلعبرمناهجية هو فهم الظواهر التي تبدو متشعبة
ومتناقضة ،وذلك من خالل نقل اإلشكالية إلى مستوى تدبير العالقة
بين الذات الباحثة وموضوع البحث العلمي.

إننا واعون بصعوبة تب ّني هذه المقاربة ،وترجمتها على أرض الواقع.
لك ّن االهتمام بها ،وتلقينها للباحثين الشباب في حقل العلوم
االجتماعية ،من شأنهما خلق بيئة مواتية للدفع بالمناهج العلمية
نحو آفاق واعدة.
وعلى صعيد آخر ،نعتقد أنه من الضروري ترسيخ ثقافة تقييم
األبحاث العلمية في الوطن العربي ،في مختلف مراحلها؛ فمن دون
تقييم صادق وفاعل ال يمكن تطوير األبحاث ،ومن دون أبحاث ق ّيمة
ال يمكن إثارة اهتمام ص ّناع السياسات العامة .وبهذا يمكن أن نؤكد
أ ّن التقييم أمر بديهي وجزء من المنظومة البحثية ،إذ يساهم على
نحو وثيق في الرفع من جودة األبحاث وتثمين جهود الباحثين،
والتحقق من مدى احترام األبحاث لألدلة العلمية.
هذه الممارسة ضرورية في مختلف مراحل البحث ،ويجب أن
تت ّم ضمن إطار من الضوابط ،ليس باالعتماد على المعايير الفنية
وخصوصا على المعايير األخالقية (األمانة
والموضوعية فقط ،بل أيضً ا
ً
في التوثيق ،والسرية ،والشجاعة الفكرية ،واحترام الخصوصية،
والصدق  ...إلخ) التي من دونها ال يرتقي العلم بالباحثين ،وال
يمنحهم االحترام الذي يليق بهم.
45 Basarab Nicolescu, "Une nouvelle approche scientifique, culturelle et
spirituelle: La transdisciplinarité," Passerelles, no. 7 (1993), p. 105.
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ومن بين الجوانب التقنية والمنهجية التي يجب االهتمام بها ،والتي
ال تكلّف ّإل القليل ،تسهيل نقل مخرجات األبحاث على نحو ودي
يتقبله ص ّناع السياسات العامة .لقد أظهرت التجارب السابقة أ ّن
أغلب الباحثين المهتمين بتسويق أبحاثهم يلجؤون إلى استعمال
آليات سلبية  ،Passive Disseminationتقتصر على النشر
باستخدام لغة أكاديمية محضة ،من دون اإلشارة إلى التأثيرات
المحتملة لهذه األبحاث .ولتجاوز هذه الوضعية ،اقترح بواي تانج
وتوم سانكلير خطة تتكون من خمس مراحل رئيسة ،هي االلتزام
(تحديد األهداف واالستراتيجيات) ،والمشاركة (إشراك المجموعات
المستهدفة في إنتاج األبحاث) ،والنقل (إيصال نتائج األبحاث إلى
الجهات أو المجموعات المستهدفة) ،والتنفيذ (تحفيز المجموعات
المستهدفة إلى استخدام مخرجات األبحاث) ،والتقييم (إصدار حكم
قيمي بشأن مخرجات األبحاث)(.((4
وفي االتجاه نفسه ،يرى إيل ميسترز وري كيرتينز أ ّن عملية نقل
مخرجات األبحاث تم ّر عبر أربع مراحل ،هي الوعي ،والتب ّني،
والتنفيذ ،والمراقبة( .((4أما بول شولت وآخرون ،في َرون أ ّن اإلنتاج
العلمي يتك ّون من أربع فئات متتالية :اإلنتاج األ ّولي أو اآلني،
ويتمثّل في األبحاث األصلية (دراسات ،كتب ،تقارير  ...إلخ)؛ واإلنتاج
المتوسط ،وهو عبارة عن منشورات تكييف األبحاث (ترجمات،
موجزات ،توصيات ،أدلة  ...إلخ)؛ واإلنتاج ما قبل النهائي ،ويتمثّل
في الجزء المستعمل في صنع السياسات؛ وأخي ًرا اإلنتاج النهائي ،أي
تحويل نتائج األبحاث إلى إجراءات عملية ،بهدف تحقيق أكبر قدر
من المنافع االقتصادية واالجتماعية(.((4
وفي االتجاه نفسه ،ث ّمة حاجة ماسة إلى تشجيع عملية إنشاء
نواتج إعالمية محددة الهدف ،وهي آليات مصممة تحدي ًدا لتسويق
مبسط ،ومن ثم تقريبها من مستخدميها
مخرجات األبحاث بأسلوب ّ
المحتملين .وتع ّد أوراق السياسات واحدة من القنوات التي ينبغي
تطويرها وترسيخها في أوساط الباحثين االجتماعيين ،خاصة أنها
مصممة إلبقاء المؤسسات الحكومية ،ومراكز الفكر ،ومنظمات
"46 Puay Tang & Tom Sinclair, "Exploitation Practice in Social Science,
Science and Public Policy, vol. 28, no. 2 (2001), pp. 131-137.
47 Ilse Mesters & Ree Meertens, "Monitoring the Dissemination of
an Educational Protocol on Pediatric Asthma in Family Practice: A Test
& of Associations between Dissemination Variables," Health Education
Behavior, vol. 26, no. 1 (1999), pp. 103-120.
48 Paul Schulte et al, "Information Dissemination and Use: Critical
Components in Occupational Safety and Health," American Journal of
Industrial Medicine, vol. 44, no. 5 (2003), pp. 515-531.

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

المجتمع المدني ،على اطــاع دائــم على مخرجات األبحاث
والدراسات العلمية.
إلى جانب أوراق السياسات ،يمكن االستعانة بآليات أخرى
كالمراسالت الرسمية  ،Official Correspondanceوالقضايا
الموجزة  Issues in Briefالتي تعطي إيضاحات مختصرة تشمل
أمثلة لتأثيرات مخرجات األبحاث في الحياة العامة ،واألدلة والكتيبات
 Guides and Bookletsذات الطابع اإلرشادي والتوجيهي ،والرسائل
اإلخبارية  Newslettersالتي تسعى للحفاظ على تواصل منتظم مع
راسمي السياسات العامة ،وأخي ًرا التنبيهات اإللكترونية E-Alerts
التي يتم تصميمها إلبالغ هؤالء على عجل بمستجدات األبحاث
العلمية واستنتاجاتها.
إ ّن الغاية من تب ّني هذه اآلليات ،واستخدامها في مجال العلوم
االجتماعية ،ال تقتصر على تبسيط اللغة العلمية ،بل تتع ّداه لتشمل
الدور البيداغوجي واإلرشادي ،والحفاظ ،أيضً ا ،على قنوات االتصال
مفتوحة باستمرار بين منتجي األبحاث ومستخدميها .وبطبيعة
الحال ،يقتضي هذا اإلجراء القيام بدورات تكوينية لفائدة الباحثين
حول طريقة إعــداد نواتج االتصال المحددة الهدف من حيث
المضمون والشكل واللغة ،وكذا تعزيز القدرات التواصلية.
وفي سياق آخر ،ينبغي تطوير ثقافة األبحاث التشاركية المندمجة
التي تنجزها فرق متكاملة من الباحثين االجتماعيين وص ّناع
السياسات العامة خاصة والعمل على تشجيعها .وغالبًا ما تكون
مخرجات هذا النوع من األبحاث ذات صدقية ومعدة إلحداث
التغيير .وعلى غرار ما هو معمول به في الدول المتق ّدمة ،يمكن
اقتراح مجموعة من اآلليات النظامية في أفق الجمع بين منتجي
األبحاث االجتماعية ومستخدميها في مجال صنع السياسات العامة.
وتع ّد مراكز األبحاث حول السياسات العامة  Think Tanksواحدة
من هذه اآلليات ،وتتخذ في الغالب شكل معاهد غير ربحية وغير
حزبية ،يتركّز اهتمامها على القيام بأبحاث مشتركة ،بهدف التأثير
في الرأي العام ،وتقديم المشورة ألصحاب القرار .وكما أكّد ديان
ستون ،فإ ّن أعضاء هذه المجموعات يعملون على جعل النظريات
األكاديمية والمنظورات العلمية أشد أهمية من الناحية السياسية(.((4
وتع ّد حاضنات السياسات العامة Public Policy Incubators
من اآلليات المهمة التي يمكن تسخيرها لمصلحة العمل المشترك
أصل
في مجال العلوم االجتماعية .صحيح أ ّن الحاضنات مو ّجهة ً
إلى تطوير منشآت األعمال ورعايتها وتمكينها من االستمرار خالل
49 Diane Stone, "Think Tank Transnationalisation and Non-Profit
Analysis, Advice and Advocacy," Global Society, vol. 14, no. 2 (2000), p. 154.
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فترة اإلنشاء الحرجة ،إلّ أنه ومع نجاح التجربة أصبح من الممكن
تعميم الفكرة وتطبيقها في مجال إرشاد السياسات العامة وتوجيهها.
وتعمل هذه الهياكل على توفير خدمات بحثية متكاملة في مجال
العلوم االجتماعية ،من آليات المساندة الفنية والمادية واالستشارية
والتنظيمية ،تحت سقف واحــد ،كما أنها توفر الجو المناسب
للعمل المشترك بين مختلف الفاعلين (الباحثون ،وص ّناع القرار،
والوسطاء  ...إلخ).

إ ّن حاضنات السياسات العامة هي بمنزلة مختبرات لالبتكار ،خاصة
بصياغة المشاريع البحثية وإعدادها وتفعيلها في المجاالت ذات
الصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ومن شأن تب ّنيها
واإلشعار بأهميتها المساهمة في تطوير األبحاث االجتماعية ،وجعلها
أكثر فاعلية وأش ّد جاذبية بالنسبة إلى ص ّناع القرار والساهرين على
صياغة السياسات العامة.
وفضل ع ّما سبق ذكره ،فإ ّن دمج بعض ص ّناع القرار في فرق أو
ً
مراكز البحث النشيطة ،داخل المؤسسات الجامعية المهتمة بالعلوم
االجتماعية ،يمكن أن يساعد على خلق الظروف المالئمة لتعزيز
األبحاث التعاونية  Cooperative Researchذات المنحى العملي.
أساسا في تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات
ويتجلّى ذلك ً
الهيئات البحثية الموسعة ،والمساعدة على تحديد األولويات
وإعداد برامج بحثية تتماشى مع االحتياجات المع ّبر عنها .وهذه
العملية غير المكلفة ماديًا محبذة إلسباغ نوع من الشرعية والغطاء
السياسي على مخرجات األبحاث.
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نحو بناء إطار منهجي يساعد األبحاث
االجتماعية على التأثير في صنع
السياسات العامة
إ ّن الهدف األسمى من إنتاج األبحاث ،كيفما كان نوعها ،هو تحقيق
التط ّور والرفاه ألفراد المجتمع ،ويم ّر ذلك حت ًما عبر التأثير في
السياسات العامة التي تُعتبر إحدى أهم اآلليات التي تعتمدها
الدولة لتحقيق أهداف التنمية والعدالة االجتماعية .ومن هذا
المنطلق ،يبدو من الضروري تحديد وضبط العناصر المؤثرة في
استخدام راسمي السياسات العامة لمخرجات األبحاث.
وقد استأنست الدراسة ببرنامج األبحاث والسياسات في مجال
التنمية الذي صممه معهد التنمية البريطاني لما وراء البحار
 ODI Development Institute, Overseasلوضع إطار منهجي
يساعد على إدراك الدور الذي يمكن أن تؤديه األبحاث االجتماعية
في التأثير في السياسات العامة ،آخذين في االعتبار خصوصية هذا
النوع من األبحاث .ويشمل هذا اإلطار ثالثة عناصر أساسية اعتمدتها
معظم الدراسات السابقة ،هي السياق ،واألدلة ،والروابط( .((5ثم
أضفنا إليها عنص ًرا بالغ األهمية في مجال العلوم االجتماعية ،أال وهو
عنصر األخالق .ويمكن ضم كل هذه العناصر ،قصد بناء مصفوفة
لتحليل العالقة بين الفضا َءين المذكو َرين وتوجيهها ،أي األبحاث
االجتماعية والسياسات العامة.
وبهدف إبراز أهمية كل عنصر على حدة في المساعدة على ردم
الهوة القائمة بين األوساط البحثية في حقل العلوم االجتماعية
وص ّناع السياسات ،فإ ّن الباحثين مدعوون إلى االنخراط في عملية
تقييم وتتبع تقوم على ثالث ركائز أساسية ،تتمثّل في المعارف
(ما الذي ينبغي معرفته؟) ،والتدابير أو المهمات (ما الذي ينبغي
فعله؟) ،والوسائل (كيف يمكن فعله؟).
في ما يتعلق بالعنصر األول ،أي السياق ،وكما أُشير إلى ذلك سابقًا،
يال َحظ أ ّن الظروف السياسية السائدة لها تأثير واضح في طبيعة
العالقات بين منتجي األبحاث االجتماعية وص ّناع السياسات العامة
ومستواها .فكلما كانت هذه الظروف مواتية (استقرار ،وحرية،
وديمقراطية ،وانفتاح  ...إلخ) ،ويطبعها التفاهم واالحترام ،توطدت
العالقة بين هذين الفاعلَ ْين ،وازداد احتمال استخدام مخرجات
األبحاث.
50 Julius Court & John Young, "Bridging Research and Policy: Insights
from 50 Case Studies," Overseas Development Institute, Working Paper 213
(2003).
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الجدول ()2
تأثير السياق في عملية تجسير الهوة بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة

•
•
•
•
•
•

ما الذي ينبغي معرفته؟

طبيعة القوى الفاعلة في صنع السياسات.
طبيعة األفكار التي يبحث عنها
ص ّناع السياسات.
خصائص عملية صنع السياسة.
موقف ص ّناع السياسات من الباحثين.
الفرص المتاحة لتزويد ُص ّناع
السياسات باإلسهامات.
التوقيت المناسب لتزويد ص ّناع
السياسات باإلسهامات.

•
•
•
•
•

ما الذي ينبغي فعله؟
التع ّرف إلى ص ّناع السياسات.
التع ّرف إلى أجندات ص ّناع
السياسات والتزاماتهم.
تحديد المؤيدين والمعارضين.
االستعداد الغتنام الفرص المتاحة.
البحث عن استغالل الفرص غير المتوقعة.

•
•
•
•
•

كيف يمكن فعله؟

التعاون مع المؤيدين من ص ّناع السياسات.
مواجهة المعارضين باألدلة والحجج.
تجنب الخوض المتس ّرع في المسائل
األكثر حساسية.
مواكبة محطات صنع السياسات.
تخصيص الموارد والوقت الالزمين للتق ّرب
من ص ّناع السياسات.

المصدر:
استئناسا بـDaniel Start & Ingie Hovland, “Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers,” Overseas Development :
من إعداد الباحث،
ً
Institute, Research and Policy in Development, RAPID, October 2004, p. 21, accessed on 10/2/2020, at: https://bit.ly/2OHn2fa

ويق ّدم الجدول ( )2أمثلة لألجوبة التي ينبغي للباحث استحضارها
ألخذ فكرة واضحة عن كيفية تأثير السياق في عملية تجسير الهوة
بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة.
أما األدلة ،فالواضح أ ّن مساهمتها في فهم الدور الذي يمكن أن
تؤديه األبحاث االجتماعية ،من حيث التأثير في السياسات العامة،
مهمة وضرورية؛ أل ّن قبول فكرة مع ّينة أو رفضها ال يعتمد على مجرد

وجهات نظر أو انطباعات شخصية ،بل على بينات وبراهين فكرية
أو مادية قوية .إ ّن تجاهل هذا العنصر أو تهميشه من شأنه أن يؤثر
سلب ًيا في مخرجات األبحاث ،وصدقية أصحابها ،ومن ثم في اهتمام
مستخدميها المحتملين .فاألدلة هي بمنزلة القلب النابض ألي بحث
علمي ناجح ،والمرآة الحقيقية لتسويق نتائجه .ويق ّدم الجدول ()3
الئحة غير حصرية لألجوبة التي ينبغي للباحث التقيّد بها لتكوين
فكرة واضحة عن األدلة.

الجدول ()3
تأثير األدلة في عملية تجسير الهوة بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة
ما الذي ينبغي معرفته؟

•
•
•
•

أهم الخطابات السائدة.
أهم النظريات السائدة.
مدى تباين األدلة الجديدة.
نوع األدلة التي تقنع ص ّناع السياسات.

ما الذي ينبغي فعله؟

•
•
•
•
•

العمل على تعزيز الصدقية على
المدى الطويل.
العمل على كسب المشروعية.
اختيار األسلوب واألدوات المناسبين.
البحث عن حجج مقنعة.
بناء الحجج في ضوء النظريات السائدة.
المصدر.Ibid :

كيف يمكن فعله؟

•
•
•
•
•

اعتماد مقاربات تشاركية
الكتساب المشروعية.
اعتماد لغة مبسطة ومفهومة.
اعتماد أبحاث إجرائية.
اعتماد مقارنة مرجعية.
اعتماد أبحاث ذات قيمة عملية.
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الجدول ()4
تأثير الروابط في عملية تجسير الهوة بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة
ما الذي ينبغي معرفته؟

•
•
•
•
•

مواصفات أصحاب المصالح.
طبيعة الروابط القائمة بينهم.
طرائق ربط العالقات.
مدى تأثير الوسطاء.
الئحة األشخاص الذاتيين والمعنويين
القادرين على التأثير في السياسات.

ما الذي ينبغي فعله؟

•
•
•
•

جمع المعلومات عن أصحاب المصالح.
تقوية الحضور في الشبكات القائمة.
خلق شبكات جديدة.
الدخول في تحالفات.

كيف يمكن فعله؟

•
•
•
•
•

إقامة شراكات مع ص ّناع القرار.
استعمال وسائل اإلعالم.
إعداد أوراق السياسات وتسويقها.
االستعانة برواد السياسة.تنظيم ندوات
ولقاءات مشتركة.
التعاون مع الجهات المانحة.

المصدر.Ibid :

وتشكّل الروابط حلقة وصل بين مختلف مكونات المنظومة؛ إذ
غال ًبا ما يتم ربط األبحاث بالسياسات عند نقطة التقاء الهياكل
السياسية القائمة بأصحاب المصالح من جماعات وأفراد فاعلين
في الحقلين المعرفي والسياسي .ويمكن تجسيد هذه العملية
التواصلية على أرض الواقع من خالل خلق مجموعات عمل تنشط
في مجال السياسات ،وإقامة شبكات واسعة من الشراكات بين
الباحثين وص ّناع السياسات الذين يتقاسمون األفكار نفسها .ويبيّن
الجدول ( )4بعض األجوبة الممكنة عن األسئلة المتعلقة بهذا
العنصر ،أي الروابط.

وعلى الرغم من أ ّن هذه العناصر الثالثة متكاملة ومتفاعلة ،وفق
منظور شمولي ،فإنها لن تكون مجدية لفهم عملية تجسير الهوة
بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة ،ما لم يتم ربطها
باألخالق؛ فال معنى لألبحاث من دون أخالق .إ ّن الضوابط األخالقية
أصبحت ضرورية في كل مراحل العملية البحثية ،ابتدا ًء من مرحلة
التخطيط ،وانتها ًء بمرحلة استخدام المخرجات والتقييم؛ فهي تع ّزز
أهداف البحث من خالل التقليل من هامش الخطأ ،وتمنحه مزي ًدا
من الشرعية ،كما تساعد على الرفع من الدعم الشعبي للباحثين،
ومن ثم تقوية صدقية أبحاثهم .ويق ّدم الجدول ( )5بعض األجوبة

الجدول ()5
تأثير األخالق في عملية تجسير الهوة بين األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة

•
•
•
•
•
•

ما الذي ينبغي معرفته؟

مكونات الملكية الفكرية.
صفات الموضوعية.
صفات المسؤولية األكاديمية.
معنى الضرر االجتماعي.
النزاهة واألمانة العلمية.
االنفتاح على اآلخرين.

•
•
•
•
•

ما الذي ينبغي فعله؟

احترام حقوق المؤلفين.
تجنب التحيّز والكشف عن
المصالح الشخصية.
التزام المسؤولية األكاديمية .بناء جسور
الثقة مع اآلخرين.
عدم تزييف البيانات أو تحريفها.
تق ّبل النقد واألفكار الجديدة.
المصدر :من إعداد الباحث.

•
•
•
•
•
•
•

كيف يمكن فعله؟

التزام قواعد االقتباس والتوثيق.
التزام الموضوعية.
تجنب استعمال األنا أثناء عملية البحث.
تجنب اختالق النتائج أو فبركتها.
عدم التسبب في الضرر االجتماعي.
االعتماد على بيانات ومصادر ذات صدقية.
التزام الشجاعة الفكرية ،وعدم إخفاء أوجه
القصور في البحث.
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المستفيضة التي ينبغي للباحث تقديمها لفهم واستيعاب مكانة
األخالق في عملية بناء الثقة بينه وبين ص ّناع السياسات العامة.
إ ّن هذه العناصر جميعها متشعبة ،وتتكامل لتشكّل منظومة
يمكن توظيفها لتتبع الباحثين في حقل العلوم االجتماعية وتقييم
مدى نجاحهم (أو فشلهم) في ردم الهوة التي تفصلهم عن ص ّناع
السياسات العامة .وعلى هذا األساس ،يمكن االسترشاد بها لتوجيه
الباحثين نحو اعتماد طرائق ذكية إلنتاج أبحاث تلبي احتياجات
االقتصاد والمجتمع.
وبالرجوع إلى الواقع العربي ،وفي غياب دراسة إمبريقية ذات
صدقية ،يصعب التحقق من مدى التزام الباحثين العرب هذا
اإلطار المنهجيّ .إل أنه ،واعتما ًدا على التشخيص الذي ق ّدمناه في
التحليل السابق ،يمكن الوقوف على عدة مؤشرات مقلقة ناتجة
يخص السياق ،نالحظ أ ّن
من تراكمات امتدت عدة سنوات .ففي ما ّ
الظروف السياسية العامة ،في معظم الدول العربية ،غير مريحة،
وتتسم بنوع من الغموض وعدم اليقين ،ومن ثم فهي ال تساعد
الباحث االجتماعي الذي يلتزم الموضوعية على التواصل إيجابيًا مع
ص ّناع السياسات العامة.
أما األدلة ،فإ ّن المتأمل في الواقع البحثي العربي يدرك أ ّن كثي ًرا
من األبحاث التي ينجزها الباحثون العرب ،في حقل العلوم
االجتماعية ،تتسم عمو ًما بطابعها التقليدي ،وعدم دقة مصادرها،
وبساطة األدوات التحليلية المستخدمة ،وهشاشة اإلطار المفاهيمي
المستخدم ،بل أكثر من ذلك ،توجد أبحاث منشورة في دوريات
محكّمة أشبه ما يكون بتمارين إنشائية منها بأبحاث علمية جادة
ورصينة .إضافة إلى ذلك ،يال َحظ ضعف المقاربات التشاركية ،وتدني
مساحات النقاش المجتمعي لمخرجات األبحاث االجتماعية.
خلل بنيويًا يطبع العالقات بين
في ما يتعلق بالروابط ،يبدو أ ّن ً
مختلف المتدخلين في السلسلة البحثية (باحثون ،ص ّناع سياسات،
مانحون ،مجتمع مدني ،خبراء  ...إلخ) ،إذ إضافة إلى تآكل عنصر
الثقة بين هؤالء ،نس ّجل غياب ،أو تغييب ،إطار مؤسسي تشاوري
ينظّم هذه العالقات ويضبطها ،كاللجان المشتركة ،والهياكل
المختصة في الوساطة المعرفية .كما أ ّن القنوات غير الرسمية ،مثل
القرابة العشائرية ،والعالقات الشخصية ،واالنتماءات الحزبية ،ما
زالت تتحكّم في إمكانية تحويل جزء ضئيل من مخرجات األبحاث
االجتماعية إلى نواتج تدعم السياسات العامة.
وأخي ًرا ،كما تمت اإلشارة إلى ذلك سابقًا ،نس ّجل نو ًعا من عدم
االلتزام بالضوابط األخالقية لدى عدد كبير من الباحثين العرب
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في مجال العلوم االجتماعية؛ ما يعتبر عقبة حقيقية أمام إمكانية
تفاعلهم اإليجابي مع ص ّناع السياسات العامة.

خاتمة
استهدفت الدراسة البعد المنهجي للفجوة بين األبحاث االجتماعية
وصنع السياسات العامة في الوطن العربي .وانطالقًا من اإلطار
المفاهيمي الذي يضبط العالقة بين هذين المجالين ،خاصة نموذج
ثنائية االتجاه ،قدمت صورة قاتمة لمستوى استخدام ص ّناع السياسات
مخرجات األبحاث ذات الطابع االجتماعي .فمن جهة ،وكما أشار إلى
ذلك محمد بامية ،فإ ّن معظم األبحاث المنتَجة ذات قيمة علمية
متوسطة ،إن لم نقل ضعيفة( ،((5خاصة أ ّن غاية أصحابها تبقى في
الغالب الترقية من رتبة أو درجة إلى أخرى ،فيكون مصيرها اإلتالف،
أو رفوف المكتبات ،أو دواليب المحفوظات.
ومن جهة أخرى ،يبدو أ ّن ص ّناع السياسات العامة في الوطن العربي
غير متحمسين الستخدام مخرجات األبحاث ،خاصة تلك المتعلّقة
بالعلوم االجتماعية؛ فغالبيتهم ال تؤمن بجدوى هذه األبحاث،
مقارن ًة بما توفره لهم استشارات الخبراء من خطط عمل سريعة،
ومبادرات تنفيذية .إ ّن نظرتهم إلى الباحثين االجتماعيين غال ًبا ما
يطبعها نوع من الشك والريبة ،وهذا السلوك ليس غري ًبا في مجتمع
ينظر سياسيوه إلى العلوم االجتماعية على أنها أحد مصادر التوترات
االجتماعية والحركات االحتجاجية ،ومن ثم ينبغي محاصرتها ،من
خالل الح ّد من الحرية األكاديمية ،وتبخيس المخرجات البحثية.
ومهما يكن من أمر ،فإ ّن للجانب المنهجي مسؤولية ال يستهان بها
في تفسير هذه الوضعية ،ذلك أ ّن الطرائق واألساليب التي يتبعها
الباحثون في ميدان العلوم االجتماعية ال تسمح ببناء الثقة مع
ص ّناع القرار ،ومن ثم وضع أسس عالقات تفاعلية مستدامة .وتتجلّى
هذه المسؤولية في التبعية المنهجية ،وغياب ثقافة تقييم األبحاث
العلمية ،وضعف الشجاعة الفكرية واألخالقية لدى الباحثين ،وضعف
إقبال معظم الباحثين على استعمال التعدد المنهجي والتكامل
المنهجي ،وأخي ًرا غياب ثقافة تحرير النواتج اإلعالمية ذات الهدف
المحدد ،وخاصة أوراق السياسات .كما أ ّن تردد مراكز األبحاث في
احتضان ص ّناع السياسات العامة ال يساعد على ربط عالقات مباشرة،
ومن ثم إعداد أبحاث مشتركة ذات صدقية وأهداف طموحة.
وانطالقًا من هذا المعطى ،قمنا بإعداد بعض "الوصفات المنهجية"
التي يمكن اعتمادها لتعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات
51

بامية ،ص .61

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
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األبحاث االجتماعية وصنع السياسات العامة ،وذلك في أفق ردم ولو
جزء من الهوة الفاصلة بينهما .وتتمثّل الوصفة األولى في مراجعة
أساليب األبحاث االجتماعية وأنماطها ،ويم ّر ذلك حت ًما عبر مراجعة
طريقة الترقية في الجامعات ومراكز البحث ،والرفع من مهارات
الباحثين وقدراتهم ،وبرمجة تكوينات ودورات تدريبية في مجال
التكامل المنهجي والتعدد المنهجي ،والبرمجيات اإلحصائية الرائدة،
وتطبيق معايير الجودة من خالل التقييم الموضوعي لألبحاث .أما
الوصفة الثانية ،فتتمثّل في وضع آليات عملية لتسويق مخرجات
أساسا
األبحاث ،وتقريبها من ص ّناع السياسات العامة ،ويم ّر ذلك ً
عبر تطوير ثقافة إعداد أوراق السياسات وترسيخها ،وباقي آليات
التواصل الناجعة ،مثل المراسالت الرسمية ،والقضايا الموجزة،
والرسائل اإلخبارية ،والتنبيهات اإللكترونية.
وأخي ًرا ،تعتمد الوصفة الثالثة على تشجيع ثقافة األبحاث التشاركية
المندمجة التي تنجزها ِفرق متكاملة من باحثين في حقل العلوم
االجتماعية وص ّناع السياسات العامة .ويمكن تفعيل هذه التوصية
عن طريق خلق وتشجيع حاضنات السياسات العامة التي تمثّل
مختبرات لالبتكار ،في مجال إعداد المشاريع البحثية المتعلّقة
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية .ويُنصح ،أيضً ا ،في إطار
"األبحاث التعاونية" ،بتشجيع ص ّناع السياسات العامة على االنضمام
إلى المراكز البحثية النشيطة في مجال العلوم االجتماعية ،بهدف
تعزيز الثقة بين الطرفين ،وإضفاء نوع من الشرعية على مخرجات
األبحاث.
وتتجلى أهم توصية في بناء إطار منهجي ،يساعد على إدراك الدور
الذي يمكن أن تؤديه األبحاث االجتماعية في التأثير في السياسات
العامة ،ويتكون هذا اإلطار من أربعة عناصر رئيسة ،هي السياق
العام لألبحاث ،واألدلة ،والروابط ،واألخالق .إ ّن من شأن هذا اإلجراء
الوقوف باستمرار على مدى انخراط الباحثين االجتماعيين العرب في
إنتاج أبحاث ذات جودة محترمة ،تتماشى مع احتياجات االقتصاد
والمجتمع ،ومن ثم العمل على إصالح الخلل وإثراء العملية البحثية.
وفي النهاية ،يجب تأكيد أ ّن نجاح كل هذه التوصيات ،ذات الطابع
المنهجي ،رهين بمدى احترام الحريات األكاديمية وصيانتها ،فهي
وعامل محف ًزا للكفاءات،
ً
تشكّل أحد أهم مقومات العملية البحثية،
قصد القيام بدورها الفعلي والحقيقي المتمثّل في الخلق واإلبداع
العلمي.
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تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت
االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
Capital Formation, Rate of Return on Capital, and Economic
Inequality in the Mena
 نظــ ًرا إلى،إلحاحا فــي القرن الحادي والعشــرين
عــد التفــاوت االقتصــادي من أكثــر القضايــا
ً
ّ ُي
ً
ّ
تحكــم أقليــة صغيــرة في االقتصاد العالمي وامتالكها الســلطة األشــد نفوذا؛ مــا يؤدي إلى
 وقــد تج ّلى ذلك في،تصاعــد عدم االســتقرار السياســي وانخفاض درجة االندمــاج االجتماعي
وتتقصى هذه الدراســة تجريب ًيا أثر
.األســباب التي أوردتها الدراســات المتعلقة بالربيع العربي
ّ
ومعــدل العائــد علــى رأس المــال فــي التفــاوت االقتصــادي فــي بلــدان
تكويــن رأس المــال
ّ
، وأظهرت النتائج التجريبية أن العوامل المستخدمة في قياس تكوين رأس المال.المنطقة
 ترتبط إيجاب ًيــا بالتفاوت،مثــل إجمالــي االدخــار المح ّلــي وإجمالي تكويــن رأس المال الثابــت
 ترتبط العوامل المستخدمة، وعلى العكس من ذلك. أي تزيد من فجوة التفاوت،االقتصادي
ومعــدل الفائــدة علــى
 مثــل الفائــدة الحقيقيــة،فــي قيــاس معــدل العائــد علــى رأس المــال
ّ
 يقل التفاوت، سلب ًيا بالتفاوت االقتصادي؛ فعندما يزداد معدل الفائدة على الودائع،الودائع
 ومــن الضــروري مراجعة السياســات الماليــة والنقدية إلصالح الضرائــب والفوائد.االقتصــادي
.لزيادة أثرها في العدالة وإعادة التوزيع وتفادي أثر تراكم رأس المال والسلطة
، تكوين رأس المال، معــدل العائد على رأس المــال، التفاوت االقتصادي:كلمات مفتاحية
.النمو االقتصادي
Economic inequality is one of the most pressing issues in the twenty-first century,
given that a small minority controls the global economy and most influential power.
This has led to an escalation of political instability and a decrease in social inclusion,
as evidenced by studies related to the Arab Spring and the ongoing turmoil in the
MENA. This quantitative study investigates the effect of capital formation and the
rate of return on capital on economic inequality in countries of the region. The
results demonstrated that the factors used to measure the formation of capital, such
as total domestic savings and total fixed capital formation, positively correlate with
economic inequality - increasing the inequality gap. Conversely, factors used to
measure the rate of return on capital, such as real interest and the interest rate on
deposits, correspond negatively with economic inequality. When the interest rate
on deposits increases, economic inequality decreases. It is necessary to review fiscal
and monetary policies to reform taxes and benefits to increase their impact on equity
and redistribution, and to avoid the impact of capital and power accumulation.
Keywords: Economic Inequality, Rate of Return on Capital, Capital Formation,
Economic Growth.
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ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مقدمة
يتح ّول التفاوت  Inequalityاالقتصادي إلى إحدى أهم القضايا
ال ُمل ّحة عالميًا ،حيث يتطرق إليه اقتصاديون وسياسيون وناشطون
اجتماعيون ومسؤولو سياسات عامة ووسائل إعالم ،إضاف ًة إلى
علماء االجتماع .ويرى توماس بيكيتي((( أن القوة األساسية ال ُمس ّببة
للتفاوت ،عادة ،هي زيادة العائد على رأس المال (متوسط المعدل
السنوي للعائد على رأس المال) أكثر من النمو االقتصادي (الزيادة
السنوية في الدخل أو الناتج) ،وأن الثروات األكبر تولّد عوائد أعلى.
كما أظهرت الدراسة أننا نعيش في ما س ّماه بيكيتي "رأسمالية إرثية"
 Patrimonialنتيجة لثروة موروثة يُهيمن عليها حكم أوليغارشي.
وال تقتصر المشكلة العالمية ال ُمل ّحة اآلن على تعاظم الفجوة بين
األغنياء والفقراء بسرعة ،فاألهم هو أن الفجوة بين واحد في المئة،
وهي الشريحة األغنى في العالم ،وباقي العالم ،آخذة في االتساع.
وبحسب منظمة أوكسفام ،يمتلك واحد في المئة من سكان األرض
في عام  2016أكثر من باقي أفراد العالم مجتمعين ،ويملك  62فر ًدا
ما يُعادل ملكية نصف سكان العالم األفقر ،في مقابل  388فر ًدا في
عام  ،2010و 80فر ًدا في عام  .(((2015وأق ّر صانعو سياسات في
أنحاء العالم كلها ،في مسح عالمي أجراه برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،بأن التفاوت في بلدانهم كبير عمو ًما ويمثّل تهدي ًدا للتنمية
االجتماعية واالقتصادية الطويلة األمد(((.
كانت ثورات الربيع العربي منذ عام  ،2011أكبر شاهد على حجم
الخطر الذي يُشكّله التفاوت االقتصادي وسوء األوضاع االجتماعية
على االستقرار والتنمية في الكثير من بلدان المنطقة .وأثارت
االضطرابات السياسية قضيتَي العدالة االجتماعية والمساواة؛ إذ لم
نضال ض ّد قواعد الحكم االستبدادي فحسب ،بل إ ّن
تكن االنتفاضات ً
سببها األساسي هو تصاعد التفاوت االقتصادي واتساع الفجوة بين
أنظمة الحكم االستبدادي في الشرق األوسط وشعوبها.
ث ّمة دراسات ونقاشات كثيرة بشأن أسباب التفاوت والعوامل التي
أثرت في مستوياته بين بلدان العالم ،وداخل كل منها .إال أن هناك
ندرة في المؤلفات التي تُحلّل أسباب التفاوت والعوامل التي ت ُح ّدد
1 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, MA/
London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014), p. 5.
"2 "Working for the Few: Political Capture and Economic Inequality,
Oxfam Briefing Paper, no. 178, 20/1/2014, accessed on 6/2/2020, at:
http://bit.ly/2RyGjRU
3 United Nations, "Goal 10: Reduce Inequality within and among
Countries," Sustainable Development Goals, 2016, accessed on 6/2/2020, at:
http://bit.ly/2TZrHwB
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مستواه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل التركيز
على تأثير رأس المال ومع ّدل عائداته .وهناك أيضً ا تقييدات على
توافر البيانات عن التفاوت في المنطقة ودقّتها.
استخدمت هذه الدراسة بيانات البنك الدولي ،ومنظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)((( ،اللتين تتوافر فيهما
الدقّة والصدقية ،عوضً ا عن البيانات الصادرة عن الهيئات الوطنية
فضل عن عدم توافر بياناتها في بعض األعوام.
المعدومة التناسقً ،
ويرى حامد علي أن "دراسة التفاوت في بلدان المنطقة توفر فرصة
لتقييم العوامل الداخلة في تكوين مستوى الرفاه االقتصادي لهذه
البلدان ،ولهذا تأثير أكبر في السياسات العامة من ناحية طريقة
توزيع موارد المجتمع النادرة لتلبية حاجات متضاربة"(((.
يحصل تراكم رأس المال في المنطقة ،وال سيما في بلدان الخليج
أساسا .غير أن االعتماد الكبير
العربية ،من موارد النفط الوفيرة ً
على عائدات النفط ،يُع ّرض بدوره رأس مالها ومواردها للخطر
وسع فجوة
عند انخفاض أسعار النفط؛ ما يسبب تراجع نم ّوها ويُ ّ
التفاوت االقتصادي .واألمر ذاته أثر ،أيضً ا ،في بلدان المنطقة األخرى
التي كانت تستفيد من الموارد الرأسمالية والطبيعية لبلدان النفط
الغنية عبر هجرة مواطنيها إلى بلدان الخليج والعمل برواتب أعلى؛
ولذلك تأثرت بلدان المنطقة كثي ًرا ،أكانت ُمص ّدرة للنفط ،أم ال،
بتقلّبات قطاع النفط في األعوام األخيرة.
غرض هذه األطــروحــة ،إذًا ،س ّد هذه الثغرة البحثية تجريبيًا
 Empiricallyعبر تناول تأثير تكوين رأس المال ومع ّدل عوائده في
مستوى التفاوت االقتصادي في المنطقة ،واإلحاطة بالنمو االقتصادي
وريع الموارد الطبيعية .واختيرت هذه المتغيرات ألن االضطرابات
أساسا من أسباب اقتصادية واجتماعية
السياسية في المنطقة ناتجة ً
برزت في شعار الربيع العربي" :خبز ،حرية ،عدالة اجتماعية"؛ إذ
يُب ّين هذا الشعار كيف يعاني مواطنو الدول العربية تدهو َر ظروفهم
المعيشية في الغذاء والتعليم والصحة ،إضاف ًة إلى اتساع الفجوة
بين طبقات المجتمع ،ما يؤدي إلى الحرمان االجتماعي للطبقات
 4مشروع تتعاون فيه جامعتَا تكساس ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
(اليونيدو) ،ويحمل اسم  ،UTIP-Unidoويركز على قياس وشرح عدم المساواة في األجور
واألرباح وأنماط التغيير الصناعي في جميع أنحاء العالم .وتحسب بيانات UTIP-UNIDO
بناء على مقاييس عدم المساواة في األجور الصناعية ،وتستند إلى بيانات منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية ،وتوفر مجموعة بيانات  UTIP-UNIDOمقياس  Theilلعدم
المساواة في األجور بالنسبة إلى  151دولة في الفترة  .2015-1963للمزيد ،ينظر:
"UTIP-UNIDO dataset," InGRID, accessed on 16/2/2020, at:
https://bit.ly/31WMJhr
5 Hamid Ali, "Military Expenditures and Inequality in the Middle East
and North Africa: A Panel Analysis," Defence and Peace Economics, vol. 23,
no. 6 (2012), pp. 575-589.

 ددعلالا

70
الفقيرة والمتوسطة .وقد تفاقمت الحالة حين أسرفت الطبقة العليا
األغنى في مراكمة رأس المال بدعم من سلطة الحكّام ال ُمستبدين
الفاسدين .وهذه الدراسة هي مساهمة في الدراسات القليلة عن
أثر تكوين رأس المال ومعدل عوائده والنمو االقتصادي والموارد
الطبيعية في التفاوت في المنطقة؛ ومن ثم فهي تساعد واضعي
السياسات والحكومات في صوغ سياسات إعادة توزيع الثروة
وإصالحات ضريبية للح ّد من هذا التفاوت .وتؤدي السياسة الضريبية
التصاعدية وتدعيم شبكة األمان االجتماعي في توزيع الدخل دو ًرا في
تخفيف التفاوت المتزايد في المنطقة ،وذلك بالرغم من عدم وجود
سياسة تعويضية محددة تساهم فعل ًيا في س ّد الفجوة ال ُمتسعة بين
األغنياء والفقراء .وفي الواقع ،سارت التغييرات التي طرأت على
النظام الضريبي وشبكة األمان خالل العقود الثالثة الماضية ،في
الكثير من الحاالت ،في االتجاه المعاكس .ومن ال ُمر ّجح أن تؤدي
التغييرات األخيرة في السياسة التي أدخلها قانون ضريبة القيمة
المضافة في بعض الدول إلى تفاقم االتجاهات الحالية لزيادة عدم
المساواة في الدخل.
يرى غيلبر األشقر أن "الريعية" و"التوريث" خاصيتان محوريتان
لطريقة عمل رأس المال في المنطقة ،وهو ما يتجلّى في مستويات
عالية من التفاوت االجتماعي ،وتدنّي مستويات االستثمار ،وقوة
عاملة غير نظامية ،وارتفاع البطالة ،وال سيما بين الشباب ،وانخفاض
مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل((( .ويُعد مفهوم "الدولة
الريعية" وسيل ًة لتفسير ديمومة األنظمة العربية غير الديمقراطية.
أساسا
فإيرادات "الدولة الريعية" وفق تحليل األشقر "تتولّد
ً
من تحصيل الريع (مثل الدخل الناتج من السيطرة على الموارد
ُحصله الدولة من
الطبيعية بما فيها النفط والغاز ،أو الدخل الذي ت ّ
قوى خارجية في مقابل منحها حق الوصول إلى مواقع استراتيجية،
مثل األرض إلقامة قواعد عسكرية) ،وليس من جباية جزء من فائض
قيمة إنتاج الرأسماليين والعمال على شكل ضرائب"((( .ويرى حازم
الببالوي أن هذا "الترتيب يركز السلطة االقتصادية والسياسية في
أيدي أقلية صغيرة ،تغدو إعادة توزيعهم للثروة بمنزلة 'مكرمة من
الحاكم' وليس تعبي ًرا عن عقد اجتماعي بين المواطنين والحكم"(((.
ومع انعدام الحاجة إلى فرض ضرائب من أجل تمويل نشاطات
6 Gilbert Achcar, The People Want: A Radical Exploration of the Arab
Uprising, Geoffrey Michael Goshgarian (trans.) (Oakland, CA: University of
California Press, 2013), p. 77.
7 Ibid.
8 Hazem Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in: Hazem
Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (London: Routledge,
1987), p. 49.
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الدولة ،يصبح المواطنون "أقل تطلّ ًبا بكثير للمشاركة السياسية"،
وتنتشر "عقلية ريعية" في المجتمع نتيجة تحطّم العالقة بين
"العمل واألجر"((( .ويضيف األشقر أ ّن فكرة "الدولة الريعية" تقترن
غال ًبا بمفهوم التوريث الذي يعتبره عالمة على "نوع من السلطة
االستبدادية الوراثية المطلقة" التي "ت ُصادر الدولة لمصلحتها"(،((1
فتصبح اإلدارة العسكرية والحكومية ملكًا للحاكم ،وتدين بالوالء له
وحده ،وليس للدولة أو المواطنين ،ويعتبر الحاكم األصول االقتصادية
خاصا به؛ ما يفتح الباب تلقائ ًيا أمام فساد أشد غو ًرا.
للبالد إرث ًا ً
أشار هيراال وترك  -أريس إلى تحكّم عدم االستقرار السياسي ،في
األعوام الماضية ،في تراكم رأس المال في المنطقة التي عانت
اضطرابات سياسية .كما أشار أيضً ا إلى أن عدم االستقرار السياسي
يشدد القيود على االقتراض ويُعرقل تراكم رأس المال؛ ما يؤثر
سلب ًيا في النمو االقتصادي( .((1وهذا يؤكد أن التنمية المالية في
بناء النظام المصرفي الذي يُش ّجع االدخار واالقتراض واالستثمار هي
مفتاح التنمية االقتصادية في المنطقة ،وأنها ستُفضي في نهاية
المطاف إلى المساواة االقتصادية.

ً
أوال :مراجعة لألدبيات
ال تزال العالقة بين التفاوت والنمو االقتصادي محل سجال ومراجعة
بين الباحثين في دراساتهم النظرية والتجريبية ،مع مالحظة نتائج
متباينة لها .يدعم فوربس( ((1وبارتريدج( ((1فرضية أن هناك عالقة
طردية بين التفاوت والنمو االقتصادي ،وأن الزدياد التفاوت على
المديين القصير والمتوسط تأثي ًرا إيجاب ًيا في النمو االقتصادي
المستقبلي في البلدان الغنية .وفي المقابل ،وجد آخرون ،من
9 Giacomo Luciani, "Allocation vs. Production States: A Theoretical
Framework," in: Giacomo Luciani (ed.), The Arab State (Oakland, CA:
University of California Press, 1990), p. 65.
10 Achcar, p. 77.
11 Risto Herrala & Rima Turk-Ariss, "Capital Accumulation in a
Politically Unstable Region," Journal of International Money and Finance,
vol. 64, (2016), pp. 1-15.
12 Krisitn J. Forbes, "A Reassessment of the Relationship between
Inequality and Growth," The American Economic Review, vol. 90, no. 4
(2000), pp. 869-887.
"13 Mark D. Partridge, "Is Inequality Harmful for Growth? Comment,
The American Economic Review, vol. 87, no. 5 (1997), pp. 1019-1032.
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تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 وال سيما،علي وأمنية عبد اللطيف عن أن وفرة الموارد الطبيعية
 وهذا يؤثر سلب ًيا في الرفاهية العامة، تشجع اإلنفاق العسكري،النفط
 ويرى حامد علي وسارة سامي أن وفرة الموارد الطبيعية.((2(للبالد
 حيث يتميز هذا الجزء من العالم بانعدام،لعنة في الوطن العربي
 وبمركزية الحكم وانعدام حقوق،الديمقراطية والحقوق السياسية
 إضاف ًة إلى ارتفاع الالمساواة بين الجنسين والتفاوت في،الحريات
.((2(التعليم وفرص العمل
 ت ُص ّنف المنطقة بوصفها إحدى أسرع،وبحسب نكوبي وأنيانوو
 مليون نسمة في عام357.3 المناطق نم ًّوا في عدد السكان (نحو
.((2()2014
)1( الجدول
ً حصة أدنى وأعلى عشرة في المئة
دخل من السكان في ع ّينة من
2005 بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام
الدولة
إيران
تونس
تركيا
اليمن
الضفة الغربية
مصر

أدنى عشرة في المئة
2.54
2.52
1.95
3.28
2.93
3.96

أعلى عشرة في المئة
29.55
29.07
31.73
29.99
26.70
26.57

:المصدر
World Bank, World Development Indicators, accessed on
16/2/2020, at: https://bit.ly/2OYO9me

 ما أ ّدى إلى اشتداد،تميَّزت المنطقة بتفاوت في الثروة والسلطة
االستبداد؛ إذ زاد الحكا ُم وصفو ُة رجال األعمال ثرواتهم وقمعوا أي
معارضة محلّية لسياساتهم االجتماعية واالقتصادية التي ُو ِض َعت
بهدف المحافظة على رؤوس أموالهم وسطوتهم وسلطاتهم
24 Hamid Ali & Omnia Abdullatif, "Military Expenditures and Natural
Resources: Evidence from Rentier States in the Middle East and North
Africa," Defence and Peace Economics, vol. 26, no. 1 (2015), pp. 5-13.
25 Hamid Ali & Sara Sami, "Inequality, Economic Growth and Natural
Resources Rent: Evidence from the Middle East and North Africa," in: Joseph
E. Stiglitz & Martin Guzman (eds.), Contemporary Issues in Microeconomics
(London: Palgrave Macmillan, 2016), pp. 50-76.
26 Mthuli Ncube & John C. Anyanwu, "Inequality and Arab Spring
Revolutions in North Africa and the Middle East," Africa Economic Brief,
vol. 3, no. 7 (2012).

 أن العالقة بين،((1((( وبيروتي1((( وكالرك1(أمثال دوبك ودوالكــروا
 بينما توصلت مجموعة ثالثة.التفاوت والنمو االقتصادي عكسية
 إلى،((1((( وباغانو1( كليمنت- (( وكاستيلو1( مثل بارو،من الباحثين
.أن هناك عالقة غير خطية متغيّرة بين التفاوت والنمو االقتصادي
 أنه ال،((2((( وبانيزا2( مثل لي ورومر،ويعتقد بعض الباحثين أيضً ا
.توجد عالقة بين التفاوت والنمو االقتصادي
 فإن الستخدام بيانات مسوحات،ووفقًا ألتكينسون وبيكيتي وسايز
معيشة األسر لقياس التفاوت االقتصادي عيوبًا معروفة بسبب الميل
 ويدفع.إلى التمثيل الناقص للشريحتين العليا والدنيا لتوزيع الثروة
 مثل السجالت الضريبية،ذلك الباحثين إلى استخدام بيانات إدارية
 وأضاف ألفاريدو وبيكيتي أن استخدام.((2(لتقدير دخل األثرياء ج ًدا
تلك البيانات اإلدارية لتقدير دخل األثرياء ج ًدا ال يمكن االستفادة
منه في هذه المنطقة لندرة توافر سجالت ضريبية صحيحة في
.((2(البلدان العربية بسبب الته ّرب الضريبي
 مسألة وفرة الموارد الطبيعية إن، على نحو مستمر،تناقش األدبيات
 يُدافع حامد،" فتأيي ًدا لفرضية "لعنة الموارد.كانت نعمة أو نقمة
14 Davi de la Croix & Matthias Deopke, "Inequality and Growth: Why
Differential Fertility Matters," The American Economic Review, vol. 93, no. 4
(2003), pp. 1091-1113.
15 George Clarke, "More Evidence on Income Distribution and Growth,"
Journal of Development Economics, vol. 47, no. 2 (1995), pp. 403-427.
16 Roberto Perotti, "Political Equilibrium, Income Distribution, and
Growth," The Review of Economic Studies, vol. 60, no. 4 (1993), pp. 755-776.
17 Robert J. Barro, "Inequality and Growth in a Panel of Countries,"
Journal of Economic Growth, vol. 5, no. 1 (2000), pp. 5-32.
18 Amparo Castello-Climent, "Inequality and Growth in Advanced
Economies: An Empirical Investigation," The Journal of Economic Inequality,
vol. 8, no. 3 (2010), pp. 293-321.
19 Patrizio Pagano, "An Empirical Investigation of the Relationship
Between Inequality and Growth," Economic Working Papers, Bank of Italy
Economic Research Department (2004).
20 Woojin lee & John Roemer, "Income Distribution, Redistributive
Politics, and Economic Growth," Journal of Economic Growth, vol. 3, no. 3
(1998), pp. 217-240.
21 Ugo Panizza, "Income Inequality and Economic Growth: Evidence
from American Data," Journal of Economic Growth, vol. 7, no. 1 (2002), pp.
25-41.
22 Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty & Emmanuel Saez, "Top
Incomes in the Long Run of History," Journal of Economic Literature, vol.
49, no. 1 (2011), p. 44.
23 Facundo Alvaredo & Thomas Piketty, "Measuring Top Incomes and
Inequality in the Middle East: Data Limitations and Illustration with the
Case of Egypt," Centre for Economic Policy Research (CEPR), Discussion
Paper, no. DP10068, 20/4/2015.
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االستبدادية .ومع صعود موجة الربيع العربي في نهاية عام 2010
وبداية عام  ،2011برزت إلى الواجهة عيوب اقتصادية وسياسية
واجتماعية كثيرة في المنطقة ،وتحقّقت على أرض الواقع عواقب
التفاوت االقتصادي التي نوقشت سابقًا .وتتصف المنطقة ،بحسب
أورتيز وكمينز ،بتفاوت كبير نسب ًيا في الدخل ،يصل إلى 38.2
في المئة( .((2لكن استنا ًدا إلى إيانشوفيشينا( ،((2يُفترض أن تأتي
معظم بيانات الثروة من السجالت الضريبية ،وهذا غير دقيق في
المنطقة بسبب الته ّرب ،لذلك تُق ّدر درجة التفاوت في الثروة دائ ًما
بأقل مما هي عليه ،أو تخضع للتشويه ،بحسب مارك شيفباور
وآخرين( ((2وألفاريدو(.((3

رياني /يناثلا نوناك ناك

ثان ًيا :البيانات
يستخدم هذا البحث بيانات مقطعية  Panel dataمن بلدان تمثل
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مدة  49عا ًما (.)2012-1963

 .1المتغير التابع
مقيسا بمؤشر ثيل المحسوب
المتغير التابع هو التفاوت االقتصادي ً
من خالل اتباع المنهجية التي ط ّبقها مشروع التفاوت في جامعة
تكساس بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب غالبريث وكوم ،فإن "استخدام مؤشر ثيل لقياس التفاوت
يتفادى الكثير من صعوبات استخدام مقاييس توزيع الدخل عبر
بيانات دينينغر وسكوير مع معامل جيني  .Giniفإحصاءات ثيل
أكثر اتساقًا عبر الزمن والبلدان"( .((3في حين أوضح غالبريث
وهيونسوب كوم أن "إحصاء تي ثيل هو جزء من عائلة إنتروبيا
 ،Entropyوهي طريقة إحصائية لحساب التفاوت بين المجموعات.
ومن فوائد استخدامه ،قدرته على التحلّل تما ًما إلى مركبات داخل
كل مجموعة ،وبين المجموعات"(.((3
إنها مجموعة بيانات عالمية تحسب مقاييس التفاوت في األجور
الصناعية في  167بل ًدا في الفترة  .2008-1963ويبلغ مجموع
ما د ِّون  4054مالحظة ،استنا ًدا إلى إحصاءات اليونيدو(ُ .((3ملئت
بعض القيم الناقصة في مؤشر ثيل باستخدام حسابات سارة
سامي من قرص اليونيدو المضغوط في أحد أجزاء عملية جمع
بياناتها لدراسة العالقة بين التفاوت والنمو االقتصادي بتطبيق
الصيغةlog :
= . Theil

في هذه الدراسة ،نستخدم مؤشر ثيل لدراسة التفاوت االقتصادي،
وذلك بهدف حساب قيم الوحدات القياسية بين الفئات ،وهي الصفر
الذي يعني (المساواة الكاملة) والالنهاية التي تعني (أو واحد ،في
حالة عدم المساواة الكاملة) .ومن السمات الرئيسة لهذا المؤشر،
ُقسم عدم المساواة بحسب فئات
أنه قابلة للتحليل بأكمله؛ أي قد ت ّ
السكان ،أو مصادر الدخل ،أو باستخدام أبعاد أخرى ،وهذا األمر
يمكن أن يكون مفي ًدا لصانعي السياسات.

حيث :N ،إجمالي التوظيف ،و  :حاصل ضرب إجمالي األجور
في مجموع الموظفين سنويًا ،و  :المجموع الكلي لحاصل ضرب
األجور في مجموع الموظفين.

27 Isabel Ortiz & Matthew Cummins, "Global Inequality: Beyond the Bottom
Billion, A Rapid Review of Income Distribution in 141 Countries," UNICEF,
Working Paper (April 2011), accessed on 6/2/2020, at: https://uni.cf/38Pp58R
28 Elena Ianchovichina, "Future Development: How Unequal are Arab
Countries?" Brookings, 4/2/2015, accessed on 9/2/2020, at: https://brook.gs/38Lr25Q
29 M. Schiffbauer et al., "Jobs or Privileges: Unleashing the Employment
Potential of the Middle East and North Africa," World Bank Group, MENA
Development Report (2015), accessed on 9/2/2020, at: http://bit.ly/36wsKqz
30 Facundo Alvaredo, "A Note on the Relationship between Top Income Shares
and the Gini Coefficient," Economics Letters, vol. 110, no. 3 (2011), pp. 274-277.

31 James K. Galbraith & Hyunsub Kum, "Estimating the Inequality of
& Households Income: Filling Gaps and Fixing Problems in Deininger
Squire," The University of Texas Inequality Project, Working Paper, no. 22,
29/10/2003, accessed on 9/2/2020, at: http://bit.ly/36riaks
32 Pedro Conceição & James K. Galbraith, "Toward A New Kuznets
Hypothesis: Theory Growth and Inequality," in: J. Galbraith & Maureen
Berner (eds.), Inequality and Industrial Change: A Global View (Cambridge:
Cambridge University Press, 2001), pp. 139-160.
33 James Galbraith, "Inequality Project," University of Texas, 10/10/2019,
accessed on 29/1/2020, at: https://bit.ly/2O8wdVN
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الشكل ()1
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المصدر :من إعداد الباحثين ،استنادًا إلى:
"OECD Income Inequality and Poverty," InGRID, accessed on 16/2/2020, at: https://bit.ly/2Ht21AV

 .2المتغيرات المستقلة
استم ّد الباحثان المتغيرات المستقلة التي تتكون من رأس المال،
ومع ّدل العائد على رأس المال ،والنمو االقتصادي ،ومتغيرات
اجتماعية اقتصادية ،من قاعدة بيانات البنك الدولي.
أ .متغيرات تكوين رأس المال

•إجمالي االدخار المحلي (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)

استنا ًدا إلى البنك الدولي ،فإ ّن إجمالي االدخار المحلي هو الناتج
المحلي اإلجمالي مخصو ًما منه نفقات االستهالك النهائي (االستهالك
اإلجمالي) .فإيرادات الفرد (دخــل /أجر) هي أحد المحددات
الحاسمة للتفاوت ،وكلما زاد دخل الفرد ،زاد احتمال ادخاره؛ ومن
ثم ترقية طبقته االقتصادية بين أقرانه.
في الشكل ( ،)2يتخذ الخط البياني إلجمالي االدخار المحلّي نمطًا متشاب ًها
بين إيران والكويت ،وهما البلدان األعلى ،نظ ًرا إلى نصيبيهما الكبيرين
من الموارد الطبيعية ،وال سيما النفط ،كما سيظهر الحقًا في الشكل (.)4
•إجمالي تكوين رأس المال الثابت

بحسب البنك الدولي ،يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت
التحسينات على األراضي (أسوار وخنادق وصرف صحي وغيرها)،
وشراء معامل وآالت ومع ّدات ،وبناء طرق وسكك حديدية وما شابه
ذلك ،ويشمل هذا األمر المدارس والمكاتب والمستشفيات والمباني
السكنية والتجارية والصناعية .وت ُع ّد ملكية األشياء الثمينة جز ًءا من
تكوين رأس المال أيضً ا.
يستخدم نموذجنا في الدراسة المتغيرين المستقلين المذكورين
آنفًا بخصوص تكوين رأس المال الختبار فرضية أن الزيادة في
تكوين رأس المال تزيد من التفاوت االقتصادي .وهذا متوافق مع
آراء بيكيتي بشأن أثر تكوين رأس المال في التفاوت ،وما اختبره
نموذجه في أثر ال ُمدخرات المتراكمة عبر أجيال .وخلص نموذجه
إلى أن لدى ورثة األُسر الغنية فرصة أكبر لجمع رأس المال ،وهو
أم ٌر يزيد من التفاوت .وما يُع ّوق استخدام هذا االختبار هو أننا ال
نملك أي وسيلة للتمييز بين رأس المال الذي يتشكل من موارد الفرد
الخاصة ،وما يرثه من أسالفه األغنياء.
وبحسب الدراسات ،يكون لمتغيري تكوين رأس المال المذكورين
سابقًا أثر عكسي في التفاوت االقتصادي في المنطقة ،أي عندما
تزداد المتغيرات هذه ،يزداد التفاوت أيضً ا في اآلن نفسه.
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ب .متغيرات معدل العائد على رأس المال

•معدل الفائدة الحقيقي (في المئة)
استنا ًدا إلى تعريفات البنك الدولي ،فإن معدل الفائدة الحقيقي
هو معدل فائدة اإلقراض مع ّد ًل بحسب التضخم المقيس بمعامل
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي .وتختلف شروط وأحكام معدالت
اإلقراض باختالف البلدان ،األمر الذي يح ّد من قابليتها للمقارنة.

•معدل الفائدة على الودائع (في المئة)
معدل الفائدة على الودائع ،بحسب البنك الدولي ،هو السعر الذي
تدفعه المصارف التجارية أو البنوك المماثلة لودائع تحت الطلب ،أو
ودائع ادخارية .وتختلف شروط هذه المعدالت وأحكامها باختالف
البلدان؛ ما يح ّد من قابليتها للمقارنة .ومن المعروف على نطاق
واسع أن معدل الفائدة على الودائع هو أحد مقاييس مع ّدل العائد
على رأس المال .وبعبارة أخرى ،فإن مع ّدل الفائدة على الودائع
(السعر االسمي) هو النسبة المئوية ال ُمعلنة من سعر الفائدة على
الودائع من دون مراعاة التضخّم .ويمكن أن ت ُرجع إلى الفوائد
المكتسبة ،أو عوائد أرباح رأس المال أو المقاييس االقتصادية مثل
الناتج المحلي اإلجمالي(.((3
لذلك سنختبر في هذا النموذج الفرضية القائلة إ ّن زيادة معدل
العائد على رأس المال (ودائع) يزيد من التفاوت االقتصادي .ومن
المفروض أن نتوصل إلى ذلك إذا كانت فرضية بيكيتي صالحة
لبلدان المنطقة .وإضاف ًة إلى أنه من الناحية المنهجية ث ّمة عالقة
بين معدل الفائدة الحقيقي ومعدل الفائدة على الودائع؛ إذ إ ّن
ارتفاع معدل الفائدة على الودائع يعني ارتفاع معدل الفائدة
الحقيقي ،فإن إليجاد مصطلح عالقة بين هذين المتغيرين ما يُب ّرره.
من المتوقع في الدراسات أن يكون للمتغيرات المذكورة سابقًا
والمستخدمة بصفة مؤشرات على عوائد رأس المال أث ٌر عكسي في
التفاوت االقتصادي في المنطقة؛ أي عندما تزيد هذه المتغيرات،
يزيد التفاوت أيضً ا في اآلن نفسه.
ج .متغيرات النمو االقتصادي

•نم ّو الناتج المحلي اإلجمالي
تب ًعا للبنك الدولي ،هو المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي اإلجمالي
بأسعار السوق على أساس العملة المحلية الثابتة .والناتج المحلي
اإلجمالي هو مجموع القيم اإلجمالية ال ُمضافة من جميع المقيمين
"34 Kim Petch, "Nominal vs. Real Interest Rate - Effects of Inflation,
Money Crashers, 2016, accessed on 5/2/2020, at: http://bit.ly/2RtJAlo
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المنتجين في االقتصاد ،مضافًا إليه أي ضرائب على المنتوجات،
مطرو ًحا منه أي دعم غير ُمد َرج في قيمة المنتوجات .ويُحسب
من دون إجراء خصومات في مقابل اهتالك األصول المصنعة ،أو
استنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها .ومن المتوقع في الدراسات
إيجابي
عن نمو الناتج المحلي اإلجمالي أن يكون لهذا المتغير أث ٌر
ٌّ
يقل التفاوت
في التفاوت االقتصادي في المنطقة؛ أي عندما يزدادّ ،
في اآلن نفسه.
•ريع النفط
ريع النفط ،بحسب البنك الدولي ،هو الفرق بين قيمة منتج النفط
الخام باألسعار العالمية وتكاليف اإلنتاج اإلجمالية .وتشير الدراسات
خصوصا النفط والغاز،
إلى أن وفرة الموارد الطبيعية في المنطقة،
ً
نقمة ،وأن لريع النفط أث ًرا سلبيًا في النمو االقتصادي ،وهو أم ٌر
مبطئ له؛ لذا فهو يزيد من التفاوت االقتصادي .وسنختبر هذه
الفرضية في نموذج دراستنا .ومن المتوقع في الدراسات عن "لعنة
الموارد" أن يكون لهذا المتغير أثر سلبي في التفاوت االقتصادي في
المنطقة؛ فعندما يزداد ،يزداد التفاوت في اآلن نفسه.
يُبيّن الشكل ( )4أن منحنى ريع النفط في ثالثة بلدان ،يتّخذ ،على
ما يبدو ،نمطًا متشاب ًها بسبب مواردها النفطية الضخمة التي تُعد
أحد أهم عوامل الثروة في تلك البلدان.
•نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بسعر الدوالر الثابت
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،بحسب البنك الدولي،
هو الناتج المحلي اإلجمالي مقسو ًما على عدد السكان في منتصف
السنة .وأ ّما الناتج المحلي اإلجمالي فقد ع ّرفناه سابقًا.

•حجم التجارة
التجارة ،بحسب البنك الدولي ،هي مجموع الصادرات والواردات
من السلع والخدمات مقيسة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.

•التصنيع والقيمة ال ُمضافة
التصنيع ،بحسب البنك الدولي ،هو الصناعات التي تنتمي إلى األقسام
 37-15من التصنيف الصناعي الدولي المو َّحد .والقيمة المضافة
هي المخرجات الصافية لقطاع ُمع ّين بعد جمع المخرجات كلها
وطرح المدخالت الوسيطة ،ويحسب ذلك من دون إجراء خصومات
في مقابل اهتالك األصول المصنعة أو استنفاد الموارد الطبيعية
وتدهورها .ويتح ّدد أصل القيمة المضافة باعتماد التصنيف الصناعي
الدولي المو َّحد.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

د .متغيرات اجتماعية واقتصادية

•األطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن المرحلة االبتدائية
من اإلناث
يُستخدم هذا المتغير في هذه الدراسة لإلحاطة بصورة الحالة
االجتماعية واالقتصادية ،وهو أحد العوامل المحددة لكيفية تأثير
عدم المساواة بين الجنسين في التفاوت في المنطقة.
ويعرض الجدول ( )2نموذج قائمة البيانات المستخدمة في هذه
الدراسة .ويشتمل النموذج على سنة مختارة لكل بلد من بلدان
المنطقة العشرين المدروسة .ويُد َرج في القائمة مؤشر ثيل ،إضاف ًة
إلى ما درسنا من متغيرات مستقلة أخرى عن تكوين رأس المال
ومعدل العائد على رأس المال ،إلى جانب متغيرات النمو االقتصادي
فمثل ،ورد فيه أدنى قيمة لمؤشر
وعوامل اجتماعية واقتصاديةً .
ثيل في الع ّينة المختارة  0.002في دولة اإلمارات العربية المتحدة
في عام  ،1996أي إ ّن اإلمارات في عام  1996كانت تضم سكانًا
متساوين اقتصاديًا تقريبًا.
وفي المقابل ،ورد فيه أكبر قيمة لمؤشر ثيل في العيّنة العشوائية
 0.40في البحرين في عام  ،1992أي إ ّن البحرين في عام 1992
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كانت تعاني تفاوت ًا اقتصاديًا كبي ًرا بين سكانها .ومن األمثلة األخرى
على ذلك إجمالي االدخار المحلّي ،حيث بلغ أعلى معدل في الع ّينة
نحو  70في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وكان في قطر في
عام  .2005أما األسوأ في الع ّينة فكان في لبنان في عام .2007

 .3النموذج التجريبي
استخدمنا في هذه الدراسة بيانات مقطعية أو بيانات طولية ،حيث
لوحظ عدد  Nعلى فترات زمنية  ،Tودرسنا  20بل ًدا من منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى  49عا ًما (.)2012-1963
بيد أن البيانات المستخدمة غير متوازنة ،ألنها ال ت ُستكمل على نحو
متواصل في البلدان كلها .واستخدمنا في دراستنا نموذ َجي انحدار
"اآلثار الثابتة" و"اآلثار العشوائية" اللذين لهما آثار متوسطة ثابتة
لكل بلد .وعبر إدراج اآلثار الثابتة ،نتحكم في متوسط الفروق بين
البلدان؛ ومن ثم نُقلّل ،إلى ح ٍّد بعيد ،من خطر االنحراف الناتج من
المتغير المفقود .ويُقيّم النموذج العالقة بين التفاوت االقتصادي
ومعدل العائد على رأس المال.

الشكل ()2
إجمالي االدخار المح ّلي في ع ّينة من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر.Ibid :
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الشكل ()3
معدل الفائدة على الودائع في ع ّينة من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر.Ibid :

الشكل ()4
عائد النفط في ع ّينة من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر.Ibid :

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
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تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 β2 GFCAPCit +  β1GDSit +Model Theil it = β0 +
+ β4 DPSTINTit + β5DEPINTRINit β3REALINTit
 ++ β8 OILGROWTHit + β7 OILRNTit + β6 GDPGit
 + β11 TRADEGit + β12β9 GDPCit + β10 GDPPGit
 + Ø t + ε itMNFGit + β13 CHOSCFit + vi

حيث :البلد  ،iوالزمن  ،tومؤشر ثيل  ،Theilitوإجمالي االدخار
المحلي (نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) ،GDSit
وإجمالي تكوين رأس المال الثابت (بسعر الدوالر األميركي الثابت
في عام  ،GFCAPCit )2005ومعدل الفائدة الحقيقية (نسبة
مئوية)  ،REALINTitومعدل الفائدة على الودائع (نسبة مئوية)
 ،DPSTINTitومتغير العالقة بين الفائدة الحقيقية والفائدة على
الودائع  ،DEPINTRINitونمو الناتج المحلي اإلجمالي (نسبة مئوية
سنوية)  ،GDPGitوريع النفط بصيغة نسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي  ،OILRNTitومتغير العالقة بين ريع النفط ونمو الناتج
المحلي اإلجمالي (نسبة مئوية سنوية) OILGROWTHit ،ونصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بسعر الدوالر األميركي الثابت
في عام  ،GDPCit )2005ومتغ ّير العالقة بين نمو الناتج المحلي
اإلجمالي (نسبة مئوية سنوية) ،ونصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي  ،GDPPGitوالتجارة (نسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي)  ،TRADEGitوالتصنيع ،والقيمة ال ُمضافة (نسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي)  ،MNFGitواألطفال غير الملتحقين
بالمدارس في سن المرحلة االبتدائية من اإلناث (عدد) ،CHOSCFit
وعامل البلد  ،νiوعامل الزمن  ،Øtومصطلح الخطأ .ɛit
يلخص الجدول ( )2المتغيرات المستقلة كلها المستخدمة في
النموذج التجريبي لهذه الدراسة.

الجدول ()2
وصف المتغ ّيرات المستقلة ووحدة البيانات
المتغ ّيرات المستقلة

الوصف
تكوين رأس المال
إجمالي االدخار المحلي (نسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي)

GDS

إجمالي تكوين رأس المال الثابت (بسعر الدوالر
األميركي الثابت في عام )2005

GFCAPC

معدل العائد على رأس المال
معدل الفائدة الحقيقية (نسبة مئوية)

REALINT

معدل الفائدة على الودائع (نسبة مئوية)

DPSTINT

متغير العالقة بين الفائدة الحقيقية والفائدة على
الودائع

DEPINTRIN

النمو االقتصادي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي (نسبة مئوية سنوية)

GDPG

ريع النفط بصيغة نسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي

OILRNT

متغير العالقة بين ريع النفط ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي (نسبة مئوية سنوية)

OILGROWTH

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بسعر
الدوالر األميركي الثابت عام )2005

GDPC

متغير العالقة بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي (نسبة
مئوية سنوية) ونصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي

GDPPG

التجارة (نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)

TRADEG

التصنيع ،والقيمة المضافة (نسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي)

MNFG

متغيرات اجتماعية واقتصادية
األطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن المرحلة
االبتدائية من اإلناث (عدد)
المصدر :من إعداد الباحثين.

