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   تحــاول هــذه الورقــة شــرح مــدى التــزام الــدول العربيــة بتوفيــر الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة لشــعوبها و حقيقــة اســتجابتها للعهــود والصكوك 
الدوليــة التــي انضمــت إليهــا يف هــذا الشــأن. كمــا تبيــن هــذه الورقــة تأثيــر 
العوملــة ىلع السياســات العامــة يف املنطقــة، ومخاطــر الخضــوع« لنصائــح« 
ــة  ــعوب، خاص ــة للش ــاع االجتماعي ــة ىلع االوض ــة العاملي ــات املالي املؤسس
لــدى الطبقــات الفقيــرة واملتوســطة.   ومــن ثــم تبيــن الورقــة أبعــاد هــذه 
السياســة الليبراليــة وسياســات االصــاح الهيكلــي  يف االنتفاضــات املتكــررة 
،  فهــي انتفاضــات ناتجــة، اساًســا ،عــن  البطالــة والفقــر  يف منطقــة تعــرف 
نمــوًا ديمغرافيــا فريــدًا، كان يمكــن أن يشــكل طاقــة انتــاج مهمــة ودافعــا 

أساســيا للتنميــة .

   ونحــاول يف تحليلنــا  التأكيــد ىلع مخاطــر االنغــاق السياســي والتفــرد 
ــر  ــي مظاه ــة« وتنام ــة الدول ــك »بخصخص ــة ذل ــا وعاق ــلطة واحتكاره بالس
ــي واالداري، ممــا يشــكل عقبــة امــام كل الحقــوق، بمــا فيهــا  الفســاد املال
ــغيل  ــة والتش ــلبا ىلع التنمي ــر س ــة، ويؤث ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي الحق

والتــوازن بيــن مناطــق البلــد الواحــد .

ــة  ــباب االقتصادي ــرح األس ــى ش ــا  إل ــال بحثن ــن خ ــعى م ــك نس ــى ذل    ال
واالجتماعيــة التــي أدت إلــى االنتفاضــات العربيــة واالنتكاســات التــي تلــت 
موجــة الربيــع العربــي ،ســواء بســبب الحــروب األهلية)ســوريا، اليمــن( 
أو التدخــات الخارجية)ليبيــا ، اليمــن، العــراق..( أو الصعوبــات الناجمــة 
ــريعي يف  ــا التش ــم حضوره ــة رغ ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــال  الحق اغف
الدســتور)تونس(، ممــا يشــي بمخاطــر انــزالق املســار الديمقراطــي يف 
تجربــة النجــاح الوحيــدة املتبقيــة مــن انتفاضــات 2011. أمــا جائحــة كوفيــد 
19، فإنهــا لــم تــزد منطقــة منهكــة اقتصاديــا واجتماعيــا وسياســيا وأمنيــا 

ــة،  ــر هشاش ــات االكث ــر للفئ ــش والفق ــن التهمي ــدًا م ــة مزي ــا،  مضيف اال تأزم
ــباب.   ــاء والش ــة النس وخاص

ونرصــد  ايضــا  التحديــات الداخليــة واملتمثلــة يف االزمــة السياســية 
املرتبطــة بوجــود طبقــة حاكمــة تتمســك بالســلطة وترفــض االصــاح 
ونبحــث يف ارتــدادات ذلــك ىلع االوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة ، خاصــة 
بعــد ان جرفــت العوملــة بقايــا مكتســبات الدولــة القوميــة وحرمــت البلــدان 
الصغيــرة والضعيفــة مــن صياغــة اقتصاديــات مســتقلة والزمتهــا  باالنصيــاع  
ملــا تفرضــه املؤسســات املاليــة والتجاريــة العامليــة ، جــاء ذلــك بعــد عقــود 
مــن فــرض الحكومــات العربيــة مقايضــة ســلب شــعوبها  الحقــوق املدنيــة 
والسياســية ، مقابــل بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  يف واقــع مــا 

ســّمي »دولــة الرعايــة«.

ــن  ــودا زاد م ــة جم ــة العربي ــت املنطق ــد، عاش ــع املعق ــذا الوض ــام ه وام
ــة القوميــة امــام شــبح  تأزيــم اوضاعهــا ، فاهــي قــادرة ىلع حمايــة الدول
ــي  ــاد العامل ــراط يف االقتص ــن االنخ ــت م ــي تمكن ــف ، وال ه ــة الزاح العومل
ــي  ــاق السياس ــتمر االنغ ــي واس ــاده الرقم ــه واقتص ــن تقنيات ــتفادة م واالس
وتقييــد الحريــات مقابــل االنفتــاح االقتصــادي،، مما ســاهم يف مزيــد التبعية 
وتعميــق االزمــة بــكل ابعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، ازمــة 
ســاهمت يف انفجــار الثــورات العربيــة، التــي فاجــأت الجميــع بزخمهــا 
ــة ،  ــة والحري ــة والديمقراطي ــة بالعدال ــعاراتها املنادي ــوح ش ــعبي ووض الش
ــة  ــل االقتصادي لكــن ارتبــاك النخــب السياســية  املعرضــة وافتقارهــا للبدائ
واالجتماعيــة الناجعــة  ومحدوديــة اســتقال قرارهــا  السياســي واالقتصــادي 
ــذي  ــود ال ــض الرك ــت بع ــة ،وان حرك ــان املنطق ــي ب ــك يش ــي ، كل ذل واملال

ــد الهــّزات . الزمهــا لعقــود، فهــي مقبلــة ىلع مزي

تقديم:تقديم:
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 أهمية الحقوق االقتصادية واالجتماعية:

  الشك أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية هي إحدى أهم أركان حقوق اإلنسان ألنها توفر له 

امكانية العيش بأمان عبر متطلبات الحياة األساسية أي الغذاء والصحة واملاء والتعليم والبيئة السليمة  

وغيرها، ويمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966 

اضافة حقوقية مهمة للشرعية الدولية لحقوق اإلنسان ممثلة باإلعالن العاملي لحقوق االنسان 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، باعتبار انه ال يحدد فقط الحقوق االساسية 

الحيوية ، بل وكذلك يطالب  الدول باتخاذ االجراءات الالزمة »بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة« 

بمنح هذه الحقوق وذلك بضرورة احترامها اوال وحمايتها من االنتهاكات ثانيا ، وثالثًا عبر  القيام 

باإلجراءات التشريعية والقانونية واملالية لإليفاء بها.

لكن مدى ايفاء الدول بالتزاماتها يختلف باختالف النظم السياسية والظروف الداخلية، اقتصاديا 

واجتماعيا واملحيط الدولي والعالقة مع املؤسسات املالية الدولية  والشروط التي تفرضها احيانًا، 

خاصة وان عديد الدول العربية يف شمال افريقيا، قد خضعت منذ اواسط سبعينيات القرن املاضي 

الى برامج اصالحات هيكلية   استوجبت فتح الحدود واالنفتاح اكثر ىلع االستثمار االجنبي والتجأت 

يف احيان عديدة الى االقتراض من املؤسسات املا لية العاملية، مثل البنك العاملي وصندوق النقد 

الدولي ،التي تفرض شروطا تمس من الحقوق االقتصادية واالجتماعية ، مثل  فرض التقشف يف 

املوازنات العمومية وخصخصة املؤسسات الحكومية والتقليص من االنفاق العمومي وتجميد االجور 

وتعويم العملة وتحرير  االسعار1... 

وكانت  من أهم  نتائج هذه السياسات التقشفية، التي تحد من تدخل الدولة التعديلي وتحرر اسعار 

املواد األساسية، انتفاضات عديدة عرفتها عديد البلدان العربية مثل تونس )1978و1983( ومصر )1977( 

واملغرب )1984( ، ادى ما افرزته من تراكم  الى انتفاضات ما سّمي  »بالربيع العربي« التي طالبت الى 

جانب الحرية والديمقراطية بالعدالة االجتماعية التي تعني ، توزيع عادل للثروة بين مناطق الوطن 

الواحد والفئات االجتماعية بعد ان عّمقت السياسات الليبرالية من التفاوت االجتماعي والجهوي..

منطقة التناقضات:

عّمقت النظم السياسية التي حكمت املنطقة األزمة االجتماعية رغم وفرة املوارد وُيشار الى العالم 

العربي ،عادة،  ىلع انه  منطقة التناقضات بامتياز ،بين ما يحتويه من ثروات طبيعية وطاقات بشرية 

مقابل الفقر والتهميش وارتفاع البطالة  خاصة لدى شباب  كان يمكن ان يشكل طاقة  انتاجية حيوية، 

لكنه يعيش االحباط والعجز والتهميش وذلك نتيجة لخيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة ونظم 

سياسية متسلطة ورافضة ألي تغيير يف تركيبتها  العاجزة  عن اي اصالح. وحتى وان اختلفت نظم 

الحكم  ، فان حقوق املواطنين االساسية ، بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية ، تظل اما غائبة او 

احيانا هشة أو مبتورة .

أما  الحقوق النقابية ، فإنها غائبة يف اغلب البلدان أو احيانًا  تكون النقابات رافدًا للسلطة 

السياسية وصدًا  لها ، فاذا ما اعتبرنا ان الحقوق االقتصادية واالجتماعية تشمل حقوق العمال 

وحمايتهم من العمل القسري ومنحهم  األجر العادل و توفير ظروف العمل اآلمنة و تمكينهم من الحق 

يف االضراب و الحماية االجتماعية ، فإن الدول الخليجية، التي تضم أكبر قدر من العمالة االجنبية 

تفوق عدد السكان األصليين أحيانا  ويرتكز اقتصادها ىلع الريع، ال تتوفر فيها املؤسسات الحامية  

لهذه الحقوق ، من نقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني مستقلة واحزاب سياسية معارضة...وهذا ال 

يطرح فقط اشكالية مدى تطابق النصوص الدستورية العربية مع العهود الدولية املتعلقة بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية ، بل وكذلك صعوبة واحيانا  استحالة وجود الضمانات املؤسساتية والقضائية 

لتحقيقها .

أما البلدان التي تدور فيها رحى حرب اهلية، فإن اوضاعها لم تكن جيدة قبل الحرب بسبب انظمتها 

السياسية القمعية، وذلك رغم مصادقتها ىلع العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

، وزادت الحروب األهلية من تعقيد أوضاع مواطنيها، نظرا لغياب الدولة املركزية وصراع  الجماعات 

املسلحة وتزايد عدد الالجئين ، فتغيب ادنى الحقوق، حتى الحق يف الطعام والسكن واالمن ، لذا 

-1 مثال: تخىل الرئيس املرصي أنور السادات )1981-1970( عن »دولة الرعاية االجتامعية« التي سلكها  سلفه الرئيس عبد النارص )1970-1952( وادت 

سياسة االنفتاح االقتصادي الجديدة  اىل اهرتاء الطبقة الوسطى  و اىل هزات اجتامعية نتيجة لرفع الدعم عىل املواد االساسية التي فرضته املؤسسات املالية 

الدولية.
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انتشرت املجاعة واالمراض الفتاكة ، يف بلد مثل اليمن  اين تدور حرب اهلية تشعل لهيبها اطراف 

اقليمية   تدير صراعاتها بالوكالة.

3- انهيار السياسات اإلصاحية االقتصادية: دول الرعاية أم دول الرعايا؟   

   فبعد االستقالل عرفت عديد البلدان العربية مثل الجزائر واليمن وسوريا ومصر فترة من »اشتراكية 

الدولة« تواصلت الى حدود اواخر ستينيات القرن املاضي ، صاحبها تأميم الهم القطاعات االقتصادية 

واصبح بمقتضاها القطاع العمومي املحرك االساسي لالقتصاد وضابط لسياسته ومحدد لتوجيهه ، 

وتحققت العديد من املكاسب  االجتماعية ، مثل تعميم التعليم وتأمين الرعاية الصحية واالجتماعية 

لتشمل جل الشرائح االجتماعية وفتحت أبواب االدارة الحديثة إلى مئات اآلف املوظفين ، الذين  شكلوا 

بيروقراطية حكومية قوية بعد ان انتشر التعليم العمومي ...

