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حول مجموعة عمل اس=>اتيجية الشرق األوسط 

تـــحت الـــقيادة املشـــ=>كـــة لـــكل مـــن وزيرة الـــخارجـــية األمريـــكية الـــسابـــقة مـــادلـــLن أولـــI>ايـــت ومســـتشار األمـــن 

الـقومـي الـسابـق سـتيفن هـادaـي، أسـس املجـلس األطـلنطي مجـموعـة عـمل اسـ=>اتـيجية الشرق األوسـط Zـي 

فــI>اير 2015 ملــناقــشة الــقضايــا الــكامــنة وراء فشــل الــدولــة والشرعــية الســياســية الــjk تــدفــع إaــى املــتطرف 

العنيف، وxyدد املصالح الرئيسية املش=>كة عsى نطاق واسع Zي منطقة الشرق األوسط وبقية العالم. 

تجــمع مجــموعــة الــعمل طــيف واســع مــن أصــحاب املــصالــح اإلقــليميLن والــخI>اء الــدولــيLن، لــلتعاون عــsى 

تحــديــد الســبل الــjk تــسمح لــلمواطــنLن Zــي الشرق األوســط بــبناء ودعــم مؤســسات حــاكــمة توفر الشرعــية 

ز رفـــيق  والـــفرص وبـــدائـــل لـــلعنف. مجـــموعـــة عـــمل اســـ=>اتـــيجية الشرق األوســـط �ـــي مـــبادرة أطـــلقها مرك

الحريري للشرق األوسط التابع للمجلس األطلنطي بالتعاون مع مركز برنت سكوكروفت لألمن الدوaي. 

             @idraksy3

https://twitter.com/IdrakSy
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ملخص تنفيذي 

 بسـبب دائرة الـصراع املـ�xكة، وال يوجـد ��jء مـحتوم أو ال يـمكن حـلھ حول 
ً
ال يـعد الشرق األوسـط مـدانـا

ما تعانيھ دول املنطقة اليوم. 

ومـع ذلـك، فـإن الواقـع الـحاaـي واضـح بـشكل مـقلق ويـتمثل Zـي أزمـة عـاملـية تـنطلق مـن الشرق األوسـط، xyز 

ر هـــــذا ال�xـــــديـــــد وواقـــــع اإلرهـــــاب  مـــــعظم أنـــــحاء املـــــنطقة بســـــبب الـــــعنف وعـــــدم االســـــتقرار، Zـــــي حـــــLن يظهــ

واالضـطراب فـيما هو أبـعد مـن ذلـك؛ وبـينما يـعد ذاك ال�xـديـد وذاك الواقـع واضـحLن، إال أن هـذا الـتقرير 

 Zي الشرق األوسط، وليس تحديات فقط. 
ً
بمثابة أمل Zي مستقبل أفضل، وال يزال هناك فرصا

 عـsى تـسخL> هـذه الـفرص، فـمن الـضروري تـغيL> املـسار السـيا �j لـلمنطقة مـن فشـل الـدولـة 
ً
ولـتكون قـادرا

والحرب األهـلية، نـحو نـظام مسـتقر وسـلمj لـدول ذات سـيادة؛ وغـ¦¥ عـن الـقول أن دول وشـعوب مـنطقة 

 لــد©ــxا مــصالــح 
ً
الشرق األوســط لــد©ــxا املــصلحة األكــI> فــيما يحــدث هــناك، إال أن الواليــات املتحــدة أيــضا

حـيويـة تؤثر عـsى كـل مـن حـياة ومـعيشة األمريـكيLن وأسرهـم، مـثل حـمايـة املواطـنLن مـن اإلرهـاب وحـمايـة 

االقــتصاد األمريــكي وتــمكLن األصــدقــاء والحــلفاء، وتــمكLن الــعمليات الــعسكريــة األمريــكية الــعاملــية، ومــنع 

انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتجنب الكوارث اإلنسانية املزعزعة لالستقرار. 

ويــتطلب تــقدم املــصالــح األمريــكية أكــ°> بــكثL> مــن مجرد اســ=>اتــيجية أمــL>كــية أحــاديــة الــجانــب، وال يــمكن 

 تــجنب عواقــبھ الــعاملــية 
ً
لألطراف الــخارجــية إصالح مــا تــعانــيھ مــنطقة الشرق األوســط، وال يــمك�xم أيــضا

عــI> مزيــج مــن الــدفــاع وفــك االرتــباط واالحــتواء؛ فــاألزمــة الــحالــية Zــي الشرق األوســط ال يــمكن احــتواؤهــا، 

 .
ً
 خطL>ا

ً
بينما تعتI> االنعزالية وهما

نهج اس=>اتي¶ي جديد بقيادة املنطقة 

مــا نــق=>حــھ هــنا هو نــهج اســ=>اتــي¶ي جــديــد يؤكــد عــsى الشراكــة، وبــموجــب هــذا الــنهج الجــديــد، يــجب عــsى 

قــادة وشــعوب املــنطقة أن يتحــملوا املــسؤولــية الــكامــلة عــن رســم رؤيــة إيــجابــية جــديــدة ملــجتمعاyــxم، وZــي 

واليـــات املتحـــدة، عـــsى املـــساعـــدة Zـــي حـــل الـــصراعـــات  وقـــت نـــفسھ، تـــعمل األطراف الـــخارجـــية، مـــثل الـ الــ

 Zي طريق تحقيق أي رؤية للمنطقة. 
ً
العنيفة، الjk تقف حاليا

ويـــعد هـــذا الـــنهج الجـــديـــد بـــمثابـــة رهـــان عـــsى شـــعوب املـــنطقة، فـــالشراكـــة الـــjk نـــتصورهـــا تـــمد يـــدهـــا إaـــى 

مجـموعـة كامـلة مـن الـجهات اإلقـليمية الـفاعـلة، ولـيس إaـى الـحكومـات فـقط، فـالشـباب والـنساء والـقطاع 

الــخاص والجــماعــات املــدنــية املحــلية ورجــال األعــمال وفــاعــsي الــخL> واملربــLن واملواطــنLن جــميعهم لــد©ــxم 

 ليؤدوه، واملطلوب هو نهج جامع للمنطقة. 
ً
دورا

             @idraksy4

https://twitter.com/IdrakSy
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؛ وسـتأخـذ الـقوى الـخارجـية 
ً
ويـنص الـنهج االسـ=>اتـي¶ي الجـديـد عـsى أجـندة عـمل مـن شـقLن، يـنفذان مـعا

 إaـى جـنب مـع الـجهات الـفاعـلة اإلقـليمية Zـي الحـد مـن الحروب األهـلية والـتخفيف مـن 
ً
زمـام املـبادرة جـنبا

املــعانــاة اإلنــسانــية، وكــذلــك التخــلص مــن وجود تــنظيم الــدولــة اإلسالمــية Zــي الــعراق والــشام (داعــش) Zــي 

وى  وقـــت نـــفسھ، ســـتعمل الـــجهات اإلقـــليمية الـــفاعـــلة، بـــدعـــم مـــن قـ األراj�À الـــjk اســـتوaـــى عـــل¿xا. وZـــي الـ

 <Lريــــة غــــ واهــــب البش ريــــة غــــL> املســــتغلة إaــــى حــــد كــــبL>، وبــــاألخــــص املـ خــــارجــــية عــــsى اســــتغالل الــــ°>وة البش

املستغلة من الشباب والنساء. 

 ملـــنطقة الشرق 
ً
ويـــمثل هـــذا التقســـيم املـــكمل لـــلجهود بـــLن الـــجهات الـــفاعـــلة الـــخارجـــية والـــداخـــلية مـــيثاقـــا

و يـــــلÁي االفـــــ=>اضـــــات الـــــقديـــــمة بـــــأن الـــــبلدان والـــــشعوب يـــــجب أن يـــــختاروا مـــــا بـــــLن األمـــــن  األوســـــط، وهـــ

 مـــــن الخـــــطوات لتحســـــLن حـــــكمها وحـــــياة 
ً
زيـــــدا . وتتخـــــذ الـــــبلدان Zـــــي املـــــنطقة مــ

ً
ومـــــجتمعات أكـــــ°> انـــــفتاحـــــا

 مـن الـدعـم مـن الواليـات املتحـدة األمريـكية ومـن 
ً
شـعوÃـxا، حـيث كـلما زادت شرعـي�xا، كـلما توقـعت مزيـدا

شركاxÄا عI> األطلنطي. 

تنفيذ الشق األول: تحقيق األمن والسالم 

 مــن قــبل الــقوى 
ً
 كــبL>ا

ً
يــتطلب الــشق األول، مــع تركــÅLه عــsى الــقضايــا األمــنية مــن أعــsى إaــى أســفل، جهــدا

الــخارجــية Zــي الــتعاون الــكامــل مــع تــلك الــجهات اإلقــليمية الــفاعــلة، الراغــبة Zــي املــشاركــة Zــي هــذا املــيثاق؛ 

وبـالرغـم مـن كون املـهام املـطلوبـة شـاقـة، إال أÇـxا قـابـلة لـلتنفيذ، و�ـي تـبدأ بـدول املـنطقة األربـعة الـغارقـة Zـي 

الصراع األهsي. 

Zــي سوريــا، توفر االنــ�xاكـات اإلنــسانــية لــنظام األســد بــيئة مــناســبة لــلتجنيد Zــي داعــش؛ ويــجب الحــد مــن 

 إذا لزم األمـر- ومـن املـحتمل أن يـثبت الـعمل الـعسكري ضروريـتھ، ويـجب تـعزيز 
ً
هـذه االنـ�xاكات –عـسكريـا

وى املـــعارضـــة لحـــمايـــة املـــدنـــيLن مـــن نـــظام قـــاتـــل وقـــتال تـــنظيم داعـــش والـــقاعـــدة، وذلـــك بـــدعـــم خـــارÉـــي  قـ

وريــا، والــبدء Zــي عــملية املــصالــحة وإعــادة إعــمار  مــتنامــي؛ ويــجب اإلسراع Zــي هزيــمة تــنظيم داعــش Zــي سـ

الــبلد املــدمــر؛ وكــذلــك يــجب اســتخدام الجهــد الــعسكري الــداعــم كوســيلة ضــغط لــدفــع الــنظام وداعــميھ 

الــخارجــيLن بــاتــجاه الحــل الســيا �j. وســيدعــم عــنصر حــيوي لهــذا الحــل الــجهود املــبذولــة مــن األقــل عــsى 

األعــsى، حــيث ســيتم إشراك املجــموعــات املــدنــية املحــلية والــسوريــLن، الــذيــن اضــطروا لــيحكموا أنــفسهم 

عـsى املسـتويـات املحـلية بسـبب اxÇـيار الـدولـة. وإذا كان عـsى الـبلد الـبقاء كـكيان واحـد، فـإنـھ يـتوجـب عـsى 

وارد، الــــjk تــــمكن املــــحافــــظات  زيــــد مــــن الــــحكم الــــذاتــــي واملــ وفــــL> املـ الــــحكومــــة الــــسوريــــة املــــعاد تــــشكيلها تــ

والــحكومــات املحــلية مــن تحــمل مســئولــية أكــI> تــجاه مواطــن¿xا، وإعــطاÄــxم حريــة أعــظم لــتقرير مســتقبل 

بالدهــم. وهــذا هو نــموذج جــديــد لــلحكم الوطــ¦j، والــذي يــعد ذو أهــمية، لــيس فــقط لــلدول الــخارجــة مــن 

 لدول املنطقة الjk تسËى لتعزيز شرعي�xا، وملزيد من الدعم لشعوxÃا. 
ً
حرب أهلية، ولكن أيضا
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وطـــ¦j – مـــع الـــدعـــم الـــكامـــل مـــن الـــفاعـــلLن الـــخارجـــيLن- أن يـــتوaـــى زمـــام  Zـــي الـــعراق، يـــجب عـــsى الـــجيش الـ

ؤدي ترك هـــذه املـــهمة للميليشـــيات الشـــيعية إaـــى تسريـــع  املـــبادرة Zـــي هزيـــمة تـــنظيم داعـــش، حـــيث ربـــما يـ

دوامــة الــسقوط Zــي الــعراق، فــيجب أن تركز الــحكومــة الــعراقــية مرة أخرى، مــع الــدعــم الــخارÉــي الــقوي 

ر تــــلبية االحــــتياجــــات اإلنــــسانــــية،  والــــتشجيع، عــــsى املــــصالــــحة وتــــحقيق االســــتقرار. وســــيستلزم هــــذا األمـ

رات الـــطائـــفية، واســـتعادة الـــحكم املـــدنـــي الـــفعال، وتـــحفÅL االنـــتعاش االقـــتصادي Zـــي  والـــتغلب عـــsى الـــتوت

 
ً
املــناطــق املحررة. ويــعتمد بــقاء الــعراق كــدولــة واحــدة إaــى حــد كــبL> عــsى الــنظر لــلحكومــة بــاعــتبارهــا ضــامــنا

، كـما Zـي حـالـة سوريـا، 
ً
أكـ°> مـصداقـية لـلمصالـح الـعربـية الـسنية مـن تـنظيم داعـش. وسوف يـتطلب أيـضا

 لــلمحافــظات والــحكومــات املحــلية؛ ويــتوجــب عــsى 
ً
 ومواردا

ً
 مــ=Åايــدا

ً
 لــلحكم، يوفر اســتقالال

ً
 جــديــدا

ً
نــموذجــا

الــجهات الــفاعــلة الــخارجــية الــضغط عــsى الــحكومــة Zــي بــغداد وحــكومــة إقــليم كردســتان لحــل الــخالفــات 

بــي�xما؛ كــما يــجب أيــضا الــتصدي لــلفساد املســتشري، ويــمكن لســلطة الــحكم املحــsي أن تــقدم مرة أخرى 

 إaــــى جــــنب مــــع الــــدعــــم الــــقوي لــــلقادة الــــذيــــن وضــــعوا أنــــفسهم Zــــي خــــطر 
ً
 مــــن الحــــل، جــــنبا

ً
 رئيســــيا

ً
جــــزءا

شخj�Î، من أجل مواجهة الفساد واملصالح الخاصة. 

وف ُيـــتطلب مـــن الـــقيادة   عـــsى شركــائـــنا األوروبـــيLن؛ ومـــع ذلـــك، ســ
ً
 قـــياديـــا

ً
Zـــي لـــيبيا، يـــفرض الـــتاريـــخ دورا

 وحشـــد الـــفاعـــلLن الـــخارجـــيLن- بـــما فـــ¿xم الـــعديـــديـــن مـــن الشرق 
ً
ريـــكية دفـــع أوروبـــا املـــنقسمة حـــالـــيا األم

 من توفL>ه للفصائل اإلقليمية. 
ً
 لحكومة الوفاق الوط¦j، بدال

ً
 موحدا

ً
األوسط– لتوفL> دعما

Zـي الـيمن، يـجب عـsى األطراف الـخارجـية الـفاعـلة إقـناع املـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـإعـطاء األولويـة لحـل 

ســيا �j لــلصراع. وZــي الوقــت نــفسھ، يــجب أن تــتوقــف الــعمليات الــعسكريــة الــحوثــية قرب وعــI> الحــدود 

الـسعوديـة. فـمثل سوريـا، أصـبح الـيمن كارثـة إنـسانـية، تـتطلب جـهود الـتخفيف مـن الـخارج ومـن الـفاعـلLن 

رع تــــنظيم  واء، ويــــجب كــــذلــــك أن تســــتمر هــــناك جــــهود مــــكافــــحة اإلرهــــاب ضــــد ف اإلقــــليميLن عــــsى حــــد سـ

القاعدة. 

وسوف يـتطلب الـعمل عـsى الحـد مـن الحروب األهـلية عزيـمة قويـة، ولـكن يـجب أيـضا أن يـتعامـل الـشق 

األول من هذه االس=>اتيجية مع عدد من املهام األخرى 

- Zـي انـتظار تـطبيق حـل دولـتLن مسـتقر ومسـتدام لـلصراع اإلسرائـيsي الفلسـطي¦j، حـيث يـجب أن تسـتمر 

مـهمة بـناء مؤسـسات الـدولـة الفلسـطينية املسـتقبلية، بـل ويـتم تسريـعها، إaـى جـانـب تـشجيع إسرائـيل عـsى 

تعزيز التعاون االقتصادي واألم¦j مع السلطة الفلسطينية. 

 
ً
وارا واليــــات املتحــــدة حــ ركــــيا بــــالــــتوازي مــــع املــــصالــــح املشــــ=>كــــة مــــع الـ - تــــتطلب الــــتغيL>ات الســــياســــية Zــــي ت

 أكــ°> قوة بــLن أنــقرة وواشــنطن؛ ويــعتI> هــذا األمر بــالــغ األهــمية، لــيس فــقط ملــعالــجة املــسائــل 
ً
اســ=>اتــيجيا

 لحـل الـقضايـا 
ً
ذات االهـتمام املشـ=>ك، مـثل تـدفـقات الالجـئLن وتـنظيم داعـش ونـظام األسـد، ولـكن أيـضا

الراهنة Zي العالقات الثنائية بLن الواليات املتحدة وتركيا، بما Zي ذلك العالقات مع األكراد السوريLن. 
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وقـــت الـــذي يـــتم فـــيھ إشراك طهران بـــشأن  رانـــي Zـــي الـــعالـــم الـــعربـــي، حـــZ ¥kـــي الـ - يـــجب ردع الـــتدخـــل اإلي

الــقضايــا ذات االهــتمام املشــ=>ك (مــثل اإلتــفاق الــنووي عــام 2015). ويــجب أن يــطمÔن أصــدقــاء الواليــات 

املتحدة وشركاؤها إaى أن الواليات املتحدة تعارض الهيمنة اإليرانية، وأxÇا ستعمل معهم ملنع ذلك. 

وفـــL> االحـــتياجـــات األســـاســـية نـــحو دعـــم دمـــجهم االقـــتصادي Zـــي  - يـــجب أن يتحرك الـــدعـــم لالجـــئLن مـــن تـ

الــــبلدان املــــضيفة، وتــــمكLن قــــدرyــــxم عــــsى الــــعودة إaــــى ديــــارهــــم؛ وتــــحتاج املــــنطقة إaــــى نــــهج مــــختلف تــــجاه 

، حــيث يــعتI> الــبالــغون غــL> الــقادريــن عــsى تجــميع املــدخرات، 
ً
مــساعــدة ودعــم الالجــئLن والــنازحــLن داخــليا

 لـــلعودة إaـــى أوطـــاÇـــxم وإعـــادة بـــناÄـــxا. وتـــعتI> تـــلك 
ً
واألطـــفال غـــL> املنتســـبLن Zـــي الـــتعليم هـــم األقـــل احـــتماال

الــدول الــjk تحــمل الــعبء األكــI> مــن نزوح الالجــئLن مــثل األردن ولــبنان وتركــيا جــديرة بــاملــساعــدة الــقويــة 

واملسـتدامـة؛ فـتعاطـفهم ودعـمهم لالجـئLن الـسوريـLن هو Zـي الـصالـح الـعام الـعالـمj. ومـع ذلـك، فـإن األعـباء 

ثـقيلة، وتـحتاج إaـى املـساعـدة الـخالقـة. فـعsى سـبيل املـثال، يـمكن أن تـساعـد املـدفوعـات الـنقديـة لالجـئLن 

 مـــن املـــساعـــدات الـــعينية عـــsى تـــحفÅL االقـــتصادات املحـــلية، والـــتخفيف مـــن االســـتياء عـــsى املســـتوى 
ً
بـــدال

 لـلمعتقدات الـشعبية الـقائـمة، فـإن مـنح الالجـئLن اإلجـازة الـقانونـية لـلعمل Zـي االقـتصادات 
ً
املحـsي. وخالفـا

 .
ً
 عاما

ً
 اقتصاديا

ً
املحلية، يمكن أن يؤتي بفوائد ضخمة لقاعدة الضرائب املحلية، وينتج نموا

تنفيذ الشق الثاني: إطالق اإلمكانات البشرية واالقتصادية Zي املنطقة 

ؤكـــد الـــشق الـــثانـــي مـــن املـــقاربـــة االســـ=>اتـــيجية الجـــديـــدة عـــsى الـــتحول الســـيا �j واالقـــتصادي، ويـــتطلب  ي

 مــــن الــــقوى الــــخارجــــية 
ً
ويــــا  قــ

ً
الحــــات عــــميقة لــــلدول Zــــي املــــنطقة؛ و�ــــي مــــهام صــــعبة تــــتطلب تــــشجيعا إص

الــداعــمة، واآلن إذا لــم تتحرك الــدول اإلقــليمية بحزم نــحو عــقد اجــتماÖــي عــصري، والــذي ُيــَمكن بــدوره 

املواطـنLن ويـكرس املـساءلـة، فـإن االسـتثمار الـذي يـتم الـقيام بـھ Zـي رأس املـال البشري Zـي املـنطقة لـن يؤتـي 

ثماره، كما من الضروري ترسيخ العديد من الخطوات امل=>ابطة ملثل هذا العقد االجتماÖي العصري. 

- الخــطوة األكــ°> أهــمية �ــي تــطوير رأس املــال البشري Zــي املــنطقة – بــما Zــي ذلــك الشــباب والــنساء- وذلــك 

؛ والـتعليم هو مـفتاح للحـل، فالبـد مـن الـقيام بـاسـتثمار اسـ=>اتـي¶ي Zـي 
ً
لـضمان أن يـكون الـتغيL> مسـتدامـا

ؤســــسات الــــتعليمية الــــقائــــمة، Zــــي كــــثL> مــــن  ريــــن؛ وتــــتطلب املــ تــــعليم جــــيد مــــناســــب لــــلقرن الــــحادي والعش

الـحاالت، إصالح شـامـل، مـع املـشاركـة الـكامـلة لـلطالب وأولـياء األمور Zـي جـهود اإلصالح الـ=>بوي. وبـالـفعل، 

ويـــات الـــتعليمية عـــsى حـــساب الـــبL>وقراطـــيات املركزيـــة   أكـــZ <Iـــي تحـــديـــد األولـ
ً
يـــنبÁي إعـــطاء املحـــليات دورا

، واالســتخدام املــدروس لــلتكنولوجــيا، وبرامــج 
ً
الت املســ�xدفــة واملــعلمون املــعدون جــيدا الــكبL>ة. فــالــتدخـ

رة Zــــي جــــميع أنــــحاء  ريــــكية املنتشـ رة عــــsى الــــطريــــقة األمـ الــــتبادل، وزيــــادة االرتــــباط بــــجامــــعات الــــفنون الحـ

 تـطوير برامـج قويـة لـلتدريـب املÙـj، والـتعرف عـsى االحـتياجـات 
ً
املـنطقة كـلها أمور ضروريـة. ومـن املـهم أيـضا

الواقعية لسوق العمل. 
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- وإحــدى املــهام املــتعلقة xÃــذا األمر �ــي دعــم وتسهــيل اإلصالحــات الــتنظيمية لــتخفيف الــقيود، مــن أجــل 

تـــحقيق أكـــI> قـــدر مـــن الـــتجارة واالســـتثمار والـــتكامـــل االقـــتصادي، مـــع الـــ=>كـــÅL بـــشكل خـــاص عـــsى أصـــحاب 

املـشاريـع؛ وهـذا يـضمن أن يجـد املواطـنLن املـتعلمLن فرصـة بمجرد اسـتكمال دراسـ�xم. وال يـنبÁي أن تـكون 

ونـــية والـــتنظيمية الـــjk تـــمكن ريـــادة  الـــحكومـــات بـــمثابـــة عـــقبات أمـــام اإلبـــداع االقـــتصادي، فـــالـــبيئة الـــقانـ

وافز  وÉـــي لـالبـــتكار” ضروريـــة، وكـــذلـــك تـــعد بـــمثابـــة حـــمايـــة وحـ األعـــمال مـــن االزدهـــار وإيـــجاد “نـــظام إيـــكولـ

 تــحويــل اإلعــانــات املــالــية إaــى مــساعــدات موجــهة لــلفقراء، وإيــجاد 
ً
لالســتثمار األجــنjÚ املــباشــر. ويــعد أيــضا

 خـــفض الـــحواجز 
ً
ور ذات األهـــمية الـــحيويـــة. كـــما يـــنبÁي أيـــضا بـــنوك مركزيـــة مســـتقلة ومـــتمكنة مـــن األمـ

الــتجاريــة وإزالــ�xا Zــي Çــxايــة املــطاف. فــتونــس – و�ــي رائــدة Zــي اإلصالحــات الســياســية بــعد الربــيع الــعربــي، 

 .
ً
 التجاهات املنطقة- ال يجب السماح بفشلها اقتصاديا

ً
وتكون بطرق عديدة دليال

- يـتوجـب عـsى الـحكومـات تـمكLن وتـحفÅL مـشاركـة املواطـنLن Zـي حـل املـشكالت املـدنـية. ويـع¦j هـذا إعـطاء 

مــساحــة لــألنشــطة املــدنــية، وتــشجيع وتــمكLن الجــماعــات املــدنــية املحــلية وأصــحاب املــشاريــع االجــتماعــية، 

 الـــنساء والشـــباب لـــيكونوا مـــنتجLن ومـــبتكريـــن. ويـــع¦j هـــذا تـــدريـــب املـــهارات واملـــبادرات املـــدنـــية 
ً
وخـــصوصـــا

والــحوارات الــعامــة، الــjk تــساعــد عــsى خــلق مــجتمعات أكــ°> مرونــة وحــيويــة، وهو مــا يــع¦j كــذلــك تــشجيع 

رأة لـــــلعب دور أكـــــZ <Iـــــي الـــــحياة االقـــــتصاديـــــة والـــــعامـــــة، وهـــــذا يـــــع¦j بـــــناء قـــــنوات اتـــــصال بـــــLن  وتـــــمكLن املـ

الجماعات املدنية املحلية والحكومات. 

 الـــحكومـــات املحـــلية املـــتمكنة واملزودة بـــإمـــكانـــيات جـــيدة – يـــجب أن يـــكون 
ً
- الـــحكم الرشـــيد – وخـــاصـــة

أولويــة. فــتوفــL> األمــن Zــي مواجــهة اإلرهــاب، دون املــساس بــحقوق املواطــنLن لــيس بــاملــهمة السهــلة، ولــكنھ 

زيـــــمة ال�xـــــديـــــد اإلرهـــــابـــــي؛ ويـــــنبÁي اقـــــتالع جـــــذور الـــــفساد، وتبســـــيط تـــــقديـــــم الخـــــدمـــــات  رط أســـــا �j لهــ شــ

زة األمــــنية. كــــما يــــجب تــــمكLن الــــحكومــــات املحــــلية لحــــل املــــشكالت  األســــاســــية، وتــــحقيق احــــ=>افــــية األجهـ

املحــلية، ويــنبÁي عــsى الــبلدان تــطوير مــعايــL> اإلصالح الــخاصــة Ãــxا. وZــي كــل هــذا، فــالــتشجيع والــدعــم مــن 

الخارج هامان للغاية؛ لكن املبادرة من داخل املنطقة إلزامية. 

- يـــمكن أن تســـتفيد مـــنطقة الشرق األوســـط بـــشكل كـــبL> مـــن اإلطـــار اإلقـــليمj لـــلحوار والـــتعاون؛ ويـــشمل 

هـــذا اإلطـــار الـــقضايـــا االقـــتصاديـــة والســـياســـية واألمـــنية. وربـــما يـــتجاوز الـــتفويـــضات املحـــدودة وعـــضويـــة 

املــنظمات الــقائــمة مــثل الــجامــعة الــعربــية، الــjk تســتث¦j أطراف إقــليمية فــاعــلة هــامــة مــثل تركــيا وإيران 

 <Lى إخــماد الــصراعــات وتــشجيع الــتعاون، ووضــع مــعايــsوإسرائــيل. ويــمكن ملــثل هــذا اإلطــار أن يــساعــد عــ

مــتفق عــل¿xا لــتصرفــات الــدولــة، وتــحفÅL ودعــم الخــطوات اإليــجابــية مــن جــانــب الــدول Zــي املــنطقة. ويــمكن 

أن يـعI> هـذا املـيثاق عـن املـبادئ األسـاسـية، كـما يـمكن وضـع آلـية لـتشجيع االمـتثال لـلمعايـL> املـتفق عـل¿xا. 

واجـــهة  ؤدي Zـــي Çـــxايـــة املـــطاف إaـــى إÇـــxاء املـ وقـــد يـــساعـــد هـــذا اإلطـــار Zـــي الحـــد مـــن الحروب األهـــلية وربـــما يـ

 بـــLن 
ً
رانـــية. ومـــن شـــأنـــھ أن يـــساعـــد عـــsى إنـــشاء والـــحفاظ عـــsى نـــظام إقـــليمj أكـــ°> اســـتقرارا الـــسعوديـــة اإلي

 للدفع بقضية السالم العربي اإلسرائيsي. 
ً
الدول، حk¥ يمكن أن يصبح محركا

             @idraksy8

https://twitter.com/IdrakSy
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 هــــائــــلة مــــن إنــــشاء صــــندوق الــــتنمية اإلقــــليمj إلعــــادة 
ً
 أن يــــج¦j أربــــاحــــا

ً
رق األوســــط أيــــضا - يســــتطيع الش

اإلعـمار واإلصالح. ويـعد غـياب مـثل هـذه املؤسـسة- الـjk مـن شـأÇـxا أن تـشمل املـشاركـة مـن داخـل وخـارج 

، ويـــنبÁي عـــsى الـــدول اإلقـــليمية اقـــ=>اح وتـــصميم وتـــمويـــل مـــثل هـــذا الـــصندوق، 
ً
 مـــلحوظـــا

ً
املـــنطقة – أمرا

وتـحفÅL املـجتمع الـدوaـي لـتقديـم مـساهـمات مالئـمة. ويـمكن لـلصندوق، Zـي مـمارسـاتـھ اإلقراضـية، تـشجيع 

ؤســـسات الـــتنمية اإلقـــليمية األخرى  ودفـــع عجـــلة تـــنمية الـــقطاع الـــخاص، ويـــمكن االعـــتماد عـــsى نـــماذج مـ

مــثل الــبنك األوروبــي لــإلنــشاء والــتعمL>، فــهو يــمكن أن يــدعــم األعــمال واملــشاريــع الــتعاونــية الــjk تخرج مــن 

وضـــحة Zـــي الـــشق الـــثانـــي مـــن االســـ=>اتـــيجية  اإلطـــار اإلقـــليمj. والـــحكومـــات الـــjk تـــقوم بـــإتـــخاذ الخـــطوات املـ

سـيمك�xا الـحصول عـsى الـتمويـل والـدعـم الـتق¦j. وبـالـفعل، فـإن الـصندوق واملؤسـسات الشريـكة سـتدعـم 

جـــميع الـــجهات الـــفاعـــلة، بـــما فـــ¿xا الـــحكومـــات املحـــلية والشركــات الـــخاصـــة والجـــماعـــات املـــدنـــية ورجـــال 

َمكنLن. 
ُ
األعمال وأصحاب املشاريع االجتماعية، وكذلك املواطنLن امل

االختيار 

 
ً
 كـبL>ا

ً
لـقد حـاولـنا أن نـلقي نـظرة واضـحة عـsى املشهـد اإلقـليمj، ونـحن نـدرك أن الـظروف تـختلف اخـتالفـا

، فال يوجـد نـموذج 
ً
عـI> املـنطقة، ونـفهم أن الـعديـد مـن دول املـنطقة تجـد نـفسها Zـي أوضـاع مـختلفة جـدا

واحد للمنطقة، وبالتأكيد ال يوجد نموذج واحد مصمم من قبل األطراف الخارجية. 

واآلن مـا سـمعناه مـن املـنطقة يشـL> إaـى وجود مجـموعـة مشـ=>كـة مـن املـبادئ واالسـ=>اتـيجيات، الـjk يـمكن 

أن تـساعـد جـميع دول وشـعوب مـنطقة الشرق األوسـط عـsى إدارة الـخالفـات بسـبب االنـقسامـات الـقبلية 

الم والـــــ=>ابـــــط االجـــــتماÖـــــي، وإيـــــجاد الـــــعقد االجـــــتماÖـــــي لـــــلقرن الـــــحادي  والـــــطائـــــفية والـــــديـــــنية، وبـــــناء الســـ

رعــــية الــــحكومــــية، ومــــنع الــــصراعــــات مــــن الــــتصاعــــد إaــــى  ز الش ريــــن بــــLن الــــحكومــــة والــــشعب، وتــــعزي والعش

الــعنف. وقــد حــاولــنا الــتقاط هــذه املــبادئ واالســ=>اتــيجيات وإبرازهــا Zــي هــذا الــتقريــر، وإظــهار كــيف يــمكن 

تنفيذها وتطبيقها Zي حاالت محددة عsى نحو فعال وبمرور الوقت. 

ويراهـــن هـــذا الـــتقرير عـــsى شـــعوب الشرق األوســـط – تـــلك الـــشعوب الـــjk تـــكافـــح ضـــد الـــبطالـــة والـــبطالـــة 

املـقنعة والـعمالـة غـL> الـكافـية والـبخس Ãـxا – الـjk تـكون أبـعد مـا يـكون عـن الـفوز املؤكـد، إال أن أيـام قـيام 

واقـــع الســـيا �Z jـــي املـــنطقة قـــد ان�xـــت. وكـــذلـــك الـــنظام  الـــقوى الـــخارجـــية بـــمحاولـــة تـــدبـــL> وحـــk¥ إمـــالء الـ

الســيا �j اإلقــليمj لــلحكومــات الــjk تــطلب الــطاعــة مــقابــل الــعمل Zــي الــقطاع الــعام وهــيئات الــدولــة ذات 

، وبـالـتاaـي يـجب عـsى الـجهات الـخارجـية أن تـكون 
ً
الـصلة؛ واملـطلوب مـن زعـماء الشرق األوسـط شـاٌق جـدا

ويـــة Zـــي دعـــمها وتـــشجيعها؛ ولـــكن الـــخيار واضـــح: وضـــع أســـاس لـــنظام جـــديـــد للشرعـــية الســـياســـية، أو  قــ

االســتسالم لألزمــة الــjk ال تنتãــj، ولــعدم االســتقرار واإلرهــاب. فــإمــا تــمكLن املواطــنLن أو مــشاهــدة الســلطة 

تؤول إaى أيدي املجرمLن واإلرهابيLن. 

             @idraksy9

https://twitter.com/IdrakSy
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 لــشعوب الشرق األوســط لــبناء مســتقبل جــديــد 
ً
 واضــحا

ً
هــذا الــتقرير يرســم – رغــم التحــديــات – مــسارا

 لــعدم االســتقرار والــعنف إaــى مــجتمع لــلدول مســتقر ومزدهــر. وال يوجــد ��Z äــي 
ً
يــحول مــنطق�xم مــن مرتــعا

روحــــة الــــصراعــــات  رى. فــــأطـ رق األوســــط مــــدان بــــالفشــــل، أو لــــم تــــتغلب عــــليھ املــــناطــــق األخ ول الش أو حــ

الـقديـمة املسـتعصية املتجـذرة Zـي الـديـن والـعرق �ـي عـsى الـنحو الـخاطـئ Zـي الشرق األوسـط كـما كانـت Zـي 

 بـــشعوÃـــxا – مـــا يوæـــي بـــاألمـــل، لـــكن 
ً
أوروبـــا. وعـــsى الـــعكس مـــن ذلـــك، هـــناك الـــكثZ <Lـــي املـــنطقة – وابـــتداءا

األمـل كاسـ=>اتـيجية لـيس أكـ°> مـن كونـھ تـعبL> سـاخـر؛ فـالـنهج االسـ=>اتـي¶ي الجـديـد الـذي نـق=>حـھ يـمكن، إذا 

تم تنفيذه، أن يوفر وسيلة للخروج من الصراع الحاaي. 
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رسالة من رئيj�ç مجموعة عمل اس=>اتيجية الشرق األوسط 

يشهــد الشرق األوســط مــنذ قرن مــن الزمــان اxÇــيار لــلنظام الســيا �j، وصراع غــL> مســبوق عــsى الســلطة 

داخــل وبــLن الــدول، وصــعود لــلعناصر املــتطرفــة الــjk تــحصد حــصيلة كــبL>ة مــن الــخسائر الــفادحــة؛ ولــكن 

Zــي الوقــت نــفسھ، تــتطور أجزاء مــن املــنطقة بسرعــة كــبL>ة، حــيث تــسËى لــتوفــL> فرص أفــضل لشــباÃــxا، 

وتختI> القيام بأدوار أك°> فعالية Zي الشرق األوسط والعالم. 

