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   ملخ�ص 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اأرجاء  يف  املتوا�شلة  الحتجاجات  تعك�شه  اأن  ميكن  مما  النقي�ض  على 

�شعوبها.  نظر  يف  ال�شرعية  من  ا�شتثنائية  بدرجة  تتمّتع  احلاكمة  والأ�شر  امللكيات  لتزال  اأفريقيا، 

باأكمله.  النظام  التغيريات حكوماتهم ل  اأن تطال  العربية يرغبون يف  امللكيات  معظم املواطنني يف 

اأن يخ�شروا  اأ�شمل من دون  اإ�شالح �شيا�شي  وهذا الأمر يتيح فر�شًة للحكام كي ي�شريوا على طريق 

عرو�شهم، وكي يحظوا بالثناء وال�شعبية يف الداخل كما اخلارج.

ا�شتغالل  اإىل  لت�شعى  امللكيات  فهذه  الغاية.  هذه  لتحقيق  جهدًا  يبذل  مل  امللكيات  من  اأيًا  لكن 

�شرعيتها فعليًا للمبا�شرة بعملية اإ�شالح يتم الإ�شراف عليها من فوق؛ عمليٍة من �شاأنها تفادي ت�شاعد 

املطالب من حتت. هوؤلء احلكام مل يتقّبلوا اأن التغيري الذي يلّف املنطقة هو تغيري عميق، واأن الفر�شة 

الوحيدة ال�شانحة لهم ليقودوا بلدانهم نحو برنامج اإ�شالحي حازم لن تدوم اإىل الأبد.

ئ مواطنيها، لكنها اإما وّفرت لهم منافع مادية يف حماولة  لقد اّتخذت جميع امللكيات خطوات لتهدِّ

ل�شرت�شائهم، واإما اأدخلت اإ�شالحات �شّيقة النطاق لمتنحهم اإل �شوتًا حمدودًا يف جمال احلوكمة. 

هذه التدابري ال�شيا�شية تراوحت بني اإجراءات �شجاعة ظاهريًا لكن حمدودة يف الواقع يف املغرب، 

القليل من  وماعدا  البلدان اخلليجية.  الأردن، وغابت عمليًا يف  واثقة يف  اأخرى مرتّددة وغري  اإىل 

التي  التمثيلية  احلكومات  باّتاه  ببلدانها  ت�شري  العربية  امللكيات  اأن  ليبدو  اجلزئية،  ال�شتثناءات 

يطالب بها املحتّجون. 

وبا�شتثناء البحرين، البلد الوحيد حيث املحتّجون يطالبون مبلكية د�شتورية حقيقية، ليزال الوقت 

متاحًا للملكيات العربية كي تغريِّ م�شارها. فاخلطورة اأقّل اإذا حتّركت الآن ومل تنتظر اإىل اأن ت�شبح 

املطالب عارمة فتنزلق اإىل عملية تغيري خارجة عن ال�شيطرة. اإن �شرعّيتها، اإذًا، على املحّك، وهي 

على الأرجح �شتواجه حتديات اأ�شّد ما مل تتحّرك قريبًا.
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 مقدمة

اأ�شهل بكثري  �شيا�شية قد يكون  اإ�شالحات  العربية على  امَلَلِكية  الأنظمة  اإقدام  باأن  الفكرة  حظيت 

من قيام الأنظمة اجلمهورية بذلك، بدرجة من ال�شعبية دومًا. واملحاججة هنا كانت تقوم على اأن 

ية كامنة فيها، ت�شمح لها بالإ�شالح ب�شكل اأكرث ُي�شرًا من اجلمهوريات.  امللكيات لديها ميزة اأو خا�شِّ

ملاذا؟ لأن امللك ي�شتطيع اأن يتخلى عن الكثري من �شلطته ال�شيا�شية، لبل حتى عنها كلها، ومع ذلك 

يبقى ملكًا، مع كل مايت�شمنه ذلك من ثروة وجاه. هذا يف حني اأن الرئي�ض، يف املقابل، ي�شبح مواطنًا 

عاديًا حاملا ينزلق �شوجلان ال�شلطة من يده.

ثم جاء رد فعل امللكيات العربية الثماين على النتفا�شات التي هّزت املنطقة العام 2011 ليثبت اأن 

هذه امللكيات والأ�شر احلاكمة يف العامل العربي لتزال تتمتع بالفعل بدرجة ا�شتثنائية من ال�شرعية 

انطالقة  لتد�شني  الفر�شة  لها  ر  وفَّ وهذا  مواطنيها.  نظر  يف 

نحو اإ�شالح �شيا�شي وا�شع النطاق من دون خ�شارة عرو�شها، 

كما اخلارج.  الداخل  والإطراء يف  بالثناء  حتظى يف خ�شمه 

بيد اأن ردود الفعل نف�شها هذه ك�شفت النقاب عن اأن امللكيات 

العربية، عدا حفنة ا�شتثناءات، مل تكن متيل اإىل الإفادة من 

الدميقراطي  احلكم  نحو  قدمًا  بالدها  لدفع  ال�شرعية  هذه 

ون العرب.  الذي يطالب به املحتجُّ

ل�شرت�شاء  خطوات  اتخذت  العربية  امللكيات  كل  اأن  مواطنيها، اإل اأنها فعلت ذلك من �شحيح 

حمدودًا  �شوتًا  منحتهم  قة  �شيِّ اإ�شالحات  ا�شتحداث  خالل  من  اأو  املادية  باملنافع  تزويدهم  خالل 

يف حوكمة بالدهم. وقد تراوحت الإ�شالحات ال�شيا�شية بني اإجراءات كانت �شجاعة ظاهريًا لكنها 

يف  ل�شيء  عمليًا  اإىل  الأردن،  يف  واثقة  وغري  مرتددة  اأخرى  وبني  املغرب،  يف  حمدودة  الواقع  يف 

البلدان اخلليجية. وهكذا تبنيَّ اأن امللكيات لت�شعى اإىل الإفادة من �شرعيتها لتدبُّر اأمر عملية اإ�شالح 

ُم�شيطر عليه من فوق، من �شاأنها تنُّب ت�شاعد املطالب من حتت. ونتيجة لذلك، قد تتاآكل �شرعيتها 

و�شتواجه على الأرجح حتديات اأكرث حّدة يف امل�شتقبل.

املغرب: موا�سلة ا�ستباق االحتجاجات؟

اإ�شالحات  اأجندة  تبّني  اإىل  ال�شاد�ض  حممد  املغربي  امللك  �شارع  العرب،  امللوك  بني  من  وحده 

فتيل  نزع  اإىل  �شعى  وهو   .2011 �شباط/فرباير   20 يف  الحتجاجات  اندلعت  حاملا  هامة،  �شيا�شية 

اإثنني من بدء  اأ�شبوعني  الإ�شالح. ويف غ�شون  نف�شه يف طليعة حركة  التغيري عرب مو�شعة  مطالب 
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مل تكن امللكيات العربية متيل اإىل االإفادة مما حتوزه 

من �سرعية لدفع بالدها قدمًا نحو احلكم الدميقراطي 

الذي يطالب به املحتّجون العرب.



بعد ُتقق  ملّا  لالإ�سالح،  العربية:فر�سة  املَلَِكية  االأنظمة  �

الحتجاجات يف ال�شارع املغربي، اأعلن امللك عن د�شتور جديد �شيتم و�شع م�شودته و�شُيعر�ض على 

رة. واحلال اأن مقاربة حممد  ا�شتفتاء �شعبي، على اأن يلي ذلك يف وقت قريب انتخابات برملانية مبكِّ

خ من ا�شتباق املطالب من حتت اإىل فوق عرب تقدمي اإ�شالحات  ال�شاد�ض كانت تقتفي اأثر منط مرت�شِّ

حمدودة من فوق اإىل حتت؛ وهو منوذج ميَّز اأ�شلوب امللكية املغربية منذ الأيام الأخرية لعهد احل�شن 

الثاين يف اأواخر الت�شعينيات. لكن ليزال من غري املعروف ما اإذا كان عر�ض امللك �شيلبي مطالب 

النا�ض يف اجلو امل�شحون �شيا�شيًا للربيع العربي.

الد�ستور

يف 9 اآذار/مار�ض، اأي بعد اأ�شبوعني بالتحديد من بدء مواكب الحتجاجات، اأعلن امللك عن خّطة 

باأن الحتجاجات يف البالد كانت حمدودة قيا�شًا بتلك  ل�شياغة د�شتور جديد، على رغم احلقيقة 

ك ب�شرعة م�شتبقًا املحتجني، فهو متتع مبرونة تامة يف تقرير  التي اندلعت يف تون�ض وم�شر. ولأنه حترَّ

من �شي�شع وثيقة الد�شتور، وبالتايل يف حتديد اإىل اأي مدى �شتذهب هذه الأخرية يف قولبة و�شبك 

النظام ال�شيا�شي اجلديد. هذا يف حني اأن اجلدل امل�شحون باحلّدة كان يهّز م�شر والأردن حول ما 

اإذا كان يجب اأن ُت�شاغ الد�شاتري من ِقَبل جمعية د�شتورية منتخبة اأم من ِقَبل جلنة معيَّنة قبل اإجراء 

النتخابات. وقد اأجاب عاهل املغرب على هذه الأ�شئلة بنف�شه قبل اأن ُتطرح: فالد�شتور يجب اأن تعّده 

نها امللك ويرئ�شها اأحد م�شت�شاريه هو عبد اللطيف املنوين. ولكي يجعل امللك  جلنة من اخلرباء يعيِّ

طِلَق عليها الت�شمية الغريبة »اآلية الر�شد« 
ُ
العملية م�شوبة بدميقراطية اأكرث قليال، اأمر بت�شكيل اآلية اأ

اأو الدعم Mecanisme de suivi . هذه الهيئة التي تراأ�شها حممد معت�شم، كان يفرت�ض اأن تخدم 

كحلقة و�شل بني وا�شعي الد�شتور، من جهة، وبني الأحزاب ال�شيا�شية والنقابات العمالية وجمعيات 

رجال الأعمال ومنظمات حقوق الإن�شان وغريها، من جهة اأخرى. واحلقيقة اأن جلنة اخلرباء تلّقت 

العديد من املخطوطات، بع�شها كان م�شودات د�شتورية كاملة وبع�شها الآخر كان جمرد اقرتاحات 

حول نقاط رئي�شة. بيد اأن مدى امل�شاركة اقت�شر على ذلك وتوقف عند هذه املخطوطات املقرتحة، فلم 

تنّظم مناق�شات متابعة، وهيئة »الآلية« مل ُت�شت�شر ثانية اإىل اأن مت ا�شتدعاء اأع�شائها يف 8 حزيران/

يونيو لال�شتماع اإىل عر�ض �شفهي حول الد�شتور اجلديد. ثم اأن هوؤلء الأع�شاء مل تقع عيونهم على 

امل�شدودة املكتوبة للد�شتور اإل يف 16 حزيران/يونيو، اأي قبل يوم واحد من عر�شها على ال�شعب.

الق�شيتان الأكرث اإثارة للجدل يف �شياغة الد�شتور تعلقتا بهوية الدولة املغربية و�شلطة امللك ودوره. 

وقد قّدمت الوثيقة اإجابة وا�شحة حول ال�شوؤال الأول وهو اأن املغرب، ر�شميًا على الأقل، جمتمع تعددي 

الوثيقة  يف  وال�شتهالل  التعددية.  هذه  لحت�شان  م�شتعد  وباأنه  والثقافة،  واللغة،  الدين،  جمال  يف 

يحدد املغرب باأنه دولة اإ�شالمية. وتن�ض املادة الثالثة منها على اأن الإ�شالم هو دين الدولة. وهذا كان 

ل دعامة �شرعيته و�شلطته.  اأمرًا حتميًا لأن امللك املغربي ُيعترب »اأمري املوؤمنني«، وبالتايل الدين ي�شكِّ



املع�سر ومروان  اأوتاوي  �مارينا 

الد�شتور  نقارن  وحني  الأديان.  لكل  الدينية  املمار�شات  حرية  اأي�شًا  الد�شتور  ي�شمن  ذلك،  مع 

املغربي اجلديد مبعظم الد�شاتري العربية، التي تن�ض على اأن ال�شريعة هي اأحد م�شادر، اإن مل يكن 

الـ»م�شدر«، للت�شريع، جند اأنه )مثله مثل �شلفه الد�شتور ال�شابق( ليربايل للغاية. لكن من الهام هنا 

الإ�شارة اإىل اأن التو�شية باأن ين�ض الد�شتور على �شمان »حرية ال�شمري« قد ُرف�شت. اإذ متت املجادلة 

باأن ال�شماح للنا�ض بتغيري اإميانهم، قد يفتح �شندوق �شرور يتعّلق بالختيارات الفردية التي قد تكون 

اأكرث خطرًا من الدين املنّظم.

