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حتليلية مقالة 

االستثمار في بيئة سياسية عاّمة أكثر متانة في الشرق األوسط
ملخص  بقلم جون ب. ألترمان

 ُيعتبر الوقت مالئمًا لدعم بيئة سياسات 

األوسط.  الشرق  في  متانة  أكثر  عاّمة 

لدى  عن زخم  العربي  الربيع  لقد كشف 

الشعب للتطّرق ملشاكل السياسة العاّمة 

حلول  إيجاد  إلى  احلكومات  وعن حاجة 

التي  تلك  من  أفضل  املشاكل  لهذه 

تنمية  أّن  إّل  السابق.  في  اعتمدتها 

الرأسمال البشري وتعزيز البيئات املؤاتية 

استثمارات  يستلزمان  العاّمة  للسياسة 

يستلزمان  كما  األمد.  طويلة  مستدامة 

حتّفظًا من قبل اجلّهة املانحة: األرجح أّن 

املجالت التي ُتعّد ذات اهتمام هامشي 

)مثل قطاَعي الصّحة والتعليم( قد جتمع 

مواضيع  من  أكثر  العرب  القادة  موافقة 

ساخنة جتذب اهتمام املانحني األجانب. 

تعزيز  على  يساعد  املالئم  الدعم  إّن 

القابلية إلى فتح نقاشات حول السياسة 

أعمال  مناذج  تبّني  جانب  إلى  العاّمة، 

مستدامة جلمّعيات املجتمع املدني، وخلق 

مجموعة من رّواد السياسة في املنطقة. 

لقد ُنشر هذا التقرير بفضل دعم صندوق 

»األخوة روكفيلير« السخّي.

كشف الربيع العربي عن موهبة وقدرة الشباب العربي التي لطاملا كانتا مهددَتني بسبب البيئة السياسة 

غير احملفزة. وكشف عن مخاطر الوضع الراهن كما وضع في املقّدمة أحد نتاج األنظمة القمعية األكثر 

مأساوية أل وهو املوهبة الضائعة. 

لقد أظهر منّظمو التظاهرات األخيرة في مصر وبلدان أخرى املهارات وخبرة السياسيني األميركيني الذين 

يترّشحون للرئاسة. لقد استخدموا اإلنترنت للترويج لبرنامج عملهم وجمع احلشود وإرساء التضامن في 

ما بينهم. أّما لبلوغ احلشود غير املّتصلة باإلنترنت فقد أّمنوا املواد الالزمة حملّطات التلفزة وجابوا األحياء 

الفقيرة مغيّرين بشكل استراتيجي تركيزهم  من »سياسات أفضل« إلى »أجور أفضل«. 

إّل أّنه وبالرغم من إبداعهم والنشاط الذي يتمّتعون به عانوا الكثير خالل األشهر التي تلت املظاهرات 

لالنتقال من الدفاع عن حقوق املواطن إلى صناعة السياسات. وقد كان احلّظ يعاكسهم منذ البداية، فالقمع 

البيروقراطي يعني أّن هؤلء الناشطني قد قضوا حياتهم ينشرون مدّونات حول الظلم السياسي أكثر من 

خوض غمار األنظمة السياسية. وبالفعل، فإّن فساد النظام القدمي قد دفع الكثيرين إلى الستنتاج أّن 

كّل السياسات كانت فاسدة ولم يشاؤوا أن يكون لهم دور فيها. حال استبعادهم طوال العمر عن العمل 

السياسي دون تعلّمهم كيفية تطوير منّصات متماسكة، واحلصول على تنازلت من األقوياء، واملفاوضة مع 

أصحاب املصالح. أطلق الشباب الذين ُعرفوا بـ«شباب الفايسبوك« »ثورات بال وجوه« ١ ل قادة واضحون 

لها ول منّصات مللء الفراغ.

 ول ُيبّشر املستقبل القريب بأن يكون لطيفًا جتاههم، فمع حجب الواقعية للمثالية وتغّير املشهد السياسي 

ليصبح أكثر تشّتتًا وتعقيدًا، بات من املرّجح أن يهّمش سياسيون تقليدّيون وموسمّيون »شباب الفايسبوك«.

 أّما املدى البعيد فيحمل آماًل أكبر لهذه املجموعة. لم يكن إجناز هؤلء الناشطني الدائم حتقيق هذا 

اليوم وأكثر  التغيير اجلذري فحسب، بل املساعدة أيضًا على تغيير املواقف والتوّقعات املذكورة أدناه. 
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من أي وقت مضى، يشعر الشباب بالدور الذي يلعبونه في مستقبل بلدهم 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى، 

يلعبونه  الذي  بالدور  الشباب  يشعر 

الرغبة  ولديهم  بلدهم  مستقبل  في 

السياسة  ملشاكل  التطّرق  في 

أّما  التي تقف في وجههم.  العاّمة 

حاجة  فتواجه  بدورها  احلكومات 

املشاكل  لهذه  أفضل  إليجاد حلول 

أكثر من قدرتها على ذلك في 

السابق.

على هذا النوع من الستثمارات على مدار السنني للمساعدة على دعم تطّور 

العلماء األكثر شبابًا مع تأسيسهم حلياتهم املهنية. ويعتبر البعض أّن اللغة 

فّعال  بشكل  التواصل  على  فالقدرة  العملية.  هذه  في  أساسي  عنصر  هي 

ومقنع باللغة اإلنكليزية ليست باألمر الضروري لفاعلية السياسة فحسب، بل 

باتت أمرًا حّساسًا أكثر من قبل. إّن الستثمار في هكذا قدرات وسط علماء 

صاعدين سيكون مكّونًا مهّمًا لتوسيع مجموعة األشخاص الذين يستطيعون 

العمل بشكل فّعال في مجال السياسة.

 وليس بالضرورة أن تكون هذه التوصيات بديهية. ففي مسألة البيئة، من 

املهّم مراجعة أنواع السياسات التي ُتعتبر احلكومات الشرق أوسطية أكثر 

البيئي  النظام  العتبار  بعني  األخذ  مع  بشأنها،  اخلارجية  للنصائح  تقّباًل 

بناء  على  واملساعدة  العاّمة  السياسة  مؤّسسات  فيه  تتواجد  الذي  الكامل 

منوذج أعمال يزدهر في ظلّه هكذا نوع من املؤّسسات. ولتحقيق ذلك، من 

املصالح  إلى  بالنسبة  هامشية  تبدو  قد  مجالت  في  الستثمار  الضروري 

لعدم  املانحة  ذلك حتّفظ اجلهة  يستلزم  كما  املانحة.   للمجموعات  الرئيسية 

العاّمة  السياسة  ملنّظمات  ضرورية  ُتعتبر  التي  احمللّي  النمو  عملية  إعاقة 

الشرق أوسطية لتصبح قوّية ومستقلّة.

 

البيئة السياسية

يكمن ضعف مسألة السياسة العاّمة في الشرق األوسط في كونها، في آن 

السياسة. وقد عملت احلكومات  لبيئة ضعيفة في صنع  معًا، سببًا ونتيجة 

املستبّدة وسياسات توزيع املوارد ومؤسسات املجتمع املدني الضعيفة كلّها 

ضّد أنواع التبادل بني املؤسسات غير احلكومية وصانعي القرار احلكوميني 

الذين يساعدون على حتسني القرارات احلكومية.

 ل يضعف العزل النسبي لعمليات السياسة من التدقيق العاّم قدرة احلكومات 

الداخلية  التحّديات  من  ملجموعة  استجابًة  متينة  سياسات  حتديد  على 

بّناء  بدور  قد يضطلعون  الذين  أيضًا اخلبراء  يبعد  بل  واخلارجية فحسب، 

اليوم وفي املستقبل، كما يقّود الدعم العام لصنع القرار احلكومي، ويجعل من 

أّي نوع من اإلبداع أو ريادة األعمال عملية صعبًة، ل بل مستحيلة.

 التنّوع

بالرغم من وجود بعض نقاط مشتركة، هناك أيضًا تنّوعًا كبيرًا في الشرق 

وفي  فقيرة.  األخرى  فيما  غنية  أوسطية  الشرق  الدول  فبعض  األوسط. 

بعضها، يتّم احلوار السياسي بالصراخ والتهديدات، في حني يتّم في بعضها 

اآلخر بالهمس. ويحتضن بعضها بحرًا من اخلّريجني املثّقفني يختار منهم 

مختلفة  مشاكل  دولة  كل  تواجه  كما  واعد.  شاب  كّل  من  تستفيد  وأخرى 

ولديهم الرغبة في التطّرق ملشاكل السياسة العاّمة التي تقف في وجههم. أّما 

احلكومات بدورها فتواجه حاجة إليجاد حلول أفضل لهذه املشاكل أكثر من 

قدرتها على ذلك في السابق.