CHOSCF

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

78

الجزائر
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت
لبنان
ليبيا
المغرب
عمان
قطر
السعودية
السودان
سورية
تونس
تركيا
اإلمارات
اليمن

البلد

1997
1992
2001
2003
1987
1999
1994
2007
1971
1982
1988
2005
2005
1993
1997
1978
1974
1996
2005

0.010198
0.403546
0.190262
0.039793
0.005925
0.136824
0.311558
0.103297
0.019678
0.073590
0.056790
0.319196
0.067648
0.039150
0.114640
0.036027
0.019662
0.002398
0.059775

متغير التفاعل
األطفال غير
بين نمو
الملتحقين
التصنيع
الناتج المحلي
بالمدارس
اإلجمالي التجارة ( %من والقيمة
السنوي إجمالي الناتج المضافة ( %من اإلناث
ونصيب الفرد المحلي) من إجمالي في المرحلة
الناتج المحلي) االبتدائية
من الناتج
(العدد)
المحلي
اإلجمالي ()%
440458
8.720453
52.24391 2619.486816
636
13.92588
181.124
109940.3594
199091
19.09011
39.81043 3965.410645
267183
14.96152
50.67911 25493.27344
216967
49.34943 12764.80273
4935
15.63868
104.6174 6456.864746
18647
93.18428
32496
7.543199
101.2875 54468.36328
60919
743072
18.18573
56.39723 11661.23828
52124
3.805241
71.3599
60332.03516
9.867297
94.74554 398669.7188
9.544099
81.95408 96313.86719
5.495333
11.46605 2188.874512
95374
66.22298 2557.088135
170011
12.92568
69.70087 10992.57324
587586
17.09952
17.00283 19716.98047
11876
264101
593703
7.131181
76.77329 4568.918945
المصدر:
"OECD Income Inequality and Poverty," InGRID, Supporting Expertise in Inclusive Growth, accessed on 162020/2/, at: https://bit.ly/2Ht21AV

32.015686
17.05665
13.409534
40.681107
3.700834
24.674797
-0.723347
19.228117
24.503031
69.732437
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1.8
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5.591748
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4.975489
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21.089
0.002446
39.96651
0.021048
28.01864
37.94233
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0.111404
22.67595
7.871018
0.719352
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41.28029

16.812429
148.663605
17.589479
230.409332
196.239075
0.008337
337.164124
0.214131
167.103943
284.292755
375.14856
0.508977
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50.693085
4.024396
112.773514
230.82901

2381.3516
16433.541
1121.6852
2950.8499
1371.7805
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5791.9883
1146.2411
10115.988
53207.332
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متغير التفاعل
معدل الفائدة متغير التفاعل نمو إجمالي إيرادات بين إير
مقياس
ادات نصيب الفرد
التفاوت إجمالي االدخار إجمالي
تكوين معدل الفائدة على الودائع بين معدل الناتج المحلي الموارد النفطية
المواردونمو من إجمالي
المال
رأس
إجمالي
من
%
(
الفائدة ومعدل ( %سنويا) ( %من إجمالي
السنة بحسب مؤشر الناتج المحلي) الثابت الحقيقية ()%
النفطيةالمحلي الناتج المحلي
)%
(
ً
الناتج المحلي) الناتج
الودائع ()%
ثيل
اإلجمالي ()%

الجدول ()3
نموذج قائمة بيانات المتغيرات المستقلة والتابعة
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ً
ثالثا :نتائج ومناقشات
تقصي أثر تكوين رأس المال ومعدل
هدفت هذه الدراسة إلى ّ
العائد على رأس المال في التفاوت االقتصادي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،باستخدام بيانات مقطعية في الفترة
 ،2012-1963مع اإلحاطة بعوامل أخرى للنمو االقتصادي والظروف
االجتماعية واالقتصادية .ونشرح فيها النتائج ،من خالل االستفادة من
معطيات قاعدة بيانات مؤشرات البنك الدولي من جهة ،ومشروع
جامعة تكساس للتفاوت مع إحصاءات البيانات الصناعية لمنظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية من جهة أخرى.
يلخص الجدول ( )4إحصاءات المتغيرات .وبحسب ما ذكر سابقًا،
فإن مؤشر ثيل هو المتغير التابع للنموذج ،ويقيس التفاوت
االقتصادي .ويتضمن  598مالحظة ،بمعدل وسطي قدره  ،0.090مع
انحراف معياري قدره  ،0.095وسجلت أعلى قيمة له ()0.58934
في البحرين في عام  .1994واستند إجمالي االدخار المحلي إلى
 724مالحظة ،مع معدل وسطي  23.8في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي .أما معدل الفائدة على الودائع ،فبلغ متوسطها  10.6في
المئة ،في حدود تراوح بين  0.69في المئة و 438في المئة ،وسجلت
أدنى قيمة في جيبوتي في عام .2006
تتوافق نتائج نموذج اآلثار الثابتة تقريبًا مع نتائج نموذج اآلثار
العشوائية .ففي كال النموذجين ،توجد عالقة طردية بين التفاوت
والمتغيرات التالية :إجمالي االدخار المحلّي ،والقيمة المضافة
للتصنيع ،ومتغير العالقة بين َريع النفط ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،ومتغير العالقة بين الفائدة الحقيقية والفائدة على
الودائع .وبالمثل ،أظهر كال النموذجين عالقة سلبية بين التفاوت
والمتغيرات التالية :الفائدة الحقيقية ،وريع النفط ،واألطفال غير
الملتحقين بالمدارس االبتدائية من اإلناث ،والقيمة المضافة للتجارة،
ومتغ ّير العالقة بين نم ّو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي.
وبخالف التوافق السابق ،ث ّمة استثناءات في نتائج بعض المتغ ّيرات؛
فمتغ ّير إجمالي تكوين رأس المال الثابت مرتبط إيجاب ًيا بالتفاوت
باستخدام نموذج اآلثار الثابتة في النماذج كلها .غير أن المتغير
نفسه ال يرتبط إيجاب ًيا بالتفاوت باستخدام نموذج اآلثار العشوائية
إال في النموذجين  4و ،5في حين يرتبط سلب ًيا بالتفاوت باستخدام
نموذج اآلثار العشوائية في النماذج الباقية  1و 2و .3وبالمثل ،يرتبط
متغيّر نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي سلبيًا بالتفاوت
باستخدام نموذج اآلثار الثابتة في النموذجين  4و ،5بينما يرتبط
إيجابيًا بالتفاوت باستخدام نموذج اآلثار العشوائية في النموذجين
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 4و 5نفسيهما .ويمكن مالحظة استثناء آخر أيضً ا في متغ ّير معدل
الفائدة على الودائع ،حيث يرتبط سلب ًيا بالتفاوت باستخدام نموذج
اآلثار الثابتة أو اآلثار العشوائية في النماذج كلها ،باستثناء النموذج
5؛ ففي هذا النموذج المحدد ،وباستخدام اآلثار العشوائية ،يتب ّدل
معدل الفائدة على الودائع ليصبح مرتبطًا إيجابيًا بالتفاوت .كذلك،
يرتبط نمو الناتج المحلّي اإلجمالي إيجابيًا بالتفاوت في النماذج
كلها ،باستثناء النموذجين  3و 5باستخدام اآلثار الثابتة.
نستخدم في الجدول ( ،)5نموذج اآلثار الثابتة على بيانات انحدار
مقطعية مع مؤشر ثيل لمتغير تابع ،فتظهر نتائج االختبار أن
متغيرات إجمالي االدخــار المحلي وإجمالي تكوين رأس المال
الثابت ومتغير العالقة بين الفائدة على الودائع والفائدة الحقيقية،
ترتبط إيجاب ًيا بمستوى التفاوت في النماذج كلها .ففي النموذج
مثل ،ث ّمة زيادة  1في المئة في إجمالي االدخار المحلي تزيد
ً ،1
التفاوت بنسبة  3في المئة .والعالقة الطردية بين مستوى التفاوت
وإجمالي االدخار المحلي ذات أهمية إحصائية في النماذج كلها
بمستوى أهمية قدره  5في المئة .في حين أن العالقة الطردية بين
مستوى التفاوت ومتغير العالقة بين الفائدة على الودائع والفائدة
الحقيقية ذات أهمية إحصائية في النماذج كلها ،لكن بمستويات
أهمية مختلفة ،تبلغ  5في المئة في النماذج  1و 2و ،5و 10في
المئة في النماذج  3و .4وذلك في مقابل العالقة الطردية بين
مستوى التفاوت وإجمالي تكوين رأس المال الثابت التي ال يُعت ّد بها
إحصائ ًيا إال في النموذج  5بنسبة  5في المئة ،وفي النموذج  3بنسبة
 10في المئة .وهذا يدعم الدراسات عن نموذج بيكيتي عندما زعم
أن تراكم الثروة يزيد من التفاوت.
لم يظهر لنتائج نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة أي تأثير
يُذكر في التفاوت االقتصادي في حد ذاته ،كما أن اتجاه العالقة
يتناقض في النماذج ال ُمختب َرة المختلفة .فالعالقة طردية في كل من
النماذج  1و 2و4؛ ما يدعم نظرية كوزنتس من جهة ضرورة المفاضلة
بين النمو والتفاوت ،وأن النمو يبطئ التطور؛ ومن ثم يُفاقم الفقر
والتفاوت .غير أن العالقة السلبية في النموذجين  3و 5تدعم حجج
ستيغليتز في الدراسات الحالية( .((3ومن خالل إضافة هذه النتائج إلى
حقيقة أن النفط مرآ ٌة عاكسة للنمو ،ننشئ متغ ّي َر العالقة بين ريع
النفط ونم ّو الناتج المحلي اإلجمالي .ويرتبط معامل هذا المتغير
إيجابيًا بمستوى التفاوت في النموذج  4بأهمية إحصائية قدرها 5
في المئة ،وفي النموذج  5بأهمية إحصائية قدرها  1في المئة.
"35 Joseph Stiglitz, "The Global Crisis, Social Protection and Jobs,
International Labour Review, vol. 148, no. 1-2 (2009), at: http://bit.ly/2S32gb0
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توجد العالقة الطردية نفسها بين مستوى التفاوت والقيمة المضافة
للتصنيع في النموذجين  3و ،5حيث أُدرِج متغ ّير التصنيع في نموذج
الدراسة ،لكن ال يُعت ّد به إحصائ ًيا.
ومن ناحية أخرى ،ت ُظهر نتائج االختبار بشأن بيانات انحدار مقطعية
للتفاوت أن متغيرات الفائدة الحقيقية والفائدة على الودائع وريع
النفط وعدد األطفال اإلناث غير الملتحقات بالمدارس في س ّن
المرحلة االبتدائية مرتبطة سلب ًيا بمستوى التفاوت في النماذج كلها.
مثل ،ث ّمة زيادة بنسبة  1في المئة في الفائدة
ففي النموذج ً ،1
على الودائع تُقلّل التفاوت بنسبة  0.3في المئة ،وزيادة  1في
المئة في ريع النفط في النموذج  4تُقلّل التفاوت بنسبة  1.1في
المئة .ويتناقض ذلك مع نظرية بيكيتي والدراسات التي تزعم أنه
عندما يزداد معدل العائد على رأس المال والثروة ،يزداد التفاوت
االقتصادي .ويُظهر االختبار أن العالقة السلبية بين مستوى التفاوت
والفائدة الحقيقية ذات أهمية إحصائية قدرها  5في المئة في
النماذج كلها ،باستثناء النموذج  ،4حيث تبلغ األهمية اإلحصائية 10
في المئة .ويتعارض هذا مع العالقة السلبية بين مستوى التفاوت
والفائدة على الودائع التي ال يُعت ّد بها إحصائيًا إال في النموذجين 1
و ،2بمقدار  10في المئة .في حين أن العالقة السلبية بين مستوى
التفاوت و َريع النفط ذات أهمية إحصائية في النماذج كلها ،قدرها
 1في المئة ،وهذا يُبطل السجال الدائر في األدبيات بشأن لعنة
خصوصا النفط ،في بلدان المنطقة .ففي النقاشات ،تُتّهم
الموارد،
ً
عائدات النفط الضخمة بإبطاء النمو االقتصادي ألن القطاعات
االقتصادية األخرى ال تستطيع المنافسة ،مثل قطاع النفط في
ظل سوء إدارة الموارد والفساد المتفشّ ي في المنطقة .في حين
أن العالقة السلبية بين مستوى التفاوت وعدد األطفال اإلناث غير
الملتحقات بالمدارس في سن المرحلة االبتدائية ،ليست ذات أهمية
إحصائية إال في النماذج  1و 2و ،4بمقدار  10في المئة.
عالو ًة على ذلك ،يرتبط معامل متغيّر العالقة بين نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بعالقة سلبية
مع مستوى التفاوت في النموذج  4بأهمية إحصائية قدرها  5في
المئة ،وفي النموذج  5بأهمية إحصائية قدرها  1في المئة .وتوجد
أيضً ا عالقة سلبية بين مستوى التفاوت ونصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي في النموذجين  4و ،5لكن ال يُعت ّد بذلك إحصائيًا.
وتوجد العالقة السلبية نفسها ،من دون أن يُعت ّد بها إحصائيًا أيضً ا،
بين مستوى التفاوت والتجارة في النماذج  2و 3و 4و.5
وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي أضاف أهمية
إحصائية إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عبر إنشاء

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

متغير العالقة بينهما ،فإنه في ح ّد ذاته ال يُعت ّد به إحصائ ًيا بصفة
متغير ،كما ذُكر سابقًا .ويرتبط معامل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
سلب ًيا بمستوى التفاوت في النموذجين  3و ،5غير أنهما يرتبطان
إيجاب ًيا في النماذج  1و 2و.4
نستخدم في الجدول ( )6نموذج اآلثار العشوائية في بيانات انحدار
مقطعية للتفاوت ،فتُظهر نتائج االختبار أن متغير إجمالي االدخار
المحلي ومتغ ّير نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومتغ ّير العالقة بين
الفائدة على الودائع والفائدة الحقيقية ،ترتبط إيجاب ًيا بمستوى
مثل ،ث ّمة زيادة  1في
التفاوت في النماذج كلها .ففي النموذج ً ،1
المئة في إجمالي االدخار المحلّي تزيد التفاوت بنسبة  0.2في
المئة .والعالقة الطردية بين مستوى التفاوت وإجمالي االدخار
المحلي ال يُعت ّد بها إحصائ ًيا إال في النموذج  1بمقدار  5في المئة.
أ ّما العالقة الطردية بين مستوى التفاوت ومتغ ّير العالقة بين الفائدة
على الودائع والفائدة الحقيقية فهي ذات أهمية إحصائية قدرها
 1في المئة في النموذجين  2و ،4وهي بنسبة  5في المئة في
النموذج  .5وال يُعت ّد بمتغير العالقة في النموذجين  1و 3إحصائيًا.
وال يُظهر معامل نمو الناتج المحلّي اإلجمالي أهمية إحصائية في
النماذج كلها.
كما ت ُظهِر نتائج البيانات أن لمعامل نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ومتغيّر العالقة بين ريع النفط ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي عالقة طردية بمستوى التفاوت في النموذجين  4و،5
لكن بمستويين مختلفين من األهمية اإلحصائية .ولنصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي أهمية إحصائية لمستوى التفاوت في
كال النموذجين قدرها  5في المئة .غير أن أثر متغير العالقة بين
النمو والنفط في التفاوت ال يُعت ّد به إحصائ ًيا في كال النموذجين.
وهذه األهمية اإلحصائية صالحة أيضً ا بالنسبة إلى العالقة الطردية
الموجودة بين معامل القيمة المضافة للتصنيع ومستوى التفاوت
االقتصادي في النموذجين  3و.5
من ناحية أخرى ،ت ُظهر بيانات انحدار مقطعية للتفاوت أن متغيرات
الفائدة الحقيقية وريع النفط وعدد األطفال اإلناث غير الملتحقات
بالمدارس في س ّن المرحلة االبتدائية ،مرتبطة بعالقة سلبية بمستوى
مثل ،ث ّمة زيادة  1في
التفاوت في النماذج كلها .ففي النموذج ً ،4
المئة في الفائدة الحقيقية تُقلّل التفاوت بنسبة  0.3في المئة،
وزيادة  1في المئة في ريع النفط ت ُقلّل التفاوت بنسبة  0.7في
المئة .والعالقة السلبية بين مستوى التفاوت وعدد األطفال اإلناث
غير الملتحقات بالمدارس في سن المرحلة االبتدائية ذات أهمية
إحصائية في النماذج كلها ،قدرها  1في المئة ،باستثناء النموذج 5
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وقدرها  5في المئة .وعلى العكس من ذلك ،العالقة السلبية بين
مستوى التفاوت والفائدة الحقيقية؛ فاألخيرة ال يُعت ّد بها إحصائ ًيا في
النماذج كلها ،باستثناء النموذج  ،4حيث تكون ذات أهمية إحصائية
قدرها  5في المئة .في حين أن العالقة السلبية بين مستوى التفاوت
وريع النفط ،ليست ذات أهمية إحصائية إال في النموذجين  1و،4
بمقدار  10في المئة.
إضافة إلى ذلك ،يرتبط معامل متغير العالقة بين نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بعالقة سلبية
بمستوى التفاوت في النموذج  4بأهمية إحصائية قدرها  10في
المئة ،وال يُعت ّد بها إحصائ ًيا في النموذج  .5وتوجد أيضً ا عالقة سلبية
بين مستوى التفاوت والتجارة في النماذج  2و 3و 4و ،5لكن من
دون أي أهمية إحصائية في أي من النماذج.

81

في حين يرتبط معامل الفائدة على الودائع سلب ًيا بمستوى التفاوت
في النماذج  1و 2و 3و 4من دون أي أهمية إحصائية ،باستثناء
النموذج  1الذي يُعتبر فيه المعامل ذا أهمية إحصائية قدرها  5في
المئة .وال يُعت ّد إحصائ ًيا بمعامل الفائدة على الودائع الذي يرتبط
إيجاب ًيا بمستوى التفاوت في النموذج .5
يراوح أيضً ا معامل التحديد  R2في النماذج كلها بين  49في المئة
و 81في المئة ،ما يشير إلى أن المتغيرات المختارة في بحثنا توفر
مالءمة جيدة إلى حد معقول لشرح المتغير التابع؛ أي التفاوت.

يرتبط المتغيران المختبران الباقيان (أي إجمالي تكوين رأس المال
الثابت والفائدة على الودائع) إيجابًيا بمستوى التفاوت في بعض
النماذج وسلبيًا في نماذج أخرى .فمعامل إجمالي تكوين رأس المال
الثابت إيجابي في النموذج  4بأهمية إحصائية قدرها  5في المئة،
في حين أنه إيجابي وال يُعتد به إحصائيًا في النموذج  .5ويكون
معامل المتغير نفسه هذا سلبيًا في النماذج الباقية (النماذج  1و2
و )3من دون أي أهمية إحصائية.
الشكل ()5
ريع النفط ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر. :
World Bank, World Development Indicators, accessed on 16/2/2020, at: https://bit.ly/2OYO9me
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الجدول ()4
ملخص اإلحصاءات
المتغيرات

المالحظات

المتوسط

االنحراف المعياري

القيمة الدنيا

القيمة القصوى

مؤشر ثيل

598

0.090

0.095

0

0.589

تكوين رأس المال
إجمالي االدخار المحلي

724

23.79983

19.48053

66.95316-

80.66445

إجمالي تكوين رأس المال الثابت
(ماليين)

419

17,900

22,700

39.6

139,000

معدل العائد على رأس المال
معدل الفائدة الحقيقية

343

4.072

12.628

36.267-

88.100

معدل الفائدة على الودائع

477

10.593

25.067

0.688

438.358

متغير العالقة بين الفائدة الحقيقية
والفائدة على الودائع

336

200.958

2238.017

619.621-

38619.370

النمو االقتصادي
نمو الناتج المحلي اإلجمالي

795

5.181

9.553

64.047-

104.487

ريع النفط بصيغة في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي

767

19.669

19.381

0.000

86.982

متغير العالقة بين ريع النفط ونمو
الناتج المحلي اإلجمالي

709

107.156

374.714

2840.098-

5914.889

نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي

783

8692.244

13502.520

401.944

81788.950

متغير العالقة بين نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ونصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي

769

53,258.820

176672.900

689592.400

1952693.000

التجارة (في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي)

784

73.374

36.050

0.021

251.139

التصنيع ،والقيمة المضافة (في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي)

545

12.066

5.583

0.100

25.741

األطفال غير الملتحقين بالمدارس في
سن المرحلة االبتدائية من اإلناث

389

متغيرات اجتماعية واقتصادية
208583.700

300816.500

المرجع :من إعداد الباحثين.

37.000

1537855.000
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الجدول ()5
مؤشر ثيل لمتغير تابع باستخدام نموذج اآلثار الثابتة
المتغيرات
إجمالي االدخار المحلي
إجمالي تكوين رأس المال الثابت
معدل الفائدة الحقيقية
معدل الفائدة على الودائع
متغير العالقة بين الفائدة الحقيقية والفائدة على
الودائع

نموذج 2
نموذج 1
تكوين رأس المال
0.003150
0.003131
(**)2.03
(**)2.04
0.000004
0.000004
()1.45
()1.43
معدل العائد على رأس المال
-0.002929
-0.002847
(**)-1.96
(**)-1.96
-0.003300
-0.003483
(*)-1.65
(*)-1.83

نموذج 3

نموذج 4

نموذج 5

0.005262
(**)2.28
0.000006
(*)1.89

0.003362
(**)2.17
0.000006
()1.62

0.007316
(**)3.19
0.000009
(**)2.16

-0.003777
(**)-2.24
-0.001372
()-0.52

-0.003061
(*)-1.84
-0.002208
()-1.07

-0.004369
(**)-2.39
-0.001348
()-0.52

0.000405
(**)1.93

0.000449
(*)1.90

0.000383
(*)1.76

0.000511
(**)2.14

0.000395
(**)1.93

النمو االقتصادي
0.000008
0.000010
()0.41
()0.56

-0.000007
()-0.30

0.000005
()0.26

-0.000020
()-0.87

ريع النفط (بصيغة في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي)

-0.006562
(***)-3.45

-0.006526
(***)-3.39

-0.006353
(***)-2.58

-0.011858
(***)-3.74

-0.013279
(***)-3.61

التجارة (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)

-

-0.000042
()-0.32

-0.000073
()-0.52

-0.000044
()-0.34

-0.000046
()-0.34

التصنيع ،والقيمة المضافة (في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي)
متغير العالقة بين ريع النفط ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي

-

-

0.003377
()0.78

-

0.007015
()1.57

-

-

-

0.000792
(**)2.32

0.001183
(***)2.76

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

-

-

-

-0.000009
()-0.26

-0.000019
()-0.53

متغير العالقة بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

-

-

-

-0.000002
(**)-2.05

-0.000003
(***)-2.56

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

متغيرات اجتماعية واقتصادية
األطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن المرحلة
االبتدائية من اإلناث

-0.000005
(*)-1.88

-0.000005
(*)-1.83

-0.000004
()-1.25

-0.000005
(*)-1.75

-0.000004
()-1.34

ثابت

0.063964
()1.06
9.75
0.69
65

0.078977
()1.03
8.51
0.73
65

-0.026519
()-0.23
5.60
0.60
57

0.119632
()1.18
7.22
0.72
65

-0.040073
()-0.34
5.56
0.67
57

اختبار F
معامل التحديد R2
الحجم (عدد) N

*مهمة إحصائ ًيا بنسبة  10في المئة؛ **مهمة إحصائ ًيا بنسبة  5في المئة؛ ***مهمة إحصائ ًيا بنسبة  1في المئة.
المصدر :المرجع نفسه.
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الجدول ()6
مؤشر ثيل لمتغير تابع باستخدام نموذج اآلثار العشوائية
المتغيرات
إجمالي االدخار المحلي
إجمالي تكوين رأس المال الثابت

معدل الفائدة الحقيقية
معدل الفائدة على الودائع
متغير العالقة بين الفائدة الحقيقية والفائدة على
الودائع
نمو الناتج المحلي اإلجمالي
ريع النفط (بصيغة في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي)
التجارة (في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي)

نموذج 2
نموذج 1
تكوين رأس المال
0.000547
0.002540
()0.66
(**)2.07
-0.000004
-0.000006
()-0.65
()0.59
معدل العائد على رأس المال
-0.001223
-0.001145
()-0.85
()-0.92
-0.003061
-0.003482
()-1.55
(**)-1.99
0.000542
0.000297
(***)2.39
()1.53
النمو االقتصادي
0.000013
0.000005
()0.86
()0.10
-0.000092
-0.002239
()-0.11
(*)-1.77
-0.000102
()-0.95

نموذج 3

نموذج 4

نموذج 5

0.001026
()0.91
-0.000006
()-0.92

0.000981
()1.33
0.000001
(**)1.94

0.000244
()0.23
0.000009
()1.11

-0.000180
()-0.11
-0.001621
()-0.72
0.000383
()1.48

-0.003110
(**)-2.30
-0.000693
()-0.35
0.000678
(***)3.36

-0.001625
()-0.87
0.000148
()0.07
0.000476
(**)1.88

0.000007
()0.43
-0.000369
()-0.33
-0.000079
()-0.70
0.002963
()1.18

0.000013
()1.00
-0.006743
(*)-2.75
-0.000141
()-1.50

0.000011
()0.76
-0.0004963
()-1.51
-0.000128
()-1.25
0.001995
()0.76
0.000395
()0.83
0.000018
(**)2.31
-0.000002
()-1.35

التصنيع ،والقيمة المضافة (في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي)

-

-

متغير العالقة بين ريع النفط ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي

-

-

-

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

-

-

-

متغير العالقة بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

-

-

-

األطفال غير الملتحقين بالمدارس في سن المرحلة
االبتدائية من اإلناث
ثابت
معامل التحديد R2
الحجم (عدد) N

متغيرات اجتماعية واقتصادية
-0.000006
-0.000010
(***)-3.10
(***)-4.53
0.139114
0.130039
(***)5.98
(***)4.38
0.49
0.56
65
65

-0.000008
(***)-3.28
0.078860
()1.41
0.59
57

0.000568
()1.56
0.000019
(**)3.09
-0.000002
(**)-2.01
-0.000007
(***)-3.70
0.102760
(***)4.61
0.81
65

*مهمة إحصائ ًيا بنسبة  10في المئة؛ **مهمة إحصائ ًيا بنسبة  5في المئة؛ ***مهمة إحصائ ًيا بنسبة  1في المئة.
المصدر :المرجع نفسه.

-0.000007
(**)-2.96
0.07370
()1.34
0.80
57
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*

أحالم من دون أوهام :العائق البيروقراطي والفساد اإلداري
**
ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية
Dreams without Illusions: Bureaucratic Obstacles, Administrative
Corruption and the Future of Democracy in the Arab Region
تبحث هذه الدراسة في ميكانيزمات إدارة شؤون الحكومة والشروط الالزمة لحوكمة فاعلة،
الحد من الفســاد .وتتعامل
مــع التركيــز على اقتــراح مد ّونات لقواعد الســلوك ،وذلك بهــدف
ّ
ّ
الدراســة مع الفســاد بوصفه ً
خصوصا في مجال اإلدارة
العربية،
متفشــ ًيا في المنطقة
مرضا
ً
العامة .وتتعامل مع اإلدارة العامة بوصفها مجموعة من الهياكل واإلجراءات والممارسات،
مــع التركيــز على إجــراءات إصالح القطاع العــام .وتتعامل مع الحوكمــة ،بوصفها مجموعة
مــن القوانيــن والقواعــد القانونيــة التي تقوم بهــا الحكومــة /الدولة ،أو تقوم بها شــبكات
األعمال ،مع التركيز على عمليات االتصال وصنع القرار للجهات الفاعلة المشــاركة .تســتنتج
عد الذراع الرئيســة للحكم،
الدراســة أن القطــاع العام فــي معظم بلدان المنطقــة العربية يُ ّ
جدا،
وإن بدرجــات متفاوتــة .والقطــاع العام في هذه البلــدان ضخم ،وربما منتفخ
ومتشــعب ً
ّ
ومتعدد الطبقات بالتأكيد ،وذو طابع رســمي ومركزي إلى ح ٍد بعيد ،ويعتمد اإلدارة التراتبية
ّ
القائمة على األوامر والسيطرة.
كلمات مفتاحية :الفساد ،البيروقراطية ،الديمقراطية.
This study examines the mechanisms of government affairs administration and
the conditions for effective governance, focusing on proposing codes of conduct
in the aim of reducing corruption. The study deals with corruption as a pervasive
disease in the Arab region, especially in the field of public administration. It treats
public administration as a set of structures, procedures and practices, with an
emphasis on public sector reform measures. It deals with governance as a set of
laws and legal rules that the government/state or business networks implement,
with an emphasis on communication and decision-making processes among the
actors involved. The study concludes that the public sector in most countries of
the Arab region is the main arm of the government, albeit to varying degrees. The
public sector in these countries is huge, perhaps bloated, certainly multi-layered,
and largely formal and centralized, relying on hierarchical management based on
orders and control.
Keywords: Corruption, Bureaucracy, Democracy.
* مدرس القانون الجنائي ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،وأستاذ القانون المساعد الزائر ،كلية الحقوق ،جامعة كورنيل ،نيويورك.
Assistant Professor of Criminal Law, Faculuty of Law, Alexandria University, and Visiting Assistant Professorships, Faculty of
Law, Cornell University, New York.
مدخل نظريًا لمفهوم الفساد اإلداري وعالقته بالديمقراطية .والقسم اآلخر الذي يُنشر في
** تتكون هذه الدراسة من قسمين ،يقدّم القسم األول المنشور هنا ً
العدد  43من سياسات عربية ،يتناول الكيفية التي يمكن بها مقاومة الفساد من خالل حالتَي تونس ومصر ،بما يشكّل امتدادًا للمدخل النظري (هيئة التحرير).
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مقدمة ونظرة إجمالية
على الرغم مما تتمتع به المنطقة العربية من مزايا ،على المستوى
الجيوسياسي ،والديموغرافي (حيث النسبة السكانية العالية من
الشباب الذين يزداد مستوى تعلّمهم تدريجيًا ،وعلى مستوى
الثروات ،وعلى الرغم من أن عد ًدا من بلدان المنطقة نفّذ ،على
مدى عقود ،عدة إصالحات لزيادة االنفتاح االقتصادي وتنويع مصادر
النمو االقتصادي وتطوير القطاع الخاص ،فإن المنطقة تعيش اآلن
حالة اضطراب ،حيث يشهد العديد من بلدانها حروبًا أهلية ،تتس ّبب
بأضرار ال توصف لحياة البشر والبنية التحتية المادية ،ويعاني عدد
آخر عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي.
وإذا جاز لنا أن نفترض أن هذه المنطقة تشهد مرحلة انتقالية
مضطربة ،سياسيًا واقتصاديًا ،فإن األسئلة عن عالقة الدولة بالمجتمع
المدني والسوق والحدود بين القطاعين العام والخاص واإلصالح
اإلداري ،ستكون أه َّم من أي وقت مضى(((.
يملك عدد من الدول العربية مؤسسات إدارية ذات طابع غربي
ال تتوافق تما ًما مع األنماط الثقافية والبُنى االجتماعية والسلوك
الفردي غير الغربي .وقد بدأت تبرز قيم الحوكمة األفضل والفاعلة
التي تشمل الشفافية والنزاهة واإلنصاف والمساءلة؛ ما زاد اآلمال
بأنها ال بد من أن تغير العالقة بين المواطنين والحكومة ،وال سيما
المؤسسات العامة(((.
ال تركّز هذه الدراسة على السيرورات السياسية ،بل على إدارة
شؤون الحكومة والشروط الالزمة لحوكمة فاعلة ،تُف َهم باعتبارها
حك َم القانون المطّرد والعمل الجماعي للسيطرة على الفساد،
وال سيما عبر وضع مد ّونات لقواعد السلوك .وتتعامل الدراسة مع
خصوصا في
الفساد بوصفه مرضً ا متفشّ يًا في المنطقة العربية،
ً
مجال اإلدارة العامة التي ت ُع ّرف بأنها مجموعة منوعة من المبادئ
العامة التوجيهية التي تُنظم كيفية إدارة الحكومات شؤونها .كذلك،
تع َّرف اإلدارة العامة من حيث التطبيق العملي بأنها مجموعة
من الهياكل واإلجراءات والممارسات ،ويتصل بذلك إصالح القطاع
 1ينظر عمو ًما:
Senay Acikgoz, Mohamed Sami Ben Ali & Merter Mert, "Sources of
Economic Growth in MENA Countries: Technological Progress, Physical or
Human Capital Accumulations?" in: Mohamed Sami Ben Ali (ed.), Economic
Development in the Middle East and North Africa: Challenges and Prospects
(London: Palgrave Macmillan, 2016), p. 27.
2 Ibid.
ودول فاشلة مثل ليبيا واليمن .وتجدر
ودول هشّ ة مثل لبنان ً
تشمل هذه الدول مصر واألردن ً
اإلشارة إلى أن كل دولة تب ّنت نه ًجا في اإلدارة العامة يعكس تاريخها ونزاعاتها الداخلية
وشؤونها الثقافية والجيوسياسية واالجتماعية واالقتصادية.

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

العام من حيث آليات تقديم الخدمات العامة (التسويق والتبادل
التجاري والخصخصة والتعاقد الخارجي) ،إلى جانب اإلصالحات
اإلدارية ،مثل التغيير التنظيمي البيروقراطي وإصالح اإلجراءات في
ما يتعلق بالفساد وإدارة ال ِمالك الوظيفي وطريقة إعداد الميزانية
واإلدارة المالية والحكومة اإللكترونية .وفي ما يخص الحوكمة ،فهي
تشمل العمليات الفائقة األهمية كلها ،سواء التي تقوم بها الحكومة/
الدولة أو التي تجري في السوق أو التي تنفّذها شبكات األعمال
في إطار النظام االجتماعي ،وسواء جرى ذلك من خالل القوانين ،أو
القواعد القانونية ،أو سلطة المجتمع المنظم ،أو أسلوبه .ومن ثم،
تتعلق الحوكمة بعمليات االتصال وصنع القرار بين الجهات الفاعلة
المشاركة في مسألة جماعية تؤدي إلى إنشاء المعايير والمؤسسات
االجتماعية أو تعزيزها أو إعادة إنتاجها .ويمكن وصفها بكلمات
أخرى بأنها العمليات السياسية القائمة داخل المؤسسات الرسمية
وفي ما بينها .ويمكن لمجموعة منوعة من الكيانات (الهيئات
الحاكمة) أن تحكم ويكون من مسؤوليتها وسلطتها اتخاذ قرارات
ُملزمة في نظام جيوسياسي مع ّين (مثل الدولة) عبر قوانين وقواعد
راسخة .يتناول المحور األول من هذه الدراسة العالقة بين الفساد
والديمقراطية .في حين يركز المحوران الثاني والثالث على اإلطار
القانوني النظري لما يمكن القيام به في الحرب ضد الفساد.

ً
أوال :أُحجية الفساد :هل يُالزم الفساد
تلبية الحق في الديمقراطية؟
هل هناك حق إنساني مشترك عالمي في الديمقراطية؟ تجيب
الدساتير والقوانين ووثائق حقوق اإلنسان الدولية بوضوح" :نعم"،
فدستور الواليات المتحدة ينص على أن نظامها السياسي (نظام
وتنص المادة  21من اإلعالن
الحكم) يقوم على الحكم التمثيلي(((ّ .
العالمي لحقوق اإلنسان لعام  1948على أن "لكل شخص حق
المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ،إ َّما مباشرةً ،وإ َّما بوساطة
ممثِّلين يُختارون بح ِّرية"((( .كما ينص إعالن القاهرة حول حقوق
اإلنسان في اإلسالم الذي وقعته الدول األعضاء في منظمة المؤتمر
اإلسالمي في عام  ،1990في المادة  19منه ،على المساواة في
3 "The Constitution of the United States: The Bill of Rights & All
Amendments," Constitutionus.com, Article I (Section 1, 2, & 3), accessed on
26/1/2020, at: http://constitutionus.com
4 "Universal Declaration of Human Rights," OHCHR, 10/12/1948,
accessed on 26/1/2020, at: https://bit.ly/38IWn9E

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
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الحماية أمام القانون" :يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم" ،وعلى
أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع(((.
يتمثل جوهر الحق في الديمقراطية في أن تكون الحكومة التمثيلية
خالية من الفساد ،الذي يع ِّرفه علماء السياسة والباحثون القانونيون
بأنه "سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية لدور عام بسبب []...
مكاسب مالية أو متعلقة بالمكانة ،أو ينتهك القواعد والقوانين عن
طريق ممارسة أنواع معيّنة من النفوذ الخاص ،بما في ذلك الرشوة
واالختالس"((( .وقد أكدت معايير القانون الدولي واالجتهاد القضائي
األميركي أن القضاء على الفساد أم ٌر ال ب ّد منه في الديمقراطية.
وتنص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  2003في
ديباجتها على أنها ُوضعت بسبب "خطورة ما يطرحه الفساد
من مشكالت ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها ما يُق ِّوض
مؤسسات الديمقراطية وق َيمها والقيم األخالقية والعدالة ،ويُع ِّرض
التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر"(((.
وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة العليا األميركية في قضية Buckley
 ،V. Valeoبشأن تمويل الحمالت االنتخابية ،ذكرت "أن تقديم
أصحاب المناصب الحاليين والمحتملين األمــوال لقاء مقابلٍ
سياسي يُق ِّوض نزاهة نظامنا الديمقراطي التمثيلي"((( .وكما هو
ّ
معروف عمو ًما ،فإن المحاكمة ال تكون عادلة إذا ارتشى القاضي،
والموظف العام الذي يعمل ألجل ملء جيبه الخاص ،ال يعمل
بما يخدم المصالح العامة للمجتمع ،واالنتخاب ال جدوى منه إذا
بقيت النتيجة ثابتة((( .وبتعبير آخر ،يتزعزع استقرار الديمقراطية
5 "Cairo Declaration on Human Rights in Islam," Organization of the Islamic
Conference (OIC), 5/8/1990, accessed on 26/1/2020, at: https://bit.ly/2RrkOCr
وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة التمثيلية التي تتميز بوجود أحزاب معارضة وانتخابات
دورية ومشاركة واسعة ،تعتبر أساس الديمقراطية ،ينظر:
Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections, New Expanded Edition
(Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2006).
6 Joseph S. Nye, "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit
Analysis," American Political Science Review, vol. 61, no. 2 (1967), pp. 417427; David Hess & Thomas W. Dunfee, "Fighting Corruption: A Principled
Approach: The C Principles (Combating Corruption)," Cornell International
Law Journal, vol. 33, no. 3 (2000).
7 "United Nations Convention Against Corruption," United Nations
;General Assembly, 31/10/2003, accessed on 22/1/2020, at: http://bit.ly/2uitW3f
ينظر النص العربي :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد" ،مكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة ،2004 ،شوهد في  ،2020/1/22فيhttps://bit.ly/3bCNGPl :
 8ينظر على سبيل المثال:
"Buckley V. Valeo, 424 U. S. 1 (1976)" JUSTIA US Supreme Court,
10/11/1975, accessed on 26/1/2020, at: http://bit.ly/2RUqPGK
9 Brian C. Harms, "Holding Public Officials Accountable in the
"International Realm: A New Multi-Layered Strategy to Combat Corruption,
Cornell International Law Journal, vol. 33, no. 1 (2000).
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العاملة الفاعلة إذا غابت المحاسبة بشأن النزاهة العامة( .((1لكن
مجرد غياب الفساد ال يُحفّز المناخ الديمقراطي ،والديمقراطية
الحقيقية ال يمكن أن توجد عندما يزدهر الفساد ،بحسب ما كشفته
التحليالت الكمية لتأثير الفساد في المجتمع( .((1فعلى سبيل المثال،
ح ّدد استقصاء بشأن الفساد في أميركا الالتينية أن له ،إضاف ًة إلى
نتائج الفساد العام في حد ذاته ،تأثي ًرا واض ًحا ومد ّم ًرا يؤدي إلى
انتشار "ثقافة عدم الثقة" والمحسوبية والالمباالة تجاه المؤسسات
العامة( .((1وبالمثل ،وجدت دراسة عن الفساد في كوريا الجنوبية أن
الفساد السياسي هو السبب األهم في قضية ثقة الجمهور بالنظام
السياسي للبلد( .((1وفي هذا الصدد ،خلصت دراسة دولية أُجريت
في عام  2002بشأن األسباب الجذرية للفساد ،إلى أن المنافسة
السياسية تُقلّل من الفساد ،ألن حرية تبادل المعلومات وتكوين
الجمعيات تقيِّدان الفرص المتاحة أمام أفعال الفساد(((1؛ ذلك أ ّن
 10ينظر على سبيل المثال:
David Kennedy, "The International Anti-Corruption Campaign," Connecticut
Journal of International Law, vol. 14, no. 455 (1999), pp. 455-466.
 11ينظر عمو ًما:
Michael Johnston, "Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for
Institutional Reform," The European Journal of Development Research, vol.
10, no. 1 (1998), pp. 85-104.
ووفقًا لذلك ،أظهرت العلوم االجتماعية والبحث القانوني أيضً ا أن األنظمة الديمقراطية تميل
إلى تقليص النشاطات الفاسدة واالحتيالية.
12 Natalie Melgar, Maximo Rossi & Tom Smith, "The Perception of
Corruption," International Journal of Public Opinion Research, vol. 22, no.
1 (2010), pp. 120-131
13 J. Young Kim, "'Bowling Together' isn't a Cure-All: The Relationship
between Social Capital and Political Trust in South Korea," International
Political Science Review, vol. 26, no. 2 (2005), pp. 193-213.
التصويت ،وقد أجريت عن االختالس في عام 2007
وعلى المنوال نفسه ،وصفت دراسة
َ
بمناطق إندونيسية جرت فيها انتخابات محلية ،بأنه كان بمنزلة "تدقيق عام" ،ق َّيم الجمهور
المسؤولين المنتخبين واعتبرهم موضع ثقة ،ينظر:
Benjamin A. Olken, "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in
Indonesia," Journal of Political Economy, vol. 115, no. 2 (2007), pp. 200-249.
وبالنسبة إلى الفساد السياسي فهو استخدام المسؤولين الحكوميين سلطاتهم أو شبكة
عالقاتهم لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة .وال يمثل الفعل غير القانوني الذي يقوم به
صاحب المنصب فسادًا سياسيًا إال إذا كان الفعل مرتبطًا مباشرة بواجباته الرسمية ،أو قام به
بموجب ظاهر القانون ،ال جوهره ،أو كان ينطوي على متاجرة بالنفوذ ،ينظر:
Stratos Pahis, "Corruption in our Courts: What it Looks Like and Where it
is Hidden," The Yale Law Journal, vol. 118, no. 8 (2009).
14 Gabriella R. Montinola & Robert W. Jackman, "Sources of Corruption:
A Cross-Country Study," British Journal of Political Science, vol. 32, no. 1
;(2002), pp. 147, 151
ينظر أيضً ا عمو ًما:
Mohamed Arafa, Towards A New Anti-Corruption Law in Egypt After Mubarak: A
Comparative Study Between the United States Foreign Corrupt Practices Act, Egyptian
Anti-Bribery Law, and Islamic Law (Riga: Lambert Academic Publishing, 2013).
كذلك ،تُهدّد طبيعة المواجهة في النظام المتعدد األحزاب الفساد والفاسدين ،ويمكن أن تُحفّز العملية
االنتخابية التنافسية السياسيين على كشف السلوك غير األمين لخصومهم ،وأن يكونوا هم صادقين.
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الفساد "يقطع العالقة بين صنع القرار الجماعي وقدرة الناس على
التأثير في القرارات الجماعية من خالل التعبير عن الرأي والتصويت،
وهي العالقة ذاتها التي تع ِّرف الديمقراطية"(.((1

 .1تعريف الفساد
ربما يتع ّين علينا ،كما يفعل كثيرون ،االنطالق في التفكير بشأن
مشكالت الفساد من دراســة األسلوب الذي يزعزع به استقرار
المؤسسات الديمقراطية .لك ّن باحثين كبا ًرا في شؤون الفساد
يبرزون آثاره في نطاق أوسع من ذلك؛ فالقاضي جون نونان كتب
موس ًعا للرشوة( ،((1وتت ّبع أصولها في فترات وأماكن ومؤسسات
تاريخًا َّ
لم تكن ديمقراطية على اإلطالق ،كما كتب روبرت كليتغارد عن آثار
الفساد االقتصادية والتنموية ،ووجده يتكاثر في الكثير من األحيان
في أماكن ال تتوافر فيها الديمقراطية(.((1
يختلف هذان الباحثان في النظرة إلى الفساد ،لكنهما يدركان أن
للفساد معنى مزدو ًجا غير عادي .ويتّسم أول تعريف للفساد تُق ّدمه
المعاجم بالطابع األخالقي البحت ،فهو يشير إلى أي سلوك أو فرد
متهتك أو منحرف أو ساقط أخالقيًا( .((1وغالبًا ما يرتبط المفهوم
الثاني ارتباطًا وثيقًا باالحتيال أو ،على نحو أضيق ،باالستخدام غير
الصحيح لموقع يتمتع بالثقة بغية تحقيق منفعة شخصية (عدم
األمانة)( .((1وفي حين يهتم كليتغارد أكثر بالقيم العملية ذات
الصلة بخيانة الثقة التي أُنيطت بالفرد حين َم ْنحه موق ًعا محد ًدا
في العمل أو الحكومة( ،((2فإن نونان يُسلّط الضوء على المعنى
األخالقي األوسع لما هو فاسد( .((2ومع ذلك ،يركز كالهما على
15 Susan Rose-Ackerman, "Trust, Honesty, and Corruption: Reflection on
the State-Building Process," Yale Law School Legal Scholarship Repository,
;14/9/2001, accessed on 22/1/2020, at: http://bit.ly/2vd615O
ينظر أيضً ا:
Mark E. Warren, "What does Corruption Mean in a Democracy?" American
Journal of Political Science, vol. 48, no. 2 (2004), pp. 328-343.
16 John T. Noonan Jr, Bribes: The Intellectual History of a Moral Idea
(Berkeley, CA: University of California Press, 1987).
ينظر عمو ًما:
17 Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley, CA: University of
California Press, 1988).
18 Ibid.
 19ينظر عمو ًما:
Robert A. Sparling, "Impartiality and the Definition of Corruption," Political
Studies Journal, vol. 66, no. 2 (2018).
20 Robert Klitgaard, "What Can be Done?" UNESCO Courier (June
1996), pp. 12-15.
21 Noonan, pp. 702-703.
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منح وتلقّي منافع خاصة أو شخصية في مقابل معاملة تفضيلية
من طرف موظف عمومي يفترض أن يكون قراره بخصوص موضوع
معيّن بعي ًدا عن مصالحه الخاصة( .((2وبنا ًء على ذلك ،ال يع ّد الفساد،
من قبيل تلقّي منافع خاصة خفي ًة للتأثير في قرار يُفترض أن
يُتخذ لمصلحة اآلخرين بعي ًدا عن التأثر بالمكاسب الخاصة ،مجرد
مشكلة للحكومات فحسب(((2؛ ففي هذا الصدد ،قد يكون وكيل
الشراء لشركة ما فاس ًدا أيضً ا حين يطلب إغراءات للتأثير في قراراته
بخصوص المشتريات ،ومن المؤكد أن الفساد ال يمثل مشكلة
للديمقراطيات فحسب( ،((2بل مشكلة اجتماعية شاملة أيضً ا.
وفي ما يخص اهتمام القاضي نونان بالمسألة الخُلقية ،يرى أن كل
ما يحيط بذلك يشترك في بعض السمات الجوهرية أخالقيًا؛ فعندما
محل ثقة على أساس أنه سيتصرف نيابة عن مصلحة
يكون الشخص َّ
شخص آخر وفقًا لمعايير مع ّينة مفهومة (قواعد قانونية) ،ويتلقّى أو
يطلب ،بدلً من ذلك ،منافع خاصة ،ويعلم (مسبقًا) أن ذلك سيؤثر
في قراره ،نكون في هذه الحالة أمام خيانة للثقة وخداع واحتيال
الحق في
وسوء استخدام للسلطة( ،((2ويُع ّد من أعطى ذلك الشخص َّ
التصرف نيابة عنه ضحي ًة إلساءة استخدام الثقة ،وأما ضحايا إساءة
استخدام السلطة ف ُهم أولئك الذين ُحرِموا من فرصة التعامل مع
مؤسسة وفق قواعد األمانة( .((2ومن ثم ،تُع ّد هذه المفاهيم أساسية،
ولذلك ليس من المستغرب أن نرى الدول كلها تحظر الرشوة باعتبارها
شكل أساس ًيا من أشكال خيانة األمانة والعمل الالأخالقي(.((2
ً
ومن وجهة نظر كليتغارد ،ت ُحبِط خيانة األمانة غايات المؤسسة التي
َوضَ عت ثقتَها في موظف لها غير أمين( .((2وقد استطاعت العديد
من الدول االستعانة بالشركات الخاصة للتعرف إلى الفساد ،وال سيما
في آسيا وأميركا الالتينية وأوروبا .لكن الفساد ال ينسجم مع تنفيذ
أغراض اإلدارة والحكم الرشيد ،التي قد تتعارض مع حاجات الالعبين
22 Ibid., pp. 685, 704-705; Klitgaard, Controlling Corruption, pp. x-xi,
10-11, 46-48.
23 Ibid.
 24تجدر اإلشارة إلى أن بعضً ا من أسوأ أنواع الفساد ،حدث في ظل حكومات بالغة
األوتوقراطية ،منها الحكومات الشيوعية في االتحاد السوفياتي والصين ،والحكومات التسلطية
ألنظمة حكم مثل تلك الموجودة في زائير ونيجيريا ودول الشرق األوسط المختلفة.
25 R. J. Aalberts & M. M. Jennings, "The Ethics of Slotting: Is this Bribery,
Facilitation Marketing or Just Plain Competition?" Journal of Business Ethics,
vol. 20, no. 3 (1999), pp. 207-215.
26 Ibid.
كلتا المجموعتين ضحية السلوك االحتيالي.
27 Noonan, pp. 702-703.
28 Klitgaard, Controlling Corruption, p. 47.
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األثرياء في القطاع الخاص( .((2وعلى المدى الطويل ،ال ينسجم مع
االبتكار والتحديث الذي تتطلّبه الشركات التي ت ُحفّزها المنافسة؛
بديل جذابًا من خفض األسعار
إذ تصبح المدفوعات غير المشروعة ً
أو ابتكار المنتوجات( .((3ومختصر القول إنه حتى أكثر المؤسسات
العامة بدائية وبساطة ،ال يمكنها أن تعمل من دون الثقة بين أعضائها.
وعمو ًما ،يتطلّب التعاون المتبادل الثقةَ ،كما يتطلب التعاون العملي
الفاعل إراد َة االلتزام بالسعي الحثيث لتحقيق أهداف الوظيفة
العمومية( .((3وقد يُطلب من بعض األفراد في المؤسسة االنحراف
عن الثقة واألمانة ألجل تحقيق مكاسب فردية وشخصية ،ويكون
ذلك بحثّه على االنحراف عن الصالحيات الممنوحة له ومتابعة
األغراض المختلفة تما ًما لشخص خارج المنصب ،مع أن هذا الفرد
يكون قد وافق على االضطالع بدور في مؤسسة تعاونية و ُمنح سلطة
اآلخرين على أساس أن تلك المنافع سوف تستخدم حصريًا لتحقيق
أهدافهم( .((3ومن ثم ،تحظر المؤسسات كلها رشوة أعضائها ،وتعمل
الدول على إنفاذ هذا الحظر عند التعامل مع مؤسسات حقيقية
يتع ّين فيها تحصين التعاون(.((3
ويجدر التنبيه إلى أمر قبل ترك هذا المجال األكثر عمومية .ففي
الحياة الواقعية ،ال يمكن الفصل تما ًما بين الدوافع الخاصة واستخدام
السلطة المؤت َمنة ألغراض محددة غير شخصية( .((3وقد ال يُمكن
تنقية مجموعات األشخاص ال ُمنوط بهم سلطة وسائل أخرى؛ من والء
ألحد أفراد األسرة أو العشيرة ،أو األمل في عمل مستقبلي ،أو توسل
المساعدة اعتما ًدا على صداقة قوية(((3؛ لذلك يجب رسم خطوط
فاصلة تكون منوعة بحسب المجتمعات .وأ ّما أن يكون تحديد
الموقع الدقيق لهذه الخطوط موضوع جدال أو حتى تعسفيًا ،فهذا
ال يدحض الفكرة العامة القائلة إنه يجب علينا حظر المدفوعات
التي يُظ ّن أنها تخرق الثقة التي تعتمد عليها النشاطات التعاونية(.((3

 .2الديمقراطية والفساد
في السياقات التي ال تكون فيها الديمقراطية متجذّر ًة على نحو حاسم،
يصبح السؤال عن الفساد سؤالً عمن تخدمهم الحكومة الديمقراطية
Ibid., pp. 30-36.
Klitgaard, "What Can be Done?" p. 13.
Ibid., pp. 14-15.
Noonan.
Ibid., p. 702.
Ibid., p. 703.
Klitgaard, Controlling Corruption. p. 45.
Klitgaard, "What Can be Done?" pp. 14-15.
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وتتجه إليهم .تحدث الرئيس األميركي أبراهام لنكولن في خطاب
غيتيسبيرغ عن حكم "الشعب بالشعب وألجل الشعب" ،وتساءل إن
كان هذا الحكم يدوم وكم سيدوم( .((3ونحن نتساءل ما إذا كان يمكن
أي نوع آخر من الحكم الديمقراطي أن يستمر .فمن المرجح أن
يبدو الحكم الديمقراطي الفاسد ُمرضيًا لألغنياء وذوي الشأن والنفوذ،
لكنه ليس بيد الشعب ،ومن أجل الشعب .تكون الديمقراطية مع ّرضة
لمخاطر كبرى إذا بدا أنه يتع ّين على كثير من السكان االختيار ما بين
شخصيات منتخبة تخدم مصالح دوائر انتخابية ضيقة ،لكنها ثرية ،أو
حكومات أوتوقراطية تخدم مصالح أوسع بكثير(.((3

تكون الديمقراطية أيضً ا ُعرضة لالتهام بالفساد أكثر من األشكال
األخرى للحكم لسببين :أولً  ،تُتيح حرية الصحافة والتعبير واالختيار
السياسي المرافقة للديمقراطية ،لمعارضي الحكم الفاسد ،إساء َة
استخدام الموارد العامة ،في حين ال يسمح الحكم العسكري أو
حكم النظام الدكتاتوري ببساطة بهذا األمر( .((3ثان ًيا ،تواجه عمل
الديمقراطيات مشكلة واضحة تتمثل في تمويل النشاطات السياسية
اإلضافية التي إذا لم تُم َّول من عائدات الضرائب ،فيجب تمويلها من
أشخاص ذوي نشاطات خاصة من الذين سيرغبون ،وال ريب ،في
الحصول على شيء من المرشحين الذين يدعمونهم( .((4إن الثقة التي
يمنحها الناس لهم سوف تتأثر حت ًما بمكاسبهم الشخصية من جمع
37 Abraham Lincoln, "Address at Gettysburg, Pennsylvania (19 Nov.
1863)," in: Abraham Lincoln, Lincoln: Speeches and Writings, 1859-1865
(New York: Library of America, 1989), p. 536.
38 Ibid.
39 Michael Macaulay & Alan Lawton, "From Virtue to Competence:
Changing the Principles of Public Service," Public Administration Review,
vol. 66, no. 5 (2006), pp. 702-710.
40 Ibid.
ناد ًرا ما تكون تبرعات الحملة حيادية؛ إذ يعرف المرشحون من أين أتت ولماذا ،وأنهم
سيحتاجون إليها مرة أخرى.
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األموال الالزمة لالنتخاب( ،((4وهذا شكل من أشكال الرشوة ،على
الرغم من أننا ال نميل إلى استخدام هذا المصطلح ،ألنه يُضعف دعم
الحكومات المنتخبة بطريقة ال تحصل مع الحكومات األخرى .إضافة
إلى ذلك ،هناك استفسار عما إذا كان كبح الفساد في الديمقراطية
أصعب ،أم أسهل ،من غيره .يكره الناس في أي بلد الفساد الذي
يشعرهم بالخداع .وكلما زادت استجابة الحكومة لحاجات مواطنيها،
زاد احتمال شعور المسؤولين العموميين بالتعويض عن إغراءات
الفساد .إضافة إلى ذلك ،يوفر وجود صحافة حرة وسيطًا ومؤش ًرا
حيويًا للرأي العام؛ إذ يمكن لهذه الصحافة اكتشاف وقائع الفساد
وتوثيقها وفضحها أمام سكان كثيرين ،األمر الذي يمكن أن يشكّل
راد ًعا مؤث ًرا(.((4

يمكننا مناقشة عالقات الفساد والديمقراطية من جهة أن الفساد قد
يحدث في المستويات العليا ،أو المستويات الدنيا ،عبر النظام؛ إذ
قد يكون منتش ًرا و ُممنه ًجا في أي مستوى من مستويات األداء ،أو
قد يكون متقط ًعا وظرف ًيا( .((4وتجدر مالحظة أن خطر إعادة إنتاج
الفساد للتشاؤم والمحسوبية والشك ،يعتمد عدم ثقة المواطن؛ ليس
في اإلدارة العليا فحسب ،بل في الطريقة التي ت ُختار بها الحكومات،
أي االنتخابات الديمقراطية .ويُع ّد الفساد في المستويات ال ُعليا أكثر
خطورة على الديمقراطية من الفساد في المستويات األدنى؛ لذلك،
إذا كانت المستويات ال ُعليا نزيهةً ،فاألرجح أن يسعى المواطنون
لتغيير اإلدارة العليا ،وأن يطالبوا بالنزاهة في المستويات األدنى(.((4
ويُع ّد الفساد الممنهج أكثر خطورة على الديمقراطية من الفساد
41 Alan Lawton & Alan Doig, "Researching Ethics for Public Service
Organizations: The View from Europe," Public Integrity, vol. 8, no. 1 (2006),
pp. 11-33.
"42 James L. Perry, "Revisiting the Core of Our Good Government Ethos,
Public Administration Review, vol. 75, no. 2 (2015), pp. 186-187.
43 Ibid.
44 Lawton & Doing, p. 17.
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الظرفي والمتناثر؛ إذ إنه قد يغير موقف السكان كلّ ًيا ،ويجعلهم
يهجرون الشعور بالثقة كما لو أنهم كانوا ُس ّذ ًجا ،ويُشجع األطفال
أسلوب حياة .يتخلل الفساد
والكبار على قبول الخداع باعتباره
َ
الممنهج مؤسسات الدولة الرئيسة ،ويمتد من األعلى إلى األسفل،
وهو ذو طبيعة سياسية في األساس .وفي العقود األخيرة ،فتحت
ديناميات العولمة وتكنولوجيا المعلومات المتطورة األبواب التي
يمكن من خاللها أن ينتشر األداء الفاسد من بلد إلى آخر .ففي روسيا
مثل ،وهي واحدة من أكثر البلدان "فسا ًدا ممنه ًجا" من الناحية
ً
االقتصادية والسياسية ،يُالحظ أن الجريمة المنظمة تخترق قطاع
"األعمال عبر العالم" ،وتح ّول الشركات إلى "آالت غسل لألموال"،
وتولّد "أخالقيات أعمال مغايرة"(.((4
في انتفاضات الربيع العربي عام  ،2011احتل الفساد مكان الصدارة
في قائمة المظالم التي رفعها المتظاهرون( .((4ففي المغرب العربي
على وجه الخصوص ،عبّر المواطنون عن القلق من جودة الحكم،
بما في ذلك حماية الحقوق واستقالل القضاء وحكم القانون
والفساد ،جن ًبا إلى جنب مع المطالبة بالديمقراطية( .((4وقد ص َّنف
مؤشر مدركات الفساد لعام  ،2017الصادر عن منظمة الشفافية
الدولية  ،Transparency Internationalالدول وفق مقياس متد ّرج
من ( 0األكثر فسا ًدا) ،إلى ( 10األكثر نزاهة) ،وسجلت فيه العشرات
ٍ
خصوصا
درجات متدنيةً،
من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ً
(((4
المغرب والجزائر وتونس وليبيا ولبنان ومصر  .وبنا ًء عليه ،إذا
كان الحق في الديمقراطية يشترط غياب الفساد السياسي ،فيجب
على بلدان الربيع العربي أن تكافح بفاعلية وكفاءة ثقاف َة الفساد
من أجل تمكين هذا الحق .فحتى كانون الثاني /يناير  ،2019بقي
إرث الربيع العربي لعام  2011غير مستقر ،ويوصف على غرار ما
وصفه جون إف .كينيدي بأنه "حالم بال أوهــام"( ،((4ولذلك أدرك
سكان شمال أفريقيا أن الحكم على نجاح الربيع العربي لن يكون
من خالل إعالء شعارات المعايير الديمقراطية السامية في شوارع
تونس أو ميدان التحرير ،بل عن طريق ترجمة هذه المبادئ إلى
45 Janine Wedel, "Interview: The 'Shadow Elite,' WikiLeaks, and Living
in A 'Dangerous Era'," Radio Free Europe RadioLiberty, 16/8/2010, accessed
on 20/1/2020, at: http://bit.ly/30KNCcf
46 Arafa.
"47 Karen MacGregor, "From Africa: From Democracy to Development,
International Bar Association, 4/10/2011, accessed on 20/11/2019,
at: http://bit.ly/2Gb5LGE
48 "Corruption Perceptions Index 2017," Transparency International,
21/2/2018, accessed on 20/11/2019, at: http://bit.ly/2ujMyjw
49 Theodore C. Sorensen, Kennedy, 5th ed. (London: Pan Books, 1965).
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إصالحات ديمقراطية حقيقية دائمة( .((5احتفلت تونس ومصر
بخروج الدكتاتو َرين من الحكم ،لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت
المؤسسات في هذين البلدين ت ُمارس أدوا ًرا ُمجدية في الحكم(.((5
وقد اتخذت كل من المغرب وتونس ومصر خطوات إلى األمام في
مجال مكافحة الفساد المتجذّر الذي استمر عقو ًدا على مستويات
الحكومة كلها ،لك ّن العالج يجب أن يؤدي إلى خفض شامل للفساد
إذا أرادت هذه الدول تحقيق الديمقراطية(.((5
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في عمل الحكومات الديمقراطية وهيئات الخدمة المدنية(.((5
وفي الديمقراطيات الضعيفة حيث ينتشر الفساد ،يكون لدى كبار
السياسيين الذين مكّنوا أنفسهم بطريقة غير مشروعة ،حوافز قوية
للتشبث بالسلطة بأي وسيلة وتج ّنب المقاضاة ،ومن ثم االستمرار
في كسب المال إلثراء أنفسهم .وألجل البقاء في السلطة ،قد يسعى
القادة الفاسدون إلضعاف الضوابط الديمقراطية على سلطتهم؛ على

ثان ًيا :إلى أين تتجه اإلدارة العامة
في المنطقة العربية؟
في بلدان عدة من المنطقة العربية ،تتعاظم آمال المواطنين وقادة
األعمال والمجتمع المدني في ضرورة تأسيس الحكومات معايير
متطورة لألخالقيات والنزاهة وتقديمها في مجال الخدمة المدنية
العامة ،والوكاالت الحكومية (الــوزارات والهيئات شبه الحكومية)،
والحكومة في حد ذاتها (اإلدارة العامة)( .((5وقد صعدت هذه اآلمال
تحسن تركيز الصحافة واهتمام اإلعالم الجماهيري والرقابة العامة،
بعد ّ
والمطالب المتزايدة من جهة عموم المواطنين والمجتمع المدني
الذين يرغبون في رؤية نهاية لألداء الفاسد وأفعال االحتيال التي كانت
سائدة( .((5ومن ثم ،ينبغي تعزيز مد ّونات قواعد السلوك واألخالقيات
المالئمة بعد اعتمادها كي تصبح فاعلة ،وذلك بوساطة مجموعة
منوعة من اآلليات األخرى والتدريب والقيادة اإلدارية والسياسية.
وإذا كان قد أُحرز مؤخ ًرا بعض التقدم في مجال تطوير أخالقيات
الخدمة المدنية الفاعلة ومد ّونات قواعد السلوك وآليات الشفافية
ماسة إلى
وأنظمة النزاهة ووكاالت مكافحة الفساد ،فإن ثمة حاجة ّ
التركيز على المجاالت ذات الصلة بمشكالت إحالل النزاهة واألخالق
50 Mohamed Arafa, "Towards a Culture for Accountability: A New Dawn
for Egypt," Phoenix International Law Review, vol. 5, no. 1 (2011).
51 M. Patrick Yingling & Mohamed Arafa, "After the Revolution: Egypt's
Changing Forms of Corruption," Journal of International Law, vol. 2, no. 1 (2013).
52 Ibid.
53 Walid ElGammal, Abdul-Nasser El-Kassar & Leila Canaan Messarra,
"Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility in MENA
Countries," Management Decision, vol. 56, no. 1 (2018), pp. 273-291.
54 Guenter Heidenhof, "Strengthening Governance & Institutions in
MENA: Issues & Priorities," World Bank, MENA Knowledge and Learning,
no. 114 (January 2014), accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/2unBmSQ
"تُع ّد الحوكمة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا جز ًءا مه ًما من االستراتيجية
اإلقليمية وتؤدي دو ًرا مه ًما في المستويين القطاعي والموضعي في ما يخص الركائز األربع
لالستراتيجية اإلقليمية .إن لنظام الحوكمة الرشيدة الموثوق أبعادًا مختلفة ،تشمل ،بعبارات
عامة .1 :المساءلة السياسية .2 ،الرقابة المتوازنة .3 ،مجتم ًعا مدنيًا قويًا ووسائط إعالم
ناشطة .4 ،اإلدارة الفاعلة للقطاع العام .5 ،الالمركزية والمشاركة المحلية".

سبيل المثال ،عن طريق زجر المنافسة السياسية من خالل االحتيال
االنتخابي وتطهير أوساط الخدمة المدنية من خصومهم ووهن الهيئات
التنظيمية .وغال ًبا ما يتجاوزون المؤسسات الرسمية المعنية بتمكين
الشفافية في اإلنفاق الحكومي وغيره من القرارات ،وفي الوقت نفسه،
يُس ّيسون الهيئات الرقابية والقضائية ،أو يتركونها في وضع ضعيف.
وفي بعض الحاالت ،تُستخدم مؤسسات الدولة باعتبارها آليات قمعية
تضمن استمرار الحكم القائم؛ وفي الحصيلة ،يجري االنتقال من "حكم
القانون" إلى "الحكم بالقانون" ،وتُق ّوض هذه اإلجـراءات عمليات
ترسيخ الديمقراطية ،وتع ّوق المزيد من الدمقرطة(.((5
توضع مد ّونات األخالقيات بُغية إرشاد السلوك ،ويجب أن يتضمن
أي تحليل نهائي لفاعلية المد ّونة معرف َة مدى تأثيرها في السلوك.
ُّ
ويناقش الباحثون القانونيون ما إذا كانت المد ّونات األكثر عمومية
تفصيل
ً
هي مجرد بديهيات ،وما إذا كان على المد ّونات األكثر
 55ينظر عمو ًما:
Bo Rothstein & Nicholas Sorak, "Ethical Codes for the Public Administration:
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56 Heidenhof.
ووفقًا للباحث البارز في الشعبوية ،يان فيرنرمولر ،يحتوي الحكم الشعبوي على ثالث سمات
رئيسة :محاوالت اختطاف المؤسسات القائمة ،والفساد والزبائنية /المحسوبية على نطاق
واسع ،والمحاوالت الممنهجة لقمع المجتمع المدني.
Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 2016), pp. 4-6.
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أن تتضمن توجيه السلوك في موضوعات الخالف بين األفراد
العاديين( .((5وتقترح األبحاث النفسية االجتماعية الحديثة الحالية
بقوة أن المد ّونات يمكن أن توجه ،أو تشجع ،في البلدان النامية
السلوك الذي يُع ّد حيويًا في األداء الفاعل للخدمة العامة(.((5
وال تُو َّجه المد ّونات إلى األشخاص "السيئين" ،بل إلى الذين يرغبون
في التصرف خُلق ًيا ،فناد ًرا ما يتبع الشخص الفاسد مد ّونة ،في حين
أن معظم الناس ،وال سيما موظفو الخدمة العامة ،يرغبون في
الحصول على إرشاد أخالقي في المواقف الصعبة أو غير اليقينية(.((5
إن الشخص العادي ال يكون فاس ًدا تما ًما ،لكنه غالبًا ما يكون متمنيًا
في نفسه ،وأحيانًا مرتبكًا ،حين يواجه موقفًا أخالق ًيا؛ ذلك "حين
تكون اإلغراءات كبيرة ،وحين يكون ثمن االلتزام مرتف ًعا (من حيث
التضحية بمصالحك على سبيل المثال) ،وحين تكون العواقب
االجتماعية لالنتهاك (أذى اآلخرين) بسيطة نسبيًا ،وحين تكون
تكاليف االنتهاك منخفضة؛ ففي مثل هذه الظروف ،يسهل عليك أن
تبتعد عن القيام بما يجب عليك فعله"(.((6
ينبغي لالهتمام االجتماعي العام ،بغية تدارك ما يُهدد ال ُمثل األخالقية
وقيم النزاهة في القطاع العام ،أن يُعالج أفعال الترهيب الممنهجة
التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع الوالء للقيم األخالقية األساسية
في القطاع العام وتدهور االلتزام بالحكم الرشيد ،وأن يهتم بصوغ
االستجابات السياسية واإلدارية األساسية( .((6ووفقًا لمبادئ القانون
اإلداري العامة ،يكون من الضروري تعزيز الكفاءة األخالقية لموظفي
الخدمة المدنية ،وإنشاء آليات لدعم "األخالقيات المهنية" لموظفي
الخدمة العامة من خالل تب ّني أساليب جديدة إلضفاء الطابع
المؤسسي على اتخاذ القرارات التي تتطلب كفاءة أخالقية ،وتقديم
المشورة غير ال ُمتحيّزة للحكومة ،وفي المآل ،ترسيخ "ثقافة أخالقية"
تُع ّزز المسؤولية المهنية واالنضباط الذاتي وتدعم سيادة القانون(.((6
57 Carol W. Lewis & Stuart C. Gilman, The Ethics Challenge in Public Service:
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وإضافة إلى ذلك ،يتطلب تطوير ممارسات وعمليات إدارية تدعم
الفلسفات األخالقية والنزاهة عبر اقتراح قوانين أخالقية جديدة،
مثل من خالل ممارسة اإلدارة الفاعلة لألداء التي تدعم
تنفيذًا فعليًا؛ ً
تطبيق القيم األخالقية والقيادة األخالقية المنصوص عليها في مد ّونات
األخالقيات ذات الصلة بالخدمة المدنية (وشبه الحكومية)(.((6
نصوصا مجردة ،بل إنها تضع
إن مد ّونات األخالقيات الفاعلة ليست
ً
المبادئ والقيم األساسية ألي خدمة عامة .ويمكن أن تشمل تلك
المدونات مبادئ توجيهية ذات صفة قانون ّية ،مثل القيود المفروضة
على تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح( ،((6كما تشمل قي ًما أيضً ا.
إن العناصر األساسية للمد ّونة مشتقة من فلسفات أخالقية .وقد
م ّيز الفيلسوف البريطاني جيرمي بينثام بين مفهومي "المبدأ"
و"القيمة"( ،((6فالمبدأ هو "قانون عام أو قاعدة عامة تو ّجه السلوك
أو القرارات" ،في حين أن القيمة تُعبّر عن "طموح إلى حالة أخالقية
مثالية"( .((6وحديثًا ،وضّ ح تيري ل .كوبر هذه العالقة في مجال
الخدمة العامة ،فقال" :المبدأ األخالقي بيان يتعلق بالسلوك أو حالة
الوجود المطلوبة لتحقيق قيم ٍة من القيم ،ويربط المبدأ بوضوح
بين القيمة واألسلوب العام للفعل .وعلى سبيل المثال ،يمكن اعتبار
العدالة قيم ًة مهمةً ،لكن المصطلح نفسه ال يُخبرنا عن أي قاعدة
يتع ّين على السلوك أو حالة المجتمع أن تتبعه إذا أدرجنا العدالة
في نظام قيمنا .نحتاج إلى مبدأ للعدالة يُبيّن لنا نمط الفعل الذي
يجسد العدالة بوصفها قيمةً .فمن بين األشكال الشائعة لمبدأ
ّ
العدالة' :عا ِم ْل المتساوين على نح ٍو متساوٍ ،وغير المتساوين على
نح ٍو غير متساوٍ' .قد نفسر هذا المبدأ كما يلي :إذا كان جميع
المواطنين البالغين متساوين سياس ًيا ،فيجب أن يتمتعوا جمي ًعا
بالحقوق والواجبات السياسية نفسها .فإذا كان للمرء حق التصويت،
فيجب أن يحصل عليه الجميع"(.((6
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يسعى الكثير من مؤسسات الخدمات العامة الحديثة إلى وضع
مد ّونة أخالقيات وتطويرها باالستفادة من مدخالت ُمستقاة من
موظفيها ،وهذا يولِّد بيئ ًة للمساهمة ،وكذلك لتطوير الشعور بأصالة
مجموعة من االلتزامات الرئيسة وسياقًا لتلك الواجبات ،تقول
كارول لويس" :تكمن سلطة األشخاص الذين في المناصب /الخدمة
العامة ،مقارنة بمن يخدمونهم ،وراء الفكرة الحيوية المتمثلة في
وتفسر لماذا يفرض الكثير من
أن 'الخدمة العامة هي ثقة عامة'ِّ ،
المدونات اإلداريــة والمهنية مسؤوليات خاصة على الموظفين
المدنيين الذين ،بوصفهم مف َّوضين بالخدمة مؤقتين ،يمارسون
سلطة ومرجعية عامتين"( ،((6وهذا يتكفّل بتطوير ُحكم المسؤول
معكوسا في الدول
العام نحو الديمقراطية ،ذلك حين يكون الوضع
ً
التي تخضع للطغيان أو "حكم اللصوص"  ،Kleptocracyحيث
يكون موظفو الخدمة العامة مف َّوضين بالخدمة ،ويمارسون باستمرار
السلطة نيابة عن الحكام.
الديمقراطية ليست حالة ثابتة ،بل سيرورة عضوية .وكجزء من هذه
السيرورة ،تط ِّور البلدان ال ُمتّجهة نحو الديمقراطية المزيد من األفكار
الراقية بشأن القيم والمبادئ .وحتى في البلدان المتقدمة كثي ًرا،
شمول حين يواجه المجتمع تحدي
يمكن أن تُصبح هذه القيم أكثر ً
فضائح الفساد(((6؛ فالسلوك الذي كان يُع ّد في السابق مناسبًا ،يُدان
حين ينظر إليه من خالل عدسة المبدأ .ت ُعيد هذه العدسة موضعة
الفعل في الكثير من األحيان ،وتعتبره سلوكًا ال يُطاق من شخص في
منزل ِة مف َّوض مؤقت بتحقيق المصلحة العامة( .((7وغال ًبا ما يُنظر
إلى هذه المشكلة باعتبارها مشكلة "دولة" ،لكنها في الواقع تحدث
في أي منظمة عامة ،بما في ذلك المنظمات ال ُمتع ّددة الفروع(.((7
ففي ظل الديمقراطية ،يجب أن تتوافر سلسلة شاملة من القيم
 68تجدر اإلشارة إلى أن القيم هي التزامات أخالقية عامة ،في حين أن المبادئ هي
الشروط أو السلوك األخالقي الذي نتوقعه .ولسوء الحظ ،قد يصبح هذا األمر ُمح ّي ًرا في اللغة
اليومية .على سبيل المثال ،تُستخدم في كثير من األحيان عبارت َا "القيم األساسية" أو "القيم
بدل من المبادئ ،في حين ينبغي تصورهما تُفصحان عن المبادئ .لذلك ،ليس
الملموسة" ً
من غير المألوف أن تنص المد ّونات على قيمة ما (النزاهة) ثم تصوغ القيمة في مبدأ (ال
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األخالقية الجوهرية في الخدمة العامة ،منها القيم التي تتجاوز
السلوك الفردي لتُعالِج قضايا الثقافة األخالقية داخل المنظمات(.((7
جادل باحثون قانونيون وعلماء سياسة في أنه ينبغي أخذ بعض
االستراتيجيات المحددة في االعتبار ،وهي تشمل .1 :تشريعات عملية
فاعلة تتطلّب من المسؤولين العموميين تبرير قراراتهم الرسمية
(على سبيل المثال ،قانون حرية المعلومات) .2 ،مواقف من اإلدارة
تشجع جميع موظفي الخدمة العامة وموظفي الخدمة المدنية على
التعامل بحسم مع الفساد واألفعال غير األخالقية عندما يواجهونها،
مثل قانون حماية "المبلغين" لضمان وحماية "التبليغ عن معلومات
من أجل المصلحة العامة" في ما يخص سوء سلوك المسؤولين.3 ،
مراجعة األخالقيات للتعرف إلى المخاطر التي تُه ّدد عمليات النزاهة
(اإلدارة المالية ،والعطاءات ،والتوظيف والترقية ،واإلقالة واالنضباط)،
 .4سياسات جديدة إلدارة الموارد البشرية ،تتناول "التقصير في األداء"
األخالقي واإلجراءات التأديبية الالزمة والترقية والتعيين على أساس
الجدارة ،إلى جانب الحماية من التمييز .5 ،التدريب والتطوير في
محتوى مد ّونات قواعد السلوك (مثل ،مبادئ اإلدارة األخالقية ،وعدم
إساءة استخدام السلطة ،ومتطلّبات المسؤولية المهنية) .6 ،إجراءات
فاعلة خارجية وداخلية بشأن الشكاوى وجبر الضرر(.((7
حال ًيا ،بات من المعترف به عمو ًما ،أنه ال غنى عن مد ّونات األخالقيات
الهادفة والقابلة للتنفيذ ،المرتبطة بممارسات وإجراءات ممنهجة،
والقائمة على القانون ،والمستندة إلى قيادة إدارية والتزام سياسي
رفيع المستوى ،وتدريب مستمر على "األخالقيات المهنية"(.((7
تبقى المشكلة الرئيسة التي تواجه تنفيذ مد ّونات قواعد السلوك
على نحو فاعل في بلدان المنطقة العربية هي ّأل يكون ألي قانون
أو مد ّونة قيمة كبرى ما دام موظفو الخدمة العامة يفتقرون إلى
الكفاءة الفنية للتعرف إلى المشكالت األخالقية ،أو ال يعرفون
المعايير التي تتوقعها مؤسساتهم منهم ،أو (وذلك هو األسوأ) ال
 72على الرغم من أهمية المد ّونات ،فإنها يجب أن تتجذّر في المنظمات التي تحترم
السلوك األخالقي الصحيح وتدعمه.
73 Thompson.
تجدر اإلشارة إلى أنه ال يزال ثمة نقص في الغرب بشأن المد ّونات األخالقية داخل أنظمة
الخدمة المدنية يؤدي إلى معادلة "أخالقيات القطاع العام" بجهود مكافحة الفساد ،ويقصر
اهتمامها بأمور الممارسة المهنية على مد ّونة سلوك مكتوبة بسيطة (أخالقيات) تُعنى عادة
بحظر تضارب المصالح والتعامل الذاتي ،وتشجع الحياد في المجال السياسي وغيره ،وخدمة
المجتمع (على نحو متزايد).
 74السلوك األخالقي والفساد في القطاع العام وجهان لعملة واحدة .وإلى الحد الذي
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مقبولية الفساد .وحين تضيّق فرص الفساد ،تُفسح المجال للممارسات األخالقية كي تغدو
مألوفة.
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يرون أ ّن من مصلحتهم ،شخص ًيا أو مهن ًيا ،اتخاذ موقف لمصلحة
الشفافية والنزاهة وض ّد الفساد( .((7وسيكون من األفضل حينها،
أن تكون المد ّونات األخالقية بيانًا عا ًما عن "القيم األساسية"
تُح ّدد الدور المهني للخدمة المدنية ،فتضع مبادئ عريضة عالية
المستوى ،مثل النزاهة والمساءلة والجدارة بالثقة ،وما إلى ذلك،
لكنها ال تولي سوى القليل من االهتمام لكيفية تطبيق هذه المبادئ
في أوضاع محددة(.((7
تجدر اإلشارة إلى أن المد ّونة تخدم أغراضً ا مهم ًة عدة خارجيًا،
حيث إن االمتثال للتشريعات ،مثل قانون ساربينز-أوكسلي
 Sarbanes-Oxleyلعام  ،((7(2002يتطلّب من األفراد العاملين
في مجالس اإلدارة والقادة التنظيميين في الشركات العامة تطبيق
مد ّونات وتنفيذها ،أو توضيح ل َم ل ْم يفعلوا ذلك( .((7ويُع ّد الترويج
أيضً ا أم ًرا حيويًا ،حيث تعمل المد ّونة بوصفها بيانًا عا ًما لما ت ُمثّله
المؤسسة العامة ،ولواجبها في ما يتعلق بالمعايير العالية والسلوك
السليم( .((7يُضاف إلى ذلك أيضً ا تخفيف المخاطر؛ حيث يمكن
المؤسسات العامة التي لديها مد ّونات سلوك وتتبع خطوات محددة
أخرى ،كما في إرشادات إصدار األحكام الفدرالية للجنة إصدار
األحكام في الواليات المتحدة ،تقليل المخاطر المالية المرتبطة
بالغرامات الحكومية على سوء السلوك األخالقي من خالل اإلشارة
إلى أنها فُرضت "ب ُحسن ن ّية" لمنع األعمال غير القانونية(.((8
وفي الح ّد األدنى ،تتب ّنى غالبية الوظائف العامة الحديثة أو القوانين
األخالقية أو مد ّونات قواعد السلوك المتعلقة بالخدمة المدنية،
مجموعة المبادئ التالية:

 .1خدمة المصلحة العامة (الخير العام)
يُتوقع من المسؤولين العامين والموظفين المدنيين الحفاظ على
ثقة العا ّمة بالحكومة وتعزيزها عبر إظهار أعلى معايير الكفاءة
75 Mohamed Arafa, "Battling Corruption within A Corporate Social
Responsibility Strategy," Indiana International & Comparative Law Review,
vol. 21, no. 3 (2011).
76 Ibid.; William P. Olsen, The Anti-Corruption Handbook: How to
Protect Your Business in the Global Market Place (Hoboken, NJ: Wiley, 2010).
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 77قانون فدرالي أميركي ،شُ ّرع في عام  ،2002ويستهدف إصالح نظام المحاسبة في
الشركات العامة ،بعد سلسلة من الفضائح المالية التي أصابت عددًا من الشركات الكبرى
في الواليات المتحدة.
78 Thompson.
"79 Arafa, "Battling Corruption.
80 Ibid.
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المهنية والفاعلية واألهل ّية ،ودعم الدستور والتشريعات إلى جانب
اللوائح التنظيمية والسعي لتعزيز الخير العام للمجتمع دائ ًما(.((8

 .2الشفافية والنزاهة
يُتوقع أن يستخدم الموظفون المدنيون السلطات والموارد ال ُمتاحة
لهم في سبيل الخير العام والخدمة العامة بموجب سياسة الحكومة.
ويجب أن يتحملوا المسؤولية عن القرارات التي يتخذونها ،ويكونوا
على استعداد لتبرير أفعالهم .ويجب أن يتصرفوا بموجب المصلحة
العامة فحسب ،من دون اعتبار لمصالحهم الخاصة أو الشخصية .ول ّما
كانت المناصب العامة هي أمانة عامة ،فإن إساءة استخدام منصب
الخدمة العامة (تضارب المصالح) ،يُع ّد إخاللً خط ًرا بالواجب ويمكن
أن يُع ّد جريم ًة جنائي ًة في النظم القانونية في مختلف البلدان(.((8
 .3حق حماية التبليغ عن سوء سلوك
رسمي (حماية "المبلِّغين")
في ما يتعلق بتحسين المساءلة وتعزيز مكافحة الفساد اإلداري،
س ّنت بعض البلدان تشريعات إلقرار حق محمي يجوز للفرد فيه
"التبليغ ألجل المصلحة العامة" عن أي فساد ،أو سوء سلوك من
موظف عام ،مشتبه فيه أو فعلي .وتكون المهمة الرئيسة لألحكام
المتعلقة بحماية "المبلغين" الحفاظ على توازن معقول وفاعل في
ما يخص التبليغ االختياري عن المخالفات الرسمية عبر حماية أولئك
ال ُمبلّغين من أعمال الثأر أو االنتقام( .((8وتجدر اإلشارة إلى أن االنتقام
فعل من أفعال سوء السلوك إذا كان الشخص موظفًا
قد يُع َّرف بأنه ٌ
(((8
ٌ
عا ًما ،أو
انتهاك للقانون الجنائي إذا كان الشخص مواط ًنا عاديًا .
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ومن الناحية القانونية ،تتطلّب قوانين حماية ال ُمبلّغين من الوكاالت
الحكومية توفير إجراءات إدارية فاعلة ومالئمة لتشجيع التبليغ من
أجل المصلحة العامة وضمان الحفاظ على هوية ال ُمبلِّغ سريّ ًة إلى
أقصى حد ممكن بما يتماشى مع التحقيق الجاري بشأن التبليغ.
إضافة إلى ذلك ،يتعيّن على المؤسسات الحكومية توفير اإلجراء
المست َحق والفاعل لضمان حماية هذا الفرد ال ُمبلِّغ من األفعال
الثأرية أو االنتقامية(.((8
اعتمدت بلدان عدة ضواب َط قانوني ًة صارم ًة بشأن إدارة األموال العامة
وإنفاقها؛ بهدف مراقبة اإلنفاق العام ،والتقليل من الفساد واختالس
األمــوال العامة( .((8وتشرف على معظم هذه التدابير مؤسسة
تدقيق مستقلة ،إضافة إلى لجنة للحسابات العامة ،تعتمدها بعض
البرلمانات بغرض تكثيف الرقابة على ميزانية الحكومة( .((8وفي ما
يتعلق باإلصالح التنظيمي ،أق ّرت بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية  ،OECDالقضاء على "الروتين اإلداري" الذي ال داعي له،
أو البيروقراطية االستنسابية ،األمر الذي قد يساهم إلى حد بعيد
في خفض التكاليف الحكومية عن طريق تقليل حجم جهاز اإلدارة
العامة وتكاليف االمتثال للمجتمع( .((8وعلى أي حال ،فإن أهم هذه
اإلصالحات هو القضاء على "الفساد الصغير" ،عن طريق المساهمة
في الح ّد من الضوابط اإلدارية عبر تقليل اإلجراءات اإلدارية التي
يتوسلها البيروقراطيون ،ومن ثم منعهم من أخذ رشاوى أو إتاوات،
ّ
فضل عن "مدفوعات التيسير" من بين أمور أخرى كثيرة من أفعال
ً
(((8
االحتيال .
تُع ّد اختبارات النزاهة من أهم اآلليات المستخدمة لتتبع نتائج
تطبيق مد ّونة قواعد السلوك وكيفية عملها في مؤسسة عامة ،حيث
تستخدم هذه االختبارات وكاالتُ التوظيف أو هيئات مكافحة
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الفساد للكشف عن األفراد المستعدين لقبول رشوة ،أو أي حافز
آخر ،بغرض التصرف بطريقة فاسدة عن طريق القيام (أو عدم
القيام) بشي ٍء ما يتع ّين عليهم القيام به بموجب منصبهم( .((9ومن
التط ّورات الحديثة نسبيًا في هذا الصدد ،إدخال اشتراطات رسمية،
حيث يُطلب من جميع المواطنين في معامالتهم الرسمية مع
الهيئات العامة والمسؤولين العموميين المطالبة بأفعال مشروعة
وصادقة من دون أي نيّة فاسدة؛ وذلك ،على سبيل المثال ،عن
طريق تقديم حوافز إلى موظفي الخدمة المدنية على نحو غير
صحيح( .((9وبموجب هذا االلتزام القانوني ،يُتوقع من المواطنين
االمتناع عن ارتكاب أي سلوك خادع أو مضلِّل أو احتيالي ،وإبالغ
الجهة المختصة عن أي نشاط فاسد أو سوء سلوك فعلي أو مشتبه
فيه( ،((9وهذا يساعد هيئات التدقيق وحفظ السجالت إلى جانب
وكاالت مكافحة الفساد في إجراء تحقيقات شاملة واتخاذ تدابير
ج ّدية ض ّد األفراد الفاسدين في الوظيفة العمومية الذين يسيئون
استخدام المنصب ،أو يحاولون تقويض تنفيذ مد ّونة األخالقيات(.((9
في ظل مثل هذه الدروس ،نرى أنه ينبغي لبلدان المنطقة العربية
أن تعيد النظر في تأثير ممارسات إدارات الموارد البشرية ،بما تُق ّدمه
من خدمة مدنية ،سابقًا وراه ًنا ،في المناخ األخالقي المحيط .وإ ّن
المؤسسة العامة التي تفشل في تطبيق مد ّوناتها األخالقية من خالل
التدريب المناسب ،والقيادة اإلدارية الفاعلة ،وفرض إجراءات تأديبية
قوية ،لن تكون قادرة على محاربة الفساد ،أو تقديم الخدمات إلى
الجمهور .ويعتمد الترقي والتوظيف في معظم ممارسات الخدمة
المدنية الحديثة على مقاييس الجدارة ،وليس على المحسوبية
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(الصالت السياسية أو العائلية) ،ويكون ذلك محم ًّيا بالقانون( .((9فمن
الناحية القانونية ،يحظر القانون بصفة عامة المحسوبية والوصاية،
وتتكفّل بذلك آليات تنظيمية مستقلة وفاعلة( .((9إضافة إلى ذلك،
يجب أن يكون التأديب (العقوبات) في الخدمة المدنية والممارسات
اإلدارية موضوعيًا وعادلً ومعقولً  ،حيث يُفت َرض أن يكون المديرون
قد تلقوا تدري ًبا يُتيح لهم إجراء تقويم دقيق ألداء الموظف في الخدمة
المدنية( .((9وتجدر اإلشارة إلى أن الموظفين العامين لن يتق ّيدوا
بمد ّونة قواعد السلوك إذا ما الحظوا ،روتين ًيا ،أن االنتهاكات الجسيمة
للمد ّونة تتجاهلها القيادة ،حيث يتعيّن على المديرين التنفيذيين،
بما في ذلك القيادة السياسية ،أن يكونوا النموذج الذي يُحتذى.