وهـذه الـتطورات، سواء كانـت إيـجابـية أم سـلبية، لـها انـعكاسـات عـميقة لـيس فـقط Zـي الشرق األوسـط، 

و الســــبب Zــــي أنــــنا، تــــحت رعــــايــــة   بــــالنســــبة لــــلواليــــات املتحــــدة وأوروبــــا وبــــقية الــــعالــــم. وهــــذا هـ
ً
ولــــكن أيــــضا

املجلس األطلنطي، قد أسسنا مجموعة عمل اس=>اتيجية الشرق األوسط Zي فI>اير 2015. 

وراء مـــن الـــنقاش الســـيا �j الـــحاaـــي، ويـــسËى إaـــى تـــجاوز الـــنهج املشـــتعل  ويـــأخـــذ هـــذا الـــتقرير خـــطوة إaـــى الـ

ـشكل الشرق األوسـط الـيوم، واقـ=>اح كـيف 
ُ
ملـشكالت املـنطقة؛ ويـسËى كـذلـك لـفهم الـقوى املـعقدة الـjk ت

 عــsى وضــع املــنطقة كــلها – ليســت فــقط هــذه 
ً
يــمكن للشركـاء املحــليLن واإلقــليميLن والــدولــيLن الــعمل مــعا

البلدان املنخرطة Zي الحرب األهلية- عsى مسار أك°> إيجابية عsى املدى الطويل. 

وZــي جوهره، فــإن هــذا الــتقرير لــيس حول وضــع اســ=>اتــيجية الواليــات املتحــدة Zــي املــنطقة، حــk¥ لو كانــت 

 مـن ذلـك، 
ً
الواليـات املتحـدة تتحـمل املـسؤولـية والـقدرة عـsى إصالح الـعلل الـjk تـعانـي مـ�xا املـنطقة. فـبدال

يـعد الـتقرير بـمثابـة مـحاولـة لوضـع اسـ=>اتـيجية لـلمنطقة، والـjk تـكون مسـتوحـاة إaـى حـد كـبL> مـن املـنطقة 

نـفسها، ويـجب أن تـتوaـى حـكومـات وشـعوب املـنطقة زمـام املـبادرة Zـي تـنفيذ هـذه االسـ=>اتـيجية إذا أريـد لـها 

الـنجاح. ولـكن الواليـات املتحـدة وأصـحاب املـصالـح الـخارجـيLن يـمك�xم املـساعـدة، ونـحن نـقدم اقـ=>احـات 

عـن كـيفية تـقديـم أفـضل دعـم وتـمكي�xم مـن تسهـيل جـهودهـم. ونـحن نـعتقد أن الـقيام بـذلـك يـعد بـمثابـة 

مصلحة كبL>ة لألمن القومي األمريكي. 

 ÅLأن الــــ=>كــــ 
ً
ريــــعا رى مــــن هــــذا الــــنوع، لــــقد أدركــــنا سـ روع عــــن الــــجهود األخـ ويــــختلف نــــهجنا Zــــي هــــذا املشــ

 
ً
 وثــــيقا

ً
رتــــبط التحــــديــــات األمــــنية Zــــي املــــنطقة ارتــــباطــــا الــــحصري عــــsى الــــقضايــــا األمــــنية ال يــــكفي، بــــينما تـ

بـــــالـــــقضايـــــا اإلنـــــسانـــــية واالجـــــتماعـــــية واالقـــــتصاديـــــة والـــــديـــــنية والســـــياســـــية. لـــــذلـــــك قـــــمنا بـــــتنظيم خـــــمس 

مجــموعــات عــمل مــتخصصة، والــjk تــتألــف مــن خــI>اء بــارعــLن مــن املــنطقة وخــارجــها، لــلنظر Zــي الــقضايــا 

  ،
ً
 وازدهارا

ً
العامة الjk نراها أساسية لشرق أوسط أك°> سالما
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وهذه املجموعات �ي: 

األمن والنظام العام -

الدين والهوية، ومكافحة التطرف العنيف -

إعادة بناء املجتمعات: الالجئLن والتعاZي واملصالحة -

الحكم وعالقة الدولة باملجتمع. -

التعاZي واالنتعاش االقتصادي. -

رت كــــــل مجــــــموعــــــة مــــــن مجــــــموعــــــات الــــــعمل الــــــفرعــــــية هــــــذه، خــــــالل عــــــام 2016، ورقــــــة تــــــبLن  وقــــــد نشـــ

االســتنتاجــات والــتوصــيات كــما يراهــا مــقرر مجــموعــة الــعمل. ويــتأثر هــذا الــتقريــر، ولــكن لــيس عــsى ســبيل 

الــحصر، xÃــذه األوراق الــjk أعــدهــا فريــق الــعمل، وبســبب إيــمانــنا الــقوي بــأهــمية االســتماع إaــى اآلراء مــن 

املــنطقة، تــأكــدنــا مــن تــلقينا ملــدخالت مــنظمة مــن مجــموعــة واســعة مــن االفراد Zــي الشرق األوســط. ومــن 

وراء مجــموعــات الــعمل الــخاصــة بــنا، كـان لــديــنا فريــق مــن كــبار املســتشاريــن الــقادمــLن مــن املــنطقة ومــن 

أوروبــا والواليــات املتحــدة، وقــد تــشاورنــا بــشكل دوري مــع ســفراء املــنطقة املــقيمLن Zــي واشــنطن، وكــذلــك 

مع حلفائنا الرئيسيLن من األوروبيLن ومع أصدقائنا. 

 Zــي رحــلة لــتقj�Î الــحقائــق إaــى املــنطقة عــام 2016، والــjk تــضمنت زيــارات إaــى كــل مــن 
ً
وقــد شرعــنا أيــضا

رائــــيل  ونــــس ومــــصر واألردن والــــسعوديــــة، بــــاإلضــــافــــة إaــــى زيــــارات لــــدول اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة، وإسـ تــ

والــضفة الــغربــية والــjk قــام Ãــxا ســتيف هــادaــي بــمفرده، ثــم عــاد ســتيف مرة أخرى إaــى الشرق األوســط Zــي 

 مـع 
ً
Çـxايـة سـبتمI>. وقـد الـتقينا لـيس فـقط مـع رؤسـاء الـدول والوزراء وغـL>هـم مـن املـسؤولـLن، ولـكن أيـضا

مـــــمثلLن مـــــن قـــــطاع األعـــــمال والجـــــماعـــــات املـــــدنـــــية املحـــــلية والـــــطالب والشـــــباب، لـــــضمان االســـــتماع إaـــــى 

مجموعة واسعة من وجهات النظر. 

عـــلن عـــ�xا تـــمت إaـــى حـــد كـــبL> مـــن خـــالل عـــملية 
ُ
ر الـــjk ا وZـــي حـــLن أن مـــضمون واســـتنتاجـــات هـــذا الـــتقري

تـعاونـية، إال أنـنا ال نـسËى لـجعلھ وثـيقة إجـماع. وإÇـxا ال تـمثل بـالـضرورة وجـهات نـظر مسـتشاريـنا الـكبار أو 

مـقرري فرق عـملنا أو أعـضاÄـxا، أو أي مـن املـسؤولـLن أو املـنظمات أو األفراد الـذيـن اسـتشرنـاهـم عـsى طول 

طريق البحث، 

 
ً
 بـناءا

ً
 مـن ذلـك يـمثل هـذا الـتقرير أفـضل أحـكامـنا كرئيسـLن مـشاركـLْن. ونـعتقد نـحن أنـھ ُيْجـمل نـهجا

ً
وبـدال

رى أÇــــxا حــــيويــــة لــــلمصالــــح   نــــحو إيــــجاد حــــلول لهــــذه املــــنطقة الــــjk نـ
ً
وجــــها ، وقــــبل كــــل ذلــــك، مــ

ً
ومــــدروســــا

 للجـــدل 
ً
وف يـــكون مـــثL>ا  مـــما نـــقول سـ

ً
ألمـــن الـــعالـــمj ولـــلرخـــاء البشري؛ ونـــحن نـــËي أن كـــثL>ا األمريـــكية ولـ

بـالنسـبة لـكثL> مـن الجـمهور األمريـكي. لـكننا نـعتقد بـأن الـتواصـل مـع املـنطقة يـسمح لـنا بجـلب مـعلومـات 

جــديــدة، ومــقاربــة جــديــدة لــلمناقــشة الــعامــة حول الشرق األوســط، والــjk أصــبحت ضــيقة وراســخة عــsى 
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روع يـــمكن أن يـــكون  واء، ونـــحن نـــأمـــل Zـــي أن الـــنهج الـــتعاونـــي الـــذي أكـــدنـــا عـــليھ خـــالل هـــذا املشـ حـــٍد سـ

بمثابة نموذج لحل املشكلة املستقبلية الjk تتضمن قضايا معقدة عsى نحو مماثل. 

وقـبل كـل ��jء، نـحن نـقدم اسـتنتاجـاتـنا بـتواضـع شـديـد، فـالـقضايـا الـjk تواجـهها املـنطقة �ـي مـن بـعض 

 وصـعوبـة، وذلـك Zـي أي وقـت مـZ ¥�ëـي مسـL>تـنا املـهنية، وقـد اسـتغرقـت 
ً
أكـ°> الـقضايـا الـjk شهـدنـاهـا تحـديـا

ول مـــما تـــصورنـــا، وذلـــك بســـبب الـــتغL>ات الـــدرامـــاتـــيكية Zـــي املـــنطقة   أطـ
ً
مجـــموعـــات الـــعمل الـــفرعـــية وقـــتا

 مـن جـانـب 
ً
 مسـتمرا

ً
 إلـ=Åامـا

ً
خـالل مـسار عـملنا. وكون االسـ=>اتـيجية الـjk نـعدهـا صـعبة، سوف تـتطلب أيـضا

الواليـات املتحـدة والشركاء الـدولـيLن اآلخريـن عـI> خـطوط الزمـن واإلدارات واألحزاب؛ ونـحن نـعلم أن هـذا 

روب Zـــي الشرق  ريـــكيون مـــن الحـ واليـــات املتحـــدة، فـــلقد تـــعب األم  Zـــي حـــد ذاتـــھ Zـــي ال
ً
 صـــعبا

ً
ســـيكون أمرا

األوســط، الــjk عــsى مــا يــبدو أÇــxا ال Çــxايــة لــها، ولــكننا نــعتقد أن الــنهج الــذي نحــدده سوف يــجعل الشرق 

 Zـي Çـxايـة املـطاف، ونـتيجة لـذلـك، سوف يـجعل الواليـات املتحـدة – والـعالـم – أكـ°> 
ً
األوسـط أكـ°> اسـتقرارا

 .
ً
أمانا

الوضـع Zـي الشرق األوسـط صـعٌب ولـكن الـتقدم ضروري ومـمكن. ونـحن نـأمـل أن تـكون فرق الـعمل هـذه 

بمثابة الخطوة األوaى نحو تحسLن التعاون الدوaي مع شعوب املنطقة لتحقيق إمكاناxyم املذهلة. 
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عناصر االس=>اتيجية 

راد تـــحقيقھ، وبـــناًء عـــsى تحـــليالتـــنا ومـــشاوراتـــنا،  الهـــدف: تـــتطلب أي اســـ=>اتـــيجية بـــيان واضـــح للهـــدف امل

نعتقد أن هذا الهدف هو: 

وقـــت، أن  الـــبدء Zـــي تـــغيL> املـــسار الـــحاaـــي ملـــنطقة الشرق األوســـط كـــكل، حـــk¥ تســـتطيع املـــنطقة، بـــمرور الـ

 لدول ذات سيادة، وإن مثل هذا األمر يتطلب:  
ً
 وسلما

ً
تتجھ نحو نظام أك°> استقرارا

توجــيھ شــعوب املــنطقة نــحو اســتشراف مســتقبل مســتقر ومزدهر وآمــن مــن كـل الــعنف اإلرهــابــي -

والقمع الحكومي. 

وفـــL> حـــكم شـــامـــل وشـــفاف وفـــعال وغـــL> فـــاســـد، وُيـــمكن مـــساءلـــتھ حـــيث يـــعامـــل الـــناس بـــشكل - تـ

عادل ويستثمر Zي تعليمهم وصح�xم، ويحقق لهم الرخاء االقتصادي. 

تقوية وتمكLن املواطنLن Zي املنطقة للمشاركة بشكل كامل Zي بناء مستقبل أوطاxÇم. -

لعب دور بناء Zي نظام دوaي ليI>اaي حيوي وعصري. -

النهج العام 

يـــــتطلب تـــــحقيق هـــــذا الهـــــدف اســـــ=>اتـــــيجية تـــــتفق مـــــع “املـــــبادئ الـــــتوج¿xـــــية” املـــــنصوص عـــــل¿xا Zـــــي الـــــفصل 

الـثالـث، حـيث يـجب أن تـكون اسـ=>اتـيجية موضوعـة مـن ِقـبل املـنطقة ولـلمنطقة، والـjk نـتصور أال تـشمل 

واليـــات  ، وذلـــك األهـــم، شـــعوÃـــxا؛ ويـــجب أال تـــمثل مجرد ســـياســـة الـ
ً
فـــقط الـــدول وقـــياداyـــxا، ولـــكن أيـــضا

املتحدة تجاه املنطقة، بل يجب أن تشمل أصحاب املصالح الخارجيLن اآلخرين كذلك. 

رق األوســــط، فــــمنذ عهــــد  و “الــــنهج االســــ=>اتــــي¶ي الجــــديــــد” لــــكيفية ارتــــباط الــــعالــــم بــــالشـ ومــــا نــــق=>حــــھ هــ

 Zـي تـشكيل األحـداث Zـي املـنطقة، إال أن هـذا الـنهج 
ً
 كـبL>ا

ً
االسـتعمار األوروبـي، لـعبت الـقوى الـخارجـية دورا

 Zـي عـصر الـدول ذات السـيادة واملواطـنLن اإليـجابـيLن. وبـذلـك يـتطلب نـهج اسـ=>اتـي¶ي جـديـد 
ً
لـم يـعد صـالـحا

 :
ً
والذي يغL> بدوره النهج القديم تماما

زال بــــحاجــــة إaــــى  رغــــم مــــن أÇــــxا ال ت تــــحتاج املــــنطقة إaــــى تحــــمل مــــسؤولــــية رســــم مســــتقبلها، وذلــــك عــــsى الـ

مساعدة من األطراف الخارجية، للتغلب عsى العديد من التحديات الjk تواجهها. 

و لـــــيس بـــــدور   عـــــن ذي قـــــبل، وهـــ
ً
 تـــــمامـــــا

ً
 مـــــختلفا

ً
تـــــحتاج املـــــنطقة مـــــن الـــــقوى الـــــخارجـــــية أن تـــــلعب دورا

االســـتعماري املتســـيد، وال الـــغازي وال الشرطـــي، ولـــكنھ دور املـــحفز وامليسر Zـــي مـــساعـــدة شـــعوب املـــنطقة 

عsى بناء نظام إقليمj جديد. 

راف   لــــلمنطقة، فــــفي الــــسنوات األخــــL>ة، بــــلغ عــــدد مــــن األط
ً
 جــــامــــعا

ً
 جهــــدا

ً
وســــيتطلب هــــذا املــــجهود أيــــضا

ركــات  رق األوســــط بــــجانــــب الــــدولــــة، ويــــشمل ذلــــك الش الــــفاعــــلة مســــتويــــات جــــديــــدة مــــن الــــعالقــــة Zــــي الش
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الـــــــخاصـــــــة، والـــــــحكومـــــــات املحـــــــلية والجـــــــماعـــــــات املـــــــدنـــــــية واملـــــــنظمات الـــــــخL>يـــــــة ورواد األعـــــــمال الـــــــتجاريـــــــة 

واالجـتماعـية، وبـطبيعة الـحال املواطـنLن املنخرطـLن Zـي شـئون أوطـاÇـxم، وتـحث االسـ=>اتـيجية عـsى خـدمـة 

كل هذه الجهات، وليس الحكومات فقط، وذلك كجزء من هذا الجهد. 

وتـعتI> االسـ=>اتـيجية املـبينة بـاألدنـى �ـي Zـي Çـxايـة املـطاف رهـان عـsى شـعوب املـنطقة، و�ـي تـشمل األطراف 

ــمكنLن واملــ=>ابــطLن، والــذيــن يســتطيعوا عــsى 
ُ
الــفاعــلة الجــديــدة، و�ــي تراهــن كــذلــك عــsى أن املواطــنLن امل

رق أوســــط أفــــضل؛ و�ــــي تــــسËى إaــــى xyــــيئة  املــــدى الــــطويــــل بــــناء مــــجتمعات أفــــضل، وبــــالــــتاaــــي مــــنطقة شـ

الـــظروف الـــjk يـــمكن أن تـــطلق هـــذه اإلمـــكانـــات البشريـــة الـــهائـــلة، والـــjk ال تـــقتصر عـــsى الـــنخب Zـــي هـــذه 

املجتمعات، ولكن تتدفق عI> جميع الطبقات االجتماعية. 

االس=>اتيجية 

 ذي شـــقLن” حـــيث تـــتألـــف مـــن تـــدابـــL> مـــن أعـــsى إaـــى أســـفل ملـــعالـــجة الـــقضايـــا 
ً
تـــنتهج االســـ=>اتـــيجية “جهـــدا

األمـنية املـباشرة، بـجانـب خـطوات مـن أسـفل إaـى أعـsى والـjk تشرك وتـطور رأس املـال البشري Zـي املـنطقة، 

ويـجب مـتابـعة كـل مـن شـقي االسـ=>اتـيجية Zـي آٍن واحـد، ولـيس بـالـ=>تـيب؛ وسوف يـقدم إطالق اإلمـكانـات 

البشريـــة الـــكامـــلة لـــلمواطـــنLن Zـــي املـــنطقة (الـــشق الـــثانـــي) Zـــي Çـــxايـــة املـــطاف الحـــل لـــكثL> مـــن التحـــديـــات Zـــي 

املـنطقة، وهـذه �ـي مـهمة طويـلة األجـل مـن شـأÇـxا أن تسـتغرق سـنوات لـتؤتـي ثـمارهـا، لـذلـك يـجب أن تـبدأ 

عـsى الـفور، ولـكن ألÇـxا ال يـمكن أن تـتطور بـشكل كامـل دون األمـان الـكاZـي، يـجب أن تـبدأ الـجهود الرامـية 

إaى إxÇاء الصراعات الحالية (الشق األول) عsى الفور، وكذلك يجب تنفيذ الشقLن بالتوازي. 
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الشق األول: املعالجة من أعsى إaى أسفل 

وذلـك بـمشاركـة فـعلية مـن الـقوى الـخارجـية، للتحـديـات الـجيوسـياسـية الـعاجـلة للسالم اإلقـليمj، وذلـك 

 :j¦ى املتوسط. وهذا يعaى املدى القريب إsع

 jkة، الـــ<Lوقـــت الـــذي يـــتم فـــيھ مـــعالـــجة األزمـــة اإلنـــسانـــية الـــكب احـــتواء انـــتشار الـــصراعـــات الـــحالـــية، Zـــي الـ

، وكذلك الدول املجاورة الjk تستضيفهم. 
ً
يواجهها الالجئLن واألشخاص النازحLن داخليا

الـبدء Zـي الحـد مـن الحروب األهـلية واإلرهـاب والـطائـفية الـعنيفة، الـjk تـجتاح املـنطقة، مـع زيـادة اسـتقرار 

املنطقة بمرور الوقت. 

و©xـدف هـذا الـشق للحـد مـن الـعنف Zـي املـنطقة بـمرور الوقـت إaـى الحـد الـذي ال يـعد األمـن فـيھ هو الـشغل 

الــشاغــل، وحــk¥ يــمكن لــلجهود املــبذولــة مــن أســفل إaــى أعــsى لــتطوير الــتعليم واملــجتمعات واالقــتصادات 

والــحكم (الــشق الــثانــي) أن تــتطور وتنتشــر. ولــتحقيق هــذه الــنتيجة، فــإن التحــدي األســا �j هو الحــد مــن 

الحروب األهـلية الـjk كان لـها هـذه الـتأثـL>ات املزعزعـة السـتقرار املـنطقة؛ ويـجب أن تـكون األولويـات األكـ°> 

: 1) تــخفيف املــعانــاة اإلنــسانــية الــحالــية Zــي سوريــا 2) اســ=>داد األراj�À الــjk تســيطر عــل¿xا داعــش 
ً
إلــحاحــا

اآلن Zـي الـعراق وسوريـا. وال يـعتI> تـنظيم داعـش بـمثابـة ال�xـديـد األكـ°> خـطورة بـالنسـبة لـلواليـات املتحـدة 

 لــكل الــقوى اإلقــليمية الــكI>ى وروســيا وأوروبــا ومــا 
ً
 مشــ=>كـا

ً
 اآلن xyــديــدا

ً
وحــدهــا فــقط، ولــكنھ يــمثل أيــضا

 
ً
حولــهم، مــما يزيــد مــن احــتمالــية قــدرyــxم عــsى إيــجاد أرضــية مشــ=>كــة. ويــتطلب تــنفيذ الــشق األول جهــدا

زيــــمة داعــــش  واليــــات املتحــــدة، وذلــــك لحــــمايــــة املــــدنــــيLن الــــسوريــــLن مــــن نــــظام األســــد، ولهـ أكــــI> بــــقيادة الـ

وريـــا والـــعراق. وهـــذه الـــتدابـــL>، الـــjk تـــم وصـــفها بـــمزيـــد مـــن الـــتفصيل Zـــي الـــفصل  والـــقاعـــدة Zـــي كــل مـــن سـ

الــخامــس، سوف تجــمع وتــطمÔن أصــدقــاء وحــلفاء أمريــكا بــشأن الــ=Åامــها نــحوهــم ونــحو املــنطقة. وســ=>ســل 

 لــلنصر Zــي 
ً
رســالــة واضــحة إaــى روســيا وإيران، تــفيد بــعودة أمريــكا إaــى الــلعبة، وبــأÇــxما لــيس لــد©ــxما طريــقا

 عـsى الواليـات املتحـدة لـلعمل مـع 
ً
سوريـا أو الـعراق. ويـمثل تـغL> الـحقائـق عـsى األرض xÃـذه الـطريـقة ضـغطا

جـميع الـفاعـلLن الـداخـليLن والـخارجـيLن (بـما Zـي ذلـك روسـيا وإيران)، Zـي مـحاولـة إلÇـxاء الحروب األهـلية Zـي 

هذين البلدين. ويمكن تحقيق ذلك من دون ال=Åام أسا �j من القوات الI>ية األمريكية. 

 ملواجـهة الحروب األهـلية األخرى Zـي 
ً
وZـي الوقـت نـفسھ، تـحتاج الواليـات املتحـدة وشركاؤهـا إaـى الـعمل مـعا

وا  زالـ املـــنطقة، واتـــخاذ خـــطوات مـــلموســـة لردع واحـــتواء الســـلوك الـــعدوانـــي مـــن جـــانـــب إيران، بـــينما ال ي

يـبحثون عـن فرص لـلقيام بـذلـك. وسـيؤدي الـقيام بـذلـك إaـى الـبدء Zـي تـخفيف حـدة الـتوترات الـطائـفية Zـي 

 Zـي هـذا الـتقريـر، أن يزيـد الهـدوء 
ً
املـنطقة. وعـsى املـدى الـطويـل، يـمكن إلطـار إقـليمj، كـما هو موضـح الحـقا

واالســتقرار Zــي املــنطقة مــن خــالل املــساعــدة Zــي ورعــايــة قــيام تــعاون أكــZ <Iــي جــميع أنــحاء املــنطقة بــشأن 

التحديات الرئيسية، وإضفاء الطابع املؤسj�ç عsى معايL> معينة للسلوك بLن الدول وداخلها. 
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الشق الثاني 

وبـينما تـتم مـعالـجة هـذه التحـديـات األمـنية، ال بـد مـن دعـم تـلك الـجهود مـن أسـفل إaـى أعـsى والـjk توجـد 

 ،
ً
 وازدهـارا

ً
 وسالمـا

ً
 لشرق أوسـط أكـ°> اسـتقرارا

ً
 اجـتماعـيا

ً
بـدورهـا، عـsى املـديـLن املـتوسـط والـطويـل، أسـاسـا

 :j¦وهذا يع

دعــم “الــI>اعــم الــخضراء” لــلنشاط الــتجاري واملــدنــي الــذي يــكون قوامــھ املواطــن، والــذي يوجــد Zــي جــميع 

أنحاء املنطقة. 

تـشجيع الـحكومـات اإلقـليمية لتسهـيل هـذه الـجهود، ولالسـتثمار Zـي الـتعليم، وZـي تـمكLن شـعوÃـxا، ملـعالـجة 

�ـي بـمثابـة مـفاتـيح لـتحقيق االزدهـار واالسـتقرار  jkاملـشكالت املـجتمعية واالقـتصاديـة ومـشكالت الـحكم الـ

Zي املستقبل. 

واطـــنون الـــقادرون عـــsى  ويـــسËى هـــذا الـــشق الـــثانـــي إلطــالق الـــطاقـــات البشريـــة الـــكبL>ة Zـــي املـــنطقة، فـــاملـ

ون  روريــــ الــــــتفكL> الــــــنقدي والــــــتصرف بــــــشكل مســــــتقل هــــــم أســــــاس أي مــــــجتمع عــــــصري نــــــاجــــــح، وهــــــم ضـــ

لـلمنافـسة Zـي االقـتصاد الـعالـمj، مـن أجـل تـطوير مـجتمعات نـابـضة بـالـحياة ومـتسامـحة، ولـضمان نـجاح 

ودة الــتعليم، حــk¥ وإن كـانــت  الــحكم؛ وبــالــتاaــي، فــإن أهــم اســتثمار يــمكن لــلحكومــات الــقيام بــھ هو Zــي جـ

املكاسب بالضرورة عsى املدى الطويل. 

ردوا بســبب 
ُ

كــما يــجب عــsى الــحكومــات xyــيئة بــيئة مواتــية لـألفراد داخــل املــجتمع (بــما Zــي ذلــك الــذيــن ش

واطــــنLن  رد مــ وا مجـ وا مــــبتكريــــن وأصــــحاب مــــشاريــــع، أو كـــانــ واء كـــانــ واهــــxïم بــــالــــكامــــل، ســ ر مــ رب) لنش الحـ

 أكــ°> 
ً
 حــكما

ً
 قــانونــية وتــنظيمية أفــضل، ولــكن يــع¦j أيــضا

ً
مــنشغلLن بــالــقضايــا الوطــنية، وهــذا يــع¦j أطرا

 لـــلمساءلـــة بـــشكل عـــام؛ ويـــنبÁي عـــsى الواليـــات املتحـــدة وغـــL>هـــا مـــن 
ً
 وفـــعالـــية وشـــفافـــية وخـــضوعـــا

ً
شـــموال

أصـحاب املـصالـح دعـم تـلك الـحكومـات، الـjk تـحاول خـلق مـثل هـذه الـبيئة الـتمكينية. بـاإلضـافـة إaـى ذلـك، 

روعــــات الــــبنية الــــتحتية  وضــــح هــــنا، Zــــي مشــ و مــ يــــمكن أن يــــساعــــد صــــندوق لــــلتنمية Zــــي املــــنطقة، كــــما هـ

االقتصادية واالجتماعية األساسية بالتوازي مع هذا الجهد. 

إيجاد الحلقة اإلصالحية 

الحــــية بــــدال مــــن تــــلك الحــــلقة  يــــكمن املــــنطق وراء هــــذه االســــ=>اتــــيجية ذات الــــشقLن Zــــي إيــــجاد حــــلقة إص

املــفرغــة مــن الــعنف الــجاري اآلن، والــjk يــمكن أن تــبدأ Zــي تــغيL> مــسار املــنطقة مــع مرور الوقــت. وقــد تــم 

اقـــ=>اح الـــعديـــد مـــن األفـــكار الواردة Zـــي هـــذا الـــتقرير مـــن قـــبل، ولـــكن ألســـباب مـــختلفة -كـاملـــخاوف األمـــنية 

وفـــقدان اإلرادة الســـياســـية واملـــصالـــح الـــخاصـــة واالفـــتقار إaـــى الـــتمويـــل- فـــقد اخـــتار الـــقادة الســـياســـيLن Zـــي 

 لـلتدابـL> املـق=>حـة هـنا بـمثل هـذه الـطريـقة، 
ً
الـ�xايـة، عـدم الـسËي Zـي تـنفيذ هـذه األفـكار، وقـد تـم وضـع أطرا
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وذلـــك ملـــحاولـــة الـــتغلب عـــsى هـــذه املـــعوقـــات، وتـــحفÅL اتـــخاذ هـــذه الـــتدابـــL>، والـــبدء Zـــي إيـــجاد ديـــنامـــيكية 

تنافسية بLن دول املنطقة Zي اإلصالح. 

وقـد صـيغت هـذه االسـ=>اتـيجية ذات الـشقLن بـمثل هـذه الـطريـقة حـk¥ تركز األطراف الـفاعـلة -والـjk تـعمل 

Zي مسارات متوازية- عsى األهداف العريضة الjk تشمل العناصر التالية: 

مـيثاق الشرق األوسـط: بـموجـب هـذا املـيثاق، سـتعمل الواليـات املتحـدة جـنبا إaـى جـنب مـع أوروبـا -

زيـــادة جـــهودهـــم املشـــ=>كـــة (بـــموجـــب الـــشق  وغـــL>هـــا مـــن الشركــاء الـــخارجـــيLن، مـــع دول املـــنطقة ل

األول)، مــن أجــل مواجــهة التحــديــات الــجيوســياســية الــعاجــلة للسالم Zــي املــنطقة، وبــاإلضــافــة إaــى 

املــشاركــة Zــي هــذا الجهــد، ســتتخذ دول املــنطقة (بــموجــب الــشق الــثانــي) خــطوات تؤدي إaــى شرق 

 بــشكل أفــضل. وإaــى املــدى الــذي تتعهــد فــيھ دول 
ً
، وكــذلــك مــحكومــا

ً
 وشــموال

ً
أوســط أكــ°> اســتقرارا

وفر الواليـــات املتحـــدة وأوروبـــا واألطراف األخرى Zـــي  املـــنطقة بـــاتـــخاذ هـــذه الخـــطوات، يـــجب أن تـ

هـذا املـيثاق الـدعـم الـدبـلومـا �j واالقـتصادي والـف¦j، وذلـك بـجانـب تـقديـم الـعون لتيسـL> املوارد 

الـكافـية وتـمكLن الـحكم املحـsي، ولـن تـحصل دول املـنطقة الـjk تـختار عـدم بـذل الـجهود عـsى هـذا 

الدعم. 

، يــمكن أن -
ً
: فــبدال مــن أن يــكونوا عــبئا

ً
نــهج مــختلف ملــساعــدة ودعــم الالجــئLن والــنازحــLن داخــليا

 Zـي الـبلدان املـضيفة لـهم، وبـعد ذلـك 
ً
يـكون هؤالء األشـخاص بـمثابـة محرك لـلتغيL> والـتقدم، أوال

وفـــL> الـــتعليم لـــلنازحـــLن وتـــدريـــxïم عـــsى املـــهارات،  Zـــي بـــلداÇـــxم األصـــلية؛ ولـــكن، يـــتطلب هـــذا األمر تـ

والسماح لهم قانونيا باملشاركة Zي اقتصادات البلدان املضيفة لهم. 

إصالح تـنظيمj جـذري: وكـما نالحـظ أعاله، تـحتاج الـحكومـات إaـى xyـيئة الـبيئة الـتمكينية الالزمـة، -

“لــلI>اعــم الــخضراء” لــلتغيL> مــن أجــل أن تــ=>ســخ وتزدهــر. ويــحتاج أصــحاب األعــمال الــتجاريــة إaــى 

إطــار قــانونــي ومــناخ تــنظيمj يــساعــد عــsى االســتثمار واالبــتكار. ويــحتاج رواد األعــمال االجــتماعــية 

واملجــموعــات املــدنــية ألن يــكونوا قــادريــن عــsى الــتسجيل بــشكل قــانونــي والــعمل بحريــة؛ وبــالــتاaــي 

ســيكون الــتأثــL> الــخالــص لهــذه اإلصالحــات بــمثابــة تــأثــL> شــموaــي لــالقــتصاد واملــجتمع كــكل. وعــsى 

املســـــــتوى االقـــــــتصادي، فـــــــإÇـــــــxم لـــــــن يـــــــقتصروا فـــــــقط عـــــــsى تـــــــمكLن أصـــــــحاب األعـــــــمال املـــــــبتدئـــــــة 

والــصغL>ة، والــذيــن هــم مــبدÖــي الوظــائــف الــكI>ى. ولــك�xم سوف يــساعــدوا أصــحاب الــصناعــات 

الـــكبL>ة، ولـــن يـــشجعوا االســـتثمار األجـــنjÚ الـالزم فحســـب، بـــل ســـيعملوا عـــsى زيـــادة ثـــقة املـــمولـــLن 

 من الخارج. 
ً
املقيمLن Zي منطقة الشرق األوسط الستثمار رؤوس أموالهم محليا بدال

عـــقد اجـــتماÖـــي عـــصري لـــلمنطقة: لـــقد أصـــبح الـــعقد االجـــتماÖـــي الـــقديـــم والـــذي تـــقدم بـــموجـــبھ -

الـحكومـات الخـدمـات واألمـن Zـي مـقابـل الـحق Zـي الـحكم، عرضـة لالنـتقاد Zـي جـميع أنـحاء املـنطقة، 

بـل وقـد تـم طـمسھ Zـي تـلك الـبلدان الـjk مزقـ�xا الحرب األهـلية، واملـطلوب اآلن هو عـقد اجـتماÖـي 

واطـــن¿xا عـــsى أســـاس حـــكم شـــامـــل وفـــعال وشـــفاف ومـــسؤول.  يحـــدد الـــعالقـــة بـــLن الـــحكومـــات ومـ
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ً
واطــــن¿xا دورا وفــــL> األمــــن والخــــدمــــات، ولــــكن أيــــضا مــــنح مــ ويــــتعLن عــــsى الــــحكومــــات لــــيس فــــقط تــ

وضــت شرعــية الــحكومــات عــsى املســتوى الوطــ¦Z jــي الــعديــد 
ُ
 Zــي تحــديــد مســتقبلهم. وقــد ق

ً
رئيســيا

ؤســــسات  رعــــي�xا، ســوف تــــحتاج املــ ربــــا أهــــلية، والســــتعادة شـ مــــن بــــلدان املــــنطقة الــــjk تشهــــد حـ

الـحاكـمة Zـي جـميع أنـحاء املـنطقة مـن أجـل إعـادة بـناÄـxا وإصالحـها إaـى مـثل هـذا الـعقد االجـتماÖـي 

الحديث. 