تهب رياح التغيير عبر العالم العربي وُيعتبر الوقت مالئمًا لدعم بيئة سياسات 

ومنّسق  منّظم  جهد  يساعد  قد  الوقت،  ومع  املنطقة.  في  متانة  أكثر  عاّمة 

أصحاب  مع  أكثر  متواصلة  الصاعدة  األجيال  فيها  تكون  بيئة  تعزيز  على 

وبني  املدّونات  عالم  خارج  سياسي  حوار  يحصل  السياسات وحيث  صنع 

على  مماثلة  بيئة  ستساهم  وحكوماتها.   املدني  املجتمع  وجمعّيات  األفراد 

تعزيز السالم واألمن في املنطقة كما في الوليات املتحدة األميركية. لن تكون 

النتائج فورية بل سيكون التأثير دائمًا.

تبحث هذه املقالة في طرق يستطيع الفاعلون األجانب من خاللها دعم إنشاء 

بيئة سياسات عاّمة أكثر متانة في الشرق األوسط. واستنادًا إلى مقابالت 

في املنطقة وبحث حقيقي، سيحّدد هذا امللّف نقاطًا مشتركة في ما يتعلّق 

خاللها  من  ميكن  طرقًا  ويقترح  اخلارجية  للمساهمة  احلكومة  باستجابة 

استخدام هذه املساهمة ليكون لها التأثير األكبر. كما سيقّدم أمثلة ُتظهر 

فاعلني أجانب متّكنوا من بناء عالقات مستدامة ُتنشئ وتساعد على استدامة 

مجتمعات سياسات في مناطق أخرى من العالم.

 ليس من املفترض تطبيق هذه التوصيات على املدى القريب. فقد أظهرت 

الثورات في مصر وتونس السرعة النسبية إلزالة القدمي والعملية املضنية إلنشاء 

كّل جديد. لذا، تستلزم تنمية الرأسمال البشري وتقوية بيئة السياسات العاّمة 

البشري،  الرأسمال  أّما من جّهة  استثمارًا طويل األمد والتزامًا مستدامًا. 

للتوصل إلى نهج من العلماء القادرين على  فيجب استثمار الوقت والطاقة 

الكتابة بطريقة يفهمها اجلميع وعملية في الوقت نفسه، ومستعّدين للتضحية 

احملافظة  يجب  السياسة.  في  أكبر  تأثير  مقابل  األكادميية  التجربة  بحّرية 
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ويرّكز الكثير منها على مشاكل يعتبرها محلّية وليس إقليمية. وُتعتبر قضايا 

التخطيط لزيادة الطلب على املاء والكهرباء، باإلضافة إلى مراجعة املناهج 

التعليمية والتفكير في دخول املرأة القّوة العاملة مشاكل مشتركة في املنطقة، 

إّل أّن الظروف هي مختلفة مبا يكفي في كّل بلد وُتعّد السياسات احمليطة 

بها حّساسة لدرجة تتعامل احلكومات حيالها على أّنها مشاكل داخلية. لذا، 

تختلف طرق الدعم لبيئة صنع قرار أكثر متانة بحسب البلد واحلالة واملشكلة. 

إّل أّن بعض الجتاهات اإلقليمية واضحة.

تقّبل املساهمة

ل شّك أّنه هناك قابلية كبرى للخبرة في السياسة العاّمة في الشرق األوسط 

الستعمار،  بعد  ما  فترة  ففي  بعيد.  منذ زمن  القابلية  هذه  ولطاملا ُوجدت 

األميركية ضرورية  املتحدة  والوليات  أوروبا  في  تعلّمت  التي  النخبة  كانت 

لسير عمل احلكومات حديثة الستقالل. ومع رحيل املسؤولني الستعماريني، 

أّمن الشباب العرب املتخّرجون من جامعات غربية املوهبة التقنية واإلدارية 

ساهم  املاضي،  القرن  منتصف  وفي  لها.  املتعّطشة  للحكومات  الضرورية 

من  اخلليجي  التعاون  بلدان مجلس  بناء  في  املشرق  دول  من  التكنوقراط  

اخليم البدوية.

اليوم، وأكثر من ذي قبل، ترى حكومات املنطقة ضرورة في حتسني نوعية ما 

تقوم به. قبل عقود، كان التوظيف احلكومي املضمون دافعًا للشباب إلمتام 

تعليمهم وشّكل التوظيف املتواصل جزءًا مهّمًا من شبكة األمان الجتماعي 

وطريقة مهّمة خللق ولء للحكومة. ول تزال العديد من الدول الشرق أوسطية 

تصرف أكثر من ٢٠ في املئة من نفقاتها السنوية على أجور موّظفي الدولة 

)انظر الرسم رقم ١(، لكن مع منو السّكان وبعد أن أصبحت مهام احلوكمة 

ف يتّم اللجوء إليه كحّل أخير- أو يتّم  أكثر تعقيدًا، أصبح دور احلكومة كموِظّ

اللجوء إليه أّوًل في بعض األحيان- حتت ضغط كبير. واجلدير بالذكر أّن 

مؤّسسات وموّظفي املاضي هم، وبشكل متزايد، غير مناسبني لتلبية احلاجات 

احلالية كما املستقبلية.

هذه  مع  التفاعل  على  وطنية  قدرة  الدولية  املالية  املؤسسات  منّو  يستلزم   

املؤسسات؛ فنمو التجارة الدولية يستلزم أشخاصًا أكثر درايًة بإدارة األعمال 

الدولية. كما أّن تطبيق التدقيق الدولي في احلالت احمللّية، ووعي املواطنني 

للحالت خارج بالدهم، باإلضافة إلى نشر التكنولوجيا وسرعة التغيير الذي 

يلحق بالشرق األوسط ، تدفع كلّها نحو حكومات تتمّتع مبستوى عاٍل من 

الكفاءة والقدرة على التكّيف. إّن مهام احلكومة بحّد ذاتها قد أصبحت أكثر 

متطلّبات  تلبية  من  بدًل  املستقبل  متطلّبات  تقدير  إمكانية  وتستلزم  تعقيدًا 

احلاضر فحسب.

نفسها.  ابتكار  إلعادة  محدودة  خطوات  احلكومات  اتخذت  لذلك،  ونتيجة   

وقد بدا هذا جلّيًا في طريقة حتّول احلكومات إلى مستهلكة جشعة للبرامج 

أو كلية  بالقاهرة  التنفيذية ملوّظفيها، سواء في اجلامعة األميركية  التعليمية 

دبي لإلدارة احلكومية أو مؤسسات أخرى في املنطقة. ويتّم التركيز في هكذا 

نوع من البرامج بشكل أساسي على تعليم الناس كيفية القيام بأمور مختلفة 

بشكل أفضل بدل من إمالء عليهم ما يجب فهله. أي أّن هذه البرامج تشمل 

برنامج وظيفي حول التخطيط الستراتيجي وإدارة األداء واملوارد البشرية 

وامليزانية بدًل من الجّتاهات املتطّورة في تنظيم التصالت مثاًل. إّل أّنه ل 

شّك أّنها تسعى إلى إدخال طرق جديدة إلى عمليات احلكومة وإعادة النظر 

في دور املوّظفني ومتكينهم لّتخاذ خطوات جريئة أكثر في إطار قدراتهم.

اليوم، وأكثر من ذي قبل، ترى حكومات 

املنطقة ضرورة في حتسني نوعية ما تقوم 

به.

شركات  إلى  اللجوء  فهو  احلكومات  اعتمدته  الذي  الثاني  الجّتاه  أّما 

استشارات عاملية لتمّدها بالنصائح الالزمة. ولشركات استشارات عاملية عّدة 

بدءًا من »ماكنزي« مرورًا بـ«بوز أند كومباني« وصوًل إلى »مونيتور غروب« 
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الرسم رقم ١. حصص النفقات احلكومية في الشرق األوسط )باملئة(

0

10

20

30

40

50

ّ

ّ

 ،٢٠٠٨ العام  إلى  البيانات  معظم  ترجع  للتنمية.  الدولي  البنك  مؤّشرات  املصدر: 

من  املزيد  في  لنقص  نظرًا   ٢٠٠٧  -٢٠٠٥ العاَمني  من  متفّرقة  أرقام  إلى  باإلضافة 

البيانات احلديثة.



ممارسات متينة في القطاع العام في الشرق األوسط. ومتيل هذه الشركات 

إلى توظيف خليط من العرب الذين تعلّموا في جامعات غربية واألجانب الذين 

هذه  تؤّمن  احلالت،  بعض  في  املجالت.  من  واسعة  مجموعة  في  يعملون 

الشركات معلومات تقنية كما العمل خارج شركات الستشارات للمساعدة 

على بناء خطة أبوظبي ٢٠٣٠. إذ عمل فريق متمّيز من الستشاريني العامليني 

العتبارات  مثل  عّدة  مسائل  حول  أبوظبي  حلكومة  الستشارة  تقدمي  على 

البيئية واستخدام األرض والنقل ومساحة مفتوحة ألبوظبي في املستقبل٢. 