 .4الشرعية واإلنصاف
يُطلب من الموظفين العامين تولّي إدارة القوانين واللوائح وممارسة
السلطة اإلدارية نيابة عن الحكومة أو البرلمان ،أو أي هيئة أخرى
متخصصة من هذا القبيل( .((9ويجب أن تمارس تلك السلطة بطريقة
قانونية ومستقلة ومن دون خوف أو محاباة ،حيث تُحقق أغراضها
العامة المالئمة كما هو محدد ،ويجب على الموظفين المدنيين
اتخاذ القرارات والتصرف بطريقة ُمنصفة وعادلة ،من دون تحيّز
أو تمييز أو تحامل ،واضعين ،فحسب ،في أذهانهم مراعاة األسس
الموضوعية للمسألة المطروحة أمامهم واحترام حقوق المواطن(.((9
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Role of the World Bank," Dickinson Journal of International Law, vol. 15, no. 3 (1997).
"قد تختلف المجتمعات في وجهات نظرها بشأن ما يشكّل الفساد ،على الرغم من أن
للمفهوم مظاهر عالمية .وللخبراء وجهات نظر مختلفة بشأن معنى هذه الظاهرة العالمية
وأسبابها وآثارها .وفي حين أن القليل منهم يتبع نه ًجا متعدّد التخصصات ،فإ ّن المواقف
تتأثر غال ًبا بالتخصص ال ُمتّبع في دراسة الفساد".
Bo Rothstein & Davide Torsello, "Is Corruption Understood Differently
in Different Cultures?" Department of Political Science, University of
Gothenburg, Working Papers, no. 5 (2013), p. 8, accessed on 5/2/2020, at:
https://bit.ly/398ai9d
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 .5الكفاءة والفاعلية والوعي
يُطلب من الوكالء وموظفي الحكومة خدمة مصالح الحكومة
والموظفين المدنيين اآلخرين وجميع المواطنين وحاجاتهم
الحقيقية ،في الوقت المحدد ،مع الرعاية والتقدير واللطف ،كما
يُطلب منهم الحصول على أفضل قيمة لألصول العامة وتجنب هدر
أو إساءة استخدام أو اختالس األصول واألموال العامة(.((9
بصفة عامة ،وفي مجال الخدمة المدنية ،يؤكد تقديم الخدمات
الذي ط ّورته وكاالت الخدمة المدنية وشبه الحكومية ،والقانون
اإلداري ،تدريجيًا الخدمة والمساءلة باعتبارهما جانبين رئيسين
في إصالح الخدمة المدنية ،وفي هذا الصدد ُر ِّسخت أيديولوجيات
أخالقية أساسية ومواقف وممارسات صريحة عدة ،منها:
•الخدمة :للمواطنين حقوق في السلع والخدمات من مختلف
األنــواع ،ويُتوقع من الموظفين العامين التركيز ،على نحو
رئيس ،على خدمة عموم المواطنين والحكومة ،وتج ّنب أي
مصالح خاصة أو منافع شخصية .وإن أي عوائق إدارية زائدة
("البيروقراطية" أو "الروتين") أمام تقديم الخدمة الفاعلة
يجب تمييزها وإزالتها(.((10
•المساءلة :يجب أن تكون القرارات التي يتخذها الموظفون
المدنيون والموظفون الرسميون شفافة ومبررة على أسس
معقولة و ُمتاحة في أي وقت(.((10
99 Ibid.
طُبِّقت مد ّونات قواعد السلوك بأشكال مختلفة في معظم أنظمة الخدمة المدنية الغربية،
ومع ذلك ،كي تكون هذه المد ّونات مجرد أسطر في الورق المطبوع عليه ،يتعيّن مواصلة
التدريب المسلكي بشأنها ،وأن تعمل اإلدارة على مأسستها على نحو فاعل ،وأن تُبدي
النخب السياسية واإلدارية القيادية االلتزام بها .ففي المآل ،توضع المد ّونات لتكون أداة
تصحيحية للفساد الرسمي وإساءة استخدام المنصب وتجارة النفوذ وتضارب المصالح.
100 Duane Windsor & Kathleen A. Getz, "Multilateral Cooperation to
Combat Corruption: Normative Regimes despite Mixed Motives and Diverse
Values," Cornell International Law Journal, vol. 33, no. 3 (2000).
تجدر مالحظة أن الروتين يشير إلى التنظيم المفرط أو المطابقة الصارمة مع القواعد
الشكلية التي تع ّد زائدة على الحاجة ،أو بيروقراطية ،وتع ّوق المبادرة أو اتخاذ القرارات
أو تمنعها.
101 Dennis F. Thompson, "Two Concepts of Corruption: Making
Campaigns Safe for Democracy," The George Washington Law Review, vol.
73, no. 5-6 (2005).
على سبيل المثال ،عندما يأخذ مسؤول تنفيذي رشوة في مقابل خدمة ما ،وإذا افترضنا أن
الخدمة ال تتعلق بأي حال من األحوال بتوصيف وظيفة هذا المسؤول ،يمكننا القول إن
التبادل الذي حصل ال يخدم أي غرض مؤسسي ،ومن ثم فهو مسألة فساد فردي مباشر .لكن
عندما يقبل أحد المسؤولين التنفيذيين الرشوة لتعزيز مصالح الشركة ،وبذلك يؤدي إلى
تقويض القيم التي تتبناها الشركة ويحبط غاياتها األساسية ،يصبح هذا المسؤول التنفيذي
عامل فساد مؤسسي .للمزيد ،ينظر:
Yingling & Arafa, p. 29.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
أحالم من دون أوهام :العائق البيروقراطي والفساد اإلداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية

•الشكاوى :يُطلب من الموظفين العامين نيابة عن وكاالتهم
توفير آليات عملية فاعلة يمكن من خاللها للمواطنين ومجتمع
األعمال تقديم شكاوى بشأن أداء الوكالة وتلقّي المعالجات
المالئمة .وتجدر اإلشارة إلى وجوب أن تراقب كل مؤسسة
إجراءات الشكاوى اإلدارية داخليًا لضمان إعادة فحص األنظمة،
ومن ث ّم تحسين أدائها(.((10
عصا سحرية لمحاربة الفساد اإلداري .وقد أحرزت
ال توجد ً
بلدان كثيرة تقد ًما واض ًحا في كبحه ،لك ّن الممارسين يترقبون
دو ًما الحلول ويرصدون الدالئل على مدى تأثيرها .وقد جادل
باحثون قانونيون بأن هناك خمس طرائق يمكن بوساطتها
أن يُحرز المواطنون والحكومات تقد ًما في مكافحة الفساد
خصوصا في مجال الخدمة العامة:
اإلداري،
ً

•وضع حد لإلفالت من العقاب :يُع ّد إنفاذ القانون الساري
واللوائح التنظيمية أم ًرا حيويًا لضمان معاقبة الفاسدين
وكسر حلقة اإلفالت من العقاب أو عدم المحاكمة أو
الخسارة .وتُدعم طرائق اإلنفاذ الناجحة بإطار قانوني
قوي ،وبأقسام إنفاذ القانون ونظام قضائي مستقل
وفاعل .ويستطيع المجتمع المدني مؤازرة هذه العملية
بمبادرات على غرار حملة منظمة الشفافية الدولية
للكشف عن الفساد(.((10
•تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات :تملك البلدان
طويل من
الناجحة في الحد من الفساد اإلداري تقلي ًدا ً
االنفتاح الحكومي وحرية الصحافة والشفافية والوصول
إلى المعلومات .ويزيد الوصول إلى المعلومات من
تقبّل الهيئات الحكومية ،ويُحقق في الوقت نفسه نتائج
إيجابية على صعيد المشاركة العامة في البلد(.((10
•تمكين عموم المواطنين :يُع ّد ترسيخ حق مطالبة
المواطنين بمكافحة الفساد وتمكينهم من مساءلة
الحكومة منظو ًرا له ما يُب ّرره ،وينبغي الحفاظ عليه
ألنه يساعد في بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين
والحكومة .فعلى سبيل المثال ،ساهمت مبادرات
المراقبة المجتمعية في بعض الحاالت في االعتراف

102 Harms.
103 Kathleen M. Eisenhardt & Melissa E. Graebner, "Theory Building
from Cases: Opportunities and Challenges," Academy of Management
Journal, vol. 50, no. 1 (2007), pp. 25-32.
104 Ibid.

99
بالفساد وخفض تدفّقات األموال إلى الخارج وتحسين
كمية الخدمات العامة ونوعيتها(.((10

•إصالح اإلدارة العامة واإلدارة المالية :حققت اإلصالحات
التي تركّز على تحسين اإلدارة المالية وتعزيز دور وكاالت
مفعول أقوى من إصالحات
ً
التدقيق في الكثير من البلدان
القطاع العام الهادفة إلى كبح الفساد ،وال سيما في
مجال مكافحة الرشوة والنصب واختالس األموال العامة،
إلى جانب استغالل النفوذ .ومن بين هذه اإلصالحات،
اإلفصاح عن معلومات الميزانية الذي يحول دون إهدار
الموارد وإساءة استخدامها ،إضاف ًة إلى اإلفصاح عن أي
نشاطات إجرامية احتيالية(.((10

•منع منافذ الته ّرب الدولية وإغالقها :من دون الوصول
إلى النظام المالي الدولي ،لن يتمكن الموظفون
الحكوميون الفاسدون في أنحاء العالم كلها من غسل
عائدات أصول الدولة المنهوبة وإخفائها .وينبغي للمراكز
المالية الرئيسة  -على نحو عاجل  -وضع طرائق لمنع
مصارفها ومراكزها المالية الخارجية المسا ِعدة من
استيعاب التدفقات غير المشروعة لألموال ،كما ينبغي
لها النهوض في مجال استرداد األصول وتطويرها .ففي
هذا الصدد ،وافق االتحاد األوروبي مؤخ ًرا على التوجيه
الرابع لمكافحة غسل األموال الذي يطلب من الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي إنشاء سجالت للمالكين
المستفيدين من الشركات ال ُمنشأة داخل حدودها ،لكن
هذا التوجيه ال يطلب نشر هذه السجالت عل ًنا(.((10
إن هذه المعايير التي تقترحها المبادئ العامة للقانون العام،
خصوصا القانون اإلداري ،ال تضبط كيفية تواصل الموظف العام
ً
مع الجمهور وخدمته فحسب ،بل قد ت ُستخدم أيضً ا في تطبيق
معايير السلوك األخالقي من خالل حظر طلب الرشوة أو المغريات
أو العموالت ووضع المساءلة موضع التنفيذ بتوفير ُسبل معالجة
105 Leo Huberts, The Integrity of Governance: What It Is, What We Know,
What Is Done, and Where to Go (New York: Palgrave Macmillan, 2014).
106 Tommy Jensen, Johan Sandström & Sven Helin, "Corporate Codes of
Ethics and the Bending of Moral Space," Organization, vol. 16, no. 4 (2009),
pp. 529-545.
 107بالمثل ،أق ّرت حكومات النرويج والمملكة المتحدة وأوكرانيا قوانين تطلب من
الشركات الكشف عن معلومات تخص مالكيها ،على الرغم من أن هذه القوانين لم تدخل
ح ّيز التنفيذ بعد ،ينظر:
Philip Joyce, "The Culture of Ethics that the Public Sector Needs," Governing,
15/10/2014, accessed on 30/11/2019, at: http://bit.ly/3axGrsm

100
الشكاوى وعدالة اإلجراءات من خالل المطالبة بـ "مراعاة األصول
القانونية" وسيادة القانون في صنع القرارات والسياسات .وبتعبير
آخر ،يُر ّجح تحسين الوكاالت الحكومية لوصول المواطنين إلى
"جودة الخدمات" أن يجعل أعمال الحكومة والخدمة المدنية
أكثر شفافية وقابلية للمساءلة( .((10وفي هذا الصدد ،يمثل اتخاذ
القرارات الرسمية بطريقة مخالفة للقانون وتعسفية وغير معقولة،
ومن دون أي سبب معقول ،جز ًءا من سوء اإلدارة المنتشر في
البلدان العربية ،فهي تفتقر إلى المزايا أو عدالة اإلجراءات (ما
يعني أنها طريقة فاسدة)( .((10ويمكن أن يتجسد سوء اإلدارة في
إساءة استخدام المنصب .وإساء ُة استخدام المنصب العام لتحقيق
مكاسب خاصة هي التعريف القياسي للفساد( .((11ومن هنا ،ينبغي
للكثير من البلدان العربية مراجعة القرارات الرسمية التي نتجت من
سوء اإلدارة مراجع ًة مستقلة ،ومن خالل جهاز للتحقيق في المظالم
أو محكمة االستئناف اإلدارية (القضاء)؛ ومن ث ّم إصالحها ،وتأديب
موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عنها(.((11
يُضاف إلى ما سبق ،وإلى جانب إنشاء وكاالت مكافحة الفساد،
وبموجب القوانين التي تحمي المواطنين حين اإلبالغ عن الفساد،
دول عدة وضعت وفرضت التزا ًما أعلى على المسؤولين العامين
أن ً
(الموظفين المدنيين) لإلبالغ اإللزامي عن حاالت الفساد وسوء
السلوك الرسمي المشتبه فيها كلها ،بما في ذلك ما يقع من انتهاكات
خطرة لمد ّونات قواعد السلوك( .((11وتوفر بعض الحكومات (معظمها
ليس في الشرق األوسط) للمواطنين حقًا مشروطًا يتيح لهم الوصول
إلى أي معلومات رسمية ،باعتباره أحد حقوق اإلنسان العالمية
التي ال غنى عنها لضمان مساءلة المسؤولين العامين والحكومات،
108 Bruno Broucker, "Defining the Impact of Public Administration
Programmes for Public Sector Organizations," Teaching Public
Administration, vol. 33, no. 2 (2015), pp. 193-207.
 109ينظر عمو ًما:
Progress in Public Management in the Middle East and North Africa: Case
Studies on Policy Reforms (Paris: OECD Publishing, 2010).
 110لذلك ،يُع ّد سوء اإلدارة الذي يقترفه موظف عام غير أخالقي بطبيعته .ووفقًا
أي قرار صادر عن موظف عام اتخذه أو
لقواعد القانون اإلداري ،يعني "القرا ُر الرسمي"َّ ،
يفترض أنه اتخذه بموجب قانون أو سياسة حكومية أو أي إجراء إداري أو تنظيمي في
هيئة عامة صدر عنه.
111 Windsor & Getz.
112 Kennedy.

قد يُع ّد عدم اإلبالغ عن حاالت الفساد المعروفة أو المشتبه فيها على نحو معقول
مب ِّر ًرا التخاذ تدابير تأديبية ضد موظفي الخدمة العامة.
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وذلك على وفق تشريعات تؤ ّمن حرية المعلومات( .((11وفي السياق
نفسه ،يتمتع المواطنون بموجب القانون بحق غير مشروط في
إبالغهم بأسباب أي قرار رسمي يخصهم مباشرة .ويتضمن هذا
الحق إبالغ المواطن رسم ًيا في وقت اتخاذ القرار بالدالئل وغيرها
من المعلومات التي اعتمدها صانع القرار ،واإلجراء المتبع ،إن
ُوجِد ،لمراجعة القرار( .((11وينبغي للمواطنين ،بموجب القانون،
أن يتمتعوا بضمانات بشأن مراعاة األصول القانونية (حماية عدالة
اإلجراءات) في ما يتعلق بالقرارات الرسمية التي تؤثر فيهم تأثي ًرا
مباش ًرا؛ ما يعني أن لهم الحق في جلسة استماع بشأن المسألة قبل
اتخاذ أي قرار نهائي ،والحق في معرفة االدعاء (أو القضية) ليتمكنوا
من الدفاع على نحو عادل ونزيه(.((11
وبنا ًء على ما سبق ،تهدف مد ّونات قواعد السلوك إلى استباق
مثل ،تضارب المصالح
أنواع مع ّينة من السلوك وتج ّنبها؛ ومن بينها ً
والتعامل الذاتي المنفعة واإلتاوات واألفعال غير المالئمة .وعلى
الرغم من أن مد ّونات قواعد السلوك يمكن أن تكون مختصرة ،فإنها
غالبًا ما تكون طويلة ومفصلة ،انطالقًا من أساس منطقي مفاده
أن من الضروري حماية الموظف ،وفي الوقت نفسه حماية سمعة
الحكومة( .((11وتركز غالبية مد ّونات قواعد السلوك على "النواهي"
ُفصل
(ال تفعل)ً ،
بدل من التركيز على االلتزامات اإليجابية ،حيث ت ِّ
(((11
في أفعال ُمح ّددة ال يجوز للموظفين العموميين المشاركة فيها .
113 Sahar Aziz, "To Stop Corruption, Egypt Needs a Freedom of Information
Law," Huffpost, 23/7/2012, accessed on 23/1/2020, at: http://bit.ly/2NSBvVr
وترى عزيز عن الحالة المصرية أنه "كي تحقق مصر ديمقراطية مستدامة ،ال يزال يتعيّن تنفيذ الكثير
من اإلصالحات ،وأهمها وصول الجمهور إلى المعلومات بما يتيح مساءلة الحكومة مساءلة حقيقية.
فمن دون معلومات دقيقة ،ال يستطيع المصريون تحجيم الفساد المتفشي الذي يضعف اقتصاد
البالد ونظامها السياسي ،وال تستطيع وسائل اإلعالم أن تراقب على نحو فاعل انتهاكات الحكومة
[ ]...كانت التعامالت الحكومية المحاطة بالسرية أسلوب عمل نظام مبارك ،األمر الذي أدّى في
المآل إلى فساد واسع واختالس موارد الدولة" .وفي الحقيقة أن أفضل حاالت ممارسة ذلك قوانين
موجودة في الواليات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا .غير أنه تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا الحق
يكون مشروطًا ،في أغلب األحيان ،بسبب وجود استثناءات له ،تجعله غير نافذ حين تُق ّرر السلطات
المسؤولة أن الكشف الكامل أو الجزئي عن المعلومات الرسمية يتعلق بالمصلحة الوطنية العامة أو
االقتصاد القومي أو األمن القومي.
 114لهذا الحكم تأثير كبير في نزاهة عملية صنع القرار الرسمي وصدقها والحكم
الرشيد وردع الفساد وكشفه ،وتُع ّد بريطانيا واحدة من أفضل الدول في ما يتعلق بحق
االطّالع على مبررات القرارات الرسمية ،للمزيد ينظر.Salbu :
115 Ibid.
116 Emile Kolthoff, Rodney Erakovich & Karin Lasthuizen, "Comparative
"Analysis of Ethical Leadership and Ethical Culture in Local Government,
International Journal of Public Sector Management, vol. 3, no. 7 (2010), pp.
596-612.
 117تتغير معايير السلوك بمرور الوقت ،لكن من المفيد في بعض األحيان رؤية القيم
من وجهة نظر تاريخية إلدراك أن المشكالت االجتماعية غال ًبا ما تكون متشابهة بمرور
الوقت ،لكن يمكن أن يكون للتكنولوجيا أو األوضاع االجتماعية تأثير عميق في تحديد
األفعال التي ت ُحظر.
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وفي ما يتعلق باإلدارة العامة ،يجب أن يكون لكل من مد ّونات
األخالقيات ومعايير السلوك ٌ
سياق محد ٌد .ويُع ّد وجود نظام فاعل
لإلدارة العامة أح َد العناصر الضرورية ج ًدا .وهذا ال يعني أن نظام
اإلدارة العامة البيروقراطية ال ُمعقّد يجب أن يو َجد قبل أن تكون
هذه المد ّونات فاعلة( .((11ففي بعض الحاالت ،استُخدمت المد ّونات
باعتبارها أحد المك ّونات لبناء نظام حديث لإلدارة العامة ،أساسه
الجدارة .ويجب أن يعتقد المسؤولون العامون أنهم جزء من ِمالك
له معايير مهنية( .((11وتركّز أنظمة اإلدارة العامة الناجحة جهودها
على التنشئة االجتماعية والتواصل لتعزيز فكرة الخدمة العامة(.((12
ويمكن أن يشمل ذلك أداء قَسم خاص عند شغل المناصب العامة،
والخضوع لدورات تدريبية ممنهجة ،أو منتظمة ،تتناول ما هو
متوقع من الموظفين العامين( .((12ويمكن أن يشمل أيضً ا تقديرات
"خاصا" للرواتب واألمن
خاصة (جوائز ومراسم تكريمية) ،ونظا ًما
ً
الوظيفي والحوافز أيضً ا ،بل حتى مناصب خاصة .لقد بقيت التنشئة
االجتماعية ومكافآت الموظفين الحكوميين موضع اهتمام المنظّرين
طوال عقود .وفي المآل ،يُترك جزء كبير من التنشئة االجتماعية
للمديرين الذين يتع ّين عليهم أن يضعوا ويوضّ حوا نموذ ًجا للسلوك
المأمول داخل المؤسسات.

ً
ثالثا :ما الذي يمكن فعله إلنهاء الفساد
اإلداري المؤسسي؟ وهل هذا ممكن؟
يتّسم كل بلد بأشكال معيّنة من الفساد ،ومؤسسات وسلطات معينة
أيضً ا يمكنها كشفه والتعامل معه .وتكون كل دولة ديمقراطية
فريدة من نوعها في الدعم الذي يُق ّدمه كبار المسؤولين العامين
وعموم الجمهور إلى المعركة ضد الفساد .وعلى أي حال ،فإن أي
ديمقراطية تحارب الفساد ،تواجه مشكلة ،وهذا يحدث عمو ًما أينما
كان الفساد .وللتعرف إلى هذه المشكلة التي تواجهها الديمقراطية
في مراقبة الفساد ،ثمة تمري ٌن ذهني فحواه محاولة تص ّور بيئة
مثالية للنشاطات الفاسدة ،تُغري بقوة حتى الشخص الصادق
118 Salbu.
119
Stuart C. Gilman, "Contemporary Institutional Arrangements
for Managing Political Appointments and the Historical Processes of
Depoliticization: The Experience of the United States at the Federal Level
and in Some States," Unpublished paper prepared for the World Bank and
presented at the International Anticorruption Conference, Seoul, May 2003.
120 Ibid.
121 Broucker.
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المحترم( .((12إن الحصول على رشوة ضخمة يعني أن هناك مخاطر
كبرى على المصالح الشخصية ،وفهم ذلك يؤول إلى قرار عام يتّخذه
فرد واحد ،أي المرتشي .لذلك ،إذا كان اتخاذ القرار يعتمد على
عدد من األفراد في الوقت نفسه ،فإن مقدار الرشوة لكل فرد يقل،
والمخاطرة تزداد( .((12ويلزم للحماية من االكتشاف أن يكون اتخاذ
القرار إما استنسابيًا ج ًدا ومعاييره في أدنى الحدود ،حيث ال يبدو
عقد الصفقة من قبيل خيانة الثقة ،أو يُتخذ على نحو مخفي ،كما
هي الحال في المستويات الدنيا من األعمال الحكومية(.((12
تكون المهمة الرئيسة حين مكافحة الفساد واألفعال االحتيالية هي
إزالة أكثر ما يمكن من تلك الشروط ،ويكون جزء من المشكلة
أن بعضها يرتبط ببعضها اآلخر بقوة .وقد ال يمكن تغيير السلوك
في المؤسسات العامة أو الحكومة من دون تقليل الفرص ال ُمتاحة
أمام المنافع المرتبطة بالفساد .ويثير البدء في اإلجراءات المشددة
ٍ
إشكاالت سياسي ًة حين تسود
الضرورية لتقليص فرص الفساد
(((12
الالمباالة التي تكبح المطالبات االجتماعية باألمانة  .وتتمثل
مهمة من يحارب الفساد في التعامل مع كل هذه الشروط على
نحو متزامن خالل مسار كشف الفساد ،ما يُثير غضب المواطنين
في البلد الديمقراطي ،ومن ثم في االعتماد على الدعم من ردة
الفعل الشعبية ،إلقامة الدعاوى القضائية التي من شأنها إثبات أن
الفساد ليس آم ًنا( .((12وبنا ًء على ذلك ،ينبغي أن يُعالج الفساد على
الفور في أربعة مجاالت مختلفة .هناك الطريقتان الرئيستان في
التعامل معه ،اللتان تستلزم كل واحدة منهما تغييرات جوهرية في
أول ،يمكن
ما قد يكون الطريقة المفضلة في إدارة أعمال الحكومةً :
تنظيم شروط السوق بما يُقلّل الرهانات الخاصة التي يمكنها تغيير
القرار الذي يتّخذه شخص بمفرده( ،((12وثان ًيا ،يمكن إجراء تغييرات
في آليات العمليات الحكومية لتقليل االستنساب الذي يمارسه
 122إننا نتصور ذهنيًا موقفًا يكون الحافز فيه كبي ًرا ،ومن غير المرجح كشفه ،وفي ج ّو
يُنظر فيه إلى أي شخص ال يغتنم فرص الفساد باعتباره أحمق ،وليس شريفًا.
123 K. Abbink, B. Irlenbusch & E. Renner, "An Experimental Bribery
Game," Journal of Law, Economics & Organization, vol. 18, no. 2 (2002), pp.
428-454.
124 Ibid.
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الموظفون العامون( ،((12وثالثًا ،تغيير المقاربات العامة والتنظيمية
في ما يخص التعامل الذاتي في نشاطات الهيئات الحكومية ،وراب ًعا،
تطوير سياسات اإلدارة وإنفاذ القانون بهدف إظهار الفساد على
الرغم من رغبة األطراف المنخرطة فيه في اإلبقاء عليه مخفيًا(.((12
وفي ما يتعلق بالسياسات الهادفة إلى إظهار الفساد اإلداري ،ينبغي
القول إن التص ّور األساسي الستراتيجيات اإلدارة وإنفاذ القانون،
بات يشمل إدراك صعوبات المشاركة في الفساد س ًرا في مختلف
البيئات .إن االنخراط في نشاط فاسد يوجب على الموظف العام
محتمل فاس ًدا ،ث ّم
ً
كل منهما اآلخ َر شريكًا
والطرف الخاص أن يع ّد ّ
إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق أو وعد ،ثم تسليم ما وعد به كل
منهما من دون أن يُكشف أمره ،ويمكن أن تكون كل خطوة من
ٍ
ضعف
هذه الخطوات بالغة التعقيد ،ألن في كل واحدة منها نقا َط
مع َّرض ًة للكشف( .((13وفي السياق نفسه ،فإن لعمليات الفساد
ٍ
ضعف مرتبط ًة بها .وإن استغالل نقاط الضعف
في السوق نقا َط
هذه ،بمجرد التعرف إليها ،هو المفتاح األساسي الذي تستخدمه
أي استراتيجية إلنفاذ القانون أو اإلدارة للسيطرة على األفعال
الفاسدة( .((13ويتطلّب تحديد نقاط الضعف المع َّرضة للكشف ،في
مختلف البيئات ،إدراك ال ُعرف ال ُمتّبع أو الممارسة ال ُمعتادة التي
من المحتمل أن تُملي آلي َة فعل عبر ثالثة أمور :العثور على شركاء
فاسدين ،وتسديد المدفوعات ،وتسليم المطلوب من كل طرف
بأسلوب بعيد عن الشبهة(.((13
وفي هذا الصدد ،تعتمد الصفقة الفاسدة أيضً ا على مجال النشاط
الحكومي .فإلى جانب إساءة استخدام الممتلكات الحكومية ،من
المحتمل أن تختلف طرائق ممارسة الفساد ،ومن ثم التع ّرض
ٌ
أشكال عدة ،من فساد الشرطة ،وبيع اإلعفاءات
للكشف ،ويكون لها
من التنظيم أو الضرائب ،ودفع اإلكراميات لتسريع عملية بطيئة،
أو المشتريات الفاسدة ،أو بيع الوصول إلى المعلومات الداخلية
والتشريعات واألحكام القضائية ،وما إلى ذلك( .((13لذلك ،تكون ثمة
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حاجة إلى سياسات مختلفة بحسب الحاالت والطرائق المختلفة
التي يحدث بها الفساد ،كما يجب أن تعتمد الخطط على نقاط
الضعف التي تؤدي إلى كشف كل نوع من أنواع األعمال الفاسدة
إن كان في أثناء البحث عن شركاء فاسدين أو تسديد المدفوعات أو
تسليم ما ات ُّفق عليه(.((13
إضافة إلى ذلــك ،تُع ّد ضوابط اإلدارة ضرورية ،حيث تتمتع
استراتيجيات اإلدارة بميزة السماح لرئيس المؤسسة بوضع أنظمة
تتخذ قرارات غير مألوفة ،أو تتيح منافع غير قانونية أو اتفاقات ذات
صلة بها( .((13هناك تناقض في فكرة مكافحة الفساد عن طريق إجراء
تغيير إداري في أنظمة العمل الداخلية .فالموظف العام المخادع
والمستعد لتلقّي الرشوة في مقابل التخلّي عن االلتزامات التي تع ّهد
حريصا على تجاهل ،أو التحايل على ،متطلّبات حفظ
بها ،سيكون
ً
السجالت أو المراجعة أو غيرها من متطلّبات اإلدارة المص َّممة
إلظهار أي نشاط فاسد(.((13
وعلى المنوال نفسه ،يُع ّد وجود مجموعة من الهياكل المؤسسية
والسياسية الداعمة ،أم ًرا ضروريًا إلنفاذ القانون أو سياسة اإلدارة
في مجال محاربة الفساد .وتعتمد االستفادة من إنفاذ القانون
وإجراءات اإلدارة ،استنا ًدا إلى تحليل قابلية الكشف عن الفساد في
بيئات مختلفة ،على أربعة شروط .1 :القوانين الموضوعية الضرورية
التي تشير إلى السلوك غير المشروع والقواعد القانونية الالزمة
التي تفرض تدابير وقائية؛ من قبيل القاعدة التي تفرض تقديم
طلبات العطاءات بالظرف المختوم ،أو القاعدة التي تمنع القاضي
من االجتماع مع طرف واحد على انفراد .2 ،اإلدارة المرغوب فيها
ومراجعة الحسابات (حفظ الدفاتر) وسلطات التحقيق لمعرفة ما إذا
كان يجري االمتثال للقوانين العملية .3 ،الهياكل المؤسسية الالزمة
للنهوض بتطبيق القوانين .4 ،الدعم السياسي المشترك الكافي
لمحاربة الفساد إلقناع القادة المنتخبين على أعلى المستويات بما
خاصا في ما يتعلق بعالقة
يكفي لمواجهته ،ويستحق هؤالء اهتما ًما ً
الفساد بالديمقراطية(.((13
134 Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy
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بالكشف اإلعالمي أو القانوني ألي فساد يتم تجاهله أو تغطيته.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
أحالم من دون أوهام :العائق البيروقراطي والفساد اإلداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية

وإضافة إلى ذلك ،يجب على وحدات الشرطة المخصصة تعزيز
وحدات التحقيق الداخلية باعتبارها أح َد أجهزة الفحص اإللزامي
لنشاطها ونزاهتها .كما ال يجوز إال للوحدات الشرطية إجراء تحقيق
خارج نطاق المؤسسات العامة ،أو تدقيق تصرفات األطراف الخاصة
المعنية بالفساد( .((13ونظ ًرا إلى أن قوانين مكافحة الفساد يصعب
تفسيرها ،تكون التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد بطبيعتها
أكثر اتسا ًعا ،ومن ثم أصعب وأكثر حساسية من التحقيقات المعنية
بالشكاوى المتعلقة بضحايا ُمح ّددين( .((13ومن المحتمل أن تتع ّزز
روح االنتماء التي
في الوحدات المخصصة للفساد التابعة للشرطة ُ
تُز ّود أفرادها بالطاقة الالزمة للتحمل بمرور الوقت .ويحتاج أعضاء
هذه الوحدات على نحو رئيس إلى الحماية من انتقام الشخصيات
فضل عن حاجتهم إلى التدريب المتخصص(.((14
السياسية القويةً ،
خصوصا البلدان النامية،
ولعل المشكلة األخطر التي تواجه أي بلد،
ّ
ً
أن يُزعم تو ّرط ال ُم ّدعين العامين مع األهداف المحتملة لتحقيقاتهم؛
ومن ثم يُشتبه في أنهم يُحابون أصدقاءهم ضمن أصحاب النفوذ ،أو
يُ َو ِّجهون ،بطريقة غير أخالقية ،معارضي أصحاب النفوذ( .((14ويُضاف
إلى ذلك أ ّن محامي االدعاء الذي ينجح تدريجيًا في تجسيد مطالبات
الجمهور بمتابعة الفاسدين ومعاقبتهم ،يتح ّول إلى شخصية سياسية
بارزة ،األمر الذي يزيد الشكوك في دوافعه( .((14وبنا ًء عليه ،يتع ّين
التأكيد بطريقة موثوقة للجمهور أن المدعي العام مستع ٌد لرفع
دعاوى ضد أصحاب النفوذ ومقاومة الضغط الذي يُمارس عليه
من أجل رفع قضايا ال مبرر لها ضد معارضي أصحاب النفوذ(.((14
وفي ما يتعلق بالنظام القضائي الكافي (المحاكم) ،ت ُع ّد المالحقات
خصوصا حين يكون
الجنائية أم ًرا حيويًا لضمان نزاهة النظام،
ً
موضوعها من المسؤولين الرفيعي المستوى ،وينبغي أن تعتمد على
أنظمة المحاكم الفاعلة والمستقلة بما يكفي لمحاكمة الشخصيات
الرفيعة .وفي البلدان النامية ،ال يمكن افتراض توافر هذه القدرة أو
أي محاكمة من هذه
االستقاللية ،وتكون النتيجة تأخر الفصل في ّ
المحاكمات وتوقفه بين حين وآخر ،ومن المشكوك فيه أن تؤدي
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إلى حكم باإلدانة حتى عندما تكون الدالئل تبرر ذلك بوضوح(.((14
ويتعيّن متابعة مثل هذه المحاكمات ،وإلّ فإن نظام مكافحة
الفساد سيكون مفتق ًرا إلى الموثوقية .وحين تكون ترقية القضاة في
مهنتهم ،أو التعيين السياسي في المستقبل ،في نظام يختار قُضاته
بطريقة تعتمد بوضوح على مصالح الذين يُحاكَمون ،فإ ّن النتائج
ستكون مفتقرة إلى الجدارة بالثقة والحياد أيضً ا(.((14

خاتمة
يُع ّد القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا الذراع الرئيسة للحكم ،وإن بدرجات متفاوتة .والقطاع
العام في هذه البلدان ضخم ،وربما منتفخ ومتش ّعب ج ًدا ،ومتع ّدد
الطبقات بالتأكيد ،وذو طابع رسمي ومركزي إلى ٍ
حد بعيد ،ويعتمد
اإلدارة التراتبية القائمة على األوامر والسيطرة .إن البيروقراطيات
رب العمل المفضل ،ألنها توفّر وظائف مضمونة في
العامة هي ّ
أوضاع أفضل من تلك المعروضة في القطاعات األخرى ،وتتّسم
عمليات إعداد الميزانيات الحكومية بالمركزية .ولمحاولة فهم العائق
البيروقراطي في دول الشرق األوسط ،ركزت هذه الدراسة على
مفهوم الفساد ،والكيفية التي تساعد بها الديمقراطية ،وما تقتضيه
فضل عن
من مساءلة ومحاسبة وشفافية في محاربة الفساد .هذا ً
ضرورة التركيز على تفعيل الخطط االستراتيجية ،والضوابط اإلدارية،
وتحديد الهياكل اإلدارية والسياسية والمؤسسية ،وتفعيل قوانين
مكافحة الفساد والفاسدين ،واستحداث وحدات شرطة مخصصة
للتحقيق الداخلي ،وذلك إن رغبت هذه الدول في مكافحة الفساد.

144 Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy.
من الصعب دائ ًما التعامل مع االتهامات ضد األثرياء وأصحاب النفوذ بكفاءة وسرعة
وأثمان معقولة.
145 Ibid.
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تدريس الجدارة الثقافية وممارستها في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
Teaching and Practicing Cultural Competency in the MENA Region
.تطورًا مســتم ًرا
،2011-2010  منذ اندالع االنتفاضات العربية في،شــهد تدريس اإلدارة العامــة
ّ
وأثبتت حاالت من المغرب وقطر ودول أخرى في منطقة الشــرق األوســط الحاجة إلى مناهج
ً
كافــة فــي اإلدارة العامة على
أكثــر قــوة فــي الجــدارة الثقافيــة بشــأن التخصصات األساســية
ّ  كمــا.مســتوى الماجســتير
كثفــت شــبكة مــدارس السياســات والشــؤون واإلدارة العامــة
 تركيزهــا علــى إعداد طــاب وأعضاء،ASPA  والجمعيــة األميركيــة لــإدارة العامــة،NASPAA
 وإنشاء أقسام لإلدارة العامة الفاعلة،مطردا
تنو ًعا ثقاف ً ّيا
ً
ّ هيئات تدريس ألماكن عمل تشهد
 ومن خــال تطبيق تحليل نوعــي للوثائق والمحتوى في عــرض األبحاث ذات.فــي المنطقــة
 تبحــث هــذه الدراســة في أثر،الصلــة المنشــورة باللغــة اإلنكليزيــة فــي العقديــن الماضييــن
القيمــة التــي يُضفيهــا إدراج مهــارات الكفــاءة الثقافية في برامــج اإلدارة العامــة في منطقة
.الشرق األوسط وشمال أفريقيا على الحكم الرشيد
. التدريب، التعليم، السياسات العامة، الكفاءة الثقافية:كلمات مفتاحية
Since the outbreak of the Arab uprisings in 2010-2011, the teaching of public
administration has been constantly evolving. Cases from Morocco, Qatar, and
other countries in the Arab region have demonstrated the need for more robust
cultural competency approaches on all major disciplines in public administration
at the master's degree level. The Network of Schools of Public Policy, Affairs, and
Administration (NASPAA) and the American Society of Public Administration
(ASPA) have also intensified their focus is on preparing students and faculty for
culturally diverse workplaces and establishing departments for effective public
administration in the Arab region. Through applying qualitative analysis of
documents and content in presenting relevant research published in the English
language in the past two decades, this study examines the impact of the value
added by the inclusion of cultural competency skills in public administration
programs in the MENA region on good governance.
Keywords: Cultural Competence, Public Policies, Education, Training.
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مقدمة
في جميع أرجاء العالم ،تجري توعية الشباب والبالغين الذين
يمكنهم الوصول إلى وسائط البث اإلعالمي ،وإحاطتهم بالتحديات
الحكومية التي تحول دون تقديم الخدمات األساسية ،بطريقة
منصفة .وتزداد التحديات عندما يشعر الناس بالظلم االقتصادي
واالجتماعي ،ويعالج مسؤولون حكوميون مطالبهم ،بدرجات
متفاوتة من النجاح ،وذلك تب ًعا إلرادة القادة الحكوميين السياسية
واألعراف الثقافية والموارد المتاحة .وتعاني بعض مناطق العالم
– مثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – تأثيرات داخلية
وخارجية ،بد ًءا بالجفاف في الموارد المائية ،مرو ًرا بالفتن الطائفية،
وصول إلى المنافسة في أسواق رأس المال العالمية .وتُسبب هذه
ً
التحديات تغيي ًرا اجتماع ًّيا بوتيرة سريعة ،إلى درجة تعجز فيها حتى
األمم الغنية ،التي لديها قوى عاملة عالية المهارة إداريًّا وتعليم ًّيا،
عن تلبية الحاجات اإلنسانية األساسية.
يسرة ومالئمة ثقاف ًّيا ،من ال ُمر ّجح أن
من خالل توفير خدمات ُم ّ
تُع ّزز أهمية الدوائر الحكومية والصورة اإليجابية عنها .وإذا ما أريد
لمقدمي الخدمات العامة أن يخدموا  -بفاعلية  -السكان المتن ّوعين
ثقافيًّا في العصر الحديث ،فيجب تحديد مستويات جدارتهم
الثقافية الحالية وإحداث تغيير مؤسسي لزيادتها .وت ُستخدم األهلية
الثقافية والجدارة الثقافية هنا ،وفي جميع األدبيات بالمعنى نفسه؛
إذ تستند المؤسسة المراعية االعتبارات الثقافية إلى المعرفة
والمهارات والقيم كي تعمل بفاعلية مع مختلف فئات السكان،
وتعديل السياسات المؤسسية والممارسات المهنية لتلبية الحاجات
الخاصة للسكان المستفيدين من الخدمات(((.
تهدف هذه الدراسة إلى النظر في الجهود البحثية التي تبذلها
حكومات ومؤسسات تعليمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
لتضمين التوعية بالتاريخ والقانون والتقاليد الدينية واألنظمة األسرية
واللغة ،مع مهارات تدريب خاصة بالتنوع في سياسات المؤسسات
العامة وبرامج الماجستير في اإلدارة العامة .كما تهدف إلى مناقشة
العديد من البحوث والممارسات ذات الصلة ،الصادرة في األعوام
خاصا لتغيير الشراكات المستقبلية
العشرين األخيرة ،وتقترح نموذ ًجا ً
1 Tony Carrizales, Anne Zahradnik & Michelle Silverio, "Organizational
Advocacy of Cultural Competency Initiatives: Lessons for Public
Administration," Public Administration Quarterly, vol. 40, no. 1 (2016), pp.
126-155; Frank J. Omowale Satterwhite & Shiree Teng, "Culturally based
Capacity Building: An Approach to Working in Communities of Color for
Social Change," National Community Development Institute, July 2007, p. 2,
accessed on 15/3/2020, at: https://bit.ly/2w05ULM
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بين الواليات المتحدة األميركية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
مع التركيز على س ّد ثغرات في مجالَي سياسات التدريب والتعليم(((.
تستند هذه الدراسة إلى جهود الجمعية األميركية لإلدارة العامة
)The American Society for Public Administration (ASPA
في مجال الحكم الرشيد ،وقسم اإلدارة الفاعلة والسليمة في الشرق
األوسط Section on Effective and Sound Administration in
) the Middle East (SESAMEالتابع لها ،ومعهد الدوحة للدراسات
العليا في قطر ،والجامعة األميركية في القاهرة ،ورابطة السياسات
واإلدارة العامة في الشرق األوسط The Association for Middle
)،Eastern Public Policy and Administration (AMEPPA
وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بهدف تحليل البحوث التعاونية ودراسة جهود شبكة
مدارس السياسات والشؤون واإلدارة العامة Network of Schools
)of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA
وتقديم التوصيات بشأنها.
وتستند الدراسة أيضً ا إلى إطار نظري ،يساعدها في فهم أصول
برامج التعليم والتدريب ،عبر تحليل مستندات ووثائق لحاالت في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وترى الدراسة أن الكفاءة
الثقافية في أوساط المسؤولين الحكوميين هي عملية "تغيير تط ّوري
وليس ثوريًّا"((( .وتذكر أمثلة دالة على أدوات عملية إلدارة التغير
الديموغرافي واالقتصادي والبيئي ،من بينها المركز الوطني للكفاءة
الثقافية في الواليات المتحدة National Center for Cultural
2 Deborah Lee Trent, "Transnational, Trans-Sectarian Engagement:
A Revised Approach to U. S. Public Diplomacy toward Lebanon," PhD.
Dissertation, The George Washington University, Washington, DC – United
States, 2012; Nicholas Weimer & Aziza Zemrani, "Assessing the Level of
Cultural Competencies in Public Organizations," Public Administration
Quarterly, vol. 41, no. 2 (2017), pp. 273-296; Catherine R. Craven,
"Thinking About Governance Through Diasporas: Decentering the State
and Challenging the External/Internal Binary," SFB-Governance Working
Paper Series, no. 76, Collaborative Research Center (SFB), August, 2018, pp.
1-25, accessed on 20/10/2018, at: https://bit.ly/2HHjHcd; Deborah L. Trent,
"Many Voices, Many Hands: Widening Participatory Dialogue to Improve
Diplomacy's Impact," Paper 4, University of Southern California Center on
Public Diplomacy Perspectives, 2018, pp. 1-52, accessed on 4/10/2018, at:
https://bit.ly/2uX8n9i
3 Aziza Zemrani & Cynthia E. Lynch, "Morocco's Dance with Democracy: An
Evolutionary Approach to Democratic Reform," The Innovation Journal, vol. 18, no.
1 (2013), pp. 1-13; J. Steven Ott, Lina Svedin & Yanqi Tong, "Learning MPA Core
"Competencies across Cultures: Insights from China and the United Arab Emirates,
PA Times (August 2016), accessed on 31/10/2018, at: https://bit.ly/2SMpq6O
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 .(((Competenceوتشمل عملية تقييم البرامج بحوث ًا عن البرامج
التي تُنفّذ لتحقيق بعض األثر اإليجابي في مجموعة من األفراد(((.

التركيز على الجدارة الثقافية ،في صنع قادة قادرين على تحليل
حاجات مجتمعاتهم بدقة(((.

يمثل المبحث األول من الدراسة عرضً ا لألدبيات ذات الصلة.
خصص المبحث الثالث
ويشرح المبحث الثاني طرائق البحث .ويُ ّ
لدراسة النتائج ومناقشتها .وختا ًما ،نقترح جدول أعمال للبحوث
المستقبلية إلى جانب قيود البحث ،بهدف تعزيز التعاون بين
العلماء والممارسين في الواليات المتحدة ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا للصفوف ال ُمبتكرة والتعلم التجريبي والتدريب في
أثناء العمل أيضً ا.

في هذا السياق تحدي ًدا؛ أي من أجل تمكين األجيال المقبلة من
الجدارة الثقافية ،بدأت األمم المتحدة باالهتمام بإصالح عملية
تعليم اإلدارة العامة ،وال سيما مؤتمر األمم المتحدة في عام 2003
المعني بإصالح مناهج اإلدارة العامة((( ،من أجل إصالح منظومة
عدم التوافق بين حاجات السوق والحاجات االجتماعية على حد
سواء مع المناهج الدراسية( .((1واستنا ًدا إلى دراسة استقصائية
شملت  40طالبًا في الشؤون العامة العالمية في الجامعة األميركية
في القاهرة ،برزت أربعة مجاالت للجدارة الثقافية ،هي :المهارات
التكنولوجية ،ورضا "الزبائن" أو "العمالء" (يمكن تسميته في هذه
الدراسة "مساءلة المواطنين" أو االستجابة للمواطنين ،أو أنظمة
تقديم خدمات محورها المواطن) ،والتفكير النقدي ،والعمل
الجماعي .وتتصل الجدارة الثقافية أكثر مع المجاالت الثالثة
األخيرة(((1؛ إذ يساعد التركيز على هذه الكفاءات ال ُمح ّددة ،التي
تشمل األخالقيات ،في التخفيف من الفساد والصراع االجتماعي
والفقر ،والتحديات األخرى للبيئات الثقافية المتزايدة التن ّوع(.((1

ً
أوال :الجدارة الثقافية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تستند السياسات العامة لتنظيم عمل المؤسسات التي تراعي
االعتبارات الثقافية إلى المعرفة والمهارات والقيم ،وذلك من أجل
أن تعمل بفاعلية مع مختلف فئات السكان ،وتُع ّدل السياسات
المؤسسية والممارسات المهنية ،بهدف تلبية الحاجات الخاصة
للسكان المستفيدين من الخدمات((( .وت ُع ّد السياسات والممارسات
ُحسن من خاللها المؤسسات
المراعية لالعتبارات الثقافية ،التي ت ّ
الحكومية االتصاالت والخدمات المقدمة ،عناص َر أساسية في تحقيق
العدالة االجتماعية واالقتصادية بين الجماهير التي تستفيد من
الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات(((.
عامل مسان ًدا في مسيرة تنمية
يمكن اعتبار تحقيق الجدارة الثقافية ً
القدرات القيادية لموظفي المؤسسات العامة وص ّناع سياساتها؛
إذ يقتضي تمكين األجيال المقبلة من موظفي الحكومة مزي ًدا
من التعاون بين كليات اإلدارة العامة في جميع أنحاء العالم من
أجل التع ّمق في دراسة الكيفية التي يمكن من خاللها أن تُساهم
المهارات العملية المكتسبة ،خارج مناهج الدراسة عمو ًما ،مع
4 Weimer & Zemrani; Carrizales, Zahradnik & Silverio.
5 Paul C. Cozby & Scott C. Bates, Methods in Behavioral Research, 12th ed.
(New York: McGraw-Hill Education, 2014).
6 Carrizales, Zahradnik & Silverio, p. 3; Satterwhite & Teng, p. 2.
7 Susan T. Gooden, "Social Equity and Evidence: Insights from Local
Government," Public Administration Review, vol. 77, no. 6 (November/
December 2017), pp. 822-828.

تقصي مناهج أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال
من خالل ّ
أفريقيا ،ت ُظهر المدرسة الوطنية العليا لإلدارة في المغرب منه ًجا
أكثر تقليدية ،على الرغم من وضوح مفهوم الموظف الحكومي
األكثر استجابة .ويُمثّل التحدي التعليمي جوهر "مشروع" هذه
المدرسة ،ذلك أنه يركز على أبعاد عدة؛ منها المهارات والصفات
المتوقعة من مسؤول مغربي كبير في األعوام العشرة المقبلة،
وتوقعات اإلدارات وحاجتها في مجال اإلدارة العليا ،والدعم ومدى
قدرة المدرسة على تلبية هذه التوقعات واقع ًّيا ،وترجمة محتوى
التدريبات إلى تغييرات في منظور اإلدارة العامة.
في الواقع ،على المدرسة المغربية البدء بتدريب جيل جديد من
"كبار موظفي الخدمة المدنية" ،بهدف إعداد "موظفين مدنيين ذوي
كفاءة عالية" و"مديرين فاعلين" و"مو ّجهينُ /مس ّرعين" حقيقيين
8 Hamid Ali, "Empowerment of New Generation of Public Servants," Paper
presented to the NASPAA conference on Toward a Quality Public Service
Education, Doha Institute for Graduate Studies, 13-14/11/2017, pp. 1-13.
9 Ibid.
10 Jennifer Bremer & Laila El Baradei, "Developing Public Administration
and Public Policy Master's Programs in Egypt," Journal of Public Affairs
Education, vol. 14, no. 3 (2008), pp. 439-462.
11 Ali.
12 Ibid.
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لإلصالحات و"سفراء لقيم الخدمة العامة" .لكن ينبغي قراءة ما بين
السطور ،إذا كان ثمة أي دعوة إلى التدريب على الجدارة الثقافية،
وتُفضَّ ل األساليب التربوية الحديثة والمميزة لضمان توفير تدريب
مهني وتقديم من ّوع للسيناريوهات ،ودراسات حالة ،وتوصيفات
للمهمات ،ونماذج محاكاة ،لتشجيع المهنيين والممارسين على
زيادة مشاركتهم(.((1

ثان ًيا :سياق الجدارة الثقافية
ساهمت الثورات العربية في إيجاد انفتاحات سياسية إيجابية
وعاصفة في الشرق األوسط؛ إذ أ ّدى "الربيع العربي" إلى المناداة
بإقامة ديمقراطية ُمستدامة في العديد من الدول العربية ،أبرزها
تونس .وبدأ النظام الملكي في المملكة العربية السعودية في منح
المرأة بعض الحقوق السياسية ،في حين تجبر التحوالت الرئيسة
في السياسة واالقتصاد جميع البلدان العربية على أن تُصبح أقل
اعتما ًدا على اإلعانات الحكومية .وأوجدت الحرب األهلية السورية
أكبر أزمة الجئين منذ الحرب العالمية الثانية( ،((1وبات معظم
الالجئين يعيشون في منطقة الشرق األوسط ،أو قادمين منها(،((1
وزاد الضغط على الدول التي تستقبل الالجئين؛ مثل األردن وتركيا
ولبنان ،ودول أخرى مضيفة لهم.
على غرار كثير من المواطنين في العالم الذين ال تسمع أصواتهم
كل من األسر
الوكاالت المحلية والوطنية والدولية ،ال يستفيد ّ
والعمال والمزارعين وأصحاب المنشآت الصغيرة في الشرق األوسط
من جهود تحسين الخدمات العامة .وقد أث ّرت الهجرة القسرية
والنزوح الداخلي والعمالة األجنبية والوافدة والعولمة في التنوع
الثقافي على نحو متفاوت داخل كل دولة عربية .وستبقى هذه
التح ّوالت االجتماعية واالقتصادية على المستوى الوطني ،وعلى
مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في حاجة إلى اختيار
مسؤولين حكوميين من أصحاب الجدارة الثقافية وتدريبهم عليها.
 13المملكة المغربية ،وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،المدرسة الوطنية العليا
لإلدارة" ،المرسوم المتعلق بتحديد نظام الدراسة والتداريب" ،شوهد في  ،2020/2/23في:
https://bit.ly/2Vfywec
14 United Nations High Commissioner for Refugees, "Syria Emergency," The
United Nations Refugee Agency, accessed on 10/11/2018, at: https://bit.ly/2Vdu6Ek
15 Ibid.
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 .1مهمات الجمعية األميركية لإلدارة
العامة وقسم اإلدارة الفاعلة والسليمة
في الشرق األوسط
دأبت منشورات الجمعية األميركية لإلدارة العامة ومؤتمراتها ،منذ عام
 ،2010على التعامل مع بناء مهارات الكفاءة الثقافية ،بوصفها مجالً
رئيسا في النظرية والتطبيق .وتشير كاثرين ويلسون في دراستها
ً
المنشورة في مجلة  ،PA Timesوهي مجلة تصدر في الواليات
المتحدة ،متخصصة في نشر دراسات تتناول اإلدارة العامة ،إلى أن
تسارع التنوع الديموغرافي في المدن وفي الضواحي الغنية يستدعي
إيالء بناء الجدارة الثقافية مزي ًدا من االهتمام( .((1وفي ضوء ذلك،
عكفت المجلة ،منذ مطلع األلفية ،على توسيع بحوثها المتخصصة
في اإلدارة العامة ،ودمجتها مع التغير في حقل العالقات الدولية(.((1
والحقًا ،أُ ّسس قسم اإلدارة الفاعلة والسليمة في الشرق األوسط،
وتحدي ًدا منذ نحو خمسة أعوام ،وتتمثّل مهمته في زيادة االتصال
والتعاون بين البحوث في اإلدارة العامة في الواليات المتحدة من
جهة ،وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من جهة أخرى(.((1
 .2الحكم الرشيد
تيسر الجدارة الثقافية الحكم الرشيد؟ زادت العولمة من
كيف ّ
التو ّجه الشبكي لتقديم الخدمات العامة والعالقات بين الحكومة
والمواطنين( .((1وأ ّدى تدعيم أسس الحوكمة في مختلف القطاعات،
وتيسير الوصول إلى المعلومات ،وحرية التنقل ،وحركة رأس المال
في معظم البلدان ،إلى زيادة الوعي بأهمية المساءلة العامة
أو الحكم الرشيد والحاجة إلى تعزيزها( .((2وتتمثّل معايير الحكم
الرشيد في تنفيذ البرامج الحكومية على نحو تشاركي وشفاف
ٍ
ومجد من حيث التكلفة
ومتجاوب /سريع ومنصف وشامل للجميع،
ووفق سيادة القانون( .((2وتسوق جانيت وروبرت دينهاردت أمثلة
16 Catherine E. Wilson, "The Importance of Cultural Competence in
Public Administration," PA Times, 12/6/2015, accessed on 31/10/2018, at:
https://bit.ly/2VjE2fw
17 Newman.
18 "About SESAME!" Section on Effective and Sound Administration in
the Middle East (SESAME), accessed on 23/2/2020, at: https://bit.ly/2SSy7wk
19 Donald Klingner, "From Local to Global," in: Mary E. Guy & Marilyn
M. Rubin (eds.), Public Administration Evolving: From Foundations to the
Future (Abingdon: Routledge, 2015), p. 67.
20 Ibid.
21 "What is Good Governance?" United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific, pp. 1-3, accessed on 31/10/2018, at:
https://bit.ly/39RU6td
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شكل حول ع ّينة من مقررات إجبارية أو اختيارية في تدريس التنوع والكفاءة الثقافية في اإلدارة العامة
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من شتى أنحاء العالم ،تُظهِر كيف تتع ّزز معايير الحكم الرشيد،
عندما يركز الموظفون الحكوميون على تكوين هوية مشتركة
من جهة ،وعلى التشاور بين مختلف القطاعات بشأن المصالح
الجماعية بين مجتمعات تزداد تن ّو ًعا من جهة أخرى( .((2إن ممارسة
البيروقراطية التمثيلية – التي يعكس موظفو الجهات الحكومية من
خاللها خصائص األشخاص ،اإلثنية والعرقية واالقتصادية ،الذين ت ُقدم
إليهم الخدمة – تُع ّزز األداء وتزيد من ثقة الجمهور .وبما أن العولمة
تزيد التن ّوع داخل المجتمعات وفي ما بينها ،فإن الحفاظ على هذا
التمثيل وتعزيز العدالة االجتماعية يتطلّبان دراسات وتدري ًبا في
مجال الكفاءة الثقافية في كل مكان(.((2

لضمان احترام القيم األخالقية للحرية والمساواة والتضامن وحماية
البيئة والمسؤولية المشتركة .وتُع ّد الديمقراطية والحكم الرشيد
هدفين في حد ذاتهما بسبب القيم التي يرتكزان عليها ،حيث ت ُع ّد
رئيسا في مختلف الموضوعات.
الجدارة الثقافية ً
عامل ً

تُع ّد جودة الحكم وتدريس اإلدارة العامة مسألتين مترابطتين،
يجب معالجتهما م ًعا في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا(.((2
وكما ورد في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية United Nations
 ،Millennium Declarationالمعروف بـ "األهــداف اإلنمائية
لأللفية التابعة لألمم المتحدة" ،فإن تعزيز الديمقراطية والحكم
السبل
الرشيد ،بما في ذلك كفاءة اإلدارة العامة وفاعليتها ،من أفضل ُ

وت ُع ّد محدودية االهتمام بالجدارة الثقافية ،بوصفها عنص ًرا من
عناصر الحكم الرشيد أو مساه ًما فيه ،أم ًرا شائ ًعا خارج منطقة
يتقصى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فهو ال يقتصر على المنطقةّ .
نيكوالس فايمار مساهمة ماجستير اإلدارة العامة ،بوصفه برنام ًجا
للحصول على شهادة مهنية ُعليا ،وأثره في تطوير الكفاءة الثقافية،
ويــدرس محتوى جميع المقررات المعتمدة في شبكة مدارس
السياسات والشؤون واإلدارة العامة( .((2ويوضح الشكل (ع ّينة من
مقررات إجبارية أو اختيارية) أن أقل من  20في المئة من ثالث
مجموعات من برامج اإلدارة العامة المعتمدة (-2009 ،2011-2010
 ،2010و )2009-2008كانت تقدم مقررات إجبارية أو اختيارية في
التنوع والجدارة الثقافية.

22 Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, The New Public Service:
Serving, Not Steering, 3rd ed. (Armonk: M. E. Sharpe, 2011), pp. 28-29, 195-200.
23 Gooden.
24 Aziza Zemrani, "Teaching Public Administration: The Case of
Morocco," Journal of Public Affairs Education, vol. 20, no. 4 (2014), pp. 515-528.

25 Nicholas Weimer, "The Culturally Adapted Public Administrator:
How Accredited MPA Programs are Preparing Administrators with Cultural
Competency," Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of
Master of Public Administration, University of Texas-Pan American, Texas,
United States, 2011.
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بنا ًء عليه ،فإن تقدير الجدارة الثقافية وتطبيقها من مهمات القادة،
وهي تعزز مهارات كبار المديرين أو المسؤولين المنتخبين أو
المعينين ،وكذلك المؤسسة والجمهور الذي تخدمه( .((2وفي عملية
تنمية قدرات قادة القطاع العام ،سيكون للكليات والجامعات
ومعاهد التنمية اإلدارية دور جوهري في توفير التدريب الكافي
لمواجهة تحديات مواطنة من ّوعة وعالمية.

 .3األدوات والعمليات التعليمية واإلدارية
أساسا
يُعد مسح األطراف المعنية من أجل تقييم دقيق للبرامج ً
إليجاد مجموعة أدوات قوية ألعضاء الهيئات التدريسية والمديرين؛
من أجل طرح عالقات مناسبة تراعي االعتبارات الثقافية ،وابتكار
سياسات عامة واعدة ،وتدعيم الحكم الرشيد بوجه عام .ومن األمور
األساسية لهذه األدوات العملية تحديد جميع الجهات المعنية
المهتمة والمتضررة .واالعتراف بها والتعاون معها.
يجب أن يسترشد التخطيط األولي لجدول أعمال التدريب على
الجدارة الثقافية وممارستها بنظرية للتغيير( ،((2ذلك أن وضع نموذج
إرشادي بشأن التغيير ،عبر عملية شاملة وتشاركية تشمل مختلف
األطراف الفاعلة ،يُح ّدد أهدافًا مشتركة ويساعد في توقع العقبات
التي تعترض التنفيذ( .((2ويساعد وضع مخطط ،محوره األطراف
المعنية باالفتراضات والمدخالت والمخرجات والنتائج الطويلة األمد
وآثار الكفاءة الثقافية ،أو أي برنامج آخر ،في إنشاء مسار منطقي
معقول؛ من الوضع الراهن إلى النتائج المرج ّوة(.((2
وعلى الرغم من وضوح الحاجة إلى مق ّدمي خدمات عامة مؤهلين
ثقافيًّا ،فإن التشغيل والتدريب قد يكونان أم ًرا صعبًا و ُمكلفًا كثي ًرا
بالنسبة إلى العديد من مؤسسات الخدمة العامة .ولذلك ،من
األهمية أن تدرس البيروقراطيات ،وال سيما المستوى األعلى منها،
جميع النتائج المرج ّوة وآثارها المتوقعة بالنسبة إلى جميع األطراف
المعنيين ،قبل بدء عملية التغيير المؤسسي .فعلى سبيل المثال،
يجب االهتمام بتقييم التكوين الثقافي الحالي للمجتمع الذي تقدم
26
Chris Taylor Cartwright, "Assessing the Relationship between
Intercultural Competence and Leadership Styles: An Empirical Study of
International Fulbright Students in the U.S," Dissertations and Theses, Paper
759, Portland State University, Portland, United States, 2012, pp. 1-196.
"27 Dana H. Taplin et al. (eds.), "Theory of Change. Technical Papers,
ActKnowledge, April 2013, p. 2, accessed on 22/10/2018, at: https://bit.ly/2VofZMT
28 Dana H. Taplin & Heléne Clark, "Theory of Change Basics: A Primer
on Theory of Change," ActKnowledge, March, 2012, pp. 1-8, accessed on
13/6/2018, at: https://bit.ly/2SPUnqO
29 Ibid., p. 8.
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له الخدمات والتكوين الثقافي للمؤسسة أو الدائرة المعنية .وكذلك،
من المهم ،بالمثل ،دراسة الحاجات والرغبات الخاصة بالمجتمع،
ومن أمثلة ذلك :هل تنتج المؤسسات العامة برامج مالئمة ومتجاوبة
ثقاف ًّيا؟ وهل تُد َرج الكفاءة الثقافية في مهمة المؤسسة وعملياتها؟
وهل تحدد العالقة بين العمليات اليومية للوكالة والنتائج المتوخّاة؟
وعلى المستوى األعلى من البيروقراطيات أيضً ا ت ُحسب تكلفة تنفيذ
بدل من ذلك ،تكلفة عدم
التدريب المطلوب والتغيير المؤسسي ،أو ً
تنفيذ التدريب والتغيير المؤسسي .ويجب االهتمام بهذه األولويات
وبأولويات أخرى كثيرة ،قبل تحويل برنامج عام نحو الجدارة الثقافية،
وتُع ّد عملية تقييم البرنامج نموذ ًجا ق ّي ًما لتقييم كل هذه المجاالت.

في هذا السياق تحدي ًدا ،يمكن االستفادة من الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في عملية التدريب والتعليم؛ إذ ت ُستخدم الشراكات
بين القطاعين للتدريس والتدريب في جميع أرجاء العالم ،ومن
األمثلة الدالة على ذلك برامج التدريب التي يقدمها المركز
الوطني للكفاءات الثقافية في الواليات المتحدة ومنظمة الصحة
للبلدان األميركية(.((3
يتوقف التنفيذ الفاعل لألدوات والعمليات التي سبق ذكرها على وجود
إرادة سياسية وبيروقراطية مرتكزة على القيم األخالقية؛ إذ من المتوقع
أن تكون الطريقة التي تختلف فيها سياسة القوة والفساد باختالف
عامل للكفاءة الثقافية في بناء مهارات اإلدارة
الثقافات /المجتمعاتً ،
العامة والتدريب اإلداري .وتُق ّدم مونيكا براساد ،وماريانا دا سيلفا،
وآندرو نيكوس ،طرائق لفهم طبيعة الفساد بين مجتمع وآخر ،وكيفية
الح ّد منه بطريقة عملية .وإن ما يُعتبر سوء استغالل للسلطة السياسية
في مجتمع ما قد ال يكون كذلك في مجتمع آخر .وهي مسألة في
Carrizales, Zahradnik & Silverio.
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غاية األهمية في تحديد كيف أ ّن التدريب في مجال الكفاءة الثقافية
حسن تقديم الخدمات ،ويُقلّل من خطر الفساد(.((3
يُ ّ
يستكشف آخرون ،بحث ًّيا ،قضايا مستقبلية في التطوير المهني
والمؤسسي للجدارة الثقافية .ويرون أن الكفاءة الثقافية هي
األمر المهم التالي الذي سيواجه المؤسسات على نحو مباشر ،عند
شامل ومتأنّيًا
انتقالها إلى مجتمع تتزايد عولمته .ويُق ّدمون نه ًجا ً
لتقييم الحاجات وإعداد موظفين مؤهلين ثقاف ًّيا .ويمكن أن يكون
التدريب على الجدارة الثقافية مفي ًدا على نحو خاص للمستجيبين
األوائل بغض النظر عن الظروف ،خاصة في الدول التي تعاني
اضطرابات شديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(.((3
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واإللكترونية (ال ُمع ّدة بالحاسوب والمنقولة عبر اإلنترنت)"(.((3
والغرض من المراجعة هو تحليل محتوى مجموعة من ّوعة من الوثائق
تحليل منهج ًّيا لتقديم استنتاجات استنا ًدا إلى هدف البحث(.((3
ً

ً
ثالثا :نظرية تغيير من أجل الجدارة
الثقافية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
استنا ًدا إلى ما سبق ،بات تشجيع إدارة عامة ومناهج تدريس ،تراعي
الخصوصيات الثقافية في مختلف أنحاء المنطقة ودعمها ،موضو ًعا
رئيسا في عملية تغيير اإلدارات العامة.
ً
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يعكس التبني التد ّرجي
للجدارة الثقافية ،في جميع المؤسسات الحكومية والجهات
التنفيذية الشريكة ،لغات األديان وتاريخها وقيمها ،بما فيها قيم
الدين اإلسالمي ،مع التركيز على مزجها ضمن اتجاهات الحكم في
مناطق أخرى من العالم .ويمكن تسهيل عملية المزج من خالل
تخطيط برامج تعاونية وتشاركية وشاملة ومتع ّددة القطاعات
واألطراف ،وتطبيقها ،وتقييمها .وفي البحوث المستقبلية ،ستُغنى
نظرية التغيير ،وتُع ّزز ،وتُع ّدل ،باستخدام أدوات عملية لتصميم
برنامج شامل ورصده وتقييمه(.((3
تحقيقًا لغرض هذه الدراسة ،استخدمنا منه ًجا استقرائيًّا ونوعيًّا
لتحليل المستندات .ويُع ّرف غلين بوين تحليل المستندات بأنه
"إجراء منهجي لمراجعة أو تقييم المستندات – المواد المطبوعة
31 Monica Prasad, Marina Borges Martins Da Silva & Andre Nickow,
"Approaches to Corruption: A Synthesis of the Scholarship," Studies in
Comparative International Development, vol. 54, no. 1 (March 2019), pp. 96-132.
32 Weimer & Zemrani.
33 Kenneth Bush & Colleen Duggan (eds.), Evaluation in the Extreme: Research,
Impact and Politics in Violently Divided Societies (Ottawa: International Development
Research Centre; New Delhi: SAGE Publications, 2015), pp. 1-329.

