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تعزيز الحوكمة في العالم العربي
أجرتها مؤسسة كارنٌغً للسالم الدولً دراسة استقصائٌة حدٌثة كشفت
وشملت مئة من المف ّكرٌن البارزٌن فً العالم العربً ،عن إجماع غالبٌتهم
الساحقة على أن األسباب الكامنة وراء العدٌد من مشاكل المنطقة ُتعزى
إلى غٌاب الحوكمة الفعّالة .إذ ش ّدد الخبراء المُستطلَعة آراؤهم على أن
المشاكل المحلٌّة الناجمة عن فشل الحوكمة ،ومن ضمنها السلطوٌة والفساد
والبطالة وأنظمة التعلٌم التً عفا علٌها الزمن ،أقرب إلى واقعهم الٌومً
من المخاوف اإلقلٌمٌة ،بما فً ذلك التهدٌد الذي تطرحه الدولة اإلسالمٌة
المُعلَنة من جانب واحد (داعش) أو ّ
تدخل القوى اإلقلٌمٌة أو الخارجٌة
ّ
المؤثرة.
ال جدٌد فً ذلك .فقد أماطت انتفاضات الربٌع العربً اللثام عن عجز
العقود االجتماعٌة التً عفا علٌها الزمن فً المنطقة عن مواجهة التحدٌات
السٌاسٌة واالقتصادٌة الراهنة .لكن ٌبدو أن الحكومات العربٌة لمّا تفهم
الرسالة بعد.

مروان المع ّ
شر
بعد مرور خمس سنوات على اندالع الثورات العربٌة ،التزال قدرة
المواطنٌن العرب على اإلدالء بدلوهم فً ما ٌتعلّق بإدارة شؤون بلدانهم
ضئٌلة ،ال بل أقل من ضئٌلة فً بعض الحاالتٌُ .ضاف إلى ذلك أنهم
ٌعتمدون على اقتصادات رٌعٌة غٌر قادرة على خلق فرص عمل كافٌة
للشباب المتعلّمٌن فً المنطقة ،وذلك بالتزامن مع غٌاب سٌادة القانون
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بصورة مُثٌرة للقلق ،ما ٌحرم المواطنٌن العرب من أي تطمٌنات تضمن
.معاملتهم على قدم مساواة ،بصرف النظر عن الجنس أو العِرق أو الدٌن
مع ذلك ،ال تعنً الحوكمة السٌئة أن العالم العربً محكو ٌم بالفشل .إذ تش ّكل
تونس بارقة أمل ،ذلك أنها انتهجت بعد ثورة العام  2011مسارا توافقٌّا
شامال لصٌاغة عقد اجتماعً جدٌد ٌحمً حقوق الشعب التونسً الفردٌة
والجماعٌة على ح ٍّد سواء.
خطٌرة ّ ،
ٌمثل تح ّدٌات اقتصادٌة وأمنٌة ومع أن تونس التزال تواجه
الحوار الوطنً الذي أطلقته البالد الخطوة األولى الحاسمة نحو معالجة هذه
المشاكل .وٌتعٌّن على المجتمعات العربٌة األخرى أن تطلق حوارات
ّ
المتمثلة فً بناء اقتصادات
مماثلة ترمً إلى تحقٌق الغاٌة النهائٌة
ومؤسّسات قادرة على تلبٌة احتٌاجات شعوبها.
لقد علّمنا التارٌخ أن عملٌات التحوّ ل السٌاسً تستغرق وقتا طوٌال .إذ الب ّد
أن تنضج األفكار والطاقات ،التً رزحت فترة مدٌدة تحت وطأة الكبت
ٌ
أحداث مثل الربٌع العربً ،قبل أن ُتحدث
والقمع ثم أطلقت لها العنان
تأثٌرها الكامل على المجتمع.
فلنقف عند الثورات التً اجتاحت أوروبا فً العام  1141والتً شهدت
احتجاج المواطنٌن ض ّد األنظمة اإلقطاعٌة السلطوٌة وغٌاب الفرص
االقتصادٌة .بحلول نهاٌة ذلك العام ،تم ّكنت السلطات القائمة آنذاك من
استعادة السٌطرة على مقالٌد الحكم ،وبدا األمر وكأن تلك الثورات ُس ِح َقت
بالكامل تقرٌبا.