فعندما  نفسها.  للحكومة  تابعني  املستشارون  أصبح  أخرى،  حالت  وفي 

البنك الدولي إلنشاء مشروع تأمني  كانت وزارة الصّحة املصرية تعمل مع 

صّحي في مصر عام ٢٠٠٩ مثاًل، كان مستشارو »ماكنزي« وليس موّظفو 

وزارة الصّحة من ميّثل الوزارة.٣ وبالرغم من أّن الستشاريني نفسهم كانوا 

يتمّتعون  املستشارين  هؤلء  أّن  الوزارة  اعتبرت رئاسة  مصريني،  مواطنني 

مبستوى عاملي كاٍف يحول دون رغبتهم في العمل مباشرًة لصالح احلكومة 

املصرية.٤

كما أظهرت احلكومات رغبة في تعزيز خبرتها التقنية ملساعدتها على التعاطي 

حالت  العاملية(. وفي  املالية  )كاملؤسسات  متخصصة  عاملية  مؤسسات  مع 

عّدة، اعتمدت احلكومات أجورًا أعلى غير موازية ألجور املوّظفني احلكوميني 

جلذب مواطنني مؤّهلني لستالم هذه الوظائف، إّل أّنهم ل يزالون معزولني 

هدفًا  األمد  طويل  احلكومي  التوظيف  يعتبرون  ككّل ول  الوزارة  عن  نسبّيًا 

مهنّيًا يصبون إليه. 

في لبنان مثاًل، أنشأت احلكومة وحدة داخل وزارة املالية لتأمني الستشارة 

حول سياسة القتصاد الُكلّي واملساعدة على تطوير وتطبيق استراتيجيات 

للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج  أموال  احلكومة  تستخدم  اقتصادي.  إصالح 

لتوظيف حوالي ٤٠ لبنانّيًا بأجور غير موازية ألجور املوّظفني احلكوميني )ومن 

دون المتيازات التي يحصل عليها موّظفو الدولة( للعمل على مسائل تقنية مثل 

إصالح اجلمارك والضريبة واستراتيجيات الدين. كما يؤّمن املتخّصصون في 

هذا البرنامج املساعدة القانونية حول مسائل متعلّقة باملعاهدات والتفاقات 

شاب   ١٠٠ بحوالي  مبارك  حكومة  أتت  فقد  مصر،  في  الضريبية٥. وكذلك 

مصري إلى وزارة املالية في إطار »املسار السريع« الذي شمل أجورًا عالية 

وتدريبًا مكّثفًا، مبا في ذلك تدريبًا على مهارات العمل اجلماعي. فبسبب ٧ 

التوّظف  في  املتزايدة  الرغبة  وعدم  احلكومي  التوظيف  جتميد  من  سنوات 

ماّسة  باخلبراء وكان هناك حاجة  مليئة  الوزارة  احلكومي في مصر، كانت 

إلى احتضان املواهب الصاعدة فيها. وفعلّيًا، كان كّل املشاركني في برنامج 

»املسار السريع« في مصر خّريجي اجلامعة األميركية بالقاهرة وكان العديد 

منهم زمالء في الصّف نفسه.٦

التحّديات  تلقي  اخلليجي،  التعاون  مجلس  دول  من  العديد  في  أخيرًا،   

إلى رصد وتثقيف  القادة، وسعت احلكومات  بثقلها على عقول  الدميغرافية 

قدر ما استطاعت من املواهب احمللّية الشاّبة. ففي اإلمارات العربية املتحدة 

مثاًل، تؤّمن احلكومة إلى الشباب اإلماراتيني الواعدين التدريب وفرًصا عاملية 

من خالل إنشاء مجموعات متميّزة داخل احلكومة. ومن بني هذه املؤسسات 

أبوظبي  إمارة  عهد  بولي  عالقة وثيقة  تربطه  الذي  التنفيذية  الشؤون  جهاز 

محمد بن زايد. ويضّم اجلهاز حوالي ٣٠ إماراتّيًا و٢٠ أجنبّيًا وُيعّد حاضنًا 

املهّمات  من  وسلسة  الداخلي  والتعريض  التدريب  ويؤّمن  احمللّية  للمواهب 

نظرًا  احلكومة  داخل  متميّزة  مؤسسة  اجلهاز  وباعتبار  للتحّدي.  املثيرة 

لرتباطه بولي العهد وللجهود الستراتيجية اجللّية التي يدعمها، يتألّف جهاز 

الشؤون التنفيذية من مجموعة نخبوية من املوّظفني احلكوميني في بيئة يتوّقع 

فيها معظم األشخاص في القّوة العاملة ضمانة التوظيف احلكومي.

عوائق املساهمة

 لكن وبالرغم من احلاجة املتزايدة للمساعدة اخلارجية لتعزيز القدرة احلكومية، 

للرغبة في احلصول على استشارة في السياسة العاّمة حدود. وككّل، أظهرت 

أكثر  العاّمة  اإلدارة  حول  استشارة  على  احلصول  في  اهتمامًا  احلكومات 

تطبيق  لتحسني خطط  قابلية  أظهرت  أّنها  يعني  هذا  العاّمة.  السياسة  من 

السياسة أكثر من احلصول على الستشارة حول استراتيجيات احلوكمة.

الدولي -كالسالم  اجلمهور  قلق  تثير  التي  القضايا  من  الكثير  أّن   واألهّم 

واألمن، والتصّدي للتطّرف والتسامح الديني وإرساء الدميوقراطية، وحقوق 

اإلنسان- هي من امتيازات احلّكام. وليس من الصدفة أّنه وسط دول مجلس 

التعاون اخلليجي، كّل وزير من وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية هو فرد من 

العائلة املالكة، والكثير منهم هم أخوة أو أقرباء آخرين مقّربني من احلاكم٧. 

أّما جمهوريات املنطقة فهي تسيطر بشكل أقّل على الوزارات، إّل أّن سلطة 

احلاكم الشخصية وغير القابلة للطعن على مسائل السلم واألمن هي ثابتة.٨

 في حني يختلف السياق السياسي من بلد آلخر، نادرًا ما ُيصار إلى تقييم 

البدائل التي تتقّدم بها مجموعات مختلفة ذات مصلحة بشكل علنّي. وبدًل من 

ذلك، تتّم ممارسة الضغط بشكل سرّي مع توّقعات باحلصول على مساعدة 

خاّصة من احلاكم بدًل من نظرة شمولية تخدم املصلحة العاّمة.  كما تقّل 

الرغبة أكثر بتعبئة حتالف من مجموعات ذات مصلحة مشتركة للسعي إلى 

أّن تعبئة حتالف قد يرسل إشارة  التغيير. ولعّل ذلك عائد إلى اخلوف من 

مفادها أّن اجلمهور يجب أن يكون ناشطًا بدًل من أن يكون سلبّيًا في سعيه 

إلى التغيير في السياسة.

املختلفة  فالقضايا  بأنفسهم.  القرارت  كاّفة  اّتخاذ  على  احلّكام  يصّر   ل 

األسلحة  على  والسيطرة  املعادن  واستخراج  الكلّي  القتصاد  كسياسة 

التفاصيل  يتركوا  أن  احلّكام  متخصصة، ويسّر  عميقة  معرفة  كلّها  تستلزم 

اقتصادات  األشمل. وُتعتبر  البرنامج  يستطيعون وضع  أّنهم  طاملا  للخبراء 
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بالكامل  داخلية  مسائل  عن  أمثلة  الصّحية  التحتية والعناية  التعليم والُبنى 

حيث يتّم أيضًا تقّبل الستشارة اخلارجية. وتظهر احلاجة بشكل متزايد إلى 

الستشارة اخلارجية. ففي منطقة الشرق األوسط، متيل األنظمة التعليمية 

املستويات  على  وحّتى  النقدي،  التفكير  من  أكثر  احلفظ  على  التركيز  إلى 

العلوم  في  شهادات  يحملون  اجلامعات  خّريجي  أّن  كما  تخّصصًا.  األكثر 

مثل  رواجًا  األكثر  املجالت  في  التخصص  بدل  واإلنسانيات  الجتماعية 

العلوم والهندسة )انظر الرسم رقم ٢(٩  من دون وجود التوازن الصحيح في 

املهارات واخلبرات، يجد الشباب أنفسهم أمام القليل من البوادر املهنية. في 

دول أغنى، غالبًا ما يقتنصون وظائف حكومية، وتعمد احلكومة إلى توظيف 

أصحاب اخلبرات الفّنية األجانب ليقوموا مبا تعجز القّوة العاملة احمللّية عن 

فعله. أّما في البلدان األقل ثراًء، تكون البوادر حالكة أكثر، وميضي الكثير 

من املتخّرجني سنوات عّدة بني التحصيل العلمي والنطالق في العمل األّول. 