هذا  مثل  اأن  من  الحتجاجات  رغم  على  ر�شمية،  كلغة  بالأمازيغية  اجلديد  الد�شتور  يعرتف  كما 

اإىل تعددية  اإ�شارة  اإ�شافة اإىل ذلك، يت�شمن الد�شتور  العرتاف قد يوهن الهوية العربية للمغرب. 

ال�شعب  ثقافة  اإىل  املتو�شطية،  اأعم  وب�شكل  الأندل�شية  الثقافة  من  املغربية،  الثقافة  يف  النفوذ 

ال�شحراوي، كما اإىل الثقافتني امل�شيحية واليهودية.

بيد اأن الر�شالة املتعلِّقة ب�شلطات امللك جاءت اأكرث غمو�شا. وهذه بالطبع ق�شية مركزية يف املغرب، 

كما  الإ�شالح  دوزنة  وعلى  التغيري،  ب�شيطرته على عملية  �شيحتفظ  الق�شر  كان  اإذا  ما  لأنها حُتدد 

اإفريقيا. فالد�شتور  اأخرى يف �شمال  يرى منا�شبا، واأي�شًا على تنُّب النتفا�شات التي هّزت بلدانًا 

لينقل املغرب اإىل ملكية د�شتورية )اأو اإىل ملكية برملانية، وفق 

ذه املغاربة(، حيث امللك ليحكم. فهذه مل تُك  التعبري الذي يحبِّ

النّية. لكن الد�شتور يفر�ض بالفعل حدودًا ر�شمية جديدة على 

ُي�شّمي »رئي�ض  اأن  اأنه يتعنيَّ عليه  �شلطة امللك، حني ين�ض على 

احلكومة«، اأي رئي�ض الوزراء كما هم معروف الآن، من احلزب 

الذي يفوز باأكرب ن�شبة من الأ�شوات يف النتخابات. ومن جهة اأخرى، يحفظ الد�شتور للملك ثالثة 

جمالت حا�شمة - الدين، الأمن، وقرارات ال�شيا�شة ال�شرتاتيجية- بو�شفها تابعة ح�شريًا له. وحني 

تناق�ض مثل هذه الق�شايا، �شيرتاأ�ض امللك جمل�ض الوزراء، الأمر الذي �شي�شمن ب�شكل تلقائي اأن تكون 

له الكلمة النهائية- ورمبا الكلمة الأوىل اأي�شًا- يف اأي قرار.

عالوة على ذلك، يف امل�شافة بني حدين اأق�شيني هناك منطقة رمادية �شا�شعة ميكن فيها للربملان 

واحلكومة اأن تكون لهما �شلطة وا�شعة اإذا ما قررتا ممار�شتها، ولكن اأي�شًا حيث امللك ي�شتطيع التدخل 

العليا يف  اليد  على  ا�شميًا  امللك  ليحوز  املثال،  �شبيل  على  ا�شرتاتيجي.  قرار  اأن هذا  الإعالن  عرب 

ق�شايا التعليم. فالقرارات يف هذا املجال �شتتخذها احلكومة برئا�شة رئي�ض احلكومة. لكن اإذا ما 

اأرتاأى امللك اأن ق�شية تعليمية ما- على غرار التعديالت على املناهج- هي ق�شية ا�شرتاتيجية، فاإنه 

ي�شتطيع التدخل واإعادة هذا الأمر اإىل زمام �شيطرته. امللك اأ�شرُّ حتى الآن على دمغ ا�شمه على كل 

ال�شيا�شات اجلديدة- كما حدث يف العام 2001 حني اأعلن عن ت�شكيل جلنة ملكية ل�شياغة قانون 

اأن  �شبق  تو�شيات  قبول  من  بدًل  وغريها(  والطالق  الزواج  �شوؤون  تدير  )التي  ال�شخ�شية  الأحوال 

من املمكن القول اأن االإ�سالح يف كل املجاالت �سيكون 

ُمدارًا باإحكام من ِقَبل العاهل.
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و�شعتها املنظمات الن�شائية ومنظمات املجتمع املدين الأخرى. واحلال اأن تراجع احتمال اأن يحاول 

امللك يف  اإىل  والر�شوخ  ال�شلبية  بذاته من  قائم  تاريخ  هو  تو�شيع �شالحياتهما،  واحلكومة  الربملان 

ال�شيا�شات املغربية. ويجادل هنا املحللون باأنه يف ظل الد�شتور القدمي، كان ميكن للربملان واحلكومة 

املجالت  كل  يف  الإ�شالح  اأن  القول  املمكن  من  وبالتايل،  فعلتا.  مما  بكثري  اأكرب  نفوذًا  متار�شا  اأن 

�شيكون ُمدارًا باإحكام من ِقَبل العاهل املغربي.

رت  اأقِّ اأيلول/�شبتمرب. وكما كان متوقعًا،  اأول  ا�شتفتاء �شعبي يف  الد�شتور يف  لقد ُطِرحت م�شودة 

الوثيقة  على  وافقوا  املقرتعني  من  باملئة   98،5 اأن  الر�شمية  امل�شادر  ذكرت  وقد  ب�شهولة.  امل�شودة 

اجلديدة، واأن ن�شبة القرتاع كانت 73 يف املئة. بيد اأن هذا الن�شر الكا�شح يف ال�شتفتاء �شُي�شعف، 

بدل اأن يعزز، الفر�ض باأن يتم تطبيق الد�شتور بالكامل. اإذ اأن غياب النقا�ض حول الد�شتور اجلديد، 

ي�شي باأن القرتاع كان مبثابة اإعالن ثقة بامللك وبقيادته اأكرث من كونه بيان دعم ملجموعة القواعد 

التي ُيتوقع اأن يتقيَّد بها امللك.

مايتعدى الد�ستور

اأن ثمة احتماًل حقيقيًا باأل يلي الد�شتور اجلديد اأي اإ�شالح �شيا�شي حقيقي. وهذا بدوره  الواقع 

قد يلقي بظالله على امل�شتقبل. فب�شبب الغمو�ض الذي يلف الن�ض املتعلِّق ب�شلطات العاهل املغربي، 

�ض اإىل حتٍد من  ليزال يف مقدور هذا الأخري الحتفاظ ب�شيطرته على معظم القرارات اإذا مل يتعرَّ

الحزاب ال�شيا�شية يف الربملان اأو من املعار�شة خارج الربملان. واملع�شلة هنا اأن العديد من الأحزاب 

ر لتنوي قط حتدي حممد ال�شاد�ض. ثم اأن اأحزاب املعار�شة خالل حقبة  القدمية هي اأحزاب َق�شْ

احل�شن الثاين، خا�شة حزب ال�شتقالل والحتاد ال�شرتاكي للقوى ال�شعبية الذي كان ذو ميول ي�شارية 

القادة  اأن  ويبدو  الكثري من ديناميكيتها،  ال�شابق، خ�شرت  يف 

امل�شنني لهذين احلزبني غري مهتمني بقلب الواقع الراهن.

اإ�شافة اإىل ذلك، لي�ض حزب الأ�شالة واملعا�شرة اجلديد قوة 

ميكن اأن حتاول حتويل الربملان اإىل �شلطة موازنة ل�شلطة امللك. 

فهذا احلزب، الذي اأطلقه وزير الداخلية فواد علي حلمي وهو 

�شديق �شخ�شي للملك، ح�شد اأكرب عدد من مقاعد املجال�ض 

التناف�ض يف النتخابات الربملانية، بفعل  اأنه حقق وجودًا قويًا يف الربملان من دون  املحلية، والأهم 

الندماجات، والتحالفات التي اأقامها احلزب، عالوة على تغريُّ ولء اأع�شاء يف اأحزاب اأخرى. ويف 

خالل التح�شري لنتخابات 2011 �شّكل هذا احلزب )الذي ُينظر اإليه على نطاق وا�شع على اأنه حزب 

امللك( »التحالف من اأجل الدميقراطية« بال�شرتاك مع ثالثة اأحزاب ق�شر قدمية )التجمع الوطني 

ثمة احتمال حقيقي باأال يلي الد�ستور اجلديد اأي 

اإ�سالح �سيا�سي حقيقي. وهذا بدوره قد يلقي بظالله 

على امل�ستقبل.
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)احلزب  متباينة  �شغرية  اأحزاب  اأربعة  ومع  ال�شعبية(  واحلركة  الد�شتوري،  والحتاد  لالأحرار، 

اأن  بيد  والإ�شالمي(.  والف�شيلة  النه�شة  وحزب  الأخ�شر،  الي�شار  حزب  العمل،  حزب  ال�شرتاكي، 

اأخفقت يف ك�شب غالبية الأ�شوات، وبالتايل  التحالف،  الثمانية هذه، كما بات ُيطلق على  جمموعة 

فهي �شتبقى يف �شفوف املعار�شة. وب�شفتها هذه فهي �شتتحدى حتمًا احلكومة، لكن لي�ض امللك.

لكل هذه العتبارات، احتمال اإفادة الربملان من ال�شلطات الأو�شع التي ُمِنحت له يف ظل الد�شتور 

اجلديد، يعتمد على احلزب الذي فاز باأكرث الأ�شوات يف النتخابات الربملانية يف ت�شرين الثاين/

نوفمرب 2011، وهو حزب العدالة والتنمية. وكما يتطّلب الد�شتور اجلديد، �شيتعنيَّ على امللك ت�شمية 

الأمني العام لهذا احلزب، عبد الإله بنكريان، رئي�شًا للوزراء. ويف حني اأن جناح هذا احلزب الإ�شالمي 

للتغيري.  قوي  ذ  اأن يربز احلزب كمحبِّ الواقع  املحتمل يف  اأنه من غري  اإل  املغاربة،  العلمانيني  ُيقلق 

فهو، اأوًل، ي�شيطر على 107 مقاعد فقط من اأ�شل 395 مقعدًا 

الثانية  املرتبة  يف  الثمانية  جمموعة  حتل  فيما  الربملان،  يف 

�شيكون  وبالتايل،  مقعد.   101 على  �شيطرتها  مع  قليل  بفارق 

ال�شتقالل  يتحالف مع حزب  اأن  والتنمية  العدالة  على حزب 

واأحزاب اأخرى اأ�شغر. ثانيًا، اأعلن هذا احلزب مرارًا وتكرارًا 

اأن يكون مقبوًل كالعب �شيا�شي  اأهدافه الرئي�شة هو  اأحد  اأن 

ال�شيا�شي.  النظام  بالكامل يف  ي�شبح مندجمًا  وباأن  �شرعي، 

الأخري،  الربملان  يف  وا�شحة  كانت  الندماج  يف  الرغبة  هذه 

ف كحزب معار�ض مواٍل  حيث فاز احلزب بثاين اأكرب عدد من املقاعد يف انتخابات 2007. فهو ت�شرَّ

اإىل حد كبري، ومل ميار�ض قط الكثري من ال�شغوط من اأجل التغيري، على رغم التزامه النظري ببلورة 

برملان اأقوى.

لقد فاز امللك بو�شوح يف اجلولة الأوىل من حرب الإ�شالح؛ وواجه بنجاح بداية الحتجاجات من 

خالل مو�شعة نف�شه قبل املحتجني م�شتبقًا مطالبهم. وهو تنَّب اأي حتٍد خطري ل�شلطته ومنح البالد 

د�شتورًا جديدًا يبدو جيدًا على الورق لكنه لُيجربه على التخلي عن الكثري من �شلطاته. اإن �شرعية 

كل  ُتن�شح  قد  املغرب منوذجًا  يبدو  الأقل،  ال�شطحية على  الناحية  ومن  ال�شخ�شية مل مت�ض.  امللك 

رًا در�شًا حول كيف ميكن لإ�شالح حمدود من فوق اإىل حتت،  امللكيات العربية باأن حتذو حذوه، موفَّ

ق ب�شرعة ولباقة، اأن ي�شتبق ال�شغوط من حتت املطالبة بتغيري جذري. اإذا ما ُطبِّ

ل ن�شر امللك اإىل خ�شارة �شاعقة. فالد�شتور اجلديد ف�شل يف اإقناع  لكن، ثمة عوامل عدة قد حتوِّ

املئة  45 يف  بلغ  اأن القبال على القرتاع  العتيد �شيلعب دورًا هاما. ثم  باأن الربملان  املغاربة  غالبية 

فقط. �شحيح اأن هذا كان اأف�شل من العام 2007 حني كانت ن�شبة املقرتعني 37 يف املئة، اإل اأن هذه 

مل تكن اأي�شًا عالمة كا�شحة على وجود دعم للعملية النتخابية. والواقع اأنه قبل النتخابات الربملانية، 

يبدو املغرب منوذجًا قد ُتن�سح كل امللكيات العربية 

باأن حتذو حذوه، موّفرًا در�سًا حول كيف ميكن الإ�سالح 

ق ب�سرعة ولباقة،  حمدود من فوق اإىل حتت، اإذا ما ُطبِّ

اأن ي�ستبق ال�سغوط من حتت املطالبة بتغيري جذري.
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ل رف�شًا  �شي�شكِّ املئة، فهذا  50 يف  اأقل من  املقرتعني  ن�شبة  اإذا ماكانت  باأنه  املثقفون يجادلون  كان 

لإ�شالحات امللك، و�شيكون مبثابة ر�شالة باأن املطلوب اأكرث. عالوة على ذلك، وكما يف 2007، عمد 

العديد من املقرتعني اإىل ت�شويه اأوراق اقرتاعهم كدللة احتجاج.