    لم تعترف  حكومات تلك الفترة بان حقوق االنسان كل ال يتجزأ  وان املواطن ال تكتمل مواطنته اال 

اذا نال كل حقوقه ، االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحريته يف التعبير واختيار من يمثلونه  وأن  

الحماية االجتماعية ليست كافية للقضاء ىلع الفقر  والفوارق االجتماعية  إال إذا صاحبتها استراتيجية 

تعزز مبدأ املساواة واملشاركة  الشعبية الفعلية يف ادارة السلطة وتضمن تساوي الفرص للتنمية 

كحق انساني ولم تدرك ، أو انها تغافلت بسبب تمسّكها بالسلطة وخشيتها من امكانية ازاحتها ، بان  

البيروقراطية التي انشأتها لم تكن دائما ذات جدوى اقتصادية وانها اضافة الى الفساد املالي واملبالغ 

الهائلة التي ستدفعها االنظمة لحماية نفسها امنيًا وعسكريًا ، داخليًا وخارجيًا، ستنهك ميزانياتها 

وستضطر إلى التداين مما يجعلها فريسة للمؤسسات  املالية العاملية التي ستفرض عليها شروطا 

مجحفة 2، من بينها  التفريط يف  املؤسسات العمومية للخواص والتخلي عن الرعاية االجتماعية 

وتحرير االقتصاد وفتح بلدانها إلى االستثمار الداخلي والخارجي.3 
2- ،  DW (Deutsche Welle) ، 03/03/2019 28/04/2021

https://bit.ly/3AAhqIZ
3- عرفت الثالثة عقود االخرية من القرن العرشين تحوالت مهمة عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي حيث وقع التخيل يف اغلب البلدان الرأساملية عن  

االقتصاد الكينزي الذي كان متمحورا  حول دور الدولة يف تنظيم الحياة االقتصادية وتوجيهها وراقبتها   اىل التأكيد عىل تحرير االقتصاد وخضوعه للسوق 

والحد من االنفاق الحكومي وتحرير املبادرة ، ولعبت مارغريت ثاترش ، رئيسة وزراء بريطانيا )1990-1979( ، اىل جانب دونالد ريغن ، رئيس الوالية 

املتحدة  )1989-1981( دورا مهام يف تخفيض الرضائب وخصخصة الصناعات الوطنية وقادت ثاترش  رصاعا مريرا ضد النقابات العاملية  ...

وقد ساهم يف انتشار النيوليربالية الصاعدة   ما عرفه االتحاد السوفيايت آنذاك  من ازمة سياسية  وركود اقتصادي ساعدا عىل  تفكك جمهورياته ومترّد 

حلفائه يف  دول وسط ورشق اوروبا  ، وازاء  زحف اقتصاد السوق وفتح الحدود امام تدفق رأس املال والصناعات ضعف دور الدولة الوطنية وازداد تأثري  

وامام الضغوطات املتواصلة ، ُرفع الدعم ىلع املواد االساسية والطاقة فتسبب ذلك يف ازمات 

اجتماعية واحتجاجات  ، صاحبتها انتفاضات محدودة ، خلفت ضحايا  بالعشرات ومحاكمات عديدة 

لشباب املناطق الفقيرة.

  الدول العربية املصدرة للطاقة و«املرض الهولندي« والتقشف:

يعتقد الخبراء ان دول الخليج وبقية الدول  العربية املصدرة للنفط والغاز مصابة باملرض الهولندي 

، اي ذلك املرض الذي اصاب هولندا يف اواسط القرن املاضي بعد ان اكتشفت كميات ضخمة من الغاز 

الطبيعي يف بحر الشمال فتحول اقتصادها الى اقتصاد ريعي وتحول املجتمع الى مجتمع استهالكي 

بعد ان قرر العزوف عن العمل يف القطاعات التي تنتج الثروة مث الزراعة والصناعة... 4 

وان غيرت هولندا ونوعت اقتصادها واصبحت من اهم اقتصاديات العالم ، فان الدول العربية املصدرة 

للنفط والغاز الزالت تحمل نفس املرض ، فاقتصادها الريعي الذي يعول ىلع تصدير النفط والغاز 

بنسبة تفوق الثمانين باملائة، الزال يتلقى الصدمة تلو االخرى، مما يخفض من ميزانياتها ويحملها 

ىلع التداين، لكن واالهم انها تتخذ اجراءات تقشفية تسعى للتقليل من انفاقها العمومي عبر 

تقليص الدعم والترفيع يف الضرائب، مما يدفعها إلى أزمات اجتماعية مثل حالتي العراق والجزائر...  5 

صندوق النقد الدويل والبنك العاملي ، تلتجئ اليها الدول الفقرية يف افريقيا واسيا  لتفادي االفالس..

» Peter A.Hall and Michele Lamont »  Social Resilience in the New Liberal Era :ينظر اىل

 New York : Cambridge University Press ,2013

4- حتى االقتصادات العربية التي كانت تبدو اقتصادات قوية هي يف ذاتها اقتصادات ريعية غري انتاجية مام يجعلها أكرث هشاشة يف مواجهة سياسات 

مؤسسات اإلقراض الدولية ، خاصة تجاه استخالص ديونها.

5- عرف البلدان احتجاجات شبه يومية  بدأت منذ 2019 ، ضمن ما سّمي بالربيع العريب الثاين ، ال سباب قد تبدو ألول وهلة مختلفة، لكن هناك قواسم 

مشرتكة: تفاقم ازمة البطالة والفساد املايل  املسترشي ضمن الطبقة الحاكمة وسيطرة البريوقراطية، ازمة زادها تراجع اسعار النفط تعقيدا... 

   أمــا   البلــدان العربيــة التــي ُعرفت بوجــود »دولة الرعاية 

ــّجلت   ــا س ــتقاللها ، فإنه ــد اس ــود بع ــة » لعق االجتماعي

تراجعــا حــادًا منــذ ســبعينيات القــرن املاضــي مــع برامــج 

اإلصــالح الهيكلــي وســيطرة النزعــة الليبراليــة وسياســات 

الخصخصــة الجامحــة ، ممــا هيأهــا إلــى انتفاضــات متكررة. 
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5 - برامج االصاح الهيكلي : التنمية  أم النمو ؟

 برامج االصالحات الهيكلية التي تطبقها عديد البلدان، خاصة يف 

شمال افريقيا  ليست وليدة اليوم  فقد وقعت أربع دول عربية ىلع 

برنامج اصالح الهيكلي يف ثمانينات القرن املاضي ، املغرب )1984( ثم 

تونس )1986( فاألردن )1989( ثم مصر )1991( وبالنتيجة  فرض صندوق النقد 

الدولي اجراءات جديدة ابتداء من تحرير االقتصاد الى الحد من الدعم للمواد 

الغذائية واالساسية وفتح هذه البلدان لالستثمارات االجنبية وتخفيف 

االجراءات الجمركية وتحرير سوق العمل... وطبعا كان يفترض ان تحقق مثل 

هذه اإلجراءات نتيجة ايجابية ىلع االقتصاد والشعوب، لكن ىلع عكس 

املتوقع، فقد تدهورت األوضاع االجتماعية أكثر وارتفعت نسب البطالة 

ومعها نسب الفقر. وبداًل من أن تصبح هذه البلدان ذات قدرة تنافسية 

واقتصاد متطور  يف ظل التجربة الليبرالية،  فان االنغالق السياسي فسح  

املجال للفساد املالي وتركيز الثروة بين أيدي النخب الحاكمة والدوائر 

املحيطة بها . 

و حتى اإلصالحات  االقتصادية الهيكلية الطفيفة  فإنها خلقت مزيدًا 

من التعقيدات االجتماعية يف جل البلدان العربية، حيث أدى التركيز املفرط ىلع  النمو والتوازنات 

املالية الكلية  إلى اغفال التنمية، التي تهتم اساسا بتحقيق اصالحات عميقة ىلع النسيج االقتصادي  

وتنتبه الى االختالل بين املناطق ... 

   واألدهى أن نسبة النمو لم تتطور كثيرًا يف العقدين االخيرين، رغم فتح األسواق وتشجيع 

االستثمار، ولم تحد من نسب البطالة، بل إن النسب ارتفعت بشكل غير مسبوق، فنسبة البطالة يف 

املنطقة العربية  تمثل ضعف املعدل العاملي )10 باملائة سنة 2017 مقابل نسبة عاملية ب5.5 

باملائة(6 ونسبة البطالة ضمن خريجي التعليم العالي  تصل الى  أكثر  من 30 باملائة يف تونس 
واالردن ومصر.7

كما ان تشجيع التصدير،  باعتباره أحد  املكونات االساسية لالقتصاد الليبرالي، الذي تبنته اغلب 

الدول العربية ضاعف من حدة االختالل  والتباين بين الجهات واملناطق داخل البلد الواحد ، بين جهات 

ومناطق  قريبة من الشواطئ واملوانئ واملطارات  والبنوك وجهات داخلية مهمشة، حيث  نتج عن 

الشغف بالتصدير واالندماج يف السوق العاملية يف تونس مثال ،ان تعّمقت الهوة بين شريط ساحلي 

يحوز ىلع استثمارات عالية ، 84 باملائة من املناطق الصناعية و90 باملائة من مجمل املؤسسات 

االقتصادية و95 باملائة من املؤسسات االقتصادية االجنبية8  وبين جهات داخلية ذات بنية تحتية 

Orient XXI ,12 /11/2018 21 6 -  طاهر اللبدي  »ما جدوى االصالحات االقتصادية املفروضة عىل العامل العريب؟ » موقع  أوريان

7- املصدر السابق 

8 -  عبد الجليل البدوي ، »االشكاليات والتحديات االقتصادية واالجتامعية يف ظل مرحلة االنتقال الدميقراطي يف تونس«  يف : »تونس :  االنتقال الدميقراطي 

العسري«، رواق عريب ، )مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 2017( ص 73. 

مهترئة وبطالة عالية ونسب فقر عالية...

6 -املؤسسات املالية الدولية لم تساعد ىلع تنمية االقتصاد

ما يمكن الخروج به بعد عقود من االتفاقات املبرمة بين املؤسسات املالية الدولية وبين عديد 

البلدان العربية ، مثل مصر وتونس واملغرب، انها لم تقلص من عجزها التجاري ولم تصلح موازناتها ولم 

تحد من دينها العام ولم تعالج ازماتها الدورية. كما انها لم تحقق »عدالة اجتماعية« ترنو اليها شعوب 

املنطقة ،  وكل ما اكدته هذه »الشراكة« التي تلزم  الحكومات  بالحد من التدخل وتقليص االنفاق 

العام، وزيادة الضرائب ، خاصة غير املباشرة ، بناء ىلع التوصيات التي تسديها هذه املؤسسات  فإنها 

لم  تحقق الرفاه املنشود، وحتى تشجيع القطاع الخاص الذي من املفروض ان ينشئ ديناميكية 

اقتصادية ، فانه يف واقع االستبداد وغياب الشفافية يف اسناد املشاريع وهشاشة االستقرار السياسي 

لم يحقق النمو املرجو. كما ان الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة ملشكلة البطالة ، فمصر التي تشهد 

صعوبات اقتصادية غير مسبوقة وتظل غير قادرة ىلع تشغيل من 700 الف الى 800الف مواطن 

يدخلون سوق الشغل سنويا تعيش اوضاعا صعبة مع تنامي مظاهر الفقر و«رأسمالية املحاسيب«9 

ويف تونس ترتفع نسب البطالة من سنة الى اخرى مقارنة بسنة 2010،حيث وصلت نسبتها الى 18 

باملائة بالنسبة للذكور و25 باملائة بالنسبة لإلناث ، حسب إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء ، 

خالل الفترة الثانية من سنة 2020 ويرتفع الدين  العمومي ليصل 87 مليار دوالر )حوالي 32 مليار دوالر( 

وستصل يف نهاية سنة 2020 ، حسب تقديرات وزارة املالية الى 94 مليار دوالر )34 مليار دوالر تقريبا( 

وهو ما يمثل 75 باملائة من الناتج الداخلي الخام10   ، إلى ذلك لم تحد هذه السياسات املبنية ىلع 

توجيهات صندوق النقد الدولي وغيره من املؤسسات  املالية من التفاوت بين املناطق والجهات، 

حيث ظل االنقسام قائمًا يف مصر بين القاهرة والدلتا وبين املناطق االخرى يف الصعيد وجنوب 

9- ايربهارد كينل  Eberhard Kienle »السياسات والسامت االقتصادية الحالية مبرص« ورقة مقدمة اىل رواق عريب ، مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان، 

20/09/2020

10 -«ديون تونس تصل اىل 94 مليار نهاية السنة« املنرب التونيس  ،03/07/2020 شوهد يف 25 ابريل 2021

/https://www.almanber-ettounsi.com/2020/07/03
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العاصمة. أما يف تونس فقد ازداد االنقسام بين املناطق الساحلية واملناطق الداخلية، مثل سيدي 

بوزيد والقيروان وقفصة. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب األقصى الذي عرف انتفاضة الريف يف شماله 

سنة 2017 ، بسبب التهميش والفقر والبطالة، انتفاضة خلفت ضحايا ومساجين وارتفاع ملنسوب 

القمع.