هناك أيضًا مجال للتشاور بشكل أكبر عندما يثق احلّكام بأّن الستشارات

 

إّن الكثير من القضايا التي تثير قلق اجلمهور 

الدولي -كالسالم واألمن والتصّدي للتطّرف 

والتسامح الديني وإرساء الدميوقراطية وحقوق 

اإلنسان- هي من امتيازات احلّكام. وليس من 

الصدفة أّنه وسط دول مجلس التعاون اخلليجي، 

كّل وزير من وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية 

هو فرد من العائلة املالكة، والكثير منهم هم أخوة 

أو أقرباء آخرين مقّربني من احلاكم.

سّرية ويستطيعون أن يحظوا بالتقدير ملبادرات قد تكون صدرت من مكان 

مجموعة  بّث  في  بدور  تضطلع  أن  الصحافة  من  ُيتوّقع  ل  أّنه  غير  آخر. 

من احلجج البديلة، ول وجود لصحافة مستعّدة لالضطالع بهذا الدور في 

املنطقة. كما هناك توّجه في بعض دول مجلس التعاون اخلليجي بشكل خاص 

أّن األمر األخطر هو معارضة سياسة احلكومة، من هنا يتّم كبح أي نوع من 

احلوار املفتوح حول مواضيع السياسة.١٠

في مناطق أخرى حول العالم

يصبح تأمني الدعم لبيئات السياسات العاّمة في الشرق األوسط أكثر صعوبة 

هناك  إذ  العالم.  حول  الدعم  من  النوع  لهذا  الناجحة  النماذج  شّح  بسبب 

جهود خيرية عاملية قليلة تسعى لتعزيز بيئة صنع السياسة في بلد أو منطقة، 

ل بّل هناك جهود أقل بكثير بنت وحافظت بنجاح على استدامة الشراكات 

مع مجتمعات السياسة في اخلارج. وهناك أمثلة قليلة لشراكات مؤسساتية 

أميركية مستدامة تستحّق الذكر للعبر التي توصلها. 

روكفيلير  مؤسسة  دعم  كان  أميركية  مؤسسة  لدعم  األمثل  النموذج  ولعّل 

للمجلس الطبي الصيني. في البدء، أّسس املجلس كلّية الطب »بيكني يونيون 

متطّور.  جامعي  طّب ومستشفى  كلّية  عن  عبارة  هي  التي  كولدج«  ميديكل 

عام  املؤسسة  عن  الستغناء  على  املجلس  الصينية  الثورة  أجبرت  عندما 

١٩٥٠، أصبح املجلس الطبي الصيني مؤسسة ُتعنى بالصّحة تعمل في كاّفة 

أنحاء آسيا. أّما اليوم فقد عاد املجلس الطبي الصيني ليرّكز على الصني 

لكن من خالل التركيز على مجموعة أوسع من املؤسسات. يدعم البحث في 

متعلّقة  عمل ودراسات  ورش  إلى  باإلضافة  العاّمة  والصّحة  الطّبي  املجال 
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ويقدم  أميركي  دولر  مليون   ٢٠٠ قدرها  هبة  املجلس  يشّغل  بالسياسة١١. 

منح تتراوح بني ٧ و١٠ ماليني دولر في السنة. وحّتى املاضي القريب، كان 

ميّول ١٣ مؤسسة طّبية في الصني؛ إّل أّنه قد تبّدل للتركيز على تطبيق عملية 

إلى  أكبر  بحاجة  هي  التي  الريفية  املناطق  ليطال  البرنامج  نطاق  لتوسيع 

الرعاية الصّحية.١٢

 في حني قد يبدو هذا غير مرتبط بجهود السياسة العاّمة التي تشّكل موضوع 

هذا امللّف، ميكن استنتاج عبر كثيرة من املجلس الطبي الصيني حول اجلهد 

لتعزيز بيئة السياسة العاّمة. إذ يعمل املجلس في عالم من السياسة العاّمة وقد 

أّسس عالقة إيجابية باختصاصيي الرعاية الصّحية في املجالت التي يخدم 

املجلس  يعمل  احلالية اجلديدة،  ذلك، وبفضل وظيفته  إلى  فيها. وباإلضافة 

على مؤازرة بدل توجيه اجلهود ومناذج أعمال املؤسسات التي يدعمها. بهذه 

الطريقة، يسعى إلى تعزيز تنمية القدرات ويدعم اجلهود لتحسني مناهج وُكتب 

التدريب ويعمل على أقلمة النماذج املوجودة مع الظروف احمللّية وأصحاب 

املصالح املجتمعني.

وبشكل  أيضًا،  وتأسست  لالهتمام  مثيرة  أخرى  مؤسسة  أيضًا  وهناك   

رئيسي، من خالل هبة، وهي اجلامعة األوروبية املركزية. تأسست قبل ٢٠ 

على  والشرقية  الوسطى  أوروبا  دول  مساعدة  إلى  بصراحة  وتهدف  سنة 

النتقال إلى ما بعد عهد الشيوعية وتغّطي أرباح اجلامعة ٨٠٪ من مصاريف 

التشغيل١٣. وبالرغم من أّن اجلامعة قد تأّسست ليكون تركيزها إقليمّيًا إّل 

أّنها سعت في السنوات األخيرة إلى أن تصبح أكثر عاملية. واليوم، إّن ٢٠٪ 

من طاّلبها هم غير األوروبيني١٤، وهذه النسبة آخذة بالزيادة. وبالرغم من أّن 

الختصاص األكثر طلبًا هو إدارة األعمال الذي يجذب ثالثة أرباع التالمذة، 

والعلوم  والسياسة  والبيئة  القانون  بدراسات  كبيرًا  التحاقًا  اجلامعة  تالقي 

السياسية والقتصاد والسياسة العاّمة.١٥

املرتبط  للفكر  عالي وحاضنة  تعليم  معهد  املركزية  األوروبية  اجلامعة  ُتعتبر 

بالسياسة في آن. وبالرغم من أّن كلية العالقات العاّمة والدولية ل تزال قيد 

أكبر  منافسة  إلى  سيؤّدي  ما  بها،  اللتحاق  طالب   ٢٠٠ ينوي  التأسيس، 

يلتزمون  طاّلب  جمع  إلى  جاهدًة  اجلامعة  وتسعى  اجلامعة١٦.  في  برنامج 

بجهود اإلصالح الدميقراطي ويريدون إحداث تغيير في بلدانهم١٧. باإلضافة 

إلى ذلك، يرّكز عدد من املبادرات األكادميية املشتركة على مجالت متعلّقة 

والقتصادات  السوق  وتنظيم  العاّمة  السياسة  مجال  مثل  بالسياسة، 

النتقالية )الذي يدرس املشاكل القتصادية املرتبطة بالنتقال إلى اقتصادات 

التربة واملياه  حماية  في  تبحث  )التي   AcquaTrain األسواق(، وشبكة 

النتخابات(.  في  الباحثني  تدّرب  )التي   ELECDEM اجلوفية(، وشبكة 

وأخيرًا، وألّن جزءًا كبيرًا من متويل اجلامعة هو هبة من جورج سوروس، 

هناك عالقة خاّصة مبعهد »أوبن سوسايتي« التي هي منظمة سوروس غير 

احلكومية.

 يبدو أّن اجلامعة األوروبية املركزية تستفيد من واقع أّن البيئة السياسية في 

أوروبا الوسطى أكثر تقّباًل لرتباط أجنبي من البيئة السياسية في الشرق 

األوسط. ونظرًا إلى أّن املنطقة قد تخلّصت مؤّخرًا من نير الشيوعية، ل يبدو 

برامج اجلامعة- ول سّيما  أّن  لدرجة  أّن هناك مشاعر دفينة من الستياء 

التزامها بالعالقة في عملية السياسة- متّثل اجلهود التي تستخدم السياسات 

احمللّية لغايات أجنبية. قد يكون لهكذا اّدعاءات صدى أكبر في إطار شرق 

أوسطي. يعود جزء على األقل من قبول اجلامعة األوروبية الوسطى إلى منطق 

عام هو أّن التغيير السياسي حتمّي ومرغوب به، إّل أّن هذا الفتراض هو 

موضوع جدل أكبر في إطار شرق أوسطي.

 كما هناك منوذج مترّسخ أكثر لكن أقل تطبيقًا وهو اجلهد الطويل في جامعة 

نيبرسكا-أوهاما للمساعدة على دعم الشعب األفغاني. كان مركز الدراسات 

للجامعة وقد  التابع  الدولية  الدراسات  لبرنامج  األساسية  الوحدة  األفغانية 

تأّسس عام ١٩٧٣. وكان املركز يعتمد على التمويل اخلارجي بدًل من دعم 

اجلامعة، وقد جمع بذلك أكثر من ٨٠ مليون دولر أميركي من خالل الهبات 

في  التعليم  قطاع  تقوية  على  أساسي  بشكل  املركز  ويرّكز  تأسيسه.  منذ 

أفغانستان وقد قام بنشر كتب وحقائب تعليمات وساعد على تدريب أكثر من 

٨٥٠٠ معلّم، ٨٠٪ منهم من النساء١٨.

