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توطئة
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم الكتــاب الثانــي الصــادر عــن معهــد غــرب آســيا وشــمال
أفريقيــا والــذي يســلط الضــوء علــى أفضــل أبحــاث المعهــد لعــام  ،٢٠١٧والــذي مــوّ ل بســخاء
مــن مؤسســة فريدريتــش إيبــرت.
عندمــا تخيلــت للمــرة األولــى فــي عــام  2008فكــرة مبــادرة إقليميــة أملــت أن أجمــع أصحاب
المصلحــة مــن اإلقليــم ومــن خلفيــات مختلفــة؛ كــي يعملــوا معــا – ضمــن وبتداخــل الحقــول
المعرفيــة المختلفــة– لمعالجــة القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة التــي تواجــه ســكان
هــذا اإلقليــم .وحينهــا قمــت بتأييــد تعريــف لمنطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ،وهــو تعريف
متجــذر بشــكل أقــل فــي الجغرافيــا السياســية ومســتند أكثــر إلــى فهــم للجغرافيــا االنســانية مــع
مــا يرافقهــا مــن تدفقــات متغيــرة للبشــر والمصــادر واألفــكار .وحتــى يتحقــق ذلــك بــات جليـا ً
بأننــا بحاجــة إلــى بنــاء قاعــدة معرفــة إقليميــة.
وحــاالً مــا تطــورت هــذا الفكــرة األوليــة إلــى منتــدى ســنوي لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
يُمكــن مــن خاللــه ألصــوات أصيلــة مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا تعزيــز األفــكار
الخالقــة والسياســات للتعامــل ســويا ً مــع مخاوفنــا المشــتركة .تتكــون هــذه االســتراتيجية مــن
شــقين :يتعلــق األول بتيســير تبــادل األفــكار والخبــرات والتجــارب بيــن الجماعــات التــي
تشــترك بــذات المصلحــة مــن أفــراد المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والعــام والمؤسســات،
وثانيــا لتشــبيك وربــط الشــراكات والمبــادرات الدوليــة الموجــودة .وكان فــي ذلــك محاولــة
لتطويــر ضميــر اقتصــادي واجتماعــي للحكــم الرشــيد فــي المنطقــة.
وبالفعــل ،انطلــق المنتــدى األول لغــرب آســيا وشــمال أفريقيــا علــى مــدار يوميــن فــي عمــان
فــي شــهر نيســان /أبريــل عــام  .٢٠٠٩إذ اســتضاف المنتــدى أكثــر مــن ســبعين شــخصية
علــى مســتوى عــال مــن المنطقــة وخارجهــا ،وقــدم الفرصــة للفاعليــن علــى مســتوى الــدول
وقطاعــات المجتمــع المدنــي ليقدمــوا مقاربــة جديــدة لإلقليــم .وخــال الســنوات الخمــس
للمبــادرة الناجحــة جــدا ( )2013-2008ظهــر وبشــكل جلــي بأنــه ثمــة حاجــة ملحــة لمــورد
إقليمــي دائــم أكثــر يمكــن لــه أن يبحــث بشــكل أعمــق فــي الحاجــات الملحــة التــي تؤثــر علــى
اإلقليــم.
بعــد مــرور عشــر ســنوات ،أصبــح معهــد غــرب آســيا وشــمال افريقيــا معترفــا بــه بشــكل
كامــل كأبــرز المراكــز الفكريــة ( )Think Tanksالمســتقلة وغيــر الربحيــة فــي المنطقــة.
فالمعهــد الموجــود فــي الجمعيــة العلميــة الملكيــة يشــجع االنتقــال إلــى سياســات تســتند إلــى
اإلدارة والبرامــج لمكافحــة تحديــات التنميــة فــي اإلقليــم ،كمــا يقــوم بتوفيــر منبــر بنــاء للحــوار
والتحليــل ومشــاركة األفــكار بيــن األكاديمييــن وأصحــاب المصلحــة فــي التنميــة والسياســة.
وانســجاما مــع أهــداف المعهــد األصليــة فــإن شــعار المعهــد هــو «المعرفــة مــن المنطقــة
لصالــح المنطقــة» .فبعــد أكثــر مــن ثمانيــن مشــروع بحثــي فــي مجــاالت األمــن اإلنســاني
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والعدالــة االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة ،ومــع وجــود كادر دائــم مــن  22أكاديمــي مخضــرم
وباحثيــن شــباب ومختصيــن فــي التنميــة ،فــإن معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا حصــل
علــى ســمعة متزايــدة كجهــة مســتقلة لمــن يريــد التدريــب ،ويرغــب فــي أبحــاث إقليميــة تســتند
إلــى الدليــل .عــاوة عــن تحولــه إلــى منبــر للنقــاش والحــوار.
يضــم الكتــاب الســنوي الثانــي لمعهــد غــرب آســيا وشــمال افريقيــا مجلــداً محــرراً لمخرجــات
أفضــل أبحــاث المعهــد لعــام  ،2017والتــي اختيــرت بعنايــة لعــرض أعمــال متنوعــة للمعهــد
علــى مــدار العــام .ويحتــوي الكتــاب علــى فصــول عــن النقــاش حــول التطــرف العنيــف
ودراســة عــن أحــدث أداء لالقتصــاد األردنــي ،ومراجعــة لسياســات دمــج الالجئيــن الســوريين
فــي ســوق العمــل فــي األردن ،وفــرص التعليــم العالــي لالجئيــن الســوريين وتــوازن القــوى
مــا بيــن المجتمــع المدنــي والمانحيــن والحكومــة .هنــاك أيضــا عــدد مــن الفصــول حــول
التحديــات التــي تواجــه اإلقليــم المتعلقــة بالتكيــف مــع التحــدي المناخــي واالحتياجــات المائيــة
وتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي اإلقليــم .ويضــم الكتــاب أيضــا بحثـا ً رائعـا ً يشــجع علــى
إحيــاء الحمــى ،وهــو نظــام تقليــدي إلدارة المراعــي يعتمــد علــى نمــاذج االســتعمال المســتدام
لــأرض لمكافحــة المــوارد النــادرة وبخاصــة المــاء.
طبعــا هنــاك العديــد مــن النقــاط المضيئــة علــى جــدول أعمــال معهــد غــرب آســيا وشــمال
أفريقيــا لــم يتناولهــا الكتــاب المحــرر .فالمعهــد أنتــج مــا ال يقــل عــن  21بحثــا منشــورا فــي
عــام  ٢٠١٧لوحدهــا ،واســتضاف  72فعاليــة مــن ورش العمــل والمؤتمــرات ونقاشــات
الطاولــة المســتديرة والنقاشــات الجماعيــة ضمــت مشــاركين مــن كافــة أنحــاء اإلقليــم .و هنــاك
نقــاط مضيئــة بشــكل أخــص حــول الطاولــة المســتديرة لألكاديمييــن مــن أجــل الالجئيــن والتــي
عقــدت مــن قبــل وكالــة الالجئيــن فــي شــهر نيســان /أبريــل عــام  ،2017وحــوارات الشــباب
التــي عقــدت فــي ويلتــون بــارك فــي تشــرين أول /أكتوبــر  2017وظهــرت نتائــج المعهــد
 75مــرة فــي اإلعــام المطبــوع والرقمــي ومحطــات التلفــزة واإلذاعــة؛ مــا يعكــس التقديــر
العالــي الــذي تكنــه العديــد مــن المنابــر اإلعالميــة آلراء المعهــد .وباإلضافــة إلــى ذلك ،شــارك
الباحثــون فــي مؤتمــرات عقــدت فــي فرنســا وألمانيــا ولبنــان ومالطــا وهولنــدا وتايلنــد وتونــس
وتركيــا واإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة؛ مــا مكنهــم مــن
نشــر ومشــاركة أعمــال وأخالقيــات المعهــد للحــوار والتعــاون اإلقليمــي.
أدعــو الجميــع لقــراءة ومناقشــة ونشــر مخرجــات األبحــاث المشــمولة فــي هــذا الكتــاب
المحــرر ،واالســتمرار فــي منــح الدعــم الكامــل لمعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي عــام
 2018وفــي المســتقبل ،فهــو أداة إقليميــة هامــة تقــدم الــرؤى والسياســات المســتندة إلــى أدلــة
فــي إقليــم متزايــد االضطــراب.
صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم
رئيس ومؤسس معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا
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المقدمة
د .إريكا هاربر
مــن النــادر أن يخلــو إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مــن المعانــاة ،إذ يقــع اإلقليــم علــى
تقاطــع طــرق بالــغ التعقيــد تلتقــي فيــه آثــار الصــراع المزمــن والشــرذمة الثقافيــة والمصالــح
الجيوسياســية الراســخة بطريقــة تشــكل تهديــدا علــى اســتقراره وقدرتــه علــى االســتدامة.
وبالفعــل ليــس مــن الصعــب أن تنظــر إلــى مســتقبل اإلقليــم بشــيء مــن التشــاؤم ،فاللجــوء
اإلنســاني الممتــد والصراعــات العنيــدة والتطــرف العنيــف وارتفــاع عــدد الشــباب هــي
ظواهــر مصاحبــة لهــذا اإلقليــم .شــهد عــام  2017تطــور العديــد مــن هــذه االتجاهــات
وتجليهــا بطــرق مقلقــة .وهنــاك اتجاهــات أخــرى تظهــر ومــا علينــا أن ننتظــر لنــرى إن
كانــت هــذه االتجاهــات ســتدفع باإلقليــم نحــو الفوضــى.
يعتمــد هــذا البحــث علــى المجلــد المحــرر المعنــون بـــ «ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ :ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺷﻤﺎﻝ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ» وهــو
الكتــاب الــذي فــكك مفهــوم الهشاشــة وبخاصــة فــي ســياق الجــدل المحتــدم حــول الصمــود.
وإذ يتحــدى الكتــاب الســردية المهيمنــة التــي تتمحــور حــول اإلنــذار المبكــر والتخطيــط
ـاو
للطــوارئ ،فهــو يبيــن لنــا كيــف يمكــن النظــر للصــراع والكارثــة واألخطــار بشــكل متسـ ٍ
كتحديــات وكفــرص.
يقــدم الكتــاب الصمــود كفكــرة معنيــة بشــكل أقــل بتجنــب الشــيء غيــر المتوقــع ،إذ تــدور
الفكــرة حــول التعلــم والقــوة التــي ترافــق عمليــة التعافــي .ويقــدم لنــا التاريــخ الكثيــر مــن
األمثلــة :فهــزة أرضيــة تســهل عمليــة إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة ،وانهيــار الحكومــة يخلــق
فرصــا لمشــاركة للتقدمييــن أصحــاب العقــول المدنيــة ،وانتشــار وبــاء مــا يشــجع علــى إجــراء
أبحــاث حــول العــاج الوقائــي.
بطبيعــة الحــال يجــب دومــا اتخــاذ الخطــوات الحكيمــة للتصــدي لألخطــار المعروفــة ،والحــق
أن عــدم القيــام بذلــك يعكــس إهمــاال وفــي بعــض الحــاالت يكــون محظــورا .وينبغــي أن ال
يُفهــم بــإن هنــاك حاجــة للحــد مــن تأثيــر كل نتيجــة ســلبية ،ألن مــن شــأن الحساســية المفرطــة
لتجنــب األخطــار أن يفضــي إلــى ســوء تخصيــص المــوارد ويضيــع فــرص للتعلــم التجريبــي.
باختصــار ،مــا يجعلنــا صامديــن ليــس حمايــة أنفســنا مــن الغمــوض وعــدم التيقــن ،بــل مــن
خــال تجربــة المعانــاة والتقــدم الــذي يتبعهــا.
وألن الحكومــات ووكاالت التنميــة والمانحيــن المموليــن هــم بطبيعتهــم يتجنبــون المخاطــر،
فــإن المــوارد والتفكيــر واألعمــال التــي تــدور حــول هــذه االتجاهــات هــي بالعمــوم تتمحــور
حــول مــا يمكــن أن تشــكله مــن مخاطــر وأفضــل طريقــة للتعمــل معهــا ،وهــذا أمــر مفهــوم.
ويعــرف أهــل اإلقليــم أكثــر مــن غيرهــم العواقــب التــي تنتــج عــن عــدم االســتقرار والحــروب
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واللجــوء .وعلــى نفــس المنــوال أيضــا يفهــم المجتمــع الدولــي كيــف تنتشــر هــذه الظواهــر
والتــي مــن ضمنهــا أشــكال مــن الهجــرات غيــر المنتظمــة والتطــرف .لكــن وبالنتيجــة قلمــا
تــم تفحــص االتجاهــات الجديــدة مــن منظــور الفــرص لتعزيــز المصداقيــة الجيوسياســية أو
الطــاق عصــر جديــد مــن النمــو واالســتقرار .ويهــدف النقــاش التالــي إلــى تحفيــز الحــوار
حــول هــذا الموضــوع ،وبشــكل أخــص حــول كيــف يمكــن ألصحــاب المصالــح والمجتمــع
المدنــي والمانحيــن والفاعليــن فــي التنميــة أن يلعبــوا دورا لالنتقــال مــن ردات الفعــل إلــى
انتهــاز الفــرص.

التقدم التكنولوجي
يكمــن االتجــاه األول فــي الطــرق المختلفــة التــي مــن خاللهــا يغيــر التقــدم التكنولوجــي
الطريقــة التــي نعمــل بهــا ونعيــش ونرتبــط ببعضنــا البعــض .التقــط كتــاب كالوس شــواب
( )Klaus Schwabعــن “الثــورة الصناعيــة الرابعــة” مــدى هــذا التطــور ،إذ يجــادل شــواب
بــأن البشــر يجلســون علــى حافــة تكنولوجيــة ال يمكــن تخيــل عواقبهــا اآلن .بطبيعــة الحــال
شــهدنا فــي الســابق تغيــرات كبيــرة بفعــل التكنولوجيــا .صــاغ كينــز (John Maynard
 )Keynesفــي الثالثينيــات مــن القــرن الماضــي تعبيــر “البطالــة التكنولوجيــة” محــذرا مــن
أن معــدالت البطالــة ســتفوق معــدالت خلــق فــرص العمــل مــا يفضــي إلــى نتائــج اجتماعيــة
ســلبية وواســعة .لكــن مثــل هــذه المخــاوف لــم تتحقــق ،ففــي كل واحــدة مــن الثــورات
الصناعيــة تتكيــف أســواق العمــل وتتطــور االقتصاديــات بشــكل نســبي وانســيابي مــن دون
ثــورات اجتماعيــة هامــة .لكــن األمــر اليــوم يبــدو مختلفــا بســبب الســرعة التــي تحــول
االبتــكارات حياتنــا“ :علــى العكــس مــن الثــورات الصناعيــة الســابقة ،تتطــور هــذه الثــورة
بتســارع متزايــد وليــس بشــكل تدرجــي”.
1

2

3

ربمــا المكســب األكبــر بالنســبة ألهــل منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا يعتمــد علــى
المســتهلك بعينــه .فلــم يحــدث مــن قبــل أن شــهدنا تنوعــا فــي الخدمــات والســلع المتوفــرة
بســعر أقــل كمــا نشــهد اآلن ،وال يوجــد مثــال أفضــل مــن تكنولوجيــا الحواســيب ،فســعة
تخزيــن غيغابايــت واحــد تكلــف حاليــا مــا يقــارب مــن  0.03دوالر أمريكــي فــي الســنة
الواحــدة األمــر الــذي كان يكلــف عشــرة آالف دوالر قبــل عشــرين عامــا .وهنــاك فرصــة
أخــرى تتمثــل بتقليــل حواجــز الدخــول إلــى أســواق جديــدة ذات نمــو كبيــر ،واليــوم شــركات
االبتــكار المزعــزع ( – )disruptorمثــل أوبــر وفيســبوك وأيــر بــي أن بــي – جــاءت
بواســطة تــزاوج الفكــرة مــع االتصــال وليــس رأس المــال .وهــذا يعنــي تســوية األرضيــة مــا
يعنــي فتــح فــرص غيــر محــدودة للشــباب فــي المنطقــة طالمــا توفــرت الظــروف المُمكنــة.
4

K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Geneva: World Economic Forum, 2016), 35. 1
 2نفس المصدر.
 3نفس المصدر.
 4نفس المصدر.
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تكمــن المشــكلة فــي غيــاب هــذه المتطلبــات الســابقة .فاالتصــال غيــر المتقطــع ما زال إشــكاليا
وبخاصــة فــي دول االقليــم متدنيــة أو متوســطة الدخــل ،ولعــل غيــاب اإلطــار التنظيمــي
الــذي يحتضــن االبتــكار والريــادة هــو مصــدر القلــق األكبــر .ويوضــح مؤشــر ســهولة القيــام
باألعمــال التابــع للبنــك الدولــي هــذه المشــكلة بإيجــاز  ،فجانــب القــدرة علــى الحصــول علــى
التســهيالت االئتمانيــة فــإن الفســاد واليبروقراطيــة الحكوميــة يشــكالن أكبــر العوائــق .ولكــون
ســكان اإلقليــم غيــر قادريــن علــى اســتغالل الفــرص المتاحــة ألن مواردهــم قليلــة ال تســمح
بمعالجــة الكلــف التــي ســيأتي بهــا عصــر االبتــكار وعلــى رأســها البطالــة .وتبيــن الدراســات
أن  45فــي المئــة مــن الوظائــف الحاليــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن
ومصــر والكويــت وعُمــان والمملكــة العربيــة الســعودية ســيتم أتمتتهــا .أمــا القــوة العاملــة
المتجهــة نحــو قطــاع الخدمــات والزراعــة كمــا هــو الحــال فــي األردن ولبنــان فإنهــا ســتتأثر
بشــكل كبيــر .ومــن بيــن أكثــر عشــرة مهــن أقــرب لألتمتــة هــي عمــل المــزارع وقطــاع
الفندقــة والمطاعــم وأعمــال الســكرتاريا واإلدارة.
5

6

النتيجــة الطبيعيــة للبطالــة فــي قطــاع معيــن هــي معانــاة ســوق العمــل مــن االســتقطاب
وبالتالــي تتعمــق حالــة الالمســاواة .واآلن يســيطر  1فــي المئــة مــن ســكان الكــرة األرضيــة
علــى نصــف المــوارد فــي العالــم .وإقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا هــو األول فــي العالــم
مــن حيــث معــدل عــدم المســاواة فــي الدخــل إذ بلغــت  38.2فــي المئــة .وال تحتــاج المخاطــر
المترتبــة علــى عــدم المســاواة -وهــي موثقــة -إلــى دليــل ،فالمجتمعــات التــي تســود فيهــا حالــة
مــن الالمســاواة هــي أميــل للعنــف ،فمواطنــو هــذه المجتمعــات علــى األرجــح يعانــون مــن
األمــراض العقليــة أو مــن البدانــة ،وهــم ال يحققــون تجانســا اجتماعيــا جيــدا إذ تنخفــض فيهــا
مســتويات الثقــة وترتفــع فيهــا معــدالت العنــف .وألن شــعوب هــذا اإلقليــم خــاب أملهــم بســبب
حكوماتهــم الضعيفــة والصــراع المزمــن وبحكوماتهــم الضعيفــة والركــود االقتصــادي فــإن
األثــر المجتمــع لفرصــة ضائعــة أخــرى وبطالــة وعــدم مســاواة ســيكون علــى األرجــح أمــرا
ال يمكــن احتــواؤه.
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المقدمة

التغير المناخي
يتعلــق االتجــاه الثانــي باألثــر الــذي ســيترتب علــى التغيــر المناخــي بخصــوص األمــن الغذائي
واقتصاديــات دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .وكمــا تفيــد الرا نصــار فــي الفصــل الخــاص
بهــا “تكيــف التغيــر المناخــي لــدى المجتمعــات األردنيــة” فــإن العلــم يخبرنــا بأنــه باإلضافــة
إلــى ارتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف المتكــرر ،فــإن أحــداث الطقــس القاســية ســتكون
أكثــر شــيوعا .وحتمــا ســيؤثر ذلــك علــى إنتــاج الغــذاء واألمــن وتوفــر الميــاه لالســتهالك
البشــري ولألغــراض الصناعيــة واســتدامة النظــم البيئيــة .ويشــرح الدكتــور مايــكل غيلمونــت
فــي فصلــه عــن فصــل الميــاه ( )Water Decouplingكيــف أن الحلــول المطلوبــة ال تســتند
بالضــرورة إلــى التقــدم العلمــي .وقــد كشــف عملــه مــع المزارعيــن فــي غــور األردن عــن
معرفتهــم لكيفيــة الحفــاظ علــى المــاء والفالحــة بشــكل فعّــال .ومــع ذلــك تنقصهــم بيئــة
السياســات التــي تمكنهــم للقيــام بذلــك .وعلــى ســبيل المثــال عــادة مــا يتــم اســتعمال الــري
بالغمــر بــدال عــن الــري بالتنقيــط ،ألن المزارعيــن ال يمكــن لهــم االعتمــاد علــى اســتمرارية
توفيــر الميــاه أو حتــى بيانــات دقيقــة عــن أحــوال الطقــس فــي الوقــت المناســب .ونفــس
الشــيء فيمــا يتعلــق بالمحاصيــل ،فبينمــا يمكــن رفــع المحصــول باســتعمال آالت خاصــة فــا
يمكــن للمزارعيــن الحصــول علــى تســهيل ائتمانــي معقــول ،كمــا أن التأميــن غيــر متوفــر
واإلطــار التنظيمــي الموجــود ال يشــجع علــى تشــكيل التعاونيــات.
وبالتالــي فــإن الســؤال هــو فيمــا إذا ســيقوم ص ّنــاع القــرار بوضــع اإلطــار المطلــوب،
وعلــى أيــة حــال فــإن وضــع الطريــق الصحيــح ليــس دائمــا ســهال.قد يتفــق كال مــن الجهــات
المانحــة والحلفــاء السياســيين ،أنــه ولضمــان اضطــاع الحكومــات بالمهمــة الشــاقة المتمثلــة
فــي إصــاح األســعار ووضــع الكفــاءة حيــز التنفيــذ ،فإنــه مــن الصعــب جــدا أن يتحمــل
الســكان تبعــات ذلــك ،وال ســيما فــي مواجهــة التحديــات األخــرى التــي يجابهونهــا . .وبالمثــل،
فــإن االســتثمار فــي بنــى تحتيــة زراعيــة حديثــة وفــي جمــع البيانــات واألبحــاث – مقابــل
المســتلزمات األخــرى وشــيوع جــو مــن عــدم اليقيــن – قــد ال يكــون أمــرا ذي جــدوى.

الهجرة
االتجــاه الثالــث هــو الهجــرة .شــهدت الســنوات الخمــس الماضيــة واحــدة مــن أكبــر أزمــات
النــزوج القســري .فمــا يقــارب مــن  10.3مليــون ســوري نزحــوا ،ومــن بيــن الســوريين
الذيــن ســجلوا فــي المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن كالجئيــن هنــاك 2.9
مليــون الجــىء فــي تركيــا ومليــون فــي لبنــان و 660ألــف فــي األردن كمــا أن هنــاك 241
ألــف الجــئ فــي إقليــم كردســتان العــراق و 122ألــف الجــئ فــي مصــر .ومــع أن هــذه
ليســت األزمــة األولــى التــي عصفــت باإلقليــم فــإن الــرد عليهــا مختلــف .حــاول االقتــراح أن
11
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يدمــج الالجئيــن فــي االقتصاديــات المحليــة مــا يوفــر عمالــة رخيصــة ومفيــدة لتوســيع القطــاع
الخــاص ،ويخــرج الــدول المســتضيفة مــن حالــة الركــود االقتصــادي .لذلــك رمــت المنظمــات
الدوليــة والمانحــون وبســرعة بثقلهــم لدعــم هــذه المبــادرة .ومــن منظــور إنســاني ،فــإن توفيــر
ســبل اكتســاب العيــش لالجئيــن هــو أفضــل بكثيــر مــن الدعــم االنســاني طويــل األمــد غيــر
الف ّعــال والمهيــن .وربمــا اعتقــدت المنظمــات الدوليــة والمانحيــن بــأن التمويــل ســتيراجع ،وأن
تزويــد الالجئيــن بســبل كســب العيــش ســيوفر لهــم الحمايــة.
ومــع ذلــك فقــد أصــاب اإلحبــاط أصحــاب المصلحــة الرئيســيين عندمــا لــم تأتــي النتائــج
بالســرعة المتوقعــة .إذ يقــوم المانحــون بايقــاف التمويــل حتــى يتــم التأكــد مــن تحقيــق التقــدم
مــا يتطلــب تمويــا– وتســتمر لعبــة القــط والفــأر بيــن الجانبيــن .والحــق أن اتفاقيــة الميثــاق( )Compact agreementكانــت متفائلــة بشــكل كبيــر ألنهــا اســتندت إلــى أدلــة شــابتها
العيــوب .واســتنتج بحثنــا المعــروض بالفصــل الخــاص للباحثتيــن شــادن الحــاج أحمــد
ودورســي لوكهــارت –والــذي يراجــع سياســة االردن لدمــج الالجئيــن فــي العمــل– بــأن
إضفــاء الطابــع القانونــي وتقليــل تكاليــف الفيــزا لــم تكــن كافيــة لتعويــض الفوائــد النقديــة
وغيــر النقديــة للتوظيــف غيــر الرســمي .وعــاوة علــى ذلــك ،لــم ترغــب الشــركات الصناعية
فــي توظيــف العمــال الذيــن كانــت تراهــم بأنهــم مؤقتــون ،إذ أن التدريــب الــذي يتلقونــه فــي
المصانــع والشــركات هــو مثقــل ومكلــف .وأخيــرا ،ربمــا وضعــت الحكومــة لنفســها هدفــا
عاليــا جــدا .اســتنادا إلــى البيانــات التــي جمعــت مــن قبــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
فــي عــام  2017فــإن مشــاركة الالجئيــن الســوريين ذكــورا وإناثــا فــي ســوق العمــل هــي
حوالــي  163ألــف ،وهــذا يعنــي بأنــه حتــى لــو تمكــن كل الذكــور وكل االنــاث –الذيــن لديهــم
القــدرة والرغبــة فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل– مــن ايجــاد عمــل حينهــا فإنــه ســيكون
بمقــدوراألردن الوصــول فقــط إلــى  80فــي المئــة مــن هدفهــا فــي منــح  200ألــف تصريــح
عمــل.
وعلينــا أن نعتــرف بــأن اتفاقيــة الميثــاق كان يمكــن أن تبنــى بطريقــة أفضــل ،لكــن تتعلــق
القضيــة هنــا بالتســرع وتجنــب المخاطــر وعــدم الرغبــة فــي تعديــل الحزمــة المتفــق عليهــا
وهــو مــا منــع تبلــور نتيجــة أكثــر نجاحــا .أصبــح الوضــع اآلن وكأنــه حلقــة مســتديرة،
صحيــح أن هنــاك ارتفــاع فــي معــدل التوظيــف إال أن الالجئيــن مــا زالــون يعيشــون فــي فقــر.
لذلــك يشــعر المانحــون بالتعــب مــن هــذا الجهــد ،وهــذا يعنــي أن تخفيــف المســاعدات الــذي
أصبــح يلــوح فــي األفــق يمكــن أن يدفــع الــدول المســتضيفة الســتعراض عضالتهــا مــن خالل
التهديــد بالحــد والتقليــل مــن اســتقبال االجئيــن .ويخشــى األردن بشــكل خــاص مــن خــذالن
المجتمــع الدولــي ،فبعــد أن اســتقبل الجئيــن واتخــذ قــرار سياســيا غيــر شــعبي بشــكل كبيــر
لفتــح أســواق العمــل أمــام الالجئيــن وســط منــاخ مــن النمــو البطــيء والبطالــة المرتفعــة،
فهنــاك إمكانيــة بــأن يفقــد المانحــون االهتمــام فــي دعــم أســواق جديــدة والتــي تنتــج إمكانــات
توظيــف وفــرص نمــو .مــا ســيحدث بعــد ذلــك هــو أمــر مــن الصعــب تحديــده اآلن .غيــر
أنــه مــن المرجــح علــى أيــة حــال أن تكــون دول المنطقــة وغيرهــا مــن الــدول أكثــر حــذرا
فــي المســتقبل فــي منــح الالجئيــن حــق اكتســاب العيــش فــي أوضــاع مشــابهة وممتــدة .وهكــذا
تضيــع الفرصــة علــى كل أصحــاب الشــأن.
16

المقدمة

عالقات القوة غير المتكافئة
التطــور الرابــع هنــا هــو تأثيــر حملــة التواصــل االجتماعــي ( #metooأنــا أيضــا) علــى
العالقــات الجندريــة علــى مســتوى العالــم واألثــر الممكــن لهــا علــى منطقــة غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا .ويقينــا مــع تواجــد فجــوة جندريــة هــي األعلــى علــى مســتوى العالــم (بلغــت
 40فــي المئــة فــي عــام  )2017فــإن تمكيــن المــرأة أصبــح متطلبــا ســابقا لتحقيــق النمــو
االقتصــادي والحكــم الرشــيد وبنــاء الســام .وهنــاك روابــط محــددة تتطلــب انتباهــا خاصــا.
فعلــى الرغــم مــن المكتســبات الكبيــرة فــي تعليــم المــرأة (بلــغ معــدل التســجيل فــي المــدارس
االبتدائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث فــي المنطقــة  96فــي المئــة فــي عــام  2013مقابــل 98.3
فــي المئــة علــى مســتوى العالــم) فمــا زالــت المــرأة متخلفــة عــن الرجــل فــي المشــاركة فــي
المجــال العــام وفــي أســواق العمــل .وبلغــت نســبة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي
اإلقليــم مــا يقــارب مــن  21فــي المئــة لعــام  2017وهــو مــن أدنــى المعــدالت علــى مســتوى
العالــم.
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يقتــرح بحثنــا بــأن إقصــاء المــرأة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن الحيــاة المدنيــة هــو
مســتمد مــن مجموعــة مــن القيــود المتداخلــة والتــي تعــزز بعضهــا البعــض .ولعــل أهــم هــذه
القيــود هــو غيــاب اطــار قانونــي يحمــي المــرأة بشــكل كاف مــن التمييــز والتحــرش والعنــف.
فعلــى ســبيل المثــال ،تشــير بياناتنــا األوليــة بتجنــب الكثيــر مــن النســاء الدخــول إلــى ســوق
العمــل بســبب الخــوف مــن التحــرش الجنســي كمــا تؤخــر بعــض النســاء الــزواج خوفــا مــن
العنــف.
ولتصحيــح هــذا الوضــع ينبغــي أن نفهــم الربــط بيــن الالمســاواة الجندريــة فــي المنطقــة
والظاهــرة األوســع والمتمثلــة بتعزيــز الســلطة واســتعمالها غيــر المقيــد .فالخلــل فــي عالقــات
القــوة والســلطة موجــود ليــس فقــط بيــن الرجــال والنســاء لكــن أيضــا بيــن القبائــل والطبقــات
االقتصاديــة والنــاس مــن األديــان المختلفــة وكذلــك الشــباب الصغــار والراشــدين .وفــي كثيــر
مــن األحيــان فــإن التعســف فــي اســتخدام القــوة فــي المســتويات األخيــرة هــو أقــل تقييــدا
وعليــه يكــون مــن الصعــب معالجتــه .وبهــذا الصــدد تســلط إســراء الشــياب ومحمــود النابلســي
وكذلــك الفصــل الــذي كتبتــه حــول تمكيــن المجتمــع المدنــي الضــوء علــى أن االختــاالت فــي
عالقــات الســلطة والقــوة يعرقــل بشــكل كبيــر عمــل الفاعليــن الشــعبيين .وفقــط عندمــا يتوفــر
قانــون قــوي (والــذي يتجــاوز قواعــد الشــراكة) وقنــوات إلرســال التقاريــر يمكــن لمثــل هــذه
االختــاالت أن تصحــح ويمكــن للمجتمــع المدنــي أن يصبــح العبــا مؤثــرا فــي التنميــة.

ILO, “Labor Force Participation Rate, Female (% of Female Population Ages 15+) 13
(Modeled ILO Estimate),” ILOSTAT Database, World Bank, March 2017, https://data.worldbank.
org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=ZQ.
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التطرف العنيف
ال يمكــن مناقشــة االتجاهــات ســالفة الذكــر مــن دون المــرور علــى تأثيــر التطــرف العنيــف.
صحيــح أن عــام  2017شــهد قصــة إلحــاق هزيمــة عســكرية بتنظيــم داعــش ،إال أنــه مــن
الســذاجة مجــرد التفكيــر بــأن الهزيمــة العســكرية تعنــي نهايــة التنظيــم .وكمــا عبــر الباحــث
بــارق محاديــن فــي مقــال رأي نشــر فــي شــهر تشــرين ثانــي /نوفمبــر عــام  ،2017فطالمــا
بقيــت أيدولوجيــا داعــش مــن دون معالجــة فــإن العالــم سيشــهد هجمــات متقطعــة .وهــذا
الــكالم ذو صلــة نظــرا لكــون المقاربــة المســتخدمة لغايــة اليــوم تميــل إلــى منــع واحتــواء
الخطــر (معالجــة أمنيــة) بــدال مــن مكافحــة األيدولوجيــا التــي تقــف خلــف الهجمــات .والحــق
أن نمــاذج االســتجابة الكونيــة تمثــل مــا أســماه آل غــور “مزاحمــة الخــوف للعقــل والمنطــق”.
ففــي دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا التقطــت الحكومــات تهديــد داعــش إلحــكام قبضتهــا
علــى الســلطة وفــرض مزيــد مــن القيــود علــى مجــال العمــل للمجتمــع المدنــي والتضييــق
علــى الحريــات المدنيــة مثــل حريــة اإلعــام .وبشــكل مشــابه زخفــت فــي الغــرب تشــريعات
مســهبة علــى الحقــوق وهــذا يشــمل المراجعــة القضائيــة والحمايــة ضــد إلقــاء القبــض
التعســفي وكذلــك علــى حقــوق أساســية تشــمل الخصوصيــة والجنســية .قمنــا بإجــراء بحــث
بالتشــارك مــع تيــري دي هومــس ( )Terre des Hommesعــن فعاليــة وكفايــة مثــل هــذا
التدابيــر .وتوصــل البحــث إلــى نتيجــة تفيــد بأنــه عندمــا يصبــح الفــرد تحــت رحمــة الســيطرة
والتحريــات فــإن إحساســة بالتهميــش يتأكــد مــا يقــوده عمليــة التطــرف العنيــف.
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المقاربــة األعمــق اســتراتيجيا تتطلــب صياغــة أجوبــة نابعــة عــن فهــم متــوازن مدعومــا
بأدلــة .فبينمــا يتمحــور النقــاش حــول محــركات التطــرف مثــل البطالــة والفقــر والتلقيــن
األيدولوجــي الدينــي ،فــإن بحثنــا يقتــرح بــأن أولئــك الذيــن ينضــون تحــت لــواء الجماعــات
المتطرفــة قلمــا يعانــون مــن عــدم التمكيــن وغالبــا مــا يقومــون باتخــاذ قــرارات عقالنيــة (كمــا
تــم توضيحــه فــي الفصــل األول الــذي قمــت بتأليفــه بالتشــارك مــع الدكتــورة نيفيــن بندقجــي).
وإحــدى الســمات المشــتركة هــو أن المتطرفيــن غالبــا مــا يقومــون بــردة فعــل أو يبحثــون
عــن رفــع الظلــم ســواء أكان هــذا الظلــم هــو انكمــاش الفضــاء السياســي لطائفــة الســنة،
أو الظلــم الناتــج عــن تهميــش الدولــة أو أعمــال العنــف المرتكبــة ضــد الســوريين .لذلــك
يمكــن لالقتصــاد والديــن والعامــل الســيكولوجي أن تلعــب دورا ،لكــن قلمــا يكــون هــذا الــدور
حاســما .وينبغــي أن ال يكــون مفاجئــا حينهــا محدوديــة فاعليــة التدخــات الــي تمحــورت حــول
التفســيرات الدينيــة البديلــة وإيجــاد فــرص عمــل وســبل اكتســاب العيــش .علينــا أن نفكــر
بشــكل خ ـاّق ،وكمــا تــم افتراضــه فــي الفصــل المتعلــق بالدكتــورة نيفيــن بندقجــي وناديــن
صايــغ فــإن الحلــول االأفضــل تكمــن فــي ســياق األمــن االنســاني علــى مســتوى المجتمــع.
ويمكــن أن تكــون المنظمــات المجتمعيــة ومراكزهــا الشــبابية مصــدرا أساســيا للصمــود،
لذلــك ينبغــي تقويتهــا بــدال مــن إخضاعهــا إلشــراف أمنــي ومراقبــة .وبالمثــل ،مــن شــأن
توفيــر المســاحة للعمــل المدنــي والمعارضــة الســلمية أن تقــوم بــدور المحفــز للذيــن دفعتهــم
إحباطاتهــم ليكونــوا لقمــة ســائغة للتجنيــد مــن قبــل المتطرفيــن.
Barik Mhadeen, “In the Wake of Its Military Defeat, Prepare for Daesh 2.0,” The Daily Star 14
(Lebanon), 7 November 2017.
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صعود سياسة اليمين المتطرف
يتعلــق االتجــاه األخيــر بتصاعــد موجــة اليميــن المتطــرف التــي تجتــاح المعمــورة منــذ أن
قــررت بريطانيــا االنســحاب مــن االتحــاد األوروبــي ،إلــى انتخــاب دونالــد ترامــب فبــروز
قائــد اليميــن المتطــرف الجديــد فــي النمســا .فشــهدنا باإلضافــة إلــى التفكير الشــوفيني وانتشــار
المشــاعر المعاديــة للمهاجريــن تحــوال كبيــرا فــي طريقــة االســتخدام والتالعــب وحجــب
المعلومــات والحقائــق .فاألخبــار الكاذبــة و”الحقائــق البديلــة” ســمحت للقــادة وص ّنــاع القــرار
واألفــراد بالكــذب ونشــر الكراهيــة واحتضــان التمييــز دون أن يكــون لذلــك عواقــب.
ربمــا يمكــن اعتبــار شــعوب إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مــن أكثــر الشــعوب تعرضــا
لهــذا الوضــع الجديــد .فقــد تمثلــت المشــاعر المعاديــة للعرب والمســلمين فــي التمييــز والعنف،
فقــرار حظــر الســفر ذائــع الصيــت إلدارة ترامــب عطــل حيــاة النــاس وأشــعل توتــرا سياســيا.
كمــا أن تخفيــض ميزانيــة األمــم المتحــدة وبخاصــة وكالــة غــوث الالجئيــن الفلســطينيين،
والخطــوة األمريكيــة لنقــل الســفارة األمريكيــة إلــى القــدس قــد تشــعل شــرارة جديــدة تعصــف
باالســتقرار فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .يضــاف إلــى ذلــك االنطباعــات بالتهميــش
الجيوسياســي ،إذ ال توجــد محكمــة يمكــن للنــاس أن يلجــأوا إليهــا.
مــا نغــض الطــرف عنــه هــو ربمــا الســمات المشــتركة بيــن مؤيــدي الرئيــس ترامــب والذيــن
تــم اقصائهــم فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .فالذيــن أدلــوا بأصواتهــم لصالــح ترامــب
شــعروا بأنهــم مهمشــون ومســتغلون مــن قبــل النخــب السياســية ونخــب األعمــال .وكانــوا
غاضبيــن علــى حكومــة أخفقــت فــي توفيــر ســبل العيــش المحترمــة وفرصــة االنتقــال
اجتماعيــا لألعلــى .وهــذه هــي قصــة العــرب اليــوم وبخاصــة الشــباب منهــم .فالعــرب لهــم
شــكاوى مشــروعة إذ أنهــم يشــعرون بكونهــم غيــر محمييــن وأن صوتهــم غيــر مســموع.
والمفارقــة أن هــذه الجماعــة فــي الواليــات المتحــدة عبــرت عــن نفســها بانتخــاب الرئيــس
ترامــب ،وهــذا بــدوره يطــرح ســؤاال حــول مــا فــي وســع النــاس فــي هــذا اإلقليــم أن يقومــوا
بــه.
تعــرض الفصــول التاليــة عــددا مــن االبحــاث المنتقــاة للعمــل الــذي قــام بــه معهــد غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا خــال العــام  .2017وتقــدم الفصــول فهم ـا ً للعمــل االبتــكاري الــذي قــاده
طاقمنــا بغيــة تشــجيع صــوغ سياســة أكثــر فاعليــة تســتند إلــى الدليــل .وتعالــج هــذه الفصــول
االتجاهــات التــي ذكــرت أعــاه مضيفــة إلــى ذلــك الســياقات والتحليــل والتوصيــات .وفــي
خاتمــة الكتــاب قمــت بمراجعــة هــذه االتجاهــات وحاولــت أن أقــدم مســاهمة بنــاءة إلمكانيــة
التحــول .وكمــا تمــت مالحظتــه واعتمــادا علــى كيــف ســيتم التعامــل مــع المخرجــات يمكــن
أن تفضــي هــذه المخرجــات إلــى انقســامات وهشاشــة ،أو إلــى برنامــج لسياســة تقدميــة وحكــم
رشــيد .ومــن خــال هــذه المالحظــات فــإن هدفــي هــو استكشــاف هــذه الفــرص ومخاطرهــا
والقيــود باالضافــة إلــى األفعــال التــي يمكــن أن نقــوم بهــا للتأكــد مــن أنهــا تســير وتتقــدم.
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د .نيفين بندقجي و د .إریكا هاربر
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن التركيــز اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗطــرف ،ﻓﺈن مجمــل البحــوث والدراســات الســابقة
تقتصــر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ دراســة اﻟﻣﺣرﻛﺎت (ﻋواﻣل «اﻟدﻓﻊ» و«اﻟﺟذب») وأﻧﻣﺎط اﻟﺗوظﯾف
والتبايــن ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،والالفــت أن المعلومــات ﻋن دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷددة اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ
واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ أو ﻛﯾفية محافظة أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔوذھم ﻓﻲ ﻣﺳرح ﺗﺗزاﯾد
ﻓﯾﮫ ديناميــة اﻟﻔوﺿﻰ ،تتوفــر بشــكل أقــل.
فهنالــك نقــص حــاد ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ التــي تتنــاول اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ مــن الراديكاليــة إلــى اﻟﺗطــرف
اﻟﻌﻧﯾف .وﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ،هنــاك نقــص معرفــي ﻓﻲ ﻓﮭم الســيرورات واﻟﻣﺣرﻛﺎت
واﻟظــروف اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر ﺷﺧص ذو أﻓﻛﺎر رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ
ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗطــرﻓﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ أو ارﺗﻛﺎب ﻋﻣل ﻣﺗطــرف ﻋﻧﯾف.
وينبغــي أن ُتفهــم مســألة التطــرف كســيرورة ﯾﺗم اﺳﺗﺛﺎرﺗﮭﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣظﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ والتــي
تتســم بأزمــة شــخصية للفــرد تتعلــق بالبحــث عــن دور ومعنــى ﻣﺎ يفضــي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف
إﻟﻰ قيــام الفــرد بدعــم اســتعمال اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﯾن بغيــة تحقيــق تغييــر
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣدد أﯾدوﻟوﺟﯾﺎ.
وفــي هــذا الســياق ينبغــي التمييــز ﺑﯾن اﻟﻔﻛر اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ مــن ناحيــة ،واﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف مــن
ناحيــة أخــرى ،فالفــرد المتطــرف قــد ال يشــترك بالعنــف بشــكل مباشــر ،مــع أنــه يمكــن لــه
دعــم اســتخدام العنــف .غيــر أن مــن يرتكــب عمــا متطرفــا وعنيفــا يمكــن أن ينظــر إليــه
بوصفــة متطرفــا أيدولوجيــا.
1

تؤثــر الظــروف الســياقية وعوامــل الدفــع والجــذب علــى األفــراد وتدفعهــم إلــى تبنــي
األيدولوجيــا المتطرفــة ،وفــي بعــض األحيــان تدفعهــم لالنضمــام للجماعــات المتطرفــة ،بيــد
أن الظــروف والمحــركات والمؤثــرات التــي ُتســهل عمليــة االنتقــال مــن حالــة الالعنــف
إلــى العنــف هــي غيــر مفهومــة بشــكل كبيــر ،وطبعــا هنــاك أســباب وجيهــة لذلــك .ﻓﺄﻋداد
اﻟﻌﺎﺋدﯾن وأﻣﺎﻛن ﺗواﺟدھــم وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ بمتطلبــات
ومســتلزمات أﻣن اﻟدوﻟﺔ .وﯾﺷﻛل اﻷﻓراد اﻟﻣﺣﺗﺟزون أو اﻟﻣﺳﺟوﻧون بغــرض إعــادة التأهيــل
أو الذيــن يعــاد دمجهــم فــي مجتمعاتهــم مصــدرا حيويــا ألهــداف اســتخبارية ،غيــر أنهــم
فــي الوقــت ذاتــه يشــكلون خطــرا علــى ســامة وأمــن المجتمــع .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن
 1لالطالع على مراجعة للتعاريف أنظر
Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature
Review of Models and Drivers (Amman: WANA Institute, 2016), 4–6.
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مصداقيــة شــهادة العائديــن مشــكوك فــي صحتهــا ،فهنــاك ظاهــرة «االنشــقاق المنظــم» وهــي
اســتراتجية معروفــة فــي داعــش بحيــث يمكــن أن يكــون العائــدون يعملــون وفقــا ألجنــدات
غيــر حميــدة معــدة ســلفا .فهــذه العوامــل تحــد مــن الفضــاء الــذي مــن خاللــه يمكــن لص ّنــاع
القــرار أن يتعلمــوا مــن هــؤالء األفــراد.
2

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر المتعلقــة باالشــتباك مــع المقاتليــن العائديــن والمنشــقين ،فــإن فهــم
النقطــة النهائيــة علــى الخــط البيانــي للتطــرف والتطــرف العنيــف بشــكل أفضــل بــات أمــرا
ضروريــا .وتوفــر التفاصيــل حــول كيفيــة دخــول المقاتليــن لســوريا والظــروف واألحــداث
التــي يتعرضــون لهــا ،واألشــكال المتاحــة للعــودة األســاس الــذي يمكــن أن ُتبنــى عليــه
اســتراتيجيات أكثــر فعاليــة وأكثــر مرونــة فــي بلــدان األصــل ،وهــذا أيضــا ينطبــع علــى
إعــداد برامــج التأهيــل المســتدام وإعــادة الدمــج .ومــع ذلــك فهنــاك ســؤال دائــم ومقلــق:
لمــاذا ال تتصــرف غالبيــة األفــراد أصحــاب األفــكار المتطرفــة وفقــا لهــذا المنطــق عندمــا
تكــون المحــركات الرئيســية (البطالــة ونقــص الفــرص والحكــم الضعيــف) متفشــية؟ مــا مــن
شــك أن فهــم الخصائــص ونقــاط التحــول للذيــن يتصرفــون بشــكل عنيــف يفضــي إلــى تقديــم
إجابــات لهــذه االســئلة الصعبــة .وأخيــرا ومــن منظــور ســيكولوجي بحــت فأنــه إن لــم يتــم
فهــم الصدمــات المرتبطــة بســاحات المعركــة والتلقيــن األيدولوجــي واســتراتيجيات التكيــف
التــي يتبناهــا المقاتلــون ،فأنــه مــن الصعوبــة بمــكان تقييــم المخاطــر التــي يشــكلها العائــدون.
يســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى بعــض مــن هــذه األســئلة وذلــك مــن خــال رســم خريطــة
رحلــة األفــراد األردنييــن الذيــن التحقــوا بالجماعــة المتطرفــة العنيفــة فــي ســوريا ،وتبــدأ
الخريطــة مــن مرحلــة التطــرف ،إلــى التجنيــد والذهــاب إلــى ســوريا وصــوال إلــى عودتهــم
لــأردن وتبنيهــم األيدولوجيــا الحاليــة .ويقــدم الفصــل الخالصــة التــي يمكــن أن ترشــد ص ّنــاع
القــرار لتصميــم وتنفيــد إجــراءات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف وإعــادة دمــج العائديــن.
اﺳﺗﻣدت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻼت أجريــت مــع ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻏﺎدروا اﻷردن
ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﺑﮭﺔ ﻓﺗﺢ اﻟﺷﺎم (اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﺳم ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة) ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ .ﻋﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻣن
ھــؤﻻء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن إﻟﻰ اﻷردن ﻓﯾﻣﺎ ﻗُﺗل أﺣدھــم ،وﻻ ﯾزال اﻵﺧر ﻓﻲ مســرح العمليــات .وتــم
إجــراء المقابــات باللغــة العربيــة فــي معــان والزرقــاء فــي شــهر أيــار /مايــو  2017مــع
العائديــن الثــاث ومــع والــدي وإخــوان وأقــارب وأصدقــاء وجيــران ومدرســي المقاتليــن
الخمســة.
وتعــد منهجيــة رســم خريطــة الرحلــة ممارســة شــائعة تســتعمل فــي أبحــاث الســوق للتعــرف
علــى القيــم والســلوكيات التــي تؤثــر علــى قــرارات الزبائــن فــي الشــراء .ويجــدر االنتبــاه إلــى
أن هــذا هــو أول تطبيــق لهــذه المنهجيــة علــى أبحــاث التطــرف .والواقــع أن تقســیم رؤى
ووجھــات نظــر مختلفــة تتعلــق بمواضیــع البحــث كشــفت عــن رؤى ھامــة ،بمــا فــي ذلــك
Wolfgang Mühlberger and Olli Ruohomäki, “Middle Eastern Terror in Flux: Mosul after 2
;Daesh, Daesh after Raqqa,” Finnish Institute of International Affairs (FIIA), 24 January 2017
Brian Michael Jenkins, When Jihadis Come
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االختالفــات المتعلقــة فــي كیفیــة تقییــم أولئــك المرتبطیــن بالمقاتلیــن عــن التطــرف والدوافــع
المحیطــة بعودتھــم ،والمخاطــر الحالیــة وھشاشــة العائدیــن. .
وتجدراإلشــارة إلــى أن هنــاك قيــودا علــى عــدد المقاتليــن الذيــن تمــت دراســتهم وتنوعهــم
الجغرافــي بســبب القيــود األمنيــة المفروضــة علــى مقابلــة العائديــن وعائالتهــم فــي األردن،
وهــي قيــود فرضــت بعــد هجمــات الكــرك فــي شــهر كانون أول /ديســمبر مــن العــام .2016
وعلــى أيــة حــال فقــد تــم اختيــار األفــراد للمقابلــة مــن قبــل فريــق البحــث وليــس مــن قبــل
الســلطات.

3

ولتلخيــص النتائــج الرئيســية للبحــث ،فــإن طــرق رحلــة المقاتليــن تســلط الضــوء على هشاشــة
نوعيــن مــن الشــباب :فهنــاك فئــة ميّالــة بشــكل أيدولوجــي نحــو ســلوك التطــرف العنيــف
وهنــاك فئــة أخــرى ممــن يتعاطفــون مــع الضحايــا مــن األطفــال والنســاء فــي الصــراع
فــي ســوريا .وعلــى الرغــم مــن اختــاف مظاهــر وســرعة الوصــول إلــى حالــة التطــرف
لــدى المقاتليــن فهنــاك بعــض الســمات المشــتركة التــي تجمعهــم .فقــد تأثــروا جميعــا بتغطيــة
اإلعــام المثيــرة ،وتــم تجنيدهــم بشــكل مباشــر للذهــاب إلــى ســوريا حيــث غــادروا برفقــة
أصدقــاء لهــم .وعلــى الرغــم مــن األوضــاع االقتصاديــة البائســة فــإن المقاتليــن دفعــوا مبالــغ
كبيــرة للمهربيــن لتأميــن وصولهــم إلــى ســوريا .وأعــرب ﻛل اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻋن أﺳﻔﮭم ﻟﻘرارھــم
ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗطــرﻓﺔ ﻓور وﺻوﻟﮭم إﻟﻰ ســوريا بســبب القمــع الــذي الحظــوه،
وبســبب طبيعــة الصــراع الــذي يتقاتــل فيــه المســلم مــع المســلم ،فقــد أدركــوا بأنــه تــم تضليلهــم
والتغريــر بهــم ليشــاركوا فــي الصــراع .وقــد شــجع ذويهــم علــى عودتهــم ،وبالفعــل تأثــر
العائــدون بأمهاتهــم .واليــوم فــإن العائديــن كلهــم مســلمون يمارســون الشــعائر بعضهــم
بطريقــة أكثــر التزامــا مــن اآلخــر .والالفــت حقــا بأنهــم ينشــطون ﻓﻲ ثنــي اﻵﺧرﯾن ﻋن
اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ وفــي دﺣض رواﯾﺎت ا ٌ
ﻟﻣﺟﻧِدﯾن .وأدى ﺿﻌف ﺗداﺑﯾر إﻋﺎدة
اﻹدﻣﺎج واﻟﺗﺄھﯾل إﻟﻰ ﻋزﻟﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وســاهمت في تهميشــهم االقتصادي ﻣﺎ ﯾﺛﯾر
اﻟﺷﻛوك ﺣول اﺳﺗداﻣﺔ موقفهــم اﻷﯾدوﻟوﺟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ.

استيعاب الرحلة
علــى الرغــم مــن الفــوارق واالختالفــات فــي الملفــات الشــخصية للمقاتليــن وفــي قراراتهــم
فــإن رحالتهــم تظهــر عــددا مــن القواســم المشــتركة الرئيســية .فجميعهــم ذهــب إلــى ســوريا
عندمــا كانــوا فــي العشــرينيات مــن أعمارهــم ،وهــم مهمشــون اقتصاديــا علــى الرغــم مــن
أنهــم كانــوا عامليــن إذ كانــت طبيعــة أعمالهــم متواضعــة وموســمية أو أن مرتباتهــم قليلــة
إذ أن الحــد األعلــى كان  200دينــار ( 282دوالر امريكــي) فــي الشــهر ،وكانــت غالبيتهــم
Marching Home: The Terrorist Threat Posed by Westerners Returning from Syria and 3
Iraq (California: RAND Corporation, 2014). The findings, however, are consistent with and
help to explain observations gathered through previous WANA Institute research. See, e.g.,
Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Trapped between Destructive Choices:
Radicalisation
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معيلــة لعائالتهــم .ومــع أن هنــاك تباينـا ً فــي خلفياتهــم التعليميــة – بعضهــم متعلــم فــي حيــن أن
هنــاك مــن لــم يكمــل الثانويــة العامــة – فــإن غالبيتهــم لــم تكــن لديهــم درجــة جامعيــة متقدمــة.
كان هنــاك تبايــن كبيــر فــي االتجاهــات األيدولوجيــة للمقاتليــن قبــل الوصــول إلــى مرحلــة
التطــرف .فيوجــد علــى أقصــى نقطــة مــن الخــط ذلــك المقاتــل المحافــظ بشــكل خــاص الــذي
يتــم تشــجيعه مــن قبــل معلــم لكــي يبــدأ بالقــاء المحاضــرات بزمالئــه الطــاب والوعــظ عــن
اإلســام واألخــاق الحميــدة .وعلــى الطــرف النقيــض يجلــس مقاتــل آخــر لــم يكــن متدينـا ً ولــم
يكــن مُصليـا ً فــي يــوم مــن األيــام كمــا يزعــم ،وعمــل فــي القطــاع العــام نهــارا وكان يرقــص
ويغنــي فــي فرقــة دبكــة ليــا .أمــا بقيــة المقاتليــن فلــم يكونــوا متدينيــن بشــكل كامــل كمــا أنهــم
لــم يكونــوا أيضــا غيــر متدينيــن.

محركات التطرف
يبــدو أن هنــاك خمســة عوامــل أثــرت فــي تطــرف المقاتلين .أوال ،تأثــر كل متطــرف بالتغطية
اإلعالميــة التــي تعتمــد علــى اإلثــارة والتــي بدورهــا أثــارت عامــا آخــر وهــو التعاطــف
والحميــة أو لنقــل الفزعــة – وهــي معاييــر وقيــم لحمايــة الضعيــف ومحاربــة الظلــم .وهــذه
القيــم البدويــة متجــذرة بقــوة فــي نســيج الثقافــة العربيــة .وكمــا أســهب أحــد المقاتليــن:
أثارنــي مشــاهدة القنــوات اإلخباريــة ،وكان أهمهــا بالنســبة لــي
هــو قنــاة األورينــت ألنهــا كانــت تركــز علــى جرائــم الجيــش
الســوري وبخاصــة علــى اختطــاف النســاء واإلغــارة علــى
المنــازل .ال أســتطیع حتــى الیــوم أن أنســى التغطیــة لكیفیــة
مھاجمــة الجیــش الســوري المــرأة وقتلھــا..
4

وكان هــذا المقاتــل يعــرف بأنــه علــى األرجــح ســيالقي حتفــه ،وأنــه إذا مــا قتل ســيكون شــهيداً
فــي هــذه الحالــة .لكنــه يــرى بنفســه وبشــكل أساســي “ممثــا” للعدالــة وأن قــراره هــو نتيجــة
لواجبــه فــي حمايــة الضعيــف .طبعــا ،هنــاك حاجــة إلجــراء أبحــاث إضافيــة للتوصــل إلــى
شــرح أفضــل لنفســية المقاتليــن الذكــور الذيــن حركتهــم هــذه القيــم عوضــا عــن األيدولوجيــا
الدينية.
5

العامــل الثالــث هــو تأثيــر الرفقــاء ،فأحــد المقاتليــن غــادر مدينــة معــان برفقــة خمســة أصدقاء.
وقبلهــم غادرعشــرة أصدقــاء متجهيــن إلــى ســوريا .كمــا غــادر أحدهــم برفقــة صديقيــن
آخريــن لكنــه عــاد فــي حيــن قتــل صديــق لــه واآلخــر بقــي فــي ســوريا.
6

7

 4مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار .2017
 5مقابلة مع مقاتل ،معان  22أيار ،ومع والده ،معان  29أيار .2017
 6مقابلة مع مقاتل ،معان  28ايار 2017ـ ومع والده ،معان  29أيار .2017
 7مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
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والعامــل الرابــع كان التلقيــن األيدولوجــي ،فأحــد المســعفين الــذي تحــول إلــى مقاتــل كان
يحتــار بســؤال حــول واجبــه الدينــي كمســلم تجــاه المدنييــن فــي ســوريا ،وقــد أخبــره المُجندون
بأنــه ال يوجــد هنــاك مستشــفيات وال عيــادات للمقاتليــن ،وبالتالــي ذهــب إلــى ســوريا معتقــدا
بأنــه يمــارس الجهــاد مــن خــال تقديــم الخدمــات الطبيــة .وهنــاك مقاتــل آخــر كان قــد
تبنــى المعتقــدات الدينيــة المحافظــة منــذ أيــام الطفولــة ،وكان يوصــف مــن قبــل جيرانــه
بأنــه “ســلفي” .ويذكــر هــو وعائلتــه مســألة هوســه وهــو فــي ســن مبكــرة بأفــكار الجهــاد
والشــهادة .ووفقــا لوالديــه ،فقــد تــم “غســل دماغــه” الحقــا مــن قبــل الشــيوخ والمُجنِديــن.
8

9

10

والعامــل األخيــر كان عامــل اليــأس ،فالمقاتلــون وأقربائهــم وأصدقائهــم لفتــوا جميعــا االنتبــاه
إلــى أوضاعهــم المعيشــية الصعبــة والمشــاكل الماليــة وانســداد اآلفــاق لمســتقبل أفضــل أو
لتحســين الحالــة االجتماعيــة فــي األردن .وأشــاروا بشــكل محــدد إلــى البطالــة وتدنــي األجــور
والتوظيــف المتقطــع كعوامــل ســاهمت فــي فقــدان األمــل .وبســبب هــذه التحديــات فقــد بــدت
ســوريا كبديــل جــذاب.
هــذه العوامــل ســواء منفــردة أو مجتمعــة تفوقــت علــى مســؤوليات المقاتليــن والروابــط
العاطفيــة لمجتمعاتهــم وعائالتهــم .فأحدهــم تــرك زوجتــه وابنتــه كمــا تــرك آخــر عروســه
الجديــدة .أمــا البقيــة مــن غيــر المتزوجيــن فقــد تركــوا عائالتهــم دون توفيــر دعــم مالــي بديــل.
وقــد وصفــت أحــد النســاء قــرار زوجهــا باألنانيــة“ :كل مــا كان يهتــم بــه هــو تحقيــق أهدافــه
وفقــا لمعتقداتــه حتــى لــو كانــت خاطئــة” .كمــا قــام أحــد المقاتليــن بالتقــدم للحصــول علــى
إجــازة غيــر مدفوعــة مــن وظيفتــه بالقطــاع العــام .ولــم يكــن واضحــا فيمــا إذا كان ذلــك حتــى
ال يكشــف أمــره أم هــو لالبقــاء علــى خياراتــه مفتوحــة أو حتــى للقيــام بواجبــه فــي الحميــة
ثــم العــودة.
11

عالمات التطرف
ترواحــت فتــرة تطــرف المقاتليــن مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر ،وﯾﺑدو أن طــول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ
ﻣرﺗﺑط ﺑﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن؛ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔرد أﻛﺛر اﻟﺗزاﻣﺎ اﺣﺗﺎﺟت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار لديــه
وﻗﺗﺎ أطــول .وﯾﺗﺳق ذﻟك ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﺑﺣﺎث اﻟﺗطــرف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ أن ﻣن ﺷﺄن اﻟﺟﮭل
بالقيــم والمبــادئ االســامية أن يســهل مــن عمليــة التطــرف .ويبــدو أنــه أســهل القيــام باقنــاع
شــخص جاهــل بالقواعــد والمبــادئ الدينيــة ،فالذيــن يعرفــون أكثــر يســتغرقهم وقــت أطــول
لتبنــي األفــكار الراديكاليــة ألن عليهــم أوال أن يســقطوا تعليمهــم العقائــدي .والواقــع أن المقاتــل
12

 8مقابلة مع مقاتل ،الزرقاء 27 ،ايار.2017 ،
 9ليس واضحا كيف للناس أن يفرقوا بين السلفي والسلفي الجهادي ،فالتعبير كان يستخدم لالزدراء لالشارة الى اآلخر .مقابلة مع احد
جيران المفاتل ،معان 30 ،ايار.2017 ،
 10مقابلة مع مقاتل ،معان  28ايار 2017ـ ومع والده ،معان  29أيار .2017
 11مقابلة مع احدى زوجات المقاتلين ،معان 7 ،حزيران.2017 ،
 12مثال
 Ruth Manning and Courtney La Bau, In and Out of Extremism: How Quilliam Helped 10 Former
Far-Right and Islamists Change (London: Quilliam Foundation, August 2015).
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الــذي اســتغرقت فتــرة تطرفــه شــهرا واحــدا كان ينقصــه الخلفيــة الدينيــة“ ،فهــو ال يعلــم شــيئا
عــن الديــن أو الجهــاد قبــل أن يغــادر” كمــا أوضــح أحــد الجيــران.
13

وفــي وقــت تكــون فيــه عالمــات التطــرف عمومــا محــددة وفقــا لحالــة كل فــرد ،فأنــه باإلمــكان
تحديــد بعــض االتجاهــات العامــة فــي هــذا المجــال .فقــد أبــدى كل المقاتليــن اهتمامــا بالصــاة
بشــكل عــادي وفــي قــراءة بعــض النصــوص الدينيــة التــي يزودهــا المجنــدون .وكمــا يشــرح
أحدهــم “لقــد بــدأت بالصــاة بانتظــام ألننــي كنــت ذاهبــا للجهــاد ويمكــن أن أمــوت هنــاك”.
14

وعلــى أيــة حــال ،أظهــر الملتزمــون دينيــا عالمــات مختلفــة عــن أولئــك مــن غيــر المتدينيــن.
فالملتزمــون أصبحــوا عصبييــن وجامديــن فــي أفكارهــم وغيــر منفتحيــن علــى الحــوار
ومعزوليــن“ .لــم أحــب التحــدث إلــى أي شــخص مــا عــدا اصدقائــي الذيــن كنــت ذاهبــا
معهــم” .وبعضهــم تبنــوا ســلوكا عدائيــا وقامــوا بتغييــر مظاهرهــم مــن خــال إطــاق اللحــى
ولبــس ثيــاب طويلــة وفضفاضــة .غيــر أن غيــر المتدينيــن لــم يظهــروا أي عالمــة مــن
التصلــب واالنعــزال الذاتــي ،وعلــى العكــس ،اســتقبلت التغيــرات التــي طــرأت علــى حياتهــم
والحظتهــا عائالتهــم بشــكل إيجابــي كعالمــات نضــج :وشــملت هــذه التغيــرات اإلقبــال علــى
الصــاة واإلقــاع عــن التدخيــن وتجنــب التســكع مــع األصدقــاء والعــودة إلــى بيوتهــم بشــكل
مبكــر.
15

16

17

18

ھﻧﺎك ﻣﻼﺣظﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ أﺧرى وھﻲ أن اﻵﺑﺎء إمــا ﻛﺎﻧوا ﻏﺎﻓﻠيــن ﻋن ﺗطــرف أﺑﻧﺎﺋﮭم أو افتقــروا
إﻟﻰ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﻌﮭم ﻣن اﻟﻣﻐﺎدرة .وﯾدﻋﻲ اﻟﻣﻘرﺑون ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
أﻧﮭم ﻟم ﯾﻼﺣظوا أي ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻠﺗطرف .وﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى ﻓﺷل اﻵﺑﺎء أو اﻷﺷﻘﺎء أو اﻷﺻدﻗﺎء
ﻓﻲ رﺑط اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌواﻗب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .وشرحت إﺣدى اﻷﻣﮭﺎت:
ﻛﺎﻧت ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﮫ ﺣول اﻟﺟﮭﺎد ﺗﺗزاﯾد ﯾوﻣﯾﺎ ﻗﺑل اﻟذھﺎب إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ
ﻟﻣدة ﺷﮭرﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ .ﺗم ﻏﺳل دﻣﺎﻏﮫ حــول اﻟﺟﮭﺎد واﻟدﻓﺎع ﻋن
اﻷﺧوات اﻟﺳورﯾﺎت واﻵﺧرة واﻟﺟﻧﺔ واﻟﻌذارى! ...اﻋﺗﻘدت أﻧﮭﺎ
ﻣﺟرد أﻓﻛﺎر ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻟم أﻓﻛر أﺑدا أﻧﮫ ﺳﯾذھــب إﻟﻰ
ﺳوريــا.
19

تصــرف أخــرون بطــرق غيــر بنــاءة ،فقــد قــرر والــدي أحــد المقاتليــن أن يزوجــوه مــن
فتــاة حتــى يشــتتوا انتبــاه عــن االلتحــاق بالقتــال فــي ســوريا .ولــم يكــن هنــاك نقــاش عائلــي
20

 13مقابلة مع احد جيران مقاتل ،معان 25 ،أيار.2017 ،
 14مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
 15مقابلة مع أحد جيران مقاتل ،معان 25 ،أيار ،2017 ،ومع أخت مقاتل ،معان 25 ،أيار ،2017 ،ومع صديق مقاتل ،معان30 ،
أيار.2017 ،
 16مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،أيار.2017 ،
 17مقابلة مع أخت مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 18مقابلة مع أم مقاتل ،معان 23 ،أيار .2017 ،مقابلة مع جار مقاتل ،معان 25 ،أيار.2017 ،
 19مقابلة مع أم مقاتل ،معان 28 ،ايار.2017 ،
 20مقابلة مع أخت مقاتل ،معان 25 ،أيار.2017 ،
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منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

لمســألة التطــرف فــي أفــكاره ولــم يســعوا للحصــول علــى مســاعدة خارجيــة .وبعــد شــهرين
غــادر إلــى ســوريا .وقــد أفــاد والــدي مجموعتيــن أخرييــن بأنهــم الحظــوا تطــرف أبناءهــم
لكنهــم لــم يفعلــوا مــا يكفــي لمنعهــم.
21

ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك وﺿوح فــي عامــي  2011و  2012ﺣول اﻟﻘﻧوات اﻵﻣﻧﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋن
ھــذه اﻟﺧطــط .أﻣﺎ اﻟﯾوم ،وﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻵﺑﺎء وﻏﯾرھــم ﻗد ﻻ ﯾزاﻟون ﯾﻔﺗﻘرون إﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطــرق اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ،ﻓﺈن ﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ ﺑﺎت أﻋﻠﻰ ﻟدى ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس وھﻧﺎك
اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق المحلــي بمــا فــي ذلــك المســاعدة مــن قبــل أفــراد
المجتمــع وكبــار العشــائر.
22

التجنيد
الالفــت أن بعــض الذيــن تمــت مقابالتهــم اعتبــروا المقاتليــن ضحايــا للمُجن ِّديــن فــي حيــن
قيّمهــم البعــض علــى اعتبــار أنهــم العنصــر الفاعــل فــي عمليــة تطرفهــم .فالمجن ـدّون فــي
معــان كانــوا معروفيــن جــدا فــي مجتمعاتهــم بحيــث أن بعضــا مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم
أشــار إلــى “أســماء كبيــرة ومعروفــة” وكانــوا مــن قــادة التجنيــد .وقــد الحــظ بعــض األبــاء
واألصدقــاء بــأن المقاتليــن يمضــون وقتــا مــع المُجنديــن أو يقلهــم المجنــدون بســياراتهم إلــى
البيــت بشــكل منتظــم .الســياق المحلــي تغيــر منــذ ذلــك الوقــت ،لكــن حينهــا لــم يكــن بوســع
الســلطات إيقــاف الرمــوز المعروفــة مــن تهريــب المقاتليــن إلــى ســوريا:
23

24

25

26

“كان هناك تقصير كبير لدى الحكومة في مراقبة الحدود األردنية السورية ،وكان هناك
أطفال بعمر الستة عشر عاما تمكنوا من اجتياز الحدود”.
27

وعلــى نحــو الفــت ،أنفــق المقاتلــون مبالــغ كبيــرة لتهريبهــم إلــى ســوريا ،وقــد دفــع أحدهــم
مبلــغ  400دينــار أردنــي ( 564دوالر أمريكــي) وآخــر دفــع  300دينــار أردنــي (423
دوالر أمريكــي) لقــاء تهريبهــم إلــى ســوريا .وهــذا الواقــع يتحــدى الروايــة المقبولــة والشــائعة
بــأن الجماعــات المتطرفــة هــي مــن ســهلت المهمــة .والحــق وبمــا أن االفــراد موضــع
الدراســة كانــوا قــد واجهــوا مصاعــب ماليــة جمــة ،فــإن الطبيعــة التعاقديــة لتجنيدهــم تتضمــن
قــدرا هامــا مــن المســؤولية واألهليــة واالســتقاللية مــن جانبهــم ،ﻛﻣﺎ يوحــي ھــذا إﻟﻰ أﻧﮫ
وﻟوﻻ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺳﺎﻓرت أﻋداد أﻛﺑر إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطــرﻓﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ.
 21مقابلة مع أخ مقاتل ،معان 23 ،أيار ،2017 ،ومقابلة مع جار مقاتل ،معان 25 ،أيار.2017 ،
 22كما تمت مالحظتة في  18مناقشة جماعية لدراسة غير منشورة لصالح معهد  ، WANAتشرين أول  2016إلى شباط .2017
 23مقابلة مع صديق مقاتل ،معان 31 ،أيار ،2017 ،ومقابلة مع أم مقاتل ،معان 23 ،أيار ،2017 ،ومقابلة مع ام مقاتل ،معان،28 ،
أيار.2017 ،
 24مقابلة مع أمرة مقاتل ،معان 29 ،أيار ،2017 ،مقابلة مع امرأة مقاتل ،معان 7 ،حزيران ،2017 ،مقابلة مع جار مقاتل ،معان30 ،
أيار ،2017 ،مقابلة مع أخت مقاتل ،معان 29 ،أيار ،2017 ،مقابلة مع أخ مقاتل ،معان 23 ،أيار.2017 ،
 25مقابلة مع أستاذ مقاتل ،معان 31 ،ايار.2017 ،
 26مقابلة مع أخت مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 27مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،أيار.2017 ،
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وأفــاد الذيــن تمــت مقابلتهــم بــأن هنــاك بعــدا ربحيــا خلــف التجنيــد ،وبالنســبة ألحــد المقاتليــن
فــإن مــن يتــم تجنيــده عليــه أن يدفــع مبلغــا ماليــا لقــاء تهريبــه إلــى ســوريا .وبشــكل منفصــل
دفعــت الجماعــات المتطرفــة أمــواال مــن  706( 500دوالر) إلــى  1000دينــار (1412
دوالر) للمجنديــن مقابــل كل مقاتــل.
28

“لــم ﻧذھــب ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺷﺎﯾﺦ بــل ﻋن طــرﯾق اﻟﻣﮭرﺑﯾن اﻟذﯾن
اﻟﺗﻘﯾت ﺑﮭم ﻣن ﺧﻼل أﺻدﻗﺎﺋﻲ .ﻛﺎن اﻟﻣﮭرب اﻟذي أﺧذﻧﺎ إﻟﻰ
اﻟﺣدود ﺟدﯾدا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺎ .وكان هنــاك ﻋدد ﻛﺑﯾر ﺟدا ﻣن
اﻟﻣﮭرﺑﯾن اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا بذلــك ..حيــث ﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣن ﻗﺑل رﺟل
ﻛﺑﯾر .ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎرة ،ﻓﮭم ﯾﺄﺧذون اﻟﻣﺎل ﻣن ﻛل ﻣن
يذهــب وينضــم إلــى القتــال”.
29

أمــا حجــم التعويــض المالــي الــذي كان يمنــح لعائــات المقاتليــن فــكان أمــرا متنازعــا عليــه،
فأحــد المقاتليــن أفــاد بــأن الحوافــز الماليــة دفعــت فقــط لعائــات أول ثالثــة مقاتليــن غــادروا
معــان باتجــاه ســوريا .وكانــت هــذه المبالــغ تدفــع مــن قبــل الســلفيين الذيــن كانــوا يجمعــون
مبلــغ عشــرة دنانيــر ( 14دوالر) مــن كل عضــو .واســتلمت هــذه العائــات تعويضــا ماليــا
شــهريا فقــط لمــدة قصيــرة .وعلــى العكــس مــن ذلــك فأنــه وفــي أغلــب الحــاالت كانــت
العائــات ترســل نقــودا ألبنائهــم فــي ســوريا.
30

31

32

الوصول إلى سوريا
مكــث المقاتلــون فــي ســوريا مــن ثالثــة إلــى ســبعة أشــهر ،وتحــدث كل واحــد منهــم عــن
الصدمــة التــي شــعروا بهــا حــال وصولهــم بســب األوضــاع وأعربــوا عــن أســفهم .وهــذا
األســف هــو مــا كررتــه عائــات المقاتليــن وآخــرون كانــوا فــي اتصــال مباشــر مــع المقاتليــن
خــال وجودهــم فــي ســوريا .وﻛﺎن أﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺻﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ھــو اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ -
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺳﻧﻲ  -اﻟﺳﻧﻲ للصــراع .وأفــاد أحدهــم:
لقــد قتلنــا أنــاس نطقــوا بالشــهادة قبــل أن يقتلــوا ...شــعرت أن هــذا ال يمكــن
أن يكــون صحيحــا ...وبعــض المقاتليــن الزمــاء هاجمــوا آخريــن وقتلوهــم
بشــكل غيــر عــادل وألســباب ســخيفة .شــعرت بأننــا لــم نذهــب لســوريا للدفــاع
عــن الســوريين بــل الضطهادهــم.
33

 28مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
 29مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،ايار.2017 ،
 30مجددا ،ھنالك خلط بین السلفیین والسلفیین الجھادین ،الذین كانوا –وما زالوا -یدعون للقتال في سوریا.
 31مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،أيار.2017 ،
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وفــي ســياق متصــل ،ربــط المســعف – الــذي تــم اقناعــه مــن قبــل المجنديــن بأنــه لــم يكــن
هنــاك خدمــات طبيــة فــي ســوريا – ندمــه باســتنتاجه بأنــه تــم جلبــه إلــى ســوريا بادعــاءات
زائفــة .فقــد الحــظ مباشــرة وجــود عــدد مــن العيــادات الطبيــة ومستشــفى والعديــد مــن
المهنييــن الطبييــن“ .لقــد أدركــت فــي تلــك اللحظــة أنھــم قامــوا بخداعــي وبــدأت أفكــر فــورا
فــي كیفیــة عودتــي إلــى األردن » .
34

شــعر مقاتــل آخــر بخيبــة أمــل عندمــا الحــظ التصرفــات غيــر الدينيــة والمعاييــر المزدوجــة
لقــادة الجماعــة .وقــد بيــن بــأن األميــر كان قاســيا فيمــا يتعلــق بمســائل دينيــة ثانويــة مثــل
كيــف تقــف خــال الصــاة لكنــه يســتعمل ألفاظــا ســوقية ضــد قــادة آخريــن وكان يختلــس
المــال.
35

وكان يتــم فصــل المقاتليــن عــن أقرانهــم حــال وصولهــم إلــى ســوريا ،ومــن بعدهــا يتــم
إرســالهم إلــى فصائــل وكتائــب وجماعــات« .كان مــن الصعوبــة بمــكان أن تثــق بــأي شــخص
هنــاك ألنــك تقابــل شــخصا جديــدا كل يــوم ».وبينمــا يبــدو أن هــذا التكتيــك كان مقصــودا
لعــزل المقاتليــن مــن التأثيــر الســلبي لألقــران ،فإنــه فــي واقــع الحــال أدى إلــى ازديــاد
شــعورهم باالغتــراب والصدمــة وتمثــل ذلــك فــي النــدم».
36

37

مقاتــان آخــران «ارتكبــا خطــأ» إخبــار جماعاتهــم برغبتهــم فــي العــودة إلــى األردن.
وعليــه مارســت إحــدى الجماعــات الضغــط المكثــف علــى المقاتــل ورافــق ذلــك تقديــم مكافــأة
كإغــراء« .وشــمل ذلــك تقديــم نقــود وبيــت جديــد وســلطة وامــرأة ،كل ذلــك مــرة واحــدة».
ومارســت جماعــة أخــرى نفــس الضغــط وقامــت فــي الوقــت ذاتــه بارســال المقاتــل إلــى
الغوطــة بعيــدا عــن الحــدود األردنيــة.
38

39

40

العودة إلى األردن
اﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠون العائديــن مــن ســوريا ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .اﻟﻣﺳﻌف بلــوّ ر ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ
رﺟل ﺳوري ﻛﺎن ﻗد أﻧﻘذه وھــرب بــه إﻟﻰ ﻣﻧزل ﺷﻘﯾقــه ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،وظــل
ﻣﺧﺗﺑﺋﺎ ھﻧﺎك ﻟﻣدة أﺳﺑوﻋﯾن .اﺗﺻل اﻟﻣﺳﻌف ﺧﻼل ھــذا اﻟوﻗت ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﻓﻲ اﻷردن والذيــن
بدورهــم رتبــوا مــع دائــرة المخابــرات العامــة مســألة عودتــه .وقــام بدفــع األمــوال للمهربيــن
حتــى يأخــذوه إلــى الحــدود األردنيــة.
41
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المقاتــل الثانــي كان قــد أقــام ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ رﺟل ﺳوري ســبق أن اﺳتضــاف مقاتليــن ﺟدد ﻟدى
وﺻوﻟﮭم إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺗطــرﻓﺔ .ﺳﺄﻟﮫ اﻟرﺟل ﻋﻧدﻣﺎ وﺻل ﺳورﯾﺎ عــن
ســبب انضمامــه ﻟﻠﻘﺗﺎل وأجــاب اﻟﻣﻘﺎﺗل بــأﻧﮫ ﺟﺎء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟواﺟﺑﮫ اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل
اﻟﻌدالــة ولحمايــة المــرأة اﻟﺳورﯾﺔ وﯾﺄﺳﮫ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻷردن .ﻓﻧﺻﺣﮫ ھــذا اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﻌودة
إﻟﻰ اﻷردن ،إذ أﺧﺑره أن اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﮭذه األســباب .وبعــد مشــاركته فــي
ســاحة المعركــة وقــراره بأنــه يريــد العــودة قــام بالهــرب عائــدا إلــى هــذا الرجــل الــذي بــدوره
أعــاده إلــى األردن مــن خــال مســاعدة المهربيــن.
42

ُكلــف المقاتــل الثالــث ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن إﻟﻰ اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻣر .وﻋﻧد وﺻوﻟﮫ اﻋﺗﺑر أن ﻟدﯾﮫ
ﺧﯾﺎرﯾن :ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ أو ﻟﻠﺟﯾش اﻟﺳوري واﺧﺗﺎر اﻟﺧﯾﺎر اﻷول ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻷردﻧﯾﺔ عاملتــه ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﻗدﻣت ﻟﮫ اﻟطﻌﺎم .ليــس واضحــا فيمــا إذا ﻛﺎﻧت ﻋودﺗﮫ
ﻓرﺻﺔ وﺻدﻓﺔ اﻧﺗﮭزھﺎ أو أﻧﮫ دﺑر ﻟذﻟك.
43

ﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﻧﺗظم ﻣﻊ أﺳرھم ﺧﻼل ﻓﺗرة تواجدهم
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ .وﻛﺎن ﻟﮭذا اﻟﺗواﺻل دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻌودة .وﻋﻠق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻋﻠﻰ
ارﺗﺑﺎطﮭم اﻟﻘوي ﺑﺄﻣﮭﺎﺗﮭم ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﮭم وﺑﻌد ﻋودﺗﮭم إﻟﻰ أوطﺎﻧﮭم.
«ﺑﺻراﺣﺔ ﻓﺈن أھم ﺳﺑب وراء ﻋودﺗﻲ ھو أﻣﻲ».

44

وأوﺿﺣت اﻷﻣﮭﺎت أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة اﺗﺻل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠون ﻓﺈن األمهــات ﺿﻐطــن ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻠﻌودة
وأﺧﺑرﻧﮭم ﺑﺄن أﻓﻌﺎﻟﮭم ﻟﯾﺳت ﺟﮭﺎدا .وﯾﺗﺳق اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘوي ﻟﻸﻣﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻋودة أﺑﻧﺎﺋﮭن ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺑﺣوث اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻸﻣﮭﺎت ﻓﻲ إزاﻟﺔ التطــرف .ﻛﻣﺎ
أﻧﮫ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﮭﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور ورﺿﺎھــم ﻋن
ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء واﻟﺑﻧﺎت.
45

وأﻛد اﻵﺑﺎء أﻧﮭم ﻣﺎرﺳوا اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ،وﻟﻛن ﻋﺎدة ﻋن طــرﯾق اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻐﺿب
ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات أﺑﻧﺎﺋﮭم .وﺷﻛﻠت اﻟزوﺟﺎت واﻷﺷﻘﺎء أﺷﻛﺎﻻ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎطﻔﻲ .ففــي
احــدى المــرات قامــت زوﺟﺔ بحــث زوﺟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ،وأﺧﺑرﺗﮫ ﻛذﺑﺎ أﻧﮭﺎ ﺣﺎﻣل ﺑطﻔل ذﻛر.
وكان هنــاك شــقيق اشــار بشــكل متكــرر إلــى تدهــور صحــة والــده ،وأﻟﻘت اﻷم ﺑﺎﻟﻠوم ﻋﻠﻰ
اﺑﻧﮭﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم ﻟدى واﻟده وﻣرض اﻟﺳﻛري الــذي أصابــه – كمــا أفــادت والدتــه –
46

47
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بعــد أن غــادر ابنهــا إلــى ســوريا.

48

حــال رجوعهــم إلــى األردن تــم اســتجواب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻟﻣدة ﺗﺗراوح ﺑﯾن أﺳﺑوع وﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭر .وﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺗم ﺳﺟن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن عــادوا عــام  2012إال أن الذيــن عــادوا خــال
أو بعــد عــام  2014تــم حجزهــم لمــدة تتــرواح مــن ثالثــة إلــى خمســة أشــهر وفقــا لشــرط
عــدم مشــاركتهم فــي النشــاطات العســكرية فــي ســوريا .فقــط واحــد مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم
كان قــد شــارك فــي برنامــج اعــادة التأهيــل الــذي تديــره وحــدة األمــن الوقائــي ،وﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳم
أي ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أو اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ.

إعادة التأهيل واالندماج
ﯾﺷﻌر اﻟﻌﺎﺋدون اﻟﯾوم بأنهــم منبــوذون إلــى حــد كبيــر داﺧل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﮭم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .فمشــاركتهم
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ تقتصــر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﯾﺔ إذ أن اﻷﺻدﻗﺎء واﻟﺟﯾران ﯾرﯾدون ﺗﺟﻧب
“اﻟﻣﺗﺎﻋب” اﻷﻣﻧﯾﺔ .فالبعــض -ومنهــم أصدقــاء ســابقون -ﯾﻌﺗﺑرھــم ﻣﺷﺑوھيــن بشــكل كبيــر.
ويقــع علــى عاتــق العائــد االثبــات للحكومــة والمجتمــع بأنــه بالفعــل قــد تغيــر حتــى يتســنى
لــه أن يعيــش حيــاة طبيعيــة اآلن ”.وأضــاف معلــم أحــد العائديــن بــأن “الحكومــة ال تثــق
بالعائديــن وتعتبرهــم عبئــا علــى المجتمــع”.
49

50

وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﺋﻼت واﻷﺻدﻗﺎء اﻟﻌﺎﺋدﯾن اﻟﯾوم ﺑﺄﻧﮭم ﻣﺣﺎﻓظــون وﻣﻠﺗزﻣﯾن دﯾﻧﯾﺎ ﻟﻛﻧﮭم ﻻ ﯾﻌدوﻧﮭم
ﻣﺗطــرﻓﯾن ﺑﻌد اﻟﻌودة .والواقــع أن أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا يعتبــرون أنفســهم مــن قبــل بأنهم ملتزمون
دينيــا يعتبــرون أنفســهم اآلن ســلفيين تقليدييــن وليســوا ســلفيين جهادييــن ،كمــا يختلفــون بقــوة
مــع ســرديات التجنيــد وصدقيتهــا .وكمــا يُق ّيــم أحــد الذيــن تمــت المقابلــة معهــم بــأن المبــادئ
األيدولوجيــة الحاليــة لصديقــه العائــد:
51

“ﻻ أﻋﺗﻘد أن ﺻدﯾﻘﻲ (ﺳﻠﻔﻲ) ﺟﮭﺎدي ،ﻷن اﻟﺳﻠﻔﯾﯾن اﻟﺟﮭﺎدﯾﯾن
ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟدوﻟﺔ وأي ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ جهــاز أمنــي هــو
كافــر وينبغــي قتلــه .عملــت فــي هــذا المجــال ولــم أشــعر بــأي
شــيء ســوى الرعايــة والحــب منــه ...أنــا اشــعر باألمــان فــي
صداقتنــا”.
52

ﻓﯾﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل ﻏﯾر ﻣﺗدﯾن اﻟﯾوم ﻣﺳﻠﻣﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎ للطقــوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ.
وﯾرﻓض العــودة الــى رقــص الدبكــة (التــي عــادة مــا يرافقهــا الشــرب والســهر لفتــرة متأخــرة
 48مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،أيار.2017 ،
 49مقابلة مع صديق مقاتل ،معان 30 ،أيار.2017 ،
 50مقابلة مع معلم مقاتل ،معان 31 ،أيار.2017 ،
 51ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ،ﻣن ﺑﯾن ﻣدارس اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺳت ،ﯾﺗم ﻓﮭم اﻟﺳﻠﻔﯾﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﮭم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺿﻌون اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻧص اﻟدﯾﻧﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل ،واﻟذﯾن ھم  53ﺻﺎرﻣون ﻓﻲ ﻧﮭﺟﮭم ﺗﺟﺎه اﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾﺔ .وﺗﺷﻣل اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺳت ﻣدارس ،واﺣدة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣﻧﺣت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻋدة وﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة وداﻋش ﻓﻛرھﺎ .ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ،اﻧظر ﻣﺣﻣد أﺑو رﻣﺎن ،أﻧﺎ ﺳﻠﻔﻲ:
ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠﻔﯾﯾن (عمان :مؤسسة فريدريتش ايبرت  ،)2014ص ص.33-50 :
 52مقابلة مع صديق مقاتل ،معان 31 ،أيار.2017 ،
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ليــا والتدخيــن) ألنــه يعتقــد بــأن ذلــك مناقــض لإلســام .وزوجتــه تلعــب دورا داعمــا فــي
ذلــك ،وشــرحت بــأن أصدقائــه فــي فرقــة الدبكــة غيــر متدينيــن وأنهــا لــم يــرق لهــا تأثيرهــم
عليــه.
53

54

وتعتقــد زوجــات وأمهــات العائديــن الثــاث بــأن أهتمامهــم الرئيســي اآلن ينصــب علــى
العائلــة ومصلحتهــا ،وعلقــت إحــدى الزوجــات علــى زوجهــا بالقــول “هــو زوج متفهــم جــدا،
أنــا أعمــل وهــو يشــجعني علــى حضــور الــدورات التدريبيــة ...وقبــل أيــام طلبــت ابنتــي منــه
أن يحضــر لهــا مكيــاج وقــد صدمــت عندمــا فعــل ”.وﻗﺎل ﺟﻣﯾﻊ ﻣن أﺟرﯾت ﻣﻌﮭم اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
إﻧﮭم ﻻ ﯾﻌﺗﻘدون أن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﺳﯾرﺟﻌون ﻣرة أﺧرى إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ .إﻻ أن أﺣدھــم ﻻ ﯾزال علــى
اتصــال مــع الشــيوخ الذيــن أثــروا علــى قــراره فــي الذهــاب إلــى ســوريا وتخشــى زوجتــه
بأنهــم قــد يؤثــروا علــى زوجهــا مــرة أخــرى.
55

56

يــردع العائــدون اآلخريــن وبنشــاط مــن التخطيــط للذهــاب إلــى ســوريا ،فهــم ينخرطــون فــي
نقــاش مــع مثــل هــؤالء األفــراد أو مــع أي شــخص يعبــر عــن دعمــه للجماعــات المســلحة
المقاتلــة فــي ســوريا .وﻗد ﻧﺟﺢ أﺣدھــم ﻓﻲ وﻗف ﺻدﯾﻘﯾن ﻣن ﻣﻌﺎن ﻣن اﻟﻣﻐﺎدرة ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم
إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗطــرﻓﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ھــو ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﻣﺳرح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت .ﻛﻣﺎ ﺣﺎول أﯾﺿﺎ إﻗﻧﺎع
ﻣﻘﺎﺗل آﺧر ﻣن ﻣﻌﺎن ﻛﺎن ﻗد اﻟﺗﻘﺎه ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود أﺛﻧﺎء ﺗﮭرﯾﺑﮫ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻷردن ﺑﺎﻟرﺟوع ﻣﻌﮫ
غيــر أن المقاتــل أصــر علــى االســتمرار نحــو ســوريا ،غيــر أنهــم بقيــوا علــى اتصــال ،وبعــد
ذلــك قــام المقاتــل بالتواصــل ليعبرعــن ندمــه حيــث عــاد إلــى األردن بعــد ذلــك بأشــهر قليلــة.
57

58

حـدّت القيــود األمنيــة المفروضــة علــى العائديــن مــن إعــادة اندماجهــم وأثــرت بالتالــي علــى
حالتهــم الماليــة ،فهــم عرضــة لتقيــم أمنــي مُركــز وإجــراءات مشــددة عنــد الحواجــز عندمــا
يســافرون داخــل األردن مــا يــردع أصدقائهــم مــن الســفر معهــم أو دعوتهــم لالنضمــام لهــم
فــي رحالتهــم .وأفــادت زوجــة إحــدى المقاتليــن“ :كل مــرة نذهــب بهــا إلــى العقبــة لشــراء
مالبــس لبناتنــا يتــم اســتجوابه لفتــرة طويلــة ،وفــي إحــدى المــرات اســتغرق ذلــك ســاعتين...
بــدأت أكــره الذهــاب معــه بســبب هــذه االجــراءات”.
59

60

وفــي ســياق متصــل أعــرب أحــد اﻟﻌﺎﺋدﯾن الــذي يحتــاج إﻟﻰ اﻟذھﺎب ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظــم إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺑﺔ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﻣﺗﺟر اﻟﻌطــور واﻻﻛﺳﺳوارات ﺣﯾث ﯾﻌﻣل عــن أســفه لألثــر المدمــر
لالســتجواب األمنــي علــى حياتــه .وقــد الحظــت أحــدى زوجــات العائديــن بــأن مثــل هــذه
القيــود قــد ارتفــع منســوبها فــي أعقــاب هجمــات الكــرك فــي شــهر كانــون أول مــن العــام
61

 53مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
 54مقابلة مع زوجة مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 55نفس المصدر.
 56مقابلة مع زوجة مقاتل ،معان 7 ،حزيران.2017 ،
 57مقابلة مع مقاتل ،الزرقاء 27 ،أيار.2017 ،
 58مقابلة مع والد مقاتل ،معان 28 ،أيار.2017 ،
 59مقابلة مع مقاتل ،الزرقاء 27 ،أيار.2017 ،
 60مقابلة مع زوجة مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 61مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،ايار.2017 ،
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منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

 .2016وعــاوة علــى ذلــك ،تــم حرمــان أحــد العائديــن مــن االســتفادة مــن عــدد مــن
فــرص العمــل (فــي البحريــن واإلمــارات) بســبب القيــود المفورضــة علــى ســفره .وتشــمل
هــذه القيــود علــى الســفر مــن أجــل أغــراض الترفيــه أو العبــادة مثــل الحــج .وهنــا ال بــد
مــن اإلشــارة إلــى أن القيــود األمنيــة المفروضــة علــى العائديــن تحرمهــم مــن التوظيــف
فــي القطــاع العــام ألنــه ليــس بوســعهم الحصــول علــى شــهادة حســن الســلوك المطلوبــة
ألغلــب الوظائــف فــي األردن .وعليــه يتــرك ﻟﻠﻌﺎﺋدﯾن ﺧﯾﺎرات ﻗﻠﯾﻠﺔ إال فــي ﺳوق اﻟﻌﻣل ﻏﯾر
اﻟرﺳﻣﻲ ،وﯾﺣد ذلــك ﻣن اﻧدﻣﺎﺟﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺳﺎھــم ﻓﻲ إﺣﺑﺎطهــم.
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ﯾﺗﻔق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﮭم أﺧطﺄوا ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ،
ﻟﻛﻧﮭم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﺣول طــرﯾﻘﺔ ﻧظرھــم ﻟﺣﯾﺎﺗﮭم وآﻓﺎﻗﮭم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗﺎل أﺣدھــم“ :ﻧدﻣت ﻟﻌودﺗﻲ
ﻟﻸردن ﻷﻧﻧﻲ أﺷﻌر أن ﻛراﻣﺗﻲ ﺗم أھﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدي وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود األمنيــة ”.ويشــعر
اآلخــرون بنفــس القــدر مــن اإلحبــاط وﻟﻛﻧﮭم ﯾﺑدون أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻟﻣﺻﯾرھــم.
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أنواع المقاتلين
ينقسم المقاتلون إلى فئتين:
•المقاتلــون المحفــزون أيدولوجيــا :وهــم الذيــن يتأثــرون بالواجــب الدينــي لرفــع الظلــم عن
الســوريين وذلــك مــن خــال المشــاركة فــي الجهــاد ســواء بالوســائل العســكرية أو غيــر
العســكرية .وتأثــرت هــذه األيدولوجيــا بتطــور االحــداث فــي ســوريا فــي عامــي 2011
و  .2012غيــر أن األســئلة حــول الواجــب الدينــي كانــت قــد أثــرت علــى حياتهــم قبــل
األزمــة إذ أظﮭروا ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗطــرف وﺗﺣدﺛوا ﺑﺻراﺣﺔ ﻋن اﻟﺟﮭﺎد واﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ.
•المقاتلــون المدفوعــون بالحميــة :إذ ســعوا إلــى الدفــاع ﻋن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﺳورﯾﯾن
اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ھﺟﻣﺎت ﻧظﺎم اﻷﺳد .واﺳﺗﻧدت أﻋﻣﺎﻟﮭم إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘﯾم اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
وﻛﺎﻧت ﻗرارﺗﮭم ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻟم ﯾظﮭروا أي ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗطــرف.
هناك قيمتان أثرتا على قرارات المقاتلين هما:
•اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ،اﻣﺗدادا ﻟداﻓﻊ اﻟﺣﻣﯾﺔ أو داﻓﻊ اﻟﺟﮭﺎد.
•اﻟﯾﺄس اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺿﻌف آﻓﺎق اﻟﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷردن.
 62مقابلة مع زوجة مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 63مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
 64مقابلة مع مقاتل ،معان 28 ،أيار .2017 ،مقابلة مع زوجة مقاتل ،معان 29 ،أيار .2017
 65مقابلة مع والد مقاتل ،معان 29 ،أيار.2017 ،
 66مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
 67مقابلة مع مقاتل ،معان 22 ،أيار.2017 ،
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أﺛرت ﻣﺟﻣوﻋﺗﺎن ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟرﺣﻠﺔ
•ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطــرف ،أﺛر أﻗراﻧﮭم (وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺷﯾوخ) ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗرار المقاتليــن .فالمقاتلــون غــادروا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻣﺎ ﻣﻊ أﻗراﻧﮭم أو ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن
اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﺟُﻣﻌوا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣُﺟﻧديــن اﻟﺷﯾوخ .كان لألقــران تأثيــر كبيــر ،ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣدﻓوﻋيــن أﯾدوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﺎن دور اﻟﺷﯾوخ اﻟذﯾن واﻓﻘوا ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎراﺗﮭم وأﻗروھﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ.
•ﺗﺄﺛر ﻗرار اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷردن ﺑﺎﻷﻗﺎرب اﻹﻧﺎث (اﻷﻣﮭﺎت واﻟزوﺟﺎت) وﺑدرﺟﺔ أﻗل ﺑﺎﻵﺑﺎء.
واﺳﺗﺧدم اﻷﻗﺎرب اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻵﺑﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﮭﺎد .ﻏﯾر أن ھــذه اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻘط ﻷن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻧدمــوا ﻋﻠﻰ
قراراهــم بالذهــاب إلــى ســوريا.
ﯾﻌرب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻋن أﺳﻔﮭم ﻟﻘرار اﻟذھﺎب إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ،وﻟﻛن اﻟﻌزﻟﺔ واﻟوﺻم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻛذﻟك وﺿﻌﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻘﯾود اﻷﻣﻧﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﺋدﯾن:
•ذوي اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺳﻠﻔﻲ :وھــو اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي تقبــل الوضــع الراهــن مــن دون عنــاء والقيــود
اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ وإﺣﺑﺎطﺎﺗﮫ ،ﻛونــه اﻋﺗﺑرھﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ إرادة ﷲ.
•أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾؤﺳﻔون ﻟﻌودﺗﮭم ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭوﻧﮭﺎ .وھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وإن ﻟم ﺗﻛن
ﻣﺗطــرﻓﺔ أﯾدوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻣﻧﺎھــض ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ والحكومــة.