إلجراء تحليل للمستندات ،طُبّقت عملية خطوات زينة أوليري،
بتحديد قائمة بالوثائق المهمة ،وجمع الوثائق البحثية ،وتقييم
صدقيتها وانحيازها ودراســة أدلّتها ،ومن ثم تحليل الوثائق
ال ُمج ّمعة( .((3واستُخدم بعد ذلك تحليل المستندات ،لرسم صورة
شاملة تعرض مجموعة منوعة من األبحاث المستعرضة عن جهود
حكومات منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا ومؤسساتها
التعليمية التي ت ُدرِج الوعي بالتاريخ والتشريعات الدينية والتقاليد
واألنظمة األسرية واللغة مع المهارات التدريبية في مجال التنوع
في الهيئات العامة وبرامج الماجستير في اإلدارة العامة (في
الجدول الالحق عينة من هذه البحوث) .والوثائق المستعرضة هي
مواقع إلكترونية ،وتقارير حكومية ،ومستندات تنظيمية ومؤسسية،
عبر استخدام عدد من الكلمات المفتاحية ،منها :الكفاءة الثقافية،
واإلدارة العامة ،والحكم الرشيد ،والتدريب ،والتعليم ،وتطوير
المناهج ،والشرق األوسط .وتقتصر هذه الطرائق على جمع البيانات
الثانوية ،ومراجعتها ،والتحقيق فيها.
"34 Glenn Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method,
Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2 (2009), p. 27.
35 Earl Babbie, The Practice of Social Research, 12th ed. (Wadsworth:
Cengage Learning, 2010).
36 Zina O'Leary, The Essential Guide to Doing Your Research Project
(Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).
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نتائج الدراسة
لمعالجة الوضع العام لتدريس الكفاءة الثقافية وممارستها في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما هو موضح في الجدول
(جدول حاالت إقليمية ووطنية) ،ح ّدد تحليل الوثائق  16دراسة
تتعلق بوضع برامج ماجستير اإلدارة العامة وحاجاتها المستقبلية
ال ُمنجزة في المؤسسات التعليمية والحكومية في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وعن هذه المؤسسات .إحدى هذه الدراسات ذات
تو ّجه عالمي ،وسبع منها ذات تركيز إقليمي ،وثمانٍ منها تختص
ببلدان بعينها.
ترى إحدى الدراسات اإلقليمية أن منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،بغض النظر عن غنى ثقافتها وتاريخها الطويل في اإلدارة،
ال تزال غير فاعلة في التنظيم العام؛ ما يتطلّب إصال ًحا على صعيد
"الفضاء" الثقافي( .((3ويتناول تحليل آخر أولويات إصالح الحكم
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا( .((3وتهدف الدراسات
المتعلقة بالكفاءة الثقافية إلى تحقيق المركزية اإلدارة العامة ،ونقل
المعرفة إلى المستوى المحلي والمجتمع المدني ،وزيادة المشاركة
والشمول والتنوع ،وتأكيد تنمية الموارد البشرية لزيادة المشاركة
والشمول ،في هذه الحالة ،عن طريق التدريب( .((3وتشير دراسة
ثالثة إلى إمكان تحسين ممارسات اإلدارة العامة في الشرق األوسط،
عبر تفعيل الكفاءات بطرائق قابلة للقياس ،وترسيخ الحياد ،واتخاذ
القرارات الجماعية ،والتحقق من االمتثال للقواعد األخالقية(.((4
ومنها ثالث دراسات عن المغرب ،جرت اإلشارة إليها هنا سابقًا ،هي:
دراسة زمراني ولينش( ،((4ودراسة زمراني عن تعليم اإلدارة العامة
في المغرب( ،((4ودراسة فايمار وزمراني( .((4تدعو الدراسة األولى
37 Behrooz Kalantari, "Middle Eastern Public Management: A Cultural
Approach to Developmental Administration," Public Organization Review,
vol. 5, no. 2 (2005), pp. 125-138.
38 Adriana Alberti & Fatma Sayed, "Challenges and Priorities in
Reforming Governance and Public Administration in the Middle East,
Northern Africa, and Western Balkans," United Nations, Division for
Public Administration and Development Management United Nations
Department of Economic and Social Affairs, August 2007, pp. 1-18, accessed
on 15/3/2020, at: https://bit.ly/3aOC7Eu
39 Ibid.
40 Paul Iles, Abdoul Almhedie & Yehuda Baruch, "Managing HR in the
Middle East: Challenges in the Public Sector," Public Personnel Management,
vol. 41, no. 3 (2012), pp. 465-492.
41 Zemrani & Lynch.
42 Zemrani.
43 Weimer & Zemrani.
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إلى تغيير "تط ّوري" بطيء ،وت ُن ّوه بأنه قد تحدث ثورة إذا تخلّى
الملك وغيره ممن يتمتعون بقوة كبرى عن اإلصالحات الدستورية
واإلصالحات السياسية األخــرى .وتتناول هذه الدراسة التجربة
المغربية في سعيها نحو إرساء حكومة أكثر ديمقراطية عن طريق
إدارة عامة أكثر فاعلية ،وقدرة المسؤولين الحكوميين على مواجهة
تحديات جديدة وأش ّد تعقي ًدا .وتناقش تط ّور نظام التعليم العالي،
مع التركيز على تدريس اإلدارة العامة .وترى أ ّن للكليات والجامعات
ومعاهد التطوير اإلداري دو ًرا حاس ًما في عملية تنمية القدرات
القيادية للقطاع العام ،وذلك عبر توفير تدريب مناسب يتغلّب على
التحديات التي تواجه المواطنة المن ّوعة والعالمية.
إضافة إلى ذلك ،هناك ثالث دراسات عن مصر .تبحث األولى في
جهود بناء قدرات الخدمة العامة ،مثل التدريب على الكفاءة
الثقافية .وب ّينت الحاجة إلى تحسين الهياكل اإلدارية في مصر
والشرق األوسط عمو ًما( .((4وتُع ّد الدراسة الثانية اإلرادة السياسية،
وتأييد الحكومة لإلصالح التحولي ،وتص ّورات المديرين اإليجابية
عامل
أيضً ا تجاه التدريب ،والدعم داخل المؤسسة للتدريب الشاملً ،
رئيسا في تح ّول القطاع العام( .((4وترى الدراسة الثالثة أنه ينبغي
ً
للتدريب على الكفاءة الثقافية أن يهدف إلى رفع مستوى التفكير
النقدي ،ومهارات التحليل اإلداري ،عند الموظفين الحكوميين(.((4
وهناك دراسة ذات صلة أُجريت في إيران عن إيران نفسها(.((4
وعلى الرغم من أنها تتناول إنتاجية موظفي المكتبات العامة في
إيران ،وليس الكفاءة الثقافية للموظفين ،فإن نتائجها تشير إلى أن
الخصائص الثقافية للمكتبة الفاعلة تؤثر إيجابيًا في إدارتها .وتشير
إلى أن "المديرين يمكنهم إدخال تغييرات أو تعديالت مهمة على
المؤسسة لتحسين الوضع المؤسسي والتأثير في ممارسات القيادة
واإلدارة بإجراء مسح للثقافة المؤسسية .وتسمى هذه العملية إدارة
الثقافة المؤسسية"(.((4
وهناك دراسة أخرى عن العراق ،خلصت إلى ضرورة أن يُق ّدر
الممارسون والباحثون في اإلدارة العامة العراقية وخارجها ،تقدي ًرا
44 Tarek Hatem, "Egypt: Exploring management in the Middle East," International
Studies of Management & Organization, vol. 24, no. 1-2 (1994), pp. 116-136.
45 Dina Wafa, "Capacity-building for the Transformation of Public
Service: A Case of Managerial-Level Public Servants in Egypt," Teaching
Public Administration, vol. 33, no. 2 (2015), pp. 115-129.
46 Bremer & El Baradei.
47 Soraya Ziaei, et al; "Identifying Dimensions and Components of
Competent Organizational Culture of Public Libraries in Iran Qualitative
Research," Palma Journal, vol. 16, no. 2 (2017), pp. 477-485.
48 Ibid., pp. 477-478.
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جدول
عينة من البحوث عن جهود حكومات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومؤسساتها التعليمية في إدراج األبعد الثقافية في برامج التدريب
والتدريس في اإلدارة العامة
المؤلف

الدراسة

1

بيتر ماميلي

في ظل اإلدارة الجديدة

2

جون بويان ديكسون،
شاهجاهان بويان،
يلماظ استونر

3

عزيزة زمراني

4

مراد أوندر ورالف س .بروير

5

صوفي هينكام،
لوبا  -تحسين  -غي،
جواد سيد

مجال البحث

إشراك المواطنين وتدريب قادة
القطاع العام الحقيقيين

التعليق
معالجة أفضل الممارسات من منظور مقارن

على الرغم من امتالك دول عربية عدة مؤسسات
اإلدارة العامة في الشرق األوسط تحديد العالقة بين الدولة والمجتمع إدارية على النمط الغربي ،فإن التنفيذ يختلف
باختالف المكان بسبب اختالف األنماط الثقافية
المدني للحكم الرشيد
وشمال أفريقيا
والهياكل االجتماعية والسلوك
تحسين التعليم في مجال اإلدارة
العامة لدعم اإلصالحات اإلدارية في
أفريقيا ينبغي تكييف المناهج الدراسية مع حاجات
تدريس اإلدارة العامة :حالة المغرب بلدان الشرق األوسط وشمال
المجتمع لتعزيز الحكم الرشيد
التي تمر بمرحلة انتقالية في شؤونها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
تتقاسم اإلدارة العامة التركية واألميركية النظريات
تعديل مناهج اإلدارة العامة لتلبية
نظرية اإلدارة العامة والبحث
والتدريس :كيف تختلف اإلدارة حاجات المجتمع التركي مع التركيز على والممارسات البحثية والتربوية األساسية وتبحث
التفكير النقدي وأساليب البحث السليمة الدراسة الحالية سمة مشتركة في الدراسات األخرى
العامة التركية؟
الدراسة الوحيدة في هذه الدراسة التي تتناول
إدارة الموارد البشرية /التنوع
التنوع ،ولكن ليس بالنظر إلى كيفية تحسين
تأطير إدارة التنوع في الشرق األوسط وممارسات السياسات في بلدان
وشمال أفريقيا :منظور عالئقي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الممارسة من خالل دورات التدريب والتقييم في
مجال الكفاءة الثقافية وفقًا لفايمار وزمراني ،أدناه
تفتقر بشدة إلى البحوث

اإلدارة العامة في الشرق األوسط :أسباب القصور السياسي واإلداري في
بهروز كالنتاري
6
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نهج ثقافي إزاء إدارة التنمية
لمحة عامة عن اإلدارة العامة في
السياسية تكييف التوجه التعليمي الغربي في مجال اإلدارة
سياسات اإلدارة العامة
عامة في العراق :العراق المتّسمة بالفوضى
كوزمينا إيوانا كراسيونيسكو
7
العامة ال يكفي لتحسين الحكم هناك
لمحة
واالجتماعية
دراسة العناصر المناسبة إلدارة
ثمة حاجة إلى مزيد من البحث والتدريب في
 8بول آيلز وعبد المهيدي ويهودا باروخ إدارة الموارد البشرية في الشرق الموارد البشرية المعاصرة كما تمارس مجال تخفيف حدّة تضارب المصالح ،واتخاذ
في الغرب مقارنة ببلدان الشرق
األوسط :التحديات في القطاع العام
قرارات غير متح ّيزة واألخالق والمنافسة العادلة
األوسط
والشفافية
ميتيه يلدز ومحمد
تحليل تعميم تدريس السياسة العامة إعداد جيل جديد من محللي السياسة العامة
تدريس السياسة العامة للطالب
بابا
وسيناب
عاكف ديميرسيوغلو،
9
سيعزز الكفاءة اإلدارية ،بما في ذلك الوعي
ودروس
وتجارب
قضايا
الجامعيين:
في تركيا
أوغلو
الثقافي
في تركيا
الغرض من البحث هو إيجاد سبل من خالل
انصب تركيز معظم بحوث اإلدارة في
ّ
مصر تستكشف اإلدارة في الشرق
تحسن الهياكل اإلدارية في مصر والشرق
طارق حاتم
10
مصر على القطاع العام والمؤسسات البحوث ّ
األوسط
األوسط بعامة
الكبرى
ترى أنه يمكن معالجة المشكالت اإلدارية عبر
"إصالح ثقافي"

11

دينا وفا

12

أوجيني أ .سمير

13

أدريانا البرتي وفاطمة سيد

14

جنيفر بريمر وليلى البرادعي

15

نيقوال فايمار وعزيزة زمراني

بناء القدرات من أجل تحويل
الخدمة العامة :حالة الموظفين
الحكوميين على المستوى اإلداري
في مصر
لدولة
العامة
تصميم مناهج اإلدارة
استكشاف المبادئ التوجيهية
يجب أن تعكس المناهج التاريخ والسيادة العربية
اإلمارات العربية المتحدة :مبدأ بر
إطا ًرا لوضع سياسات وبرامج عامة متجاوبة
الدولةامج والموضوعات الرئيسة لوضع مناهج
الدراسات العليا لتحديث
وتراعي االعتبارات الثقافية للطالب
اإلدارة
اإلسالمية العربية
األولويات المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط
التحديات واألولويات في إصالح تسليط الضوء على تحديات
الحوكمة وشمال أفريقيا هي :إضفاء الالمركزية على اإلدارة
الشرق التي واجهها الشرق األوسط
وشمال العامة وتأكيد تنمية الموارد البشرية بما في ذلك
الحوكمة واإلدارة العامة في
وغرب البلقان أفريقيا وأجزاء من منطقة البحر
األخيرة التدريب من أجل المزيد من المشاركة والشمول
األوسط وشمال أفريقيا
األعوام
في
المتوسط
األبيض
والتنوع
تواجه مصر تحديات في مجال
ينبغي استهداف التدريب على مهارات التفكير
تطوير برامج ماجستير اإلدارة العامة المهارات والقدرات بسبب زيادة
النقدي والتحليل اإلداري
التفاعالت العالمية واإلصالحات
والسياسة العامة في مصر
الداخلية داخل الحكومة والمجتمع
دعوة إلى زيادة التدريب والتقييم
تقويم البرامج هو أداة رئيسة لتطوير ودعم
تقييم مستوى الكفاءات
الثقافية في لتقويم مستوى الكفاءة الثقافية من
البرامج العامة المناسبة ثقاف ًّيا
المؤسسات العامة
أجل تقديم خدمات أفضل
ت ُع ّد اإلرادة السياسية وتأييد الحكومة لإلصالح
دراسة التحديات المؤسسية أمام
انتفاضاتبناء التحويلي ،وكذلك التصورات اإليجابية للمديرين
القدرات في مصر منذ
"الربيع العربي" عن التدريب والدعم داخل المؤسسة للتدريب
المجتمع المدني في
الشامل ،عناصر أساسية في تحول القطاع العام

المصدر :من إعداد الباحثات.
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كامل ،مشكالت االنقسام العرقي والفساد ونقاط الضعف في البنية
ً
التحتية ،عبر تطبيق "طريقة إسالمية في التفكير" تعترف بأولويات
القيم اإليمانية واألُسرية .وسعت الدراسة لتقديم لمحة عامة عن
إدارة عامة في العراق في إطار بيئة تتّسم بالفوضى السياسية
واالجتماعية .وترتبط مشكالت نظام اإلدارة العامة في العراق بخلل
اجتماعي سبّبته الحرب ،وباآلثار السلبية لنظام المحاصصة داخل
الخدمة العامة القائمة على األصل العرقي ،واالنتماءات الدينية،
والفساد ،وعدم وجود إطار تشاركي للحصول على المشورة بشأن
وضع السياسات من دول أخرى(.((4
رصدت الدراسة أيضً ا طر ًحا لإلدارة العامة في دولة قطر من خالل
دراسة حالة ،مع اإلشارة إلى كثرة عمالتها الوافدة والثروة واالنفتاح
على العولمة ،ووجــود "مزيج فريد من المؤسسات التقليدية
والرسمية"( .((5وقطر هي أيضً ا من الدول التي ناقشها جاك ميك في
مجال وضع إطار إلدراج الجدارة الثقافية في مناهج برامج اإلدارة
العامة لتحسين الحكم(.((5
أما في ما يتعلق بحالة تدريس الكفاءة الثقافية والتدريب عليها
في تركيا ،ف ُرصدت دراستان محكّمتان باللغة اإلنكليزية ،وهما
الوحيدتان اللتان لهما صلة بموضوع هذه الدراسة :األولى أجراها
باحث تركي (مراد أوندر) بالتعاون مع باحث في كلية أميركية
(رالف براور) ،ق ّدما فيها "لمحة عامة عن اإلدارة العامة التركية"
على مدار العشرين عا ًما الماضية ،ويوضحان فيها كيف تختلف
اإلدارة العامة األميركية عن نظيرتها التركية ،على الرغم من تشابه
النظريات األساسية وممارسات البحث والتربية( .((5ومع أن هذه
الدراسة تمثّل إطا ًرا مفي ًدا للمقارنة ،وال سيما بالنسبة إلى قوة
رئيسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإنه ثمة حاجة
إلى مزيد من البحوث بشأن الموضوع المطروح .وتركز الدراسة
الثانية على تدريس األساليب التحليلية لطالب العلوم السياسية،
49 Cosmina I. Craciunescu, "Iraq's Public Administration Policies: An
Overview," Review of Public Administration and Management, vol. 5, no. 1
(2017), pp. 1-3.
50 Faisal Albakeri, "Modelling of Senior Staff Characteristics: Towards
"an Optimum Public Administration System in the United Arab Emirates,
PhD Thesis, The British University in Dubai, March 2014, p. 43; John W. Fox,
Nada Mourtada-Sabbah & Mohammed Al Mutawa (eds.), Globalization and
the Gulf (Abingdon: Routledge, 2006), pp. 3, 7.
51 Jack Meek, "Making a Difference: Good Governance in Disrupted
States," Journal of Public Affairs Education, vol. 24, no. 2 (2018), pp. 135-151.
52 Murat Onder & Ralph S. Brower, "Public Administration Theory,
"?Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ
Journal of Public Affairs Education, vol. 19, no. 1 (2013), pp. 117-139.
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وتدعو إلى اعتماد كادر جديد من المسؤولين إلنشاء كادر ماهر من
ال ُمحلّلين الحكوميين(.((5
رصدت هذه الدراسة ثالث دراسات عن تدريس وممارسة اإلدارة
العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز الكفاءة
الثقافية والحكم الرشيد في هذه الدولة وغيرها في المنطقة ،وقد
أعد اثنتين منها باحثان عربيان( .((5أما الدراسة الثالثة ،فهي دراسة
مقارنة قصيرة بين بلدان عدة ،وهي ثمرة تعاون بين أحد أعضاء
قسم اإلدارة الفاعلة والسليمة في الشرق األوسط وطالبَين( .((5وثمة
مقاربات مع ّمقة عدة لإلدارة الدولية المراعية االعتبارات الثقافية،
مصدرها أدبيات تقييم الصحة العامة .فعلى سبيل المثال ،ال تقتصر
الكفاءة الثقافية لمديري البرامج على الوعي الذاتي ألولويات الفرد
وتحيّزاته ،بل تشمل أيضً ا اتجاه المواطنين من مطلقي الخدمات
و"التواضع الثقافي" إزاء تجاربهم المعيشية وهوياتهم وتص ّوراتهم
وسلوكهم( .((5لذلك ،يُع ّد س ّد الفجوات القائمة بين األجيال بُع ًدا
رئيسا آخر للجدارة الثقافية ،حيث س ُيع ّزز إدماج الجدارة الثقافية
ً
في التدريس والتدريب في برنامج ماجستير اإلدارة العامة في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كما هو الحال في أماكن
أخرى ،فَهم الجيل الحاضر ،على سبيل المثال ،تأثير تغيّر المناخ
العالمي في نوعية حياتهم .وهذا من شأنه أن يُع ّزز التغيير التط ّوري
عبر إجراءات حكومية لحماية البيئة والح ّد من المعاناة البشرية،
بدل من الثورات العنيفة(.((5
ً
يعرض الجدول بعض التعليقات العامة وال ُمح ّددة بشأن العالقات
بين الجدارة الثقافية والتنوع وتقديم الخدمات .ونجد أكثر من
نقطة مشتركة بين جميع الدراسات ،األولى هي التوصية بضرورة
تعزيز الكفاءة الثقافية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
والكيفية التي يمكن من خاللها شحذ هذه المهارات عبر التعليم
53 Mete Yildiz, Mehmet Akif Demircioğlu & Cenay Babaoğlu, "Teaching
Public Policy to Undergraduate Students: Issues, Experiences, and Lessons
in Turkey," Journal of Public Affairs Education, vol. 17, no. 3 (Summer 2011),
pp. 343-365.
54
Eugenie Samier, "Designing Public Administration Curriculum
for the United Arab Emirates: Principles for Graduate Programmes for a
Modernising Arab Islamic State," Administrative Culture, vol. 15, no. 2
(2014), pp. 222-246.
55 Ott, Svedin & Tong.
56 Janaka Jayawickrama & Jacqueline Strecker, "The Ethics of Evaluating
Research: Views from the Field," in: Bush & Duggan (eds.), pp. 133-134.
57 Zemrani & Lynch; Vanessa Bobadilla & Erika Harris, "Through
"the Student Lens: A Review of Understanding Environmental Policy,
Administration Review, vol. 75, no. 4 (2015), pp. 633-635.
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والتدريب .أما الثانية ،فهي الحكم الرشيد والطريقة التي يكون بها
فاعل في تحقيق هذا الهدف.
تدريس اإلدارة العامة ً

خاتمة
هذه الدراسة هي محاولة ُمبكرة لبحث وضع نموذج إرشادي عن
دراسات حالة محددة ،بشأن دراسة العالقة بين مستويات الجدارة
الثقافية والتدريب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتب َّين
من مراجعة األدبيات ندرة البحوث ،وقلّة عدد التقارير المتعلقة
بالتدريب على التنوع الثقافي في اإلدارة العامة في هذه المنطقة،
وكلتاهما غير شائعة على نطاق العالم .ومع ذلك ،يصمم هذه
النوعيات من التدريب والممارسة سكان ومجتمعات تزداد تنو ًعا؛
بسبب تسارع الهجرة الناتج من تغير المناخ ،وعدم االستقرار السياسي،
وعولمة تكنولوجيا االتصاالت ،وتوسيع نطاقَي النقل والتجارة .ويقدم
هذا المبحث الختامي جدول أعمال لبحث تعاوني مستقبلي على
أساس التحليل السابق ،مع أخذ حدود الدراسة في الحسبان.

استنا ًدا إلى نظرية التغيير التطورية وتحليل الحالة ،يجب أن تدرس
البحوث المستقبلية إعداد المناهج الدراسية وأبعاد التدريب على
التنوع الثقافي والسياسة القائمة على اإلسالم واألديان األخرى في
الشرق األوســط .ويُشترط أن تشمل هذه األسس حساسية تجاه
قسمت
القمع التاريخي االستعماري للتقاليد الدينية والقبلية التي ّ
الناس واستغلتهم واستبعدتهم .ويجب أن يستكشف البحث كيفية
وضع برامج تعترف بالطبيعة الهجينة غالبًا للهوية الشرق أوسطية
والعادات المحلية ،إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية
وتج ّنب مواصلة أو تب ّني مناهج تنمية اجتماعية واقتصادية ليبرالية
جديدة بصورة تلقائية .وتتطلّب هذه البرامج مزي ًدا من الوعي الذاتي
بالتح ّيزات الواعية وغير الواعية ،وتشجيع التواضع الثقافي بين الطالب
والعلماء والممارسين .وستفيد هذه التجارب األفراد والمجتمعات
المحلية والمجتمع كلّه في المدرسة والشارع والعمل الميداني.
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كما ينبغي أن يشكل اختبار نظرية التغيير التطورية جز ًءا من جدول
أعمال األبحاث المستقبلية ،ويتع ّزز باستخدام أدوات عملية لتحديد
الجهات المعنية وتصميم برنامج شامل ورصده وتقييمه .فعلى
سبيل المثال  -في إطار األمن البشري  -ثمة بعض الدالئل على أن
اإلصغاء من أجل متابعة دينامية "الشرف الجماعي" وفهمها ،وسط
حشود من المتظاهرين الشرق أوسطيين ،قد يُع ّزز قدرة ضباط إنفاذ
القانون على حل النزاع معهم(.((5

كعمل استكشافي بشأن قضية اجتماعية سريعة التغير ،تشوب
الدراسة الحالية أوجه قصور عدة؛ إذ تقتصر على دراسة مؤلفات
باللغة اإلنكليزية .وهي ليست بحثًا أ ّول ًّيا عن مناهج دراسية متعلقة
بالكفاءة الثقافية في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا،
بل تعتمد على دراسات حالة منشورة عن الحاجة إلى مثل هذه
المناهج المتعلقة بالحكم الرشيد وتنفيذها .ولمعالجة أوجه القصور
هذه ،جزئيًّا على األقل ،يمكن أن تتضمن البحوث المستقبلية دراسة
مؤلفات ودليل مقررات ومناهج دراسية في الجامعات ومعاهد
التدريب باللغات العربية والفارسية والتركية والكردية والفرنسية
ولغات أخرى في المنطقة.
بنا ًء عليه ،يمكن أن توفر عملية تقييم البرامج – بمساعدة
شراكات متعددة األطراف بين القطاعين العام والخاص في مجال
المناهج والتدريب  -المراقبة ومشاركة الطالب والموظفين واآلراء
والمالحظات الالزمة لبرمجة تلبي الكفاءة الثقافية والكفاءة الثقافية
المؤسسية عمو ًما.
58 Winston R. Sieck et al., "Violent and Peace Crowd Reactions in the
Middle East: Cultural Experiences and Expectations," Behavioral Sciences of
Terrorism and Political Aggression, vol. 5, no. 1 (September 2011), pp. 20-44.
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ومن المر ّجح أن تساعد الجمعية األميركية لإلدارة العامة في جسر
اله ّوة بين النظرية والتطبيق ،وفي إيجاد منظور أكثر "أكاديمية".

كما يحتاج الممارسون واألكاديميون إلى منتديات مفتوحة معنيّة
بالقضية أو الموضوع قيد البحث وجلسات تدريب .فعلى سبيل
المثال ،قـ ّدم قسم التطوير المؤسسي والمهني Section on
Organizational and Professional Development – SPOD
يسرها كريس
ورشة عمل في أثناء مؤتمر عام  2016في سياتلّ ،
كارترايت (مدير معهد التواصل بين الثقافات في بورتالند بأوريغون)
وعزيزة زمراني .ويتمثل االحتمال الممكن اآلخر في عقد مؤتمر بين
أعضاء قسم اإلدارة الفاعلة والسليمة في الشرق األوسط ،والفروع
واألقسام األخرى للجمعية األميركية لإلدارة العامة ،مثل الفرع الدولي
وقسم اإلدارة الدولية والمقارنة وقسم التطوير المؤسسي والمهني
ورابطة السياسات واإلدارة العامة في الشرق األوسط وشبكة مدارس
السياسات والشؤون واإلدارة العامة .ويمكن أن يتبع ذلك إصدار
عدد خاص من المجلة.

شأن الوعي بين المسؤولين المدنيين والعسكريين بديناميات السلطة
المحلية والممارسات الفاسدة ،أن يُخفّف من ح ّدة التواصل العنيف
الذي غذّى الصراع المدني والصراع اإلقليمي في العقد الماضي(.((6
وفي الواليات المتحدة ودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يُع ّزز
التدريب في مجال التقييم والتن ّوع – الذي يعترف بالتن ّوع الكبير في
التقاليد الدينية والمؤسسات السياسية للشعوب األصلية والتأثيرات
الثقافية الخارجية – إدارة الحدود أيضً ا ،ومساعدة الالجئين وخدمات
الهجرة لتحقيق األمن على المدى القصير واإلنصاف االجتماعي على
المدى الطويل .ويزيد تعزيز قاعدة الدالئل اإلرادة السياسية لدى
قادة الحكومات لتمويل التقييم والتدريب في مجال الكفاءة الثقافية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وفي سعيه لتحقيق حكم
أفضل ،يتطلّع قسم اإلدارة الفاعلة والسليمة في الشرق األوسط إلى
إقامة شراكات محلية وعالمية في مجالي البحث والتدريب بين
مختلف القطاعات واالختصاصات.

يجب أن تبذل الجمعية األميركية ورابطة السياسات وشبكة المدارس
جهو ًدا مشتركة في التوعية بالكفاءة الثقافية ،وتقديم الخدمات
وخصوصا في البلدان الناشئة في منطقة الشرق
والحكم الرشيد،
ً
األوسط وشمال أفريقيا .ويمكن أن تعمل شبكة المدارس ،في ظل
تو ّجهها الجديد باعتبارها شبكة عالمية ،مع الجمعية األميركية
لتطوير بعض البرامج أو الشهادات ،كي تتماشى مع دورات القيادة
ال ُمتاحة في مناهج الشؤون العامة.
بات جل ًّيا وواض ًحا أنه لو أجرت شرطة فيرغسون في والية ميسوري
تقيي ًما للكفاءة الثقافية والتدرب عليها بطريقة أكثر فاعلية ،فلربما
كان يمكن تج ّنب قتل الشاب مايكل براون واالضطرابات المدنية التي
تلت ذلك( .((5وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،كان من
Weimer & Zemrani.
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:ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي
دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات
Quality Assurance in Tunisian Higher Education: A Case-Driven
Analysis of Prevalent Policymaking Practice
تركــز الدراســة على عملية صنع السياســات في قطاع التعليم العالي فــي تونس وتُق ِّيمها
 عبــر دراســة حالــة اإلصالحــات المهمــة التــي شــهدها العقــد األول مــن القــرن الحــادي،نقد ًيــا
 مقتبــس مــن نمــوذج بولونيــا، وتضمنــت االنتقــال إلــى هيــكل شــهادات جديــد،والعشــرين
األوروبــي للتعليــم العالي يرافقه إصالح مواز ٍ في مجال ضمان الجودة بإنشــاء هيئة مختصة
 يصف األول بإيجاز نظام التعليم العالي الحديث في: تنتظم الدراسة في ثالثة محاور.بذلك
 واإلصالحات الرئيسة التي شهدتها البالد منذ، والسياســات المتبعة في هذا المجال،تونس
، وإصالحه، ويتنــاول الثانــي تحديات صنع سياســات التعليــم العالي في تونــس.االســتقالل
 وتناقش الخاتمة. ويعرض الثالث منهجية البحث ونتائجه الرئيســة.وأنظمــة ضمان الجــودة
. وآثارها المحتملة، وأسبابها،مواطن ضعف عملية السياسات
َ
. صنع السياسات العامة، التعليم العالي التونسي، ضمان الجودة:كلمات مفتاحية
The study focuses on the policymaking process in the higher education sector in Tunisia
and critically assesses it through a case study of the important reforms in the first
decade of the twenty-first century. It included the move to a new certification structure,
adapted from the Bologna European model of higher education accompanied by a
parallel quality assurance reform with the creation of a competent body. The study
is organized into three parts: the first briefly describes the modern higher education
system in Tunisia, the policies pursued in this field, and the major reforms that the
country has experienced since independence. The second deals with the challenges of
forming higher education policies, reforms, and quality assurance systems in Tunisia.
The third presents the research methodology and the main results. The conclusion
discusses the weaknesses, causes and potential impacts of the policy process.
Keywords: Quality Assurance, Tunisian Higher Education, Public Policymaking.
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ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي :دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات

مقدمة
تع ّد هذه الدراسة جز ًءا من مجهود بحثي تجريبي مقارن لممارسات
صنع السياسات في المنطقة العربية ،وقد أجريت في سياق مشروع
جامع يضم عد ًدا من الباحثين من ثمانية بلدان في المنطقة .ويهدف
المشروع إلى تقييم نقدي لعمليات صنع السياسات وممارساتها في
المنطقة العربية؛ بهدف إعداد جدول أعمال لبحوث اإلدارة العامة
في المنطقة ،يستند إلى الوقائع ،ويحدده المعنيون الرئيسون .وقد
تناول كل من باحثي المشروع دراسة حالة في بلده .وعلى الرغم
من تباين موضوعات السياسات التي شملها المشروع ،فإن جهد
الباحثين الجماعي ركّز على "عملية" صنع السياسات ،وسعى إلى
استخالص نتائج وتوصيات يمكن تعميمها على دوائر صنع السياسات
العامة المختلفة في المنطقة.
تتناول الدراسة ممارسات صنع السياسات في قطاع التعليم العالي
التونسي ،وال سيما اإلصالحات المتصلة بضمان الجودة .وتأتي في
إطار اإلصالحات المهمة التي أجريت طوال العقد األول من األلفية
الجديدة ،وهي بالتحديد التحول إلى هيكل شهادات جديد ،يوائم
البلد ،مقتبس من نموذج بولونيا األوروبي إلصالح التعليم العالي(((.
وكان مفترضً ا أن تترافق هذه اإلصالحات مع إصالحات موازية في
مجال ضمان الجودة ،لكن التقدم في هذا المجال اعترضته عقبات
عدة .وتنظر الدراسة في عملية صنع السياسات التي تستند إليها
إصالحات ضمان الجودة المستوحاة من نموذج بولونيا .وقد
اعتمدت على أدلة ُجمعت من مراجعة شاملة لألدبيات ،وسلسلة
مقابالت شبه مهيكلة مع معنيين ومشاركين في وضع السياسات ،ثم
استخدمت هذه األدلة إلجراء تقييم نقدي لمراحل صنع السياسات
المختلفة وممارساتها ،ومقارنتها بأفضل الممارسات الدولية في
هذا المجال.
 1هو برنامج إلصالح التعليم العالي ،جاء بناء على اتفاقية متعددة األطراف ،وقّعها ممثلو
التعليم العالي األوروبي في  20دولة أوروبية ،في حزيران /يونيو  ،1999تقوم على المواءمة
بين أنظمة التعليم العالي األوروبي ،بهدف تنسيق أنظمة تعليمية غير متطابق بعضها مع
بعض ،ودمجها .وتقوم هذه االتفاقية على مجموعة من البنود من بينها :أولً  ،اعتماد نظام
موحد للشهادات العليا ،بهدف فتح المجال أمام مقارنة سهلة بين الشهادات التي يحصل
عليها األوروبيون من الدول األوروبية المختلفة ،من دون اللجوء إلى معادالت الشهادات
من دولة إلى أخرى .وثان ًيا ،اعتماد نظام دراسي موحد قائم على مرحلتين أساسيتين ،تليهما
مرحلة ثالثة مخصصة للبحث العلمي .وثالثًا ،اعتماد نظام موحد للقياس وتقييم األداء.
وخامسا ،دعم التعاون األوروبي
وراب ًعا ،اعتماد نظام حرية التنقل بين الجامعات األوروبية.
ً
سادسا ،دعم البعد األوروبي وتعزيزه
في مجال تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية العلياً .
بكل أنواعه ،التاريخية واالجتماعية والسياسية ،في ما يتعلق ببرامج التدريس والتعاون،
وبرامج تنقل الباحثين والطلبة ،للمزيد ينظر:

""The Bologna Process and the European Higher Education Area,
European Commission, accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/2vwrmaE
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ً
أوال :خلفية عن سياسات التعليم
العالي وإصالحها في تونس
يركز هذا المحور على السياسات التي كانت وراء إنشاء نظام ضمان
جودة التعليم العالي في تونس .ويدرس األدلة المجمعة والمعتمدة
في صوغ السياسات ،والجهات المعنية بالعملية ،وهل أنجز تحليل
أولي ٍ
كاف ألثرها؟ وكيف سارت عملية صوغ السياسات وتنفيذها؟
ويحلل بحثنا أسباب عدم صوغ سياسة واضحة لضمان الجودة
وتنفيذها ،وهي مكون أساسي في عملية بولونيا.
لقد أطلقت الحكومة التونسية ،منذ عام  ،2005أكبر عملية
إصالح للتعليم العالي منذ قانون عام  1958الذي وضع النظام
األساسي للتعليم في البالد .اتبع اإلصالح الذي ُس ِّمي إصالح نظام
"أمد" (اإلجازة ،الماجستير ،الدكتوراه)((( نموذج بولونيا األوروبي
إلصالح التعليم العالي ،وهو يحدد مدة الحصول على الشهادة
ٍ
وخمس للماجستير ،وثمانٍ للدكتوراه .وبدأ
بثالث سنوات لإلجازة،
تطبيقه عام  ،2005واستمر حتى تحولت البرامج جميعها إلى هيكل
الشهادات الجديد(((.
وتمكن عدد كبير من المؤسسات من التحول إلى نظام "أمد" الجديد
في غضون سنوات قليلة ،بعد مرسوم إلزام مؤسسات التعليم العالي
بتب ّني هذا النظام .وربما كان هذا أحد أسرع التحوالت في تاريخ
تنفيذ عملية بولونيا.
واعتبر ضمان الجودة أحد المقومات األساسية في إعادة صوغ نظام
التعليم العالي في البالد وفق مبادئ بولونيا .ويقصد بضمان الجودة
هنا التدقيق الخارجي من هيئة مستقلة للتعليم والتعلم ،ومؤهالت
الخريجين إليجاد الوظائف ،وجودة مدخالت العملية التعليمية،
سواء من الطالب (أي عملية القبول) ،أم من هيئة التدريس (أي
مؤهالت أعضاء هيئة التدريس وتقييمات التعليم والمنح الدراسية)،
والعمليات الداخلية المتبعة لضمان جودة التعليم العالي.
أول ،درجة عليا من الوضوح
 2هو نظام تعليمي أقر في تونس؛ بهدف تحقيق ما يليً :
في مستويات التخرج بالنسبة إلى جميع األطراف المعنية بالتعليم العالي ،والمحافظة
على الطابع الوطني للشهادات .وثان ًيا ،إرساء نظام تكوين مرن ،وقابل للمقارنة باألنظمة
المتداولة دوليًا .وثالثًا ،مراجعة البرامج وتنويع المسالك ،وال سيما في المجاالت الواعدة.
وراب ًعا ،إرساء مسالك تكوينية مرنة وناجعة ذات صبغة أكاديمية وتطبيقية ،توفر للطالب
وخامسا ،تيسير حركة الطلبة في الداخل والخارج،
إمكانية االندماج في سوق العمل.
ً
وسادسا ،تسهيل تعديل المسارات في أثناء الدراسة ،للمزيد
وتسهيل معادلة الشهادات.
ً
ينظر" :التعريف بنظام 'أمد' :على مستوى اإلجازة" ،المعهد العالي للتصرف بقابس  -جامعة
قابس ،2016/7/15 ،شوهد في  ،2020/2/13فيhttps://bit.ly/2OQPVpj :
3 Sofiane Sahraoui, "Implementation of a New Degree Structure in the
Context of Higher Education Reform in Tunisia," Master Dissertation,
University of Oxford, Oxford, 2007, p. 8.
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جدول بمعدالت االلتحاق بالتعليم العالي في تونس

معدل االلتحاق
(في المئة)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31.7

33.5

34.6

34.6

36.2

37.3

37.6

36.9

33.69

المصدر:
من إعداد الباحثين استنادًا إلى" :التعليم العالي والبحث العلمي باألرقام" ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،شوهد في  ،2020/2/13فيhttps://bit.ly/2OPyNAp :

ولبلوغ ذلك ،طرح قانون التعليم العالي لعام  2008مفاهيم
ونص على إنشاء هيئة وطنية
ضمان الجودة في التعليم العاليَّ ،
للتقييم وضمان الجودة واالعتماد .وتضمنت برامج التعاون مع
البنك الدولي واالتحاد األوروبي ،في ميدان التعليم العالي ،دع َم
تقوية آليات ضمان الجودة والتدريب للجامعات والهيئة الوطنية
الجديدة لضمان الجودة ،إال أن "الهيئة الوطنية للتقييم وضمان
الجودة واالعتماد" المعروفة بـ  ،IEAQAلم تتأسس إال في تشرين
الثاني /نوفمبر  ،2013وأجرت مراجعاتها األولى في عام  ،2016وكان
معظمها للتحقق من صالحية الوضع القانوني لمؤسسات التعليم
العالي .وأجرت حتى نهاية عام  2018نحو  60مراجعة ( 22مراجعة
للتحقق من صحة تغيير الوضع القانوني ،و 9مراجعات مؤسسية،
و 29مراجعة للبرامج) .وانخفض عدد المراجعات انخفاضً ا كبي ًرا ،من
 23في عام  2017إلى  8في عام  .2018وغني عن القول إن تقارير
المراجعات ال تنشر ،وحتى مؤشرات التقييم نفسها ال تنشر على
الموقع اإللكتروني.
وقد اقترن ذلك بغياب شبه كامل للعمليات الداخلية لضمان الجودة
في مؤسسات التعليم العالي ،إضافة إلى أن مشاركة الطالب في
ضمان الجودة ،أو في أي جانب من جوانب اإلصــاح ،معدومة
واقعيًا ،خالفًا لوصفات عملية بولونيا .وباختصار ،اقتصر تنفيذ عملية
بولونيا في تونس على هيكل الشهادات الجديد ،وجرى تجاهل كلي
للتغييرات الجوهرية ،بما في ذلك ضمان جودة النظام الجديد.
وعلى الرغم من ذلك ،لم يغب ضمان الجودة كليًا عن النظام مع
إحداث الهيئة ،إضافة إلى أنها لم تقم بعمل مهم أيضً ا.
وبالعودة إلى خلفيات قانون التعليم العالي والبحث العلمي في
تونس ،نجد أن نظام التعليم العالي الحديث رسم ًيا في تونس أنشئ
بموجب قانون التعليم الصادر عام  .1958وتصنف مؤسسات التعليم
العالي في أربع فئات رئيسة :جامعات ،وكليات ،ومعاهد ،ومدارس
للدراسات التكنولوجية ،وهذه األخيرة تندرج ضمن اختصاص اإلدارة
العامة للدراسات التكنولوجية.

وحتى عام  ،2018توسعت مستويات التعليم العالي ومؤسساته
كما أخذ القطاع الجامعي الخاص بالتنامي((( .ويمكننا هنا أيضً ا
تتبع ارتفاع معدل الحصول على التعليم العالي في تونس؛ إذ يبين
الجدول معدالت الحصول على التعليم العالي في تونس ،من عام
 2004إلى عام .2012
شهدت تسعينيات القرن العشرين زيادة كبيرة في عدد طالب
التعليم العالي ،إذ تضاعفت معدالت االلتحاق ثالثة أضعاف خالل
عقد من الزمان تقريبًا .فقد زاد عدد الطالب من نحو  15600في
عام  1997إلى نحو  54ألفًا في العام الدراسي  .(((2006 /2005ولم
يقابل ذلك زيادة متناسبة في الموارد والتمويل ،وهذا ما أدى إلى
االكتظاظ وانخفاض جودة التعليم وزيادة معدالت التسرب .وترافق
ذلك مع زيادة حادة في معدالت البطالة بين خريجي الجامعات،
من  3.8في المئة في عام  1994إلى  10.4في المئة في عام
 .(((2004والحقًا انخفضت معدالت االلتحاق مجد ًدا؛ نتيجة تغيير
معايير الدرجات لشهادة البكالوريا (امتحان وطني لنهاية التعليم
الثانوي) ،فقد كان االمتحان النهائي قبل ذلك يمثل  25في المئة من
المعدل السنوي المدرسي النهائي .ولم تعد الحال كذلك اآلن؛ إذ
تحسب الدرجة النهائية كاملة في االمتحان النهائي.
 4وفي العام الدراسي  2018كان في تونس نحو  22ألف عضو هيئة تدريسية ،بينهم
نحو  12500متفرغ بمستوى دكتوراه ،ونحو  270ألف طالب 62 ،في المئة منهم إناث،
موزعين على  13جامعة حكومية تضم  204مؤسسات للتعليم العالي ،و 72مؤسسة تعليمية
قليل على  30ألف طالب .وتم ّول الدولة ،إلى حد بعيد ،مؤسسات
خاصة ،ينوف عدد طالبها ً
التعليم العالي الحكومية؛ إذ يتلقى نحو  100ألف طالب مساعدات حكومية ومن ًحا دراسية.
ينظر" :التعليم العالي والبحث العلمي باألرقام" ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
شوهد في  ،2020/2/13فيhttps://bit.ly/2OPyNAp :
5 The World Bank, Tunisia: Systematic Country Diagnostic (Washington,
DC: The World Bank – MENA, 2015), p. 80, accessed on 13/2/2020, at:
https://bit.ly/2SH2ynX
6
IIham Haouas, Edward Sayre & Mahmoud Yagoubi, "Youth
"Unemployment in Tunisia: Characteristics and Policy Responses,
Topics in Middle Eastern and African Economies, vol. 14 (September 2012), p. 400.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي :دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات

وإدراكًــا للحاجة الماسة إلى اإلصالح ،وضعت الحكومة برنام ًجا
جدي ًدا للتعليم العالي في عام  ،2006باسم "تطوير التعليم العالي
ودعم الجودة" ،وهو برنامج مصمم لتحسين الكفاية الداخلية لنظام
التعليم العالي ،وتقوية معارف الخريجين وكفاياتهم ومهاراتهم،
بحيث يتمكنون من المساهمة في اقتصاد يزداد اعتماده على
المعرفة((( .وهذا في صلب نظام ضمان الجودة المطلوب في
اإلصالحات وفق نموذج بولونيا.
وقبل إصدار هذا القانون بعام واحد ،أي في عام  ،2005أطلقت
وزارة التعليم العالي إصال ًحا رائ ًدا للتعليم العالي ،وهو إصالح نظام
"أمد" السابق ذكره .ط ّبق هذا النظام التزامات سياسية لتونس
مع االتحاد األوروبي ومع بلدان جنوب المتوسط؛ إلنشاء "منطقة
أورومتوسطية للتعليم العالي" ،عبر المواءمة بين أنظمة التعليم
العالي ،وبالخصوص عبر تطبيق نظام بولونيا ذي المراحل الثالث
في الشهادات ،وإصالح إدارة الجامعات وضمان الجودة((( .وأكدت
الحكومة التونسية أن اعتماد عملية بولونيا يسهل تنقل الطالب
بين مؤسسات التعليم العالي في تونس ،وبين أنظمة تعليم عا ٍل
مختلفة ،األمر الذي يتيح مزي ًدا من التناسق والتبادل بين الجامعات
التونسية والجامعات األوروبية ،ويعزز قدرات التوظيف(((.
ومنحت الوزارة مؤسسات التعليم العالي خيار االندماج في النظام
الجديد في غضون ثالث سنوات .وبحلول عام  ،2006صارت مؤسسات
التعليم العالي جمي ًعا تعتمد النظام الجديد( .((1وتستند جميع المقررات
في الجامعات التونسية ،باستثناء المقررات الطبية والعمارة والمقررات
الهندسية ،إلى هيكل درجة اإلجازة الممنوحة عند تحقيق  180ساعة
معتمدة ،ودرجة الماجستير الممنوحة بعد تحقيق  120ساعة معتمدة
إضافية ،والدكتوراه عند إكمال ثالث سنوات بعد الماجستير.
وقد طرح هدف زيادة القدرة على توظيف الخريجين أول مرة في
قانون التعليم العالي الصادر عام  ،1989عبر تركيزه على الفاعلية
الخارجية للتعليم العالي .وطرح نظام ضمان الجودة أول مرة في
 7مراجعات لسياسات التعليم العالي الوطنية :التعليم العالي في مصر (القاهرة :البنك
الدولي؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،)2010 ،ص .105
8 Catania Declaration, "Euro-mediterranean Area of Higher Education
and Research," Italian Higher Education, 29/1/2006, accessed on 10/2/2020,
at: https://bit.ly/39uVLEH
9 Sahraoui, p. 8.
10 The World Bank, "Implementation Completion and Results Report (IBRD)73920) on a Loan in The Amount of Eur 61.3 Million (Us$ 76.0 Million Equivalent
"to The Republic of Tunisia for a Second Higher Education Reform Support Project,
Education Global Practice, Middle East and North Africa Region, Report no.
ICR00003297, 17/3/2015, accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/2UR3FnR
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عام  ،1995مع إنشاء اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية لتقييم
األنشطة البحثية .وشملت وظائف اللجنة الوطنية للتقييم تنفيذ
تقييم داخلي وخارجي لمؤسسات التعليم العالي التونسي ،وفقًا
لمعايير معينة ،وبالتحديد اإلنتاج واألداء.
ثم أصدرت مؤسسات التعليم العالي ،الحقًا ،بموجب النظام السابق،
تقاريرها للتقييم الداخلي ،وسلمتها إلى اللجنة الوطنية للتقييم.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد أقر على نطاق واسع أن النظام لم يكن
فاعل ،وأخفق في تقديم تحليل منهجي لألداء .إضاف ًة إلى ذلك،
ً
كانت الحوافز المقدمة للجامعات لتحسين جودة تعليمها ضئيلة،
واستقالليتها ضعيفة جـ ًدا ،ومشاركتها محدودة ج ًدا في صوغ
األهداف المسندة إليها في نظام شديد المركزية(.((1
أُدرج قانون ضمان الجودة في التعليم العالي الصادر عام ،2008
ونص على إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد،
و ُحددت تركيبة الهيئة الجديدة وإجراءاتها وتعويضات أعضائها
بمرسوم ،ومن ثم ُع ّين رئيسها وأعضاؤها بمرسوم .وسعى قانون
 ،2008أيضً ا ،إلى إصالح إدارة الجامعات ،بتوفير فرصة للمؤسسات
كي تتحول من اإلدارة المركزية إلى إدارة أكثر مرون ًة واستقاللية ،عبر
تأسيس نفسها ،بوصفها مؤسسات أكاديمية وتكنولوجية عامة ،شرط
استيفاء شروط جودة إدارتها(.((1
وأطلقت وزارة التعليم العالي برنامج ضمان الجودة في عام 2011؛
بهدف تحسين معايير التعليم ،ولطرح نظام المركزي جديد لإلدارة
المالية في مؤسسات التعليم العالي .إال أن التقدم نحو تأسيس نظام
ضمان جودة جديد كان بطيئًا ج ًدا؛ فهيئة ضمان الجودة التي نص
عليها قانون عام  2008لم تر النور إال في تشرين الثاني /نوفمبر ،2013
عندما أحياها مجد ًدا قانون جديد .وعلى الرغم من أن لديها بن ًدا في
الموازنة وموظفين ومق ًرا ،فإنها لم تصبح فاعلة بعد ،وال يزال هناك
كثير من األسئلة بشأن وظائفها الدقيقة ومجال تركيزها وأولوياتها.

ثان ًيا :تحديد صنع سياسات التعليم
العالي في تونس
تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وضع سياسات
التعليم العالي وتنفيذها .ومع أن نظام التعليم العالي "مدار
11 Sahraoui, p. 68.
 12الجمهورية التونسية" ،قانون عدد  19لسنة  2008مؤرخ في  25فيفري 2008
يتعلق بالتعليم العالي ( ،")1الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،2008/3/4 ،شوهد في
 ،2020/2/13فيhttps://bit.ly/2HgaXcX :
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مركزيًا في نظام إدارة مركزية حازمة"( ،((1إذ تحدد الوزارة رسالة
الجامعات وأهدافها ،لكنها تستشير مجلس الجامعات ،وهو
هيئة وطنية تتألف من رؤساء جميع جامعات البالد مسؤولة عن
ضمان تنفيذ المبادئ التوجيهية االستراتيجية للتعليم العالي ،وعن
اعتماد مؤسسات التعليم العالي أيضً ا ،وتمكينها من منح شهادات
الماجستير والدكتوراه.
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أفريقيا التي شهدت ارتفاع بطالة الخريجين في العقود األخيرة،
لتشتد حدتها في السنوات األخيرة ،مقترب ًة من  30في المئة في
تونس ومصر عام .((1(2013
احتل التعليم العالي صدارة االهتمام في العقود األخيرة ،مع
تشديد جديد على "اقتصاد المعرفة" ،بوصفه مفتا ًحا للتطور والنمو
االقتصاديين؛ فقد ظهر نموذج عالمي جديد لـ "مجتمع المعرفة" في
تسعينيات القرن الماضي ،أعلن المعرفة مفتا ًحا للتطور واالزدهار
االقتصاديين( .((1وتحول ذلك إلى نموذج اقتصادي جديد ،يستلزم
تغييرات في السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وفي
طليعتها سياسات التعليم العالي.
وشدد البنك الدولي ،وهو من أنصار "مجتمع المعرفة" ،على أهمية
التعليم العالي ،بوصفه مفتاح "خلق المعرفة ونشرها وتطبيقها وبناء
القدرات"( ،((1فلم يصبح التعليم العالي بذلك مفتا ًحا لتنمية اقتصاد
البالد فحسب ،وإنما إلحيائه وإدماجه في االقتصاد العالمي أيضً ا.
ويخلص فريق التعليم العالي والمجتمع المشترك بين البنك الدولي
واليونسكو إلى أنه من دون تعليم عا ٍل أفضل" ،ستجد البلدان
النامية صعوبة متزايدة في االستفادة من االقتصاد العالمي القائم
على المعرفة"(.((1

تلقّت إصالحات التعليم العالي الحكومية ،بين عامي  2005و،2014
دع ًما مباش ًرا من البنك الدولي (قرض قيمته  76مليون دوالر أميركي)
ومن برنامج "إيراسموس موندوس"  Erasmus Mundusالتابع
لالتحاد األوروبي ،الذي تكفل بتدريب مجموعة من طلبة الجامعات
وأساتذتها على المنهجية القائمة على الجودة ،والمساهمة في
تقييم مقررات الجامعة(.((1
وقد أدى التوسع الشعبي للتعليم العالي في تونس ،في تسعينيات
القرن العشرين ،إلى اعتباره سياسة ذات أولوية وطنية فائقة ،فكان
التحدي الرئيس الذي يواجه قطاع التعليم العالي هو كيفية إدارة
هذا التحول السريع من نظام نخبة إلى نظام تعليم جماهيري ،مع
المحافظة على جودة التعليم ،ومالءمته مكان العمل( .((1وتشترك
في هذا التحدي بلدان كثيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال
13 The World Bank, Tunisia: Systematic Country Diagnostic, p. 15.
14 "Erasmus+ for Higher Education in Tunisia," European Commission
(2018), accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/39GNgXx
15 Intissar Kherigi et al., "Quality Assurance in Tunisian Higher
"Education: A Case-driven Analysis of Prevalent Policymaking Practice,
Paper Presented at the Edulearn14: 6th Annual International Conference on
Education and New Learning Technologies, Barcelona, 7-9/7/2014.

16 Ghada Barsoum, Sarah Wahby & Aditya Sarkar, "Les jeunes et l'emploi en
Afrique du nord: Rapport de synthèse, Rapport élaboré en préparation de la
conférence sur l'emploi des jeunes en Afrique du nord," Organisation Internationale
du Travail (September 2017), accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/37RyE6g
17 Sahraoui, p. 38.
18 The World Bank, Constructing Knowledge Societies: New Challenges
for Tertiary Education (Washington, DC: The International Bank for
Reconstruction and Development, 2002), p. 4.
19 The World Bank, Higher Education in Developing Countries: Peril and
Promise (Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and
Development, 2000), p. 9.
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ويثير البعد العالمي للتعليم العالي ودوره في التنمية االقتصادية،
تساؤل عن كيفية تحسين جودته؛ لجعل الخريجين مجهزين
ً
إذًا،
جي ًدا لمجتمع المعرفة الجديد ،والتنافسي عالميًا ،لضمان االندماج
في اقتصاد عالمي قائم على المعرفة.
وينسجم هذا التشديد مع قلق الحكومة التونسية المتزايد بشأن
مؤهالت التوظيف لدى خريجي الجامعات؛ إذ أفرد قانون التعليم
العالي لعام  1989أهمية خاصة لهذه المؤهالت ،واعتبرها هدفًا
رئيسا للتعليم العالي .لكن الزيادة الحادة في أعداد الملتحقين
ً
بالجامعات في تسعينيات القرن العشرين ،وما صاحبها من ارتفاع
في بطالة الخريجين ،أديا إلى ازدياد المخاوف من الفجوة بين
التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل .فأعلنت الحكومة التونسية
مؤهالت التوظيف هدفًا أساسيًا إلصالحات التعليم العالي في عامي
 2005و ،2006واستشهدت بها بوصفها مسوغًا أساسيًا للتغيير.
وإلى جانب التركيز المتجدد على التعليم العالي ،بوصفه من عوامل
التنمية االقتصادية ،ظهرت في تسعينيات القرن الماضي ديناميات
جديدة في أوروبا ،أولت توحيد أنظمة التعليم العالي في البلدان
المختلفة اهتمامها ،فسعت عملية بولونيا التي طرحها ،عام ،1999
وزراء التربية ورؤساء الجامعات في  29بل ًدا ،إلى خلق منطقة
تعليم عا ٍل أوروبية ،تربط أنظمة التعليم العالي ،وتطبق تدابير
معينة تس ّهل االعتراف المتبادل بالتأهيل األكاديمي ،وتشجع التنقل
والتبادل بين المؤسسات التعليمية.
وقد برزت مخاوف عدة من الفجوة المتزايدة بين الشواطئ الشمالية
والجنوبية للمتوسط ،وهي "نواة لتوترات سياسية محتملة"( ،((2ما
أدى إلى توسيع نطاق عملية بولونيا ليشمل بلدانًا غير أوروبية.
اجتمعت تونس مع بلدان أخرى في جنوب المتوسط؛ للدعوة إلى
إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالي ،معلن ًة التزامها بذلك في
إعالن كاتانيا .((2(2006
20 P. Lepoivre, "La réforme de l'espace Européen de l'enseignement
supérieur quelques clés d'analyse pour les universitaires des pays tiers
participant aux programmes européens de l'enseignement supérieur," Agence
universitaire de la francophonie, Bureau Europe de l'ouest et Maghreb
(February 2007), p. 67, accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/2uGmkYV
 21إعالن وقّعه ،في مطلع عام  13 ،2006وزي ًرا من وزراء التربية والتعليم في دول
حوض البحر األبيض المتوسط ،منها خمس دول عربية ،هي :األردن ،وتونس ،والجزائر ،ومصر،
والمغرب ،لتفعيل التعاون وتعزيزه في قطاع التعليم العالي بين بلدان منطقة المتوسط،
بما يفضي إلى إنشاء "منطقة أورو-متوسطية للتعليم العالي" ،انسجا ًما مع التوجهات التي
نص عليها "إعالن برشلونة" عام  ،1995بتحويل المنطقة األورو-متوسطية إلى فضاء مشترك
للسالم واالستقرار واالزدهار من خالل تعزيز الحوار السياسي والتواصل بين الثقافات .ينظر:
Sahraoui, p. 40.
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وهكذا ،اعتبر صناع القرار ،وأطراف معنية أخرى ،إصالحات "أمد"
التي أطلقت في عام  ،2005وما ارتبط بها من تدابير لضمان الجودة،
كما وردت في اتفاقات تونس الدولية ،جز ًءا من االلتزامات المقدمة
للشركاء الدوليين( .((2وتلقت الحكومة التونسية دع ًما لتنفيذ عملية
اإلصالح من البنك الدولي ومن برنامج "تيمبوس"  TEMPUSالتابع
لالتحاد األوروبــي؛ فقدم البنك الدولي  76مليون دوالر بموجب
المشروع الثاني لدعم إصالح التعليم العالي  ،PARES IIلدعم
اإلصالحات الحكومية بين عامي  2006و ،2014في إطار برنامج دعم
الجودة في التعليم العالي الذي سعى إلى توسيع استيعاب الجامعات،
ومراجعة اإلطار القانوني لمنحها هامشً ا أكبر من االستقالل ،ووضع
نظام لضمان الجودة واالعتماد ،وإيجاد آليات تمويل توفر الحوافز
لمؤسسات التعليم العالي لتحسين جودتها وأدائها.
القى تقييم البرنامج معدل نجاح بنسبة  100في المئة في اعتماد
الجامعات هيكل الشهادات الجديد "أمد" قبل حلول الموعد النهائي
الرسمي ،إال أن تقرير التقييم في مجال ضمان الجودة يشير إلى أنه
على الرغم من إنشاء الهيئة ،فإنها حتى أواخر عام " 2014لم تعمل
بعد ،وثمة تساؤالت بشأن تحقيق رسالتها في ظل مديرها العام
الحالي" .وكشف التقييم عن "مقاومة كبيرة في أوساط بعض كبار
المسؤولين لإلصالحات األساسية إلدارة التعليم العالي" ،و"التردد
من أن ينظر إليهم على أنهم يدعمون إصالحات ،ربما تتعارض مع
مبادئ الوسطية"( .((2و ُحددت أوجه القصور الرئيسة في مراقبة
السياسات وتقييمها ،بينما كان مفترضً ا أن تجمع البيانات عن نتائج
المشروع من "مراصد" جديدة ،يفترض إنشاؤها في كل مؤسسة
للتعليم العالي .وأشار تقرير عام  2012إلى أن "معظم المراصد
حبر على ورق"( .((2وعلى الرغم من ذلك ،وجد فريق المشروع
"تحس ًنا ملحوظًا" في أعقاب ثورة  14كانون الثاني /يناير 2011؛
إذ جددت الحكومة الجديدة التزامها باإلصالحات ،واندفعت قد ًما
في إنشاء هيئة جديدة لضمان الجودة .وبمعزل عن هذا التقرير،
يجب أن يُقرأ عدم إحراز تقدم يذكر في تأسيس الهيئة ،أو في
ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ،في سياق اتفاق شرف بين
جميع أعضاء مؤسسات التعليم العالي ،بمن فيهم القيادة السياسية
في الحكومة ووزارة التعليم العالي ،والهيكل البيروقراطي للوزارة،
ورؤساء مؤسسات التعليم العالي واتحاد العمال الفاعل (االتحاد
العام التونسي للشغل) .ويبدو أن انعدام المساءلة في النظام ،عبر
تغييب نظام ضمان الجودة ،يالئم جميع هذه األطراف.
Ibid., p. 44.
The World Bank, Tunisia: Systematic Country Diagnostic, pp. 11-30.
Ibid., p. 17.
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ومن المعلوم أيضً ا أن رصد الحصيلة التعليمية هو نقطة ضعف
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ فمؤشرات تقييم أداء
مؤسسات التعليم العالي شحيحة ،وهناك غياب شبه كامل للبيانات
عن نتائج تعلم طالب التعليم العالي( .((2ففي دراسة مقارنة عن
قليل من جامعات
إدارة الجامعات ،وجد البنك الدولي أن عد ًدا ً
المنطقة ينفذ استطالعات لرصد المدة التي يمضيها الخريجون
للعثور على عمل ،أو المجال الذي يجدون فيه وظيفة ،أو متوسط
رواتبهم( .((2ويمثل ذلك تحديًا كبي ًرا في تقييم الفاعلية الخارجية
أساسا بالنمو االقتصادي ،فقد أظهرت
للتعليم العالي التي ترتبط ً
مثل) أن هناك
الدراسات في عدد من دول المنطقة (الجزائر ومصر ً
عدم توافق بين المهارات المطلوبة في سوق العمل والمهارات التي
يقدمها نظام التعليم والتدريب( .((2وهذه الفجوة في المهارات هي
عاد ًة من أعراض نقص الجودة في خدمات التعليم.

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

أمام رأس السلطة التنفيذي (رئاسية أم ملكية) ،بل أمام سلطة
التعليم العالي ،ولم يعد أعضاء الهيئة عمو ًما يعينون مباشر ًة من
قيادة البالد ،وصاروا يمثلون مجموعات متنوعة من األطراف المعنية،
وال سيما ممثلو مؤسسات التعليم العالي والحكومة والصناعة وسوق
العمل( .((2ويؤدي عدد من الهيئات اآلن دو ًرا أكثر نشاطًا ،مقارنة
بعام  ،2008في إعداد مؤسسات خارجية تقارير عن ضمان الجودة،
وهذا يعني أنها بصدد بناء قدرات ضمان الجودة.

تكشف دراسات مقارنة لمؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا عن تحديات مشتركة ،وعن اختالفات كبيرة
أيضً ا؛ فالجامعات التونسية تبدو أقل استقاللية بدرجة ملحوظة،
مقارنة بالبلدان األخرى في المنطقة؛ إذ ليس لدى الجامعات سوى
هامش ضيق التخاذ القرار في كثير من األمور األكاديمية والموارد
قياسا بجامعات مصر أو لبنان أو فلسطين أو
البشرية والماليةً ،
المغرب( .((2وفي المقابل ،تتمتع الجامعات الخاصة في تونس
باستقاللية أكبر بكثير.
أما في مجال ضمان الجودة ،فوجدت الدراسة المقارنة للبنك
الدولي أن قرابة ربع عينة الجامعات في الجزائر والمغرب وتونس
ال تتبع نظا ًما لضمان الجودة ،على عكس جامعات مصر والعراق
وفلسطين المشاركة في الدراسة ،ويتبع جميعها نظا ًما لضمان
الجودة .ووجدت أن األنظمة الخارجية لضمان الجودة أقل شيو ًعا
من األنظمة الداخلية ،وإن ُوجدت ،فهي غالبًا مسؤولية الحكومة.

وعلى الرغم من ذلك ،ال تزال الهيئات الحالية لضمان الجودة
تواجه تحديات مالية وتشغيلية ،فقد ذكرت إحدى الدراسات
عن هيئات ضمان الجودة أن أهم ثالث عقبات هي :االفتقار إلى
"ثقافة ضمان الجودة" وإلى الخبرة ،ومحدودية الموارد والتمويل،
وفقدان االستقاللية(.((3

إال أن هناك تقد ًما يحرز ،على أي حال .فعدة بلدان من الشرق
األوسط وشمال أفريقيا استحدثت هيئات لضمان الجودة في
السنوات األخيرة ،فازداد عدد البلدان التي تفرض ضمان الجودة
في التعليم العالي .ووجدت دراسة تقييمية لهيئات المنطقة نزو ًعا
مسؤول مباشر ًة
ً
إيجاب ًيا نحو مزيد من االستقالل ،فمعظمها لم يعد

ً
ثالثا :منهجية البحث ونتائجه

25 The World Bank, Benchmarking Governance: As a Tool for Promoting
Change (Washington, DC: The World Bank, 2013), pp. 8-9, accessed on
13/2/2020, at: https://bit.ly/2SE772E
26 Ibid., pp. 30-31.
27 Barsoum, Wahby & Sarkar, p. 11.
28 The World Bank, Benchmarking Governance, p. 21.

تتمثل عملية صنع السياسات عاد ًة بدورة متعددة المراحل ،كما
يظهرها الشكل ( ،)2وتُبرز الطبيعة الدورية لهذا النموذج المفاهيمي
الطبيعة التكرارية لصنع السياسات التي تستوجب إجراء مراجعة
متواصلة لدورة السياسات ،في ضوء الرصد المستمر لمسار تنفيذها
29 Arab Network for Quality Assurance in Higher Education, "Survey
of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education in the Arab
Region, October 2012; Second scoping study," UNESCO (October 2012), p.
25, accessed on 13/2/2020, at: https://bit.ly/2UMMOm8
30 Ibid., pp. 93-94.
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وتقييمها؛ ذلك أن المراجعة والتقييم ضروريان؛ ألن الوقائع على األرض
وبغض النظر عن مقدار األدلة الداخلة في مراحلها األولى،
تتغير،
ّ
تظل العملية غير كاملة ،وتعتمد إلى حد ما على التجربة والخطأ.
الشكل ()2
مراحل دورة السياسات

5
ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ

1
ﺗﺣدﯾد
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

4
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ورﺻدھﺎ

2
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
وﺑداﺋﻠﮭﺎ
3
ﺻوغ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ

المصدر :من إعداد الباحثين.

رئيسا على تحليل كل مرحلة من مراحل
تركز هذه الدراسة تركي ًزا ً
سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة ،مع تحديد خصائصها األساسية ،وال
سيما كيفية التنفيذ ،واألطراف المشاركة ،وكيفية تفاعلها ،وما مقدار
األدلة الموضوعية المستخدمة في صنع القرار في تلك المرحلة.
وقد تضمنت منهجية البحث تحليل مصادر ثانوية ،كالمنشورات
األكاديمية والتقارير المؤسسية ،إلى جانب مجموعة من المقابالت
شبه المهيكلة مع معنيين متنوعين بعملية السياسات .وحددت في
البداية األطراف المعنية ،وهي :السلطة السياسية (وزراء وطواقمهم
وأعضاء برلمان) ،واإلدارة العامة (مسؤولون حكوميون ،وتكنوقراط،
ومراكز أبحاث تابعة للدولة) ،والقطاع األكاديمي (أساتذة جامعات
ال يزالون يمارسون عملهم أو متقاعدون ومديرو جامعات) ،والطالب
ومنظمات المجتمع المدني (اتحادات طلبة ومنظمات مجتمع
مدني ونقابات عمالية ومنظمات مهنية ومنظمات أعمال ووسائل

131

إعالم ومراكز أبحاث مستقلة) ،والوكاالت والمؤسسات الدولية
(مؤسسات مالية ومؤسسات دعم فني ووكاالت إعانة)(.((3
وخلصت الدراسة من خالل تحليل المعلومات المقدمة من الجهات
المعنية وفقًا لمراحل دورة السياسات المبينة في الشكل ( ،)2إلى
النتائج اآلتية:
1.تحديد المشكلة ووضع جدول األعمال :يظهر أن الدافع الرئيس
وراء قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة واالعتماد لم يكن محل ًيا،
فجميع الذين قابلهم الباحثون في هذه الدراسة (من ممثلي
إدارة عامة وإدارة جامعات وأساتذة جامعات) يؤكدون أن
المبادرة كانت في األصل بتوصية من أطراف خارجية ،وخاص ًة
مؤسسات مالية دولية وشركاء دوليين ،وال سيما البنك الدولي
واالتحاد األوروبي .وكان هدف الوزارة تنفيذ هذه التوصيات،
ومواءمة تونس مع نظام الجودة في جوارها األوروبي ،وتحدي ًدا
عملية بولونيا .وعلى الرغم مما سبق ،تطور الوضع بعدئذ،
فنشأ خطاب محلي يدعم نظام ضمان الجودة في التعليم
العالي التونسي ،وإن كان في دوائر محدودة .وقد نشأ هذا
الخطاب نتيجة إدراك متزايد أن جودة التدريب في مؤسسات
التعليم العالي التونسية العامة والخاصة دون المعايير الدولية،
كما يتضح من تصنيف الجامعات التونسية عالم ًيا .ويشار أيضً ا
إلى أن استمرار ارتفاع معدالت بطالة خريجي الجامعات،
إلى جانب نقص العمال في بعض القطاعات ،يؤكدان التباين
بين المهارات المطلوبة في االقتصاد المحلي والتدريب الذي
تقدمه معظم مؤسسات التعليم العالي.
ولكن حقيقة كون إطار ضمان الجودة باألصل مدفو ًعا من
أطـراف خارجية تمثّل مشكلة ،فلم يحدث نقاش حقيقي
ألسباب تدهور جودة التعليم العالي :هل هو غياب المساءلة
وضعف أنظمة الرصد والتقييم الخارجية أو الداخلية؟ أم هو
عدم استقاللية الجامعات والمركزية المفرطة؟ أم أن البنية
األساسية غير كافية ،وهناك نقص في كوادر هيئة التدريس
 31المنهجية بالتفصيل :جمعت الدراسة آراء تقارير واردة في مصادر ثانوية ،أي دراسات
منشورة وتصريحات عامة ومقابالت في وسائل اإلعالم للجهات التالية :السلطة السياسية
(وزير التعليم العالي) ،واألكاديميون (عمداء مؤسسات تعليم عال خاصة وحكومية) ،وممثلو
نقابات العمالية والمهنية .وركزت ،الستكمال جمع البيانات ،على إجراء سلسلة مقابالت
شبه مهيكلة مع األطراف األساسية التالية :اإلدارة العامة (رئيس هيئة ضمان الجودة)،
واألكاديميون (رؤساء جامعات ال يزالون يمارسون عملهم أو متقاعدون) ،ومؤسسات التعليم
العالي الخاصة (عمداء في هذه المؤسسات) ،والمؤسسات المالية الدولية (الممثلون
رئيسا
المحليون واإلقليميون للبنك الدولي ،وهي المؤسسة التي م ّولت ،لسنوات ،برنام ًجا ً
إلصالح التعليم العالي) ،والطالب (ممثلون عن اتحادي الطالب األساسيين في تونس) .وأخي ًرا
ركزت الدراسة على شبكة التواصل االجتماعي لمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة في
مجال ضمان جودة التعليم العالي في تونس.

132
المدربة؟ ففي ظل عدم وجود دراسات موضوعية متعمقة،
وحوار مفتوح وواسع ،يكون تحليل األسباب الحقيقية لمصاعب
الجودة سطح ًيا غال ًبا ،وعاد ًة ما ت ُحصر مشكالت الجودة في
نقص البنية التحتية وعدم كفاية الموارد.
ويرى ممثلو االتحادات الطالبية ،خاص ًة أن جدول األعمال
تحدده مؤسسات تمويل دولية خارجية ،أي البنك الدولي،
ويصرون على أنه لم يحصل تشاور حقيقي ،وأن أي تواصل
من الوزارة في هذا الخصوص كان إجرا ًء شكليًا فحسب ،بعد
االنتهاء فعليًا من عرض اقتراحات لسياسة وقرارات بشأنها.
وهم يرون أن اإلصالحات ال تلبي الحاجات الحقيقية في نظام
قياسا بالظروف
التعليم العالي التونسي ،وأن الحلول تُطرح ً
األوروبية ،وخاص ًة الفرنسية التي تختلف تما ًما عن واقع تونس.
ويشير ممثلو الطالب (االتحادات الطالبية الوطنية) إلى أن
االنتقال نحو هيكل الشهادات الجديد "أمد"" ،يُفترض" أن يكون
بدافع الحاجة إلى معالجة عدم التطابق بين تدريب التعليم
العالي ،وحاجات سوق العمل ،ومن ثم تخفيف مشكلة ارتفاع
معدالت البطالة بين خريجي الجامعات .لكن لم يتحسن وضع
البطالة بعد تطبيق هذا النظام ،بل على العكس تما ًما ،تراجع
كما يقولون .وهكذا خلصوا إلى أن السياسة لم تنشأ من فهم
االحتياجات المحلية ،ولم تدرج األدلة الموضوعية المتعلقة
بالوقائع المحلية .وأضافوا أنه لم تنفذ سوى دراسات قليلة
لتحديد التحديات الرئيسة التي تواجه نظام التعليم العالي
التونسي .وتتفق اتحادات الطالب على أن الــوزارة ليست
سوى منفذة لتوصيات المانحين الدوليين بأجندة الخصخصة،
معتمدين على أدلة قليلة خارج اإلحصاءات اإلجمالية البسيطة
حول معدالت االلتحاق بالتعليم العالي ومعدالت البطالة.
ويردد الممثل المحلي للبنك الدولي ،وهو مدير سابق لبعثة
جامعية وموظف حكومي سابق في وزارة التعليم العالي،
الرأي القائل إن صنع سياسات ضمان الجودة في التعليم
العالي يفتقر إلى دراسات كافية وأدلة مالئمة .ويشير إلى أن
الوحدة المسؤولة عن الدراسات والتخطيط في الوزارة ال تنفذ
دراسات رصد وتقييم كافية ،تغطي مؤسسات التعليم العالي
وجودة تعليمها وبرامجها ،بل تقتصر على تخزين البيانات
واإلحصاءات األساسية عن مؤسسات التعليم العالي ،مثل
أعداد الطالب المحليين واألجانب ،وأعضاء هيئة التدريس
والميزانيات ومعلومات أساسية أخرى .وأكثر من ذلك أن
أقسام الجودة الداخلية بقيت ضعيفة ،ولم تتطور بالفعل؛

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

ٍ
كيانات حقيقي ًة مفيدة .وبغياب أقسام
ألنها لم تنشأ بوصفها
جودة داخلية فاعلة ،من الصعب تحديد فجوات الجودة على
المستويين المؤسسي والبرامجي.
وثمة إجماع بين االتحادات الطالبية ومسؤولين حكوميين
سابقين وأساتذة جامعات ومديريها على أن سياسات اإلصالح
غالبًا ما تكون بمبادرة من برامج تمويل خارجية ،وبدافع الرغبة
في مواءمة وضع البلد مع المعايير األوروبية وعملياتها .وهناك
مشاركة أصيلة قليلة من األطراف المعنية المحلية في تحديد
المشكلة وأسبابها العميقة ،وتصميم السياسات المطلوبة لحلها.
ويخلق ذلك تحديات كبيرة في مواصلة تنفيذ السياسات الحقًا؛
ألن األطراف المعنية تشعر بأنها مستبعدة كل ًيا من المشاركة،
وتتبنى موقفًا مشككًا ،وأحيانًا تعارض مبادرة اإلصالح بقوة
منذ لحظة طرحها .وهذا يعني وجود مشكلة هيكلية كبيرة
في طريقة التشاور ،واستراتيجيات السلطات السياسية إلشراك
المعنيين في المراحل األولية من تصميم السياسات ،لتسهيل
مشاركة أكثر سالسة في مراحل التنفيذ الالحقة.
2.تحليل السياسة وبدائلها :اتفقت آراء المعنيين المحليين غير
الحكوميين على أن ما من مشاورات كافية تجري ،فقد أفاد
رئيس إحدى الجامعات بأنه ُمنح  24ساعة للرد على مشروع
الوزارة في سياسة ضمان الجودة ،وليس ذلك سوى دليل على
أن المشاورات شكلية فحسب .وأعربت عدة جهات عن رأي
مفاده أن ليس هناك اهتمام حقيقي بجمع آراء متنوعة،
وإجراء نقاش واسع ،ثم التوصل إلى اقتراح سياسة توافقية
تعكس الحاجات الحقيقية؛ لذلك يصعب تحديد أي بديل
آخر مدروس عند صوغ السياسة ،إذ يبدو أن الوزارة صممت
السياسة وصاغتها وفرضتها من األعلى ،وفقًا لعدد كبير من
األطراف المعنية .ومن الواضح أن تاريخ البالد في سياسات
الرعاية االجتماعية القوية ،وخاصة حصول الجميع على التعليم
المجاني ،يسهم في انعدام الثقة بمبادرات الرصد والتقييم
وضمان الجودة ،إذ ترى اتحادات أساتذة الجامعات أن أنظمة
الرصد والتقييم وسياسات ضمان الجودة هي الخطوة األولى
نحو إدخال مفاهيم السوق الحرة في التعليم ،ومن ثم تعبيد
الطريق نحو الخصخصة .وال يزال مفهوم الشراكة بين القطاعين
العام والخاص في التعليم غير معروف إلى حد بعيد ،أو يساء
فهمه .والخوف من الخصخصة وتهديدها المتوقع لتوفير
التعليم المجاني للجميع هو سبب المواقف المعارضة لعدد
من اإلصالحات ذات الصلة بالجودة .ويتفاقم هذا بسبب عدم
وضوح رؤية الحكومة لكيفية تمويل التعليم في المستقبل.

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي :دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات

وتعد الجودة ،أيضً ا ،مفهو ًما أجنب ًيا إلى حد ما ،بالنسبة إلى
بلدان شمال أفريقيا ،والبلدان الناطقة بالفرنسية عمو ًما(.((3
وقد يقف التقليد الفرنكوفوني القانوني في صنع السياسات،
والدور القوي للدولة المركزية وراء عدم التركيز على مساءلة
مؤسسات التعليم العالي وتقييمها ،وهذا يفسر أيضً ا عدم
وجود بدائل تقترحها جهات غير حكومية في هذه المرحلة من
عملية السياسات ،نظ ًرا إلى عدم إلمامها بالمفاهيم المقترحة.
3.صوغ السياسات :من الواضح أن السياسة المقترحة ُوضعت
في دائرة مغلقة نسبيًا ،فال يوجد نص واضح ،أو توثيق ،للنتائج
المرغوب فيها ،باستثناء محتوى القانون ذاته .ويقول معنيون
محليون غير حكوميين إنهم لم يتلقوا أدلة كافية تسمح لهم
بالمشاركة عن قناعة ومعرفة .ويواصل بعضهم التشكيك في
أساسا إلى
دوافع المؤسسات المالية الدولية ،بل في الحاجة ً
وجود هيئة لضمان الجودة .ويؤكد بعض أساتذة الجامعات
أن الجودة والمنهجية اللتين تركزان على الرصد والتقييم
تقيدان الحرية األكاديمية ،عبر إشراك سلطات خارجية في
تقرير محتوى المقررات .ويؤكد رئيس هيئة ضمان الجودة
رئيسا لمقاومة
هذا الخوف من الرقابة الخارجية ،بوصفه سب ًبا ً
المعنيين في األوســاط األكاديمية .ولقد حدد المعنيون
مشكالت كبيرة في القانون المؤسس لهيئة ضمان الجودة ،وال
سيما حقيقة أن الهيئة ال تتمتع باالستقالل ،بل أُنشئت بإشراف
وزارة التعليم العالي التي ال تجسد أفضل الممارسات الدولية.
ويصرح رئيس الهيئة بأنه يواصل محاولة تغيير القانون لتصبح
الهيئة مستقلة ،وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.
ويبدو أن لدى شريحة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
مصلحة في استمرار الوضع الحالي ،فانعدام الشفافية والتقييم
يمنحهم قد ًرا كبي ًرا من الحرية في مجال الحضور والرواتب،
واألداء في قاعة الدرس؛ لذلك يجب على صانعي السياسات
في أي إصالح مدروس التأكد من أن عدد الرابحين يفوق عدد
الخاسرين ،وأن تُشرك األطراف المعنية الرئيسة؛ فقد أعرب
عدد من هذه األطراف عن عدم رضاه عن ضعف التواصل
والتشاور من جانب السلطات السياسية ،وعن العجز في
فمثل يمكن التغلب على مقاومة النقابات
القيادة السياسيةً ،
مبادرات تحسين الجودة ،وال سيما إذا أُشركت في إعداد
السياسات منذ البداية .وتقدم تجربة اإلصالحات التعليمية التي
 32يعد ضمان الجودة في التعليم العالي في أنحاء أخرى من المنطقة العربية أكثر
تطو ًرا مما هو عليه في المنطقة المغاربية ،للمزيد ينظر:
The World Bank, Benchmarking Governance, p. 31.
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مثال
أدخلتها إدارة التعليم في مقاطعتي واشنطن ومونتغمري ً
الستراتيجيتين مختلفتين في إشراك المعنيين ،والمواءمة بين
المصالح(((3؛ فقد أحدثت المشاركة المبكرة للنقابة في عملية
اإلصالح في مونتغمري( ((3فرقًا كبي ًرا في قبولها السياسات التي
تربط رواتب المعلمين بالقيمة المضافة ألدائهم ،وبالتقدم
الذي يحرزه طالبهم ،وفي المقابل ،أخفقت محاوالت إصالح
مماثلة في واشنطن جزئيًا ،ألن عملية صنع السياسات لم تكن
تشاركية بالكامل.
وعلى الرغم من توصيات أطراف معنية مختلفة بأن تكون
الهيئة مستقلة عن الــوزارة ،فإن ذلك لم يُعتمد .ونظمت
مؤتمرات عرضت فيها أفضل الممارسات الدولية ،لكن ،لم
تؤخذ هذه الممارسات في االعتبار ،وهذا يفاقم مشكلة
المركزية المفرطة في نظام التعليم العالي التونسي؛ لذلك
تتحمل الوزارة المسؤولية بقدر ما تتحملها الجامعات تما ًما.
ومن الصعب في ظل النظم المؤسسية الحالية عدم النيل من
حرية الهيئة ،ومن صدقية التقييمات التي تجريها ،خاص ًة في
الجامعات الحكومية.

4.تنفيذ السياسات ورصدها :أُنشئت الهيئة بالفعل ،على الرغم
من التأخر سنوات ،منذ لحظة إقرار القانون ،وهي تضم اآلن
أكثر من ثالثين عض ًوا من الموظفين ،وعد ًدا من المق ّيمين
الخارجيين .وكما ذكر آنفًا ،أنجزت الهيئة  60مراجعة بحلول
نهاية عام  ،2018ولكن كيفية إخبار المؤسسات المعنية
بنتائج المراجعات لتحسين جودة اعتمادها ليست واضحة،
إضاف ًة إلى أن االنخفاض الحاد في عدد المراجعات عام
 8( 2018مراجعات فقط) ،مقارنة بعامي  2016و2017
( 28و 23مراجعة على التوالي) ،مؤشر على أن الهيئة تفقد
زخمها .هناك دعوة جديدة على الموقع اإللكتروني لوزارة
التعليم العالي إلى تقديم عروض إلنشاء هيئة وطنية للتقييم
33 Mark Simon, "Get Rid of Teachers or Encourage them to Stay - What
is Best for our Schools?" Economic Policy Institute, 17/4/2012, accessed on
2/1/2020, at: https://bit.ly/2QgihdQ
 34هي خطة مشتركة أقرها الموظفون واآلباء ورجال األعمال عام  2003لمدارس
مقاطعة مونتغمري العامة ،بوالية أالباما في الواليات المتحدة األميركية ،وذلك بهدف
رفع مستوى تحصيل الطالب إلى معايير صارمة لألداء األكاديمي ،ومعالجة فجوة الفرص
التي تواجه أعدادًا متزايدة من الطالب ،شارك في إعدادها مجموعة من الموظفين في
القطاع التعليمي واآلباء والمجتمع وقادة األعمال .وقد ركزت الخطة على مجموعة من
األسس ،وهي :التركيز على جودة المدرس ،والتدريب على المناهج المنقحة والتقييمات
واالستراتيجيات التعليمية ،وتطوير الموظفين والمدربين ،وتطوير برنامج المساعدين من
النظراء ،وتحسين القيادة اإلدارية المدرسية.
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واالعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي( .((3وليس جل ًيا
ما إذا كانت الهيئة الجديدة ستحل محل الهيئة الحالية ،أم أنها
مستقل .لكن الدعوة إلى تقديم
ً
ستعزز قدراتها وتمنحها وض ًعا
عروض في هذه المرحلة ،فحسب ،مؤشر دال على إعادة
توجيه تنفيذ السياسة ،لتحقيق أهداف لم ت ُحقق حتى اآلن.
5.تقييم السياسات :إلجراء تقييم ألي سياسة ،ينبغي ألهدافها
أن تكون واضحة ،وهذا ما لم يوضَّ ح بدقة .لذلك من الصعب
تصور إجراء تقييم سليم بال أهداف واضحة .ويبدو أن إنشاء
هيئة ،فحسب ،يقنع بعض األطراف بأن السياسة قد نُفذت
بنجاح ،وتحققت الغاية منها .إال أن الدعوة المذكورة إلى
تقديم العروض تدل على أن سياسة إنشاء الهيئة الوطنية
للتقييم وضمان الجودة واالعتماد ،بوصفها أداة لتحسين
توفير التعليم العالي أخفقت ،وأن هناك محاولة إلعادة صوغ
السياسة من الصفر.