 جنح املركز في مواجهة السياسات املتغيّرة في أفغانستان على مدار العقود 

األربعة املنصرمة بسبب رسالته غير املثيرة للجدل وموقفه احليادي. وبامتالكه 

نقاط اتصال في ٣٢ إقليمًا من أقاليم أفغانستان الـ٣٤، لم يوّظف أجانب 

لم  ذلك  من  بالرغم  لكن  املنصرمة١٩  سنوات  السبع  مدار  على  كامل  بدوام 

يستطع املركز تأسيس منوذج أعمال جعل من نشاطاته نشاطات مستدامة 

التعليمي.  العمل  في اإلطار األفغاني، ولم يستطع توسيع نطاقه ألكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد املركز بشكل كبير على متويل احلكومة األميركية 

الستجابة  بدل  األميركية  التمويل  لبيئة  مستجيبًا  يكون  أن  عليه  وبالتالي 

حلاجات الشعب األفغاني. ُيعتبر املركز مصدرًا لألفغان الذين يسعون للسفر 

الدولي  إلى املجتمع  ينتمون  للذين  املتحدة األميركية ومصدرًا  الوليات  إلى 

في أفغانستان، إّل أّنه استجاب بشكل كبير لبيئته بدًل من السعي إلى قولبة 

هذه البيئة.

ما العمل؟

نظرًا ملا نعرفه عن األوضاع في الشرق األوسط، وما نعرفه عن اجلهود التي 

ُتبذل حول العالم للمساعدة على بلورة بيئة السياسات العاّمة، هناك فرص 

متعّددة تفرض نفسها.
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١. تعزيز الستجابة لنقاشات السياسة العاّمة

كما مّت القتراح في ما سبق، إّن احلكومات الشرق أوسطية مستعّدة لتقّبل 

الستشارة اخلارجية، إّل أّنها مترّددة عن اإلعالن عنها وتنفر من فكرة زعزعة 

الساخنة بهدف الستثمار في  القضايا  التنازل عن بعض  ُيعتبر  سيادتها. 

القصير.  املدى  على  جّيدة  خطوة  احلكومات  جمهور  الستجابة وسط  بناء 

وكما لحظ أحد كبار املسؤولني في اإلمارات العربية املتحدة، هناك امتعاض 

معارضة  الناس  على  الصعب  عاّمة ومن  تشكيل جماعات ضغط  فكرة  من 

احلكومة. إّن وجود وجهات نظر متنّوعة حول موضوع أقّل جدًل يساعد على 

تقّبل املسؤولني احلكوميني لفكرة أّن الرأي العاّم والرتباط العاّم ل يشّكالن 

أّي تهديد.

املسؤولني  جتمع  النقاشات  من  كبير  عدد  رعاية  إّن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

حول  مرّكزة  نقاشات  إلجراء  اخلارجيني  واخلبراء  واألكادمييني  احلكوميني 

في  التفاعل  تسّهل  غير رسمية  روابط  إنشاء  على  تساعد  املشتركة  الهموم 

املستقبل. كما أّنها تؤّكد للمسؤولني غير املعتادين على املساهمة اخلارجية 

قيمة هذا النوع من املساهمة، وتساعد اخلبراء على فهم طبيعة التساؤلت 

التي يفّكر بها املسؤولون احلكوميون ليعملوا بذلك على تفصيل عملهم بحسب 

متطلّباتهم.

 لكن، وللحصول على التأثير األكبر، يجب أن ترّكز احملادثات حول القضايا 

املهّمة بالنسبة إلى البلدان نفسها.

وحّتى يومنا هذا، هدف اجلزء األكبر 

من احلوار الذي يدعمه الغرب مع 

تسهيل  إلى  العامة  السياسة  مؤسسات 

احلوار بني الغرب والدول الهدف حول 

الغرب. ففي حني يخدم هذا  تهّم  قضايا 

من  يحّد  الغربيني،  املشاركني  مصالح 

الهدف في  الدول  تأثير املشاركني من 

اخلاّصة. أنظمتهم 

مع  الغرب  يدعمه  الذي  احلوار  من  األكبر  اجلزء  هدف  هذا،  يومنا  وحّتى 

الهدف  الغرب والدول  إلى تسهيل احلوار بني  العامة  السياسات  مؤسسات 

حول قضايا تهّم الغرب. ففي حني يخدم هذا مصالح املشاركني الغربيني، 

يحّد من تأثير املشاركني من الدول الهدف في أنظمتهم اخلاّصة. ومن املهّم 

بلدانهم.  في  باحلوارات احمللّية  للتأثير  العرب  للمشاركني  أكبر  خلق فسحة 

وفي البدء على األقل، لعّل أفضل طريقة إلنشاء هذه املساحة هي من خالل 

إجراء مناقشات حول القضايا ذات الصلة بالسياسة، إّل أّنها أقل حساسية 

ُتعتبر  حني  وفي  التعليم،  معايير  إّن  بلدانهم.  في  القيادات  إلى  بالنسبة 

حّساسة سياسيًا في بعض النواحي، هي مهّمة جّدًا للعب هكذا دور، وكذلك 

األمر بالنسبة إلى القتصادات. على األرجح، إّن محاولة فرض نقاشات حول 

التطبيع العربي اإلسرائيلي، وهندسة األمن اإلقليمي، واملشاركة السياسية 

ما  في  وحّتى  للحوار.  املساحة  تقفل  التي  املقاومة  أنواع  من  نوعًا  ستثير 

يتعلّق بلبنان الذي يتمّتع بنظام سياسي منفتح نسبّيًا، علّق مراقب في إحدى 

املنّظمات غير احلكومية قائاًل إّن »إحداث تأثير سيؤّدي إلى نشوب نزاع«٢٠ 

وإلى انعكاس التصّرفات وسط خاليا التفكير امللتزمة في العمل في مجال 

السياسات العاّمة. سيساعد إحداث تأثير في قضايا شائكة أقّل على حتقيق 

تقّبل للتزام أكبر.

للتقرير لتغطية السياسات العاّمة  ُتعتبر عملية تدريب صحافيني أكثر   كما 

نواحي  كل  التقاط  على  الصحافيني  قدرة  تعزيز  هذا  ويعني  أيضًا.  مهّمة 

النقاش وتخصيص مساحة لهم في الصحف للتقرير حول مثل هذا نقاش. 

عند هذه املرحلة، تصبح نقاشات خاليا التفكير أقل. وقد اقترح أحد كبار 

الصحافيني في القاهرة أّنه خلاليا التفكير جمهور وسط »نواة نخبوية« فقط 

من أصل اآللف بدل من أن يكون لها »جمهور أكبر مصٍغ« من أصل ٢ إلى 

٣ ماليني٢١ بوجود صحافيني يفهمون بشكل أفضل كيفية التقرير حول عمل 

خاليا التفكير وبوجود خاليا تفكير تعمل على قضايا ذات أهّمية أكبر تساعد 

على حّل هذا النقسام.

الشرق  العاّمة في  السياسة  بيئة  ل تضّم 

األوسط منوذج أعمال سليم ألّن كّل 

العتماد على جهة  إلى  مؤسسة متيل 

واحدة. مانحة 

ليست مشكلة التغطية الصحافية الشحيحة لقضايا السياسات العاّمة نتيجة 

الصحافية  التقارير  ُتقام  التي  العاّمة  السياسة  حول  الكتابات  في  لنقص 

لبيئة صحافية متيل إلى النعطاف ما  حولها. فجزء من املشكلة هو نتيجة 

التدقيق  النشرات الصحافية، ول يفيد هذا  بني األحاسيس وإعادة صياغة 

مجال  في  للتدريب  الصحافيون  يفتقر  ما  املطّول. وغالبًا  التقرير  أو  احلذر 

هكذا  كتابة  في  ضئيلة  مكافأة  احملّررون  ويالقي  الستقصائية  الصحافة 

تقارير. باإلضافة إلى ذلك، إّن التحّول الدراماتيكي نحو التلفزيون والزيادة 

السهلة واملعتمدة  التقارير  يبّدي  احمللّية  على حساب  اإلقليمية  القنوات  في 

التقارير  من  بدًل  العاملي  اجلمهور  إعجاب  تثير  التي  البيانية  الرسوم  على 

التي تخوض غمار احلوكمة. إّن إنشاء سوق للنقاش حول السياسات العاّمة 
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النقاشات،  من  النوع  هذا  فيها  يجري  التي  املنابر  لتوسيع  العمل  سيعني 

وسيستلزم هذا أكثر من العمل مع املسؤولني احلكوميني للسماح لهذه املنابر 

قدراتهم  لتقوية  مراسلني وممحّررين  مع  العمل  هذا  كما سيستلزم  بالنشر. 

ليتمّكنوا من إعداد التقارير حول السياسة العاّمة وإلنشاء التزام بهذا النوع 

من التقارير في املستقبل.