بيد اأن الأهم على املدى البعيد هو احتمال يقظة املعار�شة من خارج الربملان، مبا يف ذلك حركة 

لقد  والإح�شان.  العدل  حركة  املغربية  ال�شيا�شات  �شياقات  يف  دومًا  املفاجيء  واجلواد  فرباير   20

الآن مل تتذب  لكنها حتى  اأعمق،  اإ�شالحات  اأجل  الن�شال من  فرباير مبوا�شلة   20 دت حركة  تعهَّ

�شوى دعم قليل، حيث اأن املظاهرات يف مدينة الدار البي�شاء ال�شاخبة نادرًا ما اجتذبت اأكرث من 

ب�شعة اآلف حمتج. لكن، خلف هذه املظاهرات الك�شولة يرتّب�ض الكثري من المتعا�ض. فاملغرب يعاين 

البطالة  ن�شبة  للنفط:  املنتجة  العربية غري  البلدان  تواجهها  التي  نف�شها  القت�شادية  الأمرا�ض  من 

املرتفعة، خا�شة بني ال�شبان؛ النمو البطيء الذي ينبيء مب�شتقبل قد يزداد �شوءًا؛ مقارنات وا�شحة 

وفاقعة بني الغنياء والفقراء؛ والف�شاد. هذه امل�شاكل تربز على خلفية معلومات تتوافر ب�شكل مّطرد 

اأنه يف الإمكان تّنب م�شائرهم ال�شلبية. وهذه النقطة الأخرية وا�شحة ب�شكل فاقع  ُتظهر للنا�ض 

ر املدن، ويف اأدغال احلديد املمّوج ال�شداأ وال�شفائح البال�شتيكية  يف مدن الأكواخ ال�شا�شعة التي تزنِّ

حيث كل م�شكن خرب متداٍع يعلوه، مع ذلك، �شحن ف�شائي اأبي�ض �شغري.

رمبا الأكرث اأهمية من حركة 20 فرباير نف�شها هي املنظمات التي تدعمها، وعلى وجه اخل�شو�ض 

غري  ع�شويتها  تعداد  اأن  رغم  )على  البالد  يف  اإ�شالمية  منظمة  اأكرب  ُتعترب  التي  والإح�شان  العدل 

النظام  ال�شيا�شية لأنها لتقبل �شرعية  العملية  متوافر(. فهذه املجموعة ترف�ض ال�شرتاك علنًا يف 

امللكي، ول دور امللك كـ»اأمري موؤمنني«، ول النظام ال�شيا�شي الذي تعتربه فا�شدًا اإىل حد كبري. لكن، 

ويف حني اأنها تعرب عن دعمها حلركة 20 فرباير، اإل اأنها وا�شلت الوقوف جانبًا. وعلى رغم اأنها 

ما  اإذا  �شريعًا لعبًا  ت�شبح  اأن  و�شعها  ان يف  اإل  املظاهرات،  ال�شرتاك يف  اأع�شاءها على  لت�شجع 

ا�شتوؤنفت الحتجاجات. وهذا ميكن اأن يغريِّ قواعد اللعبة.

حد  اإىل  جمهولة  لتزال  احلرب  ح�شيلة  لكن  اأ�شلفنا،  كما  الأوىل،  باملعركة  حتمًا  امللك  فاز  لقد 

كبري.

االأردن: ان�سياق ُمرتدد نحو االإ�سالح

رد فعل الأردن على الحتجاجات املحلية والنتفا�شات يف املنطقة، كان اأكرث ترددًا بكثري من رد 

ك امللك حممد ال�شاد�ض ب�شجاعة ُم�شتبقًا املحتجني من خالل اإدخال اإ�شالحات،  املغرب. ففي حني حترَّ

مل يقرتح امللك عبد اهلل حتى الآن �شوى اإ�شالح على مراحل و�شيئًا ف�شيئا. �شحيح اأن الأردن مل ي�شهد 

مظاهرات وا�شعة النطاق، اإل اأن الحتجاجات كانت حدثًا متوا�شال. وقد ترواحت املطالب بني ماهو 
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اقت�شادي،  وبني ماهو  للحكم،  الثالثة  الأفرع  ال�شلطة بني  توزيع  اإعادة  اإىل  الدعوات  مثل  �شيا�شي، 

مبا يف ذلك املطالب بامل�شاواة الجتماعية وبذل اهتمام اأكرب باملناطق الريفية خارج العا�شمة. وقد 

عنيَّ امللك جلنتني، اأنيط بالأوىل تغيري القانون النتخابي وُكلِّفت الثانية باقرتاح تعديالت د�شتورية، 

وذلك كا�شتجابة جزئية ملثل هذه املطالب، لكن لي�ض ثمة بعد خطة �شيا�شية اأو اقت�شادية بعيدة املدى 

ملواجهة كل هذه التحديات.

على اأي حال، الفارق بني مقاربتي الأردن واملغرب يعك�ض التباين العميق بني نظاميهما ال�شيا�شيني. 

فاملغرب لديه نظام حزبي َح�َشن التطور، مايخلق برملانًا ت�شتطيع فيه الأحزاب اأن تلعب دورًا حمتماًل 

ل اأحزاب �شيا�شية حقيقية  ذا معنى. هذا يف حني ُيعيق قانون النتخاب و�شيا�شات النخبة احلاكمة ت�شكُّ

النتخابات يف جمال  نتائج  �شيقبل  باأنه  الإعالن  قادرًا على  املغربي كان  العاهل  اأن  ثم  الأردن.  يف 

اختيار رئي�ض الوزراء، هذا يف حني اأن امللك يف الأردن مل يف�شل يف اإبداء مثل هذا الأعالن وح�شب، 

بل مل يكن يف و�شعه اأي�شًا اأن يفعل لأن ثمة حاجة لأن تتطور الأحزاب اأول. 

اإحباط وا�سع النطاق

يتمتع الأردن بنظام �شيا�شي اأكرث انفتاحًا من العديد من البلدان املجاورة، حيث توجد فيه اأحزاب 

ال�شلمية  للمظاهرات  �شمح  وهذا  بال�شرعية.  تتمتع  وقيادة  اأعلى،  �شحافة  حرية  و�شقف  �شرعية، 

هذا  مثل  احتواء  ال�شلبية،  الناحية  من  لكن،  الغ�شب.  تنفي�ض  اإىل  اأّدى  ما  تنطلق،  باأن  وال�شغرية 

الغ�شب قد مينع احلكومة اأي�شًا من اإجراء تقييم �شليم مل�شاعفات مايحدث يف العامل العربي برمته، 

ية لتحقيق الإ�شالح. بدًل من  ومن املبا�شرة بعملية منهجية جدِّ

ذلك حتاول احلكومة التحّرك وفق احلدود الدنيا.

التغيري  على  الأردن  يف  املحتجني  مطالب  زت  تركَّ لقد 

كل  لأن  وهذا  نف�شه،  النظام  تغيري  على  ل  النظام،  داخل  من 

ويف  امللكية.  املوؤ�ش�شة  بقوة  تدعم  البالد  يف  ال�شعبية  القواعد 

هيكلية  يف  ية  جدِّ تغيريات  حتقيق  يريدون  العديدين  اأن  حني 

يقود  من  هو  امللك  يكون  اأن  اأي�شَا  يريدون  اأنهم  اإل  احلوكمة، 

عملية الإ�شالح.

وعلى رغم اأن النظام امللكي يوا�شل كونه مالءة اأمنية لكل الأردنيني بغ�ض النظر عن جذورهم- 

رًا بذلك احلماية ملختلف املجموعات الإثنية- ، اإل اأن الحباط كان يتنامى يف ال�شنوات الأخرية.  موفِّ

فالنا�ض اأثبطوا من نظام وعد كثريًا وغالبًا بالإ�شالح ال�شيا�شي يف املا�شي، لكن من دون تنفيذ جّدي. 

قت من دون نظام من ال�شوابط والتوازنات. وي�شعر العديد من  كما اأن الإ�شالحات القت�شادية ُطبِّ

الأردنيني اأن فوائد مثل هذا الإ�شالح �شقطت يف اأح�شان حفنة نخبوية بدل اأن تطال جمموع ال�شعب. 

زت مطالب املحتجني يف االأردن على التغيري من  تركَّ

داخل النظام، ال على تغيري النظام نف�سه. ويف حني 

اأن العديدين يريدون حتقيق تغيريات جّدية يف 

هيكلية احلوكمة، اإال اأنهم يريدون اأي�سًا اأن يكون امللك 

هو من يقود عملية االإ�سالح.
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كما اأنهم تعبوا من عناد الطبقة ال�شيا�شية والجتماعية التي تفيد من النظام الريعي )حيث الولء 

مكانها  وتقيم  مزاياها  ت�شتاأ�شل  قد  اإ�شالحات  اأي  بنجاح  حتبط  والتي  والعطايا(،  باملنافع  ُي�شرى 

 .
)1(

نظامًا ي�شتند اإىل معايري الكفاءة 

دون وراء دعوة احلكومة اإىل مكافحة الف�شاد، الذي يعتقد الكثريون اأنه تفاقم ب�شكل  الأردنيون ُموحَّ

مدركات  موؤ�شر  حول  الدولية  ال�شفافية  منظمة  تقرير  وفق   - املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  كبري 

بلدا( يف   182 56 )من بني  املرتبة  اإىل  بلدا(   178 37 )من بني  املرتبة  الأردن من  الف�شاد، هبط 

الفرتة بني 2003 و2011. ويريد النا�شطون ماأ�ش�شة التغيريات يف النظام كي ميكن ا�شتئ�شال الف�شاد 

من جذوره، ولي�ض فقط معاقبة الفا�شدين حني يقب�ض عليهم متلب�شني.

اأما بالن�شبة اإىل ق�شايا اأخرى، فالزال الأردنيون منق�شمني وفق خطوط �شدع متعددة: لي�ض فقط 

بني  اأي�شًا  بل  تب�شيطية(  دومًا بطريقة  املحللون  ي�شدد  الفل�شطينيني )كما  وبني  اأردنيني  ال�شرق  بني 

ز على �شوؤون �شيا�شية مثل  الفقراء والأغنياء، وبني ال�شكان املدينيني والريفيني. بع�ض املطالب تركِّ

اإعادة توزيع ال�شلطة بني الأفرع الثالثة للحكم، وعلى طريقة اأخرى لختيار رئي�ض الوزراء واحلكومة. 

ثم اأن الدور املتزايد الذي تلعبه اأجهزة املخابرات يف خمتلف مناحي احلياة يف البالد- الذي يتجاوز 

بكثري احلاجات الأمنية- اأ�شفر عن �شعور باملرارة لدى قطاعات وا�شعة من املجتمع الأردين. ولذا، 

فقد دعا املحتجون اإىل احلد من دور هذه الأجهزة يف ال�شوؤون ال�شيا�شية.

لقد ازدادت الفجوة بني الفقراء والأغنياء كنتيجة لل�شيا�شات القت�شادية التي اعُترب اأنها ت�شب 

يف �شالح النخبة، فيما هي ُتهمل املناطق خارج العا�شمة. وهذا ماحفز املطالبات باإحراز تقدم على 

�شعيد العدالة الجتماعية والقت�شادية. وعلى وجه اخل�شو�ض، باتت املحافظات الأفقر تدعو اإىل 

توزيع اأكرث عدًل للموارد وفر�ض عمل اأكرب.

وكما يف كل البلدان العربية، وجد الحباط وا�شع النطاق تعبريه يف ارتفاع وترية حركة ال�شباب 

وبارعون  حلقوقهم،  ومدركون  �شيا�شيا،  واعون  البلد  يف  ال�شبان  من  العديد  اأن  حني  ويف  الن�شطة. 

ال�شيا�شي.  التنظيم  ينق�شهم  اأنه  اإل  كابح،  دون  من  ق�شايا  طرح  من  خائفني  وغري  النرتنت،  يف 

نت احلركة ال�شبابية يف بع�ض  لكن، وعلى رغم �شعفها، متكَّ

ولذا، فهي متتلك  الإثنية.  تخّطي كل اخلطوط  الأحيان من 

اإمكانية لعب دور متزايد الأهمية يف م�شتقبل البالد، خا�شة 

حني ن�شع يف العتبار اأن 70 باملئة من ال�شكان هم دون �شن 

الثالثني. هذا بالطبع اإذا ماجنحت هذه احلركة يف تنظيم 

الإثنية،  التقليدية  اخلطوط  عن  وانف�شلت  �شيا�شيًا  نف�شها 

والَقَبِلية، والدينية.