الدروس المستفادة
ال نمط “لتحول راديكالي إلى متطرف”
ﻟﯾس هنــاك مجموعــة مــن التصنيفــات :فالحوافــز والمبــادئ المختلفــة تتبايــن وهــذا بــدوره
إشــكالي مــن منظــور أمنــي وبرامجــي .والحــق أن شــيوع انعــدام الفرصــة وهويــة المجتمــع
المتشــرذمة وﺗﻌرض اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟلظلــم االجتماعــي يجعــل مــن
غالبيــة الشــباب فــي المنطقــة عرضــة للتطــرف.
وتكمــن وراء ﺻﻧﻊ متطــرف ترتيبــات معقــدة مــن ﻋواﻣل اﻟدﻓﻊ داﺧل ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺣددة علــى أن يرافــق ذلــك ﺷﺧص ھــش ﯾﺗأثــر باألفــكار والدعــم االجتماعــي مــن قبــل
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗطــرﻓﺔ .وﯾﺑدو أن اﻟﻣزﯾﺞ اﻷﻛﺛر قــوة ھــو ﻣﺳﺗوى ﻣن اإلنجــاز واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ
ﻋن ذﻟك واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﺑﻌدھﺎ ،ﻣﺎ ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎت أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة .مثــال
على ذلك اﻟﻔرد اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﯾد واﻟطﻣوح اﻟﺻﺣﯾﺢ ،وﻟﻛﻧﮫ ﻻ ﯾﺟد ﻓرص اﻟﻌﻣل ﺑﺳﺑب
اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺣوﻛﻣﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑطﻲء .وهــذا يتماشــى مــع الدراســات األكاديميــة
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التــي تربــط بيــن التطــرف و”الحرمــان النســبي ”.ويعــرف الحرمــان النســبي بالتناقــض بيــن
مــا يشــعر الفــرد بأنــه يســتحقه وبيــن مــا يمكــن لــه أن يكتســبه ويحافــظ عليــه.
68

69

وهنــاك بعــض العوامــل المزمنــة مثــل عــدم توفــر الفــرص والتشــاؤم مــن المســتقبل واالنطباع
بالخــذالن بســبب الحكومــة .وال يــرى الشــباب مــن المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة فائــدة
فــي التعليــم العالــي ،وال إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻌف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ الــزواج .وﻻ
ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺷﺄن اﻹذﻻل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺟﺎھــل اﻟﻣراھﻘﯾن واﻋﺗﺑﺎرھــم ﻋﺑﺋﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ
أﺳرھــم .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﯾﻌﺗﺑرون اﻻﺳﺗﺷﮭﺎد -واﻟﺑطــوﻟﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت داﻋش-
أﻓﺿل ﻣن اﻟﺧزي ﻟﻌدم ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛرﺟل عربــي.
70

71

وهــذا الرابــط مــن المحــركات ينبغــي أن يكــون فــي محــور صنــع السياســات وإعــداد البرامــج
االســتباقية ،فعلــى الســلطات أن تســاهم فــي ايجــاد وســائل بديلــة للوفــاء بأهــداف الحيــاة مثــل
الــزواج واالســتقالل المالــي والبــدء بتكويــن عائلــة.

مسؤولية المقاتلين
هنــاك مــآالت لفكــرة أن المقاتليــن هــم مســؤولون نشــطون عــن عمليــة تطرفهــم .أوال،
الجماعــات المتطرفــة ال تســتوعب جميــع المتطرفيــن ،فهــذه الجماعــات تقــدم بضاعــة رائجــة
مــن خــال االســتعانة بالمجنديــن والمهربيــن الذيــن بدورهــم يوظفــون أســاليب تســويقية معقــدة
إلتمــام الصفقــات فــي هــذه الصناعــة الواعــدة التــي تضمــن ربحــا يصــل إلــى  1000دينــار
( 1400دوالر أمريكــي) عــن كل مقاتــل.
72

ثانيــا ،ليــس مــن الضــروري أن يتــم غســل دمــاغ المقاتليــن فهنــاك مــن بينهــم مــن هــو فاعــل
وطنــي .فالمقاتلــون فــي هــذه الدراســة قامــوا بدفــع رســوما ً للمهربيــن ووازنــوا بيــن المعاييــر
الدينيــة والعربيــة (الجهــاد والحميــة أو الفزعــة) ومســؤولياتهم تجــاه عائالتهــم قبــل أن يقــرروا
االنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة .ويبــدو أنــه معلومــا علــى نطــاق واســع بأنــه لــم يتــم دفــع
مرتبــات ألســر وعائــات المقاتليــن عندمــا كانــوا فــي مســرح العمليــات فــي ســوريا.
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ثالثــا ،إن التضحیــات التــي یطلــب مــن المقاتلیــن القیــام بھــا للخــروج إلــى ســوریا تعنــي
ضمنــا أن ھنــاك عــددا أكبــر مــن األفــراد الذیــن یمیلــون إلــى الذھــاب إلــى ســوریا ولكنھــم
ال یســتطیعون حشــد المــال أو أن التزاماتھــم العائلیــة كبیــرة جــدا .ويبــدو حاليــا أن مــا هــو
معــروض مــن مقاتليــن يفــوق الطلــب ،لكــن إذا تغيــر ذلــك فــإن الجماعــات المتطرفــة يمكــن
أن تقــوم بتقليــل أو لنقــل إلغــاء األعبــاء الحاليــة أو يمكــن أن تمنــح حوافــز مثــل دفــع األمــوال
للعائــات .وكإجــراء بديــل مــن الممكــن أن تقــوم هــذه الجماعــات باســتخدام األفــراد المياليــن
أيدولوجيــا والمرشــحين ألن يكونــوا مقاتليــن فــي بالدهم.يســتند األشــخاص الذيــن يذهبــون
إلــى ســوريا إلــى تقييــم عقالنــي حــول المخاطــر والعائــد (وليــس التلقيــن األيدولوجــي)،
وعليــه فإنــه ينبغــي أن يقــدم لهــم بدائــل غيــر عنيفــة وغيــر راديكاليــة لمعالجــة احتياجاتهــم،
وكمدخــل لتغييــر اتجــاه األفــراد المندفعيــن نحــو التطــرف .وهــذا أيضــا يمكــن أن يحيــد
أعــدادا كبيــرة مــن المقاتليــن المحتمليــن ،والذيــن ال يســتطيعون توفيــر المبالــغ المطلوبــة أو
التخلــي عــن التزماتهــم العائليــة لقــاء الذهــاب إلــى ســوريا.

تاثير األقران و«التفكير الجماعي»
ﯾؤﻛد ھذا اﻟﺑﺣث على اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﮭﺎ دراﺳﺎت أﺧرى ﺣول اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎﺋل ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت
اﻷﻗران ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻻلتحــاق بالجماعــة المتطرفــة العنيفــة .إذ ﺗم ﺗﺟﻧﯾد ﻛل ﻣﻘﺎﺗل وﺟﮭﺎ ﻟوﺟﮫ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ،وﻏﺎدر إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت.
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وعليــه لفرضيــة «اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ» أن تقــدم تفســيرا لذلــك ،فهــذا المفهــوم الموثــق فــي ﻋﻠم
اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺳﻛري هــو شــكل مــن أشــكال ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﻣﺧﺗل اﻟذي ﯾﺗﺧذ ﻓﯾﮫ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻗرارات ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻻﻧﺗﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺗﺧذه ﻟﯾس ذات اﻟﻘرار اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾﺗﺧذه
ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﻓراد لــو ﺳﻣﺢ ﻟﮭم التمعــن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻟوﺣدھــم دون ﺗﺄﺛﯾر مــن األقــران .والنتيجــة
المنطقيــة هــي عمليــة صنــع قــرار تعتمــد علــى المجموعــة التــي يحركهــا القائــد فــي قضايــا
متعلقــة بالعــدل أو الحيــاة مــع التقليــل مــن أهميــة االعتبــارات األخــرى.
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وتعــزز عمليــة التهميــش الهيكلــي (الذين يملكــون مقابــل المحرومون والغرب مقابل االســام)
وااللتزامــات المســتندة إلــى الواجبــات الثقافيــة اســتجابات التفكيــر الجماعــي بيــن الشــباب فــي
المنطقــة  .ولهــذا الســبب فــإن قــرارات المقاتليــن ال تعتمــد فقــط علــى هــذه الحقيقــة بــل علــى
المشــاعر والعواطــف المشــتركة مثــل الرغبــة فــي االنتقــام والخــوف والهيمنــة .وهنــاك مزيــج
مــن اﺣﺗرام اﻟﺷﺑﺎب ﻟﻺﺳﻼم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﻌف ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي وﻣﺣدودﯾﺔ ﺧﯾﺎرات
Scott Atran and Richard Davis, “Executive Summary,” in Theoretical Frames on Pathways 73
to Violent Radicalization, (Washington, DC: ARTIS, 2009), 5–12; “Expert: Friends Recruit Most
Islamic State Fighters,” Associated Press, 25 November 2015.
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ﺗوﺛﯾق اﻟرﺳﺎﺋل هــو مــا ﯾوﻓر أﺳﺎﺳﺎ للتفكيــر الجماعــي؛ مــا يتــرك األعضــاء عرضــة للمجنِديــن
الكارزماتييــن ،الذيــن يمتلكــون المعرفــة الدينيــة والســلطة المفترضــة.
وعليــه ،فمــن الضــروري اﻋﺗراض المُجنديــن المحترفيــن والذيــن يوظفــون وبشــكل
اســتراتيجي تأثيــر التفكيــر الجماعــي .وﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ھــذا اﻟﺑﺣث ،ﻓﺈن اﻟﺗﺟﻧﯾد ﯾﺟري ﺳراً أو ﻣن
ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ التكتكم ،ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺟدا رﺻده أو ﻣﻧﻌﮫ .وﺑدﻻ ﻣن ذﻟك ﯾﺟب أن ﯾدرس
اﻟﺷﺑﺎب ﻣﮭﺎرات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ھــذه اﻟﺗﺄﺛﯾرات ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺑﻧﺎء
واﻟﺗﺣﻠﯾل ،ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻗﯾم ﻣﺛل اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ وﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ .واﻷھــم ﻣن
ذﻟك ﯾﺟب أن تتضمــن ھــذه اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ .ﻓﺎﻟﺳﻠطــوﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﻏرس اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻛراري ،ﯾﺟب
أن ﺗﺳﺗﺑدل ﺑﺑﯾﺋﺎت ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻧﻘﺎش اﻹﺑداﻋﻲ وﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻵﻣﻧﺔ واﻟﺣوار اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻻﺣﺗرام.

الوعي األبوي
هنــاك اتجــاه مقلــق يتمثــل فــي وجــود أقربــاء مــن الدرجــة األولــى يالحظــون عالمــات
التطــرف ويفســرونها بشــكل صحيــح ،لكنهــم يتخــذون عمــا غيــر بنــاء أو لــم يتخــذوا أي
عمــل بداعــي الخــوف والعجــز .ويحتــاج الوالديــن واألشــقاء واألزواج واألطفــال وأئمــة
المســاجد والجيــران إلــى وعــي أفضــل بعالمــات التطــرف والتخطيــط الــذي يســبق المغــادرة،
ويحتــاج البعــض مــن أصحــاب المصلحــة إلــى حوافــز للبحــث عــن المســاعدة ،فمثــا يكــون
الوالديــن مياليــن بشــكل طبيعــي إلــى حمايــة أطفالهــم .ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﺻﻧﻊ ﺑﯾﺋﺔ
ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺧطوط ﻣﺳﺎﻋدة ھﺎﺗﻔﯾﺔ أو رﺳﺎﺋل
ﻧﺻﯾﺔ ﻗﺻﯾرة ﺳرﯾﺔ ،وﺷﺑﻛﺎت ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻣﺑﻛر ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس واﻷﺋﻣﺔ واﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن وﺧﺑراء اﻟﺗطــرف.

ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل داﺧل ﻣﺳرح اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
كان المقاتلــون جميعــا علــى اتصــال منتظــم مــع عائالتهــم وأصدقائهــم عندمــا كانــوا فــي
ســوريا ،فقنــوات االتصــال متوفــرة وهــي تســهل مــن عــودة المقاتليــن مــن خــال الضغــط
العائلــي أو التوصــل إلــى اتفاقيــة مــع الســلطات األردنيــة .وهــي قنــوات مــن شــأنها أن
تســاعد فــي تحســين المعرفــة عــن مســرح العمليــات مثــل اســتراتيجيات الجماعــات المتطرفــة
العنيفــة ونطــاق نفوذهــا وخططهــا لتوســيع الصــراع عبــر الحــدود .وهنــاك اســتخدام آخــر
لهــذه القنــوات تتمثــل فــي تطويــر ســردية مضــادة وبخاصــة وأن كل مقاتــل شــعر بالنــدم.
ﺣﯾث أﻋرب ﻛل ﻣﻘﺎﺗل ﻋن أﺳﻔﮫ ﻟﻘراره اﻟﻣﻐﺎدرة إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ،ﻣﻌﻠﻼ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﻔﺎق ﺣول طﺑﯾﻌﺔ
الصــراع والخــداع الــذي مــورس مــن قبــل المُجنديــن .فروايــات العائديــن هي وســائل وأدوات
قويــة للنقــاس ويبــدو أنهــم متحمســون للقيــام بهــذا الــدور.
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وعلــى الســلطات أن تبنــي عالقــات مــع الذيــن يســتقبلون هــذه المعلومــات مــن خــال توفيــر
قنــوات آمنــة وطــرق لتوفيــق المصالــح األمنيــة للبلــد مــع مصالــح العائــات التــي تريــد إعــادة
أبنائهــا مــن مســرح القتــال.

دور اﻷﻣﮭﺎت ﻓﻲ ﻣﻧﻊ وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗطرف اﻟﻌﻧﯾف
ﯾﺟب اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﮭﺎت -واﻵﺑﺎء واﻷزواج -وﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠطﺎت.
واﻟواﻗﻊ أﻧﮫ ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺻﻌب ﺟذب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳات اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣوارد ﻟﺗﻌزﯾز
ھــدف اﻵﺑﺎء ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن إﻟﻰ وطﻧﮭم .علــى أيــة حــال ،علــى األقربــاء والحكومــة
االعتــراف بــدور األمهــات فــي مرحلــة مــا قبــل التطــرف ومرحلــة بنــاء القــدرة علــى
الصمــود فــي وجــه األفــكار المتطرفــة ،وهــذا األثــر يبنغــي أن يتــم تســخيره بشــكل فعــال.
وينبغــي تمكيــن المهــات وتزويدهــم بالمعرفــة واألدوات المناســبة مــن ضمنهــا النصــوص
الدينيــة .ويمكــن أيضــا زيــادة تأثيــر القيمــة التــي وضعهــا اإلســام علــى موافقــة الوالديــن
بشــكل اســتراتيجي ،فمثــا ،مــن خــال التحذيــر مــن غضــب هللا والــذي يأتــي مــن غضــب
الوالديــن الــذي يمكــن أن يقــرر مصيــر أحدهــم فــي الحيــاة اآلخــرة.

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋدون
تحتــاج البلــد األصــل للمقاتليــن أن تســتعد لتصاعــد أعــداد العائديــن مــن األفــراد المدربيــن
علــى اســتخدام الســاح ،فأغلــب الــدول ليــس عندهــا اإلمكانيــة أو اآلليــات القانونيــة المطلوبــة
للتعامــل معهــم ،لكــن وحتــى مــع مثــل هــذه اإلمكانيــات ال يوجــد هنــاك خيــارات تخلــو مــن
المخاطــر .ومــن المحتمــل أن يعــود مــع المقاتليــن أيدولوجيــات تؤيــد العنــف التــي يصعــب
تحييدهــا .وييقــى احتمــال غــرس بــذرة التطــرف عنــد األفــراد الذيــن تمــت أدلجتهــم مرتفــع
وكذلــك مخاطــر إطــاق العائديــن الذيــن لــم تنجــح عمليــة إعــادة تأهيلهــم .وعليــه فــإن بالدهــم
األصليــة بحاجــة إلــى تطويــر آليــات لمعالجــة القلــق مــن االنشــقاق المنظــم.
75

لــم تتغيــر العوامــل التــي دفعــت المقاتليــن نحــو التطــرف ،والقيــود األمنيــة المفروضــة حاليــا
العائديــن وضعــف االندمــاج يعنــي بأنهــم ســيبقون مهمشــين اقتصاديــا ومعزوليــن اجتماعيــا.
لــم يكشــف هــذا اﻟﺑﺣث ﻋن أي دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣﺎ زاﻟوا ﻣﺗطــرﻓﯾن أو ﯾﺷﻛﻠون ﺧطــرا
ﻣن ﺣﯾث إﻋﺎدة اﻹنــدﻣﺎج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ .وﻟﻛن ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮭم ﻻ ﯾزاﻟون ﻋرﺿة
ﻟﻠﺿﻌف واﻟﺗﮭﻣﯾش واﻹﺣﺑﺎط ،وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺗﻌرﺿوا ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺧطﯾرة وﻣﺗﮭورة ھــو أﻣر
ﯾدﻋو ﻟﻠﻘﻠق ،والبعــض عبــر عالنيــة عــن هــذا اإلحبــاط.
76

ينبغــي الســماح بمســاحة للنقــاش البنــاء والعمــل غيــر عنيــف حــول القضايــا التــي تدفــع
 75كما ھو واﺿﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎھدﯾن اﻟﻌرب ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻟذﯾن ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺑﻼدھم ﻣﻊ أﯾدوﻟوﺟﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺛم اﻧﺗﻘﻠوا ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ
واﻟﻌراق ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ھﻧﺎك.
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المقاتليــن االلتحــاق بالجماعــة المتطرفــة ويتضمــن ذلــك الظلــم االجتماعــي وقمــع المســلمين.
وهــذه المســاحة ينبغــي أن تكــون مرنــة بشــكل كاف لتضــم الملتزميــن دينيــا ومــن ضمنهــم
الســلفيين غيــر العنيفيــن ،وهنــاك حاجــة لتجنــب خلــق انطباعــات عنــد النــاس حــول الطريقــة
المفضلــة للتعامــل مــع العائديــن ،وعوضــا عــن ذلــك يجــب ضمهــم فــي القتــال ضــد التطــرف.
كمــا ينبغــي علــى ص ّنــاع القــرار وعلــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تحــدد اآلليــات لألفــراد
حتــى يتســنى لهــم مكافحــة الظلــم المتخيــل بطــرق بنــاءة وملموســة وتزودهــم بغــرض ونقــاط
جامعــة وعامــة.

الصحة العقلية
عانــي أحــد المقاتليــن مــن كوابيــس ونوبــات مــن الصــراخ ألشــهر بعــد أن عــاد – وهــي
أعــراض تنســجم مــع اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة (Disorder Stress Traumatic-
 ،)Postوهــي حالــة يمكــن أن تكــون متفشــية عنــد العائديــن .وعليــه فــإن الذيــن توفــرت لهــم
الفرصــة والمســاحة لســرد قصصهــم والذيــن شــعروا بأنهــم مرحــب بهــم كان أدائهــم أفضــل
مــن الذيــن لــم تتوفــر لهــم ذات التجربــة.
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وﻣﻊ ھذا ﻓﮭﻧﺎﻟك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ المزيد ﻣن اﻟﺑﺣوث ﻟﻔﮭم ﺗﺄﺛﯾر اﺿطراﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ وﻏﯾرھﺎ
ﻣن اﺿطــراﺑﺎت اﻟﺻﺣﺔ العقليــة علــى إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وأﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﺳﻠوك
اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺿﻼ ﻋن أﻧواع آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف وﺗﻘﻧﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ
ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻷردﻧﻲ ﺗﺣدﯾدا.

إﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل واﻟﺻﻣود
واﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﯾرة ھﻲ أن ھﻧﺎك حاجــة لمعرفــة أكثــر ألي نــوع مــن إعــادة التأهيــل يمكــن
لهــا أن تســتبق وتمنــع إعــادة تشــكيل الجماعــات ،وعلــى الحكومــة أن تعمــل مــع علمــاء
النفــس واالجتمــاع وضبــاط األمــن لتطويــر اســتراتيجية ناجحــة إلعــادة التأهيــل االقتصــادي
واالجتماعــي .والواقــع أن مؤسســات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليــة تتمتــع بمنســوب
ثقــة أعلــى مــن الحكومــة المركزيــة ،ولذلــك يتعيــن أن تصبــح العبــا أساســيا فــي هــذا الجهــد.
وهنــاك ضــرورة لفهــم أفضــل لمــا يمكــن أن يحمــي بعــض النــاس مــن التطــرف ،ولمــا يمكــن
أن يمنــع الغالبيــة الســاحقة مــن المتطرفيــن مــن القيــام بأعمــال عنيفــة .علــى أيــة حــال وفــي
حــال تصاعــد عــدد المتطرفيــن علــى الحكومــة أن تضــع علــى أعلــى ســلم أولوياتهــا مســألة
تعزيــز صمــود األفــراد األكثــر هشاشــة أمــام التطــرف.

 77مقابلة مع أم مقاتل ،معان 23 ،أيار.2017 ،
Bart Schuurman and Liesbeth van der Heide, Foreign Fighter Returnees and the 78
Reintegration Challenge, RAN Issue Paper, Radicalisation Awareness Network Centre of
Excellence, November 2016.
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المقاتلون األردنيون في الخارج :رسم خارطة الرحلة

 :2نحو منهج موحد لألمن اإلنساني ومنع ومكافحة
التطرف العنيف في األردن :التحديات والتغيرات
د .نيفين بندقجي ونادين صايغ
علــى الرغــم مــن دراســة المقاربــة التــي تربــط بيــن األمــن اإلنســاني وأمــن الدولــة فــي
ســياقات مختلفــة ومتعــددة ،إال أن العالقــة بيــن برامــج األمــن اإلنســاني ودوافــع التطــرف –
وهــي ربمــا التحــدي المركــزي لقطــاع األمــن– لــم تحظــى بــذات القــدر مــن النقــاش .والواقــع
أن مقاربــة األمــن اإلنســاني فــي الســياق العالمــي لــم تحــرز تقدمــا كبيــرا نظــرا لتصاعــد
التطــرف العنيــف .فالعديــد مــن الــدول ارتــدت إلــى مقاربــات األمــن الــذي يركــز علــى
الدولــة مــا يعنــي فــي نهايــة المطــاف تضييــق المســاحة التــي تســمح بطــرح برامــج األمــن
االنســاني .وعلــى نحــو الفــت ،يمكــن مالحظــة هــذه االتجاهــات فــي الشــرق األوســط وفــي
الديمقراطيــات الراســخة أيضــا.
1

2

3

تــم اعتمــاد مقاربــة صارمــة فــي األردن لمواجهــة التهديــدات الناجمــة عــن التطــرف ،ففــي
عــام  2006صــدر قانــون مكافحــة االرهــاب فــي أعقــاب تفجيــرات الفنــادق الثــاث فــي
عمــان عــام  .2005وتــم التوســع بالقانــون فــي عــام  2014ليشــمل «عقوبــات علــى
األعمــال اإلرهابيــة تمتــد مــن عشــر ســنوات ســجن إلــى عقوبــة اإلعــدام ».ولــم يتوقــف
األمــر عنــد هــذا الحــد إذ تــم توســيع تعريــف اإلرهــاب ليشــمل أي عمــل بقصــد خلــق الفتنــة
وإلحــاق الضــرر بالممتلــكات ،أو أي عمــل يعــرض العالقــات الخارجيــة للخطــر ،أو أي عمــل
يســتعمل منصــات اإلنترنــت واإلعــام لترويــج الفكــر اإلرهابــي .ولــم يســلم هــذا القانــون
بطبيعــة الحــال مــن النقــد الواســع مــن قبــل جماعــات حقــوق اإلنســان والمجتمــع؛ غالبــا بســبب
4

5

6

 1انظر على سبيل المثال
“;UK: Emergency Surveillance Law a Blow to Privacy”, Human Rights Watch, 14 July 2014
“France: Prolonged Emergency State Threatens Rights”, Human Rights Watch, 22 July 2016
Mohammed Nuruzzaman, “Human Security and the Arab Spring,” Strategic Analysis 37, no. 1 2
(2013): 52–64 (55).
 3تقدم الواليات المتحدة المثال األبرز النتهاكات حقوق المواطن لتعزيز المصالح األمنية،
—Ken Klukowski, “Court Criticizes Obama Admin for Illegal Spying on U. S. Citizens
Breitbart,” Breitbart, 29 May 2017; “The Civil Liberties Implications of Counterterrorism Policies:
Full Chapter,” Freedom House, 2017. On the UK and France, see “UK: Emergency Surveillance
”Law a Blow to Privacy,” Human Rights Watch; and “France: Prolonged Emergency State.
Dr Heballah Taha, Research Associate, IISS Middle East, Expert Meeting for the Research 4
on Challenges to an Integrated CVE and Human Security Approach in Jordan, organised by the
WANA Institute, 30 July 2017, Amman.
 5انظر،
Hassan Fattah and Michael Slackman, “3 Hotels Bombed in Jordan; At Least 57 Die,” The New
”York Times, 10 November 2005. See also Nuruzzaman, “Human Security and the Arab Spring,
55.
Areej Abuqudairi, “Jordan Anti-Terrorism Law Sparks Concern,” Al Jazeera, 25 April 2014. 6
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القلــق مــن أن هــذا القانــون ســيقلص مــن أهميــة الحقــوق المدنيــة.

7

ونظــرا لطغيــان المقاربــة األمنيــة التــي تركــز علــى الدولــة ألكثــر مــن عقــد مــن الزمــان
فــإن أي مناقشــة لكيفيــة تأثــر مســاحة األمــن اإلنســاني مــن قبــل تهديــدات التطــرف العنيــف
ســتتقلص باســتثناء المناقشــات حــول القيــود المتزايــدة للتحويــات الماليــة التــي فرضــت
للحمايــة ضــد التمويــل الموجــه للجماعــات المتطرفــة العنيفــة .ومــع ذلــك أفــاد معظــم
المشــاركين فــي هــذا البحــث بــأن سياســات أمــن الدولــة لــم تؤثرعلــى عملهــم الجــاري،
إذ أشــاروا إلــى أهميــة السياســات الموجهــة نحــو مكافحــة التطــرف العنيــف .وكمــا قــال
أحدهــم ،يجــب النظــر إلــى السياســات األمنيــة علــى أنهــا ســيف ذو حديــن ،فهنــاك حاجــة إلــى
مواجهــة التهديــدات المشــروعة ،ولكــن هــذه السياســات األمنيــة قــد تحاصــر وتقلــل مــن ســبل
أخــرى هامــة لتحقيــق األمــن .وأوضــه المشــاركون الذيــن أجريــت معهــم مقابــات كيــف
يمكــن للسياســات األمنيــة التــي ال تراعــي الســياق العــام أن تــؤدي فــي بعــض األحيــان إلــى
نتائــج عكســية ،ومثــال ذلــك عندمــا تنتشــر األيدولوجيــات العنيفــة ويتطــرف األفــراد داخــل
الســجون .ويمكــن أخــذ أبــو مصعــب الزرقــاوي كمثــال هنــا ،إذ كان ســجينا بســبب الســرقة
عندمــا جذبــه أبــو محمــد المقدســي إلــى التطــرف العنيــف وأقنعــه بأفــكاره .وفــي وقــت الحــق
أنشــأ الزرقــاوي القاعــدة فــي العــراق ،وهــي المجموعــة التــي تحولــت فــي النهايــة إلــى تنظيــم
داعــش.
8

9
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11

وبينمــا ال توجــد صلــة مباشــرة بيــن برامــج األمــن اإلنســاني ودوافــع التطــرف ،يُعتقــد وعلــى
نطــاق واســع أن االفتقــار إلــى توفيــر األمــن اإلنســاني و /أو الحــد مــن حقوق اإلنســان (بشــكل
مقصــود أو غيــر مقصــود) قــد يؤججــان التطــرف .ويتســق هــذا الــرأي مــع أبحــاث معهــد
غــرب أســيا وشــمال أفريقيــا الســابقة ،فضــا عــن تحقيقــات أخــرى فــي عوامــل «الدفــع»
و«الجــذب» التــي تقــود بعــض األفــراد التــي يســهل التأثيــر عليهــم لالنضمــام للجماعــات
12

“Jordan: Terrorism Amendments Threaten Rights,” Human Rights Watch, 17 May 2014 7
اعتقلت الحكومة بحجة األمن الوطني عددا من المدنيين والصحفيين منذ أن بدأ التوسع في قانون مكافحة االرهاب .أنظر على سبيل
المثال،
“Jordan Anti-Terrorism Law Translates into Prosecution of Journalists,” The Arab Weekly, 15
July 2015
وانظر أيضا
”Abuqudairi, “Jordan Anti-Terrorism Law Sparks Concern.
 8تم تنفيذ سياسات أمنية تتمحور حول الدولة في األردن على مدار أكثر من عقد من الزمان بسبب التهديدات اإلرهابية المتزايدة .ولهذا
فإن غالبية المشاركين في البحث لم يشهدوا تحوال في السياسات وال يستطيعون قياس التغيير .غير أن المجيبين أشاروا إلى أن الحكومة لم
تتدخل بصورة سلبية .وهذا يمكن أن يشير مرة أخرى إلى الخوف من أجهزة األمن والدولة
 9مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت األزور 19 ،نيسان  ،2017ومع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة،
عمان  4 ،جزيران.20017 ،
 10مقابلة مع حسام الطروانة مدير نادي الكرك لألبداع ،عمان 5 ،حزيران.2017 ،
 11انظر،
Ḥasan Abū Hanī ya and Muḥammad Abū-Rummān, The “Islamic State” Organization (Amman:
Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq, 2015), 30–34
وانظر أيضا
See also Joby Warrick, Black Flags (New York: Doubleday, 2015), 58–97.
Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Understanding Radicalisation: A Literature 12
Review Of Models And Drivers (Amman: WANA Institute, 2016).
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المتطرفــة .وهكــذا وبقــدر مــا تســتهدف برامــج األمــن اإلنســاني البطالــة وتعزيــز الحقــوق
المدنيــة والوصــول إلــى المــوارد األساســية والحمايــة مــن العنــف ،فإنهــا قــد تســاهم بفعاليــة
فــي الحــد مــن التطــرف ،فــي حيــن أن غيــاب هــذه البرامــج أو العمــل عليهــا بتصــورات
ومفاهيــم ضيقــة وضعيفــة قــد يفضــي إلــى تفاقــم مســببات التطــرف .ويمكــن االســتدالل أيضــا
علــى أنــه بقــدر مــا تعجــز سياســة أمــن الدولــة فــي توفيــر األمــن اإلنســاني ،تــزداد نســبة
التطــرف .فعلــى ســبيل المثــال ،أدت حالــة الطــوارئ التــي اســتمرت لمــدة ســنة فــي جميــع
أنحــاء محافظــة معــان –والتــي وضعــت مــن اجــل اعتقــال شــخص واحــد– الــى تحقيقــات
واعتقــاالت متعــددة ،بينمــا اعتبــره الكثيــرون مــن ســكان المحافظــة غيــر مبــرر ممــا فاقــم مــن
الوضــع االقتصــادي الصعــب فــي المحافظــة.
13

14

وفــي ضــوء هــذه االتجاهــات ،يســعى هــذا البحــث إلــى فهــم كيفيــة تأثيــر العوائــق التــي تحــد
مــن برامــج األمــن اإلنســاني وإخفــاق هــذه البرامــج علــى دوافــع التطــرف فــي األردن.
ويتفحــص البحــث علــى وجــه الخصــوص المــدى الــذي يمكــن لبرامــج األمــن اإلنســاني
وجهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف أن تعــزز بعضهــا بعضــا ،كمــا يــدرس تأثيــر هــذه
العالقــة فــي الحــد مــن ســهولة تأثــر الســكان المعرضيــن للمخاطــر األمنيــة ،بمــا فــي ذلــك
المخاطــر المتعلقــة بالتطــرف العنيــف .يســتند البحــث إلــى  15مقابلــة مــع ممثلين مــن وكاالت
األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وحلقــة نقــاش مــع
 10ممثليــن مــن منظمــات مجتمعيــة .وتــم جمــع البيانــات باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة
فــي الفتــرة مــا بيــن نيســان وحزيــران  .2017كمــا اســتندت التوصيــات المقدمــة هنــا إلــى
مســاهمات الخبــراء االقليميمــن والدولييــن الذيــن اجتمعــوا لمناقشــة النســخة األوليــة مــن هــذا
الفصــل فــي حزيــران .2017
وتــم تصنيــف المشــاركين فــي هــذا البحــث وفقــا ألركان األمــن اإلنســاني ذات الصلــة ،وهــي:
األمــن االقتصــادي واألمــن السياســي واألمــن الشــخصي واألمــن المجتمعــي .أمــا ركائــز
األمــن اإلنســاني التــي لــم يتناولهــا هــذا البحــث -وهــي البيئــة والغــذاء واألمــن الصحــي-
فينبغــي أن تكــون موضوعــا لدراســة مســتقبلية.
هنــاك بطبيعــة الحــال قيــود ومحــددات إلجــراء هــذا البحــث ،وهــي :حجــم العينــة القليــل
والنطــاق الجغرافــي الضيــق لممثلــي الجمعيــات والهيئــات ،فضــا عــن تــردد المشــاركين
فــي التحــدث بحريــة بســبب حساســية الموضــوع .فقــد لوحــظ أن عــددا كبيــرا مــن الفاعليــن
اضطــروا لتبنــي الســرديات الرســمية لمؤسســاتهم ومنظماتهــم ســواء عــاد ذلــك لشــروط
مؤسســاتهم أو ربمــا لتفــادي أيــة تضيقيــات حكوميــة الحقــا.

13
14

نفس المصدر
مقابلة مع النا كريشان ،مديرة جمعية األنوار الخيرية في معان ،عمان 12 ،نيسان.2017 ،
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المواضيــع التــي تشــكل تحديــا وتأثيــرا علــى برامــج األمــن
اإلنســاني فــي األردن
تتعلــق التحديــات المعروضــة أدنــاه بشــكل أساســي بقضايــا التجانــس االجتماعــي والمــرأة
والشــباب .وتكتســب هــذه التحديــات أهميــة قصــوى نظــرا ألنــه تمــت اإلشــارة اليهــا مــن قبــل
العديــد مــن المســتجيبين مــن تخصصــات متنوعــة.

الالجئون والمجتمعات المستضيفة
أثــار المشــاركون فــي البحــث عــددا مــن المخــاوف بشــأن العالقــة بيــن ســكان المناطــق
المســتضيفة والالجئيــن ،األمــر الــذي يؤثــر بشــكل خــاص علــى المجتمعــات المســتضيفة
التــي تتحمــل العــبء األكبــر مــن ســوء إدارة أزمــة الالجئيــن .وقــد تســاهم المفاهيــم النظريــة
مثــل الحرمــان النســبي فــي فهــم الوضــع القائــم وفــي تفهــم هــذه المخــاوف .يتعلــق الحرمــان
النســبي أساســا بالفجــوة القائمــة بيــن الظــروف المعيشــية التــي يشــعر المــرء أنــه يســتحقها
وبيــن حالتــه الراهنــة التــي ال تســتوفي هــذه الحقــوق .أمــا اإلطــار االجتماعــي التحليلــي لهــذا
الحرمــان فقــد ينطــوي فــي بعــض الحــاالت أيضــا علــى جانــب انتقامــي ،إذ ينخــرط الفــرد
فــي ســلوك عدوانــي أو منحــرف فــي محاولــة منــه للحصــول علــى الحقــوق المحــروم منهــا.

15

أصبــح الحرمــان النســبي فــي األردن أمــراً ملحوظــا بشــكل متزايــد ،وأصبــح مصــدراً للقلــق
بشــكل خــاص النســبة للســكان الذيــن يشــعرون بالتهميــش عندمــا يقارنــون أنفســهم بالالجئيــن
فــي مجتمعاتهــم .وعلــى الرغــم مــن أن البرامــج انتقلــت لمعالجــة احتياجــات الالجئيــن
والمســتضيفين فــي الســنتين األخيرتيــن إال أن التفــاوت فــي المســاعدات أدت إلــى توتــر فــي
العالقــة بيــن الالجئيــن والســكان المســتضيفين الذيــن بدورهــم يواجهــون مصاعــب وإحساســا
بغيــاب األمــن االقتصــادي والغذائــي والمائــي.
16

17

18

19

يشــعر األردنيــون ذوي الدخــل المنخفــض بأنهــم محرومــون ،ويأنهــم يتعرضــون للتمييــز
ضدهــم .وعــاوة علــى ذلــك ،عندمــا يُنظــر إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة
باعتبارهــا مُنفــذاً لسياســات المانحيــن ،فــإن العالقــة االســتراتيجية بيــن المجتمعــات المحليــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل مكافحــة ومنــع التطــرف العنيــف تتــآكل ،ألان الســكان
المحلييــن يعتبــرون هــذه المؤسســات مشــاركة فــي تهميشــهم .وحتــى خــارج المجتمعــات
المســتضيفة لالجئيــن ،فــإن هنــاك تصــورا بــأن الالجئيــن قــد ســببوا االكتظــاظ والتضخــم فــي
Iain Walker and Thomas F. Pettigrew, “Relative Deprivation Theory: An Overview and 15
Conceptual Critique,” British Journal of Social Psychology 23, no. 4 (1984): 301–10.
Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Understanding Radicalisation, 17. 16
 17مقابلة مع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة ،عمان  4 ،جزيران.2017 ،
“World Food Programme: Jordan”, WFP, 2017, www1.wfp.org/countries/jordan. 18
 19مقابلة مع الدكتور عامر بني عامر المدير العالم لمركز الحياة ،عمان  4 ،جزيران.2017 ،
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األردن وأوجــدوا منافســة علــى فــرص العمــل .وفــي واقــع الحــال ،هنــاك أدلــة قويــة بــأن
الســوريين مســتعدون للعمــل لســاعات أطــول ومقابــل أجــور أقــل مقارنــة باألردنييــن األمــر
الــذي خلــق انطباعــا بــأن هــذا هــو ســبب االنخفــاض فــي األجــور بشــكل عــام .وعلــى الرغــم
مــن أن احتماليــة أن ينافــس الالجئــون العمالــة الوافــدة فــي ســوق العمــل أكبــر مــن مزاحمتهــم
لألردنييــن ،إال أن هــذا التصــور ال يــزال ضــارا .ويــرى الســكان المحليــون أن أزمــة الالجئين
تشــكل ازعاجــا شــديدا لهــم ،وهــذا الشــعور مــرده إلــى الطريقــة التــي قُدمــت فيهــا المعلومــات
للجمهــور مضافــا الــى ذلــك فهمهــم الســطحي آلثــار األزمــة والحقائــق علــى أرض الواقــع.
21 20
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اختلفــت رؤيــة المنظمــات المجتمعيــة لهــذه المشــکلة مقارنــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة ووکاالت األمــم المتحــدة بشــكل ملحــوظ .ويرجــع ذلــك علــى األرجــح إلــى العالقــة
المباشــرة التــي تجمــع المنظمــات المجتمعيــة مــع كل مــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .إذ
أفــاد منســق مشــروع مــن منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة -اســتناداً إلــى خبرتــه فــي
العمــل فــي إربــد والمفــرق– بوجــود مســتوى مــن االنســجام بيــن المجموعتيــن مشــيرا علــى
وجــه الخصــوص إلــى صــات الــدم وعالقــات القرابــة التــي تمتــد عبــر الحــدود األردنيــة
الســورية .ووافــق أحــد المشــاركين فــي المجلــس النرويجــي لالجئيــن علــى أنــه لــم يالحــظ
أي منافســة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،أشــارت
مديــرة منظمــة مجتمعيــة مــن الزرقــاء إلــى أن المســتفيدين األردنييــن يعــزون الكثيــر مــن
الصعوبــات الحاليــة إلــى الالجئيــن ،بمــا فــي ذلــك البطالــة والتضخــم وزيــادة أجــور الســكن.
وأوضحــت أنــه يمكــن رؤيــة نظــرة عــدم الثقــة واالزدراء عنــد األطفــال فــي ســن مبكــرة ،وأن
أطفــال المــدارس المحليــة كثيــرا مــا يصطدمــون مــع نظرائهــم الســوريين .وتشــاطر إحــدى
الســيدات الالتــي أجريــت معهــم مقابــات وجهــة نظــر مماثلــة ،مشــيرة إلــى أن المانحيــن
حولــوا أموالهــم نحــو الالجئيــن إلــى حــد كبيــر وعلــى حســاب البرامــج الموجهــة نحــو تعزيــز
ســبل العيــش المحليــة وتمكيــن المــرأة.
23

24

25

26

أمــا بالنســبة للتطــرف ،فــإن األخطــار فــي هــذا المجــال ذات شــقين .أوال ،ال يفهــم المعنيــون
ظاهــرة التطــرف كمســألة اقتصاديــة بــل كمســألة سياســية ويتناولونهــا مــن منطلــق أمنــي.
وتدعــم هبــة هللا طــه الــرأي القائــل بــأن الفقــر فــي هــذا الســياق ال يمكــن فصلــه عــن أبعــاده
السياســية ومــا يرتبــط بــه مــن تأجيــج لمشــاعر اإلحبــاط والتهميــش ،وتتنــاول األدبيــات هــذه
27

28

Abdullah Obeidat, “Why Inequality Hampers Economic Growth,” Jordan Times, 8 20
November 2015.
 21مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت األزور 19 ،نيسان .2017ومقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد ،مديرة المشروع في
جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران  .2017ومقابلة مع خالد قباجة ،منسق المشروع الوطني في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،
 6حزيران.2017 ،
 22مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت األزور 19 ،نيسان  .2017و عدة مشاركون في حلقة نقاش جماعية ،عمان24 ،
أيار.2017 ،
 23مقابلة مع خالد قباجة ،منسق المشروع الوطني في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 6 ،حزيران.2017 ،
 24بول فين ،مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي لالجئين ،عمان 27 ،نيسان.2017 ،
 25مقابلة مع عائشة خلفة مديرة خولة بنت األزور 19 ،نيسان.2017 ،
 26مقابلة مع النا كريشان ،مديرة جمعية األنوار الخيرية في معان 12 ،أبريل.2017 ،
 27هبة هللا طه ،باحثة مشاركة ،المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ،خالل اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في
 30تموز 2017 ،بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
 28نفس المصدر.
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الديناميــات بشــكل جيــد ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة اســتغالل هــذه المشــاعر فــي عمليــة التجنيــد
لصالــح الجماعــات المتطرفــة العنيفــة .أمــا المســألة الثانيــة فهــي أن األردنييــن ال يصارعــون
مــن أجــل الميــاه أو الســكن أو العمــل مــع مواطنيهــم ،بــل ضــد «اآلخريــن» .وكمــا أفــاد
أحــد المشــاركين ،فــإن المجموعــات المختلفــة فــي المملكــة (علــى ســبيل المثــال األردنييــن
والســوريين واألردنييــن مــن أصــل فلســطيني) يخوضــون نفــس المعركــة بشــكل منفصــل
مــع أمــل ضئيــل فــي الوحــدة وخوضهــا معــا .يعــد هــذا التصــور عــن «اآلخــر»  -ال ســيما
29

30

31

عندمــا يقتــرن هــذا بالتهميــش -أحــد محــركات ودوافــع التطــرف.

32

مشاركة الشباب
يُنظــر إلــى الشــباب فــي األردن عــادة علــى أنهــم فئــة ديموغرافيــة بــدل النظــر إليهــم
كقطــاع بحــد ذاتــه ،و علــى أنهــم «قنبلــة موقوتــة» أكثــر مــن كونهــم الطريــق إلــى التغييــر
االيجابــي .و ُتفضــي هــذه النظــرة إلــى تصــادم وجهــات النظــر حــول كيفيــة تصنيــف الشــباب
وتعريفهــم .وفيمــا يخــص التطــرف ،فهنــاك إجــراءات وبرامــج مطلوبــة طــوال دورة حيــاة
الشــباب .ولكــن شــرائح الشــباب المختلفــة لهــا احتياجــات مختلفــة ،لــذا يجــب أن يكــون الدعــم
متوازنـاً .وعلــى الرغــم مــن هــذه الحاجــة ،هنــاك بعــض التــردد مــن جانــب الجهــات العاملــة
لدمــج الجهــود المبذولــة فــي إطــار منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف فــي المشــاريع التــي
تســتهدف الشــباب .وذلــك بســبب خطــر تصويــر الشــباب وكأنهــم مجموعــة معاديــة وتشــكل
خطــرا علــى المجتمعــات المحليــة.
33

34

35

وباإلضافــة إلــى ذلــك تشــير البحــوث إلــى فجــوة فــي البرامــج لفئــة الشــباب مــن ســن 10إلــى
 15عامــا .وهــو أمــر يثيــر إشــكالية خاصــة ألن هــذه الفئــة العمريــة يســهل التأثيــر عليهــا،
وفــي هــذا العمــر تحديــدا يمكــن أن يقودهــم وقــت الفــراغ إلــى االتجــاه إلــى وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن أجــل التســلية ،والتــي تعــد مصــدر تجنيــد رئيســي تســتخدمه الجماعــات
المتطرفــة العنيفــة.
36

37

وأوضحــت المقابــات مــدى هــذه الفراغــات واالحتياجــات .وأشــارت إحــدى المشــاركات
التــي تعمــل فــي مجــال تشــجيع عمالــة الشــباب فــي المناطــق الفقيــرة فــي شــرق عمــان إلــى
أن غالبيــة المســتفيدين حضــروا جلســات التدريــب تحــت تأثيــر مــواد مخــدرة أو مســكرة،
 29د .بندقجي ،ويلكنسون وأغابي "عالقون بين خيارات هدامة " .11-13
 30نفس المصدر.
 31نفس المصدر.
 32أنظر ،د .بندقجي ،ويلكنسون و أغابي "،عالقون بين خيارات هدامة" .11-13
 33مقابلة مع باول فين ،مدير مشروع الشباب في المجلس النرويجي لالجئين 27 ،نيسان.2017 ،
 34نفس المصدر ،ومقابلة مع مراد القاضي ،مستشار في منظمة غير حكومية دولية 31 ،أيار.2017 ،
 35الدكتورة فالنتينا ميجيا ،المديرة االقتصادية األولى في اإلسكوا ،خالل اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في 30
تموز 2017 ،بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
 36حلقة نقاش جماعية ،عمان 24 ،أيار.2017 ،
 37نفس المصدر.
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ولــم يظهــروا إال مــن أجــل حصــول علــى أجــور مواصــات والتــي تبلــغ  5دنانيــر (7
دوالرات) .إذ يعمــل معظــم هــؤالء فــي وظائــف مرتبطــة بأعمــال يدويــة تســتمر لمــدة 12
ســاعة فــي اليــوم لقــاء الحصــول علــى راتــب  250دينــار ( 353دوالر أمريكــي) فــي الشــهر
قبــل االقتطاعــات .ويشــعر العاطلــون عــن العمــل والشــباب المتعلمــون والجامعيــون علــى
حــد ســواء باإلحبــاط والالمبــاالة العتقادهــم بــأن النتيجــة النهائيــة هــي اســتمرار البطالــة فــي
جميــع األحــوال.
38

39

يتزايــد ارتبــاط الشــباب بالمخــدرات كأشــكال بديلــة للترفيــه .ورغــم أن وزارة الشــباب فتحــت
 180مركــزا للشــباب فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،إال أنــه ال يوجــد ســوى  12مركــزا نشــطا
وهــي عمومــا غيــر مشــجعة .وأشــار أحــد المشــاركين إلــى أن المراكــز تنقصهــا المعــدات،
وبعضهــا يعمــل بموظــف واحــد فقــط .فيمــا أشــار العديــد مــن المشــاركين إلــى الزيــادة
فــي تعاطــي المخــدرات (الحشــيش بشــكل أساســي ومشــتقاته الصناعيــة المعروفــة باســم
«الجوكــر» .وأوضحــت إحــدى ناشــطات المجتمــع المدنــي مــن الزرقــاء أنــه علــى الرغــم
مــن أن الحكومــة قــد تنكــر حجــم األزمــة ،إال أنهــا وصلــت إلــى نســب عاليــة حيــث يشــارك
األطفــال الصغــار فــي بيــع المخــدرات .وتعتقــد منظمــات المجتمــع المدنــي األخــرى أن
المخــدرات تبــاع فــي المــدارس بمــا فــي ذلــك مــدارس اإلنــاث .وفــي محاضــرة توعويــة
قدمــت إلــى طالبــات فــي الزرقــاء ،صححــت إحــدى الطالبــات المحاضــر بشــأن أســماء
المخــدرات المتاحــة ،واعترفــت بأريحيــة بأنهــا وبعــض أفــراد أســرتها يتعاطــون المخــدرات.
وأشــارت إلــى أن  18طالبــة مــن صفهــا يتعاطــون المخــدرات فــي صــف يحــوي طالبــات
بعمــر الحاديــة عشــرة.
40

41

42

43

44

45

ويجــادل البعــض بــأن الوقايــة مــن المخــدرات ينبغــي أن ُتمنــح أولويــة علــى برامــج منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف فــي بعــض المناطــق .ولكــن يجــب إبــراز الصــات بيــن
المخــدرات وســلوكيات التطــرف إذ يشــجع اســتخدام المخــدرات الســلوك المنحــرف ،ويخفض
عتبــة اإلحجــام عــن االنخــراط فــي النشــاط االجرامــي ،ويجعــل المســتخدمين أكثــر عرضــة
للتالعــب مــن قبــل المجنديــن ،وعليــه فــإن االســتمرار فــي برامــج مكافحــة انتشــار المخــدرات
46

 38مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد ،مديرة المشروع في جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران.2017 ،
 39نفس المصدر.
 40مقابلة مع مراد القاضي ،استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية  31 ،أيار،
.2017
 41مقابلة مع حسام الطراونة ،مدير نادي الكرك لإلبداع 5 ،حزيران.2017 ،
 42مقابلة مع صفية عبد الرحيم محمد ،مديرة مشروع في جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران.2017 ،
 43مقابلة مع عائشة خليفة مديرة مدرسة خولة بنت األزور 19 ،نيسان.2017 ،
 44نفس المصدر ،مدعوما بآراء طرحت في حلقات نقاش جماعية في عمان 24 ،أيار.2017 ،
 45مشاركون في حلقة نقاش جماعية 24 ،ايار.2017 ،
 46نفس المصدر وانظر أيضا،
See Suzanna Goussous, “Drug Abuse Among University Students ‘on the Rise’,” Jordan
Times, 11 February 2016; “‘3,126 Suspects in Drug Cases Arrested this Year’,” Jordan Times, 8
November 2016.

45

منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

فــي األردن قــد يخــدم بشــكل غيــر مباشــر جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف .وينبغــي
أن ُتصمــم هــذه التدخــات مــن منطلــق أن المنظمــات المجتمعيــة غالبــا مــا تفهــم االحتياجــات
المحليــة علــى وجــه أفضــل مــن الجهــات الدوليــة .أمــا فــي الوقــت الراهــن فتعتبــر برامــج
مكافحــة المخــدرات ضمــن مجــال عمــل مديريــة األمــن العــام ،مــا يحــد مــن اتبــاع نهــج «أكثر
ليونــة» وأكثــر تكامــا وقــد يكــون لــه أثــر أكبــر فــي المجتمعــات المحليــة.
47

48

وقــد ســاهمت البطالــة والتعطــل وتعاطــي المخــدرات فــي الثقافــة العامــة الفرديــة والعدوانيــة.
وأبــرز مؤســس مبــادرة التعليــم «أنــا أتعلــم» أن الشــباب يســاهمون بشــكل متناقــص فــي
تحســين مجتمعاتهــم ،وخاصــة فــي المناطــق الفقيــرة .وقــد يكــون هــذا أيضــا دليــا علــى
شــعور الشــباب بالتهميــش واإلقصــاء مــن مجتمعهــم وخذالنهــم مــن قبــل الحكومــة والجهــات
الفاعلــة األخــرى .ويعتقــد الكثيــرون مــن الذيــن يرغبــون فــي المشــاركة االجتماعيــة
والسياســية أن هــذا غيــر قابــل للتحقيــق أو أن المشــاركة ســطحية وغيــر فعالــة .والحــظ
المشــاركون بالفعــل فــي مقابــات مــن المعهــد الديمقراطــي الوطنــي عــدم ثقــة المواطنيــن فــي
هيئــات الدولــة الســيما الشــباب الذيــن غالبــا مــا تتعــرض جهودهــم فــي إطــاق منظمــات غيــر
حكوميــة تعنــي باالنشــطة السياســية لإلجهــاض .ولخــص المشــاركون فــي مؤتمــر نظمتــه
مؤسســة آكشــن أيــد عقــد فــي عمــان ذلــك بوضــوح:
49
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ظــل الشــباب مســتبعدين مــن العمليــة السياســية فــي األردن
بســبب القيــود التشــريعية والنظــام االنتخابــي غيــر العــادل
والبطالــة والفقــر والثقافــة الســائدة والممارســات غيــر
الديمقراطيــة بيــن قســم مــن المواطنيــن واألحــزاب السياســية،
ممــا يثيــر الخــوف لــدى الشــباب والمواطنيــن علــى حد ســواء،
ويبعدهــم عــن السياســة.
52
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مــرة أخــرى ،فــإن الصلــة مــع التطــرف هــي أمــر ملمــوس كمــا أوضحــت األدبيــات
وكذلــك فــي آراء المشــاركين المحلييــن .وباختصــار ،يبحــث الشــباب عــن بدائــل فــي ظــل
غيــاب حلــول مقنعــة وناجعــة للقضايــا الهيكليــة مثــل البطالــة .وبالتالــي يصبــح هــؤالء الذيــن
يشــعرون بالتهميــش أكثرعرضــة للتطــرف.
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النوع االجتماعي (الجندر)
ناقشــت األدبيــات بشــكل جيــد المســائل المتعلقــة بإقصــاء النســاء مــن المشــاركة السياســية،
ومحدوديــة القــوة االقتصاديــة للنســاء وتعرضهــم للعنــف بمــا فــي ذلــك العنــف المنزلــي
والجنســي وجرائــم الشــرف ،وهنــاك حــاالت مســجلة مــن التعــرض المشــين للنســاء
واالغتصــاب والعنــف الجســدي والتحــرش باألطفــال وغيــر ذلــك.
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فــي بعــض المجتمعــات المحليــة تتقبــل بعــض النســاء التمييــز ضــد المــرأة ،إذ أشــارت إحــدى
المشــاركات مــن مدينــة معــان إلــى أنــه مــن الشــائع بيــن النســاء الموافقــة علــى أن للــزوج
الحــق فــي ضــرب زوجتــه إذا مــا عارضتــه ،وأوضحــت مشــاركة أخــرى مــن نفــس المدينــة
إلــى أن معظــم النســاء يعارضــن المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة حتــى لــو كانــت البرامــج
متاحــة لهــن ،وأنــه لــم تحــدث ســوى نجاحــات قليلــة .وعــزت ذلــك إلــى األعــراف الثقافيــة
التــي تقضــي بــأن مشــاركة المــرأة ينبغــي أن تقتصــر علــى المجــال الخــاص.
60

61

ورأى مشــاركون آخــرون أن النســاء متحمســات للمشــاركة مــن خــال القنــوات المتاحــة
لهــن ،بمــا فــي ذلــك برامــج األمــن اإلنســاني وبشــكل خــاص برامــج التمكيــن االقتصــادي
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يعني بالضرورة االنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة ،رغم أن ذلك هو أحد نتائج التفكير الراديكالي.
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منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

التــي تشــجع علــى االســتقالل المســتدام مــن خــال تنميــة المشــاريع الصغيــرة .وأشــار
أحــد منســقي المشــاريع إلــى أن نحــو  60فــي المئــة مــن حوالــى  500مــزارع شــاركوا
فــي برنامــج لبنــاء القــدرات عبــر هيئــة ( )UNIDOفــي مجــال بنــاء المشــاريع والمهــارات
الحياتيــة والمهــارات التقنيــة كانــوا مــن النســاء .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،أشــارت مديــرة
جمعيــة مجتمعيــة فــي الزرقــاء إلــى دورة تجميــل النســاء والتــي تبعهــا تقديــم تمويــل ضئيــل
وصــل إلــى  700دينــار ( 987دوالر أمريكــي) لــم يكــن ناجحــا .وأنفقــت األمــوال خــارج
نطــاق االســتخدام المقصــود لهــا .غيــر أنهــا شــددت علــى أن هــذه النتيجــة جــاءت بســبب
الفتــرة القصيــرة للتدريــب ،مــا يعنــي أن الفشــل كان فــي تصميــم المشــروع وليــس فــي
إمكانــات المشــاركات.
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ونســتنتج مــن ذلــك أنــه فــي حيــن أن البرامــج التــي تدعــم تمكيــن المــرأة اقتصاديــا واجتماعيــا
قــد أُعطيــت األولويــة فــي األردن لعــدة عقــود ،فــإن األدوار الجندريــة والتمييــز ضــد المــرأة
مــن الداخــل مــا زال يؤثرعلــى مــدى انتشــار وكفــاءة هــذه البرامــج .وال شــك أن التبعــات
الســلبية لهــذه العوامــل تؤثــر أيضــا علــى برامــج منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ،فمــن
المتعــارف عليــه علــى نطــاق واســع اآلن أن للمــرأة دورا حاســما فــي تشــجيع التطــرف
وأيضــا فــي جهــود منعــه .وأكــد علــى ذلــك المشــاركون فــي الحلقــة النقاشــية  ،كمــا أشــارت
مشــاركة مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وأخــرى مــن منظمــة  Kvinna-till-Kvinnaإلــى
أن للمــرأة القــدرة علــى الكشــف عــن عالمــات اإلنــذار المبكــر والمشــاركة بفاعليــة فــي منــع
التطــرف .كمــا ســلطت األبحــاث التــي أجراهــا معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا الضــوء
علــى دور المــرأة فــي ثنــي الشــباب عــن الســفر إلــى ســوريا أو العــراق ،فضــا عــن دور
الواعظــات ،الالتــي غالبــا مــا يكــون لديهــن فهمــا أكثــر عمقــا لعمليــة التطــرف مقارنــة
بنظرائهــن مــن الرجــال نظــرا لعلمهــن بتفاصيــل أســرية مــن خــال تواصلهــن مــع األمهــات
والزوجــات.
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وبهــذه الحالــة يمكــن أن يكــون أحــد الحلــول فــي تطويــر برامــج منــع ومكافحــة التطــرف
العنيــف ذات بعــد جنــدري لبنــاء قــدرة النســاء علــى اكتشــاف إشــارات التطــرف ومجابهتــه
داخــل أســرهن .غيــر أن النهــج األكثــر اســتدامة يقضــي بــإدراج محتــوى برامــج منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن مشــاريع األمــن اإلنســاني ،وهــذا بــدوره ســيوفر فرصــة
لتمكيــن المــرأة فــي فضــاءات اجتماعيــة مختلفــة ولــن تكــون هــذه الجهــود فــي نهايــة األمــر
مقتصــرة علــى منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف .وحتــى هــذا اليــوم حالــت المحظــورات
االجتماعيــة والسياســية دون اختبــار هــذه البرامــج بشــكل كاف.

70

تحديــات األمــن اإلنســاني المتعلقــة بالجهــات الفاعلــة فــي
األردن
يســعى هــذا القســم إلــى عــزل العوامــل التــي تؤثــر علــى تطويــر الفاعليــن المختلفيــن ومــن
ضمنهــم أصحــاب الســلطة مثــل الحكومــة والجهــات المانحــة ،وكذلــك الجهــات المتلقيــة
والشــركاء التنفيذييــن مــن المجتمــع المدنــي .وهــذه المتغيــرات لهــا عالقــات واضحــة مــع
بعضهــا البعــض مــا يعنــي مــرة أخــرى بــأن هنــاك ضــرورة لجهــود متماســكة ومتكامــل
بحيــث تشــمل كل األطــراف.

عزلة المستفيدين
يشــير العاملــون فــي هــذا المجــال إلــى أن المســتفيدين من المشــاريع يبــدون اهتمامــا بالحضور
والمشــاركة – بمــا فــي ذلــك مشــاريع منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف– فقــط عندمــا يكــون
هنــاك بــدالت الغــذاء والمواصــات .ورغــم أن تعويــض المســتفيدين عــن وقتهــم ليــس
مفهومــا غريبــا فــي المنطقــة ،إال أن المســتفيدين أصبحــوا «أكثــر تطلبــا» خاصــة إذا كان
المشــروع ممــوال مــن قبــل بعــض المانحيــن الكبــار .وفــي حيــن أن الفاعليــن يأخــذون بعيــن
االعتبــار الحاجــة لدفــع هــذا البــدالت ،إلــى أن هــذا النهــج أصبــح مثيــرا للضغــط والقلــق
خاصــة بالنســبة للجمعيــات المحليــة التــي ال تحظــى بتمويــل كبيــر أو مســتدام.
71

72

وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن وجــود بعــد سياســي ألي مشــروع كفيــل بــأن يقلــل مــن نســب
المشــاركة وترتفــع فيــه الحوافــز المطلوبــة .كمــا أن ضعــف ثقافــة التطــوع والمشــاركة
المجتمعيــة التــي يلحظهــا الفاعلــون مــن الممكــن أن تعــود إلــى ضعــف اهتمــام المســتفيدين
73

 70كشفت الدراسات السابقة التي أجراها معهد غرب أسيا وشمال افريقيا تباينا جندريا في دوافع التطرف من ضمنها الواجب الديني
والخيار بين بدائل الجهاد والتدمير الذاتي واالنتقام وهو ما ينطبق على النساء السوريات اللواتي فقدن مقربا لهم في الحرب.
Bondokji, Wilkinson, and Aghabi, Trapped between Destructive Choices, 9.
 71مشارك في حلقة نقاشية ،عمان 24 ،أيار .2017 ،مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد ،مديرة المشروع في جمعية األسر التنموية،
مقابلة مع صدام سيالة ،زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم 23 ،نيسان.2017 ،
 72مشاركون عدة في حلقة نقاشية في عمان 24 ،أيار.2017 ،
 73نفس المصدر.
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مــن هــذه المشــاريع بتحقيــق أثراجتماعــي فــي محيطهــم .ويمكــن أن تكــون هــذه الالمبــاالة
أيضــا مدفوعــة بالفشــل البرامجــي .وقــدم مديــر مشــروع فــي منظمــة ميرســي كــور (Mercy
 )Corpsمثــاال علــى ســوء إدارة بعــض المشــاريع مــن قبــل مؤسســة أخــرى فــي إربــد ،مــا
أدى إلــى تشــكك والمبــاالة المســتفيدين الحقــا عندمــا حاولــت ميرســي كــور االنخــراط فــي
مشــروع مماثــل.
74

75

تصميم البرامج التي ال تراعي السياق المحلي
تــم وضــع العديــد مــن المشــاريع «مــن األعلــى إلــى األســفل» بحيــث تــم تصميمهــا مســبقا،
أحيانــا مــن قبــل أفــراد خــارج األردن .فاالنفصــال عــن احتياجــات وســياق مجتمــع مــا
ال يقلــل مــن كفــاءة مبــادرات األمــن اإلنســاني فحســب ،بــل ويعــزز أيضــا مــن ســرديات
التدخــل الخارجــي .فالبعــض يــرى أن قطــاع العمــل اإلنســاني يعانــي مــن شــيوع بعــض
العبــارات الطنانــة والشــعارات مــا يعنــي أن المانحيــن يوجهــون أموالهــم إليهــا ،ولذلــك فــإن
أجنــدات األمــن االنســاني الخارجيــة تتلقــى الدعــم ،ممــا يــؤدي إلــى تــآكل أســباب وكفــاءة
وجودهــا المحلــي إذ تهتــم البرامــج باألولويــات بحســب وجهــة نظــر المانحيــن وليــس بحســب
األولويــات المحليــة .وال شــك فــي أن ممارســة القــوة الناعمــة هــذه لهــا آثــار ســلبية علــى
مســتويات متعــددة ،بمــا فــي ذلــك التســبب فــي انقســامات فــي المجتمــع قــد ال تكــون موجــودة
مــن قبــل .ومــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك االتجاهــات فــي تمويــل المانحيــن تجــاه الالجئيــن
وتأثيرهــا علــى التماســك االجتماعــي وخلــق تصــورا عــن «اآلخــر» الســوري.
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 74مقابلة مع صدام سيالة ،زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم 23 ، ،نيسان .2017 ،مقابلة مع محمد نور
خريس ،مسؤول مكافحة التطرف العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان .2017 ،حلقات نقاشية ،عمان 2 ،أيار.2017 ،
 75مقابلة مع زيد هتاكوي ،مدير مشروع القيادة والتنمية المجتمعية في مرسي كوربس ،عمان 30 ،ايار.2017 ،
 76مقابلة مع فرح مسمار ،مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة ،عمان 8 ،حزيران.2017 ،
مقابلة مع مراد القاضي ،استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية 31 ،ايار،
 .2017مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد ،مديرة المشروع في جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران ،2017 ،مشارك في حلقة نقاش
جماعية ،عمان 24 ،أيار.2017 ،
 77مقابلة مع خالد قباجة ،منسق المشروع الوطني في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 6 ،حزيران.2017 ،
 78مقابلة مع فرح مسمار ،مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة ،عمان 8 ،حزيران.2017 ،
 79مقابلة مع صدام سيالة ،زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم 23 ، ،نيسان .2017 ،في حالة المنظمات الكبيرة،
يتألف معظم الموظفين من األجانب وخاصة الغربيين, .في حين أن هذا قد يكون عمليا وله وجهات نظر خارجية حول المسائل المحلية،
فإنه يمكن أن يكون عائقا أمام العمل بسبب سوء فهم الفروقات الثقافية الدقيقة ،أو حتى أمور بسيطة كالحواجز اللغوية .كما يحرم السكان
المحليين من فرص العمل ،وفي مناخ اقتصادي قاتم قد يسبب االستياء.للمزيد أنظر
Ann Simmons, “Jordanians Seize ‘Shark Tank’-Like Opportunity amid Competition from Syrian
Refugees for Work,” LA Times, 29 September 2017; “Kingdom Incurs More Than $12B as
Indirect Cost of Refugee Crisis—Study,” Jordan Times, 8 September 2016.
 80مقابلة مع مراد القاضي ،استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية  ،عمان31 ،
أيار.2017 ،
 81مقابلة مع عامر بني عامر ،مدير مركز الحياة ومركز راصد 4 ،حزيران .2017 ،وحلقة نقاش جماعية ،عمان 24 ،أيار.2017 ،
 82مشاركون في حلقات نقاشية ،عمان  24 ،أيار .2017 ،وتطرق لهذه الفكرة أيضا كل من :خالد قباجة ،منسق المشروع الوطني في
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 6 ،حزيران .2017 ،مقابلة مع صدام سيالة ،زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية
أنا أتعلم 23 ،نيسان .2017 ،أحمد صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ،وأماني الديري مساعد تنفيذي في الجمعية 12 ،نيسان،
 .2017النا كريشان ،مديرة جمعية األنوار الخيرية ،عمان 12 ،نيسان  .2017عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت األزور ،الزرقاء،
 12نيسان .2017 ،مراد القاضي ،استشاري برنامج تمكين الشباب والمشاركة المدنية في منظمة أنونيموس غير الحكومية الدولية ،
عمان 31 ،أيار.2017 ،
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وثمــة عامــل آخــر يدعــو إلــى القلــق وهــو المشــاريع قصيــرة األجــل .فمثــا كان هنــااك
مشــروع دعــم غذائــي فــي معــان يوفــر بعــض الســلع األساســية مثــل الــرز والســكر ،لكــن
عندمــا انتهــت مــدة المشــروع ُتــرك النــاس المعتمديــن عليــه اعتمــادا كليــا فــي أســوأ األوضــاع
ممــا جعلهــم يشــعرون بالخــذالن ،وبالتالــي احتجــوا علــى الالمبــاالة فــي طريقــة اتخــاذ القــرار
بوقــف المشــروع .ومثــال آخــر علــى ذلــك ،هــو بــدء مشــاريع إدارة النفايــات كجــزء مــن
االســتجابة الحتياجــات أزمةالالجئيــن ،بينمــا طالــب ســكان ممحافظــات الشــمال طويــا قبــل
األزمــة بحــل مشــكلة النفايــات ،وهــو مــا ولّــد قلــق حقيقــي بــأن البــدء بــإدارة النفايــات كان
جــزءا مــن إدارة أزمــة الالجئيــن وعليــه فإنــه إجــراء مؤقــت ينتهــي بانتهــاء أزمــة اللجــوء
الســوري ،مــا يتــرك الســكان مــع مشــكلة متفاقمــة مــن دون حــل ملمــوس عندمــا يغــادر
الالجئيــن.
83

84

ضعف المجتمع المدني
بينمــا تســلط أدبيــات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف الضــوء علــى الــدور الهــام لمنظمــات
المجتمــع المدنــي فــي صياغــة التدخــات التــي تراعــي االحتياجــات المحليــة ،وكيــف يمكــن
لهــذه المنظمــات أن تؤثــر علــى المجموعــات التــي يصعــب الوصــول إليهــا عــادة مــن قبــل
الفاعليــن اآلخريــن ســواء الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ،إال أن قطــاع
المجتمــع المدنــي فــي األردن يصنــف عمومــا بأنــه ضعيــف .ومــع ذلــك ،تفســر منظمــات
المجتمــع المدنــي العوامــل الكامنــة وراء هــذا الضعــف بشــكل مختلــف تمامــا عمــا تفســره بــه
الهيئــات الدوليــة.
85

وأعربــت منظمــات المجتمــع المحلــي عــن أســفها لالنعــدام المزمــن للتمويــل ،وخفــض
مشــاركة المانحيــن فــي المبــادرات التــي تســتهدف المجتمعــات المحليــة عــام  ،2014فضــا
عــن ارتفــاع اإليجــارات وزيــادة الكلــف التشــغيلية .وتحــد هــذه القيــود مــن قــدرة منظمــات
المجتمــع المدنــي علــى االســتجابة بشــكل حاســم وابتــكاري للتحديــات المجتمعيــة .وممــا
يبعــث علــى اإلحبــاط أيضــا أن بعــض المشــاريع تســتهدف أمــورا ليســت ذات أولويــة وال
ســيما فيمــا يتعلــق بالمانحيــن فــي القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك بنــاء القاعــات العشــائرية
والمســاجد .وذهــب آخــرون إلــى أن منظمــات المجتمــع المحلــي ال تملــك القــدرة علــى فهــم
أو االلتــزام باللوائــح المرتبطــة بآليــات تمويــل المانحيــن ،مــا يتــرك حيــز االســتفادة مــن
86

87

88

 83مقابلة مع النا كريشان ،مديرة جمعية األنوار الخيرية ،عمان 12 ،نيسان .2017
 84مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان .2017
 85انظر،
Stahl and Wilton, “The Future of Countering Violent Extremism.” For more, see “Snapshot of
Civil Society in Jordan,” Civicus, June 2015
 86مقابلة مع النا كريشان ،مديرة جمعية األنوار الخيرية 12 ،أبريل .2017 ،عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت األزور ،الزرقاء12 ،
نيسان .2017 ،أماني الديري مساعد تنفيذي في الجمعية وأحمد صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 5 ،حزيران .2017 ،صدام
سيالة ،زميل في مؤسسة الشباب الدولية ومؤسس جمعية أنا أتعلم 23 ،نيسان .2017 ،صفية عبدالرحيم محمد ،مديرة المشروع في
جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران ،2017 ،وكذلك تم االشارة إلى هذه النقطة في مناقشات الحلقات النقاشية ،عمان 24 ،أيار.2017 ،
حسام الطراونة ،مدير نادي الكرك لإلبداع 5 ،حزيران.2017 ،
 87عائشة خلفة مديرة مركز خولة بنت األزور ،الزرقاء 12 ،نيسان.2017 ،
 88نفس المصدر.
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التمويــل المتــاح للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فقــط .وتشــمل هــذه المتطلبــات تقديــم
مقترحــات مشــاريع تقنيــة ،وكتابــة التقاريــر الدوريــة المرهقــة وإجــراءات ماليــة وحســابية
معروفــة فقــط للمنظمــات الدوليــة .ورأت منظمــات المجتمــع المحلــي أن عــدم قدرتهــا علــى
تلبيــة هــذه المعاييــر غالبــا مــا يســاء تفســيره علــى أنــه مؤشــرا علــى الفســاد.
89

بينمــا تنظــر الــوكاالت الدوليــة لهــذه الصعوبــات فــي ضــوء مختلــف .أفــاد مســؤول فــي
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أن بعــض المنظمــات المجتمعيــة تعتبــر األزمــة الســورية
فرصــة ماليــة ،وأشــار إلــى أن العديــد مــن المنظمــات المحليــة تفتقــر إلــى المهــارات والقــوة
للعمــل مــع وكاالت كبيــرة أو مــع جهــات حكوميــة .وتمــت اإلشــارة إلــى الفســاد كعامــل
آخــر يعيــق البرامــج المحليــة لألمــن اإلنســاني .ويجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن
تزيــد مــن معاييــر عملهــا وأن تعــزز الشــفافية والمســاءلة ،ولكنهــا تحتــاج إلــى بنــاء قدراتهــا
لتحقيــق ذلــك.
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العوائق الحكومية
للحكومــة دور أساســي فــي حجــم ونوعيــة برامــج األمــن اإلنســاني المقدمــة فــي األردن ،فهــي
توفــر الموافقــات والرقابــة وتمــارس التأثيــر علــى تدفقــات التمويــل .ويــرى البعــض أن
البيروقراطيــة بمــا فــي ذلــك طــول الوقــت الــازم للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة لتنفيــذ
هــذه البرامــج تعرقــل البرامــج الفعالــة .واستشــهدت إحــدى الناشــطات بمبــادرة لتعزيــز
مشــاركة اإلنــاث فــي انتخابــات المحافظــات التــي جــرت فــي آب /أغســطس  ،2017فعلــى
الرغــم مــن بــدء االجــراءات المتعلقــة بالموافقــات فــي أوائــل العــام ،إال أنهــم حصلــوا علــى
الموافقــات المطلوبــة فــي أواخــر أيــار /مايــو .وبســبب هــذا التأخيــر لــم يجــر ســوى عــدد
محــدود مــن األنشــطة قبــل االنتخابــات ممــا قــوض األثــر العــام للمبــادرة .واحتــج آخــرون
علــى نظــام التمويــل الــذي يتــم توجيهــه مــن خــال وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي مــا
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 89مقابلة مع صفية عبدالرحيم محمد ،مديرة المشروع في جمعية األسر التنموية 15 ،حزيران .2017 ،ومقابلة مع حسام
الطراونة ،مدير نادي الكرك لإلبداع 5 ،حزيران.2017 ،
 90مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان .2017
ومقابلة مخالد قباجة ،منسق المشروع الوطني في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 6 ،حزيران.2017 ،
 91مقابلة مع حسام الطراونة ،مدير نادي الكرك لإلبداع 5 ،حزيران .2017 ،محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف
العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان  .2017عامر بني عامر ،مدير مركز الحياة ومركز راصد4 ،
حزيران .2017 ،حلقات نقاشية ،عمان 24 ،أيار.2017 ،
 92مقابلة مع عامر بني عامر ،مدير مركز الحياة ومركز راصد 4 ،حزيران.2017 ،
 93وأشارت عينة من الذين أجريت معهم المقابالت إلى أن وزارات التخطيط واالستثمار والتنمية االقتصادية هي السبب
في تأخير المشروع .ولكن هذا يمتد للوصول إلى وزارات العمل ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الشباب
تأخر زمن االستجابة.
 94مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان .2017
ومقابلة مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسالمة المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة 17 ،نيسان .2017 ،ومقابلة مع
ﺑﻮل ﻓﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ 27 ،نيسان .2017 ،ومقابلة مع زيد ھﺘﺎﻛﻮي ،ﻣﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎدة
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﯿﺮﺳﻲ ﻛﻮر 30 ،أيار.2017 ،
 95مقابلة مع فرح مسمار ،مسمار مسؤولة حشد التأييد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة ،عمان8 ،
حزيران.
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يســبب تأخيــرات أخــرى.
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وعلــى العكــس مــن ذلــك ،رأت الــوكاالت الدوليــة أن قنــوات االتصــال مــع الحكومــة آخــذة
فــي التحســن ،وأن التبســيط أســهم فــي التحســينات .وقــد يكــون ذلــك مؤشــرا علــى التفــاوت
فــي آراء أصحــاب المصلحــة العامليــن فــي مجــال برامــج األمــن اإلنســاني فــي األردن ،حيــث
تتمتــع هيئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة بنفــوذ قــوي بالمقارنــة
مــع المنظمــات المجتمعيــة المحليــة .كمــا يتضــح تأثيــر أجهــزة األمــن فــي برامــج األمــن
اإلنســاني .وفــي الواقــع ،يرفــض المانحــون مــن القطــاع الخــاص تمويــل أي مــن جهــود
منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف أو برامــج التدخــل ضــد التطــرف ألنهــم يخشــون زيــادرة
المراقبــة «األمنيــة» .ويمكــن أن يكــون هــذا مؤشــر علــى التفــاوت بيــن أصحــاب المصلحــة
الذيــن يعملــون علــى برامــج األمــن اإلنســاني فــي األردن والمنظمــات الدوليــة ومنظمــات
غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي تتمتــع بتأثيرعــال قياســا بالمنظمــات المحليــة.
97
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تطوير نظرية للتغيير
تقــدم أي نظريــة تغييرعامــة إطــارا عمليــا لتحديــد األنشــطة والعمليــات الالزمــة لتوليــد أثــر
إيجابــي دائــم ،مــن خــال رســم العالقــات الســببية وتســليط الضــوء علــى الحواجــز الواجــب
التغلــب عليهــا .وتعمــل نظريــات التغييــر علــى إرشــاد الممارســين وصانعــي السياســات حــول
كيفيــة دمــج مشــاريع منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف فــي برامــج األمــن اإلنســاني فــي
األردن .ومــن النتائــج الرئيســية التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث أن جهــود منــع ومكافحــة
التطــرف العنيــف يجــب أن ُتقــدم و ُتمــول كأهــداف تنمويــة طويلــة األجــل وكأهــداف لألمــن
اإلنســاني .لــذا يجــب إعــادة صياغــة تصــورات الجهــات المانحــة والحكوميــة لبرامــج منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف ووضعهــا ضمــن نمــوذج األمــن اإلنســاني بــدال مــن أن تكــون
ـواز ومنعــزل عنهــا.
موجــودة بشــكل مـ ٍ
ويوضــح الشــكل رقــم  2.1العالقــة المعــاد تصورهــا بيــن المجــاالت المواضيعيــة الثالثة ذات
األولويــة (الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة ،والشــباب ،والنــوع االجتماعــي أو الجنــدر) .فــي
المســتوى األول تــم تحديــد التحديــات الرئيســية لــكل مجــال مــن هــذه المجــاالت ،ثــم شــرحت
التغييــرات الضروريــة فــي تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا بحيــث تنتــج هــذه التغيــرات مــن
التعــاون الضــروري بيــن الفاعليــن الرئيســيين فــي هــذه المجــال .وســتفضي هــذه التغيــرات
علــى المــدى المتوســط إلــى تعزيــز قــدرة الشــباب والنســاء والمجتمعــات المضيفــة بشــكل
 96مقابلة مع عامر بني عامر ،مدير مركز الحياة ومركز راصد 4 ،حزيران .2017 ،ومقابلة مع أماني الديري وأحمد
صيام مدير الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 5 ،حزيران.2017 ،
 97مقابلة مع محمد نور خريس مسؤول مكافحة التطرف العنيف ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 23 ،نيسان .2017
ومقابلة مع سليفيا روجفينك أخصائية أمن وسالمة المرأة ،هيئة األمم المتحدة للمرأة 17 ،نيسان .2017 ،ومقابلة مع
ﺑﻮل ﻓﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﺮوﯾﺠﻲ ﻟﻼﺟﺌﯿﻦ 27 ،نيسان .2017 ،ومقابلة مع زيد ھﺘﺎﻛﻮي ،ﻣﺪﯾﺮ ﻗﯿﺎدة
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﯿﺮﺳﻲ ﻛﻮر 30 ،أيار.2017 ،
 98رئيس منظمة مجتمعية في السلط أثناء جلسة نقاش جماعية أجراها المعهد في المدينة ،السلط 5 ،كانون ثاني .2017
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إيجابــي علــى المســاهمة فــي جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف واالنخــراط بهــا ،وفــي
الوقــت نفســه تعزيــز أمنهــم اإلنســاني الفــردي والجماعــي .وعلــى المــدى الطويــل ،س ُتســهم
التغييــرات فــي إيجــاد نهــج أكثــر تكامــا بيــن منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف واألمــن
اإلنســاني.
وتمثــل العالقــة بيــن التحديــات والتغيــرات والنتائــج المتوســطة األجــل شــبكة مــن التأثيــرات.
وال تقتصــر هــذه العالقــات علــى العمليــات الســببية والخطيــة ،بــل إن شــبكة العالقــات واآلثار
والمســاهمات عبــر المجــاالت المواضيعيــة الثالثــة قابلــة للتغييــر مــع التأثيــرات المتقاطعــة.
فالتغييــرات البرامجيــة فــي قطــاع الشــباب علــى ســبيل المثــال ال يمكــن تنفيذهــا بمعــزل
عــن التغييــرات الضروريــة األخــرى علــى مســتوى المجتمــع المحلــي أو فــي مجــال تمكيــن
المــرأة .وينطبــق نفــس الشــيء أيضــا علــى التغييــرات الالزمــة لتحقيــق األهــداف طويلــة
األجــل.
وســيؤدي إنشــاء شــبكات دعــم محليــة للنســاء فــي مجــال العنــف القائــم علــى الجنــدر ،علــى
ســبيل المثــال ،إلــى تعزيــز دور المــرأة تدريجيــا بوصفهــا فاعلــة ونشــطة فــي برامــج منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف .ومــن المهــم مالحظــة أن معظــم هــذه التحديــات تؤثــر علــى
الجهــات الفاعلــة الثالثــة جميعهــا ولكــن بدرجــات متفاوتــة .فتبســيط عمليــة الموافقــة علــى
المشــاريع علــى ســبيل المثــال هــو مــن مســؤولية الحكومــة ،ولكنــه يؤثــر فــي نهايــة المطــاف
علــى جميــع الجهــات الفاعلــة .وبالمثــل فــإن لــوكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة مخــاوف وعواقــب مــن تصميــم مشــاريع طويلــة األمــد ،إال أن لهــذا التحفــظ
آثــارا ضــارة علــى منظمــات المجتمــع المحلــي .هــذه العالقــات المعقــدة تــم تصويرهــا فــي
نظريــة التغييــر الموضحــة فــي الشــكل رقــم  ،2.1وتعكــس توصيــات السياســات العامــة
المقدمــة فــي الفصــل التالــي نظريــة التغييــر هــذه أيضــا وإن بطريقــة مختلفــة.
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الشــكل رقــم ( )2.1حــول نظريــة التغييــر لمقاربــة منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف واألمــن
اإلنساني
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طــرق لدمــج سياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف مــع
برامــج األمــن اإلنســاني
ُترفــع التوصيــات التاليــة ألصحــاب الشــأن العامليــن فــي مجــاالت األمــن اإلنســاني ،وهــي
توصيــات مرتبــة وفقــا للموضوعــات ووفقــا ألصحــاب الشــأن ذوي العالقــة.

الالجئون والمجتمعات المضيفة
•إشــراك الســكان المحلييــن فــي تنفيــذ المشــاريع مــن أجــل خلــق فــرص عمــل لهــم
وضمــان أن تلبــي هــذه المشــاريع الجديــدة األولويــات المحليــة.
•الســعي بنشــاط إلــى بــذل جهــود لتعزيــز ثقافــة الخدمــة المجتمعيــة مــن خــال العمــل
التطوعــي والعمــل اإليجابــي.
•إعطــاء أولويــة تمويــل المشــاريع للمحافظــات المهمشــة واألكثــر اكتظاظــا بالســكان
وذات نســب البطالــة المرتفعــة.

مشاركة الشباب
•تصميــم برامــج األمــن اإلنســاني الموجهــة لفئــة الشــباب واألطفــال لتلبيــة حاجــات جميــع
الفئــات العمريــة ،مــع تركيــز خــاص علــى الفئــة العمريــة  15 -10ســنة.
•تحويــل مراكــز الشــباب غيــر المســتخدمة إلــى فضــاءات يمكــن للشــباب أن يملــؤوا
فيهــا أوقــات فراغهــم مــن خــال أنشــطة شــبابية ،وتنظيــم أنشــطة خدمــة مجتمــع يقــوم
بتنفيذهــا الشــباب.
• تعزيــز مشــاركة الشــباب األكبــر ســنا بشــكل متزايــد فــي العمليــة السياســية ،بمــا فــي
ذلــك مــن خــال األحــزاب السياســية ومشــاريع الالمركزيــة

النوع االجتماعي (الجندر)
•التركيــز علــى الــدور المركــزي للمــرأة فــي جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف،
بحيــث يتــم تطويــر مشــاريع تقــوم ببنــاء قــدرات النســاء وتســاهم فــي إرشــادهن وتمكينهــن.
•توفيــر معلومــات مفصلــة حســب النــوع االجتماعــي لالســتدالل بهــا عنــد تصميــم
المشــاريع ،وخاصــة فــي مجــال منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.
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•توفيــر شــبكات دعــم نســائية (ســواء فــي مجــال األمــن اإلنســاني أو فــي منــع ومكافحــة
التطــرف العنيــف) لتقــدم دعــم محلــي ومســتدام للنســاء.
•االعتــراف بالتقــدم البطــيء الــذي يجــري إحــرازه فــي مجــال تمكيــن المــرأة ،ووضــع
اســتراتيجيات أكثــر تأثيــرا تســتوعب علــى نحــو أفضــل الحساســيات والقيــود الثقافيــة
المحليــة.

المستفيدون
•تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي والمشــاركة المجتمعيــة
والعمــل المدنــي بيــن الشــباب ،إلــى جانــب المشــاريع الداعيــة إلــى التســامح والتعاطــف
والكرامــة اإلنســانية ،ممــا يمكــن أن يــوازن األثــر الســلبي الناجــم عــن تحفيــز مشــاركة
المســتفيدين فــي أنشــطة مشــاريع األمــن اإلنســاني مــن خــال تقديــم مبالــغ ماليــة.

المانحون
•يجــب علــى الجهــات المانحــة أن تقــود الطريــق نحــو تعزيــز جهــود منــع ومكافحــة
التطــرف العنيــف باعتبارهــا مكوّ نــا ال يتجــزأ مــن برامــج األمــن اإلنســاني ،ويشــمل ذلــك
فتــح مجمعــات التمويــل وتخصيــص البرامــج لهــذا الغــرض.
•يحتــاج المانحــون إلــی التنســيق بشــکل أفضــل مــع منظمــات المجتمــع المحلــي فــي
تصميــم المشــروعات لمعالجــة التحديــات المحليــة ،مثــل تعاطــي المخــدرات وخلــق
فــرص مهنيــة وخلــق مســاحات للمجتمعــات المضيفــة والالجئــة إليجــاد أرضيــة للتعــاون
والتفاهــم المشــترك.
•يجــب أن يحظــى الســياق المحلــي بأهميــة خاصــة عنــد تصميــم المشــاريع ،وخاصــة فــي
مجــال منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف .إذ يجــب استشــارة أصحــاب الشــأن والمصلحــة
المحلييــن فــي مرحلــة تصميــم المشــاريع كونهــم األقــدر علــى إســداء المشــورة بشــأن
األولويــات المحليــة والتحديــات الواجــب التنبــه لهــا فــي هــذا المجــال.