إّن بروز ثقافة الصحافة غير الرسمية من خالل املدّونات واملواقع اإللكترونية 

يخلق فرصًا لتوّسع النقاشات حول السياسة لتصل إلى اجلمهور العاّم. ومبا 

أّن الصحافة اإللكترونية ل يحّدها مكان ول مصالح مالية، هناك فرص ل 

حُتصى لتطويرها لتصبح تتّمة للصحافة التقليدية التي تغّطي املواضيع املتعلّقة 

بالسياسة. تكمن مشكلة الصحافة اإللكترونية في احملاسبة واجلمهور. إذ 

يستطيع أّيًا كان أن يقول ما يشاء على شبكة اإلنترنت، لكن ليس بالضرورة 

أن يكون أحد قد قرأه. إّن الدعم اخلارجي الهادف يساعد على بناء مهارات 

لدى احملّررين على الشبكة ويساعد على اختبار طرق للترويج لهذه األفكار 

وسط جماهير أوسع في البالد.

 ٢. إنشاء منوذج أعمال مستدام

العاّمة في الشرق األوسط منوذج أعمال سليم ألّن  بيئة السياسة  ل تضّم 

كّل مؤسسة متيل إلى العتماد على جهة مانحة واحدة. كما يعتمد معظمها 

على احلكومة نفسها، ما يصّعب عملية التمّتع باملساحة الالزمة للتمّتع بنظرة 

جديدة إلى السياسات، كما يؤّدي هذا في بعض األحيان إلى إرهاق هذه 

املؤسسات مبمارسات املوّظفني احلكوميني نفسها التي تصّعب إجناز املهام 

في احلكومة. قليلة هي املؤسسات التي تعتمد على مانحني أجانب، سواء من 

الغرب )مثل مكتب بيروت ملركز كارنيغي للهبات( أو من بلدان مجاورة )مثل 

مركز اخلليج لألبحاث الذي كان مقّره، حّتى وقت ليس ببعيد، في دبي ومُيّول 

بشكل رئيسي من قبل رئيس مجلس إدارته السعودي(. قليلة هي املؤسسات، 

مثل معهد عصام فارس، التي تتمّتع بتمويل محلّي، لكن كما احلال مع أّي 

منّظمة لديها مانح رئيسي واحد، قد تصبح احملافظة على استدامة العالقة 

من دون الوقوع في أسرها وكذلك احملافظة على استدامتها إلى أبعد من 

مصالح املانح في هذا املجال عملية صعبة )انظر اجلدول رقم ١(٢٢.

  قد تصبح البيئة أكثر متانًة إذا كان لكّل مؤسسة مصادر متويل مختلفة 

تعطيها الستقاللية من مصدر متويل واحد. ُيعتبر التمويل احلكومي مفيدًا 

في  بدعم  احلكوميني  املسؤولني  متّتع  على ضمان  يساعد  ألّنه  ما  حّد  إلى 

وكذلك  اإلبداع.  إخماد  إلى  بالكامل  احلكومي  التمويل  مييل  لكن  النتائج، 

لتمويل  الرئيسي  املصدر  يكون  أن  يجب  ل  إذ  الدولي،  الدعم  إلى  بالنسبة 

أّي مؤسسة، ليس فقط ألّن احملافظة على استدامة املانحني األجانب يلهي 

املؤسسة عن تطوير تنمية عالقات في بلدها اخلاص.

على  بل  فحسب،  ككّل  املؤسسة  على  املستدام  التمويل  منوذج  ُيطّبق  ل   

ُيحّفز  مهّمة  أداة  األبحاث هو  إّن متويل  أيضًا.  املؤسسة  داخل  النشاطات 

يشعر  أن  يجب  الواعدة.   األبحاث  سبل  بها  وُتكافأ  الباحثون  خاللها  من 

الباحثون بوجود القليل من الضغط ليكونوا منتجني وللتوّصل إلى عمل يلقى 

جمهورًا متقّباًل لها. ل يوّفق األكادمييون دائمًا مع الطلب على عملهم، وتعمل 

السياسات العاّمة بشكل تلّبي فيه بعض املتطلّبات اخلاّصة املالئمة جلمهور 

وسياسة محّددة. ومن الطرق احملّفزة للباحثني هي تأمني نظام مكافآت حيث 

تقّيم مجموعة من الشخصيات العربية واألجنبية البحث في السياسات العاّمة 

النوع من املكافآت على  الفكرية وفعالّيته. وقد يرّكز هذا  من حيث صالبته 

مجالت من إجنازات محّددة ومنوذج فّعال من تأييد السياسات في مجتمع 

السياسات األوسع.

اجلدول رقم ١. مجموعات تفكير شرق أوسطية مهّمة ومصادر متويلها
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مركز اإلمارات للدراسات 

الستراتيجية )اإلمارات العربية 

املتحدة(

راعي حكومي

راعي حكومي

راعي حكومي

راعي حكومي

معهد عصام فارس )لبنان(

)اإلمارات  لألبحث  اخلليج  مركز 

العربية املتحدة( *                

منتدى مصر القتصادي الدولي 

مانح رئيسي

مانح رئيسي

مانح رئيسي

مركز كارنيغي للشرق األوسط 

)لبنان( 

معهد الدراسات الستراتيجية 

الوطنية  

)إسرائيل(                        

منتدى البحوث القتصادية 

)مصر( 

هبة

هبة، باإلضافة إلى متويل حكومي 

موازي؛ مساهمني من اخلارج 

مؤسسات ومنّظمات دولية وغير 

حكومية

* في طور النتقال إلى جنيف في سويسرا، وكامبريدج في بريطانيا، وجّدة في اململكة 
العربية السعودية.٢٣

املؤسسة  استدامة  في  يساهم  قد  األمد  طويل  املؤسساتي  اإلرشاد  إّن 

والشراكة على حّد سواد. في هكذا بيئة، قد يتّطرق املدراء ملواضيع مختلفة 
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من  السياسات والمتداد ومجموعة  التوظيف والتنمية والتمويل وتأييد  مثل 

املسائل األخرى. كما قد يؤّدي هذا التفاهم إلى شراكات مؤسساتية، لكن 

بوجود عدد قليل من املؤسسات الغربية التي حتظى بتركيز شرق أوسطي 

متخصصني  الغربي  اجلانب  من  املشاركون  يكون  أن  املرجح  من  كامل، 

عموميني يرّكزون على بناء املؤسسات بدًل من أن يكونوا خبراء في تطوير 

توصيات حول السياسات للدول الهدف.

  قد ميتّد هذا اإلرشاد املؤسساتي إلى مجال القانون. في أماكن عّدة في 

بعض  في  الربح.  تبغي  ل  التي  املنظمات  ملفهوم  ل وجود  األوسط،  الشرق 

البلدان، ل وجود حّتى ألحزاب سياسية. في حني قد يكون اجلزء األكبر من 

العمل الذي تقوم به معاهد السياسات ملصلحة بلد محّدد، إّل أّن وضع إطار 

عمل قانوني متني إلنشاء حوارات مستقلة حول السياسات العاّمة هو أمر 

مهّم في كّل بلد. كما ُيعتبر وجود منوذج  قانون لتأسيس هكذا مؤسسات 

خطوة مهّمة.

احلوار  ورفع  إغناء  يستطيعون  السياسات  رّواد  من  مجموعة  إنشاء   .٣

حول السياسات العاّمة

ل يجدر برّواد السياسات هؤلء أن يعتبروا أنفسهم أكادمييني أو موّظفني، 

بل أن ينظروا إلى أنفسهم على أّنهم مبتكرين وخبراء ومشّجعني ومدافعني. 

في الواقع، إّن هكذا مهارات هي غير متوّفرة بكثرة في أّي مجتمع، وبشكل 

أقّل في مجتمعات ل تتمّتع بتقليد متني في السياسات العاّمة.  ويتطلّب تعزيز 

تنمية هذه املواهب سلسلة من الستثمارات.

إّن التدريب األكادميي هو شرط أساسي لتحقيق اإلجنازات في هذا املجال، 

ويجب تأمني بعض الدعم للعمل األكادميي. وبشكل مثالي،  قد يختلف مستوى 

الضروري  من  ليس  حني  وفي  نفسها.  املؤسسة  داخل  األكادميي  اإلجناز 

أن يكون كّل الباحثني من حملة شهادات الدكتوراه، تدّل شهادة الدكتوراه 

على قدرة العالم على العمل بشكل مستقّل. وفي الوقت نفسه، تدّل شهادة 

الدكتوراه على أفراد يرّكزون على التوّجه الذاتي لدرجة ليسوا معتادين على 

العمل ملساندة اجلمهور. وحّتى شهادات السياسات العاّمة قد ل تكون محّبذة، 

فقد عّبر أحد القادة  في احلكومة اإلماراتية عن تفضيل كبير حلملة ماجستير 

إدارة األعمال على حملة ماجستير في السياسات العاّمة؛٢٤ فاقترح شاّب 

يبدون  أّن األكادميني  العاّمة  البحث في السياسات  لبناني يعمل في مجال 

التقييم  من  النتقال  في  مشكلة  ولديهم  تشاور«   »حالة  في  وكأّنهم  دائمًا 

ُتقّدم  التي  يقوم على فعالية اخلدمة  أّن عمل املستشارين  التنفيذ. كما  إلى 

للعميل، في حني أّن العمل األكادميي مييل إلى تبدية التشّدد الفكري والنزاهة 

خبراء  تطوير  إلى  بحاجة  العاّمة  السياسة  مجال  إّن  للمؤلّف٢٥.  التنظيمية 

يفهمون ويستطيعون أن يعملوا في العالم األكادميي، لكن يستطيعون أيضًا 

األجوبة  على  يريدون احلصول  ما  غالبًا  الذين  السياسة  لصانعي  ترجمتها 

والذين نادرًا ما يكونون مستعّدين لقراءة أكثر من صفحة واحدة. تستطيع 

مجموعات التفكير أن تكون مؤسسات مهّمة تكافئ العمل الذي يتطّرق إلى 

البحث األكادميي لكن الذي هو متاح أكثر من العمل األكادميي.