متّكنت احلركة ال�سبابية يف بع�ص االأحيان من تخّطي 

كل اخلطوط االإثنية، وهي متتلك اإمكانية لعب دور 

متزايد االأهمية يف م�ستقبل البالد، خا�سة حني 

ن�سع يف االعتبار اأن 70 باملئة من ال�سكان هم دون �سن 

الثالثني.
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جهود االإ�سالح ال�سيا�سي منذ كانون الثاين/يناير 2011

كانت  )واإن  الأردن  يف  املنتظمة  املظاهرات  على  معطوفة  العربية،  النتفا�شات  اأجربت  لقد 

على  ال�شيا�شية  النخبة  الأخرى(  العربية  بالبلدان  مقارنة  حجمًا  اأ�شغر  الأردن  يف  الحتجاجات 

التحّرك، على الأقل ب�شكل هام�شي، بعيدًا عن خطابها املنّمق والتملقي املنتظم حول الإ�شالح الذي 

ليخدم �شوى م�شاحلها. فاأوًل، وقبل كل �شيء، من �شاأن قانون انتخاب جديد اأن يكون حجر الزاوية 

لأي عملية اإ�شالح جّدي. ذلك اأن نظام �شخ�ض واحد- �شوت واحد يف البالد ي�شمح للناخبني باختيار 

مر�شح واحد فقط، حتى ولو اأن العديدين ُينتخبون من كل دائرة. ومثل هذا النظام ُيحابي النخب 

الَقَبِلية والوجهاء املحليني، فيما ُيثبط ت�شكيل اأحزاب �شيا�شية. وهذا، اإ�شافة اإىل التالعب بتق�شيم 

فالدوائر  متثيلية.  وغري  بنيويًا  �شعيفة  برملانات  اأنتج  معّينة،  اأطراف  خلدمة  النتخابية  الدوائر 

تقليديًا  الذين هم  والريفية-  الَقَبِلية  املناطق  من  الربملان  اأع�شاء  لزيادة عدد  مة  ُم�شمَّ النتخابية 

معتمدون على خدمات الدولة- على ح�شاب اأولئك الذين هم من املدن والبلدات. وما مل يتغريَّ هذا 

النظام، �شيبقى الربملان حتت هيمنة العنا�شر الَقَبِلية اأو املر�شحني امل�شتقلني، ولي�ض باإ�شراف اأع�شاء 

الأحزاب ال�شيا�شية، مايوؤدي اإىل اإدامة وتاأبيد منوذج الدولة الريعية.

وقد  للجدل.  املثري  القرتاع  نظام  ملناق�شة  الوطني  احلوار  امللك جلنة  اأن�شاأ  اآذار/مار�ض،   14 يف 

باإلغاء �شيغة �شخ�ض واحد- �شوت واحد، وهذه كانت خطوة هامة. لكن، لي�ض  اأو�شت هذه اللجنة 

من املحتمل، من �شوء احلظ، اأن ُتنتج هذه التعديالت الثانوية برملانات ت�شتند اإىل اأحزاب �شيا�شية 

قوية يف امل�شتقبل املنظور، مامل ي�شمل نظام القرتاع املختلط الذي تدعو اإليه اللجنة اأكرث من جمرد 

تخ�شي�ض احلد الأدنى من املقاعد للوائح الوطنية. وحتى كتابة هذه ال�شطور، مل تتم ترجمة هذه 

التعديالت، على رغم حمدوديتها، يف �شكل قانون انتخابي جديد. و�شبق حلكومة رئي�ض الوزراء عون 

اخل�شاونة ان اأعلنت باأن هذا القانون لن يكون جاهزًا لطرحه على الربملان قبل اآذار/مار�ض املقبل.

الأردن تكمن يف ه�شا�شة  ر على حديث الإ�شالح يف  توؤثِّ التي  الرئي�شة  الق�شايا  اإحدى  واحلال ان 

الفل�شطينيني  65 �شنة من ال�شتقالل، و60 �شنة على منح  امل�شرتكة. فبعد  الأردنية  الوطنية  الهوية 

1948 املواطنة الأردنية الكاملة، لتزال  الالجئني من حرب 

هذه الق�شية من دون حل �شيا�شيا. وُيعترب النقا�ض العام حول 

ق�شية الهوية مدعاة انق�شام وغالبًا مايغ�شى الطابع النفعايل 

العقالنية  النقا�شات  فيما  اإليها،  املو�شمية  الإ�شارات  على 

ت�شوية  اإيجاد  عدم  اأّثر  ذلك،  على  عالوة  نادرة.  البناءة  او 

لل�شراع العربي- الإ�شرائيلي على وجه اخل�شو�ض على تطوُّر 

هوية وطنية حديثة و�شحّية؛ كما اأن العديدين ا�شتخدموا هذا 

ال�شراع بطريقة مربرة وغري مربرة على حد �شواء لإعاقة عملية الإ�شالح ال�شيا�شي. فاأردنيو ال�شفة 

ر على حديث االإ�سالح  اإحدى الق�سايا الرئي�سة التي توؤثِّ

يف االأردن تكمن يف ه�سا�سة الهوية الوطنية االأردنية 

امل�سرتكة.
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اأدى القانون النتخابي اإىل  اإذا ما  ال�شرقية يخ�شون من ت�شع�شع الهوية »الأردنية لل�شفة ال�شرقية« 

برملان اأكرث متثياًل ي�شمل مزيدًا من الأردنيني من ذوي الأ�شول الفل�شطينية؛ فيما الأردنيون من اأ�شل 

فل�شطيني ي�شكون من اأنهم غري مُمّثلني بالكامل. وقد مال النقا�ض حول هذه امل�شاألة بني كال الطرفني 

لأن يكون م�شحونًا للغاية، يف حني اأن الدولة مل تكن قادرة على معاجلة امل�شكلة ب�شكل �شحيح. كما 

اأن جلنة احلوار الوطني مل تكن قادرة على جمابهة م�شاألة الهوية الوطنية، وف�شلت جمددًا يف حتديد 

من هو الأردين.

يف حماولة اأخرى لتلبية مطالب املحتجني، عنيَّ امللك يف 27 ني�شان/اإبريل جلنة حول التعديالت 

ل يف املا�شي. بيد اأن امل�شككني  الد�شتورية اأنيط بها اقرتاح تغيريات جديدة يف د�شتور غالبًا ما ُعدِّ

زت عادة ال�شلطة التنفيذية على ح�شاب ال�شلطتني الت�شريعية والق�شائية،  لحظوا اأن التعديالت عزَّ

وهو نقي�ض مايريده املحتجون.

 اللجنة الد�شتورية بلورت جمموعة من التو�شيات التي مت اإقرارها مع بع�ض التعديالت من جانب 

اأن  رغم  على  وهامة  اإيجابية  كانت  الأخرية  التعديالت  اأيلول/�شبتمرب.  نهاية  يف  الربملان  غرفتي 

اأع�شاء اللجنة، ويف حني اأنهم يحظون باحرتام، مل يكن بينهم اأي من ممثلي املعار�شة. وقد تطرقت 

التعديالت اإىل مطالب لطاملا طرحتها جمموعات الإ�شالح والراأي العام، وهي ت�شمل اإن�شاء حمكمة 

د�شتورية للتدقيق بد�شتورية القوانني والتنظيمات؛ واإقامة جلنة انتخابية م�شتقلة كي حتل مكان وزارة 

الداخلية يف تنظيم النتخابات؛ وحت�شني احلريات املدنية، وحظر التعذيب يف اأي �شكل من الأ�شكال؛ 

واحلد من قدرة احلكومة على اإ�شدار القوانني املوؤقتة خارج دورات انعقاد الربملان. عالوة على ذلك، 

دت التعديالت �شالحية حمكمة اأمن الدولة يف ق�شايا اخليانة العظمى، والتج�ش�ض، والإرهاب؛  حدَّ

ت  واأ�شارت اإىل اأنه يف ماعدا هذه التهم، يتعنيَّ حماكمة املواطنني اأمام حماكم مدنية. ثم اأنها ن�شّ

على اأنه لميكن حل الربملان من دون ا�شتقالة احلكومة اأي�شا، واأنه لن يكون من حق رئي�ض الوزراء 

املقال اأو امل�شتقيل اإعادة تعيينه.

ّفّقد  امللك  اأن  اإذ يف حني  �شرورية:  اجراءات  اإىل جملة  التعديالت  افتقرت  ذلك،  كل  رغم  على 

ى، اإل اأن كل �شالحياته الأخرى بقيت كما هي. وعلى  قدرته على تاأجيل النتخابات اإىل اأجل غري ُم�شمَّ

�شبيل املثال، امللك ليزال ُيعنيِّ وُيقيل رئي�ض الوزراء وجمل�ض الأعيان. وعلى رغم اأن اللجنة الد�شتورية 

ناق�شت فكرة اإ�شافة اجلندر )جن�ض الفرد( اإىل لئحة الفئات املحظور ممار�شة التمييز �شدها، اإل 

ب�شكل  وفيما مت احلد  واأخريًا،  و�شيا�شية.  دينية  لأ�شباب  الالئحة  اإبقاء اجلندر خارج  اختارت  اأنها 

.
)2(

طفيف من دور اأجهزة الأمن يف ال�شاأن ال�شيا�شي من خالل بع�ض التعديالت، اإل اأنه مل ُيكبح

جهود االإ�سالح االقت�سادي منذ كانون الثاين/يناير 2011

بع�ض  اتخاذ  الأقل  على  مت  اأنه  اإل  الآن،  حتى  حمدودًا  كان  ال�شيا�شي  الإ�شالح  اأن  رغم  على 
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الإجراءات. لكن على ال�شعيد القت�شادي، مل يكن ثمة عمليًا اإ�شالح اقت�شادي. فرئي�ض احلكومة 

نه امللك يف �شباط/فرباير، مل ُيعرف عنه اأنه اإ�شالحي؛ وهو ف�شل  ال�شابق معروف بخيت، الذي عيَّ

البالد، مبا يف ذلك  امل�شاكل احلادة يف  مع  للتعاطي  املدى  بعيدة  اقت�شادية  ا�شرتاتيجية  بلورة  يف 

11 يف املئة )با�شتثناء املنح اخلارجية التي  تفاقم عجز املوازنة الذي و�شل اإىل ن�شبة خطرة بلغت 

 .
)3(

كانت ت�شاعد عادة على �شد الفجوة(، والبطالة التي لتزال حتوم فوق رقم ر�شمي هو 13 يف املئة 

ويف ت�شرين الأول/اوكتوبر، مّت ا�شتبدال بخيت بعون اخل�شاونة، وهو قا�ٍض �شابق يف حمكمة العدل 

الدولية ويعترب اأكرث مياًل لالإ�شالح من اأ�شالفه. وقد نالت احلكومة اجلديدة الثقة يف الربملان، لكنها 

مل تعلن بعد عن ا�شرتاتيجية اقت�شادية بعيدة املدى. 

على  تنطوي   2005 للعام  الوطنية  الأجندة  كانت  املا�شي.  لالإ�شالح يف  بالطبع، جرت حماولت 

الأوىل  اخلطوط  الربنامج  ذلك  و�شع  وقد  الهيكلية.  القت�شادية  امل�شاكل  مع  للتعامل  ا�شرتاتيجية 

خلّطة مدتها ع�شر �شنوات للق�شاء على العجز يف امليزانية بحلول العام 2016، با�شتثناء املنح. كما 

كان يهدف للو�شول اإىل فائ�ض قدره 1.8 يف املئة وخف�ض معّدل البطالة اإىل 6.8 يف املئة بحلول العام 

ا�شرتاتيجية جديدة. بدًل من  تتّم �شياغة  اأبدًا، ومل  ْذ هذه ال�شرتاتيجية  ُتنفَّ 2017. ومع ذلك، مل 

ذلك، عندما �شاء الو�شع يف �شوء الأزمة املالية العاملية وارتفاع اأ�شعار املواد الغذائية والطاقة، تبّنت 

احلكومة �شيا�شة مالية تو�ّشعية زادت يف حجم امل�شكلة اإىل حد كبري. ويف حني اأن هذا قد يكون مفهومًا 

يف املدى الق�شري، اإل اأن احلكومة مل تقّدم خطة متو�شطة الأجل من �شاأنها اأن ت�شمن املحافظة على 

امل�شوؤولية املالية. فاملنح املالية مثل املنحة البالغة 1.4 مليار دولر من اململكة العربية ال�شعودية لي�شت 

م�شمونة يف امل�شتقبل، ولن ت�شاهم يف حل امل�شكلة البنيوية يف امليزانية يف الأردن، حيث اأن الإيرادات 

غري قادرة على تلبية النفقات الت�شغيلية للحكومة، ناهيك عن اأي نفقات راأ�شمالية.