المجتمع المدني
•تمكين مؤسسات المجتمع المدني في جهود منع ومكافحة التطرف العنيف.
•تحتــاج الجهــات المانحــة والمنظمــات المجتمعيــة إلــى إقامــة عالقــات عمــل أكثــر
فاعليــة .وتحتــاج الجهــات المانحــة إلــى تحســين تصميــم المشــاريع حســب الســياق
المحلــي وإعطــاء األولويــة للمشــاركة المســتدامة ،فــي حيــن تحتــاج المنظمــات المحليــة
إلــى تنظيــم إجــراءات عملهــا والقيــام بهــا بشــكل أكثــر حرفيــة ،إضافــة إلــى القضــاء
علــى الفســاد.
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الحكومة
•إذا أردنــا أن نفهــم وننفــذ جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن برامــج األمــن
اإلنســاني ،يجــب إنشــاء آليــات لتســهيل التخطيــط والتنفيــذ المتكامليــن .ويتمثــل أحــد
الخيــارات فــي أن تقــوم وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي بإنشــاء لجنــة عمــل مــع
ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــي ووكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر
الحكوميــة الدوليــة والجهــات المانحــة بحيــث تقــوم هــذه اللجنــة بوضــع رؤيــة متكاملــة
لجهــود األمــن اإلنســاني ،فضــا عــن التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة وعمــل تقييــم دوري
لهــذه الجهــود.
99

•علــى الحكومــة أن توضــح إجــراءات العمــل وإعالنهــا بشــكل واضــح وبشــفافية عاليــة،
خاصــة فــي مجــال تمويــل المشــاريع والموافقــة عليهــا ومراقبتهــا.
•تنفيــذ تدابيــر مكافحــة الفســاد داخليــا ،وينبغــي أن يتــم إعــداد جهــاز رقابــة خارجــي غيــر
حكومــي لضمــان المســاءلة.

إعادة التفكير في جهود منع ومكافحة التطرف العنيف
ناقــش هــذا البحــث طبيعــة برامــج األمــن االنســاني فــي األردن لفهــم كيــف ســاهمت نقــاط
القــوة والضعــف فــي تأجيــج أو تقليــل دوافــع التطــرف ،ومــن هنــا تــم تطويــر نظريــة التغييــر
لمقاربــة متكاملــة تدمــج برامــج األمــن اإلنســاني وسياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف
فــي األردن .وتطلبــت التغيــرات شــبكة مــن التفاعــات التــي تضــم الفاعليــن الثالثة الرئيســيين
وهــم الحكومــة والمانحــون والمنظمــات المحليــة ،وثــاث مــن المجــاالت المواضيعيــة
(الالجئــون والمجتمعــات المضيفــة ،والشــباب ،والجنــدر) .ويقــدم هــذا الفصــل طرحــا قويــا
حــول أهميــة تشــكيل هيئــة مكونــة مــن أصحــاب الشــأن والمصلحــة المتعدديــن ،برئاســة
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي علــى ســبيل المثــال ،تقــوم بتأطيــر ودمــج جهــود منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف ضمــن برامــج األمــن اإلنســاني.
تشــير النتائــج إلــى أن المشــاريع قصيــرة األمــد والتــي لــم ُتعنــى بالســياق المحلــي قــد ســاهمت
فــي اســتقطاب األفــراد نحــو التطــرف .كمــا تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن شــعور الشــباب
فــي األردن بالضغــط يتزايــد باضطــراد ،بحيــث أشــار المشــاركون فــي البحــث إلــى زيــادة
فــي معــدل الجرائــم الصغيــرة وتعاطــي المخــدرات ،مــع وجــود فجــوة واضحــة فــي األنشــطة
والدعــم للمراهقيــن واألطفــال مــا قبــل ســن المراهقــة .ويمكــن رؤيــة مســألة عــدم تمكيــن
المــرأة بكونهــا فرصــة ضائعــة أكثــر مــن كونهــا تهديــدا .إذ يــؤدي إقصــاء النســاء مــن الحيــاة
العامــة وتهميــش قدرتهــن االقتصاديــة إلــى الحــد مــن اســتغالل إمكانتهــن كعامــل تغييــر فــي
منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.
 99تمت االشارة الى هذا السؤال من قبل الدكتورة هبة هللا طه ،باحثة مشاركة ،المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية،
خالل اجتماع الخبراء الذي عقد لمناقشة مسودة هذا الفصل في  30تموز 2017 ،بتنظيم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا.
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ناقشــت هــذه الورقــة أيضــا دورالجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي قطــاع التنميــة .وتحتــاج
الجهــات المانحــة إلــى النظــر بشــكل أفضــل إلــى الســياق المحلــي فــي جميــع مراحــل
المشــروع .وللقيــام بذلــك ،يجــب معالجــة الفجــوة بيــن المانحيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي
وينبغــي بنــاء قــدرات هــذه المنظمــات بحيــث تتمكــن مــن تلبيــة متطلبــات الحصــول علــى
تمويــل .وأيضــا يتوجــب علــى الحكومــة إجــراء إصالحــات لوضــع إطــار إجرائــي متماســك،
ويشــمل ذلــك إجــراءات الموافقــة الموحــدة وإتاحــة بيانــات أفضــل إلرشــاد تصميــم المشــاريع.
وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي نظريــة التغييــر ،يجــب تخصيــص مســاحة أوســع لتحديــد
األولويــات وتنفيــذ سياســات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ،بحيــث تعالــج األولويــات
المحليــة وتأخــذ الحاجــات العمريــة بعيــن االعتبــار ،وتقدمهــا بشــكل يناســب الثقافــة الســائدة.
وعليــه ،فإنــه مــن المُلــح إعــادة فهــم منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف وإعــادة تموضعــه داخــل
نمــوذج و نهــج األمــن اإلنســاني .ومــن الضــروري إجــراء مناقشــة أكثــر تفصيــا مســتندة
علــى أدلــة بحثيــة الســتنباط مثــل هــذا التصــور .وتســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى إمكانيــات
مثــل هــذا النهــج ،وســبل المضــي قدمــا ونقــاط البــدء بــه ممــا قــد يرشــد صانعــي السياســات
والشــركاء المنفذيــن والمانحيــن علــى حــد ســواء.
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« :3جنسنة» التطرف ..المساواة بين الجنسين
والتطرف في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
آالثية أوزبورن
يُعتقــد أن ثالثــة آالف مقاتــل مــن أصــل نحــو عشــرين ألــف مقاتــل أجنبــي التحقــوا بتنظيــم
داعــش هــم مــن النســاء .وبينمــا انصــب التركيــز بشــكل أساســي علــى أولئــك الذيــن جــاءوا
مــن الغــرب ،غيــر أن النســاء مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا تــم اســتقطابهم للقضيــة
أيضــا .وتجــدر االشــارة إلــى أن مناقشــة العالقــة بيــن النــوع االجتماعــي (الجنــدر) والتطرف
العنيــف هــي أمــر حتمــي ،ليــس فقــط ألن النســاء يتأثــرن بالمنظمــات المتطرفــة العنيفــة
بطــرق متعــددة ،بــل ألنهــن يلعبــن دوراً حيويـا ً فــي العنــف ضــد المــرأة .وفــي هــذا الســياق،
تستكشــف هــذه الورقــة هــذه الروابــط مــن خــال النظــر علــى األثــر المســتمر لعــدم المســاواة
بيــن الجنســين فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا – وتحديــدا فــي األردن – وال يــدرس
األثــر علــى النســاء فقــط بــل علــى المجتمــع ككل ،كمــا ويــدرس كيفيــة ارتبــاط العالقــة بمنــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف.
1

2

الالفــت أن الفجــوات الجندريــة تتقلــص علــى مــدى العقــود ،غيــر أن الرجــل مــا زال مســتمرا
فــي تفوقــه علــى المســتوى العالمــي فــي عــدد مــن مؤشــرات التنميــة امتــدادا مــن التســجيل
واإلنجــاز فــي التعليــم إلــى المشــاركة فــي القــوة العاملــة والوصــول إلــى الســلطة وحتــى
معــدل الوفيــات عنــد االطفــال .وتســجل منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا إنجــازات
ضعيفــة فــي الكثيــر مــن هــذه التصنيفــات .ومــع أن مبــدأ المســاواة الجندريــة تجــذر فــي
قوانيــن حقــوق اإلنســان الدوليــة ،وفــي خطــط العمــل الوطنيــة وأهــداف التنميــة العالميــة
والممارســات اإلنســانية المثلــى  ،إال أنــه مــا زال هنــاك مقاومــة للتغييــر لــدى القــوى التقليديــة
الحائــزة للســلطة .لقــد «تجنســنت» كل البنــى االجتماعيــة وممارســاتها ورموزهــا ،لذلــك فــإن
االنتبــاه إلــى الجنــدر هــي مســألة هامــة لبرامــج منــع ومكافحــة اإلرهــاب.
3

4

ومــن أجــل توضيــح العوائــق المتأصلــة التــي تجلبهــا الالمســاواة الجندريــة للتنميــة ،ولتوضيح
التأثيــر الســلبي لذلــك علــى مســألة الســلوك العنيــف والتجانــس االجتماعــي ســيناقش هــذا
الفصــل أوال مســألة مــاذا نعنــي بالمســاواة الجندريــة نظريــا وعمليــا ،وثانيــا ســيتناول الفصــل
 1أنظر
”Laura Sjoberg, “People Not Pawns: Women’s Participation in Violent Extremism across MENA,
USAID Research Brief, September 2015
 2نفس المصدر
Esther Duflo, “Women Empowerment and Economic Development,” Journal of Economic 3
Literature 50, no. 4 (2012): 1051–79.
Susan Mackay, “Women, Human Security, and Peace-Building: A Feminist Analysis,” in 4
Conflict and Human Security: A Search for New Approaches of Peace-Building, IPSHU English
Research Report Series no. 19, ed. Hideaki Shinoda and Ho-Won Jeong (Hiroshima: Institute
for Peace Science, Hiroshima University, 2004), 152–75.
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كيــف تجــذب الجماعــات المتطرفــة العنيفــة المــرأة ومــا هــو دورهــا فــي هــذه الجماعــات.
يرفــض العديــد مــن النــاس -بعضهــم مســؤولون أردنيــون -االعتــراف بــأن المــرأة يمكــن أن
يطالهــا التطــرف وأن تنخــرط فــي الجماعــات المتطرفــة العنيفــة ،وتكمــن احتماليــة خطــر
فــي هــذه الرؤيــة .ثالثــا ،سيســلط هــذا الفصــل الضــوء علــى التجليــات المســتمرة النعــدام
المســاواة الجندريــة فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا وفــي األردن علــى وجــه التحديد.
صحيــح أن األردن كان قــد اتخــذ خطــوات هامــة إال أنــه مــا زال هنــاك عوائــق قانونيــة
وبنيويــة واجتماعيــة مكثفــة تعمــل ضــد المــرأة .وعليــه فــإن المقولــة األساســية لهــذه الفصــل
تفيــد بــأن المســاواة الجندريــة يبنغــي أن تكــون ركيــزة أساســية فــي كل العمــل التنمــوي بمــا
فــي ذلــك منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف.
5

المساواة الجندرية عمليا ونظريا
ثبــت بشــكل متكــرر أن معالجــة الالمســاواة الجندريــة يعــود بالنفــع علــى الفرد وعلــى المجتمع
بشــكل عــام ،فتمكيــن المــرأة هــو طريقــة تفكيــر حــول المســاواة الجندريــة ،باإلضافــة إلــى
كونــه وســيلة لتحقيــق ذلــك .أمــا الالمســاواة الجندريــة فهــي مســألة متأصلــة فــي اختــال
القــوة بيــن المــرأة والرجــل .وال شــك بــأن اشــتباك المــرأة فــي المجــال العــام ووصولهــا إلــى
المــوارد والفــرص واســتعمالها الســتقالليتها بطريقــة مفيــدة وبنــاءة هــي تعبيــرات إيجابيــة
لتمكيــن المــرأة مــن خــال التأكيــد علــى ســيطرتها علــى شــؤون حياتهــا.
6

هنــاك محــاوالت عديــدة لتحديــد حجــم تمكيــن المــرأة ،وهــو أمــر حتمــي عندمــا يصبــح
المفهــوم مرافقــا للمانحيــن وللمــوارد المحــدودة ولحســابات العائــد والكلفــة .ومــع ذلــك فــإن
الحاجــة لقيــاس النتائــج يمكــن أن تكــون ذات تأثيــر ســلبي علــى مصداقيــة التمكيــن ،وهنــاك
مــن يجــادل بــأن جــدوى المفهــوم تكمــن فــي ضبابيتــه ،فحالمــا يصاحــب هــذا المفهــوم البرامج
األداتيــة الخارجيــة فــإن المــرأة موضــع البحــث تصبــح هدفـا ً قابـاً للقيــاس لكــي يتــم تمكينــه
بطــرق معينــة .وإذا كان تمكيــن المــرأة مرتبطــا باتخــاذ خيــارات ،فــإن الخطــر الناجــم عــن
برامــج تمكيــن المــرأة الخاضعــة للقيــاس يكمــن بــأن الخيــارات المتاحــة تصبــح مســألة قابلــة
للتحكــم.
7

8

تتبنــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي مقاربــة عمليــة تشــمل تمكيــن المــرأة
مــن ممارســة أهليتهــا فــي مجــاالت اســتراتيجية ذات صلــة بالتنميــة ومنهــا الســيطرة علــى

UN Women Jordan, Women and Violent Radicalization in Jordan (Amman: RASED and 5
Search for Common Ground, March 2016).
“Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming,” Office of the Special Adviser on 6
Gender Issues and the Advancement of Women, United Nations, 2001.
 7نفس المصدر
Srilatha Batliwala, Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices (New 8
Delhi: Columbo, 1993).
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األصــول االقتصاديــة .وحتــى يتحقــق ذلــك فإنــه يمكــن أن ُتقــاس المــرأة وفقــا لقدرتهــا علــى
الوصــول إلــى مداخيــل التوظيــف والتقاعــد والضمــان االجتماعــي والنفقــة (بالنســبة للمــرأة
المطلقــة) ،والحــق فــي امتــاك ووراثــة األرض والقيــام باتخــاذ قــرارات ماليــة منزليــة.
وهنــاك معيــار آخــر يســتعمل بشــكل شــائع لقيــاس مســتوى تمكيــن المــرأة فــي اتخــاذ القــرار
فــي عائلتهــا وفــي الحيــاة الخاصــة .وهــذه المؤشــرات تشــمل الــدور المخصــص للزوجــات،
كيــف ُتحــدد الجنســية وكيــف تنتقــل  ،هــل هنــاك حمايــة ضــد العنــف وزواج القاصــرات ومــا
هــي حقــوق المــرأة فــي الــزواج وحريــة التنقــل والقــدرة علــى العمــل والحصــول علــى وثائــق
الهويــة .وأخيــرا يمكــن أن يكــون للتمكيــن صــوت فــي المجتمــع وفــي السياســة مــن خــال
المشــاركة السياســية والتمثيــل واالنخــراط فــي األعمــال الجماعيــة.
9

10

11

12

وكمــا ينطبــق علــى أي هــدف تنمــوي مدعــوم مــن قبــل المانحيــن ،فهنــاك فــي الغالــب
صعوبــات فــي تحديــد مــا هــو األفضــل بالنســبة للفــرد مقابــل مــا يناســب ويتوائــم مــع األجنــدة
األ وســع ،وعلــى أيــة حــال ،مــن الواضــح أن تمكيــن المــرأة ماليــا واجتماعيــا وسياســيا يعــود
بالنفــع علــى المــرأة وعلــى المجتمــع الواســع.
وإذا كان تمكيــن المــرأة عامــل مســاعد لتحســين الوضــع بالنســبة للمجتمــع ككل ،ومرتبــط
بتشــجيع الســام فينبغــي حينهــا أن يكــون لــه دور مركــزي فــي توصيــات وبرامــج منــع
ومكافحــة التطــرف العنيــف .وقــد تــم االســتنتاج بشــكل متكــرر بــأن المــرأة يمكــن أن تكــون
مصــدرا قيمــا للمعلومــات عــن المجتمــع ،فاألمهــات عــادة مــا تكــون فــي وضــع أفضــل
لمالحظــة المراحــل المبكــرة للتطــرف .وعلــى أيــة حــال ،وبســبب –ولــو جزئيــا– الــدور
الجنــدري المحــدد مســبقا والــذي يدورحــول التقســيم بيــن المجاليــن الخــاص (األنثــى) والعــام
(الذكــر) تشــعر المــرأة فــي الغالــب بغيــاب التمكيــن والغيــاب عــن المعلومــة أو الخشــية مــن
التقــدم بهــذه المعلومــات لمــن يهمــه األمــر وعليــه فــإن فــرص المنــع المبكــر للتطــرف تضيــع.
لكــن فــي حــال تمكيــن المــرأة للتحــدث بشــكل حــر ومــن خــال توفيــر مجــال أو مســاحة
مدنيــة لمثــل هــذه النقاشــات فــإن منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف يمكــن أن يحســن قــدرة
المجتمــع علــى تحديــد مســار التطــرف المبكــر والــرد بشــكل مناســب.
13
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النســاء كفاعــل فــي التطــرف العنيــف وفــي مكافحــة التطــرف
العنيــف
تطــرح الكثيــر مــن البحــوث المبكــرة حــول عالقــة المــرأة بالتطــرف العنيــف فرضيــات
جندريــة مثقلــة حــول انشــكاف المــرأة أمــام التطــرف والتجنيــد مــن قبــل جماعــات التطــرف
العنيــف .وتكشــف هــذه البحــوث الســهولة المفترضــة التــي مــن خاللهــا يمكــن إجبــار المــرأة
للقيــام بذلــك كمــا تكشــف أيضــا رغبتهــا فــي الــزواج كعامــل دفــع وجــذب رئيســي .وهنالــك
بالتأكيــد أدلــة علــى أنــه وفــي الســياقات الجندريــة العاليــة تفتقــد النســاء اللواتــي يعتمــدن علــى
الرجــل للحمايــة والمعيشــة الخيــار إذ ال تملــك ســوى الخضــوع عندمــا يقــوم أقربائهــن مــن
الذكــور بااللتحــاق بالجماعــة المتطرفــة ،والحــق أن الكثيــر منهــن تكــون أكثــر ضعف ـا ً أمــام
األســاليب القســرية الجســدية مثــل االغتصــاب .وحتــى فــي ســياقات أقــل خطــورة مثــل
األردن ،يعتقــد الخبــراء بــأن الضغــط الممــارس علــى المــرأة لدفعهــا لالمتثــال واحتــرام قــادة
العائلــة مــن الرجــال قــد يدفعهــن إلــى التماشــي مــع اتجاهــات اجتماعيــة عامــة ومــن ضمنهــا
تلــك التــي تــؤدي إلــى التطــرف .وهنــاك أدلــة علــى ان النســاء يتــم اســتهدافهن ألغــراض
اســتراتيجية :فاالفتراضــات حــول انعــدام وجــود األهليــة والمصداقيــة غالبــا مــا يحرمهــن
خوفــا مــن الشــك ،وهــن أقــل عرضــة لالعتقــال والشــك بهــن مــن قبــل الســلطات .وعلــى أيــة
حــال فإنــه أمــر مضلــل أن نتصــور المــرأة غيــر قــادرة علــى توظيــف العنــف للتعبيــر عــن
معتقداتهــن أو أن مشــاركتهن فــي جماعــات متطرفــة إرهابيــة هــو أمــر ال إرادي .فاألدلــة
تشــير بأنــه بينمــا البعــض مــن بيــن النســاء يتعرضــن للضغــط غيــر أن كثيــرا مــن النســاء
–ويمكــن أن يكــون ذلــك عنــد األغلبيــة– يلتحقــن بجماعــات التطــرف العنيــف عــن طيــب
خاطــر .وبصــرف النظــر عمــا إذا تــم دفعهــن أو جذبهــن فإنــه مــن الواضــح أن النســاء وفــي
أغلــب األحيــان الفتيــات يتعرضــن للتطــرف ويتــم تجنيدهــن فــي هــذه الجماعــات.
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وجــدت البحــوث األكثــر حداثــة بــأن هنــاك تباينــا ً جندريــا ً بســيطا ً أو حتــى عــدم وجــود
تبايــن يذكــر فــي دوافــع التطــرف الرئيســية  ،وأن عمليــة التطــرف هــي مشــابهة للرجــال
والنســاء علــى حــد ســواء ،وهنــاك دراســات فــي أفريقيــا وفــي أوروبــا وفــي غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا أفضــت إلــى نتائــج مشــابهة .واســتنتجت إحــدى الدراســات بــأن الســياق بــدال
مــن النــوع االجتماعــي (الجنــدر) هــو األرجــح فــي تفســير قــرار الفــرد لاللتحــاق بجماعــة
20
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متطرفــة ،وهــذا يعنــي أن اســتراتيجيات منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف يبنغــي أن تحبــذ
الضــم المتــوازن لــكال الجنســين مــع مراعــاة تامــة لألوضــاع المحليــة .علــى أيــة حــال،
وبينمــا تدفــع نفــس العوامــل الرجــال والنســاء نحــو التطــرف فــإن محــركات التطــرف تتمثــل
بشــكل مختلــف وهــي فــي العــادة مرافقــة بشــكل لصيــق لــأدوار الجندريــة.
21

الجماعــات المتطرفــة تفهــم هــذه الفــوارق البســيطة وتقــوم بتكييــف دعايتهــا وفقــا لذلــك،
وتتنــوع أســاليب تجنيــد النســاء بيــن األســاليب المباشــرة عبــر شــبكة االنترنــت أو خــارج
الشــبكة ،مثــل أنظمــة إرســال الرســائل المشــفرة لتعزيــز ونشــر مفهــوم الخالفــة .وتســتخدم
مثــل هــذه األســاليب لغــة معينــة مثــل وعــود «األخــوة» ،و ُتظهــر النســاء فــي أدوار ورعايــة
الجنــود ،وتربيــة األطفــال الجــدد فــي الخالفــة  .وعلــى ســبيل المثــال ،اســتندت بروباغنــدا
القاعــدة علــى اآليــات القرآنيــة التي»تحــض النســاء علــى دعــم الرجــال وتربيــة أطفالهــن
وتحثهــم علــى الجهــاد» .واســتهدفت رســائل حركــة طالبــان أمهــات الجنــود الذيــن ســقطوا
فــي المعــارك لالســتفادة مــن مأســاتهن لتأكيــد عجــز الدولــة ولحشــد الدعــم لقضيتهــن.
22
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والواقــع أن داعــش كانــت مؤثــرة جــدا فــي جــذب النســاء لقضيــة داعــش واالدعــاء فــي
تقديــم فرصــة غيــر مســبوقة تاريخيــا للعيــش حيــاة اســامية تقليديــة .ومشــاركة المــرأة فــي
الجماعــات اإلرهابيــة كداعمــات ومخططــات وعامــات فــي الميــدان ليــس جديــدا لكــن دور
المــرأة فــي مثــل هــذه الجماعــات تطــور .فــي البدايــة ،أفــاد تنظيــم الشــباب بأنــه ليــس مــن
االســام اســتعمال النســاء كمقاتــات فــي الهجمــات واســتخدمت داعــش أســاليب محافظــة
مــن خــال حصــر النســاء للعــب دور الزوجــة واألم والمعلمــة والعاملــة المنزليــة أو الجــواري
المخصصــات للجنــس .فــي الســنوات األخيــرة علــى أيــة حــال اتســعت هــذه األدوار بشــكل
هــام ،وربمــا بســبب الخســائر الكبيــرة فــي ميــدان المعركــة إذ بــات يتــم توظيــف المــرأة بشــكل
متزايــد فــي أدوار عســكرية .أمثلــة رئيســية علــى ذلــك تشــمل عندمــا قــام أبــو بكــر البغــدادي
بتعييــن مقاتلــة أنثــى لقيــادة كتيبــة فــي شــمال شــرق ســوريا عــام  ،2016وكذلــك لــواء
الخنســاء الــذي يضــم نســاء فــي منطقــة الرقــة .وهنــاك مــا يشــير إلــى أن داعــش قــررت
بشــكل فعــال تبنــي ســلوك مختلــف إزاء المــرأة ،وقامــت بالفعــل باالســتثمار فــي أهليــة النســاء
فــي المجاليــن الثيولوجــي والميدانــي العملياتــي .وأخيــرا ،فــإن وســائل التواصــل االجتماعــي
26
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المســيطر عليهــا ســريا ،عــاوة علــى العالقــات الشــخصية للنســاء مــع الشــباب الصغــار
ســمح لهــن بأنــه يصبحــن مُجنــدات فاعــات ،وصاحبــات تأثيــر وحامــات للرســالة.
33

فهــل يمكــن للمســاواة الجندريــة وتمكيــن المــرأة أن يمنعــا الراديكاليــة أو التطــرف العنيــف أو
يمكــن لهمــا بــأن يســاعدا فــي نــزع التطــرف وإعــادة التأهيــل وبنــاء الصمــود؟ بالطبــع ،هنــاك
دليــل قــوي بــأن مشــاركة النســاء فــي قطــاع األمــن كركيــزة فــي مجتمعاتهــن المحليــة يمكــن
أن يفضــي إلــى تخفيــض فعــال للعنــف وفــي منعــه .وجــد أن للنســاء فهــم أعمــق مــن الرجــال
لديناميــات المجتمــع والنمــاذج األيدولوجيــة واالتجاهــات المســلكية .وتعــد المــرأة أيضــا
كاتمــة أســرار موثوقــة ،فالنســاء الواعظــات هــن نقطــة االتصــال األولــى للنســاء الالتــي
يعملــن مــع ذكــر متطــرف مــن أقاربهــن .وتســعى األمهــات بشــكل خــاص للحصــول علــى
المســاعدة ،وكذلــك مســاعدة نشــطاء المجتمــع المدنــي المحلييــن .وهــن قــادرات قــادرات
كالعــادة علــى اكتشــاف مؤشــرات التطــرف ومــن ضمنهــا الغضــب والقلــق واالنســحاب
ويمكــن لهــن اســتخدام أدوارهــن التقليديــة لتشــكيل القيــم التــي تعــزز التســامح وعــدم العنــف
والصمــود ،أو لمســاعدة الشــباب المتطــرف للتعامــل مــع التحديــات .وكانــت النســاء القــوة
الرئيســية خلــف عــودة بعــض المقاتليــن األردنييــن مــن ســوريا .ومــن الواضــح أنــه يجــب أن
يتــم اســتهداف النســاء وبحــذر مــن قبــل سياســات منــع ومكافحــة التطــرف ،ويبنغــي أن كــون
النســاء فــي مركــز تصميــم وتنفيــذ مثــل هــذه السياســات.
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النساء في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا
مكانــة المــرأة تاريخيــا فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا كانــت أداة مســاومة سياســية
ودينيــة ،واســتندت مكانــة وحقــوق النســاء علــى رغبــات مــن يصنعــون القــرار .وينبغــي
معالجــة هــذه االحتياجــات وااللتفــات إليهــا لتكــون جهــود منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف
فعالــة .ومــن الممكــن أيضــا االســتفادة مــن ســردية مضــادة تركــز علــى تالعــب الجماعــات
المتطرفــة العنيفــة وإســاءتها للمــرأة لخدمــة أغــراض هــذه الجماعــات وأهدافهــا السياســية.
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يمكــن أخــذ مؤشــر الفجــوة الجندريــة العالميــة كمثــال علــى مصاعــب المــرأة فــي المنطقــة،
ففــي عــام  2016شــهد االقليــم أكبــر فجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين عالميــا بنســبة بلغــت
 40فــي المئــة ،ووفقــا للمعــدالت الحاليــة فــإن مــن شــأن ذلــك أن يســتغرق  365عامــا لــردم
هــذه الهــوة .وبينمــا تــم دعــم التعليــم بشــكل إيجابــي فمــا زال هنــاك عوائــق قويــة تحــد مــن
أدوار المــرأة فــي المجــال العــام فــي السياســة والتوظيــف .وأشــار تقريــر األمــم المتحــدة
للتنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام  2005إلــى أن «العائــق األهــم إلقليــم أكثــر أمنــا وازدهــارا
هــو نقــص المشــاركة الكاملــة للمــرأة فــي كل منحــى مــن مناحــي المجتمــع وبشــكل أخــص
فــي االقتصــاد ».وبعــد مــرور أكثــر مــن عقــد علــى ذلــك ،فمــا زال اإلقليــم يمتلــك أقــل
المعــدالت فــي العالــم مــن حيــث انخــراط المــرأة فــي النشــاط االقتصــادي ،ويواجــه مخــاوف
أمنيــة كبيــرة.
40

41

مــن الالفــت كــون التوقعــات االجتماعيــة مــن المــرأة محبطــة ،فقــد وجــدت دراســة حديثــة
أن «ثلثــي إلــى أكثــر مــن ثالثــة أربــاع الرجــال يدعمــون فكــرة أن الــدور األكثــر أهميــة
بالنســبة للمــرأة هــو أن تعتنــي بالمنــزل» وأن «النســاء عــادة مــا يعتــدن ويتقبلــن هــذه اآلراء
الظالمــة» األمــر الــذي يمكــن أن يحــد مــن رغبــة النســاء فــي االنخــراط فــي مشــاريع
المســاواة الجندريــة .إال أنــه وبينمــا وجــدت الدراســة بــأن آراء الرجــال المتعلقــة بــاألدوار
الجندريــة ال تختلــف بشــكل كبيــر بيــن األجيــال« ،فالنســاء الشــابات يحملــن آرا ًء عادلــة أكثــر
مــن نظيراتهــن األكبــر ســنا ،ويســعين للمســاواة بشــكل أكثــر ».وبينمــا ادعــى الرجــال
والنســاء بــأن المســاواة الجندريــة «ليســت جــزءا مــن تقاليدنــا وثقافتنــا» هنــاك مــا يشــير إلــى
رغبــة متزايــدة عنــد النســاء الشــابات للحصــول علــى فــرص أكثــر عدالــة ،بصــرف النظــر
عــن تســمية ذلــك مســاواة جندريــة أو غيــر ذلــك.
42
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عــاوة علــى ذلــك ،فــإن تمكيــن المــرأة هــو مقيــد بالظــروف االقتصاديــة والمنهجيــة،
فالالمســاواة الجندريــة والفقــر والبنــى المؤسســية المختلفــة ترســخ بعضهــا البعــض .ال يوجــد
للمــرأة التــي تعيــش فــي فقــر أو مــن دون تأثيــرات داخليــة إال خيــارات وبدائــل حقيقيــة قليلــة
ضروريــة للتمكيــن .وحتــى مــن دون األحــكام االجتماعيــة ،فــإن خيــار المــرأة بالعمــل
واالســتمرار بالتعليــم أو حتــى فــي ممارســة قــرارات متعلقــة بالصحــة عــادة مــا يعتمــد علــى
مســتوى االســتقالل االقتصــادي .علــى نفــس المنــوال ،فــإن فرصــة المــرأة فــي االشــتباك
واالنخــراط فــي الحيــاة العامــة تقــل مــع غيــاب النظــام التشــاركي الخالــي مــن المحســوبية
45
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والفســاد .وألن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة تطــرح بديــا حقيقيــا فهــي بهــذا المعنــى تصبــح
نقطــة جــذب للنســاء.
وال بــد مــن االخــذ بالحســبان تأثيــر اإلســام علــى حيــاة النســاء فــي المنطقــة .وعلــى أيــة
حــال ،فــإن الديــن يٌفســر دائمــا مــن خــال منظــور سياســي واجتماعــي وثقافــي معيــن.
وعليــه ،فهنــاك حاجــة إلجابــات لمنــع ومكافحــة التطــرف العنيــف تتكيــف مــع الســياق
المعيــن والمقيــاس الجنــدري ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار كيــف تؤثــر المعاييــر الجندريــة التقليديــة
والتوقعــات االجتماعيــة علــى حيــاة الرجــال والنســاء علــى الســواء.
ارتبــط العنــف ضــد المــرأة تقليديــا بالفقــر ،فالمــرأة التــي تحتــل مرتبــة متدنيــة علــى ُس ـلّم
الثــراء هــي تتعــرض علــى األرجــح لإلســاءات الجســدية والعاطفيــة والجنســية ،واألطفــال
الــذي ينشــئون فــي أجــواء مــن العنــف عــادة مــا يصبحــون عنيفيــن فــي مراحــل الحقــة مــن
حياتهــم .ومــع ذلــك تكشــف دراســات أجريــت مؤخــرا أن الرجــال الذيــن حظيــوا بتعليــم عــال
يقومــون علــى األرجــح باالعتــداءات المنزليــة ،وأن النســاء الالتــي حظيــن بتعليــم أكثــر هــن
أيضــا علــى األرجــح ضحايــا لهــذه األســاءات .وبنــاء علــى ذلــك فمــن المســتحيل أن نربــط
بيــن العنــف المنزلــي والفقــر وهــو ذات األمــر الــذي ينطبــق عندمــا تتــم المحاولــة لربــط الفقــر
بدعــم الجماعــات المتطرفــة العنيفــة .وعوضــا عــن ذلــك مــن األهميــة بمــكان أن يتــم التركيــز
علــى كيــف أن العنــف يتمثــل نتيجــة للحرمــان النســبي وضيــاع الهويــة والظلــم االجتماعــي
واالحباطــات الناتجــة عــن ذلــك .وتعــد هــذه القضايــا دوافع ـا ً متأصلــة للتطــرف العنيــف؛
ولذلــك فمــن الواضــح بــأن االحباطــات الشــخصية التــي يمكــن أن تزيــد مــن البــؤس والعنــف
هــي مرتبطــة بالمســاواة الجندريــة .وعليــه قــد تكــون النســاء ضحايــا العنــف المنزلــي أكثــر
قبــوال للتجنيــد مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة العنيفــة ،والتــي قــد تبــدو بأنهــا توفــر مخرجـا ً
مــن الحيــاة المنزليــة الراهنــة ،وبخاصــة عندمــا تقــدم البنــى االجتماعيــة والقانونيــة خيــارات
قليلــة لهــن.
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وبالمحصلــة فــإن عــدم تمكيــن المــرأة فــي المنطقــة هــو عائــد إلــى تداخــل عوامــل بنيويــة
وقانونيــة واجتماعيــة وثقافيــة .وال شــك بــأن النقــص فــي الحمايــة القانونيــة يتــم تعزيــزه
بالســلوك التقليــدي والمعاييــر التــي تدعــم األبويــة والخنــوع .وهــذا بــدوره يخلــق فرص ـا ً
للمخالفــات الحقوقيــة ويجعــل مــن هــذه المخالفــات أمــرا طبيعيــا .وعلــى نفــس المنــوال ،فــإن
حقــوق المــرأة االقتصاديــة ال تتوافــق بشــكل عــام مــع المفاهيــم التقليديــة حــول دور المــرأة.
وهــذا بــدوره يخلــق ظروفـا ً تعــزز بعضهــا البعــض وتقــوم بتقييــد مشــاركة المــرأة فــي ســوق
العمــل مــا يعــود بالســلبية علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى المــرأة بشــكل خــاص .والحــق
50
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أنــه مــن دون الســماح بتمثــل حقيقــي للمــرأة فــي القــوى العاملــة وعلــى مســتوى عــال فإنــه
لــن يكــون بمقــدور النســاء مقاومــة القيــود البنيويــة التــي تحافــظ علــى الوضــع الراهــن،
فالمــرأة بحاجــة إلــى نظــام نقــل معقــول الثمــن ومســموح بــه ثقافيــا إضافــة إلــى حقــوق العنايــة
بالطفــل وحقــوق االمومــة والحمايــة مــن التحــرش فــي مــكان العمــل .وعــاوة علــى ذلــك ،فإن
مشــاركة القــوى العاملــة القليلــة تمنــع تراكــم الثــروة بمــا لــه مــن أثــر ســلبي علــى قــدرة المــرأة
فــي أن تكــون فاعــا مســتقال فــي البيــت وفــي الحيــاة العامــة .و مكــن أن يجعــل هــذا المزيــج
المــرأة تشــعر بالتعاســة كمــا هــو الحــال فــي تأثيــر البطالــة الكبيــرة والفســاد علــى الشــباب.
وفــي الحالتيــن ،فــإن األفــراد يصبحــون خانعيــن بشــكل متزايــد للبربوغانــدا مــن الجماعــات
التــي تبــدو وكأنهــا توفــر حيــاة وغرض ـا ً بديـاً.

عدم تمكين المرأة في األردن
صاحــب القانــون العشــائري األردن منــذ زمــن بعيــد وبخاصــة مــع وجــود مناطــق محــددة
داخــل المملكــة تســيطر عليهــا العائــات الكبيــرة .يتــم تطبيــق وتنفيــذ قوانيــن العشــيرة
اجتماعيــا فــي مناطــق محــددة بشــكل غيــر رســمي .وهنــاك ينظــر إلــى المــرأة كغــرض ال
يمكــن مســه إذ يمثــل الشــرف كمــا هــو الحــال مــع األرض .ولذلــك فــإن األدوار المخصصــة
للرجــال والنســاء متجــذرة فــي نســيج المجتمــع مــن خــال القانــون العشــائري ،مضاف ـا ً إلــى
ذلــك الثقافــات الدينيــة .وعليــه فــإن مكانــة المــرأة ابتليــت باشــكال مختلفــة مــن القمــع ،وهنــاك
طــرق متعــددة للقمــع –منهــا مــا هــو ظاهــر ومنهــا مــا هــو مخفــي– يحبــط وبقــوة مشــاركة
المــرأة السياســية واالقتصاديــة .ومــع أن المــرأة تبــدو بموقــع المســؤولية إال أنــه فــي نهايــة
المطــاف غالبــا مــا يكــون الرجــال فــي موقــع الســيطرة اجتماعيــا وقانونيــا .وعلــى ســبيل
المثــال ،للنســاء دور غالــب فــي تربيــة األطفــال ،لكــن وفــي أغلــب الحــاالت فــإن للرجــل
الكلمــة النهائيــة فــي المســائل المنزليــة .والعنــف المرتبــط بالجنــدر هــو مســألة ممتــدة علــى
زمــن طويــل فــي األردن .فعلــى الرغــم مــن التحــرش اليومــي التــي تواجهــه النســاء فــي
الشــوارع ،هنــاك جرائــم أخــرى مثــل االتصــال الفــج واالغتصــاب والعنــف المنزلي الجســدي
وجرائــم الشــرف ومضايقــة االطفــال.
بشــكل عــام ،ال يمكــن اعتبــار اإلطــار القانونــي األردنــي داعــم لحقــوق المــرأة ،وهــذا يمتــد
ليشــمل األرث والــزواج والعنــف المنزلــي .طبعــا ،هنــاك بعــض التقــدم فــي إيجــاد مجتمــع
آمــن للمــرأة ،فمثــا ربمــا أثــرت االحتجاجــات أمــام مبنــى البرلمــان األردنــي فــي األول
مــن تمــوز /يوليــو  2017علــى القــرار النهائــي إللغــاء المــادة  308مــن قانــون العقوبــات.
فالمــادة المثيــرة للجــدل تســمح للمغتصــب بــأن يتــزوج مــن الضحيــة بعــد موافقتهــا حتــى
يتجنــب العقوبــة .وكانــت هنــاك حاجــة ماســة إللغــاء هــذه المــادة مــع أن الوقــت فقــط
51
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Khetam Malkawi, “Personal Status Law among World’s ‘Highly Discriminatory’ Laws against 51
Women,” Jordan Times, 5 May 2015.
 52من الجدير مالحظة بأن البحث الجديد يكشف بأن الكثير من قوانين زواج المغتصبات وضع وتقرر من قبل القوى االستعمارية وتحديدا
فرنسا ،وللمزيد أنظر
“Rape Laws Aren’t Part of Islam, but Colonialism: Study,” Telesur, 3 August 2017
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ســيخبرنا عــن أثــر ذلــك علــى الســلوك علــى األرض ،وعلــى األرجــح سيســتفيد مــن القــرار
طبقــات اجتماعيــة واقتصاديــة محــدودة .وبمــا أن الهيمنــة الذكوريــة متجــذرة فــي النظــام
القضائــي فــإن إلغــاء المــادة ســيعني القليــل للذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة المحرومــة
والتــي ال يطبــق فيهــا القانــون بشــكل كامــل.
ومــع أن هنــاك تطــورات فــي المجــال القانونــي هنــاك أيضــا تذكيــر مؤلــم لالخفاقــات
المســتمرة ،فخــال االشــهر األولــى مــن العــام  2017تــم تســجيل ســبع حــاالت قتــل نســاء
فــي قضايــا عنــف مرتبــط بالجنــدر .وربمــا يكــون العــدد الحقيقــي للجرائــم أكثــر مــن ذلــك.
وهنــاك تســاهل غالبــا مــع يظهــر مــع مثــل هــذه المســائل مثــل جرائــم الشــرف والــذي يعاقــب
عليــه القاتــل بعقوبــة مخففــة .ووفقــا ليــارا الوزيــر فــإن “المــادة  340مــن قانــون العقوبــات
األردنــي يخفــف مــن العقوبــة إذا مــا قــام الرجــل بقتــل أو مهاجمــة أنثــى مــن األقربــاء فــي
حــال ارتكابهــا الزنــى .وهــذا األمــر عولــج أيضــا تحــت المــادة رقــم  98مــن قانــون العقوبــات
والتــي تخفــف مــن العقوبــة للقاتــل إذا كان القاتــل فــي حالــة فــورة دم .وهــذه القوانيــن هــي
تــذكار هــام للحالــة االجتماعيــة للمــرأة كأشــياء ُتمتلــك .وال غرابــة فــي هــذه الحالــة بــأن
بعــض النســاء هــم أكثــر ميـاً لقبــول الوعــود بحيــاة أكثــر اســتقاللية وفيهــا تمكيــن مــن قبــل
جماعــات التطــرف العنيــف أو غيرهــم.
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54

تشــكل عــدم قــدرة األمهــات علــى منــح الجنســية ألبنائهــن مؤشــرا مســتقال لشــأن المــرأة
الدونــي فــي األردن .وبينمــا يمكــن أن يكــون هــذا القانــون ألســباب سياســية فالحقيقــة تبقــى
أن األم ال يســمح لهــا بــأن تشــارك هويتهــا الوطنيــة ألنهــا أنثــى .وهــذا مــن شــأنه أن يغــذي
مشــاعر التهميــش واإلقصــاء لــدى النســاء ويســاهم فــي رفــع جاذبيــة الدعــوات التــي توجــه
للمــرأة مــن قبــل داعــش للمســاعدة فــي بنــاء خالفــة إســامية مثاليــة.
55

تــم تســليط الضــوء علــى ثالثــة عوامــل دفــع تؤثــر علــى تطــرف النســاء“ :الواجبــات الدينيــة،
والبحــث عــن بدائــل للبيئــة القمعيــة التــي تعيــش بهــا النســاء واالنتقــام ”.تعبــر بعــض النســاء
عــن الواجــب الدينــي لطاعــة تعليمــات أزواجهــن ،وهــذا يتضمــن اللحــاق بهــم إلــى ســوريا
للجهــاد إذا مــا طلــب منهــن ذلــك .وبالنســبة لبعــض النســاء اللواتــي يعيشــن حيــاة محــدودة ال
يوجــد فيهــا مخرجـا ً للهــروب ســوى االنتحــار فــإن الجهــاد قــد يبــدو طريقــا مقبــوال للتدميــر
الذاتــي .وعليــه فإنــه مــن الواضــح بــأن االحبــاط والبــؤس لألنثــى بســبب الفــرص االقتصادية
واالجتماعيــة المتواضعــة هــو مشــابه مــع حــال الرجــال فــي األردن ،وربمــا أكثــر حــدة أيضــا
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“Seven Murdered in Gender-Based Violence in 2017,” Jordan Times, 11 April 2017. 53
Yara al-Wazir, “Jordan Abolishes Rape Law, It Must Follow Suit with Honor Killing Law,” 54
Al Arabiya English, 30 April 2017
 55هناك تشابه بين األردن ولبنان في هذا المجال ،والعديد من المصادر قالت بأن قلق السلطات حول منح الجنسية لالطفال واألزواج
للخوف من ايذاء السلطة والميزان الديمغرافي .للمزيد أنظر
see Elisa Oddone, “Jordanian Progeny Gain Ground in Nationality Fight,” Al Jazeera, 5 May
2015.
Neven Bondokji, Kim Wilkinson, and Leen Aghabi, Trapped between Destructive Choices: 56
Radicalisation Drivers Affecting Youth in Jordan (Amman: WANA Institute, 2017), 8.
 57نفس المصدر.
 58نفس المصدر.
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بســبب القيــود االجتماعيــة المتزايــدة .وعــاوة علــى ذلــك ،فالنســاء وعلــى وجــه التحديــد
الالجئــات الســوريات اللواتــي فقــدن افــرادا مــن أســرهن يذكــرن االنتقــام كســب لاللتحــاق
بالجهــاد أكثــر ممــا يقــوم بــه الرجــال.
59

اشراك النساء في صياغة سياسة منع ومكافحة التطرف
تركــز أدبيــات التنميــة اإلنســانية علــى أن تمكيــن المــرأة يفضــي إلــى ارتفــاع فــي االزدهــار
االقتصــادي ،وعليــه فــإن تمكيــن المــرأة يعــود بالنفــع علــى المجتمــع وعلــى البلــد وعلــى
األفــراد.
تــم توحيــد محتــوى تمكيــن المــرأة مــن قبــل مؤسســات تمويــل وتنفيــذ مختلفــة ،ويتكــون هــذا
المحتــوى فــي العــادة علــى قــدرة النســاء فــي تحقيــق االســتقالل االقتصــادي واالجتماعــي
والسياســي والقضائــي بمعــزل عــن ضغــط وتأثيــر غيــر مبــرر مــن الذيــن يحيطــون بهــا.
وعلــى أيــة حــال ،وعلــى الرغــم مــن المنطــق الــذي يشــجع ذلــك فــإن العوائــق تتجــذر عندمــا
ال يكــون لــدى أصحــاب القــرار االهتمــام الكبيــر فــي تغييــر الوضــع القائــم ،أو عندمــا يــرون
مثــل هــذا التغييــر كتهديــد لســلطاتهم .وهــذه العوائــق قويــة بشــكل خــاص فــي منطقــة غــرب
آســيا وشــمال أفريقيــا ،إذ إن القيــم القبليــة المتعلقــة بالشــرف والعيــب ترســخت بفعــل التقاليــد
الدينيــة وأصبــح ينظــر إليهــا كركيــزة أساســية فــي النســيج األخالقــي للمجتمــع.
تقــدم الحالــة فــي األردن تحــوالً مشــجعا ً يجــري فــي بعــض منــاح المســاواة الجندريــة فــي
قضايــا مثــل الحصــول علــى التعليــم والرعايــة الصحيــة وتنامــي التيــار إللغاء قوانيــن “زواج
المغتصــب” غيــر أن هنالــك معــدالت مقلقــة مــن العنــف المســتند إلــى الجنــدر واالعتــداءات
المنزليــة والتهميــش السياســي ونقــص الحقــوق القانونيــة للمــرأة .وهنــاك نقــص فــي برامــج
األمــن االنســاني المناســبة لمعالجــة مثــل هــذه القضايــا ،ودعــم ضحايــا الظلــم الجنــدري وهــو
عــادة مــا يقــع علــى كاهــل جماعــات غيــر رســمية أو منظمــات غيــر حكوميــة.
تواجــه النســاء الكثيــر مــن االحباطــات االجتماعيــة واالقتصاديــة تمامــا مثــل الرجــال،
وفــي بعــض الحــاالت أكثــر مــن الرجــال .لذلــك مــن غيــر المفاجــئ بــأن النســاء هــن أيضــا
عرضــة لدوافــع التطــرف .مــن دون شــك ،تعتبــر النســاء أكثــر عرضــة للضغوطــات
الجنســية واالقتصاديــة والجســدية ،ومــع ذلــك هنــاك مــا يشــير إلــى النســاء ينجذبــن للجماعــات
المتطرفــة العنيفــة كتعبــر عــن إرداتهــن الحــرة وليــس نتيجــة لإلجبــار أو الخــداع .وتســتفيد
هــذه الجماعــات مــن هــذه المواضيــع التقليديــة وتقــدم حيــاة ذات معنــى وفيهــا تقــوى للمجنديــن
مــن الرجــال والنســاء باإلضافــة إلــى الحريــة التــي قــد ال تكــون متوفــرة فــي البيــت .وتقــدم
بروباغنــدا الجماعــات المتطرفــة العنيفــة وعي ـا ً متوازن ـا ً حــول كيــف تتأثــر النســاء بعوامــل
الدفــع والجــذب والصعوبــات المســتمرة والقيــود والضغوطــات التــي توجههــا النســاء فــي
 59نفس المصدر.
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مجتمعاتهــم .لذلــك مــن الضــروري أن تتبــع برامــج منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف ذلــك،
وســيكون مــن الخطــأ االســتمرار فــي صياغــة سياســة مــن دون األخــذ بعيــن االعتبــار
احتياجــات الســكان ككل وليــس فقــط الرجــال لوحدهــم.
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 :4األداء االقتصادي لألردن مؤخرا :اآلثار المترتبة
على النمو المستقبلي واالستثمار وسياسات اللجوء
والالجئين
شادن الحاج أحمد ودورسي لوكهارت
انطــوت الســنوات الســت الماضيــة علــى تحــول الفــت فــي األردن .فنتيجــة للحــرب األهليــة
فــي ســوريا اســتوعبت األردن أكثــر مــن  660ألــف الجــئ ســوري وفقــا ألرقــام وكالــة األمــم
المتحــدة لالجئيــن مــع أن التعــداد الرســمي الــذي أجــري فــي األردن فــي كانــون األول/
دیســمبر  2015یقــدر عــدد الســوریین الموجودیــن بأكثــر مــن  1.265ملیــون نســمة ،أي
مــا یقــارب  13فــي المئــة مــن إجمالــي ســكان المملكــة .تــم توقیــع ميثــاق األردن (Jordan
 )Compactفــي فبرایــر  2016بيــن األردن ومجموعــة مــن البلــدان المانحــة والمنظمــات
الدوليــة .تبنــت هــذه االتفاقيــة –وهــي األولــى مــن نوعهــا– نهجــا جديــدا ومبتكــرا لالســتجابة
اإلنســانية ،مــا دفــع مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة إلــى االنضمــام إلــى اتفــاق
لعــدة ســنوات يهــدف إلــى توفيــر نتائــج اقتصاديــة ملموســة لــكل مــن الالجئيــن الســوريين
والمجتمــع األردنــي المســتضيف.
1

ينبغــي فهــم هــذه السلســلة مــن األحــداث المركزيــة مــن خــال تنــاول ســرديتين –غيــر
مترابطتيــن إلــى حــد كبي—ش ـ ّكلتا جوهــر التاريــخ االقتصــادي الحديــث لــأردن .األولــى
تــدور حــول هــدف األردن طويــل األمــد والمتمثــل بطــرح نفســه كاقتصــاد ذي قيمــة مضافــة
عاليــة وكاقتصــاد معرفــة فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .والســردية الثانيــة تتعلــق
بالتبايــن الواضــح بيــن االســتثمار ونمــو التوظيــف الــذي لوحــظ مؤخــرا فــي خمســة قطاعــات
صناعيــة ،وفقــا لبيانــات غرفــة صناعــة األردن .وبالتالــي فــإن وضــع الســرديتين فــي مواجهة
أزمــة الالجئيــن الســوريين يطــرح مجموعــة جديــدة مــن األســئلة علــى األردن ،فضــا عــن
المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تتمثــل مهمتهــا فــي تقديــم المشــورة بشــأن اســتراتيجية النمــو
االقتصــادي علــى المــدى المتوســط والطويــل .ويقــدم هــذا الفصــل الخطــوة األولــى نحــو فــك
هــذه األســئلة ووضــع جــدول أعمــال إلجــراء بحــوث إضافيــة نأمــل أن ترشــد فــي المســتقبل
فــي تحديــد القطاعــات واالســتثمارات ذات األولويــة.

Mohammad Ghazal, “Population Stands at Around 9.5 Million, Including 2.5 Million Guests,” 1
The Jordan Times, 30 January 2016.
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ميثاق األردن وخلق الوظائف
بحلــول شــهر حزيــران  2017كان هنــاك  660.785الجــئ ســوري مســجلين فــي وكالــة
األمــم المتحــدة لالجئيــن ،وكان بيــن هــؤالء  518.454يســكنون فــي مناطــق حضريــة
خــارج المخيمــات .وبــدأت الحكومــة األردنيــة فــي نيســان /أبريــل  2016بتنفيــذ برنامــج
لخلــق فــرص العمــل ،ومنحــت حقــوق عمــل رســمية فــي بعــض المهــن لالجئيــن المســجلين
مقابــل حــق التصديــر لألســواق األوروبيــة .ومنــذ ذلــك الوقــت منحــت وزارة العمــل األردنيــة
 50909تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين فــي مجــاالت الزارعــة واالنشــاءات والتصنيــع
واســتيراد وتجــارة الجملــة والمجــزأ ،وفــي مجــاالت المشــروبات والغــذاء وكذلــك فــي
قطاعــات أخــرى.
جزئيــا ،جــاء هــذا البرنامــج اســتجابة للنــداءات والمطالــب بتصــور جديــد حول أزمــة الالجئين
كفرصــة لتطويــر قطــاع الصناعــة المســتند إلــى القيمــة المضافــة العاليــة .وفــي كانــون أول/
ديســمبر مــن العــام  2015قــام وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي عمــاد فاخــوري بالتأكيــد
علــى “مقاربــة كليــة إلخــراج األردن مــن هــذه األزمــة والوصــول إلــى وضــع رابــح للجميــع،
حتــى يتســنى مســاعدة المملكــة اقتصاديــا ،ومــن أجــل خلــق فــرص العمــل وبنفــس الوقــت
تخفيــف مــن عــبء الالجئيــن عــن كاهــل المجتمــع الدولــي ”.وســاهم معهــد غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر فــي النقاشــات الدائــرة ونشــر الورقــة البيضــاء عــن االقتصــاد
األردنــي لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،وقــام المعهــد أيضــا بإجــراء تقييــم ديمومــة
دمــج العمــال الســوريين الالجئيــن فــي نيســان /أبريــل .2016
2

3

فــي أعقــاب تبنــي األردن لسياســة ضــم الالجئيــن فــي االقتصــاد بــدأت المنظمــات الدوليــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بتطويــر برامــج لمعالجة مســألة فــرص العمل والمعيشــة لالجئين
الســوريين ،وكان هنــاك العديــد مــن المنظمــات التــي عملــت فــي هــذا الفضــاء وقامــت بتبنــي
مقاربــة مشــابهة لمــا تقــوم بــه دائــرة التنميــة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة وإطارهــا المتعلــق
بأســباب كســب الــرزق المســتدام:
تشــمل أســباب كســب الــرزق اإلمكانــات واألصــول
والنشــاطات المطلوبــة كوســيلة للعيــش .وتكــون أســباب
كســب الــرزق مســتدامة عندمــا يمكــن لهــا أن تتعامــل مــع
القيــود والصدمــات وتنتعــش منهــا ،وأن تحافــظ وترفــع مــن
إمكانياتهــا وأصولهــا اآلن وفــي المســتقبل ،دون أن يقــوض
ذلــك مــن قاعــدة المصــادر الطبيعيــة.
4

 2هذه المطالب كانت نتيجة لسلسلة من اللقاءات الخاصة التي أجريت كجزء من تقييم إمكانية البقاء في التزام األردن بخلق  200ألف
وظيفة تحت ميثاق األردن.
Khetam Malkawi, “Integration of Syrian Refugees in Workforce Hinges on New Investments,” 3
The Jordan Times, 21 December 2015.
“DFID’s Sustainable Livelihoods Approach and Its Framework,” GLOPP, 2008. 4
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وتضــع مثــل هــذه المقاربــة لخلــق فــرص العمــل البشــر –بــدال مــن المصــادر– فــي مركــز
األهميــة ،وتبحــث بالتالــي عــن تحويــل نقــاط قوتهــم لمخرجــات تتعلــق باكتســاب الــرزق.
فالمقاربــات المرتبطــة باكتســاب الــرزق تركــز علــى النشــاطات التــي يمكــن أن تســخرها
لتمكيــن الفــرد مــن الحصــول علــى دخــل لمنزلــه أو منزلهــا .وتضــم المخرجــات اإليجابيــة
الكتســاب الــرزق علــى أمــن غذائــي محســن واســتعمال مســتدام أكثــر للمصــادر الطبيعيــة.
واألمثلــة علــى ذلــك في األردن تشــمل التدريب الذي يقدمه مشــروع مســاندة األعمال المحلية
ألعضــاء مــن المجتمــع المحلــي الذيــن يعملــون كمرشــدي مغامــرات لصالــح درب األردن،
وكذلــك تحســين نوعيــة وإنتاجيــة إنتــاج الزيتــون فــي محافظــات مســتهدفة ،ودعــم المشــاريع
المملوكــة والمــدارة مــن قبــل تجمــات محليــة لخدمــة قطــاع الســياحة .وقــد ســلطت لجنــة
اإلنقــاذ الدولــي ( )IRCالضــوء علــى قضيــة الجئــة ســورية تحولــت إلــى مالكــة مشــروع
عمــل وتمكنــت بنجــاح مــن تطويــر مشــروع تربيــة النحــل إلنتــاج العســل بفضــل تدريبهــا
وبرنامــج منــح للمشــاريع الصغيــرة .وهنالــك العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة قامــت
بتطويــر برامــج الكتســاب الــرزق ،تمحــورت حــول المشــاريع الصغيــرة البيتيــة ،األمــر الــذي
م ّكــن األفــراد والجماعــات وغالبــا النســاء مــن إنتــاج ســلع بيتيــة يمكــن تســويقها.
تميــل المقاربــات المتعلقــة باكتســاب الــرزق لتفضيــل المشــاريع الصغيــرة ،وهــي موجهــة
أكثــر باتجــاه زيــادة األصــول الموجــودة وتقويــة الروابــط العاموديــة واألفقيــة بــدال مــن خلــق
فــرص عمــل جديــدة .فهــي بهــذا المعنــى تهــدف إلــى مضاعفة قاعــدة األصــول المتاحة أساســا
فــي المجتمــع مــع التقليــل مــن ضعــف وهشاشــة أولئــك الذيــن يحصلــون علــى رزقهــم مــن
هــذه األصــول .وتميــل مقاربــات اكتســاب الــرزق إلــى ضــخ كميــات مــن تمويــل المانحيــن
إلــى المشــاريع المســتهدفة أصغــر مــن تلــك التــي تمنحهــا برامــج االســتثمار علــى النطــاق
األوســع ،يحــدث هــذا فــي وقــت تســعى فيــه مقاربــات اكتســاب الــرزق لتحقيــق تكاملهــم فــي
النظــام البيئــي العملــي المحلــي .وهكــذا فــإن برامــج خلــق فــرص العمــل واالســتثمارات علــى
نطــاق كبيــر والتــي يمكــن أن تخصــص لتكــون تحــت مظلــة ميثــاق األردن تمثــل ابتعــادا هامــا
عــن المقاربــات التقليديــة الكتســاب الــرزق.
ثمــة مقاربــة سياســة شــائعة إليجــاد فــرص العمــل وهــي إطــار تحليــل «العــرض مقابــل
الطلــب» ،والــذي يســعى فيــه جانــب العــرض إلــى قيــاس المبلــغ اإلجمالــي للســلع والخدمــات
التــي يكــون فيهــا االقتصــاد قــادرا علــى اإلنتــاج .ويمكــن للدراســات ذات الصلــة أن تتفحــص
قــدرة القطاعــات التــي تــم اختيارهــا – بوصفهــا اســتراتيجية – علــى اســتيعاب العمــال
ومصفوفــة المهــارات ذات الصلــة .ويســتند الطلــب إلــى التعاليــم الكينزيــة ،والتــي تفيــد بــأن
طلــب المســتهلكين علــى الســلع والخدمــات هــو محــرك أساســي للنمــو االقتصــادي وخلــق
الفــرص .والتحليــل الــذي يتمحــور حــول توقعــات خلــق فــرص العمــل يســتند أيضــا إلــى
المســتويات المتوقعــة مــن االســتهالك .ويســتعمل تقييــم معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
لقابليــة البقــاء والديمومــة علــى اندمــاج العمــل لالجئيــن الســوريين –التــي ســبق ذكرهــا– فــي
هــذا اإلطــار .ويركــز اإلطــار علــى تقييــم جانــب العــرض الــذي يشــمل علــى توفيــق مصفوفــة
المهــارات لالجئيــن الســوريين مــع المهــن المفتوحــة فــي القطاعــات االســتراتيجية ،ويشــمل

74

األداء االقتصادي لألردن مؤخرا

أيضــا علــى تقييــم جانــب الطلــب الــذي يضــم التوفيــق بيــن الفــرص المتاجــة مــع التوقعــات
الحكوميــة لخلــق فــرص العمــل .وعلــى نحــو الفــت ،يســتند تحليــل جانــب الطلــب لهــذا
اإلطــار علــى ســيناريو االســتثمار القائــم وال يفتــرض تدفــق رأس مــال لتحفيــر اإلنتــاج أو
طلــب المســتهلك.
أثيــر الكثيــر مــن الجــدل حــول مقاربــة النمــو «الــذي يقــوده االســتثمار» والتــي أثير رغــم أنها
مقاربــة صيغــت لخلــق فــرص العمــل .وتتعــارض هــذه المقاربــة مــع المقاربــة المصصمــة
لالســتهالك والتــي تؤكــد علــى االســتثمار فــي مشــاريع التكنولوجيــا طويلــة األجــل وكذلــك
فــي مبــادرات إنتــاج الثــروة .وقلمــا ُدرســت هــذه المقاربــة فــي ســياق المســاعدات الخارجيــة،
إذ تــم توظيفهــا بشــكل أكثــر فــي االقتصاديــات ذات الدخــل المرتفــع والتــي تقــوم فيهــا القاعــدة
الضريبيــة أو المــوارد -الناتجــة عــن تســليع وتســويق المصــادر الطبيعيــة– بإنتــاج رأس مــال
لمشــاريع االســتثمار المشــرف عليهــا مــن قبــل الدولــة .وفــي هــذا الســياق طالــب جيفــري
ســاكس –وهــو اقتصــادي مــن البنــك الدولــي– باالنتقــال إلــى النمــو الــذي يقــوده االســتثمار
مفترضــا بــأن حــزم التحفيــز التقليديــة ال تقــدم شــيئا علــى المــدى البعيــد بالنســبة للنمــو.
5

ويقــدم الطــراز المتغيــر للمســاعدات اإلنســانية –والــذي تــم توضيحــة فــي ميثــاق األردن–
فرصــة فريــدة لتطبيــق مثــل هــذه المقاربــة علــى المســاعدات الخارجيــة وعلــى ســياق الدولــة
المســتضيفة لالجئيــن .فالقــادة والمنفــذون لميثــاق األردن يطالبــون بشــكل مســتمر بإعــادة
صياغــة مفهــوم أزمــة الالجئيــن كفرصــة للتنميــة يمكــن مــن خاللهــا لــأردن جلــب اســتثمار
جديــد ويخلــق فرصـا ً للعمــل عمــل لألردنييــن ولالجئيــن الســوريين علــى حــد الســواء .ضمــن
نطــاق ميثــاق األردن يمكــن تحويــل حــزم مســاعدة المانحيــن لتمويــل اســتثمار فــي القطــاع
الخــاص المصمــم لتحفيــز فوائــد اإلنتاجيــة التــي يمكــن لهــا أن تخلق نمــوا فــي التوظيف طويل
األجــل .وعلــى أيــة حــال ،لــم تجــر دراســة علــى احتياجــات القطاعــات الفرعيــة لالســتثمار
للقطــاع الخــاص ،ومــا هــي اآلليــات التــي يمكــن أن تفضــي إلــى مثــل هــذا االســتثمار.
ســيقيّم مــا تبقــى مــن هــذا الفصــل اتجاهــات االســتثمار الحديثــة وأداء القطاعــات الفرعيــة
الصناعيــة والزراعيــة فــي األردن .وســيقيم الفصــل بعــد ذلــك نتائــج وانعكســات هــذه
االتجاهــات علــى النمــو المســتقبلي واالســتثمار والالجئيــن وسياســات الالجئيــن .وســيتم
تفحــص اتجاهــات النمــو للقطاعــات الرئيســية فــي ســياق ميثــاق األردن؛ مــن أجــل تســليط
الضــوء علــى التحديــات والبحــث اإلضافــي الضــروري الســتثمار القطــاع الخــاص وخلــق
فــرص العمــل فــي هــذا النمــوذج.

Jeffrey Sachs, “Why We Need to Shift to Investment-Led Growth: Sachs,” CNBC, 22 January 5
2014.
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استراتيجة اقتصاد المعرفة في األردن
تصــورت األردن لفتــرة طويلــة مســتقبلها كافتصــاد يســتند إلــى المعرفة ،وأكدت اســتراتيجيات
التنميــة بشــكل مســتمر علــى التعليــم ،وأعطــت أولويــة للقطاعــات التــي تعتمــد علــى المهارات
مثــل الرعايــة الصحيــة وعلــوم الحيــاة والطاقــة المتجــددة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال.
ويتمتــع قطــاع صناعــة األدويــة الــذي أســس فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي بمزايــا
تنافســية فــي المنطقــة إذ تتجــاوز ايــرادات هــذا القطــع  709مليــون دينــار (مليــار دوالر
أمريكــي) فــي عــام.2017
6

7

أوضحــت الكثيــر مــن األدبيــات العالقــة بيــن فوائداإلنتاجيــة وخلــق فــرص العمــل ،وســلط
تقريــر صــادر عــن مؤسســة التمويــل الدولــي ( )IFCالضــوء علــى التنــازالت والتســويات
بيــن خلــق الوظائــف والقيمــة المضافــة لالقتصــاد مــن جانــب آخــر .إذ الحــظ التقريــر بــأن
دراســة حالــة االقتصــاد الكلــي فــي كل مــن األردن وغانــا كانــت قــد كشــفت العالقــة بيــن
االســتثمار والوظائــف .فمثــا ،كل مليــون دوالر تنفــق علــى االســتثمار فــي قطاعــات مثــل
األعمــال الزراعيــة والتجــارة تخلــق أعــداداً كبيــرة مــن الوظائــف ذات القيمــة المضافــة
المنخفضــة ،بينمــا هنــاك قطاعــات أخــرى تخلــق عــددا أقــل مــن الوظائــف يكــون فيهــا
للموظــف قيمــة مضافــة أعلــى .وتشــكل هــذه التســوية تحديـا ً أمــام ص ّنــاع القــرار والمانحيــن
الــذي يســعون لتوجيــه االســتثمار باتجــاه اقتصــاد المعرفــة ،وفــي نفــس الوقــت يعطــون أهميــة
لخلــق مباشــر لفــرص العمــل.
8

إال أنــه هنــاك اســتثناءات علــى المدييــن المتوســط والطويــل ،فعندمــا تفضــي االســتثمارات
إلــى عوائــد إنتاجيــة والتــي تخفــض مــن كلــف اإلنتــاج ،فــإن الشــركة المســتهدفة يمكــن لهــا
إنتــاج ســلع أكثــر بأســعار تنافســة أكثــر .وعندمــا يكــون هنــاك طلــب داخلــي أو خارجــي كاف
علــى المنتــج فــإن الشــركة ســتقوم بتوظيــف أعــداد إضافيــة مــن العمــال لتلبيــة الحاجــة.
9

تناقــش مؤسســة التمويــل الدوليــة أربعــة أنــواع مــن الوظائــف ،نــوع مباشــر وآخــر غيــر
مباشــر وآخــر مُحفــز واألخيــر وظائــف تؤثــر علــى النمــو مــن الدرجــة الثانيــة .وتتمثــل
الوظائــف المباشــرة فــي الشــركة التــي تعيــش حالــة مــن فوائــد االنتــاج ،فيمــا يمكنتمثيــل
الوظائــف غيــر المباشــرة فــي موزعيــن ومزوديــن الشــركة ،بينمــا يأتــي النــوع المحفزنتيجــة
لزيــادة اإلنفــاق مــن قبــل الموظفيــن المباشــرين أو غيــر المباشــرين فــي الشــركة .ومــن
المرشــح أن يســتفيد األردن مــن االســتثمارات التــي تســهل مــن عوائــد اإلنتــاج ،بســبب
إمكانيــة إيجــاد الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة والمحفــزة.
Amwal Invest, Pharmaceutical Sector in Jordan (Amman: Amwal Invest, August 2010) 6
“Jordan: Global Ranking: 33rd,” Medical Tourism Index, 2016, 7
www.medicaltourismindex.com/destination/jordan/.
IFC Jobs Study: Assessing Private Sector Contributions to Job Creation and Poverty 8
Reduction (Washington, DC: IFC, January 2013), http://documents.worldbank.org/curated/
en/157191468326714061/IFC-jobs-study-assessing-private-sector-contributions-to-job-creationand-poverty-reduction.
 9نفس المصدر.

76

األداء االقتصادي لألردن مؤخرا

إال أن هنالــك بعــض المحــددات للتركيــز علــى القطاعــات التــي تعتمــد علــى المهــارات
والقيمــة المضافــة المرتفعــة  .فمنــذ أن بــدأت أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي عــام ،2012
اســتوعب االردن أكثــر مــن  290ألــف شــخصا ً فــي ســن العمــل ومنهــم الكثيــر الــذي يفتقــر
للمهــارات للمنافســة فــي اقتصــاد المعرفــة .ويضــاف ذلــك إلــى معــدالت النمــو الســكاني
والتــي تفضــي إلــى  60ألــف متقــدم للعمــل كل ســنة .ونتيجــة لذلــك فــإن قطاعــات القيمــة
المضافــة المرتفعــة التــي تتطلــب عمالــة ماهــرة أكثــر مــن العمالــة غيــر الماهــرة قــد ال تنقــذ
مشــكلة التوظيــف فــي األردن علــى المــدى القصيــر.
10

ويــرى بعــض المحلليــن ميثــاق األردن كإطــار ممكــن الســتثمارات إضافيــة للقطــاع الخــاص.
فالشــراكة بيــن المانحيــن والحكومــات المضيفــة وااللتــزام لتحقيــق األهــداف المشــتركة تــزود
بالتحديــد أرضيــة واعــدة لتدفــق اســتثمارات جديــد .غيــر أن آفــاق االنتبــاه المتزايــد للقطــاع
الخــاص يطــرح معضلــة فيمــا إذ ينبغــي أن تكــون األهــداف قصيــرة المــدى أو تســتهدف
إيجــاد وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة أو منخفضــة.

بنية االقتصاد األردني :النمو واتجاهات التجارة الخارجية
بنية االقتصاد
مــرّ االقتصــاد األردنــي بإصالحــات هامــة علــى مــدار ثالثــة عقــود ،إذ بــدأت عمليــة
اإلصالحــات االقتصاديــة باللبرلــة واجنــدات االصــاح التــي قــام بهــا الملــك الراحــل الحســين.
وركــزت هــذه اإلصالحــات بشــكل رئيســي علــى تنويــع وتحفيــز النشــاطات االقتصاديــة ذات
القيمــة المضافــة العاليــة .وخــال العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة قــام جاللــة الملــك عبــدهللا
الثانــي بإصالحــات إضافيــة ،إذ توســعت التجــارة الخارجيــة وتمــت خصخصــة المشــاريع
المملوكــة مــن قبــل الدولــة .مــا رفــع بــدوره مــن االســتثمارات الخارجيــة وســاهم فــي رفــع
معــدل النمــو االقتصــادي إلــى  8%فــي الفتــرة مــا بيــن  2004و .2008
11

وفــي الســنوات التــي أعقبــت هــذه اإلصالحــات هنــاك سلســلة مــن المبــادرات والــرؤى التــي
ســعت لجلــب االســتثمار ودفــع النمــو فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة .وتؤكــد
وثيقــة األردن ( 2025مشــروع اقتصــادي واجتماعــي وتنمــوي لمــدة عشــر ســنوات انطلــق
فــي شــهر أيــار /مايــو  )2015علــى التجــارة مــع الشــركاء االقليمييــن .وركــزت الوثيقــة
علــى «التكتــات ذات األهميــة» مثــل اإلنشــاءات والخدمــات الهندســية والنقــل واللوجســتيات
والســياحة والرعايــة الصحيــة وعلــوم الحيــاة وخدمــات العمــل الرقميــة وخدمــات التعليــم
والخدمــات الماليــة .وتؤكــد خطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي األردنــي  2022-2018والتــي
12

International Labour Office and Ministry of Planning, Decent Work Country 10
Programme 2012–2015 (Beirut: ILO, March 2012).
CIA, “The World Factbook. Middle East: Jordan,” 30 May 2017, https://www.cia.gov/library/ 11
publications/the-world-factbook/geos/jo.html.
Jordan 2025: A National Vision and Strategy (Government of Jordan, 2015). 12
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تــم تطويرهــا مــن قبــل مجلــس السياســات االقتصاديــة –ونفــذت جنبــا إلــى جنــب مــع برنامــج
تســهيل التمويــل الممتــد المتفــق عليــه مــع صنــدوق النقــد الدولــي— علــى تدخــات السياســات
الضروريــة فــي قطاعــات االقتصــاد والبنــى التحتيــة الســتمرارية نســبة نمــو تبلــغ  5فــي المئة
علــى مــدار الســنوات األربــع القادمــة .وتضــم هــذه القطاعــات الســياحة والضيافــة والزراعــة
والتصنيــع والكهربــاء والمــاء والنقــل وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واإلنشــاءات.
ويبقــى االقتصــاد األردنــي علــى أيــة حــال اقتصــاد خدمــات ،وتســاهم الخدمــات والتجــارة
بمــا يقــارب مــن  66فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للعــام  .2016ويأتــي قطــاع
الصناعــة فــي المرتبــة الثانيــة بمســاهمة  29.6فــي المئــة ثــم الزراعــة بنســبة تصــل إلــى 4.2
فــي المئــة .وشــكل التصنيــع  18فــي المئــة فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي واإلنشــاءات 5
فــي المئــة والزراعــة  4فــي المئــة والتعديــن  3فــي المئــة (انظــر الشــكل .)4.1
13

حققــت الزراعــة واإلنشــاءات وكذلــك القطاعــات غيــر الربحيــة أعلــى معــدات نمــو فــي عــام
 ،2015بمعــدل بلــغ  16فــي المئــة لــكل مــن الزراعــة واالنشــاءات ،فيمــا حققــت القطاعــات
غيــر الربحيــة  15فــي المئــة .فــي حيــن نمــا قطــاع التصنيــع بمعــدل معتــدل وصــل إلــى 6.5
فــي المئــة ونمــا قطــاع الضيافــة بنســبة 5 2.5فــي المئــة فقــط (انظــر شــكل  .)4.2وعلــى
النقيــض مــن ذلــك ســجلت قطاعــات الخدمــات والنقــل والتعديــن والكهربــاء ،والخدمــات
الحكوميــة والخدمــات المحليــة تراجعــا مقارنــة بمعــدالت  2015 -2010مــن معــدالت
النمــو الســنوية المركبــة .ويعكــس هــذا تباطــؤ نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي لــأردن فــي
نفــس الفتــرة والناتــج عــن اســتمرار عــدم االســتقرار االقليمــي.
14

The Economic Policy Council, Jordan Economic Growth Plan: 2018–2022 13
(Amman: The Economic Policy Council, 2017).
 14نفس المصدر.
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شكل  :4.1مساهمة القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي عام 2016

شكل  :4.2معدل النمو بحسب القطاع
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وعــاوة علــى ذلــك ،هنالــك قلــق منــذ مــدة بــأن األردن مُق ّيــد بقطــاع عــام متضخــم ،وتؤكــد
البيانــات الصــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة علــى هــذه النقطــة ،فالخدمــات الحكوميــة
( 26فــي المئــة) توظــف أغلــب األردنييــن يليهــا التجــارة ( 15فــي المئــة) ثــم التعليــم (12
فــي المئــة)  .وتشــير األرقــام بالقيــاس مــع التوزيــع القطاعــي إلجمالــي الناتــج المحلــي إلــى
15
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عــدد معيــن مــن الخصوصيــات والتنــازالت التــي تدعــم ســوق العمل األردنــي واالســتراتيجية
االقتصاديــة طويلــة األمــد .وتمثــل الخدمــات الحكوميــة نســبة أكبــر فــي التوظيــف األردنــي
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لكــن وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن التمويــل والتصنيــع والســياحة
تمثــل جــزءا أكبــر بكثيــر مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي التوظيــف .وفــي قطــاع التمويــل
يعكــس ذلــك حقيقــة أن الشــركات التــي تتطلــب رؤوس أمــوال ضخمــة خفضــت مــن معــدل
المســاهمة فــي التوظيــف أقــل مــن القطاعــات الصناعيــة الفرعيــة .أمــا فــي قطــاع التصنيــع
فــإن االتجــاه هــو رأس مــال ضخــم بشــكل أكبــر فــي كل القطاعــات الصناعيــة الفرعيــة
الرئيســية فــي األردن .أو أنهــا تشــير إلــى االتجــاه الرئيســي لتوظيــف غيــر األردنييــن.
وعلــى نحــو مشــابه يثبــت قطــاع الســياحة والضيافــة االختــاف الكبيــر فــي المســاهمة فــي
نســبة التوظيــف وإجمالــي الناتــج المحلــي ،وربمــا يعكــس ذلــك الميــل نحــو توظيــف غيــر
األردنييــن فــي هــذا القطــاع أيضــا (انظــر الشــكلين  4.3و .)4.4

16

شكل  :4.3لتوظيف األردني حسب النشاط االقتصادي2016 ،

In 2015, 75% of textile and garment workers in Jordan were from Bangladesh, India, 16
Sri Lanka, Myanmar, and Madagascar; Sara Elizabeth Williams, “Made in Jordan: Inside the
Unexpected Powerhouse of Garment Manufacturing,” Business of Fashion, 15 September
2015.
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شكل  :4.4نسبة مساهمة قطاعات مختارة في التوظيف في إجمالي الناتج المحلي
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وإلــى جانــب هــذه االتجاهــات ،فــإن معــدل البطالــة فــي األردن ارتفــع بشــكل ثابــت منــذ
منتصــف عــام  2015إذ وصــل إلــى  18.2فــي فــي الربــع األول مــن العــام 13.9( 2017
فــي المئــة بيــن الرجــال و  33فــي المئــة بيــن النســاء) وهــو بمثابــة أعلــى معــدل منــذ بــدء
السلســلة فــي عــام  .2005ويعــزي الكثيــرون هــذا الواقــع إلــى تدفــق الالجئيــن الســوريين
وتدهــور وضــع التجــارة الخارجيــة األردنيــة بســبب مجمــل الوضــع السياســي فــي المنطقــة.
يمكــن إرجــاع النمــو فــي أعــداد العاطليــن عــن العمــل  -ولــو جزئيــا -إلــى التغيــرات المتعلقــة
بكيفيــة حســاب الرقــم ،ففــي أوائــل عــام  2017تبنــت األردن االســلوب الصــارم لمنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة لحســاب البطالــة والــذي يحتــوي العمــال المهاجريــن ويســتثني
عمــال المياومــة المحلييــن.

التجارة الخارجية
يســتمر المحللــون بالتأكيــد علــى التأثيــر الســلبي للوضــع السياســي المتــردي فــي منطقــة
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا علــى قــدرة التجــارة الخارجيــة األردنيــة .والحــال أن االقتصــاد
األردنــي مندمــج فــي الســوق االقليمــي أفضــل مــن الكثيــر مــن الــدول المجــاورة .وكمــا هــو
واضــح فــي «تقريــر ســهولة ممارســة األعمــال» فــإن األردن لــه ميــزة فيمــا يتعلــق بكلفــة
ووقــت التســويق مــا جعلــه يتجــاوز بلــدان فــي المنطقــة مثــل العــراق وســوريا وبهامــش
كبيــر .ومــع أن هــذا المؤشــر يعتبــر واعــد علــى المــدى الطويــل ،إال أنــه أيضــا يوضــح بــأن
17
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الصراعــات المســتمرة فــي ســوريا والعــراق حـدّت مــن نمــو الصــادرات األردنيــة .ففــي عــام
 2016تراجــع التصديــر بنســبة  9فــي المئــة عمــا كان عليــه فــي عــام  2015ووصــل إلــى
أدنــى مســتوى لــه منــذ ( 2010انظــر الشــكل رقــم  .)4.5والواقــع أن تراجــع التجــارة مــع
العــراق وســوريا هــو العامــل الرئيــس خلــف هــذا التدهــور.
يُصــدر األردن المنتوجــات الصناعيــة والزراعيــة لعــدد كبيــر مــن الــدول ،ووفقــا لقاعــدة
إحصــاءات األمــم المتحــدة للتجــارة الدوليــة فــإن شــركاء األردن االكبــر فــي عــام 2016
هــم الواليــات المتحــدة والســعودية والعــراق والهنــد واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت
ولبنــان وفلســطين وقطــر وفرنســا (انظــر الشــكل  .)4.6وكمــا تــم مالحظتــه أعــاه فــإن
األردن –قبــل تصاعــد العنــف واإلغالقــات الحدوديــة الناتجــة– تمتــع بعالقــات تجاريــة
مثمــرة مــع العــراق وســوريا .ففــي عــام  2013شــكلت الصــادرات إلــى العــراق مــا نســبته
 18فــي المئــة مــن مجمــل الصــادرات األردنيــة ،وانخفضــت هــذه النســبة بأكثــر مــن 50
فــي المئــة مــع حلــول عــام ( 2016انظــر الشــكل  .)4.7وعلــى نحــو مشــابه فــإن هنــاك مــا
نســبته  4فــي المئــة مــن مجمــل الصــادارت األردنيــة ذهبــت إلــى ســوريا فــي عــام 2011
غيــر أنــه فــي عــام  2016انخفضــت هــذه النســبة إلــى  1فــي المئــة فقــط.
شكل  :4.5إجمالي الصادرات األردنية بين عامي ( 2016-2010بمليون دينار)
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شكل  :4.6الصادرات األردنية عام  2016بحسب البلد

علــى الرغــم مــن هــذه الخســائر هنالــك عوائــد هامــة فــي بعــض المنتجــات بعينهــا وفــي
الوصــول إلــى شــركاء رئيســيين محدديــن .فصــادرات النســيج ( 88فــي المئــة منهــا تذهــب
لألســواق األمريكيــة) ارتفعــت بمعــدل  87فــي المئــة بالقيمــة الدوالريــة منــذ عــام .2009
والصناعــات الدوائيــة والتــي تعتبــر الســعودية هــي ســوقها الرئيســية وصلــت إلــى  24فــي
المئــة وإلــى  14فــي المئــة للجزائــر و 12فــي المئــة للعــراق .وتوســع هــذا القطــاع تقريبــا
بنســبة  38فــي المئــة بالقيمــة الدوالريــة فــي نفــس الفتــرة .وارتفعــت الصــادرات االردنيــة
إلــى الواليــات المتحــدة تقريبــا  350فــي المئــة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام  2009و 2016
بينمــا ارتفعــت الصــادارت إلــى الســعودية بمعــدل  54فــي المئــة .وهــذه العوائــد الهامــة
تبرهــن علــى التنافســية المتناميــة لبعــض الصناعــات.
18

The UN COMTRADE database on international trade specifies four categories of textiles. 18
The category referred to here is articles of apparel, knitted or crocheted.
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شكل  :4.7حصة الصادرات األردنية إلى العراق من إجمالي الصادرات
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االنعكاسات لمستقبل النمو التنمية في األردن
يطــرح تراجــع التوظيــف الصناعــي فــي خضــم ارتفاعــات فــي إجمالــي االســتثمارات أســئلة
حــول العالقــة بيــن االســتثمار وخلــق فــرص العمــل .وفــوق كل ذلــك يعطــل تدفــق الالجئيــن
الســوريين –مــن ذوي المهــارات المتدنيــة والحاجــة المترتبــة علــى ذلــك لخلــق وظائــف
كثيــرة ذات قيمــة مضافــة متدنيــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط– بعــض االفتراضــات
التــي تدعــم اســتراتيجة اقتصــاد المعرفــة فــي األردن .فهــل يجــدر بــاألردن أن ينتقــل باهتمامــه
إلــى قطاعــات القيمــة المضافــة المتدنيــة حتــى يتســنى لــه توظيــف أعــداد أكبــر مــن النــاس
علــى المدييــن القصيــر والمتوســط؟ ســيكون هــذا قــرارا متســرعا ،وعلــى األرجــح لــن يفــض
إلــى النتائــج المنشــودة .وعلــى أيــة حــال ،ينبغــي لبيئــة السياســات المتغيــرة أن تحــذر أصحاب
الشــأن للســؤال المتعلــق بالتنــازالت بيــن التوظيــف مــن جهــة والقيمــة المضافــة مــن جهــة
أخــرى فــي الســياق األردنــي.

الزراعة
منــذ شــهر أيــار /مايــو  2017حصــل مــا يقــارب مــن  16.037الجــئ ســوري علــى الحــق
الرســمي للعمــل فــي قطــاع الزراعــة .وحاليــا يوظــف هــذا القطــاع نســبة قليلــة مــن األردنييــن
وال يبــرز كمســاهم قــوي فــي القيمــة المضافــة .وعلــى أيــة حــال ،فــإن معــدل نمــو هــذا
القطــاع فــي عــام  2015تجــاوز أداءه خــال فتــرة الخمــس ســنوات الســابقة .ويمكــن للجهــود
التــي تهــدف إلــى تحفيــز تكامــل أثــر التكنولوجيــا فــي قطــاع الزراعــة أن تســتفيد مــن االتجــاه
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المتنامــي ألن المكننــة ســترفع مــن اإلنتــاج وتخلــق فــرص عمــل للعمــال ذوي المهــارات
العاليــة ،مــع إمكانيــة الحفــاظ علــى وظائــف للعمــل لــذوي المهــارت المتدنيــة.
قــد يمهــد التركيــز القــوي علــى االســتثمار فــي التكنولوجيــا والقــدرة التســويقية األرضيــة
لتحديــث قطــاع الزراعــة فــي األردن ،ويرفــع فــي الوقــت ذاتــه القيمــة المضافــة وفــرص
العمــل غيــر المباشــرة .والحــظ قــادة القطاعــات بــأن الصناعــة تمــر بحالــة تحــول رقمــي
كبيــر .فبيــن عامــي  2015و  2020ســتتركز مــا نســبته  27فــي المئــة مــن الوظائــف
المتوفــرة فــي قطــاع الزراعــة األمريكــي –المعتمــد كثيــرا علــى التكنولوجيــا— فــي مجــاالت
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات .صحيــح أن قطــاع الزراعــة فــي األردن
هــو أٌقــل اعتمــادا علــى التكنولوجيــا بكثيــر مــن الواليــات المتحــدة ،لكــن ال ينبغــي إغفــال
إمكانيــات هــذا القطــاع فــي ظــل ظــروف مناســبة فــي إيجــاد وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة.
19

وعلــى العكــس مــن دول االتحــاد األوروبــي ،فــإن دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ال
يوجــد لهــا متطبــات تعبئــة وجــودة صارمــة لمنتوجــات الفواكــه والخضــار ،مــع أنــه يمكــن
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تعتمــد معاييــر أعلــى ،األمــر الــذي يمكــن أن يعطــل
تدفقــات التجــارة الزارعيــة األردنيــة .وعليــه فــإن االســتثمار وجهــود بنــاء القــدرات لتحســين
التكنولوجيــا والمعاييــر وعمليــات التعئبــة يمكــن لهــا أن تســاعد فــي اســتقرار ســيطرة األردن
علــى شــركاء الصــادرات الزراعيــة التقليديــة ،فــي وقــت تفتــح فيــه منافــذ ألســواق أكثــر
تطــورا وترفــع مــن المســاهمة فــي التوظيــف وإجمالــي الناتــج المحلــي.

الصناعة
لــم يســجل أي قطــاع صناعــي تمــت مناقشــته فــي هــذا التقريــر ارتفــاع فــي التوظيــف،
والحــال أن خمســة مــن ســبعة قطاعــات تــم استكشــافها ســجلت انخفاضــا فــي التوظيــف فــي
وقــت ارتفعــت فيــه االســتثمارات .وال يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة خاصــة أنهــا تتــم بشــكل
متــواز مــع ارتفــاع االســتثمارات ،مــع أنــه يمكــن إعــادة ذلــك إلــى انهيــار مســتويات الثقــة
المترتبــة علــى الظــروف السياســية المعاكســة فــي المنطقــة .وال يبشــر هــذا الوضــع بخيــر
إليجــاد فــرص توظيــف مســتقبلية فــي مجــال الصناعــة.
وفــي النهايــة ،فــإن نجــاح قطــاع الصناعــة الــذي يشــكل محــركا للنمــو ســيعتمد علــى المقــدرة
علــى اإلنتــاج والتســويق وبيــع منوجــات ذات نوعيــة مرغوبــة .يأتــي النمــو فــي المبيعــات
مــن تنافســية المنتــج والطلــب المحلــي .وســيكون الطلــب وثقــة المســتهلك همــا التحديــان فــي
الســياق السياســي الحالــي ،كمــا هــو الحــال مــع الســوق للصــادرات مــع الشــركاء التجارييــن
التقليدييــن .وتشــير أرقــام دائــرة اإلحصــاءات العامــة بــأن معــدل نمــو القطــاع الصناعــي قــد
تباطــئ .وإذا مــا أراد القطــاع أن يحقــق نمــواً فــي البيئــة الحاليــة فعليــه أن يصــل إلــى أســواق
جديــدة ،أو ينتــج منتوجــات يكــون عليهــا طلــب ثابــت بالرغــم مــن ظــروف الســوق المعاكســة.
وال شــك بــأن الحصــول علــى رأس مــال أكبــر يمكــن أن يســهل مــن هــذه المهمــة .لكــن وكمــا
Jeff Daniels. “Agriculture Job Growth to Boom Over Next Five Years,” CNBC, 20 May 2015. 19
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تشــير بعــض االتجاهــات فــإن االســتثمارات المرتفعــة ال تفضــي بالضــرورة إلــى فــرص
عمــل أكبــر .فالمحللــون وصنــاع السياســات عليهــم أن يحــددوا وســائل أخــرى لدعــم خلــق
الوظائــف الصناعيــة.

االنعكاسات على المستثمرين
هنــاك حاجــة إلجــراء بحــوث إضافيــة الســتيعاب األثــر الــذي كان أو يمكــن أن يكــون لنمــو
االســتثمارات علــى المخرجــات الصناعيــة والزراعيــة .فالنمــو والتوظيــف الناتــج عــن
االســتثمار اإلضافــي يعتمــد علــى ســمات فريــدة لــكل قطــاع فرعــي ذي صلــة ولــكل شــركة
أو نشــاط تلقــى الدعــم .يســعى المســتثمرون لدعــم المشــاريع الواعــدة التــي يمكــن أن تفضــي
إلــى عائــد مالــي ،مــع أنهــم فــي بعــض الحــاالت يأخــذون بالحســبان عوامــل غيــر ماليــة مثــل
األثــر البيئــي واالجتماعــي.
ال ينبغــي أن تــردع حقيقــة أن ارتفــاع معــدالت االســتثمار فــي قطــاع الصناعــة فــي األردن
رافقــه انخفــاض معــدالت التوظيــف المســتثمرين .فاالســتثمارات التــي أفضــت إلــى عائد كبير
مــن خــال تســهيل المكننــة المتزايــدة وتقليــل كلفــة العمــل فــي الغالــب ال يكــون لهــا مصاعــب
فــي جــذب المســتثمرين .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة الصناعيــة أقــرت
أن ارتفــاع مســتويات رأس المــال المســجل باإلضافــة إلــى تباطــؤ معــدالت النمــو الصناعــي
يمكــن أن ال يشــجع المســتثمرين .فأثــر الســياق السياســي المقلــل للطلــب المحلــي وأســواق
التصديــر ســيعيق بــدوره مصالــح المســتثمرين فــي المنطقــة علــى المــدى المنظــور.
ولالســتفادة مــن ميثــاق األردن لتحســين القطــاع الخــاص ينبغــي علــى األردن أن يســلط
الضــوء علــى أهميــة بعــض العوامــل التــي تتجــاوز العوائــد الماليــة .وهــذا ال يعنــي القــول بأن
االســتثمارات فــي القطاعيــن الصناعــي والزراعــي تجلــب أخطــارا غيــر متناســبة .وعوضــا
عــن ذلــك ،فــإن األثــر االجتماعــي المحتمــل لدعــم اكتســاب الــرزق لــدى الالجئيــن الســوريين،
والتنميــة المســتمرة القتصــاد المعرفــة فــي المنطقــة واالســتدامة البيئيــة المحســنة (وبخاصــة
فــي داخــل قطــاع الزراعــة) والتــي تترافــق مــع العائــد المالــي المحتمــل لالســتثمارات فــي
القطاعــات المســتهدفة ،هــي جديــرة لنيــل اهتمــام المســتثمر .وعليــه فإنــه ينبغــي علــى ص ّنــاع
السياســات وقــادة القطــاع الخــاص أن يقدمــوا قصــة واضحــة تســتند إلــى أدلــة لشــرح العالقــة
بيــن االســتثمار وإيجــاد فــرص العمــل والنمــو والتنــازالت بيــن التوظيــف والقيمــة الضافــة.