»خصخصة الدولة« والفساد السياسي : 

   لم تكن النظم الحاكمة يف املنطقة العربية مؤهلة  لدخول العوملة واقتصاد السوق، ال فقط 

بالنظر الى تخلف بنيتها االقتصادية بل الن نظامها السياسي يعمل خارج القواعد واملعايير الدولية 

من حيث مدى احترام القانون ووجود آليات مراقبة، ُتخضع الجميع للمحاسبة واملساءلة  دون استثناء،، 

لذلك اصبحت الدولة اداة لسيطرة الفئة الحاكمة، سيطرة ىلع الحياة العامة وىلع موارد البالد ، 

تستفيد منها دون مراقبة وتغدق مشاريعها ىلع األقربين واملوالين وتتحول السياسة من أداة إلدارة 

الشأن العام الى مسلك للثروة ، وحتى البرامج االقتصادية وعقود االستثمار وخصخصة املؤسسات فإنها  

كثيرًا ما تتم دون محاسبة ويف كنف الغموض وغياب الشفافية نظرًا  لغياب آليات رقابة مستقلة ، 

وال يتعّلق االمر بمساوئ يف طبيعة الخصخصة ، التي قد تكون احيانا مفيدة ، حيث ترتقي بمستوى 

الخدمات وتشجع املنافسة  وترفع من مستوى النجاعة ، بل باملناخ الذي تهيء له  الديكتاتورية  ، 

مناخ ال تحكمه قوانين  وال تشريعات وال يفرق بين املصلحة العامة والخاصة ، مناخ  من املصالح 

الضّيقة تصنعه شبكات قوية من النافذين الذين يضغطون ىلع الدولة من اجل سّن قوانين وتشريعات  

يكونوا  هم فقط  املستفيدين منها، فتتحول عملية الخصخصة الى مصدر لنهب الثروات العامة 

توظف لصالح الطبقة الحاكمة وكل من يدور يف فلكها ، لتزيد من احكام قبضتها ىلع السلطة وتأبيد 

نفوذها.

   وال تتصدر مطالب الشفافية واملحاسبة  والتنديد بفساد الطبقة السياسية الحاكمة مطالب 

االنتفاضات العربية فقط، بل إن التقارير الدولية التي تأخذ حيزًا مهمًا  يف االعالم وتعتمد )احيانا( لدى 

املؤسسات املالية عند اسنادها القروض  تشير إلى أن املنطقة ينخرها الفساد املالي الذي يختلط 

غالبا بالسياسة.

     فعلى سبيل   املثال، يضع تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر يف يناير املاضي )2020( 

حول مؤشر الفساد يف الشرق واألوسط وشمال افريقيا،  خمس دول عربية ضمن العشر دول االكثر 

فسادًا يف العالم، وترى املنظمة أن السبب الرئيسي هو غياب النزاهة السياسية، بل وارتباط السياسة  

بالفساد املالي. ، يف هذا الصدد، تفيد  االحصائيات أن واحدًا من بين شخصين  يف لبنان ُتعرض عليه 

الرشوة مقابل تصويته يف االنتخابات، ويصوت واحد  من بين اربعة اشخاص بالطريقة التي ُتملى عليه. 

  عالوة ىلع ذلك، ترى املنظمة ان  األشخاص املتنفذين يمكنهم تحويل املال العام »الى 

جيوبهم« مباشرة،  ويعتبر األمر طبيعيًا  يف ظل غياب مبدأ الفصل بين السلطات وغياب القضاء الذي  

يتمتع باستقاللية وقوة قانونية تمكناه من الرقابة الفعالة ىلع أعمال السلطة التنفيذية.  ويخلص 

التقرير إلى أن »الدول التي تعتبر فيها االنتخابات الديمقراطية االستثناء ىلع القاعدة العامة ، يصبح 

االستحواذ ىلع مقدرات البالد امرا مألوفا«11 

وتبدو املفارقة أنه حتى يف الدول  التي تقدمت نسبيًا ىلع مستوى الديمقراطية والحرية 

وطّورت  تشريعاتها وقوانينها مثل تونس، - التي أنشئت هيئة وطنية ملكافحة الفساد« وقانون 

يحمي املبلغين ،  كما يتمتع االشخاص املعنيين والصحفيين واملجتمع املدني فيها بهامش من 

الحرية للوصول إلى املعلومة ،  فان محاربة الفساد تظل محدودة ومرتبطة أحيانًا بتصفية الحسابات 

السياسية،  اكثر منها الضرب ىلع ايدي املفسدين  ، ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب أهمها  أن 

عملية سن القوانين البد أن ترافقها عوامل عديدة أخرى كاإلرادة السياسية وقوة  القانون وحياد العدالة  

خصوصًا يف الوقت الذي الزال القضاء يفتقر إلى االستقاللية التي تمكنه من محاسبة املفسدين ، 

11 -Aman, Transparency Palestine, 2019 activities , “CPI 2019: Middle East and North Africa”, 23/01/2020
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خاصة عند وجودهم يف السلطة أو يف الدوائر القريبة منها…

أنظمة تحمل  اسباب سقوطها:

     وبعد  االنخراط السريع يف العوملة، منذ اواسط تسعينيات القرن املاضي  ظهرت  تناقضات 

النظام السياسي العربي ، فمن ناحية  تم تبني سياسة االنفتاح  االقتصادي وتحرير  املبادرات واالنفتاح  

ىلع األسواق الخارجية،  ومن ناحية أخرى، عانت املنطقة من حالة من االنغالق السياسي .  ناهيك 

عن تأزم  الوضع السياسي يف املنطقة بسبب  عاملين أساسيين  هما: صعود طفرة شبابية نتيجة 

لتواصل ارتفاع معدالت الخصوبة،  وتمثلت هذه الطفرة بشباب تعّلم يف املدارس والجامعات ويمتلك 

قدرات تكنولوجية عالية تمكنه من التواصل اليومي واالنفتاح ىلع العالم الخارجي من ناحية،  وتراجع  

موارد الدول مما انعكس ىلع  ارتفاع مستويات نسب البطالة وتدني الخدمات االجتماعية من ناحية 

اخرى.  وبذلك لم تعد املوازنات قادرة ىلع تغطية مصاريف الصحة العمومية ودفع التعويضات ىلع 

املواد االستهالكية. لقد ساهم هذا العجز يف قلب موازين االستقرار النسبي الذي أستمر لعقود وفرض 

تغييرات جذرية حتمية. 

فجر االنتفاضات العربية: بداية هدم جدار الخوف   

اذا ما بحثنا يف أسباب االنتفاضات العربية التي تتالت منذ اواسط ديسمبر 2010 الى ربيع  

2011،نالحظ أنها جاءت نتيجة أزمة  عميقة بدأت  تضرب الحياة السياسية يف املنطقة منذ 

تسعينيات القرن املاضي،  ورغم تعدد  أسباب األزمة، إال أنه  يمكننا  الحديث عن عاملين رئيسين 

مباشرين ساهما يف تفجير ثورات الربيع العربي هما: بداية التخلي التدريجي عن رعاية الدولة يف 

سياق الخصخصة الجامحة مع فشل حقيقي يف تحقيق تنمية واعدة وعدالة اجتماعية وتوازن بين 

مناطق  البلد الواحد وارتفاع  نسب الفقر، اضافة إلى انتشار مظاهر  الرشوة والفساد املالي التي افقدت 

الدولة مصداقيتها، مما جعل الدولة تظهر  بمظهر  العائق أمام طموح الشباب املتعلم. عالوة ىلع 

ذلك،  فقد  شهد املواطن العربي، الذي يتوق الى التغيير،  انتفاضات هّزت بلدان عديدة يف  العالم 

ومنها دول اوروبا الشرقية التي طالبت بالديمقراطية والحرية والتداول السلمي للسلطة .

     كما عرفت تلك الفترة تفكك الدولة القومية    وعدم قدرتها ىلع الدفاع عن كيانها   أمام الغزو 

الخارجي، خاصة بعد غزو العراق للكويت واحتالل العراق ومحاوالت تقسيمه، كل هذا أدى الى مزيد  من 

اهتراء   الثقة بالدولة التي فقدت كل املبررات االخالقية لوجودها ، إضافة الى فقدان سطوتها.

يف اواخر القرن املاضي بدأت االزمة االجتماعية تتفاقم   بصورة غير مسبوقة حين رافق فرض 

االصالح الهيكلي الذي ربطته املؤسسات املالية الدولية بتسهيل منح القروض للعديد من الدول، التي 

بدأت موازناتها تختّل بسبب تراجع النمو وضعف مردود القطاع الخاص الصاعد وغياب التخطيط الذي 

رافق بدايات الستينيات يف عديد الدول اضافة الى االستبداد السياسي الذي زاد من غطرسته  مزيد 

ارتباطه بالفساد املالي واستغالل السلطة.

يف تلخيص للوضع يقول تقرير »مشروع ابحاث ومعلومات الشرق االوسط«:

مع بداية القرن الواحد والعشرين، عرفت دول الشرق االوسط وشمال افريقيا صعوبات اقتصادية 

واجتماعية جّمة  بسبب البطء يف النمو االقتصادي نتيجة ضعف االستثمار  مقابل نمو سكاني  عالي  

ومعدل بطالة شباب هي االىلع يف العالم آنذاك  12وواجهت  هذه البلدان تحديات داخلية تتمثل يف 

عدم قدرة الدول ىلع استيعاب تدفق الشباب الطامح الى الشغل وخارجية بسبب ضغوط صندوق 

النقد الدولي الداعي الى التسريع يف وتيرة االصالح الهيكلي.

 وكانت من بين النتائج ان تكثفت الحركات االحتجاجية النقابية والشعبية ،و كانت ذروتها  ما بين 

سنتي 2006 و2008 يف عديد الدول العربية، وباألخص يف مصر وتونس، البلدان اللذان انهكهما  

12-  نادر قباين »تحدي تشغيل الشباب يف الرشق االوسط وشامل افريقيا« منشورات بروكنجز الدوحة،  26 /02/ 2019 

منــذ اســتقالها  وىلع مــدى حوالــي ثــاث عقــود، حرصــت أغلب  

ــية  ــواد األساس ــات وامل ــر  الخدم ــة ىلع توفي ــات العربي الحكوم

وان توظــف بســخاء يف القطــاع العمومــي ، وقايضــت ذلــك 

القمــع  ادوات  السياســية مســتخدمة كل  للحيــاة  باحتكارهــا 

ــوات  ــرب كل االص ــكرية لض ــة وعس ــة ومخابرتي ــزة امني ــن اجه م

ــية. ــاة السياس ــر  الحي ــة بتحري ــة أو املنادي املعارض
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االنفتاح املفرط لالقتصاد مع تقّلص االستثمار وضعف مردودية القطاع الخاص، مما أدى الى مزيد 

البطالة أمام تقّلص  االنتداب  يف الوظيفة العمومية  و انحسار القطاع العام، اضافة الى إغالق اوروبا 

حدودها أمام الهجرة  بعد أن فرضت التأشيرة ىلع بلدان جنوب املتوسط  .