خاتمة
ب ّينت الدراسة أن التحديات التي تواجه التعليم العالي لم تتغير مع
الثورة عام  ،2011ألن وزارة التعليم العالي حظرت أي تغيير في
اتجاه تعميم نظام ضمان جودة يحاسب مؤسسات التعليم العالي
على أدائها ،فقد ظهرت دينامية في اآلونة األخيرة لغرس حياة
جديدة في الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واالعتماد ،وهذا
بسبب التمويل المقدم من االتحاد األوروبي والبنك الدولي لس ّن
قانون لنظام فاعل يضمن جودة التعليم العالي في تونس .وعلى
الرغم من ذلك ،ليس واض ًحا إلى اآلن ما إذا كان نظام ضمان الجودة
الجديد سيحل محل النظام الحالي الذي طُبق منذ عام  ،2013أم
سيحسنه فحسب.
إضافة إلى أن النظام الجديد ،إذا صحت تسميته كذلك ،يشمل
البحث إلى جانب التعليم والتعلم وضمان جودة البحوث ،ما هو
أسهل من وجهتَي النظر الفنية والسياسية .ونظام التعليم العالي
التونسي منظم بحيث تكون إدارتا التعليم والبحث منفصلتين،
إضاف ًة إلى أنهما يجريان في مجاالت مختلفة من حقل التعليم
العالي ،فاألبحاث هي ،في المقام األول ،وظيفة ألقسام األبحاث
والمختبرات التي تديرها اإلدارة العامة للبحث العلمي (تابعة لوزارة
التعليم العالي).
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ومن ناحية أخرى ،يع ّد التدريس والتعلم من الوظائف األساسية
للجامعات التي تتخبط في نظام من نوع "دعه يعمل" laisser-
 ،faireال يمكن أن تمسك خيوطه إال قيادة قوية ورؤية واضحة.
ونشير أيضً ا إلى أن العملية الجديدة ليست استمرا ًرا لعملية
السياسات السابقة المعروضة في هذه الدراسة ،على الرغم من أن
موضوع "اإلصالح" ما زال نفسه ،أي التعليم العالي .إنها باألحرى
عملية جديدة ،باستخدام بقايا القديمة ،لوضع ضمان الجودة في
التعليم العالي التونسي موضع التنفيذ .ويبدو أن هذه العملية ،على
عكس العملية القديمة ،أكثر تشاركية على الرغم من أنها ال تزال في
المراحل األولى ،ومن المبكر إطالق حكم عليها .وتشترك العمليتان
في الحوافز الخارجية للسياسات ،أي االتحاد األوروبــي والبنك
الدولي .وإذا لم تكتسب مثل هذه الهيئات "مشروعية" فعلية ،فإن
فرص نجاح صنع السياسات ضئيلة ج ًدا.
وكما بينت الدراسة ،ومن خالل مقابلة أطراف معنية مختلفة ،أن
عملية صنع السياسات كانت ضعيفة ج ًدا في كثير من الجوانب
المهمة ،وفي جميع المراحل .نحدد هنا أوجه القصور الرئيسة التي
تؤثر في عملية صنع السياسات في مجال تطبيق نظام ضمان الجودة
في التعليم العالي في تونس .وعلى الرغم من أن دراسة الحالة
خاصة بسياسة محددة ،فإن غالبية التحديات ومواطن الضعف
المحددة هنا هي عامة ،وتنطبق على عدد من ممارسات صنع
السياسات .ومن المرجح أن تكون الدروس ،من ناحية التشخيص،
فضل عن المقترحات والتوصيات ،قابلة للتحويل إلى مجاالت أخرى
ً
لصنع السياسات العامة.
1.تحديد غير دقيق للمشكلة ،وغياب األبحاث المالئمة في نقاط
الضعف والقوة في النظم القائمة ،فقد أكد جميع المعنيين
تقريبًا أنه ،قبل اقتراح السياسة ،لم ت ُجمع أدلة كافية عن نظام
التعليم العالي الحالي أو كفايته الداخلية أو فاعليته الخارجية؛
لذلك ال توجد للسياسة أهداف واضحة مرتبطة بأوجه القصور
ومواطن القوة والضعف الموجودة .وقد أدى ذلك إلى الفصل
بين السياسة واألطراف المختلفة التي تع ّد أساسية لضمان
نجاح تنفيذها .وقد بينت مقابالت مع رؤساء جامعات بارزين
أنهم ما زالوا متشككين في دوافع مقترحات سياسة ضمان
الجودة وأهدافها.
2.عدم توافر ما يكفي من المشاركة والقناعة؛ إذ ليس هناك
مشاركة حقيقية ،فقد أكد رئيس إحدى الجامعات أن الوزارة
ليس لديها مصلحة حقيقية في إدارة تشاركية ،فمجلس رؤساء
توسع قبل عقد من السنوات ليشمل المديرين
الجامعاتً ،
مثلّ ،
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العامين للوزارة ،األمر الذي أدى إلى طمس أصوات رؤساء
الجامعات في أي تصويت ،وحرفه لمصلحة الــوزارة .وعلى
الرغم من أن الوزارة هي التي ترشح رؤساء الجامعات فعل ًيا،
تظل مساهماتهم موضع شك .وتشير األدلة إلى أن السلطة
السياسية ليست مستعدة لقبول سلطة موازية أو مقابلة .ومع
عدم وجود قناعة صادقة بقيمة المشاركة الواسعة ،لن تحصل،
بطبيعة الحال ،أي مشاورات بأي طريقة مفيدة .وقد أفاد رئيس
جامعة آخر أن المشاورات لم تكن حقيقية ،وأن المساهمات
أُهملت في النهاية لمصلحة حل صيغ بالكامل داخل عدد قليل
من مكاتب الوزارة.
3.عدم وجــود إجماع على اإلصــاحــات ،بسبب غياب داعم
سياسي ،وعجز واضح في القيادة؛ فاألطراف المعنية الرئيسة،
على ما يبدو ،ال تدعم اإلصالحات ،وال تفهمها بالتفصيل ،أو
تتوخى الحذر من آثارها .وهذا من أعـراض ضعف عملية
صنع السياسات ،وال سيما في المراحل المبكرة .ومن األهمية
بمكان ،قبل صوغ السياسة ،ضمان مشاركة واسعة ،وشرح
أهدافها بوضوح لجميع المعنيين ،وتحديد فوائدها ،وطمأنة
المجموعات المعارضة بخصوص آثارها في مصالحهم.
4.ضعف الشفافية ،إذ يوجد تردد حقيقي في تطبيق آليات
خلل كبي ًرا في عملية صنع السياسات.
الشفافية ،ويسبب ذلك ً
وال ت ُطلَع األطراف المعنية ،أو المجتمع عمو ًما ،على الموازنات
والبيانات الداخلية عن عمليات اإلدارة والمعلومات عن أداء
المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والطالب .وتفيد مقابالتنا
أن حتى الجامعات ليست على دراية بتفاصيل موازنة الوزارة.
5.ضعف ثقافة السياسات وتقليد تقييمها ،فهناك نقص مستفحل
في تقييم السياسات.
6.انتشار ثقافة عدم المساءلة ،إذ ليس لدى الجامعات حال ًيا
سوى آليات محدودة للمساءلة ،وال سيما من الطالب ،فال توجد
تقييمات إلزامية للمقررات أو التدريس .أما الوزارة ،فليست
حريصة على تطبيق الالمركزية ،وال على منح مؤسسات التعليم
العالي قد ًرا أكبر من االستقاللية؛ ألنها ستعني درجة أكبر
من المساءلة.
7.مركزية مفرطة وضعف االستقاللية ،فال يمانع كثير من
الجامعات في عدم وجود استقاللية ،ألنها تعني مستويات أقل
من المساءلة .أما اإلدارات المركزية ،فهي حذرة بسبب تعودها
على المركزية من االستقالل الذاتي للجامعات ،وهذا ما يخلق
توازنًا مستق ًرا لمصلحة األداء غير المتميز.
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8.عدم الثقة بالمؤسسات المستقلة ،وهناك أمثلة قليلة وتجارب
قليلة ج ًدا عن مؤسسات مستقلة أدت عملها جي ًدا في تونس،
فاالستقالل يثير على الفور الخوف من خروج المؤسسات
والعمليات عن السيطرة ،أو عدم أمانتها ،أو افتقارها إلى معايير
الجودة ،أو عدم القدرة على مساءلتها إطالقًا .وهذا الموقف
غير مقتصر على المسؤولين الحكوميين ،بل يتبناه أساتذة
جامعات ومعنيون آخرون.
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مقدمة مختصرة في الشعبوية

صـــدر عـــن سلســـلة "ترجمـــان" ،فـــي المركـــز العربـــي لألبحـــاث ودراســـة السياســـات ،كتـــاب
مقدمـــة مختصـــرة فـــي الشـــعبوية ،وهـــو ترجمـــة ســـعيد بـــكار ومحمـــد بـــكار لكتـــاب
لـــكل مـــن كاس مـــو ّده وكريســـتوبل روفيـــرا كالتواســـر،
Populism: A Very Short Introduction
ٍ
وقدمــا فيــه تحلي ـ ًلا للشــعبوية ببعديهــا النظــري والعملــي ،وبصفتهــا أيديولوجيــا تشــطر المجتمــع
َّ
ـي مقاب ــل النخب ــة الفاس ــدة ،وتض ــع اإلرادة العام ــة
إل ــى معس ــكرَين
متخاصمي ــن؛ هم ــا الش ــعب النق ـ ّ
َ
للشـــعب فـــوق أي اعتبـــار.
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السياسات التنظيمية لقطاعات االتصاالت في المنطقة العربية
 تجارب عربية مختارة:في فترة ما بعد التحرير االقتصادي
The Regulatory Policies of the Telecommunications Sectors in
the Arab Region in the Post-Economic Liberalization Period:
Selected Arab Experiences
ّ
 في محاولة إللقاء الضوء على التغ ّيرات التي،المنظمة
تتبنى هذه الدراسة أطروحة الدولة
 ومن ثم الطريقة التي تُعالَج بها مشكالت،طرأت على الدور االقتصادي واالجتماعي للدولة
ّ
 بعد التحرير،وتركز النقاش على سياسات التنظيم لقطاعات االتصاالت
.السياسات العامة
 وذلك من خالل بحث ثالث حاالت في المنطقة،االقتصادي لتلك األسواق وفتحها للمنافسة
 وتنطلق الدراســة من فرضية أساسية مفادها. والقطرية، واإلماراتية، المصرية: وهي،العربية
 الذي كانت تؤدي فيه الدولة ومؤسســاتها،التحول في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه
أن
ّ
ّ
ّ
 الذي،المنظمــة
 إلــى نمــوذج الدولة،الــدور الرئيــس فــي عمليــات تقديــم خدمــات االتصاالت
 قد ترتّب عليه إفســاح،تتبنى الدولة في إطاره اســتراتيجيات التحرير االقتصادي لتلك األســواق
ّ
ومشــغل
كمقــدم لخدمات االتصاالت
متنام
ّ
ٍ
ٍ المجــال للفاعليــن غيــر الحكوميين لتأديــة دور
ّ
ّ
يتحكم في سلوك الفاعلين
المنظم الذي
 في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة بمنزلة،لها
 مــن خــال صنع اللوائــح والقوانيــن والتشــريعات التي تضبــط إيقاع عمليــات تقديم،الجــدد
 وبطريقة تحقق،المقدمة
 بما يضمن جودة الخدمات،الخدمة في أسواق االتصاالت المحررة
ّ
.مصلحة المستخدمين
ّ
 التحرير االقتصادي، سياسات تنظيم قطاعات االتصاالت،المنظمة
 الدولة:كلمات مفتاحية
.لقطاعات االتصاالت
This study adopts the regulatory state thesis to highlight the changes that have occurred
in the economic and social role of the state and then the way in which public policy
problems are addressed. The discussion focused on the regulatory policies of the
telecommunications sectors following the economic liberalization of these markets
and their opening to competition, through examining three cases in the Arab region:
Egypt, the UAE and Qatar. The study is based on the hypothesis that the shift in the
role of the state from the welfare state model, whereby the state and its institutions
played the main role in the operations of providing communications services, to
the regulatory state model, whereby the country adopts strategies to liberalize those
markets, has necessitated making room for non-state actors to play an expanding
role as a telecommunications service provider and operator. At the same time, the
state has become the regulator that controls the behavior of new actors by designing
regulations and legislation that control the rhythm of service delivery processes in
liberalized telecom markets, in a manner that guarantees the quality of the services
provided, and in a way that benefits the users.
Keywords: Regulatory State, Telecommunications Regulation Policies, Economic
Liberalization, Telecommunications Sectors.
. جامعة قطر، قسم الشؤون الدولية،أستاذ السياسات العامة
Assistant Professor of Public Policy, Department of International Affairs, Qatar University.
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مقدمة
تحول كبي ًرا ،في
شهدت قطاعات االتصاالت في المنطقة العربية ً
اآلونة األخيرة ،تماشيًا مع التحوالت العالمية في هذا المجال.
فمنذ عقود طويلة ،كان يُنظر إلى هذه القطاعات على أنها حكر
على نطاق عمل الدولة ومؤسساتها الحكومية ،من ناحية التمويل
والتشغيل والتنظيم ،نظ ًرا إلى ما لها من أهمية قصوى ،وتقاطعها مع
العديد من اعتبارات األمن القومي .وقد اختلف هذا التص ّور ،إلى
ح ّد بعيد ،تحت ضغط التح ّول نحو إعادة النظر في دور الدولة؛ في
خصوصا.
المجتمع عمو ًما ،وفي الحياة االقتصادية
ً
في هذا الصدد ،تتبنى الدراسة أطروحة الدولة المنظّمة The
 ،Regulatory Stateوهي أطروحة تفيد أ ّن تحولً جوهريًا قد طرأ
على دور الدولة ،نتيجة للعديد من التغيّرات العالمية ،وفي مقدمتها
قصور نموذج دولة الرفاه  ،Welfare Stateوعدم قدرة العديد من
الدول على الوفاء بما تع ّهدت به من التزامات ،تحت وطأة الضغوط
المالية .وفي ظل هذا التح ّول ،تخلّت الدولة عن دور المق ّدم
المباشر للخدمة ومم ّولها في العديد من القطاعات ،ومنها قطاعات
االتصاالت ،لتصبح هي المنظّمة لها ،ومن ثم المتحكّمة في سلوك
فاعلي السياسات  ،Policy Actorsوفي مقدمة هذه القطاعات
شركات االتصاالت الخاصة ،من خالل وضع القواعد التنظيمية.
وهكذا ،تتمحور اإلشكالية الرئيسة للدراسة في محاولة التع ّرف إلى
التغ ّيرات التي طرأت على سياسات االتصاالت عمو ًما ،نتيجة التغ ّير
في دور الدولة ،وتحديد التغ ّيرات التي طرأت على أسواق االتصاالت
العربية ،نتيجة عملية التحرير االقتصادي لهذه األسواق .وبنا ًء عليه،
تحاول الدراسة اإلجابة عن تساؤل محوري هو :إلى أي مدى أ ّدى
التح ّول في دور الدولة إلى حدوث تغ ّير في طبيعة السياسات
العامة المنظّمة لقطاعات االتصاالت ،وفي أدوار الفاعلين الرئيسين
في تلك القطاعات؟
تجيب الدراسة عن هذا التساؤل من خالل استعراض الجدل النظري
حول طبيعة الدولة المنظّمة ودورها ،وكيفية ممارستها هذا الدور
في صنع السياسات العامة ،في ظل هذا النموذج الجديد .ثم تنتقل
لتوضيح أهم مالمح نموذج الدولة المنظّمة ،من خالل اإلشارة إلى
التغ ّيرات التي شهدتها أسواق االتصاالت في مصر واإلمارات وقطر.
ويرجع السبب في التركيز على هذه الحاالت الثالث إلى كونها
تعكس درجات متفاوتة من عمليات التحرير االقتصادي ألسواق
االتصاالت ،ما يمكّن من تحليل أثر تلك العمليات في مستوى
المنافسة ،والدور الذي تؤديه الدولة في ضبط إيقاع الفاعلين غير
الحكوميين من خالل السياسات التنظيمية .كما أ ّن االختالف في
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حجم السوق المصرية ،مقارنة بحالتَي اإلمارات وقطر ،يمكّن من
إلقاء الضوء على المح ّددات التي تبني عليها الجهات التنظيمية
القرارات الخاصة بتحرير األسواق وتنظيمها.
من هذا المنطلق ،تعتمد الدراسة في منهجيتها على مدخل دراسة
الحالة من منظور مقارن ،وتحاول من خالله تحديد التغيّرات التي
شهدتها أسواق االتصاالت ،ومن ثم تحليلها ،في الحاالت موضع
الدراسة ،نتيجة للتغ ّير في دور الدولة وسياسات التحرير االقتصادي
التي ساعدت على نمو دور الفاعلين غير الحكوميين .ولتحقيق
هذا الغرض ،تعتمد الدراسة على أسلوب تحليل المضمون الكيفي
لمحتوى التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المسؤولة عن رسم
سياسات االتصاالت وتنفيذها ،في الدول موضع التحليل ،عالوة على
المسح المكتبي للدراسات واألبحاث السابقة ،بهدف تقديم قراءة
نقدية تحليلية ألدبيات التنظيم والدولة المنظّمة.

ً
أوال :السياسات التنظيمية ونموذج
ّ
المنظمة :الجدل النظري
الدولة
أثارت عمليات التحرير االقتصادي لقطاعات المنافع العامة ،ومنها
قطاعات االتصاالت ،العديد من التساؤالت حول طبيعة الدور الذي
يتعيّن على القطاع الخاص تأديته في عملية رسم سياسات هذه
القطاعات ،وعملية تقديم الخدمة ،عالوة على التساؤل األهم عن
كيفية حماية حقوق المستخدمين ،والحفاظ على مستوى معيّن
من جودة الخدمات المق َّدمة((( .وتزامنت هذه التساؤالت مع إعادة
ترسيم الحدود بين العام والخاص ،وإعادة توصيف دور الدولة في
عالقتها بالمجتمع ،والتي أسفرت عن نموذج جديد في عالقة الدولة
باألطراف المجتمعية ،يُعرف بنموذج الدولة المنظّمة.
في هذا اإلطــار ،يتمحور الجدل النظري في أدبيات السياسات
التنظيمية ،وصعود نجم الدولة المنظّمة حول ثالث قضايا رئيسة.
فالقضية األولى تتعلق بالتأصيل النظري والمفاهيمي لمصطلح
الدولة المنظّمة ،وما يتطلّبه ذلك من تعريف مصطلح التنظيم
والسياسات التنظيمية .والقضية الثانية ،ترتبط بتحديد الدوافع وراء
تنظيم الدولة للقطاعات االقتصادية ،ومنها قطاعات االتصاالت ،في
فترة ما بعد التحرير االقتصادي .أما القضية الثالثة ،فتتناول آلية
العمل التي تط ّبق من خاللها الدولة المنظّمة سياساتها التنظيمية.
1 Ganesh A. Devkar et al., "Impact of Private Sector Participation on
Access and Quality in Provision of Electricity, Telecom and Water Services
in Developing Countries: A Systematic Review," Utilities Policy, vol. 27
(December 2013), pp. 65-81.
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وفي ما يلي تتع ّمق الدراسة في مناقشة هذه النقاط من خالل أربعة
محاور؛ يتناول المحوران األول والثاني األسس النظرية والمفاهيمية
لسياسات التنظيم ونموذج الدولة المنظّمة .أما المحور الثالث،
فيناقش المنطق والدوافع وراء تدخّل الدولة في تنظيم القطاعات
المحررة اقتصاديًا ،ومنها قطاعات االتصاالت .في حين يناقش
المحور الرابع (األخير) آلية تنفيذ السياسات التنظيمية على أرض
الواقع ،من خالل ما يُعرف باألجهزة التنظيمية المستقلة.

 .1التح ّول من نموذج دولة الرفاه إلى
ّ
المنظمة
نموذج الدولة
قال سكوت جاكوبس ،الرئيس التنفيذي لبرنامج اإلصالح التنظيمي
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،إننا نعيش اآلن العصر
الذهبي للتنظيم والدولة المنظّمة((( .وما قصده جاكوبس من هذا
القول أننا أصبحنا نشهد تجليات نموذج الدولة المنظّمة في العديد
من مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية؛ ففي إطار إعادة ترسيم
العالقة بين الدولة والمجتمع ،وتحديد عالقات الفاعلين الحكوميين،
في مجال رسم السياسات العامة وتطبيقها ،بغيرهم من الفاعلين
غير الحكوميين ،تح ّول دور الدولة ومؤسساتها في العديد من
القطاعات ،بما فيها قطاعات االتصاالت ،من مق ّدم مباشر للخدمات
إلى منظّم لتلك العملية.
تدخل مباش ًرا،
بمعنى آخر ،لم يعد من الضروري أن تتدخل الدولة ً
من خالل ملكيتها وسائل تقديم الخدمة ،في عملية تقديمها لها،
يقل أهمي ًة عن دور مق ّدم الخدمة،
وإنما أصبحت تمارس دو ًرا ال ُّ
وهو دور المنظّم الذي يتحكّم في سير العملية ،من خالل وضع
القواعد المنظّمة لحركة كافة الفاعلين داخل منظومة صنع السياسات
العامة .والسؤال الذي يُطرح في هذا السياق هو :كيف نشأ وتط ّور
نموذج الدولة المنظّمة؟ وما العوامل التي م ّهدت لظهوره وساعدت
(((
في انتشاره على نطاق واسع بين مختلف الدول؟
على عكس ما كان متوق ًعا ،أ ّدت سياسات التحرير االقتصادي
والخصخصة في قطاعات االتصاالت إلى تنامي دور جديد للدولة
في تنظيم عملية دخول القطاع الخاص إلى هذه القطاعات الحيوية.
وهذا التغيّر من نموذج الدولة المتدخّلة ،المعروف أيضً ا بنموذج
2 Scott H. Jacobs, "The Golden Age of Regulation," Regulatory Reform,
13/11/2000, accessed on 30/6/2018, at: https://bit.ly/37iXlrU
3 Malcom Abbott, "The Regulatory Governance of the Telecommunication
and Electricity Industries in Small, Island Nations," Utilities Policy, vol. 26
(September 2013), pp. 7-16.
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دولة الرفاه ،إلى نموذج الدولة المنظّمة ،قد دفع العديد من
الدارسين إلى البحث في أسباب التح ّول في دور الدولة ودوافعه.

وفي إطار البحث عن مسببات التح ّول في دور الدولة ،ق ّدم
جياندومينيكو ماجون أطروحة الدولة المنظّمة ،وكان أول من صاغ
هذا المصطلح ،وذلك بهدف إلقاء الضوء على التحوالت الجذرية
في طبيعة العالقة بين الدولة واألطراف المجتمعية الفاعلة في
منظومة صنع السياسات العامة .وفي معرض تفسيره صعود نموذج
الدولة المنظّمة وانتشاره ،اعتمد ماجون على أطروحة ألفرد شاندلر
 Alfred Chandlerالتي تؤكد أ ّن التغيّر في البنى Structures
يتحدد وفقًا لالستراتيجيات التي يتّبعها أطراف صنع السياسات
العامة .وبنا ًء عليه ،يرى ماجون أ ّن مجموعة من التحوالت التي
شهدتها الدولة خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين
قد أوضحت عدم قدرة نموذج دولة الرفاه على الوفاء بما قطعه من
موسع في مختلف
وعود لألفراد ،وعجزه عن تقديم الخدمات بشكل ّ
المجاالت ،كما كان الحال من قبل.
هذه التحوالت ،وعلى رأسها األزمــات المالية ،وزيــادة معدالت
التضخم ،والبطالة ،والعجز المستمر في الموازنات الحكومية ،قد
م ّهدت الطريق لصعود نموذج الدولة المنظّمة وانتشاره ،ويؤكد هذا
النموذج على ضرورة أن تنسحب الدولة ومؤسساتها من القطاعات
االقتصادية والخدمية ،وأن تُفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص
والفاعلين غير الحكوميين في عمليات تقديم الخدمة ،من خالل
اتباع استراتيجيات جديدة ،مثل التحرير االقتصادي والخصخصة(((.
ترتّب على اتباع الدولة هذه االستراتيجيات الجديدة ضرورة تغيير
البنى القائمة ،وإنشاء كيانات جديدة تُعرف باألجهزة التنظيمية
المستقلة  ،Independent Regulatory Agenciesلتتولى مهمة
4 Ahmed Badran, The Regulatory Management of Privatised Public
Utilities: A Network Perspective on the Regulatory Process in the Egyptian
Telecommunications Market (Latvia: VDM Verlag Dr. Müller, 2011).

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
السياسات التنظيمية لقطاعات االتصاالت في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير االقتصادي :تجارب عربية مختارة

تنظيم عملية دخول القطاع الخاص إلى القطاعات التي انسحبت
منها الدولة ،وفرض مراقبتها عليه .وهذه األجهزة هي بمنزلة األذرع
الرئيسة التي تمارس من خاللها الدولة المنظّمة مهماتها ووظائفها،
ومن ثم يتع ّين على الدولة أن توفر لها الضمانات المؤسسية التي
تمكّنها من تأدية هذا الدور ،وعلى رأسها استقالل هذه الجهات عن
الوزارات والدوائر الحكومية األخرى ،واستقاللها عن الشركات التي
تقوم بتنظيم أدائها ومراقبته في األسواق.
هذا االستقالل التنظيمي للجهات المنظّمة هو أمر ضروري لضمان
عدم تدخّل االعتبارات السياسية في عملية صنع القرارات االقتصادية
والفنية الخاصة بتنظيم القطاعات المحررة اقتصاديًا .إ ّن إنشاء أجهزة
التنظيم المستقلة يع ّد أيضً ا مؤش ًرا على جدية الدولة ومؤسساتها
في عملية تمكين القطاع الخاص ،ويع ّد مؤش ًرا على مدى صدقية
سياسات الدولة في مجال التحرير االقتصادي والخصخصة .وبالنظر
إلى الطبيعة الخاصة لقطاعات االتصاالت ،وما تحتاج إليه من
استثمارات ضخمة ،فإ ّن إنشاء هذه األجهزة التنظيمية المستقلة يع ّد
ضرورة حتمية لطمأنة أصحاب رؤوس األموال الخاصة ،وتشجيعهم
على االستثمار في القطاعات المحررة ،من دون الخوف من ضياع
استثماراتهم نتيجة للتغ ّير في سياسات الدولة ،كما حدث إبان عصر
سياسات التأميم(((.

من هنا ،يمكن الحديث عن الدولة المنظّمة بوصفها دولة تتولى
توجيه سلوك الفاعلين في مجال صنع السياسات العامة والقواعد
التنظيمية وتنفيذها ،من خالل صنع القواعد والتشريعات المنظّمة
التي تضبط إيقاع العمل وآلياته داخل األسواق .بمعنى آخر ،فإنه
يمكن النظر إلى الدولة المنظّمة كالعامل المحفّز الذي يخلق البيئة
المناسبة إلتمام التفاعالت الكيميائية ،من دون أن يدخل مباشرة في
التفاعل ذاته أو يؤثر في نتائجه .فالدولة المنظّمة تحقق أهداف
5
Ahmed Badran, "Understanding the Egyptian Regulatory State:
& Independent Regulators in Theory and Practice," in: Navroz Dubash
Bronwen Morgan (eds.), The Rise of the Regulatory State of the Global South:
The Infrastructure of Development (Oxford: Oxford University Press, 2013).
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السياسات العامة من خالل تمكين الفاعلين المجتمعيين ،عن طريق
وضع اإلطار التنظيمي المالئم لمشاركتهم ،وبطريقة تضمن تحقق
مصالح جميع األطراف؛ ذلك أ ّن اإلطار التنظيمي الجيد هو الذي
يشجع القطاع الخاص على المشاركة في عمليات تقديم الخدمة،
وفي الوقت نفسه يحافظ على مصالح المستخدمين ،ويضمن عدم
تع ّرضهم لالستغالل من جانب الشركات الخاصة.
في هذا اإلطار ،يشبه دور الدولة المنظمة دور َحكم المباراة ،فهو ال
يشارك في اللعب ،ولكنه يراقب جميع الالعبين للتأكد من التزامهم
قواعد اللعبة وعدم مخالفتها .وفي حال المخالفة ،تتولى الدولة فرض
العقوبات المناسبة ،بما يضمن استمرار اإلدارة الفاعلة لقطاعات
االتصاالت على نحو مستدام .ويتطلب نجاح تطبيق نموذج الدولة
المنظّمة التخصص وتوزيع األدوار ،بحيث تركّز الدولة ومؤسساتها
على عملية صنع السياسات العامة ،ووضع القواعد التنظيمية ،في
حين تتولى األطراف األخرى ،كالقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع
المدني ،األمور التشغيلية وعمليات توصيل الخدمة ،بشرط أن تعمل
هذه األطراف ،في إطار ما تضعه الدولة من تنظيمات وتشريعات،
لتحقيق أهداف السياسات العامة.
يتضح مما تق ّدم أ ّن تغيّ ًرا جوهريًا قد طرأ على طبيعة الدور الذي
تؤديه الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،وأ ّن كفاءتها في
القيام بدورها الجديد المنوط بها كمنظّم أصبحت ت ُقاس بمدى
جودة التشريعات والقواعد التنظيمية التي تحكم سلوك األطراف
الفاعلة في عمليات صنع السياسات العامة وتنفيذها في مختلف
المجاالت ،بما في ذلك قطاعات االتصاالت .فبعد أن كانت عملية
تقديم الخدمات في هذا القطاع ،منذ عقود عدة ،حك ًرا على الدولة
ومؤسساتها ،وبعد أن كانت الدولة تجمع بين وظيفتَي المنظّم
ومق ّدم الخدمة ،تزايد االعتماد اليوم على دور القطاع الخاص في
أصيل في
عمليات تمويل هذه القطاعات الحيوية ،وأصبح شريكًا ً
إجمال.
ً
عمليات تقديم الخدمة وتطوير قطاعات االتصاالت
انعكست هذه التحوالت ،انعكاسات كبيرة ،على نموذج صنع
السياسات العامة في ع ّدة قطاعات ،وعلى االستراتيجيات التي
تتعامل من خاللها الجهات الحكومية مع مق ّدمي الخدمات
ومط ّوريها .ففي ِظل النموذج التقليدي القائم على هيمنة الجهات
الحكومية الرسمية ،وال سيما الوزارات ،على عمليات صنع سياسات
قطاعات االتصاالت وتنفيذها ،كان في إمكان الدولة أن تتبع أساليب
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التحكّم والسيطرة ،من خالل إصدار األوامر((( Command and
 .Controlولكن مع تنامي دور األطراف غير الحكومية ،وال سيما
القطاع الخاص ،في عمليات صنع السياسات الخاصة وتنفيذها
في هذه القطاعات ،لم يعد أسلوب األوامر هو األسلوب األفضل
في توجيه الفاعلين الجدد نحو تحقيق أهداف السياسات العامة
المحددة لكل قطاع.
ففي إطار عمليات تنظيمية تتسم بالطابع السياسي والحركي
والتفاعلي ،وفي ظل وجود أطراف وفاعلين رسميين وغير رسميين،
ذوي توجهات وأهداف مختلفة ،أصبحت عمليات صنع السياسات
التنظيمية أشبه بمباراة يحاول خاللها كل طرف التأثير في عملية
صنع التشريعات التنظيمية ،بما يخدم أغراضه ويحقق أهدافه
ومصالحه؛ ما يعني أنه ال يستطيع أي طرف من األطراف المشارِكة
في عملية صنع القواعد التنظيمية أن يحدد مسبقًا نتيجة المباراة،
وإنما يحاول كل فريق توظيف ما لديه من مــوارد ،عن طريق
استراتيجيات محددة ،للتأثير في النتيجة النهائية للعملية التنظيمية،
بحيث تصدر القواعد المنظّمة على نحو يخدم مصالح األطراف،
ويحقق أهدافها تحقيقًا كل ًيا أو جزئ ًيا.

 .2السياسات التنظيمية ومفهوم التنظيم
ال يوجد تعريف واحد جامع ومانع لمفهوم التنظيم Regulation
والسياسات التنظيمية ،كما هو حال العديد من مصطلحات العلوم
االجتماعية؛ فكما يقول كريستوفر هود وآخرون ،فإ ّن هذا المفهوم
يشيع استخدامه بين األكاديميين والممارسين ،في الوقت الذي
يفتقر فيه إلى التحديد الدقيق واالتفاق على محتواه((( .تقليديًا،
اتفق االقتصاديون على استخدام هذا المصطلح لإلشارة إلى مختلف
أشكال اإلج ـراءات والقواعد التنظيمية التي تؤثر في النشاطات
والقرارات االقتصادية ،بما في ذلك القواعد المنظّمة للدخول
والخروج من األسواق ،والقواعد المنظّمة لألسعار وهياكل األرباح،
وقواعد المنافسة.
في مقابل هذا المنظور االقتصادي لمصطلح التنظيم ،ح ّدد البعض
مفهو ًما أوسع له ،من منظور اجتماعي ،ليشمل كافة القواعد
المنظّمة للسلوك في المجتمع ،بما في ذلك القواعد المنظّمة
للسلوك االقتصادي .ومقارن ًة بالمفهوم االقتصادي للتنظيم ،يبدو
 6للمزيد من التفاصيل ،يُنظر:
Scott Jacobs, "Governance of Asian Utilities: New Regulators Struggle in
Difficult Environments," The Governance Brief, no. 10 (March 2004).
7 Christopher Hood et al., Regulation Inside Government: Waste-Watchers,
Quality Police, and Sleaze-Busters (Oxford: Oxford University Press, 1999).
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المفهوم االجتماعي أكثر شمولً وعمومية ،حيث يشمل ،إلى جانب
القواعد المنظّمة للسلوك االقتصادي ،مجموعة أخرى من القواعد،
تقوم على تنظيم سلوك األطراف المجتمعية الفاعلة في مجاالت غير
اقتصادية؛ مثل القواعد المنظّمة لألمن والسالمة ،والقواعد التنظيمية
الخاصة بحماية المستهلك وحماية البيئة .ومن هذا المنطلق ،يتسع
مفهوم التنظيم والسياسات التنظيمية ليشمل مجموعة كبيرة
من القواعد التي تضعها الدولة لتنظيم مختلف جوانب الحياة
االقتصادية واالجتماعية من خالل التحكّم في سلوك الفاعلين ،على
تن ّوع خلفياتهم.
في ضوء المحددات السابقة ،ساق العديد من الكتّاب والباحثين
تعريفات متنوعة لمفهوم التنظيم .فعلى سبيل المثال ،يؤكد باري
ميتنيك على المعنى االصطالحي واللغوي للمفهوم ،ويستخدم
مصطلح التنظيم لإلشارة إلى مختلف صور ممارسة السلطة وأشكالها
داخل المجتمع((( .وعلى نحو أكثر تحدي ًدا ،استخدم هود وآخرون
المفهوم لإلشارة إلى توظيف سلطة الدولة الرسمية في وضع القواعد
والمعايير التنظيمية وتنفيذها ،على اختالف أنواعها وأشكالها(((.
وفي السياق ذاته ،ع ّرف بروس دورن التنظيم بوصفه قواعد للسلوك
مدعومة بقدرة الدولة على معاقبة المخالفين( .((1وقد أضاف هذا
التعريف إلى ما سبقه من تعريفات الجانب العقابي ،المتمثّل في
تطبيق الدولة ومؤسساتها ،عقوبات معيّنة على من يخالف القواعد
والسياسات التنظيمية ،لتأكيد إذعــان  Complianceاألطراف
الخاضعة للقواعد المنظّمة .وبتحليل التعريفات السابقة ،ومن دون
الدخول في تفاصيل الجدل المفاهيمي حول ماهية التنظيم ،الذي
ال يتسع المجال في هذه الدراسة للخوض فيه ،يتضح أ ّن ثمة قواسم
مشتركة تجمع بين تلك التعريفات ،لعل من أهمها:
.أالقواعد التنظيمية بوصفها أداة لتأطير العالقة بين الدولة
والفاعلين غير الحكوميين ،وعلى رأسهم القطاع الخاص:
تصب في مجملها في
فالتنظيم يمكن تفسيره بمعانٍ متعددةّ ،
قدرة الدولة ،من خالل وضع القواعد التنظيمية ،على الم ْنح
والم ْنع .وكذلك التحكّم في سلوك الفاعلين غير الحكوميين
المشاركين في مختلف أنواع العمليات التنظيمية.
8 Barry M. Mitnick, The Political Economy of Regulation: Creating,
Designing and Removing Regulatory Forms (New York: Colombia University
press, 1980).
9 Hood et al., p. 1.
10 G. Bruce Doern & Stephen Wilks (eds.), Changing Regulatory
Institutions in Britain and North America (Toronto: University of Toronto
Press, 1998), pp. 5-7.
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.بالجانب العملياتي لمفهوم التنظيم :فالتنظيم هو عملية
مستمرة ،تتسم بالديمومة ،وذات طابع تشاركي تتفاعل خاللها
العديد من األطراف الرسمية وغير الرسمية ،في محاولة لرسم
السياسات العامة ،ووضع القواعد المنظّمة لسلوك الفاعلين
المشاركين فيها بطريقة تحقق أهداف هذه السياسات.
.جالطابع الهادف للعمليات التنظيمية :فالتنظيم هو عملية
تدخّل وا ٍع من جانب الدولة والجهات المنظّمة فيها ،لتحقيق
أهــداف محددة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
وتتمحور أهداف الدولة في هذا المجال بصورة مجملة حول
تحقيق "الصالح العام" ،والدفاع عن "المصلحة العامة" Public
 Interestsللمستخدمين ،وإن كان من الصعب وضع حدود
لمفهوم الصالح العام الذي يمكن تفسيره بصور مختلفة في
مواقف متباينة .بمعنى آخر ،فإ ّن مصطلح الصالح العام قد
يُفهم ،بمعيار كمي ،على أنه صالح األغلبية .وفي الوقت نفسه،
يمكن تضييق هذا المفهوم ليشمل مصالح قطاعات معيّنة
داخل الدولة .وبنا ًء عليه ،فإ ّن وضع حدود المفهوم هي مسألة
إجرائية  Operationalيحددها الباحث أو محلل السياسات.
.دالطابع التوفيقي للعمليات التنظيمية :يمكن النظر إلى
العمليات التنظيمية على أنها ساحة تمارس فيها جميع
األطراف المشارِكة قوتها ونفوذها .فكل طرف من األطراف
الرسمية وغير الرسمية له أهداف يسعى لتحقيقها من خالل
المشاركة في عمليات التنظيم ،ويوظّف ما لديه من موارد
للتأثير في المخرجات النهائية لهذه العمليات ،بحيث تأتي
القرارات المنظّمة في خدمة أهدافه ومصالحه .هذا الطابع
السياسي والديناميكي للعمليات التنظيمية يجعلها ذات طابع
توفيقي ،بحيث ال يستطيع أي طرف من األطراف المشارِكة
تحقيق أهدافه بنسبة مئة في المئة؛ ومن هنا عليه أن يعظّم
منافعه من خالل بناء التحالفات والسياسات التوافقية ،ولكن
مع إتاحة الفرصة لألطراف األخرى للحصول على قدر من
المنافع يساعدها في تحقيق أهدافها.
.هالطابع القانوني والسلطوي لمفهوم التنظيم :التنظيم هو شكل
من أشكال تدخّل الدولة المدروس ،في الحياة االقتصادية
واالجتماعية ،لتعديل أو توجيه سلوك األطراف الفاعلة في
عملية صنع القواعد التنظيمية ،عن طريق وضع قواعد قانونية
ملزِمة لجميع األطـراف ،تقتضي مخالفتها التع ّرض للعقاب
بدرجاته المختلفة .ويتد ّرج العقاب في هذا الصدد وفقًا لفكرة
هرم التنفيذ  Enforcement Pyramidالتي ق ّدمها جون
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بريثويت ،ومفادها أن يتم الربط بين مستوى عدم اإلذعان ،أو
درجة مخالفة القواعد التنظيمية ،والعقوبة المط ّبقة من قبل
الجهات المنظّمة ،لردع المخالفين وتحقيق اإلذعان( .((1على
هذا النحو ،تتدرج الجهات المنظّمة في تعاملها مع حاالت
عدم إذعان األطراف الخاضعة للتنظيم ،من اإلنذار وتوجيه
اللوم إلى فرض الغرامات وسحب التراخيص ،إذا اقتضى األمر.
من خالل العرض السابق للجدل النظري والمفاهيمي حول مصطلح
التنظيم وطبيعة العمليات التنظيمية ،يتضح أ ّن مضمون التنظيم قد
يتسع ليشمل كافة أنواع القواعد المنظّمة للسلوك داخل المجتمع.
كما أنه قد يُستخدم على نحو أضيق لإلشارة إلى مجموعة محددة
من القواعد القانونية المدعومة بسلطة الدولة وقدرتها على العقاب.
والتنظيم ،بهذا المعنى ،أصبح من بين الوظائف الرئيسة للدولة ،بل
يرى البعض أنه الوظيفة األهم التي تما َرس في ظل نموذج الدولة
المنظّمة ،األمر الذي يستدعي إلقاء المزيد من الضوء على هذا
النموذج ،والبحث في أسباب انتشاره وعوامله.

 .3دوافع السياسات التنظيمية ومبرراتها
شكل من أشكال
في ضوء التعريف السابق لمفهوم التنظيم ،بوصفه ً
تدخّل الدولة الواعي للتأثير في سلوك الفاعلين المجتمعيين ،بما
يحقق أهداف السياسات العامة في قطاعات االتصاالت ،يصبح
التساؤل المطروح هو :كيف يمكن تبرير تدخّل الدولة في أسواق
االتصاالت من خالل السياسات التنظيمية؟ وفي معرض اإلجابة عن
هذا التساؤل ،سيركّز هذا الجزء من الدراسة على توضيح الحجج
واألسانيد النظرية التي تبرر تدخّل الدولة في أسواق االتصاالت.
وفي هذا الصدد ،تشير مراجعة األدبيات والدراسات السابقة في
مجال التنظيم والسياسات التنظيمية إلى وجود العديد من المداخل
النظرية التي يمكن على أساسها فهم مبررات تدخّل الدولة في
أسواق االتصاالت ،لعل من أبرزها ما يلي:
أ .السياسات التنظيمية من منظور الصالح العام

تُعد أطروحة السياسات التنظيمية من منظور الصالح العام The
 Public Interest Perspectiveمن أقوى األطروحات النظرية
التي تق َّدم مبر ًرا لتدخّل الدولة في أسواق االتصاالت ،خاصة بعد
عمليات التحرير االقتصادي والخصخصة .ويُنظر إلى السياسات
التنظيمية ،من هذه الزاوية ،بوصفها ضرورة تحتّمها عمليات التحرير
والخصخصة لقطاعات االتصاالت ،وذلك بهدف التقليل من اآلثار
11 John Braithwaite, "Responsive regulation," John Braithwaite, accessed
on 1/7/2018, at: https://bit.ly/2SCFaIj
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السلبية لدخول رؤوس األموال واالستثمارات الخاصة على المصلحة
العامة لمستخدمي خدمات االتصاالت؛ ففتح األسواق وتحريرها أمام
شركات االتصاالت الخاصة للمشاركة في عمليات تقديم الخدمة،
رئيسا لخدمات
في الوقت الذي تنسحب فيه الدولة بصفتها مق ّد ًما ً
االتصاالت ،قد يترتب عليه اإلضرار بمصالح المستخدمين ،ويؤثر
سلب ًيا في جودة الخدمات المق ّدمة أو أسعار تقديمها.
كان يُنظر إلى أسواق االتصاالت ،فترات طويلة ،على أنها تمثّل حالة
االحتكار الطبيعي  ،Natural Monopolyومن ثم تكون أفضل
طريقة لتقديم الخدمة من خالل احتكار الدولة .ولكن مع التوسع
في سياسات التحرير االقتصادي ،ومع التط ّور التكنولوجي في مجال
أساسا
ً
االتصاالت والمعلومات ،لم يعد هذا المبرر
مقبول بوصفه ً
الحتكار الدولة خدمات االتصاالت؛ لذلك اتجهت معظم الدول
لتحرير خدمات االتصال ،وإتاحة المنافسة في أسواق االتصاالت،
ولكن ذلك كان بطريقة تدريجية.
ففي بدايات التحرير التدريجي ألسواق االتصاالت ،سيتوافر عدد
محدود من مق ّدمي الخدمة من الشركات الخاصة يسيطر على
السوق بطريقة قد تمكّنهم من استغالل المستخدمين ،أو التحكّم في
األسعار على نح ٍو يخدم مصالحهم على حساب مصلحة المستخدم.
من هنا ،يرى أنصار المصلحة العامة أ ّن الجهات المنظّمة ،لما لها
من خبرات تخصصية في مجال االتصاالت ،تُعتبر المدافع األول عن
المصلحة العامة ،ممثّلة في مصلحة مستخدمي خدمات االتصاالت،
في وجه الشركات الخاصة ،عالوة على دورها األساسي في تنمية
قطاعات االتصاالت وتطويرها؛ من خالل تشجيع االستثمارات،
وتطوير البنية التحتية لشبكات االتصال.
على الرغم من شيوع هذا المنظور في دراسات التنظيم كمبرر
لتدخّل الدولة في أســواق االتصاالت ،بعد التحرير االقتصادي
والخصخصة ،فإنه تع ّرض لهجوم شديد ألسباب عديدة ،لعل في
مق ّدمتها غموض مفهوم الصالح العام في ح ّد ذاته .فالصالح العام،
أو المصلحة العامة ،مفهوم يسهل الحديث عنه ،ويمكن على
أساسه أن تب َّرر الكثير من السياسات واألفعال التي تقوم بها الدولة
وص ّناع القرار ،إال أنه في الواقع العملي من الصعب ج ًدا تعريفه
ُ
فمثل ،يرى منظّرو وباحثو
على نحو دقيق ،أو تحديد المقصود بهً .
فسر على أنه صالح أي
جماعات الضغط أ ّن الصالح العام يمكن أن يُ َّ
جماعة من جماعات المجتمع ،ومن ثم ال يقتصر فقط على مصلحة
المستخدمين ،فمصلحة الشركات الخاصة المق ّدمة لخدمات االتصال
هي جزء من الصالح العام ،وهكذا يتعيّن على الجهات المنظّمة
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مراعاتها والدفاع عنها بالقدر نفسه الذي تدافع به عن مصالح
المستخدمين(.((1
وانتقد البعض ،أيضً ا ،فكرة المغاالة في تقديم الجهات واألجهزة
التنظيمية ،بوصفها كيانات محترفة تسعى لتحقيق الصالح العام فقط،
ومدفوعة في المقام األول واألخير بتحقيق مصلحة المستخدمين.
هذه الرؤية مثالية إلى ح ّد بعيد؛ ذلك أ ّن لألجهزة التنظيمية أهدافها
الخاصة التي تسعى لتحقيقها في إطار عمليات التنظيم ،والتي قد
تدفعها في بعض األحيان إلى خدمة أغراض أطراف أخرى ومصالحها،
كشركات االتصاالت الخاصة ،وتغليب مصلحتها على المصلحة العامة
للمستخدمين.
من هنا ،ومن منطلق نقد نظرية الوكالة  ،Agency Theoryاعترض
البعض على اعتبار الجهات التنظيمية وكالء للمصلحة العامة،
وذلك لما يطرحه هذا التص ّور من تساؤالت يصعب ج ًدا اإلجابة
عنها بوضوح وصراحة ،من قبيل :ما الضمانات التي تفيد أ ّن أجهزة
التنظيم ،كوكالء للصالح العام ،تعمل لما فيه مصلحة المستخدمين؟
وكيف يستطيع المستخدمون التحكّم في عمل أجهزة التنظيم التي
تعمل بالنيابة عنهم؟ وماذا لو حدث تعارض بين مصلحة الوكيل
(أجهزة التنظيم) والموكّل (المستخدمين)؟
ب .السياسات التنظيمية من المنظور
االقتصادي  -التحرري

على عكس ما يقول به أنصار نظرية المصلحة العامة ،يرى
مؤيدو المنظور االقتصادي التحرري Economic Libertarian
 ،Perspectiveوعلى رأسهم جورج ستغلر ،أ ّن المصلحة الخاصة
هي األساس في نشأة التنظيم ،وأنها المحرك األساسي وراء القرارات
التنظيمية .ومن هذا المنطلق ،يؤكد ستغلر ،في نظريته عن التنظيم
االقتصادي ،أ ّن سياسات التنظيم تنشأ في المقام األول نتيجة للضغط
الذي تمارسه الشركات الخاصة الخاضعة للتنظيم في صناعات معينة
على الحكومة ،بغرض تحقيق المزيد من الحماية ألوضاعها ،ومن ثم
تعظيم األرباح الخاصة بها .ويرى ستغلر ،أيضً ا ،أ ّن الجهات التنظيمية
والقائمين عليها كيانات رشيدة تسعى لتعظيم المنفعة الخاصة بها،
وأنها ليست مدفوعة بتحقيق المصلحة العامة فقط(.((1
12 Robert Baldwin, Martin Cave & Martin Lodge, Understanding
Regulation: Theory, Strategy, and Practice (Oxford: Oxford University Press,
1999).
13 George J. Stigler, "The Theory of Economic Regulation," The Bell
Journal of Economics and Management Science, vol. 2, no. 1 (Spring 1971),
pp. 3-21.
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ر ّحب أنصار نظرية االختيار العام  ،Public Choice Theoryوباحثو
االقتصاد السياسي المنتمون إلى مدرسة فيرجينيا بتلك األفكار التي
ق ّدمها ستغلر حول طبيعة السياسات التنظيمية ونشأتها .ولعل أهم
ما يم ّيز هذا االتجاه النظري ،في تفسير نشأة السياسات التنظيمية،
هو الواقعية والتركيز على أ ّن المصلحة العامة هدف يصعب تحديده،
ومن ثم قياسه .كما أ ّن المنظمين ليسوا أطرافًا محايدة في لعبة
التنظيم ،وإنما لهم مصالح يسعون لتحقيقها ،ولهم أجندات يعملون
على تنفيذها ،وبنا ًء عليه ،فهم يتفاعلون مع مختلف األطراف ،بما
فيها الشركات التي يتولّون تنظيمها .وفي هذا اإلطار ،لفت أنصار
التيار االقتصادي التحرري ،في تفسيرهم نشأة التنظيم وتدخّل
الدولة في األسواق ،النظر إلى احتمالية أن تقع الجهات التنظيمية
أسيرة لخدمة مصالح الشركات الخاصة ،وتحيد عن خدمة المصلحة
العامة ،وذلك ما س ّموه بـ "األسر التنظيمي" .Regulatory Capture
ولعل أبرز ما ُو ّجه إلى االتجاه االقتصادي التحرري من انتقادات
يتعلّق بتركيزه ،إلى ح ّد بعيد ،على اعتبارات الرشادة في تصرفات
مختلف األطراف المشارِكة في العمليات التنظيمية وأفعالها ،وهو
ما يعني أ ّن جميع األطراف تعرف  -على وجه الدقة  -تفضيالتها،
وأ ّن لديها تراتبية مع ّينة لهذه التفضيالت ،وهو أمر يصعب تحققه
في كثير من األحيان .وانتُقد أنصار هذا االتجاه ،أيضً ا ،لتقليلهم من
أهمية الدور الذي تؤديه بعض العوامل ،مثل القيم والمعتقدات
األيديولوجية ،في توجيه سلوك الفاعلين في مجال وضع السياسات
التنظيمية وتنفيذها ،بما في ذلك الجهات القائمة على التنظيم.
ج .السياسات التنظيمية من المنظور
المعياري  -اإليجابي

من المنظور المعياري – اإليجابي The Normative - Positive
 ،Perspectiveينشأ التنظيم لتصحيح االختالالت الهيكلية في
األســواق( .((1فعلى العكس مما ذهب إليه أنصار نظرية السوق،
من جهة أ ّن األسواق هي اآللية األفضل لتوزيع الموارد وتوجيه
النشاطات االقتصادية ،أثبتت التجربة أ ّن األسواق ،وما يرتبط بها من
آليات العرض والطلب واألثمان ،ال تعمل دائ ًما بكفاءة ،خاصة في
ظل ظروف مع ّينة ت ُعرف بحاالت فشل األسواق .وفي هذا اإلطار،
تشير نظرية فشل السوق  Market Failure Theoryإلى عديد
الحاالت التي تعجز فيها األسواق عن العمل بالكفاءة المنشودة،
والتي تبرر جميعها تدخّل الدولة ،من خالل السياسات التنظيمية،
لتصحيح ما تعانيه السوق من اختالالت.
14 Matthew Bishop, John Kay & Colin Mayer (eds.), The Regulatory
Challenge (Oxford: Oxford University Press, 1995).
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من بين حاالت فشل السوق األكثر شيو ًعا ،حالة االحتكار الطبيعي
والسلع العامة ،وحاالت نقص المعلومات واألرباح غير المتوقعة
للشركات ،وحاالت اآلثار الخارجية السلبية واإليجابية ،أيضً ا ،وغيرها
من الحاالت التي ال يتسع المجال هنا لعالجها جمي ًعا .من هنا،
يرى أنصار المنظور المعياري – اإليجابي ،في تفسير نشأة التنظيم
وتدخّل الدولة ،أ ّن هذه الحاالت ،وغيرها من حاالت فشل األسواق،
يمكن أن تكون مبر ًرا لتدخّل الدولة ،من خالل السياسات التنظيمية،
لضبط إيقاع العمل فيها ،وعالج ما تعانيه من اختالالت وأوجه قصور.
يشير الجدل النظري حول مبررات تدخّل الدولة ،من خالل السياسات
التنظيمية ،إلى حقيقة رئيسة مفادها أ ّن التنظيم والسياسات
التنظيمية يمكن أن يق ّدما أداة تستطيع من خاللها الدولة أن تؤثر
في سلوك األطـراف الفاعلة في مجال صنع سياسات االتصاالت
وتنفيذها .وليس من المح ّبذ كذلك ترجيح تيار فكري مع ّين على
كامل ،فالواقع يشير إلى أ ّن الدولة ال
غيره ،واالنحياز إليه انحيازًا ً
تستطيع أن تعمل منفردة ،وهو ما تؤكده نظرية فشل الدولة State
 .Failure Theoryواألسواق منفرد ًة ال تق ّدم ،أيضً ا ،آلية مثالية
لتوزيع الموارد وتوجيه النشاط االقتصادي ،وهو ما تؤكده نظرية
فشل السوق على النحو السابق تبيانه .ومن ثم فإ ّن المطلوب هو أن
تترك الدولة األسواق والشركات الخاصة تعمل بحرية ،حيثما ال يوجد
ما يستدعي التدخّل للسيطرة على سلوك هذه األطراف ،والتحكّم
في قراراتها ،على أن تتدخل الدولة وتقوم بوضع القواعد التنظيمية
لعالج الحاالت التي تفشل فيها األسواق.

ّ
المنظمة وتأسيس
 .4نموذج الدولة
الهيئات التنظيمية المستقلة
يؤكد مايكل ماكونكي أ ّن صعود نموذج الدولة المنظّمة يقتضي
البحث في آليات عمله ،والطريقة التي يؤدي من خاللها الوظائف
التنظيمية( .((1وبنا ًء عليه؛ بعد عرض الجدل النظري حول ماهية
التنظيم والدولة المنظّمة ،وبعد شرح مبررات تدخّل الدولة في أسواق
االتصاالت ،يبقى التساؤل حول آلية العمل ونطاق التنفيذ .وسيجيب
هذا الجزء من الدراسة عن تساؤلين رئيسين ،هما :كيف تمارس
الدولة دورها التنظيمي في أسواق االتصاالت؟ وما نطاق السياسات
التنظيمية في تلك األسواق؟ بمعنى آخر ،ما الجوانب التي تخضع
لسياسات التنظيم التي تضعها الدولة في مجال خدمات االتصاالت؟
15 M. McConkey, Thinking Regulation: A Roadmap to the Recent
Periodical Literature (Toronto: Institute of Public Administration of Canada,
2003).
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تقتضي اإلجابة عن هذين التساؤلين البحث في آلية عمل الدولة
المنظّمة ،أو الطريقة التي تلجأ الدولة إليها لممارسة دورها
التنظيمي .ويع ّد نموذج الهيئات التنظيمية المستقلة ،النموذج
األكثر شيو ًعا في هذا الصدد .وقد الحظ عديد الكتّاب انتشار هذا
النموذج على نطاق واسع في كثير من الدول ،المتق ّدمة والنامية
على ح ّد سواء ،على نحو دفع إلى التساؤل عن أسباب انتشاره،
والبحث في المزايا التي يحققها في قطاعات االتصاالت(.((1

ُحصن هذه الجهات ض ّد
ويأخذ االستقالل هنا أبعا ًدا عديدة ،منها أن ت ّ
أي تدخّل من الجهات والهيئات السياسية في عملها للتأثير في قراراتها.
ويؤثر في عامل االستقالل طريقة تمويل هذه األجهزة ،حيث يتع ّين
أن يكون لها مصادر التمويل الخاصة بها ،بما يضمن لها االستقالل
في عمليات اتخاذ القرار .ومن المهم أيضً ا أن تستقل هذه الهيئات
عن الشركات الخاصة التي تخضع إلشرافها ،بحيث ال تخدم القواعد
التنظيمية مصلحة هذه الشركات على حساب مصلحة المستخدمين.

وقد تبلورت المجهودات البحثية ،في هذا الصدد ،حول محاولة
اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة ،هي :لماذا ت ِ
ُنشئ الدولة هيئات
مستقلة لتنظيم أسواق االتصاالت ال تخضع مباشرة لسيطرتها؟
وما أسباب االنتشار الواسع لنموذج الهيئات التنظيمية المستقلة؟
وما الضمانات المؤسسية لفاعلية هذا النموذج؟ وقبل اإلجابة عن
هذه التساؤالت ،لعله من المفيد تقديم تعريف مختصر للهيئات
التنظيمية المستقلة لتوضيح المقصود بها ،والشروط الواجب
توافرها لضمان استقالليتها.

من هنا ،فإ ّن استقالل الجهات التنظيمية يقتضي أن تعمل هذه
الجهات بعي ًدا عن جميع األطراف المشارِكة في عمليات التنظيم ،سواء
كانت حكومية أو خاصة .وعلى الرغم من الزخم الكبير في الكتابات
الغربية حول أهمية االستقالل ،كعنصر من العناصر المؤسسية التي
تساعد في ضمان كفاءة وفاعلية أداء الجهات التنظيمية المستقلة
توصلت بعض الدراسات إلى
ألدوارها في تنظيم أسواق االتصاالتّ ،
نتائج مغايرة في واقع الدول النامية ،حيث لم تشكّل قضية استقالل
الجهات المنظمة أولوية لدى أطراف العملية التنظيمية(.((1

تزخر األدبيات في مجال التنظيم والسياسات التنظيمية بالتعريفات
حول ماهية الهيئات أو األجهزة التنظيمية المستقلة ،كما هو حال
العديد من مصطلحات العلوم االجتماعية .وبعي ًدا عن التأصيل
النظري والمفاهيمي لهذا المصطلح  -وهو ما ال يتسع المجال هنا
لعرضه بالتفصيل  -يمكن النظر إلى الهيئات التنظيمية المستقلة
بوصفها "أجهزة تنشأ بحكم القانون ،وتعمل على مسافة بعيدة
 Arm's Lengthمن الجهات الحكومية ،ومن الجهات التي تتولى
تنظيمها في األسواق"( .((1ويؤكد هذا التعريف عنصر االستقالل الذي
يع ّد واح ًدا من أهم الضمانات المؤسسية لفاعلية هذه األجهزة في
أداء دورها التنظيمي.
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وفي معرض الحديث عن أسباب انتشار نموذج الهيئات التنظيمية
المستقلة على نطاق واسع في الدول المتق ّدمة والنامية ،تق ّدم
أدبيات التنظيم العديد من األطروحات النظرية ،لعل من أهمها:
أطروحة عدم اليقين السياسي  ،Political Uncertaintyوأطروحة
صدقية السياسات  ،Policy Credibilityوأطروحة التماثل أو
التماهي المؤسسي  ،Institutional Isomorphismإضافة إلى
التفسير أو المنطق الغائي .Instrumental Logic
في الوقت الذي تصلح فيه أطروحة عدم اليقين السياسي ،التي
تفيد أ ّن الدولة تف ّوض سلطاتها لهيئات مستقلة لتحصين سياسات
األحزاب الحاكمة ،لتفسير ظهور الهيئات التنظيمية المستقلة في
الدول الديمقراطية ،تعجز هذه األطروحة عن تفسير نشأة هذه
األجهزة في الدول النامية غير الديمقراطية التي تفتقر إلى تداول
السلطة( .((1أما عن أطروحة صدقية السياسات ،فنجدها أكثر مال َءمة
لتفسير نشأة األجهزة التنظيمية المستقلة ،في الــدول النامية
والمتق ّدمة على ح ّد سواء .وتشير أطروحة صدقية السياسات إلى
 18يُنظر في ذلك:
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أ ّن الدولة ت ِ
ُنشئ األجهزة التنظيمية المستقلة للتأكيد على التزامها
بسياسات التحرير االقتصادي ،والخصخصة في قطاعات االتصاالت،
وعدم تراجعها في ما اتخذته من إجراءات في هذا الصدد ،على نحو
يه ّدد رؤوس األموال واالستثمارات الخاصة(.((2
هذا التأكيد على االلتزام بسياسات الدولة أمر ضروري لجذب
االستثمارات الخاصة ،نظ ًرا إلى ما يتطلبه االستثمار في قطاعات
االتصاالت من رؤوس أموال ضخمة  ،Sunk Costومن ثم فإن
صاحب رأس المال الخاص يحتاج إلى التأكد من أ ّن سياسات الدولة
لن تتغ ّير في المدى الطويل بطريقة تض ّر باستثماراته ،ومن وجود
هيئات مستقلة تعمل بعي ًدا عن االعتبارات السياسية يضمن له
ذلك .إ ّن أطروحة التماهي المؤسسي تصلح لتفسير نشأة األجهزة
التنظيمية المستقلة في الدول المتق ّدمة ،وبعض الدول النامية،
ومفادها أ ّن هناك ضغوطًا من البيئة المؤسسية المحيطة تدفع إلى
تب ّني نمط مؤسسي معيّن ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر(.((2
ولعل الجانب القسري  Coercive Isomorphismأكثر مال َءمة
لتفسير واقع الحال في الدول النامية التي تتبنى أنماطًا مؤسسية
مع ّينة ،مثل األجهزة التنظيمية المستقلة ،كجزء من مشروطية
الجهات المانحة ،ومن ثم فإ ّن تب ّني تلك الدول هذه األجهزة يكون
على نحو رمزي من دون اقتناع .وأخي ًرا ،لعل المنطق الغائي هو
األكثر قربًا من تفسير نشأة األجهزة التنظيمية المستقلة في حالة
الدول النامية ،وهو أم ٌر يفيد أ ّن حاجة هذه الدول إلى جذب
رؤوس األموال ،خاصة األجنبية ،لالستثمار في قطاعات االتصاالت،
هو ما يدفعها إلى إنشاء أجهزة التنظيم المستقلة ،إلعطاء انطباع
لشركات االتصاالت الدولية مفاده أ ّن األمور التنظيمية ألسواق
االتصاالت تتولى إدارتها هيئات متخصصة ال تخضع في قراراتها
للجهات السياسية ،األمر الذي يوفر مناخًا أكثر أمانًا الستثمارات
هذه الشركات(.((2
في ضوء العرض السابق لماهية األجهزة التنظيمية المستقلة ،وهي
تع ّد اآللية الرئيسة التي تمارِس من خاللها الدولة المنظّمة دورها
في تنظيم قطاعات االتصاالت ،يبقى التساؤل حول نطاق عمل هذه
األجهزة على أرض الواقع .بمعنى آخر ،ما الذي تقوم تلك األجهزة
بتنظيمه في قطاعات االتصاالت على وجه التحديد؟ ولتنظيم النقاش
20 Majone, pp. 57-78
21 Paul J. DiMaggio & Walter W. Powell, "The Iron Cage Revisited
"Institutional Isomorphism and Collective Rationality In Organization Fields,
in: Paul J. DiMaggio & Walter W. Powell (eds.), The new institutionalism in
organizational analysis (Chicago: University of Chicago Press, 1991).
"22 Badran, "The Rationale Behind the Creation and Diffusion.
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حول هذه الجزئية ،ونظ ًرا إلى تعدد اختصاصات هذه الجهات
المنظّمة ،واختالفها من دولة إلى أخرى ،سيتم التمييز بين مجالين
أساسيين لتنظيم أسواق االتصاالت ،يتضمن كل واحد منهما العديد
من األمور التي تتولى الجهات التنظيمية إدارتها واإلشراف عليها.
أما المجال األول ،فهو تنظيم األسعار واألرباح للشركات العاملة في
أسواق االتصاالت (التنظيم بمفهومه االقتصادي) .وأما المجال الثاني،
فهو تنظيم الجوانب غير الربحية ،ويشمل هذا المجال قطا ًعا عريضً ا
من األمور؛ كالجودة واالعتبارات البيئية واعتبارات األمن والسالمة،
وغيرها من األمور التي تعبّر عن التنظيم بمفهومه االجتماعي.
من الناحية االقتصادية ،يع ّد تنظيم أسعار تقديم الخدمات في أسواق
االتصاالت من المهمات الرئيسة التي يتم إسنادها إلى الجهات
المنظّمة ،والتي تؤثر بدرجة كبيرة في أرباح شركات االتصال(.((2
وللجهة التنظيمية أن تقرر الطريقة التي سيتم من خاللها حساب
تكلفة تقديم الخدمة ،ومن ثم أسعار خدمات االتصال .ومن بين
أكثر الطرائق شيو ًعا في تسعير خدمات االتصال ،طريقة معدل
العائد  ،The Rate of Return Regulationوفيها ت ُح َّدد األسعار
بنا ًء على التكاليف التي يتحملها المق ّدم للخدمة .وال يدفع هذا
األسلوب الشركات إلى تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الكفاءة
االقتصادية للعمليات(.((2
هناك أيضً ا الطريقة الخاصة بسقف األسعار ،Price Cap Regulation
وفيها تضع الجهة المنظّمة ح ًدا أقصى ألسعار تقديم الخدمات،
ويكون السبيل لتحقيق الشركات األرباح هو تقليل النفقات وزيادة
كفاءة العمليات التشغيلية( .((2وفي إمكان الجهة المنظّمة ،أيضً ا ،أن
تجمع بين مزايا الطريقتين السابقتين من خالل طريقة المقياس
المنحدر  ،Sliding-scale Regulationبحيث تحدد الجهة المنظّمة
سقفًا ألسعار الخدمات ،ولك ّن هذا السقف يمكن تعديله بالزيادة أو
النقصان ،بحسب أرباح الشركات المق ّدمة للخدمة أو خسائرها( .((2وأيًا
23 Ryan Hawthorne et al., Review of Economic Regulation of the
Telecommunications Sector (Johannesburg: Centre for Competition,
Regulation and Economic Development, 2014), accessed on 6/1/2020, at:
https://bit.ly/2QpHQJw
24 Mark Jamison et al., "Annotated Reading List for a Body of Knowledge
on the Regulation of Infrastructure and Utility Services," World Bank
(Washington, DC: 2004), accessed on 4/12/2017, at: https://bit.ly/3bq5bmV
25 Thomas Weyman-Jones, "Regulation Prices and Profits," in: David
Saal & David Parker (eds.), International Handbook on Privatization
(Cheltenham: Edward Elgar, 2003).
26 Colin Kirkpatrick, David Parker & Yin-Fang Zhang, "Price and Profit
Regulation in Developing and Transition Economies, Methods Used and
Problems Faced: A Survey of the Regulators," Centre on Regulation and
Competition Working Paper Series, Paper no. 88 (November 2004).
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كانت الطريقة المتبعة في تحديد أسعار خدمات االتصال ،فإ ّن على
الجهة المنظّمة وضع معايير محددة وملزِمة لجودة الخدمات التي
تق ّدمها شركات االتصال؛ ففي إطار سعي الشركات لتعظيم األرباح
وتقليل التكاليف ،قد يكون السبيل إلى ذلك هو تقليل الجودة.
إلى جانب عملية تنظيم أسعار خدمات االتصال ،تتولى الجهات
التنظيمية أيضً ا اإلشراف على العديد من األمور غير االقتصادية،
ومنها وضع وتطبيق القواعد التنظيمية التي تضمن عدم تأثر جودة
الخدمات ،أو تأثر الجوانب الخاصة بالبيئة ،سلب ًيا ،نتيجة لنشاط
شركات االتصال .فالعديد من الجوانب الخاصة بعملية تقديم
خدمات االتصال ،واألجهزة المستخدمة لتحقيق هذا الغرض ،قد
تؤثر سلبيًا في البيئة ،ومن ثم تراقب الجهات المنظّمة هذا الجانب
من خالل وضع مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة بمواصفات
األجهزة المستخدمة في عمليات تقديم الخدمة ،وتنفيذها على نحو
يراعي االعتبارات البيئية.
وتتأكد الجهات المنظّمة من أ ّن مق ّدمي خدمات االتصال ملتزمون بما
تضعه هذه الجهات من قواعد ومعايير لجودة الخدمات المق ّدمة،
وذلك للحفاظ على مستوى معيّن من الجودة ،بما يحقق مصالح
المستخدمين .عالوة على ذلك ،تمارس الهيئات التنظيمية المستقلة
العديد من الصالحيات في مجال منح التراخيص وتجديدها وإلغائها
لمق ّدمي الخدمة ،إضافة إلى وضع اتفاقيات الربط بين الشبكات
ومراقبتها ،والتأكد من وصول خدمات االتصاالت للمستخدمين في
جميع أنحاء الدولة .وتستطيع الجهات التنظيمية ،من خالل الجمع
بين وضع السياسات واإلجراءات الخاصة بتنظيم األسعار ،وتنظيم
الجوانب غير االقتصادية ،أن تحقق هدفها الرئيس المتمثّل في تنمية
القطاعات التي تشرف عليها ،وتحديث شبكات االتصال وتطويرها،
عالوة على زيادة موارد الخزينة العامة للدولة ،وتشجيع المنافسة
بين مق ّدمي الخدمة في أسواق االتصاالت(.((2

ثان ًيا :تحرير قطاعات االتصاالت
وتنظيمها في المنطقة العربية،
تجارب مختارة
بعد عرض األساس النظري لتحرير قطاعات المنافع العامة وتنظيمها،
نخصص هذا الجزء من الدراسة لنلقي
ومنها قطاعات االتصاالتّ ،
الضوء على تجارب بعض الدول في المنطقة العربية في هذا الشأن.
27 Hank Intven & McCarthy Tetrault, Telecommunication Regulation
Handbook (Washington, DC: The World Bank, 2000).
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وبصفة عامة ،تتم ّيز قطاعات االتصاالت من غيرها من قطاعات
المنافع العامة بالدور المحوري الذي تؤديه بوصفه مس ّه ًل لعمليات
تقديم الخدمات في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية( .((2وقد
تأثرت أسواق االتصاالت في المنطقة العربية بما يجري من تحوالت
في أسواق االتصاالت عالم ًيا ،وباألخص التط ّور في مجال تكنولوجيا
يخص تحرير أسواق االتصاالت،
االتصاالت والمعلومات ،وأيضً ا في ما ّ
وفتحها أمام مق ّدمي الخدمة في القطاع الخاص للمنافسة فيها.

وقد كان الدافع األساسي للدول العربية في هذا الصدد مواكبة
التطورات العالمية ،وما ستحققه عمليات تحرير األسواق وفتحها
تحسن في مستوى جودة خدمات االتصال ،وتقليل
للمنافسة من ّ
األسعار ،وتقديم خدمات جديدة ،وجذب االستثمارات التي ستساعد
في عملية تحديث شبكات االتصال وتطويرها( .((2ولتنظيم النقاش في
هذا الجزء من الدراسة ،سيتم تحليل الحاالت الدراسية موضع البحث
من خالل ثالثة محاور رئيسة ،هي :خطوات اإلصالح وإجراءاته ،وتنامي
دور الفاعلين غير الحكوميين نتيجة لسياسات التحرير االقتصادي،
ودور الهيئات التنظيمية المستقلة في إدارة أسواق االتصاالت.

 .1خطوات اإلصالح التنظيمي لقطاعات
االتصاالت وإجراءاته
اختلفت نقطة البداية الزمنية في إجراءات اإلصالح التنظيمي ألسواق
االتصاالت في الحاالت موضع الدراسة (مصر ،واإلمارات ،وقطر) ،وإن
 28يُنظر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب اإلقليمي للدول العربية/
الصندوق اإلنمائي لألمم المتحدة ،مؤشر المعرفة العربي  ،2016شوهد في،2020/2/12 :
فيhttps://bit.ly/35MNmdJ :
 29الرا عادل جبار الزندي ،حماية المنافسة في قطاع االتصاالت :دراسة مقارنة
(القاهرة :المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية.)2018 ،

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
السياسات التنظيمية لقطاعات االتصاالت في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير االقتصادي :تجارب عربية مختارة

كان هناك تشابه بينها من الناحية اإلجرائية والمؤسسية .ففي الحالة
المصرية ،بدأت عملية اإلصالح التنظيمي ،وتحرير أسواق االتصاالت،
في عام  ،1997من خالل تحرير خدمات الهواتف العمومية ،عن
طريق البطاقات المدفوعة مسبقًا ،بيد أ ّن الخطوة األهم في عملية
اإلصــاح جاءت في عام  ،1998حيث تم الفصل بين الجوانب
التشغيلية والجوانب التنظيمية في أسواق االتصاالت .وبدأت الدولة
في تحرير خدمات الهاتف المحمول.
على المستوى المؤسسي ،أنشأت الــدولــة وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات في عام  ،1999بوصفها أول وزارة متخصصة
في مجال تطوير خدمات االتصاالت .كما قامت بتحرير خدمات
شبكات البيانات العامة وخدمات اإلنترنت .وخالل الفترة -2001
 ،2002استكملت الدولة اإلطار المؤسسي لعملية اإلصالح ،من خالل
إصدار مجموعة مهمة من السياسات وتب ّنيها ،وعلى رأسها الخطة
القومية لالتصاالت والمعلومات ،ووضْ ع مس ّودة قانون االتصاالت
المو ّحد ،وكذلك التأكيد على التزام الحكومة المصرية بتحرير أسواق
االتصاالت ،وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ولعل عام  2003كان نقطة التح ّول المفصلية في عملية اإلصالح،
حيث شهد إصدار قانون االتصاالت المو ّحد ،بعد فترة انتظار طويلة،
نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ليتولى مهمة
وقد ّ
(((3
تنظيم القطاع والنهوض ببنيته األساسية  .وقد م ّهد صدور القانون
رقم  ،10لعام  ،2003الطريق أمام اتخاذ إجراءات أكثر تقد ًما ،على
طريق تحرير أسواق االتصاالت ،حيث قامت الحكومة المصرية ،في
عامي  2004و ،2005بتنفيذ إعادة هيكلة مالية للشركة المصرية
لالتصاالت التي كانت تحتكر سابقًا تقديم خدمات االتصاالت
وتنظيمها.
وطرحت  20في المئة من أسهم الشركة لالكتتاب العام في سوق
المال ،كخطوة أولية لخصخصة شركة االتصاالت األم( .((3وعلى الرغم
من الخطى المتسارعة لعمليات تحرير سوق االتصاالت المصرية،
في الفترة  ،2005-1997شهدت عملية التحرير تباط ًؤا ،وال سيما في
خدمات الهاتف األرضي التي كان من المفترض أن ينتهي احتكارها
في عام  .2005بيد أ ّن هذه الخدمة ما تزال حتى وقتنا الحالي حك ًرا
على الشركة المصرية لالتصاالت.
 30جمهورية مصر العربية" ،القانون رقم  10لسنة  2003بإصدار قانون تنظيم
االتصاالت" ،دلتا القانون ،شوهد في  ،2018/4/20فيhttps://bit.ly/36trwNv :
31 Amirah El-Haddad, "Welfare gains from utility reforms in Egyptian
telecommunications," Utilities Policy, vol. 45 (April 2017), pp. 1-26.
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وبإلقاء نظرة سريعة على أحدث تقارير الجهاز القومي لتنظيم
االتصاالت ،الصادرة في عام  ،2017يتضح أ ّن هيكل السوق ،بخاصة
في مجال خدمات الهاتف النقال واإلنترنت ،لم يختلف كثي ًرا
مقسمة إلى الفئات (أ)،
عن عام 2005؛ فما زالت سوق اإلنترنت ّ
و(ب) ،و(ج) .وما زال مق ّدمو الخدمة المرخص لهم في كل فئة هم
أنفسهم .أما بالنسبة إلى سوق الهاتف النقال ،فقد شهدت إصدار
تراخيص لشركتين من مق ّدمي الخدمات؛ هما شركة "اتصاالت" ،في
عام  ،2016وشركة "ووي" التابعة للشركة المصرية لالتصاالت ،في
عام .((3(2017
في عام  ،2006أنهت دولة اإلمــارات العربية المتحدة احتكار
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) ،تقديم خدمات االتصال؛
وذلك بمنح الترخيص الثاني لشركة اإلمارات لخدمات االتصاالت
المتكاملة (دو)( .((3وقد ح ّدد وزير االتصاالت اإلماراتي الهدف
من منح الرخصة الثانية في رغبة الحكومة اإلماراتية في خلق
روح منافسة أقوى في هذا القطاع ،واالرتقاء بنوعية المنتجات
والخدمات المق ّدمة للعمالء ،وتن ّوع الخيارات المعروضة ،وضمان
توافرها .وأعطى الترخيص الجديد الشركة األم (اتصاالت) ،والشركة
الجديدة (دو) ،الحق في تقديم خدمات الهاتف األرضي والمحمول،
محل ًيا ودول ًيا ،عالوة على تقديم خدمات اإلنترنت.
وفي الوقت الذي سارت فيه عملية تحرير قطاع االتصاالت المصري
بخطى متسارعة ،منذ عام  ،1997على النحو السابق تبيانه ،ما زالت
سوق االتصاالت اإلماراتية تعتمد على نموذج االحتكار الثنائي الذي
تتولى فيه مؤسسة اإلمارات لالتصاالت ،وشركة اإلمارات لخدمات
االتصاالت المتكاملة ،تقديم خدمات االتصال األرضي والمحمول
واإلنترنت .وقد تع ّهدت الحكومة اإلماراتية ،منذ  ،2015بالمضي
قد ًما للوفاء بالتزامات تحرير قطاع االتصاالت ،تماش ًيا مع التزاماتها
الدولية مع منظمة التجارة العالمية ،إال أ ّن التق ّدم المتحقق في
هذا الصدد يكاد يكون محدو ًدا ج ًّدا؛ إذ ال تزال الشركتان الرئيستان،
"اتصاالت" و"دو" ،تسيطران على عملية تقديم الخدمة في دولة
اإلمارات(.((3
 32جمهورية مصر العربية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،نهضة االتصاالت
في مصر  -التقرير السنوي للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت ( 2017مصر ،)2017 :شوهد
في  ،2020/2/12فيhttps://bit.ly/2SXsnlr :
 33اإلمارات العربية المتحدة ،هيئة تنظيم االتصاالت ،التقرير السنوي  ،2006شوهد في
 ،2020/2/12فيhttps://bit.ly/37bdsrl :
 34اإلمارات العربية المتحدة ،هيئة تنظيم االتصاالت ،التقرير السنوي  ،2016شوهد
في  ،2020/2/12فيhttps://bit.ly/37bdsrl :
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ولعل الخطوة األبرز على طريق إصالح قطاع االتصاالت وتحريره في دولة
قطر ،كانت إنشاء المجلس األعلى لالتصاالت ،بموجب المرسوم األميري
رقم  36لعام  .((3(2004وقد منح المرسوم هذا المجلس صالحيات الجهة
المنظّمة لقطاع االتصاالت ،عالوة على مسؤوليته عن تحديث القطاع
وتطويره ،وتطوير الخدمات المق ّدمة فيه .وعمل المجلس منذ إنشائه
على تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية لقطاع االتصاالت المستقاة من
األهداف الوطنية لدولة قطر ورؤيتها لعام .2030
وقد نجح المجلس في اتخاذ العديد من الخطوات المهمة على
طريق تطوير قطاع االتصاالت القطري وتحديثه ،نظ ًرا إلى ما حظي
به منذ اللحظة األولى من تأييد سياسي على أعلى مستوى(،((3
ودعم السلطات التنظيمية للمجلس لقانون االتصاالت لعام ،2006
ومنحه العديد من االختصاصات في ما يتعلق بتنظيم المنافسة
في سوق االتصاالت ،ومنح التراخيص للمشغّلين الجدد ،بعد تقييم
وضع "قطر لالتصاالت" ،المشغّل الرئيس في ذلك الوقت( .((3وفي
عام  ،2007أصدر المجلس األعلى لالتصاالت رخصتين للشركة األم
لالتصاالت في قطر ،لتقديم الخدمات األرضية وخدمات الهاتف
المحمول( .((3وتبع ذلك ،في عام  ،2008إصدار ترخيص لشركة
"فودافون" ،لتقديم خدمات الهاتف المحمول .أعقبها ،في عام
 ،2010الترخيص للشركة نفسها بتقديم الخدمات األرضية.
وقام المجلس خالل الفترة  ،2012-2010بإصدار عدد من التراخيص
لتقديم بعض خدمات االتصاالت في السوق القطرية .وتدعي ًما
لجهود اإلصالح ،وتحرير سوق االتصاالت القطرية ،استحدثت دولة
قطر في عام  ،2013وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،لتحل
محل المجلس األعلى لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .وقد
اعتُبرت الــوزارة الجديدة امتدا ًدا لمسيرة عمل المجلس األعلى
لالتصاالت في اإلشراف على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
ورسم الخطط والسياسات التي من شأنها االرتقاء بأوضاع القطاع
35 State of Qatar, Ministry of Transport and Communication, "Decree
"Law no. 34 of 2006 on the Promulgation of the Telecommunications Law,
accessed on 24/6/2018, at: https://bit.ly/36Cvjbs
36 Hessa Al-Jaber & Soumitra Dutta, "Qatar: Leveraging Technology
to Create a Knowledge-Based Economy in the Middle East," The Global
Information Technology Report 2007-2008, World Economic Forum, accessed
on 4/7/2018, at: https://bit.ly/2GMX2dU
دولــة قطر ،البوابة القانونية القطرية" ،مرسوم بقانون رقــم ( )34لسنة
37
 2006بإصدار قانون االتــصــاالت" ،الميزان ،2006/12/25 ،شوهد في ،2020/2/3
فيhttps://bit.ly/2Sq8fH5 :
 38دولــة قطر ،وزارة المواصالت واالتــصــاالت" ،مرئيات العموم عن السياسات
الخاصة بفتح سوق االتصاالت في قطر" ،2007/6/26 ،شوهد في  ،2020/2/3في:
https://bit.ly/3b3RYzT
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في مختلف المجاالت ،عالوة على تطوير شبكات االتصال والبنية
التحتية ،بما يعزز الكفاءة الكلية لخدمات االتصاالت ،ويحفّز على
اإلبداع واالبتكار في هذا القطاع االقتصادي المهم والحيوي .وتواصل
اآلن وزارة االتصاالت والمواصالت جهودها لتطوير قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،في ضوء األهداف الكلية للرؤية الوطنية
لحكومة قطر  .((3(2030وقد بلغت مساهمة قطاع االتصاالت
في دولة قطر في الناتج المحلي اإلجمالي ،خالل السنة المالية
 ،2017-2016ما نسبته  1.7في المئة ،وذلك وفقًا للبيانات المنشورة
على موقع هيئة تنظيم االتصاالت.