االنعكاسات على سياسات اللجوء والالجئين
تقــع علــى عاتــق ص ّنــاع سياســات اللجــوء مســؤولية التأكــد مــن أن يتمتــع األفــراد النازحيــن –
بســبب النزاعــات والكــوارث الطبيعيــة واالضطهاد–بمســتوى حمايــة مناســب .فــي الســنوات
األخيــرة ،أصبــح حــق اكتســاب الــرزق المســتدام ركيــزة أساســية فــي اتفاقيــات حمايــة
الالجئيــن ،كمــا برهنــت علــى ذلــك الضغــوط السياســية الناجحــة لوكالــة الالجئيــن وغيرهــا
مــن الفاعليــن لحقــوق تكامــل العمــل الجزئــي لالجئيــن الســوريين فــي األردن.
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وتشــكل التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد األردنــي وقدرتــه علــى إيجــاد فــرص التوظيــف
واســتيعاب العمالــة غيــر الماهــرة تهديــدا لقــدرة الحكومــة علــى اإليفــاء بوعدهــا المتمثــل
بخلــق  200ألــف وظيفــة .ومنــذ شــهر حزيــران  ،2017منحــت وزارة العمــل أكثــر مــن
 50ألــف تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين فــي قطاعــات الزراعــة واالنشــاءات والتصنيــع
وفــي تجــارة الجملــة والتجزئــة والغــذاء والمشــروبات .وفــي كثيــر مــن الحــاالت يعنــي ذلــك
إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الوظائــف بــدال مــن خلقهــا .ومــع ذلــك ،فالتباطــؤ فــي النمــو
االقتصــادي وتراجــع وضــع التجــارة الخارجيــة وتراجــع مســتويات التوظيــف الصناعــي
تشــير إلــى أن القــدرة المســتمرة لــأردن علــى إيجــاد وظائــف بالجملــة ســتكون محــدودة فــي
أحســن حاالتهــا.
لقــد تــم كيــل المديــح لميثــاق األردن كإطــار تجديــدي تشــارك مــن خاللــه الحكومة المســتضيفة
ومجموعــة المانحيــن فــي شــراكة تبادليــة ومفيــدة والتــي بدورهــا تحــرك النمــو االقتصــادي
فــي وقــت تحمــي فيــه الالجئيــن .وأصبحــت آفــاق ازديــاد االســتثمارات فــي القطــاع الخــاص
الحافــز الرئيســي منــذ أن تــم تطويــر االتفاقيــة فــي بدايــة عــام  .2016وإذا ما أثبت االســتثمار
بأنــه أداة غيــر فعالــة للنمــو وإليجــاد الوظائــف فــي ظــل الســياق الحالــي ،وإذا لــم يتــم تحديــد
أيــة وســيلة أخــرى إليجــاد فــرص العمــل فــإن تأكيــد ص ّنــاع سياســات اللجوءعلــى تكامــل
العمــل يمكــن أن يشــوبه الضعــف .فهــل يمكــن اعتبــار المجتمعــات التــي تســتقبل الالجئيــن
بيئــات نمــو متدنيــة بشــكل متأصــل؟ ال تســاهم الصراعــات الطويلــة بطبيعــة الحــال –والتــي
تدفــع علــى اللجــوء– بشــكل إيجابــي لخلــق الظــروف الضروريــة لتوســيع الســوق وتحقيــق
االزدهــار.
فالالجئــون ذوي المهــارات المتوســطة والمتدنيــة يســاهمون بشــكل غيــر متــوازن فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي العالمــي عندمــا ينتقلــون إلــى بيئــات عاليــة االنتاجيــة .وتشــكل هــذه الحقيقــة
–إضافــة إلــى حالــة األردن فــي مســتويات التوظيــف المنخفضــة واالســتثمارات المرتفعــة–
حجــة لتوســيع برامــج توطيــن الالجئيــن وتخفيــض العــبء علــى االقتصاديــات المترنحــة
للــدول المســتضيفة .وعلــى أيــة حــال ،هنــاك حاجــة إلجــراء بحــث إضافــي لتقييــم طبيعــة
وتأثيــر االســتثمارات الحديثــة فــي قطــاع الصناعــة األردنــي مــن أجــل التوصــل إلــى هــذه
النتيجــة بشــكل راســخ.
20

يعتمــد تعهــد األردن بخلــق  200ألــف وظيفــة لالجئيــن الســوريين علــى افترضــات بــأن
االقتصــاد سيســتمر فــي خلــق الوظائــف وأن االســتثمار يمكــن أن يؤثــر إيجابيــا لدفــع النمــو.
وإذا مــا تبيــن بأنــه هــذه االفتراضــات غيــر مبرهنــة ،وإذا مــا ثبــت أن أدوات االســتثمار
التقليديــة أصبحــت غيــر فعالــة فــي تســهيل النمــو فعندهــا قــد يفشــل ســوق العمــل علــى المــدى
الطويــل فــي توفيــر خيــارات كافيــة لكســب العيــش المســتدام بالنســبة لالجئيــن .وفــي النهايــة
فــإن الالجئيــن هــم مــن سيخســرون أكثــر مــن تبلــور مثــل هــذا الســيناريو .و وبطبيعــة الحــال
Jonathan Woetzel et al., People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity 20
(McKinsey Global Institute, December 2016).
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 ،فــإن المجتمعــات المســتضيفة ستشــعر بالضــرر الناتــج وص ّنــاع القــرار أيضــا .وينبغــي أن
يكــون ذلــك تذكيــرا بــأن المصالــح فــي برامــج دمــج ناجــح للعمــال هــي كبيــرة لــكل األطراف.

نحو فهم أعمق
الفرضيــة األساســية التــي تقــف خلــف هــذا التقييــم هــي الحاجــة لتوفيــق االســتثمار فــي
الصناعــات التــي تتطلــب رؤوس أمــوال كبيــرة وضروريــة لتطويــر اقتصــاد المعرفــة ،مــع
الحاجــة إليجــاد فــرص العمــل علــى المــدى القصيــر والمتوســط .وحتــى يتســنى لألكاديمييــن
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وقــادة القطــاع الخــاص أن يؤيــدوا اســتثمارات متزايــدة فــي
القطــاع الخــاص ضمــن إطــار ميثــاق األردن ،فإنهــم يحتاجــون البيانــات – الكميــة والكيفيــة–
التــي تعايــر المقايضــة بيــن خلــق فــرص العمــل والقيمــة المضافــة .ووفــر هــذا التقييــم نظــرة
كليــة التجاهــات النمــو واالســتثمار ومســتويات التوظيــف وإمكانيــات التجــارة الخارجيــة.
هنــاك حاجــة إلجــراء المزيــد مــن الدراســات للتوصــل إلــى فهــم أعمــق حــول كيــف يمكــن
توجيــه االســتمثار فــي مثــل هــذه القطاعــات الفرعيــة ،ومــا هــي مســتويات التوظيــف التــي
ينبغــي أن تخلــق ومــا هــي مصفوفــة المهــارات المطلوبــة ألداء مرتفــع ومــا هــي الخطــوات
اإلضافيــة الضروريــة للتأكــد مــن أن االســتمثار يفضــي إلــى النمــو فــي التوظيــف .هنــاك
ثالثــة مجــاالت بحثيــة للمســتقبل ســيتم تســليط الضــوء عليهــا.

تحديــد العالقــة بيــن االســتثمار وإيجــاد الوظائــف علــى مســتوى القطاعــات
الفرعيــة
توظــف الشــركات االســتثمار بشــكل مختلــف عــن بعضهــا البعــض .ففــي بعــض القطاعــات
فــإن مبلــغ  709ألــف دينــار أردنــي (مليــون دوالر أمريكــي) ســيفضي إلــى إيجــاد  20ألــف
وظيفــة ،وفــي بعــض القطاعــات فــإن اســتثمار نفــس المبلــغ ســينتج عنــه عــدد أقــل بكثيــر
مــن الوظائــف .فالحصــول علــى الســوق والظــروف تلعــب دورا هامــا .بعــض القطاعــات
الفرعيــة الصناعيــة ســجلت زيــادة فــي اســتثماراتها مــع انخفــاض فــي التوظيــف .لذلــك فــإن
فهــم أفضــل لمــا يدفــع هــذه العالقــة علــى أســاس القطاعــات الفرعيــة بــات أمــرا ضروريــا.
فهــل االســتثمار فــي المكننــة يجعــل مــن العمــال زائديــن عــن الحاجــة؟ هــل تقليــل الشــركات
للتوظيــف فــي هــذا الســياق السياســي الحالــي هــو بســبب تراجــع مســتويات الثقــة؟ وهــل تحجم
الشــركات عــن التوظيــف حتــى لــو كانــت لديهــا المــوارد للقيــام بذلــك؟ هــل ينقــص الشــركات
القــدرة للوصــول لشــريحة الموهوبيــن المطلوبيــن لالســتفادة مــن اســتثماراتهم؟ ســيفضي
تفحــص هــذه األســئلة بشــكل ممنهــج لفهــم أفضــل حــول كيــف يمكــن توجيــه اســتثمارات
القطــاع الخــاص.
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خريطة مستويات المهارات على أساس القطاعات الفرعية
تــم القيــام بتقييــم شــامل لتحليــل مصفوفــة المهــارات الضروريــة لتحقيــق القــدرة الكاملــة فــي
قطــاع األثــاث والخشــب .هنــاك حاجــة لمثــل هــذا التقييــم لقطــاع الزراعــة وبقيــة القطاعــات
الصناعيــة الســت التــي تمــت مناقشــتها .وتفضــي االســتثمارات المتزايــدة فــي الزراعــة
والصناعــة إلــى خلــق وظائــف تحــت ظــروف الســوق المناســبة .علــى أيــة حــال ،ســتتغير
حاجــة الشــركات للعمــال المهــرة واألقــل مهــارة وهــذا يعتمــد علــى تكنولوجيــا خــط اإلنتــاج،
والتعقيــدات المختلطــة لإلنتــاج ونمــوذج العمــل المســتخدم بالشــركة .وبالتالــي فــإن رســم
مســتويات المهــارة علــى أســاس قطاعــي فرعــي ســيوضح كيــف يمكــن لالســتثمارات أن
تحســن مــن معــدالت التوظيــف فــي األردن علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط.

توظيف مقاربة نظم السوق
ال تعمــل القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة فــي فــراغ ،فاالســتثمار يســمح لهــذه القطاعــات
بتحســين خطــوط اإلنتــاج ،ويمكــن للقــدرة التشــغيلية أن تزيــد النمــو .ومــع ذلــك فــإن مقــدرة
الشــركة علــى النمــو ســيتحدد جزئيــا بظــروف الســوق الخارجيــة والداخليــة .يجــب أن يتــم
قيــاس نقطــة القطــاع فــي سلســلة اإلنتــاج ســواء فــي مراحلــه األوليــة أو النهائيــة مــع العناصــر
األخــرى .فعندمــا تكــون هنــاك ظــروف كافيــة للســوق ســيكون االســتثمار فــي قطــاع اإلنتــاج
األولــي إمكانيــة دفــع النمــو فــي قطــاع إنتــاج نهائــي ذا صلــة .وبنفــس الطريقــة فإن االســتثمار
فــي قطــاع مراحــل اإلنتــاج النهائيــة المزدهــرة يمكــن أن يخلــق ســوق لقطــاع إنتــاج أولــي ذي
صلــة .يجــب أن تــدرس هــذه الروابــط.

المشاريع المستقبلية
ينــوي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أن يتفحــص بشــكل أكثــر المســائل التــي تــدور
حــول االســتثمارات فــي القطاعــات الثانويــة ،وإيجــاد فــرص العمــل و األســواق األخــرى
واتجاهــات الصناعــة التــي بــرزت فــي هــذا التقييــم .ومــع بدايــة شــهر آب /أغســطس 2017
ســيعقد المعهــد سلســلة مقابــات للمتابعــة مــع ممثليــن عــن قطاعــي الصناعــة والزراعــة.
ســتكون منهجيــة البحــث كيفيــة بطبيعتهــا ،مــع أن النقــاش ســيحتوي علــى جــزء كمــي ألن
قــادة القطــاع الخــاص ســيكون لديهــم حتمــا وجهــة نظــر فــي معــدالت نمــو مســتوى القطــاع
ومعــدل االســتثمار إليجــاد الفــرص.
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 :5السياسة األردنية لدمج الالجئين السوريين في سوق
العمل :مراجعة لعام واحد
شادن الحاج أحمد ودورسي لوكهارت
بحلــول شــهر آب /أغســطس  ،2017ســجل لــدى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن  660.422الجئــا ً ســوريا ً فــي األردن .ووفقــا ً للتعــداد الــذي قامــت بــه دائــرة
اإلحصــاءات العامــة فــي شــهر نوفمبــر  ،2015قــد يصــل العــدد الرســمي إلــى 1.265
مليــون الجــىء .ومنــذ أن وضعــت الحكومــة إطــاراً جديــداً للسياســة العامــة فــي شــهر أبريــل
 2016والــذي عمــل علــى توســيع حقــوق العمــل المحــدودة لالجئيــن الســوريين ،قامــت
وزارة العمــل بمنــح  54.871تصريــح عمــل .وقامــت أيض ـا ً بتمديــد فتــرة الســماح للمــرة
الرابعــة ،والتــي يتــم خاللهــا اإلعفــاء مــن رســوم طلــب تصريــح العمــل إذ تتــراوح الرســوم
بيــن  120دينــار أردنــي ( 169دوالر أمريكــي) و  900دينــار أردنــي ( 1.269دوالر
أمريكــي) .وهكــذا ازداد عــدد الالجئيــن الســوريين العامليــن بصفــة نظاميــة بمقــدار 16
ضعف ـا ً (انظــر الشــكل .) 5.1ومــع ذلــك فــإن أصحــاب الشــأن والمصلحــة قلقــون مــن أن
هــذه األرقــام تبالــغ فــي تقديــر عــدد تصاريــح العمــل النشــطة حالي ـاً .وبالتالــي ثمــة حاجــة
إلــى معلومــات أكثــر دقــة عــن تقســيم تصاريــح العمــل الجديــدة وتصاريــح العمــل التــي تــم
تجديدهــا وتصاريــح العمــل قصيــرة األمــد.
الشكل  :5.1توزيع تصاريح العمل ،كانون ثاني  -2016أيار 2017
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توزيع تصاريح العمل
كانــت الغالبيــة العظمــى مــن تصاريــح العمــل الخاصــة بالالجئيــن الســوريين متعلقــة بالقطــاع
الزراعــي ،واألســباب المؤديــة إلــى ذلــك متنوعــة ،إال أن مــن بينهــا إنشــاء جمعيــات تعاونيــة
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ســاعدت علــى تحفيــز عمليــة الحصــول علــى تصاريــح عمــل .ووفقـا ً ألرقــام وزارة العمــل،
تــم تخصيــص مــا يقــرب مــن  32فــي المئــة مــن التصاريــح لعمــال الزراعــة و 20فــي المئــة
للعامليــن فــي الصناعــات التحويليــة و  16فــي المئــة للعامليــن فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة
و  14فــي المئــة للعامليــن فــي مجــال األغذيــة والمشــروبات و  9فــي المئــة للعامليــن فــي
أعمــال البنــاء .أمــا نســبة  9فــي المئــة المتبقيــة فقــد خصصــت للمنافــع العامــة والنقــل والتعليــم
والصحــة المنزليــة وغيــر ذلــك مــن العامليــن اإلدارييــن والمهنييــن وعمــال الخدمــات.
ال يتوافــق هــذا التوزيــع مــع التقديــرات األخــرى لتقســيم مشــاركة الالجئيــن الســوريين فــي
العمــل عبــر القطاعــات ،حيــث يشــير تحليــل بيانــات المفوضيــة إلــى أن مــا يصــل إلــى 33
فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين الناشــطين مــن الناحيــة االقتصاديــة يعملــون فــي قطــاع
البنــاء و  10فــي المئــة فقــط فــي قطــاع الزراعــة .وتشــير مجموعــة البيانــات نفســها إلــى أن
مــا نســبته  4فــي المئــة فقــط مــن الالجئيــن الســوريين الناشــطين اقتصاديـا ً يعملــون فــي قطــاع
األغذيــة والمشــروبات و 2فــي المئــة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة .وفــي حيــن أن هــذه
البيانــات ليســت نهائيــة وينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا جــزءاً واحــداً مــن مجموعــة أوســع
مــن المعلومــات ،فــإن الحقيقــة التــي مفادهــا أن جهــود إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمــل
الالجئيــن لــم تتفــق مــع النمــط األساســي للتوزيــع القطاعــي للعمــال ،تشــير إلــى أن هنــاك
تحديــات كبيــرة ال تــزال قائمــة بالنســبة لقطاعــات معينــة.
إن العمــل بطريقــة غيــر نظاميــة ُم َت َو ِّطــن فــي مجــال البنــاء نظــراً لطبيعــة العمــل المؤقتــة
فــي هــذا القطــاع ،وكذلــك األمــر بالنســبة للقطــاع الزراعــي الــذي يســتضيف أعــداداً كبيــرة
مــن العمــال غيــر المســجلين بصــورة نظاميــة .ومــع ذلــك ،فــإن تعــاون وزارة العمــل مــع
الجمعيــات التعاونيــة لتوزيــع تصاريــح لمزوالــة أعمــال البنــاء قــد أثبــت فعاليتــه العاليــة .فقــد
أعلنــت منظمــة العمــل الدوليــة فــي شــهر آب /أغســطس 2017عــن تســهيل الحصــول علــى
تصاريــح عمــال قطــاع البنــاء مــن خــال االتحــاد العــام لنقابــات العمــال األردنيــة .ويهــدف
هــذا النهــج إلــى زيــادة إضفــاء الطابــع الرســمي علــى جــزء كبيــر مــن أعــداد الالجئيــن
الســوريين العامليــن فــي مجــال البنــاء مــن خــال تقديــم تصاريــح عمــل عــن طريــق مــزود
واحــد بــدالً مــن رب العمــل الفــرد .وترتبــط تصاريــح العمــل فــي قطــاع البنــاء اآلن بالقطــاع
نفســه بــدالً مــن رب العمــل الفــرد ،مــا يعنــي أن بإمــكان العمــال التنقــل بيــن أربــاب العمــل
دون الحاجــة إلــى تقديــم طلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل جديــد ،وكذلــك األمــر بالنســبة
لتصاريــح العمــل فــي القطــاع الزراعــي فهــي تعمــل بطريقــة مماثلــة.
بقيــت المشــاركة النظاميــة للقــوة العاملــة مــن الالجئــات الســوريات متواضعــة منــذ أن تــم
تنفيــذ فتــرة الســماح بتراخيــص العمــل للمــرة األولــى .وبالرغــم مــن ذلــك ،بذلــت الــدول
المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة جهــوداً كبيــرة لزيــادة وعــي العامــات الســوريات
الالجئــات بتوافــر تصاريــح العمــل .حاليـاً ،تــم منــح  5- 2.522فــي المئــة  -مــن مــا مجموعه
 54.871تصريــح عمــل لالجئــات الســوريات .وبلــغ هــذا الرقــم  389تصريــح عمــل فــي
شــهر أغســطس  ،2016مــا يعنــي أن عــدد العامــات الالجئــات الســوريات قــد زاد فــي
غضــون ســنة واحــدة بمقــدار ســتة أضعــاف.
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وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم ،ال تــزال هنالــك تحديــات ناجمــة مــن عــدد ال يحصــى مــن
المفاهيــم الخاطئــة حــول متطلبــات تصاريــح العمــل والمنافــع .تبحــث الدراســات التــي قامــت
منظمــة العمــل الدوليــة بإجرائهــا عــن ســبب عــدم رغبــة بعــض أربــاب العمــل األردنييــن
والالجئيــن الســوريين فــي التقــدم للحصــول علــى تصريــح عمــل .فــي بعــض الحــاالت،
يفضــل أربــاب العمــل دفــع غرامــات الســتخدامهم عمالــة غيــر مســجلة بصــورة نظاميــة ،بــدالً
مــن دفــع رســوم تجديــد تصريــح العمــل (األكثــر تكلفــة) .وفــي حــاالت أخــرى ،ال يرغــب
أربــاب العمــل فــي دفــع الضمــان االجتماعــي أو ببســاطة ال يعتقــدون بــأن تصاريــح العمــل
ضروريــة .ويخشــى بعــض الالجئيــن الســوريين مــن أن تقدمهــم لطلــب الحصــول علــى
تصريــح عمــل ســيعرض إمكانيــة حصولهــم علــى المســاعدات الغذائيــة والنقديــة للخطــر،
بينمــا يــرى آخــرون أنــه ال ضــرورة للعمــل المؤقــت وقصيــر األجــل .وتشــارك مجموعــة
مــن الجهــات الفاعلــة فــي الجهــود الراميــة إلــى زيــادة الوعــي وتبديــد هــذه التصــورات
الخاطئــة المختلفــة .وهــذه المبــادرات ال تقــدر بثمــن وينبغــي لهــا أن تســتمر.
1

خلق فرص العمل
ووفقـا ً لبيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،فــإن االقتصــاد األردنــي أوجــد مــا يقــرب مــن 50
ألــف فرصــة عمــل ســنويا ً بيــن عامــي  2011و  .2015وهــذا المســتوى مــن إيجــاد فــرص
العمــل ال يكفــي الســتيعاب مــا يقــدر بنحــو  60ألــف أردنــي يدخلــون ســوق العمــل كل عــام،
وال حتــى عــدد الســوريين الذيــن قدمــوا إلــى األردن منــذ عــام  .2011و قــدرت دراســة
اســتقصائية أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة فــي شــهر شــباط /فبرايــر  2015أن حوالــي
 51فــي المئــة مــن الالجئيــن الســوريين المقيميــن خــارج المخيمــات يشــاركون فــي ســوق
العمــل األردنــي .وإذا مــا طبقــت هــذه النســبة علــى أرقــام عــام  ،2017فــإن هــذا يعنــي أنــه
باإلضافــة إلــى  60ألــف شــاب أردنــي يدخلــون ســوق العمــل كل عــام ،هنــاك مــا يقــدر بنحــو
 59ألــف الجــئ ســوري حصلــوا علــى وظائــف بطريقــة نظاميــة وغيــر نظاميــة منــذ بــدء
األزمــة فــي عــام .2011
2

وعــاوة علــى ذلــك ،لــم تشــهد القطاعــات التــي تعتبــر مفتاحــا لتوظيــف الالجئيــن الســوريين،
مثــل الزراعــة والبنــاء إال توســعا ً قليـاً فــي الســنوات األخيــرة .وتحــدد بيانــات وزارة العمــل
لعــام  2015معــدل صافــي خلــق فــرص العمــل فــي قطــاع الزراعــة بنســبة  1.4فــي المئــة،
وفــي قطــاع البنــاء بنســبة 1.5فــي المئــة وفــي قطــاع الخدمــات الســكنية والغــذاء بنســبة 5.1
فــي المئــة .وخــال العــام نفســه ،شــهدت الصناعــات التحويليــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة
التــي تشــتمل أيضــا علــى مهــن مفتوحــة أمــام الالجئيــن الســوريين -معــدالت صافيــة لخلــقالوظائــف بلغــت  12.8فــي المئــة و  8.6فــي المئــة علــى التوالــي .وأظهر القطــاع الحكومي،
المغلــق عمومـا ً أمــام غيــر األردنييــن أعلــى مســتوى نمــو ،حيــث بلــغ معــدل خلــق الوظائــف
الصافــي مــا نســبته  34.8فــي المئــة.
Susan Razzaz, A Challenging Market Becomes More Challenging: Jordanian Workers, 1
Migrant Workers and Refugees in the Jordanian Labour Market (Beirut: ILO, 2017).
Svein Erik Stave and Steve Hilisund, Impact of Syrian Refugees on the Jordanian Labour 2
Market (Geneva: ILO, 2015).
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ويشــير هــذا إلــى قــدرة االقتصــاد األردنــي المحــدودة للغايــة علــى اســتيعاب مــا يقــرب مــن
 300ألــف الجــئ ســوري فــي ســن العمــل والمتواجديــن حالي ـا ً خــارج وداخــل المخيمــات.

التجارة مع دول االتحاد األوروبي
إن تعزيــز الوصــول إلــى أســواق التصديــر األوروبيــة فــي ظــل إطــار العمــل بقوانيــن منشــأ
تكــون أكثــر مالئمــة يعتبــر حجــر الزاويــة األســاس فــي الميثــاق األردنــي .ووفقــا ً لهــذا
االتفــاق ،ســيتم الســماح للشــركات المصنعــة التــي تعمــل فــي  18منطقــة اقتصاديــة وصناعيــة
أردنيــة ،والتــي تبلــغ فيهــا نســبة القــوى العاملــة الســورية 15فــي المئــة ( 25فــي المئــة ابتــدا ًء
مــن عــام  )2019بالتصديــر إلــى أوروبــا ضمــن إطــار العمــل بقوانيــن منشــأ تكــون أقــل
صرامــة .ومــع ذلــك ،لــم يتــم الســماح بموجــب هــذا الترتيــب الجديــد إال لســبع شــركات فقــط
اعتبــاراً مــن شــهر آذار /مــارس .2017
فــي حيــن نمــت الصــادرات األردنيــة إلــى أســواق االتحــاد األوروبــي علــى مــدى العقــد
الماضــي بنحــو  46فــي المئــة شــكلت دول االتحــاد األوروبــي أقــل مــن  3فــي المئــة مــن
الصــادرات األردنيــة فــي عــام  .2016ولالســتفادة مــن الوصــول المواتــي المنصــوص عليه
فــي الميثــاق األردنــي ،ينبغــي للجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة إيجــاد وســيلة
لمســاعدة الشــركات األردنيــة علــى كســب موطــئ قــدم لهــا أكثــر أمن ـا ً فــي أســواق االتحــاد
األوروبــي .دعــا بعــض المراقبيــن إلــى مزيــد مــن التخفيــف مــن إطــار العمــل بقوانيــن المنشــأ
والتعديــل علــى الشــرط الــذي مفــاده أن تكــون ثمــة هنــاك نســبة معينــة مــن القــوى العاملــة
الســورية لــدى المصنعيــن .وهــذه االعتبــارات ســارية المفعــول ،وســتنفذ بأقصــى قــدر مــن
الفعاليــة إلــى جانــب المســاعدة التقنيــة التــي تســاعد المصنعيــن علــى اســتيفاء معاييــر الجــودة
وتحديــد قنــوات الدخــول إلــى األســواق شــائعة االســتخدام.
3

4

حقوق العمال ورعاية الالجئين
يعــد منــح حقــوق عمــل رســمية لالجئيــن الســوريين سياســة بــارزة حظيــت باهتمــام كبيــر بيــن
المانحيــن الدولييــن وصانعــي سياســات الالجئيــن .وكمــا هــو متوقــع ،فــإن األســر التــي يعمــل
فــرد مــن أفرادهــا بشــكل نظامــي ســتبلغ مســتويات أعلــى مــن الدخــل الشــهري ،واإلنفــاق
الشــهري لألســر التــي ليــس فيهــا فــرد عامــل مــن أفرادهــا.
ومــن جهــة أخــرى ،ثمــة هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن البحــوث التــي تشــير إلــى أن العمــل
غيــر النظامــي ألحــد أفــراد األســرة لــه تأثيــر ضئيــل علــى رفــاه األســرة بأكملهــا .وتســاءلت
Bassem Nemeh, “Jordan’s Burden,” Carnegie Middle East Center, 21 March 2017, 3
http://carnegie-mec.org/diwan/68330.
“Jordan Exports by Country,” Trading Economics, 2017, https://tradingeconomics.com/jordan/ 4
exports-by-country.
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دراســة أجراهــا البنــك الدولــي فــي عــام  2016عــن قيمــة العمــل غيــر النظامــي ،وخلصــت
إلــى أن العائــدات ضئيلــة إلــى درجــة أن المشــاركة فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ال تؤثــر إال
تأثيــراً احصائيـا ً قليـاً علــى فرصــة األســر بتجــاوز خــط الفقــر.
5

ويؤكــد علــى ذلــك جزئيـا ً البيانــات المتاحــة مــن خــال إطــار تقييــم هشاشــة األوضــاع التابــع
لمفوضيــة الالجئيــن ،ففــي األســر التــي يكــون أحــد أفرادهــا مــن العاملیــن ،يتجمــع الدخــل
بشــكل متقــارب مــن متوســط األجــر الشــهري البالــغ  150دینــار أردنــي ( 212دوالر
أمریكــي) .وبالنســبة لألســر التــي تضــم أكثــر مــن عضــو واحــد ،فــإن هــذا المســتوى مــن
الدخــل الشــهري دون أدنــى شــك يعتبــر متدني ـاً.

النفقات الشهرية عبر القطاعات
كمــا يتضــح مــن مقارنــات الدراســات االســتقصائية التــي تقيــم النتائــج الماليــة علــى مســتوى
المملكــة ،فــإن مســتويات دخــل ونفقــات الالجئيــن الســوريين أقــل بكثيــر مــن مســتويات
نظرائهــم األردنييــن ،حيــث يصــل إنفــاق األســر األردنيــة فــي المتوســط إلــى مســتوى أعلــى
بأربــع مــرات مــن نفقــات األســر الســورية الالجئــة .وهــذا التبايــن ال لبــس فيــه عنــد النظــر
إليــه علــى المســتوى المهنــي .وتظهــر االختالفــات فــي القطــاع الزراعــي بشــكل واضــح،
ويقــل وضوحهــا عنــد مقارنــة محــركات الالجئيــن الســوريين فــي المهــن األساســية .كمــا
يبــدو أن هنــاك فروق ـا ً كبيــرة فــي النفقــات الشــهرية بيــن أســر الالجئيــن الســوريين ،التــي
لديهــا أفــراد عامليــن فــي قطاعــات الصناعــة التحويليــة والتجزئــة والمطاعــم ،وبيــن نظرائهــم
األردنييــن.

Paolo Verme et al., The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan and Lebanon 5
(Washington, DC: The World Bank, 2016).
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شــكل  :5:2متوســط االنفــاق فــي القطاعــات الوظيفيــة :متوســط المملكــة مقابــل متوســط
الالجئيــن الســوريين بالدينــار

تؤكــد هــذه المقارنــات الحاجــة إلــى اســتمرار برامــج المســاعدات النقديــة والقســائم الغذائيــة
التــي تعمــل علــى تيســير قــدرة اإلنفــاق الشــهرية ،جنبــا إلــى جنــب مع حقــوق العمل الرســمية.
وفــي حيــن تمثــل الجهــود األوليــة لتوفيــر فــرص عمــل رســمية لالجئيــن الســوريين خطــوة
أولــى أساســية لخلــق ســبل عيــش مســتدامة ،ال تــزال مواصلــة الجهــود ضروريــة لضمــان
اندماجهــم الســلس فــي القــوى العاملــة الرســمية.
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المؤشرات االقتصادية الرائدة
تزامــن تدفــق أكثــر مــن  660ألــف الجــئ ســوري مســجل مــع حــدوث تباطــؤ عــام فــي
االقتصــاد األردنــي .وبيــن عامــي  2005و  2009تمتعــت األردن بمعــدالت مرتفعــة مــن
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي .ومــع ذلــك ،ابتــداء مــن عــام  ،2010شــهدت هــذه المعــدالت
انخفاض ـا ً مســتمراً فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة .وفــي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي
 2010و  ،2016بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الربعــي فــي األردن  2.6فــي
المئــة ولــم يتجــاوز  3.1فــي المئــة.
باإلضافــة إلــى تباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ارتفــع معــدل البطالــة فــي األردن
بشــكل مطــرد منــذ منتصــف عــام  ،2015ليصــل إلــى 18.2فــي المئــة فــي الربــع األول مــن
عــام  ،2017وهــو أعلــى معــدل منــذ عــام  .2005ويربــط الكثيــرون ذلــك بتدهــور وضــع
التجــارة األردنيــة الخارجيــة الناتــج عــن الوضــع السياســي المعاكــس فــي منطقــة غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا.
وفــي حيــن أن الوضــع السياســي فــي المنطقــة خلــق الظــروف لبــطء النمــو ،إال أن تدفــق
الالجئيــن فــي حــد ذاتــه لــم يــؤدي إلــى تدهــور الوضــع االقتصــادي الكلــي فــي األردن .وعلــى
الرغــم مــن ذلــك ،أثــارت مجموعــة مــن المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
مســألة مــا إذا كانــت بعــض المؤشــرات اإلقتصاديــة قــد تأثــرت ســلبا ً باألزمــة الســورية.
ويجــري أدنــاه اســتعراض للعالقــة بيــن األداء األخيــر لبعــض المؤشــرات وتدفــق الالجئيــن.

مشاركة القوى العاملة
اعتبــر الخــوف مــن أن يــؤدي تفشــي ظاهــرة العمــل غيــر النظامــي لالجئيــن الســوريين
إلــى خفــض األجــور أمــراً أساســيا ً للدفــع نحــو حقــوق العمــل الرســمية ،إال أن البحــوث
االقتصاديــة تخلــص إلــى أن اآلثــار الســلبية ألزمــة الالجئيــن ترتبــط ارتباطـا ً وثيقـا ً بانخفــاض
معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة بيــن األردنييــن أكثــر مــن ارتباطهــا بانخفاض مســتويات
األجــور .وبالفعــل ،خلــص مســح أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام  2014إلــى أن
الالجئيــن الســوريين كانــوا أكثــر اســتعداداً مــن األردنييــن لقبــول أجــور أقــل وظــروف عمــل
أقســى .وبالتالــي ،فــإن الالجئيــن الســوريين ال يدفعــون باتجــاه تدنــي األجــور بشــكل مباشــر،
وإنمــا يجعلــوا الوظائــف الجديــدة متدنيــة األجــر ،مــا يــؤدي بالتالــي الــى ابتعــاد االردنييــن
عــن مثــل هــذه الوظائــف.
واتســاقا ً مــع ذلــك ،تــراوح معــدل العمالــة فــي األردن بيــن  30و  35فــي المئــة خــال الفتــرة
الواقعــة بيــن عامــي  2007و  .2016وفــي عــام  ،2012بــدأ اتجــاه هبوطــي طفيــف ،وكان
الرقــم المســجل مؤخــراً هــو  30فــي المئــة ،وهــو أدنــى مســتوى لــه منــذ عــام  .2009ويجدر
التنويــه إلــى أن متوســط معــدل العمالــة فــي المنظمــة الدوليــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة
يزيــد علــى ضعــف مــا تمــت مالحظتــه فــي األردن ،حيــث بلــغ نحــو  67فــي المئــة.
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الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
انخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األردن منــذ عــام  .2010وحقيقــة
أن هــذا االتجــاه قــد بــدأ قبــل تصاعــد التوتــرات فــي ســوريا مــا يشــير إلــى أنــه لــم يكــن ناجمـا ً
علــى األقــل فــي بدايــة األمــر عــن الوضــع السياســي المعاكــس .ومــع ذلــك ،فــإن إغــاق
الحــدود فيمــا بعــد مــع ســوريا والعــراق ،وتقلــص مســتويات التجــارة فــي المنطقــة ،والنمــو
الســكاني المفاجــئ الناجــم عــن تدفــق الالجئيــن ســاهمت جميعهــا فــي ذلــك االنخفــاض.
هنــاك مجموعــة واســعة مــن أصحــاب الشــأن والمصلحــة حريصــون علــى مراقبــة أي
تغييــرات ذات صلــة بإنتــاج األردن والتــي قــد تنتــج عــن الزيــادة الســكانية األخيــرة فــي
المملكــة بمــا يقــرب مــن  15فــي المئــة .تشــير بيانــات دائــرة االحصــاءات العامــة إلــى أن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الربعــي لقطاعــات مختــارة مــن االقتصــاد ،بمــا فــي ذلــك الزراعــة
والبنــاء والتصنيــع والخدمــات لــم تســجل زيــادة كبيــرة يمكــن االعتمــاد عليهــا بخصــوص
الالجئيــن القادميــن.
يبــدو أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن الزراعــة كان لــه مســار إيجابــي حتــى عــام ،2012
بيــد أن هــذا الناتــج تضــاءل بنحــو  10فــي المئــة وعلــى األرجــح نتيجــة تباطــؤ التجــارة مــع
العــراق ،وهــو الشــريك التجــاري األهــم فــي األردن لصــادرات الزراعــة .كمــا شــهد الناتــج
المحلــي اإلجمالــي مــن البنــاء نمــواً مطــرداً بيــن عامــي  2007و  ،2009تــاه انخفــاض
مطــرد خــال الفتــرة مــن عــام  2010حتــى عــام  .2015ولــم ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي
بشــكل ملحــوظ مــن التصنيــع وكذلــك لــم يشــهد انخفاضــا حــاداً ،علــى الرغــم مــن أن هــذا
القطــاع قــد يكــون علــى مقربــة مــن فتــرة ركــود .وأخيــراً ،شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي
مــن الخدمــات توســعا ً متواضعـا ً ومتســقا ً فــي الوقــت نفســه .وتتجــاوز معــدالت النمــو الحاليــة
لهــذا القطــاع المتوســط الوطنــي ،مــا يزيــد مــن التأكيــد علــى القــول الــذي مفــاده بــأن قطــاع
الخدمــات يعتبــر قطاعـا ً اقتصاديـا ً نشــطا ً للغايــة.

مؤشر التنمية البشرية
ظــل مؤشــر التنميــة البشــرية ثابت ـا ً فــي األردن منــذ عــام  ،2010مــع انخفــاض طفيــف لــه
فــي عــام  ،2011تــاه انتعــاش فــي عــام  ،2012ثــم تحســن طفيــف فــي عــام  .2014وفــي
حيــن أن هــذا األداء الثابــت يشــير إلــى أن مؤشــر التنميــة البشــرية فــي األردن لــم يتأثــر
ســلبا ً مــن جانــب الســكان الالجئيــن ،إال أنــه انخفضــت مرتبــة المملكــة بنحــو ســت مراتــب
بالمقارنــة مــع بلــدان مماثلــة لهــا.
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الميثاق األردني :عمل جار
علــى الرغــم مــن األثــر الظاهــر علــى مــا يبــدو ألزمــة الالجئيــن الســوريين علــى مؤشــرات
االقتصــاد الكلــي الرائــدة فــي األردن ،إال أنــه مــن غيــر الممكــن أال يكــون لتدفــق أعــداد كبيــرة
مــن النــاس تأثيــراً علــى الظــروف االقتصاديــة .ومــن أجــل تحســين فهــم أصحــاب المصلحــة
للوضــع المتطــور ،مــن األفضــل أن يتــم تقييــم التغيــرات فــي اإلنتــاج واالســتهالك ومعــدالت
العمالــة واألســعار علــى مســتوى المحافظــة والبلديــة بــدالً مــن المســتوى الوطنــي .مــا مــن
شــأنه أن يخلــق مبــررا أساســيا ً لبــذل مزيــد مــن التدخــات مــن جانــب الحكومــة والمنظمــات
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.
يبقــى تنفيــذ الميثــاق األردنــي عمــاً جاريــا ً بصفــة عامــة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بتوســيع
الصــادرات الصناعيــة إلــى بلــدان االتحــاد األوروبــي .ويتعيــن علــى أصحــاب المصلحــة أن
يقبلــوا ،كمــا هــو الحــال مــع جميــع االتفاقــات الثنائيــة ،أن يتضمــن الترتيــب بعــض القيــود
التــي يمكــن التغلــب عليهــا بمشــاركة مناســبة مــن كال الطرفيــن.
فــي هــذا الســياق ،دعــا بعــض المراقبيــن إلــى إجــراء مزيــد مــن التعديــات علــى إطــار عمــل
قواعــد المنشــأ واالحتياجــات المرحليــة الســتقدام الالجئيــن الســوريين .وهــذه التوصيــات بناءة
وينبغــي أن تكــون موضعـا ً لمزيــد مــن المناقشــة فــي إطار السياســات العامــة .وبالمثــل ،ينبغي
لألطــراف فــي كال الجانبيــن أن يدركــوا أن النهــوض بالعالقــات التجاريــة مــع أوروبــا ليــس
مهمــة صغيــرة وســتتطلب التزامـا ً طويــل األمــد واســتثماراً مــن جانــب القــادة الصناعييــن.
ينبغــي اإلشــادة بالتقــدم الملحــوظ الــذي تحقــق فــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى عمــل
الالجئيــن الســوريين ،وكذلــك ينبغــي مواصلــة برامــج وزارة العمــل ومنظمــة العمــل الدوليــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلضفــاء الصفــة الرســمية علــى العمــال الســوريين الالجئيــن
وضمــان أن تظــل ظــروف العمــل اليوميــة فــي مســتوى المعاييــر المطلوبــة .ومــن خــال
الحــد مــن الصفــة غيــر النظاميــة لعمــل الالجئيــن ،ســتعمل هــذه الجهــود علــى تحييــد القــوى
التــي تعمــل علــى تقليــل مســتويات األجــور وظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن،
وليــس الالجئيــن الســوريين وحســب.
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 :6فرص التعليم العالي المتوفرة لالجئين السوريين
جوليت درايدن و د.إريكا هاربر
يســعى هــذا الفصــل إلــى عــرض فــرص التعليــم العالــي المتوفــرة لالجئيــن الســوريين فــي
األردن .و ُتســتمد المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا هــذا الفصــل مــن مجموعــة مــن المصــادر
المتعــددة والتــي تشــمل ( )1المعلومــات العامــة المتوفــرة للجميــع ( )2بحــث مســحي شــمل
الجامعــات وكليــات التعليــم العالــي فــي األردن ( )3األرشــيف اإلداري الخــاص بالجامعــات
و معاهــد التعليــم العالــي ( )4المقابــات الشــخصية مــع المســؤولين فــي الجامعــات إلــى
جانــب الطلبــة ( )5مقابــات مــع مســؤولين فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ( )6
مقابــات مــع وكاالت األمــم المتحــدة والتــي شــملت مفوضيــة شــؤون الالجئيــن واليونيســيف
واليونســكو ( )7زيــارات ميدانيــة لســت جامعــات وثــاث كليــات مجتمــع فــي عمــان وثــاث
جامعــات وكليتــا مجتمــع فــي إربــد و جامعتــان وكليتــان مجتمــع فــي الزرقــاء و جامعتــان
وكليتــا مجتمــع فــي الســلط وجامعــة واحــدة فــي المفــرق .
1

التعليم العالي في األردن
يتكــون نظــام التعليــم العالــي فــي األردن مــن عشــرة جامعــات حكوميــة ،و تســع عشــرة
جامعــة خاصــة ،و جامعــة واحــدة تتبــع التعليــم عــن بعــد وجامعــة العلــوم اإلســامية والتــي
أنشــأت بمرســوم ملكــي ،باإلضافــة إلــى إحــدى وخمســون جامعــة خاصــة وكليــة مجتمــع  .كل
هــذه المؤسســات العلميــة تقــع تحــت إشــراف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتتبــع
هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي األردنــي ماعــدا الجامعــة العربيــة المفتوحــة وجامعــة
العلــوم اإلســامية.
تزايــدت فــي اآلونــة االخيــرة مؤسســات التعليــم العالــي فــي األردن كجــزء مــن السياســة
الوطنيــة الراميــة إلــى تطويــر اقتصــاد معرفــي .تــم تأســيس الجامعــة األردنيــة وهــي أول
جامعــة رســمية عامــة فــي عــام  1962ولحقهــا بعــد ذلــك تأســيس جامعــة اليرمــوك فــي عــام
 .1976فــي عــام  1989تــم ترخيــص أول جامعــة خاصــة مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي
تحــت مســمى جامعــة عمــان .وفــي عــام  1981تــم تأســيس كليــات المجتمــع والتــي جــاءت
كنتيجــة للقــرار القاضــي بتحويــل وتوســيع الشــبكات الحاليــة للكليــات التعليميــة .وعليــه
صممــت هــذه الكليــات لتقديــم التدريــب المتخصــص الموجــه نحــو البعــد المهنــي والــذي ســعى
إلــى إعــداد الطلبــة للقيــام بــأدوار المســتوى المتوســط والتــي تشــمل الخدمــة المدنيــة المبتدئــة،
موظــف اســتقبال فــي الفنــادق ،كاتــب إداري ،مســاعد محاســب ،إلــى غيرهــا مــن المهــن.
 1هذا الفصل عبارة عن مقتطف من تقرير أوسع صدر بتكليف من المجلس الثقافي البريطاني ،والذي يتضمن دول غرب آسيا األخرى.
أجرى معهد  WANAدراسة لألردن .لم يتم نشر الدراسة بالكامل حتى اآلن ،لذلك قد يختلف محتوى التقرير قليالً بعد إصدار التقرير
النهائي رسميًا.
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ومــع مــرور الوقــت ،زادت نســبة الملتحقيــن بالتعليــم العالــي بنســبة  14فــي المئــة فــي
الســنة كنتيجــة للزيــادة الحاصلــة فــي العــرض والطلــب .ووفقــا لذلــك ازداد معــدل االلتحــاق
االجمالــي مــن  38.8فــي عــام  2006إلــى  44.9فــي المئــة فــي عــام – 2015وهــو العــام
الــذي توافــرت فيــه اإلحصائيــات األحــدث -مــع نســب أعلــى لإلنــاث مقابــل الذكــور ( 47.3
مقارنــة مــع  42.5فــي عــام  .)2015إن نســبة االلتحــاق فــي األردن هــي أعلــى منهــا مــن
المعــدالت فــي المنطقــة ،فخــال العــام األكاديمــي  2010/ 2011بلــغ عــدد الملتحقيــن
بالجامعــات و الكليــات  77,481وهــذا الرقــم ارتفــع أكثــر مــن أربعــة أضعــاف ليصــل
ـواز ،انخفــض عــدد
تقريبــا إلــى  384,730فــي العــام الدراســي  . 2014/2013بشـ ٍ
ـكل مـ ٍ
الملتحقيــن بكليــات المجتمــع والــذي كان ســببه الرغبــة المتزايــدة لــدى الشــباب بالدراســة
فــي الجامعــات مدفوعيــن برغبــة حصولهــم علــى مؤهــات أكاديميــة بــدالً مــن المؤهــات
المهنيــة.
فــي عــام  2017ص ّنفــت الجامعــة األردنيــة كأعلــى جامعــة مصنفــة فــي األردن حســب
تصنيــف الجامعــات ( . )UniRankوبحســب التصنيــف ،كانــت ســبع جامعــات حكوميــة مــن
أفضــل عشــرة جامعــات أردنيــة ( انظــر الجــدول  . )6.1ويحتــل األردن المركزيــن التاســع
والثالــث عشــر بيــن أفضــل المؤسســات األكاديميــة المصنفــة فــي المنطقــة.
جدول  : 6.1تصنيف الجامعات في األردن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الجامعة األردنية
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
جامعة اليرموك
جامعة فيالدلفيا
جامعة الطفيلة التقنية
جامعة البترا
الجامعة الهاشمية
جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة آل البيت
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

حكومية
حكومية
حكومية
خاصة
حكومية
خاصة
حكومية
حكومية
حكومية
خاصة

الجامعات
تفضــل الجامعــات الحكوميــة فــي األردن التخصصــات العلميــة األكاديميــة التقليديــة (كالطــب
والهندســة ) وتخصصــات اإلنســانية تشــمل التعليــم واالقتصــاد والقانــون .وفــي حيــن تقــدم
الجامعــات الخاصــة تخصصــات أكثــر تنوعـاً ،بــدءاً مــن الهندســة والتجــارة الــى تخصصــات
أكثــر حداثــة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتصميــم والرســوم المتحركــة
والتســويق عــن بعــد .ونظــراً لجــودة التعليــم الــازم فــي تخصصــات الطــب البشــري وطــب
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األســنان فــي الجامعــات الحكوميــة ،فــان هــذه التخصصــات ال ُتــدرّ س فــي نظرائهــا مــن
الجامعــات الخاصــة .تجــدر اإلشــارة إلــى أن التعليــم الحكومــي فــي األردن بالنســبة لألردنييــن
ً
كلفــة منــه فــي القطــاع الخــاص وعليــه يكــون التنافــس مرتفــع بالنســبة لمعاييــر
هــو أقــل
القبــول .وعليــه فــان الجامعــات الخاصــة تتطلــب إجــراءات قبــول وشــروط أقــل منهــا فــي
الجامعــات الحكوميــة ،وكنتيجــة لذلــك فــإن نســب الطلبــة الدولييــن فيهــا هــي أعلــى مــن
الجامعــات الحكوميــة .لمزي ـ ٍد مــن المعلومــات ،انظــر الجــدول .6.2
جدول  : 6.2نظرة عامة على الجامعات وكليات المجتمع في األردن
النوع

الجامعات الحكومية

الجامعات الخاصة

كليات المجتمع

العدد

10

19

 29 (51حكومية و 22
خاصة )

 201,495طالب
أردني و 15,052
طلبة دوليين

 66,655طالب
أردني و 13,670
طلبة دوليين

 42,456طالب

(  1,094طالب
سوري )

(  1,852طالب
سوري)

التكلفة

تختلف حسب طريقة
االلتحاق ولكنها بالنسبة
لألردنيين أقل تكلفة من
الجامعات الخاصة.

سعر موحد للجميع

البرامج
المقدمة

أكثر التخصصات
الطب البشري،
َ
إقباال للمرحلة
طب األسنان ،الطب
البيطري (تخصصات الجامعية األولى هي
األعمال والتجارة،
فقط محصورة
بالجامعات الحكومية ) ،وفي نفس الوقت تقدم
أكثر الدرجات العلمية الجامعات الخاصة
تخصصات غير
الشائعة للمرحلة
تقليدية مثل الرسوم
الجامعية األولى هي
المتحركة والتسوق
األعمال والتجارة
عن بعد
متبوعة بالهندسة

عدد الطلبة

(  28,265حكومي و
 14,191خاص )

أقل تكلفة من الجامعات .

تشمل عدة تخصصات مثل
الفنون والعلوم واإلدارة،
إدارة األعمال ،والهندسة.
باإلضافة إلى عقد دورات
مهنية مثل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،التصميم
والتصميم الداخلي ،واألعمال
التجارية ،ودورات الطهي
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متطلبات
االلتحاق

أنواع
الشهادات
الممنوحة

معدل ثانوية عامة
مرتفع بالمتوسط
ولكن معدالت الطلبة
الدوليين أقل منها
لألردنيين (أقل صرامة
بما في ذلك الالجئين
والملتحقين ببرنامج
الموازي)

معدل ثانوية أقل
منه من الجامعات
الحكومية

تشترط شهادة الثانوية العامة
(تقدير ناجح بغض النظر عن
المعدل)

الشهادة الجامعية
األولى والماجستير و
الدكتوراة باإلضافة
الى تخصصات تأهيل
المعلمين

الشهادة الجامعية
األولى و الماجستير
والدكتوراة باإلضافة
إلى تخصصات
تأهيل المعلمين

دبلوم مهني أو تقني

المصدر :عدنان بدران «اتجاهات جديدة في التعليم العالي في األردن »2014

هنــاك مســاران لقبــول الطلبــة األردنييــن ،حيــث يتقــدم الطلبــة المحتمــل قبولهــم لقائمــة القبــول
الموحــد والتــي يتــم تنظيمهــا مــن خــال وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ،حيــث يتــم
تقديــم الطلبــات إلكترونيـاً ،وفــي هــذا الطلــب ُتــدرج الجامعــات العشــرة وكافــة التخصصــات
لــكل جامعــة ويختــار الطالــب الجامعــة والتخصــص حســب الرغبــة .يتــم النظــر بهــذه الطلبات
حســب نتائــج الثانويــة العامــة وبالتالــي تحديــد التخصــص الــذي يتناســب مــع متطلبــات القبــول
فــي ذلــك الحقــل ،وتختلــف تكلفــة الدراســة حســب اختــاف الجامعــة والتخصــص وعــدد
ســاعات منــح الشــهادة الجامعيــة ،يتــم منــح األماكــن علــى أســاس نتائــج امتحــان الثانويــة
العامــة ،وتختلــف األســعار وفقــا للجامعةبطبيعــة الحــال ،وعــدد الســاعات الالزمــة إلكمــال
التخصــص .فمثــاً منــح درجــة البكالوريــوس فــي اللغــة الفرنســية فــي الجامعــة األردنيــة
يتطلــب إكمــال  132ســاعة معتمــدة علــى مــدار أربــع ســنوات وتبلــغ تكلفــة كل ســاعة
دراســية  16دينــار أردنــي (مــا يقــارب  23دوالراً) .بينمــا تخصــص الصيدلــة فــي نفــس
الجامعــة يتطلــب  216ســاعة معتمــدة و بتكلفــة  50دينــاراً للســاعة الواحــدة (مــا يقــارب 71
دوالراً).
المســار الثانــي هــو مــن خــال النظــام المــوازي .هنــا يمكــن للطــاب الممكــن قبولهــم تقديــم
أكثــر مــن طلــب بتكلفــة  25دينــاراً لــكل منهــا ( تقريبــا ً  35دوالراً) ألكثــر مــن جامعــة
وأكثــر مــن تخصــص .وإذا مــا تــم قبولهــم بإحــدى الجامعــات فــان تكلفــة الدراســة تكــون
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ثالثــة أضعــاف مــا يدفعــه مــن قُبــل علــى مســار القائمــة الموحــدة  .درجــة البكالوريــوس
باللغــة الفرنســية مثـاً فــي الجامعــة األردنيــة تبلــغ كلفتهــا  65دينــاراً(  92دوالراً) للســاعة
علــى النظــام المــوازي.
يمكــن للطبــة التقــدم للحصــول علــى منــح ماليــة إذا اســتوفوا معاييــر وشــروط معينــة تتعلــق
بمســتوى الدخــل ومهنــة الوالديــن (علــى ســبيل المثــال ،الموظفيــن الحكومييــن والعســكريين
والمعلميــن) .تتوفــر القــروض الطالبيــة والتــي يجــب تســديدها فــي غضــون خمــس ســنوات
مــن التخــرج (الطــاب الذيــن يمــوت والديهــم أو يعانــون مــن مــرض يتــم إعفائهــم مــن
متطلبــات الســداد) .وعمومــا ،فقــد عانــت ســمعة الجامعــات األردنيــة فــي الســنوات األخيــرة،
نتيجــة لمعاييــر التعليــم المنخفضــة الجــودة وأيضــا نتيجــة الرتفــاع معــدالت البطالــة بيــن
الخريجيــن .ومــع ذلــك ،واصلــت معــدالت االلتحــاق بالجامعــات بالزيــادة ،كمــا ذكــر أعــاه.
2

التعليم المهني
تتبــع كليــات المجتمــع فــي األردن والبالغــة  51كليــة الختصــاص وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي و ُتــدار مــن خــال جامعــة البلقــاء التطبيقيــة .وهــي متوافــرة لمــن أنهــى
مرحلــة الثانويــة .وتقــدم هــذه الكليــات برامــج مهنيــة فقــط ولكــن تــم توســيع التخصصــات
فيهــا فــي اآلونــة االخيــرة مــن أجــل جــذب المزيــد مــن الطلبــة .وتقــدم برامــج مدتهــا ســنتان
لتشــمل مجموعــة واســعة مــن التخصصــات باإلضافــة إلــى الــدورات المهنيــة (تتطلــب 72
ســاعة فــي حدهــا األقصــى) وهــي تقــدم برامــج مدتهــا ســنتان (تتطلــب أيضــا  72ســاعة
معتمــدة فــي حدهــا األقصــى) فــي مجموعــة واســعة مــن التخصصــات ،فضــا عــن الــدورات
المهنيــة .فــي نهايــة البرنامــج ،يحصــل الطــاب الذيــن يجتــازون االمتحــان (الشــامل) علــى
دبلــوم مهنــي أو تقنــي.
وتعانــي كليــات المجتمــع مــن ســمعة أكاديميــة ضعيفــة ،إذ تفضــل األســر فــي األردن أن
يلتحــق ابنائهــا فــي الجامعــات علــى االلتحــاق بالمعاهــد للحصــول علــى التعليــم المهنــي.
وســاهم فــي ذلــك مرونــة متطلبــات االلتحــاق فــي الجامعــات الخاصــة ،والــذي أدى أيض ـا ً
إلــى تقليــص الطلــب علــى كليــات المجتمــع حيــث تقبــل الجامعــات الخاصــة أعــداداً كبيــرة مــن
الطلبــة األردنييــن الــذي كانــوا ســابقا ً طلبــة فــي كليــات المجتمــع .وعليــه يمكــن القــول بــأن
ذلــك يحــرم ســوق العمــل مــن مصــدر مهــم مــن رأس المــال البشــري .كمــا تخســر كليــات
المجتمــع نظــام التعليــم والتدريــب فــي المجاليــن التقنــي والمهنــي الــذي يوفــر التدريــب المهني
مــن ســن السادســة عشــرة والذيــن قــد يرغبــوا بااللتحــاق بالتعليــم المهنــي وليــس األكاديمــي.
وهــذا أيضــا لــه صــورة ســلبية بيــن الســكان حيــث حــدد تقييــم مســتقل أجــري مؤخــرا عــددا
مــن نقــاط الضعــف ،بمــا فــي ذلــك الروابــط المحــدودة بيــن احتياجــات ســوق العمــل ومعاهــد
التدريــب المهنــي فــي األردن ،ضعــف مؤهــات المعلــم ،نقــص المعــدات المناســبة للتدريــب،
“Overview of Scholarships for Higher Education—Syria Situation,” Education Unit, UNHCR 2
Education Unit, 2013, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=3475.
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وعــدم وجــود معاييــر مهنيــة رســمية يصــادق عليهــا أربــاب العمــل لضمــان وجــود إطــار
مرجعــي واضــح لبرامــج التدريــب .وهــذه بحــد ذاتهــا تعتبــر فرصــة ضائعــة ،فمــن غيــر
المعقــول اقتصاديــا أن طلبــة المــدارس والذيــن مــن غيــر المرجــح أن يحصلــوا علــى مهنــة
تتطلــب مؤهــا أكاديميــا يتــم إجبارهــم علــى البقــاء فتــرة عاميــن آخريــن فــي المدرســة بــدالً
مــن قبولهــم فــي كليــة للتعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي فــي عمــر  16ســنة وذلــك لمتابعــة
التدريــب المهنــي .فــي اآلونــة األخيــرة ،أبــدى بعــض المانحيــن اهتمامــا باالســتثمار فــي
قطــاع التدريــب المهنــي فــي كل مــن كليــات التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وكليــات
المجتمــع .وقــد وقــع االتحــاد األوروبــي مؤخــرا برنامجــا بقيمــة  52مليــون يــورو (44
مليــون دينــار أردنــي) مــع وزارة العمــل لدعــم التعليــم والتدريــب المهنييــن.
وأظهــرت عينــة عشــوائية تكونــت مــن ثــاث جامعــات وكليتــي مجتمــع التكاليــف المقارنــة
للتســجيل فــي إطــار مخططــات الدخــول المختلفــة :انظــر الجــدول 6.3
جدول  : 6.3تكلفة التسجيل في بعض الجامعات وكليات المجتمع األردنية
النوع

المحاسبة

اللغة العربية

تخصص احتياجات
خاصة

الجامعة األردنية

جامعة
حكومية

رسوم الموحد
 20ديناراً،
والموازي 70
ديناراً ،والطالب
الدولي 210
دوالراً

رسوم الموحد
 16ديناراً،
والموازي 45
ديناراً ،والطالب
الدولي 140
دوالراً

رسوم الموحد 16
ديناراً،والموازي
 50ديناراً ،والطالب
الدولي  140دوالراً

جامعة البلقاء
التطبيقية

جامعة
حكومية

رسوم الموحد
 35ديناراً،
والموازي 55
ديناراً ،والطالب
الدولي 200
دوالراً

رسوم الموحد
20ديناراً،
والموازي 35
ديناراً ،والطالب
الدولي 150
دوالراً

رسوم الموحد 16
ديناراً ،والموازي 35
ديناراً 150 ،والطالب
الدولي دوالراً

جامعة البترا

جامعة
خاصة

 85ديناراً

 85ديناراً

كلية المجتمع
اإلسالمي

كلية
خاصة

 18ديناراً

 16ديناراً

 16ديناراً

كلية حطين

كلية
خاصة

 25دينارا

 24دينارا

 24دينارا
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مالحظــات :يتطلــب الحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى مــن  5-4ســنوات ،بواقــع
 250-132ســاعة أكاديميــة  .تخصصــات كليــات المجتمــع تتطلــب عاميــن بواقــع  72ســاعة
أكاديميــة .التكاليــف الســابقة هــي لــكل ســاعة أكاديميــة معتمــدة.

التعليم العالي في أي وقت
يتــم تقديــم هــذه التخصصــات مــن خــال الجامعــات الخاصــة وكليــات المجتمــع ،فــي مجاالت
تشــمل الهندســة والصناعــة والزراعــة واللغــات األجنبيــة وعلــوم الحاســوب والعلــوم اإلداريــة
ودراســات الســكرتارية والتربيــة البدنيــة وغيرهــا مــن التخصصــات ذات الطلــب المرتفــع.
وتعقــد الــدورات تعقــد لفتــرة مــا بيــن أســبوع وســتة أشــهر ،ويحصــل الطلبــة الناجحــون فيهــا
فــي النهايــة ،علــى شــهادة اإلنجــاز أو الحضــور .بعــض هــذه الــدورات مصممــة لوظائــف
محــددة ،وفــي بعــض الحــاالت تتطلــب مــن الطالــب أن يكــون قــد أكمــل بالفعــل الخبــرة فــي
العمــل فــي المجــال ذي الصلــة.

التعليم للطالب األجانب
يشــكل الطلبــة األجانــب مصــدرا مهمــا لتمويــل التعليــم العالــي فــي األردن .حيــث يعتبــر
التعليــم هــو إحــدى صــادرات األردن اإلقليميــة الهامــة ،ويشــكل أكثــر مــن  10فــي المئــة مــن
الطــاب الملتحقيــن بالجامعــات الحكوميــة والخاصــة مــن الطــاب األجانــب (انظــر الجــدول
.)46.
جدول  :6.4تسجيل الطلبة األجانب في جامعات و كليات أردنية مختارة
2017

النوع

عدد الطلبة المسجلين

نسبة الطلبة
األجانب

الجامعة األردنية

حكومية

26,532

 17في المئة

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

حكومية

24,889

 20في المئة

الجامعة الهاشمية

حكومية

29,803

 1في المئة

كلية مجتمع القدس

خاصة

1,751

 13في المئة

كلية الخوارزمي

خاصة

1,142

 21في المئة

كلية المجتمع اإلسالمية

خاصة

477

 25في المئة

كلية المجتمع العربية

خاصة

954

 19في المئة

كلية إربد

خاصة

1,144

 2في المئة

كلية الزرقاء

خاصة

913

 4في المئة

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية
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معظــم الطلبــة الدولييــن الذيــن يدرســون فــي األردن هــم مــن الــدول الناطقــة بالعربيــة مــن
فلســطين والكويــت والعــراق وســوريا ،والمدفوعيــن بقناعــات الجــودة العاليــة للتعليم –نســبيا-
وبأســعار معقولــة أقــل مــن الجامعــات الخليجيــة .التنافــس علــى المقاعــد الدوليــة للطلبــة
منخفــض :فاألجانــب الملتحقــون فــي الجامعــات الحكوميــة يدفعــون أســعارا مرتفعــة ،وعــادة
مــا يكونــون أكثــر بنســبة  300 -200فــي المئــة مــن المواطنيــن األردنييــن ،ويواجهــون فــي
بعــض الحــاالت متطلبــات التحــاق أقــل .وبالمقارنــة ،تفــرض الجامعــات الخاصــة تســعيرة
موحــدة للرســوم ولديهــا شــروط دخــول أكثــر تســاهال ،ممــا يجعلهــا خيــارا جذابــا للطــاب
األجانــب.
يجــب علــى الطلبــة الدولييــن الراغبيــن فــي الدراســة ،الحصــول علــى الطلبــات المصــادق
والموافــق عليهــا مــن وزارة الخارجيــة وســفارة بالدهــم قبــل التقــدم للحصــول علــى تأشــيرة
طالــب .وتتوفــر بعــض المنــح الدراســية مــن خــال دول الطلبــة :علــى ســبيل المثــال ،تدعــم
الســفارة اليمنيــة مــا يصــل إلــى  24ســاعة دراســية ســنويا لليمنييــن الذيــن يدرســون فــي
األردن.
بصفــة عامــة ،هنــاك ثالثــة حوافــز للترحيــب بالطلبــة األجانــب مــن قبــل الجامعــات والكليــات
األردنيــة :فالرســوم المرتفعــة تعــوض تكاليــف تشــغيل الجامعــة ،أيضــا ً تعتمــد تصنيفــات
الجامعــات علــى نســبة الطلبــة مــن المواطنيــن وطلبــة البرنامــج الدولــي األجانــب .باإلضافــة
إلــى الشــعور بالمســؤولية اإلنســانية للحالــة الخاصــة باللجــوء الســوري وغيرهــا مــن حــاالت
اللجــوء والتــي تتركــز باتجــاه ضــرورة مســاعدة األردن لجيرانــه العــرب.

السياسات واللوائح الخاصة بالالجئين والتعليم العالي
فــي شــهر آب /أغســطس مــن عــام  ،2017ســجّ ل  660,422الجئــا ســوريا لــدى المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي األردن ،وحوالــي  18,5فــي المئــة منهــم
( 120ألــف شــخص) تراوحــت أعمارهــم بيــن  15و  24عامــا .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم
يلتحــق ســوى  13.3فــي المــاة مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  19و
 23عامــا بــدورات التعليــم العالــي فــي عــام  .2016وهــذا أقــل بكثيــر مــن المعــدل اإلجمالــي
لاللتحــاق بالتعليــم العالــي فــي ســوريا فــي الســنوات التــي ســبقت األزمــة التــي بلغــت فــي
المتوســط  24.6فــي المئــة خــال األعــوام مــا بيــن  2007و .2011
ال يوجــد إطــار سياســي أو تنظيمــي يتعلــق بالالجئيــن والتعليــم العالــي فــي األردن ،إذ لــم
يوقــع األردن لــم يوقــع علــى اتفاقيــة الالجئيــن لعــام  ،1951كمــا أن مذكــرة التفاهــم المبرمــة
مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لعــام  1998ال تشــير صراحــة إلــى
التعليــم العالــي ،حيــث تنــص المــادة  5مــن المذكــرة علــى أنــه « يجــب أن يتلقــى الالجئيــن
العــاج وفقــا للمعيــار المقبــول دوليــا» .ويمكــن اعتبــار ذلــك مطابقـا ً لنــص المــادة )2( 22
مــن اتفاقيــة الالجئيــن:
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وتتعهــد الــدول المتعاقــدة بمعاملــة الالجئيــن بأكبــر قــدر ممكــن مــن التفضيــل ،وال تكــون فــي
أي حــال مــن األحــوال أقــل منهــا مــن المعاملــة الممنوحــة لألجانــب بشــكل عــام فــي الظــروف
نفســها ،فيمــا يتعلــق بالتعليــم غيــر التعليــم االبتدائــي ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى
التحصيــل العلمــي ،واالعتــراف بالشــهادات المدرســية األجنبيــة ،والدبلومــات والدرجــات،
واالعفــاء مــن الرســوم واألثمــان ،ومنــح المنــح الدراســية.
والتــزم األردن بشــكل فعــال بهــذه المــادة (الــواردة الذكــر ســابقاً) :حيــث ال يميّــز ضــد
الالجئيــن الســوريين بــأي شــكل مــن األشــكال عــن الطــاب الدولييــن اآلخريــن ،أو مــن قبــل
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أو مــن قبــل الجامعــات والكليــات .باإلضافــة الــى أنهــم
قــد يحصلــون علــى المزيــد مــن المســاعدة مــن المانحيــن (الــدول المانحــة للدعــم الخــاص
باللجــوء اإلنســاني)  .هــذا بــدوره يــؤدي إلــى تعقيــد الجهــود المبذولــة لتصنيــف البيانــات
المتعلقــة بمشــاركة الالجئيــن فــي التعليــم العالــي .وعليــه لــم يكــن العــدد الدقيــق لالجئيــن
الســوريين المشــاركين فــي معظــم األحيــان متاحــا فــي الدراســات االســتقصائية والزيــارات
الميدانيــة التــي أجريــت خــال فتــرة إجــراء هــذا البحــث :البيانــات المتاحــة مفصلــة فــي
الجــدول  ،6.5والــذي يُظهــر عــدد الطــاب الســوريين مــع عــدم إمكانيــة توافــر بيانــات
أخــرى.
جدول  6.5السوريون الملتحقين بالجامعات وكليات المجتمع
الطلبة
السوريون

نسبة الذكور/
اإلناث

مجموع
المسجلين

الالجئين
السوريون

جامعة جدارا

3000

101

50/50

جامعة عجلون

739

10

50/50

كلية مجتمع القدس،
عمان

1751

87

59/41

كلية الخوارزمي

1142

128

53/47

كلية المجتمع اإلسالمي

477

58

0/100

جامعة طالل أبو غزالة

210

57

ّ
الملخصــة فــي الجــدول  6.5أن الجامعــات والكليــات فــي شــمال األردن،
وتظهــر البيانــات
القريبــة نســبيا مــن الحــدود الســورية ،لديهــا أعــدادا أكبــر مــن الالجئيــن الســوريين مــن
كل مــن جامعــة اليرمــوك
تلــك الموجــودة فــي مناطــق أخــرى مــن األردن .ويشــمل هــذا ٍ
وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة وجــدارا فــي إربــد ،وجامعــة آل البيــت فــي المفــرق،
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وجامعــة جــرش فــي محافظــة جــرش .ومــن الجامعــات األخــرى التــي تضــم أعــدادا كبيــرة
مــن الالجئيــن الســوريين جامعتــي عمــان األهليــة وطــال أبــو غزالةالتــي تقــدم برامــج عبــر
اإلنترنــت.
ومثــل أي طالــب دولــي ،يجــب علــى الالجئيــن الســوريين تقديــم شــهادة التعليــم الثانــوي ،وفــي
هــذه الحالــة شــهادة المدرســة العامــة الســورية ،لتقديــم طلــب للحصــول علــى مقعــد جامعــي.
حيــث يجــب علــى الالجئيــن الســوريين الحاصليــن علــى شــهادات التعليــم األجنبــي مثــل
الشــهادة العامــة للتعليــم الثانــوي البريطانيــة ( )GCSEأو شــهادة اختبــارات التقييــم المدرســي
األمريكيــة ( )SATأو شــهادة البكالوريــا الدوليــة تقديــم مؤهالتهــم إلــى وزارة التعليــم العالــي،
التــي تصــدر بعــد ذلــك تفويضــا للمؤسســة التعليميــة حســب االختيــار .ويطــرح هــذا مشــاكل
بالنســبة للطــاب الذيــن فــروا مــن بلدهــم األصلــي دون حصولهــم علــى وثائقهــم التعليميــة
أو األكاديميــة .وتشــير األدلــة اللفظيــة (غيــر موثقــة) إلــى أن بعــض الطلبــة الســوريين قــد
لجــؤوا لــوكالء أو وســطاء للحصــول علــى النســخ األصليــة أو نســخ مــن الوثائــق المطلوبــة
مــن ســوريا.
علــى أن هنــاك تعاطــف مــن قبــل بعــض الجامعــات مــع هــذا التحــدي .علــى ســبيل المثــال،
أشــارت جامعــة آل البيــت إلــى أنهــا ســتكون علــى اســتعداد لتقديــم اختبــارات تحديــد المســتوى
للطــاب الراغبيــن بالدراســة .وقــد رفضــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي هــذا
االقتــراح .وبــدال مــن ذلــك ،وافقــت الــوزارة بالتعــاون مــع معاهــد التعليــم العالــي األردنيــة
علــى الســماح لالجئيــن بااللتحــاق بالــدورات الدراســية وحضــور الفصــول الدراســية بشــرط
أال يكونــوا قادريــن علــى التخــرج أو الحصــول علــى درجــة  /دبلــوم حتــى يتــم تقديــم جميــع
الوثائــق المطلوبــة .ويبــدو أن جامعــة طــال أبــو غزالــة فقــط قــد وجــدت اســتثناء لذلــك :حيــث
يمكــن للطــاب الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق الالزمــة التقــدم بطلــب للحصــول علــى «برنامــج
مؤهــل» لمــرة واحــدة ،وفــي نهايتــه يتقدمــون المتحــان  .بنــا ًء علــى عالماتهــم يمكنهــم
التقــدم للحصــول علــى شــهادات مــن خــال دورات علــى اإلنترنــت ،و ذلــك بفضــل الشــراكة
بيــن جامعــة طــال أبــو غزالــة وجامعــة أميتــي فــي الهنــد .وافقــت وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي فــي اآلونــة األخيــرة علــى تطويــر (امتحــان التأهيــل) والــذي يعــادل شــهادة
الثانويــة العامــة األردنيــة ،وبذلــك يســمح للطلبــة الســوريين الذيــن ليــس لديهــم شــهادات
أصليــة االلتحــاق بالتعليــم العالــي والتدريــب .ويمكــن لالجئيــن الســوريين اآلن أيضـا ً اســتخدام
شــهادات المفوضيــة وبطاقــات وزارة الداخليــة (األردنيــة) كبطاقــة هويــة للتســجيل بــدال مــن
جــوازات الســفر.
وعمومــا ،تبــدو الجامعــات الخاصــة أكثــر مرونــة و تســهيال مــن الجامعــات الحكوميــة بتوفيــر
شــروط دفــع الرســوم المرنــة لالجئيــن الســوريين ،مثــل الدفــع بالتقســيط أو تأجيــل الدفــع.
وتقــدم بعــض الجامعــات خصومــات خاصــة ،علــى النحــو المفصــل فــي القســم التالــي.
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دعم الجامعات والجهات المانحة لالجئين السوريين
مــع اســتمرار األزمــة الســورية ،اعتــرف المجتمــع الدولــي بشــكل متزايــد بأهميــة دعــم
التعليــم العالــي لالجئيــن .قامــت كل مــن وکاالت األمــم المتحــدة ومجموعــات التعليــم العالــي
األخــرى مجموعــة تنســيق التعليــم العالــي  TECGفــي نھایــة عــام  .2015وشــددت دعــوة
صناديــق الدعــم لعــام  2016التأكيــد علــى التعليــم العالــي (بمــا فــي ذلــك التعليــم المهنــي)
كجــزء ال يتجــزأ مــن قطــاع التعليــم .وقــد ظهــر هــذا االعتــراف أيضــا مــن قبــل قطــاع
التعليــم العالــي فــي األردن ،بمــا يتماشــى مــع التقاليــد الهاشــمية للضيافــة وتقديــم الملجــأ .هــذا
وتــدرك خطــة االســتجابة األردنيــة الــدور المنــاط بالتعليــم العالــي –علــى المــدى الطويــل-
فــي برمجــة المقــدرة ،والــذي يترافــق مــع المســاعدات اإلنســانية المنقــذة للحيــاة.
3

4

ـكل فــردي-
وأســفرت اتفاقيــات عديــدة تــم توقيعهــا بيــن الجهــات المانحــة والجامعــات  -بشـ ٍ
عــن توفيــر مجموعــة مــن المنــح الدراســية للطــاب الســوريين .وعــادة مــا يكونــوا ملتحقيــن
بالدراســة فــي هــذه الجامعــات علــى نظــام المســار المــوازي ،وبالتالــي يدفعــون رســوم
جامعيــة أعلــى ،علــى الرغــم مــن أن بعــض الجامعــات قــد اتخــذت خطــوات لخفــض الرســوم
الخاصــة بالطلبــة األردنييــن (الذيــن يدرســون علــى نظــام المــوازي) .تفاصيــل الخطــط
المختلفــة المتاحــة تــم تلخيصهــا أدنــاه .الجهــات المانحــة الرئيســة هــي:
•مبــادرة االتحــاد األوروبــي للتعليــم الســوري ( )EU’s EDU-SYRIAالتــي ُتمــول مــن
خــال صنــدوق االئتمــان (مــداد) ،والتــي تهــدف إلــى إشــراك  1,390طالبــا فــي التعليــم
العالــي ،وتســتهدف الالجئيــن الســوريين و أقــل مــن ( )300مــن األردنييــن المحروميــن.
5

•خدمــة التبــادل األكاديمــي األلمانيــة ( ،)DAADبالشــراكة مــع وكالــة التنميــة األلمانيــة،
والتــي دعمــت  40ســوري و  40أردنــي حتــى اآلن.
6

• مبــادرة الشــراكة مــا بيــن صنــدوق مبــادرة ألبــرت آينشــتاين األلمانيــة لالجئيــن
األكاديمييــن و مفوضيــة شــؤون الالجئيــن دافــي (  ،)DAFIوالتــي قدمــت منــح دراســية
 3أنظر على سبيل المثال،
”“Co-Hosts Declaration from the Supporting Syria & the Region Conference, London 2016,
;Supporting Syria and the Region London 2016 conference, London, 4 February 2016
UNESCO. Draft Preliminary Report Concerning the Preparation of a Global Convention on the
Recognition of Higher Education Qualifications (Paris: UNESCO, 2015).
Ministry of Planning and International Cooperation, Jordan Response Plan for the Syria Crisis: 4
2016–2018 (Amman: MoPIC, 2015).
“EDU-SYRIA—A Scholarship Program,” EDU-Syria, 24 February 2016, http://edu-syria.eu/. 5
“Master’s Scholarships for Jordanians and Syrians in Jordan: DAAD,” Office of 6
_International Relations, the Hashemite University, 26 February 2015, http://hu.edu.jo/OIR/f
news.aspx?news_id=26801; “Scholarship Database,” DAAD, 2 March 2016, www.daad.de/
deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?status=3&origin=89&subj
ectGrps=F&daad=1&q=&page=1&detail=57194683; “New Perspectives for Young Syrians and
Jordanians,” DAAD, 2 March 2016, www.daad-jordan.org/en/27348/index.html.
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لعــدد مــن الســوريين للدراســة فــي ألمانيــا بلــغ عددهــم  17فــي عــام  ،2013و  42فــي
عــام  ،2014و  59فــي عــام .2015
7

•معهــد التعليــم الدولــي ( ،)IIEواتحــاد صنــدوق األزمــات الســوري للتعليــم العالــي ،الــذي
قــدم منــح دراســية لحوالــي  333طالــب ســوري إلتمــام تعليمهــم فــي األردن والواليــات
المتحدة.
8

•الجامعــة األمريكيــة الشــعبية للتعليــم عبــر اإلنترنــت ورابطــة المســاعدة وإعــداد
االمتحانــات ( ،)Kaplan Prepوالتــي منحــت كل منهمــا  500منحــة دراســية فــي عــام
 2015لالجئيــن الســوريين للدراســة فــي الواليــات المتحــدة.
9

•جامعــة كيــرون ،وهــي مؤسســة ألمانيــة توفــر دورات مجانيــة علــى اإلنترنــت ودورات
جامعيــة لالجئيــن وتقــدم تمويــل للســنة النهائيــة للطلبــة فــي مختلــف الجامعــات.

الجامعات الحكومية
فــي الجامعــة األردنيــة ،هنــاك  30مقعــد متاحــة لالجئيــن الســوريين برعايــة الوكالــة األلمانيــة
للتبــادل األكاديمــي .وهنــاك  13مركــز آخــر يرعاهــا مركــز اليوبيــل للتميــز فــي مجــال
التعليــم ،وحوالــي  100مركــز ترعاهــا منظمــة اليونســكو مــن خــال البرنامــج المــوازي.
ومــع ذلــك ،لــم يلتحــق ســوى  25ســوري بدعــم مــن اليونســكو فــي عــام  .2017وأســباب
هــذا العــدد المنخفــض غيــر واضحــة.
 ،ترعــى الوكالــة األلمانيــة للتبــادل األكاديمــي عــددا مــن الطــاب الســوريين فــي جامعــة
اليرمــوك مــن خــال البرنامــج المــوازي ،بالشــراكة مــع المبــادرة الشــبابية األوروبيــة
( .)Europe HOpesوتدعــم اليونســكو أيضــا عــددا مــن الطــاب فــي مركــز الملكــة رانيــا
للدراســات األردنيــة وخدمــة المجتمــع فــي الجامعــة .وتــم أيضـا ً توفيــر  174منحــة دراســية
للدبلــوم ،باإلضافــة إلــى  74منحــة دراســية لفصــل واحــد فــي الســنة الدراســية للطــاب
المســجلين حاليــا مــن الالجئيــن .وفــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ترعــى الوكالــة
األلمانيــة للتبــادل األكاديمــي  21الجئــا ســوريا.
UNESCO, DAFI 2013 Annual Report (Geneva: UNHCR, 2013); DAFI 2014 Annual 7
Report (Geneva: UNHCR, 2014); DAFI Annual Report 2011 (Geneva: UNHCR, 2012); DAFI
Annual Report 2012 (Geneva: UNHCR, 2013); DAFI: Higher Education in Emergencies
(Geneva: UNHCR, 2014); “DAFI Programme,” UNHCR, 1 January 2016, www.unhcr.org/
pages/49e4a2dd6.html; “DAFI: UNHCR Tertiary Education Scholarship Program,” UNHCR,
2015, www.unhcr.org/568bc62b9.html.
“IIE Syria Consortium for Higher Education in Crisis,” Institute of International Education, 8
2016, www.iie.org/Programs/Syria-Scholarships; “Syria Scholarships. Universities: Join the
Consortium,” Institute of International Education, 1 October 2015, www.iie.org/Programs/SyriaScholarships/Join-the-Consortium.
“‘University in a Box’: American University Opens Gates to 500 Syrian Refugees,” 9
University of the People, 8 September 2015, www.uopeople.edu/about/worldwide-recognition/
press-releases/#faq_answer_1_2

110

فرص التعليم العالي المتوفرة لالجئين السوريين

وفــي الجامعــة الهاشــمية ،يرعــى مركــز اليوبيــل للتميــز فــي مجــال التعليــم ،مجموعــة مــن
الطلبــة الســوريين يبلــغ عددهــم  ،12وطالــب اّخــر ترعــاه مفوضيــة شــؤون الالجئيــن .وتقــدم
الجامعــة الهاشــمية أيضــا خصــم  25فــي المئــة علــى الرســوم ألي الجــئ ســوري.
وقــد وقعــت جامعــة آل البيــت مذكــرة تفاهــم مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن لتقديــم
 100منحــة رعايــة والتــي تشــمل نطاق ـا ً واســعا ً مــن التخصصــات .وبالمثــل ،تــم مؤخــرا
توقيــع اتفــاق مدتــه خمــس ســنوات بيــن جامعــة كينجــز كوليــج فــي لنــدن ،والجامعــة األمريكية
فــي بيــروت وجامعــة كيــرون فــي ألمانيــا وتعليــم الســمتقبل ( )Future Learnفــي المملكــة
المتحــدة لتقديــم مجموعــة واســعة مــن حــزم التعليــم عبــر اإلنترنــت مجانــا لالجئيــن .كمــا تــم
توقيــع اتفاقيــة بيــن جامعــة آل البيــت ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومجمــع
كامــب إلعــادة التأهيــل  reboot campحيــث تقــدم تعليمــا مكثفــا لتكنولوجيــا المعلومــات
لالجئيــن الســوريين مــع التركيــز علــى البرمجــة وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة .وبالتعــاون
مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والمجلــس الثقافــي البريطانــي ،تــم توفيــر
مختبــرات حاســوبية جديــدة لدعــم الالجئيــن الســوريين ذوي مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات
والتعليــم.
وتقــوم المفوضيــة برعايــة أربعــة الجئيــن ســوريين مــن خــال دورات فــي جامعــة الحســين
بــن طــال.

الجامعات الخاصة
يحصــل الطــاب الالجئــون فــي جامعــة عمــان العربيــة علــى تخفيضــات تصــل إلــى  75فــي
المئــة ،ويتــاح التمويــل الــذي توفــره مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن و صنــدوق
مبــادرة ألبــرت أينشــتاين (  ) DAFIلعــدد محــدود مــن الالجئيــن الســوريين .وفــي جامعــة
جــدارا ،يحصــل الالجئــون الســوريون علــى خصــم بنســبة  50فــي المئــة .وفــي جامعــة
الزرقــاء ،قــدم االتحــاد األوروبــي  500منحــة دراســية ،يحصــل الالجئــون المســجلون علــى
خصومــات مــن خــال برامــج ممولــة مــن قبــل المانحيــن .المؤسســات التــي تقــدم منــح
دراســية (عــدد المســتفيدين غيــر متوفــر) هــي :المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن ،والهــال األحمــر اإلماراتــي ،ومؤسســة أمــل ،والمؤسســة الدوليــة لألغــراض
األكاديميــة ،ومنــح الشــيخ فــواز الحكيــر ،وجمعيــة الغــراء ،وجمعيــة أيــادي العــون ،والزرقــاء
التعليميــة .كمــا قدمــت جامعــة جــرش رســوما مخفضــة فــي األعــوام  2016و .2017
وتقــدم جامعــة عجلــون الوطنيــة رســوما مخفضــة للطــاب القادميــن مــن خــال الــوكاالت
المانحــة .فيمــا يدعــم االتحــاد األوروبــي  250طالبــا فــي جامعــة طــال أبــو غزالــة.
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كليات المجتمع
خــال هــذه الدراســة ،تــم االتصــال بعشــرين كليــة مجتمــع للحصــول علــى معلومــات تتعلــق
بالمنــح الدراســية والمســاعدات الماليــة لالجئيــن الســوريين .كليــة القــدس هــي الوحيــدة
التــي أكــدت علــى أنهــا وبالشــراكة مــع جامعــات أردنيــة أخــرى قــد قدمــت  250منحــة
دراســية .أمــا أولئــك الذيــن يرغبــون فــي متابعــة التدريــب التقنــي والمهنــي فــي كليــة القــدس
فيمكنهــم القيــام بذلــك مــن خــال االتحــاد األوروبــي ومشــروعي تعليــم ســوريا  1و .2
()EDU – Syria 1 and EDU Syria 2

التحديات التي تواجه الطلبة
الفجوات التعليمية
لعــل التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه الالجئيــن الراغبيــن فــي االلتحــاق بالتعليــم العالــي هــو
انعــدام االســتمرارية فــي التعليــم .مــن حيــث المبــدأ ،تقــدم الحكومــة األردنيــة التعليــم لجميــع
الالجئيــن الســوريين الذيــن يعيشــون فــي األردن .ويتــاح لألطفــال الســوريين مقاعــد فــي
المــدارس األردنيــة ،علــى الرغــم مــن أن الكثيــر منهــم يســتطيعون االلتحــاق فــي المــدارس
وفــق نظــام الفترتيــن ،إال أن العديــد مــن األطفــال الســوريين غيــر مســجلين ،وبالتالــي ال
يحصلــون علــى شــهادة المدرســة الثانويــة الالزمــة لدخــول الجامعــة أو كليــة المجتمــع.
ومــن الضــروري إيجــاد أنظمــة وقوانيــن قــادرة علــى التعامــل مــع الفجــوات التــي تواجــه
التعليــم والتــي قــد تســمح بإعــادة التســجيل فــي نظــام التعليــم العالــي .فعلــى ســبيل المثــال،
يديــر مجلــس الالجئيــن النرويجــي وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان مراكــز للشــباب
فــي الزعتــري واألزرق .وأطلقــت اليونســكو مؤخــرا مشــروع «تنميــة مهــارات الشــباب
وتوجيهــه»( )BETCالــذي يوفــر التدريــب علــى المهــارات المســتهدفة لتمكيــن الطــاب مــن
االلتحــاق بالتعليــم العالــي أو القــوى العاملــة .ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن المبــادرات تســتند
إلــى المشــاريع ،مــع دورات برامــج قصيــرة المــدى ،وعــدم كفايــة االســتثمار فــي النظــم.
10

فرص مستقبلية
بالنســبة للعديــد مــن الالجئيــن الســوريين ،فــإن عــدم اليقيــن بشــأن مســتقبلهم (ســواء أكانــوا
قادريــن علــى العــودة إلــى ســوريا ومــا ســيترتب علــى ذلــك) ،أوانعــدام فــرص العمــل يقلــل
مــن الحوافــز لدخــول التعليــم العالــي .وينشــغل العديــد مــن الالجئيــن بروتيــن الحيــاة اليومــي،
وال ســيما إيجــاد فــرص العمــل ،بــدال مــن االســتثمار فــي التعليــم للمســتقبل.

Norwegian Refugee Council, Drivers of Despair: Refugee Protection Failures in Jordan and 10
Lebanon (Oslo: Norwegian Refugee Council, 2016).
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إمكانية التنقل
يحتــاج الالجئــون المقيمــون فــي المخيمــات الذيــن يلتحقــون بالجامعــة إلــى إذن لمغــادرة
مخيماتهــم .ومــن الممكــن لهــم الحصــول علــی رخصــة ســنوية حســب البرنامج الــذي يلتحقون
بــه .ومــع ذلــك ،حتــی عندمــا يتــم القبــول فــي برنامــج معيــن فــإن العــبء المالــي للتنقــل غالبــا
مــا يشــكل عقبــة.
11

التكلفة واالستمرارية
ال تــزال القيــود الماليــة تشــكل عائقــا رئيســا .وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المنــح
الدراســية المتاحــة ،إال أنهــا ال تنشــر علــى نطــاق واســع .و باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تدعــم
جميــع الجهــات المانحــة برنامجــا كامــا للدراســة ،العديــد مــن الطــاب يتــم دعمهــم علــى
أســاس ســنوي أو علــى أســاس يومــي .وبنــا ًء عليــه وفــي ظــل عــدم وجــود دعــم مالــي كامــل
طــوال مــدة البرنامــج ،فــإن العديــد مــن الســوريين يتــرددون فــي االلتــزام.