: مــــن أجــــل تــــحقيق أفــــضل اســــتيعاب -
ً
راعــــا وطــــ¦j لــــلدول الــــjk تشهــــد ص نــــموذج جــــديــــد لــــلحكم الــ

لـتنوعـها الـعرóـي والـثقاZـي والـديـ¦j الـ°>ي، بـاإلضـافـة إaـى الـحقائـق االقـتصاديـة الجـديـدة وزيـادة رغـبة 

ؤوÇـــxم الـــخاصـــة، يـــحتاج الشرق األوســـط الجـــديـــد إaـــى نـــموذج  الـــناس Zـــي أن يـــكون لـــهم رأي Zـــي شـ

وطـــ¦j حـــكومـــات محـــلية أكـــ°> تـــمكينا، وتـــتمتع  وطـــ¦j، وســـيضمن هـــذا الـــنموذج الـ جـــديـــد لـــلحكم الـ

 مــن 
ً
بــموارد أفــضل حــيث تتحــمل مــسؤولــية الــسكان املحــليLن، وذلــك كوســيلة لــتعزيز الــدول بــدال

تقسـيمها. وبـالـفعل، إذا أرادت الـدول الـخارجـة مـن الحرب األهـلية الـحفاظ عـsى تـماسـكها داخـل 

الحـدود الـقائـمة، وإعـادة تـأسـيس شرعـي�xا كـدول، فـإنـھ يـجب عـل¿xا االبـتعاد عـن الـنموذج املركزي 

زيــــد مــــن االســــتقرار الســــيا �j لــــلحكومــــات اإلقــــليمية واملحــــلية  وفــــL> املـ لــــلحكم، وأن تــــتجھ نــــحو تــ

بـجانـب توفـL> املوارد االقـتصاديـة الـjk تـمك�xا مـن إدارة شؤوÇـxا الـخاصـة. وهـذا ال يـقل أهـمية عـن 

ويـــة عـــsى  ؤســـسات قـ وطـــنية؛ وبـــاألحرى، ســـيتطلب ذلـــك قـــيادة شـــجاعـــة ومـ ؤســـسات الـ إصالح املـ

الصعيد الوط¦j، من أجل تمكLن وترسيخ الحكم عsى املستوى املحsي. 

ود إطــــار لــــلحوار - إطــــار إقــــليمj: لــــقد أخــــI>نــــا عــــدد مــــن املــــسؤولــــLن والــــخI>اء مــــن املــــنطقة بــــأن وجـــ

اإلقــليمj وتــسويــة املــنازعــات وتــعزيز الــتجارة والــتكامــل االقــتصادي مــن شــأنــھ أن يــقدم مــساهــمة 

كـــبL>ة Zـــي إخـــماد الـــتوترات اإلقـــليمية وZـــي بـــناء االزدهـــار، وZـــي شـــكلھ األكـــ°> تـــطورا، ســـيشمل هـــذا 

اإلطــار اإلقــليمj الــفاعــلLن الرئيســيLن مــن داخــل وخــارج املــنطقة. ولــكن يــجب أن يظهر مــثل هــذا 

اإلطار بشكل تدري¶ي ومن األساس من املنطقة نفسها، كاستجابة للتطورات هناك. 

صــندوق الــتنمية اإلقــليمj إلعــادة اإلعــمار واإلصالح: وكجــزء مــن اإلطــار اإلقــليمj الجــديــد، تــحتاج -

 <Iـــى صـــندوق تـــنمية، لـــتمويـــل مـــشاريـــع الـــبنية الـــتحتية االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية، ويـــعتaاملـــنطقة إ

الشرق األوسـط هو املـنطقة الوحـيدة Zـي الـعالـم الـjk تـفتقر إaـى مؤسـسة فـعالـة مـتعددة األطراف 

 
ً
مـن هـذا الـنوع، إال أنـھ Zـي حـاجـة مـاسـة إaـى واحـدة مـن هـذه املؤسـسات؛ وتـمول دول الخـليج حـالـيا

مجـموعـة مـن املشروعـات الـتنمويـة Zـي املـنطقة، ولـكن عـsى قـاعـدة ثـنائـية، حـيث كـل مـ�xم والـدول 

رهـــا  وال الـــjk يـــدي ؤسســـية، وذلـــك بـــاألمـ الـــjk تـــتلقى دعـــمهم يـــمك�xم االســـتفادة مـــن الـــنهج األكـــ°> مـ

، وتـــخضع ألعـــsى مـــعايـــL> مـــن 
ً
وزيـــعها وفـــقا ملـــعايـــL> محـــددة ســـلفا فريـــق عـــمل احـــ=>اZـــي، والـــjk يـــتم تـ

 ÅLــــي، وتــــحفaالــــتمويــــل األو <Lوفــــ املــــحاســــبة. وتســــتطيع دول املــــنطقة نــــفسها تــــصميم الــــصندوق وتــ

أصـحاب املـصلحة الـخارجـيLن لالنـضمام وتنسـيق جـهودهـم. وسـيعمل ذلـك وفـقا ملـبدأ “أكـ°> مـقابـل 

أكــ°>.” فــالــدول الــjk توجــد وتــäô بــيئة مواتــية لــلتغيL> تســتطيع الــحصول عــsى الــتمويــل واملــساعــدة 
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الـتقنية، الالزمـة لـلقيام بـاالسـتثمارات االقـتصاديـة واالجـتماعـية. ويـمكن لـلصندوق إيـجاد وسـائـل 

تــمويــل مــختلفة وتسهــيالت لــتلبية االحــتياجــات املــتنوعــة لــلمنطقة؛ وســيكون الهــدف هو أن يــكون 

لــديــھ الــقدرة عــsى دعــم الــجهات الــفاعــلة Zــي هــذا الجهــد الــجامــع لــلمنطقة وتوفــL> الــتمويــل الجزئــي 

ألصــحاب املــشاريــع الــتجاريــة واالجــتماعــية، ودعــم خــطط الــعمل الــjk تســ�xدف الشــباب، وتــمنح 

روض لـــلقطاع الـــخاص والشركــات واملـــنظمات االجـــتماعـــية، وتـــمويـــل مـــشاريـــع الـــبنية الـــتحتية،  قـ

واملساعدة التقنية عsى جميع املستويات. 
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اس=>اتيجية جديدة للشرق األوسط 

الفصل األول: الرهانات 

رؤيتLن  

ال يواجــھ الــعالــم أزمــة Zــي الشرق األوســط لوحــده، بــل إنــھ يواجــھ أزمــة عــاملــية تــنبثق مــن تــلك املــنطقة، 

وريـــا والـــعراق ولـــيبيا والـــيمن مســـببة حـــالـــة  روب أهـــلية غـــاضـــبة Zـــي كـــل مـــن ســ فـــاملـــنطقة تشهـــد أربـــعة حـ

 .¥�Àضخمة من التشريد والفو

 حــالــة الــفو�À¥ واالضــطراب وتــمكن مــن االســتيالء عــsى أراض Zــي كــل مــن 
ً
وقــد برز تــنظيم داعــش مســتغال

سوريـا والـعراق ولـيبيا فـيما تـمكن تـنظيم الـقاعـدة مـن تجـديـد قـدراتـھ اإللـك=>ونـية Zـي مـحاولـة مـنھ لـلتفوق 

 .j�öى خصمھ الوحsع

جـــذبـــت أســـالـــيب وأيـــديولوجـــيا الـــفريـــقLن الـــعنيفة الـــكثL> مـــن املـــجنديـــن عـــI> وســـائـــل الـــتواصـــل االجـــتماÖـــي 

وتـمكن الـتنظيمان مـن توجـيھ ضربـات إرهـابـية Zـي الـغرب Zـي اسـتغالل عـمsي لـلتكنولوجـيا ووقـعت الواليـات 

. عالوة عـsى ذلـك، تـصاعـدت وتـL>ة الـتوترات الـطائـفية بـعد أن زجـت 
ً
املتحـدة ضـمن دائرة االسـ�xداف ايـضا

كـل مـن إيران والـسعوديـة أنـفسهما Zـي خـضم دائرة مـن املـنافـسة مـن عـدم الـثقة وهو مـا ترافـق مـع اتـخاذ 

 عن دورها التقليدي Zي حفظ التوازن بLن البلدين.  
ً
الواليات املتحدة خطوة إaى الوراء بعيدا

وبـقدر قـسوة عـناويـن الـصحف الواردة مـن املـنطقة، إال أن األمور لـم تـصل إaـى األسوأ بـعد، مـن الـصعب 

تــخيل انــ�xاء الحروب األهــلية خــالل الــسنوات الــقادمــة او حــk¥ خــالل الــعقد الــقادم، وعــدم انــ�xاÄــxا هــذا 

وأ مـــنذ انـــدالع الحرب الـــعاملـــية الـــثانـــية حـــيث  ســـيعمق بـــشكل حـــاد مـــن األزمـــة اإلنـــسانـــية الـــjk بـــاتـــت األسـ

اضــطر املـاليــLن إaــى مــغادرة أوطــاÇــxم Zــي هجرة جــماعــية لــم تــقتصر آثــارهــا عــsى توتــL> الــنظم الســياســية Zــي 

 ،
ً
الـدول املـجاورة لـبؤر الـصراع، بـل تـعدى أثرهـا لـيصل إaـى الـحكومـات الـغربـية واملؤسـسات الـدولـية أيـضا

والـjk بـاتـت تواجـھ أزمـة حـقيقية أمـام مـبادئ االسـتقرار السـيا �j وقـيمها الـjk بـنيت عـل¿xا.  وشـكلت حـاالت 

 لـــجنوح املـــصوتـــLن 
ً
 أســـاســـيا

ً
تواجـــد املـــهاجريـــن الـــقادمـــLن مـــن الشرق األوســـط عـــsى وجـــھ الـــخصوص ســـببا

الـI>يـطانـيLن نـحو خـيار "الـI>يكسـت" وهو مـا يـنذر بـمزيـد مـن الـشقوق Zـي تـماسـك االتـحاد األوروبـي. وهـكذا 

سـتواصـل داعـش والـقاعـدة الـبناء والـتطور Zـي املـناطـق الـخارجـة عـن سـيطرة الـحكومـات لكسـب مزيـد مـن 

املـــجنديـــن والتخـــطيط لهجـــمات تســـ�xدف الـــغرب. هـــذا بـــاإلضـــافـــة إaـــى أن حـــالـــة عـــدم االســـتقرار والحروب 

األهـلية قـد تزعزع أمـن واسـتقرار دول كالـسعوديـة واألردن ومـصر. وبـشكل عـام، تـدفـع حـالـة انـعدام األمـن 

 مـن خـلق أي حـالـة 
ً
الـحكومـات Zـي املـنطقة إaـى عـدم الـتفكL> بـاتـخاذ اإلصالحـات السـياسـية املـطلوبـة خوفـا

ور ســـيتسبب Zـــي خـــلق حـــالـــة أكـــ°>  وضـــع املـــتدهـ مـــن االنـــفتاح أمـــام الـــعناصر الســـيئة. وهـــكذا، فـــإن هـــذا الـ
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 عــsى الــنمو االقــتصادي الــعالــمj واقــتصاديــات الــعالــم بــاملجــمل عــدا عــن 
ً
 وهو مــا يؤثر ســلبا

ً
 وانــغالقــا

ً
خوفــا

 بعد اآلخر.  
ً
تأثL>ه عsى أعداد الوظائف وفرص العمل الjk تشتد الحاجة إل¿xا يوما

ؤدي إaــى تحســينات   – وهو مــسار يـ
ً
 حــقيقيا

ً
وقــت نــفسھ، مــا زال أمــامــنا مــسار واقــËي يــشمل تحــديــا  Zــي الـ

رق  ريـــــة تـــــتجاوز كـــــل الـــــتوقـــــعات الســـــلبية املـــــمكنة لـــــلمنطقة. والـــــحقيقة أن مـــــنطقة الشــ وهــ حـــــقيقية وجـــ

 مـن 
ً
 عـالـيا

ً
 يـمتلكون قـدرا

ً
األوسـط غـنية Zـي املوارد مـن أهـمها رأس املـال البشري الـهائـل والـذي يـضم شـبابـا

الــدهــاء والــنظرة الــتواقــة لــحياة أفــضل. وبــفضل الــنفط، فــإن املــنطقة تــمتلك ثروة هــائــلة حــk¥ لو لــم يــتم 

 عـsى مـف=>ق الـطرق االسـ=>اتـيجية Zـي 
ً
 مـتمÅLا

ً
توزيـعها بـشكل مـتكاZـئ. يـضاف إaـى ذلـك احـتالل املـنطقة موقـعا

 للعديد من املواقع الدينية والتاريخية الهامة Zي العالم. 
ً
العالم باإلضافة إaى كوxÇا موطنا

 للشرق األوسـط يـنشأ عـI> األجـيال 
ً
 آخر مـختلفا

ً
وZـي ظـل الـظروف املـناسـبة فـمن املـمكن أن نـتصور شـكال

الـقادمـة. وعـsى الـصعيد املحـsي، فـإن هـذه املـجتمعات سـتكون مـدفوعـة أكـ°> وأكـ°> بـفعل مواهـب وطـاقـات 

مواطن¿xا الذين سينشطون Zي مجال الحكم املحsي ويبدعون بھ.  

وعـــsى مســـتوى الـــدول الـــقومـــية فـــإن الـــحكومـــات ســـتعمل عـــsى تحســـLن تـــقديـــم الخـــدمـــات األســـاســـية مـــثل 

ر مســـتواهـــا Zـــي حـــفظ الـــعدالـــة وإعـــالء  رعـــايـــة الـــصحية والـــبنية الـــتحتية. بـــاإلضـــافـــة إaـــى تـــطوي الـــتعليم وال

. وZــي الوقــت الــذي تــتحسن فــيھ نوعــية الــتعليم Zــي 
ً
ســيادة الــقانون، وحــمايــة حــقوق الــفئات األكــ°> ضــعفا

 أكــZ <Iــي تــحقيق الــنمو االقــتصادي وبــالــتاaــي ســيساهــم Zــي تــخفيف 
ً
املــنطقة، ســيلعب الــقطاع الــخاص دورا

العبء املاaي امل=>تب عsى الحكومة و موازن�xا العامة. 

أمــا عــsى املســتوى اإلقــليمj، فــإن الشركـات ورجــال األعــمال ســيكون لــهم قــدرة أكــI> عــsى املــنافــسة ضــمن 

 لــلنمو الــعالــمj وهو مــا يــ=>افــق 
ً
 جــديــدا

ً
االقــتصاد الــعالــمj وهــكذا يــمكن للشرق األوســط أن يــصبح محركا

ول إaـــى  وصـ وســـطى. وعـــsى املســـتوى الـــدوaـــي، فـــإن الـ مـــع انـــضمام أعـــداد كـــبL>ة مـــن مواطـــنيھ إaـــى الـــطبقة الـ

 مــع حــكومــات أفــضل وأكــ°> عــدالــة مــن شــأنــھ أن يــضعف مــن جــاذبــية وأهــمية 
ً
شرق أوســط أكــ°> ازدهــارا

الجماعات اإلرهابية كداعش والقاعدة عI> معالجة املظالم الjk تدعم وجودها.  

هـذه الرؤيـة اإليـجابـية قـد تـبدو بـعيدة املـنال عـن الـكثL>يـن. ولـكن عـI> تـطبيق نـظرة فـاحـصة عـsى مـا يحـدث 

 ،
ً
 Zــي املــنطقة، فــإنــنا نجــد بــعض اإلشــارات اإليــجابــية نــحوهــا حــZ ¥kــي خــضم الــفو�À¥ الــعارمــة حــالــيا

ً
حــقا

ون لـــلنظام الـــسوري Zـــي إدلـــب الـــسوريـــة انـــطلقوا Zـــي مســـL>ات ســـلمية مســـتغلLن  فـــهناك مـــحتجون مـــعارضـ

الجـــئLن  الم والحريـــة. وهـــناك مجـــموعـــة أخرى مـــن ال ؤقـــت مـــن أجـــل املـــطالـــبة بـــالسـ وقـــف إطــالق الـــنار املـ

راف  وفــــL> أطـ الــــسوريــــLن Zــــي األردن الــــذيــــن بــــدأوا بــــاســــتخدام تــــقنية الــــطباعــــة ثــــالثــــية األبــــعاد مــــن أجــــل تــ

 jÚمــن الــعمل الــط 
ً
صــناعــية ألقراÇــxم املــحتاجــLن. فــيما بــات الالجــئون الــسوريون Zــي أملــانــيا جــزًء اســاســيا

هـناك وشرعـت الـنساء Zـي مـصر Zـي اسـتخدام تـكنولوجـيا تـعقب وإبالغ عـن التحرش Zـي الـشوارع. وتـعكف 

رنـــامـــج ©xـــدف إلصالح وتـــمكLن الشـــباب وتـــحقيق املزيـــد مـــن مـــشاركـــة الـــنساء Zـــي  الـــسعوديـــة عـــsى تـــطبيق ب
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 ال لـبس فـيھ 
ً
الـحياة الـعامـة. وZـي حـLن قـد تـبدو كـل هـذه الـحاالت مـعزولـة عـن األخرى إال أÇـxا تـمثل اتـجاهـا

 .<Lبمستقبل ذا أمل كب 
ً
ومبشرا
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 <Lي التغيZ مصلحة قوية

 <Lّريـــدون بـــبساطـــة تـــغ يـــدعـــم هـــذا االتـــجاه املـــتفائـــل الـــعديـــد مـــن الـــخI>اء Zـــي الواليـــات املتحـــدة والـــغرب، وي

 عــن الــصراعــات الــدامــية. وZــي ظــل كـل هــذه الــدمويــة فــإÇــxم يريــدون فــعل 
ً
املشهــد الــقائــم Zــي الشرق بــعيدا

 أÇـxم ال يـملكون ��jء لـيقدموه للحـل هـناك، وربـما قـد 
ً
��jء حـيال ذلـك، فـيما يـعتقد الـبعض اآلخر أحـيانـا

 كـما أنـھ 
ً
 عـن تـلك املـعمعة. رد الـفعل هـذا غـL> مـفهوم ابـدا

ً
يـشعرون أن مـن مـصلحة بـلداÇـxم الـبقاء بـعيدا

غـــL> واقـــËي ومـــحفوف بـــاملـــخاطـــر. فـــقد أظهرت األحـــداث األخـــL>ة عـــدم قـــدرة أي بـــلد عـــsى عزل نـــفسھ عـــن 

 ¥�Àــي ظــل حــالــة الــفوZ ــي املــنطقة، وبــبساطــة ال يــمكن لــبقية الــعالــم أن يزدهرZ املنتشرة ¥�Àحــالــة الــفو

املوجودة Zي الشرق األوسط. 

�ــي لــشعوب ودول مــنطقة الشرق األوســط وســتكون هــذه الــشعوب  <Iعــن الــقول إن املــصلحة األكــ j¦وغــ

. أوروبــا مــن شــأÇــxا أن تتحرر 
ً
 ازدهــارا

ً
الــحامــل األكــI> لــبناء املــنطقة وقــيادة مــسارهــا نــحو مســتقبل أكــ°> امــنا

مــن الــعبء االقــتصادي والســيا �j واألمــ¦j املــ=>تــب عــsى موجــة اإلرهــاب وتــدفــقات الالجــئLن. أمــا بــالنســبة 

ؤثر عـــsى مـــسار حـــياة األمريـــكيLن  لـــلواليـــات املتحـــدة فـــهناك مجـــموعـــة كـــبL>ة مـــن املـــصالـــحة الـــحيويـــة الـــjk تـ

وأسرهم. 

الحفاظ عsى أمريكا واألمريكيLن Zي مأمن من اإلرهاب: -

يــعتقد الــكثL>ون أن الحــد مــن مــشاركــة الواليــات املتحــدة Zــي الشرق األوســط يوفر حــمايــة أفــضل لــلبالد 

 مـن تحرير الواليـات 
ً
 فـإن الـتاريـخ يـثبت خـطأ هـذه االسـ=>اتـيجية فـبدال

ً
 وتـكرارا

ً
مـن اإلرهـاب. وكـما قـلنا مرارا

املتحـدة مـن املـخاطر املسـتقبلية فـإن االنـعزال يزيـد فـقط مـن ثـقل الـفاتورة الـjk تـدفـعها الواليـات املتحـدة 

 عـــن املسرح الـــعالـــمZ jـــي Çـــxايـــة 
ً
Zـــي وقـــت الحـــق. فـــاألزمـــات الـــjk تـــ=>افـــق مـــع تـــنüي الواليـــات املتحـــدة مجـــددا

 .
ً
املطاف ستكون أك°> ثمنا

وZـي ظروف أقـل مواتـاة، يـمكن أن يـساهـم االسـتقرار الـداخـsي Zـي حـمايـة الواليـات املتحـدة، لـكن الـدراسـات 

أثــــبتت أن الــــدفــــاع ال يــــشكل اســــ=>اتــــيجية نــــاجــــحة 100% عــــندمــــا يــــكون الــــتعامــــل مــــع جــــماعــــات إرهــــابــــية 

 Zـي الـفضاء اإللـك=>ونـي. 
ً
 هـائال

ً
كـداعـش أو الـقاعـدة و�ـي الـjk تـملك مـساحـات شـاسـعة مـن األراj�À ونـشاطـا

وبالتاaي فلحماية األمريكيLن يجب مواجهة اإلرهاب Zي مصدره Zي منطقة الشرق األوسط.  

حماية االقتصاد -

ريــــكية، حــــيث تــــصل قــــيمة  ريــــقيا أكــــI> مســــ�xلك لــــلمنتجات األمـ رق األوســــط وشــــمال أفـ تــــعد مــــنطقة الشـ

مشــ=>يــاyــxا مــن الــصادرات األمريــكية إaــى 90 مــليار دوالر Zــي عــام2015  1، وفــق ذلــك تــحتل مــنطقة الشرق 

رتـــبة بـــLن الـــصLن والـــيابـــان. وهـــكذا فـــإن الشرق  وق لـــلصادرات األمـــL>كـــية لـــتحتل م األوســـط رابـــع أكـــI> سـ

زارعـــLن واألعـــمال الـــتجاريـــة  رات واملـــنتجات الـــغذائـــية وامل األوســـط يـــساهـــم Zـــي اإلبـــقاء عـــsى مـــصانـــع الـــطائ
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األمريــكية، وحــk¥ الشركـات الــjk ال تــبيع مــنتجاyــxا Zــي الشرق األوســط فــإÇــxا تــعتمد عــsى املــناطــق املــتبقية 

اآلمـنة لـتسويـق مـنتجاyـxا مـن خـالل املـمرات املـائـية املـفتوحـة، حـيث تـمر مـا نسـبتھ 8% مـن مجـمل الـتجارة 

الـــعاملـــية عـــI> قـــناة الـــسويـــس Zـــي مـــصر 2 فـــيما تـــمر 30% مـــن الـــتجارة الـــعاملـــية عـــI> مـــضيق هرمز 3. وبـــينما 

واردة مـــن الشرق األوســـط بـــفضل تـــقنيات  قـــامـــت الواليـــات املتحـــدة بـــتخفيض اعـــتمادهـــا عـــsى الـــطاقـــة الـ

ود لــــد©ــــxا، إال أن  وجــ ريــــكا االســــتفادة مــــن احــــتياط الــــنفط والــــغاز املــ الــــحفر الجــــديــــدة لــــيصبح بــــمقدور أمـ

شركـاÄـــxا الـــتجاريـــLن لـــم يحـــذو حـــذوهـــا بـــشكل تـــام. فـــكما يســـتمر الـــطلب األوروبـــي عـــsى الـــنفط مـــن الشرق 

، ومــــن 
ً
ريــــقيا Zــــي الــــتحكم بــــأســــعاره عــــاملــــيا رق األوســــط وشــــمال أفـ األوســــط يســــتمر مــــنتجو الــــنفط Zــــي الش

الجـدير بـالـذكر أن احـتياطـي الـنفط بـأمريـكا ال يـتجاوز مـا نسـبتھ 2% مـن االحـتياط الـعالـمj. 3وبـغض الـنظر 

عــن هــذا فــإن انحــدار الشرق األوســط نــحو مزيــد مــن الــفو�À¥ ســيتسبب Zــي مزيــد مــن الــضرر بــاالقــتصاد 

العالمj وهو ما يؤثر عsى سبل العيش وفقدان الوظائف األمريكية.  

تمكLن األصدقاء والحلفاء للمسارعة Zي مواجهة التحديات املش=>كة -

وحـــدهـــا، فـــالواليـــات  ال يـــنبÁي وال يـــمكن أن نـــتوقـــع مـــن الواليـــات املتحـــدة الـــتعامـــل مـــع املـــشاكــل الـــعاملـــية لـ

املتحــدة تــعتمد عــsى حــلفاÄــxا وأصــدقــاÄــxا لــتقاســم عــبء الــدفــاع عــن الــقيم واملــصالــح املشــ=>كــة. فــأمريــكا 

تـملك بـعض الحـلفاء Zـي املـنطقة عـsى درجـة عـالـية مـن الـكفاءة كـإسرائـيل املـتواجـدة Zـي الشرق األوسـط أو 

أوروبــا املــتأثرة بشــدة بــالــتوترات الــقائــمة هــناك. وعــندمــا يــعلم أصــدقــاؤنــا وحــلفاؤنــا أن الواليــات املتحــدة 

تـعمل بـنشاط هـناك سـيكونون أكـ°> عرضـة لـلشعور بـالـقدرة عـsى الـتصعيد وتـقديـم مـساعـدات مؤثرة Zـي 

الشرق األوسط وخارجھ، وهو ما يساهم Zي الحد من الطلب عsى املوارد األمريكية املالية والبشرية. 

تمكLن العمليات العسكرية األمريكية Zي العالم -

، وتــقاس قــدرتــھ عــsى حــمايــة الوطــن عــI> قــدرتــھ عــsى نــقل 
ً
ُيــنظر إaــى الــجيش األمريــكي عــsى أنــھ األكــI> عــاملــيا

الـجنود واملـعدات إaـى الـخارج بحريـة. وتـعد األنشـطة الـعسكريـة Zـي الـخارج ذات صالحـية واسـعة ومسـتندة 

لالسـتجابـة السريـعة والـحاسـمة ألي xyـديـد قـبل أن يـصل إaـى أراj�À الواليـات املتحـدة. وهـكذا، فـإن موقـع 

 مــن األهــمية وهو مــا يــجعل الــتواجــد األمريــكي Zــي مــنطقة 
ً
الشرق األوســط بــLن ثالث قــاّرات يكســبھ مزيــدا

واليـــات املتحـــدة عـــI> نـــقل املـــعدات والـــجنود   لـــتحقيق هـــذا الـــغرض - حـــمايـــة الـ
ً
روريـــا الشرق األوســـط ضـ

بسرعــة وحريــة. وهــكذا، فــإن حــالــة انــتشار الــفو�À¥ وزعزعــة أمــن الــدول هــناك أو ترك املــنطقة مــفتوحــة 

 Zــي تــعطيل حركــة الواليــات املتحــدة بــشكل مــ=Åايــد Zــي هــذه املــنطقة 
ً
أمــام تحركـات األعــداء ســيكون ســببا

الحيوية من العالم.  

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل: -

             @idraksy25

https://twitter.com/IdrakSy


ات
شار
ست
واال

ت 
سا
درا
ك لل

درا
إ

 
www.idraksy.net      مركز إدراك للدراسات واالستشارات

مــع فــك ارتــباط الواليــات املتحــدة عــن املــنطقة تــحاول الــعديــد مــن الــدول – بــما Zــي ذلــك حــلفاء الواليــات 

املتحـدة وأصـدقـاÄـxا- حـمايـة أمـ�xا مـن خـالل الـحصول عـsى أسـلحة نوويـة أو أسـلحة دمـار شـامـل. وهـكذا، 

 لـــيس لـــلواليـــات 
ً
 خـــطL>ا

ً
فـــإن إضـــافـــة أســـلحة الـــدمـــار الـــشامـــل ملـــثل هـــكذا وضـــع هـــش تـــعد بـــالـــفعل xyـــديـــدا

و وقــــعت هــــذه األســــلحة Zــــي أيــــدي الجــــماعــــات  ره، وال ســــيما Zــــي حــــال لـ املتحــــدة فحســــب بــــل لــــلعالــــم بــــأسـ

اإلرهابية. 

تفادي الكوارث اإلنسانية وزعزعة االستقرار -

تسـبب الـعنف الراهـن Zـي الشرق األوسـط Zـي حـدوث أسوأ أزمـة الجـئLن مـنذ الحرب الـعاملـية الـثانـية. وهـذا 

واليـــــات املتحـــــدة   Zـــــي زيـــــادة عـــــبء الــ
ً
رق األوســـــط بـــــل ســـــاهـــــم أيـــــضا زع أمـــــن واســـــتقرار بـــــلدان الشـ زع لـــــم يــ

وأصـدقـاÄـxا وحـلفاÄـxا، خـاصـة وأنـھ بـات ©xـدد كسر وحـدة االتـحاد األوروبـي وتـعكL> صـفو السـياسـة الـغربـية. 

ومـا لـم تـصل املـنطقة إaـى حـالـة مـن االسـتقرار بـما يـسمح بـعودة الالجـئLن أو الـبقاء Zـي مـنازلـهم بـاملـقام األول 

. ويــأتــي عــsى رأس هــذه املــخاوف األزمــة األمــنية والوضــع اإلنــسانــي الــذي 
ً
فــإن هــذه املــشاكــل ســ=Åداد ســوءا

 jkـــي وهو مـــا يـــقوض مـــصداقـــية وأســـس املـــجتمعات كـالواليـــات املتحـــدة الـــóـــديـــد أخـــالxy يـــضع الـــدول أمـــام

تستند باألساس عsى حقوق اإلنسان العاملية. 

 بـــLن الواليـــات املتحـــدة وأي دولـــة أخرى، وهـــكذا 
ً
ومـــما ال شـــك فـــيھ أن هـــذه الـــحسابـــات لـــن تـــختلف كـــثL>ا

فــإن أي دولــة تــعتمد عــsى الــنفط أو الــغاز لــتغذيــة اقــتصادهــا وتركــن إaــى تــصدير الســلع إaــى الــخارج ويــنظر 

المـــة ورفـــاهـــية شـــعxïا، هـــذه  الجـــئLن أو هـــدف مـــحتمل أمـــام اإلرهـــابـــيLن وxyـــتم بسـ إلـــ¿xا عـــsى أÇـــxا مـــقصد ل

الدول بمثل هكذا مواصفات ال بد وأن xyتم إلحداث تغيZ <Lي مصL> الشرق األوسط.  

السوابق التاريخية 

سـبق لـلواليـات املتحـدة وأجزاء أخرى مـن املـجتمع الـدوaـي أن قـدمـت مـساعـدات ملـناطـق مـماثـلة مـن الـعالـم 

كـانــت تــعانــي تحــديــات مــماثــلة، فــالجهــد الــدوaــي الــذي قــدم لــدول الــبلقان Zــي مــطلع الــتسعينات ســاهــم Zــي 

إيـقاف الـعنف الـطائـفي هـناك ومـنع املـنطقة مـن مزيـد مـن االنزالق نـحو حـالـة الـفو�À¥ الـشامـلة. توسـطت 

و مـــا ســـاهـــم Zـــي وضـــع حـــد لـــلعنف Zـــي  واليـــات املتحـــدة وأوروبـــا وروســـيا عـــI> اتـــفاقـــات دايـــتون وهـ هـــناك الـ

الــبوســنة. وبــعد عــدة ســنوات تــدخــل حــلف شــمال األطل�çــj مــع قوتــھ الــجويــة لوقــف التطهــL> الــعرóــي ضــد 

وة حـــفظ  وفو مـــنعت قـ وسـ وفـــو. وZـــي كـــل مـــن الـــبوســـنة وكـ وسـ وفو Zـــي اإلقـــليم الـــصربـــي مـــن كـ وسـ ألـــبان كـ

السالم الـدولـية اسـتئناف األعـمال الـعدائـية هـناك. وعـملت األمـم املتحـدة عـsى تـكويـن الـدول الـjk أعـقبت 
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تـــفكك االتـــحاد الـــيوغســـالZـــي. وســـاهـــم االتـــحاد األوروبـــي Zـــي ذلـــك عـــI> تسهـــيل عـــملية انـــضمامـــها لـــالتـــحاد 

ز اإليـــجابـــية لـــتشجيع هـــذه الـــدول عـــsى حـــمايـــة حـــقوق األقـــليات  األوروبـــي وتـــقديـــم مجـــموعـــة مـــن الـــحواف

وتـقديـم مجرمـي الحرب إaـى الـعدالـة وتـطوير أداء الـنظام السـيا �j والـسوق االقـتصادي الـقائـم. وبـعد 25 

واجـــھ الـــعديـــد مـــن التحـــديـــات، لـــك�xا   عـــsى اتـــفاق دايـــتون مـــا زالـــت الـــدول الـــيوغســالفـــية الـــسابـــقة تـ
ً
عـــامـــا

رواتـــيا مـــن  الم واالســـتقرار. وتـــعتI> دول ســـلوفـــانـــيا وكـ خرجـــت مـــن وحـــل التطهـــL> الـــعرóـــي والـــعنف إaـــى السـ

أصــحاب الــعضويــة املزدهرة Zــي االتــحاد األوروبــي بــينما تســتمر الــدولــتان األخريــان Zــي إحراز تــقدم مــطرد 

لتحسLن أداxÄا. 

روب والـــÅþاعـــات تـــنطوي عـــsى حـــل  رyـــxا الحـ  إaـــى أن عـــملية تـــغيL> مـــسار أمـــة دم
ً
وتشـــL> هـــذه الـــحاالت أيـــضا

ود اســــتثمار Zــــي  ويــــل األجــــل وال تــــقتصر فــــقط عــــsى اســــتخدام الــــقوة الــــعسكريــــة الــــبحتة بــــل تــــتطلب وجــ طــ

واليـــات  واجـــھ الـ رونـــة أكـــI>. وهـــنا تـ الـــحوكـــمة والـــبنية الـــتحتية املـــجتمعية الــالزمـــة إلكـــساب املـــجتمعات مـ

 لـاللـ=Åام بـدورة حـل مسـتمرة وطويـلة األجـل لـلعمل عـsى األرض بـما يـتيح 
ً
املتحـدة Zـي الشرق األوسـط خـيارا

 Zــي االســتقرار ذا املــغزى هــناك، وإال فــإن الواليــات املتحــدة ســتقحم نــفسها Zــي دوامــة غــL> من�xــية 
ً
اســتثمارا

مـن الـتدخالت الـعسكريـة ذات املـدى الـقصL>. وكـما يظهر بـاóـي الـتقرير فـإنـنا نـعتقد أن هـذا الـخيار- الحـل 

طويل األمد- صحيح وضروري.  
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الفصل الثاني: كيف وصلنا إaى هذه املرحلة؟ 

نـظر الـكثL>ون إaـى التحـديـات الراهـنة الـjk تواجـھ مـنطقة الشرق األوسـط ونـفضوا أيـد©ـxم مـ�xا، واحـتجوا 

 مــا كـانــت تــعيش حــالــة مــن الــقتال وســتعيشها Zــي املســتقبل كــذلــك. هؤالء نــفسهم 
ً
بــأن هــذه املــنطقة دومــا

ون إن كــل املـــحاوالت للخروج مـــن هـــذا الواقـــع لـــن تـــسفر عـــن فشـــل فحســـب، بـــل ســـتقود إaـــى حـــالـــة  يـــقولـ

أسوأ بـكثL> مـن مجرد الفشـل. وال شـك فـإن بـساطـة هـذه الروايـة ليسـت خـاطـئة وغـL> مالئـمة فحسـب، بـل 

 لتنحـدر نـحو حـالـة الـفو�À¥ هـذه، وهو األمر الـذي 
ً
 طويال

ً
�ـي روايـة تحريـضية بـحتة. فـاملـنطقة أخـذت وقـتا

لم يكن مجرد مصL> لها بل كان نتيجة سلسلة من اإلخفاقات Zي قدرة سكاxÇا عsى تحديد الهوية.  