 ففي سنة 2006، شهدت مصر »أطول وأقوى موجة من االحتجاجات الشعبية منذ الحرب العاملية 

الثانية«13  وكان ذلك رّد فعل نقابي ىلع سياسة أحمد نظيف، رئيس الحكومة، املوغلة يف الليبرالية 
التي كانت تشجع »النمو االقتصادي ىلع حساب العدالة االجتماعية«.14

     وبينت انتفاضة الحوض املنجمي يف الجنوب التونسي)2008( أن مقولة »املعجزة االقتصادية 

التونسية » أو »تونس النمر االقتصادي اإلفريقي« هي سراب ُيراد به توريط البالد يف مزيد االنفتاح  

الليبرالي، فالبطالة والفقر وغياب العدالة بين جهات الوطن الواحد، إضافة إلى الفساد املالي الذي 

يمارسه أعوان السلطة، كل هذا كشفته االحتجاجات التي تواصلت ألول مرة ملدة ستة اشهر بشكل 

يومي ،مطالبة   بفرص عمل وتنشيط عجلة التنمية لصالح الجهات الفقيرة  واملهمشة، باإلضافة  

إلى املطالبة بالشفافية يف االنتداب يف الوظائف الحكومية القليلة. ورغم انتهاء االنتفاضة  بسجن 

القيادات النقابية وعشرات القتلى والجرحى ،فإنها،  قد أحدثت آثارًا  ال يمكن تجاهلها، فاإلضافة إلى 

تكذيب  فرضيات الرفاه االقتصادي والنمو واالستقرار، فقد هدمت هذه االنتفاضة جدار الخوف واظهرت 

ان الترهيب بالقوة األمنية الذي أبقى  زين العابدين بن ىلع ونظامه ألكثر من  عقدين  قد بدأ 

يفقد مفعوله، امام شباب ايقن أن الطريقة الوحيدة النتزاع حقوقه هي     افتكاك  الساحات العامة 

وفضاءاتها من السلطة،ممارسة ُحرم منها أباؤهم لعقود...

13-  د.نادين عبدالله« الحركة النقابية يف مرص يف ضوء ثورة يناير 2011، السيطرة واالحتواء وحدود املقاومة«، معهد عصام فارس للسياسات العامة 

والشؤون الدولية ، الجامعة االمريكية يف بريوت )سبتمرب 2017(، ص11  

14-  املصدر السابق ص11 

 االنتفاضات العربية: استحضار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية

     البد أن نشير  منذ البداية إلى  أن االنتفاضة التونسية التي انطلقت يف 17  ديسمبر بسيدي 

بوزيد  وتواصلت  حتى  يوم 14 يناير 2011 ،  هي باألساس انتفاضة شعبية  أشعل فتيلها  الطبقات  

املحرومة واملناطق املهمشة بأطراف املدن، ولم تفجرها النخبة السياسية التي دجنها نظام زين 

العابدين بن علي والحق قياداتها، تعذيبًا وسجنًا  ومراقبات أمنية . لقد فجرت هذه االنتفاضة التي 

غيرت وجه  املنطقة  العربية  ىلع يد شباب فقير،  جسد غضبه يف شعارات سياسية مقتضبة 

حاول من خاللها  املزواجة بين املطالب السياسية يف الحرية واملطالب االقتصادية  واالجتماعية  ، 

وذلك من خالل رفع شعار »شغل ، حرية ، عدالة اجتماعية«.  وادرك الشباب أن  مطالبه يف  الحصول 

ىلع فرص متساوية يف العمل  لن تتحقق  يف ظل واقع  تحكمه اعتبارات سوء  استخدام السلطة  

والفساد املالي الذي يمارسه النظام ودوائره الضّيقة، فأضاف شعار » الشغل استحقاق ياعصابة السراق« 

)– العمل  حق، ايها اللصوص(،  ومع حلول األسبوع  األخير من االنتفاضة، وبينما كان النظام  يرتبك امام 

توّسع املسيرات اليومية واالضرابات املتواصلة رغم  تمسكه بعصا القمع كأسلوب مواجهة، اضافت 

الجماهير الغاضبة  شعار »الشعب يريد اسقاط النظام« .

    وبصرف النظر عما آلت إليه انتفاضات »الربيع العربي« سواء أكان ذلك االنتقال الديمقراطي 

العسير،  مثلما يحدث يف تونس، أو  اشتعال جذوة الحروب األهلية، مثلما يحدث يف اليمن وسوريا 

وليبيا، أو العودة إلى نظام الحكم  الديكتاتوري، مثلما هو الحال يف مصر، فإني اعتقد أن هناك أمرين 

يجب اخذهما يف االعتبار: األول أن التجارب االقتصادية الليبرالية التي انطلقت منذ اواخر سبعينات 

القرن املاضي قد زادت من األزمة االجتماعية التي تعيشها املنطقة، ال فقط لغياب االنفتاح السياسي 

، بل ألنها عمقت الهوة بين الطبقات االجتماعية يف السلطة ودوائرها القريبة بسبب االمتيازات 

السخية التي اسست ما سمي ب«رأسمالية املحسوبية«15 وبين طبقات شعبية ازدادت بؤسُا واحساسًا 

بالحيف، كما عمقت الفوارق بين الجهات داخل البلد الواحد ، بين جهات تتمركز فيها الصناعات والبنية 

التحتية والتشغيل وبين جهات تعيش ىلع الفقر والبطالة ، والثاني هو ان االمل كان يحدو الشعوب  

يف ان انزياح االنظمة سيفتح الطريق امام نظام حكم يجمع بين الديمقراطية والحرية والتداول 

السلمي ىلع السلطة من ناحية و يؤسس لسياسات اقتصادية رشيدة تحقق  العدالة من ناحية اخرى، 

واعتقادي ان هذا االمل سوف لن ينقطع ...مهما كانت الصعوبات، ولنا يف االنتفاضات االخيرة يف 

الجزائر والسودان ولبنان والعراق أدلة ىلع ذلك.  

15   املفارقة ان البنك الدويل الذي طاملا امتدح نسبة النمو التي حققتها تونس يف عهد بن عيل،مام جعل النظام يتبجح بهذا »االعرتاف الدويل« قد كتب  

تقريرا ثالث سنوات بعد الثورة )4 ابريل 2014( حول سيطرة عائلة الرئيس عىل االقتصاد التونيس واستالئها عىل رشكات افرزت ما يقارب ال21 باملائة من 

جميع االرباح الصافية للقطاع الخاص، مام فرض قيودا عىل االستثامر. ينظر :

Bob Rijkers, Antonio Nucifora )both World Bank( and Caroline Freund )Peterson Institute of International Economics: “All in 

the Family, State Capture in Tunisia” )April 3, 2014( 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/03/all-in-the-family-state-capture-in-tunisia-question-and-answers 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/04/03/all-in-the-family-state-capture-in-tunisia-question-and-answers
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 األمل يف التغيير:

قد يكون من غير  املفيد هنا  تكرار النقاش الذي تواصل إلى سنوات بعد 2011 حول ما إذا   كانت 

الهزات االجتماعية التي زعزعت االستقرار الهش  يف تلك الفترة »ثورات« أم »انتفاضات اصالحية،  لم 

تكن غايتها  تغيير االنظمة، بل اصالحها، فاألكيد  أن اآلف الشباب الذي خرج يف مظاهرات عارمة لم 

يعد يثق يف االنظمة واليف امكانية اصالحها، لكنه لم يكن يمتلك االدوات السياسية للتغيير ولم 

يكن يحمل مشروعًا مجتمعيًا خارج الشعارات التي رفعها والتي تختزل احالمه، ولم تتوفر له خارطة 

طريق للتغيير، وهذا ما يفّسر حقيقة أن سقوط األنظمة لم يؤدي الى نهاية سياساتها االقتصادية 

واالجتماعية ،خاصة أن  نهج التنمية الذي كان متبعًا تواصل ولم  يطرأ  ىلع تركيبته أي تغيير جذري 

، بل إن الصراعات والحروب األهلية قد عقدت من األوضاع ، وكأنها تنتظر خلخلة هرم السلطة لينفجر 

بركانها.

 نهاية عصر الثورات اليوم؟

    كتب أصف بيات، أستاذ علم االجتماع األمريكي ، كثيرا عن »الثورات العربية« ومستقبلها ، فالرجل 

ينحدر من اصول ايرانية، اي مشابهة للواقع العربي ، وعاش يف مصر لسنوات عديدة وزار عديد البلدان 

العربية االخرى، مثل تونس ولبنان وناقش نخبها وحاضر يف كلياتها وجامعاتها.

ويرى اصف بيات  أن هذه »الثورات« )العربية( تفتقد لقيادات كاريزمية، مثل لينين )1917( وكاسترو 

)1959( والخميني )1979(، قيادات  قادرة ىلع الهام الناس وتأطيرهم وتوجيههم . لذلك جاءت 

»الثورات« اصالحية ال تسعى الى قطع الصلة باملاضي  ، بل كانت ترمي الى اصالحه  ، مواصلة يف 

نفس النهج االقتصادي واالجتماعي الذي ُأسس زمن العوملة.16  

   والحقيقة ، يف  رأيي، أن غياب القيادات السياسية يف العقود االخيرة هو نتاج لضعف االحزاب 

السياسية العربية التي انهكها القمع وافقدها فاعليتها،  وغياب البرنامج الحزبي االقتصادي البديل 

يف واقع ارتدادات العوملة وهجومها النيوليبرالي الكاسح الذي أضعف الحركة السياسية والنقابية، 

ليس يف املنطقة العربية فحسب ،  وإنما يف  العالم أجمع  بسبب هشاشة التشغيل وتقليص دور 

القطاع العمومي وبرامج االصالحات الهيكلية.

   فالشباب الذي قاد االنتفاضة التونسية  كان يدرك أن النظام فاسد بكل املقاييس وأنه البد من 

نظام حكم بديل، يحترم حقوق االنسان ويخدم  مصالح الشعب ويحقق العدالة، لكنه لم يحمل هذا 

»الحلم« يف برنامج مفّصل، تلك هي يف العادة،  مهمة االحزاب املعارضة التي  تؤسس  رؤيتها بناء 

ىلع دراسة الثغرات يف النظام القائم وتقديم الحلول السياسية واالقتصادية  إلصالح الخلل ... وهو 

ما عّبر عنه  الفيلسوف وعالم االجتماع الفرنسي، ادغار موران، الذي فّرق  بين االنتفاضات »املحدودة« 
التي هي تعبيرات عن غضب حيني  وبين الثورات التي تحمل مشروعا بديال، ناضجا، مناقضا للسائد.17

Asef Bayet, »Revolution without Revolutionaries, making sense of the Arab spring », (Stanford University Press,2017( pp.17-   -16
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17 »   Révolution, mythe et réalité : dialogue entre Régis Debray et Edgar Morin «, Université d’Excellence de Montpellier, 23 Mai 

13 - نهاية االحزاب وبروز الحراك االجتماعي؟

   أمام ضعف االحزاب السياسية، اما  نتيجة للقمع التي فرضته االنظمة السياسية يف منطقة الشرق 

االوسط ، أو لرفضها تجديد نفسها وقياداتها ورؤيتها االيديولوجية املتكّلسة، احيانا. ونتيجة لضعف 

النقابات املهنية  التي تراجع تأثيرها أيضًا  إما نتيجة اقترابها من السلطة الحاكمة،  وتلكؤها ، احيانا، 

يف  الدفاع عن  منخرطيها، أو بسبب االنحسار الذي تعرفه الحركة النقابية العاملية أمام طغيان 

قطاع التشغيل الهش وغير املنظم وسيطرة الشركات الكبيرة املتغطرسة، فقد وجدت طرق احتجاج 

جديدة ، ذات غايات محددة ومطالب واضحة ، وهي عكس ما تروج له بعض االنظمة ودوائرها  االمنية 

والقضائية هي أساليب ليست بالفوضوية  ، بل لها قدرة كبيرة ىلع سرعة التشكل وتحديد مطالبها ، 

كما لها قدرة كبيرة ىلع ابتكار االشكال النضالية ووالدة قيادات غير معروفة، وليس لها ماضي سياسي،  

وتمتلك مخزون كبير من ثقة املجموعة يؤهلها للتفاوض والتحدث باسم املجموعة. 