وبالنظر إلى خطوات اإلصالح التنظيمي وإجراءاته في قطاعات
االتصاالت في الحاالت الثالث موضع الدراسة ،يمكننا مالحظة أنه في
الوقت الذي ساعد فيه حجم السوق الكبيرة في الحالة المصرية على
التوسع في عمليات التحرير االقتصادي ،ومنح التراخيص لشركات
ّ
االتصاالت الخاصة ،مثّل صغر حجم السوق المحلية في اإلمارات
التوسع في
العربية المتحدة ودولة قطر أحد القيود أمام إمكانية ّ
عمليات التحرير االقتصادي ألسواق االتصاالت؛ إذ لم يتسع حجم
السوق فيها ألكثر من مشغلَ ْين للخدمات األرضية وخدمات الهاتف
النقال واإلنترنت.
ونالحظ ،أيضً ا ،أنه في الوقت الذي مثّل فيه التدهور في مستوى
الخدمات المق ّدمة الحافز األساسي لبدء عمليات اإلصالح في قطاع
االتصاالت المصري ،يأتي الوفاء بالتزامات منظمة التجارة العالمية،
رئيسا لعمليات
في ما يخص تحرير أسواق االتصاالت ،بوصفها محركًا ً
 39دولة قطر ،األمانة العامة للتخطيط التنموي ،رؤية قطر الوطنية  ،2030شوهد في
 ،2020/2/3فيhttps://bit.ly/2GQtyw0 :
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التطوير واإلصالح في الحالتين اإلماراتية والقطرية .وبغض النظر
عن حجم السوق ،فإ ّن أحد أهم العوامل لنجاح جهود اإلصالح
التنظيمي ،وتحرير أســواق االتصاالت ،يتمثّل في توافر الدعم
السياسي من جانب القيادة السياسية ،واستمرار هذا الدعم خالل
المراحل المختلفة لتنفيذ برنامج اإلصالح.

 .2سياسات التحرير االقتصادي ألسواق
االتصاالت وتنامي دور الفاعلين غير
الحكوميين
أ ّدت عمليات تحرير أسواق االتصاالت في الحاالت موضع الدراسة
إلى تنامي أدوار فاعلين جدد في مجال صنع سياسات االتصاالت
وتنفيذها .فبعد أن كانت الجهات والهيئات الحكومية مسؤولة،
مباشرة ،عن عمليات تقديم الخدمة ،واإلجراءات التشغيلية والتنظيمية
الخاصة بهذه الخدمات ،كتحديد األسعار وغيرها ،أصبح هناك أجهزة
مستقلة تتولى العمل على النواحي التنظيمية للقطاع ،في الوقت
الذي أُسندت فيه عمليات تقديم الخدمات إلى القطاع الخاص.
وبصفة عامة ،وباستثناء الحالة المصرية ،اتسمت إجراءات التحرير
االقتصادي في اإلمــارات وقطر بشيء من التحفّظ في ما يخص
تقديم المنافسة بين الشركات الخاصة في أسواقها( .((4بيد أ ّن
عمليات التحرير االقتصادي لألسواق أ ّدت إلى ظهور العبين جدد من
القطاع الخاص ،تعتمد عليهم الدولة في تقديم خدمات االتصاالت،
وقد تنامى الدور الخاص بالجمعيات والمؤسسات غير الحكومية
المهتمة بقطاعات االتصاالت ،وذلك من خالل محاولتها التأثير في
رسم السياسات الخاصة بهذا القطاع ،والعمل على بعض القضايا
ذات األبعاد البيئية ،واألمور الخاصة بحماية المستهلك.
ففي الحالة المصرية ،التي تع ّد أكثر الحاالت المدروسة تقد ًما،
يخص تحرير أسواق االتصاالت ،أ ّدت عمليات تحرير أسواق
في ما ّ
االتصاالت المختلفة ،بداي ًة من عام  ،1997إلى تنامي دور القطاع
الخاص بوصفه شريكًا في عمليات تقديم خدمات االتصاالت .وال
يكاد يخلو قطاع من قطاعات االتصاالت في السوق المصرية من
شكل من أشكال مشاركة القطاع الخاص؛ ففي سوق الهواتف النقالة،
على سبيل المثال ،هناك أربع شركات خاصة تتولى عملية تقديم
الخدمة حال ًيا في مصر (اتصاالت ،وأورانج ،وفودافون ،وووي)(.((4
 40مصطفى عبد العظيم" ،في دراسة حول تحرير وإعادة هيكلة قطاع االتصاالت :الدول
العربية األكثر تحفظًا باالنفتاح على المنافسة في خدماتها األساسية" ،البيان االقتصادي،
 ،2002/2/24شوهد في  ،2018/11/14فيhttps://bit.ly/2N3ZWyx :
 41يُنظر :نهضة االتصاالت في مصر.
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وقد ت ّم إسناد ترخيص إلى شركة "ووي" في عام  ،2017وهي
شركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،تابعة لشركة االتصاالت األم في مصر( .((4وتجدر اإلشارة،
في هذا الصدد ،إلى أ ّن دخول الشركة المصرية لالتصاالت سوق
الهاتف النقال ،من خالل شركة "ووي" ،قد أثار العديد من التساؤالت
حول دوافع دخول هذه الشركة ،على الرغم من أرباحها العالية
التي تصل إلى أربعة مليارات جنيه مصري ،من عوائد تأجير الشبكة
األرضية وعوائد الهاتف األرضي ،لسوق يسيطر عليها بالفعل العبون
يتمتعون بحصة سوقية كبيرة وميزة تنافسية عالية(.((4
أبدت العديد من شركات الهاتف النقال ،أيضً ا ،تخ ّوفها من دخول
الشركة المصرية لالتصاالت إلى السوق ،في الوقت الذي تتمتع فيه
هذه الشركة بوضع احتكاري على الشبكة األرضية ،على نح ٍو يؤثر
في قواعد المنافسة في سوق االتصاالت ،ويمنح الشركة المصرية
لالتصاالت وض ًعا مميّ ًزا ،مقارنة ببقية الالعبين .ويعزز هذا التخ ّوف
ما قامت به الشركة المصرية لالتصاالت من مخالفة لقانون حماية
المنافسة في عام  ،2016وفصلها لخدمات اإلنترنت عن عدد
من مق ّدمي هذه الخدمة( .((4ووفقًا لتقديرات وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،فإن عدد المشتركين في خدمات الهاتف
النقال في عام  2018قد وصل إلى  97.6مليون مشترك ،بنسبة 107
في المئة(.((4
وبالنظر إلى سوق اإلنترنت ،يال َحظ أ ّن هناك تزاي ًدا في عدد مق ّدمي
الخدمة من الشركات الخاصة ،مقارنة بسوق الهاتف النقال ،بحيث
تم تقسيمهم إلى ثالث فئات؛ (أ) و(ب) و(ج) ،ولكل فئة حدود
يخص قدرتها على تقديم خدمات
وصالحيات محددة ،في ما ّ
اإلنترنت .وقد وصل عدد الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم
خدمات اإلنترنت في بداية فترة التحرير االقتصادي ،في عام ،1997
 42هبة السيد" ،المصرية لالتصاالت تطلق خدمات شبكة المحمول الجديدة باسم
 ،"Weاليوم السابع ،2017/9/18 ،شوهد في  ،2020/2/9فيhttps://bit.ly/3bq9eQ8 :
43 Mohamed Alaa El-Din, "Why Mobile Operators Do Not Want
Telecom Egypt Playing Their Game," Daily News Egypt, 6/7/2016, accessed
on 29/12/2018, at: https://bit.ly/31jRCkd
44
Shaimaa Al-Aees, "Egyptian Competition Authority Accepts
Reconciliation with Tel-ecom Egypt," Daily News Egypt, 3/8/2016, accessed
on 29/12/2018, at: https://bit.ly/2OkQB66
 45جمهورية مصر العربية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تقرير موجز عن
مؤشرات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (أيار /مايو  ،)2018شوهد في ،2018/12/23
فيhttps://bit.ly/2ONNjZs :
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إلى  16شركة ،وتزايد هذا العدد تزاي ًدا كبي ًرا ليصل إلى  64شركة،
بحلول عام .((4(2000
وبعي ًدا عن التفاصيل الخاصة بتحرير هذه األسواق التي ال يتسع
المجال في هذه الدراسة لتغطيتها جمي ًعا ،فإ ّن ما يهم الباحث هنا
أ ّن تع ّدد األطراف الفاعلة ،خاصة األطراف غير الحكومية ،قد جعل
العمليات الخاصة بتنظيم أسواق االتصاالت أشبه بمباراة بين جميع
األطراف المشارِكة ،الحكومية وغير الحكومية ،ومن خالل هذه
المباراة ،يحاول كل طرف أن يوظّف ما لديه من موارد ،ويطبق
الخطط واالستراتيجيات التي تساعده في تحقيق أهدافه .بمعنى
آخر ،لم تعد عملية رسم السياسات التنظيمية لقطاع االتصاالت
المصري عملية فوقية تتسم بهيمنة شبه كاملة للجهات الحكومية،
وإنما أصبحت عملية تشاركية ،تشارك فيها الجهات الحكومية جن ًبا
إلى جنب مع الجهات غير الحكومية التي قد تتفوق في بعض
األحيان على األولى ،لما لديها من موارد وقدرات(.((4
ينطبق الوصف السابق لطبيعة العملية التنظيمية في سوق
االتصاالت المصرية على الحالتين اإلماراتية والقطرية ،ولكن
بدرجة أقل ،نظ ًرا إلى محدودية عدد األطراف الفاعلة في الحالتين
األخيرتين .فكما اتضح من خالل الجزء الخاص بإجراءات اإلصالح
وخطواته ،فإ ّن صغر حجم السوق ،في اإلمارات وقطر ،قد وضع
قيو ًدا على إمكانية التوسع في منح التراخيص ،وعلى عمليات تقديم
المنافسة في هذه األسواق .وبنا ًء عليه ،فقد فضّ لت الحكومة ،في
الحالتين اإلماراتية والقطرية ،االكتفاء بنموذج االحتكار المزدوج
 Duopolyالذي ينافس فيه مشغّل خاص للخدمات األرضية،
وخدمات الهاتف المحمول ،الشركة األم التي كانت تحتكر تقديم
هذه الخدمات قبل مرحلة التحرير االقتصادي ،ويُع ّد هذا النموذج
أقل درجات المنافسة .ومن المتوقّع أن تشهد أسواق االتصاالت في
َّ
كلتا الدولتين خطوات أكثر تق ّد ًما على طريق التحرير االقتصادي
لخدمات االتصاالت ،بطريقة تزيد من المنافسة بين مق ّدمي الخدمة،
وتعود بالنفع على المستخدمين.
46 L. Hassanin, "Egypt report Year: 2007," in: K. Banks et al. (eds.), Global
Information Society Watch 2007 (Montreal: APC and ITeM, 2007), pp. 148152, accessed on 20/12/2018, at: https://bit.ly/2tTM5Vk
47 K. V. Nagarajan, "Egypt's Political Economy and the Downfall of the
Mubarak Regime," International Journal of Humanities and Social Science,
vol. 3, no. 10 (2013), pp. 22-39.
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 .3الدور التنظيمي للهيئات المستقلة
في أسواق االتصاالت
على الرغم من اختالف نقطة البداية في عمليات اإلصالح التنظيمي
لقطاعات االتصاالت في الحاالت موضع الدراسة ،وعلى الرغم من
االختالف أيضً ا على مستوى بنية هذه األسواق ،ودرجة تحريرها
اقتصاديًا ،فإ ّن الدور المنوط بعمل الهيئات التنظيمية المستقلة يكاد
يكون متطابقًا؛ فبالرجوع إلى الجزء النظري من الدراسة ،يتضح أ ّن
عمل هذه الهيئات يمت ّد ليشمل تنظيم العديد من الجوانب ،بعضها
ذو طبيعة مالية واقتصادية ،كتنظيم األسعار واألرباح ،وبعضها اآلخر
ال يتعلق بالجوانب االقتصادية؛ مثل منح التراخيص ،ووضع القواعد
الخاصة بحماية المستهلك ،ووضع معايير تقديم الخدمة التي
تضمن مستوى جودتها.
وبالنظر إلى قوانين االتصاالت ِ
المنشئة للجهات التنظيمية المستقلة
في الحاالت موضع الدراسة والتحليل ،نجدها جمي ًعا تتفق في منح
الصالحيات التنظيمية السابقة الذكر للجهات المنظّمة؛ فقانون
االتصاالت المصري رقم  10لعام  ،2003ينص في مادته الرابعة
على أ ّن الهدف الرئيس لجهاز تنظيم االتصاالت هو "تنظيم مرفق
االتصاالت وتطوير ونشر جميع خدمات االتصال على نحو يواكب
أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين
بأنسب األسعار ويشجع االستثمار الوطني والدولي في هذا المجال
في إطار من قواعد المنافسة الحرة"(.((4
هذا اإلجمال في وظائف الجهاز ،تم تفصيله في عدد من الوظائف،
من أبرزها :ضمان وصول خدمات االتصاالت إلى جميع مناطق
الجمهورية ،وحماية األمن القومي والمصالح العليا للدولة ،وضمان
االستخدام األمثل للطيف الترددي ،وتعظيم العائد منه طبقًا ألحكام
هذا القانون ،وضمان االلتزام بأحكام االتفاقات الدولية النافذة،
والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية واإلقليمية المتعلقة
باالتصاالت التي تق ّرها الدولة ،ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية
يخص آلية تحقيق
واالقتصادية لمختلف خدمات االتصاالت .وفي ما ّ
هذه األهداف ،تح ّدث الباب الثاني من قانون االتصاالت بالتفصيل
عن الصالحيات الممنوحة لجهاز تنظيم االتصاالت ،وضَ ِم َن له
االستقالل المالي والتنظيمي عن وزارة االتصاالت ،وإن كان القانون
قد أسند تبعية الجهاز إلى وزير االتصاالت ،األمر الذي قد يطرح
48
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تساؤالت حول درجة استقاللية الجهاز عن الوزارة ،وتأثير ذلك في
عالقته بباقي األطراف في أسواق االتصاالت المحررة(.((4
وبالنظر إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم  3لعام  ،2003وتعديالته
بشأن تنظيم قطاع االتصاالت في اإلمــارات ،نجد أ ّن المهمات
والوظائف التنظيمية للهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت قد تم
تحديدها في الباب الثالث ،وباألخص في المادة  ،12التي ح ّددت
مهمة الهيئة في الرقابة على قطاع االتصاالت والعاملين فيه ،إضافة
إلى التق ّدم بمقترحات السياسات العامة في قطاع االتصاالت لمجلس
إدارة الهيئة .وفي تفصيل هذا التفويض العام ،أسند المرسوم بقانون
إلى الهيئة العديد من المهمات المتعلّقة بتوصيل الخدمات إلى
كافة أرجاء الدولة ،ووضْ ع معايير الجودة ،وتطوير البنية التحتية
وأنظمة االتصال وتحديثهما ،ومنح التراخيص.
وكما هو الوضع في الحالة المصرية ،حاول المرسوم بقانون ضمان
االستقاللية المالية التنظيمية للهيئة ،من خالل وضع موازنة مستقلة
لها (المادة  ،)16وتحديد مصادر تمويلها ،وإعفائها من جميع
الضرائب والرسوم (المادة  .((5()21وال يختلف وضع هيئة تنظيم
االتصاالت في دولة قطر كثي ًرا عن الحالتين المصرية واإلماراتية،
حيث ح ّدد القرار األميري رقم  42لعام  2014اختصاصات الهيئة في
تنظيم قطاع االتصاالت على النحو التالي( :((5ضمان إدارة الموارد
النادرة وتخصيص فاعل لها ،وحماية المستهلكين من الممارسات
المضللة وغير العادلة في السوق ،ووضْ ع معايير لجودة الخدمة
ومراقبة عملية االمتثال ،وإدارة نظام تسوية النزاعات بطريقة شفافة
وعادلة وسريعة وفاعلة.
ويال َحظ من العرض السابق درجة التشابه العالية في اختصاصات
الهيئات التنظيمية المستقلة ونطاق عملها في أسواق االتصاالت،
في الحاالت الدراسية موضع التحليل ،األمر الذي يثير التساؤل حول
مدى عالمية نموذج الهيئة التنظيمية المستقلة .فاالنتشار الواسع
لهذا النموذج في أسواق االتصاالت ،على اختالف مستوى تق ّدم
الدول التي تأخذ به ،يؤكد أ ّن هذا النموذج قد أصبح نموذ ًجا عالميًا
 Universal Modelفي تنظيم قطاعات االتصاالت .وبالطبع ،يبقى
المحك األخير في الحكم على درجة فاعلية هذه األجهزة هو قدرتها
على ترجمة السلطات والصالحيات الممنوحة لها بحكم القانون إلى
 49لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ،يمكن الرجوع إلىBadran, "Does :
."Formal Independence Matter
 50اإلمارات العربية المتحدة ،هيئة تنظيم االتصاالت" ،مرسوم بقانون اتحادي رقم 3
لسنة  2003وتعديالته بشأن تنظيم قطاع االتصاالت" ،2004/4/1 ،شوهد في ،2020/2/3
فيhttps://bit.ly/2udkA9j :
" 51مرسوم بقانون رقم ( )34لسنة ."2006
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فضل عن ممارسة الهيئات دورها بحيادية
ممارسات على أرض الواقعً ،
واستقاللية عن كافة األطراف المشارِكة في العمليات التنظيمية.

خاتمة وتوصيات
تناولت هذه الدراسة موضوع التحرير االقتصادي ،والسياسات
التنظيمية في أســواق االتصاالت ،من منظور أطروحة الدولة
المنظّمة ،وحاولت في إطار المساحة البحثية المتاحة إلقاء الضوء
على تجربة ثالث دول ،هي مصر واإلمارات وقطر .وقد أوضحت
المراجعة النقدية ألدبيات التنظيم والسياسات التنظيمية تأكيد
معظم الباحثين في هذا المجال على أ ّن تغ ّي ًرا نوع ًيا قد حدث في
طبيعة الدور الذي تؤديه الدولة في مجال تقديم خدمات االتصاالت،
ملموسا على طبيعة عملية صنع
انعكاسا
وأ ّن هذا التغيير انعكس
ً
ً
السياسات التنظيمية وتنفيذها ،وعلى أدوار الفاعلين الحكوميين
وغير الحكوميين ،في إطار ما يُعرف بنموذج الدولة المنظّمة.
وقد اتضح ،من النقاش النظري ،الدور المتنامي ألجهزة تنظيم
قطاعات االتصاالت المستقلة ،بوصفها أذر ًعــا أساسية للدولة
المنظّمة ،تساعدها في الوصول إلى أهدافها الخاصة في سياسات
قطاعات االتصاالت .هذا األمر قد تأكد أيضً ا من خالل دراسة الحاالت
التطبيقية التي برز من خاللها أهمية الدور المسند إلى هيئات
يخص تنمية قطاعات االتصاالت وتطويرها
التنظيم المستقلة ،في ما ّ
وتحديثها ،إضافة إلى حماية المستخدمين ،ووضع اإلطار المنظم
لعمل الشركات الخاصة .وتبقى قدرة أجهزة التنظيم المستقلة على
تحويل الصالحيات الممنوحة لها في قوانين االتصاالت إلى إجراءات
سؤال مفتو ًحا تختلف اإلجابة عنه باختالف
واقعية ،وقرارات نافذةً ،
الحالة موضع الدراسة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإ ّن نموذج هيئات التنظيم المستقلة في
مجال تحرير قطاعات االتصاالت وتنظيمها ،يع ّد األكثر شيو ًعا بين
مختلف الدول المتقدمة واآلخذة في النمو ،وكذلك الديمقراطية
وغير الديمقراطية ،وهو دليل لدى البعض على عالمية هذا النموذج،
وقابليته للتطبيق في مختلف الظروف .وفي ضوء ما تق ّدم ،تعرض
الدراسة ،في ما يلي ،عد ًدا من التوصيات التي يمكن أن يأخذ بها
ص ّناع السياسات العامة في قطاعات االتصاالت ،في الحاالت موضع
التحليل ،لتطوير الممارسات التنظيمية ،وتحسين مستوى مخرجاتها.
في ما يتعلق بإجراءات التحرير االقتصادي لألسواق ،تقترح الدراسة
استكمال عمليات التحرير االقتصادي ،وفتح أسواق االتصاالت أمام
شركات االتصاالت الخاصة للمنافسة فيه .وهذا األمر من شأنه أن
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يخص توفير االستثمارات
يعزز قدرات الدول محل الدراسة ،في ما ّ
المطلوبة لتحديث قطاعات االتصاالت وتطويرها .إضافة إلى ذلك،
تساعد المنافسة بين مق ّدمي خدمات االتصال ،وكسر احتكار الدولة
هذه القطاعات ،في تحسين مستوى جودة الخدمات المق َّدمة،
والتقليل من أسعار تلك الخدمات ،على نح ٍو يحقق مصالح
المستخدمين.
وقد كان لتحرير سوق الهاتف النقال في مصر ،واالنتقال من وضع
المنافسة الثنائية إلى درجة أعلى من التحرير ،بالترخيص لشركة
"اتصاالت" ثم شركة "ووي" ،تأثير واضح على مستوى جودة الخدمات،
وكذلك العروض التي تطرحها هذه الشركات للمستخدمين ،بما
يشجع على اتباع اإلجراء نفسه في الحالتين القطرية واإلماراتية،
ولكن مع األخذ في االعتبار الظروف الخاصة بأسواق تلك الدول.
ويبقى المدخل المناسب لعمليات التحرير االقتصادي ألسواق
االتصاالت ره ًنا بتجربة كل دولة وظروفها.
أوضحت التجربة المصرية في سوق الهاتف النقال أ ّن المدخل
المتدرج في عملية التحرير االقتصادي ،وفتح سوق المحمول
للمنافسة ،كان أكثر نف ًعا من التحرير المفاجئ لسوق اإلنترنت الذي
ترتّب عليه العديد من المشكالت لعدد كبير من الشركات العاملة
فيه .وبصفة عامة ،كانت العملية التنظيمية في سوق تقديم خدمات
اإلنترنت أشد تعقي ًدا من مثيلتها في سوق تقديم خدمات الهاتف
المحمول ،وذلك بسبب العدد الكبير لمق ّدمي خدمات اإلنترنت،
والتركيب المعقّد للسوق ،وتقسيمهم إلى فئات على النحو السابق
تبيانه ،على نح ٍو أظهر تخبطًا في بعض القرارات التنظيمية الخاصة
انعكاسا كبي ًرا على
بهذا القطاع من قطاعات االتصاالت ،وانعكست
ً
(((5
ربحية الشركات العاملة فيه ،وعلى أدائها عمو ًما .
يخص قرارات جهاز تنظيم االتصاالت
وقد اتضح هذا األمر جل ًيا في ما ّ
بشأن التكنولوجيا المستخدمة في تقديم خدمات اإلنترنت ،فخالل
الفترة  ،2009-2005حرص الجهاز على تشجيع مق ّدمي خدمات
اإلنترنت على تب ّني التكنولوجيا الالسلكية  Wirelessفي عمليات
تقديم الخدمة .وشاع بين مق ّدمي الخدمة أ ّن الجهاز بصدد وضع
إطار تنظيمي جديد يعتمد من خالله إحدى التكنولوجيات الحديثة
مثل  .WiMAXوعلى الرغم من حرص الجهاز على استشارة
مق ّدمي الخدمة ،من خالل استشارة عامةPublic Consultation
شارك فيها غالبية الشركات العاملة في هذا المجال ،وق ّدموا خاللها
يخص اإلطار المقترح للتنظيم ،فإ ّن الجهاز،
وجهة نظرهم في ما ّ
 218" 52مليون دوالر خسائر شركات اإلنترنت في مصر" ،عربي ،2013/11/5 ،21
شوهد في  ،2020/2/12فيhttps://bit.ly/31iWJRP :
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طوال أعوام عدة ،ترك سوق اإلنترنت عرضة للتكهنات والشائعات،
دون أن يتخذ قرا ًرا حاس ًما في هذا األمر ،على نح ٍو جعل العديد
من شركات اإلنترنت تتساءل حول جدوى المشاركة في مثل هذه
االستشارات(.((5
على صعيد العمليات التنظيمية  ،Regulatory Processesودور
الفاعلين الجدد في تنظيم قطاعات االتصاالت ،تقترح الدراسة
التخلّي عن األسلوب الفوقي  Top-down Approachفي صنع
القرارات المنظّمة لهذه القطاعات ،واالعتماد بدرجة أكبر على
األسلوب التشاركي الذي يُفسح المجال لمساهمات الفاعلين غير
الحكوميين .فقد أ ّدت عملية التحرير االقتصادي ألسواق االتصاالت
إلى نمو أدوار شركات االتصاالت الخاصة ،ومنظمات المجتمع
المدني المعنيّة بقضايا االتصاالت ،في عمليات رسم السياسات
العامة الخاصة بتلك القطاعات وتنفيذها .والدولة ،في الحاالت
الثالث موضع الدراسة ،تع ّول كثي ًرا على االستثمارات الخاصة في
تمويل خدمات االتصاالت وتحديثها ،بطريقة تجعل القطاع الخاص
شريكًا في عملية تنمية أسواق االتصاالت ،وليس منفذًا لما تضعه
الدولة من سياسات وما تتخذه من إجراءات .ولكون هذا القطاع
شريكًا في هذه العملية ،يحق له المشاركة في صنع القرارات التي
تنظّم نشاطاته االقتصادية ،على نح ٍو يضمن له الدفاع عن مصالحه،
من دون إمالء ما يراه من سياسات على الجهات الحكومية.
في هذا اإلطار ،أصبحت العمليات التنظيمية ،كما ذُكر سابقًا ،أشبه
بمباراة يحاول خاللها كل فريق من الالعبين توظيف ما لديه من
موارد ،عن طريق استراتيجيات مع ّينه ،لتحقيق أهدافه .ونتيجة هذه
المباراة ،أو العملية التنظيمية ،ال يمكن تحديدها مسبقًا ،وإنما تكون
نتا ًجا لتفاعل جميع األطراف الحكومية وغير الحكومية .وبالطبع
تتأثر العملية التنظيمية بعدد األطراف المشارِكة فيها ،حيث تؤدي
زيادة عدد األطراف إلى تعقّد العملية التنظيمية ،بسبب اختالف
أهداف الالعبين ،وهو ما يعني أ ّن عمليات التنظيم في األسواق
األكثر تحري ًرا من الناحية االقتصادية ،كسوق االتصاالت المصرية،
تصبح أكثر تعقي ًدا ،مقارنة بمثيلتها في سوق االتصاالت اإلماراتية
أو القطرية.
يخص عالقة الهيئات التنظيمية المستقلة بأطراف العملية
في ما ّ
التنظيمية ،سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ،توصي
53 Ahmed Badran, "The Role of Public Consultations in Regulatory
Decision-Making: Thoughts and Reflections Based on Regulatory
Decision-Making Mechanisms in the Egyptian Telecoms Market," The
Observatory on Independent Regulators' AIR (2013), accessed on 12/2/2020,
at: https://bit.ly/37kOFBj

ملف :قضايا في اإلدارة والسياسات العامة في العالم العربي
السياسات التنظيمية لقطاعات االتصاالت في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير االقتصادي :تجارب عربية مختارة

الدراسة بأهمية توفير كافة الضمانات المؤسسية التي تكفل لتلك
الهيئات االستقالل التام في قراراتها عن الــوزارات المعن ّية وعن
شركات االتصاالت الخاصة .وإذا نظرنا إلى العملية التنظيمية من
منظور المباريات ،فإن دور هذه الهيئات أشبه بدور َحكَم المباراة
الذي يتع ّين عليه أن يكون محاي ًدا ،وال ينحاز ألي من الالعبين ،وإنما
يركّز على تطبيق قواعد اللعبة بنزاهة وحيادية على الجميع ،ويفرض
العقاب على مخالف تلك القواعد .وحتى يتسنى للهيئات التنظيمية
المستقلة القيام بدورها على هذا النحو ،ال بد من االستثمار في بناء
قدرات هذه الهيئات ،وتدريب طاقمها الفني واإلداري على أحدث
التقنيات وأساليب التنظيم.
إ ّن مهمة تنظيم قطاعات االتصاالت ليست بالمهمة السهلة ،خاصة
إذا أُخذ في االعتبار حداثة عهد عديد الهيئات التنظيمية المستقلة
في الحاالت موضع الدراسة ،وطبيعة الالعبين وقوتهم في أسواق
االتصاالت ،خاصة شركات االتصاالت الدولية ،مثل "فودافون"
و"أورانج" و"اتصاالت" ،وخبرتهم الطويلة في العمل في هذا المجال.
في ما يتعلق بطبيعة العالقة بين الجهات الحكومية المعن ّية
بقطاعات االتصاالت ،تقترح الدراسة إنشاء آلية للتنسيق والتعاون
بين هذه الجهات ،بما يضمن تحقيق االستفادة القصوى من
خدمات االتصاالت ،فهناك العديد من األمور التي تدفع نحو ضرورة
التنسيق والتعاون بين أجهزة الحكومة المختلفة .ففي مصر ،على
سبيل المثال ،تتنافس عدة جهات حكومية على استخدام نطاقات
الطيف الترددي ،كوزارتَي الدفاع والداخلية ،األمر الذي يحتّم ضرورة
التنسيق والتعاون بين هذه الجهات للتأكد من االستفادة العظمى
من هذا المورد المهم .ومن األمور التي تحتّم أيضً ا ضرورة التنسيق
والتعاون بين جهات الحكومة المختلفة ،المشروعات القومية في
مجال الحوكمة اإللكترونية الذكية ،كما هو الحال في دولتَي قطر
واإلمــارات .فما يتطلبه نجاح مثل هذه المشروعات ،من إنشاء
منصة موحدة للخدمات الحكومية ،يعني ضرور ًة التنسيق والتعاون
وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية ،كخطوة أولية يستطيع
بعدها مطورو التطبيقات الذكية في القطاع الخاص البناء عليها
لتصميم خدمات ذكية للمستخدمين.
وأخي ًرا ،قد تتباين وجهات النظر حول مدى فاعلية نموذج الدولة
المنظّمة ،أو مدى مال َءمته لشكل مع ّين من أشكال الحكم في دولة
مع ّينة ،أو ارتباطه بواقع الدول األوروبية ،حيث نشأ وتط ّور ،أكثر من
االرتباط بواقع الدول النامية ،ولكن ال أحد يستطيع إنكار أننا نعيش
في "العصر الذهبي" للدولة المنظّمة.
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية
Public Opinion Trends on Public Policy in Arab Countries

يعــرض هــذا النــص اتجاهــات الرأي العــام نحو مجموعــة من السياســات العامة فــي البلدان
، ويركز على تقييم المواطنين حكومات بلدانهم. من خالل بيانات المؤشر العربي،العربية
 إضافة إلى ما يعكسه من اتجاهات لطبيعة العالقة،وذلك ألهمية هذا التقييم في حد ذاته
 ويجــري اختبــار هــذا المحــور مــن خالل.القائمــة بيــن المواطــن والدولــة فــي البلــدان العربيــة
 ومدى،مجموعة واسعة من األسئلة التي تتضمن قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثالث
 إضافــة إلى مجموعة مــن المؤشــرات التفصيلية التي،الثقــة باألجهــزة التنفيذية األساســية
تتنــاول تقييــم أداء المجالس التشــريعية فــي القيام بأدوارهــا وأداء الحكومــات في خدمات
 أولويــات مواطنــي: ويســتخدم المؤشــرات التاليــة.أساســية أو مجموعــة سياســات عامــة
 وتقييم، من وجهة نظر الــرأي العام، وأولويــات اإلنفاق في موازنــة الدولة،المنطقــة العربيــة
.األداء الحكومي
. البلدان العربية، السياسات العامة، الرأي العام العربي:كلمات مفتاحية
This text presents public opinion trends towards a set of public policies in Arab
countries, using Arab Index data. This study focuses on citizens’ evaluations of
their governments, due to the importance of this evaluation itself, in addition
to what it reflects about the trends in the nature of the relationship between the
citizen and the state in the Arab countries. This assumption is tested through a
wide range of questions that measure the level of confidence in the three state
authorities, the extent of confidence in the basic executive bodies, and the use a
set of detailed indicators that address the evaluation of the performance of the
legislative councils in carrying out their roles and the performance of governments
in providing basic services. The paper uses the two indicators of the priorities of
Arab citizens and the priorities of spending in the state budget from the point of
view of public opinion, and the evaluation of government performance.
Keywords: Arab Public Opinion, Public Policy, Arab Countries.
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مقدمة
إن الوقوف على اتجاهات الرأي العام نحو سياسات حكومية عامة
ليس باألمر اليسير ،ولدراسة هذه السياسات أهمية قصوى وتأثير
بالغ في المجتمعات .ولكل واحدة من هذه السياسات العامة
دوافعها وتفاصيلها ورؤية تحكمها ،ونطاقات مجتمعية تستهدفها،
وإشكاليات قائمة وموجودة تهدف إلى التعامل معها .وتتفاوت أيضً ا
كل واحدة من السياسات العامة في نطاق تأثيرها في المواطنين
ودرجة التأثير هذه ،والمدى الزمني الذي تحتاج إليه لقياسها .ولعل
هذه العوامل مجتمعة تجعل التعرف إلى آراء المواطنين في أي
سياسة حكومية عامة أم ًرا معق ًدا.
لعل تقييم أي سياسة عامة كبرى ،مثل السياسات الحكومية الصحية
أو التعليمية ،يحتاج إلى مستويات متعددة من القياس يتضمن
مصفوفة متكاملة ،تشتمل على أهداف هذه السياسة ونطاقات
تأثيرها وكيفية تنفيذها ومختلف التحديات التي واجهتها؛ ثم يأتي
تقييم نتائجها باالرتباط باألهداف المرجوة من إطالقها وتقييم
نتائجها من خالل النظر في أثرها الملموس في القطاعات المجتمعية
ذات الصلة.
ومما ال شك فيه أن آراء المواطنين ،االنطباعية منها والقائمة على
تجربتهم المباشرة لنتائج هذه السياسات ،هي جزء أساسي في تقييم
هذه السياسات ،ولكنها ليست العنصر الوحيد المعتمد في التقييم.
وفي هذا السياق ،فإن االعتماد على اتجاهات الرأي العام في
المنطقة العربية لتقييم السياسات الحكومية العامة ،وإن كان مفي ًدا
في التعرف إلى مدى الرضا عن هذه السياسات ،فإنه يقدم جز ًءا
من الصورة التقييمية للسياسات الحكومية العامة ،محكو ًما برؤية
انطباعية ،تتأثر بما يسود من تحديات في زمن تنفيذ االستطالعات
وأولويات المواطنين التي تنعكس في هذا التقييم.
وعلى الرغم من عدم وجود دراسات تفصيلية لتقييم سياسات
عامة محددة ضمن خط أساس ،فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض
اتجاهات الرأي العام ،من خالل بيانات المؤشر العربي في عدة
مقاييس ،تساهم في فهم اتجاهات الرأي العام نحو مجموعة من
السياسات العامة في البلدان العربية.
إن أحد المحاور الرئيسة التي يتضمنها المؤشر العربي منذ إطالقه
عام  ،2011هو محور تقييم المواطنين لحكومات بلدانهم ،وذلك
ألهمية هذا التقييم في حد ذاته ،إضافة إلى ما يعكسه من اتجاهات
لطبيعة العالقة القائمة بين المواطن والدولة في البلدان العربية.
ويجري اختبار هذا المحور دوريًا ،من خالل مجموعة واسعة من
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األسئلة التي تتضمن قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثالث،
ومدى الثقة باألجهزة التنفيذية األساسية ،إضافة إلى مجموعة من
المؤشرات التفصيلية التي تتناول تقييم أداء المجالس التشريعية في
القيام بأدوارها وأداء الحكومات في خدمات أساسية أو مجموعة
سياسات عامة .كما يتناول المؤشر العربي أيضً ا مجموعة مؤشرات
مرتبطة بمدى فاعلية الحكومات وأجهزتها التنفيذية.
إن المؤشر العربي ليس مؤش ًرا تقييم ًيا ألداء الحكومات ،ولذلك فإنه
ال يرصد تقييم أداء الحكومات في مجاالت تفصيلية ،وإنما يركز
على تقييم األداء الحكومي في المجاالت التي تعتبر من المهمات
األساسية الملقاة على عاتق الدولة ،والتي من المفترض أن تقوم
على تأمينها أو تنظيمها أو وضع القوانين والسياسات الالزمة لضمان
إتاحتها للمواطنين وضمان سوية جودتها .وقد ع ّرفت هذه الخدمات
لتشمل مروحة واسعة من الخدمات األساسية ،مثل المياه والكهرباء
والصرف الصحي ،وإيجاد وتحسين شبكة الطرق والشوارع ،والنقل
العام .واعتبر التعليم المدرسي والخدمات الصحية من الخدمات
األساسية التي على الدولة تقديمها أو تأمينها ،والتي يمكن أيضً ا
من خاللها تقييم أدائها .وعالوة على ذلك ،فإنه يجري تقييم أداء
فضل عن دورها في إيجاد مواقع
السياسات االقتصادية للحكوماتً ،
عمل وشغل من خالل التعامل مع مشكلة البطالة.
وبطبيعة الحال فإن تقييم هذه الخدمات يبقى قاص ًرا وحده عن
تقييم سياسات الحكومات وعملها .وبناء عليه ،فقد أخذت هذه
الدراسة على عاتقها محاولة إلقاء الضوء على اتجاهات المواطنين
في بعض المؤشرات التي تساهم في التقييم العام لهذه السياسات.
وفي هذا السياق ،نستخدم المؤشرات التالية:
•أولويات مواطني المنطقة العربية؛ حيث إن تعريف الرأي
العام لألولويات في حد ذاتها انعكاس لرؤية المواطنين لما
يجب أن تقوم به الحكومات.
•أولويات اإلنفاق في موازنة الدولة ،من وجهة نظر الرأي العام؛
إذ إن هذا المؤشر يمكن أن يوضح اتجاهات المواطنين في
نظرتهم إلى السياسات التي يجب أن تتبعها الحكومة.
•تقييم األداء الحكومي في مجموعة من الخدمات األساسية
وفي بعض السياسات العامة الرئيسة.

أولويّات مواطني المنطقة العربية
في إطار تعميق معرفة تقييم الرأي العام في المنطقة العربية
باألوضاع العامة لبلدانه ومجتمعاته ،عكف المؤشر العربي منذ

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية

انطالقه على طرح سؤال مفتوح على المستجيبين بخصوص أه ّم
مشكلة تواجه بلدانهم ،على نحو يبرز أولويات المواطنين ،ويعبر
عن تقييمهم التفصيلي للتحديات التي تواجهها بلدانهم .إن إدراج
هذا المؤشر هنا يبين بوضوح الموضوعات التي تكتسي أهمية لدى
المواطن ،والتي على الحكومات أن تعمل عليها في بلدانها ،ضمن
سياسات وخطط من أجل تحقيقها.
لقد أظهرت النتائج أن  %3فقط من الرأي العام العربي أفادوا أنّهم
"ال يعرفون" أه ّم مشكلة تواجهها بلدانهم ،أو "رفضوا اإلجابة"؛ أي
إ ّن  %97من المستجيبين في المنطقة العربية ع ّبروا عن آرائهم
بخصوص أه ّم مشكلة تواجهها بلدانهم؛ وهي نسبة عالية ت ُظهر أ ّن
لمواطني المنطقة العربية معرف ًة ودراي ًة بأحوال بلدانهم ورأيًا فيها.
وتُظهر نتائج المؤشر العربي أ ّن أولويات المواطنين تتعلق بـسوء
األوضاع االقتصادية؛ ويمكن عرض هذه األولويات في المنطقة
العربية في ثالثة محاور أساسية ،هي:
1.أولويات اقتصادية :أورد نحو ثلثي المستجيبين  % 64مشكالت
اقتصادية مثل البطالة ،وارتفاع األسعار ،وســوء األوضــاع
االقتصادية ،والفقر ،باعتبارها أولويات وتحديات يجب أن
تعالجها الحكومة .إذ أفاد  % 21من المستجيبين بأن سوء
األوضاع االقتصادية يعتبر التحدي األول الذي على الحكومات
أن تعمل على معالجته .وعند إضافة مشكلتَي البطالة % 17
وارتفاع األسعار وغالء المعيشة  ،% 17ثم مشكلة الفقر وتدني
مستوى المعيشة  ،% 9يتبين أن مواطني المنطقة العربية
منحازون إلى اعتبار القضايا االقتصادية هي القضايا األساسية.
2.أولويات متعلقة بأداء الحكومات وسياساتها :أورد حوالى
 % 16من المستجيبين مشكالت ،مثل ضعف الخدمات العامة
(وركز المستجيبون على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية
أساسا) ،والفساد المالي واإلداري ،والحكم وسياساته ،واالنتقال
ً
الديمقراطي؛ وهي مشكالت تقع في إطار سياسات الحكم
ومؤسساته في البلدان العربية.
3.األمــن واألمــان وعــدم االستقرار السياسي :أورد  % 10من
المستجيبين مشكالت ،مثل غياب األمــن واألمــان ،وخطر
اإلرهاب ،واالنقسام الجهوي واإلثني ،وعدم االستقرار السياسي،
ومخاطر التدخل الخارجي واالحتالل اإلسرائيلي الذي عادة ما
يردده مستجيبو فلسطين.
4.عند مقارنة اتجاهات الرأي العام عبر استطالعات المؤشر ،منذ
استطالع  ،2011تبين أنه ليس ثمة تغير جوهري في ترتيب
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أولويات المواطنين؛ إذ دائ ًما كانت القضايا االقتصادية تحوز
اهتمامهم ،وإن أظهرت النتائج تزايد نسبة من يقولون ذلك في
استطالع  2020/2019مقارن ًة بنتائج االستطالعات السابقة؛ فقد
ارتفعت نسبتهم لتصل إلى  ،% 64بعد أن سجلت  % 47في
استطالع  2018/2017وكانت  % 37في استطالع  .2011إن هذا
التغير مرده ارتفاع نسبة من قالوا إن سوء األوضاع االقتصادية،
والبطالة ،وارتفاع األسعار ،مقارن ًة بنسبتهم في األعوام السابقة
من ناحية ،ونتيجة النخفاض نسبة الذين قالوا إ ّن أه ّم مشكلة
هي غياب األمن واألمان واالستقرار السياسي التدريجي عبر
السنوات؛ حيث سجلت نحو الثلث أو أكثر في استطالعات
 ،2011و ،2014و .2015وهي فترة انفجار الثورات العربية،
ومن ث ّم فترة انتصار الثورات المضادة في أكثر من بلد عربي.
5.تظهر البيانات أن مواطني المنطقة العربية يعتقدون أن
ثمة قصو ًرا في سياسات حكومات بلدانهم في تعاملها مع
تفصيل،
ً
الموضوعات االقتصادية .وعلى نحو رئيس وبأكثر
تمحورت إجاباتهم حول ثالث قضايا أساسية ،هي البطالة،
وارتفاع األسعار وغالء المعيشة والفقر ،إضافة إلى اعتبار أن
الوضع االقتصادي يمر بمرحلة سيئة .ولعل هذه القضايا تعتبر
ذات أهمية على أجندات الحكومات والنخب السياسية في
المنطقة العربية ،وتكاد تكون من القضايا التي عادة ما يجري
التركيز عليها في خطط الحكومات .ولكن استمرار الرأي العام،
وعلى مدار تسع سنوات ،في التأكيد عليها ،وحصولها على نحو
متزايد على توافق أغلبية الرأي العام ،دليل على أن سياسات
الحكومات وخططها في هذا المجال تبقى أم ًرا غير ذي جدوى
أو ذا نتائج غير ملموسة على صعيد المواطن بخاصة والمجتمع
بعامة .كما تجدر اإلشارة إلى أن مواطني المنطقة العربية ركزوا
أيضً ا ،وبنسبة معتبرة  ،% 16على سياسات الحكومات وأدائها
في مجاالت مهمة ،خاصة ضعف الخدمات التعليمية والصحية
أو الفساد المالي واإلداري المنتشر في المؤسسات العامة.
إذا ما أخذ هذا المؤشر ،الذي يدرج فيه المستجيب أهم اإلشكاليات
والتحديات التي تواجه بلده كمؤشرات على تقييم البلد بصفة عامة،
فإن أغلبها ركزت على قضايا مرتبطة بسياسات وخطط حكومية،
إذا ما أخذنا أيضً ا في االعتبار موضوع غياب األمن واألمان ،على
اعتبار أنه من مهمات الحكومات األساسية في ظل شبه غياب
لقضايا غير مرتبطة بسياسات الحكومة مثل المشكالت االجتماعية
أو المخاطر الخارجية.
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أولويات اإلنفاق في موازنة الدولة
إذا كان الجزء السابق يبين بوضوح أن مواطني المنطقة العربية
يعرفون التحديات التي تواجه بلدانهم ،والمتمثلة في إشكاليات
اقتصادية من ضمنها البطالة ،والفقر ،وانخفاض مستوى المعيشة،
إضافة إلى ضعف خدمات التعليم والرعاية الصحية ،وسياسات
الحكومة بصفة عامة والفساد المالي واإلداري ،فمن المفيد التعرف

إلى آراء المواطنين في تقييم هذه السياسات من خالل مؤشرات
أخرى .وفي هذا السياق استخدم المؤشر العربي آلية أخرى من
أجل الوقوف على آراء المواطنين في تقييم أداء حكوماتهم ،وذلك
بإعطائهم القرار في وضع أولويات اإلنفاق في موازنات بلدانهم؛
على اعتبار أن الموازنة هي اإلدارة الرئيسة واألهم التي تحدد
توجهات السياسات العامة في البلد المعني ،وتقرر الخطوط العامة
لسياسة الحكومة.

الجدول ()1
أهم مشكلة تواجه بلدانه ( )%بحسب نتائج في استطالعات المؤشر العربي خالل الفترة 2020-2011
اتجاهات الرأي العا ّم نحو ّ
/ 2019
2020

/ 2017
2018

2016

2015

2014

/ 2012
2013

2011

سوء األوضاع االقتصادية

21

14

11

8

9

11

8

البطالة

17

15

18

14

13

16

13

ارتفاع األسعار وغالء المعيشة

17

10

9

9

11

12

8

الفقر وتدني مستوى المعيشة

9

8

7

6

7

6

8

األولويات االقتصادية

64

47

45

37

40

45

37

ضعف الخدمات العامة

7

12

9

9

6

5

2

الفساد المالي واإلداري

7

6

5

3

4

5

10

الحكم وسياساته

1

2

4

3

2

2

3

االنتقال والتحول الديمقراطي

0.5

1

2

1

1

2

2

األولويات المتعلقة بأداء الحكومات وسياستها

16

21

20

16

13

14

17

غياب األمن واألمان (وخطر اإلرهاب)

2

6

11

19

20

11

11

االنقسامات الجهوية /الطائفية /اإلثنية /الق َبلية

1

2

2

4

4

3

10

عدم االستقرار السياسي (وجود استقطابات)

2

4

4

5

6

10

7

مخاطر خارجية /السياسة الخارجية

2

1

1

2

1

2

2

االحتالل اإلسرائيلي

3

5

3

4

3

--

2

األمن واألمان وعدم االستقرار السياسي

10

18

21

34

34

26

32

مشكالت اجتماعية

5

3

6

4

3

4

3

الالجئون والوافدون

2

1

3

3

2

--

--

أخرى

0.3

1

0.1

0.4

1

1

2

ال أعرف /رفض اإلجابة

3

9

5

6

7

10

9

المجموع

100

100

100

100

100

100

100

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية

تنطلق فكرة إتاحة الفرصة للمواطنين في تحديد أولويات اإلنفاق
من عدة فرضيات ،أولها أنها تعكس رؤيتهم لدور الدولة في االقتصاد
والمجتمع .كما أن االقتراحات التي يقدمها المواطنون كأولويات
إنفاق في الموازنة تعبر عن رؤيتهم للمجاالت الملحة التي يجب
أن تضطلع بها الدولة وتركز عليها .ومن أجل أن يكون لهذا المؤشر
فائدة أكبر ،فقد طُلب من المستجيبين أن يختاروا  3مجاالت إنفاق
يعتبرونها أولويات أكثر من غيرها ،على أن يقوموا بترتيبها بحسب
أهميتها .وعليه ،فإن السؤال بهذه الصيغة يجعل المستجيبين أمام
ضرورة اختيار المجاالت التي يعتقدون أن موازنة الدولة يجب أن
ترفدها على حساب مجاالت أخرى ،يرونها أقل أهمية من تلك التي
تم اعتبارها أولويات.
إن تحليل إجابات المواطنين عن هذا السؤال يسهم في فهم رؤيتهم
للدور الذي يرغبون في أن تقوم به الدولة ،على الصعيد االقتصادي
والمجتمعي من ناحية ،إضافة إلى أنه يمنحنا فه ًما أعمق لتقييم
المواطنين للمجاالت التي يمكن أن تعاني قصو ًرا أو أن المواطن
يعتبر خطط الحكومة وسياساتها قاصرة فيها أو غير فعالة أو أنها
غير جيدة من ناحية أخرى.
وعليه ،فقد جرى تحليل البيانات باعتماد أسلوبين :األول ،هو إدراج
األولوية األولى التي اختارها المستجيب لتكون أولوية اإلنفاق؛
والثاني ،هو إدراج معدل األولويات الثالث التي اختارها المستجيب
لتكون أولويات اإلنفاق في الموازنة .إن استخدام هذين األسلوبين
يعكس األولويات التي يفضلها المستجيب في كيفية توزيع اإلنفاق.
وتمكن المقارنة من تبين مدى االختالف بين اختياره أولوية واحدة
لإلنفاق واختياره ثالث أولويات.
عند مقارنة نتائج تحليل األولوية األولى بتلك النتائج القائمة على
احتساب معدل األولويات الثالث ،يتبين لنا أن ترتيب أولويات
اإلنفاق ال يتغير على نحو جوهري .ففي ترتيب األولوية األولى،
جاء اختيار اإلنفاق على "إنشاء مشاريع الستغالل واستثمار المصادر
الطبيعية" في المرتبة األولى  ،% 23يليه اإلنفاق على "تنمية التعليم
الحكومي وتحسين مستواه"  ،%16ثم "تنمية خدمات الرعاية
الصحية الحكومية مستشفيات ،مراكز صحيّة ،عيادات وتحسين
مستواها"  .%14وفي المرتبة الرابعة جاءت "زيادة عدد الموظفين
في القطاع العام" وعلى "دعم أسعار المواد األساسية (مواد غذائية/
محروقات....إلخ)"  %10لكل منهما ،تالها في األهمية اإلنفاق على
"تسليح الجيش" وبتوافق  %9من المستجيبين.
وعند تحليل أولويات المواطنين أيضً ا باحتساب معدل األولويات
الثالث التي ذكرها المستجيب ،كما أشرنا ،ال تتغير القائمة كثي ًرا؛
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حيث يصبح "تنمية الخدمات الصحية الحكومية وتحسين مستواها"
في المرتبة األولى  %17يليها "إنشاء مشاريع الستغالل واستثمار
المصادر الطبيعية"  ،%15وبالنسبة نفسها "تنمية التعليم الحكومي
وتحسين مستواه" ،ثم "دعم أسعار المواد األساسية (مواد غذائية،
ومحروقات)"  ،%12فـ "إنشاء مصانع ومشاريع استثمارية كبرى"
 ،%10بينما جاء "تسليح الجيش" و"زيادة عدد الموظفين" بنسب
متقاربة  ،%7.6و 7.8على التوالي.
عند مقارنة اتجاهات الرأي العام العربي في استطالع 2020 /2019
ألولويات المواطنين العرب في اإلنفاق في موازنة الدولة بنظيرتها
في استطالع  ،2013 /2012يتبين أن خياراتهم في وضع قائمة
أولوليات اإلنفاق في الموازنة لم تتغير عبر سبع سنوات.
فقد كانت أولوياتهم بحسب استطالع  2013 /2012تتركز في خمسة
مجاالت (من خالل احتساب معدل األولويات الثالث) ،وفقًا لترتيبها،
هي تنمية خدمات الرعاية الصحية الحكومية  ،%16فدعم أسعار
المواد األساسية  ،%15فتنمية التعليم الحكومي وتحسين مستواه
 ،%12.5فإنشاء مشاريع االستغالل واستثمار المصادر الطبيعية
 ،%12.4فإنشاء المصانع والمشاريع الكبرى .%11.2
تبين المقارنة أن رؤية المواطنين لم تتغير جوهريًا؛ فهم ما زالوا
يرون أن الدولة يجب أن تركز في إنفاقها على مشاريع استثمارية ،بما
يمكن أن تمثله هذه المشاريع من انعكاس إيجابي على االقتصاد،
سواء على صعيد العائدات أو على صعيد إيجاد فرص عمل .كما
أن المواطن يولي قطاعي التعليم والصحة أهمية كبرى؛ حيث إنه
قد وضعهما في صدارة قائمة أولوية اإلنفاق .وخالفًا لما هو متوقع
وأحيانًا يروج ،فإن مواطني المنطقة العربية ،من خالل ترتيبهم
ألولويات اإلنفاق ،ال ينحازون إلى فكرة أن الدولة يجب أن تكون
معنية بحل مشكلة البطالة من خالل توسيع القطاع العام وزيادة
التوظيف فيه ،حيث كانت نسبة الذين أفادوا بذلك في حدود %8
في استطالعي  2013 /2012و .2020 /2019إال أن المواطنين ما
زالوا يعتقدون ،وعبر سبع سنوات ،أنه من الضروري أن تبقي الدولة
على دعم المواد األساسية ،وفي ذلك انعكاس لتعريفهم لمشكلة
غالء المعيشة من ناحية وارتفاع مستويات الفقر من ناحية أخرى؛
وهي قضايا يعتبرها مواطنو المنطقة مشكالت تواجه بلدانهم.
تبين أولويات اإلنفاق ،كما اختارها ورتبها المستجيبون عبر سبع
سنوات ،انحيازهم إلى ثالثة مجاالت واضحة:
المجال األول هو زيادة اإلنفاق في مجاالت استثمارية ،يمكن أن
تمثل مصد ًرا للدخل العام في بلدانهم ،وتساهم في استحداث فرص
عمل .فهم بذلك يعولون أو يعتقدون أن الدولة يجب أن تؤدي دو ًرا
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الجدول ()2
إذا طلب منك أن تختار أولويات اإلنفاق في موازنة الدولة في بلدك ،فما هو أهم مجال يجب أن يكون له األولوية في النفقات؟
وما هو ثاني وثالث أهم مجال؟
2013 / 2012

2020 / 2019
األولوية األولى

معدل األولويات الثالث

األولوية األولى

معدل األولويات الثالث

إنشاء مشاريع الستغالل المصادر الطبيعية
واستثمارها

23.2

14.6

31.6

12.4

تنمية التعليم الحكومي وتحسين مستواه

16.6

14.5

16.9

12.5

تنمية الخدمات الصح ّية الحكومية (مستشفيات،
مراكز صح ّية ،عيادات) وتحسين مستواها

14.1

17.2

10.5

16.1

زيادة عدد الموظفين في القطاع العام

10.3

7.8

15.9

7.9

دعم أسعار المواد األساسية
(مواد غذائية /محروقات....إلخ)

9.8

11.9

4.0

14.8

9.5

7.6

11.0

6.5

5.8

9.6

3.6

11.2

4.0

4.9

1.9

7.0

تحسين شبكة الطرق في البالد

2.5

4.3

1.7

5.1

تحسين شبكة المواصالت العامة (النقل العام)

1.9

3.9

0.9

3.7

0.7

0.9

0.4

1.0

أخرى

0.4

0.3

0.1

0.6

لم يرد إجابات أخرى

--

1.4

--

0.5

ال أعرف /رفض اإلجابة

0.8

0.3

1.6

0.5

المجموع

100

100

100

100

تسليح الجيش

(((

إنشاء المصانع والمشاريع االستثمارية الكبرى
تنمية القطاع الزراعي

(((

تنمية القطاع السياحي

(((

 1كان الخيار في فلسطين "تسليح األجهزة األمنية".
 2كان الخيار في السودان "تنمية القطاع الزراعي والقطاع الرعوي (الثروة الحيوانية)".
 3طُرح في تونس ،والجزائر ،ومصر ،والمغرب .والجدير بالذكر أن نسبة من أفادوا بأن تنمية القطاع السياحي أولوية بين مستجيبي كل دولة من الدول التي طُرح فيها هذا
السؤال راوحت بين  %2و.%4

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية

أساس ًيا في االقتصاد ،من خالل اإلنفاق على االستثمار المباشر؛ إما
القتناعهم بأن هذه المهمة يجب أن تلقى على عاتق الدولة وإما
ألنهم يعتقدون أن القطاع الخاص ال يقوم أو غير قادر على القيام بهذا
المجال .أما المجال الثاني ،فهو أولوية اإلنفاق على قطاعي التعليم
والصحة ،حيث عبر المواطنون عن أهمية هذين القطاعين ،بل إنهم
يعتبرون أن اإلنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية الحكومية
وتحسين التعليم الحكومي هو أولوية ،مقارن ًة باإلنفاق على خدمات
أخرى كتحسين شبكة الطرق أو شبكة النقل العام أو تنمية القطاع
السياحي .كما أن أولوية اإلنفاق على التعليم والصحة تفوق بأكثر
من  8نقاط مئوية أولوية تسليح الجيش .أما المجال الثالث ،فهو
دعم المواد األساسية من مواد غذائية ،ومحروقات ،ولما يمثله هذا
من أهمية يراها المواطن في معالجة الفقر.
إن التأكيد على هذه األولويات في اإلنفاق ،وعدم تغيرها عبر عدة
سنوات ،يمكن أن يقود إلى االستنتاج أن السياسات الحكومية القائمة
في إدارة االقتصاد وترتيب أولويات اإلنفاق غير فعالة أو أنها قاصرة
أو أنها ال تلبي حاجات المواطن ،خاصة إذا أخذنا في االعتبار ما
شدد عليه الرأي العام من مشكالت تواجه البلدان العربية ،والتأكيد
على إعادة ترتيب أولويات إنفاق الموازنة؛ فاتجاه السياسات العامة
للحكومات العربية محل عدم رضا ،وفي حاجة إلى مراجعة.

تقييم األداء الحكومي في مجموعة
من القضايا التفصيلية
تض ّمن الجزء األول من هذه الدراسة تصنيف المواطنين في المنطقة
العربية للتحديات التي تواجه بلدانهم على الصعيد االقتصادي،
وخاصة في مجاالت البطالة وغالء المعيشة والفقر وضعف الخدمات
العامة ،مما يعبر عن رؤيتهم لقصور السياسات والخطط في التعامل
مع هذه التحديات .كما أظهرت البيانات انحياز المواطنين إلى تركيز
اإلنفاق الحكومي على االستثمار وإنعاش االقتصاد وتحسين خدمات
التعليم والصحة ومعالجة ارتفاع األسعار؛ مما يسمح باستنتاج وجود
انطباع ورأي بعدم تركيز الحكومات على هذه القطاعات أو القصور
في الحصول على نتائج مرجوة .ويتناول هذا الجزء تقييم األداء
الحكومي في بعض المجاالت التي عبر المواطنون عن أهميتها.
كما سبقت اإلشارة ،يقوم المؤشر بتقييم األداء الحكومي ،من خالل
مجموعة من األسئلة التي تقيس تقييم المستجيبين ألداء حكوماتهم
في مجموعة من السياسات العامة ،إضافة إلى تقييم مجموعة من
القضايا المرتبطة بالخدمات األساسية .فقد ُسئل المستجيبون عن
األداء الحكومي في تسعة مجاالت ،وطُلب منهم تقييم هذا األداء
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في كل مجا ٍل من خالل أربعة خيارات ،هي :جيد ج ًدا ،وجيد ،وس ّيئ،
وس ّيئ ج ًدا .وتغطي هذه الخدمات مجاالت متباينة :يتمثل القسم
األول منها في ما يقع تحت البنى التحتية والخدمات األساسية،
وتضم توفير المياه ،وتأمين تغطية الكهرباء لجميع المناطق ،وتوفير
خدمات الصرف الصحي .أما القسم الثاني ،فهو خدمات التعليم
والصحة ،وتضم تحسين مستوى التعليم المدرسي الحكومي،
وتحسين الخدمات الصحية الحكومية.
أما القسم الثالث ،فهو المجال االقتصادي بصفة عامة ،ويتناول
األداء الحكومي في إيجاد حلول لمشكلتي البطالة والفقر ،وتقييم
الوضع االقتصادي بصفة عامة ومدى تعبير السياسات االقتصادية
عن آراء المواطنين.

 .1البنى التحتية والخدمات األساسية
يبدو أن تقييم المواطنين لألداء الحكومي في هذا المجال يميل إلى
اإليجابية ،خاصة على صعيد توفير المياه وتأمين تغطية الكهرباء
لجميع المناطق .ومع أن تقييمهم يميل إلى اإليجابية في موضوعي
الصرف الصحي وتحسين الطرق العامة ،فإنه ما زال أقل من تقييمهم
لخدمات المياه والكهرباء.
 .2خدمات التعليم والصحة
تتعلق بتقييم الرأي العام لكل من تحسين مستوى التعليم المدرسي
الحكومي ،وتحسين الخدمات الصحية .وانقسم الرأي العام بشأن
تقييمها؛ إذ قيم نحو نصف المستجيبين هذه الخدمات تقيي ًما
إيجاب ًيا (جيد ج ًدا ،أو جيد) ،في حين قيمها النصف اآلخر من الرأي
العام تقيي ًما سلب ًيا (س ّيئ ،أو س ّيئ ج ًدا) .وتجدر اإلشارة إلى أن
األغلبية البسيطة من الرأي العام تقيم الخدمات الصحية بالسلبية.
ولعل المهم في هذا الموضوع أن تقييم خدمات التعليم والصحة
ظل على ما هو عليه على مدار استطالعات المؤشر
لم يتحسن ،بل ّ
العربي منذ  2012حتى .2020
 .3السياسات االقتصادية
جرى االعتماد في تقييم السياسات االقتصادية على أربعة مؤشرات؛
يقيس األول مدى تعبير السياسات االقتصادية الداخلية عن رأي
المواطنين ،ويهتم الثاني بتقييم المستجيبين للوضع االقتصادي في
بلدهم بصفة عامة ،أما الثالث والرابع فيعكسان تقييم المواطنين
ألداء حكومات بلدانهم في معالجة البطالة وإيجاد فرص عمل
جديدة وفي محاربة الفقر .عند أخذ معدل هذه المؤشرات األربعة
مجتمعة ،يظهر جليًا أن تقييم سياسات الحكومة االقتصادية في
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الجدول ()3
تقييم المواطنين لمجموعة من الخدمات الحكومية األساسية وخدمات البنية التحتية عبر استطالعات المؤشر

توفير المياه
تأمين تغطية
الكهرباء لجميع
المناطق
توفير خدمات
الصرف الصحي
تحسين مستوى
الطرق
المعدل

ال أعرف /رفض اإلجابة
غير متوافرة
س ّيئ  /س ّيئ جدً ا
جيد جدً ا /جيد
2012
2017 2019
2017 2019 2012
2017 2019 2012
2017 2019
/ 2014 2015 2016 / / 2016 / / / 2014 2015 2016 / / / 2014 2015 2016 / /
2013
2018 2020
2018 2020 2013
2018 2020 2013
2018 2020
1 1 0 1 0 1 3 3 4 43 38 38 37 30 24 57 61 61 59 67 71
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1

1

1

1

2
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4

4

1

1

1

1

2

1

مجاالت تنعكس على نحو مباشر على المواطن هو تقييم سلبي.
كما أنه لم يتغير عبر سبع سنوات من التقييم؛ األمر الذي يشير إلى
عدم وجود تغيرات في هذه الموضوعات يمكن أن تنعكس على
انطباعات المواطنين وتقييمهم .قد يكون من المفيد أن نالحظ شبه
انقسام بين المواطنين بشأن تقييم األوضاع االقتصادية في بلدهم
مع الميل إلى التقييم السلبي .في حين يرى أكثر من  %50في
االستطالعات األربعة السابقة أن السياسات االقتصادية للدولة تعبر
عن رأي المواطنين .إال أن التقييم األكثر سلبية كان في موضو َعي
سياسات الدولة نحو مشكلتي البطالة والفقر؛ حيث رأى نحو ثالثة
أرباع المستجيبين أن أداء الدولة سيّئ أو سيّئ ج ًّدا في هذين
المجالين.

3

5

وفي هذا السياق ،من المفيد اإلشارة إلى أن المؤشر العربي تضمن
سؤال المواطنين عما إذا كانوا يفضلون أن يكون بعض القطاعات
ضمن إدارة القطاع العام أو القطاع الخاص .وفي هذا السياق،
تعكس النتائج بصفة عامة انحياز مواطني المنطقة العربية إلى
تفضيل أن يكون القطاع العام هو المسؤول عن هذه القطاعات.
تمسك المستجيبين بأن
وقد أظهرت نتائج استطالع ّ 2020 /2019
تكون القطاعات األساسية (كالمياه والكهرباء والموارد الطبيعية
األساسية) تابعة للقطاع العام؛ حيث أبدى  %71و %68على التوالي
من المستجيبين رغبتهم في أن يتبع قطاع المياه وقطاع الكهرباء
القطاع العام ،تليها نسبة  %66من المستجيبين الذين رأوا ضرورة
أن تبقى مشاريع استغالل الثروات الطبيعية األساسية ضمن القطاع
العام.

الجدول ()4
تقييم المواطنين لمجموعة من الخدمات (التعليمية والصحية) الحكومية عبر استطالعات المؤشر
جيد جدً ا /جيد

تحسين مستوى التعليم
المدرسي الحكومي
تحسين الخدمات الصحية
الحكومية
المعدل

ال أعرف /رفض اإلجابة

س ّيئ  /س ّيئ جدً ا
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية

الجدول ()5
تقييم المواطنين ألداء الحكومات على صعيد السياسات االقتصادية عبر استطالعات المؤشر
تع ّبر عن رأي المواطنين إلى حدٍّ كبير
وإلى حدٍّ ما

رأي المواطنين إلى حدٍّ ما
ال تع ّبر عن ِ
وال تعبر على اإلطالق

ال أعرف /رفض اإلجابة

2012
2017 2019 2012
2017 2019 2012
2017 2019
/ 2014 2015 2016 /
/
/ 2014 2015 2016 /
/
/ 2014 2015 2016 /
/
2013
2018 2020 2013
2018 2020 2013
2018 2020
مدى تعبير السياسات
 1االقتصادية للدولة عن
رأي المواطنين

56

51

 2تقييم أداء
الحكومة في 28
محاربة البطالة
 3تقييم أداء
الحكومة في 27
محاربة الفقر
 4تقييم الوضع
االقتصادي 44
في البالد
39
المعدل ()4+3+2+1

50

45

50

42

41

37

43

جيد جدً ا /جيد

42

45

7

44

س ّيئ /س ّيئ جدً ا

8

ال أعرف /رفض اإلجابة
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وال ت ـزال غالبية المستجيبين تفضل أن يبقى قطاع التعليم
(كالجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية) ضمن القطاع العام
بنسبة  %61و .%62وكذلك أفاد  %61من المستجيبين بأنهم
يفضلون أن تكون المستشفيات تابعة للقطاع العام ،مقابل %15
أفادوا بأنهم يفضلون تبعيتها للقطاع الخاص.

خاتمة
استخدمنا ما هو متوافر من بيانات في استطالعات المؤشر التي
يمكن أن تمثل قاعدة لفهم اتجاهات الرأي العام في المنطقة
العربية نحو السياسات الحكومية .لقد أظهرت البيانات أن الرأي
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العام شبه متوافق على أن بلدانه تواجه مشكالت ذات طبيعة
اقتصادية ،تتمحور حول البطالة والفقر وغالء المعيشة والتراجع في
مستوى الخدمات العامة وبالذات الصحية والتعليمية منها .ونخلص
إلى أن استمرار الرأي العام ،عبر تسع سنوات متتالية ،في إيراد هذه
القضايا كمشكالت أساسية على الحكومة أن تقوم بمعالجتها ،تعبير
عن أنه يرى أن خطط الحكومة وسياساتها في هذه المجاالت قاصرة
أو غير فعالة.
واستخدمنا أيضً ا مؤشر آراء المواطنين ،في وضع أولويات اإلنفاق
مقياسا للتعرف إلى اتجاهاتهم في المسار الذي يجب
في الموازنة،
ً
أن تأخذه الدولة في التخطيط ،وتنفيذ السياسات .وأظهرت النتائج
المستقاة من هذه األداة ،التي تعتمد استراتيجية إتاحة الفرصة
للمستجيب لوضع القيود على إنفاق الموازنة ،Budget constraint
أن مواطني المنطقة العربية يعتقدون أن اإلنفاق يجب أن يتجه نحو
االستثمار في االقتصاد ،من خالل مشاريع اقتصادية كبرى من ناحية،
واالستثمار في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية من
ناحية أخرى .وبطبيعة الحال فإن النسب التي تؤيد االستثمار في
القطاع الصحي الحكومي كانت لتزيد ،لو أن االستطالعات نُفذت
خالل آذار /مارس  ،2020بعد دخول جائحة فيروس كورونا المستجد
أوروبا والمنطقة العربية.
وإضافة إلى ما أظهرته أولويات المواطن وآراؤه في اإلنفاق العام ،فإن
تقييم األداء الحكومي في ثالثة مجاالت ،تعكس سياسات وخدمات
أساسية ،يظهر أن المواطنين في المنطقة العربية منقسمون على
صعيد تقييم بنى تحتية وخدمات أساسية (كهرباء ،وماء ،وصرف
صحي) ،وكذلك منقسمون مع الميل إلى السلبية في تقييم التعليم
الحكومي والرعاية الصحية؛ وهو ما يبرر تركيزهم على هذين
القطاعين ل ّما أتيحت لهم فرصة اختيار أولويات اإلنفاق في بلدانهم.
وكان تقييم السياسات االقتصادية تقيي ًما سلبيًا ومتكر ًرا عا ًما بعد آخر،
خاصة في مجالي البطالة والفقر؛ ويبين هذا أيضً ا تأكيد المواطن
على أن أهم التحديات التي تواجه بلده ذات طبيعة اقتصادية،
وتركيزه على أن تكون جز ًءا من أولويات اإلنفاق في االستثمار في
مشاريع اقتصادية أو في التدخل الحكومي في دعم المواد األساسية.
إن المؤشرات السابقة تبين ،على نحو جلي ،أن ثمة عدم رضا
عن السياسات العامة للحكومة في المجاالت االقتصادية ،وعلى
وجه الخصوص في موضوعي البطالة والفقر ،وكذلك في مستوى
الخدمات التعليمية والصحية .وهذا يساهم في فهم فجوة الثقة
المتزايدة بين المواطن والحكومة بصفة خاصة ،والدولة بصفة عامة.
إن تغيّر هذه االنطباعات في حاجة إلى سياسات يستطيع المواطن
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أن يلمس انعكاس نتائجها إيجاب ًيا عليه وعلى المجتمع ،وإال سيبقى
التقييم سلب ًيا والسياسات غير مقنعة والثقة محدودة.
وقد يكون من المفيد هنا اإلشارة إلى أن المواطن في المنطقة
العربية ،وإن قيم األداء الحكومي بسلبية واعتبر سياسات الحكومة
في مجال االقتصاد والتعليم والصحة سلبية ،فإنه ما زال يعتبر الدولة
مسؤولة عن هذه القضايا ،بل يفضل أن يكون القطاع العام هو
الذي يتوالها.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2019
كلمات مفتاحية :الجزائر ،اليمن ،السودان ،ليبيا ،سورية ،لبنان ،مصر ،العراق ،تونس.
Keywords: Algeria, Yemen, Sudan, Libya, Syria, Lebanon, Egypt, Iraq, Tunisia.
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 2019/11/1كشف إبراهيم البدوي ،وزير المالية السوداني ،عن
اتفاق بالده مع مؤسسات مالية دولية على إعفائها من الديون كل ًيا
قبل نهاية العام المقبل ،وأعلن أن موازنة بالده للعام المقبل سيمولها
أصدقاء السودان ،وأضاف أن الحكومة االنتقالية قدمت عشرين
مشرو ًعا للتمويل في الموازنة ،تشمل الكهرباء والماء والمواصالت،
وزيادة احتياطي النقد األجنبي لدى البنك المركزي.
(الجزيرة نت)2019/11/1 ،

 2019/11/1شهدت الجزائر تظاهرات شعبية واحتفاالت بتزامن
الذكرى الـ  65الندالع ثورة التحرير ضد االستعمار الفرنسي في
 1تشرين الثاني /نوفمبر  ،1954مع الجمعة الـ  37للحراك الشعبي
الذي يطالب بتغيير جذري للنظام في البالد.
(تي آر تي عربي)2019/11/1 ،

 2019/11/1تتواصل في مدينة جنيف السويسرية اجتماعات
اللجنة الدستورية حول سورية ،وذلك من خالل جلسات يستمر
فيها األعضاء تقديم وجهات نظرهم حيال الدستور السوري المقبل،
التواصل
َ
وعمل اللجنة ،وآفاق الحل السياسي ،في ظل َرفْض النظامِ
مع المعارضة ،حيث رفض مقترحات ُمقدمة من المبعوث األممي،
غير بيدرسون ،بشأن العمل المشترك في قيادة اللجنة الدستورية
بين الرئيسين المشاركين؛ األول أحمد الكزبري عن النظام ،والثاني
هادي البحرة عن المعارضة.
(العربي الجديد)2019/11/1 ،

 2019/11/1قال علي أكرم البياتي ،المتحدث باسم المفوضية
العليا المستقلة لحقوق اإلنسان في العراق ،إن عدد القتلى منذ
قتيل ،فيما تجاوز
بدء االحتجاجات في العراق ارتفع إلى ً 264
عدد المصابين نحو  12ألف شخص .وقد تظاهر اآلالف في وسط
العاصمة بغداد ،ومحافظات أخرى عراقية ذات أغلبية شيعية،
احتجا ًجا على سوء األوضاع االقتصادية ،وتدني مستوى الخدمات،
وارتفاع معدالت البطالة.
(سي إن إن بالعربية)2019/11/1 ،

 2019/11/2أعلنت السلطة المستقلة لالنتخابات بالجزائر
قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة المقرر في
رئيسا الوزراء
 12كانون األول /ديسمبر من بين  23متقد ًما ،وهم َ
السابقان ،عبد المجيد تبون وعلي بن فليس ،واألمين العام للتجمع
الوطني الديمقراطي ووزير الثقافة األسبق ،عز الدين ميهوبي ،ورئيس
جبهة المستقبل ،عبد العزيز بلعيد ،ورئيس حركة البناء الوطني ،عبد
القادر بن قرينة .ومن بين المتقدمين الذين رفضت ملفاتهم الوزير
السابق عبد القادر ساحلي ،رئيس الحزب الوطني الجمهوري ،الذي
دعم بوتفليقة حتى بعد انطالق الحركة االحتجاجية.
(الجزيرة نت)2019/11/2 ،

 2019/11/2أعلن مسؤولون سعوديون ويمنيون أن الحكومة اليمنية
والمجلس االنتقالي سيوقعان "اتفاق الرياض" ،الذي تم التوصل إليه
في وقت سابق ،وسط رفض من مكونات الحراك الجنوبي ،وذلك
بحضور ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،والرئيس اليمني،
عبد ربه منصور هادي.
(الجزيرة نت)2019/11/2 ،

 2019/11/4دخلت قوات الدرك الجزائرية لفض احتجا ًجا للقضاة
داخل محكمة بمدينة وهران باستخدام القوة ،وقد أدى ذلك إلى
ضجة على منصات التواصل االجتماعي.
(بي بي سي عربي)2019/11/4 ،

 2019/11/4أعلنت قوى إعالن الحرية والتغيير في السودان تَوافُق
جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول ،عمر البشير ،للمحكمة
الجنائية الدولية ،إذا برأه القضاء السوداني.
(الجزيرة نت)2019/11/4 ،

 2019/11/5وقعت الحكومة اليمنية – المعترف بها دوليًا –
والمجلس االنتقالي الجنوبي ،في العاصمة السعودية الرياض ،اتفاقًا
يقتسمان بموجبه السلطة في اليمن .وبموجب االتفاق ،سيتولى
المجلس االنتقالي الجنوبي عد ًدا من الوزارات في الحكومة اليمنية،
وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
(فرانس )2019/11/5 ،24

 2019/11/5قال رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،إنه
يق ّر بشرعية التظاهرات في بالده وسلميّتها ،معتب ًرا أن كل مطالب
المتظاهرين مشروعة ،مؤك ًدا أن قوات األمن ال تستخدم الرصاص
الحي في تفريق المتظاهرين .وأعرب عن ترحيبه بمطالب استقالة
الحكومة ،بشرط توفير البديل ،مشي ًرا إلى أنه ال يمكن إجراء
انتخابات مبكرة إال بحل البرلمان العراقي ،مشد ًدا على أنه لن
يسمح بأن تكون حكومته لـتصريف األعمال ،كما حذر مما سماه
"فراغًا سياس ًيا".
(سي إن إن بالعربية)2019/11/5 ،

العمل على
َ
 2019/11/7أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان
تشكيل المجلس التشريعي قبل  17تشرين الثاني /نوفمبر ،2019
إنفاذًا لوثيقة االتفاق الخاص بانتقال السلطة ،إال أن تشكيل المجلس
التشريعي يواجه "عوائق حقيقية" ،في ظل اعتراض الحركات
المسلحة وقوى المعارضة ،إضافة إلى أن االئتالف الحاكم لم يحسم
خياراته بعد.
(الجزيرة نت)2019/11/7 ،

 2019/11/7شكل رئيس الوزراء السوداني ،عبد الله حمدوك ،لجنة
للتحقيق في مالبسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله بالقاهرة،
وقد كان شاه ًدا على عملية فض اعتصام القيادة العامة للجيش
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بالعاصمة الخرطوم .وعهد حمدوك إلى اللجنة بالتحقيق وجمع
المعلومات ،واتخاذ اإلجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة.
(وكالة األناضول)2019/11/7 ،

 2019/11/7أعلن الفريق الركن قيس المحمداوي ،قائد الجيش
العراقي في بغداد ،أن قوات األمن أعادت في العاصمة فتح جميع
الطرق التي قطعها محتجون على مدى أيام.
(وكالة األناضول)2019/11/7 ،

 2019/11/8نزل آالف المحتجين في الجمعة الـ  38للحراك
في الجزائر ،إلى شوارع العاصمة الجزائرية ،للتعبير عن رفضهم
لالنتخابات الرئاسية المقررة في  12كانون األول /ديسمبر ،ور ًدا
على انتقادات قائد أركان الجيش الوطني لحركة االحتجاج الذي
قال إن شعار "دولة مدنية ال عسكرية" يهدف إلى "هدم أسس
الدولة الوطنية".
(فرانس )2019/11/8 ،24

 2019/11/8في أول إعالن دولي ،أقرت األمم المتحدة في بيان لها
عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،
قائل ًة إن "ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن
وصفها بأنها وحشية" ،الفتة االنتباه إلى أن موت مرسي يمكن
"قتل عقابيًا تعسفيًا من ِقبَل الدولة".
اعتباره وفق هذا الظروف ً
(العربي الجديد)2019/11/8 ،

 2019/11/8وجه رئيس البرلمان التونسي بالنيابة ،عبد الفتاح
مورو ،دعو ًة إلى النواب الجدد المنتخبين لجلسة االفتتاح وأداء
اليمين الدستورية في  13تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019من أجل
انتخاب رئيس البرلمان الجديد.
(العربي الجديد)2019/11/8 ،

 2019/11/9دخلت احتجاجات لبنان أسبوعها الرابع .وبعد إغالق
الطرق وثبات المحتجين بساحات البالد الرئيسة ،بدأ المتظاهرون
بالتجمهر أمام بعض مؤسسات الدولة ،التي ساهمت  -في رأيهم
 في دعم الفساد .وكان مصرف لبنان بمدينة طرابلس واح ًدا منتلك المؤسسات التي رأى المحتجون فيها مساهمة غير مباشرة في
عمليات الفساد.
(فرانس )2019/11/9 ،24

 2019/11/9كشف التقرير األممي لفريق الخبراء التابع للجنة
دول أعضا ًء في األمم
العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أن ً
المتحدة خرقت منظومة حظر األسلحة المفروضة على ليبيا ،من
بينها اإلمارات والسودان وتركيا واألردن ،وأن السودان والفريق
محمد حمدان حميدتي ،لم يلتزما بالعقوبات األممية التي تقضي
بحظر تقديم دعم عسكري ألطراف الصراع في ليبيا ،مشي ًرا إلى أن
ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أُ ِ
رسلوا إلى الشرق

الليبي في يوليو /تموز  2019لحماية بنغازي ،وتمكين قوات اللواء
المتقاعد خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس.
(الجزيرة نت)2019/11/9 ،

 2019/11/9أعلن رئيس المجلس الدستوري في الجزائر ،كمال
فنيش ،رفض الطعون التي أودعها تسعة مرشحين قدموا ملفاتهم في
السابق للسلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات ،وتم إسقاط أسمائهم
لعدم استيفائهم الشروط القانونية.
(الجزيرة نت)2019/11/9 ،

 2019/11/9بدأت القوات العراقية تفريق المتظاهرين المطالبين
بـ "إسقاط النظام" ،بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يهدف إلى
اإلبقاء على السلطة الحالية ،حتى إن لزم األمر استخدام القوة
إلنهاء االحتجاجات.
(فرانس )2019/11/9 ،24

 2019/11/10قررت حركة النهضة التونسية ترشيح زعيمها ،راشد
الغنوشي ،لمنصب رئيس البرلمان التونسي ،مؤكدة ن ّيتها أ ْن يكون
رئيس الوزراء من صفوف الحركة نفسها .ولم تعلن الحركة اسم
الشخصية التي ترشحها لتشكيل الحكومة.
(فرانس )2019/11/10 ،24

 2019/11/12أكدت لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان العراقي مقتل
شخصا وإصابة  15ألفًا آخرين في االحتجاجات ،وكان أغلبهم
323
ً
من المحتجين إثر مواجهات مع قوات األمن والفصائل المسلحة،
بينما اتهم دبلوماسيون من عدة دول ،في جلسة أممية ،الحكوم َة
العراقية باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.
(الجزيرة نت)2019/11/12 ،

 2019/11/13كثف الجيش اللبناني ،في ظل اتخاذ تدابير أمنية
مشددة ،من انتشار قواته على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري
في بعبدا بالعاصمة بيروت .وتأتي اإلجراءات عقب تصاعد الغضب
الشعبي بعد إذاعة مقابلة تلفزيونية للرئيس ميشال عون ،ثم سقوط
قتيل من المحتجين على يد أحد عناصر الجيش.
(دايلي صباح)2019/11/13 ،

 2019/11/14قُتل أربعة متظاهرين وأصيب  62في بغداد بعدما
أُصيبوا بقنابل غاز مدمع أطلقتها القوات األمنية ،وذلك مع دخول
االحتجاجات يومها الـحادي والعشرين للمطالبة بإصالحات
سياسية واقتصادية.
(الجزيرة نت)2019/11/14 ،

 2019/11/14أعرب الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،عن أمله بشأن
"إمكانية والدة الحكومة خالل األيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام
التكليف والتأليف" ،وأكد أن مطالب المعتصمين في الساحات
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ستكون "أول أهداف الحكومة العتيدة التي نعمل لتتشكل في
القريب العاجل".