ملاذا يحدث كل هذا اآلن؟   

تـبدو مـشاكـل املـنطقة راسـخة بـشكل كـبL>، هـذا الوصـف يـأتـي Zـي جـزء مـنھ بسـبب عـدم توافر الـتشخيص 

رب الخــــــليج  وضــــــع الــــــحاaــــــي.  يســــــتشهد عـــ ول إaــــــى الــــ وصــــ ول أســــــباب الــــ وافــــــق اآلراء حــــ الــــــشامــــــل وعــــــدم تــــ

ر مــــخاوفــــهم، فــــيما يــــلوم  ران لــــتحقيق هــــيمنة إقــــليمية لــــتI>ي رانــــية وســــËي إي وجــــية الــــثوريــــة اإلي ولــ بــــاأليــــديــ

اإليرانـيون عـمليات التبشـL> الـسعوديـة بـالوهـابـية ومـحاوالyـxا نشر الـتوجـھ السـلفي. أمـا Zـي الـغرب فـكثL>ون 

يــلقون الــلوم عــsى داعــش والحركـات األيــديولوجــية اإلسالمــية األخرى Zــي حــLن يــلقي ســكان املــنطقة الــلوم 

عـsى الواليـات املتحـدة Zـي إطالق الـعنان لهـذه الجـماعـات املـتطرفـة بـعد أن عـملت عـsى زعزعـة االسـتقرار Zـي 

رون الــــلوم عــــsى الــــنظم الســــياســــية الــــjk فشــــلت عــــI> تــــبن¿xا الــــتنافــــس  الــــعراق عــــام 2003. بــــينما يــــلقي آخـ

الم الســـيا �j وجـــماعـــة  والـــنفس الـــطائـــفي Zـــي مـــفاصـــل عـــملها، وآخرون يـــعودون بـــالـــلوم عـــsى صـــعود اإلسـ

اإلخوان املسـلمLن عـsى وجـھ الـخصوص. فـيما يرى الـبعض اآلخر أن اإلخـفاقـات الـهائـلة Zـي الـحكم وانـتشار 

راجــــع الــــدول الــــقومــــية الــــعربــــية والفشــــل Zــــي تحســــLن الــــتعليم كــــلها أســــباب  الــــفساد عــــsى نــــطاق واســــع وتـ

مــجتمعة تــشكل املــشاكــل الرئيســية املســببة لــلوضــع الــحاaــي والــjk أدت إaــى حــالــة انــفجار الشــباب الــحالــية 

هــناك. وآخرون يــلقون بــالــلوم عــsى املــشاكـل الــjk ســبxïا اإلرث االســتعماري الــتعسفي Zــي املــنطقة والــقائــمة 

تطول وتطول... 

 مـن الـحقيقة، لـكن ال تـكفي أي مـ�xا لوحـدهـا لـتوضـيح 
ً
وZـي حـLن تـملك كـل روايـة مـن هـذه الروايـات جـزءا

ســبب األزمــات الراهــنة الــjk تــمر Ãــxا املــنطقة بــشكل كامــل. وعــsى نــفس الــقياس، فــإن حــل واحــدة مــن هــذه 

 لوحـده النـتشال املـنطقة مـن مـأزقـها الـحاaـي. وبـاإلضـافـة إaـى ذلـك، تـغيب عـن هـذه 
ً
الـقضايـا لـن يـكون كافـيا

 مـــن الـــجانـــب اإليـــجابـــي الـــذي يـــحتويـــھ املشهـــد 
ً
روايـــات اتـــجاهـــات إيـــجابـــية أخرى يـــمكن ان تـــشكل قـــدرا الـ

الم الجـــديـــدة األخرى وزيـــادة  وانـــب ســـلبية. فـــصعود االنـــ=>نـــت ووســـائـــل اإلعــ بـــنفس قـــدر احـــتواءه عـــsى جـ

مســتوى الــتحصيل الــعلمj وتــحقيق مــكاســب Zــي الــتنمية البشريــة والــتطورات عــsى مســتوى الــسكان مــن 
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رق األوســــط  وصــــيف الشـ وقــــعاyــــxم كــــل هــــذه تــــشكل ســــمات ال غــــ¦¥ عــــ�xا Zــــي تـــ حــــيث ارتــــفاع قــــدراyــــxم وتـــ

املعاصر.  

وZــي الــحقيقة إن األزمــات الــjk تــمر Ãــxا املــنطقة أثرت عــsى جــميع هــذه االتــجاهــات سواء أكانــت إيــجابــية أو 

ســلبية وكــثL> مــ�xا ســبق أحــداث الربــيع الــعربــي وصــعود داعــش بــعقود كــثL>ة. وقــد تــفاقــمت هــذه الــعوامــل 

عــsى مــدى عــقود وتــفاعــلت إلنــشاء مجــموعــة وشــبكة مــن التحــديــات الــjk ال يــمكن أن تــكون مــعزولــة عــن 

بعضها البعض ويجب أن يتم فهمها ومعالج�xا مع بعضها البعض. 
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نسب مذهلة: قضية الحدود 

Zــي مــنطقة الشرق األوســط الــjk تــعرف بــاســم مهــد الــحضارة ومركز ثــقل الــتاريــخ، ســاهــمت املوارد الــغنية 

 .j�Àلــلمنافــسة االســتعماريــة املــكثفة خــالل الــقرن املــا 
ً
بــاإلضــافــة إaــى املوقــع االســ=>اتــي¶ي Zــي جــعلها مركزا

 jkترســـم املـــنطقة والـــ jkالحـــدود الـــتعسفية الـــ <Iهـــذا الـــعبء االســـتعماري الـــصعب يظهر بـــشكل واضـــح عـــ

تربط بLن جماعات دينية وعرقية مختلفة. 

، وهو نــفسھ األرضــية 
ً
يرى الــكثL>ون أن هــذا هو أّس األســباب Zــي الــصراعــات الــjk تــجتاح املــنطقة حــالــيا

، ونــتيجة لــذلــك يرى الــبعض أن الحــل 
ً
الــذي يــجب أن ترتــكز عــليھ أي خــطة إلقــامــة نــظام أكــ°> اســتقرارا

ألزمات املنطقة يكمن Zي تفتيت الدول القائمة أو تعديل حدودها عsى األقل.  

 إال أنــھ Zــي الواقــع ضرب مــن الــتفكL> املــضلل. فــإعــادة ترســيم الحــدود أو 
ً
وZــي حــLن يــبدو هــذا الحــل مــغريــا

تقســـيم الـــدول مـــن جـــديـــد لـــن يـــقود إaـــى نـــتائـــج أفـــضل عـــsى األغـــلب، بـــل إنـــھ مـــن غـــL> املرجـــح أن يـــقود إaـــى 

ود صـــيغة للحـــدود "الـــصحيحة". وعـــملية   فـــالـــتنوع Zـــي املـــنطقة يـــع¦j عـــدم وجـ
ً
حـــدود أكـــ°> شرعـــية وقـــبوال

 مــن ذلــك فســتؤدي هــذه 
ً
. وبــدال

ً
 أكــ°> تــجانــسا

ً
َقة الخريــطة لــن يــنتج بــالــضرورة ســكانــا

َ
إعــادة تقســيم َومــنط

 وســتقود إaــى الــتشكيك – أو مزيــد مــنھ – Zــي شرعــية حــدود الــدول 
ً
الــعملية إaــى خــلق مــشاكــل أكــ°> عــمقا

، وهو مـا سـيتسبب Zـي مزيـد مـن تسريـب األراj�À لسـيطرة الـتنظيمات اإلرهـابـية. واألهـم مـن 
ً
الـقائـمة حـالـيا

ذلــك، فــإن تــعديــل حــدود دولــة مــا لــن يــقود إaــى أي تــأثــL> عــsى عــملية الــحكم داخــل هــذه الحــدود. وعــملية 

وزيـــع الخريـــطة ال يـــمكن أن يـــنä�ö الـــعدالـــة أو الـــكفاءة أو حـــk¥ يـــعززهـــا Zـــي حـــالـــة  إعـــادة رســـم الحـــدود وتـ

تواجدها.  

ال يـــمكن اعـــتبار قـــضية الحـــدود قـــضية أســـاســـية Zـــي الشرق األوســـط لـــكن الـــقضية األهـــم تـــكمن Zـــي أداء 

وســلوك الــحكومــات داخــل تــلك الحــدود بــغض الــنظر عــ�xا. فــفي كــثL> مــن األحــيان، تــحتوي هــياكــل الــدول 

الـقائـمة عـsى كوادر مـعدومـة الـكفاءة، أو أن الـنظم قـد صـممت بـحيث يـكون لـفئات مـعينة تحـظى بـمعامـلة 

زداد  رق – تســــد" ويـ واطــــنون بــــاالســــتياء مــــن ســــياســــة "فـ ريــــن، وهــــكذا يــــشعر املــ مــــتمÅLة مــــقارنــــة مــــع اآلخـ

شــعورهــم بــالــفجوة الــناشــئة مــن الــدول، لــك�xم Zــي الوقــت نــفسھ عــاجزون عــن الخروج مــن هــذه الــفجوة 

الـكبL>ة. فـعsى سـبيل املـثال، يـطالـب الـكثL> مـن الـعراقـيLن بـإعـادة تقسـيم الـعراق وذلـك ألن غـالـبية الـسنة 

واألكراد وبـعض الشـيعة يرون أن الـحكومـة املركزيـة Zـي بـغداد ال تـمثل جـميع الـعراقـيLن.4 وبـاملـثل عـندمـا 

سـئل الـعراقـيون عـن أفـضل الحـلول لـبلدهـم، اتـجھ غـالـبية األكراد نـحو خـيار امـتالك حـكومـة / دولـة "أكـ°> 

، حـk¥ عـندمـا طرح خـيار التقسـيم 
ً
شـمولـية وضـمان وجود حـكومـة تـمثيلية" كـأفـضل طريـقة لـلمj�ë قـدمـا

أمــامــهم5 فــيما اتــجھ ثــلث الــسوريــLن إaــى اعــتبار "الــنظام الســيا �j الــقائــم عــsى أســاس املواطــنة واملــساواة 

أمام القانون" هو أنسب شكل لحكم بالدهم.6  

             @idraksy30

https://twitter.com/IdrakSy


ات
شار
ست
واال

ت 
سا
درا
ك لل

درا
إ

 
www.idraksy.net      مركز إدراك للدراسات واالستشارات

 مــن التحــديــات، إال أÇــxا تحــديــات غــL> عــصية عــsى 
ً
وZــي حــLن أن الحــدود االســتعماريــة هــذه قــد خــلقت كــما

ول حـــدود Zـــي الـــعالـــم بـــLن الواليـــات املتحـــدة وكـــندا جـــاءت بـــقرار اســـتعماري تـــعسفي  الحـــل بـــطبيع�xا، فـــأطـ

والـــذي قـــلل مـــن اعـــتبارات األســـس الـــديـــنية والـــعرقـــية. ولـــكن Zـــي حـــالـــة الشرق األوســـط فـــإن الـــحكومـــات 

 وهو مـا جـعل مـسألـة تقسـيم 
ً
واملـجتمعات الـضعيفة جـعلت مـن اخـتالفـات الـهويـة واالنـقسامـات أكـ°> بروزا

. وهـكذا فال يـمكن تـصور أن الحـل يـكمن Zـي تـشكيل حـدود جـديـدة، والـjk مـن 
ً
الحـدود أكـ°> صـعوبـة وأثرا

املرجح أن تنتج مشاكل جديدة قائمة عsى أساس الهوية واالنقسام العرóي والقبsي.  
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تآكل الشرعية 

 عـــن الحـــدود فـــمن املـــهم أن نـــفهم 
ً
وضـــا بـــعد أن قـــمنا بتحـــديـــد "الـــحكم" كســـبب أدق وأعـــمق لـــلمشاكــل عـ

سـبب ظـهور الـدول xÃـذا الـشكل غـL> املسـتقل قـبل أن تـتعرض الxÇـيار سريـع مـنذ الـعام 2011. فـعsى الرغـم 

راكـــمت عـــsى مـــدى  ربـــيع الـــعربـــي بـــشكل مـــفاÉـــئ إال أن مـــشاكـــل الـــحكم Zـــي املـــنطقة ت مـــن انـــدالع أحـــداث ال

ويـــلة وكــانـــت نـــتيجة عـــقد اجـــتماÖـــي عجز عـــن الـــتطور والـــتكيف مـــع مـــطالـــب عـــالـــم مـــتغL> بحـــدة  عـــقود طـ

وبسرعة كبL>ة.  

فـطوال الـقرن العشريـن، أخـذ هـذا الـعقد اإلجـتماÖـي عـدة أشـكال مـختلفة Zـي بـلدان مـختلفة Zـي املـنطقة، 

وكـانــت هــناك مــصادر مــختلفة مــن الشرعــية لــلحكومــات واألنــظمة Zــي املــنطقة قــد تــبدو غريــبة لــلغايــة عــن 

املجتمع الغربي. 

فـفي ظـل غـياب الـديـمقراطـيات الـقويـة Zـي الشرق األوسـط وجـھ قـادة الشرق األوسـط سـلط�xم عـI> مـصادر 

 مـــا جـــمعوا بـــLن أكـــ°> مـــن مـــصدر مـــ�xا، فـــاعـــتمد الـــبعض عـــsى الشرعـــية املـــلكية أو الـــتقالـــيد 
ً
أخرى وغـــالـــبا

 مـن هـذه األنـظمة اعـتمد عـsى دعـم الـقومـية أو اسـتحضر أوراق 
ً
الـقياديـة Zـي الـقبيلة. ومـع ذلـك فـإن كـثL>ا

ألســــف، كــــثL> مــــ�xم بــــ¦¥  راهــــن عــــsى الســــلطة الــــديــــنية. ولــ ر ي زال الــــبعض اآلخ وريــــة. Zــــي حــــLن ال ي اعــــتماد ثــ

مــطالــبتھ بــالــحكم عــsى أســاس الــقوة الــغاشــمة املــطلقة، والــjk تــلخصت بــبساطــة بــالــقضاء عــsى املــنافســLن 

وتـــحقيق اســـتغالل مـــاهر للحرب الـــباردة بـــLن الـــقوتـــLن الـــعاملـــيتLن (الـــسوفـــييت واألمريـــكان) لـــتلقي الـــدعـــم 

الـخارÉـي لتسهـيل مـهام الـحكم وتوفـL> الـدعـم مـن خـالل هـذه الـقوى. لـكن األهـم هـنا أنـھ وبـغض الـنظر عـن 

 أسـاسـيا مـن الـصفقة 
ً
األسـس الـjk وضـعت لـلمطالـبة بـالـحكم، فـإن عـملية تـقديـم الخـدمـات كانـت عـنصرا

 بــتوفــL> األمــن والــعمل والرعــايــة 
ً
 مســبقا

ً
الســلطويــة بــLن الــحاكــم واملــحكوم، حــيث قــدمــت الــحكومــة وعــدا

 .j� االجتماعية مقابل اإلذعان السيا

وعـsى الرغـم مـن الـفروقـات الواضـحة Zـي هـذه الـنماذج إال أن الـعالـم الـعربـي شهـد Zـي الـنصف الـثانـي مـن 

الـقرن العشريـن زيـادة جوهريـة كـبL>ة Zـي مـجال الـتنمية البشريـة والرفـاه، فـبLن عـامـي 1990 و2010 ارتـفع 

مــعدل اإلملــام بــالــقراءة والــكتابــة بــشكل إجــماaــي Zــي املــنطقة مــن 58% إaــى مــا نســبتھ 92%. 7 فــيما ارتــفعت 

كــذلــك نســبة الوصول إaــى املــياه الــنظيفة مــن مــا نســبتھ 83% إaــى 92% بــLن أعوام 2000 و Z  ،8 2015ــي 

الوقـت نـفسھ انـخفضت مـعدالت وفـيات األطـفال مـن 249 حـالـة وفـاة لـكل 1000 بـLن األطـفال مـا دون 5 

سنوات  Zي عام 1967 إaى أقل من 37 حالة وفاة بLن كل ألف طفل Zي عام 2015. 9 

وقــــت بــــدأت األنــــظمة Zــــي  رور الــ مــــع هــــذه التحســــينات، اســــتمرت الــــتوقــــعات Zــــي الــــتطور واالرتــــفاع، ومــــع مـ

فــقدان املــيدان، وأصــبح الــعديــد مــن الــقادة الســياســيLن غــL> قــادريــن عــsى االســتجابــة ملــطالــب املواطــنLن 

املـتنامـية بـشكل مـ=Åايـد وظهر فـساد الـعديـد مـ�xم فـيما طـالـب املواطـنون بخـدمـات ورعـايـة أكـI> مـن الـدول. 
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وظــلت مــعدالت الــبطالــة مرتــفعة بــشكل حــاد، فــلم تــ=>اجــع مســتويــات الــبطالــة Zــي املــنطقة عــن مــا نســبتھ 

 10 . jضعف معدل البطالة العالم j¦ن عامي 1990 و2014 وهو ما يعL10% ب

 – Zــي بــنية املــجتمعات لــ=Åامــنھ مــع 
ً
ود مــن إلــحاق ضرر بــالــغ األهــمية – وإن كـان جزئــيا وتــمكن هــذا الركـ

ظــهور وســائــل اإلعالم الجــديــدة وظــهور الــفضائــيات واالنــ=>نــت ووســائــل اإلعالم االجــتماعــية وهو مــا أنãــ¥ 

زيــــد مــــن الــــفرص ملــــقارنــــة أوضــــاعــــهم مــــع أوضــــاع غــــL>هــــم  ر لــــلمواطــــنLن املـ احــــتكار الــــدولــــة لــــلمعلومــــة ووفـ

رافـــقھ مـــن  املـــتواجـــديـــن Zـــي املـــجتمعات األخرى. وزاد االقـــتصاد الـــعالـــمj املـــ=>ابـــط - ضـــمن الـــعوملـــة-  ومـــا ي

ضـغوط مـالـية عـاملـية مـن سـلبيات إطالق قوات تـنافسـية عـsى االقـتصادات الـjk تسـيطر عـsى دول املـنطقة 

رهــــم  زعــــماء الســــياســــيLن عــــsى دعــــم دوائـ . وهــــذا زاد مــــن محــــدوديــــة قــــدرة الـ
ً
الــــjk ال يــــمكن إدارyــــxا أســــاســــا

الرئيســـية، Zـــي حـــLن زادت مـــشكلة الـــفوارق الـــصارخـــة Zـــي الـــ°>وة مـــن تـــأجـــيج االســـتياء الـــعام املـــتشكل ضـــد 

 أمــام الــحكومــات مــع مــهماyــxا 
ً
 صــعبا

ً
، وفرت الــ=>كــيبة الــسكانــية املــعقدة تحــديــا

ً
الــطبقة الــحاكــمة. وأخــL>ا

الصعبة املتمثلة Zي التعليم والوظائف وزيادة العاطلLن عن العمل من الشباب.  

أثــارت هــذه التحــديــات الــjk تواجــھ الــحكومــات األســئلة حول طــبيعة تــعامــل الــدولــة مــعها، وزاد تراجــعھ 

ر فشــــلها Zــــي املــــهام األســــاســــية Zــــي الــــحكم وهــــنا بــــدأ الــــعقد  رعــــية املــــعتادة لهــــذه الــــحكومــــات إث مــــصادر الش

راهـــا مـــن  االجـــتماÖـــي Zـــي الـــتكشف عـــI> ســـلسلة مـــن األحـــداث الـــطويـــلة لـــيقود هـــذا كـــلھ إaـــى الـــنتيجة الـــjk ن

الـتفكك السريـع ملجـموعـة عريـضة مـن الـدول الـقومـية والـقومـيات الـعربـية والجـمهوريـات عـsى نـطاق واسـع 

لم يسبق لھ مثيل منذ تفكك االتحاد السوفيjk مطلع التسعينات. 
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الـشكل 1: ردود أفـعال الـعراقـيLن حول أسـباب الـصراع الـحاaـي Zـي الـعراق ودور الـحكومـة املركزيـة Zـي بـغداد 

– الjk ال تمثل كل العراقيLن- Zي الصراع؟ 

 "

 Zي العراق؟  
ً
الشكل 2: ردود العراقيLن: ما �ي أفضل الطرق لحل الصراع القائم حاليا

*النسب الظاهرة Zي األشكال ال تصل Zي مجموعها إaى 100% بسبب ضرورات التقريب للعرض. 

   "
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الشكل 3: ردود السوريLن: ما هو أفضل شكل للحكومة لتجاوز املشكلة الطائفية Zي البالد؟  

 "
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الشكل 4: محو األمية لدى البالغLن Zي الشرق األوسط وشمال أفريقيا بLن أعوام 1990- 2000 

الشكل 5: الوصول إaى املياه النظيفة Zي العالم العربي بLن أعوام 2000 و2015 

وام 1960 و2010 (املـــعيار: حـــالـــة وفـــاة لـــكل  الـــشكل 6: مـــعدل وفـــيات األطـــفال Zـــي الـــعالـــم الـــعربـــي بـــLن أعـ

1000 طفل تحت خمس سنوات). 

 "
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الشكل 7: البطالة 1991- 2014 

 "

الشكل 8: االزدهار السكاني Zي مصر مقابل استخدام االن=>نت  

 "
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املنافسات اإلقليمية وعالقة السياسة الطائفية  

وهــكذا، عكســت االنــتفاضــات الــعربــية مــنذ الــعام 2011 مــدى االســتياء الــعميق الــقابــع Zــي جــذور الــناس 

 بـدت عـsى األقـل واحـدة مـن الـدول 
ً
ضـد أداء الـعديـد مـن الـحكومـات اإلقـليمية. بـعض الـدول كـتونـس مـثال

 
ً
الــjk ســارت عــsى الــطريــق املؤدي إaــى نــماذج الــحكم األكــ°> صــحة واســتجابــة. لــكن الــنتيجة األكــ°> شــيوعــا

 حــيث انجرت هــذه الــدول إaــى حروب أهــلية عــميقة كــما هو الــحال 
ً
 وفشـال

ً
كـانــت Zــي الــدول األكــ°> ضــعفا

عــsى وجــھ الــخصوص Zــي كــل مــن لــيبيا وسوريــا والــيمن والــعراق وأصــبحت هــذه الحروب محركـات لــعدم 

االسـتقرار Zـي املـنطقة. وانتشرت الـفو�À¥ عـI> حـدود هـذه الـدول، وتـحولـت املـشاكـل والـÅþاعـات الـjk بـدأت 

و مــــا تــــعزز وتــــفاقــــم وفــــق تــــطورات الــــصراع  ســــياســــية لــــتصبح اشــــتباكــات عــــنيفة عــــsى الــــديــــن والــــهويــــة وهـ

 
ً
الــحالــية. وتســببت هــذه املــعارك عــsى الــهويــة Zــي تــفاقــم الــعنف عــI> تــحويــل الواقــع نــحو األصــعب. وخـالفــا

لـــلصراعـــات الســـياســـية والـــjk يـــمكن حـــلها عـــI> املـــفاوضـــات فـــقد كــانـــت صراعـــات الـــهويـــة صـــفريـــة كـــما هو 

 مــن حــلها. وبــاملــثل تــفاقــم 
ً
 تــجنح األطراف عــادة إaــى إدارة هــذا الــنوع مــن الــصراعــات بــدال

ً
مــعروف. وعــمومــا

الـــعنف عـــI> خـــلق مجـــموعـــة مـــن املـــظالـــم الـــjk تـــعتمد وتســـ�xدف مجـــموعـــة أوســـع مـــن الـــسكان واملـــصالـــح، 

وريــــا والــــعراق غــــذت   هــــكذا كـــان الــــحال Zــــي كــــل مــــن ســ
ً
 مــــا تــــكون مــــثL>ة لــــلتدخــــل الــــخارÉــــي. وفــــعال

ً
وغــــالــــبا

ران والـــدول الـــعربـــية الـــسنية وعـــsى رأســـها املـــملكة  وكــالـــة بـــLن إي روب الـــطائـــفية بـــالـ ســـياســـات الـــهويـــة الحـ

العربية السعودية.  

وZــي نواح كــثL>ة يــمكن الــقول إن الحروب Zــي كــل مــن سوريــا والــعراق والــيمن ليســت سوى أحــدث مظهر 

 ثـــقافـــية وتـــاريـــخية وديـــنية. وتـــسارع هـــذا 
ً
رانـــي الـــذي يـــملك أبـــعادا مـــن مـــظاهر الـــتنافـــس الـــسعودي – اإلي

الــتنافــس إثر الــثورة اإلسالمــية اإليرانــية عــام 1979 حــيث بــدأت إيران بــاســتخدام ســياســات إبراز الــهويــة 

الشـيعية لـتI>ير طـموحـاyـxا اإلقـليمية املـتنامـية. وقـد تـفاقـمت اسـتجابـة الـسعوديـة لهـذا الـتطور Zـي الـتعامـل 

اإليرانـي تـحت تـأثـL> الـضغط الـداخـsي مـن جـانـب املجـموعـة املـحافـظة Zـي الـسعوديـة والـذيـن تـمكنوا مرة مـن 

االســتيالء عــsى املسجــد الحرام Zــي مــكة املــكرمــة Zــي الــعام نــفسھ – يــقصد هــجوم جهــيمان الــعتيjÚ الــذي 

 أنـھ املهـدي املـنتظر- . وهـكذا بـدأت الـدعوة الوهـابـية بـالـ=>ويـج 
ً
سـيطر عـsى الحرم املـكي عـام 1979 مـدعـيا

لإلسالم الـس¦j داخـل وخـارج حـدود املـملكة وZـي جـميع أنـحاء الـعالـم اإلسالمـي. وتـعزيز الوهـابـية هـذا أصـبح 

واجـــهة اثـــنLن مـــن ال�xـــديـــدات املـــتوقـــعة أولـــها  مـــن إحـــدى اســـ=>اتـــيجيات الـــبقاء لـــلنظام الـــسعودي وذلـــك ملـ

ال�xـديـد اإليرانـي مـن تـكريـس الـثورة اإليرانـية عـsى اعـتبار أÇـxا الـنموذج املـتبع لـلحكم الشرÖـي لـدى املسـلمLن 

Zي العالم، والثاني مواجهة تذمر املتطرفLن الوهابيLن امل=Åايد وتململهم.  

ولــكن عــsى الرغــم مــن الــسهولــة الــjk تــتصف Ãــxا قــدرة األطراف اإلقــليمية عــsى إثــارة الــتوترات بــLن الــسنة 

والشـيعية حـLن يـناسـxïم األمر فـإنـھ سـيكون مـن الخـطأ إرجـاع كامـل أسـباب الـتنافـس اإليرانـي – الـسعودي 

إaـى االخـتالفـات الـطائـفية فـقط أو املـبالـغة Zـي تـضخيم االخـتالفـات Zـي الـف=>ات الـهادئـة. فـعsى الـعكس مـن 

ذلـك، كانـت الـقاعـدة الـتاريـخية Zـي املـنطقة تسـL> إaـى حـد كـبL> مـن الـتعايـش Zـي جـميع أنـحاÄـxا. وحـk¥ الـيوم 

  .j¦ي االختالف الديZ م األساسيةxفإن سكان املنطقة ال يرون أن مشكل�
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فـفي سوريـا، الـjk يـمكن الـقول أÇـxا شهـدت الـصراع الـطائـفي األكـ°> وحشـية Zـي املـنطقة يرى أكـ°> مـن %80 

ون عـــsى مـــناطـــق ســـيطرة الـــنظام واملـــعارضـــة -  رفـــضهم وضـــع  مـــن املســـتطلعة آراؤهـــم عـــام 2015 - يـــتوزعـ

اللوم عsى مشكلة الطائفية فقط ويرون أxÇا مشكلة قديمة ال يمكن حلها.  

ران والـــدول الـــعربـــية تـــمتد إaـــى مـــا قـــبل الـــعام 1979 وتـــعود إaـــى مـــا وراء  واقـــع فـــإن املـــنافـــسة بـــLن إي وZـــي الـ

االخــتالفــات الــطائــفية. فــفي عــدة نواح، ســيكون مــن املــتوقــع أن هــذا الــنوع مــن الــتنافــس مــتواجــد Zــي كــل 

واضــــحة فحســــب. ومــــع ذلــــك أضــــحت  وارد ولــــيس فــــقط عــــsى الهــــيمنة الــ مــــناطــــق الــــعالــــم خــــاصــــة عــــsى املــ

 Zــي تــعبئة الــسكان 
ً
الســياســة الــطائــفية وســيلة قويــة اســتخدمــت Zــي املــنافــسات الــطائــفية وســاعــدت كــثL>ا

وشح�xم.  

شكل 9: ردود السوريLن عsى سؤال " مk¥ بدأت املشكلة الطائفية Zي سوريا؟" 
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صعود داعش 

 Zـــي إثـــارة الـــÅþاعـــات الـــطائـــفية Zـــي املـــنطقة، فـــمنذ مـــطلع األلـــفينات 
ً
 دورا

ً
لـــعبت الجـــماعـــات املـــتطرفـــة أيـــضا

ريـــكي وأثـــار  تـــمكن تـــنظيم الـــقاعـــدة Zـــي الـــعراق مـــن االســـتيالء عـــsى الـــفراغ األمـــ¦j الـــحادث بـــعد الـــغزو األم

الحرب الــطائــفية Zــي الــعراق كوســيلة لــجعل هــذا الــبلد غــL> قــابــل لــلحكم ومــن ثــم طرد الــقوات األمريــكية. 

وات الـــتحالـــف ومـــن َدَعـــَمها مـــن قـــبائـــل   عـــsى أيـــدي قـ
ً
زيـــمة مجـــددا رغـــم مـــن تـــعرض الـــقاعـــدة لله وعـــsى ال

وام 2007 و2008 إال أن تـــنظيم الـــقاعـــدة عـــاد مـــن  الـــعراق الـــسنية فـــيما بـــات يـــعرف بـــالـــصحوات بـــLن أعـ

جـديـد وتـمكن مـن توريـط الـقبائـل الـسنية مـعھ Zـي إدخـالـها لحـظL>ة الـفراغ الـحكومـي Zـي الـبالد. األمر نـفسھ 

راج عــــن قــــادة تــــنظيم  وريــــا عــــام 2011 حــــيث ســــاهــــمت ســــياســــة بــــشار األســــد - اإلفـ حــــدث كــــذلــــك Zــــي ســ

 11 .
ً
القاعدة من السجون تحت مراسيم العفو - عsى تصدر التنظيم للمشهد مجددا

وهــكذا انتشرت الــخاليــا اإلرهــابــية Zــي األمــاكــن الــjk ال تــخضع لســيطرة الــحكومــة الــسوريــة وســاعــد نــظام 

األســـد – واآلن روســـيا – الـــتنظيم عـــsى الـــتمدد عـــI> إهـــمال اســـ�xداف عـــناصره، ثـــم عـــI> الـــتنظيم الحـــدود 

مـن سوريـا إaـى الـعراق واسـتفاد مـن سخـط الـسنة عـsى حـكومـة املـالـكي الـطائـفية Zـي حـينھ. وعـندمـا حـدثـت 

 وأعـضاء الـتنظيم الـعامـلLن عـsى األرض Zـي سوريـا 
ً
نزعـة إداريـة انـفصالـية بـLن قـادة تـنظيم الـقاعـدة عـاملـيا

ر عــــsى الســــطح مــــا بــــات يــــعرف بـ داعــــش والــــjk فــــاقــــت ســــابــــق�xا – الــــقاعــــدة – عــــsى  حــــدث االنــــقسام وظه

مستوى الوحشية وهكذا دخل الفريقان Zي مسابقة طويلة لتحقيق قدر أكI> من الوحشية. 

ونـــجحت داعـــش عـــsى وجـــھ الـــخصوص Zـــي جـــذب املـــجنديـــن األجـــانـــب مســـتغلة عـــاملـــية عـــملها عـــI> وســـائـــل 

الـتواصـل االجـتماÖـي و عززت سـيطرyـxا عـI> "الـخالفـة" املـعلنة ومـا أعـلنت عـنھ مـن فـتات السـلطة الـديـنية 

التقليدية.  
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انفراط عقد السلطة الدينية وعواقبھ 

وبـينما كانـت الشرعـية السـياسـية Zـي مـنطقة الشرق األوسـط تـنفرط بـبطء شـديـد، برزت مـباشرة قوات 

شرعــية ديــنية فــتحت الــباب أمــام مــصادر بــديــلة للســلطة الــديــنية. وشــاهــدت الجــماهــL> الزعــماء الــديــنيLن 

التقليديLن متورطLن Zي عالقات وثيقة مع األنظمة السياسية الفاسدة واالستبدادية. 

ووفرت تــكنولوجــيا االتــصاالت الجــديــدة بــما فــ¿xا الــقنوات الــفضائــية ووســائــل اإلعالم االجــتماÖــي فرصــة 

ويـــ=>" إaـــى جـــانـــب الـــقنوات  رســـمية. فـــظهور "تـ ؤســـسات الـــديـــنية ال  عـــن املـ
ً
النـــ=Åاع الســـلطة الـــديـــنية بـــعيدا

 عـن هـياكـل السـلطة الـديـنية 
ً
والـI>امـج الـتلفزيونـية املـختلفة سـاهـم Zـي انـفراط عـقد السـلطة الـديـنية بـعيدا

التقليدية رافعة Zي الوقت نفسھ أصوات املعارضة الدينية.  

وعــsى عــكس الســلطات الــديــنية الــقديــمة كــعلماء الــديــن Zــي األزهر Zــي مــصر أو كــبار مــفjk املــملكة الــعربــية 

 .j¦الـديـ <Lـي التفسـZ الـسعوديـة لـم تـكن هـذه األصوات الجـديـدة رهـينة ملـشاعر الـدولـة أو الـطرق الـتقليديـة

ززت مـــن   مـــا عـ
ً
واء وغـــالـــبا  إaـــى تحـــدي ســـلطة الـــدولـــة والســـلطة الـــديـــنية عـــsى حـــد سـ

ً
بـــل إÇـــxا ذهـــبت عـــلنا

مــصداقــي�xا بــLن أبــناء الــشعب مــن خــالل الــقيام بــعملية تــأجــيج الــغضب حول أزمــة فشــل الــحكم داخــل 

المــباالة الــعاملــية الــjk ســمحت لــلصراعــات Zــي املــنطقة بــإنــتاج مــثل هــذه املــعانــاة  الــدول، وإثــارة مــسألــة الـ

 الدعاة الجدد اتباعهم عsى أخذ زمام املبادرة بأنفسهم. 
ّ

اإلنسانية الكارثية. وهكذا عI> السخط حث

 مــا يــكون هــذا الراديــكاaــي ذا عــالقــة 
ً
وZــي حــLن يــتحول كـل راديــكاaــي إaــى إرهــابــي تــحت ظروف مــعينة، فــغالــبا

ون مـــن امـــتالك  محـــدودة مـــع الـــديـــن، لـــكن مـــع تـــقويـــض وتـــفتيت الســـلطة الـــديـــنية تـــمكن الـــدعـــاة املـــتطرفـ

 عــI> وســائــل االعالم االجــتماعــية. عـالوة عــsى ذلــك، 
ً
الــساحــة بــأصواyــxم الــعالــية وُضخــمت أصواyــxم أيــضا

روب األهـــلية Zـــي املـــنطقة بـــعض املـــناطـــق غـــL> املـــحكومـــة و�ـــي الـــjk وفرت بـــدورهـــا للجـــماعـــات  خـــلقت الحـ

 ومـكن�xا مـن زيـادة وتـنظيم وسـائـل الـقوة لـد©ـxا. وZـي مـثل 
ً
 ومسـتقرا

ً
 آمـنا

ً
اإلرهـابـية -كـداعـش وغـL>هـا - مالذا

هــذه األمــاكــن، اســتخدم االرهــابــيون التفســL>ات الــديــنية لــصالــحهم ولخــدمــة مــصالــحهم الــذاتــية و أوقــعوا 

ر أفـــعالـــهم  راءات مـــلتويـــة للشريـــعة لـــتI>ي وفـــL> ق راد ذوي املـــعرفـــة الـــديـــنية الـــقليلة Zـــي شراكـــهم عـــI> تــ األف

الشنيعة. 

واقـــع، فـــإن داعـــش Zـــي تـــجنيدهـــا تـــسËى لجـــذب الشـــباب غـــL> املـــتديـــنLن وتـــبتعد عـــن املـــتديـــنLن مـــ�xم  وZـــي الـ

خاصة وأن أولئك غL> املتدينLن يشعرون بعزلة أكI> عن مجتمعهم وهو ما يسهل بالتاaي غسل أدمغ�xم. 