    يف ورقة  تحليلية ملنتدى حقوق االنسان يف املنطقة العربية  الذي ينظمه مركز القاهرة 

2019  à 18h

يــرى بيــات أن »الثــورات العربيــة«  جــاءت  يف زمــن النيوليبراليــة، زمــن 

انتهــت فيــه الثــورات التــي تؤســس لرؤيــة  اقتصاديــة واجتماعيــة جديدة 

و بوصلــة ايديولوجيــة بديلــة . لعــل  الثــورات الراديكاليــة، التــي  تطيــح 

باملنظومــات الســابقة، كانــت ممكنــة زمــن النظم االشــتراكية وزمــن صراع  

ــوفياتي   ــاد الس ــة واالتح ــدة االمريكي ــات املتح ــن، الوالي ــن  الّندي القطبي

لقــد كانــت هــذه الثــورات ممكنــة زمــن الحلــم االشــتراكي البديــل الــذي  

يحــارب االســتغال الطبقــي » و«يؤســس للمســاواة الحقيقيــة«

 أصف بيات 
أستاذ علم االجتماع األمريكي
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لدراسات حقوق االنسان كل عام،  كتبُت  حول  الحركات االجتماعية يف املنطقة املغاربية  لتوضيح  

أن هذه الحركات ، كان لها حضور  فعلي، حتى قبل االنتفاضات العربية، ولكنها لم تكن تحمل مشروعًا  

سياسيًا18. واوضحُت الورقة أنه ويف الفترة االخيرة ، أي منذ حوالي عقدين   من الزمن،  كان هناك غياب 

للمشروع السياسي  حتى ىلع مستوى عاملي، لذلك حاولت  املنتديات االجتماعية العاملية  التي 

انشئت يف البرازيل، سنة  2001،سد هذا الفراغ  ، للوقوف يف  مواجهة العوملة وتأثيرها املدمر، وبدأت 

تعقد تجمعاتها  السنوية بحضور آالف النشطاء، من نقابيين وحقوقيين ومنظمات نسوية وممثلين عن 

االقليات الجنسية والعرقية وكانت هذه املنتديات  تنظم املسيرات واملظاهرات والعرائض والوقفات 

االحتجاجية السلمية . لكنها رفضت تقديم البديل السياسي  ، بحكم تعدد الرؤى داخلها والخشية من 

االنقسام امام اختالف  اآلراء واأليديولوجيات،  مما أدى إلى إضعاف هذه املنتديات ،  وذلك ألن كل حركة 

معارضة  تحتاج  الى تقديم بديل  وإال  فستفقد مصداقيتها  ،وقد تالشى تأثير هذه املنتديات  نتيجة 

القتصارها ىلع االحتجاج ضد السياسات االجتماعية للعوملة املتوحشة.

   وذكر ت يف نفس الورقة  أن املنتديات االجتماعية املغاربية )املغرب والجزائر وموريتانيا وتونس 

وليبيا( التي كانت صدى للمنتديات العاملية ،قد أسست لتكون بمثابة ملتقى نقابي حقوقي  مغاربي 

يساهم  يف ديناميكية التحضير النتفاضات الحقة، عبر تنسيق التحركات الشبابية ولقاء الحركات 

الحقوقية بالحركة النقابية املستقلة  يف املنطقة املغاربية ضمن »التنسيقة املغاربية ملنظمات 

حقوق االنسان« التي اسست الى حركة حقوقية- نقابية  متضامنة ضمن »املنتدى االجتماعي 

املغاربي«  الذي ُنظم بتونس تحت اشراف االتحاد العام التونسي للشغل  سنة 200619.
18-    مسعود الرمضاين »الحركات االجتامعية الجديدة يف املغرب الكبري، حضور الفعل االحتجاجي وغياب املرشوع السيايس ’، ورقة مقدمة يف ملركز القاهرة 

لدراسات حقوق االنسان، بروكسل 08/01/2019

19-  املصدر السابق 

 إذًا نحن امام حراك مجتمع مدني يحاول اللحاق باالحتجاجات  التي تأججت بعد سنة  2006 

واعطائها بعدها الحقوقي والنقابي . لكن ظل غياب االحزاب السياسية مؤثرًا ،مما جعل كل التحركات 

االحتجاجية قبل الثورة وبعدها دون برنامج سياسي واضح املعالم، يحمل الشباب خالله قناعة  تغيير  

االنظمة القائمة ألنه مدرك أنها تعيق تطوره وتحبس طاقاته وتهدد مستقبله، لكنه يبقى حبيس 

حلمه بتغيير االوضاع.

ولم يتغّير الوضع يف السنوات االخيرة، فالحراك الجزائري الذي استمر ملدة سنة كاملة )من فبراير 

2019 الى مارس 2020(عبر احتجاجات اسبوعية ضد ترشح بوتفليقة لوالية خامسة ، ثم من اجل التغيير 

السياسي  يف الجزائر ، ولم توقفه إال االزمة الصحية املرتبطة بكوفيد-19، لم يحمل مشروعا بديال ، عدا 

التخلص من النظام القديم  بشهادة قياداته .

يقول  أحد قادة االحزاب الجزائرية  لصحيفة »نيويورك تايمز«  إن »متظاهري الحراك كانوا واضحين 

يف مطالبهم بضرورة تغيير النظام السياسي يف الجزائر ، لكنهم كانوا اقل وضوحا   عندما تعلق االمر 

بتقديم بديل عنه.«20 عدا االمل يف انه بمجّرد سقوط االنظمة ستتغّير االوضاع....

شباب املنطقة العربية :التطلع للمستقبل... بغضب

 حين اشعل الشباب يف عديد البلدان العربية لهيب االنتفاضات ونفض الغبار ىلع منطقة اعياها 

التهميش والجمود  السياسي، كان يحدوه أمل أن واقعه سيتغّير وانه سيجد لشعارته صدى، وأن آفاق 

املستقبل ستفتح ىلع مصراعيها مبشرة بواقع جديد ، لكنه بعد سنوات وجد نفسه خارج املعادالت 

السياسية وسلطات القرار ، بل ظّل خارج الدورة االقتصادية.

 ويف اغسطس 2016، نشرت مجلة اإليكونيميست البريطانية تقريرا مهمًا عن الشباب العربي، ذكرت 

فيه ان الشباب  يف أي منطقة من العالم ُيعتبر قيمة إضافية ، عدا يف املنطقة العربية، إذ ُينظر 

اليه كلعنة يجب تقويضها ، لذلك تجد هذه الفئة العمرية ،التي تتقد حماسا، أمام خيارات بائسة، منها 

مواجهة الفقر يف بلدانها أو الهجرة أو يف حاالت قصوى التطّوع للجهاد يف سوريا والعراق.

   وأضافت املجلة االسبوعية  أن  املنطق  يفترض   أنه  كلما ازدادت سنوات الدراسة ويتطّور 

التحصيل  العلمي واملعريف ، فإن فرص الحصول ىلع العمل تكون أكثر وفرة ، اال أن املفارقة يف 

املنطقة العربية  تشير إن يف التقدم يف الدراسة  غالبًا ما يكون عائقا أمام فرص العمل.21     

  Adam Nossiter , “ Hopes Fade for New Political Course in Algeria a Year after Popular Uprising,” New  -20

York Times ( Published Oct.4,2020 Updated Jan.20,2021)
 “Arab Youth Look forward in anger”  ,The Economist Magazine:  “Arab Youth Look forward in anger”, volume 420,    21

,p.18(number 9001(6-12 August 2016
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    وحتى يف تونس التي عرفت استقرارا نسبيًا وانتقااًل ديمقراطيًا مرنًا ال تشوبه هزات كبيرة، فان  

االوضاع االقتصادية واالجتماعية تزداد تعقيدًا ، والشباب، الذي يمثل ثلث الشعب التونسي، يعيش 

إحساسًا بالغبن، نظرًا لكون البطالة تنخر يف صفوفه ،ويمتلكه شعور بأن »الثورة قد ُسرقت منه« وأن 

ليس له من مستقبل يف البالد . وتكمن خطورة تواصل هذا اإلحساس  يف كونه قادر ىلع زعزعة  
أسس املسار الديمقراطي الذي الزال  هّشًا.22

منطقة تجاوزت مرحلة التعايف؟

إذا عدنا بالذاكرة قليال سندرك ما عرفته املنطقة من تغييرات منذ اواخر سنة 2010، حيث كانت 

تعيش بعض االستقرار تحت قيادة أنظمة تسلطية، اعتقدت أنها ستواصل استفادتها من السلطة 

الى درجة أن األنظمة »الجمهورية« بدأت تهيء  األبناء وأحيانا الزوجة للحكم.  ثم جاءت انتفاضات 

2011 لتنتهي بسقوط عديد الحكام  ونهاية أحالمهم يف تأبيد سلطتهم  وتوريثها، وساد أمل كبير 

لدى  عموم املواطنين بأننا سنعرف مثل العديد  من شعوب العالم ديمقراطية سياسية وتداول 

سلمي للسلطة ىلع اثر انتخابات ديمقراطية وشفافة. كما كان األمل يحدو الجميع بأن مطالب العدالة 

االجتماعية ستعرف طريقها إلى الحل بوجود نخب سياسية تفكر يف مصلحة الوطن قبل مصالحها 

الشخصية و العائلية والحزبية. 

   إال أن هذا االمل سرعان ما تالشى مع الحروب األهلية والصراعات املسلحة وعودة االرهاب وتوسعه 

وفرض قيمه وقوانينه  وتوسع حمالت الهجرة وتدفق الالجئين، ثم اضيفت اخيرا الى االزمات السابقة 

أزمة كوفيد-19 لتواجه املنطقة العربية تحديات اجتماعية واقتصادية يصعب التكهن بارتداداتها. 

لذلك »يبدو من املنطقي أن يحّس املرء بمرارة اليأس تجاه مستقبل الشرق األوسط« ألن »املنطقة 

22   مسعود الرمضاين »الشباب ، ثلث االنتاج املعطل« جريدة املغرب التونسية  13 /12/ 2019

تجاوزت مرحلة التعايف.«23 وما توحي به االوضاع الحالية أن املنطقة الزالت حبلى باملزيد من التدهور 

االقتصادي واالجتماعي والعنف واالستبداد. 

 جائحة تعّمق االزمة:

   يتفق  جل املتابعين والخبراء أن ما احدثته جائحة كوفيد -19 ىلع االقتصاد العاملي يضاهي 

يف حدته ارتدادات األزمة االقتصادية العاملية سنة 1929، حين تراجع االقتصاد بشكل خطير و أفلست 

البنوك وعّمت البطالة وازدادت نسب الفقر، وانتهت االزمة بحرب عاملية ثانية، خلفت عشرات ماليين 

الضحايا. ويعتقد  أيضًا الخبراء أن آثار الجائحة ستكون عقبة كؤود أمام محاوالت التعايف، إذ سيجد 

االقتصاد العاملي صعوبات جّمة يف الخروج  منها خالل السنوات القادمة.

وسيكون الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان العربية نظرا ألوضاعها االقتصادية الهشة والعتمادها 

شبه الكلي ىلع تصدير املواد األولية يف الطاقة، وذلك أمام تراجع الطلب ىلع النفط، حيث وصل 

إلى أدنى أسعاره منذ عشرين سنة.