اتفاق الرياض الذي ينص على تقاسم السلطة مع المجلس االنتقالي
الجنوبي المدعوم من اإلمارات.

 2019/11/15نقل عبد المهدي الكربالئي عن ممثل المرجعية
الشيعية في العراق ،علي السيستاني ،قوله إن إقرار قانون جديد
مقبول ،وإن التدخالت
ً
لالنتخابات ال يمنح الفرصة للتغيير لن يكون
الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة لتحويل العراق إلى ساحة
صراع وتصفية حسابات سيكون الخاسر فيها هو الشعب.

 2019/11/19أبدى الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،استعداده
لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي ،وقال في لقاء
مع المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان ،إن "الحكومة الجديدة
ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي".

(سي إن إن بالعربية)2019/11/14 ،

(الجزيرة نت)2019/11/15 ،

 2019/11/16خيمت حالة من الصمت والتريث لدى جل األحزاب
التونسية ،إثر تكليف رئيس الجمهورية ،قيس سعيد ،للحبيب
الجملي بتشكيل الحكومة ،بعدما أرجأت أغلب األحزاب اإلفصاح
عن مواقفها إلى حين اجتماع هياكلها والتحقق من هذه "المناورة
السياسية" التي مضت في تنفيذها حركة النهضة ،الفائزة في
االنتخابات التشريعية.
(العربي الجديد)2019/11/16 ،

 2019/11/16وقّع المرشحون الخمسة لالنتخابات الرئاسية في
الجزائر ،المقررة في  12كانون األول /ديسمبر " ،2019ميثاق أخالق
الحملة االنتخابية" في العاصمة.
(العربية)2019/11/16 ،

 2019/11/17انطلقت في الجزائر رسميًا حملة االنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها في  12كانون األول /ديسمبر ،2019
وتــدوم هــذه الحملة  21يو ًما ،يدخل بعدها المرشحون في
مرحلة الصمت االنتخابي.
(سكاي نيوز عربية)2019/11/17 ،

 2019/11/17خالل اجتما ٍع مغلق في المنطقة الخضراء ببغداد،
حضره رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،وعدة قيادات
سياسية فاعلة في البالد ،جرى طرح مشروع الذهاب إلى اإلعالن
الرسمي عن انتخابات مبكرة في العراق ،شريطة التصويت على
قانون االنتخابات الجديد ،وتشكيل مفوضية انتخابات.
(العربي الجديد)2019/11/17 ،

 2019/11/17سحب وزير المالية اللبناني السابق ،محمد الصفدي،
اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية ،بعدما تمت
قائل
تسميته من أطراف سياسية مرش ًحا لرئاسة الحكومة المنتظرةً ،
إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع
الفرقاء السياسيين".
(دويتشه فيله)2019/11/17 ،

 2019/11/18عاد رئيس الوزراء اليمني ،معين عبد الملك ،برفقة
عدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن ،في إطار تنفيذ

(الجزيرة نت)2019/11/18 ،

(الجزيرة نت)2019/11/19 ،

 2019/11/19أعلنت قوى إعالن الحرية والتغيير تأجيل تكوين
المجلس التشريعي حتى نهاية كانون األول /ديسمبر  ،2019بعدما
كان منتظ ًرا اكتمال تسمية نوابه بحلول  17تشرين الثاني /نوفمبر،
وهو ما عده قانونيون "خرقًا" للوثيقة الدستورية الموقعة بين
التحالف الذي قاد االحتجاجات ،والقادة العسكريين الذين شاركوا
في إطاحة الرئيس المعزول ،عمر البشير ،غير أن قوى التغيير
ال ترى أن إعالنها تأجيل تشكيل المجلس يتطلب تعديل الوثيقة
الدستورية ما دام القرار قد اتُّخذ بالتوافق بين المكون العسكري
والمدني بالمجلس السيادي االنتقالي لمصلحة ُعليا ،وهي تحقيق
السالم الذي يُعد إحدى أولويات الحكومة االنتقالية.
(الجزيرة نت)2019/11/19 ،

 2019/11/19في محاول ٍة منه الستيعاب غضب الشارع ،يستعد رئيس
الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،لإلعالن عن تعديالت وزارية،
وصفها بـ "اإلصالحية" ،تركز على الحقائب الخدمية واالقتصادية.
(تي آر تي عربي)2019/11/19 ،

 2019/11/20تسعى الحكومة الفرنسية ،بالتواصل مع شركاء من
بينهم الواليات المتحدة ،لحشد دعم بهدف عقد مؤتمر دولي
خاصا مؤخ ًرا إلى لبنان
بشأن لبنان .وكانت فرنسا قد أوفدت مبعوث ًا ً
لبحث األوضــاع ،ولتأكيد أن تشكيل حكومة لبنانية هو أمر بيد
اللبنانيين وحدهم.
(فرانس )2019/11/20 ،24

 2019/11/20وقّعت قبيلتَا "الهدندوة" و"البني عامر" بالسودان
اتفاق صلح لوقف االقتتال ،وذلك في إثر اشتباكات قبلية بمدينة
بورتسودان ،فُر َِض على إثرها حظر التجوال في المدينة بعد سقوط
قتلى وجرحى .ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء السوداني ،عبد
الله حمدوك ،مدينة بورتسودان ،حيث إن ملف إحالل السالم من
أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك خالل الفترة االنتقالية.
(القدس العربي)2019/11/20 ،

 2019/11/21أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ،فالح
الفياض ،أن ما يحدث حاليًا في العراق هو حركة احتجاجية مطالبة
باإلصالح ،وليس ثورة ،مشد ًدا على أن النظام السياسي في البالد
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ديمقراطي يمكن فيه تغيير الحكومة خالل نصف ساعة ،من دون
الحاجة إلى قلب نظام الحكم.
(الجزيرة نت)2019/11/21 ،

 2019/11/24استنكر تجمع المهنيين السودانيين تصريحات
رئيس المجلس السيادي االنتقالي ،الفريق أول عبد الفتاح البرهان،
التي قال فيها إن السعودية واإلمارات ظلتا تدعمان السودان منذ
استقالله ،وقال التجمع إن هذه التصريحات مستغربة وتخالف
واقع الحال.
(العربي الجديد)2019/11/24 ،

 2019/11/27أقر البرلمان العراقي مشروع قانون االنتخابات المحلية،
لكن الخالفات منعت إقرار مشروع قانون االنتخابات التشريعية
الجديد ،حيث صوت أعضاء مجلس النواب لمصلحة تعديل قانوني
ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس
األقضية والنواحي الحالية التابعة لها ،ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة
مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة .وبموجب
التعديل أيضً ا ،لن تجري انتخابات مجالس جديدة ،بل سيقتصر األمر
على انتخاب الحكومات المحلية المتمثلة في المحافظين ونوابهم.
(الجزيرة نت)2019/11/27 ،

 2019/11/28سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين
العراقيين ،أغلبهم في مدينة الناصرية ،في أحد أكثر األيام دموية
منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في البالد.
(القدس العربي)2019/11/28 ،

 2019/11/29ألغت السلطات السودانية قانون النظام العام واآلداب
العامة ،كما أقرت في الوقت ذاته قانونًا لتفكيك نظام الرئيس
المعزول ،عمر البشير ،يتضمن حل الحزب الحاكم سابقًا.
(إندبندنت عربية)2019/11/29 ،

 2019/12/1صوت البرلمان العراقي لمصلحة قبول استقالة رئيس
الوزراء ،عادل عبد المهدي.
(رويترز)2019/12/1 ،

 2019/12/9أعلن الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،تأجيل المشاورات
مع نواب البرلمان بشأن اختيار رئيس جديد للحكومة ،بنا ًء على
رغبة معظم الكتل النيابية وطلبها ،وذلك بهدف إفساح المجال أمام
المزيد من المشاورات واالتصاالت .وجاء التأجيل بعد حديث عن
رئيسا للوزراء.
"توافق سني" على إعادة تسمية سعد الحريري ً
(بي بي سي عربي)2019/12/9 ،

 2019/12/10قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية،
بسجن رئيسي الوزراء السابقين ،أحمد أويحيى وعبد المالك سالل،

تبا ًعا بـ  15و 12عا ًما نافذًا ،في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل
الخفي لحملة الرئيس المستقيل ،عبد العزيز بوتفليقة.
(الجزيرة نت)2019/12/10 ،

 2019/12/11فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسة كان مقر ًرا
أن يصوت فيها على مشروع قانون لالنتخابات النيابية مثير للجدل.
(وكالة األناضول)2019/12/11 ،

 2019/12/13أعلنت السلطة المستقلة لالنتخابات في الجزائر أن
نسبة المشاركة في االنتخابات الرئاسية قُدرت بـ  41.1في المئة في
الداخل بعد غلق مراكز التصويت.
(تي آر تي عربي)2019/12/13 ،

 2019/12/13أعلنت هيئة االنتخابات الجزائرية فوز رئيس الوزراء
السابق ،عبد المجيد تبون ،بانتخابات الرئاسة" ،حيث حصل على 58
في المئة من األصوات".
(إندبندنت عربية)2019/12/13 ،

 2019/12/14قضت محكمة سودانية بإيداع الرئيس المعزول ،عمر
البشير ،مؤسسة إصالحية لمدة عامين ،ومصادرة المبالغ المالية،
بعد اتهامه بالحصول على أموال من مصادر أجنبية ،واستخدامها
بطريقة غير قانونية.
(بي بي سي عربي)2019/12/14 ،

 2019/12/16اتهم وزير الخارجية اليمني ،محمد الحضرمي،
المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم إمارات ًيا بعرقلة تنفيذ الترتيبات
األمنية والعسكرية التفاق الرياض بين الحكومة والمجلس ،الموقع
في تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019كما قال وزير النقل اليمني ،صالح
أي بند من بنود اتفاق الرياض ،باستثناء عودة
الجبواني ،إنه لم يُنفّذ ّ
رئيس الوزراء التي وصفها بالشكلية.
(الجزيرة نت)2019/12/16 ،

 2019/12/18أخفق البرلمان العراقي في تمرير التعديالت
المقترحة على قانون االنتخابات ،وذلك بسبب الخالفات الشديدة
بين الكتل النيابية.
(وكالة األناضول)2019/12/18 ،

 2019/12/19تعهد الرئيس الجزائري الجديد ،عبد المجيد تبون،
بُعيد تنصيبه ،بإصالحات سياسية تشمل تعديل الدستور ،على نح ٍو
حصن الجزائر من الحكم الفردي ،وتحقيق مطالب الحراك الشعبي،
يُ ّ
وتنويع االقتصاد ،ومكافحة الفساد.
(بوابة الشرق)2019/12/19 ،

 2019/12/20قال رئيس الحكومة اللبنانية ال ُمكلف ،حسان دياب،
إنه سيبدأ في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدةُ ،مشد ًدا على أن
هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين ،ونفى أن يكون محسوبًا على
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حزب الله ،في حين خرجت احتجاجات في مدن عدة رافضة تكليف
دياب بتشكيل الحكومة.
(الجزيرة نت)2019/12/20 ،

 2019/12/23فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة الستكمال
التصويت على مواد قانون االنتخابات المختَلَف فيها بين الكتل
النيابية .ولتحديد الكتلة البرلمانية األكبر المنوط بها ،ترشيح شخصية
لمنصب رئيس الحكومة ،وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
(وكالة األناضول)2019/12/23 ،

 2019/12/24قال الناطق باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم قالين ،إن
البرلمان يعمل على تفويض برلماني إلرسال قوات تركية إلى ليبيا،
إذا اقتضت الحاجة والتطورات هذا األمر .ولكنه أكد أن أنقرة ترى
أن الحل السياسي هو األصل ،وأن الحل العسكري غير ُم ٍ
جد ،وأضاف:
"سنستمر في دعم الحكومة الليبية المعترف بها دول ًيا ،هذا الدعم
قد يكون على شكل تدريبات عسكرية ،أو في مجاالت أخرى مثل
الدعم السياسي".
(الجزيرة نت)2019/12/24 ،

 2019/12/24أقر مجلس النواب العراقي قانونًا جدي ًدا لالنتخابات
بنظام الترشح الفردي ،وهو مطلب رئيس للمحتجين.
(عرب )2019/12/24 ،48

 2019/12/28عين الرئيس الجزائري ،عبد المجيد تبون ،الدكتور عبد
رئيسا للوزراء ،وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
العزيز جراد ً
(فرانس )2019/12/28 ،24

 2019/12/29قال وزير اإلعالم السوداني ،فيصل محمد صالح ،إن
الحكومة االنتقالية قررت إرجاء رفع الدعم عن الوقود ،الذي كان
مقر ًرا في موازنة عام .2020
(العربية)2019/12/29 ،

 2019/12/29قال رئيس المجلس األعلى للدولة في ليبيا ،خالد
المشري ،إنه ال مكان لخليفة حفتر في أي تسوية سياسية ،وإن
حفتر أصبح من الماضي حتى عند حلفائه.
(الجزيرة نت)2019/12/29 ،

 2019/12/31اندلعت تظاهرات في عد ٍد من المناطق العراقية
احتجا ًجا على استهداف القوات األميركية قوات الحشد الشعبي،
بينما هدد رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد المهدي ،بمراجعة
العالقة مع التحالف الدولي.
(الجزيرة نت)2019/12/31 ،
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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
The Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
ويتضمــن هــذا العدد الوثائــق الخاصة بالحــراك االحتجاجي فــي الجزائر وفي الســودان ،التي
أنتجتهــا األطــراف الفاعلــة في كال البلدين ،في أوائل نيســان /أبريل  ،2019واســتقالة الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،وما حدث في السودان من عزل الرئيس عمر البشير ،وتشكيل المجلس
العســكري االنتقالــي .ونقــف عنــد نشــر الوثائــق الخاصــة بشــهور نيســان /أبريل ،وأيــار /مايــو،
وحزيران /يونيو .2019
كلمــات مفتاحيــة :الجزائــر ،الســودان ،قــوى إعــان الحريــة والتغييــر ،المجلس العســكري
االنتقالي ،المرحلة االنتقالية.
Keywords: Algeria, Sudan, Forces of Freedom and Change, Transitional Military
Council, Transitional Period.
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الوثيقة ()1
بيان استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
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جهة اإلصدار :الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر :وكالة األنباء الجزائرية ،2019/4/2 ،شوهد في  ،2020/2/22فيhttp://bit.ly/2SSw0ZP :
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الوثيقة ()2
رئيس المجلس الدستوري يثبت شغور منصب الرئاسة
بسم الله والصالة والسالم على رسول الله
السيدات الموقرات ،السادة الموقرين
عمل باستقالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
جلستنا اليوم تتعلق بإثبات أو ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريةً ،
بوتفليقة المؤرخة بيوم البارحة .وسنشرع في عملنا بإذن الله.
جهة اإلصدار :المجلس الدستوري.
المصدر :قناة النهار الفضائية ،يوتيوب ،2019/4/3 ،شوهد في  ،2020/2/21فيhttp://bit.ly/2uYw5C2 :
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الوثيقة ()3
بيان جبهة العدالة والتنمية يؤكد فيه جملة من المطالب بعد استقالة بوتفليقة

جهة اإلصدار :جبهة العدالة والتنمية.
المصدر :موقع سبق برس ،2019/4/2 ،شوهد في  ،2020/2/20فيhttp://bit.ly/2T2P1rf :
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الوثيقة ()4
بيان وزارة الدفاع الوطني عقب تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستقالته
بيــان من وزارة الدفـاع الـوطني
ترأس السيد الفريق ،أحمد ڤايد صالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيس أركان الجيش الوطني ،مساء اليوم  02أفريل  ،2019اجتماعا
بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي ،ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية واألمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا
دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي ،وهو االجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة باالقتراح الذي تقدم به
الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد  7و 8و 102من الدستور.
لقد أكد السيد الفريق أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية ،التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة ،وأشاد
بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري ،طيلة هذه المسيرات ،معبرا عن تأييده التام
لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة ،انطالقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد
واألوحد للسلطة.
كما ذكر السيد الفريق بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي إليجاد حل لألزمة منذ بداية المسيرات ،حيث أكد بتاريخ  18مارس
الفارط ،بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة ،على ضرورة إيجاد حل لهذه األزمة في أقرب اآلجال وأن هناك
حل بل حلول لهذه المعضلة ،شريطة أن تندرج في اإلطار الدستوري ،لكن وأمام عدم االستجابة لهذا المسعى ،ونظرا إلدراكه العميق
بحساسية الوضع ،تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب  -شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة،
بتاريخ  26مارس ،وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من األزمة حاال وقدم اقتراح تفعيل المادة  102من الدستور ،كحل يندرج
حصرا في اإلطار الدستوري ،الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
وكانت المحطة األخيرة هي االجتماع الــذي انعقد بمقر أركــان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ  30مــارس حيث أكد
هذه المرة على ضــرورة تفعيل المواد  7و 8و 102من الدستور وأنه ال يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور.
وردا على هذه المساعي ،يضيف السيد الفريق ،بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على
إيجاد حل دستوري لألزمة في أقرب اآلجال:
"ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى ،الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من األزمة ،هذه المبادرة قدمها
الجيش الوطني الشعبي ،انطالقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن ،لكن مع األسف الشديد قوبل هذا
المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر األزمة وتعقيدها ،والذين ال يهـــمهم سوى
الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البالد.
إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية األزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية ،تؤكد أن طموحه
الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة ،وضمان أمن واستقرار البالد وحماية الشعب من العصابة التي استولت
بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري ،وهي اآلن بصدد االلتفاف على مطالبه المشروعة من خالل اعتماد مخططات
مشبوهة ،ترمي إلى زعزعة استقرار البالد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".
وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البالد ،وتبذير مقدراتها االقتصادية والمالية فقد تساءل السيد الفريق كيف تمكنت هذه
العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير ،دون رقيب وال حسيب ،مستغلة قربها من بعض مراكز القرار
المشبوهة ،وها هي تحاول هذه األيام تهريب هذه األموال المنهوبة والفرار إلى الخارج ،ويجدر التنبيه في هذا اإلطار أن قرارات
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المتابعات القضائية المتخذة ضدها ،صدرت عن العدالة من خالل النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة،
حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض األشخاص من السفر ،لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة
النقل بتفعيل إجراءات منع إقالع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البالد ،طبقا لإلجراءات القانونية
السارية المفعول.
وبخصوص البيان الصادر نهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية ،أكد السيد الفريق :
"وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر االستجابة لمطالبه المشروعة ،صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب
لرئيس الجمهورية ،لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة ،يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة
االنتقالية ،وفي هذا الصدد بالذات ،نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج اإلطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيال".
كما تطرق السيد الفريق إلى االجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة
خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل األزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر ،كل
هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية ،إال أن بعض هذه األطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه االجتماعات ومغالطة
الرأي العام ،رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة.
وبخصوص الجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش الوطني الشعبي ،من أجل بناء جيش قوي وعصري ومحترف ،أكد
السيد الفريق:
"لقد تناسى البعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداء الواجب في محاربته
لإلرهاب الهمجي ،طيلة عشرية من الزمان ،وتمكن خاللها ،بعون الله تعالى وبمساعدة هذا الشعب األبي ،من القضاء على هذه
اآلفة وتجنيب بالدنا من شرورها ،وال يزال يبذل في سبيل وطنه كل ما بوسعه ليظل شامخا وآمنا ،فهو المرابط ليل نهار ،في مختلف
مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة ،متصديا لكافة اآلفات من إرهاب وتهريب األسلحة والمخدرات والجريمة
المنظمة بكافة أشكالها.
ولقد تحقق كل هذا بفضل اإلستراتيجية السديدة والصائبة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والمكيفة باستمرار
حسب تطور الوضع .هذه اإلستراتيجية التي أتت بثمارها من خالل إرساء موجبات األمن واالستقرار على كامل التراب الوطني.
ولم تكن هذه اإلنجازات وليدة الصدفة ،بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام ،حيث عكفنا منذ سنوات ،على بناء
جيش قوي ،عصري ومحترف ،متراص الصفوف ،جاهز ألداء مهامه في كل الظروف واألحوال ،يتحلي أفراده المتشبعون بالروح
الوطنية الجياشة ،باالنضباط المثالي ،ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات ،هذا
األمر أزعج بعض األطراف ،التي تعمل على استهداف الجيش من خالل محاولة المساس بسمعته وتالحم صفوفه وانسجام مكوناته،
بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة ،هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي ،الذي يعتبر خطا أحمرا ،بكل صرامة
وحزم وبكل الطرق القانونية.
هذه المكاسب الغالية والثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف واألحوال ،السيما في ظل الوضع المتردي الذي تشهده
منطقتنا اإلقليمية ،ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمح بأي حال من األحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة
مكاسب الشعب الجزائري".
السيد الفريق جدد مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية :
"ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت باألمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في
تلك الفترة العصيبة ،ال يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت
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الغش والتدليس والخداع ،ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء ،كما كنت باألمس ،وأتعهد أمام الله والوطن
والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك ،مهما كلفني األمر".
في األخير ،جدد السيد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير:
"لذلك فنحن نرى أنه ال مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل
المواد  7و 8و ،102ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وعليه فقرارنا واضح وال رجعة فيه ،إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة ،وبصفتي ابن الشعب وبناء
على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي ،فال يمكنني إال أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويال وكابد المحن وحان الوقت
أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة.
في األخير ،نؤكد مرة أخرى ،أن مسعانا إليجاد حل لهذه األزمة ينبع حصرا من والئنا للوطن وللوطن فحسب ،ألننا على يقين تام
بقدرة الشعب الجزائري ،لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن ،على تجاوز األزمات ،مهما
كانت حدتها ،وألننا كذلك نؤمن يقينا أن األشخاص مهما طال األمد فمصيرها إلى الزوال ،أما الوطن فهو باق إلى األبد".
جهة اإلصدار :وزارة الدفاع الوطني.
المصدر :صفحة األمانة العامة  ،PFLN Algérie -فيسبوك ،2019/4/2 ،شوهد في  ،2020/2/20فيhttp://bit.ly/38QSHCW :
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الوثيقة ()5
بيان حركة عزم تندد فيه باجتماع أركان الجيش الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
عد مرور الجمعة السابعة من الحراك الشعبي ،وعلى إثر المطالب الشعبية المتزايدة بضرورة التخلص من رجاالت الرئيس السابق،
وأركان الدولة الموازية في إطار المواد  07و 08و 102من الدستور.
وبعد بيان قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي يوم  30مارس الماضي وما جاء فيه من معلومات خطيرة ،كانت حركة عزم قد
طالبت في بيانها المؤرخ في 31مارس الفارط بضرورة تح ّرك النيابة العامة للتحقيق مع المتّهمين وطالبت عزم قيادة الجيش الوطني
الشعبي بكشف أسماء المتورطين وفضح مخططاتهم علناًّ ،إل أ ّن وتيرة التحقيقات تبدو متباطئة وال تخدم في نظرنا نهج المصارحة
والمحاسبة الذي يرومه الشعب الجزائري وتصدح به حناجر المتظاهرين كل يوم جمعة.
إ ّن حركة عزم ال تزال ترى في الدستور الحالي واالجتهادات القانونية في ظل أسمى قوانين الدولة مخرجاً الئقا لألزمة الحالية ،وتدعو
في هذا الصدد رجال القانون وفقهاء الدستور إلى تقديم تفاسير مناسبة تفتح الباب لالستجابة لمطالب الشعب في ظل احترام
يظل ممكناً ومتاحا إلى حد الساعة.
الدستور ،وذلك في نظرنا ّ
كماتدعوحركةعزمالسادة:عبدالقادربنصالحرئيسمجلساألمة،والطيببلعيزرئيسالمجلسالدستوري،والوزيراألولنورالدينبدوي،إلى
االستقالةمنمناصبهماستجابةلمطالبالشعبوفقاجتهاداتقانونيةتحميالدولةمنالفراغوتضمنتعويضهمبشخصياتتحظىبالقبول
ظل الدستور ودون المساس بالسير الحسن لمؤسسات الجمهورية.
الشعبي وتملك تاريخاً سياسياً ناصعاً ،على أن يت ّم ذلك -كما أسلفنا -في ّ
إنّنا في حركة عزم نعي جيّدا صعوبة الوصول إلى حلول قانونية تلبّي مطالب الشعب الجزائري ،لك ّننا في الوقت ذاته على ثقة تا ّمة
لحل األزمة التي تعيشها بالدنا.
بقدرة الفقهاء الدستوريين على إيجاد المخارج القانونية الالزمة ّ
كل المتورطين في االجتماع المشبوه الذي أفصح عنه بيان وزارة الدفاع
تلح حركة عزم على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة ض ّد ّ
كما ّ
الوطني بتاريخ  30مارس المنصرم.
وفي السياق ذاته تجدد حركة عزم دعوتها إلى:
• إنشاء لجنة مستقلة لإلشراف على االنتخابات وتنظيمها.
• فتح ملفات رجال المال الفاسدين.
• تحقيق انفتاح سياسي وإعالمي.
ثم العودة إلى المسار االنتخابي.
حركة عزم
األمانة الوطنية المؤقتة
الجزائر في 2019/04/06
جهة اإلصدار :حركة عزم.
المصدر :الموقع الرسمي لحركة عزم ،2019/4/6 ،شوهد في  ،2020/2/20فيhttp://bit.ly/37L1wNi :
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الوثيقة ()6
بيان التجمع الوطني الديمقراطي يرحب فيه باالنتخابات الرئاسية

جهة اإلصدار :التجمع الوطني الديمقراطي.
المصدر :صفحة التجمع الوطني الديمقراطي ،فيسبوك ،2019/4/11 ،شوهد في  ،2019/6/30فيhttp://bit.ly/2HF1YlN :
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الوثيقة ()7
بيان جبهة العدالة والتنمية تطالب فيه بجملة من األمور
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جهة اإلصدار :حزب العدالة والتنمية.
المصدر :صفحة بن خالف لخضر ،فيسبوك /2019/4/13 ،شوهد في  ،2019/6/26فيhttp://bit.ly/2uUlUhS :
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الوثيقة ()8
بيان فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب للتنديد بمحاوالت السلطة االلتفاف على الهبة الشعبية
بسم الله الرحمن الرحيم
إعالن :اللقاء التشاوري الثامن
لــــــ" :فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"
إن المجتمعين ،من فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب ،بمقر جبهة العدالة والتنمية ببابا أحسن  -الجزائر  -بتاريخ  11شعبان
 1440هـ الموافق  16أفريل  2019م ،و استمرارا للقاءات التشاورية السابقة الداعمة للهبة الشعبية السلمية و المتمسكة بخارطة
الطريق المعلنة من خالل لقاءاتها السبعة ،وبعد تأكيد وقوفها منذ المسيرة األولى مع الشعب ودعوته لالستمرار في هبته السلمية
بكل فئاته إلى غاية تحقيق مطالبه المشروعة ،وبعد نقاش تشاوري مفتوح و مسؤول يعلنون مايلي :
 .1رفض محاوالت السلطة السياسية الفاقدة للشرعية باستنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة بآلياتها القانونية والتنظيمية السارية
المفعول ،وعدم المشاركة فيها بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو اإلشراف ،في ظل هذه السلطة السياسية الفاقدة للشرعية،
 .2التنديد بالرهان على تشتيت وإضعاف الهبة الشعبية السلمية مهما كان مصدره ،ومحاوالت المساس بصورتها على المستويين
الوطني والدولي ،وتجديد الرفض لكل أشكال التدخل األجنبي،
 .3إدانة اللجوء إلى كل مظاهر العنف ضد المتظاهرين ،السيما التجاوزات التي حدثت في مسيرات سابقة ،وتثمين التزام
المتظاهرين باالنضباط والسلمية،
 .4تثمين تعدد مظاهر الرفض لرموز السلطة السياسية الفاقدة للشرعية عبر الواليات ،وتشجيع كل مبادرات فئات وأطياف المجتمع
في تحقيق ذلك،
 .5أمام المضايقات التي يتعرض لها المتظاهرون ،على التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات فتح مقراتها لتنظيم نقاشات شعبية
مفتوحة حول الوضع القائم،
 .6تجديد الدعوة إلى فترة انتقالية حقيقية ،مناسبة ،ومعقولة ،لتمكين مكونات الهبة الشعبية لالنخراط في الحياة السياسية
والنقابية والجمعوية لممارسة الحق في االختيار الحر،
 .7تجديد الدعوة إلى قيادة الجيش للتفاعل أكثر ،مع مطالب الشعب ،والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية،
وتشجيع كل مبادرات الحوار من أجل الخروج من االنسداد السياسي،
 .8التأكيد على أن النخب السياسية ملزمة بمرافقة هذه الثورة الشعبية السلمية ،وتقديم مقترحات وحلول لمطالبها ،تحافظ على
الدولة بمرجعيتها النوفمبرية وتحقق المطالب المشروعة للشعب،
 .9مطالبة الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية إستعجالية لوضع اليد على ماتبقى من األموال المنهوبة والمختلسة
من أجل حماية الثروة الشعبية.
جهة اإلصدار :فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب.
المصدر :صفحة فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب ،فيسبوك ،2019/4/16 ،شوهد في  ،2019/6/25فيhttp://bit.ly/2SO0yeQ :
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الوثيقة ()9
بيان التجمع الوطني الديمقراطي عقب إيداع أمينه العام في الحبس المؤقت

جهة اإلصدار :التجمع الوطني الديمقراطي.
المصدر :صفحة فيسبوك ،2019/6/13 ،شوهد في  ،2020/2/26فيhttps://bit.ly/2VnEFF2 :
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الوثيقة ()10
كلمة أحمد قايد صالح ردًا على مقترحي تجميد الدستور
كلمة أحمد قايد صالح
الناحية العسكرية الثالثة /بشار
 17حزيران/يونيو 2019
إن من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها ،هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل
األزمة التي تمر بها الجزائر ،وتلكم مبادئ ثابتة ال سبيل أبدا إلى التخلي عنها ،وال نمل إطالقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة
وعزم ،وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن األغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها.
ولقد أكدنا أكثر من مرة أن مفاتيح هذه األزمة موجودة لمن تتوفر فيهم شميلة اإليثار ،أي التخلي عن كافة دروب األنانية الشخصية
والحزبية وغيرها من األنانيات األخرى ،وذلك من خالل تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى ،واألكيد أن أهم مفاتيح ذلك
يتلخص تحديدا في انتهاج نهج الحوار ،بين جميع األطراف الجادة.
إننا ال نمل من القول بأن األولوية اآلن هي اإلسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في األوقات واآلجال المتاحة دستوريا
والمقبولة زمنيا ،هذه اآلجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى ،أي أنه على الجزائريين المخلصين لوطنهم أن يبحثوا اآلن،
نعم اآلن ،عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك ،وأعود مرة أخرى إلى القول ،بأن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى االنتخابات الرئاسية ال
يتم إال بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري ،أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها.
إن إجراء االنتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية ،يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه
الديمقراطية الحقيقية التي ال يؤمن بها ،مع األسف الشديد ،بعض أتباع المغاالة السياسية واإليديولوجية الذين يعتبرون أن
االنتخابات هي خيار وليست ضرورة ،وذلك هو قمة التناقض الفكري والسياسي ،فأي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة ،إال إذا
كانت الديمقراطية تعني االنغماس في مستنقع التعيين".
"ومن أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها ،فإنه من األصح أن نقول أنه يتعين العمل على تجميع كافة
الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا
على قيادة البالد على درب الرفاهية والرقي ،وذلكم هو المحور الذي يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه ،بكل إرادة وعزم ،بل
وبكل إخالص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائري.
هذا الشعب األبي الذي عليه أن ينتبه بل ويحذر من استمرار بعض األشخاص وبعض األطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج
تشويه صورة اآلخرين ،أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية ،تصب في خانة الممارسات غير البناءة
التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد األزمة التي نواجهها ،متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة
الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج اإلصالحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه
من طرف الشعب الجزائري ،وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل ،قصد السماح بتجسيد هذا االستحقاق
االنتخابي الحاسم ،حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية ،وذلكم هو السبيل األوحد نحو
إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري ،قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خاللها تفادي كل ما يتنافى
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مع المصلحة العليا للبالد ،وتبني مقاربة وطنية في محتواها وعصرية في وسائلها وأدائها ،لها قابلية التطبيق على السياسة واالقتصاد
وحتى على الحياة االجتماعية والثقافية".
"وفي هذا السياق ،يتعين التأكيد مرة أخرى عن عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة ،وحس رفيع
بالواجب ،وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان ،بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري
على الوجه األصوب ،من خالل إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف واألحوال ،وبما يكفل بالتالي
مثول كافة األشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية.
وانطالقا من أنه ال حدود لنطاق مكافحة الفساد وال اسـتـثـناء ألي كان ،فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على
انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء االنتخابات الرئاسية المقبلة.
فتمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود ،هو واجب وطني تشعر
المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه ،مهما كانت الظروف واألحوال ،لقد تبين اآلن
للشعب الجزائري من خالل كل هذه الملفات المعروضة على العدالة ،بأنه قد تم في الماضي وعن قصد ،توفير كل الظروف
المالئمة لممارسة الفساد ،وقد تبين أيضا من خالل ذلك أن ما كان يعرف بإصالح العدالة هو كالم فارغ وإصالحات جوفاء مع األسف
الشديد ،حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم ،وتمت رعايتهم من أجل التعدي على
حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف وال ضمير.
لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بالدنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خالل
مثل هذه الممارسات ،ومن كل من تسبب في سد األفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف ،بل ،اليأس من المستقبل".
"لقد تبين اآلن السبب األساسي مما تعاني منه بالدنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام األول ،أي أن المال العام كان
بالنسبة لبعض المسيرين ،عبارة عن مال مشاع ،بل ،ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب وال حسيب ،وال
مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها.
فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح ،هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير ،وهي صفة يصبح من خاللها اإلنسان أهال لاللتزام،
والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم ،لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم،
تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات االلتزام ،وكل متطلبات المسؤولية ،من خالل استغالل وظائفهم
ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها .فبمثل هذا التسيير غير القانوني ،تم خلق مشاريع
عقيمة وغير مفيدة أصال لالقتصاد الوطني ،وتم منحها بأشكال تفضيلية ،وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض ،فبهذا الشكل
تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر ،هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق
بها هؤالء.

جهة اإلصدار :أحمد قايد صالح.
المصدر" :كلمة جديدة ألحمد قايد صالح" ،جريدة الخبر ،2019/6/17 ،شوهد في  ،2019/7/31فيhttp://bit.ly/2MngT7I :
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الوثيقة ()11
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير يطالب القوات المسلحة السودانية باالنحياز إلى الثورة
بيان مشترك
إلى قوات الشعب السوداني العظيم المسلحة ،حافظة أمن الوطن:
إيماناً منا بدوركم المحوري والرئيس كصمام أمانٍ للوطن من االنجراف إلى أي منزلقٍ نهدف جميعنا لتالفيه ،وكحافظ الستقرار
المواطن الذي خرج اليوم لاللتحام معكم في حشو ٍد جرارة لم يشهدها تاريخ السودان الحديث من قبل.
ندعوكم اليوم لالنحياز إلرادة شعبكم الحر المقدام في دعم عملية انتقال السلطة من هذا النظام المغتصب الذي أوصل البالد إلى
ٍ
درك سحيقٍ من االنهيار والتشرذم والهوان بين األمم ،على أن تُسلم السلطة مباشر ًة إلى حكوم ٍة انتقالية مدنية وفق ما نص عليه
إعالن الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني األبي.
إننا نثق في وعيكم العميق بدوركم الجوهري في الحفاظ على أمن وسالمة الوطن ،وبإدراككم المتجذِّر لواجبكم الوطني بتسليم
مقاليد السلطة مباشرة لحكومة مدنية تتكون من مدنيين ممن ارتضاهم الشعب ممثالً في من توافقت عليهم قوى الحرية والتغيير.
وتقوم تلك الحكومة االنتقالية المدنية بوقف النزيف وتضميد الجراح والتهيئة لمرحلة ديمقراطية متكاملة ،وذلك وفقاً إلعالن
الحرية والتغيير.
إن قطاعات كبيرة من بنات وأبناء الشعب السوداني تحتشد اآلن أمام قلعتكم بالقيادة العامة -فهم تحت حمايتكم ومسؤوليتكم-
من أجل مواصلة االعتصام حتى تحقُّق مطالبهم المشروعة.
دمتم ذخرا ً للوطن واستقراره
قوى إعالن الحرية والتغيير
 6أبريل 2019

جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيير.
المصدر :صفحة تجمع المهنيين السودانيين ،فيسبوك ،2019/4/6 ،شوهد في  ،2019/8/7فيhttp://bit.ly/2TtH2U0 :
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الوثيقة ()12
دعم الثورة
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير يناشد فيه المجتمع الدولي َ
رسالة إلى جميع الجهات الدولية واإلقليمية الفاعلة في السودان
في الساعات األولى من هذا اليوم ،التاسع من أبريل ،2019 ،هاجمت قوات جهاز األمن والمخابرات الوطني ،ومعها ميليشيات
تابعة للنظام ،المتظاهرين المعتصمين سلم ّيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم .ويعد هذا الهجوم،
الذي استمر ألكثر من ساعتين ،الثالث من نوعه منذ بداية اعتصام  6أبريل ،لكنه األكثر عنفا ونطاقا ،إذ نتج عنه سقوط العديد
من الضحايا .ومرة أخرى تدخل قوات الجيش لحماية المتظاهرين السلميين ،رغم بعض التأخير .كذلك ال تزال قوات جهاز األمن
والمخابرات الوطني تهاجم المتظاهرين المسالمين الذين يحاولون االنضمام إلى االعتصام.
من الواضح أن نظام عمر البشير وجهازه األمني يعتزمان مواصلة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد من يمارسون حقهم في
التجمع السلمي وحرية التعبير ،وهو ما يعكس طبيعة األزمة السياسية في السودان التي يحاول نظام حزب المؤتمر الوطني
معالجتها باستخدام التدابير الشمولية المفرطة .لكن االحتجاجات التي دخلت شهرها الخامس تبيّن أن النظام قد فقد الشرعية التي
تخوله لحكم البالد.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي واإلقليمي ألن يستمعوا إلى صوت الضمير ودفع التح ّول الديمقراطي الحتمي في السودان من
خالل إعطائه الدعم الواضح اآلن وليس غدا ً ،ألن أي تأخير سيؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى وخطر عدم االستقرار .إن محاولة
النظام التالعب بالوضع ،من خالل ادعائه إعادة فتح ملف الحوار الوطني المزعوم ،هو تكتيك متكرر وكاذب وغير مقبول.
يواصل الشعب السوداني الوقوف بمفرده في مواجهة بطش النظام الوحشي .لذلك نحث المجتمع الدولي واإلقليمي على التوقف
عن غض الطرف عما يجري في السودان ،والر ّد لوقف الجرائم التي ارتكبها نظام البشير.
لجنة العالقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين
 9أبريل 2019

جهة اإلصدار :تجمع المهنيين السودانيين.
المصدر" :رسالة إلى جميع الجهات الدولية واإلقليمية الفاعلة في السودان" ،الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ،2019/4/9 ،شوهد في  ،2019/8/7في:
http://bit.ly/2KFYf8o
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الوثيقة ()13
بيان عزل الرئيس عمر البشير
قال تعالى( :واعتصموا ِب َحبْلِ اللَّ ِه َج ِمي ًعا َوال تَ َف َّرقُوا َوا ْذكُ ُروا نِ ْع َم َة اللَّ ِه َعلَيْ ُك ْم إِ ْذ كُ ْنتُ ْم أَ ْع َدا ًء فَأَل ََّف بَيْ َن قُلُو ِب ُك ْم فَأَ ْصبَ ْحتُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه
إِ ْخ َوانًا َوكُ ْنتُ ْم َعلَى شَ فَا ُح ْف َر ٍة ِم ْن ال َّنا ِر فَأَنْ َق َذكُ ْم ِم ْن َها كَ َذلِ َك يُبَيِّ ُن اللَّ ُه لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم ت َ ْهتَ ُدونَ).
الحمد لله حمدا ً استلذ به ذكرى وله الحمد حمدا ال أحصي ثناء عليه وال حص ًرا ،ثم الصالة والسالم على سيدنا محمد صل الله عليه
وسلم الذي أخرجنا من ظلمات األنفس وضالالت الجهل ِ
وفاسد االعتقاد.
الشعب السوداني الكريم
السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لقد ظلت اللجنة األمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز األمن والمخابرات وقوات الدعم السريع ،
تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة ،من سوء اإلدارة ،وفساد في النظم ،وغياب عـــــدلي في المعـــامالت،
وانسداد لألفق أمــــام كــل الشعب ،خاص ًة الشباب ،فـزاد الفقـير فقـ ًرا ،وزاد الغني غـــنى ،وانعدم حتى األمل في تسـاوي الفرص
ألبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة وعاش أفراد تلك المنظومة األمنية ما عاشه فقراء الشعب وعامته رغم تعدد و تنوع الموارد
التي تجود بها بالدنا ،ورغم تلك المعاناة والظلم البائن والوعود الكاذبة فقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر ،إال أن هذا
الشعب كـــان مسام ًحا وكري ًما ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول ،فقد تخطي شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدت عنه
التفكك والتشرذم والفوضى واالنزالق إلى المجهول إال أن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراته منذ 19ديسمبر2018
حتى اآلن ،حيث األزمات المتنوعة والمتكررة واالحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية ،وذلك لم ينبه النظام بل ظل يردد
االعترافات المضللة والوعود الكاذبة ويصر على المعالجة األمنية دون غيرها ،وهنا تجد اللجنة األمنية العليا لزا ًما عليها أن تعتذر
عن ما وقع من خسائر في األنفس فتترحم على الشهداء وتتمنى الشفاء للجرحى والمصابين سواء من المواطنين أو األجهزة األمنية،
إال أن كل منسوبي تلك المنظومة األمنية حرصت كل الحرص على إدارة األزمة بمهنية وكفاءة واحترافية رغم بعض السقطات.
جماهير شعبنا الكـريم
لقد تابعتم ومنذ السادس من أبريل  2019ما جرى ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة وما ظهر من بوادر إحداث
شروخ في مؤسسة عــــريقة نبهت به اللجنة األمنيـة العليـــــا رئاسة الدولة ،وحذرت مـــــن خطورته وظلت تكرر وتضع البدائل
وتطالب بها حتى اصطدمت بعناد وإصـــــرار على الحلول األمنية ،رغم قناعة الكــــــل بتعذر ذلك واستحالته وكان تنفيذ هذه
الحلول سيحدث خسائر كبيرة ال يعلم عددها وحدودها ونتائجها إال الله ،فقررت اللجنة األمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها
األخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام ،وتحملت المسئولية الكاملة بتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين ،تتولى فيها
القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسئولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز
للمواطن السوداني الكريم ،وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة األمنية العليا اقتالع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد
اعتقاله في مكان آمن.
كما أعلن اآلتي:
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ً
أول:

 .1تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البالد لفترة انتقالية مدتها عامين.
 .2تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان االنتقالي لـ .2005
 .3إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مسا ًء إلى الرابعة صبا ًحا.
 .4قفل األجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان الحين إشعار آخر.
 .5حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكالء الوزارات بتسيير العمل.
 .6حل المجلس الوطني ومجلس الواليات.
 .7حل حكومات الواليات ومجالسها التشريعية وتكليف الوالة ولجان األمن في أداء مهامهم.
 .8يستمر العمل طبيع ًيا بالسلطة القضائية ومكوناتها ،وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة.
 .9دعوة حاملي السالح والحركات المسلحة لالنضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه.
 .10المحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام ،أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة
العرض والشرف.
 .11الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها.
 .12إعالن وقف إطالق النار الشامل في كل أرجاء السودان.
 .13إطالق سراح كل المعتقلين السياسيين فو ًرا.
 .14تهيئة المناخ لالنتقال السلمي للسلطة وبناء األحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة االنتقالية ووضع
دستور دائم للبالد.

ثان ًيا:

 .1االلتزام بكل المعاهدات والمواثيق واالتفاقيات بكل مسمياتها المحلية واإلقليمية والدولية.
 .2استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية.
 .3صون وكرامة حقوق اإلنسان.
 .4االلتزام بعالقات حسن الجوار.
 .5الحرص على عالقات دولية متوازنة ،تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شئون الدول األخرى.

ثالثًا:

اإلجـــــراءات

 .1تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة.
 .2تأمين واستمرار المرافق واالتصاالت والموانئ والحركة الجوية.
 .3تأمين الخدمات بكل أنواعها.
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رابعــًا:

شعبنا الكريــم

ونحن في المجلس العسكري االنتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسئولية نحرص على سالمة المواطن
والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسئولية ويتحمل بعض اإلجراءات األمنية المشددة شراك ًة منه في أمن وسالمة الوطن.
عاش السودان وشعبه الكريم
والسالم عليكم ورحمة وبركاته

جهة اإلصدار :اللجنة األمنية العليا للقوات المسلحة السودانية.
المصدر" :البيان رقم واحد كامال للجيش السوداني وإعالن اعتقال البشير واقتالع نظامه" ،قناة الجزيرة ،2019/4/11 ،شوهد في  ،2019/6/16فيhttp://bit.ly/2XFfECW :

 ددعلالا

200

رياني /يناثلا نوناك ناك

الوثيقة ()14
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير يرفض اإلجراءات المتخذة من قبل اللجنة األمنية
تجمع المهنيين السودانيين
شعبنا األبي ،نعيد ونؤكّد رفضنا الحاسم لما حدث يوم الخميس  11أبريل  ،2019ونتبعه برفض مغلظ للمؤتمر الصحفي (للجنة
النظام األمنية) وهو رفض يستند على خبرة الشعب السوداني في التعامل مع كل أساليب الخداع ومسرح الهزل والعبثية ،خصوصاً
من النظام الحالي الذي بدأ مشوار خداع الشعب والوطن بفرية كبرى.
إن النظام عجز حتى أن يخرج بسيناريو مسبوك يربك الحركة الجماهرية ويهز وحدتها ،فهو لم يستطع بمسرحيته هذه حتى بذر
بذرة ٍ
شك عابر في أن ما حدث لم يكن سوى تبديل أقنعة نفس النظام الذي خرج الشعب ثائرا ً عليه وساعياً إلسقاطه واقتالعه
من جذوره.
لصنع التغيير ،وال
مطالبنا واضحة وعادلة ومشروعة ،إال أن االنقالبيين (لجنة النظام األمنية) بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهالً ُ
يراعون في سبيل البقاء في السلطة سالمة البالد واستقرارها ،ناهيك عن تحقيق المطالب السلمية المتمثلة في تسليم السلطة فورا ً
لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ.
إن الوجوه التي قد أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة ،وجو ٌه لها تاريخ في خيانة الوطن والمشاركة في
دماره وإهدار ٌمق ّدراته ،وهو تاري ٌخ ال يش ّرف الشعب السوداني ولن يكون منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى!
شعبنا الصابر على المكاره ،إن االنقالب الذي قادته حفنة من القيادات المتورطة في المظالم والمكرسة للجبروت والطغيان
يجعل البالد عرض ًة لتكرار الملهاة التي شهدناها طيلة ثالثين عاماً ،ملهاة قوامها تقنين القتل والمآسي والظلم والعنف والتهميش
والعنصرية ،والفساد والمحسوبية ،وااللتفاف على القوانين والدستور.
ال زلنا في درب الثورة صادقينُ ،مقسمين أن لشعبنا الصدر دون (بقايا) النظام أو القبر ،ولقد دفع شهداؤنا دماءهم مهرا ً في سبيل
الصعود لمرافئ العدالة والحرية والسالم ،وزرعوا بأرواحهم شتلة الثورة التي تورق كل يوم وعياً بين بنات وأبناء الشعب السوداني،
فكيف ال يستحي النظام من أن محاولة قطف ثمار كان باألمس يحاول إبادة نوارها؟!
سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل اإلجراءات التي أعلنها االنقالبيون ،وسننتصر كما فعلنا من قبل على كل أساليب العنف
والتخويف والترهيب التي سيحاول النظام تطبيقها على الشعب.
عهدنا على السلمية باقٍ  ،ووعدنا وقسمنا بمواصلة الثورة ال كفارة له إال إنجاز مطالب إعالن الحرية والتغيير كاملة ،ونحن في نفس
الوقت نرحب بأي بادرة تحقن دماء الشعب وتعيد األمور لنصابها ،وأملنا في الشرفاء من الضباط وضباط الصف والجنود في قوات
شعبنا المسلحة لم يفقد ،فهم من صنعوا الفارق ور ّجحوا كفة الشعب في مواجهة البطش ،وهم من نع ّول عليهم في ضبط ساعة
التغيير وربط أحزمة أمان الثورة ،فقد كانوا في خط النار عندما توارى ال ُجبناء ،وظلوا في خندق الحق لما تجاسر الباطل.
إعالم التجمع
 12أبريل 2019
جهة اإلصدار :تجمع المهنيين السودانيين.
المصدر :الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ،2019/4/12 ،شوهد في  ،2019/6/18فيhttp://bit.ly/2WRpgyA :
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الوثيقة ()15
بيان يوضح موقف قوى إعالن الحرية والتغيير من بيان المجلس العسكري االنتقالي
قوى إعالن الحرية والتغيير
بيان مشترك
جماهير شعبنا األبي
إن قوى الحرية والتغيير ال تزال ملتزمة وبصرامة بإعالنها ،الذي تواثقت عليه الجماهير وكافة مكونات شعبنا وقواه الثورية الحية
كوثيقة شرف وميثاق عهد وقسم والء ،وكبوصلة إلدارة عملية التغيير الجذري لتفكيك مؤسسات النظام الشمولية ،وبناء البديل
الديمقراطي الذي يؤسس لدولة الحرية والسالم والعدالة.
إن المرحلة الحالية في بالدنا تتطلب الحذر والدقة وعدم استعجال قطف الثمار قبل تمام النضج ،وما اعتصامنا ووجودنا في
الميادين والساحات إال حماية للثورة ولظهور بعضنا البعض من غدر بقايا وفلول النظام.
هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فال مناص من الجهر بالرفض كله ،وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا ً ال هزيمة
بعده وال كبوة ،والتاريخ يذكرنا بأن الناس تؤتى من حيث اطمأنوا ،فالوطن على عتبات باب موارب يكمن خلفه السيل الخادع
الغادر ،لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع ،وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام
الشمولي البائد ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا.
أي من مطالب الشعب ،وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي
إن بيان المجلس العسكري لم يحقق ٍ
مكاسب ُمهرت بالدماء ال بالوعود العابرة .إن ثورتنا ليست قابلة لنظرية " المال تلتو وال كتلتو" فالمال كله واألرض والسلطة للشعب،
والوفاء لدماء الشهداء ال يقبل التجزئة ،فقد ارتقوا في سبيل التغيير مرة واحدة ،لذلك نريد لديتهم أن تكون دفعة واحدة وألرواحهم
أن ترتاح بعد تمام الخالص.
إن ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة ،فالخطوة األولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ً
ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية وفقاً لما أقره إعالن الحرية والتغيير ،تدير المرحلة االنتقالية لفترة  ٤سنوات وتنفّذ المهام
فصلها إعالن الحرية والتغيير والوثائق المكملة له .كما إن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة ،ولن
االنتقالية التي ّ
تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من األقوال ألفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين ،لذلك كان البد من تأكيد مطالبتنا باآلتي:
•االعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز األمن واالستخبارات سيئ السمعة ،التي تجبرت وأعطت األوامر على مدى ثالثين سنة
وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني ،على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور
• إعادة هيكلة جهاز األمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به.
• حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.
• التحفظ واالعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في األجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب
جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل األزرق وغيرها من أصقاع الوطن،
وتقديمهم الحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.
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• حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام واالعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على
أن تتم محاكماتهم الحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة.
• إطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا ً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير
•اإلعالن الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والمواثيق الدولية ووثيقة
الحقوق في الدستور السوداني .بما في ذلك حل األجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.
هذه بعض اإلجراءات العاجلة التنفيذ ،على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو
المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب.
نؤكد مرة أخرى أال تراجع عن مطالب الثورة ،وال مجال للقبول بالوعود دون األفعال ،فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة
العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض ،وإضرابنا وعصياننا المدني
مستمر حتى تمام الوصول ،وإعالن الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل
الفترة االنتقالية ومهامها.
قوى إعالن الحرية والتغيير
 13أبريل 2019
جهة اإلصدار :تجمع المهنيين السودانيين.
المصدر :الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ،2019/4/13 ،شوهد في  ،2019/6/19فيhttp://bit.ly/2XpfkvR :
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الوثيقة ()16
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير تقبل فيه دعوة القوات المسلحة السودانية إلى التفاوض
قوى إعالن الحرية والتغيير
تلقت قوى إعالن الحرية والتغيير اتصاالً من قيادة القوات المسلحة إلجتماع يعقد نهار اليوم السبت  13أبريل  .2019عليه فقد
قررنا تلبية الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض بهدف اإلنتقال لسلطة مدنية إنتقالية تنفذ بنود إعالن الحرية والتغيير كاملة وفقاً
لمطالب الثورة السودانية المنتصرة ال محالة.
سيكون الوفد الذي يمثل مطالب الشارع مكوناً من عشرة أشخاص يمثلون مكونات اإلعالن وهم على النحو التالي :
 - 1عمر الدقير
 - 2مريم المهدي
 - 3صديق يوسف
 - 4علي الريح السنهوري
 - 5محمد ناجي األصم
 - 6أحمد ربيع
 - 7أيمن خالد
 - 8الطيب العباسي
 - 9حسن عبد العاطي
 - 10مدني عباس مدني
وسنوافيكم بالتطورات بصورة مستمرة ولحظة بلحظة فأنتم أصحاب الحق ومصدره واألمر لكم تختارون طريق التغيير الذي فتحتم
دروبه عبر ثورة ديسمبر المجيدة التي ستبلغ أهدافها بتمسكنا بوحدتنا وسبل مقاومتنا السلمية التي لن نحيد عنها حتى تنفذ
مطالب الثورة كاملة.
قوى إعالن الحرية والتغيير
 13أبريل 2019

جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيير.
المصدر :صفحة تجمع المهنيين السودانيين ،فيسبوك ،2019/4/13 ،شوهد في  ،2019/6/18فيhttp://bit.ly/2XFLJ2f :
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الوثيقة ()17
رؤية تجمع المهنيين السودانيين لالنتقال السلمي
تجمع المهنيين السودانيين
رؤية تجمع المهنيين السودانيين لالنتقال السلمي باتجاه حكم ديمقراطي مستدام
يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل االعتصام ،وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل
الرؤى والتصورات الواردة بإعالن الحرية والتغيير ،وذلك بالشروع فورا ً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر
قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية.
باسم شعبنا األبي ،ستشرع تلك الحكومة االنتقالية المدنية المرتقبة ،مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة ،بتحقيق التالي على
وجه السرعة:
1.القبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صالح قوش والسابق محمد عطا واألسبق نافع علي نافع وقطبي
المهدى ،وقادة حزب المؤتمر الوطني ،والوزراء في الحكومات المركزية والوالئية ،ومدبري ومنفذي انقالب  30يونيو ،1989
وكل من أجرم في حق هذا الشعب ،وذلك بتهم مثل كل أو بعض التهم التالية:
 تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة باالنقالب العسكري في  30يونيو 1989م ضد سلطة شرعية منتخبة . قتل المعارضين والمواطنين باالغتيال منذ أول شهيد في 1989م وحتى آخر شهيد في 2019م. ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد اإلنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة واألنقسنا والنيل األزرق الخيانة العظمى بفصل جنوب السودان رعاية الفساد واإلثراء الشخصي واألسري من الفساد تدمير االقتصاد الوطني ،وبيع األراضي والموارد السودانية. تخريب عالقات السودان الخارجية2.إطالق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة.
3.الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني ،وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى ال يتم التخلص من
األدلة على فساده.
4.الحجز على أصول وحسابات قادة النظام المالية والعقارية فورا ً ويشمل ذلك أفراد أسرهم.
5.إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة ورئيس القضاء ونوابه ورؤساء األجهزة القضائية فورا ً.
6.حل النقابات واالتحادات المهنية والحجز على حساباتها المصرفية واألصول والممتلكات.
7.التغيير الفوري للتمثيل الخارجي ،على أن يكون التمثيل الدبلوماسي مهنياً بعيدا ً عن رموز النظام.

التوثيق

205

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

8.إنهاء الحرب وبناء السالم تحتل أولوية قصوى في قضايا االنتقال ومن الضروري مشاركة قوى الكفاح المسلح في ترتيبات
االنتقال كاملة تفادياً لتكرار تجارب البالد السابقة ومعالجة قضايا التهميش بصورة جذرية ،ومعالجة مظالم الماضي وانتهاكاته
عبر آليات العدالة االنتقالية.
9.نؤكد على كافة المطلوبات الواردة في اجتماع األمس بقيادة وفد قوى الحرية والتغيير بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.
نود أن نؤكد بوضوح أن الشعب السوداني لم يثر ويقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين وضحايا التعذيب الستبدال حكم عسكري
بحكم عسكري آخر يمثل امتدادا ً لنفس النظام وفساده وقمعه ،وأن ال تنازل عن تسليم السلطة الفوري إلى مجلس انتقالي مدني
متوافق عليه عبر قوى الحرية والتغيير ومحمي بالقوات المسلحة السودانية.
إعالم التجمع
 14أبريل 2019
جهة اإلصدار :تجمع المهنيين السودانيين.
المصدر" :بيان حول لقاء قيادة قوات الشعب المسلحة بوفد االتصال الممثل لقوى إعالن الحرية والتغيير" ،الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين،2019/4/14 ،
شوهد في  ،2019/6/20فيhttp://bit.ly/2Fmd662 :
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الوثيقة ()18
رؤية قوى إعالن الحرية والتغيير لهياكل السلطة االنتقالية

التوثيق
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جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيير.
المصدر" :بيان مشترك :هياكل السلطة المدنية االنتقالية" ،الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ،2019/4/17 ،شوهد في  ،2019/6/18في:
https://bit.ly/2Zuh4kX
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الوثيقة ()19
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير بشأن تعليق المجلس العسكري االنتقالي للعملية التفاوضية
شعبنا األبي ،إن السلمية التي ظللنا ننادي بها طيلة شهور الثورة ومانزال هي بحق أيقونة الثورة التي ال يستطيع كائن من كان أن
ينزع عنها هذه الصفة ويطعن أو يشكك في جدية التمسك بها ،وبتحققها كسم ٍة واضح ٍة من خالل المواكب والتوجيهات ألشهر
والتي كانت هي السبب الرئيسي في الوصول لهذه المرحلة المتقدمة في عمر الثورة بعد أن ُمهرت بالتضحيات والدماء و ُوسمت
في الوجوه عالمات وفي األجساد آالم وجراح.
شعبنا العزيز ،إن األمن والدفاع عن المواطنين والوطن هو واجب لكل جندي شريف ،وإيماننا بذلك هو ما حملنا لموكب السادس
مهيب شهد بسلميته وانضباط الثوار خالل تواجدهم فيه العدو قبل الحبيب والغريب قبل القريب،
ٍ
من أبريل الذي تح َّول العتصامٍ
وعندما قلنا وا (قوات شعبنا المسلحة) كنا نعني أننا نحن الشعب ،وسالح هذه القوات هو حصن حمايتنا المتين الذي لن يعكس
إتجاهه في أحلك الظروف ،وقد سند الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف والجنود الثورة في مشاهد بطولية يحفظها التاريخ،
وهؤالء سيماهم في وجوههم وأثر إقدامهم آية على أجسادهم ،واليزال إيماننا راسخاً بأن قوات شعبنا المسلحة هي القلعة التي
تُخذِّل عنا في ساحات الوغى وتص ُّد األذى في براحات ميادين االعتصام المجيد.
إن تعليق التفاوض قرار مؤسف وال يستوعب التطورات التي تمت فى ملف التفاوض ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن
واالحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت واألرواح التي فقدنا خاصة أن اجتماع أمس األربعاء كان لوضع آخر النقاط على بنود
وثيقة االتفاق وهو ما سيعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب قفل الطرق والشوارع وتطبيع حياة السودانيين كافة.
إن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية ما انتزعته جماهير شعبنا بنضالها ودماء الشهداء وعرق الثوار وقد صدر بتوافق تام بين
مكونات قوى إعالن الحرية والتغيير قبل انطالق جوالت التفاوض ،والمتاريس الموجودة منذ السادس من أبريل حصوناً بناها الثوار
طلب ،وبتوافق بين لجان الميدان وهيئة السكك الحديد،
دفاعاً عن أنفسهم ،وخطوط السكة الحديد مفتوحة منذ  26أبريل وقبل أي ٍ
وقد قررنا مسبقاً تحديد منطقة االعتصام وقمنا بخطوات في ذلك في سبيل ضبط وحدة الحركة الجماهيرية السلمية ومن أجل
استمرار تماسكها ،وبذلك تنتفي كل مبررات وقف المفاوضات من طرف واحد وهو ما يخل بمبدأ الشراكة وينسف دعاوى التوافق
بما يسمح بالعودة لمربع التسويف في تسليم السلطة.
شعبنا المنتصر ،إن حرصنا على التمسك بما توصلنا له من اتفاق مع المجلس العسكري عبر المكون التحالفي في قوى الحرية
والتغيير يجعل الحكمة هي ضالتنا في التعامل مع المستجدات في الساحة السياسية ،ولكن ذلك ال يمنعنا من رد االتهامات في
أي وقت ومن أي شخص ،وما االتهام بانتفاء سلمية الثورة إال طعن في وطنية الشرفاء من بنات الوطن وأبنائه الذين كظموا الغيظ
وكتموا الغضب في خضم سيل الدماء من صدور رفاقهم بفعل الرصاص ،فالسلمية لم تعد شعارا ً تردده الحلوق بل أصبح طوق نجاة
للشعوب المستضعفة من عسف الحكام المستبدين ،وتح َّول لسال ٍح نموذجي يهزم أعظم الترسانات ويهز عروش الطغاة .ال يوجد أي
تبرير لفتح النيران على صدور المواطنين ال ُع َّزل وال يمكن أن يكون التعامل مع الثوار السلميين – في أقصى حاالت التفلت – هو
ضربهم بالرصاص الحي وقتلهم ،ولذلك نريد للقانون الذي يلوح في الخُطب أن يصبح تطبيقاً عملياً فوق الجميع.
إننا ال نرضى االتهام بانتفاء سلمية ثورتنا عبر البيانات العابرة والتصريحات المقتضبة ،بل نطالب بإجراء التحقيقات العاجلة حول
المجزرة الدموية التي وقعت مساء االثنين  13مايو  2019والتي ارتقى إثرها شهداء أعزاء من الثوار ومن قواتنا المسلحة الباسلة،
ففي تلك التهمة يكمن ظلم عظيم لكل مكونات الشعب السوداني بما فيه الضباط والجنود الذين ما فتئوا يحرصون على صيانة
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الثورة من االنسياق للعنف والعنف المضاد ،فالسلمية كسب زرعنا بذرته وننتظر حصاده معاً ونحميه من غدر الغادرين بعزم وإباء
وإصرار وصبر.
جماهير شعبنا األبي
إن كل هذه القضايا طبيعتها سياسية وليست أمنية ،وبذلك فإن محاوالت ج َّرها لخانة الملفات األمنية يعتبر تجييرا ً لمكتسبات
الثورة وتغبيشاً للوقائع ،فلقد حققنا من خالل التفاوض مع المجلس العسكري التوافق حول القضايا األساسية لنقل السلطة للشعب
استكماالً لمهام ثورتنا ولتحقيق كافة مطالب جماهير شعبنا ،وكانت جلسة أول أمس نقلة متقدمة في مسار التفاوض ،عليه سيستمر
اعتصامنا بالقيادة العامة وكافة ميادين االعتصام في البالد وستتواصل مواكبنا وجداولنا متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة
المضادة وتصفية ركائز نظام اإلنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية وإنجاز برنامج إعالن قوى الحرية والتغيير
قوى إعالن الحرية والتغيير
 16مايو 2019
جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيير.
المصدر :الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين ،2019/5/16 ،شوهد في  ،2019/6/26فيhttp://bit.ly/2LwPnnZ :
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الوثيقة ()20
بيان تجمع المهنيين السودانيين يوجه بالتوافد إلى مقر االعتصام عقب فض االعتصام
نداء عاجل
ندعو المواطنين في كل احياء العاصمة القومية للخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه اآلن فورا ً إلى ارض االعتصام الباسل أمام
القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ،للدفاع عن المعتصمين ووقف المجزرة التي تقوم بها مليشيات النظام والجنجويد.
كما نناشد ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الشرفاء لالنحياز للشعب واالضطالع بمهامهم في حماية المعتصمين
والتصدي للمليشيات الدموية التي تطلق الرصاص على الثوار السلميين.
كما نؤكد أن المجلس العسكري االنقالبي يتحمل المسئولية كاملة عن الجرائم والقتل الذي ترتكبه المليشيات اآلن بأوامره ،ونؤكد
أن سيف العدالة والمحاسبة ستطال كل عضويته ،كما نحذر القوات المشاركة في إطالق الرصاص والقتل اآلن أن المحاسبة فردية
وال تسقط بالتقادم.
إعالم التجمع
 3يونيو 2019

جهة اإلصدار :تجمع المهنيين السودانيين.
المصدر" :نداء عاجل" ،صفحة تجمع المهنيين السودانيين ،فيسبوك ،2019/6/3 ،شوهد في  ،2019/7/11فيhttp://bit.ly/2Y6nbj7 :
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الوثيقة ()21
بيان قوى إعالن الحرية والتغيير بوقف التفاوض مع المجلس العسكري االنتقالي عقب فض االعتصام
بيان مشترك رقم ()٢
إعالن وقف التفاوض مع المجلس االنقالبي والدعوة للعصيان المدني
تواصل قوى الحرية والتغيير بروح موحدة ومتحدة أكثر من أى وقت مضى ،متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة ،وفى
هذا الصدد إذ نعلن أننا حسب االحصاءات األولية قد فقدنا ( )13شهيدا ً على األقل برصاص المجلس االنقالبي الغادر ،ومئات
الجرحى و والمصابين ،نؤكد اآلتي:
أوالً :يتحمل المجلس االنقالبي المسئولية كاملة عن هذه الجريمة ،ونؤكد أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة في الخرطوم ومدن أخرى
من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات متنوعة من الدعم السريع والجيش والشرطة وكتائب ومليشيات بفض االعتصام السلمي،
ونؤكد أن منطقة القيادة اآلن ال يوجد بها إال األجساد الطاهرة لشهداءنا الذين لم نستطع حتى اآلن اجالءهم من أرض االعتصام.
ثانياً :نعلن وقف كافة االتصاالت السياسية مع المجلس االنقالبي ووقف التفاوض ،ونعلن أنه لم يعد أهالً للتفاوض مع الشعب
السودانى ،وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسئولية الجنائية عن الدماء التي أُريقت منذ  ١١أبريل ٢٠١٩م ،وسنعمل على
تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة ال محالة.
ثالثاً :نعلن في قوى الحرية والتغيير عن اإلضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا ً من اليوم  ٣يونيو ٢٠١٩م
ولحين إسقاط النظام.
رابعاً :تناشد قوى الحرية والتغيير الشرفاء من قوات الشعب المسلحة والشرطة القيام بواجب حماية الشعب السودانى من مليشيات
المجلس االنقالبي وكتائب ظله وجنجويده ،واالنحياز لخيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة.
خامساً :نناشد المجتمع اإلقليمي والدولي بعدم االعتراف باالنقالب واالنحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني.
قوى إعالن الحرية والتغيير
 3يونيو 2019

جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيير.
المصدر :صفحة تجمع المهنيين السودانيين ،فيسبوك ،2019/6/3 ،شوهد في  ،2019/7/1فيhttp://bit.ly/2Px7Jsv :

صـدر حديـ ًثا

تأليف :يوسف كرباج وحال نوفل

الفلسطينيون في العالم :دراسة ديموغرافية

يبحث يوسف كرباج وحال نوفل ،في كتابهما الفلسطينيون في العالم :دراسة ديموغرافية
الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،في الجوانب الديموغرافية للفلسطينيين
في العالم ،التي تتأثر بالعوامل الجيوسياسية واالقتصادية .إن التحليل الديموغرافي في هذا
الكتاب هو القياس الموضوعي للحقائق الديموغرافية المتعلقة بماضي الفلسطينيين
وحاضرهم ،ويوفر مسارات علمية للتنبؤ بمستقبلهم الديموغرافي ،محاو ًلا التعرف إلى تيارات
الهجرة التي شكلت مجتمعات فلسطينية في المهاجر ،وساع ًيا  -بقدر توافر المعطيات الضرورية
 إلى تقديم إسقاطات ديموغرافية لعدد الفلسطينيين في العالم بحلول عام  ،2050من دونإغفال دراسة السمات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني في كل بلد من بلدان العالم.
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
 اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2019كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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 2019/11/3أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،إسماعيل
هنية ،في مؤتمر صحفي ،أن الرئيس الفلسطيني محمود ع ّباس وافق
على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
(الجزيرة نت)2019/11/3 ،

 2019/11/4أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي قرا ًرا بمصادرة 130
دون ًما في قضاء مدينة الخليل خالل أسبوع ،بزعم وجود ذرائع أمنية.
(عرب )2019/11/4 ،48

 2019/11/5أصدرت المحكمة اإلسرائيلية العليا قرا ًرا بطرد مدير
مكتب هيومن رايتس ووتش ووكيلها في فلسطين وإسرائيل ،عمر
شاكر ،ر ًّدا على استئناف ق ّدمته هيومن رايتس ووتش على قرار وزير
الخارجية اإلسرائيلي ،أرييه درعي ،بإبعاد شاكر بح ّجة دعمه لحركة
المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات  BDSالدولية.
(العربي الجديد)2019/11/5 ،

منزل يعود إلى
 2019/11/5هدمت ج ّرافات االحتالل اإلسرائيلي ً
عائلة العبّاسي في بلدة سلوان في القدس ،حيث أجبرت قوات
االحتالل العائلة على إخالء المبنى السكني بالق ّوة.
(وكالة القدس لألنباء)2019/11/5 ،

 2019/11/11اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد األقصى
بحراسة مشددة من الشرطة اإلسرائيلية ،التي تستمر في فرض
القيود على دخول الفلسطينيين للمسجد .وأعلنت دائرة األوقاف
اإلسالمية في القدس المحتلة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا
المسجد األقصى في التاريخ المذكور يصل إلى  58مستوط ًنا.
(عرب )2019/11/11 ،48

الفلسطينيين "األونروا" حتى نهاية حزيران /يونيو  ،2023وجاء ذلك
رغم محاوالت الضغط األميركية واإلسرائيلية ،حيث ص ّوتت  167دولة
لصالح القرار وامتنعت  7دول ،في حين اعترضت عليه الواليات
المتحدة وإسرائيل.
(الجزيرة نت)2019/11/15 ،

 2019/11/18ق ّدم نواب في البرلمان األردنــي ،بمبادرة النائب
صالح العرموطي ،اقترا ًحا رسم ًيا لقانون "إلغاء قانون التصديق على
معاهدة وادي عربة" الموقّعة مع االحتالل اإلسرائيلي عام ،1994
وقد وقع االقتراح  33نائ ًبا أردن ًيا.
(العربي الجديد)2019/11/18 ،

 2019/11/18أعلن وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،أن
الواليات المتحدة تعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي.
(وكالة األناضول)2019/11/18 ،

 2019/11/21أقـ ّرت الحكومة الهولندية إيقاف الدعم المالي
المباشر للسلطة الفلسطينية بح ّجة دفعها رواتب لألسرى ولعائالت
الشهداء .كما أقر البرلمان الهولندي ،بمشاركة من مجموعة "أصدقاء
إسرائيل المسيحيين في البرلمان" والسفارة اإلسرائيلية في هولندا،
رفضً ا بااللتزام بقرار المحكمة العليا األوروبية بوسم منتجات
المستوطنات اإلسرائيلية.
(عرب )2019/11/21 ،48

 2019/11/26ا ُستُشهد األسير الفلسطيني سامي أبو دياك في سجن
"الرملة" اإلسرائيلي.