لكن شٌئا ما تغٌّر .فقد أُسقِطت المحرّ مات ،وأفضى التق ّدم التكنولوجً على
مدى العقود الالحقة إلى ّ
ٌمض وقت طوٌل حتى بدأت
بث أفكار جدٌدة .ولم
ِ
األنظمة اإلقطاعٌة تتهاوى؛ واكتسبت القٌم الدٌمقراطٌة واللٌبرالٌة زخما
أكبر؛ ونالت المرأة المزٌد من الحقوق؛ ونشأت أنظمة اقتصادٌة نجحت فً
تعزٌز اإلنتاجٌة ،وتحقٌق مع ّدالت نمو مرتفعة ،وتحسٌن مستوٌات
المعٌشة.
واآلن تتوالى تدرٌجٌّا فصول عملٌة مماثلة فً العالم العربً ،فً ظل بحث
المواطنٌن (وخاصة الشباب) الذٌن ال ٌثقون بحكوماتهم ،عن مصادر بدٌلة
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قام االتحاد العربً للنقابات بتجمٌع هذه المواد ضمن المواضٌع الخاصة بقاعدة بٌاناته لتسهٌل الوصول
إلٌها.

للحصول على المعلومات وعن سبل جدٌدة للتغلّب على التح ّدٌات
االقتصادٌة .وقد ظلّت الحكومات إلى ح ٍّد كبٌر غافلة عن هذا التحوّ ل ،ما
ٌعكس مدى انفصالها عن شعوبها .لكن سرعان ما سٌغدو من المستحٌل
تجاهل هذا التحوّ ل.
تتزامن كل هذه األحداث مع تطوّ ر بارز آخر ٌكمن فً التراجع السرٌع
الذي ٌشهده االقتصاد الرٌعً القائم على النفط ،نظرا إلى االنخفاض الحا ّد
الذي طرأ على أسعار النفط على مدى العامٌن الماضٌٌن .فقد اضطرّ ت
المملكة العربٌة السعودٌة على وجه الخصوص إلى بدء التحوّ ل نحو
نموذج اقتصادي قائم على تشجٌع االستثمار واإلنتاجٌة باعتبارهما
رئٌسٌن للنمو االقتصادي .وسٌتعٌّن على حكومات أخرى فً
محرّ كٌن
َ
المنطقة أن تحذو حذوها عبر إصالح أنظمتها االقتصادٌةّ ،
وإال سوف
ٌ.صبّ مواطنوها الساخطون على نحو متزاٌد ،جام غضبهم علٌها
تش ّكل التكنولوجٌا أحد المقوّ مات المهمّة فً استراتٌجٌة اإلصالح
االقتصادي .فقد أضحى الوصول إلى االنترنت متاحا لـ 240ملٌون عربً
 غالبٌتهم من الشباب  -من خالل الهواتف المحمولة؛ وتشٌر التقدٌراتإلى أن اإلنترنت سٌصبح متاحا لكل الشباب العرب بحلول العام .2020
إذا ،تساهم التكنولوجٌا فً تٌسٌر عملٌة إنتاج المعرفة وتبادلها ،فً منطقة
لطالما كانت متأخرة عن الركب فً هذا المٌدان؛ كما ٌشهد عدد الشركات
ارتفاعا ملموسا ً الناشئة فً مجال التكنولوجٌا.
ال أقصد بهذا أن التكنولوجٌا هً الدواء لك ّل داء تعانٌه المنطقة .فتنظٌم
الدولة اإلسالمٌة ٌستخدم التكنولوجٌا أٌضا ،لكن بطرٌقة ذمٌمة :لنشر
دعاٌته المروّ عة وتجنٌد أعضاء جدد .لكن التكنولوجٌا قادرة على دفع
عجلة التق ّدم االجتماعً واالقتصادي فً العالم العربً ،فٌما تعكف الدول
قادر على مواكبة هذا التق ّدم.
على بناء إطار مؤسّسً حدٌث ٍ
فً أٌامنا هذه ،لن ٌتس ّنى ألي دولة أن تتطور من دون بناء مؤسّسات فعّالة
وجدٌرة بالثقة ،وإرساء نظام متٌن للضوابط والتوازنات السٌاسٌة ،وتوسٌع
قاعدة المشاركة فً عملٌة صنع القرارُ .تع ّد هذه الخطوات أساسٌة حتى
تتم ّكن الدول من ضمان مستوى معٌشة الئق لمواطنٌها.
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سٌنجح العالم العربً مع الوقت فً تحقٌق هذه اإلنجازات .وفً حٌن
ٌنشغل المجتمع الدولً بتنظٌم الدولة اإلسالمٌة أو بالدور اله ّدام الذي تؤ ّدٌه
إٌران فً منطقة الشرق األوسطٌ ،نهمك معظم المواطنٌن العرب بتحسٌن
شروط حٌاتهم .وٌنبغً على حكوماتهم أن تشجّ عهم فً ذلك.
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