  وأما البلدان األخرى التي تعتمد غالبا ىلع القروض من املؤسسات املالية الدولية واالقتراض 

الخارجي بشكل عام، فهي بحاجة ليس فقط إلى تأجيل سداد دينها وفوائده املتراكمة، بل وأيضا  

إلى ارتهان اقتصادها بقروض جديدة ، نظرا ألوضاعها املالية الصعبة ووقوفها ىلع حافة االنهيار 

االقتصادي ، مثل لبنان وبدرجة أقل تونس.

فمنذ مايو 2020، توقعت  املؤسسات  املالية الدولية أن لكوفيد-19 تأثير خطير  ىلع اقتصاديات 

دول الشرق االوسط وشمال افريقيا، إذ سيؤدي إلى تراجع أسعار  النفط والتحويالت املالية ، كما سيتأثر 

القطاع الخاص ، مثل السياحة التي يصل دخلها  الى حدود 20 باملائة يف عديد بلدان املنطقة وذلك 

بسبب  إغالق الحدود. وتوقعت املؤسسات املالية والدولية كذلك أن تشمل األزمة قطاع النقل الجوي 
يف بلدان مجلس التعاون الخليجي  خاصة. 24

 يف ظل هذه املعطيات، خّفض  صندوق النقد الدولي ،بعد ابريل 2020 ، مرة  أخرى من توقعات 

النمو يف الشرق األوسط وشمال افريقيا بنقطتين لتصل إلى سالب 4.7 باملائة وذلك بسبب انتشار 

الفيروس  وتوقع التقرير الصادر يف يوليو 2020 حول افاق االقتصاد االقليمي يف بلدان الشرق االوسط 

واسيا الوسطى كذلك  أن املنطقة التي عرفت يف السنوات االخيرة نموًا متواضعًا وعجزًا يف ميزانية 

يف العديد  من دولها وارتفاعا مطردًا للدين الخارجي، ستشهد ارتفاعا يف نسب الفقر والبطالة وهو ما 

سيزيد من نسب االحتقان ومن االضطرابات االجتماعية، وستعيش املنطقة أوضاعا من عدم االستقرار 

قد تستمّر لفترة طويلة25. فعلى سبيل املثال سيصل الدين العام يف السودان الى 258 باملائة من 

الناتج املحلي الخام و إلى 183 باملائة يف لبنان والى 90 باملائة يف مصر، مذكرا ان تراجع النمو وصل 
Stephen Cook, “The End of Hope in the Middle East” Foreign Policy, 05/09, 2020   23

24 -International Finance Corporation, “Covid-19 Economic Impact , MENA Region”, May 2020

25-ينظر  مثال :

 Yahia, Maha  “ MENA region : Spring is yet to come: 2020-2021, more inequality, more instability ?” , Italian Institute for 

International Studies, 28 December 2020
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الى اىلع مستوياته منذ 50 سنة.26   

ولن يكون تأثير جائحة كوفيد-19 مقتصرًا ىلع القطاع  االقتصادي وحسب ، بل سيكون لها بالغ االثر 

ىلع املستوى الصحي حيث أثبتت معظم بلدان املنطقة أنها تفتقر  إلى نظام صحي شامل واطارات 

طبية مستعدة للعمل يف حاالت الطوارئ القصوى. فقد جاء يف التحديث االقتصادي ملنطقة الشرق 

االوسط وشمال افريقيا الصادر يف ابريل نيسان 2020 عن البنك  الدولي، أن منطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا تحتل املرتبة االخيرة من حيث القوة العاملة يف علم األوبئة وكذلك ىلع مستوى 

االستعداد للطوارئ والتخطيط له، ويكون األمر أكثر خطورة بالنسبة للمناطق التي تشهد نزاعات 
مسلحة، إذ كثيرا ما تعيق هذه النزاعات أعمال االنظمة الصحية .27

غياب الشفافية خال االزمات  

من البديهي أنه ال يمكن ان يتوفر محيط من الشفافية إال بوجود اعالم حر وعدالة مستقلة 

ومؤسسات دستورية  وأنظمة ديمقراطية تحترم القوانين، وهي عوامل غير متوفرة يف كل املنطقة، 

وقد زادت جائحة كوفيد -19 من انغالق االنظمة بما فرضته من اجراءات وحاالت طوارئ. 

   جل التقارير، بما فيها تقرير البنك الدولي امُلشار إليه أعاله ، تؤكد ىلع أن  معضلة غياب الشفافية 

يف املنطقة العربية، تؤثر سلبًا حيال  مجابهة جائحة بهذه الخطورة، وذلك يف غياب بيانات شفافة 

وتواصل بين االطراف الفاعلة يف مجتمع ديمقراطي منفتح، واملواطن يف املنطقة الذي فقد الثقة 

26 -Fonds Monétaire International , » Perspectives Economiques Régionales «, Juillet 2020,accessed on April 25,2021

 https://www.imf.org/fr/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca

27-شوهد يف 25 ابريل 2021   البنك الدويل  ، »التحديث االقتصادي ملنطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا »، ابريل /نيسان2020  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33475/211561AR.pdf?4

يف السلطة، يجد صعوبة يف الحصول ىلع املعلومة الصحيحة، وحتى وإن حصل عليها، فسيطرة 

الريبة والشك تجعل من الصعوبة تصديق املعطيات التي ُتقدم له.

وتستغل السلطات يف املنطقة أزمة كوفيد -19 وما رافقها من حجر صحي ومراقبة صحية  لفرض 

املزيد  من التضييق ىلع املعلومات ، مستهدفة ، احيانا ، الصحافة وحتى  القطاع الطبي. النظام 

املصري مثال ىلع  ذلك، فهو لم يتستر فقط ىلع عدد االصابات وحسب ، بل سعى ايضا أن يكون 

الطرف الوحيد الذي يقدم املعلومة، رافضا يف نفس الوقت، أي نقد يوجه له حول أداء الحكومة يف 

واقع الجائحة أو أية معلومات حول مدى تفشي الوباء. وقد شنت السلطات املصرية حملة مالحقة 

للصحفيين ، شملت حتى  االجانب منهم، فحين شكك مراسل نيويورك تايمز يف األرقام الرسمية 

للمصابين ، هددته الحكومة املصرية بترحيل ، مثلما حصل لزميلته »بالغاردين« )The Guardian( التي 

سحبت منها الهيئة العامة لالستعالمات املصرية أوراق اعتمادها . يف هذا اإلطار، أشار مدير البحوث 

للشرق االوسط وشمال افريقيا يف منظمة العفو الدولية ، فيليب لوثر ، إلى أنه »بدال من حماية 

العاملين يف مجال الرعاية الصحية وهم يف الخطوط االمامية من خالل معالجة مخاوفهم بشأن 

سالمتهم وكذلك مصدر رزقهم ، تتعامل السلطات املصرية مع أزمة كورونا باستخدام أساليبها القمعية 

املعتادة«28  

 تعميم املغالطة ىلع كل جوانب الحياة:

وطبعا غياب الشفافية ال يقتصر  فقط ىلع آثار أزمة كورونا يف املنطقة، بل يشمل  جل امليادين 

السياسية واالقتصادية، ويظهر ذلك يف املعامالت املالية والسياسات العامة وطريقة اختيار 

املسؤولين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم و غياب صحافة حرة لديها امكانية الوصول إلى املعلومة 

ونشرها،  وغياب مؤسسات دستورية قوية تعمل باستقاللية عن السلطة، كل هذه االمكانيات غائبة 

يف جل بلدان املنطقة العربية ، واملؤسسات الدولية التي تتعامل مع املنطقة تقدم مرة أخرى صورة 

قاتمة عن غياب الشفافية، اذ أشار البنك الدولي إلى  أن منطقة شمال افريقيا والشرق االوسط » هي 

املنطقة الوحيدة يف العالم التي تشهد انخفاضا مطلقا يف مؤشرها لشفافية البيانات«  سواء  يف 

خصوص تداولها أو حتى الوصول اليها، ويقدر نفس التقرير أن غياب الشفافية أدى إلى خسارة يف 

نصيب الفرد من الدخل بنسبة تتراوح بين 7 و14 باملائة29. 

 تحديات التنمية :

جاء يف تقرير االمم املتحدة الصادر  عن االمم املتحدة يف تموز/يوليه 2016 حول تحديات التنمية 

يف املنطقة العربية 30أن أزمة النزاعات التي تعيشها بلدان مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومظاهر 

أخرى مثل شيوع التطرف واالرهاب، اضافة الى الزيادات املطردة يف اعداد الالجئين والنازحين من 

مناطق التوتر ، كلها عوامل فاقمت من الضغوط املسلطة ىلع الدول، ناهيك عن اهدار الطاقات 

28-منظمة العفو الدولية ، »مرص : العاملون يف القطاع الصحي يواجهون خيارات مستحية، املوت أو السجن« 18 يونيو /حزيران 2020 

29-  البنك الدويل  ، »التحديث االقتصادي ملنطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا »، ابريل /نيسان2020  

30- اخبار االمم املتحدة »تحديات سياسية وامنية يف املنطقة العربية امام تنفيذ اهداف التنمية املستدامة 2030«  متوز/يولية2016 

https://www.imf.org/fr/Publications/REO/MECA/Issues/2020/07/13/regional-economic-outlook-update-menap-cca
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33475/211561AR.pdf?4
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الشبابية التي تعتبر إحدى أهم محركات التنمية، اضافة الى معضلة  القيود االجتماعية وااليديولوجية 

والدينية التي تعرقل املساواة بين الجنسين وتحول دون تمكين املرأة.  

 غياب االستقرار ومعضلة البطالة:

 يقف العنف والنزاعات املسلحة  وراء األسباب الرئيسية للهجرة يف املنطقة العربية، حيث كانت 

سوريا طيلة السنوات االخيرة أكثر البلدان تصديرا للنزوح واللجوء والهجرة،  سواء كان ذلك داخل 

املنطقة، أي  إلى لبنان  واألردن،  أو خارج دول املنطقة، أي إلى تركيا والبلدان األوروبية، لكن هناك 

أسباب اقتصادية واجتماعية أخرى تتسبب يف الهجرة، بشكليها النظامي وغير النظامي، حيث تأتي 

البطالة يف مقدمة األسباب التي تدفع الشباب العربي الى الهجرة،31  يف منطقة فاقت فيها البطالة 

نسبة 10 باملائة .

وتعد بطالة الشباب من الجنسين السمة البارزة ، حيث تطال  25 باملائة من البطالة الفئة العمرية 

31-  ينظر : عبد الستار السحباين   »الشباب والهجرة غري النظامية يف تونس: دراسة ميدانية للتمثيالت االجتامعية واملامرسات واالنتظارات«، مرشوع 

:قوارب الشعوب ومنظمة روزا لكسمبورغ واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،2016 

ما بين 15 و24 سنة، وتصل الى أكثر من 50 باملائة يف مصر ضمن املتقدمين يف الدراسة،   إلى 67.5 

باملائة من ضمن أصحاب الشهادات العليا يف تونس سنة 32.2013 

ومن االسباب االخرى للبطالة،  التحوالت االجتماعية األخرى ، حيث شهدت املنطقة تغييرات ىلع 

مستوى النشاط االقتصادي بسبب انحسار دور الزراعة الناتج أساسا من الجفاف وندرة املياه واالهتمام 

املتزايد باملناطق الحضارية وأنشطتها مثل السياحة والخدمات ىلع حساب االنشطة الفالحية 

والزراعية، وهو ما تسبب يف النزوح من الريف إلى املدينة واتساع الهوة بينهما .

وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن نسبة سكان املدن قد تضاعفت يف املنطقة العربية أربع مرات 

يف الخمس عقود االخيرة ، من 38 باملائة سنة 1970 الى 58 باملائة سنة 2018 ، ومن املتوقع أن تصل 

الى 70 باملائة سنة 2050.