إّن دعم اجلهود لتعزيز مهارات اللغة اإلنكليزية هو أمر حّساس لزيادة ولوج 

العالم السياسي. وبالرغم من أّن اإلنكليزية ليست لغة عاملية، إّل أّنها ُتعتبر 

لغة التواصل املشترك في معظم احلوارات حول السياسة العاّمة في العالم 

العربي.

الرسم رقم ٣. التقارير األصلية مركز اخلليج لألبحاث، من العام ٢٠٠٩ 
حّتى اليوم *

معّينة  مواضيع  حول  النقاش  تدويل  اإلنكليزية  اللغة  استخدام  يعكس   

باللغة  العاملية  األبحاث  معظم  ُتنشر  الجتماعية.  القتصاد والسياسة  مثل 

اإلنكليزية وغالبًا ما تتّم مشاركة النتائج باإلنكليزية. فعلى سبيل املثال، ٨٢ 

باملئة من التقارير التي ينشرها مركز اخلليج لألبحاث منذ العام ٢٠٠٩ هي 

باللغة اإلنكليزية )انظر الرسم رقم ٣(.٢٦

كما يقع املانحون الدوليون أحيانًا في فخ اعتبار الطالقة في اللغة اإلنكليزية 

يفّكرون بشكل سطحي  الذين  البعض  فيقتربون من  الفكرية،  للقدرة  توكياًل 

في  صعوبة  يجدون  لكن  عميقة  أفكارًا  ميتلكون  الذين  الكثيرين  ويستثنون 

اإلنكليزية  اللغة  إتقان  عدم  ُيعتبر  آخر،  مبعنى  باإلنكليزية.  عنها  التعبير 

عائقًا للكثير من الفاعلني السياسيني، ما يبعدهم ويضعهم أمام املمارسات 

البيروقراطية الروتينية ويحول دون أن يوكل إليهم عمل إبداعي. وفي حني أّن 

العربية

اإلنكليزية

82%

18%

اإلخبارية  الرسائل  مثل  الدوريات  باستثناء  مواضيعها،  بحسب  مبقالت  محّددة   *
الشهرية

املصدر: املوقع اإللكتروني ملركز اخلليج لألبحاث
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جهود تقوية عالم السياسة العاّمة ل يجب أن تتمّثل في ترجمة كّل األعمال 

ذات الصلة إلى العربية أو التحّول إلى برنامج تعليم لغة، يجب بذل بعض 

اجلهود في حّل مشكلة اللغة وفي رصد التالمذة الواعدين الذين يشّكل إتقان 

اإلنكليزية لديهم بشكل أفضل فرقًا كبيرًا.

 كما يجب أن يكون هناك استثمار في التفاعل بني احلكومة ومجتمع السياسة 

العاّمة. من الصعب على شخص لم يعمل قط في احلكومة أن يفهم ما قد يؤّثر 

عليها، ومن الصعب على األشخاص داخل احلكومة أن يروا دائمًا الطرق 

التي يرى من خاللها وجهات النظر اخلارجية التي قد ُتغني عملهم. ففي لبنان 

مثاًل، هناك حماس كبير وسط املنظمات غير احلكومية حول واقع أّن وزير 

الداخلية السابق زياد بارود قد أتى من عالم املنظمات غير احلكومية حيث 

غير  بالقطاع  العالقات  منحته  قد  الوزير  فخلفية  انتخاب.  قانون  على  عمل 

احلكومي والتعاطف، ما فتح أبوابًا أمام حوار أوسع حول السياسات العاّمة. 

العالقات  منحة  إّن  التفاعل.  لتشجيع  الطرق  إحدى  التبادل  برامج  وُتعتبر 

األميركية،  املتحدة  الوليات  في  اخلارجية  العالقات  حول  للمجلس  الدولية 

والتي تضّم حوالي ١٢ مشاركًا في السنة، تختار شبابًا ذات كفاءات عالية 

من خلفيات أكادميية بشكل خاص وتضعهم في احلكومة، وتأخذ نظرائهم 

في احلكومة وتضعهم في إطارات أكادميية وفي خاليا التفكير. فتخلق هذه 

التجربة تقّباًل أكبر للمساهمة اخلارجية.

األعمال  وريادة  البتكار  مكافأة  ُتعتبر 

مهّمًا  أمرًا  العاّمة  السياسات  عالم  في 

القيام مبثل  تقاليد  تغيب  ل سّيما حيث 

النشاطات هذه 

في  واملهنيني  للشباب  التعليمية  املنح  فإعطاء  آخر،  خيارًا  املنح  ُتعتبر  كما 

منتصف حياتهم املهنية ليعملوا في خاليا التفكير الغربية سيعّرضهم لعالم 

عملية السياسات وتأييد السياسات. واملهّم هو أن ُيعطى الناس هذه الفرصة 

عندما يكونون قد حظوا بالتدريب واخلبرة الالزمني لكتابة ورقة حول السياسة 

باألبحاث  القيام  ُيعتبر  بالكاد  ُيذكر.  خارجي  دعم  دون  من  للمنحة  العاّمة 

لتقرير عاِلم مسؤول أقل مكافأًة بكثير وبالتالي أقل تثقيفًا من عملية إرساء 

مفهوم وتنفيذ مشروع شخصي.

٤. جناح املكافأة

ُتعتبر مكافأة البتكار وريادة األعمال في عالم السياسات العاّمة أمرًا مهّمًا 

ل سّيما حيث تغيب تقاليد القيام مبثل هذه النشاطات. ومن الصعب القيام 

املرتبط  العمل  أهمية  ُيسيئون احلكم على  قد  الفاعلني اخلارجيني  بذلك ألّن 

بالسياسات العاّمة بغياب التقدير الكامل للمشكلة التي يجب حلّها كما بيئة 

ل  قد  نفسه،  الوقت  وفي  ظلّها.  في  العمل  يتم  أن  يجب  التي  السياسات 

له بسبب عوامل خارجية في احلكومة  املذهل جمهورًا مستعّدًا  العمل  يجد 

التي يسعى املدافعون إلى إصالح سياساتها. ول وجود حلّل مثالي، إّل أّن 

إنشاء مجموعة مؤلّفة من مسؤولني حكوميني كبار من املنطقة وبعض اخلبراء 

العامليني ذات مستوى عاٍل، ونظراء من مجال البحث في السياسات قد يكون 

انطالقة جّيدة. وقد تعمل هذه املجموعة على تقييم العمل املرتبط بالسياسات 

العاّمة عبر العالم العربي وتكّرم املشاريع التي كان لها تأثير كبير وتلك التي 

مجتمع  بني  الثغرة  سّد  على  مجموعة  هكذا  تساعد  قد  كما  واعدة.  ُتعتبر 

البحث في السياسات العاّمة ونواحي املجتمع الستشاري، بتسليط الضوء 

العاّمة،  على مدى سعي املجموعتني إلى حّل املشاكل املرتبطة بالسياسات 

لكن من زوايا مختلفة.

اخلالصة

إلشراك  وإحلاح  فرصة  بوجود  الشباب  يشعر  العربي،  الربيع  أظهر  كما 

أنفسهم في مشاكل السياسات العاّمة التي تواجهها حكوماتهم، كما تواجه 

احلكومات حاجة إلى إيجاد حلول أفضل من تلك التي اعتمدتها حّتى اآلن.

  ولدى املؤسسات والوكالت احلكومية األميركية فرصة استثنائية لالستفادة 

في  متانة  أكثر  عاّمة  سياسات  بيئة  في  الستثمار  وبدء  األرباح  هذه  من 

الشرق األوسط. إّن ثمار هذه املبادرات األكثر قيمة لن تأتي إّل بعد سنوات 

يتّم  التي  للتحّديات  حلول  تأمني  اآلنيون  اخلبراء  يستطيع  ل  املستقبل.  في 

سياسات  بيئة  إمكانية  يجعل  اليوم،  الستثمار  لكّن  عقود.  منذ  مواجهتها 

عاّمة أكثر متانة  قابلة للعيش في املستقبل لشرق أوسط أكثر دميقراطية و 

مشاركة ومساملة.