لقد مّت الإعالن عن ا�شرتاتيجية وطنية للت�شغيل من �شاأنها، من بني اأمور اأخرى، اأن ت�شتبدل العمالة 

الوافدة باأخرى حمّلية يف اآذار/مار�ض، لكنها مل تن�شر حتى كتابة هذه ال�شطور. عالوة على ذلك، 

مّت �شرف  املثال،  �شبيل  على  اأيلول/�شبتمرب،  ففي  �شيا�شتها.  مربكة حول  اإ�شارات  اأر�شلت احلكومة 

حمافظ البنك املركزي من اخلدمة ب�شبب »اآرائه الليربالية«، واإميانه بـ »اقت�شاد ال�شوق«، وخالفه 

مع احلكومة حول �شيا�شتها القت�شادية. كانت الدولة حتاول اأ�شا�شًا ا�شرت�شاء الراأي العام مبزيج من 

الريفية،  للمحافظات  تنمية«  واإن�شاء »�شندوق  الإ�شايف،  والدعم  الر�شميني،  املوظفني  رواتب  زيادة 

والذي �شيتم متويله عن طريق املنحة ال�شعودية. )مل يتم الإعالن عن اأي خطط ب�شاأن الكيفية التي 

تدابري  اأي  يت�شّمن  الرّد القت�شادي على ال�شطرابات مل  فاإن  وبالتايل  الأموال(.  اإنفاق  بها  �شيتم 

اإ�شالح حقيقية.

يف اأيار/مايو، اأعلن جمل�ض التعاون اخلليجي، الذي يتاألف من ملكيات اخلليج العربية ال�شت، اأنه 

يرّحب بان�شمام الأردن واملغرب اإىل ع�شويته، وبداأت املفاو�شات يف اأيلول/�شبتمرب املا�شي. وياأمل 
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الأردن باأن تت�شمن الع�شوية الكاملة حرية حركة العمالة، وبالتايل زيادة التحويالت املالية وانخفا�ض 

البطالة. وقد اأعلنت دول جمل�ض التعاون اخلليجي اأي�شًا عن خطة خم�شية لدعم الأردن اقت�شاديًا، 

و�شيتم مناق�شة تفا�شيل اخلطة من قبل قادة دول اخلليج يف 

اجتماعهم املقبل يف كانون الأول/دي�شمرب.

امل�شاألة،  هذه  ب�شاأن  متاأكد  غري  الأردين  العام  الراأي 

فالكثري  م�شبوق.  غري  حولها  تري  التي  املناق�شات  وحجم 

القت�شادية  التدابري  عن  را�شني  يعودوا  مل  الأردنيني  من 

التغيري  على  قيود  اإىل  اأي�شًا  يلّمحون  لكنهم  املالية،  حمنتهم  غلواء  من  تخّفف  اأن  ُيفرت�ض  التي 

ال�شيا�شي من جانب منظمة متثل البلدان التي رف�شت طوياًل القيام باإ�شالح �شيا�شي. ويف حني اأنه 

لع�شوية  �شيا�شيًا  ثّمة مقاباًل  اإن  قالت  ال�شعودية  العربية  اململكة  بلدان مثل  ول  الأردنية  ل احلكومة 

جمل�ض التعاون اخلليجي، فاإن الكثري من الأردنيني ي�شّكون، يف الواقع، يف اأن يكون هذا هو احلال. 

كما األقت الت�شريحات الأخرية لوزير خارجية دولة الإمارات، والتي قال فيها اأن ع�شوية الأردن يف 

جمل�ض التعاون اخلليجي مل حتظ حتى الآن بالإجماع داخل املجموعة، مزيدًا من ال�شكوك حول هذه 

امل�شاألة.

التطلُّع اإىل امل�ستقبل

كانت ا�شتجابة الأردن لالنتفا�شات حتى الآن متباينة وبنت �شاعتها. واحلكومة لتزال تفتقر اإىل 

ا�شرتاتيجية �شاملة. �شيا�شيًا، متّثل التعديالت خطوة اأوىل جيدة. ومع ذلك، فاإنها لزالت بعيدة عن 

مل�شتقبل  �شموًل  اأكرث  روؤية  تقّدم  للقيا�ض  وقابلة  و�شموًل  ات�شاعًا  اأكرث  موؤ�ش�شي  اإ�شالح  عملية  كونها 

الأردن، وميكن اأن تدمج بنجاح مطالب خمتلف القواعد ال�شعبية بطريقة توؤدي اإىل م�شتقبل �شحي 

وتعددي ومزدهر للبلد. ول ميكن اإّل لعملية حوار �شاملة ُت�شِرك جميع القوى الرئي�شة يف املجتمع اأن 

توؤدي اإىل تفاهم م�شرتك حول ر�شم م�شار قد يف�شي اإىل النتقال يف نهاية املطاف من نظام قائم 

على الريعية اإىل تنمية م�شتدامة للبالد.

لقد قام اأحد موؤّلَفي هذه الورقة موؤخرًا بزيارة اإىل الأردن. على اأر�ض الواقع، كان من الوا�شح اأن 

اأكرث جدّية  العملية  تكون  اأن  ياأملون يف  لكنهم  الآن،  الإ�شالحات حتى  را�شني عن  لي�شوا  الأردنيني 

وتوؤدي اإىل نتائج ملمو�شة، بدًل من اأن تكون جولة اأخرى من الوعود التي مل تتحّقق. ومع ذلك، من 

الوا�شح اأي�شًا اأن ال�شعب، بكل تنّوعه العرقي والجتماعي وتطلعاته ال�شيا�شية والقت�شادية املختلفة، 

يريد من امللك قيادة هذه العملية الإ�شالحية. ويبدو اأن امللك يدرك هذا التحدي جيدًا، لبل هو يدرك 

اأن عليه مواجهة القوى التي تعمل من اأجل احلفاظ على الو�شع الراهن، وهي قوى غالبًا ما تاأتي من 

الرّد االقت�سادي على اال�سطرابات مل يت�سّمن اأي 

تدابري اإ�سالح حقيقية.
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داخل دائرة النخبة ال�شيا�شية والتقليدية للنظام. ويف حني اأن الو�شع الراهن غري قابل لال�شتمرار يف 

الأردن، ميكن لالإ�شالح من فوق اإىل حتت اأن ينجح، ويف الواقع، هذا هو ال�شبيل الوحيد للم�شي ُقُدمًا 

يف بلد فيه القوى ال�شيا�شية املنّظمة �شعيفة. وال�شوؤال هو ما اإذا كانت النخبة ال�شيا�شية التي حالت 

َكن، ب�شبب عدم وجود احتجاجات �شخمة، اإىل العتقاد باأنها قد  دون حدوث التغيري يف املا�شي �َشرَتْ

جنت من العا�شفة، واأن باإمكانها العودة اإىل عاداتها القدمية.

دول اخلليج: يف انتظار االإ�سالح

با�شتثناء البحرين، ظّلت ملكيات واإمارات اخلليج مبناأى عن ال�شطرابات اإىل حد كبري، لكنها مل 

ت�شتفد من الهدوء لإدخال اإ�شالحات من فوق لتجّنب حدوث م�شاكل يف امل�شتقبل. وعلى رغم اأن حجم 

الفوائد القت�شادية التي وزعتها على �شكانها يوحي باأنها واعية للغاية لحتمالت ال�شطراب، اإل اأنه 

يبدو اأنها غري قادرة على اتخاذ اإجراءات حا�شمة.

البحرين: بني الربيع العربي واإيران

�شبيهة  النطاق  ووا�شعة  مديدة  احتجاجات  �شهدت  التي  الوحيدة  اخلليجية  الدولة  هي  البحرين 

ن  باحتجاجات الربيع العربي. فمنذ �شباط/فرباير، �شهدت البالد تظاهرات م�شتمرة، مل يتم التمكُّ

م�شاعر  لر�شوة  مبكرة  حماولت  طريق  عن  ل  اإخمادها  من 

ال�شتياء بال�شخاء القت�شادي، ول عن طريق القمع ال�شديد يف 

وقت لحق، مبا يف ذلك التدخل من جانب قوة درع اجلزيرة 

التابعة ملجل�ض التعاون اخلليجي واملكّونة يف معظمها من قوات 

�شعودية واإماراتية.

ثّمة عن�شران اثنان يجعالن الو�شع يف البحرين يختلف عن 

الو�شع يف دول اخلليج الأخرى اأو غريها من الدول العربية التي متّر بانتفا�شات �شعبية وا�شعة النطاق. 

اأوًل، كان لالحتجاجات طابع طائفي بقوة، حيث اأنها و�شعت املتظاهرين ال�شيعة يف مواجهة احلكومة 

التي ُيهيمن عليها ال�شّنة. ثانيًا، انتفا�شة البحرين هي تكرار لنزاع �شابق ا�شتمّر خالل الت�شعينيات 

ومتت ت�شويته على نحو متزعزع بالتفاق على ميثاق العمل الوطني اجلديد يف العام 2001. وكما كان 

ال�شيعية الجتماعية  اأحدث الحتجاجات لتزال حتدث على خلفية املظامل  احلال يف املا�شي، فاإن 

قّدم  والذي   ،2001 العام  يف  مت  الذي  الفا�شل  ال�شيا�شي  التفاق  �شياق  يف  وكذلك  والقت�شادية، 

د�شتورًا جديدًا وبرملانًا منتخبًا من دون اأن يكبح �شلطة امللك. وما زاد الأمور تعقيدًا هو اأن اإيران كانت 

كانت اإيران تعلن عن تاأييدها للمتظاهرين يف 

البحرين. ومن وجهة نظر احلكومة، فاإن هذا الدعم 

اخلارجي هو ال�سبب احلقيقي ال�ستمرار ال�سراع.
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تعلن عن تاأييدها للمتظاهرين يف البحرين. ومن وجهة نظر احلكومة، فاإن هذا الدعم اخلارجي هو 

ال�شبب احلقيقي ل�شتمرار ال�شراع.

باأن  الأوامر  اإ�شدار  طريق  عن  فيها  امل�شاركني  اإر�شاء  امللك  حاول  الحتجاجات،  بداأت  عندما 

يتم منح كل عائلة 3،000 دولر مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية مليثاق العمل الوطني. بيد اأن املطالب يف 

�شباط/ منت�شف  وبحلول  ال�شطرابات.  وا�شتمرت  اقت�شادية  منها  اأكرث  �شيا�شية  كانت  البحرين 

فرباير، ا�شتوىل املتظاهرون على دّوار اللوؤلوؤة للمطالبة بدميقراطية فاعلة، واإطالق �شراح ال�شجناء 

ي�شغل  الذي  امللك  عّم  وهو  خليفة،  اآل  �شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  الوزراء  رئي�ض  واإزاحة  ال�شيا�شيني، 

املن�شب منذ العام 1971، ويعترب فا�شدًا للغاية. كما طالبوا مبزيد من امل�شاكن وفر�ض العمل. ف�شلت 

حماولت بدء حوار بني املتظاهرين وويل العهد، على الرغم من ال�شغوط القوية من جانب الوليات 

املتحدة، والتي راأت اأن املفاو�شات هي ال�شبيل الوحيد لي�ض حلّل ورطة البحرين وح�شب، ولكن حلل 

وبني  العربي  للربيع  املعلن  دعمها  بني  عالقة  نف�شها  وا�شنطن  وجدت  اإذ  اأي�شًا:  نف�شها  هي  ورطتها 

�شرورة احلفاظ على عالقات جيدة مع البلد الذي ي�شت�شيف الأ�شطول الأمريكي اخلام�ض.

مع ت�شاعد وترية الحتجاجات، تفاقمت اأعمال العنف والنتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان من 

امل�شتقلة لتق�شي احلقائق،  البحرينية  اللجنة  ب�شكل جيد من قبل  توثيق هذا  ال�شرطة. وقد مت  قبل 

والتي اأ�شندت اإليها مهّمة التحقيق يف مزاعم انتهاكات حقوق الإن�شان اأثناء النتفا�شة، على النحو 

املبني اأدناه. ورّدًا على ا�شتمرار ال�شطرابات، و�شلت اإىل البحرين يف اآذار/مار�ض قوات من عدد من 

دول اخلليج، مبا يف ذلك اململكة العربية ال�شعودية، بناء على طلب احلكومة. وعلى رغم اأن مثل هذا 

القمع ف�شل يف ا�شتعادة ال�شلم الجتماعي، فاإنه اأ�شهم يف تهدئة الو�شع مبا يكفي لأن تقوم احلكومة 

اإقامة حوار جديد مع املعار�شة يف متوز/يوليو، يف م�شعًى لو�شع »مبادئ م�شرتكة لإعادة  مبحاولة 

اإطالق عملية الإ�شالح ال�شيا�شي«، ودعت احلكومة جمموعة وا�شعة من اجلماعات املوؤيدة للحكومة، 

الوفاق  املقاعد جلمعية  من  قليل  عدد  �شوى  تعط  احلوار، يف حني مل  للم�شاركة يف  كبري،  اإىل حد 

ال�شيا�شية، اأكرب كتلة �شيعية يف الربملان. و�شرعان ما ان�شحبت جمعية الوفاق من املحادثات واأ�شبح 

رواتب  لزيادة  امللك  بها  قام  ثانية  حماولة  اأن  كما  للحكومة.  املوالية  القوى  بني  مفاو�شات  احلوار 

املوظفني املدنيني والع�شكريني واملتقاعدين مل تكن فعّالة على حد �شواء.