 الهجرة القسرية والنزوح:

 يف العام 2015 ، أشارت عدسات اإلعالم األوروبية  لألزمة الحادة التي يعيشها املهاجرون وطالبي 

اللجوء، أولئك الذين تدفقوا من سوريا والعراق بسبب الحرب األهلية وسيطرة الدولة اإلسالمية يف 

العراق والشام ىلع مناطق واسعة، وما تبعها من تهجير قسري واعتداءات ىلع ذوي الديانات غير 

االسالمية وفرض أسلوب حياة يمتاز بالقساوة والتطرف. إضافة إلى أن منطقة شمال إفريقيا كانت دائمًا 

، بحكم موقعها ، منطقة عبور لالجئين واملهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء  إلى 

القارة االوروبية ... وجاءت  جائحة كوفيد -19 لتعّمق األزمة ، خاصة أن هؤالء املهاجرين غير النظاميين 
International Organization for Migration, Report 2019 -32

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situation-report-migration-2019-ar.pdf 

+10%
نسبة البطالة 

يف املنطقة العربية 

+50%67.5%
ضمن املتقدمين يف الدراسة
نسبة البطالة 

ضمن أصحاب الشهادات العليا
نسبة البطالة 

سنـــــــــــــــــــــــــــــــة 2013

نسبة سكان املدن قد تضاعفت يف املنطقة العربية أربع مرات يف الخمس عقود االخيرة

38%58%

70%

ســـــنة 2018 ســـــنة 1970 

ســـــنة 2050 
ومن املتوقع أن تصل الى
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الذين كثيرا ما يعيشون ظروفا صعبة، غير  قادرين ىلع  التمتع  بالرعاية الصحية ويعانون من تضييق 

أكبر يحول دون حصولهم ىلع فرص عمل.

 كما شّرد النزاع املسّلح يف سوريا معظم سكان البالد، فحسب مفوضّية االمم املتحدة  لشؤون 

الالجئين ، هناك 6.1 مليون سوري مشردين داخليًا و5.5 مليون اخرين قد ُرّحلوا إلى بلدان مجاورة، اضافة 

إلى حوالي مليون سوري قد فروا الى بلدان أوروبية منذ سنة 2011. 33 ويف أواخر يونيو املاضي ، حذرت 

وكاالت االغاثة التابعة لألمم املتحدة من أزمة غذائية لم تعرفها سوريا من قبل ، حيث يفتقد أكثر من 

مليون سوري ، ممن ال يزالون داخل وطنهم، للغذاء الكايف اضافة إلى تفشي الفيروس كورونا ، خاصة 

إذا ما أدركنا أن نصف اإلطار الطبي تقريبًا قد فّر خارج البالد.

ويف ليبيا ، حيث يصعب وجود قوانين تحمي املواطنين والالجئين ، نظرا ملا تعيشه البالد من 

حرب اهلية بين الفصائل العسكرية والقبلية ، ال يزال اآلف املحتجزين من أفريقيا  جنوب الصحراء 

يعيشون يف مراكز االحتجاز دون رعاية صحية ، وهم يدركون أن إصابة أحدهم بالفيروس قد تؤدي إلى 

إعدامه.

  ويف اليمن ، يعيش اليمنيون أزمة غير مسبوقة بسبب الحرب االهلية   واالوبئة  والفقر، وال 

يستطيع 60 باملائة منهم الحصول ىلع املاء الصالح للشرب.   وتعطلت جل املرافق العامة، مما 

جعل املنظمة الدولية للهجرة تتوقع أن يموت 42 الف شخص بسبب الكوفيد -19 .  كما لم يتمكن 

حوالي 15.500 مهاجر من مواصلة رحلتهم الى دول الخليج  حيث كانوا ينوون البحث عن العمل، ولم 

يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم أيضا بعد  إغالق الحدود ، مما جعلهم »أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى 
ولالستغالل والعنف » وغير قادرين ىلع االستفادة من الخدمات الصحية.34

هجرة االدمغة ،هدر طاقات التنمية :

33-  Kurt Notiert, “ Covid -19 in the Middle East and North Africa and its impact on Migration,” German Institute for Global 

and Area Studies.13-07-2020 accessed on April 21st, 2021

https://www.giga-hamburg.de/de/news/covid-19-in-the-middle-east-and-north-africa-and-its-impact-on/ 

34-  »   ماريون ماكغريغور:«إىل جانب التعذيب واالستغالل.. كورونا يعّمق معاناة املهاجرين يف اليمن« مهاجر نيوز 05 /08/2020  شوهد يف 16 أفريل 

2021

https://bit.ly/3FFkozD

     رغم الدور الكبير الذي لعبه الشباب يف االنتفاضات العربية منذ 2011، واآلمال الكبيرة التي كان 

يحملها حول املشاركة السياسية واملساهمة يف التنمية،  إال أن الصعوبات واالنكسارات واالخفاقات 

التي عرفتها عديد البلدان العربية ، سياسيا وتنمويًا ،قد دفعت بالعديد منهم إلى الهجرة ، حيث 

»وجد فيها  مئات اآلالف منهم جوابا البديل عنه  لهواجس  املستقبل حتى لو كلفهم ذلك محاولة 

العبور عبر قوارب املوت«.35 

   هجرة األدمغة هي انعكاس لهذه االزمة، إذ تشير منظمة العمل العربية، إلى  أن بلدان املنطقة 

تساهم بنسبة 31 باملائة من هجرة الكفاءات، وأن 50 باملائة من األطباء و23 باملائة من املهندسين 

و15 باملائة من العلماء يتوجهون إلى البلدان األوروبية والواليات املتحدة وكندا، وأن دول املنطقة  
تخسر بمقتضى هجرة الكفاءات هذه حوالي 200 مليار دوالر.36

   وتشير دراسات أخرى، إلى أن 75 باملائة من املهارات العلمية العربية مرتكزة يف ثالث دول غربية 

، هي الواليات املتح العربية د العربية ة االمريكية وبريطانيا وكندا، وأن اعدادا كبيرة  من حاملي 

الشهادات العلمية يف البلدان العربية قد هاجروا الى اوروبا والواليات املتحدة خالل العقد املاضي، 

وأن أكثر من نصف الطلبة العرب الذين ينهون  دراستهم يف الخارج ال يعودون الى بلدانهم األصلية 
عند تخرجهم.37

وتعود أسباب هجرة األدمغة أساسا إلى القيود املفروضة ىلع البحث العلمي يف البلدان العربية 

وضعف الرواتب واملوارد وغياب التشجيع،  إضافة إلى غياب حرية التعبير وتدخل السلطة السياسية 

يف امليادين العلمية ومنعها البحث او توجيهه  لغايات اخرى.

وتؤثر هذه الهجرة سلبًا ىلع واقع التنمية يف البلدان االصلية، ألن هؤالء   كانوا سيمثلون رافدًا مهمًا 

يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والصحية، إضافة إلى  دورهم يف مجال التعليم والبحث العلمي 

، كما ُيعتبر  هدرا لألموال العمومية التي انفقت يف تعليمهم وتكوينهم . 
35- »الشباب العريب: الهجرة واملستقبل« ورقة مقدمة خالل املؤمتر السنوي السادس للعلوم االجتامعية واالنسانية للمركز العريب للمركز العريب لالبحاث 

ودراسة السياسات، الدوحة ، 18-20 /03/2017 

36-  حسن اسميك ،«كيف خرس العرب اكرث من 200مليار دوالر بسبب هجرة شبابهم؟« ايالف 6 يوليو 2020 شوهد يف 16-04-2021

https://elaph.com/Web/opinion/2020/07/1297920.html 

37-حكيم مرزوقي واحمد حافظ ، »هجرة الكفاءات يف العامل العريب..مالها وما عليها« صحيفة العرب ، الثالثاء 02 أكتوبر 2018 

للغذاء الكايف  يفتقد
+ مليون سوري

15%50%23%
مهندسينأطباءعلماء

يتـــــــوجهـــون إلى البلـــدان األوروبـــــية والواليــات املتحـــدة وكـــندا

بلدان املنطــــقة العربـــية تساهــم بنسبة %31 من هجرة الكــفاءات

https://www.giga-hamburg.de/de/news/covid-19-in-the-middle-east-and-north-africa-and-its-impact-on/
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-23 »الحرقة«: الوصول إلى أوروبا أو املوت يف البحر

   لم تمر إال اشهر قليلة ىلع االنتفاضة التونسية التي اشعلها شباب طامح إلى مستقبل افضل، و 

التي الهمت شبابا يف بلدان عربية أخرى حتى شهدت البالد موجة هجرة غير نظامية غير مسبوقة، 

حيث غادر عشرات اآلالف من الشباب التونسي البالد ، راكبا البحر ، رغم مخاطر املوت ، وهو يحاول 

الوصول إلى الشواطئ االيطالية يف ما ُيعرف اصطالحا يف منطقة املغرب الكبير ب«الحرقة« وهي 

عبارة تحيل إلى  فعل واقعي ورمزي يف نفس الوقت، حيث يحرق املهاجر كل وثائقه االدارية ، ويبحث 

عن هوية جديدة بعيدا عن الوطن الذي يعتبره  حاجزا منيعًا امام تحقيق أحالمه يف العمل والحرية . 
38

  واملفارقة أن السياسات األمنية األوروبية التي ترى يف الهجرة من بلدان شرق املتوسط مزيدًا من 

املشاكل االجتماعية، اضافة إلى  زيادة مخاطر التطّرف واالهاب، لم تحد من تدفق املهاجرين. األمر الذي 

عقد املسألة وساهم يف نشوء مخاطر جديدة ، حيث أعطى ذلك للمهربين فرصة البحث عن طرقات 

برية وبحرية جديدة أكثر تكلفة وأشد خطورة  وشجع الشباب ىلع  املغامرة حتى وإن كلفه ذلك 
حياته.39

   وعّمقت جائحة كورونا من أزمة الهجرة غير النظامية، خاصة يف بلدان املغرب الكبير، مما جعل 

38-  حسب املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ، الذي يقوم بإحصائيات دورية حول الهجرة غري النظامية ، فان حوايل 30 الف تونيس قد 

غادروا عرب البحر بني شهري مارس وابريل 2011 ، وان عدد املهاجرين التونسيني غري النظاميني قد فاق ، اىل حدود 2019 ، مائة الف مهاجر ، وذلك رغم 

املراقبة الصارمة التي تفرضها اوروبا، ينظر:

 Mohamed Salem Kechiche,  »Ftdes-Statistique sur la migration irrégulière au cours du premier semestre 2019 : 100.000 Tunisiens

ont débarqué en Italie depuis 2011«,  Quotidien Tunisien  La Presse, 21/07/2019

39-    ينظر مقالنا الصادر باللغة االنجليزية.

.Messaoud Romdhani , “High Fences do not make good neighbors,”  International Journal for Human Rights, issue 23,  July 2016

السلطات اإليطالية تكّثف من ضغوطها ىلع حكومات املنطقة من أجل مراقبة حدودها والحد من 

تدفق مواطنيها . وقد أطلقت املفوضية السامية لشؤون الالجئين صيحة فزع يف أواخر شهر يوليو 

2020، مؤكدة أن عدد املهاجرين النظاميين من جنوب املتوسط  قد بلغ الى حدود الشهر  السابع 
11800 شخص ، أي أكثر بثالث مّرات العدد سنة 2019، وأن نصف هؤالء هم من التونسيين.40

-24 التعليم وتحديات التنمية :

يواجه التعليم – وخاصة العمومي- تحديات كبيرة تعيق مواكبته العصر،  وتمنعه من تحقيق 

التنمية االقتصادية واإلنسانية املرجوة ، وما وجود أغلب الجامعات والكليات العربية يف ترتيب متدني 

بالنسبة لتحصيل املعارف وحل االشكاليات العلمية، وكذلك امتالك القدرة ىلع التواصل باللغات 

االجنبية اال برهانًا ىلع أن الساهرين ىلع العملية التعليمية يف حاجة الى فتح حوارات واسعة حول 

كيفية تدارك االمر، حتى ال تعيش األجيال  الحالية والقادمة االخفاق والجهل .