 2019/11/11في تقرير نشرته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين
في الضفة الغربية عن انتهاكات األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الفلسطينيةُ ،رصــد  619انتهاكًا بحق الطالب في جامعات
الضفة الغربية ،من بينها  54حادثة اعتقال لطالب الجامعات
في تشرين األول /أكتوبر .2019

 2019/11/27استمر األسرى المحررون في اعتصامهم وإضرابهم
عن الطعام وسط مدينة رام الله ،احتجا ًجا على استمرار السلطة
الفلسطينية في قطع رواتبهم .وأتت هذه الخطوة بعد فشل اللقاء
بينهم وبين رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمد اشتية.

 2019/11/12ا ُستُشهد القيادي في سرايا القدس ،الذراع العسكرية
لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ،بهاء أبو العطا ،بصارو ٍخ
أطلقته قوات االحتالل اإلسرائيلي على منزله في حي الشجاعية في
مدينة غ ّزة.

 2019/11/27أصدر وزير الجيش اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،قرا ًرا
بعدم إعادة جثامين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد
إسرائيليين إلى عائالتهم .ويشمل هذا القرار عدم إعادة جثامين
الشهداء الذين نفذوا عمليات في السابق.

شخصا في قصف
 2019/11/13ا ُستُشهد  11فلسطينيًا وأصيب ً 70
طائرات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة.

 2019/12/5تب ّنت الجمعية العامة لألمم المتحدة خمسة قرارات
مناهضة إلسرائيل ،منها قرار يطالب إسرائيل بمغادرة حدود
الجوالن ،وقرار بخصوص التزام األمم المتحدة بالحفاظ على حقوق
الفلسطينيين ،وقرار بعنوان "التسوية السلمية لقضية فلسطين".

(عرب )2019/11/11 ،48

(العربي الجديد)2019/11/12 ،

(الجزيرة نت)2019/11/13 ،

 2019/11/15ص ّوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة بغالبية ساحقة
لصالح تجديد تفويض وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين

(القدس العربي)2019/11/26 ،

(عرب )2019/11/27 ،48

(القدس العربي)2019/11/27 ،

(القدس العربي)2019/12/5 ،

التوثيق
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الوقائع الفلسطينية

 2019/12/10طلب فلسطيني رسمي من إسرائيل بالسماح للسكان
الفلسطينيين في القدس الشرقية بالمشاركة في االنتخابات
الفلسطينية التشريعية والرئاسية المقبلة.
(العربي الجديد)2019/12/10 ،

 2019/12/13أصدر منسق أنشطة حكومة االحتالل اإلسرائيلي في
األراضي الفلسطينية قرا ًرا بمنع الفلسطينيين المسيحيين في قطاع
غزة من المشاركة في احتفاالت عيد الميالد في القدس وبيت لحم.
(القدس العربي)2019/12/13 ،

 2019/12/18كشف جهاز األمن اإلسرائيلي تفكيك شبكة سرية
مسلّحة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واعتقال أعضائها
في الضفة الغربية.
(الجزيرة نت)2019/12/18 ،

 2019/12/20طلبت الم ّدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية،
فاتو بنسودا ،فتح تحقيق مع إسرائيل بتهم جرائم حرب وتقديم
حكم بخصوص الوالية الجغرافية لألراضي الفلسطينية.
(العربي الجديد)2019/12/20 ،

 2019/12/28ع ّينت ماليزيا قنصلين فخريين في غ ّزة ورام الله بعد
إعالنها عن نيتها فتح سفارتها لدى فلسطين في األردن عام .2020
(عرب )2019/12/28 ،48

صـدر حديـ ًثا

تأليف :عبد الفتاح ماضي

عثرات في الميدان :كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟

يتناول عبد الفتاح ماضي في كتابه عثرات في الميدان :كيف أخفقت ثورة يناير في مصر؟
ّ
المتعثر لثورة  25يناير  2011في
الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،المسار
نضال ممتد في التاريخ الحديث للشعب المصري من أجل التغيير ،وحدثاً
جزءا من
مصر؛ باعتبارها ً
ٍ
أداره فاعلون داخليون وخارجيون بقناعات ومصالح مختلفة ،وفي سياقات إقليمية ودولية غير
التحوالت الكبرى التي طرأت على مسار الثورة ،والبحث في عد ٍد من
مواتية .يروم الكتاب فهم
ّ
القضايا المحورية ،مثل دور النخب ومجموعة من جنراالت الجيش في الثورة ،والعامل الخارجي
والديمقراطية ،وقضايا الهوية والتغيير في مصر.
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إيهاب محارمة | Ihab Maharmeh

*

صعود التكنوقراط وتحوالت النظام العالمي :مراجعة نقدية
لكتابَي "صعود التكنوقراط :حصان طروادة للتحول العالمي"
و"التكنوقراط :الطريق الصعب إلى النظام العالمي"
Technocracy Rising and Global Transformation:
Critical Reviews of "Technocracy Rising: The Trojan Horse of
Global Transformation" and "Technocracy: The Hard Road to
"World Order

عنوان الكتاب األول في لغته.Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation :
عنوان الكتاب :صعود التكنوقراط :حصان طروادة للتحول العالمي.
المؤلف :باتريك وود .Patrick M. Wood
سنة النشر.2015 :
الناشر.Coherent Publishing :
عدد الصفحات 274 :صفحة.
عنوان الكتاب الثاني في لغته.Technocracy: The Hard Road to World Order :
عنوان الكتاب :التكنوقراط :الطريق الصعب إلى النظام العالمي.
المؤلف :باتريك وود .Patrick M. Wood
سنة النشر.2018 :
الناشر.Coherent Publishing :
عدد الصفحات 210 :صفحات.
*

باحث ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.

Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
أدت الموجة الثانية من االنتفاضات العربية التي بدأت بانتفاضة
السودانيين في  13كانون األول /ديسمبر  ،2018ثم انتفاضة
الجزائريين في  22شباط /فبراير  ،2019وأخي ًرا انتفاضة العراقيين
واللبنانيين في مطلع تشرين األول /أكتوبر  ،2019إلى تفعيل
النقاش بشأن صعود التكنوقراطية في البلدان العربية.
ولم يُ ِ
خف الباحثون المهتمون بالحركات االحتجاجية والتحول
توجسهم من التحول نحو
الديمقراطي في العالم العربي
َ
التكنوقراطية في بلدان الموجة الثانية لالنتفاضات العربية ،بوصفها
مخر ًجا لألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعانيها
هذه البلدان؛ ذلك أن تنامي المطالبة بتولي حكومات تكنوقراط
مهمة إدارة شؤون الحكم ،وإن كانت تقلي ًدا تاريخ ًيا لطالما لجأت
إليه األنظمة السياسية كلما واجهت أزمات سياسية أو اقتصادية
أو اجتماعية ،يمكن أن يكشف عن أزمة تمثيلية في قواعد الحكم
وأسسه في البلدان العربية(((.
ولعل التحول نحو التكنوقراطية ،أو حكم الكفاءات أو المستقلين أو
االختصاصين ،يعود في أصله إلى الكتابات التأسيسية في الفلسفة
السياسية ،من خالل السؤال :من يجب أن يحكم؟ فلطالما ظل هذا
السؤال حاض ًرا في كتابات منظري العلوم السياسية والسياسات
واإلدارة العامة ،بل مالز ًما للتحوالت التي مرت بها هذه الحقول،
وصول إلى صعود الثورة الرقمية على الساحة الدولية أواخر القرن
ً
العشرين ،وتأثيرها في الكتابات البحثية النقدية في السياسة والحكم.
في مطلع القرن العشرين ،ازدادت الدراسات النقدية للتكنوقراط
أهمية ،وال سيما بعد انطالق الموجة الثالثة للثورة الصناعية ،أو
الثورة الرقمية ،تحدي ًدا في الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا
وفرنسا ،بوصفها مقاربة نقدية في أدبيات العلوم السياسية
والسياسات واإلدارة العامة .وهي تسعى لتقديم فهمٍ معمق عن هذا
الشكل من أشكال الحكم من جهة ،ولنقد تجارب حكم التكنوقراط
وتطبيقاته من جهة أخرى.
 1إن الناظر إلى السودان والجزائر يرى أن رؤساء مجالس وزراء الحكومات التي أُلفت
أخي ًرا في البلدين ،وأعضاءها هم من فئة التكنوقراط؛ إذ اتفق المجلس العسكري االنتقالي
وقوى الحرية والتغيير في السودان على اختيار عبد الله حمدوك ،وهو خبير اقتصادي في
األمم المتحدة ،لرئاسة وزراء الحكومة االنتقالية السودانية ،وكذلك اختار عبد المجيد تبون،
أول رئيس جزائري منتخب  -بعد االنتفاضة الجزائرية التي أطاحت الرئيس الجزائري السابق
عبد العزيز بوتفليقة  -عبد العزيز جراد ،وهو أستاذ جامعي ،لرئاسة حكومة المستقلين
في الجزائر .إضافة إلى ذلك ،ال يزال المنتفضون في العراق ولبنان يرون في حكومات
التكنوقراط مخر ًجا للتخلص من تحكم الطبقة السياسية الحاكمة التي تتحمل ،في نظرهم،
مسؤولية اإلخفاق السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي وصل إليه بَلَداهم.

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

ويستند كُتّاب الدراسات النقدية للتكنوقراط إلى النظريات النقدية
في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مع التركيز على التنظير الذي
قدمته مدرسة فرانكفورت خالل النصف الثاني من القرن العشرين،
وال سيما في كتابات يورغن هابرماس  Jürgen Habermasعن
الهيمنة التقنية /األداتية التي ير ّوج لها التكنوقراط ،ودورها في
إعادة تنظيم المجتمع ،بوصفها أداة مالئمة تساعد من يحكم في
اختيار طريقة الحكم((( .ونتيجة لالنزياح نحو الهيمنة التقنية في
إدارة المؤسسة السياسية ،برز نقاش أكاديمي يبحث في تأثير
التكنوقراط في المجتمعات العالمية ،ومنه مناقشة تأثير التكنوقراط
في الديمقراطية التمثيلية ،ورأى كثير من الباحثين أهمية هذا
النقاش ،وال سيما أن حكومات التكنوقراط حلّت محل الحكومات
الديمقراطية المنتخبة ،وباتت تهدي ًدا للديمقراطية التمثيلية(((.
وفي العقود التالية ،وتحدي ًدا في أواخر القرن العشرين ،ارتفعت
وحاج كثيرون بأن نماذج
أهمية الدراسات النقدية للتكنوقراط،
ّ
الحكم تتعرض إلى هيمنة نخبة تقنية ،تسعى لفرض نموذج سياسة
واحد ،وحصري ،قائم على تطبيق التقنيات اإللكترونية(((؛ وهو ما
يعني أن الحلول التقنية وحدها يمكن أن تساهم في إيجاد حلول
للمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بشرط ضبط عملية
تدخل السياسيين في الحكم((( .وقد برزت هذه الدراسات في
فروع متعددة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،من بينها دراسات
التنمية ،وال سيما بعد اعتماد  178دولة في العالم جدول أعمال
القرن الحادي والعشرين  ،Agenda 21وهو عبارة عن خطة تنموية
مستدامة صاغها مجموعة من الخبراء التكنوقراط الدوليين ،وأُقرت
في قمة ريو دي جانيرو بالبرازيل في حزيران /يونيو  .1992على هذا
النحو ،اكتسبت الحجج التي تناقش في أبحاثها صعود التكنوقراط
أهمية أكثر مما كانت عليه من ُ
قبل((( .وبعبارة أخرى ،دخلت
الدراسات النقدية للتكنوقراط مرحلة ذهبية بعد أن بات حكم
 2يورغن هابرماس ،المعرفة والمصلحة ،ترجمة حسن صقر ،مراجعة إبراهيم الحيدري
(كولونيا :ألمانيا ،منشورات الجمل.)2001 ،
3 Bruce Gilley, "Technocracy and Democracy as Spheres of Justice in
Public Policy," Policy Sciences, vol. 50, no. 1 (2017), p. 11.
4 Miguel Angel Centeno, "The New Leviathan: The Dynamics and Limits
of Technocracy," Theory and Society, vol. 22, no. 3 (June 1993), p. 314.
5 Frank Fischer, Technocracy and the Politics of Expertise (California:
SAGE Publications, 1989), p. 43.
6
Theodoia Carroll-Foster (ed), A Guide to Agenda 21 (Ottawa:
International Development Research Centre, 1993), pp. 40-41.
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صعود التكنوقراط وتحوالت النظام العالمي :مراجعة نقدية لكتابَي "صعود التكنوقراط :حصان طروادة للتحول العالمي"
و"التكنوقراط :الطريق الصعب إلى النظام العالمي"

التكنوقراط نموذ ًجا عالم ًيا في الحكم ،ت ُص ّدره دول "العالم األول"
إلى دول "العالم الثالث"؛ بهدف مساعدتها في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
ومنذ مطلع األلفية الثانية ،كُثف النقاش البحثي عن التكنوقراطية،
مع المطالب الجديدة في العلوم السياسية والسياسات واإلدارة
العامة للتوجه نحو تعظيم االعتماد على التكنولوجيا في الحكم.
وكان ظهور البيانات الذي ساعد في تطوير تحليل السياسات القائمة
على األدلة ،في قطاعات الصحة والتعليم والعمل االجتماعي والبيئة
ومكافحة الجريمة ،أهم استجابة لصعود التكنوقراط .وقد برزت
المطالبة بتعظيم االعتماد على البيانات في الحكم إبان اتفاق الدول
األعضاء في منظمة األمم المتحدة عام  2000على األهداف اإلنمائية
لأللفية ) .Millennium Development Goals (MDGsفهذه
الخطة وضعت مجموعة من مؤشرات القياس المعتمدة على توافر
البيانات؛ لمساعدة الدول النامية في مكافحة الفقر والجوع واألمراض
واألمية ،والتمييز ضد المرأة .لذلك ،بات عصر البيانات والرقمنة
واإلنترنت وتقنيات الذكاء الصناعي والروبوتات باعثًا إضافيًا على
الترويج لحكم التكنوقراط؛ األمر الذي عزز لدى الدراسات النقدية
القول إن زيادة قوة التكنوقراطية ،وتحكمها في المؤسسات المالية
الدولية ،قد يؤثران في الحكومات العالمية((( .من هنا ،اكتسبت
الحجج المؤيدة لنقاش تأثير صعود التكنوقراط في الحكومات زخ ًما
إضاف ًيا جدي ًداُ ،عزز من خالل التحوالت التي طرأت على ممارسات
الحكم؛ فهذا هو العصر الذي جادل فيه التكنوقراط بوجوب أن تحل
التقنيات والبيانات والمؤشرات محل المشاورات السياسية ،باعتبار
حل المشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية يتطلب مقاربة
أن ّ
تقنية عقالنية صارمة ،ال سياسية.
وفي العقدين التاليين ،شهدت الكتابات النقدية عن التكنوقراط
تطو ًرا معرف ًيا إضاف ًيا برز ،تحدي ًدا ،بعد وقوع األزمة المالية العالمية
عام  .2008ففي إثرها أقرت برلمانات دول االتحاد األوروبي تشكيل
حكومات تكنوقراطية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا؛ إلنقاذها من
األزمة التي حلت بها .ومنذ األزمة المالية العالمية باتت حكومات
التكنوقراط تؤدي دو ًرا مه ًما في رفد العمل العام بنخبة من الخبراء
والتقنيين ،وبذلك بدأت تظهر أزمة جديدة في دول االتحاد األوروبي،
7 Sanjay Reddy & Antoine Heuty, "Global Development Goals: The
Folly of Technocratic Pretensions," Development Policy Review, vol. 26, no.
1 (2008).
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تمثّلت في تغييب مهم للمواطنين؛ إذ إن التكنوقراط يعني حكم
الخبراء ،وليس حكم الشعب(((.
وفضل عن ذلك ،وتحدي ًدا مع طرح خبراء التكنوقراط في األمم
ً
المتحدة سبعة عشر هدفًا ،كانوا ينشدون من خاللها تحقيق أهداف
التنمية المستدامة )Sustainable Development Goals (SDGs
مع نهاية عــام  ،2030بــدا لــدى رواد الــدراســات النقدية أن
التكنوقراطية التي بشرت بهيمنة البيانات والمؤشرات القياسية،
باتت تعمل باعتبارها جز ًءا من منظومة الحكم العالمي ،وعلى
الدول والحكومات االستجابة لهذا الشكل من الحكم ،إن أرادت
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأخي ًرا ،وال سيما مع صعود حكومات "اليمين المتطرف" و"اليمين
الشعبوي" في أوروبا والواليات المتحدة ،طرح كثير من الباحثين
سؤال مركزيًا عن مستقبل الديمقراطية التمثيلية ،وحا ّجوا بأن
ً
الديمقراطية التمثيلية تمر بأزمة حقيقية؛ فالشعبويون إلى جانب
التكنوقراط  -وهم نخب صاعدة في طريقها إلى الحكم  -يقدمون
بديل من الحكومات السياسية المنتخبة(((.
أنفسهم بوصفهم ً
وعمل بضرورة ضبط النقاش البحثي عن
ً
في ضــوء ما ورد،
التكنوقراط ،تُعنى هذه المراجعة ب َعرض كتابين ،من أبرز الكتب
النقدية المنشورة أخي ًرا ،ومناقشتهما ،وقد بحثَا صعود التكنوقراط
في الواليات المتحدة منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا،
وهما Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global
 TransformationوTechnocracy: The Hard Road to World
 Orderاللذان صدرا عن دار " ."Coherent Publishingالكتابان
لباتريك وود ،وهو باحث وخبير اقتصادي تنموي دولي ،وأحد أشد
الخبراء النقديين لسياسات التنمية المستدامة ،يركز على سياسات
حكومات التكنوقراط ،والكيفية التي ساهمت بها في تحويل
السياسة واالقتصاد في العالم .وتنطوي المراجعة على استخالص
أهم ما ورد في الكتابين ،مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط،
والتحوالت التي فرضها على االقتصاد والحكم واإلنسان والقانون
8 Christina Ribbhagen, Technocracy within Representative Democracy:
Technocratic Reasoning and Justification among Bureaucrats and Politicians,
Bo Rothstein (ed.) (Gothenburg: University of Gothenburg, 2013), pp. 15-16.
 9ينظر أيضً ا:
Daniele Caramani, "Will vs. Reason: The Populist and Technocratic Forms of
Political Representation and Their Critique to Party Government," American
Political Science Review, vol. 111, no. 1(February 2017); Christopher
Bickerton & Carlo Invernizzi Accetti, "Populism and Technocracy:
Opposites or Complements?" Critical Review of International Social and
Political Philosophy, vol. 20, no. 2 (2017).
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والتنمية المستدامة والنظام العالمي .ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب،
وأخي ًرا تقدم خالصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ
العالم من التحديات التي تواجهه.

صعود التكنوقراط :حصان طروادة
(((1
للتحول العالمي
يتناول الفصل األول خلفية تاريخية لصعود التكنوقراط ،مع التركيز
على المرحلة التاريخية الممتدة ما بين عا َمي  1890و .1930ويحاول
وود في هذه الخلفية تفسير صعود التكنوقراط ،في ضوء مجموعة
من المداخل النظرية والفلسفية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
والحركات السياسية ،من أبرزها :الوضعية  ،Positivismوالعلموية
 ،Scientismوالتقدمية  ،Progressivismوالداروينية ،Darwinism
والفاشية  ،Fascismواالشتراكية  ،Socialismوالفابيانية Fabianism
(ص .)14-11
ويركز هذا الفصل على دور مجموعة من أبرز الفالسفة الذين نظّروا
للتكنوقراطية ،بوصفهم مساهمين في تحول الحكومات السياسية إلى
حكومات تقنية ،يديرها علماء ومهندسون وخبراء ،كل في تخصصه،
ويطبقون آخر اكتشافات العمل والتكنولوجيا لحل المشكالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية .ويشير ،هنا ،إلى هنري سان
سيمون  Henri de Saint-Simonالذي يع ّد أول من وضع نظرية
للتكنوقراطية ،وأوغست كونت  ،Auguste Comteوهو مؤسس
الفلسفة الوضعية ،وثورستين فيبلين  ،Thorstein Veblenوهو من
أوائل دعاة تأسيس "حركة التكنوقراط" ،Technocracy Movement
وهي حركة اجتماعية نشأت في مطلع القرن العشرين ،وفريدريك
وينسلو تايلور  ،Frederick Winslow Taylorوهو صاحب
نظرية اإلدارة العلمية .وأخي ًرا يحاول هذا الفصل القول إن فكرة
التكنوقراطية في بدايتها لم تكن سيئة ،على العكس من ذلك،
فدعوتها إلى تولي حكومات تقنية يديرها علماء ومهندسون وخبراء
كانت تهدف إلى السير نحو تنظيم اشتراكي للشؤون االقتصادية،
وذلك تعبي ًرا عن رفضهم للرأسمالية العالمية ،وما الدعوة إلى حكم
األكاديميين والفالسفة والعلماء سوى لقدرتهم على تقديم حلول
تساعد في تطور اإلنسان من جهة ،وإعادة توزيع الثروة على الناس
من جهة أخرى (ص .)17-14
ويبحث وود في الفصل الثاني ،في تفسيره لصعود التكنوقراط ،في
دور مبادئ اإلدارة العلمية ،وهي مجموعة من المبادئ تهدف إلى
10
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تحسين الكفاءة االقتصادية .وقد استندت هذه المبادئ إلى المدرسة
الوضعية التي ط ّور أفكارها كونت ،وهو الذي اقتنع بإمكانية تحسين
كفاءة العمل وفاعليته ،من خالل قيام مجتمع المهندسين بتطبيق
مبادئ اإلدارة العلمية ،كما ت ُطبق في العلوم الطبيعية .وفي هذا
السياق يرى وود أن أفكار تايلور وجدت أرضية خصبة بعد انتهاء
الحرب العالمية األولى ،فالخبراء والتقنيون رأوا أن الحرب خطأ
تاريخي ارتكبه السياسيون الفاسدون ،وأن التكنوقراط وحدهم هم
القادرون على حماية العالم من تكرار هذه األخطاء (ص .)20
ونتيجة لذلك بدأت مجموعة من المهندسين والعلماء والخبراء،
يترأسهم المهندس األميركي هــوارد سكوت ،Howard Scott
بتأسيس "التحالف التقني"  Technical Allianceعام  ،1919وهو
تحالف دعا إلى مجتمع أكثر عقالنية وإنتاجية يرأسه خبراء .لم يكن
التحالف منظمة جماهيرية ،وأخفق ،إلى حد ما ،في استقطاب كثير
من المهندسين والخبراء والعلماء .ولكن سكوت ،إلى جانب والتر
راوتينشتراوخ  ،Walter Rautenstrauchأستاذ الهندسة الصناعية
في جامعة كولومبيا ،ظال متمسكين بالفكرة ،وأسهما في تشكيل
حركة التكنوقراط ،وهي الحركة التي دعت إلى قيام مجتمع أكثر
عقالنية وإنتاجية برئاسة خبراء تقنيين ،وهو ما يعني استبدال
السياسيين بعلماء ومهندسين وخبراء لديهم الخبرة والقدرة الفنية
إلدارة الدولة .وقد حظيت الحركة باهتمام كبير بعد تأسيسها؛
لتزامنها مع وقوع حادثة الكساد الكبير ( 1933-1929ص .)29
ويــركــز الــفــصــل الــثــالــث عــلــى دور "الــلــجــنــة الــثــاثــيــة"
 Trilateral Commissionالتي أُسست في الواليات المتحدة
عام  ،1973بوصفها لجنة تضم خبراء وعلماء ومهندسين من عوالم
األعمال واألكاديميات والصحافة واإلعالم والمجتمع المدني ،ومن
أبرزهم ديفيد روكفيلر  ،David Rockefellerوزبيجنيو بريجنسكي
 .Zbigniew Brzezinskiويرجع ذلك إلى رغبة هؤالء التكنوقراط
في بناء نظام اقتصاد دولي جديد في الواليات المتحدة ،وأوروبا
الغربية ،واليابان ،وأميركا الشمالية ،عماده الرئيس المناطق الصناعية
في العالم (ص .)48
وفي إطار الدعوة إلى تأسيس النظام االقتصادي الدولي الجديد،
انطلق بريجنسكي من فلسفة تقول إ ّن العالم بطريقته الحالية مليء
بالمشكالت؛ لذلك فإنه يحتاج إلى إطار عمل جديد ،يستند إلى
مقاربة تقوم على الحكم المعولم (ص  .)53ولتحقيق ذلك يستوجب
تعيين جزء من أعضاء اللجنة الثالثية في مناصب عليا في المؤسسات
السياسية واالقتصادية والتجارية ،وإقناعهم بأهمية فلسفة اللجنة.
وبالفعل ،رصد وود هيمنة اللجنة الثالثية على مناصب سياسية،

مراجعة وعروض كتب
صعود التكنوقراط وتحوالت النظام العالمي :مراجعة نقدية لكتابَي "صعود التكنوقراط :حصان طروادة للتحول العالمي"
و"التكنوقراط :الطريق الصعب إلى النظام العالمي"

يفترض أن يتوالها أعضاء في أبرز حزبين سياسيين في الواليات
المتحدة ،وهما الجمهوري والديمقراطي ،وال سيما منذ تولّي جيمي
كارتر ) Jimmy Carter (1981-1977رئاسة الواليات المتحدة،
خاصا
وهو الذي اختار بريجنسكي ،مؤسس اللجنة الثالثية ،مستشا ًرا ً
فضل عن ثالثة آخرين .ورصد وود أعضا ًء من اللجنة الثالثية،
لهً ،
ُعينوا في مناصب عليا في إدارات عدد من رؤساء الواليات المتحدة،
من بينهم رونالد ريغان ) ،Ronald Reagan (1989-1981وجورج
بوش األب ) ،George H. W. Bush (1993-1989وبيل كلينتون
)( Bill Clinton (2001-1993ص  ،)56كما رصد تعيين ستة رؤساء
للبنك الدولي من أصل ثمانية من األعضاء الرئيسين في اللجنة
الثالثية (ص .)57
ويهتم الفصل الرابع بمناقشة التحول االقتصادي ،مع التركيز على
مقاربة النظام االقتصادي الدولي الجديد الذي اقترحه التكنوقراط،
ويرتبط بالخطط التنموية التي طبقتها األمم المتحدة منذ قمة ريو
دي جانيرو .ويذهب وود إلى أن هذه الخطط التي اقترحتها وكتبتها
مجموعة من الخبراء والمختصين التكنوقراط ،من بينهم أعضاء
اللجنة الثالثية ،باتت أجندة العالم التنموية (ص .)80-77
أما الفصل الخامس ،فيناقش التحول في الحكم ،مع التركيز على
االنتقال إلى تطبيق الكفاءة والفاعلية والوظيفية على حساب أنظمة
الحكم التقليدية .ويناقش الكيفية التي قادت بها التكنوقراطية
عملية التحول في السياسة التقليدية في الواليات المتحدة إلى
الحكم المعولم القائم على تجاوز فكرة السيادة .وبما أننا أمام
نوع جديد من أنواع الحكم ،فإن وود يرى أن هذا التصور يلغي
المجال أمام تطبيق المشاركة في صنع القرار .فمن جهة ،يستند
القرار إلى الكفاءة والفاعلية؛ بهدف تعظيم الفائدة للمستفيدين،
ال على أساس النقاش الديمقراطي أو التصويت (ص  .)100ومن
جهة أخرى ،يضع العالم أمام نموذج موحد ،ال يأخذ في االعتبار
االختالفات والخصوصيات لكل دولة (ص .)106-104
فضل عن ذلك ،يستشهد وود بدعوة الرئيس األميركي بيل كلينتون،
ً
من أجل إعادة اختراع الحكومة؛ وهي الفكرة التي ظهرت بعدئذ
في كتاب لديفيد أوسبورن  David Osborneوتيد جايبلر
 ،Ted Gaeblerوعنوانه Reinventing Government: How the
.Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector
يعتقد وود أن فكرة إعادة اختراع الحكومة ،في حقيقتها ،هي فكرة
تكنوقراطية ،مهمتها الوحيدة تحويل العمل الحكومي؛ لتعظيم
االعتماد على الكفاءة والفاعلية في صنع القرار ،بدلً من االهتمام
بتعظيم المشاركة الشعبية (ص  .)102-101وهذا يعني ،في نظر
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تحول راديكال ًيا في تشغيل بيروقراطية الدولة؛ من القوانين
وودً ،
والسياسات التي يضعها منتخبون على المستوى الوطني ،إلى
تشغيلها عبر قوانين وسياسات يضعها التكنوقراط ،ه ّمها الرئيس
المعايير والمؤشرات والمقاييس اإلحصائية (ص .)106
ينتقل الفصل السادس إلى مناقشة التحول الثالث من التحوالت التي
ففضل عن التحول في االقتصاد والحكم،
ً
فرضها حكم التكنوقراط؛
تحول نحو العلموية ،بوصفها
يرى وود أن التكنوقراطية فرضت ً
الطريق الوحيد لتقديم حلول للمشكالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي تواجه بلدان العالم (ص  .)119ويرى وود أيضً ا
أن النتيجة الحتمية للعلموية هي االنزياح نحو الشمولية؛ لذلك
فإن هذا االنزياح ال يزودنا بمعرفة كاملة عن الواقع وتعقيداته،
وال سيما أن تعميم استعمال المنهج العلمي لفهم الواقع وتفسيره،
غير ٍ
كاف من دون اختبار الواقع نفسه إليجاد حلول وبدائل سياسية
وسياساتية .أضف إلى ذلك أن التكنوقراط يعتمدون في نزعتهم
العلموية على البيانات فقط ،وهذا في حد ذاته أم ٌر مشكوك فيه؛
نظ ًرا إلى احتكار السلطة للبيانات (ص .)126
ويبحث الفصل السابع في التحول الرابع من التحوالت التي فرضها
التكنوقراط ،وهو التحول في القوانين .فوفق وود ،لم يكن لعولمة
القوانين المحلية أن تأخذ مكانها لوال ضغوط اللجنة الثالثية من
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .ويضيف وود أن التحول
في المنظومة القانونية بات أم ًرا واق ًعا ،في حال رغبة البلدان
تحول
في الحصول على تمويل لمشروعاتها التنموية .وهذا يعني ً
في السياسة واالقتصاد والقانون ،بما يضمن تمكين صعود النظام
االقتصادي الدولي الجديد الذي يعمل التكنوقراط على تنفيذه
(ص  .)129وخير دليل على ذلك الدور الذي أدته منظمة التجارة
العالمية في عولمة قوانين التجارة في العالم .وينتقد وود هذه
القوانين ،ويرى أنها مجحفة بحق الشعوب ،وال سيما أن سكان
العالم لم يصوتوا عليها؛ ما يعني أن تطبيق هذه القوانين يسري
بطريقة قسرية (ص .)138-137
ويستعرض الفصل الثامن من الكتاب التحول الخامس من التحوالت
التي فرضها التكنوقراط ،مع التركيز على قطاع الطاقة العالمي،
ويحاج وود في هذا الفصل
وال سيما الشبكة الذكية .Smart Gird
ّ
بأن التحكم في قطاع الطاقة يعد المفتاح الرئيس لتطبيق حكم
التكنوقراط ،ويقصد بذلك التحكم في االستهالك والتوزيع؛ لذا ،فإن
الشبكة الذكية ،وهي التي بدأت رسم ًيا إبان والية الرئيس األميركي
جورج بوش االبن ) ،George W. Bush (2009-2001جاءت استجابة
لضغوط اللجنة الثالثية التي عملت بكثافة من أجل تعميم الشبكة
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الذكية في ألمانيا وفرنسا وروسيا واليابان والهند وأستراليا وجنوب
أفريقيا ،بوصفها الطريق نحو تمكين عولمة النظام االقتصادي
الدولي الجديد (ص .)150-142

تساعد السلطة في التحكم في مصائر البشر (ص  .)187ويناقش
وود توائم األفراد في العالم مع التغير التكنوقراطي ،بالتركيز على
نقاش ما بعد اإلنسانية  ،Posthumanismأو اإلنسانية االنتقالية
 ،Transhumanismبوصفهما مدرستين فكريتين تدرسان العالقة
بين اإلنسان والتكنولوجيا ،والتغيير الذي ستفرضه التكنولوجيا على
األفراد وعاداتهم وطبيعتهم ،مع التركيز على الكيفية التي سيحل
فيها الذكاء االصطناعي بدلً من ذكاء اإلنسان .وأخي ًرا يرى وود أن
االنزياح الذي تسعى إلحداثه تكنوقراطية تحاول فرض الشمولية
العلمية على البشر ،وإن قدمت أفكا ًرا قد تكون جذابة للناس
بهدف دعم التحول نحو االعتماد الكلي على العلم ،قد يكون وعو ًدا
طوباوية (ص .)188

ويناقش وود ،في الفصل التاسع ،التحول السادس من التحوالت
التي فرضها التكنوقراط ،مع التركيز على استعمال المعرفة ودورها
في تعزيز مراقبة المجتمعات ،فيستند في محا ّجته إلى اهتمام
التكنوقراط في الواليات المتحدة بتعزيز استعمال البيانات في
الحكم ،فبالنسبة إلى التكنوقراط ،تساعد البيانات ،وال سيما
البيانات الضخمة  Big Dataالتي طُورت منذ مطلع سبعينيات
القرن العشرين ،في إيجاد حلول للمشكالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية التي تواجه بلدان العالم.

ويقدم وود في الفصلين األخيرين مجموعة من المالحظات بشأن
التحوالت التي فرضها التكنوقراط .ففي الفصل الحادي عشر،
يناقش الكيفية التي يمكن من خاللها وقف صعود التكنوقراط،
ويطرح هنا طريقتين ،هما المقاومة العلنية والمقاومة الخفية،
ويرى أنهما محفوفتان باألخطار؛ بسبب قدرة التكنوقراط على
تقديم طروحاتهم ومحا ّجاتهم والدفاع عنها (ص  .)194أما في
الفصل الثاني عشر ،فيناقش خطورة تحكّم مجموعة صغيرة من
النخب بتحويل مجتمعاتنا إلى نظام سلطوي شمولي ،يعتمد على
النزعة العلموية الموجودة في التطبيقات التقنية ،ال على النزعة
حلول لمشكالتهم
نحو الشراكة والديمقراطية في إيجاد الناخبين ً
السياسية واالقتصادية واالجتماعية (ص .)206-201

واضح أن تعميم الشبكة الذكية يقع على كاهل اللجنة الثالثية،
وهــي التي تدعم مشروعات معهد شبكة الطاقة العالمية
 ،Global Energy Network Instituteومشروعات المنتدى
االقتصادي العالمي The World Economic Forum؛ بهدف
تقليل انبعاثات الكربون ،والتحذير من التغير المناخي في العالم
(ص  .)153والتكنوقراط ،في نظر وود ،لن يكون لهم فرصة لتحقيق
التحول في السياسة واالقتصاد والقانون ،من دون النجاح في التحكم
في قطاع الطاقة العالمي (ص .)156

ويستند وود في محا ّجته أيضً ا إلى دور هذه البيانات في تعزيز
المراقبة ،ويستدل على نشأة مجلس االستخبارات الوطني األميركي
ودوره وأعضائه بأنه ،من جهة ،مجلس أُسس في عهد رونالد ريغان،
بوصفه أول رئيس للواليات المتحدة اعتمد على اللجنة الثالثية في
حكمه ،ومن جهة ثانية ،ساعد هذا المجلس ،بوصفه مرك ًزا للتفكير
االستراتيجي والمراقبة ،صناع القرار في الواليات المتحدة في
تقدير السياسة الخارجية واألمن القومي األميركي وتحليلهما ،وهو،
من جهة ثالثة ،مجلس معظم رؤسائه ،منذ عام  ،1979أعضاء في
اللجنة الثالثية (ص  ،)167-165ويستنتج وود أن هذه اللجنة باتت
أقوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ،في الواليات المتحدة
حتى في الوظائف السياسية الحساسة ،وال سيما أن رؤساء الواليات
المتحدة باتوا يفضلون تكنوقراطيًا لرئاسة لجنة االستخبارات على
عضو من أعضاء الحزبين الرئيسين في الواليات المتحدة (ص .)172
ويختتم وود رصده للتحوالت التي فرضها التكنوقراط بمناقشة تحول
اإلنسانية  ،Transforming Humanityمع التركيز على انزياح
المجتمعات إلى تعظيم الفردانية  Individualismعلى حساب
الجماعية  ،Collectivismفيرى أن فكرة الفردانية التي تعظم
القيمة المعنوية للفرد ،على حساب القيم الجماعية للمجتمع ،سوف

التكنوقراط :الطريق الصعب إلى
(((1
النظام العالمي
يركز الفصل األول على حادثة الكساد الكبير ،ودورها في صعود
التكنوقراط إلى س ّدة الحكم .ويستند وود إلى دور الصحافة األميركية،
وال سيما ويليام راندولف هارست ،William Randolph Hearst
وهو رجل أعمال أميركي ،وصاحب أكبر شبكة صحف في الواليات
المتحدة في مطلع القرن العشرين ،في الهجوم على السياسيين
بوصفهم "أغبياء" و"فاسدين" و"متذمرين" ،والمصرفيين بوصفهم
"متورطين" في الكساد االقتصادي (ص  .)9-7ويضيف وود أن
هارست ،من خالل امتالكه أهم الصحف األميركية المؤثرة ،دعم
أفكار نيكوالس موراي بتلر  ،Nicholas Murray Butlerوهو
أكاديمي ورئيس جامعة كولومبيا  ،1947-1902في تحضيره لصعود
11

هذا القسم مخصص لمناقشة الكتاب الثاني.
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التكنوقراطية ،وذلك من خالل مساندته النظام االقتصادي الدولي
الجديد ،إلى جانب هوارد سكوت ،وهو النظام القائم على تدخل
بدل من السياسيين ،وتجسد مع
الخبراء والعلماء والمهندسين ً
تأسيس حركة اجتماعية للتكنوقراط؛ من أجل إنقاذ العالم من األزمة
المالية (ص .)10
ويستند وود ،في الفصل الثاني ،إلى أطروحة التكنوقراط االقتصادية،
بوصفها مدخله إلى فهم بروز مفهوم التنمية المستدامة ،أول
مرة ،عام  ،1980عن طريق االتحاد العالمي للمحافظة على البيئة
 ،International Union for Conservation of Natureوبتأثير من
اللجنة الثالثية (ص  .)17ويضيف وود أن األمم المتحدة ،عام ،1983
عينت جرو هارلم برونتالند  ،Gro Harlem Brundtlandوهي
عضو من أعضاء اللجنة الثالثية ،ومساهمة رئيسة في فكرة النظام
االقتصادي الدولي الجديد ،بتأسيس اللجنة العالمية للبيئة والتنمية
،World Commission on Environment and Development
ورئاستها؛ بهدف التحضير لصياغة مسودة جدول أعمال القرن
الحادي والعشرين .ومنذ ذلك الحين يرى وود أن مصطلح التنمية
المستدامة دخل عالم السياسية واألكاديميات والعمل الحكومي
وغير الحكومي ،بوصفه الحاجة الرئيسة لتلبية حاجات الحاضر
واألجيال المستقبلية (ص .)19-18
بحسب هذا الفصل ،تعاني التنمية المستدامة ،على الرغم من
جمالية الشعارات التي تحملها ،عد ًدا من اإلشكاليات ،أهمها ما
يلي :أولً  ،تعتمد التنمية على تعزيز االستثمار التكنولوجي وليس
االستثمار البشري .ثان ًيا ،إن مصادر التنمية تحتكرها دول معينة؛ ما
يعني أنها ليست متاحة أمام كل الدول بالتساوي .ثالثًا ،إن التنمية
مرتبطة بالنمو االقتصادي ،وهذا يلبي حاجة النخبة االقتصادية
الحاكمة ،وال يلبي حاجة الفقراء .راب ًعا ،إن مشروعات التنمية
محكومة ببنية التطور العلمي والتكنولوجي ،وهذه البنية غير
خامسا ،إن مشروعات التنمية
متاحة في كثير من الدول الفقيرة.
ً
ال تالئم كثي ًرا الدول الفقيرة؛ فمشروعات التغير المناخي واالحتباس
الحراري ليست مشروعات ذات أهمية بالنسبة إلى الدول الفقيرة.
سادسا ،إن مقاومة المؤسسات التقليدية ،في بلدان العالم للتغيرات
ً
المطروحة ،من المؤسسات الدولية هي نتاج لعدم جدوى أسلوب
التغيير المفروض من أعلى إلى أسفل (ص .)20-19
ويتناول الفصل الثالث دور األمم المتحدة واستراتيجياتها في تغيير
ويحاج بأهمية تأثير أعضاء اللجنة الثالثية
النظام االقتصادي الدولي،
ّ
في أجندات التنمية المستدامة منذ عام  .1992ويذكر منهم جرو
هارلم برونتالند ،وكريستيانا فيغيريس ،Christiana Figueres
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األمين العام التنفيذي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية الخاصة
بالمناخ ( ،)2016-2010وجون بوديستا  ،John Podestaرئيس
مركز التقدم األميركي ،وعضو اللجنة التأسيسية لكتابة أهداف األمم
فضل عن ذلك ،يذكر وود الكثير من رؤساء
المتحدة ما بعد ً .2015
البنك الدولي من أعضاء اللجنة الثالثية ،ممن أسهموا في التأثير في
أجندات التنمية العالمية (ص .)34-20
ويتناول الفصل دور النخبة التكنوقراطية المعولمة في تطبيق أهداف
اللجنة الثالثية ،منذ قمة ريو دي جانيرو حتى أجندة التنمية لعام
 ،2030وتشديدها جميعها على تحقيق النمو االقتصادي ،وتعزيز
التجارة الحرة ،واالهتمام بالتغير المناخي والبيئة ،وتعزيز االعتماد
على العلوم والتكنولوجيا ،بوصفها سياسات تساعد الحكومات في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ص  .)27ويرى أن هذه النخبة
التي احتكرت تحديد مقاربة التنمية المستدامة شرعت ،منذ مطلع
تسعينيات القرن العشرين ،في مهمة تغيير فهمنا للتنمية؛ فقد
بات فهمنا للتنمية مرتبطًا بمؤشرات وأهداف وفترة زمنية محددة،
حددها مجموعة من التكنوقراط (ص .)40
ويسلط الفصل الرابع الضوء على صعود المدن المعولمة ،ودورها
في دعم النظام االقتصادي الدولي الجديد ،من خالل التركيز على
تعزيز التجارة الحرة الذي ظهر رسميًا مع تأسيس منظمة التجارة
العالمية عام  .1995ويرى وود في هذا الفصل أن أهداف التنمية
المستدامة التي حددها المجتمع الدولي ،منذ قمة ريو دي جانيرو
عام  ،1992تركز على ضرورة عولمة المدن ،وال سيما في البلدان
النامية؛ بهدف التغلب على غياب التنمية .وقد استندت هذه
األجندات التنموية إلى فرضية مفادها أن تعزيز التجارة الحرة بين
البلدان يساهم في عولمة المدن ،وهذا بدوره يساهم في تحسين
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية (ص )44؛ ولذلك
تعمل هذه النخبة على تحويل المدن إلى مدن حضرية معولمة
لزيادة فرص التشغيل االقتصادي ،ورفع معدل النمو االقتصادي.
يستكمل وود في الفصل الخامس نقاشه عن المدن المعولمة،
ويركز تحدي ًدا على نمط المدن الذكية  Smart Cityالتي تعتمد
لب
على التكنولوجيا،
ّ
فيحاج بأن التحول نحو المدن الذكية يع ّد ّ
طموح التكنوقراط ،ذلك أن هذه النخبة تسعى لتحويل نمط حياة
اإلنسان بربطه باإلنترنت؛ فمن خالل اإلنترنت يمكن توفير بيانات
ضخمة تساعد الحكومات في إيجاد حلول للمشكالت السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ،ويمكن كذلك دعم العولمة بإلغاء السيادة
بين جميع المدن (ص .)59

226
ويُ ِت ّم وود في الفصل السادس نقاشه عن التحضر ،أو التمدن،
فيحاج في هذا الفصل
بالتركيز على عملية بناء شبكات المدن؛
ّ
بأن التكنوقراط غال ًبا ما يهتمون بمشروعات البنية التحتية؛
بهدف تسهيل عولمة المدن من جهة ،وتسهيل عملية التحول من
مؤسسات رسمية بيروقراطية إلى مؤسسات رسمية تعتمد نموذج
الكفاءة والفاعلية في العمل من جهة أخرى (ص  .)78ويستند وود
في محا ّجته في هذا الفصل إلى مبادرة "حزام واحد طريق واحد"
 ،The Belt and Road Initiativeوهي مبادرة أطلقها الرئيس
الصيني شي جينبينغ  Xi Jinpingعام 2013؛ من أجل تطوير البنية
التحتية الصينية بإنشاء طرق تجارية واقتصادية تربط المدن الصينية
بعضها ببعض ،والمدن الصينية بدول الجوار (ص  .)73ويرى أن
الصين خير نموذج للتكنوقراطية ،وأنها محكومة لنخبة تقنية تعمل
فضل عن ذلك ،يرصد وود
ضمن رؤية وأيديولوجيا سلطوية شموليةً .
تركيز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مشروعات البنية
التحتية في البلدان النامية ،مقارنة بغيرها من المشروعات التنموية
الخاصة بالتعليم والصحة (ص .)84-83
ثم ينتقل وود ،في الفصل السابع ،إلى التركيز على ثالث نقاط
رئيسة ،اعتمد عليها التكنوقراط في الترويج لنظام حكمهم ،وهي
الطوعية ،والتشاركية ،والمحلياتية؛ فوفقًا لوود ،يقوم المفهوم
التأسيسي للتكنوقراطية على فكرة اعتماد األنظمة الرسمية على
التغذية العكسية والتعلم الذاتي الطوعي ،لالستفادة من أخطائها.
لكن مشكلة الطوعية في حكم التكنوقراط تكمن في عدم قدرتها
على العمل في فراغ؛ فهي في جميع األحوال تخضع لسلطة األقوى،
وهذا في حد ذاته قد يجعل الطوعية فكرة سلطوية .ويستدل وود
على ذلك بامتثال الدول النامية الطوعي لتطبيق مؤشرات التنمية؛
فهي تُقدم لحكومات العالم طوع ًيا ،ولكن بمجرد عدم االلتزام بهذه
المؤشرات ،تشرع المنظمات الدولية في الضغط على الحكومات
لتطبيقها قس ًرا (ص .)89-85
أما بشأن التشاركية ،فيرى وود أن هذا النمط من الحكم برز منذ
أواخر ثمانينيات القرن العشرين ،بوصفه تدبي ًرا يقوم على إشراك
أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار .لكن مشكلة التشاركية في
حكم التكنوقراط أنها اقتصرت على المشاركة مع القطاع الخاص.
أما الجهات غير الحكومية ،فقد ظلت خارج مفهوم التشاركية
(ص  .)94-89وأخي ًرا ،يشير وود إلى أن التكنوقراط ساهموا في
الترويج للحكم الالمركزي من أجل ربطه بتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،منذ طرحهم جدول أعمال القرن الحادي والعشرين.
وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من أنواع الحكم ،فإنه ارتبط أخي ًرا

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك

بعملية التحول نحو المدن المعولمة والمدن الذكية التي ال مجال
فيها لتحقيق مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار (ص .)96-94
وفي الفصل الثامن ،يسلط وود الضوء على التكنولوجيا المالية
 Fintechفي مناقشته دور التكنوقراط في إعادة ضبط النظام
المالي الدولي ،ويرى أن التكنوقراط يسعون لالنتقال إلى االقتصاد
األخضر ،بوصفه نموذجهم المأمول لتحقيق أهداف التنمية ،على
أن يكون ذلك من خالل استبدال العمالت الحالية بعمالت رقمية
 .Cryptocurrencyولعل أبرز األمثلة ،في هذا السياق ،هو عملة
"بيتكوين"  ،Bitcoinأي إن التكنوقراط يروجون لدمج التكنولوجيا
في النظام المالي العالمي؛ للتحكم في تمويل مشروعات التنمية
المستقبلية وطبيعتها (ص .)112-103
ويركز الفصل التاسع على مناقشة اهتمام التكنوقراط بتطوير
استعمال التكنولوجيا ،والكيفية التي تساعد بها الحكومات في
توفير بيانات ضخمة ،بهدف إدارة شؤونها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية؛ فيركز وود على الوعاء التكنولوجي الذي يعيش
به اإلنسان ،ويشمل الهاتف الذكي ،وكاميرات المراقبة ،والبريد
اإللكتروني ،وبرامج تعرف بصمة الوجه ،وغير ذلك ،وأثرها في إنتاج
بيانات ضخمة عن اإلنسان (ص )124-119؛ لذلك يسلط هذا الفصل
الضوء على المدن الذكية التي يطمح إليها التكنوقراط ،بوصفها مدن
مراقبة مخصصة لرصد حركة الناس وتتبعها (ص .)133-129
ويهتم الفصل العاشر بمناقشة النزعة العلموية عند التكنوقراطية،
بوصفها الطريق الوحيد إليجاد حلول للمشكالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية التي تواجه بلدان العالم .ويرى وود أن
التكنوقراط ،استنا ًدا إلى مرجعيتهم العلمية ،بوصفهم تقنيين وخبراء،
يخلطون بين العلم  Scienceوالعلموية؛ لذلك فهم يعتقدون حقًا أن
الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة العلموية ،وهذه الحقيقة مبنية على
احتكار البيانات والمؤشرات في إيجاد حلول للمشكالت التي تواجه
المجتمعات (ص .)137-136
ويقدم وود ،في الفصلين األخيرين ،مجموعة من االستنتاجات لطريق
التكنوقراط الصعب إلى النظام العالمي الجديد؛ ففي الفصل الحادي
عشر يناقش ضرورة مقاومة التحوالت التي يفرضها التكنوقراط على
المجتمعات ،بالتركيز على محاربة تدخل التكنوقراط ،ومراقبتهم
لتحركات الناس الهادفة إلى جمع بيانات تساعد الحكومات في
تلخيصا
عملها (ص  .)158-156أما في الفصل الثاني عشر ،فيقدم
ً
وصول
ً
ألهم التحوالت التي مر بها النظام العالمي منذ عام ،1973
إلى عام  ،2015مع التركيز على اعتماد األمم المتحدة أجندة التنمية
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المستدامة  ،2030وأثرها في التحول نحو النظام االقتصادي الدولي
الجديد (ص .)169

كيف نقرأ الكتابين ونناقش أفكارهما؟
يع ّد هذان الكتابان من الكتب المهمة التي تحمل قيمة مضافة
لمناقشة صعود التكنوقراطية ،وأثرها في النظام العالمي .وعلى
الرغم من ذلك ،فإنهما ال يخلوان من بعض القضايا التي تحتاج إلى
ففضل عن القيمة المعرفية المهمة التي قدمها وود في
ً
مناقشة؛
كتابيه ،فإن هذا القسم يقدم مالحظتين تساعدان في فهم صعود
التكنوقراط إلى الحكم؛ إذ تبحث األولى في مفهوم التكنوقراط؛ من
جهة أن هذا المفهوم ظل لصيقًا بمعنى الكفاءات أو المستقلين
أو االختصاصيين أو الخبراء .وتبحث الثانية في أسباب صعود
التكنوقراط ،مع التركيز على األسباب المستبعدة من النقاش في
هذين الكتابين.
أولً  ،في مفهوم التكنوقراط :ال شك في أن مناقشة مفهوم
التكنوقراطية يحتاج إلى مزيد من الدراسات النقدية ،فكثير من
استعمال غير
ً
الدراسات النظرية ال تزال تستعمل التكنوقراطية
واضح .ربما تكون المشكلة هي أن أهمية التكنوقراط تتطور تطو ًرا
متسار ًعا يو ًما بعد يوم من جهة ،وأن المفهوم تعرض لمجموعة
من التحوالت من جهة أخرى؛ فالتكنوقراطية اليوم ال تعني تحدي ًدا
التكنوقراطية كما نظّر لها هنري سان سيمون في مطلع القرن
التاسع عشر.
ولذلك ،من شأن التعريف التقليدي للتكنوقراطية أن يكون غير
ٍ
كاف لفهم التطور الذي واكب المفهوم ،وأثره في منظومة الحكم
العالمي ،وال سيما أن التعريف التقليدي يشير إلى "نظام حكم
يحكم فيه الخبراء المدربون تقنيًا؛ لمعرفتهم المتخصصة ،وموقعهم
في المؤسسات السياسية واالقتصادية المسيطرة"( .((1والخبراء
هنا يعرفون بوصفهم من يطبقون المعرفة التقنية؛ بهدف تطوير
المجتمع الصناعي ،فقد كانت النظرة إلى المجتمع الصناعي آنذاك
رؤية تكنوقراطية خالصة(.((1
وبعدئذ ،خالل النصف الثاني للقرن العشرين ،بدا أن التكنوقراطية
نوع مستقبلي ممكن للحكومة ،ورأى كثيرون أن الخبراء سيحلون
12 Jean Meynaud, Technocracy, Paul Barnes (trans.) (New York: The Free
Press, 1968), p. 31.
13 Robert B. Carlisle, "The Birth of Technocracy: Science, Society,
and Saint-Simonians," Journal of the History of Ideas, vol. 35, no. 3 (JulySeptember, 1974), p. 448.
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محل السياسيين التقليديين؛ إذ تولى كثير من التكنوقراط ،في نسق
متزايد ،مناصب حكومية في نظم ديمقراطية وغير ديمقراطية(.((1
وخصوصا
وبعد ذلك ،ركز كثير من الباحثين على تعريف التكنوقراط،
ً
على مجتمع ما بعد الصناعة ،بوصفهم الممارسين للسلطة بحكم
اختصاصهم ،وهنا أصبحت المهارات والخبرة هي طريقة الوصول
إلى السلطة(.((1
غير أن خصوصية التكنوقراط الرئيسة برزت مع ارتفاع أهمية
أحادي القطبية
الثورة الرقمية ،واستقرار العولمة ،وظهور نموذج
ّ
في النظام الدولي ،وتراجع أهمية األيديولوجيات السياسية
الكالسيكية؛ حتى إن القضية الحاسمة لتعريف التكنوقراطية
باتت غير متمثلة بمن يحكم (خبراء ،أو مختصين ،أو غيرهم) ،بل
بكيفية ُحكم َمن في السلطة (سواء أكانت حكومات تكنوقراط أم
حكومات سياسية) .ووفق هذا المنظور ،لم تعد القضية متمثلة
بمجموعة من الخبراء الذين يستعملون خبرتهم ومعرفتهم بهدف
تقديم سياسات وإجراءات حكومية محلية لحل مشكالت البلدان
السياسية واالقتصادية واالجتماعية( ،((1بل باتت القضية المل ّحة في
الحكم عبارة عن نموذج تقني ط ّورته نخبة تكنوقراطية ،وص ّدرته
إلى حكومات العالم من خالل المؤسسات الدولية المانحة؛ كي
يستعملها من في الحكم من أجل صنع القرارات والسياسات العامة.
لذلك ،على الدراسات النقدية للتكنوقراطية  -إلى جانب فهمها
للتكنوقراط على أنها نخبة تحكم وفقًا الختصاصها التقني  -التركيز
على فهم التحوالت التي مرت بها عملية إدارة الدولة حتى وصلت
إلى االعتماد المطلق على نماذج الحكم التقني التي يستعملها صناع
السياسة والسياسات في إدارة بلدانهم وتطبيقاتها .وهذه نقطة
غابت عن كتابَي وود ،وهو الذي توقف في فهمه للتكنوقراط عند
تعريفهم ،من جهة ،على أنهم نخبة دخلت إلى عالم السياسة؛ بسبب
اختصاصها التقني ،مع تركيزه على دور اللجنة الثالثية ،وتعريفهم،
من جهة أخرى ،بأنهم نخبة فرضت مجموعة من التحوالت على
المجتمعات في السياسة واالقتصاد والقانون .ولكن الفصل بين
من يحكم (النخبة) ،وكيف يحكمون (النماذج والتطبيقات التقنية
في إدارة الدولة) مهم ،وال سيما أن ثمة حكومات سياسية كثيرة
14
Christina Ribbhagen, "What Makes a Technocrat? Explaining
Variation in Technocratic Thinking among Elite Bureaucrats," Public Policy
and Administration, vol. 26, no 1 (November 2010), p. 23.
15 Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social
Forecasting (New York: Basic Books; Reissue edition, 1976), pp. 344-349.
16 Ribbhagen, "What Makes a Technocrat?" pp. 27-28.
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في العالم ،وإن لم تكن حكومات تكنوقراط ،تحكم بنماذج
وتطبيقات تكنوقراطية.

على ذلك ،استفادت التكنوقراطية من األزمة المالية بتصدرها
للمشهد السياسي في الحكومات األوروبية.

ثانيًا ،أسباب صعود التكنوقراط :يحدد وود في كتابَيه سببًا واح ًدا
ورئيسا لصعود التكنوقراط في الواليات المتحدة والعالم ،وهو
ً
العولمة .ويرى أن فلسفة اللجنة الثالثية ،بوصفها لجنة نخبوية،
جاءت لدعم العولمة للوصول إلى نظام اقتصادي دولي جديد .وعلى
هذا األساس ،يفسر في كتابيه التحول الذي فرضته نخبة التكنوقراط
في الحكم واالقتصاد والقانون والتنمية والمجتمع واإلنسانية.

وفي المقابل ،كان لنجاح خطط التكنوقراط بفرض مجموعة من
اإلصالحات الليبرالية الجديدة أث ٌر مهم في تخطي الحكومات
األوروبية لألزمة المالية العالمية؛ وهي التي شكلت حاف ًزا إضافيًا
و َّجه كثي ًرا من دول العالم إلى تعيين حكومات تكنوقراطية
لتخطي أزماتها .ومن هنا ،استغلت التكنوقراطية األزمة المالية
العالمية للبقاء في الحكم ،والترويج للنماذج والتطبيقات
التقنية ،مستغل ًة الفرصة لتمرير اإلصالحات الليبرالية الجديدة
بتخفيض اإلنفاق الحكومي على القطاع العام ،وخفض الدعم
الحكومي ،األمر الذي يعني أن التكنوقراط ،من جهة ،استفادوا
من صعود الليبرالية الجديدة في دعم السياسات االقتصادية
لليبرالية الجديدة ،بوصفها الطريق الوحيد نحو تحقيق أهداف
التنمية االقتصادية ،والتحول نحو النظام االقتصادي الدولي
الجديد ،واستفادوا ،من جهة أخرى ،من أزمة الليبرالية الجديدة
في السيطرة على المجال العام لتمرير اإلصالحات الليبرالية
الجديدة ،بدلً من الحكومات السياسية المتهمة بالفساد وسوء
إدارة الدولة.

وفي هذا السياق ،يجب أن نضع في اعتبارنا ثالثة أسباب إضافية،
أسهمت في صعود التكنوقراط إلى الحكم لم يتطرق إليها وود
في كتابيه عن صعود التكنوقراط والتحوالت في النظام العالمي،
ومن أهمها:
•الليبرالية الجديدة وصعود التكنوقراط :أتت االنطالقة الحاسمة
لليبرالية الجديدة في نهاية سبعينيات القرن العشرين(،((1
وحملت معها صعو ًدا مه ًما للتكنوقراطية ،برز تحدي ًدا مع
قدرة التكنوقراط على التأثير في سياسات الحكومات والدول
والمؤسسات الدولية المانحة من أجل تعزيز حرية السوق،
والخصخصة ،وتقليص الدعم الحكومي ،وتعزيز اتفاقيات
التجارة الحرة ،وتعزيز االعتماد على القطاع الخاص.
وبعد ذلك برز "إجماع واشنطن" ( )1989الــذي وضعه
األكاديمي والخبير االقتصادي الدولي جــون وليامسون
 ،John H. Williamsonبوصفه انطالقة ثانية لسياسات
الليبرالية الجديدة في االقتصاد؛ فهذه السياسات التي أسهم في
تحول مه ًما في طبيعة
صياغتها خبراء تكنوقراط ،حملت معها ً
إدارة الدولة ،برز تحدي ًدا في التركيز على نماذج وتطبيقات
الحوكمة والحكم الرشيد والتنمية المستدامة ،بدلً من التركيز
على الديمقراطية والمشاركة وحكم الشعب(.((1
وبعدئذ ،منذ وقوع األزمة المالية العالمية عام  ،2008وهي
نتاج أزمة سياسات الليبرالية الجديدة ،بدا واض ًحا أن الحكومات
األوروبية استعانت بالتكنوقراطية إليجاد مخرج ألزمتها المالية
واالقتصادية ،وهذا ما حصل في إيطاليا وإسبانيا واليونان .وبنا ًء
 17كان ذلك ،تحديدًا ،مع وصول مارغريت تاتشر )Margaret Thatcher (1990-1979
إلى رئاسة وزراء المملكة المتحدة ،ووصول رونالد ريغان )Ronald Reagan (1989-1981
إلى رئاسة الواليات المتحدة.
18 Justin Cruickshank & Ross Abbinnett, "Neoliberalism, Technocracy
and Higher Education: Editors' Introduction," Social Epistemology, vol. 33,
no 4 (July 2019).

•المشروطية وصعود التكنوقراط :ارتبطت المشروطية في الدول
النامية باإلصالح السياسي واالقتصادي ،إذ اشترطت دول كثيرة
 ومن أهمها الدول المانحة  -مجموعة من السياسات الهادفةإلى إصالح النظام السياسي واالقتصادي ،إن رغبت في الحصول
على الدعم المالي .وقد تزامنت المشروطية التي برزت منذ
تسعينيات القرن العشرين مع صعود التكنوقراط في البلدان
النامية ،ممن نادوا بضرورة تطبيق نماذج الحوكمة وتطبيقاتها
وبرامجها ،والحكم الرشيد ،والتعددية واالنفتاح السياسي ،إن
رغبت هذه البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(.((1
ال تزال مؤسسات عديدة مانحة ترى ضرورة إخضاع البلدان
النامية مشكالتها للمنظور التكنوقراطي ،إن أرادت إيجاد
حلول للمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك
على الرغم من معاناة معظم البلدان النامية نزاعات وحروبًا
وصراعات ،هي في حد ذاتها مشكالت سياسية واجتماعية
وليست مشكالت تقنية .وكذلك ال تزال هذه المؤسسات تدعو
إلى ضرورة أن يأخذ التكنوقراط دورهم في رسم مسار التنمية؛
فهذه المؤسسات ترى أن حل مشكالت الفقر والبطالة والتعليم
"19 Carolyn Baylies, "'Political Conditionality' and Democratization,
Review of African Political Economy, vol. 22, no. 65 (September 1995), p. 332.
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حل سياس ًيا ،وال يمكن أن يقوم به الساسة ،إنما
والصحة ليس ً
يوجب حلولً تقنية ،مرتبطة بتطبيق مجموعة من النماذج
والتطبيقات والمؤشرات والمعايير.
تواجه المشروطية التي تفرضها المؤسسات المانحة الدولية،
بفرض حلول تقنية تكنوقراطية ،كثي ًرا من الصعوبات في أثناء
محاولة تطبيقها في البلدان النامية ،وال سيما عند مقارنتها
بتجارب وحلول نجحت في أماكن أخرى من العالم؛ ذلك
أن نَقْل سياسة محددة ،وإن نجحت في دولة ما ،ال يعني
بالضرورة نجاحها في دول أخرى.
•االستبداد وصعود التكنوقراطية :يوصف النظام السياسي
االستبدادي بأنه النظام الــذي تكون فيه الحرية الفردية
والسياسية واالقتصادية تابعة تبعية تامة لسلطة الدولة،
ومتمركزة في يد شخص واحد ،أو مجموعة صغيرة ال تخضع
للمساءلة الدستورية أمــام الشعب .وقد ارتبط عدد من
األنظمة االستبدادية بحكومات تكنوقراطية ،سعت من خاللها
إلظهار عدم تدخل السياسيين المستبدين في الحكم ،وبرز
ذلك في أنماط متعددة لالستبداد قائمة على الحكم الوراثي
أو األيديولوجي أو العسكري( .((2وثمة أمثلة كثيرة ألنظمة
استبدادية لجأت إلى تعيين حكومات تكنوقراطية ،من بينها
األنظمة العسكرية في أميركا الالتينية ،تحدي ًدا في البرازيل
واألرجنتين ،والهدف هو إظهار واجهة مدنية للحكم( .((2وكذلك
نجد النظام السياسي في روسيا الذي استعان بالتكنوقراطية قبل
انتهاء الحقبة السوفياتية في مطلع تسعينيات القرن العشرين،
وبعدها؛ بهدف تقديم واجهة مدنية يسعى من خاللها للقول
إنه مهتم باإلصالحات السياسية واالقتصادية؛ وذلك قبل أن يعي
التكنوقراط الروس أنهم يواجهون إشكاليات بنيوية في النظام
الروسي ،من قبيل تأثير السياسيين التقليديين وجماعات
المصالح ورجال األعمال وغيرهم(.((2
فضل عن ذلك ،نجد أن عدة أنظمة استبدادية ،وال سيما
ً
في البلدان األفريقية واآلسيوية النامية ،ترى ضرورة إعطاء
20 Michael Wahmana, Jan Teorellb & Axel Hadenius, "Authoritarian
"Regime Types Revisited: Updated Data in Comparative Perspective,
Contemporary Politics, vol. 19, no. 1 (2013), p. 20.
 21عبد الفتاح ماضي" ،قصة العسكريين في أميركا الالتينية "،الجزيرة نت،2015/6/25 ،
شوهد في  ،2020/2/2فيhttps://bit.ly/37VDwrU :
22 Vladimir Gelman, "The Technocratic Traps of Post-Soviet Reforms:
Politics Versus Policy," PONARS Eurasia, Policy Memo, February 2018,
accessed on 3/2/2020, at: https://bit.ly/37Tlczz
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التكنوقراط فرصة لتطبيق النماذج والتطبيقات التقنية؛
لتحقيق اإلصــاح السياسي واالقتصادي الــذي تسبب به
السياسيون واألح ـزاب السياسية( ،((2وذلك على الرغم من
وجود عدد من التجارب التي أثبتت عدم نجاعة النموذج
التكنوقراطي في الحكم في ظل غياب الديمقراطية .فهذه
األنظمة الساعية لحماية حكمها من جهة ،والمستعينة بالدعم
الدولي المشروط من جهة ثانية ،والمستغلة لتراجع دور
األحزاب السياسية واأليديولوجيات الكالسيكية من جهة ثالثة،
ترى أن التطبيقات التقنية تساهم في تقديم حلول للمشكالت
االقتصادية واالجتماعية ،فالمقاربة التي تضمن لها البقاء في
تدخل تقن ًيا ،ال سياس ًيا.
الحكم تتطلب ً

على سبيل الخاتمة :هل ينقذ
التكنوقراط العالم من أزماته؟
قد يتيح صعود التكنوقراطية تحقيق بعض اإلصالحات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية الهامشية على المدى القصير .لكن ثمة
إشكاليات بنيوية كثيرة تواجه بلدان العالم اليوم جرت مناقشتها في
هذه المراجعة النقدية؛ مثل استقرار العولمة ،والليبرالية الجديدة،
والمشروطية ،واالستبداد ،وصعود "اليمين المتطرف" ،و"الشعبوية"،
وهي تحتاج إلى استحداث أطر نظرية جديدة تساعدنا في تحليل
العالم الذي نعيش فيه وتفسيره وفهمه.
فمن جهة ،ثمة من يطالب باستعادة تدخل السياسيين واألحزاب
السياسية المنتخبة ،وهذا يعني إقصاء التكنوقراط كليًّا؛ إذ إن المسألة
حلول سياسية ،يكرسها مسار سياسي يقوم
الرئيسة في الحكم توجب ً
على تدخل السياسيين ،األمر الذي يعني مسا ًرا يستجيب لحاجات
الناخبين ومصالحهم ،ال مسا ًرا يستجيب لمصالح نخبة محددة،
وتوجب أيضً ا حلولً سياسية تقاوم الحلول والتطبيقات والنماذج
التقنية الموجودة في بلدان يحكمها تكنوقراط أو سياسيون؛ ذلك أن
هيمنة البيانات والمؤشرات اإلحصائية ،بدلً من الحلول الناتجة من
المشاورات السياسية ،أم ٌر قد يهشّ م رسوخ الديمقراطية أو االنتقال
إلى الديمقراطية.
23 Takashi Shiraishi & Patricio N. Abinales (eds.) After the Crisis:
Hegemony, Technocracy and Governance in Southeast Asia (Melbourne: Trans
Pacific Press, 2005); Suzanne Grant Lewis & Jordan Naidoo, "Technocratic
"School Governance and South Africa's Quest for Democratic Participation,
in: Holger Daun (ed.) School Decentralization in the Context of Globalizing
Governance: International Comparison of Grassroots Responses (Berlin:
Springer, 2007).
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وفي موازاة ذلك ثمة من يطالب بمشاركة التكنوقراط الحكم ،وتقديم
حلول وسياسات بديلة بشأن المشكالت االقتصادية واالجتماعية،
بوصفه أم ًرا ال مفر منه ،ويقسم هؤالء إلى مجموعتين؛ أوالهما
ترى ضرورة التخلص من الطبقة السياسية ،وإعطاء التكنوقراط
أولوية مطلقة ،بوصفهم مستقلين وكفاءات وخبراء ،وقادرين على
الحكم ،وثانيتهما ترى ضرورة مشاركة التكنوقراط في الحكم ،ولكن
بشرط أن تكون مشاركتهم ضمن عملية تشاركية تعيد االعتبار إلى
اإلطار السياسي ،ال اإلطار التقني؛ وهو ما يعني رؤية سياسية تبلور
الشعوب أفكارها ،ويتحمل السياسيون مسؤولية تشريعها ،ويقوم
الخبراء والكفاءات والمختصون بمساعدة السياسيين في تنفيذها.
كيفما كانت اإلجابة في هذه الحالة المحددة  -ولكل ٍ
طرف محا ّجته
المقنعة  -فإن الحاجة الرئيسة التي يجب تأكيدها اليوم للسياسيين
والتكنوقراط هي الحاجة إلى الديمقراطية؛ أي الديمقراطية التي
تضمن حكم األغلبية ،ويكون حكمها راج ًعا إلى دستور يضمن
الحريات وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية وسيادة القانون
تعي المؤسسات السياسية
والفصل بين السلطات؛ لذلك يجب أن َ
أساسا ومرج ًعا
التقليدية الحاجة الضرورية إلى الديمقراطية ،بوصفها ً
لمن يحكم ،وكيف يحكم ،وبوصفها مسألة تساعد الشعوب في
عامل مساع ًدا،
تعي التكنوقراطية ،بوصفها ً
المشاركة في الحكم ،وأن َ
أساسا ومرج ًعا في الحكم .فبدلً من الح ّد من االنزياح
ال بوصفها ً
ونماذج للحكم ،نحن في حاجة
العالمي نحو التكنوقراطية ،نخب ًة
َ
إلى استيعابها ،وجعلها أكثر استجابة لحاجات الناس ومتطلباتهم
في داخل المؤسسات التقليدية .إذا لم يحصل ذلك ،فإن جاذبية
التكنوقراطية ستزداد ،في مقابل تراجع جاذبية الديمقراطية.

 ددعلالا
رياني /يناثلا نوناك ناك
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مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم الدولي المعياري
كل شهرين،
( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول في آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها .وتستند إلى ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها
والعالقة بينها وبين الباحثين .وبعد ثالث سنوات من الخبرة ،والتفاعل مع المختصين والمهتمين ،صدر خاللها من المجلة
ثمانية عشر عد ًدا ،أعادت المجلة هيكلة نفسها بما يتوافق مع المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية المحكّمة.
كما تستند إلى الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة بالمحكمين في االختصاصات كافة.
تُعنى المجلة بالمقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما في مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية،
والسياسات المقارنة ،والنظم المؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،بما في ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل
النظم السياسية والسلوك السياسي للحكومات والقوى السياسية واالجتماعية والحزبية وسائر الفاعلين االجتماعيين -
السياسيين ،واتجاهات المجتمع المدني والمشاركة السياسية واالجتماعية .ويندرج في هذا السياق اهتمامها بالسياسات
العمومية وبالدراسات األمنية واإلستراتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدولي ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة
والتهجير والحروب والصراعات األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة بمرحلة االنتقال السياسي العامة الجارية
في الوطن العربي ،وال سيما منها مراحل االنتقال الديمقراطي على المستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب
قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إلى الهيئتين التحريرية واالستشارية ،تستند المجلة في عملها إلى وحدتين نشطتين في المركز العربي لألبحاث
كل عام .وتتكامل في
ودراسة السياسات ،هما "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "المؤشر العربي " الذي يصدر تقريره ّ
عملها مع برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الديمقراطي " في المركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية " المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية المحكّمة ،وفقًا لما يلي:

– ً
أي وسيلة نشر
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نشر جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُشر ما يشبهه في ّ
أي جهة أخرى.
إلكترونية أو ورقية ،أو قُ ّدم في أحد المؤتمرات العلمية من غير المؤتمرات التي يعقدها المركز ،أو إلى ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

•عنوان البحث باللغتين العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتين العربية واإلنكليزية.
•الملخّص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلمات المفتاحية (Key
 )Wordsبعد الملخص ،ويق ّدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق المستخدمة
توصل إليها البحث.
في بحثها ،والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،والمراجعة النقدية لما سبق وكُتب عن الموضوع ،بما في ذلك
أحدث ما صدر في مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور المفاهيمي وتحديد
مؤشّ راته الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث مذيّ ًل بقائمة
بيبليوغرافية تتضمن أهم المراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إلى المراجع األساسية التي استفاد منها ولم يشر إليها
في الهوامش .وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز) ملحق  :1أسلوب كتابة
الهوامش وعرض المراجع).

فصول من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنائي ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد
ً
•ال تنشر المجلة مستالت أو
للنشر في المجلة ،وفي هذه الحالة على الباحث أن يشير إلى ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ
مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.
•أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات،
•تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها ّ
شرط ألّ يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنوات .يتراوح حجم المراجعة بين  5000-4500كلمة ،وتخضع
لقواعد تحكيم األبحاث في المركز العربي.
•يراوح عدد كلمات البحث ،بما في ذلك المراجع في اإلحاالت المرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقائمة البيبليوغرافية
وكلمات الجداول في حال وجودها ،والملحقات في حال وجودها ،بين  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

•في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها
ترسل صو ًرا.
في األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا في موضوع
كل بحث إلى تحكيم سري تام ،يقوم به محكّمان من المحكّمين المختصين
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين في قائمة المحكّمين  -الق ّراء في المركز .وفي
حال تبايُن تقارير المح ّك َمين ،يحال البحث إلى محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛
النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم المجلة ميثاقًا أخالقيًا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية وعدم إفصاح المح ّررين
– ً
أي شخص آخر غير المؤلّف
أي معلومات بخصوص البحث المحال إليهم إلى ّ
والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
والمحكّمين وفريق التحرير (ملحق .)2
•تلتزم المجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.

•ال تدفع المجلة مكافآت مال ّية عن الموا ّد  -من البحوث والدراسات والمقاالت  -التي تنشرها؛ مثلما هو متَّ َب ٌع في
أي رسوم على النشر فيها.
الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم المؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو المح ّرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر) ،رقم ّ

•نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية المعاصرة :العولمة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت:
المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
أما إن ُوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختص ًرا :ناش ،السوسيولوجيا،
ص .117
ويُستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118
أ ّما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية المعاصرة :العولمة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسماعيل .بيروت:
المنظمة العربية للترجمة.2013 ،
وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثالثة مؤلفين ،فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف على
تجميع المادة مع عبارة "وآخرون " .مثال:

العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
القومي
•السيد ياسين وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ّ
ص .109
ويُستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109
أ ّما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسينّ ،
ّ
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم المؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو المقالة " ،اسم المجلّة ،المجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنشر) ،رقم ّ
العربي " ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
•محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ
أ ّما في قائمة المراجع ،فنكتب:
القومي العربي " .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:
•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات المتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق " ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية ،يتعين أن تذكر البيانات جميعها ووفق الترتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان المقال أو التقرير " ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد)،
شوهد في  ،2016/8/9في......http://www :
كامل ،أو يكتب مختص ًرا باالعتماد على ُم ِ
ختصر الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعين ذكر الرابط ً
"ارتــفــاع عجز الموازنة المصرية إلــى  ،" %4.5الجزيرة نــت ،2012/12/24 ،شوهد في  ،2012/12/25في:
http://bit.ly/2bAw2OB
• "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية " ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت المركز قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ،بالنسبة إلى الباحث والمحكّمين على ح ّد سواء،
وت ُحيل كل بحث قابل للتحكيم على محكّمين معتمديْن لديها من ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث،
لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض التقييم بين المحكّمين ،تُحيل المجلة البحث على قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت المركز م ّحكمين موثوقين ومج ّربين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.

•تعتمد مجالت المركز تنظي ًما داخليًا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.

•ال يجوز للمح ّررين والمحكّمين ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
أي ٍ
رأي جرى الحصول
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،بما في ذلك المؤلّف .وينبغي اإلبقاء على ّ
يبحث الورقة مع ّ
أي منهما الستفاد ٍة شخصية.
عليه من خالل التحكيم قيد الس ّرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
•تق ّدم المجلة في ضوء تقارير المحكمين خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم المجلة إعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء على ما يرد في
تقارير التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت المركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكترونية التي تقدمها للبحث.

•احترام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم المح ّررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
•قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى
الصلة بالبحث.
أي مؤلّف من المؤلّفين ،أو الشركات ،أو
المؤسسات ذات ّ
أو روابط مع ّ
ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي يتضمنها البحث
•تتقيد المجالت بعدم جواز استخدام ّ
ال ُمحال على المجلة في بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض المجلة النسخة المحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعلى الباحث
ٍ
تصحيحات أو
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات على البحثّ ،إل ما كان من
قبل النشر .وفي هذه المرحلة ،ال ت ُقبل ّ
ٍ
تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمد زمني وجيز ج ًدا تُح ّدده رسالة المجلة إلى الباحث.
•حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقاالت
المنشورة في مجالته العلمية المحكّمة ،وال يجوز إعادة نشرها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إلى لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي صريح من المركز العربي.
كامل بالحصول على إذن الدورية األجنبية الناشرة ،وباحترام
•تتقيد مجالت المركز في نشرها لمقاالت مترجمة تقيّ ًدا ً
حقوق الملكية الفكرية.
مجلت المركز العربي بم ّجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤلّفين من جميع رسوم النشر.
•المجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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