وعـsى الرغـم مـن الرؤيـة املـظلمة لإلرهـابـيLن فـإن االسـتنتاجـات املـشجعة هـنا تـدل عـsى أن الـصراع الـطائـفي 

والـــديـــ¦j وإن كــانـــت مـــن الـــعوامـــل الـــjk تـــفاقـــم الـــصراع إال أÇـــxا ليســـت Zـــي صـــميم مـــكونـــات صراع الشرق 

األوسط. وZي الواقع، فإxÇا ستتبدد مع مرور الوقت إذا ما ان�xت الحروب األهلية الjk تتغذى عل¿xا. 

             @idraksy42

https://twitter.com/IdrakSy


ات
شار
ست
واال

ت 
سا
درا
ك لل

درا
إ

 
www.idraksy.net      مركز إدراك للدراسات واالستشارات

وZـي حـLن تـشكل التفسـL>ات الـديـنية مـحفزات قويـة بـالنسـبة ألولـئك الـقابـعLن Zـي املـناصـب الـقياديـة داخـل 

هــــياكــــل داعــــش، إال أÇــــxا تــــمثل أهــــمية أقــــل لــــدى األعــــضاء األقــــل رتــــبة والــــjk تــــتحول الــــقضية لــــد©ــــxم إaــــى 

مـشاركـة Zـي الحركـة. وهـكذا، فـإن الـناس الـذيـن يـعيشون Zـي خـضم هـذه الـصراعـات يـمكن أن يسـتعيدوا 

بـعض الـشعور بـاألمـن الـفوري وحـصة الـحكم Zـي الـبالد ويـمكن أن يـعزلوا أنـفسهم عـن األسـئلة غـL> الـقابـلة 

لـلتفاوض مـن الـهويـة وغـL>هـا ويـعودوا نـحو املـسائـل السـياسـية حـيث تـصبح الـصفقات والـتسويـات مـمكنة 

جدا.  

" املسلمون غL> املتدينون هم املفضلون للتجنيد، فهكذا ستكون أنت من ©xديھ" 

 دليل تجنيد تنظيم القاعدة 
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األزمة العاملية  

رق األوســــــط  رب األهــــــلية أÇــــــxا ال تــــــتغذى فــــــقط عــــــsى مــــــشاكــــــل املــــــنطقة، فــــــأهــــــمية الشــ ومــــــن تــــــعقيد الحـــ

االسـ=>اتـيجية والـطابـع الـعابر لل�xـديـدات مـثل ال�xـديـدات اإلسالمـية، وضـعت أصـحاب املـصالـح الـخارجـيLن 

Zي هذا املزيج من الصراع املعقد. 

 آخر Zــي الــتغيL>. ومــنذ 
ً
وتزامــن انــسحاب هــذه الــقوى مــن املــنطقة عــندمــا بــدأت هــذه املــنطقة تــأخــذ شــكال

الحرب الـباردة تـحولـت املـنطقة مـن سـاحـة لـلÅþاع الـسوفـيjk – األمريـكي ثـنائـي الـقطب إaـى فـ=>ة مـن الـتفوق 

 إaــى مشهــد الربــيع الــعربــي الــذي تــضمن مجــموعــة مــن الــقوى اإلقــليمية املــتنافــسة بــشكل 
ً
األمريــكي وصوال

 j� ـــي خـــضم هـــذه األحـــداث أخـــذت روســـيا بـــلعب دور جـــيوســـياZى الـــنفوذ هـــناك. وsا عـــxايـــد فـــيما بـــي�Å=مـــ

اســ=>اتــي¶ي و زادت الــصLن مــن دورهــا االقــتصادي هــناك فــيما حــّدت الواليــات املتحــدة مــن مــشاركــ�xا Zــي 

أحداث املنطقة بشكل متعمد.  

وقـــد ســـاعـــدت الـــحالـــة غـــL> املســـتقرة بـــLن الـــقوى الـــعاملـــية عـــsى تـــحويـــل األزمـــة اإلقـــليمية إaـــى أزمـــة عـــاملـــية 

خـطL>ة  غـدت أكـ°> خـطورة ضـمن الـتقدير الـعالـمj الـعام. وأصـبحت أكـ°> خـطورة Zـي الـتقدير بـشكل عـام. 

فاملذابح الكبL>ة خالل الحروب – بما Zي ذلك مجازر اإلبادة الجماعية 12- غذت موجات نزوح الالجئLن. 

فــفي سوريــا وحــدهــا نزح أكــ°> مــن 11.5 مــليون سوري وهو أكــ°> مــن نــصف تــعداد ســكان سوريــا اآلن.13 

وال  و مــــا ســــاهــــم Zــــي تــــقلب األحــ رابــــة مــــليون شــــخص مــــن ســــكان املــــنطقة لــــلجوء إaــــى أوروبــــا، وهـ وســــËى ق

ر لحــــمة االتــــحاد األوروبــــي – والــــذي تــــشمل مــــبادئــــھ األســــاســــية ضــــمان  الســــياســــية Zــــي أوروبــــا وهــــدد بكس

الــتدفــق الحر لــألشــخاص والــعمال عــI> الحــدود- وقــد أيــقنت روســيا مــن جهــ�xا أن مــشاكـل الالجــئLن بــاتــت 

 ألوروبـا وحرص الـكرمـلLن عـsى اسـتغالل مـشاكـل الشرق األوسـط بـمهارة بـما Zـي ذلـك أزمـة الالجـئLن 
ً
xyـديـدا

لخـدمـة مـصالـح روسـيا عـsى الـجxïة الـغربـية وتسريـع تـصد©ـxا ملـا تراه مـن xyـديـد Zـي الـديـمقراطـيات الـليI>الـية 

حول العالم. 

وقـــة تـــدمـــL> املـــنطقة الـــذاتـــية نـــتيجة مـــا فسروه مـــن تردد أمريـــكي Zـــي  بـــلدان أخرى كـــذلـــك انـــضمت إaـــى جـ

الـتدخـل. فـاملـملكة الـعربـية الـسعوديـة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة اعـتI>تـا أن الواليـات املتحـدة غـL> مسـتعدة 

لـلوقوف أوالـتصدي لـلعدوان اإليرانـي، وهـكذا أعـلنت الـدولـتان عـن شـن حرب Zـي الـيمن تسـببت Zـي أضرار 

 <Lـي غـ�جسـيمة عـsى املـدنـيLن. مـصر مـن جهـ�xا تـحاول الـتحوط مـن الرهـانـات عـsى عـملية السالم الـليبية و

 
ً
 غـاضـبا

ً
راغـبة Zـي الوصول إaـى أي اتـفاق يـسمح لإلسالمـيLن بـالـتواجـد عـsى حـدودهـا. تركـيا اتخـذت موقـفا

مـن دعـم واشـنطن لـألكراد واعـتمادهـم - مـن قـبل أطراف غربـية وخـاصـة الواليـات املتحـدة -  كـقوة وكالـة 

عـsى األرض تـقاتـل ضـد داعـش، وسـاهـمت اإلجراءات الـ=>كـية أحـاديـة الـجانـب Zـي إحـداث توتر خـطL> عـsى 

صـعيد حـلف شـمال األطل�çـj. وإيران، Zـي ظـل عـدم مـحاسـب�xا عـsى أفـعالـها لـم تـ=>دد Zـي إرسـال قوات بريـة 

وأسلحة وغL>ها من أشكال الدعم العسكري واملادي إaى دول سوريا والعراق وغL>ها.  
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االفتقار إaى وجود املؤسسات 

 لـفتيل 
ً
 آمـنا

ً
 ونزعـا

ً
 فـعاال

ً
 مـا، اإلطـار املؤس�çـj الـذي يـمكن أن يؤّمـن فـصال

ً
يـغيب عـن الشرق األوسـط نوعـا

أنواع مـختلفة مـن الـصراعـات والـتنافـس Zـي املـنطقة. ويـعد الشرق األوسـط املـنطقة الرئيسـية الوحـيدة Zـي 

 <Lا لسـلوك الـدول وتيسـx¿مـتفق عـل <Lتـفتقر لوجود مـنظمة إقـليمية شـامـلة تـتكفل بوضـع مـعايـ jkالـعالـم الـ

الــتجارة الــبينية وتوفــL> بــيئة حوار لــتسويــة املــنازعــات بــالوســائــل الســلمية. شهــدت مــناطــق الــعالــم إنــشاء 

ؤســـسات دولـــية مـــختلفة ابـــتداًء بـــاالتـــحاد االفريـــقي ورابـــطة دول جـــنوب شرق آســـيا (آســـيان) وأنشـــئت  مـ

واجـــهة   ملـ
ً
واعـــد لـــلطرق" مـــصممة خـــصيصا وضـــع "قـ مـــناطـــق أخرى Zـــي الـــعالـــم مـــن الهـــيئات الـــjk تـــسËى لـ

الحساسيات اإلقليمية. وقد ساعد هذا Zي الحد من الصراع اإلقليمj وتسهيل مزيد من التعاون.  

وZــي حــLن أن الشرق األوســط ال يــفتقر إaــى وجود مؤســسات خــاصــة بــھ، إال أنــھ ال يــملك مــا هو شــامــل بــما 

فيھ الكفاية لوضع القواعد واملعايL> الjk تجمع دول املنطقة ويمكن أن تتوافق جميعها عل¿xا. 

 .
ً
 Zـي آن مـعا

ً
 وحـصريـة جـدا

ً
وتـعد مـنظمة الـتعاون اإلسالمـي (مـنظمة املؤتـمر اإلسالمـي) مـنظمة واسـعة جـدا

 إaـــى إنـــدونيســـيا، ولـــكن مـــبدأهـــا الـــتنظيمj يســـتث¦j غـــL> املســـلمLن 
ً
وال وينتشر أعـــضاؤهـــا مـــن الـــبوســـنة وصـ

 
ً
والـــذيـــن يـــشكلون مـــا نســـبتھ 7% مـــن نســـبة ســـكان مـــنطقة الشرق األوســـط14 ويـــمكن اعـــتبارهـــم عـــنصرا

 Zــي النســيج االجــتماÖــي Zــي الشرق األوســط. فــيما تــعاق حركــة الــجامــعة الــعربــية xÃــيكل صــلب مــن 
ً
اســاســيا

اآلراء الـجامـدة ألعـضاÄـxا. وتـملك كـل دولـة عـضو Zـي الـجامـعة الـعربـية حـق الـنقض وتـضمن كـل واحـدة فـ¿xا 

عــدم تــحقق الــقيادة الــقويــة Zــي أي مــن األعــضاء الرئيســيLن Zــي الــجامــعة. ومــثل مــنظمة املؤتــمر اإلسالمــي، 

فـإن الـجامـعة الـعربـية تـعد مـنظمة حـصريـة تـاركـة اإليرانـيLن واألتراك واٍإلسرائـيليLن – وهـم جـهات فـاعـلة 

Zـي املـنطقة- خـارج املـنظمة. وربـما يـعد مجـلس الـتعاون الخـلي¶ي األكـ°> وظـيفية Zـي املـنطقة لـكنھ مـع ذلـك 

  .
ً
فريد Zي أعضائھ من النواæي الثقافية واالقتصادية عsى غرار املؤسسات املدمجة جغرافيا

رى املـــنطقة و�ـــي  وبـــدون بـــعض مـــنتديـــات الـــعمل الـــفاعـــلة Zـــي الـــÅþاعـــات وبـــناء الـــحوار فـــمن الـــصعب أن ن

تتجنب املزيد من الصراعات Zي املستقبل حk¥ لو كانت األزمة الحالية ستتبدد مع مرور الوقت.  

الجانب اآلخر من القصة  

السرد الـسابـق لألزمـة هو السرد الـذي يحـظى بـأكـI> قـدر مـن االهـتمام لـدى وسـائـل اإلعالم الـدولـية. وهـناك 

رد  رق األوســــط Zــــي مجــــملها غــــL> صــــحيحة. ولــــكن مــــع كـــل السـ مــــشكلة واضــــحة بــــأن نــــظرة األمــــL>كــــيLن للش

الــــسابــــق فــــإن الــــقصة الــــسابــــقة ليســــت مــــكتملة األركـــان. فãــــj غــــL> كـــافــــية بحــــد ذاyــــxا لــــفهم الــــديــــنامــــيكا 

 
ً
اإلقـليمية الـحالـية. وهـناك واقـع آخر موجود بـالـتوازي مـع كـل الـفو�À¥ والـصراع وهو واقـع جوهري جـدا

Zي املنطقة.  
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طاقة الشباب 

 عـــsى كـــيفية اســـتجابـــة الـــحكومـــات 
ً
 Zـــي ديـــموغرافـــية الشـــباب 15. واعـــتمادا

ً
يشهـــد الشرق األوســـط ارتـــفاعـــا

يـــمكن لهـــذه الـــ°>وة الشـــبابـــية أن تـــكون ثروة مـــنتجة عـــsى صـــعيد الـــقوى الـــعامـــلة واملســـ�xلكLن Zـــي الـــسوق 

املحـsي، ويـمكن أن تتسـبب سـياسـات خـاطـئة مـن الـحكومـات بـجعل هؤالء املاليـLن دون عـمل او مسـتقبل 

أفــضل يــنتظرهــم. وبــالــفعل كــثL>ون Zــي املــنطقة بــدأوا بــإدراك اإلمــكانــات الــديــمغرافــية والخــطوات لـألزمــة 

لالنخراط بشكل فعال Zي البناء 

 ومـــهارة مـــن 
ً
وهـــكذا وصـــل هـــذا الـــجيل املـــتحفز مـــن الشـــباب إaـــى صـــميم الـــتوقـــعات. فـــقد كــان أكـــ°> تـــعليما

 Zـي "ثورة املـشاركـة" والـjk انـدلـعت Zـي جـميع أنـحاء املـنطقة حـيث طـالـب 
ً
أسالفـھ، وكان Zـي جـزء كـبL> فـعاال

املواطـنون بـأدوار Zـي جـميع جوانـب الـحياة السـياسـية واالقـتصاديـة واالجـتماعـية Zـي بالدهـم. وعـsى الـعكس 

 أمـام حـكومـاyـxم النـتظار حـل مـشاكـلهم، وقـد شـاركوا بـنشاط 
ً
مـن أسالفـهم، ال يـبدي هؤالء الشـباب صـI>ا

Zي محاولة لبناء هذا النوع من املستقبل الذي يطمحون لھ. 

يــملك شــباب املــنطقة نزعــة املــبادرة، فــفي دراســة حــديــثة أجريــت للشــباب الــعربــي أعرب 36% مــ�xم عــن 

رغـــبة Zـــي بـــدء حـــياyـــxم الـــخاصـــة بـــالشركــات الـــخاصـــة – وهـــذه مالحـــظة مـــهمة Zـــي مـــنطقة اعـــتمدت عـــsى  ال

واقــــع، فــــإن رجــــال األعــــمال Zــــي املــــنطقة خــــلقوا الــــعديــــد مــــن  الــــقطاع الــــعام كــــمالذ أول لــــلعمل.16 - وZــــي الــ

ريـــــم" – تـــــطبيق الـــــك=>ونـــــي لـــــلتنقل املحـــــsي و  وÉـــــي مـــــثل "تـــــطبيق كـ الـــــفرص مســـــتخدمـــــLن الـــــتطور الـــــتكنولــ

وقـــع أمـــازون)   مـ
ً
وقـــع "سـوق" (يشـــبھ كـــثL>ا ويـــب بـــالـــلغة الـــعربـــية بـــاإلضـــافـــة إaـــى مـ وابـــة الـ و بـ "مـــكتوب" وهـ

وانـتقلت هـذه املـشاريـع مـنذ فـ=>ة كـبL>ة مـن مرحـلة اإلنـشاء لـتصبح مـن الـعوامـل الرئيسـية لـفرص الـعمل 

وقــع ومــضھ (Wamda.com) املــتخصص Zــي مراقــبة االقــتصاد أن املــبادرات  والــنمو االقــتصادي. ويــقدر مـ

الريادية االقتصادية Zي الشرق األوسط تشهد خلق أك°> من 2500 وظيفة لكل 10 ناجحة م�xا. 17 
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 مــا تــمكن الشــباب مــن الجــمع بــLن 
ً
 خــارج مــجال الــتجارة واألعــمال. فــكثL>ا

ً
وتنتشر روح املــبادرة هــذه ايــضا

الــنشاط الشــبابــي والــتقنيات الجــديــدة ملــعالــجة املــشكالت االجــتماعــية املــلحة. فــعsى ســبيل املــثال، وثــقت 

و مــــــا أتــــــاح  وقــــــع "HarassMap.org" وهـــ رش الجن�çــــــZ jــــــي بــــــيانــــــات عــــــI> مــــ الــــــنساء Zــــــي مــــــصر حــــــاالت التحـــ

للمسـتخدمـLن اإلبالغ عـن حـاالت التحرش وتـشكيل خرائـط للتجـمعات املزدحـمة Zـي املـديـنة بـناء عـsى هـذه 

، ســاهــم تــطبيق "Z "Nafhamــي مــعالــجة مــشكلة املــدارس الــحكومــية املــكتظة Zــي 
ً
الــبيانــات. وZــي مــصر أيــضا

و تـــعليمية مـــجانـــية بـــالـــلغة الـــعربـــية عـــsى اإلنـــ=>نـــت لتسهـــيل الـــتعليم عـــsى غرار  الـــبالد ووفر أشرطـــة فـــيديـ

"أكاديـمية خـان" الـذي أصـبح الـI>نـامـج الـتعليمj األكـ°> شـعبية Zـي املـنطقة وتـجاوزت عـدد مـشاهـداتـھ 105 

  .
ً
ألف مشاهدة يوميا

الشكل 10: نسب الشباب بLن سكان الشرق األوسط 

 "
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براعم خضراء عsى طريق التقدم  

رة مـــــن ســـــكاÇـــــxا. ولـــــعلمها بـــــكمّ  تســـــتجيب بـــــعض الـــــحكومـــــات Zـــــي املـــــنطقة بـــــشكل إيـــــجابـــــي لـــــلطاقـــــة الـــــظاهــ

اإلمـكانـات واملـخاطر الـjk قـد يـشكلها الـسكان الشـباب تسـتثمر هـذه الـحكومـات بـكثافـة Zـي الـتعليم فـتشجع 

روح املبادرة كما تشجع العمل التطوÖي.  

وتـقر هـذه املـبادرات بـالواقـع اإلقـليمj الجـديـد وتـدرك هـدف املواطـنLن بـلعب دور أكـZ <Iـي تحـديـد مسـتقبل 

بالدهـم ولهـذا فãـj تـسËى إaـى تـمكي�xم بـاملـهارات الـjk يـحتاجوÇـxا لـلعب هـذا الـدور بـالشراكـة مـع الـحكومـات 

وليس عI> معارض�xا.  

 
ً
ولـعل أحـد أكـ°> األمـثلة إثـارة لـلدهـشة هـنا هو مـا يـحصل Zـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، فـكما أوردنـا آنـفا

حول انـتشار الـنظرة واألفـكار املـتطرفـة Zـي املـملكة مـدعومـة بـالـÅþاعـات اإلقـليمية. ولـكن وZـي أعـقاب هـبوط 

أسـعار الـنفط واعـ=>اف الـقيادة الـسعوديـة بـصعوبـة شراء الـطفرة الشـبابـية الـحاصـلة لـد©ـxا، تـبدو الـقيادة 

الــــسعوديــــة الجــــديــــدة مســــتعدة لــــلتطور والــــتغL> مــــن خــــالل رؤيــــة املــــملكة لــــعام 2030 و�ــــي رؤيــــة تســــتحق 

  .ÅLتعليم متم <Lى توفsها عÅLا مع تركxالثناء لحداث�
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الشكل 11: تطلعات الريادة والشباب العربي  

 "

وزارة الـــ=>بـــية والـــتعليم الـــسعوديـــة والـــjk يـــقودهـــا عـــدد مـــن الـــتكنوقراط اإلصالحـــيLن تركز عـــsى إصالح  فـ

املـناهـج Zـي الـبالد. ووضـعت تحـديـثات ملـناهـج الريـاضـيات والـعلوم عـsى وجـھ الـخصوص وركزت عـsى غرس 

الـفكر الـنقدي. هـذا إaـى جـانـب عـدد مـن الـتغيL>ات Zـي بـناء املؤسـسات الـjk سـتساهـم Zـي تـعزيز روح املـبادرة 

لـدى الشـباب. وتـأمـل مـع انـطالق الخـطة الوصول إaـى االزدهـار وبـدء توفـL> فرص عـمل لـتخفيف الـضغط 

عـن الـتوظـيف Zـي الـقطاع الـعام الـذي سـبق لـها أن اتخـذت فـيھ خـطوات جـذريـة بـغية تـخفيف أعـبائـھ عـsى 

الدولة. 

وتـمثل هـذه الخـطة الـطموحـة بـكل تـأكـيد خـطوة هـامـة Zـي االتـجاه الـصحيح. هـذا بـاإلضـافـة إaـى الحـماسـة 

الـكبL>ة الـjk تنتشر Zـي أوسـاط املـجتمع الـسعودي تـجاه هـذه الـتغيL>ات والـقيادة الجـديـدة خـاصـة الشـباب 

م�xم. 

وضـــيح كـــم التحـــديـــات الـــjk ســـتواجـــھ هـــذه الســـياســـات الـــتحولـــية، فـــأصـــحاب املـــصالـــح  ومـــن املـــهم هـــنا تـ

الـخاصـة Zـي بـعض قـطاعـات الـدولـة الـبL>وقراطـية والـعائـلة املـالـكة واملؤسـسات الـديـنية قـد يـمثلون عـقبات 

أمـام الـتغيL>، كـما قـد تـكون الـطبيعة املـحافـظة لـلشعب الـسعودي عـقبة أخرى كـذلـك، وهـكذا مـبادرات 

جريـئة سـتعانـي مـن الـكثL> مـن املـصاعـب Zـي طريـق تـنفيذهـا، وتزداد الـتعقيدات بسـبب الـظروف املـضطربـة 
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. والــحقيقة أن الــحكومــة تــحاول Zــي هــذا الوقــت االســتفادة مــن فــهم الــقيادة الــسعوديــة 
ً
Zــي املــنطقة حــالــيا

 .<Lللحاجة للتغي

ومـع رؤيـة 2030 لإلصالح، فـإن الـسعوديـLن Zـي كـثL> مـن الـنواæـي يـسعون إaـى مـحاكاة حـلفاÄـxم الـقريـبLن – 

اإلمــارات - والــذيــن طــاملــا ســعوا إaــى غرس قــيم الــتسامــح واالنــدمــاج والــحس الوطــ¦j الســليم Zــي مــجتمعهم. 

 مـن الـعقيدة الوطـنية تـمكنت مـن خـاللـها مـن احـتضان الـتدفـق الحر 
ً
وحـققت دولـة اإلمـارات الـعربـية نوعـا

الحــــات شــــامــــلة  راء إص  ملســــتقبلها. وقــــام اإلمــــاراتــــيون بــــإجـ
ً
 أســــاســــيا

ً
وصــــفها عــــنصرا للســــلع واملــــعلومــــات بــ

 لــلتجارة 
ً
ملــناهــجهم الــتعليمية وتوســيع الــفرص ملواطــن¿xم مــن أجــل الــدراســة Zــي الــخارج. وأصــبحت مركزا

 إaـى تـعزيز الـكI>يـاء الوطـ¦j عـI> إطالق 
ً
واألعـمال الريـاديـة لالنـطالق Zـي املـنطقة كـلها. وسـËى اإلمـاراتـيون ايـضا

رحالت إaـى الـفضاء الـخارÉـي عـsى غرار "بـعثة األمـل إaـى املريـخ"، ومركز املـديـنة مـصدر لـلطاقـة املتجـددة بـل 

 <Lن قــد تــبدو هــذه الــجهود غــLــي حــZــي الــعالــم ضــمن هــذه املــحاوالت. وZ وجــاء بــناء برج خــليفة كــأطول برج

عملية أو حk¥ مسرفة من الخارج إال أxÇا تقع Zي موقع هام لقدرxyا عsى إلهام اآلخرين وتوحيدهم.17 

وكـI>نـامـج اكـتشاف الـقمر الـتابـع لـناسـا Zـي السـتينات، يـشكل برنـامـج األمـل أحـد أهـم املـساÖـي الـjk تـحفزهـا 

الــدولــة ملــصلحة املــجتمع كــكل Zــي مــجال الــعلوم والــهندســة وتــطوير تــكنولوجــيا جــديــدة تــناســب الــعملية 

والــتطبيقات األخرى املرافــقة لــها. وعــsى نــفس الــصعيد فــإن مــثل هــذه املــق=>حــات تــعطي فــكرة كــبL>ة عــن 

 jkـي وجـھ الـصورة الـZ ن الشـباب والوقوفLى خـيال وطـاقـة املواطـنsى الـقبض عـsاقـة الـقادرة عـ<Iاألحالم الـ

تحاول داعش رسمها عن "الجهادي – البارد". 

الشكل 12: سعر برميل مزيج برنت، السعر لكل برميل بLن أعوام 2011 و2016 
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 "

دور هــــذه "الــــI>اعــــم الــــخضراء" Zــــي الــــتغيL> اإليــــجابــــي ال يــــقتصر عــــsى الــــبلدان الــــغنية بــــالــــنفط Zــــي الخــــليج. 

 مـــنذ 
ً
وحـــا ونـــس واألردن تـــعتI> األكـــ°> وضـ واطـــنLن Zـــي دول كـــمصر وتـ فـــالـــطاقـــة املـــدنـــية املـــنبعثة مـــن قـــبل املـ

وازنــــات مــــالــــية ضخــــمة، إال أن هــــذه  ويــــلة. وحــــk¥ إذا كـــانــــت حــــكومــــات تــــلك الــــدول ال تــــمتلك مــ فــــ=>ات طـــ

التطورات والI>اعم تعتمد Zي كثL> من األحيان عsى اإلرادة السياسية فقط. 

فــــتونــــس تــــملك مــــساحــــة مــــن اإلدارة املــــدنــــية الــــنابــــضة بــــالــــحياة وتــــضم نــــقابــــات تــــجاريــــة مســــتقلة وتشهــــد 

تـطورات كـبL>ة Zـي حريـة الـصحافـة وتحـظى املـنظمات الـنسائـية فـ¿xا بـاحـ=>ام عـاٍل. وقـد شهـد الـعام 2015 

فوز أربــع مــنظمات مــدنــية تونســية بــجائزة نوبــل للسالم، حــيث ســاهــم املــجتمع املــدنــي الــتون�çــZ jــي لــعب 

ونــــس وفــــق الــــطريــــق الــــصحيح. كــــما أحــــبطت  دور حــــاســــم Zــــي الــــحفاظ عــــsى االنــــتقال الــــديــــمقراطــــي Zــــي تـــ

املجــموعــات الــنسائــية مــحاوالت الســلفيLن Zــي فرض املزيــد مــن الــقيود الــديــنية املــحافــظة Zــي املــجتمع مــثل 

تكليف قانون ارتداء الحجاب. 

رة  وقـ  عــــsى صــــعيد املــــجتمع املــــدنــــي، حــــيث تــــمتلك أكــــI> املــــنظمات املــ
ً
 كــــبL>ا

ً
أمــــا مــــصر فــــإن لــــد©ــــxا نــــشاطــــا

والــفاعــلة Zــي حــقوق اإلنــسان Zــي املــنطقة، عــsى الرغــم مــن شــن الــحكومــة لــلعديــد مــن الحــمالت عــsى هــذه 

 
ً
 مـهما

ً
 إaـى جـنب مـع املـدونـLن والجـماعـات الـطالبـية لـعبت دورا

ً
املـنظمات، إال أن الـنقابـات الـعمالـية وجـنبا

Zـي األحـداث الـjk أدت إaـى االحـتجاجـات Zـي مـيدان التحرير والـjk أدت إaـى اسـتقالـة الرئـيس الـسابـق محـمد 
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ً
حـس¦j مـبارك. وقـد انجـذب الشـباب نـحو الـعمل الـتطوÖـي واملـشاريـع االجـتماعـية Zـي بـعض األحـيان عوضـا

 أو تــــضمن 
ً
 كــــبL>ا

ً
ر Zــــي الســــياســــة حــــيث لــــم يــــلق هــــذا الــــنوع مــــن املــــشاركــــة تــــشجيعا راط املــــباش عــــن االنخ

 <Iن مــن أكــLــي اثــنتZ مــخاطرة ضخــمة. شهــدت الــبالد أيــضا حــياة أدبــية وثــقافــية نــابــضة بــالــحياة، ال ســيما

مدن مصر و�ي القاهرة واإلسكندرية. 

 مــــن مــــبادرات الشــــباب 
ً
 عــــsى نــــحو مــــماثــــل. ويــــشمل عــــددا

ً
ريــــعا  سـ

ً
وZــــي األردن يشهــــد الــــقطاع املــــدنــــي نــــموا

ؤســـسات الـــثقافـــية. وقـــد  والـــقيادة وحـــاضـــنات األعـــمال والجـــمعيات الـــخL>يـــة وحـــقوق اإلنـــسان والـــبيئة واملـ

 لهــذه الجــماعــات عــsى الرغــم مــن تســبب عــناصر داخــل هــذه 
ً
شــجع الــديوان املــلكي الــهاشــمj وقــدم تــأيــيدا

الـــبL>وقراطـــية بـــصعوبـــات لهـــذه الـــجهات اثـــناء عـــملها. وهـــناك أســـباب أخرى تـــدعو إaـــى الـــتفاؤل واألمـــل Zـــي 

سياق مكافحة التطرف. 

وبــLن ســكان املــنطقة بــشكل عــام، تــصل مســتويــات دعــم الجــماعــات املــتطرفــة إaــى الــحضيض. كــما وصــلت 

نســبة املوافــقة عــsى أفــعال داعــش إaــى حــدود الــصفر Zــي اســتطالعــات الرأي: Zــي اســتطالع رأي أجري عــام 

وافــــقة Zــــي األردن إaــــى حــــدود  2016، وافــــق فــــقط 0.7% مــــن املــــغاربــــة عــــsى أفــــعالــــها فــــيما وصــــلت نســــبة املــ

  18.%0.4

وحـZ ¥kـي تونـس الـjk تـحتل صـدارة الـدول الـjk تورد مـقاتـلLن لـداعـش فـإن نسـبة تـأيـيد تـصرفـات داعـش لـم 

تتجاوز حاجز 1.7% مع وجود هامش قليل من الخطأ Zي هذه النسب. 

وZــــي حــــLن يــــعرف ســــكان دول الخــــليج األغــــنياء عــــsى أÇــــxم داعــــمLن ومــــمولــــLن لــــتنظيم الــــقاعــــدة وداعــــش، 

ســاعــدت الــقيادة الســياســية لهــذه الــبلدان – عــsى مــا يــبدو- بــالتحــذير مــن ال�xــديــد الخــطL> الــذي تــشكلھ 

هذه الجماعات لكال الفريقLن واتخذت تدابL> كثL>ة ضدهم وضد تمويلهم.  

 عــsى 
ً
 لــلتفاؤل بــشأن أزمــة الالجــئLن، حــيث ُيــنظر إaــى الالجــئLن واملشرديــن شــعبيا

ً
وبــاملــثل فــإن هــناك مــجاال

أÇـــxم أعـــباء عـــsى املـــجتمعات الـــضيقة أمـــامـــهم. ومـــع ذلـــك، فـــإن األدلـــة الـــjk بـــLن أيـــديـــنا تشـــL> أنـــھ Zـــي حـــال 

وفــــL> دفــــعة اقــــتصاديــــة كــــبL>ة  الجــــئLن تــ الــــسماح بــــاالنــــدمــــاج ضــــمن املــــجتمعات املســــتقِبلة فــــإن بــــإمــــكان ال

الجـــئLن يـــمكن أن يـــحقق ضـــعف  ورو يســـتثمر Zـــي الـــ=>حـــيب بـــال ومـــلحوظـــة، وقـــد أظهرت األبـــحاث أن كـــل يـ

 إaـى أن الالجـئLن Zـي األسـاس يـعملون 
ً
املـنافـع االقـتصاديـة خـالل خـمس سـنوات20، وتشـL> الـدراسـات أيـضا

كمساهم رئيZ j�çي املÅLانية العامة.21 

وعــندمــا تــتاح أمــامــهم فرصــة الــعمل واالنــدمــاج فــإن الالجــئLن يــنشؤون شركـات تــبدأ بــتوظــيف اآلخريــن 

نãــj مؤســسات الالجــئLن هــذه اعــتمادهــا عــsى املؤســسات الــعامــة لتســتقل بــذاyــxا. ومــع مرور 
ُ
وسرعــان مــا ت

ون إaـــى مســـ�xلكLن للســـلع والخـــدمـــات وهـــكذا  وقـــت، يـــصل الالجـــئون إaـــى مرحـــلة دفـــع الـــضرائـــب ويـــتحولـ الـ

يتحولون إaى مستثمرين ضمن املجتمعات املضيفة. 
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 jkا الحروب، فـــالـــدراســـات الـــxمزقـــ� jkالـــسار بـــالنســـبة الحـــتماالت إعـــادة بـــناء املـــجتمعات الـــ <Iهـــذا هو الـــخ

 عــــsى املســــتوى االقــــتصادي Zــــي الــــبلدان 
ً
الجــــئLن هــــم األكــــ°> نــــجاحــــا راهــــا الــــبنك الــــدوaــــي تشــــL> إaــــى أّن ال أج

املـــضيفة لـــهم – وعـــكس املـــتوقـــع -  فـــإن هؤالء الـــناجـــحLن أكـــ°> عرضـــة لـــلعودة نـــحو أوطـــاÇـــxم مـــن أولـــئك 

املعوزين.22  

الجـــئLن، إال أن  ربـــط بـــLن زيـــادة مـــعدالت الجريـــمة وتـــدفـــق ال رغـــم مـــن املـــخاوف الـــشعبويـــة الـــjk ت وعـــsى ال

الــبيانــات األمــنية ال تــتفق مــع هــذه املــخاوف فوفــق اإلحــصاءات فــإن املــهاجريــن إaــى الواليــات املتحــدة أقــل 

واًء الـــعنيفة أو غـــL> الـــعنيفة بـــأربـــع مرات مـــقارنـــة  عرضـــة لــالنخراط Zـــي الســـلوكـــيات املـــعاديـــة لـــلمجتمع سـ

 jkى الجرائـم الـsـي أملـانـيا، حـيث ركزت مـاكـينة اإلعالم جهـدهـا عـZ ¥kـي أمريـكا.23 وحـZ ن املولوديـنLبـاألمريـكي

يرتـكxïا الجـئون، تشـL> الـبيانـات إaـى أن الالجـئLن أقـل عرضـة الرتـكاب الجرائـم مـقارنـة بـاملواطـنLن املولوديـن 

Zي أملانيا.23  
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الشكل رقم 13: رفض العامة لداعش  

 "

الشكل 14: تأثL> استقبال الالجئLن عsى اقتصاد الدولة املستضيفة  

 "

ور- أمريـــكي  الـــشكل 15: أســـطورة الهجرة والجرائـــم: Zـــي الواليـــات املتحـــدة، نســـبة إقـــبال الشـــباب – الـــذكـ

املولد عsى ارتكاب جرائم تمثل ضعف نسبة إقبال الالجئLن الذكور.  
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 "

 أكـI> مـن 
ً
وثـمة سـبب آخر للتحـsي بـاألمـل، وهو أن حـكومـات وشـعوب الشرق األوسـط اآلن تـبدي اسـتعدادا

 - لتحـمل املـسؤولـيات املـلقاة عـsى عـاتـقهم. وZـي حـLن أن 
ً
أي وقـت مـ�ë¥ - وذلـك بـمساعـدة الشركاء طـبعا

هـذا االسـتعداد قـد تجـsى حـk¥ اآلن عـI> نـتائـج مـختلطة Zـي الـتدخالت الـjk قـام Ãـxا الـسعوديون Zـي الـيمن أو 

األتراك Zـي سوريـا، إال أنـھ يـمكن توجـيھ هـذه الـتدخالت ضـمن توجـهات أكـ°> إيـجابـية مـع املسـتوى املالئـم 

من الشراكة. 