رّد  يف  للتحقيق  احلقائق  لتق�شي  امل�شتقلة  البحرينية  اللجنة  امللك  اأن�شاأ  جدّية،  اأكرث  تنازل  يف 

ب�شيوين، وهو خبري  �شريف  تراأ�شها  التي  اللجنة،  قّدمت  �شباط/فرباير.  احتجاجات  احلكومة على 

قانوين يحظى بالحرتام ومن ذوي اخلربة يف التحقيقات بجرائم احلرب، تقريرًا �شريحًا ب�شورة 

مده�شة يف 23 ت�شرين الثاين/نوفمرب. نّدد التقرير بالنتهاكات الفا�شحة واملمنهجة حلقوق الإن�شان، 

اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار  ال�شيعية.  للطائفة  اجلماعي«  »العقاب  اإىل  و�شلت  التي  التدابري  عن  ف�شاًل 

احلكومة يف حاجة اإىل اإجراء حتقيق منهجي يف �شيا�شاتها واإعادة تدريب قواتها الأمنية للتعامل مع 

G6 بلدان جمموعة
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ال�شطرابات. الردود الأولية من قبل احلكومة ت�شري اإىل اأنها تعتزم المتثال لر�شالة التو�شيات ولكن 

لي�ض لروحها، وقد ف�شلت احلكومة يف �شّم اأع�شاء من املعار�شة يتمتعون بال�شدقية اأو حتى م�شتقلني 

اإىل اللجنة التي �شكلتها لو�شع خطة لتنفيذ تو�شيات جلنة ب�شيوين.

فاإن  ذلك،  على  وعالوة  البحرينية.  والقمع  الحتجاج  حلقة  ك�شر  يف  الآن  حتى  تدبري  اأي  ينجح  مل 

الت�شوية، على ما يبدو، بعيدة املنال حيث ت�شّور احلكومة على نحو متزايد جميع املعار�شني ال�شيعة 

اإيران، يف حني تزداد مواقف املحتجني �شالبة، ويطالبون بتحّول  اأنهم متطرفون قريبون من  على 

البحرين اإىل ملكية د�شتورية حقيقية، ولي�ض مبجرد اإ�شالح �شيا�شي.

اململكة العربية ال�سعودية: �سراء ال�سالم الداخلي

مّثلت موجة الحتجاجات يف اأنحاء املنطقة العربية حتديًا لل�شيا�شة الداخلية واخلارجية للمملكة 

العربية ال�شعودية، ما ا�شطّرها اإىل انتهاج �شيا�شات متناق�شة. حمليًا، اتخذ النظام ال�شعودي موقفًا 

را�شخًا للغاية �شد كل مظاهر ال�شخط، يف حني اأغدق، يف الوقت نف�شه، كمية هائلة من املال على 

ملجموعة  والدعم  الإ�شكانية،  واملزايا  الرواتب  يف  زيادات 

ذلك،  ومع  اململكة.  اأنحاء  جميع  يف  املوؤ�ش�شات  من  وا�شعة 

ا�شطرت اململكة العربية ال�شعودية، يف �شيا�شتها اخلارجية، 

اإىل مواجهة زوال نظام بن علي يف تون�ض ونظام مبارك يف 

م�شر، وحتاول ت�شهيل خروج الرئي�ض علي عبداهلل �شالح من 

ال�شلطة يف اليمن، و�شاركت دوًل عربية اأخرى يف دعم التدخل 

الغربي لإزاحة القذايف يف ليبيا، و�شّوتت اإىل جانب تعليق ع�شوية �شورية يف اجلامعة العربية. ومع 

ذلك، يف مكان اأقرب اإليها، تاهلت اململكة العربية ال�شعودية النتفا�شة البحرينية بو�شفها نتيجة 

لإبعاد  البحرين«  من  دعم  »طلب  لـ  اململكة  ا�شتجابت  اآذار/مار�ض،   14 يوم  ويف  الإيرانية.  للمكائد 

1200 جندي عرب اجل�شر  النا�شطني من ال�شوارع بعد فر�ض حالة الطوارئ واأر�شلت ما ل يقّل عن 

كجزء من عملية درع اجلزيرة. ويبدو اأن هذا الن�شاط ال�شعودي يعني حتى الآن اأن الإ�شالح اأمر ل 

مفّر منه، ل بل هو مقبول، يف كثري من البلدان، اإّل �شمن حدود اململكة ويف البحرين املجاورة.

�شباط/ اأواخر  ال�شباب يف  قادها  اأخفقت حماولة  فقد  الآن.  �شلبيًا حتى  ال�شعودي  ظل اجلمهور 

فرباير للدعوة اإىل »يوم غ�شب« يف موقع التوا�شل الجتماعي »في�شبوك«. وعلى رغم ما قيل من اأن 

ال�شحافيني  �شوى جمموعة �شغرية من  تظهر  للم�شاركة، مل  الإنرتنت  على  وّقعوا  الأ�شخا�ض  مئات 

الأجانب وحمتّج وحيد يف الوقت واملكان املحّددين. يف نهاية املطاف وقعت احتجاجات حمدودة يف 

يبدو اأن هذا الن�ساط ال�سعودي يعني حتى االآن اأن 

االإ�سالح اأمر ال مفّر منه، ال بل هو مقبول، يف كثري 

من البلدان، اإال �سمن حدود اململكة ويف البحرين 

املجاورة.
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الريا�ض، حيث تّمع اأمام وزارة الداخلية ع�شرات من اأفراد اأ�شر ال�شجناء الذين مل توّجه اإليهم تهمة 

اأو يحاكموا، ويف مدينة القطيف باملنطقة ال�شرقية، حيث تظاهر ب�شع مئات من ال�شيعة )هم اأقلية 

يف اململكة العربية ال�شعودية، ولكنهم ي�شكلون الغالبية يف املنطقة ال�شرقية( مرات عدة خالل �شهر 

ا�شتمر عدد قليل  الأول/دي�شمرب. كما  الثاين/نوفمرب وكانون  اآذار/مار�ض، ومرة   اأخرى يف ت�شرين 

من الن�شاء يف املطالبة بحق قيادة ال�شيارة، و�شاركن يف حتدٍّ مدين من خالل قيادة ال�شيارات يف كل 

اأنحاء جدة والريا�ض، على الرغم من احلظر املفرو�ض يف البالد. ومع ذلك، ي�شري العدد املحدود من 

امل�شاركني ومرافقتهم من قبل اأفراد الأ�شرة )كما يقت�شي القانون(، اإىل اأن ال�شعودية بعيدة كل البعد 

عن اأن ت�شهد انتفا�شة من قبل الن�شاء.

اأتاح غياب ال�شغط ال�شيا�شي من حتت للمملكة تّنب اأي نقا�ض حقيقي لالإ�شالح ال�شيا�شي. وقد 

ال�شلطة  كفاءة  لتح�شني  التدابري  بع�ض  واّتخذت  الف�شاد  ملكافحة  ت�شكيل جلنة  عن  احلكومة  اأعلنت 

الق�شائية. وقالت اأي�شًا اأنها �شوف ت�شمح للمراأة بالت�شويت والرت�ّشح يف النتخابات البلدية املقبلة، 

والتي من املقرر اأن ترى يف العام 2015. ومع ذلك، اقت�شر تاأثري هذا الإعالن على توقيته، حيث 

جاء بعد اإجراء النتخابات البلدية الأخرية.

على الرغم من الطابع املحدود للغاية لالحتجاجات حتى الآن، فاإن احلكومة لتزال قلقة من احتمال 

من  اخلوف  هذا  ويظهر  كذلك.  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  العربي  الربيع  احتجاجات  ت�شل  اأن 

�شتها احلكومة لدعم تدابري اقت�شادية تهدف اإىل درء ال�شخط.  خالل املبالغ ال�شتثنائية التي خ�شّ

مل يتم تخ�شي�ض امليزانيات املو�ّشعة والتدابري القت�شادية لدعم الإ�شالح القت�شادي اأو املبادرات 

القت�شادية اجلديدة، واإمّنا لو�شع املزيد من الأموال يف جيوب الأفراد والأ�شر.

يف غ�شون اأ�شابيع من بدء النتفا�شات يف تون�ض وم�شر، اأعلن امللك عبداهلل جمموعة من التدابري 

على  وا�شتملت  دولر  مليار   37 اإىل  و�شلت  التي  القت�شادية 

 و�شملت احلزمة 
1
زيادة بن�شبة 15 ٪ يف رواتب موظفي الدولة.

الجتماعي،  ال�شمان  وم�شاعدات  القرو�ض،  فوائد  اأي�شًا 

واإعانات  منح  بني  من  العمل،  فر�ض  وخلق  التعليم،  ومتويل 

الغ�شب«، ظهر امللك  اأيام فقط من ف�شل »يوم   بعد 
2
اأخرى.

على  بال�شكان  فيه  اأ�شاد  نادر  تلفزيوين  خطاب  يف  عبداهلل 

اإظهارهم الوحدة الوطنية والولء يف مواجهة »دعاة الفتنة«، وبعبارة اأخرى، اأثنى على �شعب اململكة 

العربية ال�شعودية لعدم النزول اإىل ال�شوارع. ثم اأ�شدر مر�شومًا ملكيًا قّدم مبلغ 93 مليار دولر اإ�شافية 

لربامج خمتلفة. ومت تخ�شي�ض جزء من الأموال كمنح جديدة لل�شكان يف �شكل اإعانات بطالة واإ�شكان 

وحت�شني الرعاية ال�شحية. وخ�ش�ض اجلزء املتبقي لتعزيز املوؤ�ش�شات الدينية يف البالد.

لالحتجاجات  كرتياق  الدين  ا�شتخدام  اململكة  حاولت  كيف  الأخرية  الحتياطية  التدابري  تظهر 

املكا�سب الكبرية املقًدمة لل�سكان ت�سري اإىل اأن احلكومة 

التعتقد باأن اململكة العربية ال�سعودية يف مناأى من 

اال�سطرابات التي هّزت بلدانًا اأخرى.



املع�سر ومروان  اأوتاوي  �1مارينا 

ال�شيا�شية. فقد مت تخ�شي�ض حوايل 53 مليون دولر لتاأ�شي�ض مكتب للرئا�شة العامة للبحوث الدينية 

والإفتاء، مبا يف ذلك اإن�شاء 300 وظيفة؛ و 133.32 مليون دولر لرتميم امل�شاجد و53 مليون دولر 

لدعم جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي يف البالد؛ و80 مليون دولر ملكتب الدعوة والإر�شاد يف وزارة 

لهيئة  القليمي  املقّر  ل�شتكمال  دولر  مليون  و53  والإر�شاد،  والدعوة  والأوقاف  الإ�شالمية  ال�شوؤون 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر. كما مت توفري التمويل الالزم لإن�شاء جمّمع الفقه. وعلى رغم اأن 

القرارات �شملت اإن�شاء جلنة ملكافحة الف�شاد وغريها من التطورات الإيجابية املحتملة، فاإنها �شملت 

اأي�شًا فر�ض حظر على اإهانة املفتي العام للمملكة واأع�شاء جمل�ض كبار العلماء يف و�شائل الإعالم، ما 

3
يثري ت�شاوؤلت حول ق�شايا اأ�شا�شية، مثل الرقابة وحرية التعبري.

تنت�شر يف  التي  ال�شعبية  النتفا�شات  اإىل حد كبري، مبناأى عن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لتزال 

اأنحاء العامل العربي. ومع ذلك، فاإن املكا�شب الكبرية املقًدمة لل�شكان ت�شري اإىل اأن احلكومة لتعتقد 

باأن اململكة العربية ال�شعودية يف مناأى من ال�شطرابات التي هّزت بلدانًا اأخرى.

قطر: دعم التغيري ولكن لي�ص يف الداخل

اأو بالإ�شالح، ولكنه يدعم  يتاأّثر داخليًا بال�شطرابات  لبلد مل  متّثل قطر حالة فريدة من نوعها 

الإ�شالح وتغيري النظام يف اأماكن اأخرى.

ومطالبات  مظاهرات  وجود  وعدم  العربي.  الربيع  بداية  منذ  قطر  يف  الكثري  يحدث  مل  حمليًا، 

تدابري  اتخاذ  اإىل  اللجوء  وعدم  الراهن،  الو�شع  على  الإبقاء  يف  احلرية  احلكومة  منح  بالتغيري 

اقت�شادية حاول عدد من امللكيات الأخرى �شراء ال�شالم من خاللها والقيام فقط بخطوات �شيا�شية 

�شغرية وعدمية الأهمية.

اأنه  اآل ثاين  اأعلن الأمري حمد بن خليفة  يف خطوة مفاجئة يف الأول من ت�شرين الثاين/نوفمرب، 

للمرة الأوىل، �شيجري التناف�ض على ثلثي مقاعد جمل�ض ال�شورى يف انتخابات ترى يف العام 2013. 