أظهروا  قد  كبيرًا  انتباهًا  جذبوا  الذين  العرب  واملتظاهرين  الناشطني  إّن 

أظهرت  كما  احلكومة.  في  املشاركة  إلى  التعبئة  من  النتقال  مدى صعوبة 

احلكومات العربية صعوبة التأقلم مع طرق منفتحة في التفكير. إّن العمليات 

التي مّت وصفها هنا ستساعد كال الطرفني على حتقيق النتقال، ومن مصلحة 

املواطنني األميركيني أن ينجحوا في حتقيق ذلك.
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٣. مقابلة مع أحد ممّثلي البنك الدولي، القاهرة، ١١ تشرين األّول/ أكتوبر 

.٢٠٠٩

تشرين   ١٣ القاهرة،  الصّحة،  وزير  لدى  مسؤول  مستشار  مع  مقابلة   .٤

األّول/ أكتوبر ٢٠١٠.

٥. حوار مع موّظف في برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بيروت، ١ تشرين 

األّول/ أكتوبر، ٢٠١٠.  

أكتوبر  األّول/  تشرين   ٣ القاهرة،  املالية،  وزارة  في  موّظف  مع  حوار   .٦

.٢٠١٠

الوزراء حول   ٧. تقوم وكالة الستخبارات املركزية بتحديث لئحة مبكاتب 

العالم بشكل دوري على املوقع

https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/index. 

.html

تقليدي  بشكل  لبنان  في  الطوائف،  متعددة  املنطقة  جمهوريات  بني  من   .٨

مختلفة،  إتنية  جلماعات  الوزارات  احلكومات  تعنّي  متزايد،  بشكل  والعراق 

اجلمهوريات  في  موجودة  كانت  التي  تلك  من  أضعف  الوزارات  فتصبح 

اإلديولوجية. ُيترجم غياب قيادة سياسية قوية في لبنان بغياب وزارات قوية.

٩. البنك الدولي، مؤشرات التنمية الدولية،

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do 

١٠. مقابلة مع مستشار مسؤول لدى ولي عهد إمارة أبوظبي، أبوظبي، ٢٧ 

أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠.

 ٢٠٠٨-٢٠١٠ سنتني  كل  يصدر  تقرير  الصيني،  الطبي  املجلس   .١١

،١٦-٣١ ،).MA:CMB, N.D ،كامبريدج(

http://www.chinamedicalboard.org/files/CMB_BR_2008-2010.pdf 

١٢. مقابلة عبر الهاتف مع هيلني وانغ، مدرة املنح والعقود، املجلس الطبي 

الصيني، ٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠١١.

١٣. اجلامعة األوروبية الوسطى، »وقائع وأرقام«،

.http//www.ceu.hu/about/organization/facts-figures 

 :٢٠١٠/٢٠٠٩ الذاتية  التالمذة  »سير  الوسطى،  األوروبية  اجلامعة   .١٤

إحصاءات تسجيل التالمذة«،

https://www.ceu.hu/sites/default/files/field_attachment/page/node- 

3272/student-profile-reports-20092010.pdf

Ibid .١٥ 

١٦. مقابلة عبر الهاتف مع أندرو كاترايت، نظير في األبحاث، مركز دراسات 

السياسات، اجلامعة األوروبية الوسطى، ٥ كانون الثاني/ يناير ٢٠١١.

Ibid .١٧ 

١٨. مركز الدراسات األفغاني،

.p://world.unomaha.edu/cas/about/CAS_Quick_Facts.pdfhtt 

الدراسات  مركز  مدير،  مساعد  ياسر،  مع راهيم  الهاتف  عبر  مقابلة   .١٩

األفغانية، جامعة نيبرسكا أوهاما، ١٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٠. 

٢٠. مقابلة مع موّظف في إحدى املنّظمات غير احلكومية، بيروت، ٢٩ أيلول/ 

سبتمبر ٢٠١٠.

٢١. مقابلة مع مسؤول في األهرام. القاهرة، ٣ تشرين األّول/ أكتوبر ٢٠١٠. 

٢٢. مركز امللك فيصل لألبحاث والدراسات اإلسالمية،

http://www.kfcris.com/index_en.php?page=e-home؛

الستراتيجية،  الدراسات  مركز  الستراتيجية«،  الدراسات  مركز  »حول   

جامعة األردن، 
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اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  التحليلي  التقرير  هذا  بإعداد  قام 

والدولية، وهو مؤسسة خاصة معفاة من الضرائب تركز على قضايا 

السياسات العامة الدولية. أبحاثها غير حزبية وغير مسجلة امللكية. ول 

يتخذ املركز أي مواقف سياسية محددة، وبالتالي، كل اآلراء واملواقف، 

املؤلف  آراء  الواردة في هذا املنشور هي تقتصر على  والستنتاجات 

)املؤلفني(.

٢٠١٣© من قبل مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

برنامج الشرق األوسط في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية 

جون ب. ألترمان

مدير ورئيس زبغنيو بري جينسكي في األمن واجليوستراتيجية العاملية 

حامي ملكا

 نائب مدير وزميل أقدم 

مايكل دزيوبان

مساعد أبحاث

أليسون هاتشينغز

 منسقة البرنامج ومساعدة أبحاث

لورا بايت

مايكل ماركوسا

سكوت ويليامسون

متدربون

للمزيد من املعلومات حول البرنامج، الرجاء زيارة موقعنا على العنوان 

www.csis.org/mideast :التالي

 ،.http://www.jcss.org/SubDefault.aspx?PageId=3&BlockId=9

الوثيقة  حتضير  )مّت  األردن،  في  والتنمية  الهجرة  »أوجه  اخلوري،  رياض 

اجلامعة  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  في  واملهّجرين  الهجرة  حلركات 

األميركية بالقاهرة، ٢٣-٢٥ تشرين األّول/ أكتوبر ٢٠٠٧(،

،http://www.jcss.org/SubDefault.aspx?PageId=3&BlockId=9،٨ 

 »من نحن«، مركز األهرام للدراسات السياسية والستراتيجية،

 ،http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/Abot0.htm 

للدراسات  املنعم سغيد علي«، مركز األهرام  الدكتور عبد  الذاتية،  »السيرة 

السياسية والستراتيجية،

،http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/ABOT12.HTMا 

 »رسالة الر~يس«ن مركز اإلمارات للبحوث والدراسات الستراتيجية، 

http://ecrrr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?nfpb=true&_

 ،pageLabel=ECSSRPortal_portal_page_1077&lang=en
عصام فارس، »حملة عن برامج عصام فارس حول العالم،

 ،http://www.isamfares.com/en/Subpage.aspx?pageid=282 

»متويالت«، مركز اخلليج لألبحاث،

http://www.grc.ae/data/finance/financialstatements.html?PHPSESSID 

،=500f4fe196485f568077e929c253006b

 »رسالة من الرئيس«، منتدى مصر لالقتصاد الدولي،

،http://www.eieforum.org/en/ab_letter.php 

 »محمد شاكر جبر«، بطاقة العمل ٢،

 http://mohamedshafikgabr.businesscard2.com/ ، »افتتاح اجللسة 

الفتتاحية للمنتدى العاملي العربي بنداء للبناء على دفع  خطاب أوباما في 

القاهرة«، املنتدى العاملي العربي، كانون األّول/ ديسمبر ٢٠٠٩،

http://arabglobalforum.com/PDF/AGF_OPENING_PRESS_R - 

LEASE-RHG.pdf؛ حسن عامر، »أحمد شفيق جابر، مالك منتدى مصر 

القتصادي الدولي«، elbashayer.com، ١٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠، 

http//www.elbashayer.com/news-112607.html؛ »حول مركز كارنيغي 

http://carnegie-mec.org/ ،الشرق األوسط«، كارنيغي للسالم العاملي

about/?lang=eng؛ »تاريخ وحوكمة«، معهد الدراسات الستراتيجية الوطنية، 

http://www.inss.org.il/about.php?cat=46&in=0؛ »شركاء ومانحون«، 

منتدى البحث القتصادي،

http://erf.org.eg/cms.php?id=about_erf_partners_donors 

٢٣. الدكتور عبدالعزيز صاجر، »إعالن هام: يخضع مركز اخلليج لألبحاث 

إلعادة الهيكلة«، مركز اخلليج لألبحاث،

  http://www.grc.ae/alerts/grc-annoucement.html 

)مّت ولوجه في ٢٧ متوز/ يونيو ٢٠١١( 

٢٤. مقابلة مع عضو في مكتب الشؤون الستراتيجية، أبوظبي، ٢٧ أيلول/ 

سبتمبر ٢٠١٠. 

٢٥. مقابلة مع أحد األكادمييني اللبنانيني، بيروت، ٣٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٠.

٢٦. مركز اخلليج لألبحاث، صفحة املنشورات، 

http://www.grc.ae/?sec=Publications&sec_type=h&sub_opt=68&overrid

e=Publications&PHPSESSID=6376f826901cf279f184c3d61bb587bd