الوصول إلى المعلومات
وأدى االفتقــار إلــى المعلومــات المتعلقــة بالجــدارة وإجــراءات التســجيل والمســاعدة الماليــة
إلــى انخفــاض مســتويات اإلقبــال علــى برامــج معينــة .واســتجابة لذلــك ،أطلقــت اليونســكو
مبــادرة جامعتــي فــي عــام  ،2015وهــي قاعــدة بيانــات عربيــة علــى اإلنترنــت تضــم نحــو
 2000فرصــة دراســية ومصــادر معلومــات أخــرى.
12

Daniela Z. Kaisth and James R. King, “Syrian Refugees in Jordan—From Camps to Campus,” 11
University World News, 19 September 2014.
UNESCO and the EU, UNESCO-EU Jami3ti Initiative: Mapping of Higher Education 12
Needs & Opportunities for Syrian Refugees (Jordan: UNESCO, May 2015); “Jami3ti: Linking
Refugee and Vulnerable Youth to Higher Education & Training,” UNESCO, 1 December 2015,
https://amman.unesco.org/home/index?lang=1.
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 :7القيمة المضافة لمنظمات المجتمع المدني في
األردن
إسراء الشياب و د .إريكا هاربر ومحمود نابلسي
يناقــش هــذا الفصــل القيمــة التــي يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي وبخاصــة المنظمــات
المجتمعيــة إضافتهــا لمجتمعاتهــم المحليــة فــي األردن .ويبــدأ الفصــل بمراجعــة األدبيــات
الســابقة ويُعــرّ ف ويصــف حالــة المجتمــع المدنــي فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.
ويقــوم الفصــل بتقديــم تفاصيــل عــن ميــاد المجتمــع المدنــي فــي األردن وتطــور الحــركات
السياســية منــذ عــام  1923وحتــى عــام  .2017باإلضافــة إلــى ذلــك ،يحلــل الفصــل أثــر
المنظمــات المجتمعيــة فــي األردن للتوقــف عنــد القيــود المفروضــة عليــه ،كمــا يســلط الفصــل
الضــوء علــى الفــرص المتاحــة أمــام المجتمــع المدنــي .وأخيــرا يتفحــص هــذا الفصــل العالقــة
بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي ويقــدم المقترحــات لتقويــة أثــر هــذه المنظمــات الجتمعيــة فــي
المجتمعــات المدنيــة.
1

المجتمع المدني :التعريف
يعــود مفهــوم المجتمــع المدنــي إلــى الفلســفة اليونانيــة ،غيــر أن المفهــوم الحديــث لفضــاء
مســتقل يمكــن تمييــزه ولــو بشــكل جزئــي عــن الدولــة تــم إدخالــه ألول مــرة فــي النظريــات
السياســية لتومــاس بايــن .وهنــاك مــن يجــادل بــأن هــذا التعبيــر الجديــد للمواطنيــن بلغــة
مصالحهــم وتوقعاتهــم ورؤاهــم يعكــس الظــروف االقتصاديــة التــي جــاءت مــع الثــورة
الصناعيــة والظــروف االجتماعيــة المتطــورة المُلهمــة للثــورات الفرنســية واألمريكيــة.
وعــاد المفهــوم للظهــور إلــى الســطح بعــزم متجــدد مــرة أخــرى فــي أواخــر القــرن العشــرين.
وبرهــن الــدور الــذي لعبتــه حــركات المواطنــة والجماعــات غيــر الحكوميــة فــي الثمانينيــات
والتســعينيات مــن القــرن الماضــي علــى إمكانــات المجتمــع المدنــي .مــا أثــر بــدوره علــى
أجنــدات التنميــة؛ إذ ينظــر إلــى المجتمــع المدنــي بشــكل متزايــد كأداة لتوســيع خدمــات الدولــة
الرئيســية ومكافحــة الفقــر وتشــجيع اإلصالحــات االجتماعيــة واالقتصاديــة .وتــرك هــذا
التطــور العريــض أثــراً علــى المجتمــع المدنــي إذ أن األخيــر ينقصــه تعريــف واضــح وغيــر
قابــل للجــدل .وكمفهــوم فلســفي ،يتنــاول تعبيــر المجتمــع المدنــي العقــد االجتماعــي بيــن الدولة
2

3

4

 1يعتمد هذا الفصل على البيانات األولية والثانوية ويشمل على بيانات تم الحصول عليها كجزء من مبادرة معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا
عن المجتمع المدني األردني والتي تهدف لدعم قطاع المجتمع المدني األردني ليكون اكثر نشاطا وصاحب تاثير أكبر .وقام المعهد بعقد
عدد من نقاشات المجموعات لدراسة مجموعات الدراسة في المنظمات المحلية والثنك تانك والنشطاء والمبادرات الشبابية ما بين اذار
وتموز .2017
Aisha Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organizations in Governance,” 2
December 2004, paper prepared for the 6th Global Forum on Reinventing Government, 24–27
May 20015, Seoul, Republic of Korea.
T. Carothers, “Civil Society,” Foreign Policy, Winter 1999–2000. 3
Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organisations.” 4
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والمواطنيــن وهــو الفــراغ المدنــي الــذي يفصــل بيــن الحكومــة واألســواق الخاصــة .وأفضــل
مــن التقــط ذلــك هــو ألكســيس دو توكفيــل والــذي عــرّ ف المجتمــع المدنــي بوصفــه «مجــاال
مســتقال للحريــة يشــمل علــى ثقافــة مؤسســية تبنــي الديمقراطيــة السياســية واالقتصاديــة».
وكمفهــوم تنمــوي وسياســي فــإن المجتمــع المدنــي يمكــن فهمــه بشــكل أفضــل بمعاييــر وظيفية
وبنيويــة.
5

6

من ناحية بنيوية يتكون المجتمع المدني من خمس جماعات:
1 .1المنظمــات المهنيــة ،مثــل اتحــادات العمــال والنقابــات التــي توفــر خدمــات اجتماعيــة
واقتصاديــة ألعضائهــا.
2 .2المنظمــات التــي تقــدم الخدمــات ،والتــي عــادة مــا تعــرف بمنظمــات غيــر حكوميــة
ومنظمــات غيــر ربحيــة ،والتــي ُتعــوّ ض أعمالهــا نقــص الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.
3 .3المنظمــات المحليــة المجتمعيــة والتــي تتشــابه أعمالهــا مــع المنظمــات التــي تقــدم
الخدمــات لكنهــا فــي العــادة مــا تكــون أصغــر ومحليــة أكثــر ورســمية أكثــر ،ولهــا تمويــل
ذاتــي إذ تعتمــد علــى المتطوعيــن ولهــا تفاعــل أقــل مــع قطــاع الدولــة.
4 .4مؤسسات دينية غير ربحية.
5 .5المنظمــات التــي تشــجع علــى الحكــم الرشــيد و الدمقراطيــة ،مــن خــال إجــراء نشــاطات
مختلفــة مثــل التعليــم المدنــي والتدريــب وتطبيــق األبحــاث.
7

Mohammed Marwan, “What is Social Contract?” Mawdoo3.com, 31 August 2014 (in Arabic). 5
Walton, “Civil Society and Development: Moving from de Tocqueville to Gramsci,” 6
Development Policy Blog, 17 August 2015, http://devpolicy.org/civil-society-and-developmentmoving-from-de-tocqueville-to-gramsci-20150817/; for further definitions see Ghaus-Pasha,
”“Role of Civil Society Organisations.
A. Hawthorne, Middle Eastern Democracy: Is Civil Society the Answer? Carnegie Papers 44 7
(Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, March 2004).
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الصندوق رقم  :7.1تعريفات المجتمع المدني
صنــف البنــك الدولــي المجتمــع المدنــي بوصفــه «جماعــة كبيــرة مــن المنظمــات واتحــادات
العمــل والجماعــات المحليــة والمنظمــات الخيريــة والمنظمــات الدينيــة غيــر الربحيــة
التــي تتواجــد فــي المجــال العــام وتعبــر عــن مصالــح وقيــم أعضائهــا وآخريــن مســتندة
العتبــارات إثنيــة وثقافيــة وسياســية وعلميــة ودينيــة وخيريــة».
وقــد عــرف مجموعــة مــن الباحثيــن األردنييــن المجتمــع المدنــي بأنــه «تطبيــق أفضــل
الممارســات مــن المشــاركة االجتماعيــة بيــن األفــراد والدولــة».
World Bank, “Civil Society,” 2017, www.worldbank.org/en/about/
partners/civil-society
Mustafa Kushaim, “Civil Society between Theory and Practice,” Dirasat
)Magazine, no. 24 (n. d.
وظيفياً ،يمكن تحديد ثالثة أغراض يؤديها المجتمع المدني:
1 .1مــزود للخدمــات :يعــود المجتمــع المدنــي بالنفــع علــى الفقــراء وأولئــك الذيــن يعيشــون
فــي مناطــق معزولــة ،أو أولئــك الذيــن ال يمكــن لهــم الحصــول علــى خدمــات مــن الدولــة
ألن الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى توفيــر هــذه الخدمــات .وعلــى نطــاق
دولــي ،فــإن تقديــم الخدمــات يحتــل القســم األكبــر مــن موازنــة المجتمــع المدنــي والقــوى
العاملــة .فالمجتمــع المدنــي موجــود وبشــكل مثالــي للقيــام بهــذا الــدور فــي التطويــر
والصــراع والبيئــات المتأثــرة بالكارثــة والتــي ال تكــون فيهــا مؤسســات الدولــة قــادرة
علــى القيــام بذلــك .وفــي حــاالت أخــرى تعمــل منظمــات مجتمعيــة محليــة بكفــاءة أكبــر
مــن الحكومــة وبخاصــة عندمــا تتفشــى فــي الحكومــة البيرقراطيــة والفســاد .وتتمتــع
أيضــا المنظمــات المجتمعيــة المحليــة بالثقــة والقــدرة علــى الوصــول ،ويمكــن لهــا إيجــاد
الحلــول الخالقــة بســبب الروابــط القويــة فــي المجتمــع.
8

9

2 .2فاعــل للحكــم الرشــيد :وهــذا هــام جــدا فــي إيجــاد ربــط بيــن النــاس والقطــاع العــام
والقطــاع الخــاص .فهــو يغــذي القطــاع الخــاص مــن خــال االستشــارات ودعــم األراء
المحليــة وتحويلهــا إلــى سياســات للتنفيــذ .وعــاوة علــى ذلــك يقــوم المجتمــع المدنــي
بتثقيــف النــاس حــول الحقــوق المدنيــة والمشــاركة فــي األمــور العامــة ويقــوم بتعبئــة
Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organisations.” 8
 9يهيمن التعليم مع الخدمات االجتماعية – بحصة تصل إلى  43%من الوظائف الخدمية – الوظائف الخدمية للمجتمع المدني بمعدل
استيعاب الحصة األكبر للقوى العاملة للمنظمات المجتمعية المحلية في الدول المتقدمة والنامية  64%و 63%على الترتيب) ،نفس
المصدر.
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وتســهيل العمــل الجماعــي .وهــذا بــدوره يغــذي تطويــر وتنميــة رأس المــال االجتماعــي
– «شــبكة الجمعيــات والشــبكات والمعاييــر (الثقــة والتســامح) التــي تمكــن النــاس مــن
التعــاون مــع بعضهــم البعــض للصالــح العــام» ،وهــو مــا أســماه روبــرت بوتنــام شــروط
الحكــم الرشــيد والتنميــة المســتدامة.
10

3 .3اإلشــراف :يقــوم المجتمــع المدنــي بــدور المشــرف علــى الحكومــة إذ يراقــب القطــاع
العــام وافعالــه وصناعــة القــرار .يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يعــزز مــن المســاءلة
والكفايــة واالســتجابة فــي ســياق ديمقراطــي وغيــر ديمقراطــي .كمــا يمكــن للمجتمــع
المدنــي أن يدعــم اإلصالحــات والشــفافية ومراقبــة حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات
المدنيــة.
وبعيــداً عــن النظــر إلــى المجتمــع المدنــي كمفهــوم فلســفي أو كمجموعــة مــن الهيــاكل أو مــن
خــال قيمتــه الوظيفيــة فــإن انتشــاره وقوتــه وتأثيــره ليــس موضــع شــك .وأظهــرت دراســة
لمشــروع القطــاع المقــارن غيــر الربحــي فــي جامعــة جــون هوبكنــز القــوة االقتصاديــة
للقطــاع :ففــي  36بلــد ســواء متقدمــة أو ناميــة أو انتقاليــة فــإن مصروفــات القطــاع تســاوي
 4.5فــي المئــة مــن مجموعــة إجمالــي الناتــج المحلــي و  4.4فــي المئــة مــن مجمــل
التوظيــف.
11

يشــكل المجتمــع المدنــي أيضــا قــوة سياســية كبيــرة ،ولعــب العمــل الشــعبي المنظــم دورا
أساســيا فــي االنتقــال السياســي فــي العالــم وأفضــى إلــى إصالحــات حقوقيــة فــي منــاح هامــة،
وشــمل ذلــك حقــوق المثلييــن ومزدوجــو التوجــه الجنســي والمتحوليــن جنســيا والمســاواة
الجندريــة وحمايــة األقليــات .وتقــدم عائشــة غــوص باشــا فكرتيــن حــول تصاعــد التأثيــر.
أوال ،ثــورة المعلومــات وبخاصــة قــدرة الفــرد علــى جمــع ومشــاركة ونشــر الصــور
والبيانــات والفيديوهــات حــوّ ل كيفيــة مراقبــة وحمايــة أصحــاب الحقــوق والواجبــات .ثانيــا،
يمتلــك المجتمــع المدنــي عملــة نــادرة مــن الســلطة األخالقيــة ألنــه يمثــل «مصلحــة العمــوم
مقابــل المصالــح الرســمية أو المدفوعــة بالســلطة للدولــة أو لالقتصــاد».
12

لذلــك ليــس مفاجئــا أن يكــون المجتمــع المدنــي مشــبعا بحلــول مبتكــرة .ففــي عــام 2005
وصــف أميــن عــام األمــم المتحــدة آنــذاك كوفــي عنــان المجتمــع المدنــي ب «القــوة العظمــى
العالميــة الجديــدة»  ،وينظــر للمجتمــع المدنــي اآلن بوصفــه يمتلــك إمكانيــة تحريــك
اإلصــاح السياســي وتخفيــف الفقــر وممارســة دور قيــادي لمواجهــة تحديــات عالميــة مثــل
تغيــر المنــاخ .طبعــا هنــاك جــدل كبيــر بيــن األكاديمييــن وصنــاع السياســات فيمــا إذا كان
هــذا الــدور للمجتمــع المدنــي مــا هــو إال تعبيــر عــن غيــاب النضــج أو محاولــة بائســة لنقــل
المســؤوليات عــن الحكومــات .كمــا ويطــرح ســؤاال جديـا ً حــول حــدود قــدرة المجتمــع المدنــي
13

Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organizations.” 10
 11نفس المصدر.
 12نفس المصدر.
“‘New Superpower’ Seeks ‘Better World,’” press release, Inter Press News, 3 June 2005, 13
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فــي الوصــول والتأثيــر فــي إقليــم قــد يكــون األكثــر حاجــة أال وهــو إقليــم غــرب آســيا وشــمال
أفريقيــا .وعلــى وجــه التحديــد يتســاءل البعــض حــول التأثيــر المحــدود لهــذا المجتمــع فــي
صناعــة السياســات والحكومــة وحيــاة الفقــراء ،وبخاصــة وأن هنــاك انتشــاراً كبيــرا لمنظمــات
المجتمــع المدنــي وتموي ـاً ضخمــا فــي هــذا القطــاع؟

المجتمع المدني في غرب آسيا وشمال أفريقيا
بــكل تأكيــد يتواجــد المجتمــع المدنــي بــكل صيغــه البنيويــة التــي نوقشــت أعــاه فــي منطقــة
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .فالمجتمــع المدنــي العربــي تطــور عبــر مراحــل مــن التوســع
فــي الحريــات وتراجــع القيــود وفق ـا ً للقــوى واالتجاهــات السياســية الســائدة .وقــد تطــورت
األشــكال الحديثــة مــن المجتمــع المدنــي مثــل النقابــات المهنيــة واالتحــادات التجاريــة واألنديــة
الثقافيــة خــال فتــرة االســتعمار ،ولعبــت تنظيمــات سياســية مثــل اإلخــوان المســلمين دورا
هامــا فــي النضــال الوطنــي وفــي دعــم القضايــا القوميــة.
14

وشــهدت فتــرة مــا بعــد االســتقالل أول تراجــع للمجتمــع المدنــي ،فهنــاك تنظيمــات أكبــر
وأكثــر قــوة اندمجــت فــي مؤسســات الدولــة ،أمــا البقيــة فقــد أصبحــت عرضــة للتقييــد الصارم
والرقابــة .فالحكومــات الناشــئة وعديمــة الخبــرة «خشــيت مــن أن تقــوض التنظيمات المســتقلة
والمتنوعــة الوحــدة الوطنيــة وتهــدد محــاوالت الحكومــات فــي تعزيــز ســلطتها ».وينســجم
هــذا مــع تنظيــم العقــد االجتماعــي العربــي والــذي تتحمــل فيــه الحكومــات المســؤولية فــي
تأميــن غــذاء المواطــن وأمنــه وتعليمــه وصحتــه ووســائل العيــش مقابــل االمتثــال السياســي.
15

شــهد الجــزء األخيــر مــن القــرن العشــرين عمليــة اللبرلــة والتعدديــة ،فأصبحــت المنظمــات
والجمعيــات واألنديــة أكثــر شــيوعا ً فــي حيــن قامــت المنظمــات المجتمعية ومنظمــات المجتمع
المدنــي بتوســيع نطــاق عملهــا .وجــاء ذلــك اســتجابة لحُــزم اللبرلــة االقتصاديــة والتــي
بدورهــا ح ـدّت مــن قــدرة الدولــة علــى تقديــم الخدمــات .كمــا تدفقــت المســاعدات الدوليــة
وبــرزت المنظمــات المجتمعيــة كوســيلة آمنــة يمكــن االعتمــاد عليهــا .فــي بعــض األحيــان
لعبــت المؤثــرات الخارجيــة مثــل منظمــات حقــوق األنســان وحــركات الديمقراطيــة دورا فــي
النطــاق العملياتــي الموســع للمنظمــات .وتفســر هــذه العوامــل مجتمعــة لمــاذا انتشــر المجتمــع
المدنــي فــي الــدول الفقيــرة التــي تحتــاج لمســاعدات (مصــر واألردن واليمــن والمغــرب
وتونــس) أكثــر مــن دول الخليــج (عمــان ،قطــر ،الســعودية ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة) التي
وبفضــل ثروتهــا النفطيــة منعــت المنظمــات مــن العمــل ،فالمنظمــات الموجــودة فــي الخليــج
هــي مرتبطــة بالســلطة أو تعمــل كشــبه منظمــات رســمية علــى شــكل الجمعيــات الخيريــة
اإلســامية.
16

Hawthorne, Middle Eastern Democracy. 14
 15نفس المصدر.
 16أيضا المناطق المتأثره حاليا بالصراع مثل ليبيا وسوريا.
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وعلــى الرغــم مــن وجــود اســتثناءات إال أن المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة بشــكل عــام
يمكــن تصنيفــه بأنــه ضعيــف وفاقــد للتأثيــر ويعمــل تحــت الرقابــة الصارمــة للدولــة .وفــي
بيئــات أكثــر اعتــداال فــإن المنظمــات تخضــع ألطــر قانونيــة مقيــدة تنظــم تشــكيل وتمويــل
وعمــل وتقاريــر هــذه المنظمــات .أمــا فــي الســياقات الصارمــة يتــم إغــاق المنظمــات بشــكل
إجبــاري بيــن الفينــة واألخــرى وتتعــرض هــذه المنظمــات إلــى مضايقــات أمنيــة وقضائيــة
ويُعتقــل طواقمهــا.
تتــم رقابــة المجتمــع المدنــي وتقييــده مــن خــال تحويلــه كــذراع ممتــدة للدولــة ،ويقــدم تقريــر
مؤسســة كارنيجــي أمثلــة للــدول التــي تمــول فيهــا الحكومــات المنظمــات المجتمعيــة وهــي
جميعــات قــام بتأسيســها موظفــو الدولــة الســابقين أو يقــف علــى رأســها أشــخاص تعينهــم
الحكومــة .فــي الكويــت علــى ســبيل المثــال ،تتلقــى كل الجمعيــات التطوعيــة المســجلة
مســاعدات ســنوية .المنظمــات غيــر الحكوميــة والحكوميــة والمنظمــات المرتبطــة بالملكيــات
وهــي منظمــات مجتمعيــة يديرهــا مســؤولون عالــي المســتوى أو أعضــاء مــن الحكومــة
كوســيلة لمراقبــة الجماعــات المدنيــة هــي تعابيــر شــائعة فــي الخطــاب العربــي .فمــن جهــة،
تدفــع هــذه العالقــات التداخليــة لجماعــات المجتمــع المدنــي المنظمــات للتــردد فــي القيــام
بأعمــال يمكــن لهــا أن تعــرض هــذه العالقــات للخطــر ».ومــن جهــة أخــرى ،تعنــي تركيبــة
هــذه المنظمــات العضويــة أن مهمتهــا ليــس فــي تحــدي األنظمــة والمؤسســات بــل فــي
«توفيــر الخدمــات والتنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة الضروريــة للحفــاظ علــى االســتقرار
االجتماعــي».
17

أحيانــا ،يكــون للنقابــات المهنيــة قيــادات أكثــر اســتقالال غيــر أن أعضاءهــا – مثــل أعضــاء
االتحــادات –هــم فــي الغالــب موظفــو دولــة أو يعتمــدون علــى حســن النوايــا لــدى الحكومــة
لتأميــن بقائهــم االقتصــادي .فغــرف التجــارة مســيطر عليهــا مــن قبــل رجــال األعمــال الذيــن
يعتمــدون علــى عالقــات شــخصية واقتصاديــة مــع موظفــي الحكومــة .وهنــاك الكثيــر مــن
المراكــز الفكريــة التــي يعمــل بهــا مواطنــون إال أنهــا ٌتمــول أيضــا مــن قبــل الحكومــة وبالتالي
ال يمكــن اعتبارهــا مســتقلة تمامــا .واألمــر األكثــر فجاجــة هــو أن موظفــي األجهــزة األمنيــة
يتســللون إلــى القطــاع المســاند للديموقراطيــة ويؤسســون منظمــات تقــوم بأعمــال المنظمــات
مــا يعنــي ســحب تمويــل المانحيــن مــن الجماعــات المســتقلة االصيلــة .ويواجــه المانحــون
مصاعــب فــي التمييــز بيــن هــذه المنظمــات والمنظمــات الحقيقيــة.
18

باختصــار ،فــإن طبيعــة ومجــال وتأثيــر المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة يتحــدد فــي الغالــب مــن
قبــل الدولــة ،ولهــذا الســبب ،يمثــل القطــاع كل مــا هــو مناهــض لكيــف يفهــم المجتمــع المدنــي
Hawthorne, Middle Eastern Democracy. 17
 18ويشمل ذلك تأسيس المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة لالنتخابات لإلشراف على االنتخابات واصالح قانون االحزاب السياسية.
أنظر،
Electoral Law, and Public Gatherings Law; A. M. Awad and E. Sarayra, Enabling Environment
National Assessment. Country Report: Jordan (Amman: Phenix Center for Economic and
Informatics Studies, 2015).
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بالشــكل الشــائع (أي بمعنــى أنــه منتــج عضــوي ومســتقل للمواطــن اســتجابة الحتياجاتــه
وتطلعاتــه وآمالــه) .وثبتــت ســلطة الدولــة ربمــا أكثــر شــيء فــي أعقــاب مــا يســمى بالربيــع
العربــي والــذي يــرى البعــض بأنــه جــاء نتيجــة لســماح الحكومــة بتطــور المجــال المدنــي
ليصبــح أكثــر تحــررا .بعــض الــدول مثــل األردن شــهدت إصالحــات لبرلــة تتعلــق بالحريــات
المدنيــة ،غيــر أن النتيجــة األعــرض هــي قمــع المنظمــات واألفــراد الــذي يشــكلون تهديــداً
علــى احتــكار الدولــة للســلطة .كمــا أن الــدول وظفــت أحــداث خارجيــة مثــل داعــش كفزاعــة
أو كذريعــة لزيــادة القيــود والســيطرة الحكوميــة.
19

المجتمع المدني في األردن
ســاهمت سلســلة مــن األحــداث المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي تأســيس الدولــة األردنيــة
فــي عــام  1921وفــي تشــكيل الحيــاة العامــة فــي البــاد .وتــم تأســيس منظمــات جديــدة
وأحــزاب سياســية وجمعيــات علــى ســبيل المثــال بهــدف إنهــاء االنتــداب البريطانــي بينمــا
تطــور عــدد آخــر مــن هــذه التنظيمــات لتقديــم الدعــم والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.
ظهــر مفهــوم المجتمــع المدنــي ألول مــرة فــي مقــال بصحيفــة أردنيــة عــام  1923والــذي
عــرّ ف منظمــات المجتمــع المدنــي وحــث الحكومــة للتخلــي عــن الروابــط التقليديــة مثــل
العشــائرية واالنتقــال نحــو االشــتباك مــع مجتمــع مدنــي حديــث .وبالفعــل ســمح المجلــس
التشــريعي ( )1946-1929لمنظمــات المجتمــع المدنــي ولألحــزاب السياســية المشــاركة
فــي العمــل العــام .ومهــد هــذا الطريــق لتشــكيل حــركات سياســية واجتماعيــة – ويشــمل هــذا
غــرف التجــارة والجمعيــات االجتماعيــة واألنديــة الثقافيــة والسياســية الرياضيــة ،لــم يــزد
عددهــا عــن خمســين فــي ذلــك الوقــت والحــق أن األحــزاب السياســية كان ينقصهــا الرؤيــة
الواضحــة ولــم تكــن فاعلــة لوقــت طويــل .وهــذا أيضــا ينطبــق علــى جمعيــات المــرأة التــي
ظهــرت فــي األربعينيــات مــن القــرن الماضــي.

20

21

22

شــهدت الفتــرة الممتــدة مــن  1950إلــى  1974تغيــرات جوهريــة ،فدخــول أعــداد كبيــرة
مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي عــام  1948إلــى األردن غ ّيــر مــن طبيعــة عمــل منظمــات
المجتمــع المدنــي وانتقلــت مــن السياســة إلــى األعمــال الخيريــة مــع ارتفــاع كبيــر فــي عــدد
الهيئــات التــي تقــدم إغاثــة إنســانية ومســاعدات اجتماعيــة .وبالرغــم مــن الخالفــات داخــل

 19ويضم ذلك تأسيس المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة لالنتخابات لإلشراف على االنتخابات واصالح قانون االحزاب السياسية.
أنظر،
Electoral Law, and Public Gatherings Law; A. M. Awad and E. Sarayra, Enabling Environment
National Assessment. Country Report: Jordan (Amman: Phenix Center for Economic and
Informatics Studies, 2015).
 20عبر وعد بلفور لعام  1917عن دعم بريطانيا القامة وطن قومي لليهود في فلسطين .وجاء بعد اصدار وعد بلفور االنتداب البريطاني
على فلسطين في عام .1921
”Kushaim, “Civil Society between Theory and Practice.
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 21
Muhammad Jrabieea, Civil Society and the State in Jordan (Kuwait: Transparency Society, 22
2013). See also Awad and Sarayra, Enabling Environment.
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الحكومــة وعــدم االســتقرار اإلقليمــي فــي مطلــع الخمســينيات إال أن المــادة السادســة عشــر
مــن الدســتور األردنــي نصــت علــى حــق األردنييــن فــي تأســيس الجمعيــات المدنيــة .فالقانــون
رقــم  33الــذي ينظــم التنظيمــات االجتماعيــة لــم تتــم المصادقــة عليــه حتــى عــام  1966لكنــه
كان علــى أيــة حــال مقيــدا بشــكل كبيــر .وفــي عــام  1967أصــدرت الحكومــة قانــون طوارئ
و ُحــل البرلمــان المنتخــب .وعلقــت االنتخابــات النيابيــة مــرة أخــرى فــي عــام .1974
23

هنــاك خطــوات إيجابيــة اتخــذت فــي عــام  1978عنمــا تــم تأســيس المجلــس االستشــاري
للتعبيــر عــن همــوم النــاس والــذي بــدوره اســتمر بالعمــل حتــى عــام  .1984غيــر أن الركــود
االقتصــادي الــذي بــدأ فــي عــام  1985كان يعنــي أن التنميــة السياســية تراجعــت وأصبحــت
النقابــات المهنيــة أقــل فعاليــة.
24

أفضــت االحتجاجــات الشــعبية فــي عــام  1989إلــى مزيد من االنفتــاح السياســي والدمقراطية
والعــودة إلــى الحيــاة البرلمانيــة إذ تــم الغــاء قانــون األحــكام العرفيــة .والحــق أن المنــاخ
السياســي الجديــد أعــاد نمــو المجتمــع المدنــي والمشــاركة السياســية فــي التنميــة السياســية
وشــؤون الدولــة .وتــم نشــر الميثــاق الوطنــي الــذي اســتند إلــى المصالحــة السياســية بيــن
الدولــة والمعارضــة فــي عــام  .1991ونــادى الميثــاق الوطنــي باإلصالحــات التشــريعية
والسياســية شــامالً منــاح مختلفــة مثــل التعدديــة السياســية ومشــاركة اإلعــام .أمــا التشــريع
الناظــم لعمــل منظمــات المجتمــع األردنــي فقــد جــاء بعــد ذلــك.
25

26

وشــهد عــام  1997اختراقـا ً عندمــا صــدر قانــون الشــركات رقــم  22والــذي ســمح بتأســيس
شــركات غيــر ربحيــة .ونتيجــة لذلــك ارتفــع وبشــكل منتظــم عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي
والمنظمــات المجتمعيــة والجمعيــات الخيريــة اإلســامية والنقابــات المهنيــة والتنظيمــات
السياســية .وفــي عــام  2008صــدر قانــون الجمعيــات رقــم  51الــذي ينظــم عمــل الجمعيــات
الخيريــة والمنظمــات االجتماعيــة وخ ّفــض القانــون مــن الحــد األدنــى للعــدد المطلوب لتشــكيل
جميعــة مــن خمســين إلــى ســبعة أشــخاص مــا أفضــى إلــى ارتفــاع ملحوظ فــي عــدد المنظمات
الفاعلــة .وأجريــت تعديــات علــى القانــون فــي عــام  2009قللــت مــن القيــود بشــكل أكبــر.
27

ازدهــرت وخفتــت بيئــة المجتمــع المدنــي وفق ـا ً االحــداث السياســية .فكمــا تــم مالحظتــه فــي
الســابق فــإن الربيــع العربــي شــجع علــى إجــراء إصالحــات ،غيــر أن ذلــك لــم يــدم طويــا
وأصبــح هنــاك انكفــاء .فظهــور تهديــد التطــرف العنيــف كان ســببا ً لســن تعديــات تشــريعية
جديــدة (قانــون مكافحــة اإلرهــاب وقانــون المطبوعــات والنشــر) ممــا قــد يكــون ســاهم فــي
 23أفضى ذلك إلى تعليق العمل باألحزاب السياسية وإلقاء القبض على عدد من قادتها..
Awad and Sarayra, Enabling Environment.
Jrabieea, Civil Society and the State. 24
 25نفس المصدر.
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 26
 27يتم تسجيل الشركات غير الربحية وفقا لتعليمات رقم  73من قانون الشركات غير الربحية الصادر بموجب المادة رقم  7الفقرة د من
قانون الشركات رقم  .22المصدر السابق،
Civicus, State of Civil Society Report 2017 (Johannesburg: Civicus, 2017).
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التضييــق علــى حريــات المجتمــع المدنــي .وهنــاك مــن يجــادل بــأن النظــام العــام واألمــن
الوطنــي وقوانيــن مكافحــة اإلرهــاب منحــت فضــاء عريضـا ً لتســييس وانتقائيــة التفســيرات،
غيــر أن آخريــن جادلــوا بــأن هــذه التعديــات كانــت ضروريــة وتعبــر عــن تدابيــر حكيمــة
لحمايــة المجتمــع مــن التهديــدات الماثلــة والملموســة.
28

تحليل أثر المجتمع المدني في األردن
بلــغ عــدد الجمعيــات المســجلة فــي األردن لغايــة عــام  5628 2017مــع وجــود 595
شــركة غيــر ربحيــة مســجلة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة .الشــكل األكثــر شــيوعا
لمنظمــات المجتمــع المدنــي هــو الجمعيــات الخيريــة اإلســامية والتــي تحظــى باحتــرام كبيــر
ألنهــا تقــدم مســاعدات ماديــة للفقــراء فــي المناطــق المعزولــة .وتتفــوق المنظمــات المجتمعيــة
التــي تعمــل فــي المحافظــات بشــكل كبيــر مــن حيــث العــدد علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة
والتــي عــادة مــا تتلقــى تمويــاً أجنبيــا ً وتوجــد فــي عمــان .ومــع أنهــا ذات مــوارد قليلــة
إال أن المنظمــات المجتمعيــة تشــكل مــورداً هامــا ً لحمايــة المجتمــع وللمســاعدة ،وتحظــى
بثقــة عاليــة مــن كافــة الجماعــات المنظمــة .وهنالــك العديــد مــن منظمــات المــرأة والشــباب
والكثيــر منهــا فعــال بشــكل كبيــر ويحظــى بتركــة تشــغيلية امتــدت علــى مــدار عقــود .وتقــدم
الجمعيــات التعاونيــة مســاعدات نقديــة لألســر الفقيــرة وتســهل مــن النشــاطات التــي تركــز
علــى االحتياجــات االقتصاديــة للمجتمعــات مثــل إنتــاج المخلــات والحليــب والجبــن وخــل
التفــاح وزيــت الزيــون والتطريــز والســيراميك .أمــا المطابــخ التــي تولــد الدخــل فتقــوم بتوفيــر
غــذاء مطبــوخ معقــول الثمــن تقــوم بإعــداده النســاء مــن المجتمعــات المحليــة وهــذا يشــكل
جــزءا حيويــا مــن تمكيــن المجتمــع .رئيــس إحــدى الجمعيــات الخيريــة أفــاد بأنهــم “يعتمــدون
علــى برامــج التنميــة االقتصاديــة مثــل بيــع الصابــون والمالبــس التقليديــة التــي تــدر دخــا
علــى الكثيــر مــن العائــات الفقيــرة”.
29

30

ُتعــد الجمعيــات المرتبطــة بالعائلــة المالكــة أو التــي تــدار مــن قبــل أحــد أفرادهــا العبــا هامــا.
صحيــح أن عددهــا قليــل إال أنهــا تــدار بشــكل أكثــر مهنيــة وفيهــا مصــادر أفضــل .ومــن
األمثلــة اإليجابيــة علــى ذلــك هــو مؤسســة الملــك حســين للســرطان والجمعيــة العلميــة الملكيــة
ومؤسســة نهــر األردن .وهنــاك عــدد أقــل مــن المؤسســات اإلعالميــة المؤيــدة للديمقراطيــة
لكنهــا نمــت بشــكل كبيــر علــى مــدار العقديــن الماضييــن .فمثــا هنــاك منظمــة مجتمــع مدنــي
فــي عمــان تقــوم بمراقبــة االنتخابــات البرلمانيــة والبلديــة وتراقــب األداء البرلمانــي والخطــط
31

 28نفس المصدر.
Laila Azzeh, “Ministry to Restrict Funding to Societies ‘Improving Citizens’ Wellbeing,’” The 29
Jordan Times, 22 August 2017. In 2015 there were 4,482 associations, with around 1.5 million
members, equivalent to 43% of the working-age population. Around one-quarter are social
and charitable societies, accounting for around half of CSO membership; Awad and Sarayra,
Enabling Environment.
Saad Eddin Ibrahim, Civil Society and Democratic Transformation in the Arab World, Ibn 30
Khaldun Center for Development Studies (Cairo: Dar Qabaa, 1999).
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 31
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الحكوميــة المحليــة لزيــادة الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة الشــعبية .وهنــاك عــدد آخــر مــن
المنظمــات يضغــط مــن أجــل إدخــال تعديــات علــى القوانيــن مثــل قانــون العمــال وحقــوق
المــرأة فــي العمــل والفــرص المتســاوية وقانــون الملكيــة وحــق المــرأة فــي إجــازة األمومــة
والميــراث.
32

ترســم هــذه التطــورات صــورة ايجابيــة لهــذا القطــاع ،ومــع ذلــك فــإن إثــر المنظمــات هــو
متواضــع فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات وتشــجيع الحكــم الرشــيد ومراقبــة القطــاع العــام.
والحــق أن هنــاك ثالثــة عوامــل متداخلــة تعــزز بعضهــا البعــض هــي المســؤولة عــن خلــق
البيئــة العامــة لغيــاب التمكيــن المؤسســي.
أوال ،فــي معظــم الحــاالت يكــون لمنظمــات المجتمــع المدنــي مقــدرة تشــغلية قليلــة بشــكل
كبيــر ،فأغلبهــا يفتقــد لهيــاكل حكــم واســتراتيجيات متجانســة وواضحــة .كمــا أن منهجيــات
العمــل ال تعكــس المقاربــات التنمويــة الحديثــة.
القيــد الثانــي يتعلــق بالتمويــل ،فالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات وأعمــال اإلحســان والتطوع
هــي مفاهيــم غيــر متطــورة ومــا زالــت تمــارس علــى نطــاق محــدود .فصنــدوق المعونــة
الوطنيــة التابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة يقــوم بتخصيــص المــوارد القليلــة وليــس مــن
الســهل تتبــع إجراءاتــه .أحــد الشــباب الذكــور العامليــن مــع المنظمــات المجتمعيــة والذيــن
تمــت مقابلتهــم ألغــراض هــذا البحــث أفــاد بــأن “هنــاك مصــادر وفــرص لكــن ال نصــل
إليهــا مــن خــال الهيئــات الحكوميــة المحليــة ”.والالفــت أن المانحيــن الدولييــن يوفــرون
مصــدرا كبيــرا للتمويــل ،لكــن تدنــي المقــدرة يحــدد مــن قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة
والمنظمــات المجتمعيــة فــي جــذب تمويــل مســتدام وكبيــر .فاألمــر يــدور فــي حلقــة مفرغــة،
ففــي ظــل غيــاب المقــدرة عنــد المجتمــع المدنــي وغيــاب الرؤيــة االســتراتيجية أو القــوى
الجماعيــة فــإن المانحيــن يقومــون بتحديــد األولويــات .وبالتالــي فــإن طريــق التنميــة غالبــا مــا
تعكــس مصالــح المانحيــن بــدال مــن مســتلزات التنميــة للمجتمــع التــي تســتهدف احتياجــات
الجماعــة .الكثيــر مــن المانحيــن الذيــن تمــت استشــارتهم ألغــراض هــذا البحــث أشــاروا إلــى
أن منظمــات المجتمــع المدنــي تشــبه “الحربــاء” ،إذ تحــول بشــكل جوهــري تفويضهــا لتصبــح
مؤهلــة لتلقــي الدعــم المالــي المتوفــر.
33

فــي الغالــب ،تصمم المســاعدة للمجتمــع المدني وفقــا لالجندات
األمريكيــة والتــي تحــدد القضايــا التــي علــى منظمــات المجتمع
المدنــي أن تركــز عليهــا وكيــف .وتحــاول منظمــات المجتمــع
المدنــي التــي تفتقــر للمــوارد أن تســتجيب الجنــدات المانحيــن
آمليــن أن يتلقــوا التمويــل حتــى عندمــا تفتقــد النشــاطات
المقترحــة الصــدى المحلــي المطلــوب .هــذه الظاهــرة باديــة
“Our Programs: Accountability, Governance and Participation – RASED (The Observer),” 32
Al-Hayat Centre for Civil Society, 2017,.
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للعيــان لــدى عــدد كبيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي
تعمــل علــى البيئــة وقضايــا المــرأة –وهــي قضايــا يفضلهــا
المانحــون مؤخــرا– باإلضافــة إلــى قضايــا إطــاق حمــات
كســب التأييــد مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي الخدميــة
التــي لــم تتعهــد بهــذا النشــاطات مــن قبــل.
34

ثالثــا ،يعانــي هــذا القطــاع مــن غيــاب التعــاون والتشــبيك .مــع أن هنــاك اســتثناءات قليلــة
مــن التعــاون والتشــبيك م ّكنــت المنظمــات مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة عاليــة إال أن التحالــف
بيــن هــذه المنظمــات نــادرا مــا يتجــاوز فتــرات مؤقتــة وفتــرة تمويــل المانحيــن .وســاهمت
شــبكة المســاعدة االجتماعيــة المتكاملــة فــي االســتعراض الــدوري الشــامل لمجلــس حقــوق
االنســان التابــع لألمــم المتحــدة ،كمــا نشــرت شــبكة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة
بحقــوق المــرأة تقريــر ظــل باإلضافــة إلــى تقريــر الحكومــة للجنــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو) .ولفتــت هــذه التقاريــر انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى
تحديــات هامــة متعلقــة بالحقــوق ،وفتحــت قنــوات اتصــال بيــن أصحــاب الشــأن القادريــن
علــى البــدء باإلصالحــات .كمــا أفضــى تمويــل المانحيــن إلــى تشــكيل هاتيــن الشــبكتين لكــن
لــم تســتمر أي منهمــا  .ويشــعر البعــض بــأن التنافــس للحصــول علــى تمويــل يدفــع إلــى
غيــاب التعــاون ،لكــن غيــاب الرؤيــة االســتراتيجية واألهــداف العريضــة والرغبــة الجماعيــة
للتغيــر فــي القطــاع قــد تكــون جوهــر المســألة.
35

36

وهكــذا فإنــه ليــس مســتغربا أن يكــون تأثيــر المجتمــع المدنــي علــى صنــاع القــرار قليــا،
فالمبــادرات القليلــة التــي أطلقــت نالــت مســتويات مختلفــة مــن النجــاح .فــي عــام 2009
تــم تأســيس المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي األردنــي لتحقيــق أهــداف مــن ضمنهــا رفــع
مســتوى الحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة مثــل الحكومــة والمجتمــع المدنــي واالتحــادات
والنقابــات المهنيــة .غيــر أن عــددا قليــا مــن الذيــن تمــت مقابلتهــم ألغــراض هــذا البحــث
كانــوا علــى علــم بأعمــال هــذا المجلــس .وهنــاك مثــل أكثــر نجاحــا ً أال وهــو اســتراتيجية
األردن  2025التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل الحكومــة بمســاهمة ملموســة مــن المجتمــع
المدنــي .وعلــى العمــوم ،تتطلــب العالقــات بيــن الحكومــة المجتمــع المدنــي جــو متبــادل مــن
الشــكوك حــول مســاهمة كل منهمــا .وتب ّيــن المقابــات التــي أجريــت ألغــراض هــذا البحــث
أن الحكومــة تنظــر للمجتمــع المدنــي بوصفــه غيــر قــادر علــى التأثيــر بشــكل بنــاء فــي أجنــدة
السياســات فــي وقــت يعتبــر فيــه المجتمــع المدنــي الدولــة غيــر مهتمــة بتطويــر مجتمــع مدنــي
قــوي .كل واحــدة مــن هاتيــن النظرتيــن لهــا قــدر مــن المصداقيــة.
37

Hawthorne, Middle Eastern Democracy. 34
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 35
Ghaus-Pasha, “Role of Civil Society Organisations;” Awad and Sarayra, 36
Enabling Environment. Recently, a coalition of 13 Jordanian CSOs—Himam—was established
to promote democracy. It aims to develop a common code of conduct, foundational documents,
and by-laws that could be adopted widely by Jordanian CSOs.
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 37
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العالقة بين الدولة والمجتمع المدني
إقليميـاً ،يمكــن تصنيــف المقاربــات التــي تبنتهــا الدولــة إزاء المجتمــع المدنــي بـــ “الشــمولية
الشــفافة” إذ أن هــذا القطــاع هــو مُتحكــم بــه بشــكل صــارم .ســتتم مناقشــة أربــع أمثلــة ذات
صلــة مــن األردن فــي القســم التالــي.
الموافقــة علــى التأســيس :تتطلــب الجمعيــات التــي أسســت وفقــا لقانــون الجمعيــات موافقــة
حكوميــة مســبقة .فعلــى مــدار عشــرين شــهرا فــي الفتــرة مــا بيــن  2014-2013تــم
رفــض  120طلــب مــن بيــن  1,031للتســجيل أي 12فــي المئــة مــن الطلبــات .ال يحتــاج
مراقــب الشــركات بــأن يقــدم تبريــرا للرفــض ممــا يجعــل مــن االســتئناف أمــراً صعبــا .كمــا
أن الشــركات غيــر الربحيــة تتطلــب أيضــا موافقــة مســبقة لكنهــا يمكــن فــي مجــاالت التعليــم
والصحــة والتمويــل الصغيــر والتدريــب.
38

39

40

صناعــة القــرار التشــغيلية :يطلــب مــن الجمعيــات أن تبلــغ مراقــب الشــركات مســبقا ً عــن أي
اجتمــاع عــام (عــادة مــا يحضــره مراقــب مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة) وأن ترســل نســخ
مــن أي قــرارات يتــم التوصــل إليهــا خــال  15يــوم.
النشــاطات :يطلــب قانــون اإلحصــاءات العامــة لعــام  2012مــن الجمعيــات ومــن مراكــز
البحــث أن تحصــل علــى موافقــة حكوميــة مســبقة حــول محتــوى أي مســح ومــا يتضمــن
ذلــك مــن األســئلة المطروحــة والمنهجيــة والعينــات المســتهدفة .وعــاوة علــى ذلــك يجــب
أن تكــون هنــاك موافقــة قبــل نشــر النتائــج .رئيــس إحــدى المنظمــات المجتمعيــة بالزرقــاء
والــذي تمــت مقابلتــه ألغــراض هــذا البحــث ســلط الضــوء علــى الصعوبــات التــي تخلقهــا هذه
التعليمــات مشــيراً إلــى أن تمويــل المؤسســات المانحــة يعتمــد علــى مشــاركة الجماعــات مــن
المجتمــع المحلــي .فالمانحــون “يناضلــون مــن أجــل إشــراك أصــوات الجماعــات المســتهدفة
فــي أوراقنــا بقــدر مــا نســتطيع مــن خــال المقابــات والحلقــات النقاشــية ”.وعليــه فــإن
اشــتراط الموافقــة هــو تحــدي متكــرر.
41

42

التمويــل :الموافقــة المســبقة علــى التمويــل مطلوبــة قبــل أن تقــوم الجمعيــات والشــركات
غيــر الربحيــة بتلقــي التمويــل الدولــي أو القيــام بحمــات التبــرع المحليــة أو النشــاطات
الممولــة ”.فالقيــود معقــدة وهنــاك صعوبــة فــي فهمهــا مــن قبــل قــادة المجتمــع المدنــي،
مــا يتركهــم عرضــة للتأنيــب والغرامــات واإلغالقــات .ووجــد هــذا البحــث أن  40فــي
المئــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي كانــت غيــر مدركــة لإلطــار القانونــي الــذي يحكــم
43

Article 11 of the Societies Law; the registrar for Ministry of 38
Social Development gives approval.
Civicus, State of Civil Society. 39
 40تتعامل دائرة تسجيل الشركات بوزارة الصناعة التجارة بالتعامل مع طلبات التسجيل.
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 41
Focus group, Civil Society and Youth, Amman, WANA Institute. 42
Awad and Sarayra, Enabling Environment. 43
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وينظــم عملهــا .وعليــه تســاهم الشــروط مجتمعــة فــي خلــق بيئــة تدفــع الهيئــات المدنيــة علــى
العمــل ضمــن الحــدود المعروفــة واالمتنــاع عــن النشــاطات التــي تقــوض مــن سياســات
وشــرعية الدولــة .وربمــا فشــل اإلطــار التنظيمــي فــي االســتجابة للمعاييــر الدوليــة فيمــا
يتعلــق بالمنظمــات المدنيــة .وفــي هــذا األمــر ،فــإن األردن منســجم مــع دول إقليميــة أخــرى
ومــع العقــد االجتماعــي الــذي يرتكــز عليــه نمــوذج الحكــم العربــي .ومــع ذلــك وفــي حــاالت
كثيــرة يتمتــع المجتمــع المدنــي األردنــي باســتقاللية غيــر معتــادة وحريــة إذ أن هنــاك مســاحة
يمكــن للنشــطاء السياســيين واالجتماعييــن التعبيــر عــن آرائهــم مــن خاللهــا مــع أن ذلــك يأتــي
بطريقــة حــذرة واســتراتيجية .فــي بعــض البلــدان األخــرى ،يتــم تجريــم المجتمــع المدنــي
المســتقل ،فالمؤسســات يمكــن لهــا االشــتباك فقــط مــع نشــطات ثقافيــة أو خيريــة اجتماعيــة،
كمــا أن هنــاك حاجــة لتدقيــق أمنــي علــى أعضــاء هــذه المنظمــات.
44

45

46

شروط المجتمع المدني المؤثر
فــي مثــل هــذه الحــاالت لــن تــؤدي المنظمــات المجتمعيــة بالضــرورة إلــى تغيــرات فــي طريقة
الحكــم أو صناعــة القــرار“ ،فنطــاق المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة يمكــن لــه أن يكــون
مصــدراً للتغيــر الديمقراطــي إال انــه ليــس متأصــا فــي المجتمــع ”.وحتــى يكــون للمجتمــع
المدنــي الــدور المؤثــر فهنــاك مجموعــة مــن الظــروف الواجــب توفرهــا تفتقدهــا دول غــرب
آســيا وشــمال أفريقيــا .طبعــا تمــت مناقشــة أهميــة أن تكــون الدولــة علــى األقــل منفتحــة لفكــرة
وجــود مجتمــع مدنــي قــوي .هنــاك شــرطان هامــان ينبغــي توفرهمــا.
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أوال ،ليــس مؤكــدا فيمــا إذا كان هنــاك دعــم شــعبي كاف لمجتمــع مدنــي فاعــل ،فمــا زال العقــد
االجتماعــي العربــي المتجــذر بنســيج الحيــاة الثقافيــة واالجتماعيــة يعمــل بشــكل كبيــر وفقــا
لتراتيبيــات قبليــة وشــبكات عشــائرية .والحــق أن عقــوداً مــن الســلطوية والصــراع قــادت
مناخــا مــن الالمبــاالة السياســية ،فمعــدل المشــاركة السياســية فــي أي شــكل مــن أشــكال
التنظيــم المدنــي قبــل عــام  2011عندمــا انطلــق ثــورات الربيــع العربــي كان أقــل مــن  4فــي
المئــة وكانــت عضويــة االحــزاب السياســية والمشــاركة فــي االعمــال التطوعيــة أقــل مــن ذلك
إذ بلغــت  1فــي المئــة .أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن العامليــن فــي المنظمــات المجتمعيــة
قــال “ال يمكــن لــي أن ال أتطــوع ،فالتطــوع أصبــح جــزءا حيويــا مــن حياتــي اليوميــة وأثــرى
مــن قيمــي اإلنســانية ”.لكنــه إعتــرف بــأن رأيــه كان نــادرا .ويعتبــر غيــاب االهتمــام بالسياســة
التشــاركية امتــدادا لحكــم ســلطوي ممتــد لفتــرة زمنيــة طويلــة جــدا .وهنــاك تفســير آخــر
لهــذه الظاهــرة يتمحــور حــول فكــرة أن المجتمــع المدنــي لــم يطــور بديــا جذابــا وكافيــا
للعقــد االجتماعــي العربــي يمكــن لــه أن يســتجيب لهمــوم الحيــاة اليوميــة والمتطلبــات الثقافيــة
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للنــاس .جــزء مــن هــذه الحالــة هــو أن الجمهورالعــام تنتابــه الشــكوك الكبيــرة مــن أي أجنــدة
توصــف بأنهــا غربيــة وديموقراطيــة وتســتند للحقــوق .وهــذا بــدوره يســاهم فــي حلقــة مــن
التهميــش .كمــا أن غيــاب “رؤيــة موحــدة للتحــول السياســي واالجتماعــي” بيــن الفاعليــن فــي
المجتمــع المدنــي يمنــع ظهــور التحالفــات ،وتعزيــز التشــاركيات والتأثيــر التقدمــي.
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ثانيــا ،بعيــدا عــن الخطابــات الرنانــة هنــاك شــكوك فيمــا إذا كان هنــاك اهتمــام كاف عنــد
المانحيــن أو المجتمــع الدولــي إليجــاد مجتمــع مدنــي “قــوة عظمــى” أو كمغير للعبــة .فالمقاربة
التنمويــة الطاغيــة تفضــل وبقــوة أن تقــود الجهــود الوطنيــة كل مــن االســتراتيجيات وتفصيــل
االوليــات والتنفيــذ .فصالحيــات المنظمــات مثــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ينــص علــى
أن الحكومــة هــي المتحــدث الرئيســي .وهــذا يفضــي إلــى تحديــات عندمــا ال تتوافــق مصالــح
الحكومــة مــع نمــو المجتمــع المدنــي .وعــاوة علــى ذلــك فــإن المجتمــع الدولــي يريــد أن
يــرى ســاما فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أكثــر مــن الرغبــة فــي مشــاهدة منطقــة
ليبراليــة سياســيا تســود فيهــا االصالحــات ،فــأي خطــوة يمكــن لهــا أن تزعــزع االســتقرار
يتــم تجنبهــا بشــكل مباشــر.
باختصــار ،يوجــد للمجتمــع المدنــي فــي ضــوء الظــروف الحاليــة إمكانيــة محــدوده ليعمــل
كصانــع تغييــر لالصالحــات السياســية والحكــم الرشــيد أو كمــزود للخدمــات .ببســاطة ال
يتمتــع المجتمــع المدنــي بالكثيــر مــن للظــروف التمكينيــة إذ أن المصالــح المتجــذرة المضــادة
هــي كبيــرة جــدا.
ومــع ذلــك ال يمكــن التشــكيك بأهميــة وجــود مجتمــع مدنــي كفــؤ ومُم ّكــن وقــوي .ففــي حالــة
انتشــار حالــة مــن ضعــف الحكــم والنــزاع المزمــن والالمســاواة يمكــن للمجتمــع المدنــي أن
يلعــب دورا فــي تمكيــن المواطنيــن وزيــادة الحقــوق األساســية وتشــكيل سياســات بشــكل
ابتــكاري وبنــاء .وينبغــي علــى أصحــاب المصلحــة أن يتحركــوا أبعــد مــن الدعــوات لمجــرد
تقويــة قطــاع المجتمــع المدنــي ،وبــدال مــن ذلــك عليهــم أن يبــدأوا بتصــوّ ر كيــف يمكــن
أن يبــدو المجتمــع المدنــي المؤثــر المســتجيب فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.
ونحــن بحاجــة إلــى أن نبتعــد عــن فرضيــة أن أفضــل حــل هــو المجتمــع المدنــي علــى
الطــراز الغربــي والــذي يُم ّكــن النــاس .وكمــا اكتشــف المانحــون المــرة تلــو األخــرى بــأن
محــاوالت اســتعمال المفاهيــم الغربيــة كحلــول تنمويــة هــي نــادرا مــا تكــون فعالــة .هنــاك
حاجــة لطــراز مــن المجتمــع المدنــي يكــون متســقا مــع الترتيــب الحاكــم الحالــي .وهــذا ليــس
خذالنــا للمجتمــع المدنــي وإنمــا تعبيــر عــن حكمــة وبصيــرة وبراغماتيــة ،فــا يوجــد كيــان
ســواء أكان الحكومــة أو الفاعــل الدولــي أو البشــر يرغــب فــي الصــراع وعــدم االســتقرار.
ولكــي نســاعد فــي العمليــة ،يجــب أن تكــون النقاشــات حــول تطــور طبيعــة العقــد االجتماعــي
فــي الصــدارة .فالمجتمــع المدنــي يمكــن أن يكــون محــركا ً رئيســيا ً لهــذه العميلــة وركيــزة فــي
تكوينــه .وهــذا الوضــع للترتيبــات الســائدة ينبغــي أن يأخــذ بالحســبان مصادر الدخــل المتنوعة
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ومصالــح شــريحة الشــباب المنتفخــة والحمايــة البيئيــة .العالقــات بيــن الدولــة والنــاس بحاجــة
ألن ُتشــكل ،وهنــا فــإن الرؤيــة الموحــدة للتحــول السياســي االجتماعــي العربــي الــذي يفيــد بأن
المجتمــع المدنــي والحكومــات وأصحــاب المصالــح الدولييــن يمكــن أن يدعمــوا ذلــك .وحتــى
يكــون هنــاك مــا يســتحق النضــال مــن أجلــه فــإن التوقــع بــأن يقــوم المجتمــع المدنــي بالقيــام
بمســؤولياته هــو أمــر أكبــر بكثيــر مــن أن يطلــب.
نختم هذا الفصل بتوصيات رئيسية قدمها قادة المجتمع المدني ألغراض هذا البحث:
1 .1القيــام بتأســيس عــدد مــن المجالــس تضــم الدولــة والمجتمــع المدنــي لهــا صالحيــة معالجة
القضايــا المختلفــة .ويتوجــب أن يكــون هنــاك مجلســا لحقــوق اإلنســان ،وآخــر للثقافــة
وآخــر لحقــوق العمــل ويضــم األخيــر تأســيس اتحــادات تجاريــة جديــدة إلــخ ...ســتقوم
هــذه المجالــس بتشــجيع مبــادئ الجهــود المشــتركة والمســؤولية وتخلــق ثقافــة الحــوار
وتســاعد المجتمــع المدنــي فــي التعــرف علــى رؤيــة وتصرفــات الدولــة .ويتعيــن علــى
هــذه المجالــس القيــام بإعــداد خطــط وطنيــة موحــدة تحــدد االحتياجــات والمــوارد المتاحة
باإلضافــة إلــى اليــات العمــل المشــتركة .وعليــه يتوجــب تعديــل التشــريعات الناظمــة
لعمــل المجتمــع المدنــي حتــى تعكــس هــذه الشــراكة.
2 .2القيــام بتثقيــف موظفــي القطــاع العــام والســكان بشــكل عــام حــول دور وأهميــة المجتمــع
المدنــي ،فهنــاك حاجــة لتطويــر اســتراتيجية إعالميــة مشــتركة للمجتمــع المدنــي والدولــة
لتســليط الضــوء علــى هــذه الشــراكة ولرفــع مســتوى الوعــي لمســاهمات المجتمــع
المدنــي.
3 .3هنــاك حاجــة لتطويــر إمكانــات ومهــارات المنظمــات للقيــام بمهامهــا بشــكل كفــؤ وفعــال
بشــكل دائــم .وتطويــر المهــارات الفنيــة ليتســنى لهــا القيــام بدورهــا بتطويــر الهويــة
والصــورة والمهمــة والرؤيــة وتطويرالعمليــات اإلداريــة الداخليــة.
4 .4رفــع مهــارات التشــبيك بيــن المنظمــات لبنــاء العالقــات والتحالفــات بيــن المجتمــع
والقطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص.
5 .5الرفع من مشاركة المرأة وبخاصة في المجالس اإلدارية.
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 :8تكيٌف المجتمعات األردنية مع التغير المناخي:
القيود والفرص والتحفيز
الرا نصار
منــاخ األردن آخــذ فــي التغيــر ،إذ أن معــدل درجــات الحــرارة فــي ارتفــاع بينمــا يتراجــع
معــدل تســاقط األمطــار ..ومــن المتوقــع أن تتفاقــم هــذه االتجاهــات إذ لــن تقتصــر علــى
ارتفــاع درجــات الحــرارة وتزايــد حــدة الجفــاف بــل ســتكون أحــداث الطقــس الحــادة أكثــر
شــيوعا مــا يعنــي ،ارتفــاع محتمــل فــي الســيول الشــديدة وموجــات صقيــع غيــر متوقعــة.

1

تعــد األردن واحــدة مــن أفقــر عشــر دول مائيــا علــى الصعيــد العالمــي ،وربمــا هــي ثانــي
أفقــر دولــة مــن ناحيــة الميــاه .ومــن شــأن ارتفــاع درجــات الحــرارة وتفاقــم الجفــاف أن
يؤثــر ســلبا علــى اإلنتــاج واألمــن الغذائييــن فــي األردن وعلــى توفيــر الميــاه لالســتهالك
البشــري ولألغــراض الصناعيــة واســتقرار قابليــة النظــم البيئيــة لالســتدامة .ولذلــك فــإن
إعطــاء األولويــة للتكيــف مــع التغييــر المناخــي لهــو أمــر ضــروري لتحقيــق أهــداف التنميــة
مثــل التقليــل مــن الفقــر وتحســين البنيــة التحتيــة والتقليــل مــن المخاطــر البيئيــة.
2

4

3

5

يقــدم هــذا الفصــل دراســة حالــة لمقــدرة أحــد المجتمعــات الريفيــة األردنيــة علــى التكيــف.
ومكنــت وســائل جمــع البيانــات أعضــاء هــذا المجتمــع مــن تقييــم التغيــرات التــي تجــري فــي
مجتمعاتهــم وتأثيــر ذلــك علــى ســبل كســب أرزاقهــم .وعليــه فــإن الوســائل المتبعــة تمثــل
إطــارا ذا قابليــة قويــة للتطويــر يمكــن اســتخدامه مــن قبــل ص ّنــاع القــرار وذلــك مــع بــدء
عمليــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لعــام  2015واتفــاق باريــس لعــام .2016

التغير المناخي :سهولة التأثير والتكيف
ال يجــوز اعتبــار التكيــف مــع التغيــر المناخــي بديــا للتدابيــر العالميــة لتقليــص انبعــاث
الغــازات الدفيئــة ،بــل ثمــة قبــول عريــض بــأن تدابيــر التخفيــف لــن تمنــع علــى األقــل مــن

USAID, Climate-Resilient Development: A Framework for Understanding and Addressing 1
Climate Change (Washington, DC: USAID, 2014).
“About Jordan,” UNDP, n. d., www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html. 2
Hana Namrouqa, “Jordan World’s Second Water-Poorest Country,” The Jordan Times, 22 3
October 2014; “World Water Resources by Country,” FAO Corporate Document Repository,
n. d., www.fao.org/docrep/005/y4473e/y4473e08.htm.
UN-Water, Climate Change Adaptation: The Pivotal Role of Water (Geneva: UN-Water, 2010). 4
Mohan Munasinghe and Rob Swart, Primer on Climate Change and Sustainable 5
Development: Facts, Policy Analysis, and Applications (Cambridge: Cambridge University
Press, 2005).
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حــدوث بعــض التغيــرات المناخيــة الهامــة فــي القــرن القــادم .وتعتبــر «التكيــف والتخفيــف
اســتراتيجيتان مكملتــان لتخفيــف وإدارة المخاطــر المترتبــة علــى التغيــر المناخــي».
6

7

الهيئــة الدوليــة الحكوميــة المعنيــة تعــرّ ف ســهولة التأثــر بالتغيــر المناخــي بأنــه «درجــة
ســهولة تأثــر أو عــدم قــدرة نظــام مــا علــى التكيــف مــع االثــار الســلبية للتغيــر المناخــي
بمــا فيهــا التبايــن المناخــي ».ويســتند هــذا إلــى إطــار تــم اقتراحــه مــن قبــل شــبكة التغيــر
المناخــي والفقــر والبيئــة الدوليــة ينظــر إلــى ســهولة التأثــر بالتغيــر المناخــي كتفاعــل بيــن
ثالثــة عوامــل:
8

9

•التعرض (للتغير والتباين المناخي)
•الحساسية للضغط المناخي
•القــدرة التكيفيــة (قــدرة النظــام علــى التكيــف مــع إمكانيــة الضــرر المعتــدل وعلــى
االســتفادة مــن الفــرص والتعامــل مــع النتائــج.
الهــدف مــن ارتفــاع القــدرات التكيفيــة بهــذا المعنــى هــو للتقليــل مــن ســهولة التأثــر بتغيــر
المنــاخ ،ولخلــق مجتمعــات أكثــر قــوة .وبينمــا ال يحظــى هــذا اإلطــار علــى إجمــاع عالمــي
إال أنــه أداة قيمــة للتوقــف عنــد قــدرات المجتمــع علــى التكيــف مــع آثــار التغييــر المناخــي.
وفقــا ً لإلطــار ،يتطلــب تخفيــض ســهولة التأثيــر التقليــل مــن أحــد العوامــل المؤديــة إليــه.
وعليــه ،يمكــن القيــام بتدخــات لتخفيــض الحساســية أو لزيــادة القــدرة التكيفيــة غيــر أن
انكشــاف النظــام ثابــت .فــإذا مــا توفــر للمجتمــع المحلــي مصــدر واحــد فقــط للميــاة للزارعــة
ســيكون هــذا المجتمــع حساســا جــدا آلثــار النقــص فــي الميــاه .ومــن شــأن تدابيــر التكيــف –
مثــل اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة وإدخــال تقنيــات توفيــر الميــاه– التقليــل من الحساســية
العامــة للمجتمــع وبالتالــي التقليــل مــن ســهولة تأثــر المجتمــع بذلــك .ويعــد المجتمــع الــذي
يفتقــر للمعرفــة والمعتمــد علــى وســيلة واحــدة لتوليــد الدخــل (مثــل الزراعــة) ذا قــدرة تكيفيــة
متدنيــة ،وهــذا يتطلــب تعزيــز هــذا المجتمــع للمســاعدة فــي تقليــل ســهولة التأثــر.

10

 6يُعرّ ف برنامج األمم المتحدة للبيئة التخفيف من التغير المناخي "كجهود للتقليل من أو منع انبعاث الغازات الدفينة ،والتخفيف قد يعني
استعمال تقنيات جديدة ومصادر الطاقة المتجددة ما يحول االالت القديمة فعالة من حيث استهالك الطاقة ،او تغيير الممارسات االدارية أو
سلوك المستهلكين .أنظر،
“Mitigation,” UNEP, n. d., www.unep.org/climatechange/mitigation/.
Munasinghe and Swart, Primer on Climate Change, 17. 7
 8أنظر
“Conceptual Framework for the Identification and Assessment of Key Vulnerabilities,” Climate
Change 2007: Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, IPCC, www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/wg2/en/ch19s19-1-2.html.
Angie Dazé, Understanding Vulnerability to Climate Change: Insights from 9
Application of CARE’s Climate Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) Methodology (Care
PECCN, November 2011).
Maximillian Ashwill, Cornelia Flora, and Jan Flora, Building Community Resilience to Climate 10
Change: Testing the Adaptation Coalition Framework in Latin America (Washington, DC: World
Bank, 2011).
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وقــد يبــدو الســعي لخفــض ســهولة التأثــر بالتغيــر المناخــي وتعزيــز ســبل التكيــف وجهيــن
لــذات العملــة .غيــر أن تدخــات التكيــف المناخــي التــي تجــري فــي الــدول الناميــة قــد تفضــي
أحيانــا إلــى زيــادة ســهولة تأثــر المجتمــع وبخاصــة عندمــا تفضــي القــرارات السياســية
إلــى تحفيــز المجتمعــات لالســتمرار بالنشــاطات التــي هــي باألســاس ســببا ً لجعلهــم عرضــة
للتأثــر .علــى ســبيل المثــال ،يعنــي حفــر بئــر مــاء إضافــي للتعامــل مــع الجفــاف االســتغالل
المفــرط للميــاة الجوفيــة ،وبلغــة أخــرى ،يتخلــى المجتمــع عــن التدابيــر التــي تهــدف إلــى
صــون أفضــل للميــاه أو لتطويــر مصــادر دخــل مختلفــة وبالتالــي يرفــع مــن ســهولة التأثــر
بالتغيــرات المناخيــة.
11

باختصــار ،يجــب أن تتوافــق التدخــات لتعزيــز القــدرة التكيفيــة مــع احتياجــات المجتمــع،
فتوجيــه المســاعدة مــن أعلــى الهــرم غيــر كاف .وحتــى تتمتــع المجتمعــات بمرونــة حقيقــة
وقــدرة علــى الصمــود فــي وجــه التغييــر المناخــي ينبغــي دعمهــا لتتكيــف مــع األزمــات
المســتقبلية والحاليــة وتلــك المتوقعــة وغيــر المتوقعــة .يســتلزم ذلــك تمكيــن المجتمعــات
التخــاذ قــرارات واعيــة وإتاحــة الفرصــة لهــا للوصــول للمعلومــات والتقنيــات ،علــى أن
تكــون هــذه المجتمعــات مرتبطــة بمصــادر دخــل متنوعــة وأســواق.
هنــاك حاجــة ماســة لتقييــم مــا ســيبدو عليــه الطريــق فــي قــادم األيــام ،ويقــدم هــذا الفصــل
نقطــة انطــاق عمليــة لمعالجــة هــذه الضــرورة ،وعليــه يســلط الفصــل الضــوء علــى كيــف
يمكــن لتدخــات السياســة أن ُتحفــز المجتمعــات الزراعيــة لبنــاء قدراتهــا علــى التكيــف .
12

المنهجية
اختيــرت الحالــة الدراســية لهــذا البحــث بالتشــاور مــع خبــراء عامليــن محلييــن وأكاديمييــن.
وتــم تحديــد صبحــا فــي الباديــة الشــمالية فــي األردن كممثــل للمجتمــع األكثــر عرضــة للتأثيــر
لكنــه وبنفــس الوقــت مــكان يســهل الوصــول إليــه ( 70كليومتــر مــن عمــان) كمــا أنهــا لــم تكن
موضوعــا لتقييــم ســابق للتغيــر المناخــي .ثــم أجريــت مراجعــة مكتبيــة لألدبيــات الســابقة نتــج
عنهــا فــرز المتطلبــات الخمــس للقــدرة التكيفيــة .ووضــع نظــام ترتيــب رقمــي مــع وصــف
إرشــادي يســتعان بــه فــي تحديــد المرتبــة .ويقــدم الجــدوالن رقــم  8.1و  8.2المتطلبــات
ونظــام الترتيــب.
13

 11نفس المصدر.
The approach taken in this chapter is similar to that in Maggie Ibrahim and Nicola Ward, 12
Promoting Local Adaptive Capacity (London: World Vision, August 2012). However, none of the
cases featured in that report concerns a country in the WANA region
 13استندت المعايير إلى
Ibrahim and Ward, Promoting Local Adaptive Capacity, and Hashemite Kingdom of Jordan,
Jordan’s Third National Communication on Climate Change, submission to the UNFCCC
(Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014).
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الجدول  :8.1المتطلبات األساسية للقدرة التكيفية

المعلومات والمعرفة
المحلية
االبتكار
القيادة والتنظيم
المجتمعي

وهي ضرورية ليتسنى للمجتمع القدرة على االستفادة من الموارد في
حالة حدوث ظروف مناخية جديدة .ويمكن استخدام البيانات المناخية
الختيار النشاطات الزراعية أو استخدام البيانات المتعلقة بدرجة
الحرارة والطقس لتحديد متى تتم تغطية المحاصيل أيام مواسم الصقيع.
وهذا يعني أن تكون قادرا على ابتكار ممارسات جديدة تتناسب مع
الظروف المتغيرة.
يقصد هنا فيما إذا كان بمقدور المجتمع المحلي العمل المشترك لتأمين
دعم لحقوقه وإيجاد سبل جديدة لحل مشكالته ،وهو مجتمع يعتمد بشكل
جزئي على منظمات مجتمعية قوية وفعالة يكون لها قنوات اتصال مع
السلطات الحكومية في المنطقة لتمكين السكان المحليين من تبني تدابير
التكيف.

الوصول إلى الدعم
والمساعدات الطارئة

يمكن لهذا أن يرفع بشكل كبير من قدرة المجتمع التكيفية إبان الظروف
المناخية القاسية .ويمكن أن يشمل تقديم أعالف إضافية أو مياه مدعومة
لمالكي المواشي خالل فترة الجفاف.

تنوع الدخل

يعتبر هذا أمرا أساسيا للتخفيف من سهولة التأثير ،فالمجتمع الذي يعتمد
بشكل كبير على شكل واحد من النشاط االقتصادي أو الزراعي أو
على محصول واحد سيكون في وضع ضعيف في التكيف مع المخاطر
الناتجة عن التغير المناخي.
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الجدول  :8.2تقييم القدرة التكيفية لمجتمع محلي
عوامل القدرة
التكيفية

منخفضة 1

طفيفة 2

معتدلة 3

المعلومات
والمعرفة

وعي المجتمع
المحلي بالتغير
المناخي وآثاره
على موارده
الطبيعية
منخفض ،ال
تتوفر بيانات
مناخية وبيئية
عن المنطقة
الجغرافية.

المجتمع المحلي
على وعي
بالتغير المناخي
لكن معرفة هذا
المجتمع بآثاره
على موارده
الطبيعية قليلة
أو معدومة،
البيانات المناخية
والبيئية متوفرة
ولكن ال يمكن
الوصول إليها
بسهولة.

واع
المجتمع المحلي ٍ
بآثار التغير المناخي
على موارده الطبيعية،
البيانات المناخية
والبيئية متوفرة ،إال
أن معرفة المجتمع
المحلي حول استخدام
هذه البيانات وتفسيرها
تبقى ضعيفة.

المجتمع المحلي قادر
على الوصول إلى
كافة البيانات ويمتلك
المعرفة الالزمة
إلدارة موارده في ظل
آثار التغير المناخي
بمساعدة المديريات
المعنية.

االبتكار

البيانات
المناخية والبيئية
غير متوفرة
والمجتمعات
المحلية ال تجد
طرقا للتكيف.

البيانات المناخية
والبيئية متوفرة
لكن المجتمعات
المحلية ال تجد
طرقا للتكيف.

البيانات المناخية
والبيئية متوفرة
والمجتمعات المحلية
تستخدم الدعم
والتعويض للتكيف.

البيانات المناخية
والبيئية متوفرة
والمجتمعات المحلية
ال تستخدم الدعم
والتعويض فحسب
بل تبتكر أيضا طرقا
جديدة للتكيف.

القيادة
والتنظيم
المجتمعي

الوصول
إلى الدعم
والمساعدات
الطارئة

جيدة 4

ال يوجد منظمات
مجتمعية أو قادة
مجتمعيون وال
يوجد ارتباطات
بمؤسسات
حكومية.

توجد منظمات
مجتمعية لكنها
غير فاعلة.

المنظمات المجتمعية
فاعلة في كسب التأييد
والتدابير التكيفية.

المنظمات المجتمعية
تتعاون وتعمل مع
السلطات الحكومية
في تمكين السكان
المحليين بتدابير
تكيفية.

هناك وصول
إلى الدعم خالل
الظروف المناخية
القاسية.

وصول إلى
التعويض
خالل الظروف
المناخية القاسية.

وصول إلى الدعم
والتعويض خالل
الظروف المناخية
القاسية.

وصول إلى خدمات
حكومية إضافية خالل
الظروف المناخية
القاسية من خالل
خدمة تأمينية منظمة
وذات كفاءة وموثوقة.
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تنوع الدخل

المجتمع يعتمد
على مصدر
رئيسي للدخل
يكون حساسا
للتغير المناخي.

يعتمد المجتمع
على مصادر
دخل مختلفة
تكون حساسة
للتغير المناخي.

يعتمد المجتمع على
مصادر متنوعة
للدخل تكون حساسة
وغير حساسة للتغير
المناخي.

يعمتمد المجتمع على
مصادر متنوعة للدخل
ال تتأثر بشكل مباشر
بالتغير المناخي.

وظــف هــذا البحــث أداتيــن لجمــع البيانــات :التقييــم الريفــي التشــاركي ( )PRAوأداة تحديــد
المخاطــر والتكيــف وســبل العيــش المرتكــزة علــى المشــاركة المجتمعيــة (.)CRiSTAL
يعتبــر التقييــم الريفــي التشــاركي مقاربــة تمكــن المجتمــع المحلــي بــأن يشــارك ويعــزز ويحلل
معرفتــه عــن الوضــع القائــم والمشــاكل وإمكانــات التغييــر .وقــام فريــق مــن المجتمــع ومــن
أعضــاء مــن خــارج المجتمــع بتصميــم عمليــة تجميــع البيانــات .ويقــوم أعضــاء المجتمــع
بأنفســهم بتجميــع البيانــات –تشــجيع الملكيــة المحليــة للنتائــج– ويتــم تحليــل هــذه البيانــات
بشــكل تشــاركي مــع فريــق مــن التقييــم الريفــي التشــاركي والميســرين المحلييــن .وتعتبــر أداة
تحديــد المخاطــر والتكيــف وســبل العيــش المرتكــزة علــى المشــاركة المجتمعيــة مكملــة لمنهــج
التقييــم التشــاركي الريفــي إذ تعتبــر أداة للتخطيــط للمشــروعات ســاعدت مســتخدميها علــى
تصميــم أنشــطة تدعــم التكيــف المناخــي علــى المســتوى المجتمعــي.
14

15

وفــي ســياق هــذا البحــث ،هنــاك فوائــد جليــة ألداة التقييــم الريفــي التشــاركي وكذلــك أداة
تحديــد المخاطــر والتكيــف وســبل العيــش المرتكــزة علــى المشــاركة المجتمعيــة .وتــم تدريــب
الميســرين المحلييــن مــن قبــل منظمــات دوليــة أخــرى علــى اســتعمال األدوات .وقــد نتــج عــن
اســتخدام هاتيــن األداتيــن جمــع بيانــات مــن خــال إجــراء  100مقابلــة مــع أعضــاء مــن
المجتمــع المحلــي.

التغير المناخي في األردن
تعتبــر األردن دولــة فقيــرة المــوارد ومتوســطة الدخــل وتواجــه تحديــات تنمويــة معقــدة وبيئــة
إقليميــة مضطربــة .ويمكــن القــول أن األردن بلــد شــبه قاحــل أو قاحــل إذ أن  90فــي المئــة
مــن المحافظــات تســتقبل هطــول أمطــار بمعــدل ســنوي أقــل مــن  200ملــم .مضــاف إلــى
ذلــك حقيقــة أن الممارســات الزراعيــة التــي تفتقــر للكفــاءة مســؤولة عــن هــدر نصــف الميــاه
16

17

“PRA Tool Box,” FAO Corporate Document Repository, n. d., 14
www.fao.org/docrep/003/x5996e/x5996e06.htm.
CRiSTAL User’s Manual Version 5: Community-Based Risk Screening Tool—Adaptation and 15
Livelihoods (Canada: The International Institute for Sustainable Development, 2012), 8–9.
Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 16
(Amman: MWI, 2016).
Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 17
(Amman: MWI, 2016).
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الوطنيــة فــي وقــت ال تولــد فيــه أكثــر مــن  10فــي المئــة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي .وبلــغ
معــدل اســتهالك الفــرد الواحــد مــا يقــارب مــن  147متــرا مكعبــا فــي الســنة وهــذا يزيــد عــن
نســبة تجديــد مصــادر الميــاه البالــغ  130متــرا مكعبــا للفــرد الواحــد فــي الســنة .ولهــذا الســبب
تقــوم األردن بالحفــر للوصــول إلــى أحــواض مائيــة غيــر متجــددة .وإذا مــا بقــي العــرض مــن
الميــاه ثابتــا فــإن معــدل االســتهالك المحلــي للفــرد الواحــد مــن المتوقــع أن ينخفــض إلــى 90
متــرا مكعبــا للفــرد الواحــد ســنويا بحلــول عــام .2025
18

19

مــن المتوقــع أن يكــون للتغيــر المناخــي تأثيــرات متنوعــة علــى األردن ،فمعــدل هطــول
االمطــار الســنوي ســيقل بمقــدار  1.2ملــم بالســنة فــي حيــن ســترتفع معــدالت درجــات
الحــرارة مــا يقــارب  0.03درجــة فــي الســنة .ومــن المرجــح وبشــكل كبيــر أن األردن
سيشــهد فصــول صيــف أكثــر حــرارة ومنــاخ أكثــر جفافــا .وعلــى نفــس المنــوال ،اســتنتجت
توقعــات الطقــس بــأن أحــداث الجفــاف ســتكون أكثــر ترجيحــا مــع مــرور الوقــت مــع أيــام
جفــاف أيضــا ولفتــرة متتاليــة أطــول.
20

21

واســتجابة لهــذه التهديــدات وفــرت الحكومــة والبلديــات خدمــات حكوميــة إضافيــة مجانيــة أو
بســعر مدعــوم للمجتمعــات التــي تعانــي مــن آثــار التغيــر المناخــي مثــل الجفــاف والصقيــع.
ويشــمل هــذا توفيــر أعــاف أو ميــاه مدعومــة لمالكــي المواشــي.
ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻮﺟﺪ ﺻﻨﺪوق إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺰراﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ آﻟﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﺗﺪﯾﺮه وزارة اﻟﺰراﻋﺔ وﯾﻮﻓﺮ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰارع ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺠﻔﺎف.
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ درﺟﺔ اﻟﻀﺮر وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ .ووفقـا ً لــھﺬه اﻷطﺮ،
ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻄﺮق ﻓﻮرﯾﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ .ويســاعد الدعــم والتعويضــات
المجتمعــات بطــرق مباشــرة وعمليــة غيــر أنــه إذا كانــت هــذه األســاليب مكافــأة لممارســات
تســتغل المصــادر بشــكل غيــر ف ّعــال فإنهــا تكــون ضــارة أكثــر مــن أن تكــون نافعــة .ومثــال
علــى ذلــك ،المزارعــون الذيــن يأخــذون مــا ًء مدعوم ـا ً ســيفقدون للحافــز لتطويــر أســاليب
مائيــة فعالــة أو تطويــر مصــادر دخــل بديلــة.
22

و يطــرح هــذا بــدوره خيــارات سياســية صعبــة ،فعلــى المــدى الطويــل فــإن سياســات الدولــة
إلحــداث نمــو فــي القــدرة التكيفيــة ينبغــي أن تنتقــل إلــى مكافــأة االبتــكارات الخالقــة عوضــا
عــن االلتــزام بتجنــب المخاطــر .ومــن غيــر المرجــح أن يكــون هــذا االنتقــال شــعبيا ً بيــن
Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on 18
Climate Change, 109
 19نفس المصدر.
 20نفس المصدر.
 21نفس المصدر
 22أنظر على سبيل المثال،
David Pearce and Donata Finch, “Advancing Subsidy Reform: Towards a Viable Policy
Package,” in Finance for Sustainable Development: Testing New Policy Approaches, United
Nations Development of Economic and Social Affairs (New York: United Nations, 2002), 181
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المجتمعــات الفقيــرة التــي مــا تكــون فــي العــادة معنيــة أكثــر باالحتياجــات المباشــرة بــدال مــن
التخطيــط طويــل األمــد .أحــد الحلــول هــي أن يتــم تســليم المســاعدات وفقــا لنمــوذج مشــروع
التأميــن .وبينمــا تحمــي مثــل هــذه المشــاريع المزارعيــن مــن كلــف الســوق الحقيقيــة فإنهــا
توفــر دعمــا مرنــا وســريعا ،مــا يتيــح إمكانيــة “إعــادة تصميــم منتجــات ليســت فقــط كآليــة
لنقــل الخطــر بــل كأداة لخفــض اﻟﺨﻄﺮ وﻓﻘﺪان اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل أﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺎقيــة
مرغوبــة واســتجابات لــدى المنتفعيــن مــن التأميــن”.
23

صبحا في محافظة المفرق :منطقة دراسة
تنقســم محافظــة المفــرق إلــى ثالثــة ألويــة إداريــة هــي :الرويشــد ،والباديــة الشــمالية ،وباديــة
الشــمال الغربــي .وتقســم أيضــا إلــى ســبعة أقضيــة هــي ســما الســرحان وحوشــه وديــر
الكهــف وصبحــا وأم الجمــال وأم القطيــن والخالديــة (انظــر إلــى الشــكل  .)8.1ينتمــي
المجتمــع المحلــي لصبحــا إلــى قضــاء صبحــا الــذي يقــع علــى بعــد  35كليومتــرا شــرق
مدينــة المفــرق.
الشكل  :8.1محافظة المفرق

قريــة صبحــا هــي األكثــر ســكانا مــن بيــن قــرى القضــاء وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق طﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ المحســنة ولإلنتــاج الحيوانــي .إﻻ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت
ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ .كمــا أن اﻟﺠﻔﺎف
24

Mamata Swain, Crop Insurance for Adaptation to Climate Change in India 23
(London: Asia Research Centre, 2016).
Abu Sada, Abu-Allaban, and Al-Malabeh, “Temporal and Spatial Analysis of Climate Change.” 24
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الشــديد واســتمرار الرعــي الجائــرة أســهما بشــكل كبيــر فــي تدهــور األراضــي .ويعتمــد
المجتمــع المحلــي فــي قريــة صبحــا بشــكل كبيــر علــى الزراعــة وعلــى تربيــة المواشــي،
وتشــمل النشــاطات الزراعيــة الخضــروات والقمــح وإنتــاج الشــعير .ويشــكل إنتاج المواشــي
أيضــا جــزءا ضروريــا ً مــن مصــادر الدخــل فــي المجتمــع الــذي يمتلــك مــا يقــارب مــن
 125ألــف رأســا مــن األغنــام والماعــز تقــوم بالرعــي فــي هــذه المنطقــة .ومــن دون شــك
فــإن هــذه النشــاطات هــي عرضــة لتأثيــرات التغيــر المناخــي وهــذا يشــمل ارتفــاع درجــات
الحــرارة والنقــص فــي كميــة هطــول ميــاه األمطــار والجفــاف والتغيــر فــي قــدوم الموســم
المطــري.
25

26

27

28

شبكات المياه والصرف الصحي
تغطــي شــبكة ميــاه البلديــة تقريبــا كل قريــة صبحــا ،غيــر أن تزويــد الميــاه هــو أمــر متقطــع
ومقتصــر علــى يــوم واحــد فقــط باألســبوع لــكل منــزل .وترتفــع حــدة االنقطاعــات المائيــة فــي
فتــرات يكــون فيهــا الطلــب مرتفعــا مثــل مواســم الصيــف والجفــاف .وخــال هــذه الفتــرات
يمكــن أن تــزود العائلــة بالميــاه مــرة كل ثالثــة أســابيع .كمــا أن شــبكة الميــاه فــي المنطقــة
قديمــة ومهترئــة ممــا يــؤدي إلــى هــدر كبيــر فــي الميــاه ويقلــل مــن نوعيــة الميــاه.
29

وال ترتبــط هــذه المنطقــة بنظــام الصــرف الصحــي التابــع للبلديــة ،مــا يدفــع النــاس لحلــول
موضوعيــة أخــرى كحفــر الحفــر االمتصاصيــة والتــي ال تســتجيب للمعاييــر الصحيــة
والبيئيــة فــي كثيــر مــن الحــاالت ،أو أنهــا ال تخضــع للصيانــة الدوريــة .ويشــكل غيــاب
الصيانــة الدوريــة لهــذه الحفــر االمتصاصيــة أخطــارا بيئيــة وصحيــة كبيــرة ،فمــن الممكــن
أن ال يعمــل هــذه النظــام مــا يعنــي إمكانيــة تســميم التربــة ومصــادر الميــاه الجوفيــة ويفضــي
إلــى أمــراض منقولــة بواســطة المجــاري.

المياه الجوفية
تقــع قريــة صبحــا فــي حــوض نهــر الزرقــاء –ثانــي فــرع رئيســي لنهــر األردن بعــد نهــر
اليرمــوك وأحــد أكثــر األحــواض المائيــة اســتنزافا فــي األردن .وتقــدر كميــة الميــاه ألغــراض
الزراعــة مــن حــوض نهــر الزرقــاء بـــ  166.3مليــون متــر مكعــب بالســنة .وتشــير نمــاذج
التغييــر المناخــي وســيناريوهات التوقــع إلــى أن ارتفــاع درجــة الحــرارة بدرجــة مئويــة
واحــدة يعنــي تناقــص اإلنتــاج الزراعــي بنســبة  3.5فــي المئــة ويعنــي ارتفــاع اســتهالك
“Jordan Badia,” The Hashemite Fund for Development for Jordan Badia, n. d., 25
www.badiafund.gov.jo/en/node/310.
Based on data collected through the PRA conducted for this area by the WANA Institute. 26
Based on an interview with the Veterinary Department of the Northern Badia Agricultural 27
Directorate.
Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change. 28
Based on data collected through the PRA conducted for this area by the WANA Institute. 29
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الميــاه بمعــدل  3.8فــي المئــة .وهــذا فــي غايــة األهميــة بالنســبة لقريــة صبحــا ،فمصــادر
الميــاه الجوفيــة هــي حجــز الزاويــة بالنســبة لإلنتــاج الزراعــي إذ أن الزراعــة البعــل ال
يمكــن لهــا االســتمرار فــي مناطــق بمعــدل هطــول أمطــار أقــل مــن  200ملــم فــي العــام
الواحــد.
30

31

ومــع انخفــاض اإلنتــاج الزراعــي الســنوي بســبب تناقــص وفــرة الميــاه يتوســع الســكان
المحلييــن فــي مســاحة األرض المزروعــة .إﻻ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻗﻞ
ﻛﻔﺎءة وﯾﺤﺘﺎج ﻣﯿﺎه أﻛﺜﺮ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﻮﻋﯿﺎت ﺟﯿﺪة .وﻗﺪ الحــظ الفريــق الــذي أجــرى المقابــات
أن عــدداً مــن اآلبــار غيــر القانونيــة ال يــزال عامــا وأن هنــاك شــيوعا ً لبعــض األســاليب
الزراعيــة غيــر المســتدامة مثــل الــري بالغمــر .كمــا يضــخ الســكان كميــات ميــاه إضافيــة من
اآلبــار المرخصــة ،ويقومــون ﺑﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء (ﻓﻲ ﺑﺮك اﺻﻄﻨاعيــة) ليســتخدموها
فــي فصــل الصيــف ،وبذلــك يســاهمون بزيــادة اســتنزاف الحــوض المائــي مــا يحــد مــن قدرتــه
علــى إعــادة التغذيــة بشــكل طبيعــي.
32

تقييم القدرة التكيفية لصبحا
يواجــه المجتمــع المحلــي ثالثــة آثــار ناتجــة عــن التغيــر المناخــي :الصقيــع والجفــاف وارتفــاع
درجــة الحــرارة .وألغــراض تحليليــة ،تــم تجميــع الجفــاف مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة وذلــك
ألن لهمــا أثــار متشــابهة.
الجفــاف وارتفــاع درجــة الحــرارة :يحــدث الجفــاف عندمــا يقــل معــدل هطــول االمطــار
بكثيــر مــن المعــدالت الســنوية .وفــي حالــة قريــة صبحــا فــإن  159ملــم ســنويا هــو مقيــاس
الجفــاف .وباإلضافــة إلــى أثــر الجفــاف علــى إنتــاج المحاصيــل فأنــه أيضــا يقلــل مــن رطوبــة
التربــة لفتــرة طويلــة مــا يــؤدي بــدوره إلــى تراجــع نوعيــة المحاصيــل .كمــا أن انخفــاض
تزويــد الميــاه الحضريــة –بحيــث ال تصــل الميــاة للمنــازل لمــدة أســبوع أو أكثــر– يعــد أحــد
أوجــه الجفــاف .ويمكــن أن يزيــد ارتفــاع درجــة الحــرارة – والــذي يمكــن أن يحــدث بمعــزل
عــن الجفــاف –مــن حاجــة المحاصيــل لكميــات ميــاه أكثــر مــن المتوقــع أو أن يصبــح الطلــب
علــى الميــاه أكثــر مــن القــدرة الهيكليــة علــى العــرض.
33

34

UNDP, Assessment of Direct and Indirect Impacts of Climate Change Scenarios—Climate 30
Change Adaptation in the ZRB (Amman: UNDP, 2013), 6
Based on data collected through the PRA. 31
Based on data collected through CRiSTAL, conducted for this area by the WANA Institute. 32
 33ال يوجد هناك تعريف واحد للجفاف غير أن الباحثين يستخدمون المؤشر الموحد لتباين الغطاء النباتي لرصد الجفاف في األردن.
أنظر،
“The Drought Warning Unit,” NCARE, n. d., www.ncare.gov.jo/body.aspx?id=271 (in Arabic). The
NDVI is a way to determine the density of green on a patch of land, and observe the distinct
colors (wavelengths) of visible and near-infrared sunlight reflected by the plants; John Weier
and David Herring, “Measuring Vegetation (NDVI &EVI),” Earth Observatory, 30 August 2000.
 34تراجع توفير المياه الحضرية يحول المياه إلى سلعة نادرة يمكن شراؤها من مالكي األبار الخاصة.
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الصقيــع :تنخفــض درجــات الحــرارة فــي فصــل الشــتاء بشــكل غيــر متوقــع ومفاجــئ لتصــل
إلــى صفــر درجــة مئويــة مــا يؤثــر علــى الزراعــة والغطــاء النباتــي الــذي يســتفاد منــه فــي
الرعــي .وال يمكــن التحقــق علميــا مــن تصنيــف الصقيــع كأحــد تأثيــرات التغيــر المناخــي،
فهــذا موضــع خــاف .غيــر أن النــاس الذيــن تمــت مقابلتهــم قالــوا وبشــكل متكــرر بــأن
الصقيــع المفاجــئ أصبــح أكثــر شــيوعا ً فــي آخــر عشــرين إلــى ثالثيــن ســنة وأنهــم يكافحــون
ليتعاملــوا معــه.
35

يقــدم الشــكل  8.2وكذلــك الشــكل  8.3تحلي ـاً لقــدرة المجتمــع علــى التكيــف مــع ارتفــاع
درجــات الحــرارة والجفــاف والصقيــع .صحيــح أن المجتمــع قــوي مــن ناحيــة المعرفــة
واالبتــكار فيمــا يتعلــق بارتفــاع درجــة الحــرارة والجفــاف ،إال أن قدرتــه الكليــة علــى التكيــف
محــدودة بســبب التنظيــم المحلــي والقيــادة واالعتمــاد علــى الزراعــة وانعــدام الحصــول علــى
التعويضــات والمســاعدة الطارئــة .أمــا خــال فتــرة الصقيــع فــإن القــدرة التكيفيــة أكثــر نســبيا
بســبب المســتويات العليــا مــن االبتــكار والمســاعدة وأثــر أقــل فــي الجانــب المتعلــق بتنــوع
الدخــل .ونــورد أدنــاه مزيــدا مــن التفاصيــل حــول الجوانــب المحــددة التــي تــم تقصيهــا فــي
الجــدول رقــم .8.3
36

 35ﯾﺠﻌﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ اﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺑﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ.
It was originally hypothesised that the local community would find it hard to adapt to frost 36
conditions, especially farmers who have suffered financial loss in the past.
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الشكل  :8.2اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ أﻣﺎم ارﺗﻔﺎﻋﺎت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة /الجفاف

الشكل  :8.3القدرة التكيفية أمام الصقيع
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جدول  :8.3تقييم القدرة التكيفية لصبحا
ارتفاع درجة الحرارة /الجفاف

المعلومات والمعرفة

تتوفر المعلومات حول التغيرات المناخية
الملحية مثل معدل هطول االمطار من قبل
المديريات الحكومية المعنية ،لكن الحصول
عليها صعب نظرا لطبيعة تناثر القرى
وضعف خدمات النقل العام .وعالوة على ذلك
يتم تقديم المعلومات دون تقديم شرح كاف ما
يعني احتمال سوء التفسير .وهذا بدوره يشرح
سر استمرار المزاعين في زراعة القمح
والشعير بالرغم من األدلة التي تشير إلى ان
ارتفاع معدالت الحرارة وانخفاض معدالت
هطول األمطار ستفضي إلى محاصيل بنوعية
ليست جيدة .وربما أفضل طريقة لتخطيط
استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي هي
االعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في
المركز الوطني لألبحاث الزراعية ووحدة
اإلنذار المبكر للجفاف .والحق أن السكان
المحليين ال يعرفون عن ذلك .ربما ال يعرف
أفراد المجتمع عن األسباب العلمية المحددة
وراء ارتفاع درجة الحرارة والجفاف ،لكنهم
يفهمون أن هذه التغيرات تؤثر على إنتاجهم
من المحاصيل ومصادر دخلهم .وعلى وجه
التحديد الحظوا بأن نضوج ونوعية المحاصيل
تراجعت ،كما ارتفعت حاالت مرض وموت
المواشي باإلضافة إلى موت بعض النباتات
الطبية.

االبتكار

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟظاهرة ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ
ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺨﻄﯿﻂ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻄﺎرﺋﺔ
أو اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ
واﻟﺸﻌﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻤﺎ ﯾﺆدي إلى
37
استخدام مياه الري للمحافظة على النوعية
وزيادة في استخدام مبيدات الحشرات التي
تتكاثر في وقت الجفاف واألجواء مرتفعة
الحرارة .تبنى عدد قليل فقط من المزارعين
واستعمل البيوت البالستيكية.