ويـبدو أن قـادة وجـماهـL> املـنطقة وصـلوا إaـى فـهم أفـضل لـلمسؤولـيات والـتضحيات املـطلوبـة لخـلق مـجتمع 

. كـــما يـــبدو أÇـــxم عـــsى اســـتعداد أكـــ°> مـــن أي وقـــت مـــ�ë¥ لتحـــمل الجـــزء 
ً
 وازدهـــارا

ً
ومـــنطقة أكـــ°> اســـتقرارا

األكــI> مــن املــسؤولــية املــتعلقة بــاألمــن Zــي املــنطقة. فــاإلمــارات مــثلت فرضــت الخــدمــة الــعسكريــة اإللزامــية 

 لـتوفـL> قوات عـsى األرض 
ً
 Zـي عـام 2014 فـيما أشـارت املـملكة الـعربـية الـسعوديـة إaـى اسـتعدادهـا عـلنا

ً
اخـL>ا

ملحاربة داعش Zي سوريا فيما إذا تم األمر بالتعاون مع الواليات املتحدة 24  

ر بـــالتنســـيق  وريـــا Zـــي حـــال مـــا تـــم األم  الســـتعدادهـــا لــالنـــتشار Zـــي ســ
ً
ركـــيا واإلمـــارات أيـــضا وأشـــارت قـــطر وت

ظهر اســتطالعــات الرأي أن هــذه االقــ=>احــات لــم تــأتــي مــنفصلة عــن 
ُ
والــتعاون مــع الواليــات املتحــدة 25. وت

توجھ الناس بشكل عام. 

وZـي ردود عـينة االسـتطالع عـندمـا سـئلوا إن كان "عـsى دولـهم املـشاركـة بـقوات بـقيادة عربـية مشـ=>كـة لـيتم 

رد إيـــجابـــي عـــsى هـــذا االقـــ=>اح –   وريـــا-" أشـــارت األغـــلبية ب نشرهـــا Zـــي مـــناطـــق الـــصراع – بـــما Zـــي ذلـــك سـ

وشمل االستطالع عينة من بلدان مصر ولبنان واألردن والسعودية والعراق.26 

 آخر مــن مــظاهر هــذا االتــجاه لــدى 
ً
 ملــسألــة تــخفيض الــدعــم الــحكومــي شــكل مظهرا

ً
الــقبول الــشعjÚ ايــضا

ؤســـسة   الســـتطالع رأي أجرتـــھ مـ
ً
الجـــماهـــL> كـــنتيجة لـــتفهم الـــخيارات الـــصعبة. فـــعsى ســـبيل املـــثال، ووفـــقا

وب عـــام 2013 فـــإن غـــالـــبية املـــصريـــLن والـــتونســـيLن يـــبدون قـــبولـــهم واســـتعدادهـــم لـــدعـــم مـــق=>ح رفـــع  غـــالـ
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رات Zــــي تــــخفيضات أكــــ°> كــــفاء  رط أن يــــعاد اســــتثمار هــــذه املــــدخـ روقــــات بشـ الــــدعــــم الــــحكومــــي عــــن املحــ

وتوج¿xها نحو برامج اجتماعية أهم27 

الحاجة إaى شراكة جديدة  

 أن 
ً
يــدرك الــقادة وســكان املــنطقة أÇــxم Zــي وضــع صــعب لــلغايــة بــشكل مــضطرد. ويــبدو أÇــxم أدركوا أخــL>ا

 يــمكن االعــتماد عــليھ – بــعد اآلن- لــخوض مــعاركــهم نــيابــة عــ�xم، وفــهموا 
ً
الواليــات املتحــدة ال تــمثل طرفــا

 أن الـــحكومـــات وحـــدهـــا لـــن تـــتمكن مـــن حـــل كـــل املـــشاكـــل االجـــتماعـــية املـــتواجـــدة. وبـــلدان املـــنطقة 
ً
أيـــضا

وأصــدقــاؤهــم Zــي الواليــات املتحــدة وأوروبــا وأمــاكــن أخرى تــأخروا Zــي إعــادة تــقييم شراكــ�xم. وهــم بــحاجــة 

وضـــع املـــنطقة عـــsى مـــسار يـــقود نـــحو مســـتقبل   لـ
ً
إليـــجاد صـــيغة جـــديـــدة لـــلتعاون تـــمك�xم مـــن الـــعمل مـــعا

أفضل مsيء باالعتماد عsى الذات. 

الجدول 1: املوقف من إنشاء قوة عربية مش=>كة 
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"

الشكل 16: نسب السكان املستعدين لدعم فكرة رفع الدعم الحكومي  

 "
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الفصل الثالث: مبادئ توج¿xية لالس=>اتيجية 

 jkــي، وحــدد الــعوامــل الــحاســمة الــaــى املــأزق الــحاaشرح الــفصل الــسابــق كــيفية وصول الشرق األوســط إ

سـاهـمت Zـي حـالـة املـنطقة املزريـة الـيوم. ومـن خـالل هـذا السرد تظهر مـبادئ بـناءة لـتوجـيھ االسـ=>اتـيجية 

وفق ما يمليھ واقع املنطقة وبما يحسن فرص النجاح.  

املبادئ التوج¿xية: 

وضـــع 1. رحـــل الـــنظام الـــقديـــم ولـــن يـــعود: فـــقد حـــطمت أحـــداث الـــعقد املـــاj�À مـــا كــان يـــعرف بـــالــ

الراهـن أو األسـاس الـتقليدي Zـي مـنطقة الشرق األوسـط. ولـن يـتحقق االسـتقرار هـناك حـk¥ يـأخـذ 

الـنظام اإلقـليمj هـناك شـكلھ الجـديـد. ويـتمثل التحـدي هـنا Zـي تحـديـد الـشكل الـذي سـيبدو هـذا 

  .
ً
النظام عليھ ووضع اس=>اتيجية حقيقية تجعلھ واقعا

رئيســـية لـــتعريـــف الـــنظام اإلقـــليمj الجـــديـــد فـــ¿xا: 2. وف تـــحتاج املـــنطقة إaـــى تحـــمل املـــسؤولـــية ال سـ

فــلقد ذهــب الوقــت الــذي تســتطيع فــيھ قوة خــارجــية – مــهما كانــت قوyــxا – أن تــفرض مــفهومــها 

 بـقدر مـتفاوت Zـي أحـسن األحوال، والـتطورات 
ً
عـsى املـنطقة. سـبق لهـذه الـجهود أن أظهرت نـجاحـا

 Zي املستقبل. 
ً
الjk تلت أحداث العام 2011 تشL> إaى أن هذه الجهود ستكون أقل نجاحا

 لـلغرب: فـبينما دعـا الـبعض إaـى االنـسحاب مـن املـنطقة 3.
ً
 عـمليا

ً
فـك االرتـباط بـاملـنطقة ال يـعد حال

 مــن ذلــك عــsى احــتواء اآلثــار غــL> املــباشرة لــتطورات أحــداث الشرق األوســط، 
ً
 والــ=>كــÅL بــدال

ً
تــمامــا

فالثابت أن فّك االرتباط يسمح فقط بتعميق مشاكل الشرق األوسط ونشرها دون أي رادع. 

يــمكن لــلقوى الــخارجــية أن تــكون مــفيدة ومــن مــصلح�xا أن تــكون كــذلــك: فــلم يــحن الوقــت بــعد 4.

حــk¥ تــتمكن املــنطقة مــن حــل كامــل مــشاكــلها مــن تــلقاء نــفسها. كــثL>ون Zــي املــنطقة يــعرفون هــذا 

 مـا تـعانـي 
ً
 مـن املـساعـدة الـخارجـية، وغـالـبا

ً
ويريـدون أن يـعملوا Zـي شراكـة صـحيحة تـتضمن نوعـا

القوى الخــارجيــة منــ حصر خيــاراxyــا فjãــ "ستــلعن ان قاــمتــ بذــلكــ وستــلعن ان لمــ تقــم بھــ" فال 

. ومـــع ذلـــك، ال يزال Zـــي مـــصلحة الـــقوى 
ً
فرق، الجـــميع يـــنتقد الـــتدخـــل وعـــدم الـــتدخـــل Zـــي آن مـــعا

الخارجية فعل ما بوسعها لتجنب العواقب العاملية املدمرة الستمرار الفوZ ¥�Àي املنطقة. 

 عــما كـانــت عــليھ Zــي املــاj�À: ويــنبÁي أن يــكون نــهج 5.
ً
 مــختلفا

ً
يــجب أن تــلعب الــقوى الــخارجــية دورا

 عـــsى نـــحو 
ً
واليـــات املتحـــدة وأوروبـــا والـــصLن وروســـيا والـــجهات الـــدولـــية األخرى مـــنصبا كـــل مـــن ال

وقـــت  مـــ=Åايـــد لـــدعـــم وتسهـــيل الـــجهود اإليـــجابـــية الـــjk تـــبذلـــها دول وقـــادة وشـــعوب املـــنطقة وZـــي الـ

 قـــبل أن تـــثمر ويـــجب أن 
ً
نـــفسھ، يـــجب عـــsى هـــذه الـــدول أن تـــتذكر أن هـــذه الـــجهود تـــحتاج وقـــتا

ت�xيأ هذه الدول ملواجهة النكسات Zي الطريق والjk ال مفر م�xا. 
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االسـ=>اتـيجية الـخاصـة بـاملـنطقة ال يـمكن أن تركز عـsى مـكافـحة اإلرهـاب فحسـب: وعـsى الرغـم مـن 6.

شــدة خــبث جــماعــات كـالــقاعــدة وداعــش إال أÇــxا ليســت الســبب الوحــيد لـألزمــة هــناك. وحــk¥ لو 

 فـإن الـصراعـات Zـي الشرق األوسـط سـتستمر Zـي االشـتعال وسـتنشأ 
ً
اخـتفت هـذه الجـماعـات غـدا

جماعات جديدة مكان تلك القديمة. 

الـــصراع الـــعرóـــي والـــطائـــفي Zـــي املـــنطقة هو صراع ال مـــفر مـــنھ بـــأي حـــال مـــن األحوال: ولـــكن هـــذه 7.

املـبارزات ليسـت راسـخة كـما قـد يـتصور كـثL>ون. فãـj تـتفاعـل وتتضخـم عـI> الـتوترات اإلقـليمية 

Zــي املــنطقة الــحالــية وتزداد أخــطار اشــتعال الحروب األهــلية بســبب املــنافــسة الــجيوســياســية بــLن 

دول املـــنطقة. وحـــل هـــذه الـــÅþاعـــات األخرى ســـيكون الخـــطوة األوaـــى نـــحو تـــخفيف حـــدة الـــصراع 

العرóي والطائفي.  

ؤون الـــدول 8. الســـتقرار Zـــي املـــنطقة أن يـــتحسن طـــاملـــا بـــقيت دول املـــنطقة تـــتدخـــل Zـــي شـ ال يـــمكن لـ

املــجاورة واألطراف األخرى سواًء بــالسر أو بــالــعالنــية: وبــينما تــتب¦¥ الــعديــد مــن الــدول مــثل هــذه 

املـمارسـات مـن وقـت آلخـر، إال أن إيران عـsى وجـھ الـخصوص أضـفت عـsى هـذه املـمارسـات الـطابـع 

املؤس�çــj كجــزء مــن اســ=>اتــيجي�xا األمــنية والســياســية. ويــتعLن عــsى جــميع األطراف االمــتناع عــن 

 للظهور. 
ً
هذه األنشطة والسماح لنظام أك°> استقرارا

روريـــة إذا أرادت 9. ر بـــالـــغ األهـــمية ولـــكن لـــلحكم املحـــsي صالحـــيات ضـ المـــة الـــدول اإلقـــليمية أم سـ

الـدول الـبقاء ضـمن حـدودهـا الـقائـمة: وعـليھ فـإن عـملية إعـادة الـنظر Zـي الحـدود يـجب أن ال تـتم 

واثــــيق األمــــم املتحــــدة.  إال وفــــق املــــعايــــL> الــــدولــــية املــــع=>ف Ãــــxا وعــــsى الــــنحو املــــنصوص عــــليھ Zــــي مــ

وضــــع الــــحاaــــي Zــــي املــــنطقة ال يــــساعــــد Zــــي تــــحقيق هــــذه الــــعملية، وأي إثــــارة  وبــــشكل واضــــح فــــإن الــ

لـلتعديالت اإلقـليمية اآلن قـبل أن تسـتقر املـنطقة لـن يـساهـم إال Zـي فـتح بوادر جـديـدة لـلÅþاع تزيـد 

 مـن الـ=>كـÅL عـsى الحـدود يـنبÁي مراجـعة وإيـجاد نـهج 
ً
مـن صـعوبـة إيـجاد حـلول Zـي املسـتقبل. وبـدال

وســيلة لــتعزيز  ؤر جــهود اإلصالح داخــل حــدود الــدول الــقائــمة كـ ن لــلحكم املحــsي Zــي بـ
ّ
عــمsي يــمك

 من تقسيمها. 
ً
هذه الدول بدال

وقـــت لـــلمراهـــنة عـــsى شـــعوب املـــنطقة ولـــيس الـــدول فـــقط: فـال يـــمكن بـــناء مســـتقبل 10. لـــقد حـــان الـ

أفـــضل للشرق األوســـط دون تـــحقيق املـــشاركـــة النشـــطة لـــشعوب كــل إقـــليم بـــما Zـــي ذلـــك الـــنساء 

 <Lلـــتوفـــ 
ً
والشـــباب والـــنازحـــLن بســـبب الـــÅþاعـــات. وإذا مـــا أمـــكن تـــحقيق ذلـــك فـــإنـــھ ســـيكون محركــا

رص لـــــــلعمل واملـــــــساعـــــــدة عـــــــsى تـــــــحفÅL الـــــــسكان عـــــــsى نـــــــطاق أوســـــــع وابـــــــتكار حـــــــلول لـــــــلمشاكـــــــل  فــــ

االقتصادية واالجتماعية Zي املنطقة.  

يـــجب عـــsى حـــكومـــات املـــنطقة أن تـــكون مـــسؤولـــة ومـــحاســـبة أمـــام جـــميع أفراد الـــشعب عـــsى حـــد 11.

سواء: فجـذور الـفو�À¥ الـحالـية تـعود إaـى حـقيقة أن مجـموعـة مـن املواطـنLن – سواء أقـليات أو 

فــقراء أو شــباب-  شــعروا بــعدم قــدرyــxم عــsى الوصول أو االســتفادة مــن موارد الــدولــة وحــمايــ�xا 
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كــما تســتطيع املجــموعــات األخرى، وهــكذا فــإن تــحقيق املــساواة Zــي املــجتمع بــموجــب الــقانون هو 

حجر األساس للمجتمعات لكي تصبح صحية ومرنة. 

الشرق األوسـط بـحاجـة إaـى نـموذج اقـتصادي جـديـد: فـفي جـميع أنـحاء املـنطقة لـم تـعد الـحكومـة 12.

وارد الــــطبيعية كــاإلمــــارات  �ــــي املــالذ األول لخــــلق األعــــمال أو الــــتوظــــيف. وحــــk¥ الــــدول الــــغنية بــــاملـ

ود األحـــفوري كـــمصدر  وقـ روا بـــضرورة التخـــsي عـــن االعـــتماد املـــطلق عـــsى إنـــتاج الـ والـــسعوديـــة أقـ

إلنـعاش االقـتصاد. ولـدعـم نـمو الوظـائـف Zـي الـقطاع الـخاص فسـتحتاج الـحكومـات إaـى xyـيئة بـيئة 

مواتية لالستثمار وريادة األعمال. 

.13 j�ëخـاص بـھ - مـنظمة إقـليمية-   إذا أراد املـ jـى إطـار أمـن إقـليمaإ 
ً
يـحتاج الشرق األوسـط أيـضا

 Zـي الـتطور: وZـي حـLن أن الـقواعـد واملـعايـL> الـخاصـة بـمنظمة كهـذه تـتعلق بـدول املـنطقة مـن 
ً
قـدمـا

أجـل اتـخاذ قرار الـبت Ãـxا، إال أنـھ ثـبت أن مـثل هـذه الهـياكـل ضروريـة لـتحقيق االسـتقرار والرخـاء 

Zي مناطق العالم كلها. 

رق األوســــط 14. يــــجب أن يــــتصف هــــذا الــــنهج بــــكثL> مــــن الــــتواضــــع والــــتجانــــس والــــصI>: فــــأزمــــة الشـ

 مـنذ Çـxايـة الحرب الـباردة. وال أحـد يسـتطيع أن يـعرف كـيف 
ً
الـحالـية �ـي التحـدي األصـعب عـاملـيا

سـتنتjã بـل إنـھ مـن الـصعب تحـديـد أفـضل مـسار لـلعمل، ولـكن املـكان املـناسـب لـلبدء هو الـسËي 

 والــــقبول بــــحقيقة أن الــــعالــــم ســــيواجــــھ 
ً
لــــتحويــــل املــــسار الــــحاaــــي لــــلمنطقة Zــــي اتــــجاه أكــــ°> تــــفاؤال

ويحارب هذه املشاكل لف=>ة طويلة من الزمن. 
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الفصل الرابع: عناصر االس=>اتيجية 

راد تـــــــحقيقھ. وبـــــــناء عـــــــsى التحـــــــليالت  ر يـــ ود هـــــــدف واضـــــــح وظـــــــاهـــ الهـــــــدف: تـــــــتطلب أي اســـــــ=>اتـــــــيجية وجـــــ

واملـشاورات الـjk عـقدنـاهـا فـإنـنا نـعتقد أن الهـدف مـن هـذه االسـ=>اتـيجية هـو: الـبدء Zـي تـغيL> املـسار الـحاaـي 

 
ً
 وســلما

ً
وقــت ســتتحرك املــنطقة نــحو نــظام أكــ°> اســتقرارا للشرق األوســط كــكل وعــليھ فــإنــھ ومــع مرور الـ

للدول ذات السيادة. وهذا األمر يتطلب: 

 عــن الــعنف اإلرهــابــي والــقمع -
ً
تــقديــم مســتقبل مســتقر ومزدهر وآمــن لــكل شــعوب املــنطقة بــعيدا

الحكومي. 

توفــL> نــظام حــكم شــامــل وشــفاف وفــعال وغــL> فــاســد وتــحقيق مــساءلــة الــناس وتوجــيھ االســتثمار -

نحو التعليم والصحة واالزدهار االقتصادي.  

تقوية وتمكLن املواطنLن من العمل كشركاء كامل Zي بناء مستقبل بلداxÇم. -

لعب دور بناء Zي النظام الدوaي الليI>اaي عI> تكييف شعوب املنطقة وتنشيطهم معھ. -

 مـــن "املـــبادئ الـــتوج¿xـــية" 
ً
املـــنهج الـــعام: يـــتطلب تـــحقيق هـــذا الهـــدف واالســـ=>اتـــيجية الـــjk تـــقود إلـــ¿xا عـــددا

املـــــنصوص عـــــل¿xا Zـــــي الـــــفصل 3. ويـــــجب أن تـــــشمل االســـــ=>اتـــــيجية الـــــخاصـــــة بـــــاملـــــنطقة الـــــدول وقـــــياداyـــــxا 

واليـــات املتحـــدة تـــجاه املـــنطقة  . ويـــجب أن ال تـــقتصر هـــذه االســـ=>اتـــيجية عـــsى ســـياســـة ال
ً
والـــشعوب أيـــضا

  .
ً
فحسب بل يجب أن تصل إaى أصحاب املصالح الخارجيLن ايضا

ما نق=>حھ هنا هو "نهج اس=>اتي¶ي جديد" يختص بكيفية ارتباط العالم بالشرق األوسط. 

 Zــي تــشكيل األحــداث Zــي املــنطقة. وهــذا 
ً
 كــبL>ا

ً
فــمنذ العهــد االســتعماري األول لــعبت الــقوى الــخارجــية دورا

 <Lن للسـلطات. واملـطلوب هو أن يـغLا املراقـبx¿ـي عـصر الـدول ذات السـيادة ومواطـنZ 
ً
الـنهج لـم يـعد صـالـحا

 عsى عقب: 
ً
النهج االس=>اتي¶ي التعامل رأسا

زال بـــحاجـــة اaـــى - رغـــم مـــن أÇـــxا مـــا ت تـــحتاج املـــنطقة إaـــى تحـــمل مـــسؤولـــية رســـم مســـتقبلها، عـــsى ال

املساعدة من الخارج للتغلب عsى العديد من التحديات الjk تواجهها.  

 مـــختلفا عـــن ذي قـــبل: فــال تـــحتاج إaـــى دور -
ً
تـــحتاج املـــنطقة مـــن الـــقوى الـــخارجـــية أن تـــلعب دورا

ر Zـــــي  رطـــــي، لـــــك�xا تـــــحتاج إaـــــى لـــــعب دور املـــــحفز وامليسـ اســـــتعمار جـــــديـــــد أو دور غـــــاٍز جـــــديـــــد أو شــ

مساعدة شعوب املنطقة عsى بناء نظام إقليمj جديد.  
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 لـلمنطقة. فـفي الـسنوات األخـL>ة امـتلكت عـدد مـن الـجهات الـفاعـلة عـsى 
ً
 جـامـعا

ً
هـذا الـنهج يـتطلب جهـدا

ركـــات  رق االوســــط. وتــــشمل هــــذه الــــجهات الشـ مســــتويــــات مــــختلفة أهــــمية جــــديــــدة إaــــى جــــانــــب دول الشـ

الــــخاصــــة والــــحكومــــية والــــحكومــــات املحــــلية والجــــماعــــات املــــدنــــية واملــــنظمات الــــخL>يــــة واألعــــمال الــــتجاريــــة 

واطـــنون الـــعامـــلون. وهـــكذا فـــإن عـــsى االســـ=>اتـــيجية أن  واالجـــتماعـــية ورجـــال األعـــمال وبـــطبيعة الـــحال املـ

تتعامل مع كل هذه الجهات وأال تقتصر عsى الحكومات فحسب.  

االسـ=>اتـيجية املـبينة أدنـاه �ـي Zـي Çـxايـة املـطاف رهـان عـsى شـعوب املـنطقة، وتـشمل تـلك الـجهات الجـديـدة 

الـjk أشرنـا إلـ¿xا لـتونـا. ومـن الرهـانـات املوضوعـة هـنا أن عـsى املواطـنLن الوصول إaـى سـلطة تسـتطيع عـsى 

املـــدى الـــطويـــل بـــناء مـــجتمعات ومـــنطقة أفـــضل. وهو مـــا يـــسËى إaـــى xyـــيئة الـــظروف الـــjk يـــمكن أن تـــطلق 

هـذه اإلمـكانـات البشريـة الـهائـلة الـjk ال تـقتصر عـsى نـخب هـذه املـجتمعات لـك�xا تـتدفـق عـI> جـميع طـبقات 

املجتمع.  
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االس=>اتيجية:  

تـنتهج هـذه االسـ=>اتـيجية مـا يـسم¥ بـ " جهـد ثـنائـي الوجـھ" والـذي يـتألـف مـن الـتدابـL> املـتجهة مـن الـقمة إaـى 

 إaــى جــنب مــع الخــطوات املــتجهة مــن الــقواعــد إaــى الــقمة 
ً
الــقواعــد ملــعالــجة الــقضايــا األمــنية املــباشرة جــنبا

 <Lــــــي املــــــنطقة. ويــــــجب هــــــنا مــــــتابــــــعة كــــــل واحــــــدة مــــــن خــــــطوط ســــــZ ري ر رأس املــــــال البشــ راك وتــــــطويــ إلشــ

االس=>اتيجية عsى حدة، وليس بشكل متسلسل. 

 <Lايـة املـطاف الحـل لـكثxـÇ ـيZ املـنطقة (الـشق الـثانـي) سـتقدم j¦فـإطالق اإلمـكانـات البشريـة الـكامـنة ملواطـ

ؤتــي ثــماره بــعد ســنوات مــن اآلن  ويــل األجــل ومــن شــأنــھ أن يـ مــن التحــديــات Zــي املــنطقة. هــذا املشروع طـ

 Zـي تـنفيذه. ولـكن ألنـھ ال يـمكن أن يـتطور الجهـد هـذا دون تـحقيق 
ً
ولـذلـك يـجب عـلينا أن نـبدأ اآلن وفورا

قـــدر كـاف مـــن األمـــان فـــإن الـــجهود الرامـــية إaـــى إÇـــxاء الـــصراعـــات (الـــشق األول) يـــجب أن تـــبدأ عـــsى الـــفور 

أيضا. وهكذا يسL> الخطان بشكل متواز.  

و املـــعالـــجة الـــjk تـــتم مـــن الـــقمة بـــاتـــجاه الـــقواعـــد وبـــمشاركـــة فـــعلية مـــن الـــقوى - الـــشق األول: وهـ

الم Zــي  الــخارجــية ســيتم الــتعامــل مــع التحــديــات الــجيوســياســية الــفوريــة الــjk تواجــھ األمــن والسـ

   :j¦ى املدى القريب واملتوسط. وهذا يعsاملنطقة ع

o ة<Lــي الوقــت نــفسھ مــعالــجة األزمــة اإلنــسانــية الــكبZاحــتواء انــتشار الــصراعــات الــحالــية و

 وZي الدول املجاورة الjk تستضيفهم.  
ً
الjk تواجھ الالجئLن واملشردين داخليا

o تــجتاح املــنطقة والــعمل jkاء الحروب األهــلية واإلرهــاب والــطائــفية الــعنيفة الــxــÇالــبدء بــإ

عsى زيادة االستقرار عsى املدى الطويل.  

وقـــت إaـــى الحـــد الـــذي ال يـــعود بـــھ األمـــن  و©xـــدف هـــذا الـــشق إaـــى الحـــد مـــن الـــعنف Zـــي املـــنطقة مـــع مرور الـ

الــشغل الــشاغــل وحــي�xا تــتحول الــجهود الــعلويــة - بــعد اÇــxاء اولويــة األمــن واحــالل السالم-  نــحو مــجاالت 

تحســـLن الـــتعليم واملـــجتمعات واالقـــتصاد وهو مـــا يـــتيح لـــتدابـــL> الـــشق الـــثانـــي إمـــكانـــية الـــتطور واالنـــتشار. 

ولــتحقيق هــذه الــنتيجة فــإن التحــديــد األســا �j يــتمثل Zــي إÇــxاء الحروب األهــلية الــjk تســببت xÃــذه اآلثــار 

 كالتاaي:  
ً
املزعزعة لالستقرار Zي املنطقة. ويجب أن تكون األولويات األك°> إلحاحا

 تخفيف املعاناة اإلنسانية الحالية Zي سوريا 1.

إعـادة السـيطرة عـsى األراj�À الـjk تـحكمها داعـش سواء Zـي سوريـا أو Zـي الـعراق: فال يـمكن حـصر 2.

 عـsى 
ً
 تـشكل xyـديـدا

ً
 عـsى الواليـات املتحـدة لـك�xا أيـضا

ً
خـطر داعـش عـsى أÇـxا ال�xـديـد األكـ°> الـحاحـا

جميع القوى اإلقليمية الكI>ى الضالعة Zي املنطقة وعsى روسيا وأوروبا كذلك.  
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 مــعززة مــن قــبل الواليــات املتحــدة لــتوفــL> حــمايــة لــلمدنــيLن مــن بــطش 
ً
فــتنفيذ الــشق األول يــتطلب جــهودا

وريـــا والـــعراق. وهـــذه الـــتدابـــL> وصـــفت  نـــظام األســـد بـــاإلضـــافـــة إaـــى ســـحق داعـــش والـــقاعـــدة Zـــي كـــل مـــن سـ

بـمزيـد مـن الـتفصيل Zـي الـفصل الـخامـس، ويـمكن أن تـتحقق عـI> حشـد وطـمأنـة أصـدقـاء أمريـكا وحـلفاÄـxا 

عـsى الـ=Åام أمريـكا تـجاهـهم وتـجاه املـنطقة. وهـذه الخـطوة سـتكفي إلرسـال رسـالـة واضـحة لـكل مـن روسـيا 

وإيران مـــفادهـــا أن أمريـــكا عـــائـــدة لـــلساحـــة واملـــباراة وأن هـــذه الـــقوى لـــن تـــتمكن مـــن تـــحقيق "الـــنصر" Zـــي 

 عــsى الواليــات املتحــدة 
ً
سوريــا أو الــعراق بــبساطــة. تــغيL> الــحقائــق عــsى األرض xÃــذه الــطريــقة يــمثل ضــغطا

وضـــع حـــد  ران Zـــي مـــحاولـــة لــ العـــبLن الـــداخـــليLن والـــخارجـــيLن بـــما Zـــي ذلـــك روســـيا وإي لـــلعمل مـــع جـــميع الــ

للحروب األهلية Zي هذين البلدين. ويمكن تحقيق ذلك دون ال=Åام كبL> من القوات الI>ية األمريكية.  

واجـــهة الحروب األهـــلية األخرى Zـــي   ملـ
ً
وقـــت نـــفسھ، تـــحتاج الواليـــات املتحـــدة وشركــاؤهـــا لـــلعمل مـــعا Zـــي الـ

املــنطقة واتــخاذ خــطوات مــلموســة لردع واحــتواء الســلوك الــعدوانــي مــن جــانــب إيران وZــي نــفس الوقــت 

 
ً
وف تـــنüي الـــتوترات الـــطائـــفية Zـــي املـــنطقة مـــسارا الـــبحث عـــن طرق وفرص لـــلتعامـــل مـــع ذلـــك. وبـــذلـــك سـ

، فـإن هـذا مـن شـأنـھ 
ً
آخرا. وعـsى املـدى الـطويـل وضـمن إطـار إقـليمj كـما هو موضـح Zـي هـذا الـتقرير الحـقا

ز الـــتعاون Zـــي جـــميع  زيـــد مـــن الهـــدوء واالســـتقرار Zـــي املـــنطقة مـــن خـــالل تـــحقيق مـــساعـــدة أكـــI> وتـــعزي أن ي

أنـحاء املـنطقة ملواجـهة التحـديـات الرئيسـية عـI> إضـفاء الـطابـع املؤس�çـj وفـق مـعايـL> مـعينة مـن السـلوك 

بLن الدول وداخل إدارات الدول الحكومية نفسها.  

 <Iـي الـشق األول للتحـديـات األمـنية فال بـد مـن دعـم تـلك الـجهود عـZ الـشق الـثانـي: بـينما تـتصدى الـجهود -

جهـــد يـــتجھ مـــن الـــقواعـــد نـــحو الـــقمة و�ـــي الـــجهود الـــjk تخـــلق عـــsى املـــديـــLن املـــتوســـط والـــطويـــل األســـس 

االجتماعية الالزمة لتحقيق استقرار وسالم وازدهار Zي الشرق األوسط وهذا يتضمن:  

- دعـم "الـI>اعـم الـخضراء” لـلنشاط الـتجاري واملـدنـي املـعتمد عـsى املواطـن والـذي ينتشر Zـي جـميع 

أنحاء املنطقة.  

-  تـشجيع الـحكومـات اإلقـليمية لتسهـيل مـثل هـذه الـجهود واالسـتثمار Zـي الـتعليم وتـمكLن شـعوÃـxا 

مــــن الــــتصدي للتحــــديــــات االقــــتصاديــــة واملــــجتمعية وقــــضايــــا الــــحكم الــــjk تــــعد مــــفاتــــيح لــــتحقيق االزدهــــار 

واالستقرار Zي املستقبل.   

ويــسËى الــشق الــثانــي إaــى إطالق طــاقــات بشريــة كــبL>ة Zــي املــنطقة، حــيث يــعمل املواطــنون الــقادرون عــsى 

الـــتفكL> الـــناقـــد والـــعمل بـــشكل مســـتقل عـــsى أســـاس مـــجتمËي عـــصري نـــاجـــح. وهـــذه الـــحالـــة تـــعد إحـــدى 

الــضرورات لــلوصول إaــى املــنافــسة االقــتصاديــة الــعاملــية وتــنمية املــجتمعات الــنابــضة بــالــحياة واملــتسامــحة 

وضــمان اإلدارة الــفعالــة. وبــالــتاaــي، فــإن عــsى الــحكومــات االســتثمار قــدر اإلمــكان Zــي تحســLن نوعــية الــتعليم 

حk¥ لو كانت أرباح االستثمار هذا بعيدة عsى املدى الطويل.  
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واتـــية لــألفراد داخـــل املـــجتمع (بـــما Zـــي ذلـــك أولـــئك الـــذيـــن   xyـــيئة بـــيئة مـ
ً
كـــما يـــجب عـــsى الـــحكومـــات أيـــضا

تشردوا بســبب الحرب) لــيتمكنوا مــن نشر مواهــxïم بــكل أريــحية سواًء أكـانوا مــن املــبتكريــن أو أصــحاب 

ونــية والــتنظيمية لــكي تــصبح أكــ°>  املــشاريــع أو املواطــنLن الــعامــلLن فحســب. وهــذا يــع¦j بــلورة األطر الــقانـ

 وفـــعالـــية وشـــفافـــية مـــع ضـــمان الـــخضوع لـــلمساءلـــة بـــشكل عـــام. بـــاإلضـــافـــة إaـــى ذلـــك، فـــإن إنـــشاء 
ً
شـــموال

صـندوق تـنمية Zـي املـنطقة كـما هو موضـح هـنا يـمكن أن يـساعـد Zـي إنـشاء املـشاريـع الـتحتية االقـتصاديـة 

واالجتماعية الرئيسية لتتواءم مع هذا الجهد. 

خلق "الدائرة الفاضلة"   

 
ً
املـنطق وراء هـذه االسـ=>اتـيجية ذات الـشقLن يـكمن Zـي خـلق "حـلقة حـميدة" مـن اإلجراءات اإليـجابـية بـدال

رور  مــــن "الحــــلقة املــــفرغــــة" مــــن الــــعنف الــــجاري اآلن والــــjk يــــمكن أن تــــبدأ Zــــي تــــغيL> مــــسار املــــنطقة مــــع مـ

الوقـت. وقـد اقـ=>حـت الـعديـد مـن األفـكار الواردة Zـي هـذا الـتقرير مـن قـبل، ولـكن ملـختلف الـشواغـل األمـنية 

واالفـــتقار إaـــى اإلرادة الســـياســـية واملـــصالـــح الـــخاصـــة وعـــدم قـــدرة الســـياســـيLن عـــsى دعـــم هـــذه الخـــطوات، 

 مــا كـان الــداعــمون يــلجؤون إaــى عــدم دعــم هــذه اإلجراءات. وقــد تــم تــأطــL> الــتدابــL> املــق=>حــة هــنا Zــي 
ً
كــثL>ا

مــثل هــذه الــطريــقة ملــحاولــة الــتغلب عــsى املــعوقــات، والــتحفÅL عــsى اعــتمادهــا، والــبدء Zــي خــلق ديــنامــيكيا 

العـــبLن Zـــي  تـــنافســـية بـــLن دول املـــنطقة نـــحو اإلصالح. وقـــد وضـــعت االســـ=>اتـــيجية ذات الـــشقLن، جـــميع الـ

املنطقة عsى نفس املضمار للعمل بشكل مواٍز لتحقيق األهداف العريضة الjk تشمل العناصر التالية: 

واليـــــات املتحـــــدة وأوروبـــــا - رق األوســـــط: بـــــموجـــــب هـــــذا االتـــــفاق فـــــإن عـــــsى الــ "مـــــيثاق" ملـــــنطقة الشـ

والشركاء الـخارجـيLن وغـL>هـم الـعمل مـع دول املـنطقة لزيـادة جـهودهـا املشـ=>كـة تـحت الـشق األول 

ملواجـهة التحـديـات الـجيوسـياسـية الـفوريـة الـjk تـقف Zـي طريـق السالم Zـي املـنطقة. بـاإلضـافـة إaـى 

املـشاركـة Zـي هـذا الجهـد فـإن دول املـنطقة (تـحت الـشق الـثانـي) سـتعمل عـsى اتـخاذ خـطوات مـن 

 وأفــضل مــن نــاحــية الــحكم واإلدارة. وإaــى حــLن 
ً
شــأÇــxا أن تــقود املــنطقة نــحو وضــع أكــ°> اســتقرارا

رى Zــــي  راف األخ واليــــات املتحــــدة وأوروبــــا واألط اعــــتماد دول املــــنطقة هــــذه الخــــطوات فــــإن عــــsى الـ

االتـفاق، توفـL> دعـم دبـلومـا �j واقـتصادي أو فـ¦j بـاإلضـافـة إaـى تـقديـم املـساعـدات لتيسـL> املوارد 

الــكافــية وإعــطاء الــحكم املحــsي صالحــيات أكــI>. والــدول الــjk ال تر�À¥ بــتقديــم مــثل هــذه الــجهود 

لن تتلقى أي دعم من األطراف الدولية او حk¥ الداخلية. 