لي�شّكل هذا الإعالن، يف حد ذاته، خطوة هامة، حيث اأن جمل�ض ال�شورى ل يتمتع اإل بقدر �شئيل من 

اإعادة  التحّكم ب�شورتها من خالل  ب�شاأن حماولة قطر  يبدو معرّبًا  القرار  فاإن  ال�شلطة. ومع ذلك، 

تنظيم �شيا�شاتها الداخلية، ولكن باحلد الأدنى، مع دعمها للتغيري يف اأماكن اأخرى. وقد لعبت قطر، 

اليمن  التو�ّشط بني احلكومة واملحتجني يف  اإىل   ن�شطًا: فقد �شعت  العربي، دورا  الربيع  طيلة فرتة 

ت�شرين  يف  �شورية  طرد  العربية  الدول  جامعة  لقرار  الرئي�شيني  املحّركني  اأحد  كانت  بل  و�شورية، 

500 مليون دولر مل�شر من اأجل دعم العملية النتقالية،  الثاين/نوفمرب، وقدمت م�شاعدات بقيمة 

الكاملة  ال�شورة  لكن  النتفا�شة،  بداية  الليبيني يف  املتمردين  اإىل  واأ�شلحة  تدريبًا ع�شكريًا  ووفرت 

لدور دولة قطر يف ليبيا لتزال غري وا�شحة.
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ُعمان: دعوات لالإ�سالح بداًل من اإ�سقاط النظام

ت�شهد  التي  الأوىل  اخلليجية  الدولة  �شيا�شيًا،  الأحداث  من  واخلالية  عادة  الهادئة  ُعمان،  كانت 

و�شباط/فرباير،  اثاين/يناير  تون�ض وم�شر. فطيلة �شهري كانون  النتفا�شتني يف  بعد  ا�شطرابات 

اندلعت تظاهرات على نطاق �شّيق يف مدن عدة تطالب مبجل�ض �شورى اأكرث قوة، وتدابري ملكافحة 

املطالبة مبلكية  اإىل حد  الدعوات  ت�شل  الر�شا، مل  رغم عدم  وعلى  العمل.  فر�ض  وزيادة  الف�شاد، 

املطالب  لتهدئة  حماولة  ويف  �شعيد.  بن  قابو�ض  بال�شلطان  الإطاحة  عن  ناهيك  حقيقية،  د�شتورية 

امل�شتمرة وبتعّهد من جانب اململكة العربية ال�شعودية بتقدمي منحة اإىل عمان بقيمة 10 مليارات دولر 

على مدى ع�شر �شنوات، رفع ال�شلطان احلد الأدنى لالأجور للعاملني يف القطاع اخلا�ض بن�شبة 43 يف 

املئة، ورفع الرواتب التي يح�شل عليها طالب اجلامعات، واأعلن عن اإن�شاء مكتب حماية امل�شتهلك، يف 

حني اأجرى اأي�شًا تعدياًل على جمل�ض الوزراء. يف اآذار/مار�ض، وعد ال�شلطان قابو�ض بخلق 50.000 

اإ�شافية من  وحزمة  البالد،  ال�شت�شاري يف  للمجل�ض  الت�شريعية  ال�شالحيات  وتو�شيع  فر�شة عمل، 

الفوائد بقيمة 2.6 مليار دولر.

على رغم اأن هذه املنح كانت كافية لتهدئة معظم املتظاهرين، فقد بدت جمموعة �شغرية ُم�شممة 

على التعبري عن عدم ر�شاها. ويف حماولة للق�شاء على ما تبقى من ال�شطرابات، طرح ال�شلطان 

املواطنني،  لحتياجات  ا�شتجابة  اأكرث  الإدارة  جلعل  الالمركزية  تو�شيع  فكرة  اأيار/مايو  يف  قابو�ض 

واأ�شدر اأوامره باإجراء درا�شات اجلدوى القت�شادية لإن�شاء حمافظات يف جميع املناطق يف اأنحاء 

البالد. كما اأعلن عن تطوير جامعة عامة ثانية.

الإ�شالح  اإىل  الدعوات  اأخريًا  قابو�ض  عالج  الأول/اأكتوبر،  ت�شرين  يف  الحتجاجات  ا�شتمرار  مع 

ال�شيا�شي من خالل اإدخال عدد من التعديالت على القانون الأ�شا�شي للبالد، اأو الد�شتور. مبوجب 

التغيريات اجلديدة، بات يتعنّي على جمل�ض الوزراء الآن اإحالة م�شاريع القوانني اإىل جمل�ض ال�شورى، 

بدًل من اإ�شدارها من دون ت�شاور. ويقوم جمل�ض ال�شورى اأي�شًا مبراجعة امليزانية ال�شنوية وم�شاريع 

التنمية، وله كذلك راأي يف حتديد وريث العر�ض، مايعطي ال�شعب، من الناحية النظرية، �شوتًا اأكرب 

يف ال�شوؤون احلكومية.

من  الأدنى  واحلد  التدريجية  القت�شادية  احلكومة  تنازلت  اأن  رغم  وعلى  املطاف،  نهاية  يف 

التنازلت ال�شيا�شية تبقي الكثري من املطالب من دون حل، ليزال ال�شلطان قابو�ض يتمتع بدعم �شعبي 

فيما ي�شود البالد �شعور بال�شتقرار.

 االإمارات: غياب االحتجاجات والتدابري الوقائية 

الجتماعي،  ال�شمان  ومنافع  ال�شاملة  الإ�شكان  خدمات  ب�شبب  الغالب  يف  الرا�شني  �شكانها  مع 



والناجت املحلي الإجمايل الكبري، وم�شتوى احلياة املرتفع، بقيت دولة الإمارات العربية املتحدة مبناأى 

اأبدًا. ففي ن�شيان/اأبريل، اعتقلت  عن ال�شطرابات يف املنطقة. ومع ذلك، فاإن احلكومة لتخاطر 

اإ�شالحات دميقراطية على موقع حوار الإماراتي على �شبكة  باإجراء  خم�شة مدونني كانوا يطالبون 

الوطنية.  للق�شايا  املفتوح  النقا�ض  لت�شجيع   2009 العام  يف  اأن�شئ  للمناق�شة  منتدى  وهو  الإنرتنت، 

ومن اآذار/مار�ض اإىل اأيار/مايو، دخلت يف مفاو�شات مع املوّردين الرئي�شيني خلف�ض وتثبيت اأ�شعار 

ما ي�شل اإىل 200 من املنتجات الغذائية الأ�شا�شية. ويف الوقت نف�شه، كّثفت دولة الإمارات اجلهود 

ال�شمال، وا�شتثمرت  اإىل حت�شني الظروف املعي�شية يف املناطق الأكرث فقرًا والأقل منوًا يف  الرامية 

1.55 مليار دولر يف م�شاريع البنية التحتية لتو�شيع اإمدادات املياه والكهرباء.

على اجلبهة ال�شيا�شية، مل تّتخذ احلكومة اأي مبادرات كربى. ومع ذلك، ا�شتمرت يف عملية زيادة 

الت�شريعات  على  ت�شرف  التي  الهيئة  وهو  الحتادي،  الوطني  املجل�ض  يف  املنتخبني  الأع�شاء  عدد 

اأيلول/�شبتمرب،   24 ويف  باأ�شواتهم.  بالإدلء  لهم  ي�شمح  الذين  املواطنني  عدد  وكذلك  الحتادية، 

مقعدًا يف املجل�ض الوطني الحتادي املوؤلف من 40 ع�شوًا، ومت تعيني �شاغلي  اأجرت انتخابات مللء 20 

الأكرث  الأمر   
4
ا�شت�شاري. فاإن املجل�ض ليقوم �شوى بدور  املتبقية مبا�شرة، ومع ذلك   20 الـ  املقاعد 

اأهمية، اإىل حد ما، هو حقيقة اأنه مت ال�شماح لـ 129.000 مواطن بالت�شويت يف هذه النتخابات، وهو 

ما يزيد بحوايل 20 مرة عن الذين كانوا موؤهلني للت�شويت يف النتخابات الأوىل يف الإمارات العربية 

 ومع ذلك، فقد كان اإقبال الناخبني �شعيفًا.
5
املتحدة.

الكويت: نظام برملاين متقلقل يواجه الربيع العربي

امللكية  الكويت،  فاإن  ذلك،  ومع  العربي.  الربيع  بداية  منذ  الكويت  يف  كبرية  ا�شطرابات  حدثت 

ال�شطراب  من  حالة  تعي�ض  احلاكم،  لتحدي  م�شتعّد  حقيقي  برملان  لديها  التي  الوحيدة  اخلليجية 

الأ�شكال  من  �شكل  باأي  تتعلق  الأخرية  التطورات  كانت  اإذا  ما  الوا�شح  غري  من  لذلك  الدائم. 

لي�شت  اأنها  ا�شتثنائية حقًا،  باأن بالدهم  املقتنعون  الكويتيون،  يّدعي  الإقليمية، حيث  بال�شطرابات 

كذلك. العالقة بني الأ�شرة احلاكمة، التي ي�شيطر اأفرادها على اأهم الوزارات، وبني الربملان، وهو 

مزيج من املنحدرين من عائالت قوية تاريخيًا وال�شيا�شيني من كل اأطياف اللون املمكنة، معّقدة دائمًا. 

فالربملان يتحّدى النظام يف كثري من الأحيان، وي�شتدعي الوزراء، مبن فيهم وزراء من الأ�شرة املالكة، 

لـ »ال�شتجواب«. وهذه الكلمة الأخرية التي ت�شتخدم للدللة على ما ي�شمى يف معظم البلدان الأخرى 

»ال�شهادة« تروي الكثري عن العالقات بني احلكومة والربملان. يف املقابل، مييل الأمري اإىل حّل الربملان 

والدعوة اإىل انتخابات جديدة لتجّنب تعري�ض اأفراد من الأ�شرة احلاكمة اإىل ال�شتجواب. ونظرًا اإىل 

حالة ال�شطراب الطبيعي يف احلياة ال�شيا�شية الكويتية، فاإنه، يف هذه املرحلة، من امل�شتحيل حتديد 

�سيف 21اإبراهيم 
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ما اإذا كان ال�شراع ال�شيا�شي الأخري ميثل �شيئًا نوعيًا خمتلفًا اأو هو بب�شاطة ا�شتمرار لّلعبة نف�شها، 

خ�شو�شًا اأنه قد مت اإخماد الحتجاج. 

اجلن�شية  )عدميي  البدون  خرج  عندما  احتجاجات  الكويت  �شهدت  املا�شي،  �شباط/فرباير  يف 

فقد  جديدًا،  يكن  مل  املطلب  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  باجلن�شية.  للمطالبة  ال�شوارع  اإىل  العرب( 

ومع  والإ�شابات.  العتقالت  من  عدد  اإىل  اأّدى  ما  واملتظاهرين،  الأمن  قوات  بني  ا�شتباكات  وقعت 

»ا�شتجواب«  تّنب  اأجل  من  الكويتية  احلكومة  ا�شتقالت  اآذار/مار�ض،  خالل  املظاهرات  ا�شتمرار 

ثالثة من الوزراء. �شّكل الأمري حكومة جديدة، لكن العالقات بني احلكومة اجلديدة والربملان ظلت 

معّقدة كما كانت دائمًا. ودعا املتظاهرون، مرة اأخرى، اإىل عزل رئي�ض الوزراء ال�شيخ نا�شر املحمد 

حزيران/يونيو،  ويف  الت�شاعد.  يف  التوّتر  ا�شتمّر  ال�شيا�شية.  احلريات  من  املزيد  ومنح  ال�شباح، 

األقي القب�ض على اثنني من املواطنني الكويتيني ومت تقدميهما اإىل املحاكمة ب�شبب انتقادهما للعائلة 

ر بيان �شادر عن الأمري  احلاكمة يف البحرين واململكة العربية ال�شعودية وكذلك اأمري الكويت. وحذَّ

فقد  ذلك،  ومع  البالد.  اأمن  يهّدد  �شخ�ض  اأي  مع  »تت�شامح«  لن  الكويت  اأن  من  حزيران/يونيو  يف 

على  املوافقة  اإىل  باحلكومة  حدا  ما  وزراء،  �شّد  بالف�شاد  اّتهامات  تغذيها  ال�شطرابات،  ا�شتمرت 

من  املئة  يف   90 منها  دولر،  مليار   70 تبلغ  قيا�شية  ميزانية 

اأمل  على  الرواتب  وزيادات  الوقود  دعم  اإىل  تذهب  اأن  املقّرر 

اقتحم  الثاين/نوفمرب،  ت�شرين  يف   
6
ال�شتياء. م�شاعر  تهدئة 

رئي�ض  با�شتقالة  وطالبوا  الربملان  املحتجني  من  الع�شرات 

الوزراء، ما ي�شري اإىل اأن م�شاعر ال�شتياء لتزال قائمة.