الصقيع

تعتبر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻘﯿﻊ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن وھﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﺠﺎﻧﺎ
من المديريات المحلية ومن خالل
اﻟﻨﺸﺮات اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن واﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺬر اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺪوث
اﻟﺼﻘﯿﻊ ﻗﺒﻞ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺗﻘﺪم اﻟنصائح للتعامل
معه.
ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻻﺣﻆ اﻟﻤﺰارﻋﻮن
وﻣﺮﺑﻮ اﻟﻤﻮاﺷﻲ آﺛﺎر الصقيع وتأثير ذلك
على سبل ﻋﯿﺸﮭﻢ .إﻻ أنهم ال يستخدمون
دوما هذه المعلومات لما فيه فائدة لهم.
ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ﺻﺪر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺬﯾﺮات
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﺒﺼﯿﺺ
أﻣﻞ أﻻ تكون هذه المعلومات دقيقة.

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻘﯿﻊ ﺗﺒﻨﻰ
اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻄﯿﺔ
أﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ أو
اﻟﺸﺒﻚ أو ﺣﺮق اﻹطﺎرات ﻟﺰﯾﺎدة
اﻟﺮطﻮﺑﺔ واﻟﺤﺮارة ﺣﻮل ﻣﺰارﻋﮭﻢ .ﻛﻤﺎ
ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺮق اﻹطﺎرات طﺒﻘﺔ رﻗﯿﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮان ﺗﻜﺴﻮ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﺘﻘﻠﻞ ﻣﻦ
إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺠﻤﺪھﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
أﺿﺮار ﺑﯿﺌﯿﺔ .وهناك عامل آخر يحد
من القدرة على التكيف إال وهو المقدرة
المالية.
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القيادة والتنظيم
المجتمعي

يوجد في صبحا فقط أربع منظمات مجتمعية  ،ال تنخرط أي واحدة منها في نشر
المعلومات أو بناء القدرات حول التكيف للتغير المناخي

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺎرﺋﺔ

تنوع الدخل

137238

ال توفر الحكومة تعويض مالي للخراب الناتج
عن الجفاف ،ويستطيع مربو المواشي بالرغم
من كونهم غير مزارعين أن يشتروا الماء
بسعر مدعوم ما بين  6-4دنانير ( 5.6إلى
 8.5دوالر أمريكي) لصهريج الماء الذي
يتسع ل  6أمتار مكعبة على مدار العام من
خالل وزارة الزراعة 38.وخالل فترة الجفاف
يمكن ألفراد المجتمع أن يشتروا ما ًء إضافيا
من مصادر غير حكومية .ما يكلفهم من 20
إلى  35دينار ( 28إلى  49دوالر أمريكي)
للصهريج الذي يحتوي على  6أمتار مكعبة
في األوقات العادية ،غير أن هذا يمكن أن
يرتفع ليصل إلى  50دينار ( 71دوالر
39
أمريكي) خالل فترة الجفاف.

ﯾﻮﻓﺮ ﺻﻨﺪوق إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﺑﺎﻟﺼﻘﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب
الخسارة للدونم الواحد 40في عام 2016
تجاوزت نسبة التعويضات المقدمة من
الصندوق  50في المئة إذا ما تعلق
الضرر ﺑﺎﻟﺨﻀﺮوات واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ
وأﺷﺠﺎر اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ غير المغطاة و 30
في المئة في حال كانت الخضروات
مغطاة 41.وﻣﻤﺎ ﯾﺠﺪر ذﻛﺮه أﻧﮫ ﺧﻼل
إﺣﺪى ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺼﻘﯿﻊ ﻓﻲ عام 2015
لم ُتدفع الحكومة تعويضات ألنها كانت
قد أصدرت حينها تحذيرا من الصقيع
42
شمل اإلجراءات االحترازية المطلوبة.

ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎف
وارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة .ﻓﻤﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮭﮫ
اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺤﺎﺻﯿﻠﮭﻢ .أﻣﺎ
ﻣﺮﺑﻮ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻼ أرض ﻟﺪﯾﮭﻢ ﯾﺮﻋﻮن ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺎﺷﯿﺘﮭﻢ وﻻ مياه يسقونها بها .وتعتمد المواشي
على األعالف .وحتى موظفو الحكومة يتوجب
عليهم ﻋﻠﯿﮭﻢ دﻓﻊ ﺟﺰء أﻛﺒﺮ ﻣﻦ رواﺗﺒﮭﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻜﯿﻔﺎت واﻟﻤﺮاوح .لذلك فإنه حتى أﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺄﺛﺮ دﺧﻠﮭﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ سيكونون على األرجح
أكثر فقرا بسبب المصاريف التي تفرضها
عليهم هذه اآلثار.

ﯾﺘﺄﺛﺮ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ زراﻋﺔ
اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ للزراعة تأثرا
كبيرا بالصقيع .فقد يخسر المزارعون
في ليلة واحدة ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻣﻦ اﻷرض ﯾﺴﺎوي آالف الدنانير.
أﻣﺎ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ
فال يتأثر من اﻟﺼﻘﯿﻊ ألن المزراعين
يدخلون ﻣﻮاﺷﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺧﻼل
ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷﻋﻼف وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻠﻒ ﺧﻼل اﻟﺼﻘﯿﻊ.
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الوصول إلى مجتمعات أكثر مرونة وتكيفا ً
برهــن هــذا البحــث علــى أن القــدرة التكيفيــة لمجتمــع محلــي مــا هــي أكثــر فيمــا يتعلــق
باالســتجابة للصقيــع منهــا الرتفــاع درجــات الحــرارة والجفــاف (الشــكل  .)8.4وهــذا ناتــج
عــن حقيقــة أنــه مــن األســهل التكيــف مــع الصقيــع وهــو عــادة مــا يحــدث بمعــدالت أقــل
مــن الجفــاف فــي األردن .وتمثلــت أحــد أهــم أوجــه القصــور بأنــه بالرغــم مــن الحصــول
علــى المعرفــة والبيانــات الكافيــة فــإن ســلوك أفــراد المجتمــع المحلــي لــم يتغيــر بالنســبة
للزراعــة ورعــي المواشــي .وعــاوة علــى ذلــك ،يعتمــد المزارعــون فــي قريــة صبحــا علــى
الزراعــة والمواشــي كمصــادر دخــل وهــم يتــرددون فــي تطويــر مصــادر دخــل جديــدة .أمــا
وجــه القصــور األخيــرة فــكان فــي القيــادة المجتمعيــة ،فالمنظمــات المجتمعيــة يمكــن لهــا أن
تدعــم حقــوق المجتمعــات ويمكــن أن تكــون مركــزاً لبنــاء القــدرات وتوفــر العالقــات مــع
المؤسســات الحكوميــة .ال يوجــد مثــل هــذه القيــادة فــي قريــة صبحــا وســيبقى الوضــع هكــذا
طالمــا هنــاك مســاعدات وتعويضــات تقــدم للمزارعيــن.
الشكل  :8.4القدرة التكيفية المقارنة خالل الصقيع والجفاف

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن هنــاك ﺿﺮورة إﯾﺠﺎد طﺮق أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ظﺮوف اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل تقنيــات تكيفيــة .وتشــمل التدابيــر التكيفيــة المناســبة للجفــاف إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﻢ ﻟﺤﺼﺎد ﻣﯿﺎه
اﻷﻣﻄﺎر وزراﻋﺔ ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف والتخطيــط لزراعــة محاصيــل للظــرف الطــارئ.
ويمكــن أن تلعــب أنظمــة اإلنــذار المبكــر وخطــط اإلغاثــة دورا حيويــا .وﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻠﮫ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ (دون أن
يعنــي ذلــك بالضــرورة اإللغــاء التدريجــي للزراعــة وتربيــة المواشــي) .مــن خــال المقابلــة
التــي أجريــت مــع أفــراد المجتمــع المحلــي تبيــن بأنهــم واعــون لمثــل هــذه االجــراءات.
وعندمــا وجــه لهــم الســؤال عــن لمــاذا لــم ينفــذوا هــذه التدابيــر ،أعــادوا الســبب إلــى نقــص
المــوارد الماليــة.
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نفــذت الحكومــة عــدداً مــن المشــاريع التــي توفــر التعويــض المالــي والدعــم للمزارعيــن الذيــن
عانــوا مــن تلــف المحاصيــل مــع أن ذلــك قُــدم بشــكل محــدود وبمقــدار غيــر ثابــت .وﻓﻲ ﺣﯿﻦ
أن ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر التجنــب الفــوري للفقــر إال أنهــا تدعــم الممارســات الزراعيــة
القائمــة والتــي هــي عرضــة للتأثيــر .وفــوق ذلــك يشــكو أفــراد المجتمــع مــن عــدم انتظــام
دفعــات هــذه التعويضــات ،كمــا يبــدو بأنهــم ال يعتبــرون العــون الحكومــي آليــة محتملــة
لمســاﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ مــع األوضــاع المناخيــة المســتقبلية .ويظهــر ذﻟﻚ
أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ.
وتتمثــل إحــدى ســبل التحفيــز باالبتعــاد عــن الدعــم والتعويــض واالنتقــال إلــى صيغــة مــن
صيــغ التأميــن المدعــوم مــن الحكومــة .يدعــم هــذا النهــج حــزم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﻣربــي المواشــي والمزارعيــن الذيــن خبــروا حــاالت مــن المنــاخ القاســي .ومــن الممكــن
مكافــأة اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻜﯿﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ دﻓﻌﺎت وﺗﻠﺒﯿﺔ ﺷﺮوط
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻜﯿﻒ ﻛﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻘﯿﻊ ونظــم حصــاد ميــاه األمطــار أو الجفــاف والمحاصيــل
المقاومــة للجفــاف والصقيــع .ويتعيــن إلغــاء التعويــض لألعــاف لصالــح حوافــز إليجــاد
طــرق إلعــادة إحيــاء الغطــاء النباتــي الطبيعــي للمراعــي .ويســاعد فــي ذلــك إيجــاد حمــى
جديــدة.
43

ال جــدوى مــن فهــم العناصــر التــي تدعــم قــدرة المجتمعــات علــى التكيــف مــع التغيــر المناخي
إن لــم يرافــق ذلــك التــزام بالعمــل والــذي يتوجــب أن يتأتــي مــن المجتمعــات نفســها .ويشــير
البحــث هنــا بأنــه ومــن أجــل تكيــف أفضــل مــع التغيــر المناخــي فاألردنيــون مــن ســكان
األريــاف ليســو بحاجــة إلــى الكثيــر مــن المعرفــة الجديــدة أو المهــارات بقــدر مــا يحتاجــون
الحوافــز الجديــدة وقيــادة أفضــل مــن خــال منظمــات محليــة أكثــر متانــة .فقــط عندمــا يعالــج
األردن هــذه المشــكلة يصبــح –ويجــب أن يكــون– مجتمعــا أكثــر مرونــة وصمــودا.

 43أنظر الى الفصل التاسع.
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 :9إعادة إحياء الحمى :فهم الروابط بين حوكمة
األرض وضمان حيازتها
كمال قاقيش
علــى مــدار القــرن الماضــي كان هنــاك تراجــع فــي األنظمــة المجتمعيــة التقليديــة إلدارة
األرض ناجــم عــن عمليــة التحضــر وتراجــع إنتاجيــة األرض وسياســات حوكمــة األرض
المتغيــرة .إذ ازداد اســتخدام المراعــي وانخفــض عــدد ســكانها وافتقــدت للمعرفــة المطلوبــة
إلدارة مثــل هــذه األنظمــة التقليديــة .بطبيعــة الحــال ،هنالــك عواقــب لمــا ســبق مرتبطــة
باســتدامة األرض ووســائل كســب الــرزق والرفــاه ألولئــك المعتمديــن علــى مثــل هــذه
األراضــي .ففــي بعــض المناطــق ،ســرّ ع شــح األراضــي وتســليعها (تحويلهــا إلــى ســلع
اســتهالكية) بانهيــار القواعــد والقوانيــن التــي تحكــم االســتخدام المنصــف والمســتدام للمــوارد
المشــتركة .وهــذه القواعــد كانــت قــد ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق وأراﺿﻲ اﻟشــرائح
الضعيفــة.
1

بذلــت بعــض الجهــود إلحيــاء األنظمــة التقليديــة كأدوات للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ولحمايــة
البيئــة ومختلــف الفصائــل الحيوانيــة .ففــي ظــل األنظمــة التقليديــة ضمنــت القواعــد المجتمعيــة
الصارمــة أن تــدار بشــكل مســتدام وعــادل .أمــا اليــوم وبينمــا مــا زالــت العشــائر تســتوطن
األرض فــإن الدولــة غالبــا هــي مــن تمتلــك هــذه األرض .وبعــد أن فقــدت هــذه المجتمعــات
حقوقهــا ومســؤولياتها ،لــم يعــد لهــا مصلحــة متجــذرة كافيــة فــي حوكــة ســليمة لــأرض.
يجــادل هــذا الفصــل بــأن إعــادة الحقــوق والمســؤوليات المرتبطــة بحوكمــة األرض فــي
المجتمعــات ،إضافــة إلــى األطرالحكوميــة الالمركزيــة ضروريــة إلعــادة إحيــاء األنظمــة
التقليديــة .ومــن هــذه األنظمــة هنــاك الحمــى والتــي عملــت فــي المنطقــة العربــي آلالف
الســنين .ويعتمــد هــذا الفصــل علــى البيانــات التــي يمكــن مالحظتهــا فــي ثــاث مواقــع حمــى
فــي األردن ولبنــان وفــي مــكان مؤقــت بمصــر .وتــم فحــص الفرضيــة التــي تفيــد بــأن قــوة
حقــوق حيــازة األراضــي تتناســب إيجابيــا مــع الحوكمــة الرشــيدة لمصــادر األرض ،وهــذا
بــدوره يســهل مــن رفــع إنتاجيــة المراعــي.
2

Admos Chimhowu and Phil Woodhouse, “Customary vs Private Property Rights? 1
Dynamics and Trajectories of Vernacular Land Markets in Sub-Saharan Africa,” Journal of
Agrarian Change 6, no. 3 (July 2006): 346–71 at 359; Lorenzo Cotula and Salmana Cissé,
“A Case Study: Changes in ‘Customary’ Resource Tenure Systems in the Inner Niger Delta,
Mali,” in Changes in “Customary” Land Tenure Systems in Africa, ed. Lorenzo Cotula (London:
International Institute for Environment and Development, 2007), 81–101 at 89.
Pedro Herrera, Jonathan Davies, and Pablo Baena, eds., The Governance of Rangelands: 2
Collective Action for Sustainable Pastoralism (New York: IUCN and Routledge, 2014), 243.
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وتــم قيــاس ضمــان حيــازة األراضــي مــن خــال إجــراء تقديــر لحقــول مجتمــع الحمــى فــي
الوصــول إلــى األراضــي واالســتفادة منهــا وفــي اإلدارة واالســتثناء ونقــل الملكيــة .وتــم
قيــاس حوكمــة األرض مــن خــال تقييــم الوعــي والمعرفــة والحصــول علــى الفوائــد والتنظيــم
ومشــاركة النســاء وقــدرة النــاس علــى المطالبــة.
3

4

5

اختيــار هــذه المؤشــرات اســتند إلــى بحــث مكتبــي ومقابــات مــع خبــراء وتــم تقييــم هــذه
المؤشــرات فــي ضــوء البيانــات القائمــة علــى المشــاهدات والتــي جُمعــت خــال إجــراء
المقابــات ومــن حلقــات نقاشــية مــع أصحــاب الشــأن مــن حمــى بنــي هاشــم فــي األردن
وحمــى عنجــر وكفــر زبــد فــي لبنــان وموقــع الحمــى األول فــي مرســي مطــروح فــي
مصــر .وشــمل المشــاركون ممثليــن عــن المنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي
ومراكــز األبحــاث وقيــادات مجتمعيــة .كمــا وشــملت الحلقــات النقاشــية مشــاركين مــن أبنــاء
المجتمعــات المعنيــة تــم اختيارهــم بشــكل عشــوائي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار عاملــي الســن
والجنــس .أمــا اختيــار الموقــع فجــاء بنــا ًء علــى استشــارات متخصصــة للوصــول إلــى ثالثــة
مــن أنجــح مواقــع الحمــى فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.
6

النظم التقليدية إلدارة األراضي
بشــكل عــام تتألــف النظــم التقليديــة إلدارة األراضــي مــن شــبكة مــن الحقــوق المتداخلــة
والمحصــورة زمانيــا حيــث يحتفــظ ببعضهــا كملكيــة خاصــة ويعمــم بعضهــا اآلخــر
مجتمعيــا .وتتــرك بعــض األراضــي مفتوحــة الســتعمال األجيــال القادمــة أو الســتيعاب
االنمــاط الزراعيــة المتغيــرة الناجمــة عــن التذبــذب فــي هطــول األمطــار وخصوبــة التربــة
واحتياجــات المجتمــع.
7

ُتســتمد اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ بشــكل رئيســي مــن العضويــة فــي أحــد الجماعــات أو الــوالء
لســلطة سياســية معينــة ،وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﻮن ﻋﺎدة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أراﺿﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ُتســلّم العائــات اﻷراﺿﻲ ﻷﻓﺮاد آﺧﺮﯾﻦ أو عائــات أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻛﺎﻟﺘﺄﺟﯿﺮ أو تقاســم المحاصيــل .وقــد يشــمل النظــام التقليــدي أيضــا
 3نفس المصدر.
 4انظر
Management of Natural Resources Including Medicinal & Aromatic Plants to Benefit Rural
Women in the Near East Region: Case Study of Egypt (Cairo: Desert Development Center, the
.)American University in Cairo, 2005
IUCN, Management and Ownership of Drylands: An Accountability Report for “The Securing 5
Rights & Restoring Lands for Improved Livelihoods Project in Jordan, (Amman: IUCN, 2011).
 6تفاصيل اضافية حول قياس وتحلل النتائج لكل موقع هي متوفرة على الشبكة)( ،
 7انظر،
Benjamin Cousins, “More Than Socially Embedded: The Distinctive Character of Communal
”Tenure,” Journal of Agrarian Change 7 no. 3 (2007): 281–315; Lorenzo Cotula, “Introduction,
in Changes in Customary Land Tenure Systems in Africa, ed. Lorenzo Cotula (London:
International Institute for Environment and Development, 2007), 5–14 at 11; Christopher Tanner,
Law Making in an African Context: The 1997 Mozambican Land Law, (Rome: FAO, 2002).
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حقوقـا ً ثانويــة مثــل حقــوق الطريــق والحــق فــي اســتعمال المصــادر الطبيعيــة الموجــودة فــي
األراضــي المشــتركة وحــق الوصــول الموســمي لمناطــق محــددة وحقــوق دخــول األراضــي
ألســباب دينيــة.
8

وتشــير الدالئــل إلــى أن نظــم اإلدارة التقليديــة لألراضــي يمكــن أن تســاهم فــي التنميــة
المســتدامة وفــي إدارة المصــادر بشــكل أمثــل .وتميــل هــذه األنظمــة التقليديــة إلــى حمايــة
المصادرالطبيعيــة بشــكل ف ّعــال وكفــؤ مــع تقديــم منافــع خدميــة للفئــات الضعيفــة ولألجيــال
القادمــة .واعتبــرت منظمــة الفــاو والبنــك الدولــي أن نظــام إدارة األراضــي المســتند إلــى
المجتمــع -والســائد فــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا -كعامــل رئيســي فــي الحفــاظ
علــى ســبل معيشــة المجتمعــات الريفيــة .ولهــذا الســبب اكتســبت مشــاركة المجتمعــات فــي
إدارة االراضــي أهميــة مترايــدة .واليــوم ،هنــاك قبــول عريــض لفكــرة أن أطــر «مــن القــاع
إلــى القمــة» والتــي تقــوم بإشــراك المجتمعــات المحليــة هــي المتطلــب الســابق للتنميــة
المســتدامة.
9

10

ومــن الجديــر بالذكــر أن نظــم اإلدارة المجتمعيــة لألراضــي ليســت مــن دون مخاطــر ،فتنامــي
نــدرة األراضــي والتنافــس عليهــا قــد تفاقــم مــن االختــاالت فــي الســلطة المحليــة ،مــا يفضــي
إلــى تقويــض القواعــد التقليديــة الناظمــة لملكيــات األراضــي والمصــادر المشــتركة .وهــذا
بــدوره يخلــق مخاطــر تتمثــل باالســتغالل البيئــي وازديــاد ســهولة تأثيــر الفئــات المهمشــة ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﻋﺎة واﻟﻤﺴﺘﺄﺟريــن.

الحمى
تعتبــر الحمــى أكثــر األنظمــة التقليديــة إلدارة األراضــي انتشــاراً فــي منطقــة غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا .وقــد نشــأ هــذا النظــام قبــل أكثــر مــن  1400عــام فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة وقبــل ظهــور اإلســام ،وكان هــذا المفهــوم يشــير فــي ذلــك الوقــت إلــى األراضــي
المغطــاة ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﻲ ،وﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ھــذه
المواقــع للرعــي علــى القبائــل المحليــة .ومــع مــرور الوقــت تطــور هــذا المعنــى ليشــير إلــى
محميــة تتــرك جانبــا بشــكل موســمي مــن أجــل تســهيل التجديــد.
11

12

 8نفس المصدر
Chimhowu and Woodhouse, “Customary vs Private Property Rights,” 359. 9
Leonard Chirenje, Richard Giliba, and Emmanuel Musamba, “Local Communities’ 10
Participation in Decision-making Processes through Planning and Budgeting in African
Countries,” Chinese Journal of Population Resources and Environment 11, no. 1 (2013): 10–16.
J. Chehod, "Hima," Encyclopaedia of Islam, vol. 3 (1971), 393, quoted in Gari Lutfallah, 11
“Ecology in Muslim Heritage: A History of the Hima Conservation System,” The White Horse
Press 12, no. 2 (May 2006): 213–28.
John W. Bruce, Legal Bases for the Management of Forest Resources as Common Property 12
(Rome: FAO, 1999), 48.
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بعــد ظهــور اإلســام تــم ادخــال القيــم والمعاييــر الدينيــة لنظــام الحمــى  ،إذ تغيــرت وظيفــة
الحمــى لتصبــح ملكيــة مكرســة لرفــاه المجتمــع المحيــط .ويذكــر المختصــون فــي الدراســات
اإلســامية أن النبــي محمــد حــوّ ل الحمــى مــن منطقــة خاصــة إلــى ملكيــة عامــة وقــام بتوزيــع
الحصــص بيــن كافــة أفــراد المجتمــع بمــا يتســق مــع دور النــاس كخلفــاء هللا فــي األرض.
وقــد أقــام الرســول عليــه الســام حمــى النقيــع بالقــرب مــن المدينــة المنــورة كأحــد أوائــل
مناطــق الحمــى ،كمــا أعلــن الرســول بــأن مكــة والمدينــة هــي مناطــق محرمــة يحظــر بهــا
الصيــد ويمنــع قطــع األشــجار ضمــن نظــاق آمــن حــول المدينــة المنــورة.
13

14

16

15

17

توســع نظــام الحمــى وازدهــر فــي ظــل الحكــم القبلــي حتــى النصــف األول مــن القــرن
العشــرين ،ففــي الســعودية لوحدهــا كان هنــاك مــا يقــارب مــن  3آالف منطقــة حمــى لغايــة
الســتينيات مــن القــرن الماضــي وكانــت تعتبــر مــن أفضــل المناطــق إدار ًة فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة.
18

تراجع الحمى
علــى مــدار القــرن المنصــرم ،تأثــرت االدارة المجتمعيــة لألرضــي فــي منطقــة غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر بالسياســات المتغيــرة .ومــن ناحيــة بيئيــة ،فــإن التطــور األكثــر
أهميــة حــدث خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين عندمــا خضــع ســكان البــدو الرحــل
لســلطة حكومــات مركزيــة وعندمــا تــم تأميــم االراض القبليــة .تبنــت العائــات والقبائــل
البدويــة شــكال أخــر مــن االرتحــال الجزئــي .ﻛﺎن ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت دور ﺗﺤﻔﯿﺰي ﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ترسيم ﺣﺪود ﻟﻠﺪول
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺤﯿﺎة اﻻرﺗﺤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺪو ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻤﻮاﺷﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى.
19

20

 13انظر
Hala Kilani, Assaad Serhal, and Othman Llewlyn, Al-Hima: A Way of Life (Amman and Beirut:
IUCN and SPNL, 2007).
14

 15خلفاء هو جمع كلمة خليفة وهو االسم أو اللقب الذي تستخدمه الجماعات الدينية اإلسالمية ويعني من خلف الرسول في الحكم.
Tom Verde, “A Tradition of Conservation,” Aramco World 59, no. 6 16
(November/December 2008).
Richard Foltz, Fredrick Denny, and Azizan Baharuddin, eds., Islam and Ecology, 212–15, 17
”quoted in Lutfallah, “Ecology in Muslim Heritage.
Lutfallah, “Ecology in Muslim Heritage.” 18
 19تستخدم كلمة البدو لالشارة إلى العرب الذين سكنوا في جزيرة العرب وفي الصحراء السورية وشبه جزيرة سيناء في مصر وصحراء
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Elizabeth Losleben, The Bedouin of the Middle East (Minneapolis, MN: Lerner Publications,
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فــي الســعودية تولــت الحكومــة مســؤولية إدارة االراضــي مــا أدى إلــى تراجــع صناعــة
القــرار علــى المســتوى المحلــي والمشــاركة فــي إدارة الحمــى .وضغطــت الحكومــة
الســورية بعــد االســتقالل فــي عــام  1946علــى البــدو الرحــل لتوطينهــم مــا نتــج عنــه إلغــاء
نظــام اإلدارة العشــائري وإنهــاء مناطــق الحمــى القبليــة .وفــي لبنــان اســتمرت البلديــات فــي
إدارة أراضــي الحمــى حتــى انــدالع الحــرب األهليــة فــي عــام  .1975غيــر أن الهجــرة مــن
الريــف إلــى المدينــة أفضــى إلــى تراجــع حــاد فــي عــدد مناطــق الحمــى .أمــا فــي البلــدان
األخــرى فقــد أدى غيــاب التنظيــم إلــى تراجــع فــي مناطــق الحمــى ،ففــي الكثيــر مــن مناطــق
الرعــي فــي األردن علــى ســبيل المثــال توســع الرعــي الجائــر بشــكل خــرج عــن الســيطرة.
21

22

23

24

جلبــت هــذه التطــورات معهــا مؤثــرات خارجيــة بيئيــة واجتماعيــة .أوال ،كان بــدو المشــرق
العربــي يســهلون مــن تجديــد الغطــاء النباتــي الطبيعــي مــن خــال االنتقــال بيــن األراضــي
األردنيــة والســورية والســعودية والعراقيــة .وزاد التحــول إلــى أنمــاط حيــاة أكثــر اســتقرارا
مــن الضغــط علــى والمــوارد المســتنفذة .ثانيــا ،أدى الطلــب مــن القبائــل البدويــة اتبــاع
أنظمــة جديــدة لحيــازة األرض إلــى زوال المعرفــة التقليديــة.
25

أمــا اليــوم فقــد أفضــى التزايــد الســريع لعــدد الســكان إلــى اســتعمال األرض بشــكل أكثــر
تكثيفــا مــا يدفــع المجتمعــات فــي بعــض األحيــان إلــى الخــروج مــن مناطــق الرعــي .كمــا
أن التغيــر المناخــي فاقــم مــن تدهــور حالــة المراعــي مــا يدفــع النــاس للهجــرة إلــى المــدن.
أمــا المجتمعــات التــي حاولــت الحفــاظ علــى أســلوب حيــاة تقليــدي فقــد واجهــت العديــد مــن
اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن إدخــال أطــر وأنظمــة مختصــة بملكيــة األراضــي .وتــم تجريــد
بعــض المجتمعــات مــن ملكيتهــا لألراضــي ،وعليــه فــإن إحســاس المجتمعــات بالمســؤولية
إزاء مــوارد األرض تراجعــت .وبينمــا مــا زالــت مناطــق الحمــى موجــودة بأشــكال مختلفــة،
فهــي تتعــرض لمخاطــر متزايــدة وبخاصــة مــع تراجــع عــدد الشــباب المنخرطيــن فــي مثــل
هــذه النشــاطات.
26

Lutfallah, “Ecology in Muslim Heritage.” 21
Bruce, Legal Bases for the Management of Forest Resources, 113. 22
FAO (based on the work by Fady Asmar) The “Hima”: A Revived Traditional Forest Protection 23
and Management System: The case of Lebanon (Rome: FAO, 2009), 15.
R. Blench, Rangeland Degradation and Socio-Economic Changes among the Bedu of 24
Jordan: Results of the 1995 IFAD Survey (Rome: FAO, 1995), 4.
Raed Al-Tabini, Khalid Al-Khalidi, and Mustafa Al-Shudiefat, “Livestock, Medicinal Plants 25
and Rangeland Viability in Jordan’s Badia: Through the Lens of Traditional and Local
Knowledge,” Pastoralism: Research, Policy and Practice 2, no. 4 (2012): online at 2.
Lutfallah, “Ecology in Muslim Heritage.” 26
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إعادة احياء مفهوم الحمى
تشــكل المراعــي فــي العالــم العربــي مــا يقــارب مــن  35فــي المئــة مــن األراضــي .وبمــا أن
هنــاك مــا يقــارب مــن  70فــي المئــة مــن هــذه األراضــي هــو إمــا متدهــور أو محطــم فإنــه
مــن األهميــة بمــكان أن نحــدد الطــرق الالزمــة لتشــجيع الحوكمــة المســتدامة .يفتــرض بعــض
الخبــراء أن مــن شــأن تقويــة األنظمــة التقليديــة المجتمعيــة إلدارة األرض أن تســهل مــن هــذه
المهمــة .وهنــاك العديــد مــن المؤسســات التــي أجــرت دراســات بغيــة إعــادة إحيــاء األنظمــة
التقليديــة وبخاصــة الدراســات عــن الحمــى .وهنــا نشــير إلــى جهــود االتحــاد الدولــي لحمايــة
الطبيعــة وجمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان.
27

28

هنــاك مقولــة تفيــد بــأن مناطــق الحمــى لهــا إمكانــات كبيــرة إلعــادة تأهيــل المراعــي،
وهــذا ناتــج عــن فعاليتهــا فــي الحفــاظ علــى المصــادر الطبيعيــة وتشــجيع اإلدارة المحليــة.
ويربــط الخبــراء بيــن أنظمــة الحمــى واإلنتــاج المحســن للمواشــي والحفــاظ علــى الدوائــر
الهيدرولوجيــة ومســاقط المــاء وحجــز الكربــون الجــوي نتيجــة للغطــاء النباتــي المتزايــد.
وقــد تكــون الحمــى ذات أهميــة للتنــوع الحيــوي وحمايــة الموائــل .وكمــا يقــول لولــن «الكثيــر
مــن مناطــق الحمــى موجــود فــي مناطــق ذات تنــوع كبيــر أو تلــك التــي تدعــم األراضــي
الحرجيــة أو الموائــل البيولوجيــة ».وقــد تــؤدي اســتعادة المراعــي علــى نطــاق كبيــر إلــى
فوائــد اقتصاديــة تعــود بالنفــع علــى المجتمــع .وفــي منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا،
أدى تســليع المصــادر الطبيعيــة مثــل األعشــاب الطبيــة إلــى رفــع فــرص التوظيــف المحلــي.
29

30

31

وفــوق ذلــك كلــه ،يدمــج نظــام الحمــى مســألة حمايــة الطبيعــة مع رفــاه النــاس ما يوفــر مقاربة
شــمولية إلدارة المصــادر الطبيعيــة والعدالــة االجتماعيــة .طبعــا يلعــب الرجــل والمــرأة
أدواراً هامــة ،وهنــاك العديــد مــن األمثلــة لنســاء فــي إدارة النشــاطات االقتصاديــة فــي نطــاق
مناطــق الحمــى .باختصــار ،فــإن نظــام الحمــى هــو «حزمــة شــاملة مــن الحوكمــة ،والعلــم
والســوق تســتند إلــى رأس المــال االجتماعــي والثقافــي واإلنســاني ».وبمــا أن الممارســات
الحاليــة تتجاهــل الحمــى التقليديــة فمــن الضــروري تبنــي نمــوذج هجيــن يجمــع بيــن نظــام
الحمــى التقليــدي لتعزيــز االســتدامة واألنظمــة المدعومــة بالتقنيــات الحديثــة.
32

33

34

Land supporting indigenous vegetation that is grazed or has the potential to be grazed, and is 27
managed as a natural ecosystem.
Asma Abahussain, Anwar Abdu, Waleed Al-Zubari, Nabil El-Deen, and 28
Mahmmod Abdul-Raheem, “Desertification in the Arab Region: Analysis of Current Status and
Trends,” Journal of Arid Environments 51, no. 4 (2002): 521–45 at 536.
Foltz, Denny, and Baharuddin, Islam and Ecology, quoted in Lutfallah, “Ecology in Muslim 29
Heritage,” 215
Lutfallah, “Ecology in Muslim Heritage.” 30
Vanja Westerberg and Moe Myint, An Economic Valuation of a Large-Scale Rangeland 31
Restoration Project through the Hima System in Jordan (Bonn: ELD Initiative, 2015).
 32لمزيد من التفاصيل أنظر،
Kilani, Hala, and Llewlyn, Al-Hima: A Way of Life; “The Amman Declaration on Innovating
Hima—Endorsed,” IUCN,
“Hima Women Guideline Manual,” SPNL, 31 March 2016, 33
www.spnl.org/hima-women-guideline-manual/.
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تســهيل إعــادة إحيــاء الحمــى :ضمــان الحيــازة وحوكمــة
األرض
بعــد ثبــوت العوائــد المترتبــة علــى الحمــى يبــرز ســؤال حــول كيفيــة تعزيــز مثل هــذه األنظمة
التقليديــة فــي ظــل عمليــات تدهــور األرض والتحضــر والتغيــر المناخــي والطلــب علــى
اإلنتــاج الغذائــي .ويكمــن المفتــاح لفهــم هــذا فــي تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق المســتخدمين
ومســؤولياتهم ،وهــو تــوازن طــرأ عليــه التغييــر فــي ظــل األطــر الحديثــة إلدارة األرض
التــي بدورهــا أدت إلــى تجريــد المجتمعــات وإقصائهــا مــن صناعــة القــرار ،وبالتالــي غيــاب
الحافــز إلدارة المصــادر بشــكل مســتدام.
والواقــع أن اإلطــار الــذي تتــم مــن خاللــه إدارة حقــوق األرض والمســؤوليات يشــار إليــه
بحيــازة األرض .وقــد تكــون حقــوق حيــازة األرض رســمية (مســتندة إلــى الدولــة) أو غيــر
رســمية أو عرفيــة أو تقليديــة .وقــد ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﺤﺮ وﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪام والملكيــة
الخاصــة .وتعتمــد قــوة حقــوق طــرف مــا فــي األرض علــى مزيــج مــن التعريفــات القانونيــة
وحقــوق الملكيــة واألعــراف االجتماعيــة وعوامــل أخــرى .ال تشــمل حيــازة األرض فقــط
علــى حقــوق الملكيــة لكنهــا أيضــا تشــمل حــق الوصــول وممارســة هــذا الحــق ،ويمتــد ذلــك
ليشــمل إشــغال واســتعمال وتطويــر األرض ،وبيعهــا أو توريثهــا وﺣﻘﻮق ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ أو اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﺣﻖ ﺗﻘﯿﯿﺪ وﺻﻮل اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻷرض وﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﯿﮭﺎ.
35

36

ويعــد ضمــان حيــازة األرض الضمــان المعقــول الســتمرارية الحقــوق فــي األرض ،مدعومــا
بالثقــة بــأن مثــل هــذه الحقــوق هــي معتــرف بهــا مــن قبــل اآلخريــن وهــي حقــوق محميــة
قانونيــا واجتماعيــا .فاألنظمــة القانونيــة -ســواء أكانــت عرفيــة أو دينيــة أو متعلقــة بالدولــة-
تعــرّ ف حقــوق والتزامــات األفــراد والجماعــات فيمــا يتعلــق بــاألرض كمــا وتحــدد األنظمــة
القانونيــة كيفيــة إدارة وتنفيــذ الحقــوق فــي األرض.
عندمــا يحافــظ علــى حقــوق حيــازة األرض فإنــه علــى األرجــح أن يتولــى أصحــاب هــذه
الحقــوق المســؤولية واســتعمال المصــادر بشــكل مســتدام .وســيترجم ذلــك علــى المــدى البعيــد
إلــى تحســن فــي الصحــة والتعليــم ومســتويات المعيشــة .وعليــه فــإن حقــوق حيــازة األرض
هــي المفتــاح للحفــاظ علــى البيئــة ولتحقيــق أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة .وحيثمــا تتمتــع
األنظمــة التقليديــة بحيــازة األرض باألمــان عندمــا تفضــي إلــى عوائــد مشــابهة .وبالفعــل
تدعــم حيــازة األرض أصحــاب الحقــوق فــي األراضــي المجتمعيــة واألراضــي المتداخلــة،
والفقــراء والفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع .وقــد تســاعد علــى تبنــي نمــو اقتصــادي محلــي
وإدارة مســتدامة .وإذا مــا تمــت حمايــة وضمــان المراعــي فالمجتمعــات عندئــذ يمكــن لهــا أن
تســتفيد مــن إمكاناتهــم لتوليــد الدخــل.
37

FAO, Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development (Rome: FAO, 2002), 7. 35
IUCN, Management and Ownership of Dry Lands, 2. 36
 37نفس المصدر.
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وبنــاء علــى ذلــك فــإن جهــود الحمــى بحاجــة ألن تشــمل علــى طــرق لتقويــة ضمــان حيــازة
األرض وبالتالــي تقويــة مصالــح النــاس بــاألرض.

تحليل ومسح مواقع الحمى
حمى بني هاشم ،األردن
الشكل رقم :9.1

38

عُرّ فــت المراعــي بأنهــا «كل األراضــي المســجلة بهــذا الصفــة و أي أرض أﺧﺮى مملوكــة
للدولــة يقــل فيهــا المعــدل الســنوي لهطــول األمطــار عــن  200ملــم والتــي ال تملــك نظــام ريّ
مســتدام ،أو األراضــي التــي تــم تكريســها لالســتعمال العــام ».وتكــون المراعــي فــي األردن
مملوكــة للخزينــة بشــكل رســمي ،أو قــد تكــون األرض مملوكــة مــن قبــل أفــراد أو مجموعــة
مــن النــاس أو أنهــا مســجلة باســم مؤسســة حكوميــة ».وبمقــدور مالكــي المراعــي منــح
حقــوق الحيــازة ألفــراد وعائــات وعشــائر ،مــا يجعلهــا بعــد ذلــك تتمتــع ببعــض الســيطرة
علــى األرض ومصادرهــا.
39

40

Alaa Abu Sada, Mahmoud Abu-Allaban, and Ahmad Al-Malabeh, “Temporal and 38
Spatial Analysis of Climate Change at Northern Jordanian Badia,” Jordan Journal of Earth and
Environmental Sciences 7, no. 2 (December 2015): 87–93 at 88.
Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan (Amman: IUCN, 2013), 10. 39
Husam Madanat, “Land Tenure in Jordan,” Land Tenure Journal 1 (2010): 143–70 at 156. 40
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وتشــكل الباديــة مــا نســبته  80فــي المئــة مــن مســاحة األردن (انظــر الشــكل رقــم .)9:2
تتســم هــذه المنطقــة بشــكل عــام بالجفــاف وتدنــي معــدالت هطــول األمطــار ،مــع أن أجــزا ًء
منهــا شــبه جافــة وتحــوي بيئــة حيوانيــة ونباتيــة كبيــرة .وتســتعمل أغلــب هــذه المســاحة
ألغــراض الرعــي.
41

تعتبــر بعــض المناطــق «تقليديــة» إذ تمــارس فيهــا حقــوق األرض مــن قبــل العشــيرة التــي
تقطنهــا ،ونتــج عــن ذلــك نزاعــات حــول اســتعمال األرض ومقاومــة أفــراد المجتمــع المحلــي
لجهــود الدولــة فــي تنظيــم الرعــي .وتقــدم مراعــي الهاشــمية فــي محافظــة الزرقــاء مثــاال
واضحــا علــى ذلــك ،فهــذه المراعــي علــى أرض دولــة وتديرهــا الدولــة ولذلــك فــإن أفــراد
المجتمــع يــرون أن المســؤولية علــى الحكومــة بشــكل منفــرد .وفــي الوقــت ذاتــه لــم تحقــق
الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الزراعــة فــي حمايــة المراعــي مــن خــال إقامــة الســياج
ومــن خــال تقليــل الرعــي إال أثــرا قليــا.
42

43

فــي عــام  2011صــدر قــرار عــن الحكومــة يقضــي بتخصيــص مســاحة  100هكتــار
( 1000دونــم) ليتــم إدارتهــا مــن قبــل جمعيــة حمــى بنــي هاشــم التعاونيــة .ويشــمل هــذا
الموقــع علــى غطــاء نباتــي ســهوبي تتــراوح فيــه معــدالت هطــول األمطــار  122-120ملــم
ســنويا .مــن الجديــر أن الهاشــمية قــد صنفــت مــن قبــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي
كجيــب فقــر إذ يعتمــد مــا يقــارب  20فــي المئــة مــن الســكان المحلييــن فــي الهاشــمية بشــكل
كامــل علــى المواشــي كمصــدر دخــل لهــم.
44

45

46

47

ومــع إنشــاء الحمــى تــم منــح المجتمــع حقــوق حوكمــة األرض ،وبالفعــل تولــت الجمعيــة
مســؤولية اإلدارة والتنســيق وحــل النزاعــات ،وتــم انتخــاب رئيــس الجمعيــة مــن قبــل المجتمع
وهــو مســؤول أمــام المجلــس التنفيــذي .يتألــف أعضــاء الجمعيــة مــن كافــة الجماعــات
واألقليــات والشــرائح االجتماعيــة والنســاء .ومــن خــال العمــل مــع المجتمــع المحلــي نجحــت
الجمعيــة فــي الترويــج للحوكمــة الرشــيدة والحصــول علــى المســاعدة مــن المجلــس البلــدي
المحلــي.
دعــم االتحــاد الدولــي لحمايــة الطبيعــة ووزارة الزراعــة إعــادة إحيــاء الحمــى وتدريــب
أفــراد المجتمــع علــى إدارة المشــاريع ،وتقينــات إدارة األرض ومنهجيــات إدمــاج المعنييــن
مــن أصحــاب المصلحــة .وعقــدت اجتماعــات بيــن أبنــاء المجتمــع والحــكام المحلييــن وطاقــم
مــن وزارة الزراعــة بغيــة تعزيــز الفهــم المشــترك لمفاهيــم مثــل صــون األرض واســتعادتها
وإدارة مســتدامة لــارض.
Mahmoud Al-Jaloudy, Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan 41
(Rome: FAO, 2006), 7.
Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 12. 42
Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 12. 43
IUCN, Al Hima: Possibilities Are Endless. 44
Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 45
Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 46
Hima Management Committee, Community Management Plan for Hima Bani Hashem. 47
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ويشــير بحثنــا هــذا إلــى أن حوكمــة األرض المحليــة تحســنت منــذ تأســيس الحمــى ،فحافــظ
المجتمــع (الــذي تلقــى مســاعدة مــن قبــل وزارة الزراعــة وأجهــزة تنفيــذ القانــون) علــى نظــم
رعــي موزعــة بإنصــاف وتحمــي األرض مــن القبائــل المجــاورة ومــن الرعــي الجائــر.
ويبــدي أفــراد المجتمــع مســتويات جيــدة مــن الوعــي بوضــع مــوارد أراضيهــم ،باإلضافــة
إلــى مــا يلــزم مــن مهــارات لتحديــد المشــكالت وترتيبهــا وفقــا ً ألولوياتهــا .ويدعــم نظــام
الحمــى ســبل عيــش الكثيريــن مــن أفــراد المجتمــع ويقــدم فرصــا جديــدة .ومــن األمثلــة علــى
ذلــك أن أقامــت مجموعــة مــن النســاء ورشــة عمــل زراعــة األعشــاب مــن خــال اســتخدام
قــرض األعمــال الصغيــرة مــن جمعيــة بنــي هاشــم .واآلن أصبــح العديــد ممــن روادتهــم
الشــكوك بشــأن الحمــى مــن المؤيديــن األقويــاء لمثــل هــذا النظــام .هنــاك ســمة مجتمعيــة
يمكــن أن تكــون ســاهمت بهــذا النجــاح وهــي وجــود مبــادئ قبليــة قويــة يكــون بموجبهــا
للقيــادة المجتمعيــة الــدور الهــام فــي صناعــة القــرار ،باإلضافــة إلــى التقديــر الكبيــر للمعــارف
المتوارثــة فيمــا يتعلــق بــإدارة المــوارد الطبيعيــة.
بعــد نجــاح وفعاليــة تجربــة الحمــى قدمــت وزارة الزراعــة فــي عــام  2014ثــاث توصيــات
فــي اســتراتيجيتها للمراعــي:
•إيجاد منظمات مجتمعية إلدارة األراضي المخصصة.
•إعادة تعريف الحقوق في األراضي الرعوية وبخاصة في البادية.
•بناء القدرات المحلية والتوعية إلحياء مفهوم الحمى.

48

حمى عنجر وحمى كفر زيد بلبنان
كانــت المناطــق الحرجيــة تغطــي  74فــي المئــة مــن مســاحة لبنــان ،أمــا اليــوم تصنــف مــا
نســبته  65فــي المئــة مــن األراضــي الحرجيــة بأنهــا متدهــورة .وتعــد األراضــي الحرجيــة
أراض أميريــة ،أي أراض تملكهــا الدولــة وتديرهــا وزارة الزراعــة .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ آﺛﺎر اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﺮاج (التوســع بالرعــي الجائــر وقطــع األشــجار
غيــر القانونــي) والتوســع فــي األنشــطة الزراعيــة الرعويــة والتمــدد الحضــري المضطــرد.
وقــد ســبب فقــدان الغطــاء الطبيعــي فــي تراجــع خصوبــة التربــة ،وســبب أيضــا فــي انجــراف
49

50

51

Ministry of Agriculture, Updated Rangeland Strategy for Jordan, 13. 48
Ministry of Environment (Lebanon), Safeguarding and Restoring Lebanon’s Woodland 49
Resources (Beirut: Ministry of Environment, 2008).
 50هناك أربعة أشكال من ملكية االرض الموجود في لبنان :األميري وتعود لالرض المملوكة من قبل الدولة وتديرها وزارة الزراعة،
وهناك األرض المشاع وهي األراضي المجتمعية التي تملكها وتديرها البلديات ،والوقف وهي أراضي تمتلكها وتديرها السلطات الدينية،
وأخيرا هناك المكل وهي اراضي مملوكة بشكل خاص .الملكية على أية حال ال تعني بالضرورة االستعمال :ﻓﺎﻟﺘﺄﺟﯿﺮ واﻻﺳﺘﺨﺪام
واﻻﻧﺘﻔﺎع واﻷﻋﺮاف ﺗﺴﮭﻞ ﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷرض إدارﺗﮭﺎ.
Talal Darwish, Faycel Chenini, and Moujahed Achouri, Country Study on Status of Land 51
Tenure: Planning and Management in Oriental Near East Countries: Case of Lebanon (Rome:
FAO, 2012), 73.

154

إعادة إحياء الحمى :فهم الروابط بين حوكمة األرض وضمان حيازتها

التربــة وﻓﻘﺪان اﻟﻨﻈﺎم اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺴﻼﻣﺘﮫ ،ﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ.
يقــع اإلطــار الحوكمــي المشــرف علــى إدارة الحــراج فــي صلــب هــذه التحديــات ،فمديريــة
التنميــة الريفيــة والثــروات الطبيعيــة التابــع لــوزارة الزراعــة هــي الجهــة المســؤولة قانونيـا ً
عــن قطــاع الحــراج وهــذا يشــمل المراعــي والمســاحات الحرجيــة المحميــة .فــوزارة
الزراعــة هــي المســؤولة عــن إدارة المناطــق المحميــة واألراضــي العامــة الحرجيــة منهــا
وغيــر الحرجيــة .لكــن فــي الواقــع العملــي ،فــإن البلديــات هــي المخولة عــادة بحقــوق وإدارة
واســتخدام األراضــي األميريــة والتــي بدورهــا تقــوم بتنســيق قراراتهــا مــع وزارة الزراعــة.
والالفــت أنــه ليــس هنــاك ملكيــة سياســية كافيــة بســبب الالمركزيــة فــي المســؤولية إذ تــم
تفويــض الالعبيــن المحلييــن بســلطات وإمكانــات ضعيفــة .ومثــال رئيســي علــى ذلــك هــو
أن الحظــر علــى الرعــي الجائــر فــي المناطــق الحرجيــة ينفــذ بشــكل ضعيــف .وهــذا يتــرك
للمجتمعــات حوافــز اقتصاديــة قليلــة إلدارة األرض التــي يقطنونهــا بشــكل مســتدام.
52

كمــا أســلفنا ســابقا ،تــم العمــل بنظــام الحمــى فــي لبنــان حتــى عــام  1975عندمــا اندلعــت
الحــرب األهليــة .إال أن أغلــب هــذه الحمــى ال تعمــل حاليــا بســبب الهجــرة إلــى المدينــة.
مــن الجديــر بالذكــر أن العقــد األخيــر شــهد انتقــاال مــن الرعــي المتنقــل إلــى االنتــاج الحيوانــي
المســتقر وهــذا بســبب التحضــر والرعــي الجائــر .حاليــا ،يعتمــد مربــو المواشــي علــى كتــل
الغــذاء والمكمــات الغذائيــة عوضــا عــن الغطــاء النباتــي الطبيعــي مــا يرفــع مــن كلــف
االنتــاج.
54

53

55

أقــرت وزارة الزراعــة بأهميــة أنظمــة اإلدارة الالمركزيــة للمراعــي ،وهــي أنظمــة تشــرك
المجتمــع المحلــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمــع المعرفــي .لذلــك وبغيــة تحســين
ســبل عيــش الرعــاة وإمكانــات المراعــي قامــت جمعيــة حمايــة الطبيعــة فــي لبنــان بالتعــاون
مــع البلديــات بإنشــاء عــدد مــن الحمــى .ففــي عــام  2005تــم اإلعــان عــن حمــى كفــر زبــد
وبعدهــا بثالثــة أعــوام أعلــن عــن حمــى عنجــر .وتحتــوي مناطــق الحمــى علــى أراضــي
زراعيــة وأحــراج وأرض رطبــة يقصدهــا الكثيــر مــن أنــواع الطيــور المائيــة المهاجــرة.
وتشــكل الزراعــة وصيــد األســماك والصيــد والرعــي االســتعماالت الرئيســية لهــذه األراضي.
ويشــار هنــا إلــى أن مــا نســبته  50فــي المئــة مــن موائــل الحمــى تحتــوي علــى وادي البقــاع
الــذي يعــد آخــر األراضــي الرطبــة المملوكــة ملكيــة عامــة.
56
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 52انظر إلى وزارة الزراعة في لبنان،
National Report to the Third Session of the United Nations Forum on Forests: Lebanon, (Beirut:
Ministry of Agriculture, January 2003).
Fady Asmar, Country Pasture/Forage Resource Profiles: Lebanon (Rome: FAO, 2011). 53
FAO, The “Hima,” 39. 54
Herrera, Davies, and Baena, The Governance of Rangelands, 152–54. 55
FAO, The “Hima.” 56
Herrera, Davies, and Baena, The Governance of Rangelands, 152–54. 57
Hima Kfar Zabad,” SPNL, n. d., www.spnl.org/hima/hima-kfar-zabad. 58
 59تقع البقاع حوالى  30كلم شرق بيروت ،وتعد منطقة البقاع الخصبة أهم اقليم زراعي في لبنان.
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تقــع الحمــى علــى أراضــي مملوكــة مــن قبــل البلديــات وتــدار مــن قبــل المجلــس البلــدي،
وﻗﺪ طﻮرت ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑاالشــتراك مــع المجلــس رؤيــة «لمنطقــة نظيفــة
ومحميــة بيئيــا» تقــام بالتعــاون بيــن أبنــاء المجتمــع وأصحــاب الشــأن مــن خــارج المجتمــع.
وفــي ســبيل ذلــك عقــدت االجتماعــات وتــم التدريــب لتشــجيع وترويــج مفهــوم الحمــى ولبنــاء
مهــارات إدارة الموقــع .كمــا ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم إدارة ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ
وﻣﻨﺼﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وأفــراد المجتمــع .وطــوُ رت خطــة عمــل بينــت
إجــراءات حــل الخالفــات وســبل دعــم النســاء كأعضــاء فاعليــن فــي مجتمــع الحمــى .وهنــاك
جهــود خاصــة ضمــت التدريــب علــى حقــوق المــرأة والقيــادة والحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي
وورش عمــل حــول كيــف يتــم تســويق المنتجــات المحليــة .بعــض هــذه الــورش اســتهدف
قطــاع الشــباب والنســاء مــن مناطــق الحمــى االثنتيــن ،مــا ســهل مــن التشــارك فــي المعلومــات
بيــن المجتمعيــن.
60

ووجــد معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا مســتويات متشــابهة مــن حوكمــة األرض المحليــة
فــي موقعــي الحمــى .فأظهــرت حمــى عنجــر تفوقــا طفيفــا فيمــا يتعلــق بالوعــي والمعرفــة
وتمكيــن النســاء .وكانــت النســاء مــن موقعــي الحمــى ناشــطات فــي عمليــات اتخــاذ القــرار،
وفــي عنجــر شــكلت النســاء جمعيــات تعاونيــة خاصــة بهــن .كمــا تبيــن أن هنــاك وعيـا ً أقــل
فــي حمــى كفــر زبــد وربمــا يمكــن شــرح هــذه الحالــة مــن خــال فهــم تاريــخ النــزاع السياســي
وهــو علــى العكــس مــن الوضــع الســائد فــي مجتمــع عنجــر .ففــي لبنــان تلعــب االنتمــاءات
المختلفــة واآلراء السياســية المختلفــة دوراً حاســما ً فــي الثقافــة والتقاليــد المحليــة ،وعليــه
يختلــف نهــج النــاس فــي إدارة المصــادر والثــروات.

مرسى مطروح ،مصر
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﯿﺎزة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ فئــات رئيســية :الملكيــة الخاصــة
والملكيــة العامــة واإليجــار العــام واالئتمــان أو الوقــف ووضــع اليــد .ووفق ـا ً للقانــون اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض أو ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ أن ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إشغالها
بشــكل مســتمر دون قيــام مالكيهــا بإثبــات حقوقهــم .وتعــد األراضــي الصحراويــة (غيــر
المســتصلحة) ممتلــكات دولــة .غيــر أن الحكومــة تعتــرف بشــكل غيــر رســمي بحقــوق
اســتخدام األرض .ويســمح القانــون لألفــراد القبلييــن حــق اكتســاب ملكيــة االرض التــي
يرزعونهــا حتــى لــو كانــت مملوكــة للدولــة باألســاس .أمــا المراعــي فإمــا تكــون مخصصــة
جماعي ـا ً أو مخصصــة لالســتخدام بيــن القبائــل والعشــائر واألنســاب.
61

62

“Hima Women Guideline Manual.” 60
 61لمزيد من المعلومات ،انظر،
“Egypt,” USAID, September 2010, https://usaidlandtenure.net/country-profile/egypt/.
 62بوسع وزارة الدفاع على آية حال أن تستولي على االرض الغراض استراتيجية حتى لو لم يتوفر مكان العادة التوطين السكان ،وهذا
القسم يعتمد على وزارة الزراعة واستصالح االرض في مصر،
Second Matrouh Resource Management Project: Project Appraisal Document (Cairo: Ministry of
Agriculture and Land Reclamation, 2003).
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وعلــى مــدار العقــود األخيــرة ،أدت موجــات مــن الجفــاف والزيــادة فــي توطيــن البــدو الرحــل
وتربيــة األغنــام فــي المناطــق الهامشــية ،إلــى زيــادة الضغــط علــى مــوارد األرض وانخفاض
خصوبــة التربــة .وقــد ســاهمت هــذه التحــوالت فــي تحويــل األراضــي الرعويــة التقليديــة
المتوازنــة بيئيــا إلــى مناطــق زراعيــة ثابتــة غيــر مســتدامة .لكــن فــي منطقــة الســاحل الشــمال
الغربــي مــا زالــت البنيــة القبليــة التقليديــة ســائدة.
ﺗﻘﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮوح ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺼﺮ وتمتــد علــى مســاحة  212.112كــم مربــع
ويقطنهــا مــا يقــارب مــن  472ألــف نســمة .وعاصمــة المحافظــة هــي مرســى مطــروح،
ويحدهــا البحــر األبيــض المتوســط مــن الشــمال والصحــراء الكبــرى مــن الجنــوب .وتســود
المنطقــة المراعــي الجافــة والجافــة جــداً بمعــدل هطــول مطــري ســنوي يبلــغ  140ملــم.
ومــن أبــرز ســبل كســب العيــش فــي هــذه المنطقــة هــو اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي ،مــع
أن الجفــاف فــي الســنوات األخيــرة أفضــى إلــى تقليــل اإلنتــاج .ويشــكل البــدو مــا يقــارب مــن
 85فــي المئــة مــن ســكان هــذه المنطقــة.
تعتمــد ھﺬه اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻹﻧﺘﺎج اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪ اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻤﺎﻋﺰ
وﻣﺤﺎﺻﯿﻞ أﺷﺠﺎر والشــعير والفواكــه .مــن المتوقــع أن حوالــي أكثــر مــن  80فــي المئــة
مــن حيــازات األراضــي فــي مطــروح موجــودة مــن دون صفــة قانونيــة مــع وجــود القانــون
العرفــي الــذي ينظــم اإلدارة المحليــة ويفصــل فــي النزاعــات .ومؤخــرا ازداد التســجيل
الرســمي لألراضــي مــن خــال وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي وهــذا ربمــا ناجــم
عــن ارتفــاع قيمــة األراضــي.
تتواصــل المنظمــات المجتمعيــة التــي تمثــل قبائــل هــذه المنطقــة مــع الســلطات ،لكنهــا تفتقــد
لالســتراتيجية الموحــدة ونفوذهــا محــدود .هنالــك عــدد قليــل مــن المنابر لكســب التأييــد ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮارد اﻷرض وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد .وعلى الرغم
مــن انخفــاض مســتوى التعليــم والوصــول إلــى بنــاء القــدرات يبــدو أن هنــاك معرفــة معقولــة
فــي المجتمــع حــول إدارة المــوارد النــادرة وهــي معرفــة مصدرهــا االعتمــاد علــى األرض
وانتقــال المعرفــة القــوي مــن جيــل آلخــر .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﺮاط اﻟﻨﺴﺎء
ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﺻﻐﯿﺮة اﻟﻨﻄﺎق ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷرض ﻛﺰراﻋﺔ األعشــاب وارتفــاع مســتوى التعليــم
بينهــن فــإن وصولهــن لبنــاء المهــارات وعمليــات اتخــاذ القــرار مــا زال محــدوداً.
ـة قويـ ً
تقــدم الجغرافيــا والديمغرافيــا والتحديــات المرتبطــة بهــذه المنطقــة حجـ ً
ـة إلقامــة حمــى
فــي قريــة أبــو مرقيــق التــي تقــع فــي مراعــي تشــمل علــى أعشــاب مختلفــة وعلــى النباتــات
الطبيــة والعطريــة ومنطقــة خصبــة بمســاحة  46ألــف كــم مربــع مناســبة إلنتــاج الشــعير.
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مقاربــة شــاملة إلدارة فعّالــة ومســتدامة للمــوارد الطبيعيــة
والعدالــة االجتماعيــة
يبــدو أنــه تــم التغلــب علــى تحديــات اإلدارة الضعيفــة واالســتخدام غيــر المســتدام لــأرض
فــي مواقــع الحمــى الثــاث ،فــكل واحــدة مــن المجتمعــات أظهــرت وعي ـا ً واهتمام ـا ً وكفــاءة
إداريــة فــي األراضــي التــي تديرهــا ،وتمتــع كل موقــع ﺑﻤﺆﺷﺮﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎزة ﻟﻸراضــي .طبعــا ،ال يوجــد دليــل قطعــي بــأن هــذه النتائــج مــا كان
مــن الممكــن تحقيقهــا مــن دون الحمــى ،لكــن أيضــا مــن الواضــح أن الحمــى قامــت بعملهــا
علــى أحســن وجــه .وتتســق هــذه النتائــج مــع أبحــاث أخــرى أجريــت فــي أفريقيــا وأثبتــت
علــى وجــود روابــط بيــن األنظمــة التقليديــة إلدارة األراضــي والمخرجــات االيجابيــة لهــذه
اإلدارة .وتصلــح هــذه النتائــج كنقطــة انطــاق لتفحــص الجهــود المســتقبلية لتحســين حوكمــة
األراضــي.
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ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إﻧﮫ ﺣﯿﺜﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻤﻮارد اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺪارة
مجتمعيــا ،يشــترط مســبقا ً تحويــل حقــوق الحيــازة .وإقامــة أنظمــة الحمــى هــو أحــد الطــرق
القليلــة لتحســين ضمــان الحيــازة بشــكل فعّــال علــى مســتوى المجتمــع؛ بســبب التعقيــدات
السياســية والتشــريعية التــي تحــول دون إعطــاء حقــوق الملكيــة للمجتمعــات فــي منطقــة
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .وخالصــة األمــر أنــه حيثمــا يُس ـهّل ضمــان حيــازة األرض
اســتخدامات أكثــر اســتدامة فــإن الحمــى بديــل ناجــح للمناطــق الرعويــة المــدارة مــن قبــل
الحكومــة وبخاصــة فــي ظــل ضعــف القــدرة المركزيــة وفــي ظــل المحــددات المتعلقــة
بالموازنــة.
يمكــن أن تقــدم الحمــى فرص ـا ً اقتصاديــة جديــدة وهــي متســقة مــع التفكيــر الحديــث حــول
كيفيــة رفــع مســتوى المرونــة والصمــود .هــذا وقــد توقعــت دراســة ســابقة أن تطبيــق نهــج
الحمــى كنظــام إلصــاح وإدارة المراعــي علــى نطــاق واســع فــي حــوض نهــر الزرقــاء قــد
يجلــب منافــع للمجتمعــات األردنيــة تســاوي  289 -144مليــون دينــار ( 408-203مليــون
دوالر أمريكــي) علــى مــدار ربــع قــرن ويمكــن أن توفــر مــا تبلــغ قيمتــه  16.8مليــون دينــار
( 23.7مليــون دوالر) مــن مشــتريات األعــاف.
64

علــى كل حــال ،يمكــن أن تكــون إعــادة أحيــاء األنظمــة المجتمعيــة مثــل نظــام الحمــى عمليــة
مكلفــة وتســتغرق وقتـا ً طويــا وتتطلــب اســتثماراً مســتداما ً فــي بنــاء قــدرات أفــراد المجتمــع.
ولهــذا الســبب فــإن الدعــم الحكومــي هــو المفتــاح لنجــاح واســتدامة النمــاذج التقليديــة إلدارة
الموارد.
 63انظر،
Rachael Knight, Best Practices in Community Land Titling: Inception Paper (Rome: International
Development Law Organization, 2010).
Vanja Westerberg and Moe Myint, Costs and Benefits of Communal Rangeland Rehabilitation 64
in Jordan: An Economic Valuation of a Large-Scale Rangeland Restoration Project through the
Hima System within the Zarqa River Basin in Jordan (Bonn: ELD Initiative, 2014), 2.
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يتبنــى نهــج الحمــى ســبل العيــش المســتدامة والحمايــة البيئيــة .وباإلضافــة إلــى أثــره علــى
إنتــاج المواشــي فإنــه يســاعد فــي حمايــة الــدورة الهيدرولوجيــة ومســاقط الميــاه وحجــز
الكربــون فــي التربــة .واليــوم وفــي ســياق تدهــور األرض والتحضــر والتغيــر المناخــي
هنــاك حاجــة لطــرق خالقــة واســتراتيجية لتقويــة النمــاذج المجتمعيــة التقليديــة .وتقــدم النظــم
التقليديــة المجتمعيــة مثــل نظــام الحمــى – المدعومــة بأطــر قانونيــة صحيحــة وحوافــز
التخطيــط والتحســين فــي السياســات والبرامــج– نهجـا ً شــامال إلدارة مــوارد طبيعيــة مســتدامة
وفعّالــة للعدالــة االجتماعيــة.
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 :10فصل احتياجات المياه عن اإلمدادات الوطنية:
رؤى وإمكانات للبلدان في حوض نهر األردن
د .مايــكل غيلمونــت ،د .إريــكا هاربــر ،الرا نصــار ،برفيســور ســتيف راينــر ،د .حلمــي
ســالم ،د .مايــك سبمســون ،نــاداف تــال
يقــارن هــذا الفصــل تقســيم حصــص الميــاه والخبــرة اإلداريــة فــي كل مــن األردن وإســرائيل
مــن خــال منظــور فصــل المــوارد واالقتصــاد ( .)Decouplingإذ يواجــه األردن حالــة مــن
الشــح الحــاد فــي الميــاه وإمكانيــات انعــدام األمــن الغذائــي .غيــر أن إســرائيل التــي تشــترك
بنفــس الجغرافيــا طــورت تبنــت سياســة وتدخــات تكنولوجيــة ســمحت لهــا بالتغلــب علــى
هــذه الضغوطــات بشــكل كبيــر .ومــن ناحيــة اقتصاديــة“ ،فصلــت” إســرائيل الطلــب علــى
الميــاه ألغــراض اقتصاديــة واجتماعيــة عــن توافــر إمــدادات الميــاه .وبالمثــل قامــت األردن
بتحديــد طــرق لتحقيــق مســتويات إنتاجيــة غيــر مســبوقة إقليميـا ً لمحاصيــل معينــة.
1

يــدرس هــذا الفصــل كيــف يمكــن لمثــل هــذا الممارســات المســؤولة عــن هــذه التطــورات أن
تنتقــل بيــن البلديــن وإلــى بلــدان أخــرى تواجــه ضغوطــات مشــابهة .وتقيــس هــذه الدراســة
إمكانيــة الفصــل كوســيلة لتخفيــف الضغــط عــن المــوارد المائيــة ولزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة
المرويــة والســماح باســتخدام إنتاجيــة أكثــر للمــوارد المائيــة الجديــدة والحاليــة .تــم حســاب
الفوائــد اإلنتاجيــة الممكنــة والناجمــة عــن الــري القائــم علــى إعــادة اســتخدام ميــاه المجــاري
وكذلــك تــم حســاب حجــم الفوائــد مــن جــراء اســتراتيجية الفصــل .وتــم إجــراء عــدد مــن
المقابــات مــع المزارعيــن للتأكــد مــن التقييــم الوطنــي ،ولتســليط الضــوء علــى طــرق
المعرفــة المختلفــة والهمــوم داخــل المجتمعــات الزراعيــة.
2

يســتنتج التحليــل بــأن اإلنتاجيــة الزراعيــة المُحســنة يمكــن لهــا أن تقلــل مــن اســتهالك الميــاه
بمقــدار  168مليــون متــر مكعــب فــي الســنة الواحــدة فــي األردن .ويمكــن أن تضيــف
اســتراتيجية بدائــل االســتيراد  52.2مليــون متــر مكعــب فــي العــام مــن حجــم الميــاه المتوفــر
لالســتعمال الزراعــي ويمكــن توفيــر  140مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــن خــال إعــادة
اســتخدام الميــاه المعالجــة  .مــن الممكــن أن تزيــل هــذه التدابيــر أن تزيــل الفجــوة بيــن
العــرض والطلــب بحلــول عــام  2025وأن تبقــي األردن فــي حــدود االســتدامة .كمــا يســلط
هــذا الفصــل الضــوء علــى التغيــرات المطلوبــة فــي الشــبكات التنظيميــة وفــي البنــى التحتيــة
 1يضم استعمال المياه ألغراض إجتماعية االستعماالت المنزلية والتي ال ترتبط باالقتصاد والتي تشمل االستعماالت ألغراض طبية
وتعليمية .ويشمل استخدام المياه ألغراض اقتصادية استعماالت قطاع الصناعة وهذا يشمل النشاطات المكتبية وغيرها من النشاطات
االقتصادية مثل السياحة.
 2تم تمويل هذا الفصل من قبل ( ،)Middle East STREAM programme of the British Councilكما قام المجلس
البريطاني أيضا بدعم التشبيك اإلقليمي القيم .ويشكر الباحثون المزارعين وأصحاب الشأن من األكاديميين وصناع القرار في األردن
وإسرائيل والذين ساهموا بوقتهم ومعرفتهم وخبرتهم ،كما يشكرون المستشار الذي لعب دورا كبيرا في جمع البيانات في األردن وزمالئه
من االقليم لجمعهم البيانات وتوفير االتصاالت مع المزارعين .وأخيرا يشكر أعضاء الفريق البحثي كل اإلداريين والزمالء والطاقم
المساعد واألفراد العاملين في إيكوبيس ( )Ecopeaceفي تل أبيب وبيت لحم وعمان .وكذلك الشكر لمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا
ومعهد االبتكار العلمي ومعهد التغير البيئي وجامعة أوكسفورد.
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للميــاه والممارســات الزراعيــة حتــى يتســنى تحقيــق هــذه األهــداف والتغلــب علــى العقبــات
المؤسســية واالجتماعيــة والسياســية .ويختــم الفصــل بتقييــم الفــرص لتشــجيع اســتراتيجية
الفصــل فــي األردن.

نظرية فصل المصادر المائية
مفهوم الفصل
أصبــح مفهــوم فصــل المــوارد –المفهــوم الــذي يــدور حــول فكــرة إمكانيــة تحقيــق النمــو
االقتصــادي مــن دون نمــو مقابــل فــي اســتهالك المــوارد الطبيعيــة واألثــر البيئــي– مفهومــا
رئيســيا ً فــي الخطــاب العالمــي المتعلــق بــإدارة المــوارد الطبيعيــة .وعلــى أيــة حــال ،تفتقــد
النمــاذج الموجــودة إلــى القــوة التحليليــة للمعالجــة الفعالــة لشــح الميــاه الوطنــي فــي ضــوء
االســتهالك القطاعــي للميــاه الطبيعيــة .وكــرد علــى ذلــك طــوّ ر غيلمونــت نموذج ـا ً يســتند
إلــى مــا يلــي )1( :تجــارة األغذيــة )2( ،إعــادة تدويــر الميــاه وتحليــة الميــاه كطــرق لفصــل
احتياجــات المــاء عــن اســتهالك المــوارد المائيــة الطبيعيــة ،وقــام بتحســين هــذا النمــوذج
وأضــاف إليــه  )3( ،التنــوع االقتصــادي يفضــي إلــى نقــل إســتهالك الميــاه إلــى القطاعــات
التــي لهــا أكبــر عائــد اقتصــادي للميــاه (أو دوالر لــكل نقطــة مــاء) .ويضيــف هــذا البحــث
آليــة فصــل أخيــرة )4( :إنتاجيــة اســتعمال الميــاه للزراعــة التــي تنمــو فيهــا قيمــة إنتــاج
المحاصيــل مــع مســتويات اســتهالك ميــاه ثابتــة أو مخفضــة (أنظــر الشــكل رقــم .)10.1
3

4

5

آليات نموذج فصل المياه
•الفصــل اإلقتصــادي :هنــاك عوائــد أكبــر لــكل وحــدة ميــاه يمكــن الحصــول عليهــا فــي
قطاعــي الصناعــة والخدمــات قياســا بقطــاع الزراعــة .وعليــه فــإن النمــو فــي هــذه
المجــاالت يفضــي إلــى إنتــاج اقتصــادي وطنــي مكثــف باســتخدام قليــل للميــاه .فالتقليــل
مــن النمــو االقتصــادي المســتند إلــى الزراعــة سيســمح أيضــا بحصــص ميــاه أكبــر
للقطــاع المنزلــي ويحســن مــن نوعيــة الحيــاة والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
Tim Jackson, Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet 3
(London: Earthscan, 2009); OECD, “Decoupling Environment from Economic Growth,” paper
presented at OECD forum, “The Transition to Sustainable Development: Are We Making
;Progress in Decoupling Economic Growth from Environmental Degradation?” 14 May 2001
UNEP International Resource Panel, Decoupling Natural Resource Use and Environmental
Impacts from Economic Growth (Nairobi: UNEP, 2011); UNEP International Resource Panel,
Measuring Water Use in a Green Economy (Nairobi: UNEP, 2012).
Michael Gilmont, “Decoupling Dependence on Natural Water: Reflexivity in the 4
”Regulation and Allocation of Water in Israel,
Michael Gilmont, “Drivers of Food Trade: Water Resource Decoupling in the MENA as a 5
;Mechanism for Circumventing National Water Scarcity.” Food Security 7, no. 6 (2015): 1113–31
Michael Gilmont, Analysing the Economic Development Impact of Semi-Arid Lands, and
Mitigation by Food-Trade Water Resource Decoupling (London: PRISE Overseas Development
Institute, April 2016).
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•الفصــل القائــم علــى التجــارة :فعندمــا تتــم تلبيــة األمــن الغذائــي مــن خــال اإلمــدادات
المحليــة ،فــإن نمــو الســكان يتطلــب زيــادة االنتــاج الزراعــي وبالتالــي ارتفــاع باســتخدام
الميــاه .وأحــد الحلــول هــو أن يتــم اســتيراد الغــذاء مــا يفضــي إلــى “المــاء االفتراضــي”
وبالتالــي ترتفــع مجمــل إمــدادات المــاء لالقتصــاد ،فمنــذ عــام  1970رفعــت الكثيــر مــن
دول الشــرق األوســط مــن اعتماديتهــا علــى الــواردات الغذائيــة.
•الفصــل القائــم علــى الكفايــة :يمكــن هــذا الفصــل االنتــاج الزراعــي بالزيــادة ضمــن
حــدود اإلمــداد المائــي الحالــي ،وفــي بعــض الحــاالت بإمــدادات أقــل وذلــك مــن خــال
االســتثمار فــي إنتاجيــة محســنة للزراعــة تســتند إلــى المــاء وكذلــك االســتثمار بالقــدرات
التقنيــة والتعليميــة والمؤسســية.
•الفصــل القائــم علــى المــاء الوطنــي :بينمــا يتــم اســتعمال المــوارد الطبيعيــة المائيــة
بمعــدل أكبــر مــن محصولهــا المســتدام فهــذا بــدوره قــد يســتعيد المــاء المســتهلك بشــكل
مســتدام فــي وقــت يحافــظ فيــه أو حتــى يرفــع مــن إجمالــي حجــم اإلمــداد الوطنــي .تشــمل
األمثلــة علــى ذلــك تحليــة ميــاه البحــر واعــادة تدويــر ميــاه الصــرف المنزليــة.
الشكل رقم  :10.1نموذج منقح لفصل موارد المياه
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تحديات استراتيجية الفصل
ال تخلــو اســتراتيجيات الفصــل مــن الكلــف والمخاطــر .أوال ،يؤثــر انخفــاض إنتــاج الغــذاء
المحلــي (مــن خــال بدائــل االســتيراد) علــى مصــادر الدخــل الزراعيــة .ثانيــا ،يلعــب القطــاع
الزراعــي وإنتــاج محاصيــل معينــة أدوراً هامــة فــي الهويــة الثقافيــة والوطنيــة كمــا هــو
الحــال مــع إنتــاج الزيتــون والتمــر فــي اقتصاديــات غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا التــي تقــدم
األمثلــة األبــرز .ثالثــا ،يفتــرض منطــق تحــول الميــاه إلــى قطاعــات بقيمــة مضافــة أعلــى مثــل
االنتــاج الصناعــي وجــود إمكانــات نمــو غيــر مســتغلة وأســواق وعوامــل حيويــة أخــرى .فــي
األردن ،يعــد قطــاع الســياحة قطاع ـا ً لــه مــردود ربحــي ،لكــن ثمــة قيــود طبيعيــة تحــد مــن
توســعه ،كمــا يلعــب األمــن اإلقليمــي والوضــع األمنــي دوراً حيويـا ً فــي ربحيــة هــذا القطــاع.
رابعــا ،تشــمل األســاليب المتزايــدة القائمــة علــى منطــق “محصــول لــكل نقطــة” اســتثماراً
علــى نطــاق واســع فــي تكنولوجيــا الــري وفــي معرفــة وممارســة إدارة المحاصيــل .ومــن
الصعوبــة بمــكان تبريــر مثــل هــذا اإلنفــاق عندمــا يكــون ســعر المــاء متدنيـا ً والتوفيــر المالــي
الناجــم عــن االســتثمار فــي إنتاجيــة المــاء محــدودا .وبطريقــة مشــابهة ،تتطلــب تقنيــة تحليــة
الميــاه وإعــادة تدويــر الميــاة العادمــة اســتثمارات مرتفعــة الكلفــة فــي البنيــة التحتيــة ،أضــف
إلــى ذلــك أنهــا تشــكل تحديــات تكنولوجيــة .وفــي حالــة األردن ثمــة قيــود علــى الســائل المالــح
المضــاف للبحــر األحمــر مــا يقلــل بشــكل حــاد مــن كميــة الميــاه التــي يمكــن تحليتهــا بســامة.
كمــا أنــه قــد يرفــض تدويرالميــاه العادمــة ألســباب دينيــة وثقافيــة.
6

7

مقارنة التحديات المائية
إسرائيل
تمتــد إســرائيل ،الدولــة ذات الدخــل المرتفــع علــى مناطــق مناخيــة متعــددة ،وهــذا يشــمل
الصحــراء والمناطــق شــبه الدافئــة والبــاردة والمنــاخ المتوســطي الحــار .وتتبايــن معــدالت
هطــول األمطــار مــن أقــل مــن  100ملــم فــي الســنة فــي الجنــوب إلــى أكثــر مــن 700
ملــم فــي الســنة فــي الشــمال ،أي بمعــدل  435ملــم بالســنة .والمجمــوع الكلــي لوفــرة الميــاه
الطبيعيــة المتجــددة هــو  1.8مليــار متــر مكعــب فــي الســنة .وفــي عــام  2014بلغــت
المــوارد المائيــة بمــا فيهــا الميــاه الناجمــة عــن تحليــة ميــاه البحــر  2،085مليــون متــر

 6وعلى نفس المنوال ،فإن من شأن تزويد المحاصيل بكمية الماء الالزمة بالضبط أن تفضي إلى تدهور التربة وترفع من ملوحتها.
 7هذا مع أن التطبيع المتزايد مع فكرة التدوير غالبا ما تقلل من حدة هذا العائق.
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مكعــب مــا يوفــر كميــة ميــاه بلغــت  251متــر مكعــب للفــرد الواحــد.

8

يهيمــن علــى االقتصــاد اإلســرائيلي قطاعــي الخدمــات والصناعــة فــي حيــن تســاهم الزراعــة
بمــا نســبته  1.3فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي وتوظــف  1.1فــي المئــة مــن القــوى
العاملــة فــي عــام  .2016ومــع هــذا فــإن الزراعــة تســتهلك  55فــي المئــة مــن الميــاه
اإلســرائيلية ( 43فــي المئــة مــن الميــاه العذبــة فــي عــام  .2014وبوصفــه “ رائــد عالميــا
فــي مجــال إدارة الــري فــي البيئــات القاحلــة” فــإن قطــاع الزراعــة اإلســرائيلي أثبــت بأنــه
قابــل للتكيــف والمرونــة .وتحكمــت إســرائيل بمواردهــا المائيــة القليلــة بشــكل اســتراتيجي،
إذ وزانــت بيــن احتياجــات الغــذاء والمــاء والحاجــة للحفــاظ علــى المــاء فــي ظــل النمــو
الســكاني وتلبيــة الطالــب المتزايــد علــى المــاء بســبب اإلقتصــاد المتحضــر .فمنــذ منتصــف
الثمانينــات اســتعمل المزارعــون الميــاه العادمــة المعالجــة وحســنوا مــن تقنيــات الــري وأنــوع
المحاصيــل وأنمــاط الحصــاد .كمــا حــدث انتقــال باتجــاه محاصيــل ذات قيمــة أعلــى .وكنتيجــة
لذلــك ،ارتفــع إنتــاج المحاصيــل وقــ ّل اســتهالك المــاء العــذب فــي الزراعــة علــى مــدار
الثالثيــن عامــا الماضيــة.
9

10

11

12

تطور قطاع الماء في إسرائيل
قامــت إســرائيل فــي الفتــرة مــا بيــن  1985و  1991بالتقليــل مــن حصــص الميــاه بشــكل
كبيــر مــا شــجع علــى أســاليب زراعيــة مبتكــرة وإنتاجيــة أعلــى للميــاه .وبــدأت الحكومــة
اإلســرائيلية باســتبدال حصــص الميــاه العذبــة بميــاه عادمــة معالجــة .ومــع حلــول عــام
 1986بــدأت إســرائيل باإلســتثمار فــي برامــج لمعالجــة الصــرف الصحــي وذلــك لالســتعمال
الزراعــي .وتــم اقتصــار ذلــك فــي البدايــة علــى محاصيــل األشــجار والمحاصيــل التــي
تتقبــل ميــاه مــن نوعيــة متدنيــة .غيــر أن التحســينات فــي التكنولوجيــا ســمحت بتوســع هــذا
13

 8بلغت إمدادات الماء لإلستعمال المنزلي وقطاع األعمال في عام  2014ما يقارب من  91مترا مكعبا ً للفرد الواحد في
السنة ( 248ليترا في اليوم الواحد) .كما أن إسرائيل ملزمة بإمداد السلطة الفلسطينية بالماء وفقا لما جاء في الملحق الثاني
في االتفاق المرحلي وكذلك لإلردن كما جاء في اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية وبالتحديد في الملحق الثاني .منذ عام
 1993بلغ التناقص في معدل هطول األمطار  9%األمر الذي يصل إلى أكثر من ذلك وفقا لمعدالت هطول األمطار.
ويتوقع الخبراء اإلسرائيلييون بأن المصادر المائية المتجددة ستتناقص بما يصل إلى  25%بحلول عام  2100قياسا ً
بمعدالت السنوات من عام  1960إلى  1990بسبب التغير المناخي .وهذا بدوره يفاقم من التحديات ذات الصلة مثل
انخفاض تدفق نهر األردن.
OECD, Water and Climate Change Adaptation: Israel (Paris: OECD, 2013).
Services: 82 per cent of the labour force, 80 per cent of GDP; industry: 16 per cent of the
labour force, 18 per cent of GDP (as of 2014).
Services: 82 per cent of the labour force, 80 per cent of GDP; industry: 16 per cent of the 9
labour force, 18 per cent of GDP (as of 2014).
OECD, Agriculture Policy Monitoring and Evaluation 2016 (Paris: OECD, 2016). 10
International Bank for Reconstruction and Development and World Bank, Water Resources 11
Management in an Arid Environment: The Case of Israel (Washington, DC: World Bank, 2006),
18.
 12بلغ عدد سكان إسرائيل في عام  2016ما يقارب من  8.8مليون نسمه بنمو سنوي بلغ  1.9في المئة وكثافة  391شخصا في الكيلو
متر المربع الواحد.
 13هذا مدفوعا باتفاقية برشلونة (وهي اتفاقية لحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث) التي وقعت في عام  1976وقامت بتنظيم نسبة
إضافة مياه المجاري في البحر األبيض المتوسط.
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اإلســتخدام .وتــم ربــط محطــات المعالجــة المحليــة بمحطــات الصــرف الصحــي اإلقليميــة
مــا أعطــى قطــاع الزراعــة وصــول إلــى كميــات أكبــر مــن المــاء وبســعر أٌقــل .فســعر
المــاء الناتــج عــن معالجــة الصــرف الصحــي يصــل إلــى  50فــي المئــة أقــل مــن المــاء
العــذب ،والســبب فــي ذلــك أن كلفــة المعالجــة تــم دفعهــا مــن قبــل منتجــي الصــرف الصحــي
فــي المــدن .بحيــث تــم تخصيــص كميــات أكبــر مــن ميــاه الصــرف الصحــي مقابــل توقــف
المزارعيــن عــن الحصــول علــى المــاء العــذب .واليــوم تــم تطبيــق نظــام تعرفــة علــى معــدل
الوحــدة بغيــة عــدم التشــجيع علــى االســتهالك المفــرط .كمــا يضــاف أســعار إضافيــة علــى
كميــات الميــاه المســتهلكة أكبــر مــن الكوتــا ،لذلــك يمكــن للمزارعيــن أن يتجــاوزوا الحصــص
المحــددة لهــم لكــن بثمــن باهــظ .وتتــراوح أســعار الميــاه فــي إســرائيل وفقـا ً لحجــم اســتعمال
الكوتــا المخصصــة للمــزارع ،فمنــذ عــام  2010كان ســعر الميــاه العذبــة مــن 2.4-1.6
شــيكل للمتــر الميــاه المكعــب ( 0.69-0.46دوالر أمريكــي) .أمــا ميــاه الصــرف المعالجــة
بجــودة عاليــة فســعرها هــو  0.934شــيكل للمتــر المكعــب ( 0.27دوالر أمريكــي) ،فــي
حيــن أن ســعر ميــاه الصــرف المعالجــة بجــودة أقــل هــو  0.803شــيكل للمتــر المكعــب
الواحــدة ( 0.23دوالر أمريكــي) .تســتعمل إمــدادات المــاء للمــدن التعرفــة حســب الشــريحة
والتــي تتــرواح مــا بيــن  7.7شــيكل للمتــر المكعــب الواحــد ( 2.23دوالر أمريكــي) و 12.5
شــيكل لــكل متــر مكعــب ( 3.62دوالر أمريكــي).
14

15

ســاعدت الحمــات التوعويــة الفعالــة الموجــه للعامــة فــي التســعينيات والعقــد التالــي علــى
تحقيــق الكفايــة ،كمــا ســاعد أيضــا فــي ذلــك تركيــب أجهــزة توفيــر ميــاه ممولــة مــن الحكومــة
مثــل أجهــزة الحــد مــن تدفــق المــاء فــي حمامــات المنــازل .وهكــذا قللــت الحمــات التوعويــة
ورفــع أســعار المــاء وأجهــزة توفيــر اســتهالك الميــاه مــن االســتهالك المنزلــي بنســبة تصــل
إلــى  10فــي المئــة .أمــا تعرفــة الشــرائح فتــم رفعهــا خــال الفتــرة مــا بيــن -2009
 2013حيــث وصلــت إلــى أعلــى معــدل ســعر  12-شــيكل لــكل متــر مكعــب ( 3.47دوالر
أمريكــي) -فــي شــهر تمــوز .2013
16

تمكنــت إســرائيل فــي الفتــرة األخيــرة– بســبب انخفــاض تكاليــف التحليــة وجهــود تطويــر
إمــدادات ميــاه مســتقلة عــن المنــاخ– مــن تقديــم برنامــج مكثــف لتحليــة ميــاه البحــر مــن عــام
 .2005وبحلــول عــام  ،2016كانــت طاقــة االنتــاج مــن تحليــة البحــر  700مليــون متــر
مكعــب بالســنة مــع أن االنتــاج تراجــع فــي الســنوات المطريــة األخيــرة.
وأخيــرا ،تنظــم إســرائيل بشــكل حثيــث مســألة حصــص الميــاه .فــكل المــاء مملــوك مــن قبــل
الدولــة ،وال يمكــن التقليــل مــن هــذه الحالــة القانونيــة الفريــدة وال الممارســات التشــغليلة
التــي تســمح بهــا هــذه الحالــة القانونيــة .وتحــدد ســلطة الميــاه مجمــوع كميــة الميــاه المتوفــرة
لــكل قطــاع ولــكل منطقــة بشــكل ســنوي .وتضــع عندئــذ وزارة الزراعــة الحصــص لــكل
Yoav Kislev, The Water Economy of Israel (Jerusalem: Taub Center, November 2011). 14
Water Authority, Water and Sewage Rates for Domestic Consumers in Municipal Water and 15
Sewage Corporations (Tel Aviv: Water Authority, 2016).
Gilmont, “Decoupling Dependence on Natural Water.” 16
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المناطــق الزارعيــة ولــكل “االتحــادات المائيــة” اإلقليميــة وهــي عبــارة عــن مظلــة لمجموعــة
مــن الهيئــات التــي تمثــل مجموعــات مــن مســتعملي الميــاه ألغــراض زراعيــة .وفــي بعــض
الحــاالت يتــم الســماح التحــادات الميــاه بشــراء “ميــاه بالجملــة” لبيعهــا للمزراعيــن .لكــن
التعديــل الــذي جــاء فــي عــام  2016اســتلزم أن يتــم بيــع كل الحصــص القادمــة مــن الدولــة
بالتجزئــة مــن خــال شــركة الميــاه الوطنيــة (ميكــورت) .وال يوجــد آليــة رســمية لالتجــار
بالمــاء مــع أن هنــاك بعــض المبيعــات الصغيــرة تحــدث بيــن مســتخدمي نفــس اتحــاد المــاء.
وهكــذا فــإن التحكــم المركــزي لحصــص المــاء وتغيــر األولويــات الحكوميــة ضمنــت ومنــذ
عــام  1985تخفيــض الحصــص المائيــة للزراعــة بشــكل كبيــر مــن  1465مليــون متــر
مكعــب فــي العــام الواحــد إلــى تقريبــا  1110مليــون متــر مكعــب فــي العــام الواحــد .ومنــذ
عــام  2014يشــكل مــاء الصــرف الصحــي المعالــج حوالــى  40فــي المئــة مــن جميــع
إمــدادات الميــاه المخصصــة للزراعــة.

قصة الفصل في إسرائيل
كانــت كل واحــدة مــن آليــات الفصــل األربعــة حيويــة فــي تحقيــق النتائــج الموصوفــة أعــاه
(انظــر شــكل رقــم .)10.2
•الفصــل االقتصــادي :قامــت إســرائيل وبشــكل متزايــد بتحويــل المــاء العــذب بعيــداً عــن
االســتعمال الزراعــي باتجــاه قطاعــي الخدمــات والصناعــة ،والتــي يكــون فيهــا مســاهمة
كل وحــدة مائيــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي مرتفعــة .ومنــذ منتصــف الثمانينيــات قلّــت
كميــة الميــاه الطبيعيــة المحولــة والمســتعملة فــي االقتصــاد لمســتويات  1960وألول
مــرة منــذ عــام .1990
•الفصــل القائــم علــى التجــارة :االرتفــاع فــي حجــم المــواد الغذائيــة المســتوردة والتغيــر
فــي تركيبــة الــواردات نحــو منتوجــات مائيــة مكثفــة مثــل اللحــوم خفــض مــن أثــر
المــوارد المائيــة الطبيعيــة.
17

•الفصــل القائــم علــى الكفايــة :قامــت تكنولوجيــا الزراعــة وبخاصــة الــري وتنــوع
المحاصيــل بتســهيل رفــع اإلنتــاج بشــكل أســرع مــن اســتهالك المــاء مــن دون تخفيــض
كميــة المــاء التــي تخصــص للزراعــة ،ومنــذ عــام  1985زاد اإلنتــاج مــع خفــض
مطلــق فــي المــاء المخصــص للزراعــة.
18

•فصــل المــاء الطبعيــة :منــذ عــام  2010قامــت إســرائيل باســتعمال الميــاه المعالجــة
فــي الزراعــة وتحليــة الميــاه .ويمكــن مقارنــة مســتويات االســتعمال مــن عــام 2009
فصاعــدا مــع مســتويات .1964-1954
John Allan, The Middle East Water Question (London, I. B. Tauris, 2001). 17
David Katz, “Undermining Demand Management with Supply Management: Moral Hazard in 18
”Israeli Water Policies,
Water 8, no. 4 (2016): 159–72.
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الشكل  :10.2النمو النسبي ومسارات استخدام الموارد في إسرائيل

لــم يكــن التقــدم فــي الفصــل فــي إســرائيل مــن دون مخاطــر أو كلــف ،وينبغــي أن يؤخــذ هــذا
بعيــن االعتبارعندمــا يتــم تقييــم مــدى االلتــزام بالســياقات األخــرى .فالفصــل القائــم علــى
التجــارة فــي إســرائيل م ّكــن “اســتيراد” كميــات كبيــرة مــن الميــاه االفتراضيــة( ،المــاء
اإلفتراضــي هــو مصطلــح يســتخدم لإلشــارة إلــى االنتقــال الجريانــي االفتراضــي للمــاء
ضمــن البضائــع االســتهالكية والتــي تنتقــل عنــد المتاجــرة بهــا مــن مــكان إلــى آخــر .يمكــن
تعريــف المــاء االفتراضــي علــى أنــه كميــة أو حجــم المــاء العــذب المســتخدم إلنتــاج منتــج
مــا علــى العمــوم ،مقاسـا ً فــي المــكان الــذي أنتــج فيــه المنتــج بالفعــل) .ونظريـا ً قــد يؤثــر هــذا
االنتقــال للغــذاء القــادم مــن الخــارج علــى أنمــاط التوظيــف والهيــاكل اإلقتصاديــة .وعمليـاً،
تطــور هــذا االنتقــال مصاحبــا النتقــال طبيعــي للعمــل باتجــاه الصناعــات صاحبــة القيمــة
األعلــى مــا حقــق نمــواً إقتصاديــا خــارج قطــاع الزراعــة.
19

20

Allan, The Middle East Water Question. 19
 20تضاعف الغذاء الزراعي المستورد من الخارج أربع أضعاف في الفترة ما بين  1961وحتى منتصف التسعينيات.