   وقد كان التعليم العمومي كان يف وقت ما ، خالل فترة الستينيات والسبعينيات من القرن 

املاضي ، مفخرة جل شعوب املنطقة  التي استقلت حديثا آنذاك ، حيث وّفر كوادر هامة ساهمت يف 

ارساء  قوام الدولة الحديثة، وكان اغلب هؤالء الكوادر واملثقفين ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، وأحيانا 

من أوساط ريفية ، مكنتهم املدرسة العمومية  من مجانية التعليم وفتحت لهم ابواب املنافسة ىلع 

أساس القدرات الذهنية والفكرية دون تأثير من أصولهم االجتماعية والطبقية...

 أما اليوم ، يشكو التعليم العمومي من ضعف االمكانيات، أمام محدودية  امليزانيات التي تخصصها 

الدولة والتي ال تتجاوز يف جل البلدان العربية ال4 باملائة من الدخل القومي ، بسبب العجز 

املتزايد يف املالية العمومية وضغط املؤسسات املالية املانحة للقروض، التي تشترط الحد من 

اإلنفاق العمومي ،إضافة إلى ارتفاع اعداد املتخرجين الذين ال يمكنهم الحصول ىلع شغل بسبب 

اختصاصاتهم التي ال تستجيب الى ما يحتاجه سوق الشغل املحدود .

ويف املقابل تعّول دول الخليج العربي ىلع كفاءات أجنبية يف القطاعين العمومي والخاص، اذ 

لم يحقق »توطين الوظائف« الذي بدأ منذ عقود النجاح املطلوب.  ويف الوقت الذي تزداد فيه الحاجة 

إلى أعداد متزايدة من العمالة األجنبية، خاصة يف االختصاص، ترتفع نسب البطالة من ضمن خريجي 

الجامعات الخليجية.41.

40- سكاي نيوز »تونس عودة قوية للهجرة غري الرشعية نحو ايطاليا« بتاريخ  28 يوليو 2020 

41-» التعليم الحكومي العريب عىل مسار االنهيارومحدودي الدخل اول املترضرين،« قسم االبحاث  مبركز الرشق االوسط لالستشارات السياسية  

واالسرتاتيجية، سلسلة تقارير عن واقع وافاق التعليم يف العامل العريب 23/07/2019
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ومن أهم اشكاليات التعليم اليوم هو ضعف جودته وعدم  مالئمته الحتياجات املنطقة التنموية 

، فأغلب التعليم العمومي الزال يعتمد ىلع االساليب التقليدية ، اضافة الى ضعف االمكانيات 

والتجهيزات ومحدودية تكوين االطار التربوي وهذا ما جعل التعليم الخاص ، ذي االختصاصات 

العصرية واالمكانيات املادية واملستقبل الواعد بالنسبة للطلبة يتطّور من سنة الى اخرى ، ليرسم 

تحديات جديدة حول مدى تساوي الفرص بالنسبة للتالميذ والطلبة ، ويلوح بإمكانية تعليم عمومي  

عقيم ينتج مزيدا من اصحاب الشهادات العليا املعطلين عن العمل ، نظرا لعدم حاجة البالد الى 

اختصاصاتهم وتعليم خاص مواكب للعصر ويزّود باملعرفة املطلوبة واالختصاصات العلمية الحيوية، إن 

ضعف أداء التعليم العمومي أدى كذلك الى ظاهرة التسرب املدرسي ، فحسب اليونيسيف، إن حوالي 

22 مليون طفل وطفلة يف املنطقة  ممن هم يف سنة الدراسة ، هم إما خارج مقاعد الدراسة أو 

معرضين لالنقطاع.

وعّمقت االزمات السياسية والحروب االهلية من  اشكالية االنقطاع املدرسي يف عديد بلدان 

املنطقة، اذ ان الحرب يف سوريا واليمن والعراق قد دمرت يف السنوات االخيرة 8850 مرفقًا تعليميًا  

حتى سنة 2019، ويف سوريا يوجد حوالي مليوني طفل خارج مقاعد الدراسة وحوالي مليون ونصف 

اخرين معرضين لخطر التسرب اذا ما استمر الوضع ىلع ما هو عليه.42 

  عالوة ىلع ذلك، فإن أزمة كوفيد-19 زادت من تعميق الفوارق االجتماعية وأظهرت، أ ن أبناء 

محدودي الدخل ال يستطيعون متابعة الدروس عن بعد خالل فترة الحجر الصحي، النهم ال يمتلكون 

الوسائل الضرورية لذلك )جهاز حاسوب ، الربط باألنترنت، فضاء خاص ، مدرسون جاهزون...(، فقد 

اشارت نشرية »رؤى« الى  دراسة قامت بها منظمة االمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(  إلى أن 32.2 

من تالميذ األردن لم  يتمكنوا من االنتفاع من »درسك« الذي بعثته وزارة التربية لتالميذ املدارس 

العمومية43.

25 - هشاشة اوضاع املرأة :

  ولم تعّمق ازمة كوفيد 19 من الفوارق االجتماعية  فحسب، بل عمقت من حدة الفوارق بين 

الجنسين. ،  فرغم التطّور الذي عرفه تعليم البنات يف العقود االخيرة، فإن الفجوة بين الجنسين 

ىلع مستوى الدراسة الثانوية الزالت قائمة. كما أن املنطقة التي تعرف أىلع نسبة بطالة  شباب 

يف العالم )حوالي 25 باملائة( تصل ضعفها لإلناث مقارنة بالذكور، ناهيك إلى التشغيل الهش  الذي 

يتمثل  يف االعمال الزراعية واملنزلية دون تغطية اجتماعية. ويف املغرب وفلسطين، يعمل أكثر من 

نصف العامالت بصيغة جزئية، ويف مصر، تشتغل 33 باملائة  من النساء يف القطاعات الهشة وغير 

املستقرة. وما يمكن استنتاجه هو أن النساء يف منطقة الشرق االوسط يتركز عملهن  يف قطاعات 

هشة ،  ال توفر حماية اجتماعية وهما قطاعي الزراعة واالشغال املنزلية.44  
42- UNICEF, “Middle East and North Africa”  accessed to 25/07/2021, accessed on : April 26, 2021

https://www.unicef.org/mena/education

43- Roya News, “32.2 percent of students never accessed distance learning platform: UNICEF,” Published :28-11-2020, updated: 

25-04-2021

44- »Les réponses de l’OCDE face au Coronavirus, Covid19 dans la Région MENA, Impact des Inégalités de Genre et Réponses 

Apportées en Soutien des Femmes«, 10 /06/ 2020
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الخاصة :

لئن ارتبط مفهوم الدولة الحديثة باملواطنة واملشاركة السياسية وتأمين التداول السلمي 

ىلع السلطة  ووجود سلطات تعديلية مستقلة ، فان الدولة يف العالم الثالث ويف  املنطقة 

العربية خصوصا ارتبطت بالقمع والتسلط ، و حتى الحقوق االقتصادية واالجتماعية التي 

وفرتها دول االستقال فإنها لم  تكن سوى ىلع سبيل  املقايضة لشراء السلم االجتماعي ولم 

تكن حّقا انسانيا  ومواطنيا مشروعا  ، الى ان وصلت االنظمة ، بعد عقود  من القمع السياسي، 

الى طريق مسدود نتيجة تفاقم  البيروقراطية وتعميم الفساد االداري واملالي واستشراء 

الظلم، بعد ان اضافت الى احتكار السلطة االستياء ىلع   الثروة  وتوزيعها دون شفافية  

أو قانون ، وبعد ان قلصت العوملة مدى نفوذها  االقتصادي  ودورها االجتماعي وحولتها 

الى كيانات رخوة، تعيش يف اغلبها ىلع االقتراض وما يستتبع ذلك من تحّكم يف ارادتها 

واختياراتها. وهكذا رغم الثروات املادية من نفط وغاز ومواد طبيعية أخرى ورغم النسبة 

الكبيرة من الشباب يف الهرم السكاني الذي يمّثل طاقة انتاج حيوية ، فإن االوضاع االقتصادية 

واالجتماعية تشكو االن  من عديد التحديات التي تهدد املنطقة العربية بمزيد االنتفاضات 

والهزات االجتماعية. اذ ان دولة الريع التي  اغدقت الوظائف وقدمت الرعاية  خال الستينات 

والسبعينات من القرن املاضي وكانت محركاتها اسعار الطاقة تواجه اليوم  صعوبات يف 

مواصلة نفس التوجه، بسبب  املسار السياسي الجامد وغياب عملية نمو اقتصادي متناسق، 

الن »املؤسسات االستخراجية التي تدار فيها الحوافز والفرص لدى مجموعة فاعلة ومحدودة 

ال تحدث النمو االقتصادي وال تحّول املوارد الى استثمارات ومهارات وال تحمي حقوق االنسان 

االساسية، بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

كما عرفت  البلدان االخرى التي تشح فيها املوارد الهيدروكربونية ، مثل االردن ولبنان ومصر 

، تراجعا عن دور الدولة يف كافة مجاالت الرعاية ، منذ ان أقّرت سياسات االصاح الهيكلي 

الذي فرضتها توصيات املؤسسات املالية العاملية ، فباإلضافة الى  تفكيك القطاع العمومية 

تفككت منظوماتها االجتماعية تدريجيا بالتوازي مع ما تعرفه من صعوبات اقتصادية ، 

وتفاقمت مظاهر الفقر والبطالة من سنة الى اخرى وقد كشفت ازمة كوفيد 19 أكثر  عن ضعف 

املنظومات االجتماعية ، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم...

  وحتى يف تونس التي اقر  دستورها الجديد )يناير 2014(يف عديد فصوله الحقوق 

االقتصادية واالجتماعية ، مستندا يف ذلك الى مرجعية  »الثورة« و«مطالب الشباب املنادي 

بالعدالة االجتماعية »، فإنها اخفقت يف تحقيق النمو والتنمية والعدالة، ألنها لم تغّير من 

نهجها االقتصادي  الذي تسبب يف سقوط نظام ابن علي سنة 2011، رغم االنفتاح السياسي 

ولم تحّد من سيطرة شبكات الفساد واملصالح التي زاد من سطوتها ضعف الدولة وهشاشة 

القوانين.

لذلك فان الدول العربية مدعوة اليوم ، ال فقط الى تطوير نظمها السياسية التي تسبب 

استبدادها  يف انهيار السلطة يف عديد البلدان وفقدانها للكثير من مصداقيتها يف دول 

اخرى ، بل ايضا إلى أن تستعيد دورها يف تنمية االقتصاد واستغال طاقات ثلثي السكان 

الذين يشكون العطالة ، أي قطاعي الشباب والنساء.  وأن يقتنع الجميع بان ليست عوامل  

الجغرافيا وال التاريخ وال الثقافة هي  فقط املسؤولة عن التقدم االقتصادي، »بل ان املؤسسات 

السياسية واالقتصادية التي يصنعها االنسان هي التي تشكل اساس النجاح االقتصادي أو 

فشله«45. واالكيد انه ما لم تتحقق عدالة اجتماعية وحوكمة رشيدة يف اطار نظام حكم 

ديمقراطي خاضع للمساءلة فان املنطقة ستعرف مزيدا من الهزات والحروب االهلية. 

و أما الدول التي عرفت انتفاضات  شعبية  ، فإنها  يف حاجة الى بناء الدولة ىلع  اسس 

مغايرة  ، اذ  هي مطالبة اوال بتحقيق عدالة انتقالية حقيقية تقع خالها محاسبة كل من 

تورط يف اساءة استعمال السلطة  والكشف عن عقود من

االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وهو شرط اساسي 

قبل االنتقال الى مرحلة املصالحة الشاملة املبنية ىلع حوار وطني حقيقي ينهي كل اشكال 

النزاعات السياسية املربكة مثلما يحدث يف تونس أو املسلحة مثلما يحدث يف ليبيا وسوريا 

واليمن، 

.

 

45  مركز كارنجي ، »ملاذا تفشل االمم، جذور السلطة واالزدهار والفقر« بريوت ، 16/01/2013 
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