ردًا على ال�شطرابات، اأقال الأمري احلكومة يف 28 ت�شرين 

اإىل  الوزراء  رئي�ض  باإخ�شاع  ال�شماح  بدل  الثاين/نوفمرب 

اإجراء  اأمام  الطريق  مايفتح  الربملان،  بحّل  الأول/دي�شمرب  كانون   6 يف  قام  ثم  ومن  ال�شتجواب، 

انتخابات جديدة خالل �شتني يومًا. يف غ�شون ذلك، يوا�شل وزراء احلكومة واأع�شاء الربملان تبادل 

الّتهامات بالف�شاد.

قد تكون الكويت و�شلت اإىل نقطة حتّول، لكن من املرجح اأن تكون ال�شطرابات احلالية جزءًا من 

املناف�شة نف�شها بني النخب املتناف�شة التي تبقي احلياة ال�شيا�شية يف الكويت م�شطربة على الدوام 

يف حني ليزال النظام متما�شكا.

خال�سة 

اإمكانات الإ�شالح من فوق مرتفعة يف جميع امللكيات العربية. وال�شرعية التي ليزال امللوك العرب 

نظرًا اإىل حالة اال�سطراب الطبيعي يف احلياة 

ال�سيا�سية الكويتية، من امل�ستحيل حتديد ما اإذا كان 

ال�سراع ال�سيا�سي االأخري ميثل �سيئًا نوعيًا خمتلفًا اأو 

هو بب�ساطة ا�ستمرار لّلعبة نف�سها.



املع�سر ومروان  اأوتاوي  مارينا 

يتمتعون بها، ُيحتمل اأن توّفر لهم احلماية من اخلطر الذي يواجهه كل امللوك الإ�شالحيني، وهو ما 

عّرفه �شموئيل هنتنغتون على اأنه »مع�شلة امللك«: اأي اإ�شالح قد يثري املطالب بتغيري اأكرث راديكالية 

غري  امل�شاعفات  قانون  �شد  �شمانة  اأبدًا  ثّمة  لي�ض  الإ�شالحي.  امللك  رحيل  اإىل  يقود  النهاية  ويف 

املق�شودة، بيد اأن الدعوات غري املن�شبطة للتغيري تبدو غري مرّجحة يف امللكيات العربية، حيث كانت 

املطالب من جانب املواطنني حتى الآن حمدودة للغاية. ويف الواقع، يبدو اأن الأمر اأقل خطورة بالن�شبة 

اإىل امللوك لأن يت�شرفوا الآن بدًل من النتظار حتى ت�شبح املطالب كبرية، والتي ميكن اأن تت�شاعد، 

بالتاأكيد، لتتحّول اإىل عملية خارجة عن ال�شيطرة.

على  ي�شيطر  اأن  امللك  على  ال�شعب  من  فيها  يكون  قد  التي  النقطة  اإىل  و�شلت  البحرين  وحدها 

عملية الإ�شالح. فالبالد واقعة يف �شرك جولة جديدة من ال�شراع والقمع واملطالب ال�شيا�شية التي 

مل يتم التعامل معها مثل تلك التي اجتاحت البالد يف ت�شعينيات القرن املا�شي. ويف نظر الغالبية 

املرجح يف هذه  ويبدو من غري  �شرعيته.  الكثري من  بالفعل  امللكي  َفَقَد احلكم  البالد،  ال�شيعية يف 

املرحلة اأن ثّمة اإمكانية لإخماد م�شاعر ال�شخط اإل من خالل اإ�شالحات تكبح �شلطة امللك حقًا. لكن 

ليبدو اأن املماطلة يف الإ�شالح متّثل حاًل اأي�شًا. فخالل العام 2011، حدا غياب الإ�شالح باملزيد من 

املتظاهرين للمطالبة مبلكية د�شتورية حقيقية، اأو يف حالة الأ�شوات الأكرث تطرفًا، جمهورية. ينبغي 

اأن تكون ثّمة ق�شة حتذيرية هنا بالن�شبة اإىل البلدان الأخرى.

متّثلت ا�شتجابة الدول املختلفة حتى الآن مبوا�شلة �شيا�شات املا�شي اأكرث منها بوجود دللة وا�شحة 

على ال�شتعداد لل�شروع يف عملية التغيري. ففي املغرب، اأعلن امللك ب�شرعة عن د�شتور جديد يحّد من 

�شلطات امللك ويعّزز �شلطات الربملان املنتخب. واأي حتليل دقيق ي�شري اإىل اأن امللك، يف واقع الأمر، قد 

ليكون م�شطرًا اإىل التخلي عن الكثري من ال�شلطة، لأنه يبدو اأن الأحزاب ال�شيا�شية لتزال غري راغبة 

اأو غري قادرة على القيام بدور اأكرث ح�شمًا. وهذا ميكن اأن يوؤّدي اإىل تعرّث الإ�شالح اأو اإىل انتفا�شة اإذا 

ما قامت املنظمات ال�شيا�شية خارج الربملان بالتعبئة.

ال�شتمرارية مع املا�شي تبدو لفتة اأي�شًا يف الأردن. فقد وعد امللك، مرة اأخرى، بالإ�شالح و�شّكل 

اإىل  اأن البالد قد و�شلت  الواقع، ولي�ض من املوؤكد  جلانًا لتقدمي املقرتحات، لكن �شيئًا مل يتغريَّ يف 

نقطة حتّول. 

متّثل رّد فعل اململكة العربية ال�شعودية تاه احتمالت حدوث ا�شطرابات با�شتخدام ثروتها ل�شراء 

فاإن  يبدو  ما  وعلى  اخلا�شة.  والدوائر  النا�ض  عامة  على  الفوائد  اأغدقت  حيث  ال�شخط،  م�شاعر 

اأن  الرغم من  الر�شمية. وعلى  املواقف  ال�شيا�شي« يف  »الإ�شالح  بعبارة  اأبدًا  يتلفظوا  ال�شعوديني مل 

احلكومة قامت بخطوة �شغرية يف اتاه الإ�شالح الجتماعي عندما اأعلنت اأنه �شيتم ال�شماح للن�شاء 

بالت�شويت وحتى الرت�ّشح يف النتخابات البلدية بعد اأربع �شنوات من الآن، فاإن توقيت الإعالن، يف 

الوقت الذي لتزال فيه النتخابات بعيدة، قّلل من اأهميته ال�شيا�شية.
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�شهدت ُعمان الهادئة يف العادة بع�ض ال�شطرابات ولكنها رّدت، مرة   اأخرى مت�شيًا مع املا�شي، 

بخطوات �شغرية والقليل من القمع. دولة الإمارات املتحدة وقطر مل تتعر�شا للتحّدي، وبالتايل مل 

الكويت لتزال واقعة يف �شرك  اأن  يكن لزامًا عليهما اتخاذ قرارات �شعبة. يف غ�شون ذلك، يبدو 

ال�شراع القدمي نف�شه بني الربملان والأ�شرة احلاكمة، ويبقى من غري الوا�شح ما اإذا كانت املظاهرات 

والحتجاجات الأخرية ت�شّكل نقطة حتّول بعيدًا عن لعبة �شيا�شية مكّثفة مار�شتها النخب، ونحو جمال 

امل�شاركة ال�شيا�شية من قبل جمهور اأكرب.

على الرغم من ا�شتمرار توا�شلها مع املا�شي، وبالتايل ا�شتمرار الختالفات يف ما بينها، يبدو اأن 

امللكيات العربية ت�شرتك يف �شمة م�شرتكة يف رّد فعلها على الربيع العربي. فهي مل تقبل حتى الآن 

حقيقة اأن التغيري الذي يجتاح املنطقة عميق، واأن الفر�شة الفريدة التي لتزال لديها لقيادة بلدانها 

البحرين،  املحتمل مللك  ال�شتثناء  الأبد. ومع  اإىل  تدوم  لن  القمة  برنامج حا�شم لالإ�شالح من  اإىل 

ليزال امللوك العرب ميتلكون ال�شرعية يف اأعني مواطنيهم. واملتظاهرون يطالبون بدور اأكرب للربملان 

املطالب  اأن  ثم  كامل.  د�شتوري  ملكي  بنظام  املطالبة  بدل  امللك،  �شلطة  على  القيود  بع�ض  وبفر�ض 

حقيقية  �شيا�شية  اإ�شالحات  لإدخال  م�شتعّد  عربي  ملك  واأي  نادرة.  جمهوري  حكم  نظام  باإقامة 

تنظيم  اإعادة  بداأ  الذي  ال�شخ�ض  باعتباره  التاريخ  ا�شمه  و�شيدخل  مواطنيه،  من  بالثناء  �شيحظى 

يرتفع  مل  متامًا.  ال�شيا�شي  دوره  عن  التخلي  دون  من   ،21 القرن  من  حكم  بنظم  العربية  امللكيات 

اأحدهم اإىل م�شتوى هذا التحدي حتى الآن.
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حول املوؤلفني

ق�شايا  على  تعمل  الدويل.  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة  يف  اأوىل  باحثة  اأوتاوي:  مارينا 

ل  التحوُّل ال�شيا�شي يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأمن اخلليج. عملت فرتة طويلة حمللة لت�شكُّ

وحتّول الأنظمة ال�شيا�شية، وكتبت اأي�شًا عن اإعادة البناء ال�شيا�شي يف العراق واأفغان�شتان 

ومنطقة البلقان والبلدان الأفريقية.

تنعك�ض تربتها البحثية الوا�شعة يف من�شوراتها، والتي ت�شمل ت�شعة كتب من تاأليفها و�شتة 

 Getting  - التعددية  اإىل  »الو�شول  كتاب  من�شوراتها  اأحدث  تت�شمن  بتحريرها.  قامت 

الذي �شاركت يف تاأليفه مع عمرو حمزاوي و»اليمن على �شفا الهاوية   ،»to Pluralism
 http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm   -

fa=view&id=41616«Yemen on the Brink«، و�شاركت يف حتريره مع كري�شتوفر 
بوت�شيك. وهي اأي�شا موؤلفة »العراق: انتخابات Iraq: Elections 2010 - 2010«، وهو 

دليل على الإنرتنت اإىل ال�شيا�شة العراقية.

مروان املع�سر: نائب الرئي�ض للدرا�شات يف موؤ�ش�شة كارنيغي، وهو ي�شرف على اأبحاث 

املوؤ�ش�شة يف وا�شنطن وبريوت حول ال�شرق الأو�شط. عمل املع�شر وزيرًا للخارجية )2002 

املهنية  الأردن، وامتدت حياته  – 2005( يف  الوزراء )2004  لرئي�ض  ونائبًا   )2004  –
لت�شمل جمالت الدبلوما�شية والتنمية واملجتمع املدين والت�شالت. املع�شر هو اأي�شًا زميل 

 The Arab Center: The يف جامعة ييل، وموؤلف كتاب »املركز العربي: وعد العتدال

Promise of Moderation، )من�شورات جامعة ييل، 2008(.
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مؤسسة كـارنيغي
للسالم الدولي

ة ل تتوّخى الربح ت�شعى اإىل تعزيز  موؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي منّظمة خا�شّ

التعاون بني الدول وترويج التزام الوليات املّتحدة الفاعل على ال�شاحة الدولية. املوؤ�ش�شة 

التي تاأ�ّش�شت عام 1910 غري حزبّية، وت�شعى اإىل حتقيق نتائج عملّية. 

يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لتاأ�شي�شها، اأ�شبحت موؤ�ش�شة كارنيغي الرائدة 

ومو�شكو  وا�شنطن  يف  مزدهرة  مكاتب  الآن  ولها  الأول،  العاملي  الأبحاث  مركز  بو�شفها 

وبيجينغ وبريوت وبروك�شل. وت�شم هذه املواقع اخلم�شة مراكز احلكم العاملية، والأماكن 

التي �شيحدد تطورها ال�شيا�شي و�شيا�شاتها الدولية اإىل حد بعيد احتمالت ال�شالم الدويل 

والتقدم القت�شادي يف املدى القريب.

يجمع برنامج كارنيغي لل�سرق االأو�سط بني املعرفة املحّلية املعّمقة والتحليل املقارن 

العامل  يف  والإ�شرتاتيجية  وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  امل�شالح  لدرا�شة  الثاقب 

لة وا�شتك�شاف املوا�شيع الرئي�شة ال�شاملة،  العربي. ومن خالل الدرا�شات القطرية املف�شّ

الأو�شط،  لل�شرق  كارنيغي  مركز  مع  بالتن�شيق  الأو�شط،  لل�شرق  كارنيغي  برنامج  يقّدم 

من  واردة  واآراء  عميق  فهم  على  مبنّية  والعربية  النكليزية  باللغتني  وتو�شيات  حتليالت 

الإ�شالح  الأو�شط على خربة خا�شة يف جمال  لل�شرق  كارنيغي  برنامج  ويتوّفر  املنطقة. 

ال�شيا�شي وم�شاركة الإ�شالميني يف ال�شيا�شة التعددية يف جميع اأنحاء املنطقة.
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