167

منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

تنطــوى جهــود الحكومــة لتقليــل اســتخدام الميــاه علــى تعديــات تقنيــة وسياســية فيهــا تحــدي،
وهــي غالبــا مــا تواجــه معارضــة مــن المجتمــع الزراعــي .فالتخفيــض فــي حصــص الميــاه
ثبــت بأنــه ممكــن سياســيا ً فــي بدايــة التســعينيات فــي ظــل ظــروف الجفــاف لكــن مــا كان
باالمــكان االســتمرار بذلــك عندمــا عــاد هطــول األمطــار .واســتمر االرتفــاع فــي حصــص
الميــاه المخصصــة للزراعــة حتــى أزمــة الجفــاف فــي عــام  1998ويمكــن أن نعزيــه إلــى
تضامــن أصحــاب الشــأن المتبوئيــن مناصــب عاليــة فــي الهيئــة المائيــة.
21

و تأثــر التراجــع عــن تخفيــض الحصــص الســابق بسياســة المنــاورات التــي تضمنــت اإلبقــاء
علــى اإلمــدادات بشــكل قليــل انتظــاراً لهطــول المطــر بالمســتقبل .وســاعدت هــذه السياســة
فــي مضاعفــة اإلمــداد وتقليــل المــاء الجوفــي المخــزن فــي باطــن األرض وفــي الســطح .فــي
عــام  1990فشــلت سياســة حافــة الهاويــة أو المنــاورة فــي ظــل الجفــاف القاســي مــا أحــدث
تغيــرات معتبــرة فــي حصــص المــاء العــذب للقطاعــات .وعلــى أيــة حــال ،رافــق التحســينات
فــي إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي ودخــول التحليــة سياســة تخفيــض اســتخدام الميــاه
العذبــة .وهكــذا بينمــا وصــل المجمــوع الكلــي لحجــم الميــاه الوطنيــة إلــى مســتويات قياســية
فــإن اســتعمال مــوارد الميــاه الطبيعيــة قــد انخفــض ،ومنــذ عــام  2009تــم تثبيــت المســتويات
مقارنــة بأوائــل الســتينيات لتقتــرب مــن  1،300مليــون متــر مكعــب بالعــام.

األردن
سياق المياه في األردن
يعتبــر األردن بلــداً فقيــر المصــادر باقتصــاد متوســط يواجــه تحديــات بيئيــة معقــدة .فهــو بلــد
تقريب ـا ً شــبه جــاف أو جــاف يســتقبل  90فــي المئــة مــن محافظاتــه معــدل أمطــار أقــل مــن
 200ملــم بالســنة .ويتركــز هطــول األمطــار فــي الشــمال والغــرب وبشــكل غيــر متــوازن
مــا بيــن شــهري تشــرين أول /أوكتوبــر إلــى أيــار /مايــو .وفــي األردن يبلــغ حجــم مــوارد
الميــاه المتجــددة أٌقــل مــن  100متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة ،وهــذا الرقــم هــو
أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ  500متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة .وبلــغ
مجمــوع إمــدادات الميــاه الوطنيــة  106متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة مــع وجــود
طاقــة إمــداد منزلــي وصلــت إلــى  48متــر مكعــب للفــرد الواحــد فــي الســنة ( 131لتــر للفــرد
الواحــد باليــوم).
22

23

24

25

Eran Feitelson, Itay Fischhendler, and Paul Kay, “Role of a Central Administrator in 21
Managing Water Resources,” Water Resources Research 43, no. 11 (2007): 1–11.
Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 22
(Amman: MWI, 2016).
Ministry of Water and Irrigation, Jordan National Water Strategy 2016–2025 23
(Amman: MWI, 2016).
MWI, Jordan National Water Strategy. 24
 25األرقام وفقا للفرد تعتمد على تقديرات السكان الرسمية لعام  9.532( 2015مليون نسمة) وبيانات وزارة المياه والري عن إمدادات
المياه حسب كل قطاع ( 456.6مليون متر مكعب في السنة لالستخدام المنزلي).
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وتفاقمــت حــدة هــذه التحديــات بســبب الزيــادة الســكانية الثابتــة واإلرتفــاع غيــر المتوقــع
لعــدد الســكان .وتســتضيف األردن حاليــا أكثــر مــن  660ألــف الجــئ ســوري مســجل لــدى
لمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون لالجئيــن مــا يضــع ضغط ـا ً غيــر مســبوق علــى
مــوارد الميــاه وعلــى البنــى التحتيــة المائيــة وعلــى إمكانيــة إدارة الهــدر .تقــع مخيمــات
الالجئيــن علــى أكبــر حوضيــن مائييــن وال يعــرف بشــكل كامــل بعــد النتائــج طويلــة المــدى
لذلــك .وكنتيجــة لذلــك ،يعتمــد األردن علــى مصــادر األحــواض الجوفيــة غيــر المتجــددة مــا
يقــود إلــى تدهــور جــودة المــاء ويقلــل مــن اإلمــدادات .وإذا مــا بقيــت مســتويات اإلمــداد كمــا
هــي اآلن ،فإنــه مــن المتوقــع أن تقــل اســتهالكات الميــاه المنزليــة إلــى  90لتــر للفــرد الواحــد
فــي اليــوم مــع حلــول عــام .2025
26

مــن المنتظــر أن يفاقــم التغيــر المناخــي مــن هــذه التحديــات ،فمعــدل هطــول األمطــار الســنوي
يتناقــص بمقــدار  1.2ملــم فــي الســنة فــي حيــن ترتفــع درجــات الحــرارة بمعــدل 0.03
ســنويا .وتقتــرح نمــاذج التقليــص الديناميــة بــأن يشــهد األردن علــى األرجــح فصــول صيــف
أكثــر حــرارة فــي المنــاخ الجــاف بشــكل عــام .وبالتالــي ســيكون حــدوث الجفــاف أكثــر
ترجيحــا مــع فتــرات أطــول أليــام جافــة متتاليــة.
27

واألردن هــي أحــد اإلقتصاديــات الصغيــرة فــي المنطقــة إذ تفتقــر لالحتياطــات فــي الغــاز
والبتــرول .ويعتمــد بشــكل كبيــر علــى الريــع الخارجــي مثــل المســاعدات الخارجيــة وعائــدات
المغتربيــن واالســتثمار الخارجــي المباشــر .ويبقــى اقتصاده بشــكل رئيســي اقتصــاد خدمات،
فالتجــارة والخدمــات تشــكل  68.3فــي المئــة مــن النشــاط االقتصــادي يأتــي بعدهــا قطــاع
الصناعــة بمســاهمة  29.2فــي المئــة والزراعــة بمعــدل  3.8فــي المئــة مــن إجمالــي الناتــج
المحلــي .وأعــاق التباطــؤ االقتصــادي مــن جهــود تخفيــض الفقــر وتحســينات كفايــة القطــاع
العــام .كمــا يعتمــد األردن أيضــا بشــكل كبيــر جــدا علــى الــواردات الغذائيــة .فانكشــاف
األردن ألســعار الســوق الدولــي أعــاق مــن التخطيــط المالــي مــا عــرض االقتصــاد للصدمــات
الخارجيــة .ويتــم امتصــاص الصدمــات الناجمــة عــن ارتفــاع األســعار إمــا مــن خــال تحميــل
المســتهلكين هــذا العــبء أو مــن خــال تقديــم الدعــم الحكومــي مــا يفضــي إلــى عجــز كبيــر
فــي الموازنــة.
28

29

30

31

واألمــر برمتــه أيضــا يرتبــط بمعــدالت البطالــة المرتفعــة فــي األردن التــي بلغــت  13.6فــي
المئــة ( 11فــي المئــة بيــن الرجــال و  22فــي المئــة بيــن النســاء) مــع نهايــة عــام .2015

32

MWI, Jordan National Water Strategy. 26
Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change, 27
submission to the
UNFCCC (Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014).
Erica Harper, Sean Thomas, and Mays Abdel Aziz, Forging New Strategies in Protracted 28
Refugee Crises: Syrian Refugees
and the Host State Economy (Amman: WANA Institute, 2015).
CIA, “The World Factbook. Middle East: Jordan,” 30 May 2017, https://www.cia.gov/library/ 29
publications/the-world-factbook/geos/jo.html.
 30نفس المصدر.
Harper, Thomas, and Abdel Aziz, Forging New Strategies. 31
 32وزارة العمل ،التقرير السنوي (عمان :وزارة العمل.)2014 ،
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والمفارقــة أن القــدرة اإلنتاجيــة مدعومــة بشــكل كبيــر بالعمــال األجانــب ()324.410
مســتعدون للقيــام بوظائــف تحتــاج إلــى مهــارات قليلــة ،مــع وجــود  33فــي المئــة مــن
تصاريــح العمــل للعمــال األجانــب تذهــب باتجــاه قطــاع الزراعــة.
33

يلعــب قطــاع الزراعــة إلــى حــد مــا دوراً غيــر متــوازن فــي اإلطــار االقتصــادي لــأردن.
ففــي حيــن أن  5فــي المئــة فقــط مــن األراضــي تســتقبل معــدالت أمطــار كافيــة ،تعتبــر
الزراعــة فــي األردن أكبــر مســتهلك للميــاه بنســبة تصــل إلــى  60فــي المئــة مــن الحصــص
الوطنيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،بينمــا يشــكل الــري  497.5مليــون متــر مكعــب فــي عــام
 2014فــإن المزارعيــن يقومــون بــري  10فــي المــة أقــل مــن مجمــل األراضــي الزراعية.
ولذلــك ،يشــكل اســتهالك قطــاع الزراعــة مــن المــاء أكثــر مــن نصــف االســتهالك الوطنــي
فــي وقــت يســاهم فيــه فقــط ب  4فــي المئــة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي حتــى عــام .2015
34

35

36

ومــن المتفــق عليــه بشــكل عريــض بأنــه لكــي يتســنى لــأردن تلبيــة االمكانــات اإلقتصاديــة
يتوجــب عليــه أن ينتقــل باقتصــاده باتجــاه النشــاطات التــي تولــد القيمــة المضافــة .وفــي
الوقــت ذاتــه ،يحتــاج األردن لخلــق فــرص عمــل جديــدة الســتيعاب تضخــم شــريحة الشــباب،
كمــا ويحتــاج األردن أن يتأكــد بــأن تنافســية القــوى العاملــة تلبــي االحتياجــات القطاعيــة،
وعلــى األردن أن يوطــن القــوى العاملــة مــن خــال تحويــل بعــض المهــن لتكــون جذابــة.
وهنــاك خطــوة هامــة تكمــن فــي تحويــل الميــاه بعيــدا عــن القطاعــات التــي توفــر فــرص
توظيــف قليلــة ومســاهمة قليلــة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باتجــاه القطاعــات التــي تتمتــع
بامكانــات نمــو كبيــرة وقيمــة مضافــة مثــل الســياحة والصناعــة.
وفــي هــذا الســياق ،تســتهلك الزراعــة أغلــب المــاء المســتخدم فــي االقتصــاد األردنــي مــع
أن هــذا بــدوره يتراجــع لصالــح حصــص لالســتهالك المنزلــي (انظــر الشــكل رقــم 10.3
والشــكل رقــم  .)10.4ومــع ذلــك فــإن العائــد األكبــر للميــاه يتأتــى مــن قطاعــي الصناعــة
والخدمــات .ال تقــدم اإلحصــاءات الحكوميــة تفصيــا حــول اســتعمال الميــاه ألغــراض
تجاريــة واقتصاديــة مقابــل االســتخدام المنزلــي للميــاه .وهــذا يحــول دون حســاب االنتاجيــة
37

 33وفقا ألفراد كثيرون تمت مقابلتهم في وزارة العمل هناك نسبة كبيرة من العمال من المصريين الذين يعملون في قطاعات أخرى بالرغم
من حصولهم على تصاريح عمل مخصصة بشكل حصري للزراعة .يستولي القطاع على الحصة األكبر من العمال األجانب .وزارة
العمل ،التقرير السنوي رقم  .43تم دعم البيانات الرسمية بقصص من الميدان والتي أكدت بأن الالجئين السوريين يقومون بوظائف ال
يرغب األردنيون القيام بها مثل العمل في المزارع .وأفاد العديد من المزارعين بأنه ثمة صعوبات تحول دون االحتفاظ بالعمال األردنيين
في المزارع ألكثر من بعضة أشهر ،ويرحب السوريين بالفرص.
 34وزارة المياه والري ،استراتيجية المياه الوطنية.
 35نفس المصدر.
 36لكن هذا ليس موضع اتفاق من قبل مجتمع المزارعين ووزارة الزراعة ألن الحساب تم وفقا للمبيعات المباشرة للمنتوجات الزراعية
من دون األخذ بالحسبان الخدمات المرافقة والمهن التي تولدها الزراعة .ويروي فان أكن وآخرون في تقرير عن المسار التاريخي
لحوض نهر األردن بأن األخذ باالعتبار كل الصناعات ذات الصلية والزراعة تشكل  25في المئة من إجمالي الناتج المحلي في األردن.
 37هذه هي من اطول األوقات المتوفرة التي تغطي السنوات األخيرة .وقد وفرت وزارعة الزراعة بيانات لفترة تعود إلى عام .1993
وتم تقسيم هذه المعلومات ما بيانات تم اقتباسها من
Nortcliff et al., Jordan’s Water Resources: Challenges for the Future (Reading: University of
)Reading, 2008
اليجاد سلسلة وقت لمدة ثالثين عام ،أي بين .1985-2014
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اإلقتصاديــة للمــاء الــذي يســتخدم حصري ـا ً فــي قطــاع الخدمــات ،لكــن وألن غالبيــة المــاء
المخصــص لالســتهالك المنزلــي يتــم اســتخدامه علــى مســتوى منزلــي فــإن إنتاجيــة المــاء
االقتصاديــة فــي قطــاع الخدمــات هــي علــى األرجــح أعلــى مــن كل القطاعــات األخــرى.
وهــذا يعنــي بــأن الفرصــة االقتصاديــة األكبــر لتطبيــق جديــد لمــوارد الميــاه تكمــن فــي
القطــاع غيــر الزراعــي .ففــي عــام  2014كان العائــد االقتصــادي للمــاء فــي الصناعــة أكبــر
ب  66مــرة مــن المــاء المســتخدم فــي الزراعــة ،أمــا فــي قطــاع الخدمــات والقطــاع المنزلــي
كان العائــد االقتصــادي أكبــر بعشــرين مــرة منــه فــي الزراعــة.
الشكل  :10.3استخدام الماء في االردن2014-1985 ،
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الشكل  :10:4المنتوج االقتصادي لكل وحدة ماء

هــذا ال يعنــي القــول بأنــه ينبغــي أن ال ينتــج األردن غــذاءً ،فســلة غــذاء تنتــج وطنيــا وبشــكل
اســتراتيجي هــي ضــرورة للبلــد ،فــدول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا هــي أميــل للتعــرض
النعــدام األمــن الغذائــي وللتذبذبــات فــي األســعار العالميــة للغــذاء .فتغييــر بســيط فــي المنتــج
يمكــن أن يكــون لــه أثــر مختــل علــى كلفــة المــواد الغذائيــة األساســية .فمثــا ،نتــج عــن
ارتفــاع أســعار الغــذاء لعــام  2008زيــادة  4مليــون نســمة تعانــي مــن ســوء التغذيــة فــي
البلــدان العربيــة ودفعــت بحوالــي  44مليــون شــخص لحالــة الفقــر .وأكثــر مــن ذلــك،
تلعــب الزراعــة دوراً ثقافيــا واجتماعيــا هامــا وتقــدم مســاعدة ألغلــب الجماعــات المهمشــة
اقتصاديــا.
38

39

لكــن ،ينبغــي أن تســتعمل هيكليــة ومجــال إنتــاج الغــذاء فــي األردن أصــول المــوارد الطبيعيــة
بشــكل اســتراتيجي ،وينبغــي أن توفــر المــوارد المائيــة الضروريــة الســتيعاب االرتفــاع فــي
عــدد الســكان والنمــو االقتصــادي .وهــذا بــدوره يتطلــب اســتثماراً فــي البنــى التحتيــة المتعلقــة
بالميــاه وتقنيــات مــاء جديــدة ومعرفــة مُحســنة ووضــع حصــص اســتراتيجية أكبــر لمصــادر
الميــاه وتنســيق مؤسســي.

World Bank, International Fund for Agricultural Development, and FAO, Improving Food 38
Security in Arab Countries (Washington, DC: World Bank), xii.
World Bank and FAO, The Grain Chain: Food Security and Managing Wheat Imports in Arab 39
Countries (Washington, DC: World Bank, 2012).
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قصة فصل المياه في األردن
تحــول البيانــات طويلــة المــدى المحــدودة دون الحصــول علــى تحليــل كامــل ،لكنهــا تظهــر
فصــل المصــادر المائيــة المســتمر والتاريخــي الــذي يحــدث فــي األردن .فقــد ارتفعــت
الــواردات الغذائيــة لألعلــى حتــى عــام  1975مــا ســمح لــأردن بــأن يصــدر الكثيــر مــن
احتياجاتــه مــن الغــذء المســتند إلــى المــاء .يبــدو التنويــع االقتصــادي وبخاصــة فــي قطاعــي
التكنولوجيــا والســياحة وكأنــه قــام بفصــل النمــو اإلقتصــادي مــن تعبئــة المصــادر المائيــة منــذ
عــام  .1993وأيضــا فــي بدايــة التســعينيات ارتفعــت اإلنتاجيــة الزراعيــة بالرغــم عــن نظــام
التحصيــص المائــي الثابــت نســبياً .فتطويــر الميــاه كان قــد م ّكــن الفصــل فــي الميــاه العذبــة
المحــدودة وهــو الــذي ســيرتفع فــي ظــل الخطــط لمزيــد مــن معالجــة ميــاة الصــرف الصحــي
وتحليــة الميــاة الناجــم عــن مشــروع البحــر األحمــر والبحــر الميــت.
شــملت خطــة وزاة الميــاه والــري لعــام  2016المزيــد مــن إمكانيــة معالجــة الصــرف الصحي
وتحليــة الميــاه األمــر الــذي ســيرفع مــن اتجاهــات الفصــل إلــى  .2025وعلــى أيــة حــال،
ســترفع الخطــة أيضــا مــن وضــع الحصــص لمســتعملي الزراعــة واالســتعماالت المنزليــة
إلــى  700و  703مليــون متــر مكعــب فــي الســنة بالترتيــب .وإذا مــا افترضنــا وجــود
زيــادة خطيــة مــن اإلمــداد الحالــي  466إلــى  515مليــون متــر مكعــب فــي الســنة ســيكون
هنــاك عجــز مقــداره  115مليــون متــر مكعــب فــي الســنة مــا بيــن توقعــات الطلــب واإلمــداد
بحلــول عــام  .2015ومــن المتوقــع أن تكــون الفجــوة مــا بيــن الطلــب واإلمــداد المســتدام
 233مليــون متــر مكعــب فــي الســنة (أنظــر الشــكل رقــم  .)10.5ويتطلــب ســد هــذه الفجــوة
زيــادات إضافيــة فــي اإلمــداد أو إدارة الطلــب شــامال بعــض األســاليب مــن ضمنهــا الفصــل
المحســن .ســتتفحص األقســام التاليــة مــدى حــدوث ذلــك والعوائــد المحتملــة مــن ناحيــة حــل
التناقــض بيــن العــرض والطلــب.
الشكل  :10.5نوع تخصيص حصص المياه األردني لكل قطاع بعد عام 2015
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إمكانات الفصل المحسن
إذا مــا تمكــن األردن مــن تحقيــق مســتويات إنتــاج مشــابهة إلســرائيل فمــا هــي كميــة الميــاه
التــي ســيتم توفيرهــا فــي هــذه الحالــة؟ ســيتم تاليــا تفحــص ثالثــة مجــاالت للتقــدم الممكــن:
 -1توســيع مجمــوع إمــداد الميــاه مــن خــال إعــادة تدويــر الصــرف الصحــي (فصــل الميــاه
الطبيعيــة) -2 .تعديــل تركيبــة الغــذاء المســتورد لصالــح المنتجــات المشــعبة بالميــاه (فصــل
قائــم علــى التجــارة) -3 .إدخــال تقنيــات جديــدة لرفــع اإلنتاجيــة الزراعيــة مــن خالل اســتخدام
نفــس كميــة المــاء (الفصــل القائــم علــى الكفايــة) .يمكــن للحصــص المركــزة لمصــادر ميــاه
جديــدة وإعــادة وضــع الحصــص للميــاه المخصصــة للزراعــة بحيــث تذهــب للقطــاع المنزلــي
والخدمــات أن يرفــع مــن الفصــل االقتصــادي .وليســت تحليــة الميــاه موضــع بحــث يتجــاوز
القــدرة المخطــط لهــا :مــع أن انجــازات إســرائيل األخيــرة مســتمدة مــن تحليــة الميــاه فــإن هــذا
الحــل يعتمــد علــى القــدرة علــى الوصــول إلــى البحــر وهــو أمــر محــدود بالنســبة لــأردن.
والمــدى الحيــوي للتحليــة تــم التخطيــط لــه فــي السياســة األردنيــة مــن خــال مبــادرة قنــاة
البحــر األحمر-البحــر الميــت.
40

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي (فصل المياه الطبيعي)
مــا بيــن عامــي  2010و  2014تمكنــت إســرائيل مــن إعــادة تدويــر أكثــر مــن  60فــي
المئــة مــن  750مليــون متــر مكعــب اســتهلكت مــن قبــل القطــاع المنزلــي مــا يشــكل إعــادة
تدويــر تقتــرب مــن  90فــي المئــة مــن ميــاه الصــرف الصحــي .وبــدأ األردن بإعــادة تدويــر
ميــاه الصــرف الصحــي فــي أعــوام الثمانينيــات ومنــذ ذلــك الوقــت تــم إرســال الميــاه مــن قنــاة
الملــك عبــدهللا إلــى عمــان مقابــل المــاء المعالــج .وفــي عــام  ،2014بلغــت إمــدادت األردن
المنزليــة نحــو  428.2مليــون متــر مكعــب 29% ،مــن هــذه اإلمــدادات تــم إعــادة تزويدهــا
كميــاه صــرف صحــي للزراعــة .وتتوقــع وزارة الزراعــة أن ينمــو إنتــاج الصــرف الصحــي
بمجــاراة اإلمــداد المنزلــي فــي عــام  2025مــع وجــود مــا يقــارب مــن  30فــي المئــة مــن
المــاء المنزلــي تتــم معالجتــه فــي الزراعــة .وإذا مــا تحققــت اســتعادة  60فــي المئــة حينهــا
يمكــن لــأردن أن يســتعيد  257مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ( 140مليــون متــر مكعــب
أعلــى مــن المعــدالت الحاليــة) .وقــد ال توضــح هــذه األرقــام مجمــل الحكايــة علــى أي حــال.
فمــن المــاء الــذي يتــم تزويــده للقطــاع المنزلــي هنــاك مــا نســبته  50فــي المئــة يضيــع فــي
التســريبات واالســتخراج غيــر القانونــي (مــاء مــن دون عائــد) .وإذا مــا أخذنــا هــذا بعيــن
اإلعتبــار فــإن األردن يحقــق معــدل إعــادة تدويــر يصــل إلــى  60فــي المئــة .ولزيــادة إعــادة
التدويــر بشــكل أكبــر هنــاك ضــرورة للتقليــل مــن االســتخراج الجائــر والتســريب ،باإلضافــة
41

42

 40وزارة المياه والري ،استراتيجية المياه الوطنية .قدرة األردن على تحلية مياه البحر هي محدودة بسبب التأثير البيئي لألمالح في البحر
األحمر ،وقناة البحر الميت – البحر األحمر ستتجاوز هذه المشكلة ما يمكن االمالح من التدفق في البحر الميت .وسيتم استبدال المياه مع
إسرائيل لتزويد األردن بمياه قريبة من عمان وهذا سيفضي إلى  233مليون متر مكعب بحلول عام .2025
Water and Wastewater International. “Israel Reuses Nearly 90% of its Wastewater,” 41
Water and Wastewater International, 2 December 2016.
 42يقترب هدف ال  60في المئة من ال  240مليون متر مكعب في السنة والذي تخطط األردن إلعادة تدويره بحلول عام  .2025وزارة
المياه والري ،استراتيجية المياه الوطنية .و تفترب السياسة األردنية الحالية من أفضل الممارسات اإلقليمية.
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إلــى وصــل متزايــد مــن نظــام الصــرف الصحــي .وحاليــا تعنــي المقــدرة المرتفعــة إلعــادة
التدويــر أن كل متــر مكعــب يتــم إنقــاذه مــن خــال التقليــل مــن التســريبات يقابلــه مــا نحــو
 1.6متــر مكعــب بالنســبة لشــركة الميــاه األردنيــة.
تتغيــر إمكانيــات الصــرف الصحــي مــع تزايــد اإلمــداد المنزلــي تلبيـ ً
ـة لحاجــات النمو الســكاني
لغايــة  2025وينبغــي أن تتــم مراجعــة حجــم إعــادة تدويــر المــاء المحتمــل لألعلــى .تنــوي
وزارة الميــاه والــري تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للــري بواســطة اســتعمال ميــاه الصــرف
الصحــي وتتوخــى إرســال ميــاه الصــرف المعالجــة إلــى مؤسســات اقتصاديــة ،وســوف
يتطلــب هــذا تغيــرات فــي القبــول الرقابــي والفيزيائــي للميــاه المعالجــة فــي الصناعــة .وتقــدر
أحــدث خطــة أردنيــة للميــاه بــأن يكــون هنــاك  738مليــون متــر مكعــب مــن الحصــص
المنزليــة بحلــول عــام  2025مــع وجــود  30فــي المئــة فــي معــدل االســترداد لميــاه الصــرف
للزراعــة .ومــع افتــراض أن تســريب الميــاه واســتخراج المــاء مــن دون عائــد ســينخفض وأن
يكــون هنــاك التــزام بنســبة  60فــي المئــة بإعــادة التدويــر فإنــه يمكــن تأميــن  443مليــون
متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي.
حاليــا ،تســتهلك محاصيــل األشــجار (األكثــر مالئمــة الســتخدامات المــاء المعــاد تدويــره)
 279مليــون متــر مكعــب ســنويا ،أغلــب هــذه الكميــة المســتهلكة هــي مــن المــاء العــذب .وإذا
مــا إفترضنــا بــأن إمــدادات عــام  2014والبالغــة  125مليــون متــر مكعــب يتــم اســتخدامها
جميعهــا فــي محاصيــل األشــجار ،فحينهــا يمكــن تخصيــص  154مليــون متــر مكعــب
مــن الميــاه العذبــة فــي الســنة الســتخدمات أخــرى مــن خــال اإلمــدادات االضافيــة لميــاه
الصــرف .وســيكفي معــدل االســترداد علــى المــدى البعيــد والبالــغ  60فــي المئــة (443
مليــون متــر مكعــب) لمحاصيــل الحقــول واألشــجار وفــي الوقــت ذاتــه سيســمح بالتوســع
فــي هــذه المحاصيــل تلبيــة لالحتياجــات الداخليــة المتزايــدة ،مــع إمكانيــة التصديــر وعوائــده
ضمــن كميــات مــاء الصــرف المتوفــرة.

تجارة الغذاء االستراتيجية
اســتورد األردن  62فــي المئــة مــن احتياجاتــه الغذائيــة فــي عــام  2014و 64فــي المئــة
مــن الغــذاء النباتــي .وتســمح هــذه االعتماديــة الكبيــرة بــأن يتــم تركيــز الميــاه علــى محاصيــل
يكــون عليهــا طلــب محلــي وال يمكــن اســتيرادها بســهولة .يوضــح الجــدول رقــم 10.1
اســتهالك المــاء لســتة محاصيــل يتــم اســتيرادها .فعلــى ســبيل المثــال ،تحتــاج البنــدورة
والمــوز كميــة متوســطة مــن المــاء وهــي محاصيــل صالحــة للنقــل والتخزيــن ،وهــذا بــدوره
يقــدم حجــة قويــة لتزايــد بدائــل االســتيراد .ويقــدم القمــح الــذي يتــم اســتيراد  98فــي المئــة
منــه مثــاالً آخــر بســبب انخافــض قيمتــه اإلقتصاديــة واســتهالكه المكثــف نســبيا للمــاء .ثمــة
43

44

 43وفقا ً لمنظمة الفاو فإن األردن هو أحدى أكثر إقتصاديات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا اعتمادا على االستيراد.
”Gilmont, “Drivers of Food Trade.
Central Bureau of Statistics (Israel), “Annual Data—2016: Table 21.4: Water Production and 44
”Consumption.
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حاجــة لتفاصيــل أكثــر للتعــرف علــى ســلة الغــذاء المســتوردة والتــي مــن شــأنها أن تحســن
مــن إنتاجيــة المــاء فــي وقــت تســمح فيــه بأمــن غذائــي محلــي .ولغايــات توضيحيــة ،يشــمل
جــدول رقــم  10.1التوفيــر المائــي الــذي يمكــن الحصــول عليــه إذا تــم تخفيــض إنتــاج
المحاصيــل الســتة إلــى النصــف وتــم اســتبدال هــذه المحاصيــل باالســتيراد.
جدول  :10.1استهالك الماء لستة محاصيل مستوردة وإمكانية توفير ماء إضافي
المحصول
الموز
التفاح
التمور
القمح
البصل
البطاطا
المجموع

معدل استهالك المياه
( 2014-2009مليون
متر مكعب)
25.8
18.8
23.4
3.5
7.1
23
101.7

االعتماد على االستيراد
لعام 2014
56%
53%
64%
98%
57%
36%

التوفير (مليون متر مكعب)
إذ انخفض اإلنتاج المحلي
للنصف
12.9
9.4
11.7
3.5
3.5
11.5
52.5

مالحظــة :كل التوفيــر يفتــرض خفــض  50فــي المئــة فــي االنتــاج المحلــي ويســاوي ارتفــاع فــي االســتيراد
باســتثناء القمــح ،وفيــه تــم اقتــراح مجمــوع بدائــل االســتيراد بســبب صغــر إنتاجــه قياسـا ً باالحتياجــات الوطنيــة

إنتاجية المياه الزراعية
تقييم إلنتاجية المياه النسبية في الزراعة
مــن أجــل تقييــم التبايــن فــي إنتاجيــة الميــاه الزراعيــة تــم إجــراء محــاكاة لالســتعمال الســنوي
للمــاء فــي الزراعــة علــى  47محصــول إســرائيلي و 56محصــول أردنــي مــع تضخيــم في
األرقــام اإلســرائيلية لضمــان توقعــات معقولــة .قــام األردنيــون بالمبالغــة فــي اســتعمال المــاء
الزراعــي تقريبــا بنفــس كميــة التخفيــض األخيــرة فــي اآلبــار الزراعيــة غيــر القانونيــة .وتــم
القيــام بتحليــل كامــل علــى  14محصــول والتــي تمثــل مجتمعــة نســبة  86فــي المئــة مــن
احتياجــات الميــاه الزراعيــة فــي األردن.
45

46

47

 45مستمدة من االحصاءات الرسمية في وزراة الزراعة اإلسرائيلية بقسم الخدمات الزراعية.
International Resources Group, Institutional Support and Strengthening Program (ISSP) 46
Water Valuation Study: Disaggregated Economic Value of Water in Industry and Irrigated
Agriculture in Jordan (Washington, DC: USAID, 2012).
Omar Obeidat, “Ministry Ends Large-Scale Water Theft in Jordan Valley,” Jordan Times, 47
3 September 2016.
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يبيــن جــدول رقــم  10.2التوفيــر المحتمــل فــي حــال طبقــت المســتويات اإلســرائيلية فــي
الميــاه الزراعيــة علــى المحاصيــل األردنيــة .ويقتــرح التحليــل بأنــه يمكــن اســترداد 168
مليــون متــر مكعــب مــن معــدل  580مليــون متــر مكعــب اســتهلكت مــن قبــل  14محصــول.
والتوفيــر يتعلــق بشــكل خــاص بالزيتــون والبنــدورة والتفــاح ونبــات النفــل .وعلــى العكــس
مــن ذلــك ظهــرت انتاجيــة الميــاه فــي البطاطــا والخيــار أكثــر فــي األردن منــه فــي إســرائيل.
وعلــى أيــة حــال ،فــإن االختــاف فــي البطاطــا كان طفيفـا ً وتــم حــذف هــذه المعلومــة خدمــة
لوضــع أهــداف معتدلــة.
ال تقــوم إســرائيل بــري نبــات النفــل لتدنــي قيمتــه التجاريــة وبســبب كلــف تجــارة التجزئــة
وكلــف المــاء .وإذا مــا قامــت األردن بالتحــرك بشــكل مشــابه نحــو انتــاج نبــات النفــل بع ـاً
فأنهــا قــد تحقــق وفــراً مقــداره  71مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه .وهــذا سيشــمل ترحيــل
بعــض االنتــاج وســيتطلب مــن المزارعيــن الذيــن عــادة مــا ينتجــون غذائهــم بــأن يشــتروا
محاصيــل تعتمــد علــى األمطــار عوضــا عــن ذلــك .وينبغــي تفحــص هــذه التحديــات قياس ـا ً
بالتوفيــر المحتمــل.
48

 48حتى يتسنى القيام بتوصيات تفصيلية هناك حاجة لبحث إضافي حول ظروف وتنوع هطول األمطار بإسرائيل .تفيد األبحاث المكتبية
بأن إسرائيل تقوم بزراعة النفل من دون ريّ في مناخ مشابه للموجود في األردن.
Boller et al., Report of a Working Group on Forages. Eighth Meeting, 10–12 April 2003. Linz,
Austria (Rome: International Plant Genetic Resources Institute, 2005); Mahmoud Al-Jaloudy,
Country Pasture/Forage Resource Profiles: Jordan (Rome: FAO, 2006).
فقط  3في المئة من المساحة األردنية تتم فالحته ،ما يؤشر إلى إمكانية لتطوير إضافي لمحاصيل بعلية في مناطق هامشية.
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معدل الوزن في األردن
باأللف

بعل
1،287
75
449
187
1879
81
426
57
185
227
99
189

71.41
179.75
75.73
25.81
18.82
23.44
11.33
17.02
3.46
7.14
31.89
11.87
23.00

376
1,627
100
609
522
2,187
96
491
160
265
293
111
144
41

190.1
*110.5
753.6
42.4
36.1
10.7
117.6
34.7
21.6
27.0
108.7
106.6
159.8
191.4

84.0

167.1

74.1

26.6

15.0

24.6

14.8

14.6

3.5

4.2

35.1

11.7

25.2

7.1

النفل

الزيتون

البندورة

الموز
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التمور

البطيخ

العنب

القمح
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الحمضيات

الباذنجان
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استعمال المياه
في األردن،
مليون متر مكعب
2010

 0في المئة
 79في المئة
 75في المئة
 74في المئة
 36في المئة
 86في المئة
 84في المئة
 87في المئة
 35في المئة
 70في المئة
 77في المئة
 89في المئة
 132في المئة

7.75

()2014-2009

0
141.2
56.3
19.0
6.7
20.1
9.5
14.8
1.2
5.0
24.7
10.6
30.3
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معدل استهالك
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38.6
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جدول رقم  :10.2اإلنتاجية النسبية للماء الزراعي ،األردن وإسرائيل

مالحظــة :وزن الزيتــون هــو الجــزء المــروي مــن مجمــل اإلنتــاج وتــم حســابه مــن بيانــات مجموعــة المــوارد
الدوليــة ،الدعــم المؤسســي وبرنامــج التقويــة International Resources Group, Institutional Support
.and Strengthening Program

فصل احتياجات المياه عن اإلمدادات الوطنية

إمكانيــة تحســين إنتاجيــة الميــاه للتحقــق مــن البيانــات الثانويــة الــوارد فــي التحليــل أعــاه،
تــم إجــراء مقابــات مــع المزارعيــن للمحاصــل األربــع عشــر ( 18فــي األردن و 12فــي
إســرائيل) .فــي كل مــن األردن وإســرائيل كانــت البيانــات الناجمــة عــن المقابــات منســجمة
بدرجــة كبيــرة مــع التبايــن الــذي عكســته البيانــات الثانويــة.
نتائــج المحاصيــل الســتة بشــكل خــاص (البنــدورة والمــوز والتفــاح والقمــح والبصــل
والحمضيــات) هــي نتائــج موثوقــة بشــكل كبيــر ،بمعنــى أن التبايــن فــي إنتاجيــة الميــاه تــم
التأكيــد عليهــا فــي البيانــات الرئيســية والثانويــة .وهــذه المحاصيــل هــي مــن النــوع الــذي
يُم ّكــن لــأردن أن يحقــق عوائــد هامــة فــي إنتاجيــة الميــاه الزراعيــة .أمــا بالنســبة للمحاصيــل
األخــرى فــإن البيانــات الرئيســية والثانويــة هــي أقــل تطابق ـاً.

التقييم بالدوالر مقابل كل نقطة ماء
أكــدت المقابــات بــأن أســعار المحاصيــل هــي بشــكل عــام متقاربــة فــي األردن وإســرائيل
وأن انتاجيــة الميــاه هــي الســبب الرئيســي فــي الفــرق بيــن قيمــة الــدوالر مقابــل كل نقطــة
مــاء ( .)10.3وقــد عــززت أيضــا مــن مقولــة أن بدائــل اإلســتيراد المحســنة (المحاصيــل
التــي يكــون لهــا أقــل عائــد مقابــل كل وحــدة مــاء مثــل البصــل والقمــح والتفــاح والمــوز
وربمــا النفــل) ينبغــي أن يتــم اســتيرادها بشــكل متزايــد مــا يســمح بإعــادة وضــع حصــص
الميــاه لقطاعــات أخــرى أو إلنتــاج محاصيــل بفعاليــة أكبــر .تتطلــب التمــور والزيتــون
تذكيــر خــاص ،فســعر التمــور األردنيــة أعلــى بضعفيــن مــن نظيرتهــا اإلســرائيلية .وبالرغــم
مــن ذلــك يبــدو أن المزاعيــن األردنييــن يعتمــدون بشــكل رئيســي علــى هطــول األمطــار
مســتخدمين فــي الوقــت ذاتــه كميــات صغيــرة للــري .وتبيــن نتائــج المقابــات بــأن المزارعين
اإلســرائيليين يقومــون بــريّ التمــور والزيتــون مســتندين فــي ذلــك إلــى منطــق بــأن هــذه هــي
الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى أســعار ســوق مربحــة .غيــر أن البراهيــن األردنيــة تتحــدى
هــذه الفكــرة مــا يجــب أخــذه كمالحظــة هامــة بالنســبة للمزارعيــن اإلســرائيليين.
49

 49تم تحويل البيانات حول األسعار ووزن زيت الزيتون لما يساويها من فواكه بمعدل تقريبي يبلغ  30في المئة (لذلك كيلو واحد من
الزيتون يعادل  300ملم من زيت الزيتون) .تباع أسعار الزيتون كفواكه وكزيت وهي بشكل عام متشابهة ،وبالتالي معدل إنتاج الزيت
األعلى ال يشرح السعر األعلى في األردن.
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الجدول  :10.3ملخص لمعدل األسعار ،معدل المحاصيل ،والعائد مقابل كل وحدة ماء
األردن

إسرائيل

األردن

إسرائيل

المحصول

سعر
الكيلو
بالدوالر

سعر
الكيلو
بالدوالر

المتر
المكعب/
الطن

المتر
المكعب/
الطن

النفل

0.31

0.24

الزيتون

1.62

1.37

األردن

إسرائيل

الدوالر/
متر مكعب

الدوالر/
متر مكعب

المحصول
الماء
غير
معروف
32.24

المحصول
الماء
2.02
52.30

غير
معروف
50.2

675

البندورة

0.32

1.99

61.2

38

5.24

الموز

0.78

0.83

544

217

1.43

3.81

التفاح

0.39

1.33

354

156

1.10

8.49

التمور

3.10

1.63

486

767

6.38

2.13

البطيخ

0.28

0.48

96

150

2.95

3.18

العنب

1.35

0.66

130

75

10.39

8.83

القمح

0.52

0.32

350

200

1.48

1.59

البصل

0.50

0.53

422

92

1.18

5.76

الحمضيات

0.63

الباذنجان

0.28

البطاطا

0.55

0.68
غير
معروف
0.32

342.9

125

203
غير
معروف
83

1.85

4.37

3.35
غير
معروف
3.83

الخيار

0.51

0.80

113

77

4.47

10.32

143

-

1.92

بعل

مالحظة :الدوالر األمريكي بمعدل تحويل في األول من أيلول عام .2016

التغلب على تحديات انعدام األمن الغذائي وشح المياه
يســعى هــذا البحــث معالجــة التحديــات المتعلقــة بشــح الميــاه والتحديــات الناجمــة عــن انعــدام
األمــن الغذائــي فــي األردن وإســرائيل .واســتناداً إلــى التوقعــات الحاليــة فــإن األردن ســيواجه
عجــزاً مســتمرا بيــن العــرض والطلــب وســحب عالــي للميــاه الجوفيــة .وعــاوة علــى حاجــة
األردن إلــى تغييــر هــذا اإلتجــاه فهــو أيضــا يحتــاج إلــى زيــادة اإلنتــاج الزراعــي لدعــم
الســكان الذيــن يــزداد عددهــم ،وهــو أيضــا بحاجــة لتحريــر مصــادر الميــاه لقطاعــات أخــرى
يكــون فيهــا العائــد أعلــى .وعلــى األرجــح أن يفاقــم التغيــر المناخــي مــن هــذه التحديــات.
180

فصل احتياجات المياه عن اإلمدادات الوطنية

تســتعمل البلــدان تقنيــات لمعالجــة شــح الميــاه (وهــذا يشــمل التنــوع اإلقتصــادي ومعالجــة
ميــاه المجــاري واســتيراد الغــذاء االســتراتيجي ورفــع إنتاجيــة الزراعــة المرويــة) والتــي
تفصــل احتياجــات الوطنيــة للميــاه مــن النمــو الســكاني واالقتصــادي .ويلعــب شــكل آخــر مــن
أشــكال الفصــل –فصــل الميــاه الطبيعيــة– دوراً متنامي ـا ً فــي البلديــن .وتجــدر اإلشــارة إلــى
أن محطــات التحليــة فــي إســرائيل لهــا إمكانيــة إنتــاج  700متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا،
ويســتثمر األردن فــي مشــروع تحليــة فــي مدينــة العقبــة بامكانيــة إنتاجيــة تصــل إلــى 260
مليــون متــر مكعــب فــي الســنة ويســتثمر فــي خــط أنابيــب لنقــل مــاء البحــر إلــى البحــر
الميــت.
تحققــت مســتويات أعلــى مــن إنتاجيــة الزراعــة المرويــة حاليــا في كل مــن إســرائيل واألردن.
ومــن خــال السياســات والرقابــة والتقــدم التكنولوجــي احتــوت إســرائيل تحديــات األمــن
المائــي .وإذا مــا تمكــن األردن مــن تحقيــق مســتويات مشــابهة مــن إنتاجيــة المــاء فمــا هــو كــم
الميــاه الممكــن اســتخدامه ألغــراض بديلــة؟ وتــم التوصــل لنتيجــة رئيســية مفادهــا أن األردن
يمكــن لــه أن يتســاوى مــع المعاييــر اإلســرائيلية فــي عمليــة إعــادة تدويــر ميــاه المجــاري
وإنتاجيــة الزراعــة المرويــة باإلضافــة إلــى اســتراتيجية بدائــل االســتيراد ،ويمكــن أن يوفــر
األردن هكــذا مــا يقــارب مــن  168مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا (أنظــر الجــدول
رقــم .)10.4
الجــدول  :10.4إمكانيــة طاقــة المــوارد الجديــدة أو المســاواة مــن خــال الفصــل المحســن
فــي األردن
 257مليون متر مكعب في العام (االستخدام المنزلي الحالي)

إمكانيــة إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي (معيــار 60
فــي المئــة إلعــادة التدويــر

 443مليون متر مكعب (االستخدام المنزلي في عام )2025

بدائل االستيراد

 52.5مليون متر مكعب بالسنة

كفاية الماء

 168مليون متر مكعب بالسنة

إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي :إذا مــا تــم تحقيــق المعيــار اإلســرائيلي البالــغ  60فــي
المئــة ،فــإن األردن يمكــن لــه أن يعيــد تدويــر  257مليــون متــر مكعــب فــي العــام الواحــد
بــدال مــن المســتوى الحالــي البالــغ  125مليــون متــر مكعــب .وإذا مــا ارتفــع اإلمــداد المنزلــي
وفقـا ً للتوقعــات الحكوميــة فإنــه يمكــن إنتــاج مــا يصــل إلــى  443مليــون متــر مكعــب بحلــول
عــام  .2025وهــذا بطبيعــة الحــال مرتبــط بتخفيــض المــاء المســتهلك مــن دون عائــد .يمكــن
أن تســتخدم إمــدادات الميــاه الجديــدة والمعــاد تدويرهــا فــي ري محاصيــل األشــجار ،مــا يعنــي
اســترداد  145مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه العذبــة لمحاصيــل تتطلــب مــاء بجــودة أعلــى.
وكمــا ســيزداد الطلــب علــى المحاصيــل مــع النمــو الســكاني فــإن انتــاج محاصيــل األشــجار
الــذي يتناســب مــع إعــادة تدويــر ميــاه الصــرف الصحــي قــد يرتفــع .واالعتماديــة علــى
إمــدادت ميــاه الصــرف الصحــي ســيحمي المحاصيــل مــن أثــر الجفــاف.
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بدائــل اســتيراد الغــذاء :يشــكل اســتيراد محاصيــل بمحتــوى مائــي عالــي وسـ ً
ـيلة لكفايــة المــاء
فــي تلبيــة احتياجــات الغــذاء المحليــة .والحــق أن األردن يســتورد جــزءا كبيــرا مــن غــذاءه
وهــو منكشــف بشــكل زائــد لتقلبــات األســواق العالميــة مــا يحمــل مخاطــر ،وعليــه ينبغــي
دراســة أثــر ذلــك علــى ســبل العيــش .وعلــى أيــة حــال ،قــد يكــون هنــاك مجــال ألن يــوازن
األردن اســتراتيجيا ســلة غــذاءه المســتوردة .والتركيبــة المحــددة لهــذا تتطلــب تحليـاً إضافيـاً،
لكــن وببســاطة فــإن اســتبدال االنتــاج المحلــي للغــذاء الــذي يســتهلك مــاء بشــكل مكثــف بنســبة
 50فــي المئــة قــد يوفــر  52.5مليــون متــر مكعــب مــن المــاء فــي العــام الواحــد ،اســتنادا
إلــى مســتويات اإلنتــاج الحاليــة.
50

اإلنتــاج المائــي :وجــد البحــث دليـاً موثوقـا ً بــأن إســرائيل تتمتــع بإنتاجيــة أعلــى مــن األردن
فيمــا يتعلــق بالزراعــة المرويــة فــي المحاصيــل الســت .وهنــاك دليــل شــبه موثــوق بتفــوق
إنتاجيــة إســرائيل فــي الثمــان محاصيــل األخــرى .وإذا مــا تمكــن األردن من تحقيق مســتويات
إنتاجيــة الميــاه فــي إســرائيل فــي األربــع عشــر محصــول فإنــه يمكــن لــه أن تحافــظ علــى
اإلنتــاج الزراعــي فــي وقــت تقلــل بــه مــن حصــص الميــاه للزراعــة بمعــدل مــن 168-50
مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا.
ال ينبغــي علــى األردن فقــط تخفيــض اســتهالك الميــاه للزراعــة لكــن أيضــا رفــع إنتاجيــة
المحاصيــل التــي ال يمكــن اســتيرادها بســهولة لتلبيــة احتياجــات التزايــد الســكاني .مــرة
أخــرى ،توصــل هــذا البحــث إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه إذا مــا تمكــن األردن مــن تكــرار
المعاييــر اإلســرائيلية فإنــه قــد ينتــج عــن ذلــك اســتهالك ميــاه مســتدام لمحاصيــل معينــة،
وهــذا يشــمل محاصيــل األشــجار واإلنتــاج المتزايــد نتيجــة لضــخ كميــات كبيــرة مــن الميــاه
المعــاد تدويرهــا.
ثمــة نتيجــة بــارزة تتعلــق بالمحاصيــل االثنيــن (الزيتــون والتمــور) ،فــاألردن يتمتــع بإنتاجيــة
مائيــة أعلــى مــن إســرائيل ،وهــذا يقــدم مجــاال لتبــادل المعرفــة والتقنيــات بيــن البلديــن –بــدال
مــن نقــل المعرفــة باتجــاه واحــد– فــي مســعى لتحســين األمــن المائــي اإلقليمــي.
تهــدف السياســات الحاليــة إلــى رفــع حصــص الميــاه للزراعــة بشــكل كبيــر لتعديــل العجــز
المتخيــل فــي الميــاه الزراعيــة ولتلبيــة حاجــات الغــذاء المســتقبلية .ويطــرح البحــث شــكوكا ً
حــول فكــرة أن اإلمــدادات المتزايــدة للميــاة المخصصــة للزراعــة هــي ضروريــة لزيــادة
المقــدرة الزراعيــة ،وينبغــي أن يكــون ممكنــا الحفــاظ علــى اإلنتــاج الحالــي بميــاه أقــل أو
رفــع اإلنتــاج فــي القيــود الحاليــة آخذيــن بعيــن االعتبــار البيئــة والتقنيــات التــي تشــجع علــى
ممارســات كفايــة الميــاه بشــكل أفضــل .والنقطــة اإليجابيــة بهــذا الصــدد تتمثــل بوجــود قــدرة
تكيــف عاليــة مــن قبــل المزارعيــن فــي االقتصاديــن األردنــي واإلســرائيلي ،فثمــة نســبة
معتبــرة لهــا مؤهــات ذات صلــة مــا يعنــي ســهولة قبــول التكنولوجيــات الجديــدة ومقاربــات
إدارة المحاصيــل.
 50البيانات الرئيسية سلطت الضوء على عوائق الكلف لمزيد من تجارة الغذاء سوءا أكان تصديرا أم اسيرادا .فالبنى التحتية الفقيرة
والمساءلة على المطارات والموانئ فيما يتعلق بالتعامل مع الشحن القابل للزوال هي أيضا تم التسليط عليها كمعيق للتجارة.
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الشــكل رقــم  10:6يقــوم بتشــبيك االتجاهــات المســتقبلية لمــوارد الميــاه متضمنــا ً إنتاجيــة
محســنة للميــاه الزراعيــة .والنمــوذج التشــبيهي ال يزيــل العجــز فــي اإلمــداد فحســب ،وإنمــا
يقلــل بشــكل كبيــر مــن العنصــر غيــر المســتدام فــي إمــداد الميــاه فــي األردن .فتبنــي بديــل
االســتيراد الغذائــي المقتــرح يمكــن أن يجعــل مــن اإلمــدادات ضمــن الحــدود المســتدامة .فيتــم
الحفــاظ علــى إمــدادات الميــاه الزراعيــة بمســتويات مقارنــة مــع اإلمــداد الحقيقــي والحالــي،
وإنتاجيــة المــاء يمكــن لهــا أن تســهل مــن نمــو اإلنتــاج.
الشــكل  :10.6توقعــات احتياجــات األردن مــن الميــاه شــامال عوائــد إنتاجيــة الميــاه
الزراعيــة

تمكين الفصل في المستقبل
فــي ضــوء إمكانيــة التخفيــف مــن حــدة شــح الميــاه مــن خــال مزيــج مــن زيــادة انتــاج ميــاه
الصــرف الصحــي واســتيراد الغــذاء االســتراتيجي وتعزيــز كفايــة المــاء المســتخدم للزراعــة.
فــإن الســؤال التالــي هــو كيــف يمكــن تحقيــق مثــل هــذه العوائــد .فإســرائيل هــي دولــة غنيــة
وفيهــا تصميــم حوكمــة قــوي ،ومــا مــن شــك بــأن مــن شــأن ذلــك أن يســهل االســتثمار
فــي هــذا المجــال .وقامــت إســرائيل أيضــا بإدخــال إصالحــات شــاملة للسياســات بعضهــا
أفضــى إلــى ردة فعــل سياســية داخليــة ،مــا أدى إلــى التراجــع وإعــادة العمــل بشــكل متكــرر.
وفــي الوقــت ذاتــه ،خلــق قطــاع الزراعــة اإلســرائيلي زخمـا ً خاصـا ً بــه فــي مســألة إنتاجيــة
الميــاه وتوليــد الفــرص االقتصاديــة وفوائــد ثانويــة إضافيــة .وعلــى العكــس مــن ذلــك،
يواجــه األردن تحديــات داخليــة وخارجيــة كبيــرة ،وهنــا نشــير إلــى تحــدي األمــن الغذائــي
والمائــي كأحــد هــذه التحديــات .وســيكون االنتقــال نحــو المعاييــر اإلســرائيلية مكلفــا ً مــن
الناحيــة الماليــة وســيترتب عليــه بعــض اإلصالحــات المؤلمــة مثــل تغييــر فــي ســبل العيــش.
51

Jon Fedler, Israeli Agriculture—Coping with Growth (Jerusalem: Ministry of Foreign Affairs, 51
Israel,a 2002).
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ثمــة حاجــة إلــى تقييــم هــذه العوائــد قياس ـا ً بالكلــف .أمــا بقيــة هــذا القســم فســتقدم التغيــرات
المطلوبــة لتســهيل اإلنتقــال وكيــف يمكــن التغلــب علــى التحديــات المرافقــة.
ســيتطلب تحقيــق مســتويات ممتــازة لتكريــر ميــاه الصــرف الصحــي تعديــات علــى خليــط
المحاصيــل الوطنــي وســيكون معتمــدا علــى تقليــل الميــاه التــي ليــس لهــا عائــد .كمــا أن هنــاك
حاجــة لتحســين االتصــال بيــن الصــرف الصحــي المنزلــي مــع أنظمــة التجميــع المركزيــة
ومعالجــة الميــاه وشــبكات التوزيــع الزراعيــة ،وهــذا بــدوره يتطلــب اســتثمارات فــي البنــى
التحتيــة والدعــم المؤسســي.
ينبغــي أن تتــم مقاربــة بدائــل اســتيراد الغــذاء بحــذر؛ نظــرا لآلثــار المحتملــة علــى التوظيــف
وســبل العيــش .وبعيــدا عــن المنطــق االقتصــادي فهنــاك صعوبــة لــزوال محاصيــل معينــة
ألســباب ثقافيــة .لكــن وجــود ســلة اســتيراد غذائيــة تــوازن األمــن الغذائــي مــع إنتاجيــة
المــاء تحتــاج إلــى أن ُتحســب اســتناداً إلــى احتياجــات الغــذاء المســتقبلية وســلوك التصديــر
واالســتيراد والمقايضــات مــن ناحيــة التوظيــف .قــد يقلــص بديــل االســتيراد مــن حجــم القطاع
الزراعــي لتحريــر مــوارد مائيــة لالســتخدام المنزلــي أو لقطاعــات يكــون فيهــا للوحــدة المائيــة
عائــد أكبــر فــي إجمالــي الناتــج المحلــي .لكــن يحتــاج هــذا بــأن يقيــم قياســا بــاألدوار البيئيــة
واإلجتماعيــة التــي تلعبهــا الزراعــة فــي البلــد ،فضــا عــن مســاهمتها فــي إمــدادات الغــذاء
الوطنيــة.
52

ليــس مــن ضمــن مجــال هــذا البحــث اآلليــات المحــددة التــي مــن خاللهــا يمكــن لــأردن تكرار
المعاييــر اإلســرائيلية فــي انتاجيــة المــاء .ويبــدو واضحــا علــى أيــة حــال بــأن تقنيــات الــري
واختيــار المحاصيــل وتســميد التربــة والتقنيــات الزراعيــة األخــرى كلهــا ذات صلــة .ويضاف
إلــى ذلــك أيضــا أســاليب نقــل العلــم للمزارعيــن واالنخــراط بيــن المزارعيــن والمؤسســات
الحكومــة والعلمــاء الزراعييــن .ثمــة ضــرورة لتقييــم العوائــد الممكنــة مقابــل التكاليــف .فعلــى
ســبيل المثــال ،إذا مــا انتقــل األردن مــن زراعــة نفــل بالــري إلــى البعــل فحينهــا هنــاك
حاجــة لنقــل بعــض اإلنتــاج وهنــاك حاجــة ألن يقــوم المزارعــون المنتجيــن بشــراء محاصيــل
بعليــة مــن منتجيــن آخريــن .وفــي كل الحــاالت ،ثمــة ضــرورة لتعديــات مخططــة وحــذرة
وتخفيــض العوائــق االجتماعيــة واســتغالل الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة.

Hanna Namrouqa, “Raising Irrigation Water for Date Palms, Vineyards Good for Agriculture, 52
Economy-Sector Insiders.” Jordan Times, 11 April 2016.
تتجه السياسات الحالية لزيادة اإلنتاج المحلي من التمور ،فيتم تصدير قسم كبير من التمور (المحلية والمستوردة) .وثمة جزء هام من
واردات األردن من التمور يأتي من الخليج وبعدها يتم إعادة تصديره بعد إضافة القيمة المضافة .وأي بديل استيراد آخر بالتمور يحتاج
.إلى فهم شمولي لسلسلة القيمة
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التدخالت في السياسة لصالح قطاع زراعي بانتاجية مياه أعلى
رفع اإلنتاجية القطاعية
يواجــه قطــاع الزراعــة فــي البلديــن تحديـا ً يتمثــل بوجــود فــرص أكثــر جاذبيــة فــي القطــاع
األخــرى مــا يؤكــد الحاجــة لوجــود إصالحــات سياســية اســتراتيجية لتشــجيع تطويــر قطــاع
أكثــر فعاليــة مــن حيــث التكلفــة .علــى األرجــح ســيكون تقليــص حجــم القطــاع مفيدا ،وســيكون
التحــدي حــول إدارة هــذا التقليــص للتوصــل إلــى قطــاع بحجــم ممتــاز يعمــل بشــكل تنافســي
وبكفــاءة عاليــة .يتطلــب هــذا االســتثمار فــي تكنولوجيــات جديــدة وآليــات ودعــم معرفــي
وتقنــي وتحســين البيئــة إلنتــاج محاصيــل بقيمــة عاليــة .أمــا الخطــوات المحــددة الواجــب
اتخاذهــا ســتكون موضوعــا لبحــث قــادم.
المعلومات
فضــا عــن التدابيــر التقنيــة ،ثمــة امكانيــة قويــة لوســائط معلومــات حتــى يتســنى نشــر
المعرفــة النتاجيــة المــاء المحســن .فالمعلومــات والنصــح المقدمــة مــن قبــل وزارة الزراعــة
فــي إســرائيل للمزارعيــن يتــم تقديمهــا بفعاليــة ويتــم اســتقبالها بشــكل جيــد .وعلــى العكــس
مــن ذلــك ،البيانــات التــي تــم تجمعيهــا مــن خــال المقابــات تشــير إلــى وجــود شــكوك
لــدى المزارعيــن األردنييــن إزاء النصــح الحكومــي مــا يبيــن قيمــة االســتثمار فــي طريقــة
تبــادل معلومــات زراعيــة تقودهــا الحكومــة .إيجــاد معاييــر وأهــداف الســتخدام الميــاه وغلــة
المحاصيــل فــي بعــض المناطــق ســيكون مفيــدا .ويبــدو أن هنــاك تقليداً فــي التعليــم االجتماعي
ومــن خــال الجيــران قــد يبرهــن بــأن يكــون طريقــة فعّالــة لتبــادل المماراســات األفضــل
علــى مســتوى المجتمــع.
الدبلوماسية ونقل المعرفة
تبيــن دراســة البلديــن أن إســرائيل تظهــر إنتاجيــة مائيــة أعلــى فــي الكثيــر مــن المحاصيــل
لكــن األردن أيضــا يمتلــك إنتاجيــة عاليــة واعــدة فــي بعــض المجــاالت .هنــاك حيــز كبيــر
للتعلــم المباشــر فيمــا يتعلــق بالممارســات فــي المــزارع والتكنولوجيــات وفهــم أعــرض لوضع
حصــص الميــاه اإلقليمــي المختلــف وخبــرة اإلدارة .وهنــاك أيضــا إمكانيــة للمزارعيــن لتعلــم
أفضــل الممارســات الموجــودة فــي المجتمعــات بســبب وجــود تباينــات كبيــرة فــي اســتخدام
المــاء وغلــة المحصــول بيــن المزارعيــن أنفســهم .التعــرف علــى مثــل هــذه الممارســات
وتشــجيع طــرق تعلمهــا ونشــرها ســيرفع أكثــر مــن الفصــل .وسيســاعد تطويــر شــبكة وطنيــة
وتشــحيع الطــرق للتحســينات المحليــة فــي مســألة إنتاجيــة الميــاه سيســاعد فــي بنــاء المقــدرة
واالبتــكار فــي داخــل القطاعــات الزراعيــة .وينبغــي أن يولــى االهتمــام آلليــات تبــادل المعرفة
الدولــي مــن دون خلــق اعتماديــة علــى األطــراف الخارجيــة .فتحســين فصــل الميــاه ســيعزز
مــن الجهــود لتلبيــة الكثيــر مــن أهــداف األمــم المتحــدة فــي التنميــة المســتدامة.
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توصيات لتحسين الفصل
إصــاح األســعار واإلمــداد :الطريقــة األكثــر صراحــة لتحفيــز كفايــة اســتخدام المــاء تأتــي
مــن خــال التحكــم بالســعر ،فسياســات دعــم األســعار تجعــل مــن الميــاه المخصصــة للزراعــة
فــي األردن رخيــص الثمــن ،ولذلــك ال يوجــد هنــاك حافــز قــوي بالنســبة للمزارعيــن لرفــع
اإلنتاجيــة .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،فرضــت إســرائيل إصالحــات متعلقــة باألســعار
وفرضــت أســعاراً أكثــر دقــة علــى المســتخدمين .طبعــا ،هنــاك بديــل لذلــك يتمثــل بوجــود حــد
أعلــى علــى حصــص اإلمــدادات المائيــة ألغــراض الزراعــة .والتحــدي الرئيســي هــو علــى
األرجــح يتمثــل بعــدم الرضــا الشــعبي .فهنــاك انطبــاع فــي األردن بــأن الزراعــة ال تنــال إال
حصــة ميــاه أقــل ممــا تحتــاج .والحــق ،أن المزارعيــن يبــدون وكأنهــم يســتخدمون مــا ًء أقــل
مــن الحصــة المخصصــة اآلن 600-500 :مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه فــي العــام وهــي
أٌقــل مــن المعيــار الســنوي الموجــود فــي خطــة الميــاه والبالــغ  700مليــون متــر مكعــب فــي
الســنة.
الحوافــز الماليــة :تعتبــر اإلعفــاءات الضريبيــة والقــروض منخفضــة الكلفــة ومشــاريع التأمين
المخصصــة مــن اآلليــات المحتملــة للتحفيــز علــى تقنيــات توفيــر الميــاه مثــل حصــاد ميــاه
األمطــار والزراعــة المائيــة وشــراء تقنيــات ومعــدات للــري .ويمكــن أيضــا تطبيــق الحوافــز
علــى اســتعمال ميــاه الصــرف الصحــي لمحاصيــل مناســبة أو تقســيم األراضــي الزراعيــة
وفقــا لمالئمتهــا ألي محصــول .علــى العكــس مــن ذلــك ،قــد يدفــع المزارعــون الضرائــب
كعقــاب ،أو يمكــن تغريمهــم ثمــن اســتخدام الميــاه التــي تســتعمل لزراعــة محاصيــل غيــر
مناســبة أو بســبب زراعــة محاصيــل فــي مناطــق غيــر مناســبة.
زيــادة العــرض :ينبغــي التقليــل مــن االســتخدام غيــر القانونــي للميــاه الجوفيــة .كمــا ويتعيــن
أن تكــون هنــاك أولويــة لالســتثمار فــي تحســين وإصــاح البنــى التحتيــة المائيــة؛ حتــى
يتســنى التقليــل مــن التســريب .وباإلضافــة إلــى التدابيــر المخطــط لهــا ،يجــب أن تــدرس
عمليــة االســتثمار فــي حصــاد ميــاه األمطــار.
تحســين تنســيق السياســات :ثمــة قيــود متداخلــة ومتناقضــة فــي مســؤوليات الدوائــر الرســمية
وبخاصــة فيمــا يتعلــق باســتخدام األرض .لذلــك ،فهنــاك حاجــة لسياســة شــاملة لألمــن
الغذائــي واألمــن المائــي تســتند إلــى فهــم بــأن المــاء هــو مدخــل رئيســي فــي قطاعــات
الزراعــة والصناعــة والقطــاع المنزلــي .فالمــاء هــو مســألة متعــددة ومتداخلــة القطاعــات
بالنســبة الســتخدام األرض واالنتــاج الغذائــي والصناعــة والتجــارة والبيئــة .وعليــه ينبغــي
أن تعتمــد هــذه السياســة علــى تقييمــات شــاملة لألمــن الغذائــي الوطنــي وكيــف يمكــن إلإنتــاج
أو الســتيراد محاصيــل معينــة أن يؤثــر علــى احتياجــات الميــاه .فضــا عــن ذلــك ،ينبغــي أن
تقــوم هــذه السياســات بجمــع المصالــح مــع األولويــات لســلطات الحكومــة المختلفــة وبخاصــة
وزارات الميــاه والزراعــة .فــوزارة الزراعــة علــى ســبيل المثــال ،تعــارض حاليــا نقــل
حصــص الميــاه مــن الزراعــة الســتخدامات أخــرى .وربمــا تفيــد الــدروس مــن إســرائيل
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لغايــات التوضيــح .فقــد مكنــت اإلصالحــات فــي إســرائيل مــن خلــق تعــاون قــوي بيــن ســلطة
الميــاه والمزارعيــن .ومــع ذلــك ينبغــي التوضيــح بــأن القــدرة المؤسســية فــي إســرائيل
وكذلــك الرقابــة والتحكــم بأســعار الميــاه هــي فريــدة فــي المعاييــر الدوليــة.
53

ممارســات أكثــر فعاليــة :قــد تمكــن التقنيــات والمقاربــات الجديــدة أن يكــون القطــاع أكثــر
فعاليــة مــن ناحيــة التكلفــة ،مــا يجــب أن يكــون موضوعــا لبحــث آخــر .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن أصحــاب الشــأن قــد اقترحــوا أن يكــون هنــاك بنــك للبــذور أو كتالــوج لدعــم إنتــاج
محاصيــل مقاومــة للجفــاف مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن توفيــر المعرفــة الالزمــة للقيــام بالفالحة.

 53شهدت إسرائيل مؤخرا توترا بين الحكومة والقطاع الزراعي وبخاصة حول التغيرات في أسعار المياه في كانون ثاني  2017وحول
أسعار السلع.
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 :11أهداف التنمية المستدامة في األردن وما يليه
ريم الحدادين والرا نصار
فــي الســابع والعشــرين مــن أيلــول /ســبتمبر عــام  2015تبنــت األمــم المتحــدة ســبعة عشــر
هدفـا ً للتنميــة المســتدامة المعروفــة رســميا باســم «تحويــل عالمنــا :خطــة التنميــة المســتدامة
لعــام  .»2030وجــاء ذلــك كأحــد نتائــج عمليــة مدتهــا ثــاث ســنوات أعقبــت األهــداف
اإلنمائيــة لأللفيــة ،وشــاركت بهــا  193دولــة عضــو باألمــم المتحــدة ،فضــا عــن المجتمــع
المدنــي العالمــي .وقــد وضعــت أهــداف التنميــة المســتدامة لتجميع األبعــاد البيئيــة واالجتماعية
واالقتصاديــة للتنميــة مــن أجــل التصــدي للفقــر وتحقيــق المســاواة للجميــع فــي بيئــة صحيــة.
1

كان األردن مــن أوائــل البلــدان التــي عملــت علــى الصعيــد العالمــي مــن أجــل تحقيــق األهداف
اإلنمائيــة لأللفيــة ،و أحــرز تقدمــا كبيــرا فــي هــذا الشــأن .ومــع ذلــك ،ال يــزال األردن يواجــه
تحديــات بيئيــة خطيــرة ،مــن بينهــا أنــه يصنــف بكونــه دولــة تتمتــع بأدنــى مســتويات المــوارد
المائيــة فــي العالــم .كمــا أن األردن أحــد البلــدان القليلــة التــي تعانــي مــن نقــص الطاقــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط ،مــا ســاهم فــي ارتفــاع مســتويات الديــن الحكومــي .وفــي محاولــة
إليجــاد مصــادر طاقــة بديلــة لمــلء فجــوة الطاقــة البالغــة  80فــي المئــة ،أضــاف األردن
منــذ عــام  2011مبلــغ  6مليــارات دوالر أمريكــي أخــرى إلــى العجــز .كمــا أن األردن
معــرض لآلثــار الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ ،حيــث تشــير التنبــؤات بمواســم أطــول للجفــاف،
بــل وهطــول أقــل لألمطــار فــي المســتقبل .ويتفاقــم هــذا الوضــع البيئــي أكثــر بســبب التدفــق
الكبيــر لالجئيــن.
2

3

4

5

قــام معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت بتنفيــذ
مشــروع بعنــوان «مســارات نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي األردن» والــذي
ركــز علــى أهــداف التنميــة السياســية الملحــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي األردن .كالهــدف
الســادس :ضمــان توافــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للجميــع ،والســابع :ضمــان
حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة،
والهــدف الثالــث عشــر :اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ وآثــاره .فــي هــذا
الفصــل ســيقوم المنتــج النهائــي للمشــروع بـــ:

 1في مؤتمر قمة األلفية الذي عقد في أيلول /سبتمبر  ،2000اعتمد أكبر تجمع لقادة العالم في التاريخ إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية،
الذي ألزم أممهم بشراكة عالمية جديدة للحد من الفقر المدقع ووضع مجموعة من األهداف المحددة زمنيا ،والتي أصبحت تعرف باسم
األهداف اإلنمائية لأللفية ()MDGs
“Jordan,” Sustainable Development Knowledge Platform, 2017, 2
“Jordan: Water is Life,” WHO, accessed August, 2017, http://www.who.int/heli/pilots/jordan/en/ 3
USAID, Jordan Country Development Cooperation Strategy 2013 - 2017, 4
(USAID: Amman, 2015), 1
Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change, 5
submission to the UNFCCC (Amman: Hashemite Kingdom of Jordan, 2014).
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•وصــف المعــارف الحاليــة (العالميــة) ألهــداف التنميــة المســتدامة الثالثــة المختــارة
وثغراتهــا والروابــط المحتملــة بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة األخــرى والشــروط
المســبقة للتنفيــذ.
•تقييم حالة التنفيذ الحالية ألهداف التنمية المستدامة الثالثة المختارة في األردن.
•تقديــم توصيــات وتوجيهــات عمليــة لصانعــي القــرار حــول ســبل ســد الفجــوات عنــد
صــوغ السياســات والممارســات فــي األردن.

أهداف التنمية السياسية
يواجــه العالــم اليــوم تهديــدات بيئيــة عاجلــة تشــمل نــدرة الميــاه وآثــار تغيــر المنــاخ وفقــدان
التنــوع البيولوجــي إذ يفضــي ســوء الحوكمــة والصــراع إلــى زيــادة تفاقــم هــذه الحالــة.
وتهــدف خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030إلــى التصــدي لهــذه التحديــات باعتمــاد التنميــة
المســتدامة بوصفهــا مبــدأ متضافــرا للتعــاون العالمــي يتعلــق باإلدمــاج االجتماعــي والتنميــة
االقتصاديــة واالســتدامة البيئيــة .وتأتــي الخطــة مــع االلتــزام بتخفيــض أوجــه عــدم المســاواة
داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا ،وفــي نهايــة المطــاف تطمــح الخطــة إلــى تحقيــق الســام والحكــم
النزيــه والعدالــة .ونتيجــة لذلــك ،تدعــو الخطــة إلــى اتخــاذ إجــراءات فــي خمســة مواضيــع
رئيســية :النــاس والكوكــب واالزدهــار ،والســام والشــراكات (الشــكل .)11.1
6

“The United Nations Information Centre,” Accessed June, 2017, http://colombo.sites. 6
unicnetwork.org/files/2015/09/SDG-pics.png
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الشكل  :11.1العناصر الخمسة الرئيسية التي تدعم أهداف التنمية المستدامة

تشــكل أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر جــزءا مــن  169هدف ـا ً حــددت عــددا مــن
المقاصــد النوعيــة والكميــة يــراد بلوغهــا بحلــول عــام ( 2030الشــكل  )11.2ومؤشــرات
لمراقبــة االمتثــال .وتحمــل األهــداف طابعــا عالميــا يجعلهــا قابلــة للتطبيــق علــى الصعيــد
العالمــي ،مــع مراعــاة اختــاف الحقائــق والسياســات واألولويــات الوطنيــة .فالحاجــة إلــى أن
تعمــل البلــدان معـا ً لتحقيــق هــذه األهــداف هــي جــزء ال يتجــزأ مــن الفكــرة المركزيــة التــي
تتحــدى الفرضيــة القائلــة أن «التنميــة ظاهــرة ال تحــدث إال فــي بلــدان نصــف الكــرة األرضية
الجنوبــي ،فــي حيــن أن الشــمال العالمــي قــد نمــى وتطــور بالفعــل ».تســتند أهــداف التنميــة
المســتدامة إلــى األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة التــي تــم وضعهــا فــي عــام  .2000وركــزت
أهــداف األلفيــة علــى خفــض الفقــر المدقــع إلــى النصــف بجمیــع أبعــاده ،بمــا فــي ذلــك الدخــل
المنخفــض والجــوع المزمــن ونقــص التعلیــم إلــخ ...ومــع أن الكثيــر مــن هــذه األهــداف قــد
تحقــق بالفعــل ،فــإن العديــد مــن البلــدان لــم تحــرز تقدمــا كافيــا فــي مجــال االســتدامة البيئيــة.
وعليــه تواصــل أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه العمليــة.
7

8

Jens Martens, “The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?”, 11 7
Jens Martens, “The 2030 Agenda – a new start towards global sustainability?”, 11 8
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الشكل  :11.2أهداف التنمية المستدامة

الهدف السادس :المياه النظيفة والصرف الصحي
ارتفــع معــدل اســتخراج الميــاه علــى المســتوى العالمــي تقريبــا ضعــف معــدل النمــو الســكاني
العالمــي فــي القــرن العشــرين .وتحتــاج الشــركات الكبيــرة ،بمــا فــي ذلــك األنشــطة الزراعيــة
الواســعة النطــاق ،إلــى المزيــد مــن إمــدادات الميــاه لدعــم النمــو االقتصــادي الوطنــي
واحتياجــات التنميــة .ومــع ذلــك فــإن أكثــر مــن  700مليــون نســمة مــا زالــوا ال يحصلــون
علــى مصــادر محســنة لميــاه الشــرب ،وال يســتطيع  2.5مليــار شــخص الحصــول علــى
المرافــق الصحيــة المالئمــة .وتتوقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) أنــه وبحلــول عــام
 2025يمكــن أن يعيــش ثلثــا ســكان العالــم فــي البلــدان التــي تعانــي مــن ضغوطــات علــى
قطــاع الميــاه إذا اســتمرت أنمــاط االســتهالك الحاليــة.
9

تتعامــل أهــداف التنميــة المســتدامة مــع مســألة توفيــر الميــاه والصــرف الصحــي كحــق مــن
حقــوق اإلنســان ،وتشــدد علــى ضــرورة أن يكــون للمجتمعــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء
العالــم ســيادتها علــى مواردهــا الطبيعيــة وأن تكــون هنــاك إمكانيــة للجميــع للحصــول علــى
الميــاه العامــة وخدمــات الصــرف الصحــي .يعكــس الجــدول رقــم  11.1هــذا األمــر .ومــع
ذلــك تســتنتج بعــض الدراســات بــأن بعــض الكلمــات الرئيســية المســتهدفة مثــل «الكفايــة»
10

“Sustainable Development Goal 6: Ensure availability and sustainable management of 9
water and sanitation for all,” FAO, last modified 2017, http://www.fao.org/sustainabledevelopment-goals/goals/goal-6/en/
 10تركز الكفاية المائية على التقليل من الهدر في المياة من خالل تقليل الكميات المستعملة عندما يكون ذلك مناسبا كما هو الحال في
استخدام الحمام وري االرض ،الخ .وتركز أيضا على قياس كميات الماء المطلوبة لغرض محدد وتزيد الكمية المطلوبة فقط وهذا بدوره
يقلص من كميات المياه الضائعة.
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و»زيــادة االســتدامة» أو «تراجــع االســتدامة» إمــا أنهــا غيــر محــددة بشــكل كاف ،أو أن
الغمــوض يكتنفهــا ،وال يســاعد هــذا علــى تحميــل الحكومــات المســؤولية.
يركــز الهــدف الســادس أيضــا علــى تنفيــذ اســتراتيجية اإلدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه
( )IWRMوالتــي تحددهــا الشــراكة العالميــة للميــاه ( )GWPبوصفهــا «عمليــة تعــزز
التنميــة المنســقة وإدارة الميــاه واألراضــي والمــوارد ذات الصلــة ،مــن أجــل تحقيــق أقصــى
قــدر ممكــن مــن الرفــاه االقتصــادي واالجتماعــي بطريقــة منصفــة دون المســاس باســتدامة
النظــم اإليكولوجيــة الحيويــة» .وحظيــت هــذه المقاربــة بتقديــر كبيــر مــن قبــل األمــم المتحــدة
والشــراكة العالميــة للميــاه ( )Global Water Partnershipباعتبارهــا أفضــل حــل لــإدارة
ألنهــا تجمــع بيــن العدالــة االجتماعيــة والكفــاءة االقتصاديــة واالســتدامة اإليكولوجيــة .ومــع
ذلــك ،يخشــى المشــككون أن المفهــوم هــو اســتراتيجية غامضــة علــى طريقــة «مقــاس واحــد
مناســب للجميــع» وأنــه قــد يتجاهــل المعرفــة المحليــة والحقائــق الثقافيــة .وهــي المعرفــة
التــي يجــب أن تكــون متكاملــة ضمــن تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة كجــزء مــن نهــج
«إدارة حقــوق اإلنســان فــي إدارة الميــاه» لضمــان إدراج أصحــاب الحقــوق فــي صنــع
القــرار.
11

الجدول رقم  :11.1مقاصد هدف التنمية المستدامة السادس
6.1
6.2

6.3

6.4
6.5
6.6

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة
تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع
نهاية للتغوط في العراء ،وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون
في ظل أوضاع هشة.
تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية
الخطرة وتقليل تسرّ بها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى
النصف ،وزيادة إعادة التدوير وإعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد
العالمي
زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة
وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة من عدد
األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه.
تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل
التعاون العابر للحدود حسبما يكون ذلك مناسبا.
حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات
واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات.

Karunananthan, “Whose Rights to Water Will the 2030 Agenda Promote?,” 58 11

192

أهداف التنمية المستدامة في األردن وما يليه

.6أ

توسيع التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية فيما يتعلق بالمياه
والنشاطات والبرامج المتعلقة بالصرف الصحي .وهذا يشمل الحصاد المائي وتحلية
المياه وكفاية استخدام المياه ومعالجة الهدر في المياه وتقنيات اعادة االستخدام لمياه
الصرف الصحي.

.6ب

دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.

الحاجة العالمية لتطبيق هدف التنمية المستدامة السادس
إن الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والمرافــق الصحيــة المالئمــة أمــر حاســم للقضــاء
علــى الفقــر وتحقيــق التنميــة المســتدامة .وهــو أيضــا حــق مــن حقــوق اإلنســان .إال أن
انعــدام األمــن المائــي ونقــص النظافــة يؤثــران علــى األمــن الغذائــي وســبل العيــش والفــرص
التعليميــة .ويزيــد مــن صعوبــة هــذا التحــدي وجــود نحــو  22.5مليــون الجــئ -أكثــر مــن
نصفهــم دون ســن  18عامــا -كانــوا قــد أجبــروا علــى مغــادرة منازلهــم والعيــش فــي مخيمــات
لجــوء أو فــي البلــدان المضيفــة مــا زاد الضغــط للحصــول علــى الميــاه المأمونــة والنظافــة
والصــرف الصحــي.
12

13

هنــاك العديــد مــن الفوائــد المباشــرة وغيــر المباشــرة المرتبطــة بتنفيــذ الهــدف الســادس،
فالكثيــر مــن النســاء الشــابات والفتيــات تســير مســافات طويلــة وأحيانــا بعــد غــروب الشــمس
لجلــب الميــاه مــا يضعهــن فــي خطــر التعــرض للعنــف الجنســي .ومــن ثــم فــإن تحســين فرص
الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة ،يســاعد علــى حمايــة الشــابات والفتيات.
كمــا أن الوصــول للميــاه والصــرف الصحــي يلعــب دورا هائــا فــي الصحــة والتغذيــة ،وهــذا
مرتبــط باألمــن الغذائــي وســبل العيــش .فالزراعــة المســتدامة مثــل االســتخدام الكفــؤ للــري
يمكــن أن تعالــج الشــح فــي الميــاه .وأخيــراً مــن شــأن تطبيــق الهــدف الســادس مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة أن يحســن مــن التعليــم .هنــاك أيضــا صلــة مباشــرة للموضــوع مــع التوعية
بشــكل أفضــل .ففــي كل يــوم ،يمــوت نحــو  1000طفــل بســبب أمــراض اإلســهال المتصلــة
بالميــاه والصــرف الصحــي ،والتــي تنتشــر فــي المــدارس ومــن الممكــن الوقايــة منهــا.
وتعالــج برامــج الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ( )WASHذلــك مــن خــال
توفيــر مرافــق مراحيــض أفضــل ،وزيــادة نقــاط الوصــول إلــى ميــاه الشــرب فــي المــدارس.

14

UN-Water, “The Human Right to Water and Sanitation,” United Nations Media Brief, n. d., 12
www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief.pdf
Figures at a Glance,” UNHCR, accessed August, 2017, 13
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html.
“SDG 6: Clean Water and Sanitation,” United Nations in India, n. d., 14
http://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/sdg-6/.
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الصنــدوق  :11.1يعــرض مشــروع زراعــي مســتدام فــي األردن يســاهم فــي تحقيــق
مقاصــد الهــدف الســادس للتنميــة المســتدامة
مشروع الغابات في الصحراء  -مثال على الزراعة المستدامة في األردن
يعــد مشــروع الغابــات فــي الصحــراء الحــل البيئــي الجديــد الــذي تــم تجربتــه فــي األصــل
فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة لالســتفادة مــن المــوارد الشــحيحة إلنتــاج الغــذاء فــي النظــم
اإليكولوجيــة الصحراويــة.
تبلــغ مســاحة المنشــأة التــي أقيمــت جنوبــي األردن فــي مدينــة العقبــة ثالثــة هكتــارات
وتســتخدم مصــادر شمســية والميــاه المالحــة والمناطــق الصحراويــة وثاني أكســيد الكربون،
إلنتــاج الغــذاء والميــاه العذبــة والطاقــة النظيفــة .وتحتــوي المنشــأة علــى البيــوت المحميــة
المبــردة وتســتخدم الميــاه المالحــة التــي لتوفيــر ظــروف ممتــازة إلنتــاج الخضــراوات عالية
الجــودة مثــل الخيــار والبنــدورة .توفــر األلــواح الكهروضوئيــة الطاقــة للمنشــآت الكهربائيــة
فــي المنشــأة .وتســاهم مناطــق النمــو فــي الهــواء الطلــق فــي زيــادة الغلــة مــن المحاصيــل
المختلفــة ،مــع تخزيــن ثانــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف الجــوي فــي الغطــاء النباتــي
لألراضــي المتدهــورة .وســتوفر وحــدة تحليــة ميــاه بســعة  10آالف لتــر مــن الميــاه العذبــة
يوميــا الميــاه الالزمــة للبيــوت المحميــة والنباتــات الخارجيــة .ويمكــن أن يصــل اإلنتــاج
الســنوي المحتمــل إلــى  130ألــف كيلوغــرام مــن الخضــراوات.
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هــدف التنميــة المســتدامة الســابع :طاقــة نظيفــة وبتكلفــة
ميســورة
يقــدر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي أنــه فــي الفتــرة بيــن عامــي  1990و  2010زاد
عــدد األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى الكهربــاء بمقــدار  1.7مليــار نســمة .ومــع ذلــك،
تشــير التقديــرات إلــى أن نحــو  2.9مليــار شــخص مــا زالــوا غيــر قادريــن علــى الحصــول
علــى خدمــات «الطاقــة الحديثــة» وأن أكثــر مــن  1.1مليــار شــخص ليــس لديهــم كهربــاء.
وبالتالــي فــإن الطلــب علــى الطاقــة بأســعار معقولــة ســوف يســتمر فــي الزيــادة بســبب تزايــد
عــدد ســكان العالــم .وشــجعت الجهــود العالميــة فــي هــذا الصــدد علــى إنتــاج الطاقــة النظيفــة
مــا أدى بالفعــل إلــى توليــد أكثــر مــن  20فــي المئــة مــن الطاقــة مــن مصــادر الطاقــة
المتجــددة اعتبــارا مــن عــام  .2011ومــع ذلــك ،ال يــزال قطــاع الطاقــة هــو المســاهم
الرئيســي فــي تغيــر المنــاخ ،حيــث ينتــج نحــو  60فــي المئــة مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم .وعليــه ،فــإن التحــدي الــذي يواجــه التنميــة المســتدامة يكمــن فــي
إيجــاد ســبل لحــل الحاجــة إلــى إنتــاج الطاقــة الحديثــة مــع تقليــل األثــر المحتمــل علــى قاعــدة
المــوارد الطبيعيــة فــي العالــم وعلــى تغيــر المنــاخ .وهــذا هــو الســبب فــي أن جميــع المقاصــد
الخمســة مــن الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (الجــدول  )11.2لهــا نفــس القــدر
مــن األهميــة وينبغــي تحقيقهــا معــا.
15

16

17

الجدول  :11:2مقاصد هدف التنمية المستدامة السابع لعام 2030
7.1

ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بتكلفة ميسورة.

7.2

تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية.

7.3

مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.

.7أ

تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة،
بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة ،والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا
الوقود األحفوري المتقدمة واألنظف ،وتشجيع االستثمار في البنى التحتية للطاقة
وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

.7ب

توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة
الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان النامية غير الساحلية ،وفقا لبرامج الدعم الخاصة
بكل منها على حدة.

“Sustainable Development Goal 7 - Post 2015 Sustainable Development Agenda,” 15
Sustainable Energy for All, accessed June, 2017, http://www.se4all.org/sdg7.
Goal 7: Affordable and Clean Energy,” UNDP, 2017, www.undp.org/content/undp/en/home/ 16
sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html.
“Sustainable Development Goal 7—Post 2015 Sustainable Development Agenda.” 17
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الحاجة العالمية لتطبيق الهدف السابع للتنمية المستدامة
تعــد الطاقــة موضوعــا شــامال لعــدة قطاعــات ،وهــي أمــر أساســي لجميــع أهــداف التنميــة
المســتدامة األخــرى ومحوريــة للتنميــة المســتدامة وتغيــر المنــاخ ورفــاه اإلنســان .ولذلــك فــإن
توســيع البنيــة التحتيــة ورفــع مســتوى التكنولوجيــا لتوفيــر الطاقــة النظيفــة فــي جميــع البلــدان
الناميــة أمــر حاســم لتشــجيع النمــو ومســاعدة البيئــة.
الوصول للطاقة والتنمية االجتماعية
مــن شــأن الحصــول علــى طاقــة مســتدامة وبأســعار ميســورة أن تفضــي إلــى آثــار بعيــدة
المــدى تطــال العديــد مــن أبعــاد رفــاه اإلنســان والتنميــة االجتماعية-االقتصاديــة ..فمعظــم
األنشــطة االقتصاديــة مســتحيلة دون الحصــول علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة بصــورة كافيــة
وموثــوق بهــا .كمــا أن إنتــاج خدمــات الطاقــة المتجــددة والحديثــة يمكــن أن يخلــق مصــادر
دخــل جديــدة للمناطــق الريفيــة فــي البلــدان الناميــة ،مــع زيــادة القاعــدة الضريبيــة لتحســين
مخصصــات الخدمــات .وفــي الوقــت ذاتــه ،يمكــن أن يــؤدي إنتــاج الطاقــة إلــى خلــق فــرص
عمــل جديــدة وبالتالــي زيــادة مســتويات المعيشــة .ويشــكل الوصــول إلــى الطاقــة شــرطا ً
أساســيا أيضــا لتقديــم خدمــات مثــل التعليــم والصحــة.
18

19

يعــد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر أقــل احتمــاال فــي الوصــول إلــى خدمــات الطاقــة،
وبالتالــي ال يمكــن التغلــب علــى «الفقــر فــي الطاقــة» إذ مــا توفــرت خدمــات الطاقــة فقــط
لفتــرات قصيــرة أو عندمــا يكــون المجتمــع متصــا بالشــبكة ولكــن األســر الفرديــة ليســت
متصلــة أو عندمــا تكــون أســعار الطاقــة باهظــة الكلفــة .وترتبــط مشــاريع الطاقــة المتجــددة
المجتمعيــة الصغيــرة علــى وجــه الخصــوص وعلــى نحــو مباشــر بخفــض الفقــر فــي البلــدان
الناميــة.
20

21

هدف التنمية المستدامة السابع وإتفاق باريس
فــي عــام  2015تــم الوصــول إلــى اتفــاق دولــي آخــر باإلضافــة إلــى أهــداف التنميــة
المســتدامة ،هــو اتفــاق باريــس .ويعنــى هــذا االتفــاق الدولــي بشــأن المنــاخ وجــاء بموجــب
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغييــر المنــاخ ( .)UNFCCCكان توقيــع اتفــاق
OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development, (OECD: France), available from 18
Isabella Alloisio, Andrea Zucca, and Samuel Carrara, SDG 7 as an Enabling Factor for 19
Sustainable Development: The Role of Technology Innovation in the Electricity Sector (Milan:
FEEM and ICSD, 2017).
 20عادة ما تعتبر المؤشرات المستخدمة للحصول على الطاقة عدد األشخاص /األسر المعيشية الذين يستخدمون الطاقة ويستخدمونها
بانتظام .انظر لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ ،متاح على“ :
Statistical Yearbook for Asia and the Pacific,” (2015), from http://www.unescap.org/sites/default/
files/SDGs_07_SYB2015.pdf.
Julia Terrapon-Pfaff et al., “A Cross-Sectional Review: Impacts and Sustainability of 21
Small-Scale Renewable Energy Projects in Developing Countries,” Renewable and Sustainable
Energy Reviews 40 (December 2014): 1–10.
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باريــس فــي تشــرين األول /أكتوبــر  2016خطــوة هامــة إلــى األمــام فــي تعزيــز االســتجابة
العالميــة لخطــر تغيــر المنــاخ والجهــود المبذولــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم .ويدعــو االتفــاق البلــدان إلــى منــع ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة
بأكثــر مــن درجتيــن مئويتيــن فــي هــذا القــرن ،ويطلــب منهــا وضــع أهــداف طموحــة مــن
خــال طــرح مســاهمات محــددة وطنيـا ً ( )NDCsواإلبــاغ عــن انبعاثــات الغــازات وجهود
التنفيــذ.
22

وإذا لــم يتــم التصــدي للتغيــر المناخــي فمــن المحتمــل أن يفضــي ذلــك إلــى إبطــاء التقــدم الــذي
تــم إحــرازه فــي جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة بــل وإلــى انتكاســة فــي هــذا التقــدم .وبينمــا
ال توجــد هنــاك عالقــة رســمية بيــن اتفــاق باريــس وأهــداف التنميــة المســتدامة فــإن أجنــدة
 2030تعتــرف بالحاجــة لــرد دولــي لتغيــر المنــاخ مــن خــال هــدف التنميــة المســتدامة
الثالــث عشــر ولرفــع الطاقــة المتجــددة مــن خــال هــدف التنميــة المســتدامة الســابع وأن تكــون
جميــع مقاصــد الهــدف الســابع للتنميــة المســتدامة متوائمــة مــع األفعــال فــي التغيــر المناخــي
وفقــا إلتفــاق باريــس والمســاهمات المحــددة وطنيـاً .وعليــه فهنالــك إمكانــات هائلــة للتنفيــذ
المتبــادل الداعــم لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس.
23

هدف التنمية المستدامة الثالث عشر
تــم االعتــراف عالميــا بالتغيــر المناخــي باعتبــاره أكبــر تهديــد منفــرد للتنميــة .ففــي جميــع
أنحــاء العالــم تتعــرض الــدول لآلثــار الجذريــة للتغيــر المناخــي ،مــن الجفــاف القاســي إلــى
الفيضانــات والتــي تؤثــر أساســا علــى أكثــر المجتمعــات المحليــة ضعفــا وأشــدها فقــراً.
وتســتمر آثــار تغيــر المنــاخ فــي االرتفــاع مــع زيــادة انبعــاث الغــازات الدفيئــة والتــي
تضاعفــت منــذ عــام .1990
24

25

هنــاك حاجــة لعمــل عاجــل للتقليــل مــن آثــار التغيــر المناخــي والتأقلــم معــه؛ وذلــك حتــى
يكــون بمقدورنــا تنفيــذ جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل ف ّعــال .وفــي الوقــت ذاتــه ،فــإن
مــن شــأن تنفيــذ أهــداف بعينهــا مــن أهــداف التنميــة المســتدامة المســاهمة فــي مكافحــة التغيــر
المناخــي .وعلــى ســبيل المثــال ،ضمــان الوصــول العالمــي للطاقــة بكلفــة ميســورة (الهــدف
الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة) يعنــي االســتثمار فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل
 22المساهمات المحددة وطنيا ( )NDCsهي مصطلح يستخدم في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
من أجل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة .وبمجرد التصديق على اتفاق باريس ،سيصبح مؤتمر التنمية الوطني أول أهداف غازات الدفيئة
في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي والتي تطبق بالتساوي على كل من البلدان المتقدمة والنامية.
Eliza Northrop et al., Examining the Alignment between the Intended Nationally Determined 23
Contributions and Sustainable Development Goals (Washington, DC: World Resource Institute,
2016).
“Goal 13: Climate Action,” UNDP, accessed August, 2017, “Sustainable Development 24
Goal 13,” Sustainable Development Knowledge Platform, 2017, https://sustainabledevelopment.
un.org/sdg13.http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal13-climate-action.html
“Goal 13: Climate Action,” UNDP, accessed August, 2017, http://www.undp.org/content/undp/ 25
en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
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الطاقــة الشمســية والريــاح والطاقــة الحراريــة .ومــن شــأن اعتمــاد معاييــر فعالــة مــن حيــث
التكلفــة لمجموعــة واســعة مــن التكنولوجيــات أن يقلــل أيضــا مــن اســتهالك الكهربــاء العالمــي
فــي المبانــي والصناعــة بنســبة  14فــي المئــة مــا يقلــل مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن
خــال تجنــب حوالــي  1300محطــة متوســطة الحجــم مــن الوقــود األحفــوري.
26

27

الجدول  :11.3مقاصد هدف التنمية المستدامة الثالث عشر
13.1

تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث
الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك األخطار.