- 
ً
 مــن أن يــكون األمر عــبئا

ً
 ودعــمهم: بــدال

ً
اتــباع نــهج مــختلف ملــساعــدة الالجــئLن واملشرديــن داخــليا

ركــــات الــــــتغيL> والــــــتقدم، Zــــــي الــــــبلدان  عــــــsى املــــــانــــــحLن يــــــمكن لــــــهؤالء األشــــــخاص أن يــــــصبحوا محــ

وفـــL> الـــتعليم والـــتدريـــب   وبـــعد ذلـــك Zـــي بـــلداÇـــxم األصـــلية. ومـــع ذلـــك، يـــتطلب األمر تـ
ً
املـــضيفة اوال

 للمشاركة Zي اقتصادات البلدان املضيفة لهم.  
ً
للنازحLن عsى املهارات والسماح لهم قانونيا
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"االنـــفجار الـــكبL>" – اإلصالح الـــتنظيمj: وكـــما نالحـــظ أعـاله تـــحتاج الـــحكومـــات إaـــى xyـــيئة الـــبيئة -

 .
ً
 وازدهـارا

ً
الـتمكينية الالزمـة "لـلI>اعـم الـخضراء" إلفـساح املـجال أمـام الـتغيL> لـيصبح أكـ°> ترسـخا

ونـــي ومـــناخ تـــنظيمj يـــساعـــد عـــsى االســـتثمار  ون إaـــى إطـــار قـــانـ فـــأصـــحاب األعـــمال الـــتجاريـــة يـــحتاجـ

واالبـتكار. ويـحتاج أصـحاب املـشاريـع االجـتماعـية واملجـموعـات املـدنـية املحـلية أن يـصبحوا قـادريـن 

عـsى الـتسجيل مـن الـناحـية الـقانونـية والـعمل بحريـة. واألثر الـجامـع لهـذه اإلصالحـات سـيصب Zـي 

صـــالـــح االقـــتصاد واملـــجتمع كـــكل. فـــعsى املســـتوى االقـــتصادي، ســـيتم تـــمكLن الشركــات املـــبتدئـــة 

�ــي مــصدر هــام Zــي توفــL> الوظــائــف). ولــن تــقتصر املــساعــدة الــحكومــية  jkة (الــ<Lوالشركـات الــصغ

 <Iعـ 
ً
فـقط عـsى توسـعة الـصناعـات الـكبL>ة وتـشجيع االسـتثمار األجـنjÚ الالزم فحسـب، ولـكن أيـضا

 بــدل االتــجاه إaــى 
ً
زيــادة ثــقة املــمولــLن Zــي مــنطقة الشرق األوســط الســتثمار رؤوس أموالــهم محــليا

الخارج.  

تحـديـث الـعقد االجـتماÖـي Zـي املـنطقة: الـعقد االجـتماÖـي الـقديـم والـذي بـموجـبھ تـقوم الـحكومـات -

بـتقديـم الخـدمـات واألمـن مـقابـل الـحق Zـي الـحكم تـعرض النـتقادات Zـي جـميع أنـحاء املـنطقة، وقـد 

تــم بــالــفعل طــمس الــعقد االجــتماÖــي Zــي الــبلدان الــjk مزقــ�xا الحروب االهــلية. واملــطلوب اآلن هو 

عــقد اجــتماÖــي محــدث يحــدد الــعالقــات بــLن الــحكومــات ومواطــن¿xا عــsى أســاس الــحكم الــشامــل 

وفــــL> األمــــن والخــــدمــــات بــــاإلضــــافــــة إaــــى إعــــطاء  والــــفعال واملــــسؤولــــية. إذ يــــتعLن عــــsى الــــحكومــــات تــ

وضـــع الـــحاaـــي  يـــتم تـــقويـــض شرعـــية   Zـــي تحـــديـــد طـــبيعة املســـتقبل، وZـــي الـ
ً
 رئيســـيا

ً
واطـــنLن دورا املـ

 
ً
الـحكومـات عـsى املسـتوى الوطـ¦Z jـي الـعديـد مـن بـلدان املـنطقة وخـاصـة تـلك الـjk شهـدت حروبـا

أهـلية،  والسـتعادة شرعـية هـذه الـحكومـات سـتحتاج مؤسـسات الـحكم Zـي املـنطقة إaـى إعـادة بـناء 

وإصالح حول العقد االجتماÖي املحدث.  

نـموذج جـديـد مـن الـحكومـة الوطـنية لـلدول خـالل الـصراعـات: ومـن أجـل اسـتيعاب أفـضل لـلتنوع -

الــعرóــي والــثقاZــي والــديــ¦j الــكبL> والــحقائــق االقــتصاديــة الجــديــدة وزيــادة رغــبة الــناس Zــي أن يــكون 

ؤون الشرق األوســـط-  ســـنكون بـــحاجـــة إaـــى نـــموذج  لـــهم رأي Zـــي الـــشؤون الـــعامـــة – وخـــاصـــة شـ

وطـــ¦j. وهـــذا الـــنموذج يـــتضمن زيـــادة موارد وتـــمكLن الـــحكومـــات املحـــلية لتحـــمل  جـــديـــد لـــلحكم الـ

مـسؤولـية الـسكان املحـليLن كوسـيلة لـتعزيز الـدول بـدل تقسـيمها. وZـي الواقـع إذا مـا أرادت الـدول 

رب األهــــلية الــــحفاظ عــــsى تــــماســــكها داخــــل الحــــدود الــــقائــــمة وإعــــادة تــــأســــيس  الــــخارجــــة مــــن الحـ

شرعــي�xا كــدول فــيجب عــل¿xا االبــتعاد عــن نــموذج الــحكم املركزي والــتوجــھ نــحو توفــL> مزيــد مــن 

أسـاسـيات الـحكم الـذاتـي لـلحكومـات اإلقـليمية واملحـلية بـجانـب توفـL> املوارد االقـتصاديـة لـهم بـما 

يـمك�xم مـن إدارة شؤوÇـxم الـخاصـة. وهـذا ال يـقلل مـن أهـمية إصالح املؤسـسات الوطـنية، بـل إن 

املؤســسات الوطــنية ســتحتاج إaــى قــيادات شــجاعــة ومؤســسات قويــة عــsى الــصعيد الوطــ¦j مــن 

أجل التحكم بصالحيات ت=>سخ عsى املستوى املحsي.  
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- jود إطـــار لـــلحوار اإلقـــليم إطـــار إقـــليمj: أخـــI>نـــا عـــدد مـــن املـــسؤولـــLن والـــخI>اء مـــن املـــنطقة أن وجـ

وتــسويــة الــÅþاعــات وتــعزيز الــتجارة والــتكامــل االقــتصادي يــمكن أن يــقدم مــساهــمة كــبL>ة إلخــماد 

ر هــــذا اإلطــــار اإلقــــليمj بــــشكل  رات اإلقــــليمية وبــــناء االزدهــــار املــــنشود. ومــــن املــــنتظر أن يظه الــــتوت

 - مـن حـيث الـعضويـة والـفعالـية - عـsى 
ً
تـدريـ¶ي ويواجـھ الـتطورات املـتالحـقة عـsى أن يشهـد تـطورا

مستوى الالعبLن الرئيسيLن من داخل وخارج املنطقة.  

صــندوق الــتنمية اإلقــليمj إلعــادة اإلعــمار واإلصالح: وكجــزء مــن اإلطــار اإلقــليمj الجــديــد تــحتاج -

املـنطقة اaـى صـندوق الـتنمية لـتمويـل مـشاريـع الـبنية الـتحتية االقـتصاديـة واالجـتماعـية. فـالشرق 

األوسـط هو املـنطقة الوحـيدة Zـي الـعالـم الـjk تـفتقر إaـى مؤسـسة فـعالـة مـتعددة األطراف مـن هـذا 

الــنوع، ولــكنھ بــالــفعل Zــي حــاجــة مــاســة إaــى مــثل هــذه املؤســسة. ويــمكن لهــذا الــصندوق أن يــتسم 

 <Lى مـعايـsوخـاضـعة ألعـ 
ً
بـالـكثL> مـن الـفعالـية خـاصـة إذا مـا تـمت إدارتـھ وفـق مـعايـL> محـددة مسـبقا

املساءلة.  

يــمكن لــدول املــنطقة نــفسها أن تــسËى لــتصميم وتــشكيل هــذا الــصندوق وتوفــL> الــتمويــل األوaــي وتــشجيع 

 " 
ً
أصــحاب املــصلحة الــخارجــيLن لـالنــضمام وتنســيق جــهودهــم لــدعــم هــذا الــصندوق حــيث ســيعمل وفــقا

أكـ°> ألكـ°>" مـن حـيث املـبدأ. وهـكذا فـإن الـدول تãـjء بـيئة مواتـية لـلتغيL> مـن أجـل الـحصول عـsى الـتمويـل 

واملـساعـدة الـتقنية أو االسـتثمارات االقـتصاديـة واالجـتماعـية الـخ، ويـمكن لـلصندوق إنـشاء وسـائـل تـمويـل 

 <Lوفـــ مـــختلفة واملرافـــق الـالزمـــة لـــتلبية االحـــتياجـــات املـــتنوعـــة لـــلمنطقة. وســـيكون هـــدف الـــصندوق هو  تـ

الـدعـم والـتمويـل لجـميع الـجهات الـفاعـلة بـاإلضـافـة إaـى توفـL> الـتمويـل الجزئـي ألصـحاب املـشاريـع الـتجاريـة 

واالجــتماعــية ودعــم خــطط الــعمل الــjk تســ�xدف الشــباب وقروض الــقطاع الــخاص للشركات واملــنظمات 

االجتماعية وتمويل مشاريع البنية التحتية واملساعدة التقنية لجميع املستويات. 
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الفصل الخامس: تقليص حجم العنف 

تنفيذ الشق األول 

Zـي الـفصل الـسابـق، قـمنا بوضـع الخـطوط الـعريـضة لالسـ=>اتـيجية بـناء عـsى االتـفاق بـLن األطراف املـعنية 

 Zـي الشرق األوسـط. وZـي هـذا 
ً
 وعـدال

ً
 وازدهـارا

ً
Zـي املـنطقة وخـارجـها، وذلـك xÃـدف خـلق نـظام أكـ°> اسـتقرارا

الـــفصل والـــفصل الـــذي يـــليھ نـــقدم الـــتوصـــيات الـالزمـــة لـــتنفيذ هـــذه االســـ=>اتـــيجية. ويـــتناول هـــذا الـــفصل 

الجــزء املــخصص لالســ=>اتــيجية مــن الــقمة نــحو الــقاعــدة (الــشق األول) Zــي حــLن يــتناول الــفصل الــسادس 

الجزء املخصص لالس=>اتيجية من القاعدة نحو القمة (الشق الثاني). 

البدء ببذل الجهود لتحقيق االتفاق Zي منطقة الشرق األوسط 1.

يـــجب أن تحـــدث كـــل خـــطوة مـــبينة Zـــي هـــذا الـــفصل Zـــي ســـياق االتـــفاق بـــLن األطراف املـــعنية Zـــي املـــنطقة 

واملجتمع الدوaي. وبصراحة ال ينبÁي مشاركة كل دول املنطقة أو خارجها. 

 مـــــن ذلـــــك يـــــنبÁي تـــــشكيل "ائـــــتالف مـــــن املســـــتعديـــــن" ألن االتـــــفاق ســـوف يـــــتبلور بـــــناء عـــــsى الـــــعمل 
ً
وبـــــدال

والـتعاون مـن جـميع األطراف ولـن يـقتصر االتـفاق عـsى املـكتوب Zـي أوراق اعـتماده الرسـمية بـل يـجب أن 

ز الــــذاتــــي. وهــــذا مــــن شــــأنــــھ أن يــــجعل االتــــفاق غــــL> مــــلزم مــــن الــــناحــــية  رونــــة والــــتعزي  مــــن املـ
ً
يــــحتوي قــــدرا

ؤســـــسات Zـــــي   مـــــن ذلـــــك فـــــإنـــــھ ســـــيعتمد عـــــsى الـــــفهم املشـــــ=>ك بـــــLن الـــــدول املـــــعنية واملـــ
ً
ونـــــية، وبـــــدال الـــــقانـــ

وقــــعة عــــsى االتــــفاق عــــلنا الــــ=Åامــــها املــــتبادل تــــجاه بــــعضها  راف املــ مــــسؤولــــيات كـــل مــــ�xا. وهــــكذا تــــعلن األط

البعض وفق التاaي:  

رى مـــــن خـــــارج املـــــنطقة ســـــتتخذ مـــــسؤولـــــياyـــــxا - ريـــــكة األخـ واليـــــات املتحـــــدة وأوروبـــــا والـــــدول الشــ الــ

 وال تؤديـھ هـذه الـدول 
ً
 خـL>يـا

ً
بـموجـب الـشق األول مـن االسـ=>اتـيجية، وهـذه املـساهـمة ال تـعد عـمال

عsى اعتبارها مؤيدة للمنطقة، لك�xا تؤديھ بشكل أسا �j ألنھ Zي مصلحة أم�xا القومي الخاص.  

الح تــــحت الــــبند - االلــــ=Åام بــــاالتــــفاق يــــكون Zــــي مــــصلحة دول املــــنطقة والــــقيام xÃــــذه الــــجهود لــإلص

الـثانـي، ألنـھ بـدون هـذه الـجهود فـلن تـنجح جـهود الـشق األول Zـي تـحقيق السالم الـدائـم واالزدهـار. 

  .j¦واالقتصادي والتق j� لتلقي املزيد من الدعم الدبلوما 
ً
 اضافيا

ً
وهو ما سيقدم حافزا

 ولكـن بقـية تفـاصيـل االس=>اتيـجية ال 
ً
ينـبÁي أن تنـطلق الجـهود الدـبلوماـسيـة الـراميـة إaىـ بنـاء االتفـاق فـورا

زئــــLن مــــن االســــ=>اتــــيجية  يــــنبÁي أن نــــنتظر انــــطالقــــها رســــميا. األحــــداث بــــاملــــنطقة تــــضغط بشــــدة، وكــال الجـ

 ودون تأجيل. 
ً
يحتاج لالنطالق فورا

2. إعطاء األولوية لتوفL> الحماية للمدنيLن.  
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ألسـباب إنـسانـية واسـ=>اتـيجية عـsى حـد سواء يـجب أن تـحتل مـسألـة تـخفيف املـعانـاة اإلنـسانـية Zـي الشرق 

األوسط األولوية الفورية والعاجلة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل الطرق التالية:   

توسيع وقف إطالق النار املحsي بشكل كبL> وأينما أمكن تحقيقھ.  -

رة  رغـــم مـــن صـــعوبـــة الـــتوصـــل إلـــ¿xا إال أÇـــxا تـــتطلب مـــثاب رامـــها مـــع املـــقاتـــلLن عـــsى ال االتـــفاقـــات الـــjk تـــم إب

دبـلومـاسـية و�ـي أضـمن طريـقة بـاخـتصار لـلتوصـل إaـى تـسويـة كامـلة لـلصراعـات وإلضـفاء تحسـLن مـلحوظ 

عsى حياة املدنيLن بشكل مباشر.  

فرض األعراف والـقوانـLن الـدولـية بـشأن املـساعـدات املـدنـية والحـمايـة Zـي الحرب الـحالـية. وعـsى الرغـم مـن 

 مـن 
ً
 إال أنـھ كان قـادرا

ً
فشـل مجـلس األمـن الـتابـع لألمـم املتحـدة لحـل الـصراعـات Zـي الشرق األوسـط حـالـيا

وزيـــع املـــساعـــدات. وهـــناك  ر الـــقرارات اإلنـــسانـــية الـــjk تـــساهـــم Zـــي عالج املـــدنـــيLن وتـ وقـــت آلخر عـــsى تـــمري

مجـموعـة محـددة بـشكل جـيد مـن الـقوانـLن الـدولـية املـتعلقة بـكيفية مـعامـلة غـL> املـقاتـلLن Zـي زمـن الحرب. 

ولألسـف فـإن أغـلب هـذه الـقوانـLن غـL> مـطبقة. فـالـنظام الـسوري عـsى سـبيل املـثال ال يزال يرفـض تـقديـم 

اإلمـدادات الـطبية والـغذائـية إaـى املـناطـق املـحاصرة واسـتمر Zـي اسـتخدام األسـلحة الـكيميائـية. ويـجب عـsى 

ؤيـــد هـــذه الـــقرارات وأن يـــتأكـــد مـــن حـــصول الجرæـــى عـــsى املـــساعـــدات الـــفوريـــة دون  املـــجتمع الـــدوaـــي أن يـ

معاناة.  

 إنــشاء مــناطــق آمــنة إنــسانــية أمر ضروري. حــيث لــن يوافــق املــقاتــلون عــsى وقــف إطـالق الــنار أو -

اتـباع الـقواعـد واملـعايـL> الـخاصـة بـالحرب والـjk تـتطلب مـ�xم توفـL> حـمايـة لـلمدنـيLن كـما هو الـحال 

. ويـــمكن تـــشكيل 
ً
روريـــا  ضـ

ً
را وريـــا، ولـــذلـــك فـــإن خـــيار إنـــشاء مـــناطـــق آمـــنة إنـــسانـــية يـــعد أم Zـــي سـ

املــــناطــــق اآلمــــنة عــــI> اســــتخدام وســــائــــل مــــختلفة، فــــبينما تــــعد مــــناطــــق حــــظر الــــطL>ان واملــــمرات 

 إال أÇــxا تــتطلب موارد كــبL>ة. وحــk¥ إذا قررت الــجهات الــدولــية الــفاعــلة 
ً
اإلنــسانــية األكــ°> انــتشارا

تــنفيذ هــذا الــنوع مــن املــناطــق اآلمــنة الــتقليديــة فـال بــد حــي�xا مــن توفــL> املوارد الــكافــية والــدفــاع 

عـــ�xا. وســـبق أن تـــم تـــشكيل مـــناطـــق آمـــنة محـــمية بـــشكل كـــبL> مـــكنت مـــن خـــلق ظروف لـــتحقيق 

راحـــة لـــألكراد Zـــي الـــعراق بـــLن عـــام 1990 و  وفـــL>ه مـــن ال االنـــتعاش والـــتنميةومـــثال ذلـــك مـــا تـــم تـ

1991 والــــذيــــن يــــتصدرون الــــقتال ضــــد داعــــش اآلن. ومــــع ذلــــك فــــإن املــــنطقة اآلمــــنة الــــjk ال يــــتم 

الـدفـاع عـ�xا بـشكل كاٍف تـملك عواقـب وخـيمة لـلغايـة ومـن ضـم�xا مـخاطر اإلبـادة الجـماعـية كـما 

حدث Zي مأساة سربرنيتسا.  

وZـي حـاالت أخرى، كان إنـشاء املـناطـق اآلمـنة بـشكل مـختلف، حـيث تـم ذلـك مـن خـالل تـعزيز قـدرة سـكان 

املـنطقة لـلدفـاع عـن أنـفسهم. وبـعد فـحص مـدقـق فـإن الجـماعـات املـعارضـة غـL> املـتطرفـة Zـي سوريـا تـفتقر 

إaـى األسـلحة املـضادة لـلطائرات والـjk عـsى سـبيل املـثال مـن شـأÇـxا أن تـسمح لـهم بحـمايـة أنـفسهم ضـد أي 

ألســد. بــاإلضــافــة إaــى ذلــك، فــإن األمر يــتطلب دعــم جــهود الــدفــاع املــدنــي  هــجوم مــن سالح الــجو الــتابــع لـ
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لــلساكــن عــsى األرض مــثل عــمال االنــقاذ – الــقبعات الــبيض- والــjk يــمكن أن توفر الــعديــد مــن الخــدمــات 

واملÅLات للمواطنLن.  

3. توسيع وتعزيز التدابL> العسكرية املتخذة ضد داعش والقاعدة 

روري لـــتوفـــL> األمـــن Zـــي املـــنطقة وخـــارجـــها بـــشكل حـــاســـم. والـــكثL> مـــن  واجـــهة الـــقاعـــدة وداعـــش أمر ضـ مـ

الـطلبات توجـھ لـلواليـات املتحـدة، وهو مـا تـفكر بـھ دول املـنطقة واألصـدقـاء والحـلفاء بـشكل عـام. وتـعزيز 

 اســـ=>اتـــيجية أكـــ°> مـــالءمـــة عـــsى األرض ويـــمكن 
ً
روفـــا الـــجهود ضـــد الهجـــمات اإلرهـــابـــية يـــمكن أن يخـــلق ظـ

استخدامها كرافعة للمساعدة Zي تقليص الحروب األهلية Zي العراق وسوريا.  

وهـنا فـإنـنا ال نـق=>ح أن تـقوم الواليـات املتحـدة بـالـتدخـل الـعسكري املـباشر أسوة بـما حـدث Zـي الـعراق عـام 

 مـن هـذا، فـإنـنا 
ً
2003 أو أي نوع مـن االحـتالل الواسـع الـنطاق وجـهود إعـادة اإلعـمار الـjk تـلت ذلـك. وبـدال

 لـتعزيز قـدرات الـقوات املحـلية عـsى الـقتال الـفعال ضـد داعـش والـقاعـدة عـsى أرض الواقـع 
ً
نـق=>ح برنـامـجا

و بدعم الواليات املتحدة وحلفاxÄا من داخل املنطقة وخارجها.  

وبـينما تـحتاج الـقوات الـقبلية املحـلية لـلكثL> مـن الـعمل املـيدانـي إال أن هـناك مـحفزات ومنشـطات فريـدة 

مـن نوعـها يـمكن أن تحـدث الـفرق مـثل قـدرات االسـتخبارات والـقيادة والسـيطرة والـدعـم الـجوي وقوات 

الــعمليات الــخاصــة وأســلحة املواجــهة وغــL>هــا مــن املوارد املــتخصصة الــjk يــمكن لــلواليــات املتحــدة فــقط 

أن تقدمها.  

حرمـــان داعـــش مـــن األراj�À الـــjk تســـيطر عـــل¿xا وتـــعطيل عـــملياyـــxا ودعـــايـــ�xا بـــأÇـــxا ال تقهر أمر مـــهم. وهـــذا 

ور الـــــقدرات الـــــتشغيلية لـــــداعـــــش بـــــحيث يـــــتم تـــــجاوز xyـــــديـــــدهـــــا لـــــلواليـــــات املتحـــــدة  ســـــيساعـــــد عـــــsى تـــــدهـــ

وأصـــدقـــاÄـــxا وحـــلفاÄـــxا Zـــي أوروبـــا واملـــنطقة أو غـــL>هـــا مـــن الـــبلدان Zـــي جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم وحـــZ ¥kـــي روســـيا 

والصLن. ومن الخطوات العملية هنا:  

 البدء بتكثيف جهود الواليات املتحدة ضد داعش والقاعدة. -

-  .<Iتقاتل داعش والقاعدة لتعمل بكفاءة أك jkن القوى القبلية الLتمك

واليــــات املتحــــدة لــــدعــــم - وى الـ وظــــيف الــــقدرات الــــتحفÅLيــــة واملــــÅLات الــــخاصــــة الــــjk ال تــــملكها ســ تــ

القوات املحلية عsى أرض الواقع.  

حرمان داعش من األراj�À الjk تسيطر عل¿xا وكسر سردي�xا القائلة بأxÇا ال تقهر.  -

ز الــــتغيZ <Lــــي تــــصورات أصــــحاب املــــصالــــح اإلقــــليمية ووضــــع - اســــتخدام الــــجهود الــــعسكريــــة لــــتعزي

جدول لجهود السالم Zي أنحاء املنطقة.  
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بـالنسـبة لـدول كـإسرائـيل والـسعوديـة واإلمـارات فـإن تـعزيز الـجهود الـعسكريـة سـيقود إaـى تجـديـد 

الروابط مع الواليات املتحدة وأصدقاxÄا وحلفاxÄا التقليديLن.  

بــالنســبة لــ=>كــيا فــإن هــذه الــجهود ســتمثل إشــارة إaــى أن اإلجراءات الــ=>كــية أحــاديــة الــطرف مــن 

 بــقيادة الواليــات املتحــدة والــjk ســتسËى ألن 
ً
املــمكن أن تــكون جــزء مــن اســ=>اتــيجية أوســع نــطاقــا

تأخذ Zي عLن االعتبار املصالح واملخاوف ال=>كية.  

واليــــات املتحــــدة  ريــــكي ســــيعطي رســــالــــة مــــفادهــــا أن الـ ز الــــتدخــــل األمـ ران فــــإن تــــعزي وبــــالنســــبة إلي

مســتعدة لردع واحــتواء الــنشاط والــتدخالت اإليرانــية Zــي الــدول املــجاورة وZــي الوقــت نــفسھ فــإن 

 أمام املشاركة االيجابية من جانب إيران.  
ً
الباب ال يزال مفتوحا

بـالنسـبة لروسـيا (والرئـيس الـسوري بـشار األسـد) فـإن هـذا الـتطور إشـارة إaـى الهزيـمة أو الجـمود 

ولــيس االنــتصار، هــذا مــن نــاحــية املــعايــL> الــعسكريــة الواقــعية فــقط، وهــذا األمر ســيساعــد عــsى 

إقناع روسيا بأهمية السËي نحو السالم إذا ما أرادت الحفاظ عsى مصالحها Zي املنطقة. 

خريطة رقم 1: املناطق الjk تخضع لسيطرة داعش Zي سوريا والعراق، أكتوبر 2016 

 "

4. إدراك حـــقيقة أن الـــتدابـــL> الـــعسكريـــة املـــعززة ليســـت كــافـــية مـــن تـــلقاء نـــفسها إلÇـــxاء الحرب وإحـــالل 

السالم واالستقرار الدائمLن.  

             @idraksy71

https://twitter.com/IdrakSy


ات
شار
ست
واال

ت 
سا
درا
ك لل

درا
إ

 
www.idraksy.net      مركز إدراك للدراسات واالستشارات

 لـيس فـقط مـن أجـل هزيـمة داعـش والـقاعـدة Zـي 
ً
تـحتاج الـجهات املـعنية الـداخـلية والـخارجـية لـلعمل مـعا

أرض املـعركـة بـل مـن أجـل مواجهـ�xا Zـي كـل مـكان تـعمل بـھ، بـما Zـي ذلـك الـفضاء االلـك=>ونـي وعـالـم الرأي 

واجـــهة الـــدعـــايـــة وتـــقويـــض جـــاذبـــي�xا. ومـــن غـــL> املرجـــح أن يـــتم الـــقضاء  الـــعام. ويـــجب الـــقيام xÃـــذا األمر ملـ

 حk¥ يتم معالجة األسباب الكامنة وراء صعود الجماعات املتطرفة.  
ً
تماما

وعــsى الرغــم مــن وجود درجــة عــالــية مــن الــتديــن Zــي املــنطقة فــإن الــتعليم الــديــ¦j ينتشر بــشكل ضــئيل Zــي 

 لـــلغايـــة. حـــيث تســـتغل الجـــماعـــات 
ً
واقـــع مـــنخفض جـــدا و Zـــي الـ املـــدارس الـــعامـــة ومـــحو األمـــية الـــديـــنية هـ

اإلرهابية هذا الوضع لتجنيد املجندين عI> استخدام الحجج الدينية الباطلة.  

عــsى الشــباب أن يــتعلم "الــتسامــح" عــsى أســاس الــتعامــل مــع الــتنوع Zــي املــجتمعات Zــي مــناطــقهم عــsى أنــھ 

. ولــلمساعــدة عــsى ضــمان الهزيــمة لــلمتطرفــLن Zــي Çــxايــة املــطاف فــإن 
ً
 ديــنيا

ً
حــقيقة تــاريــخية ولــيس xyــديــدا

أقوى سالح لـلغرب يـكمن Zـي كـيفية تـعامـل الـغربـيLن مـع املسـلمLن والالجـئLن املسـلمLن الـذيـن يـبحثون عـن 

مـالذ آمــن داخــل حــدودهــا. إذ يــتعLن عــsى الــغرب أن يــرóــى إaــى مســتوى الــقيم الــخاصــة بــالحريــة والــتسامــح 

المــــيLن والــــذيــــن يــــتغذون عــــsى الــــكراهــــية  راديــــكالــــيLن اإلســ زيــــمة آفــــة داعــــش وغــــL>هــــم مــــن اإلرهــــابــــيLن ال لهـ

والخوف. وهذا يتأتى ضمن الخطوات التالية:  

وات املســــلمة املــــعتدلــــة الــــjk تتحــــدى - تــــشجيع الــــحكومــــات اإلقــــليمية عــــsى فــــتح املــــجال أمــــام األصــ

روايات املتطرفLن.  

تحديث وتوسيع نطاق التعليم الدي¦j بشكل صارم للغاية.  -

الــتأكــد مــن توفــL> تــعليم شــامــل يــتجاوز املوضوعــات الــديــنية فــقط لــطالب املــدارس والــجامــعات -

الدينية.  

ترك مكافحة الرسائل املتطرفة إaى أصوات أك°> مصداقية Zي املجتمع اإلسالمي. -

وغــندا - المــية بــشكل كـاف لــدحــض الــدعــايــات اإلرهــابــية املرتــكزة عــsى بروبـ عالج املــجتمعات اإلسـ

الحرب عsى اإلسالم. 

5. العمل عsى تقليص الحروب األهلية - خاصة Zي سوريا 

رق  روب األهــــلية Zــــي الشـ  مــــن أجــــل تــــقليص الحــ
ً
عــــsى الــــجهات املــــعنية الــــداخــــلية والــــخارجــــية الــــعمل مــــعا

األوسـط، حـيث سـاهـمت Zـي الـكثL> مـن املوت والـدمـار وعـدم االسـتقرار Zـي املـنطقة. وطـاملـا يـعتقد املـقاتـلون 

وف تســـتمر وســـتصبح هزيـــمة الـــقاعـــدة وداعـــش   فـــإن الحروب األهـــلية سـ
ً
أن بـــإمـــكاÇـــxم االنـــتصار عـــسكريـــا

 ولـــن يـــتوقـــف تـــدفـــق الالجـــئLن. وبـــشكل صريـــح، فـــإن وقـــف الحروب األهـــلية ال يـــعد مـــهمة 
ً
 مســـتحيال

ً
أمرا

 .
ً
 حاسما

ً
بسيطة لك�xا ممكنة بشكل أو بآخر. وهنا يمكن أن يكون تدخل طرف ثالث أمرا
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فــنحن هــنا نــناقــش مــن الــناحــية الــنظريــة الــحاجــة إaــى تــدخالت نــاجــحة مــن طرف ثــالــث ثــم كــيف يــمكن 

رة Zــــي املــــنطقة. وZــــي حــــال مــــا جــــنح  روب األهــــلية الــــدائـ رب مــــن الحـ واقــــع الــــعمsي Zــــي كــــل حـ تــــطبيقها Zــــي الــ

 مـن الـضمانـات املـطلوبـة لـضمان 
ً
املـقاتـلون إaـى وضـع أسـلح�xم وقـبول الـتسويـة السـياسـية فـإن هـناك عـددا

تحقيق التسوية وبنودها مع مرور الوقت.  

وللحــد مــن هــذه الحروب األهــلية، فــيجب أن يــتم طــمأنــة الــجانــب الــسعودي بــخصوص اســتمرار الــدعــم 

األمريــكي لــھ بــاإلضــافــة إaــى ردع واحــتواء الــتدخــل اإليرانــي Zــي الــدول املــجاورة ويــجب وضــع حــد لــلمواجــهة 

الــسعوديــة اإليرانــية كــذلــك، وهــذا بــدوره ســيساعــد عــsى xyــدئــة الــبيئة شــديــدة الــطائــفية والــjk ســاهــمت 

بتغذية الكثL> من العنف Zي الشرق األوسط. 

ولتحقيق النجاح هنا فإن عsى القوى الخارجية:  

وقـــف - اقـــناع جـــميع أطراف الـــÅþاع بـــاســـتحالـــة تـــحقيق الـــنصر Zـــي مـــيدان املـــعركـــة وأÇـــxا يـــمكن أن تـ

القتال بأمان ويمكن الوصول إaى تسوية سلمية عI> املفاوضات.  

التفاوض عsى تسوية سياسية شاملة تعالج املظالم الشعبية Zي قلب الصراع. -

روط الـــتسويـــة الـــjk يـــسعون لـــها - فرض الـــتسويـــة، بـــحيث يـــتأكـــد جـــميع األطراف مـــن تـــحقيق شـ

وفرضها عsى الجهات املختلفة.  
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الحرب األهلية Zي سوريا:  

من أجل البدء Zي تقليص الكارثة Zي سوريا عsى الجهات الفاعلة الخارجية القيام بما يsي:   

.1  .
ً
البدء بوقف االن�xاكات اإلنسانية األك°> سوءا

توسيع وتعزيز قوات املعارضة السورية.  2.

توسـيع الهزيـمة الـعسكريـة لـداعـش والـقاعـدة Zـي مـناطـق شرق سوريـا وترسـيخ سـيطرة املـعارضـة 3.

هناك.  

 والسËي إaى املصالحة واإلصالح وعودة الالجئLن.  4.
ً
بدء جهود إعادة اإلعمار Zي سوريا فورا

.5  .j� املذكورة أعاله لدفع األسد وأنصاره نحو الحل السيا <Lاالستفادة من الضغط والتداب

التمسك بمبادئنا – أي االمريكية-  مع االع=>اف بالحقائق عsى األرض.  6.

فتح آفاق جديدة من االستقرار واألمان Zي سوريا.  7.

الشكل 16: جرائم القوات: إحصائيات املدنيLن القتsى Zي سوريا من يناير إaى يونيو 2016 

 "
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الحرب األهلية Zي العراق:  

زيـــــمة داعـــــش عـــــsى الـــــفور لـــــكن دون االعـــــتماد عـــــsى - عـــــsى الـــــجيش الـــــعراóـــــي أخـــــذ زمـــــام املـــــبادرة لهــ

امليليشيات الشيعية.  

يـــجب عـــsى الـــحكومـــة الـــعراقـــية ان تـــطور مـــن خـــطة تـــحقق املـــصالـــحة وتـــعsي مـــن الـــحكم املحـــsي -

واالنتعاش االقتصادي Zي املناطق الjk يتم تحريرها من سيطرة داعش.  

عــsى الــحكومــة املركزيــة Zــي بــغداد أن تــثبت لــلسكان الــسنة أن بــإمــكاÇــxا ان تــكون الــضامــن األكــ°> -

مصداقية ملصالحهم من داعش.  

يـــجب عـــsى الـــحكومـــة املركزيـــة Zـــي بـــغداد وحـــكومـــة إقـــليم كردســـتان الـــعراق حـــل الـــخالفـــات فـــيما -

بي�xما.  

يجب عsى مؤسسات الحكم Zي العراق معالجة الفساد املتفZ j�öي اوساطها.  -

الحرب األهلية Zي ليبيا: 

- 
ً
 رئيســـيا

ً
ربـــطها مـــع لـــيبيا تـــملك دورا أوروبـــا بســـبب قرÃـــxا وعـــالقـــاyـــxا الســـياســـية والـــتاريـــخية الـــjk ت

هناك.  

تـــحتاج الواليـــات املتحـــدة إaـــى اتـــخاذ خـــطوة نـــحو األمـــام هـــناك وقـــيادة جهـــد دوaـــي مـــنسق ملـــعالـــجة -

األزمة الليبية.  

رئيســــيLن املــــZ j�ëــــي نــــفس املــــبادرة والــــسËي لــــبناء إجــــماع خــــلف - يــــجب عــــsى أصــــحاب املــــصالــــح الـ

  .j¦حكومة الوفاق الوط

يــنبÁي لهــذه الــجهات خــلق حوافز إيــجابــية ملــختلف التجــمعات الســياســية مــن أجــل دعــم حــكومــة -

  .j¦الوفاق الوط

وضـــع األمـــ¦Z jـــي طرابـــلس حـــk¥ ال تـــبقى الـــحكومـــة - يـــنبÁي لهـــذه الـــجهات أن تـــساعـــد Zـــي تحســـLن الـ

رقــــــيون Zــــــي بــــــنغازي عــــــsى ضــــــمانــــــات بــــــتمثيل  الجــــــديــــــدة رهــــــينة للميليشــــــيات، وxÃــــــذا يــــــحصل الشـــ

مصالحهم Zي الحكومة الجديدة.  

بمجرد تـحسن الوضـع األمـ¦j يـجب أن تـحاط الـحكومـة بـكوادر مـن الـجهات الـدولـية لـلمساعـدة Zـي -

إدارة شؤون البالد. 

الــحكومــة املــنتخبة وبــمساعــدة أصــحاب املــصالــح الــخارجــية يــجب أن تــسËى لــلتوســط بــLن املراكز -

الجديدة وقيادات القبائل املختلفة من أجل تحقيق الدعم املحsي الالزم لنجاح الحكومة. 
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الحرب األهلية Zي اليمن:  

السËي للحصول عsى إمدادات إنسانية وإيصالها إaى السكان املعرضLن للخطر. -

إقــناع الــسعوديــLن أنــھ وبــعد تــحقيق األهــداف الــعسكريــة الــخاصــة Ãــxم يــجب عــل¿xم إظــهار رغــب�xم -

Zي إيجاد تسوية سياسية للصراع.  

اإلصرار عــsى الــحوثــيLن مــن أجــل وقــف الهجــمات عــsى األراj�À الــسعوديــة وحرمــاÇــxم مــن الــدعــم -

الخارÉي.  

االســـتمرار Zـــي دعـــم الـــعمليات الـــعسكريـــة ضـــد تـــنظيم الـــقاعـــدة. فـــتنظيم الـــقاعـــدة Zـــي الـــيمن وZـــي -

شبھ الجزيرة العربية يعد من أخطر فروع التنظيم الjk ال تزال تعمل حk¥ اآلن. 

6.ردع واحتواء االشتباكات، واالنخراط Zي العديد من القضايا ذات االهتمام املش=>ك بشكل م=Åامن.  

املـنطقة بـحاجـة إaـى توازن واسـتقرار أكـI> يـمكن الـتنبؤ بـھ ملـÅLان الـقوى. فـالسـياسـات الـخارجـية الـعدوانـية 

اإليرانـــية وزراعـــة الـــعمالء اإلقـــليميLن والـــقيام بـــعمليات غـــL> مـــتكافـــئة يـــثL> قـــلق الـــكثL> مـــن الـــدول الـــعربـــية 

وقـــت اتخـــذ الـــنضال ضـــد الهـــيمنة \  الـــتمدد  ويخـــلق الـــكثL> مـــن الـــشكوك املـــتبادلـــة الخـــطL>ة. ومـــع مرور الـ

 عـsى نـحو مـ=Åايـد. هـذه املـنافـسة الـجيوسـياسـية اإلقـليمية الخـطL>ة يـمكن أن تـشعل 
ً
 طـائـفيا

ً
اإليرانـي شـكال

 أوسع إذا ما اندلعت عsى أسس طائفية. ولتحقيق ذلك ينبÁي اتباع التاaي:  
ً
حريقا

طمأنة شركاء الواليات املتحدة Zي املنطقة عI> الدعم.  -

التأكد من ال=Åام إيران التام ببنود االتفاق النووي واالهتمام بمعالجة أمور أخرى.  -

يـجب عـsى الواليـات املتحـدة والشركاء الـدولـيLن الـسËي إaـى ردع واحـتواء إيران وZـي الوقـت نـفسھ -

البحث عن فرصة للتعامل معها.  

واء - واقـــب صـــعبة لـــلغايـــة Zـــي حـــال اقـــ=>افـــها أي أعـــمال عـــدوانـــية سـ ران ســـتواجـــھ عـ الـــتأكـــد مـــن إي

أكانت بشكل مباشر أو عI> وكالxÄا Zي املنطقة.  

  .
ً
7.اعتماد نهج مختلف تجاه مساعدة الالجئLن واملشردين داخليا

واجـــــھ أوروبـــــا واألعـــــباء الـــــكبL>ة وخـــــاصـــــة  الجـــــئLن الـــــjk تـــ وقـــــت الـــــذي قـــــيل فـــــيھ الـــــكثL> عـــــن أزمـــــة الـ Zـــــي الـــ

االقــتصاديــة الــjk تواجــھ الــقدرات الــحكومــية لــلتعامــل مــع األزمــة بــاإلضــافــة إaــى إســهام الالجــئLن Zــي زعزعــة 

اسـتقرار تـلك الـدول وبـالـتاaـي نشر مزيـد مـن الـفو�À¥ يـجب أن تـكون اسـ=>اتـيجية دعـم الـدول املسـتضيفة 
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 أســاســيا Zــي الــجهود اإلنــسانــية لــلعمل. ويــمكن لالجــئLن أن يــكونوا أكــ°> مــن مجرد 
ً
لــهؤالء الالجــئLن مــحورا

عـبء xyرب مـنھ الـدول اآلن وأن يـعملوا كمحرك لـلتغيL> والـتقدم Zـي الـبلدان املـضيفة لـهم ثـم Zـي بـلداÇـxم 

  :<Iاألصلية. ويمكن تحقيق هذا ع

الجـــئLن - دعـــم الـــحكومـــات اإلقـــليمية مـــثل لـــبنان واألردن والـــjk تـــتعامـــل مـــع تـــدفـــقات كـــبL>ة مـــن ال

بحيث يصبح لهذه الحكومات القدرة عsى تلبية احتياجات الالجئLن والحفاظ عsى استقرارها.  

تـعليم الالجـئLن املـهارات واملرونـة الالزمـة إلعـادة بـناء مـجتمعاyـxم املحـلية Zـي مرحـلة مـا بـعد الـعودة -

ومساعدxyم خالل هذه الف=>ة عsى املساهمة بنجاح Zي إطار املجتمعات املضيفة.  

رومـــLن Zـــي الـــدول املـــضيفة بـــإيـــجابـــيات الســـياســـة املـــفتوحـــة - واطـــنLن املحـ الـــتأكـــيد عـــsى شـــعور املـ

املطبقة بحق الالجئLن، وذلك حk¥ ال يشعر املواطن باالستياء.  

السماح بعودة الالجئLن واملشردين إaى أوطاxÇم بمجرد تحول الظروف لشكل إيجابي ما. -

وطـــLن الالجـــئLن، لـــكن الـــعائـــد عـــsى  "Zـــي كـــليفالنـــد أنـــفق مـــا يـــصل إaـــى 4.8 مـــليون دوالر عـــsى عـــملية إعـــادة تـ

املدينة تجاوز 48 مليون دوالر كآثار اقتصادية لعملية إعادة التوطLن هذه" 
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الفصل السادس: إطالق قدرات اإلنسان Zي املنطقة – تنفيذ الشق الثاني 

تطوير رأس املال البشري وخاصة الشباب والنساء Zي املنطقة.  1.

راعــــاتــــھ فهــــذا يــــمكن أن يــــساعــــد عــــsى تــــحويــــل  ورد األكــــ°> أهــــمية. وإذا مــــا تــــمت مـ ســــكان املــــنطقة هــــم املــ

وارد البشريـــة لـــلبلدان  ز االســـتثمارات عـــsى الـــتعليم وتـــنمية املـ رك مســـتقبل الشرق األوســـط. ويـــنبÁي أن ت

واجـــهة تحـــديـــات الـــقرن الـــحادي والعشريـــن. وقـــبل كــل ��jء يـــجب أن يـــكون الهـــدف هو ضـــمان تـــحويـــل  ملـ

  :<Iن وذلك عLن فاعلLى مواطنaاألجيال القادمة إ

التفكL> النقدي الذي يعد أبلغ أداة ملقاومة نداءات التطرف. -

التعاون Zي حل املشاكل ملواجهة التحديات ضمن األطر املجتمعية. -

-  .jى مستوى االقتصاد العالمsتنظيم املشاريع املجهزة للمنافس بنجاح ع

االل=Åام بقيم التسامح والتعددية والشمول.  -

 ملـعظم الـنظم الـتعليمية Zـي املـنطقة بـما Zـي ذلـك االنـتقال مـن مـناهـج الـتعليم 
ً
 شـامال

ً
هـذا يـتطلب تجـديـدا

الح  ز عـــــsى الـــــتفكL> الـــــنقدي. وحـــــk¥ يـــــنجح اإلصـ ركــ ز عـــــsى الـــــحفظ إaـــــى مـــــناهـــــج الـــــتعليم الـــــjk تــ الـــــjk تـــــ=>كــ

والـحكومـات فـيجب أن تخـلق الـعديـد مـن االسـ=>اتـيجيات لـذلـك ويـجب أن تـطور الـقدرات اإلداريـة لـتنفيذ 

االس=>اتيجية عsى ف=>ة طويلة وZي نقاط جغرافية مختلفة.  

يـــنبÁي عـــsى صـــناع الـــقرار الـــبحث عـــن الـــتدخــالت املســـ�xدفـــة الـــjk يـــمكن ان يـــكون لـــها تـــأثـــL> مـــباشر عـــsى 

وائـــد مـــلموســـة Zـــي عـــملية  ر فـ الـــنتائـــج الـــتعليمية وبـــاســـتثمارات محـــدودة. ويـــمكن لهـــذه الـــتدخـالت ان تظه

  .
ً
اإلصالح املحتمل عsى مدار جيل واحد وبالتاaي تعزيز جهود عملية اإلصالح باكرا

بـعد سـقوط جـدار برلـLن، قـام االتـحاد االوروبـي بـتقديـم برنـامـج ايراسـموس. وكانـت مـحاولـة طـموحـة مـنھ 

لـــضمان حريـــة الحركـــة لـــلطالب واملـــعلمLن والـــعلماء بـــLن أوروبـــا الشرقـــية والـــغربـــية. وكــانـــت الـــفكرة ملـــحو 

الـــحواجز النفســـية والـــثقافـــية واملـــعرفـــية الـــjk قـــسمت الـــقارة. هـــناك حـــاجـــة ملـــبادرة جريـــئة مـــماثـــلة الـــيوم 

ملعالجة الحواجز املوجودة بLن دول الشرق األوسط وبقية دول العالم. 

 لـلتمÅL وجـذب الـكفاءات ويـجب دعـم إصالح 
ً
يـجب أن تـصبح الـجامـعات االمريـكية الـليI>الـية والـفنية مركزا

التعليم وتدريب املعلمLن Zي املنطقة ككل.  
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ونــس ومــصر واألردن، أولــئك الــذيــن يحــملون شــهادات جــامــعية يــملكون مــعدالت بــطالــة  الــشكل Z :17ــي تـ

اعsى من النسبة العامة. 

 "

دعـــم وتسهـــيل "االنـــفجارات الـــكبL>ة – big bang" – يـــقصد Ãـــxا الـــتطورات الـــعظيمة والـــjk تـــقود 2.

زيــــد مــــن الــــتجارة واالســــتثمار  الح الــــتنظيمxÃ jــــدف تــــشجيع املـ إaــــى ��jء جــــديــــد- والــــjk تــــمس اإلص

والتكامل االقتصادي مع ال=>كÅL عsى تمكLن أصحاب املشاريع.  

يـتعLن عـsى الـحكومـات Zـي املـنطقة خـلق نـظام "أيـكولوÉـي لريـادة االعـمال واالبـتكار" وذلـك بـاعـتماد تحرير 

ر هـــذا الـــنظام الـــبي)j واســـعة  ونـــية والـــتنظيمية. فـــالـــتغيL>ات الســـياســـية الــالزمـــة لـــتطوي اإلصالحـــات الـــقانـ

 <Iبــالنســبة لــالقــتصاد كــكل. وعــ 
ً
الــنطاق بــما فــيھ الــكفايــة لــيكون األثر الــصاZــي لهــذه اإلصالحــات تــحويــليا

وضـع الـقوانـLن األسـاسـية والسـياسـات الـjk تـقود إaـى تحرر الـسوق واالنـتقال Zـي ترتـيب وتـصنيف اسـ�xالك 

الســلع وفــق املســ�xلك ســيفيد Zــي تــشجيع رأس املــال الــخاص عــsى الــبقاء Zــي املــنطقة بــاإلضــافــة إaــى جــذب 

االســـتثمار األجـــنjÚ املـــباشر إaـــى املـــنطقة. وهـــذا ســـيساعـــد عـــsى تنشـــيط الـــصناعـــات الـــقائـــمة، بـــما Zـــي ذلـــك 

الشركـات الــصغL>ة واملــتوســطة واملــبتدئــة. ويــنبÁي عــsى الــحكومــات اإلقــليمية ضــمان بــيئة اســتثمار يــمكن 

ون الـــضرائـــب  وفـــL> شـــفافـــية عـــالـــية لـــقانـ وانـــLن مؤكـــدة وعـــقود نـــافـــذة مـــع ضـــمان تـ الـــتنبؤ Ãـــxا المـــتالكـــها قـ

شــفافــية عــالــية وتوفــL> الحــمايــة الــكافــية للمســتثمريــن الــصغار، هــذا بــاإلضــافــة عــصرنــة الــقانون الــتجاري 

واملحاسبة لجعلھ يتما��¥ مع املعايL> الدولية.  
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الشـرــق األوسطـــ يجلـــس عsـــى مفـــ=>ق طـرــق االقتـــصاد العـــالمـــj ولكـــنھ Zيـــ نفـــس الـوــقتـــ ال يشـــارك xÃـــا إال 

 مــــن 
ً
بــــشكل هــــامــــش ويــــعود ذلــــك إaــــى ســــياســــات حــــكومــــات املــــنطقة الــــxy jkــــدف إaــــى خــــلق الســــيطرة بــــدال

االزدهــار. وعــsى الرغــم مــن التحــديــات االقــتصاديــة الــكبL>ة الــjk تواجــهها الــعديــد مــن الــحكومــات Zــي جــميع 

أنحاء املنطقة إال أن هناك العديد من الخطوات الjk يمكن لهذه الحكومات أخذها لتحسLن الوضع. 

 ومن الخطوات املطلوبة لتطبيق هذا الشق من االس=>اتيجية:  

خلق بيئة قانونية تنظيمية مواتية إلزدهار ريادة األعمال.  -

توفـL> الحـمايـة والـحوافز الالزمـة لجـذب االسـتثمار األجـنjÚ املـباشر وخـاصـة Zـي املراحـل املـبكرة مـن -

استثمار رأس املال.  

مساعدة الحكومات اإلقليمية عsى تحسLن املناخ االقتصادي بشكل واسع.  -

تحرير التجارة وتسهيل حركة البضائع عI> الحدود.  -

النظر إaى تونس كحالة اختبار لقياس نجاح التجارب األخرى.  -

 jـــ�çن االقـــتصاد الـــتونLالـــجهود لتحســـ ÅLركـــ  وانـــخفاض عـــدد ســـكاÇـــxا فـــإن ت
ً
بســـبب حجـــمها الـــصغL> نســـبيا

سـيتطلب موارد أقـل مـن االقـتصادات الـكI>ى. وهـذا يـمكن أن يـثبت الـتقدم بـشكل أسرع وبـالـتاaـي يـشجع 

 كــما كانــت تونــس رائــدة Zــي الربــيع الــعربــي يــمكن أن تــكون 
ً
الــدول األخرى عــsى أن تحــذو حــذو تونــس. تــمامــا

رائـدة Zـي إثـبات الـفوائـد اإليـجابـية لهـذا الـنوع مـن الـتغL>ات االقـتصاديـة. وهـكذا يـعمل الـنموذج الواضـح Zـي 

 .<Lي التغيZ ى تشجيع اآلخرين لالستثمارsاملنطقة ع
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 "

واطـــــنLن Zـــــي حـــــل املـــــشاكــــل  3. تـــــشجيع ومـــــكافـــــأة الـــــحكومـــــات الـــــjk تـــــعمل عـــــsى تـــــمكLن تـــــقنية مـــــساهـــــمة املـــ

واملساهمة Zي األعمال املختلفة واملشاريع االجتماعية. 

Zــي أعــقاب الربــيع الــعربــي، كــثL>ون Zــي املــنطقة نــظروا إaــى املــنظمات غــL> الــحكومــية مــع درجــة مــعينة مــن 

الــشكل، حــk¥ أن الــبعض يرى هــذه املــنظمات عــsى أÇــxا أدوات تســتخدم مــن قــبل الــغربــاء لــتعزيز عــملية 

تـــغيL> الـــنظام. هـــذا هو حـــال  ـ الـــشك - املـــنظمات الـــjk يـــقع مـــقرهـــا Zـــي الـــخارج أو تـــحصل عـــsى تـــمويـــل مـــن 

مــصادر أجــنبية خــاصــة، ونــحن هــنا نــنظر إaــى هــذه الــشكوك بــعLن األســف وعــدم الــقناعــة Ãــxا. فــالــغالــبية 

الــعظم¥ مــن هــذه املؤســسات �ــي مؤســسات محــلية تــعتمد عــsى الــسكان املحــليLن Zــي مــجتمعاyــxم لــتلبية 

احـتياجـاyـxم املحـلية. ويـتوجـب عـsى كـل هـذه املـنظمات بـطبيعة الـحال اتـباع قوانـLن الـدول الـjk تـعمل Ãـxا. 

وتـــقع عـــل¿xا مـــسؤولـــية كـــشف مـــصادر تـــمويـــلها وأنشـــط�xا للجـــمهور بـــكل شـــفافـــية كـــما تـــفعل الـــحكومـــات. 

ؤســـــسات والجـــــماعـــــات املـــــدنـــــية املحـــــلية  ويـــــمكن الـــــقول إن الـــــجهود "مـــــن الـــــقاع إaـــــى الـــــقمة" مـــــن قـــــبل املـــ

واالجتماعية والتجارية باإلضافة إaى أصحاب املشاريع التكنولوجية �ي أفضل أمل لتطوير املنطقة.  
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ورة املــشاركــة" أعــاد الــناس Zــي املــنطقة تــشكيل  وبــعد خــمس ســنوات مــن بــدء الربــيع الــعربــي وانــطالق "ثـ

مـجتمعاyـxم بـنشاط كـبL>. وZـي بـعض األمـاكـن حـصلوا عـsى دعـم الـحكومـة لـلقيام بـذلـك وخـلق تـأثـL> إيـجابـي 

 ألعــــمال 
ً
 مــــن ذلــــك بــــكثL>. ونــــظرا

ً
ر لــــبقية املــــنطقة. وهــــكذا فهــــذه املــــنظمات والــــجهود تســــتحق دعــــما ظــــاه

الـــعنف والـــتوترات الـــطائـــفية الـــjk ابـــتليت Ãـــxا الـــعديـــد مـــن بـــلدان املـــنطقة فـــإنـــنا نـــحتاج ملزيـــد مـــن الـــحوار 

والــتفاهــم عــI> الخــطوط الــديــنية والــعرقــية والــطائــفية والــقومــية. ويــجب عــsى املواطــنLن أن يــقدروا أفــضل 

وجهات النظر ويحددوا احتياجاxyم الخاصة بعد كل هذه السنوات من االضطرابات.  

وارد الـــــjk تســـــتخدم بـــــك°>ة Zـــــي املـــــنطقة، ويـــــنبÁي ألصـــــحاب املـــــصلحة الـــــداخـــــلية  وتـــــمثل الـــــنساء أعـــــظم املـــ

  .
ً
والخارجية استخدام التعليم والتكنولوجيا لتمكLن املرأة اقتصاديا

 
ً
 ضروريــا

ً
ويــعد خــلق وســائــل تواصــل خــاصــة بــالجــماعــات واملؤســسات الــحكومــية والــتعاون فــيما بــي�xا أمرا

لــضمان تــطوير األفــكار الجــديــة عــI> املــجتمعات بــشكل دائــم ومســتمر. ويــتعLن هــنا عــsى الــحكومــات انــشاء 

واء أكــان ذلـــك عـــsى شـــكل جـــلسات اســـتماع عـــلنية Zـــي لـــقاءات  واطـــنLن، سـ الســـبل اللـــتماس مـــساهـــمة املـ

مفتوحة أو عI> وسائل االعالم االجتماÖي.  

  :<Iويمكن تحقيق الجانب هذا ع

واطـــن¿xا 1. تـــحتاج الـــحكومـــات اإلقـــليمية لـــتوفـــL> مـــساحـــة مـــن الحريـــة املـــخولـــة واملـــنتجة واملـــبتكرة ملـ

وخاصة الشباب م�xم. 

دعـم الـتدريـب املـهاري واملـبادرات املـدنـية والـحوارات الـعامـة الـjk تـساعـد عـsى خـلق مـجتمعات أكـ°> 2.

حيوية ومرونة.  

تشجيع دور أك°> حيوية للمرأة Zي املجتمعات املحلية والقوى العاملة والسياسة.  3.

بـــناء الـــقنوات الـــjk تـــضمن الـــتواصـــل املـــنظم وتـــبادل املـــعلومـــات بـــLن الجـــماعـــات املـــدنـــية املحـــلية 4.

والحكومات. 

ويـــات الـــحكم الرشـــيد والـــjk تـــتضمن صالحـــيات وتـــمويـــل جـــيد  4. تـــشجيع الـــدول Zـــي املـــنطقة لتحـــديـــد أولـ

للحكم امللüي.  

الـحكم الرشـيد هو عـنصر حـاسـم Zـي مـعالـجة األسـباب الـكامـنة وراء الـفو�À¥ الـحالـية Zـي الشرق األوسـط 

 وفــعالــية 
ً
وإعــادة بــناء الــعقد االجــتماÖــي فــيھ. وعــsى املــدى الــطويــل تــحتاج الــحكومــات لــتصبح أكــ°> شــموال

وشفافية باإلضافة إaى خضوعها إaى املساءلة من املواطنLن المتحان شرعي�xا.  

واطـــنLن  واجـــهة اإلرهـــاب وغـــL>ه مـــن ال�xـــديـــدات دون املـــساس بـــحقوق املـ وتـــعد مـــسألـــة ضـــمان األمـــن Zـــي مـ

رعــــية والــــتأيــــيد الــــشعjÚ – كــــما كـــان الــــحال Zــــي  راء األمــــن بــــسعر الشـ  وإال ســــيتم ش
ً
 حــــيويــــا

ً
را الــــعاديــــLن أم

السابق.  

             @idraksy82

https://twitter.com/IdrakSy


ات
شار
ست
واال

ت 
سا
درا
ك لل

درا
إ

 
www.idraksy.net      مركز إدراك للدراسات واالستشارات

ون إذا مـــا  ويـــجب عـــsى الـــحكومـــات أن تظهر الـــشجاعـــة الســـياســـية الجـــتثاث الـــفساد وضـــمان ســـيادة الـــقانـ

أرادت أن ُيـنظر لـها عـsى أÇـxا شرعـية بـشكل كاف مـن قـبل مواطـن¿xا. والـدول الحـديـثة يـجب أن تـكون قـادرة 

 مــن األحــكام الــتعسفية والــقوة 
ً
عــsى توفــL> بــيئة قــانونــي يــمكن الــتنبؤ Ãــxا حــيث يــسود حــكم الــقانون بــدال

الغاشمة أو تلك الjk تعطي امتيازات للمطلعLن عsى حساب املوظفLن العاديLن.  

املواطـنون يريـدون الـحكومـات الـjk تسـتطيع تـقديـم الخـدمـات واملـÅLات. وأصـبحت بـالـفعل كـفاءة الخـدمـات 

رعــــي�xا Zــــي الــــعصر الحــــديــــث. ودول املــــنطقة يــــجب أن تــــكون قــــادرة عــــsى   لشـ
ً
الــــjk تــــقدمــــها الــــدول اخــــتبارا

استعادة النظام ولكن يجب أن تفعل ذلك بطرق ال تنفر املواطنLن العاديLن م�xا ومن نظامها.  

يـحتاج الـتقدم إaـى أن يـأتـي بـشكل جـدول زمـ¦j مـنطقي مـن نـاحـية الـحساسـيات املحـلية وال يـمكن أن يـمليھ 

. Zـي الوقـت نـفسھ، فـإن املـعايـL> الـضروريـة الالزمـة إلثـبات أن التحسـينات ذات مـغزى تحـدث 
ً
الـغربـاء أبـدا

Zـي كـثL> مـن األحـيان ويـمكن لـلمجتمع الـدوaـي أن يـساعـد عـsى تـشجيع واعـتماد خـطط واضـحة تـساعـد عـsى 

رصــد الــتقدم Zــي تــلك الخــطط ولــكن يــجب عــsى الــحكومــات املحــلية ابــتكار وامــتالك هــذه الخــطط. ويــمكن 

تلخيص الخطوات بالنقاط التالية: 

- تحسLن كفاءة الحكومات وقدرxyا عsى توفL> الخدمات األساسية للمواطنLن.  

- مساعدة الدول عsى توفL> الطابع املjÙ ألجهزxyا األمنية.  

- السماح للحكومات بوضع خطوط واسعة وعريضة للحكم املحsي.  

- مساعدة الحكومات اإلقليمية عsى تحقيق املعايL> الخاصة xÃا من أجل اإلصالح.  

الـشكل 19: الـعالقـة بـLن الـفساد والـصراع. تسجـل دول الشرق األوسـط الـjk تشهـد صراعـات حـالـية أسوأ تـصنيف عـsى 

مقياس الفساد  

 "
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 j5. بدء التحرك نحو إطار إقليم

ؤســـسات تسهـــل الـــحوار والـــتعاون اإلقـــليمj بـــLن دولـــها.  كـــما الحـــظنا، فـــإن كـــل مـــنطقة Zـــي الـــعالـــم تـــملك مـ

رات اإلقـــليمية  روب األهـــلية وإخـــماد الـــتوت الشرق األوســـط بـــدوره يـــحتاج مـــثل هـــذه اآللـــية لـــتقليص الحـ

واعـــد الـــطريـــق لســـلوك الـــدول. وال يـــمكن فرض هـــذا اإلطـــار عـــsى املـــنطقة  ز زيـــادة الـــتعاون ووضـــع قـ وتـــعزي

ؤتـــمر دوaـــي كـــبL>. بـــل إنـــھ يـــجب أن يظهر بـــشكل تـــدريـــ¶ي ويجـــمع عـــضويـــات الـــدول بـــشكل   كـــمنتج ملـ
ً
فرضـــا

تدري¶ي استجابة للتطورات Zي املنطقة.  

 <Lـدئـة الـتوتر الـسعودي – اإليرانـي ويـمكن أن يوفر وسـيلة لوضـع تـدابـxy ىsهـذا اإلطـار يـمكن أن يـساعـد عـ

 أن يــعمل كــإطــار لــتحقيق الــتوازن اإلقــليمj املســتدام لــلقوة 
ً
لــبناء الــثقة وتــسويــة الــÅþاعــات. ويــمكن أيــضا

بLن السعودية وإيران وتركيا ومصر.  

ويتم إنشاء هذا اإلطار وفق الخطوات التالية:  

-  .j� ال تقبل الجدال السيا jkتكنوقراط لبناء الثقة ال <Lى تدابsع ÅLالبدء من خالل ال=>ك

يمكن للميثاق أن يعI> عن بعض املبادئ األساسية لتوجيھ سلوك الدول نحو املنطقة.  -

-  .<Lيمكن أن يطور آليات لتشجيع االمتثال لهذه املعاي jهذا اإلطار اإلقليم

يمكن أن يساعد هذا اإلطار عsى تخفيف حدة التوترات اإليرانية – السعودية.  -

يـــمكن أن يـــساعـــد هـــذا اإلطـــار عـــsى إنـــشاء والـــحفاظ عـــsى الـــنظام اإلقـــليمj بـــLن الـــدول ويـــمكن أن -

يساهم Zي النظام الدستوري داخل الدول كذلك.  

بإمكان هذا املنتدى اإلقليمj أن يصبح وسيلة فعالة لدفع قضية السالم العربي اإلسرائيsي.  -

6. إنشاء صندوق التنمية اإلقليمj إلعادة اإلعمار واإلصالح 

 jkــى مؤســسات الــتنمية اإلقــليمية الــaى عــكس مــناطــق أخرى مــن الــعالــم فــإن الشرق األوســط يــفتقد إsعــ

تــشمل مــشاركــة مــن دول داخــل وخــارج املــنطقة. مــثل هــذه املــنظمة املــتعددة األطراف تــملك أهــمية لــيس 

وال وفـــق مـــعايـــL> صـــارمـــة  وزيـــع هـــذه األمـ  لـــضمان تـ
ً
وال املـــخصصة لـــلتنمية ولـــكن أيـــضا فـــقط لـــتوفـــL> األمـ

 عــن املــصالــح الــجيوســياســية الــضيقة. مــن املــتوقــع أن يــتم تــمويــل 
ً
ومــقايــيس مــهنية أدائــية دقــيقة عوضــا

الحــــات  هــــذا الــــصندوق مــــن قــــبل الــــجهات املــــعنية داخــــل وخــــارج املــــنطقة وســــتكون مــــهمتھ Zــــي دعــــم اإلص

واملــشاريــع الــتعاونــية الــjk تــختص Zــي بــلدان املــنطقة وتــسËى لخــلق بــيئة مواتــية لــلتغيL> مــن الــقواعــد نــحو 

القمة Zي هذه املجتمعات. ويتضمن هذا االق=>اح إنشاء الصندوق وفق املعايL> التالية:  

يعمل الصندوق وفق مبدأ "أك°> ألك°>".  -

             @idraksy84

https://twitter.com/IdrakSy
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يــمكن لــلصندوق االســتفادة مــن عــدد مــن املؤســسات املــالــية الــدولــية الــقائــمة عــsى شــكل خــI>ات -

وتصميمات ومساعدات تقنية للوصول إaى انطالقة صحيحة. 

واع مــــختلفة مــــن - رافــــق لــــلتمويــــل لــــدعــــم أنـ وســــائــــل وامل ر مجــــموعــــة مــــن الــ يــــمكن لــــلصندوق تــــطوي

املبادرات القادمة من القاعدة نحو الرأس.  

 من حيث كمية األموال.  -
ً
يجب أن يبدأ الصندوق متواضعا

             @idraksy85

https://twitter.com/IdrakSy
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الفصل السابع: خاتمة 

ر فـــهو أن الشرق األوســـط لـــن  ول إلـــيھ عـــI> هـــذا الـــتقري وصـ إذا كـان هـــناك اســـتنتاج واحـــد فـــقط يـــمكن الـ

وضـــع الشـــديـــدة إال أن هـــناك  رغـــم مـــن صـــعوبـــة الـ يســـتسلم أمـــام الـــدورة الـــحالـــية مـــن الـــصراع، وعـــsى ال

 بــاتــخاذ 
ً
إمــكانــية أمــام ســكان املــنطقة بــاإلضــافــة إaــى الــداعــمLن والشركـاء الــدولــيLن بــحيث يــقومون جــميعا

خــــطوات لــــيس ملــــعالــــجة األزمــــة فحســــب بــــل مــــن أجــــل وضــــع املــــنطقة عــــsى الــــطريــــق الــــصحيح مــــن أجــــل 

مستقبل أفضل بكثL> مما قد نعتقد.  

 
ً
وZــي هــذا اإلطــار، تــكمن أهــمية الــتفكL> بواقــعية، فتحــديــات املــنطقة صــعبة لــلغايــة وسوف تســتغرق وقــتا

 هــناك أهــمية كــبL>ة لألحالم والــخياالت. فــأولــئك الــذيــن ال يســتطيعون تــخيل املــنطقة 
ً
 لحــلها وأيــضا

ً
ال طويـ

بشكل أفضل لن يكونوا قادرين عsى تحقيق ذلك.  

 مـن الـناس Zـي الشرق األوسـط الـذيـن يـمك�xم تـخيل املسـتقبل األفـضل 
ً
ولـحسن الحـظ، فـإن هـناك مزيـدا

عــــدا عــــن الــــعمل بــــنشاط حــــZ ¥kــــي ظــــل أصــــعب الــــظروف لــــتحقيق هــــذا األمــــل. مــــليئLن بــــطاقــــة كــــبL>ة مــــن 

زيـــد مـــن الـــثقة بـــالـــنفس  رؤيـــة وبـــشكل مـــ=Åايـــد نـــحو الـــتعليم وامل اإلبـــداع مـــع طـــاقـــة لـــلحصول عـــsى هـــذه الـ

لتحقيق ذلك.  

العــــتماد عــــsى أنــــفسهم وإمــــكانــــاyــــxم لــــتحقيق  رق األوســــط لــ ويــــمكننا الــــقول أن حــــقيقة لــــجوء ســــكان الش

رق األوســــط بــــغض الــــنظر عــــن الــــجنس او الــــعمر او الــــطائــــفة يــــكمن Zــــي صــــميم مــــصلحة  الــــتقدم Zــــي الشـ

الواليات املتحدة والعالم وعsى العالم أجمع دعم هذه التحركات.  

ورقـــة هـــذه فـــإن هـــذه  وZـــي حـــLن ال يـــمكن اعـــتبار األمـــل هـــنا اســـ=>اتـــيجية وال حـــk¥ سخريـــة، وكـــما قـــلنا Zـــي الـ

 وسـتكون هـناك انـتكاسـات مؤملـة عـsى طريـق تـحقيق هـذه االسـ=>اتـيجية، 
ً
 طويال

ً
الـتغيL>ات سـتستغرق وقـتا

فال توجـد ضـمانـات لـلنجاح ولـكننا نـعتقد أن االسـ=>اتـيجية الـjk قـمنا بوضـع خـطوطـها الـعريـضة هـنا إذا مـا 

رص أفــــضل نــــحو الــــنجاح Zــــي  تــــم اتــــباعــــها بــــقوة مــــن قــــبل أولــــئك الــــفاعــــلLن Zــــي املــــنطقة فــــإÇــــxا ســــتقدم فـ

املستقبل القريب.  

وعــsى الرغــم مــن التحــديــات الــjk قــد تــبدو مســتعصية أمــام الحــلول فــمن املــهم أن نــتذكر أن الــعالــم قــد 

. سواًء Zـي أوروبـا الـغربـية أو Zـي الـبلقان أو كولومـبيا 
ً
نـجح Zـي الـتعامـل مـع مـشاكل أسوأ مـن هـذه بـكثL> سـابـقا

 Zــي بــعض األحــيان، وحــk¥ لو 
ً
وهــناك تــاريــخ مــن الــجهود الــدولــية لــلمساعــدة عــsى تــحقيق مــا بــدا مســتحيال

 Zي اإلصالح.  
ً
 مهما

ً
كان كذلك ولم يتحقق فإننا عsى األقل سنحرز تقدما

ويمكن أن يكون الشرق األوسط هو اإلنجاز القادم عsى قائمة هذه التحديات املستحيلة.  

             @idraksy86

https://twitter.com/IdrakSy
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