13.2

إدماج التدابير المتعلقة بالتغير المناخي في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط على
الصعيد الوطني.

13.3

تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ،
والتكيف معه ،والحد من أثره واإلنذار المبكر به.

.13أ

تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن التغير المناخي من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره  100مليار دوالر
سنويا بحلول عام  2020من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان النامية ،في سياق
إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ ،وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة
تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن.

.13ب

تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بالتغير المناخي
في أقل البلدان نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما في ذلك التركيز على النساء
والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.

 26نفس المصدر.
 27نفس المصدر.

198

أهداف التنمية المستدامة في األردن وما يليه

الحاجة العالمية لتنفيذ هدف التنمية المستدامة الثالث عشر
فــي حيــن يختلــف العلمــاء حــول بعــض التفاصيــل فــإن أغلــب النمــاذج (انظــر الصنــدوق
رقــم  )11.2تتوقــع مســتقبال قاتمــا .ووفق ـا ً للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ
( )IPCCفــإن زيــادة الغــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي ســترفع مــن درجــات الحــرارة
علــى معظــم المناطــق .وارتبطــت الزيــادات المحتملــة فــي درجــات الحــرارة العالميــة ارتباطا
مباشــرا بمخاطــر الجفــاف وزيــادة شــدة العواصــف بمــا فــي ذلــك األعاصيــر .ويمكــن أن
تشــمل التغيــرات البيئيــة األخــرى الناجمــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة ذوبــان األنهــار
الجليديــة والغطــاء الجليــدي الــذي يــؤدي مباشــرة إلــى ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر مــا
يجعــل الفيضانــات الســاحلية أكثــر حــدة .وتشــير التقديــرات إلــى أن تغيــر المنــاخ يؤثرعلــى
مــا مجموعــه  211مليــون شــخص وتســبب بوفــاة مــا متوســطه  83ألــف شــخص ســنويا بيــن
عامــي  2000و .2013
28

29

“The Impact of Climate Change on Natural Disasters,” NASA, accessed August, 2017, 28
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/RisingCost/rising_cost5.php
 29مع تزايد الكوارث الطبيعية في تواترها وشدتها ،تأثر عدد أكبر من الناس بها "الهدف  :13اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ
وآثاره"
UNSTAT, accessed August, 2017, https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/

199

منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

الصندوق رقم  :11.2التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس
التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتعلقة بالطقس

ال يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى متوســط درجــات الحــرارة العالميــة فحســب ،بــل أيضــا علــى
درجــات الحــرارة القصــوى ،مــا يزيــد مــن احتمــال وقــوع الكــوارث المتصلــة بالطقــس.
فــإذا مــا تســبب تغيــر المنــاخ فــي زيــادة متوســط درجــات الحــرارة العالميــة ،ســيكون هنــاك
احتمــال أكبــر لحــدوث طقــس حــار وأقــل لطقــس بــارد (الشــكل األعلــى).
إذا زاد التبايــن فــي درجــة الحــرارة ،فســتمتد األحــداث المتطرفــة مــا تســبب فــي تســجيل
طقــس حــار أكثــر وطقــس بــارد أكثــر (الشــكل األوســط).
ومــع ذلــك ،إذا ازداد كل مــن متوســط درجــة الحــرارة والتبايــن ،فلــن يكــون هنــاك تأثيــر
يذكــر علــى الطقــس البــارد ولكــن ســيزيد بشــكل كبيــر مــن احتمــال تســجيل الطقــس الحــار
(الشــكل األســفل).
وقــدر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( )UNDPأن هنــاك حاجــة إلــى حوالــي  6مليــارات
دوالر ســنويا ( 4.254مليــار دينــار أردنــي) للحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى مــدى
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 15عامــا وللمســاعدة علــى تجنــب  360مليــار دوالر أمريكــي ( 255.24مليــار دينــار)
مــن الخســائر واألضــرار الناجمــة عــن كــوارث تغيــر المنــاخ مثــل الفيضانــات واألعاصيــر
المداريــة .ونتيجــة لذلــك ،وكجــزء مــن هــذا الســعي ،فإنــه يلــزم جمــع  100مليــار دوالر
ســنويا ( 70.9مليــار دينــار أردنــي) بحلــول عــام  2020لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة
والمســاعدة فــي التخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي.
30

تــؤدي الكــوارث الطبيعيــة المتزايــدة الناجمــة عــن التغيــر المناخــي إلــى إعاقــة التنميــة
المســتدامة .ومنــذ عــام  ،2009تــم تهجيــر شــخص واحــد فــي كل ثانيــة مــن الكــوارث
الطبيعيــة ،حيــث نــزح  22.5مليــون شــخص .غيــر أن التغيــر المناخــي ال يحتــاج إلــى أن
يتســبب فــي حــدوث كــوارث تؤثرعلــى عوامــل التنميــة المســتدامة .فعلــى ســبيل المثــال ،تزيــد
آثــار التغيــر المناخــي مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا النظــم اإليكولوجيــة ورفــاه اإلنســان
وصحتــه وبالطبــع فــي صحــة األطفــال ،وتعــرض الجهــود المبذولــة لمكافحــة األمــراض
للخطــر .ويعــزز التغيــر المناخــي الفقــر ،وترتبــط الزيــادات فــي درجــات الحــرارة والتغيــرات
فــي هطــول األمطــار ارتباطــا مباشــراً بغلــة المحاصيــل وانتشــار األمــراض المنقولــة عــن
طريــق الحشــرات مثــل المالريــا.
31

وكآثــار جانبيــة ،لتخفيــض الغــازات الدفيئــة تــم اســتثمار  286مليــار دوالر أمريكــي
( 202.77مليــار دينــار أردنــي) عالميــا فــي الطاقــة المتجــددة منــذ عــام  2015مــا جعــل
جاذبيتهــا لالســتثمار التجــاري ضعــف جاذبيــة الوقــود األحفــوري .وســيؤثر هــذا «التحــول
فــي الطاقــة» بــدوره علــى قطاعــات أخــرى ،مــا ســيتركها ضمــن مــا يســمى «األصــول
التــي تقطعــت بهــا الســبل ( »)Stranded assetsوالتــي تفقــد قيمتهــا بشــكل مفاجــئ مثــل
األصــول المتعلقــة باســتخراج الوقــود األحفــوري .وتقــدر قيمــة األصــول الماليــة العالميــة
المعرضــة للخطــر مــن جــراء تغيــر المنــاخ بمبلــغ  4.2تريليــون دوالر ( 2.98تريليــون
دينــار أردنــي) .لذلــك هنــاك حافــز مالــي كبيــر للتصــدي للتغيــر المناخــي مــع المســاهمة فــي
التنميــة السياســية.
32

33

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في األردن
نســبياً ،كان األردن خاليــا مــن المشــاكل البيئيــة حتــى الســبعينيات .وتغيــر هــذا الوضــع
بســرعة منــذ ذلــك الوقــت .ومــع النمــو الســكاني والزيــادة فــي التحضــر والتنميــة والتحــوالت
“Climate Action: Why it Matters,” UN, n. d., 30
_www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2017/07/16-00055m_Why-it-Matters
Climate-Action_3p.pdf; “Climate Action: Why it Matters to Business,” UN, n. d., www.un.org/
_sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/07/16-00055_Why_it_Matters_Climate
Action_Business_letter_size_1p.pdf.
USAID, “Climate-Resilient Development a Framework for Understanding and Addressing 31
Climate Change,” (Washington: USAID, 2104), 1
“Climate Action: Why it Matters to Business.” 32
Ernest and Young, Climate Change: The Investment Perspective (EYCM, 2016). 33
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االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ظهــرت التحديــات البيئيــة .ويقــع األردن فــي إحــدى
أكثــر المناطــق تقلبــا فــي العالــم ،وكان مقصــداً للعديــد مــن موجــات الالجئيــن الفاريــن مــن
النزاعــات مــن البلــدان المجــاورة .ووفقــا لتعــداد عــام  ،2015يبلــغ عــدد ســكان األردن 9.5
مليــون نســمة 30 ،فــي المئــة منهــم مــن غيــر األردنييــن ،يضمــون أكثــر مــن  1.3مليــون
مــن الســوريين .وقــد فرضــت هــذه الظــروف ضغوطـا ً هائلــة علــى مــوارد الميــاه والطاقــة.
وبالرغــم مــن ذلــك ،حقــق األردن إنجــازات إنمائيــة كبيــرة علــى مــدار العقــد الماضــي .ومنــذ
عــام  ،2015اتبعــت الحكومــة مســاراً الســتيعاب أهــداف التنميــة المســتدامة فــي خطــط
التنميــة الوطنيــة .وفــي عــام  ،2016أطلــق األردن مخططــا اجتماعيــا ً واقتصاديــا ً جديــداً
مدتــه  10ســنوات أطلــق عليــه «األردن  :2025رؤيــة واســتراتيجية وطنيــة» يهــدف إلــى
خلــق اقتصــاد مــرن وشــامل ،ويدمــج البرامــج اإلصالحيــة.
34

35

ويعــد األردن واحــدة مــن أوائــل الــدول فــي اإلقليــم التــي أعــدت االســتعراض الوطنــي
التطوعــي ( )Voluntary National Reviewوهــو بمثابــة خارطــة طريــق للبلــد لتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،ويهــدف إلــى تعزيــز سياســات ومؤسســات الحكومــات وحشــد الدعــم مــن
أجــل تنفيــذ األهــداف .وتعمــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي علــى إنشــاء لوحــة بيانــات
محدثــة عــن تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة لجميــع القطاعــات مــن أجــل تعزيــز الشــفافية
والمســاءلة .وعلــى أيــة حــال فــإن هــذه االلتزامــات تقــع فــي إطــار مشــهد صعــب للغايــة.
36

37

تصــف الفصــول التاليــة حالــة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،وتجــري تقييمــا شــامال
للتغــرات والتحديــات التــي حددهــا أصحــاب المصلحــة المختلفــون .وتختتــم هــذه الفصــول
بتقديــم دليــل لصانعــي السياســات بشــأن الســبل الممكنــة للمضــي قدمــا فــي تنفيــذ أهــداف
التنميــة المســتدامة علــى نحــو أفضــل.

المنهج
فــي عــام  ،2017قــام معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا باستشــارة عــدد مــن أصحــاب
المصلحــة الرئســييين حــول التنفيــذ الحالــي -لثالثــة أهــداف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة تــم
فحصهــا -والتحديــات وفــرص التنفيــذ فــي المســتقبل .وبالفعــل تــم التخطيــط لثالثــة نقاشــات
جماعيــة حــول كل هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وتــم دعــوة  15شــخصا رئيســيا
مــن مختلــف مجموعــات أصحــاب الشــأن والمصلحــة .وبســبب قلــة معــدالت المشــاركة فــي
مجموعــة التركيــز األولــى تــم تغييــر المنهجيــة لتركــز علــى مقابــات فرديــة.

Ministry of Planning and Cooperation, Jordan’s Way to Sustainable Development 34
)(Amman: 2017
 35نفس المصدر.
36للمزيد من المعلومات حول المراجعة الوطنية التطوعية أنظر،
check “Jordan’s Way to Sustainable Development” available from https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf
 37خالل جلسة نقاش في  19تشرين األول /أكتوبر  ،2017ذكرت وزارة التخطيط نيتها إلنشاء لوحة قيادة إلكترونية.
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وبهــذا الصــدد ،أجريــت مقابــات مــع عشــرين مــن أصحــاب المصلحــة مــن قطاعــي الميــاه
والطاقــة وهــم ممثلييــن عــن األكاديميــا والمانحيــن والمجتمــع المدنــي .واســتغرقت المقابــات
مــا بيــن  45إلــى  60دقيقــة وناقشــت ثالثــة أســئلة .أوال :مــا هــو الــذي تقــوم بــه مؤسســتك
للمســاعدة فــي تنفيــذ األهــداف الثــاث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .ثانيــا :مــا هــي الفــرص
والتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ أهــداف التنميــة التنميــة المســتدامة فــي األردن ،و ثالثــا :مــا هي
توصياتهــم الرئيســية لتحســين تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة هــذه فــي األردن؟ وباإلضافــة
إلــى التشــاور مــع أصحــاب المصلحــة عقــدت حلقــة نقــاش ضمــت خمســين خبيــرا مــن
ثالثــة قطاعــات واشــتركت مــع ممثلــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ومجموعــة األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة والمجتمــع المدنــي والمجتمــع العلمــي .
وتــم تفريــغ جميــع المقابــات وكتابتهــا حرفيــا بالكامــل ولخصــت النتائــج الرئيســية للمناقشــة.
ومــن بيــن المقابــات العشــرين ،تــم اختيــار مــا مجموعــه  17مقابلــة علــى أســاس قابليتهــا
للتطبيــق وقيمتهــا المضافــة .تــم اســتخراج المعلومــات ذات الصلــة واســتخدامها لتحليــل
الوضــع األردنــي .وقــد جمعــت بيانــات إضافيــة مــن خــال دراســة األدبيــات األساســية،
خرائــط وأرقــام تمثــل جوانــب مــن قطــاع الميــاه والطاقــة فــي المنــزل.

هــدف التنميــة المســتدامة الســادس :المــاء النظيــف والصــرف الصحــي فــي
األردن
يقــل معــدل نصيــب الفــرد مــن الميــاه  88فــي المئــة عــن خــط الفقــر الدولــي للميــاه .ويتلقــى
 90فــي المئــة مــن األردن هطــول أمطــار ســنوي يقــل عــن  200ملــم .ويســتهلك القطــاع
الزراعــي مــا يقــارب مــن  60فــي المئــة مــن إجمالــي إمــدادت الميــاه فــي األردن بينمــا يذهــب
مــا نســبته  36فــي المئــة الســتخدام البلديــات.
38

وحســب الهــدف الســابع مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ( ،)MDGتمكــن األردن مــن زيــادة
إمكانيــة الحصــول علــى إمــدادات الميــاه وإن كان ذلــك بشــكل متقطــع .ونجــح أيضــا فــي
زيــادة فــرص الحصــول علــى خدمــات الصــرف الصحــي إلــى  63فــي المئــة مقابــل  48فــي
المئــة فــي عــام  .2000وعلــى أيــة حــال ،فاقمــت الزيــادة الســكانية مــن الضغــط ،وعليــه
فــإن تحقيــق نتائــج مرضيــة لهــدف التنميــة المســتدامة الســادس سيســتغرق وقتــا طويــا
بالنســبة لــأردن .تشــمل اســتراتيجة الوطنيــة للميــاه فــي األردن )MWI( 2015 -2016
مؤشــرات وأهــداف لإلســتراتيجية الوطنيــة للميــاه وســلطة الميــاه فــي األردن (.)WAJ
وتســتند المؤشــرات الوطنيــة إلــى األهــداف الســابقة لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة
بميــاه الشــرب والصــرف الصحــي ،والتــي تتداخــل مــع األهــداف الثالثــة األولــى مــن أهــداف
التنميــة المســتدامة الســتة ،ولكنهــا ال تركــز علــى مقاصــد الهــدف الســادس األخــرى والجديــدة
39

World Vision, Jordan Fact Sheet – Water, Sanitation and Hygiene, available from 38
Ministry of Water and Irrigation, Establishing the Post-2015 Development Agenda. 39
Sustainable Development Goals (SDG) towards Water Security: The Jordanian Perspective
(Amman: MWI, 2016).
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مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .وتعتــزم الــوزارة زيــادة تأميــم األهــداف المتبقيــة فــي عــام
 .2018ويبيــن الجــدول ( )11.4األهــداف والمؤشــرات الوطنيــة المســتندة إلــى المقاصــد
الثالثــة األولــى مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
تــم اختيــار األردن مــن قبــل مبــادرة الرصــد المتكامــل التابعــة لألمــم المتحــدة كبلــد رائــد مــن
أجــل تنفيــذ الهــدف الســادس مــن أهــداف التنمية المســتدامة .وباســتخدام نظــام معلومــات المياه
التابــع لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) المعــروف باســم AQUISTAT
ســيبدأ األردن رصــد تنفيــذه للهــدف الســادس فــي عــام  .2018ومــن أجــل هــذه العمليــة،
أنتجــت الــوزارة “خــط أســاس” للميــاه فــي األردن وسيشــكل خــط األســاس هــذا نقطــة بدايــة
إلنتــاج مؤشــرات محــددة للرصــد والتقييــم فــي المســتقبل حتــى عــام  .2030وشــكلت وزارة
الميــاه والــري لجنــة وطنيــة مســؤولة عــن التخطيــط للمبــادرات فــي محاولــة للمســاعدة فــي
تنســيق الجهــود المبذولــة لتنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة الســادس .وتتألــف اللجنــة مــن
أعضــاء وزارات أخــرى مثــل وزارة البيئــة ووزارة الزراعــة ووزارة التخطيــط والتعــاون
الدولــي ،والمجتمــع المدنــي.
40

الجدول  :11:4مقاصد ومؤشرات للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
مقاصد هدف التنمية المستدامة
السادس

المقاصد الوطنية

المؤشرات

6.1

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل
منصف على مياه الشرب المأمونة
والميسورة التكلفة.

الوصول الشامل إلى مياه
الشرب المأمونة وبأسعار
معقولة.

النسبة المئوية للسكان الذين
يحصلون على خدمات مياه
الشرب المدارة بأمان.

6.2

تحقيق هدف حصول الجميع على
خدمات الصرف الصحي والنظافة
الصحية ووضع نهاية للتغوط
في العراء ،وإيالء اهتمام خاص
الحتياجات النساء والفتيات ومن
يعيشون في ظل أوضاع هشة.

تحقيق الوصول إلى المرافق
الصحية الكافية ،إنهاء التغوط
في العراء.

6.3

تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم
بناء القدرات في البلدان النامية في
مجال األنشطة والبرامج المتعلقة
بالمياه والصرف الصحي ،بما في
ذلك جمع المياه ،وإزالة ملوحتها،
وكفاءة استخدامها ،ومعالجة المياه
العادمة ،وتكنولوجيات إعادة التدوير
وإعادة االستعمال.

تحقيق وصول النظافة إلى
الجميع.
تحسين نوعية المياه.
خفض نسبة المياه العادمة غير
المعالجة إلى النصف.
قياس النسبة المئوية لزيادة
إعادة التدوير وإعادة
االستخدام اآلمن.

النسبة المئوية للسكان الذين
يحصلون على خدمات الصرف
الصحي المدارة بأمان.
النسبة المئوية للسكان الذين
لديهم إمكانية الحصول على
النظافة الصحية.
مؤشر جودة المياه.
نسبة المياه العادمة (المنزلية
والصناعية) المعالجة بأمان.
نسبة المياه العادمة التي يتم
إعادة استخدامها بشكل آمن
وإعادة تدوير المياه العادمة
الصناعية.

المصــدر :وزارة الميــاه والــري ،اســتراتيجية الميــاه الوطنيــة ( 2025-2016عمــان :وزارة الميــاة والــري،
)2016
 40نفس المصدر
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الوصول الشامل إلى مياه الشرب اآلمنة والمقبولة التكلفة (المقصد )6.1
علــى الرغــم مــن أن توزيــع الميــاه فــي األردن قــد وصــل إلــى أكثــر مــن  94فــي المئــة مــن
الســكان ،إال أنــه يخســر نحــو  65لتــرا للفــرد يوميــا بســبب مزيــج مــن ســرقة الميــاه وتســرب
الميــاه .وردا علــى ذلــك ،تقــوم وزارة الميــاه والــري حاليــا بمكافحــة ســرقة الميــاه مــن خــال
إجــراء عمليــات تفتيــش وكشــف عمليــات الميــاه غيــر القانونيــة وإغالقهــا .تمكنــت الســلطات
مــن معالجــة  30ألــف انتهــاك ضــد مــوارد الميــاه منــذ عــام  .2013وقامــت شــركة مياهنــا
وهــي شــركة وطنيــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل ســلطة الميــاه -بالعمــل علــى تقليــل فاقــدالميــاه فــي النظــام مــن خــال مشــاريع إلصــاح البنيــة التحتيــة وتحســين مراقبــة تســرب
الميــاه .كمــا أنهــا تشــارك مــع وزارة الميــاه والــري للمســاعدة فــي وقــف ســرقة الميــاه مــن
نظــام الميــاه المنزليــة.
41
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أدخلــت وزارة الميــاه والــري سياســة تخصيــص الميــاه فــي عــام  2016وهــي السياســة
التــي تعــزز إمــدادات الميــاه ونتحكــم فــي توزيــع الميــاه بيــن القطاعــات وتهــدف اســتراتيجية
وزارة الميــاه والــري أيضــا إلــى زيــادة توفــر الميــاه إلــى حوالــي  552.5مليــون متــر مكعــب
بحلــول عــام  .2025وستســهم هــذه الكميــة فــي زيــادة توفــر ميــاه الشــرب إلــى 422.5
مليــون متــر مكعــب وزيــادة ميــاه الصــرف المعالجــة إلــى  94مليــون متــر مكعــب والميــاه
الهامشــية إلــى  36مليــون متــر مكعــب .كمــا أن مشــروق ناقــل البحريــن سيســاهم بمــا
مجموعــه  235مليــون متــر مكعــب بحلــول عــام  .2025وتحــدد االســتراتيجية مــوارد
إضافيــة لميــاه الشــرب والمســاهمات النســبية لمختلــف المســاهمين .عــاوة علــى ذلــك ،تعزز
االســتراتيجية بنــاء شــراكات فعالــة مــع المجتمــع المدنــي ،والمشــاركة مــع جميــع أصحــاب
المصلحــة فــي بنــاء الوعــي حــول كفــاءة اســتخدام الميــاه والحفــاظ عليهــا وحمايــة البنيــة
التحتيــة للميــاه مــن الســرقة.
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تحقيــق الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة المالئمــة والنظافــة الصحيــة للجميــع
(المقصــد )6.2
فــي ضــوء التدفــق الكبيــر لالجئيــن الســوريين أصبــح مــن الضــروري لــوزارة الميــاه والــري
تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المضيفــة فــي األردن فيمــا يتعلــق بالصــرف الصحــي والنظافــة.
ورد األردن علــى هــذا الوضــع الجديــد بتأســيس فرقــة عمــل للمســاعدة فــي تحســين خدمــات
 41مسؤول رفض الكشف عن اسمه في وزارة المياه والري في مقابلة أجرتها الرا نصار في عمان ،األردن ( 11تموز /يوليو .)2017
 42نفس المصدر.
Hana Namrouqa, “Authorities tackle 3000 violations,” Jordan Times, May 6, 2017, 43
 44غازي خليل ،الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العمالء ومحمد الخرابشة مهندس رئيسي في شركة مياهنا ،مقابلة أجرتها
الرا نصار في عمان ،األردن 9( ،تموز /يوليو .)2017
 45تساهم المياه الهامشية والمياه العادمة من المناطق الحضرية والمالحة والصرف الزراعي في إمداد المياه الجوفية.
 46يسمى المشروع أحيانا بمشروع قناة البحرين ،وهو خط أنابيب من المقرر أن يمتد من مدينة العقبة على ساحل البحر األحمر إلى
منطقة اللسان في البحر الميت .وسيوفر المشروع المياه الصالحة للشرب لألردن وإسرائيل وفلسطين ،وسيتم جلب المياه لتحقيق الثبات
في مستوى مياه البحر الميت وتوليد الكهرباء لدعم احتياجات الطاقة من خالل المشروع.
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الميــاه فــي األردن وعنــد المجتمعــات المضيفــة وهــذا يشــمل حشــد البلديــات لدعــم المــدارس
وتطويــر مراكــز التعلــم والممارســة فــي مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة للشــباب
فــي األردن .وتضمنــت اســتراتيجية وزارة الميــاه والــري خططـا ً إلنشــاء إطــار جديــد يغطــي
اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة  IWRMوفرقــة العمــل مــن أجــل حــل المتطلبــات القانونيــة
والتنظيميــة لقطــاع الميــاه بأكملــه.

خفــض نســبة الميــاه العادمــة غيــر المعالجــة إلــى النصــف وازديــاد إعــادة
التدويــر وإعــادة االســتخدام اآلمــن ()6.3
تقــوم الحكومــة بتجربــة طــرق جديــدة لتســخير الميــاه العادمــة المعالجــة وتحليــة الميــاه المالحة
وميــاه البحــر .ويجــري حاليــا اســتخدام ثالثيــن محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي
تعالــج  98فــي المئــة مــن الميــاه العادمــة المجمعــة (الشــكل  .)11.3وتوفــر هــذه الميــاه
المعالجــة حاليــا  95فــي المئــة مــن الميــاه المســتخدمة للزراعــة فــي وادي األردن.
48
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الشكل  :11:3محطات معالجة مياه الصرف الصحي في األردن

تحديات تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس
ســيتم مناقشــة ســتة تحديــات هــي :نــدرة المــوارد المائيــة الطبيعيــة والديموغرافيــا والبنيــة
التحتيــة والقضايــا االجتماعيــة وضعــف البيانــات والتحديــات المؤسســية.
شخ مصادر المياه الطبيعية
علــى الرغــم مــن نوايــا اســتراتيجية وزارة الميــاه والصــرف الصحــي لزيــادة إمــدادات الميــاه
مــن خــال إضافــة مــوارد ميــاه شــرب إضافيــة ،فمــن المتوقــع أن األردن ال يــزال بحاجــة
إلــى الضــخ الجائــر مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة المســتنفذة بالفعــل .وفــي عــام  2017كان
فــي األردن فجــوة فــي إمــدادات الميــاه بلغــت  386مليــون متــر مكعــب ،وسيســجل عجــز
مائــي وطنــي يبلــغ  88مليــون متــر مكعــب فــي عــام  .2025يؤثــر هــذا العجــز علــى جميــع
القطاعــات مــا يتــرك الفجــوة األكبــر فــي القطــاع الزراعــي .هنــاك الكثيــر مــا يمكــن القيــام
49
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بــه لتحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه فــي الزراعــة فــي األردن .كمــا أن تحســين اإلنتاجيــة
الزراعيــة قــد يقلــل مــن اســتهالك الميــاه بمــا يصــل إلــى  168مليــون متــر مكعــب ســنويا فــي
األردن ويمكــن أن يوفــر االســتبدال االســتراتيجي للمحاصيــل كثيفــة اســتهالك الميــاه 52.5
مليــون متــر مكعــب إضافيــة ســنويا.
51

التحديات الديمغرافية
ســجلت األونــروا والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن منــذ عــام 2001
أكثــر مــن  2.8مليــون الجــئ فــي األردن مــا جعــل األردن أكبــر دولــة مضيفــة لالجئيــن فــي
العالــم عنــد مقارنــة نســبة الالجئيــن إلــى المواطنيــن األردنييــن .ويزيــد ذلــك مــن الضغــط
علــى قطــاع الميــاه إذ يقــدر حاليــا أن هنــاك حاجــة إلــى  440دينــارا أردنيــا لتكاليــف الميــاه
لــكل الجــئ ســنويا .كانــت الحكومــة قــد خططــت فــي االســتراتيجية الســابقة الســتراتيجية
الميــاه الوطنيــة لعــام  2016إلــى زيــادة إمــدادات الميــاه عــن طريــق ضــخ 100مليــون
متــر مكعــب مــن الميــاه ســنويا مــن حــوض الديســي .وكان مــن المفتــرض أن تعــوض هــذه
الزيــادة فــي إمــدادات الميــاه عــن الميــاه المســتخرجة مــن الضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة .ومــع
ذلــك ،ومــع التدفــق المفاجــئ لالجئيــن فــي عــام  ،2011لــم تعــد الحكومــة قــادرة علــى تــرك
خــزان ميــاه الزرقــاء للتغذيــة ،وبالتالــي ال يــزال اســتغالله مفرطــا لتغطيــة الطلــب.
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البنية التحتية
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة تكافــح الســرقة وفقــدان الميــاه ،فــإن العديــد مــن أصحــاب
المصلحــة ال يزالــون يشــعرون بــأن الوفــورات الناتجــة متواضعــة .وثمــة شــاغل رئيســي
آخــر هــو أن عــدادات الميــاه قديمــة مــا قــد يضيــف القــراءات الخاطئــة لكميــات الميــاه غيــر
المحســوبة .كمــا أن البنيــة التحتيــة فــي األردن تفتقــر إلــى نظــام مراقبــة التســرب مــا قــد يزيــد
مــن كميــات غيــر معروفــة مــن فقــدان الميــاه فــي المســتقبل.
57

Michael Gilmont et al, Decoupling National Water Needs for National Water Supplies: Insights 51
)and Potential for Countries in the Jordan Basin, (WANA: Amman, 2017
Ministry of Planning and International Cooperation, Jordan's Way to Sustainable 52
Development, (MOPIC: 2017) available from https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/16289Jordan.pdf
 53مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها الرا نصار في عمان ،األردن ( 11تموز /يوليو
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أجرتها الرا نصار في عمان ،األردن 9( ،تموز /يوليو  .)2017سعادة خلدون الخشمان ،األمين العام لجمعية مرافق المياه في الدول
العربية في مقابلة أجرتها الرا نصار ( 19تموز /يوليو  .)2017مصدر رفض الكشف عن اسمه ،مكتب التعاون السويسري – األردن
في مقابلة أجرتها الرا نصار 18( ،تموز /يوليو .)2017
 54وزارة المياه والري ،االستراتيجية الوطنية للمياه ( ،2025 - 2016عمان.)2016 ،
“Disi Water Conveyance” Ministry of Water and Irrigation, accessed July 2017, 55
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التحديات االجتماعية
يعتبــر تنفيــذ سياســة اســتعمال المــاء علــى أرض الواقــع بطريقــة متماســكة وحساســة تحدي ـا ً
اجتماعيــا .وحتــى مــع وجــود برامــج مكرســة لزيــادة منســوب الوعــي حــول شــح الميــاه لــم
تتغيــر أنمــاط االســتهالك بشــكل كبيــر علــى مــدار العقــود .بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
فــإن الجهــود المبذولــة لتقليــل هــدر الميــاه والســرقة قــد واجهــت مقاومــة قويــة فــي بعــض
الحــاالت.
58

59

تشــمل هــذه الخروقــات االســتخدام غيــر القانونــي لآلبــار التــي كانــت إمــا مرخصــة ســابقا
ولكــن لــم يتــم تحديثهــا ،أو تــم حفرهــا بشــكل غيــر قانونــي واســتخدامها ألغــراض منزليــة.
وتشــمل بعــض األنشــطة غيــر القانونيــة األخــرى بيــع الميــاه التــي تــم ضخهــا بصــورة
غيــر قانونيــة لالســتخدام المنزلــي المحلــي فــي مواســم الجفــاف .فالنشــاطات غيــر القانونيــة
والمقاومــة للتغييــر الســلوكي يمكــن أن تأتــي ولــو جزئيــا مــن نقــص الملكيــة ()Ownership
لــدى المجتمعــات لمواردهــا الطبيعيــة.
60
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توافر البيانات ودقتها
حتــى يتســنى وضــع أهــداف ومؤشــرات فــإن هنــاك حاجــة إلــى بيانــات دقيقــة ومحــددة
وطنيـاً .وينبغــي أن يشــمل خــط الميــاه علــى معلومــات تتعلــق بالعــرض والطلــب والصــرف
الصحــي والنظافــة واالحتياجــات الزراعيــة وغيرهــا .إضافــة إلــى فــرص تدابيــر التخفيــف
مــن أجــل زيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه .لســوء الحــظ ،ال زال األردن ال يملــك قاعــدة بيانــات
تحتــوي علــى معلومــات دقيقــة عــن قطــاع الميــاه .ويحتــاج وضــع مؤشــرات علــى مســتوى
العالــم لنوعيــة الميــاه وكميتهــا إلــى أســاليب محــددة للتقييــم وجمــع البيانــات .ومــع ذلــك ،يــرى
بعــض أصحــاب الشــأن أن وزارتــي الميــاه والــري والزراعــة قــد ال تتوفــر لديهمــا المهــارات
الالزمــة إلنتــاج منهجيــة لجمــع المعلومــات عــن نوعيــة الميــاه وكميتهــا .وهنــاك مصــادر
أخــرى مختلفــة مجهولــة المصــدر لديهــا شــكوك حــول دقــة البيانــات المائيــة الوطنيــة المتاحــة
حاليــا.
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 58مسؤول رفيع في وزارة المياه والري رفض الكشف عن اسمه في مقابلة أجرتها الرا نصار في عمان ،األردن ( 11تموز /يوليو
.)2017
Hama Namrouqa, “Water Authority Employees Shot At, Car Rammed at Illegal Drilling Well 59
Site,” Jordan Times, 14 May 2017.
 60غازي خليل ،الرئيس التنفيذي ومحمد العريان مدير خدمة العمالء ومحمد الخرابشة ،مهندس رئيسي في شركة مياهنا في مقابلة أجرتها
الرا نصار في عمان ،األردن 9( ،تموز /يوليو .)2017
 61مصدر رفض الكشف عن اسمه ،مكتب التعاون السويسري – األردن في مقابلة أجرتها الرا نصار 18( ،تموز /يوليو .)2017
 62مصدر رفض الكشف عن اسمه ،مكتب التعاون السويسري – األردن في مقابلة أجرتها الرا نصار 18( ،تموز /يوليو .)2017
وسعادة السيدة كوستانزا فارينا ،ممثلة اليونيسكو في األردن في مقابلة أجرتها الرا نصار 17( ،تموز /يوليو .)2017
 63مقابلة مع مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه ،مكتب التعاون السويسري 18 ،تموز  ،2017ومع سعادة السيد خلدون الخشمان،
األمين العام لجمعية مرافق المياه في الدول العربية في مقابلة أجرتها الرا نصار ( 19تموز /يوليو .)2017
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القضايا المؤسسية
لــدى وزارات الميــاه والــري والزراعــة والبيئــة مديريــات تعمــل فــي مجــال الميــاه .ويــؤدي
هــذا إلــى تداخــل فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات واللوائــح التنظيميــة والسياســات .وتــؤدي اللوائــح
والسياســات المتداخلــة إلــى ثغــرات مؤسســية .ومــن األمثلــة علــى ذلــك صالحيــات وزارة
الميــاه والــري فــي القطــاع الزراعــي .وفــي الواقــع ،تســيطر وزارة الميــاه والــري علــى
إمــدادات الميــاه علــى الصعيــد الوطنــي وتخصــص مقــدارا معينــا للقطــاع الزراعــي .ومــع
ذلــك فــإن وزارة الميــاه والــري هــي المســؤولة فقــط عــن توفيــر الميــاه فــي الموســم الواحــد
وليــس لهــا ســيطرة علــى اســتخدام الميــاه داخــل محيــط المــزارع .يمكــن لــوزارة الزراعــة
أن تقتــرح فقــط أنــواع المحاصيــل التــي تــزرع فــي الموســم الواحــد ،لكــن ليــس لديهــا ســلطة
التحكــم فــي تخصيــص المحاصيــل.
64

لذلــك ،يكــون للمزارعيــن حريــة زراعــة أي محصــول فــي الموســم وهــذا مــا يفضــي أمــا
إلــى وفــر أو نقــص فــي كميــة الميــاه المخصصــة للمزارعيــن ،وهــذا بــدوره يعتمــد علــى
الموســم والمحصــول .ومــا يحــرك المزارعيــن هــو رغبتهــم فــي بيــع كميــات إضافيــة مــن
الميــاه واإلفــراط فــي ضــخ الميــاه بشــكل غيــر قانونــي و /أو اســتخدام ميــاه غيــر صالحــة
للــري .وهنــاك مصــدر قلــق مؤسســي آخــر ،كمــا عبــرت عنــه مصــادر رفضــت الكشــف
عــن اســمها ،يتمثــل فــي أن تعييــن موظفــي الــوزارة ال يســتتند علــى معيــار الجــدارة مــا قــد
يــؤدي إلــى شــغل الوظائــف مــن قبــل موظفيــن ليــس لديهــم المؤهــات الالزمــة للقيــام بهــذه
المهمــة بشــكل ســليم .وعــاوة علــى ذلــك ،ال يوجــد حاليــا أي نظــام يســمح للمجتمــع المدنــي
بمســاءلة الــوزارات عــن إدارة أو ســوء إدارة مــوارده الطبيعيــة .وغنــي عــن القــول أن
جميــع التحديــات المذكــورة أعــاه فــي تنفيــذ الهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة المســتدامة
ســتصبح مشــكلة أكبــر خــال العقديــن القادميــن حيــث مــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد
الســكان وأن يصبــح هطــول األمطــار غيــر مؤكــد ومتغيــر بســبب التغيــر المناخــي.
65

هدف التنمية المستدامة السابع :طاقة نظيفة وبسعر ميسور في األردن
مــن المتوقــع أن يرتفــع اســتهالك الطاقــة فــي األردن – الــذي يبلــغ  16177.6جيجــاواط/
ســاعة فــي الســنة فــي عــام  – 2015بنســبة  6.2فــي المئــة ســنويا .وفــي الســنوات
األخيــرة ،اســتورد األردن مــا يقــرب مــن  97فــي المئــة مــن إجمالــي احتياجاتــه مــن الطاقــة
مــا ســبب عبئــا ثقيــا علــى االقتصــاد واســتهلك  52.8فــي المئــة مــن إيــرادات األردن التــي
66

 64تحتاج المحاصيل المختلفة إلى كميات مختلفة من المياه للبقاء ،ولذلك فإن زراعتها في مناطق ذات درجات حرارة أعلى يمكن أن تدفع
المزارعين إلى استخدام المزيد من المياه لريها.
 65مقابالت مع مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه ،وزارة المياه والري 11 ،آب .2017 ،مقابلة مع عامر مادات ،االتحاد الدولي
للحفاظ على الطبيعة ،عمان 15 ،آب.2017 ،
“Consumption by Sector”, Ministry of Energy and Mineral Resources, accessed October, 66
2017, available from
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حققهــا مــن الصــادرات .ومــع ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي والبتــرول ،إلــى جانــب ارتفــاع
معــدالت فقــدان الكهربــاء وتوزيــع الكهربــاء ،ارتفعــت مســتويات الديــن العــام فــي األردن.
وفــي عــام  ،2013بلــغ معــدل فقــدان النقــل والتوزيــع  14فــي المئــة مــن الكهربــاء المولــدة
فــي ذلــك العــام -المتوســط الدولــي هــو  8.1فــي المئــة -وهــو مــا يمثــل عجــزا قــدره 343.8
مليــون دينــار ( 484.91مليــون دوالر أمريكــي) .يمكــن أن يكــون جــزءا كبيــرا مــن تلــك
الخســارة ناجمــا عــن ســرقة الكهربــاء.
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لذلــك فــإن قضايــا أمــن الطاقــة والتنــوع والكفايــة واالســتثمار فــي تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة
هــي أولويــات قصــوى .وســيكون قطــاع الطاقــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نمــو اإلقتصــاد األردنــي
وبالفعــل يشــهد زخمــا بــارزا فــي توليــد الطاقــة المتجــددة ( 6فــي المئــة مــن إجمالــي إنتــاج
الطاقــة الوطنيــة) ويشــكل البتــرول المســاهم الرئيســي فــي مزيــج الطاقــة فــي عــام 2017
يليــه الغــاز الطبيعــي فالفحــم ومصــادر الطاقــة المتجــددة .ومــن المتوقــع أن يضيــف األردن
بحلــول عــام  2025كال مــن الصخــر الزيتــي والطاقــة النوويــة إلــى مزيــج الطاقــة ،واللــذان
سيشــكالن معــا  28فــي المئــة مــن مزيــج الطاقــة .وفــي األردن أيضــا وفــر فــي اإلشــعاع
الشمســي :فهنــاك مــا بيــن  2300-1600كيلــوواط ســاعة علــى المتــر المربــع لألســطح
األفقيــة .فــإن المعــدل الســنوي لســرعة الريــاح فــي األردن يتــراوح مــا بيــن  6.5 - 4متــر
فــي الثانيــة والتــي لديهــا أيضــا إمكانيــات ضخمــة للطاقــة المتجــددة.
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وبالرغــم مــن أهميــة تحقيــق مقاصــد هــدف التنميــة المســتدامة الســابع فــإن وزارة الطاقــة
والمصــادر المعدنيــة تفتقــد الســتراتيجة محــددة لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة
المســتدامة ،فلــم تســوتعب الــوزارة بعــد المقاصــد والمؤشــرات .وقــد تكــون بعــض المقاصــد
قــد تحققــت مــن خــال مشــاريع الطاقــة المتجــددة وكفايــة الطاقــة عوضــا عــن كونــه نتيجــة
لجهــد واع لتحقيــق الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة .ومــع ذلــك ،فقد بــدأ األردن
بخطــة عمــل لزيــادة الطاقــة المتجــددة وكفايــة الطاقــة .ودعــم قانــون الطاقــة المتجــددة وكفاية
الطاقــة كمــا قامــت المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة بتقديــم مبــادرات لتغييــر
ســلوك المســتهلك مــا يــؤدي إلــى تقليــل اســتعمال الكهربــاء وبالتالــي انخفــاض الفواتيــر.
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Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 (Gas and Electricity), 67
(June, 2015) available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20
in%20Jordan%20-%20Gas%20and%20Electricity.pdf
Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1 (Gas and Electricity), 68
(June, 2015) available from http://identity-center.org/sites/default/files/Energy%20Sector%20
in%20Jordan%20-%20Gas%20and%20Electricity.pdf
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وهنــاك هــدف رئيســي يتمثــل بزيــادة مســاهمة الطاقــة المتجــددة لتصــل إلــى  10فــي المئــة
بحلــول عــام  .2010وتشــمل مشــاريع الطاقــة تلــك المشــاريع التــي تعمــل فــي مدينــة معــان
(الطاقــة المنتجــة الكليــة هــي  133ميغــاوات) والطفيلــة ( 216ميغــاوات) .أمــا المشــاريع
الشمســية فــي معــان والمفــرق فتنتــج  197ميغــاوات و1260ميغــاوات علــى الترتيــب.
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ويعــد صنــدوق األردن للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ( )JREEEFمــن أصحــاب الشــأن
القيادييــن فــي هــذا المجــال .وتــم تأســيس الصنــدوق مــن قبــل وزارة التخطيــط عــام 2012
بهــدف توفيــر الدعــم الفنــي والمالــي لتســهيل توســيع نطــاق الطاقــة المتجــددة.
77

ويعمــل الصنــدوق مــع الجهــات المانحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص
والقطــاع العــام والجمعيــات العلميــة ومراكــز البحــوث والمؤسســات األكاديميــة واألفــراد.
ويمكــن لــكل واحــد منهــم أن يتقــدم بطلــب وأن يكــون المســتفيد الرئيســي مــن الصنــدوق ،وأن
يشــارك فــي تمكيــن تنفيــذ المشــاريع المتجــددة .ويتمثــل الهــدف الرئيســي لهــذا الصنــدوق
فــي زيــادة الوعــي لــدى جميــع أصحــاب الشــأن والمصلحــة مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع
الخــاص حــول قــدرة الطاقــة المتجــددة علــى تقليــل األعبــاء االقتصاديــة والماليــة علــى
الحكومــة ،واألهــم مــن ذلــك تحقيــق بعــض مقاصــد هــدف التنميــة المســتدامة الســابع فــي
األردن بشــكل غيــر مباشــر .وتهــدف هيئــة الطاقــة والمــوارد المعدنيــة ( )EMRCإلــى
خفــض معــدل الفاقــد أثنــاء التوزيــع إلــى  10فــي المئــة بحلــول عــام  ،2020وذلــك بالتعــاون
مــع شــركات التوزيــع .ويشــمل ذلــك كال مــن الكشــف عــن الفاقــد جــراء نقــل الكهربــاء،
وســرقة الكهربــاء.
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التحديات في تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة
ترتبــط التحديــات لتنفيــذ الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة بالقضايــا االجتماعيــة
والمؤسسية.
القضايا اإلجتماعية
ﯾﺗﻣﺛل أﺣد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة وﻛﻔﺎيــة اﻟطﺎﻗﺔ
Ministry of Energy and Mineral Resources, Jordan Energy Sector Strategy 2015–2025 75
(Amman: MEMR, 2015) (in Arabic).
 76المجموع الكلي النتاج الطاقة في كل محافظة يعتمد على البيانات لعام  2016والتي تم تجميعها من قبل مصادر مختلفة من ضمنها
صندوق كفاية الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك صحيفة الجوردان تايمز.
“Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund JREEEF: Duties and Obligations,” 77
MEMR, 2015,
“Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund—JREEEF," Facebook, n. d., 78
www.facebook.com/pg/JREEEF/about/?tab=page_info.
 79تعتبر هيئة الطاقة والموارد المعدنية هيئة حكومية تمتلك شخصية قانونية وتتمتع باستقالل مالي واداري ,وهي تعتبر الخليفة القانوني
هيئة تنظيم الكهرباء ووكالة التنظيم النووي في األردن وسلطة المصادر الطبيعية وفقا لقانون رقم  14للعام  2014فيما يتعلق باعادة
هيكلة المنظمات والمؤسسات الحكومية.
Jordan Independent Economy Watch, Energy Sector in Jordan 1. 80
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ﻓﻲ ﻧﻘص اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ وﻏﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺗرﻛﯾب ھــذه اﻷﻧظﻣﺔ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﺗﻛون أﻧظﻣﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ أﻛﺛر ﺟدوى وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﺗرﻛﯾب نظــام للطاقــة الجديــدة والعكــس صحيــح .إال أن القــررات
حــول التكنولوجيــا المناســبة تتعــرض إلعاقــة بســبب الفهــم المحــدود فــي الفــرق بيــن الطاقــة
المتجــددة وكفايــة الطاقــة.
81

نتــج عــن اندفــاع األردن باتجــاه زﯾﺎدة ﻛﻔﺎيــة اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك
بالرغــم مــن حقيقــة أن األردن مــا زال يشــهد انتهــاكات للطاقــة ،إذ أن هنــاك ســرقات كهربــاء
وصلــت إلــى  17289فــي الفتــرة مــا بيــن كانــون ثانــي وتمــوز مــن العــام  .2017وفــي
إحــدى الحــاالت شــملت الســرقة تركيــب غيــر مشــروع ألجهــزة “إنفيرتــر” وتمديــدات قــدرت
كلفتهــا بمبلــغ أكثــر مــن  300ألــف دينــار أردنــي ( 423.131دوالر أمريكــي) مــن دون
حســاب ثمــن الكهربــاء المســروقة .وقــد يشــير هــذا إلــى غيــاب المســاءلة المجتمعيــة المحليــة
ويعكــس أيضــا إحساسـا ً بالتملــك لمصــادر الطاقــة.
82
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القضايا المؤسسية
وﻣن ﺑﯾن الهمــوم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ وﻗواﻧﯾن اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻣﺛل إﻧﻔﺎذ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ .ھﻧﺎك ﻣﺧﺎوف أﺧرى ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎرض
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷردن وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ھو ﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎء .وﯾﺗم دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻷردن إذ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ ﻣﻌظــم اﻟدﻋم ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ قليلــة االســتهالك وهــذا يشــمل
أكثــر مــن  50فــي المئــة مــن الســكان .مــا يخلــق بــدوره قيمــة غيــر حقيقــة للطاقــة ويثنــي
النــاس عــن التحــرك باتجــاه اســتخدام الطاقــة بكفــاءة .وبنــاء علــى ذلــك فــإن سياســة الدعــم ال
تســاعد بشــكل عــام االســتراتيجية الوطنيــة.
85

وأﺻﺑﺢ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻸردن .إﻻ أن اﺳﺗﺛﻣﺎر ھــذه اﻟﻔرص
وﻗﺑوﻟﮭﺎ دون إﺟراء ﺗﺣﻘﯾق ﺷﺎﻣل ﺑﺷﺄن آﺛﺎرھﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرض إﻧﺗﺎج
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠﺧطــر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .إذ أن ﺿﺦ ﻛﻣﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﯾﻣﻛن
أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺛل ھــذه اﻷﺣﻣﺎل اﻟﺿﺧﻣﺔ مــن الطاقــة.
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 81مقابلة مع صفاء الجيوسي ،مديرة  ،AndyActعمان 13 ،آب ،2017 ،مقابلة مع ربى الزعبي ،خبيرة طاقة ،عمان 14 ،آب،
 .2017مقابلة مع رمزي سابيال ،وكالة االنماء الدولية ،عمان 8 ،آب .2017 ،مقابلة مع شخص فضل عدم الكشف عن اسمه يعمل
كمدير مشروع ،عمان 9 ،آب  .2017مقابلة مع نضال قرعان ،محلل بيئي ،وكالة االنماء الدولية ،عمان 14 ،آب.2017 ،
“17,289 Electricity Theft Cases Recorded since January,” Jordan Times, 5 October 82
2017,
“Historic Electricity Theft Discovered in Eastern Desert,” Jordan Times, 4 October 2017, 83
www.jordantimes.com/news/local/historic-electricity-theft-discovered-eastern-desert.
 84أفادت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها بأن غياب الملكية المجتمعية المحلية تساهم بشكل كبير في سوء إدارة وسوء استعمال
المصادر الطبيعية.
 85مقابلة مع ربي الزعبي ونضال قرعان ،مصدر سابق .مقابلة مع مالك الكباريتي ،خبير طاقة سابق في وزارة الطاقة ،عمان 24 ،آب،
.2017
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منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

وهنــاك غيــاب للرقابــة والتقييــم علــى مشــاريع الطاقــة المتجــددة إذ أن وجــود قاعــدة بيانــات
لــكل المبــادرات ومســاهماتها فــي تحقيــق االهــداف ســيكون مفيــداً .وبالفعــل عبــرت مصــادر
فضلــت عــدم ذكــر اســمها عــن قلقهــا مــن اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻟﻠوﻗت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،وعــدم اعتمــاد مبــدأ الجــدارة فــي توظيــف طاقــم الــوزارة ،باإلضافــة إلــى
ذلك اليوجد نظام يســمح ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟوزارات ﻋن إدارة أو ﺳوء إدارة اﻟﻣوارد.
87

الهدف الثالث عشر من أهداف التتنمية المستدامة :العمل البيئي في األردن
يشــهد األردن ارتفاعــا ً فــي معــدالت درجــات الحــرارة وانخفاضــا ً فــي معــدل هطــول
األمطــار ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗزداد ھــذه اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺳوءا مــع مواســم جفــاف جفــاف أطــول
وموجــات حــرارة أكثــر كثافــة وفيضانــات مفاجئــة أكثــر وموجــات صقيــع غيــر متوقعــة.
وهنــا تــم اســتهداف حــوض نهــر الزرقــاء كحالــة للدراســة إلثبــات تأثيــرات التغيــر المناخــي.
وتنبــأت الســيناريوهات بــأن ارتفــاع الحــرارة درجــة مئويــة واحــدة ســيخفض مــن االنتــاج
الزراعــي بمعــدل  3.5فــي المئــة وســيرفع مــن كلــف المــاء بمعــدل  4.3فــي المئــة وســيقلل
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لحــوض نهــر الزرقــاء بمعــدل  5فــي المئــة.
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89

وﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ،لــن ﺗﻌود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ
ھــذه اﻵﺛﺎر .ﻓﺎﻷﺳر ال تقــدرﻋﻠﻰ اســتبدال إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻠوازم اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة
واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﻧﻔﺎق ،ﻣﺛل ﺷراء اﻟري ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾط أو ﺷراء ﺧزاﻧﺎت اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ.
ﻟم ﯾﺳﺗوﻋب اﻷردن ﻣﻘﺎﺻد وﻣؤﺷرات اﻟﮭدف اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻣن أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﺗﻔﺗﻘر وزارة الطاقــة ﺣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ھــذه اﻷھــداف ،وﻟﯾس
ھﻧﺎك ﻣدﯾرﯾﺔ أو إدارة ﻣﺣددة ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ .ﻏﯾر أن ﺑﻌض اﻷھداف ﻻ ﺗزال
ﺗﺗﺣﻘق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺣددة.
والالفــت أن األردن وقبــل أي دولــة أخــرى فــي االقليــم كان قــد ق ـدّم فــي عــام  1997أول
تقريــر لــه بشــأن البالغــات الوطنيــة إلــى اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ
( .)UNFCCCومنــذ ذلــك الحيــن قــدم األردن العديــد مــن التقاريــر الوطنيــة لألمــم المتحــدة
وأخرهــا هــو البــاغ الوطنــي الثالــث فــي عــام  .2014وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن األردن هو
أول دولــة فــي اإلقليــم يطلــق سياســة وطنيــة حــول التغيــر المناخــي ( )2020-2013والتــي
تتالئــم مــع األولويــات الوطنيــة للتغيــر المناخــي وتقــدم نقطــة مرجعيــة للسياســات العامــة
90
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Climate Change Policy of Jordan (Amman: MOEnv, 2013).
Ministry of Environment, Assessment of Direct and Indirect Impacts of Climate Change 89
Scenarios (Socioeconomic Study: Vol. II) (Amman: MOEnv, 2013).
Hashemite Kingdom of Jordan, Jordan’s Third National Communication on Climate Change. 90
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المتعلقــة باالســتراتيجيات المســتقبلية .وﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق ،أﺻدرت اﻟوزارة ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ( )2016-2014وأنشــأت لجنــة وطﻧﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑالﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخــي ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟوزارة
ﻧﻔﺳﮭﺎ وﺗﺿم وزارات أﺧرى ﻣﺛل وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﻣﯾﺎه واﻟري.
وﺗﻘدم ھــذه اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷورة ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﮫ وﺣدة التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوزارة.
91

وعلــى الرغــم مــن كــون األردن يســاهم فــي نســبة انبعــاث  0.06فــي المئــة مــن الغــازات
الدفيئــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،فقــد اتخــذ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ آﺛﺎر التغيــر
اﻟﻣﻧﺎخــي .وﺗدﻓﻊ ھــذه اﻹﺟراءات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗرﺷد ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺑوﺣدة اﻟوزارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑالتغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي.
92

أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي ،ﻓﻘد ﻗدم اﻷردن ﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺣددة وطﻧﯾﺎ ً إلــى
اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغييــر المنــاخ ( )UNFCCCفــي عــام  ،2015وفيهــا
ﺗﻌﮭد اﻷردن بالتقليــل مــن انبعــاث الغــازات الدفينــة التــي توثــر فــي التغيــر المناخــي بنســبة
 14فــي المئــة بحلــول عــام  2030ونســبة إضافيــة تبلــغ  12.5فــي المئــة وهــذا مشــروط
بتوفــر التمويــل الدولــي والدعــم فــي التنفيــذ .وســيكلف تحقيــق هــدف الـــ  14فــي المئــة مــا
يقــارب مــن  5.7مليــار دوالر أمريكــي (أكثــر مــن  4مليــار دينــار أردنــي) وهــو مبلــغ لــم
تحصــل الحكومــة منــه إال علــى  542مليــون دوالر أمريكــي ( 384مليــون دينــار أردنــي)
فــي عــام  .2015وتــم التخطيــط لتحقيــق الهــدف مــن خــال تنفيــذ أكثــر مــن  70مشــروعا
ﺳﯾﺷﻛل ﺗرﻛﯾب أﻧظﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﺗﻧﻔﯾذ ﻛﻔﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ ﺟزءا ﻛﺑﯾرا ﻣﻧﮭﺎ .إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺗدﺑﯾر آﺧر وھــو زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﻗود ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء دﻋم اﻟوﻗود ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﺷﺟﯾﻊ
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾده ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠﻐﺎزات الدفينــة فــي عــام
.2006
93

94

وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي ،ﺗﻌﻣل اﻟوزارة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻛﯾف مع التغير اﻟﻣﻧﺎخي ،وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟري إﻧﺷﺎء ھﯾﻛل ﺗﻧﺳﯾق ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﺷﺎورات
ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﯾﺟري وﺿﻊ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟدﻣﺞ اﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺧطﯾط .وﺗﮭدف
ﺑراﻣﺞ أﺧرى ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إدارة الميــاه.
95

التحديات أمام تنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة
ترتبــط تحديــات تنفيــذ الهــدف  13مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ارتباط ـا ً وثيقــا بتحديــات
قطاعــي المــاء والطاقــة .لكــن هنــاك تحديــات خاصة تتعلق بشــكل رئيســي بالســياق المؤسســي
االقتصادي-االجتماعي.
MOEnv, 2013–2020 National Climate Change Policy of Jordan. 91
GIZ and the Ministry of Environment, Policy Brief 2: Climate Change Mitigation Plans in 92
Jordan (Amman: MOEnv, 2015).
 93نفس المصدر.
 94لم يتوفر أي شخص لمقابلته من مع وحدة التغير المناخي في وزارة الطاقة.
 95لم يتوفر أي شخص لمقابلته من مع وحدة التغير المناخي في وزارة الطاقة.
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القضايا االجتماعية-االقتصادية
ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟدﻋم وإﺟراء إﺻﻼﺣﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﺷﻣل دﻋم اﻟطﺎﻗﺔ وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .ﻏﯾر أن األردن يواجــه ﺗﺣدﯾﺎت ھﺎﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿﻌف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ ،واﻟذي ﻻ ﯾزال ﻣﺳﺗﻣرا ﺑﺳﺑب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراد
اﻟطﺎﻗﺔ .وﺗؤﺛر اﻟﺗوﺗرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷردﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع العجــز وضعــف
ثقــة المســتثمرين مــا أفضــى إلــى بطالــة مرتفعــة .وﯾؤﺛر اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ اﻷﺳر
ذات الدخــل األقــل مــا يجعــل مــن الصعــب ﺗﻧﻔﯾذ أي مشــاريع ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي أو
ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎره.
96

97

القضايا المؤسسية
ﺑﻣﺎ أن التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ واﻟزراﻋﺔ،
ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻘﺳﻣﺔ إلــى حــد ﻛﺑﯾر ﺑﮭذا اﻟﺻدد .وﺗﺗوﻟﻰ وﺣدة التغيراﻟﻣﻧﺎخــي
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ القيــادة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟدوﻟﻲ واﻟوطﻧﻲ ،ﻣﻊ ﺗﻌﺎون ﺿﺋﯾل أو معــدوم
ﻣن اﻟوزارات اﻷﺧرى .وﺗﻌﺗﺑر وزارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وزارة ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وال ﺗؤﺧذ
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق أھــداف التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي .وتحضــر أكثــر مــن وزارة
أردنيــة مفاوضــات اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹطﺎرﯾﺔ ﺑﺷﺄن التغيــر اﻟﻣﻧﺎخــي ،دون ھــدف أو ﻣﮭﻣﺔ
واﺿﺣﺔ ،مــا يخلــف ثغــرات فــي التنفيــذ.
98

99

التغلب على التحديات
ال شــك بــأن تفعيــل أهــداف التنميــة المســتدامة يطــرح عــدداً مــن التحديــات الكبيــرة لمختلــف
القطاعــات فــي األردن ،لكــن أيضــا هنــاك رغبــة لمعالجــة هــذه التحديــات .وتناقــش العديــد
مــن التقاريــر الحاجــة الملحــة للتقــدم بخطــوات ملموســة لتفنيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويحــدد إحــدى هــذه التقاريــر خمــس خطــوات تتمثــل بمــا يلــي :أوال ،إضفــاء الطابــع الوطنــي
علــى أهــداف التنميــة المســتدامة ووضعهــا فــي خطــط وموازنــات واســتراتيجيات .ثانيــا،
إيجــاد آليــات مؤسســية وتنســيقية .ثالثــا ،ضمــان شــمول األهــداف لــكل الفئــات .رابعــا ،تعزيــز
نظــم البيانــات ،وخامســا ،خلــق المســائلة.
100

101

UNDP and UNICEF, Socio-Economic Inequality in Jordan (Amman: UNDP and 96
UNICEF, 2015).
 97مقابلة مع صفاء الجيوسي ،مديرة IndyAct ، 13تموز .2017
 98نفس المصدر.
 99نفس المصدر.
E.g., Róisín Hinds, From Agreement to Action: Delivering the Sustainable Development 100
Goals (London: Save the Children, 2016); Sustainable Development Solutions Network, Getting
Started.
Róisín Hinds, “5 steps towards Implementing the SDGs,” Deliver 2030.org, 17 March 2016, 101
http://deliver2030.org/?p=6833.
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لذلــك ،ﻓﺈن ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟواردة أدﻧﺎه ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر ھــذه اﻟﺧطــوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وھﻲ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة وموجهــة نحــو
ص ّناع السياســات وﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾرﻋﻧﮭﺎ إﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ،أو ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ
اﻧﺑﺛﻘت ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت.
إضفــاء الطابــع الوطنــي علــى أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الخطــط والموازنــات
واالســتراتيجيات
ﯾﻣﺛل إدﻣﺎج أھــداف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻷوﻟوﯾﺎت واﻹﺟراءات واﻟﺧطــط
واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧطــوة أوﻟﻰ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻧﺣو إﯾﺟﺎد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ .فعندمــا ﺗدرج
اﻷھداف ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وتتســق ﻣﻊ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺣددة .وفيمــا يتعلــق بــاألردن فتــم تقديــم التوصيــات التاليــة:
102

•اﺳﺗﺧدام أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻛﯾﯾف ودﻣﺞ أھــداف اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻊ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﯾﺿﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ .وﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم
ﺑذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣواءﻣﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﻘﺎﺻد أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺿﻣن ﻛل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
وزارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣوطﻧﺔ.
•إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟزراﻋﺔ واﻟري ووزارة
اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه وﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻠواﺋﺢ
واﻟﻔﺟوات.
•ﺗﻌزﯾز ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
• إﻋداد ﺧطط ﻋﻣل ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﺟدﯾدة لسد اﻟﻔﺟوات ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.
• ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ
وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ.

إيجاد آليات مؤسسية وتنسيقية
تلعــب المؤسســات دوراً هام ـا ً فــي تقديــم الخدمــات المطلوبــة لخلــق حيــز للتنفيــذ المطلــوب.
وبالتالــي فــإن وجــود مؤسســات قويــة تمتلــك المــوارد الماليــة منهــا واالنســانية هــو أمــر
ضــروري لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة .وﺗﻛﺗﺳب آﻟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺳﯾق أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺳد اﻟﻔﺟوة
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﺗﺟﻧب اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟوزارات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر.
هنــاك بعــض الخطــوات المقترحــة فيمــا يتعلــق بــاألردن وهــي كمــا يلــي:
Hinds, From Agreement to Action. 102

217

منطقة في حالة حراك ..تأمالت من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

التعزيز داخل المؤسسات
•ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرات وزارات اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟطﺎﻗﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟري ،وﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﻌداد
ﻟدى ھذه اﻟوزارات ،وﻗﻧوات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .وﯾﻣﻛن ﻟﮭذا اﻟﺗﻘﯾﯾم أن
ﯾﺣدد اﻟﺛﻐرات واﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﺗﻧﻔﯾذ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
• ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرات اﻟوزارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق ﺣواﻓز ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﺳﯾن رﻏﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗرﮐﺔ واﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮭﺎ ،واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ واﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ.
• ﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وورش اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟوزارﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣول
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ والتغيــر المناخــي ،وﻟﻛن ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ھــذا اﻟﺻدد.
• إﻗﺎﻣﺔ رواﺑط ووﺳﺎﺋل اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺗﺗﺟﺎوز اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ،
وإﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﻔﺎھــم اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻸدوار واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت.
تحسين التنسيق بين المؤسسات
•اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟرواﺑط اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻛل ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
•إدﺧﺎل اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن وزارات اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻟطﺎﻗﺔ واﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟري ﻣن
أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗﻧظﯾم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ
والتغيــر المناخــي.
•اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻠﺟﺎن اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺄھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ
والتغيــر المناخــي ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ واﺣدة ذات ھــدف ﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
•إدﺧﺎل ﻧﻘﺎط ﺗﻧﺳﯾق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟوزارات ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺧطــط
اﻟوزارﯾﺔ.

ضمان استفادة الجميع من تطبيق األهداف
لــم تســلم األهــداف اإلنمائيــة الدوليــة مــن النقــد بســبب فشــلها فــي معالجــة مســائل متعلقــة
بعــدم المســاوة والدمــج االجتماعــي .وزاد هــذا النقــد مــن الحاجــة إلــى معالجــة التــزام أجنــدة
 2030لتضــم كل الفئــات ولتقــدم مقاصــد تشــمل جميــع شــرائج المجتمــع .ويتطلــب ذلــك فــي
األردن مقاربــات موجهــة تهــدف إلــى تعزيــز وتمكيــن المجتمــع المدنــي ،وتاليــا مجموعــة

218

أهداف التنمية المستدامة في األردن وما يليه

مــن التوصيــات:
•اﻟﻧظــر ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﻌﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ووﺿﻊ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،وﺿﻣﺎن أن ﺗﻛون ھــذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ.
•ﺗوﻓﯾر اﻟﻣزﯾد ﻣن دورات ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات ﺣول أﻧظﻣﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة وﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐرض ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ وأﺻﺣﺎب اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺻﻐﯾرة.
•إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﺗﺷﻣل ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ وإظﮭﺎر اﻟﺗراﺑط ﺑﯾﻧﮭﺎ.
•إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻﺳﺗﮭداف اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك إﻟﻰ ﻣﺎ ھو
أﺑﻌد ﻣن ﻣﺟرد اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ،وﺗﺣدﯾدا ﺣول ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ.
•تعزيــز أدوار اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﺗﺣدﯾدا
ﺿﻣن اﻟﻠﺟﺎن اﻟوزارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﻔوﯾض ﺑوﺿﻊ اﻟﺧطــط اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ.
•إرﺳﺎء ﻗﯾم اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﺗطــوﯾر ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ واﻻﻧﺗﮭﺎك ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ.

تعزيز أنظمة البيانات
ينبغــي توفــر بيانــات جيــدة للتخطيــط الكافــي والتنفيــذ ومراقبــة التقــدم والشــفافية والمســاءلة.
كمــا وينبغــي معرفــة مــن هــي الفئــات األكثــر تأثــراً وأيــن تقيــم ومــا هــي المشــاكل المحــددة
التــي تمــر بهــا .تاليــا عــدد مــن التوصيــات المتعلقــة بهــذا األمــر:
•ﯾﻧﺑﻐﻲ وﺿﻊ ﺧطط ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم وذﻟك ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ رﺻد اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷرات
اﻟوطﻧﯾﺔ .وﺳﯾوﻓر ذﻟك ﻣؤﺷرات ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ.
•ﺗﺳرﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﺎء “ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة” اﻟﺗﻲ تعتزم وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ،
ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ.
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﻣل ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣﻧﺻﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة
ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ والتغيــر المناخــي.
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إيجاد المساءلة
وأخيــرا ،يعتمــد التنفيــذ الناجــح ألجنــدة  2030علــى مســاءلة الحكومــة األردنيــة بخصــوص
التقــدم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﮭﺎدﻓﺔ .وطﺎﻟب
أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺟﻣﮭور ﺣول ﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق
أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﺧطــط اﻷردن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﯾذ هــذه األهــداف .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن أغلــب التوصيــات الــواردة أعــاه تتعلــق أيضــا بهــذه الخطــوة.

أهداف التنمية المستدامة :فرصة لألردن
علــى الرغــم مــن ضيــق الوقــت ومحدوديــة المصــادر المتوفــرة إلجــراء هــذا البحــث ،إال أن
النتائــج تبيــن بــأن هنــاك فوائــد مباشــرة وغيــر مباشــرة لتطبيــق الهــدف الســادس والهــدف
الســابع والهــدف الثالــث عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي األردن .وﯾﺟري ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن ھــذه اﻟﻔواﺋد ﻛﺛﻣرة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ .واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ھــو ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺟﮭود غيــر الــواﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗدﯾﻣﺔ و /أو ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﺗﻣوﻟﮭﺎ
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ.
وأﻋرب أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﻣﺧﺎوف ﻛﺛﯾرة ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ .وأﺛﺎروا ﻣﺧﺎوف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدم وﺟود اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أو ﻣدﯾرﯾﺎت ﻣﺣددة داﺧل
اﻟوزارات اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻد أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ .وﻻﺣظــوا اﻟﺗداﺧل
واﻟﺛﻐرات ﺑﯾن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟوزارات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾزال اﻻﻧدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت غائبــة .وﻓﻲ ﺣﯾن أن وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻗد
أﺧذت زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ «ﺧﺎرطﺔ
طرﯾق ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ» ،ﻓﺈن ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺧطﺔ ﻋﺎم
 .2030وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﻧﺗﺞ اﻻﺳﺗﻌراض اﻟوطﻧﻲ اﻟطــوﻋﻲ ﺑﺣﻣﺎس إذا ﻟم ﺗؤﺧذ اﻻﻋﺗﺑﺎرات
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﻛﺎﻟﺟدوى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون أهــداف التنميــة المســتدامة أداة ﺗﻛﻣل اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ واﻟوطﻧﻲ ،وﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻗوى أﯾﺿﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﮭﻣﺷﺔ واﻟﻣﻧﺳﯾﺔ .وبھــذا اﻟﺻدد،
ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﻓﮭم اﻟﺟﻣﮭور ﻟﺗﻌﻘﯾد أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ إﻟﮭﺎم اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل اﻟذي ﯾوﻓر اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ.
وﺳﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺗﺑﺎع ﻧﮭﺞ ﺗﺷﺎرﻛﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواءﻣﺔ
اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺑﻧﺎء ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻊ اﺳﺗﮭداف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .وﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﯾﺳﺗﻛﻣل ذﻟك ﺑﺂﻟﯾﺔ ﺗﻌزز اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
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إن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻷردن اﻟﯾوم ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت.
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾمهــد ﻓﯾﮫ اﻟطــرﯾق ﻟﺗﻧﻔﯾذ أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﯾﺟب أن
ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن أھــداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓرﺻﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻷﻧﮭﺎ
ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ.
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الخاتمة
د .إريكا هاربر
عرضــت الفصــول الســابقة أبحاثـا ً قــام بهــا معهــد غــرب آســيا وشــمال افريقيــا فــي مجــاالت
األمــن االنســاني والتطــرف العنيــف والتغيــر المناخــي ودمــج القــوى العاملــة مــن الالجئيــن
فــي ســوق العمــل .وقــد تطرقــت هــذه الفصــول لســت اتجاهــات غــدت مركزيــة بالنســبة
لقضايــا التنميــة واألمــن والتماســك اإلجتماعــي فــي المنطقــة.
فــي المقدمــة ،قمــت بمناقشــة كيــف تــم فهــم وإدارة هــذه االتجاهــات بشــكل رئيســي بنــا ًء علــى
التهديــدات التــي تشــكلها .جــاء هــذا األمــر نتيجــة لــكل مــن نزعــة المنطقــة لتجنــب الصــراع
والمصلحــة الجيوسياســية المتمثلــة بالمحافظــة علــى اإلســتقرار ومنــع انتشــار اإلضطرابــات.
تعتبــر هــذه االتجاهــات طبيعيــة وحكيمــة ويجــب أن يتــم تشــجيعها .ولكننــي أيضــا جادلــت
بــأن هــذه النزعــة المفرطــة نحــو تجنــب الصــراع تمثــل فرصــة ضائعــة .وتؤكــد األطــر
المفاهيميــة الحديثــة لمفهــوم القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات علــى أن الشــدائد تمثل مســارات
لتعزيــز البنيــة التحتيــة والمجتمعــات والمؤسســات .ال يعنــي هــذا األمــر أنــه ال يجــب علــى
دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا أن تكــون مســتعدة وتعمــل علــى تجنــب تفشــي األمــراض أو
انهيــار التماســك اإلجتماعــي أو التدفقــات الجماعيــة للمهاجريــن .وإنمــا يعنــي أنــه فــي حــال
أصابتنــا المحــن أو أصبــح مــن غيــر الممكــن تجنبهــا ،توجّ ــب علينــا أن نبحــث عــن الفــرص
الخفيــة والتجــارب التــي يمكــن التعلــم منهــا .فــي هــذه الخاتمــة ،ســأقوم بالبحــث عــن العناصــر
الموجــودة فــي اإلتجاهــات التــي تــم تحديدهــا والتــي يمكــن تســخيرها والبنــاء عليهــا ،وكذلــك
علــى الــدور الــذي يمكــن للجهــات المعنيــة المختلفــة لعبــه للتحــرك نحــو تــوازن أفضــل بيــن
إدارة المخاطــر وبنــاء القــدرة علــى مواجهــة الصدمــات.

التنافس في عصر اإلبتكار
االتجــاه الرئيســي الجديــر باإلهتمــام هــو مــا يســمى بثــورة اإلبتــكار ،وهــي ظاهــرة باتــت
موثــرة علــى ســكان المنطقــة بطــرق عديــدة .فوفــرة المنتجــات قــد ازداد ،ووســائل اإلتصــال
قــد ربطــت األفــراد فــي المجــاالت اإلجتماعيــة والتجاريــة ،واألشــكال المختلفــة مــن “اقتصــاد
تحــت الطلــب” قــد ســاهمت بجعــل الحيــاة أســهل وأكثــر كفــاءة .فــي المــدن ،ازداد قيــام
النــاس بطلــب الطعــام أو المشــتريات إلكترونيــاً ،والتنقــل بواســطة أوبــر أو كريــم (برغــم
عــدم ترخيصهمــا فــي أماكــن عديــدة) ،والشــروع باألعمــال التجاريــة مــن خــال وســائط
إفتراضيــة .ولكــن اإلبتــكار ســيجعل بعــض األعمــال والوظائــف غيــر الزمــة ،وســيجد الذيــن
ترتبــط ســبل معيشــتهم بعمالتهــم أنفســهم األكثــر تأثــراً بهــذا األمــر .والالفــت أنــه يغلــب علــى
هــذه المجموعــات االنتمــاء الــى الطبقتيــن الدنيــا والمتوســطة ــــمنهم العمــال الصناعيــون
والمزارعــون ومقدمــو الخدمــات وبالتالــي ســتكون النتيجــة تعميــق عــدم المســاواة مــا لــم يتــم
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إتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة.
ســيتم إصــاح الخلــل فــي التــوازن الناتــج عــن نســبة البطالــة فــي قطاعــات معينــة عــن طريــق
فتــح أســواق جديــدة ،وبالتالــي خلــق أشــكال عديــدة مــن الفــرص .معظــم هــذه الوظائــف
ســيظهر بشــكل رئيســي فــي قطاعــات التكنولوجيــا والمعلومــات والهندســة وعلــم الحاســوب
والمهــارات التحليليــة والمهــارات المعرفيــة والمهــارات اإلبداعيــة التــي لهــا أهميــة أعلــى.
كمــا يبــدو أن التوجهــات الناشــئة تفضــل العمــل الريــادي ذا الرأســمال المنخفــض.
أوبــر ،أكبــر شــركة ســيارات أجــرة فــي العالــم ،ال تمتلــك أيــة
مركبــات .فيســبوك ،أكثــر مالكــي وســائط اإلعــام شــعبية فــي
العالــم ،ال يقــوم بإنتــاج أي محتــوى إعالمــي .شــركة علــي
بابــا ،صاحبــة متاجــر التجزئــة األعلــى قيمــة فــي العالــم،
ال تمتلــك مخزون ـاً .وإيــر بــي إن بــي ،أكبــر مــزود ألماكــن
اإلقامــة فــي العالــم ،ال يملــك أيــة عقــارات.
1

بالنســبة للشــباب الشــرق أوســطي المتعلــم ،يعــد هــذا تغييــراً محتمــا لقواعــد اللعبــة .فالســوق
العالمــي لــم يعــد معتمــداً علــى االســتثمار واســع النطــاق أو علــى اإلئتمــان ،بــل هــو مفتــوح
ألي فــر ٍد يمتلــك حاســوبا ً واتصــاالً باإلنترنــت وفكــرة .الســؤال هــو هــل ســتقوم حكومــات
المنطقــة بتبنــي هــذا التحــول ــــربما بتقديــم حــل لــكل مــن التزايــد فــي أعــداد الشــباب و
ضــرورة التنويــع أو الســعي الــى تعطيلــه.
علــى الحكومــات أن تقــوم بثالثــة أمــور لتبنــي هــذا التحــول .أوالً ،علــى الحكومــات أن توفــر
إطــاراً تنظيميـا ً مرنـا ً ومالئمـا ً يشــجع اإلبتــكار والريــادة ويمتلــك كل متطلبــات النجــاح ،مثــل
اإلئتمــان الممكــن الوصــول اليــه وإمكانيــة الوصــول والحــد األدنــى مــن البيروقراطيــة .ثانيـاً،
ســتحتاج الحكومــات ألن تعطــى األولويــة إلصــاح التعليــم؛ كــي يكــون األفــراد قادريــن علــى
المنافســة فــي عصــر اإلبتــكار فــإن عليهــم أن يمتلكــوا كالً مــن القــدرات التقنيــة والمعرفيــة،
وبشــكل أساســي عليهــم أن يمتلكــوا القــدرة علــى التفكيــر النقــدي والتجربــة واإلبتــكار
والتعلــم والتكيــف بشــكل مســتمر مــع الظــروف المتغيــرة .قــد يجــادل كثيــرون أن ســمات
أطــر التعليــم العربيــة تناقــض هــذا تمام ـاً .ثالث ـاً ،يجــب أن يتــم معالجــة النقــص الشــديد فــي
البيانــات .لــن يكــون بمقــدور المبتكريــن العــرب المنافســة بــدون بيانــات تمتــاز باالعتماديــة
والدقــة وبســهولة الوصــول اليهــا .يتطلــب هــذا إصــاح فــي الطــرق التــي يتــم فيهــا جمــع
البيانــات والتحقــق منهــا وتخزينهــا ،وكذلــك إزالــة القيــود التــي تحــدد كيــف يتــم مشــاركة
البيانــات وإســتعمالها.
2

3

Tom Goodwin, Techcrunch March 2015, quoted in K. Schwab, The Fourth Industrial 1
Revolution (Geneva: World Economic Forum, 2016), 20.
 2نفس المصدر ،ص.77،
 3نفس المصدر
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برغــم أن هــذا القــرار قــد يبــدو ســهالً ،إال أن إصالح ـا ً مــن هــذا القبيــل ســيكون لــه ثمــن.
ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن دول غــرب آســيا وشــمال إفريقيــا ال تملــك قطاعــا خاص ـا ً قوي ـا ً
وليبراليـاً؛ فالنظــام التعليمــي يثنــي النــاس عــن اإلبتــكار واإلبــداع والتفكيــر الحــر ،والبيانــات
تخضــع لحراســة مشــددة وأحيانــا يتــم التالعــب بهــا .هــذه الخصائــص متكاملــة فــي العقــد
اإلجتماعــي العربــي ،وهــي أدوات يســتعملها أصحــاب الســلطة للحفــاظ علــى االســتقرار.
بعبــارة أخــرى ،فــإن تقبــل عصــر اإلبتــكار واســتغالل الفــرص الموجــودة فيــه يعنــي أيضــا
تقبــل تمكيــن المواطنيــن ونقــل الســلطة مــن الدولــة كفاعــل إلــى فاعليــن مــن غيــر الدولــة.
فــي وقــت تصبــح فيــه أســاليب الحكــم التقليديــة أقــل فعاليــة بشــكل متزايــد ،فــإن علــى الــدول
إمــا أن تجــد طرقـا ً جديــدة لفــرض ســلطتها أو أن تتقبــل إمكانيــة حــدوث اإلنشــقاقات وحالــة
عــدم اليقيــن التابعــة لذلــك.

دفع الفاتورة غير المدفوعة
فرصــة ثانيــة تكمــن فــي أزمــة الهجــرة .ال شــك بــأن القصة غيــر المجديــة “لتجربــة االندماج”
قــد لعبــت دوراً مهم ـا ً إبــان أزمــة المهاجريــن فــي أوروبــا والمشــاركة الخاصــة بالمانحيــن.
فــي الواقــع ،فــي نفــس اللحظــة التــي كانــت الــدول المضيفــة تتفــاوض مــن أجــل تخفيــف
قواعــد المنشــأ والقــروض والمنــح كانــت أوروبــا بحاجــة ماســة لمراجعــة حســاباتها وبالتالــي
التوقــف جزئيـا ً عــن اســتقبال التدفــق غيــر المنظــم لألجانــب إلــى أراضيهــا .ال يوجــد هنالــك
شــك بــأن العالقــة بيــن وقــف هــذا التدفــق وتوفيــر فــرص أفضــل لكســب العيــش فــي بلــدان
النــزوح كان شــيئا ً حاســماً .إلــى حــد مــا كانــت لإلجــراء نتائــج ايجابيــة ،فالمانحــون اســتطاعوا
ـكل متزايــد مــن هــذا المــأزق اليائــس .لكــن مــن خــال القيــام بذلــك ،أظهــرت
الخــروج بشـ ٍ
أوروبــا أوراقهــا .فعلــى الرغــم مــن وجــود التزامــات دوليــة ،لــم يكــن لــدى الــدول األوروبيــة
كل مــن األردن
مصلحــة فــي اســتضافة الالجئيــن بنفــس الدرجــة والمســتوى الــذي اســتقبلته ٍ
وتركيــا ولبنــان .عــاوة علــى ذلــك ،كانــت هــذه الــدول علــى اســتعداد لدفــع ثمنــا باهظــا
للحفــاظ علــى الوضــع الراهــن .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فمــن المالحــظ أن الــدول المضيفــة
لــم تســتفد اســتفادة كاملــة مــن هــذا الوضــع .
كتــب منتــدى غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي الســابق عــن العجــز فــي اإلطــار اإلنســاني
الحالــي علــى وجــه التحديــد ،فــا توجــد قواعــد ملزمــة بشــأن تقاســم العــبء لموازنــة القاعــدة
القطعيــة لعــدم اإلعــادة القســرية .وبصــورة أكثــر بســاطة ،وفــي حيــن أن الــدول المضيفــة
مضطــرة لقبــول الالجئيــن ،ال يوجــد التــزام متبــادل علــى الــدول غيــر المضيفــة بتعويــض
هــذه التكاليــف .ســيعمل النظــام إذا كانــت تدفقــات الالجئيــن متوازنــة جغرافيـاً ،لكنهــا ليســت
كذلــك ،إذ تتوجــه الغالبيــة العظمــى مــن الالجئيــن إلــى البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخل.
وقــد ســمح هــذا للــدول المانحــة ذات الدخــل المرتفــع بالحفــاظ علــى الخطــاب الــذي مفــاده
بــأن أزمــات الالجئيــن هــي مســؤولية عالميــة ،ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تقــدم دعمهــا دون
ضوابــط ،بمعنــى أنهــا تســتطيع -وبشــكل روتينــي -تقليــص المســاعدات مــرة أخــرى بمجــرد
مــرور مرحلــة الطــوارئ .وهــذا هــو الســبب فــي أن تجربــة المهاجريــن األوروبيــة غيــرت
اللعبــة.
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فــي الواقــع ،تشــير أحــدث الدراســات إلــى أن الــدول المضيفــة قياســا بالمانحيــن تتحمــل
غالبيــة التكاليــف المرتبطــة باللجــوء .حيــث قـدّر تحليــل الكلفــة والعائــد الــذي قــام بــه معهــد
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ومعهــد االقتصــاد والســام فــي عــام  2016التكاليــف التراكميــة
الســتضافة الالجئيــن فــي األردن بيــن عامــي  2011و  2016بمبلــغ  15.8مليــار دينــار
أردنــي ( 22.3مليــار دوالر أمريكــي) .مــن إجمالــي هــذا المبلــغ 10.7 ،مليــار دينــار
( 15.1مليــار دوالر) تحملهــا األردن ( 68فــي المئــة) و 5.1مليــار دينــار أردنــي (7.2
مليــار دوالر) مــن المجتمــع الدولــي ( 32فــي المئــة) .مــع مثــل هــذه األدلــة  ،يمكــن للــدول
المضيفــة إطــاق حجــة قويــة :إذا كان الالجئــون بالفعــل مســؤولية عالميــة ،فــإن الــدول الغنيــة
تفضــل المشــاركة فــي التكاليــف بــدالً مــن المشــاركة فــي االســتضافة .فلــدى األردن ولبنــان
والعــراق وتركيــا فاتــورة غيــر مدفوعــة تســتطيع أن تطالــب بهــا الــدول المانحــة .
4

مــن الممكــن اســتخدام منطــق مماثــل للــدول التــي تســتضيف المهاجريــن غيــر القانونييــن.
ومــن الجديــر اإلشــارة إلــى أن معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا اســتكمل مؤخــرا بحثــا
يــدرس تكاليــف المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي مصــر ،و الــذي أشــارات نتائجــه ايضـا ً إلــى
أن تأثيــره ال يختلــف كثيــرا عــن تأثيــر الالجئيــن .ولكونهــم ال يندرجــون تحــت التصنيــف
الدولــي لالجئيــن فإنــه مــن الصعــب التمييــز .مــن الصعــب القــول بــأن شــخصا ً مــا قــد نــزح
بســبب مرتبــط بانعــدام األمــن الغذائــي الناجــم عــن تغيــر المنــاخ أو انعــدام األمــن الناجــم عــن
االبتــكار ال يســتحق الحمايــة الدوليــة .هــذه علــى كل حــال ،ظواهــر تقودهــا قــوى عالميــة
وتحديــداً مــن الغــرب .المنــاخ السياســي العالمــي ال يهتــم (علــى األرجــح) بتعريــف الالجــئ
بغــض النظــر عــن المنطــق المتصــل باللجــوء اإلنســاني وتأثيــر ذلــك .ولكــن هــذا ال يعنــي
أن دولـ ً
ـة مثــل مصــر ال تســتطيع أن تســتنكر هــذا المنطــق غيــر الســليم ،وبالتالــي إمكانيــة أن
تســتفيد مــن المجتمــع الدولــي للحصــول علــى المســاعدة.

عقد اجتماعي عربي جديد
هنالــك فرصــة ثالثــة تكمــن فــي تعثــر العقــد االجتماعــي العربــي والهيــاكل والقــوى التــي
قــد تؤهلــه .فمــن الثابــت أن هــذا العقــد قــد فقــد الكثيــر مــن قوتــه البنيويــة .إن مــا آلــت لــه
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة يؤكــد علــى أن الحكومــات أصبحــت عاجــزة بشــكل متزايــد
عــن توفيــر ســبل العيــش والســلع والخدمــات العامــة األخــرى لشــعوبها .وعليــه وفــي ظــل
غيــاب الفــرص وتدنــي مســتويات المعيشــة ،أصبــح النــاس يعانــون مــن الجــوع والــذي شــكل
ســببا ً رئيســيا ً بالمطالبــة بالرخــاء االقتصــادي والحقــوق الدســتورية والمشــاركة فــي الحكــم.
وهــذا أحــد األســباب التــي جعلــت داعــش فعّالــة للغايــة فــي جــذب المجنديــن والمؤيديــن،
وذلــك مــن خــال وعودهــا المتكــررة بشــيء أفضــل .يمكــن القــول إن الــدول العربيــة يجــب
5

4

“Voice from the Women’s Peacebuilding Movement,” interview with Sanam Naraghi-Anderlini, 5
Co-Founder and Executive Director of the International Civil Society Action Network (ICAN), On
Violent Extremism podcast, Centre for Strategic and International Studies, 14 June 2016
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أن تغيــر الطبقــة الحاكمــة الحاليــة بشــيء جــذاب ،ويمكــن أن يحصــل ذلــك عبــر الشــرعية.
لــذا توجــد فرصــة لمنتــدى دول منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا لتوضيــح مــا تمثلــه
المعاييــر الثقافيــة التــي تمجّ دهــا ،والحقــوق التــي ســتكافح مــن أجلهــا ،والقيــم التــي يجــب
نبذهــا.
ســيكون للعقــد االجتماعــي المُتطــور أهــداف ومنافــع متعــددة الجوانــب .أوال ،مــن الممكــن
أن يكــون وســيلة لمكافحــة التطــرف والعنــف .كمــا ســيوفر للــدول العربيــة فرصــة ذهبيــة
للمشــاركة بشــكل أكثــر فعاليــة فــي المســرح العالمــي والعالقــات الدوليــة .إحــدى الفــرص
النــادرة والتــي ناقشــت وقدمــت للحالــة الراهنــة للسياســة األمريكيــة هــي أنهــا لــم تعــد تحتــل
مركــز الصــدارة كقــوة عظمــى عالميــة أو صــوت للســلطة األخالقيــة .وعليــه فلقــد تــم تســوية
ســاحة اللعــب ،ومــن هنــا قــد تكــون الــدول العربيــة عامـاً مســاعداً فــي ملــئ العجــز الحالــي
فــي القيــادة الدوليــة ،مثلمــا فعلــت كنــدا وفرنســا والصيــن .وربمــا تســتطيع الــدول العربيــة أن
تؤمــن لنفســها قــدرة أكبــر علــى المســاومة ،والمشــاركة فــي المســائل التــي تهمهــا.

تمكين المجتمع المدني
ال شــك بــأن الصعوبــة الرئيســة تتمثــل فــي تطويــر عقــد اجتماعــي متجــدد هــي أن الــدول
األعضــاء فــي منتــدى دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ال تملــك الكثيــر لتقدمــه .فالركــود
االقتصــادي مســتفحل ،والفســاد مترســخ بعمــق ،وأصحــاب الســلطة ليســوا علــى اســتعداد
للمخاطــرة بزعزعــة االســتقرار والــذي مــن المحتمــل أن يصاحــب «تنظيــف» النظــام .إن
مــا يمكــن أن يقدمــوه يتمثــل بالتأكيــد علــى المجتمــع المدنــي كمعبــر للحريــات الراســخة وآليــة
لزيــادة توفيــر الخدمــات الحكوميــة ،وفحــص وموازنــة القطــاع العــام.
وهــذا يحتــاج إلــى أن تكــون فئــة مــن المجتمــع المدنــي قويــة بمــا فيــه الكفايــة وتمكينهــا مــن
إنجــاز هــذه المهــام ،والتــي يجــب أن تتكيــف مــع الحكومــات .وكمــا ناقشــنا ،تفتقــر غــرب
آســيا وشــمال أفريقيــا إلــى جيــل مــن أصحــاب المشــاريع ذوي التفكيــر الناقــد والرائــد ،ولنفــس
الســبب تفتقــد أيض ـا ً إلــى مجتمــع مدنــي قــوي وجهــور بالمطالبــة .إن عــدم وجــود أصحــاب
المشــاريع الرائــدة والمجتمــع المدنــي القــوي همــا معاديــان لهيكليــة الحوكمــة التــي تحافــظ
علــى االســتقرار .يقلــق المانحــون مــن هكــذا بيئــة ،حيــث ال ترغــب الحكومــات فــي فقــدان
الســلطة ،وال يريــد المانحــون صراع ـا ً فــي المنطقــة.
مــن غيــر المرجــح أن يشــكل زيــادة المجتمــع المدنــي المســيطر خطــرً ا كبيــرً ا .فمــن المتعارف
عليــه أن الغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات ال تملــك أي تطلعــات إلســقاط الحكومــات وتحقيــق
الديموقراطيــة علــى النمــط الغربــي .بــل تحــاول ببســاطة توفيــر الحمايــة ألكثــر الفئــات
ضعفــا ،وتعزيــز التنميــة .إن هــذه الرؤيــة الخاصــة بالمجتمــع المدنــي والعقــد االجتماعــي
المأمــول بــه ،هــي شــيء اهتــم بــه منتــدى غــرب اســيا وشــمال أفريقيــا لبعــض الوقــت.
ويهــدف المشــروع الــذي أطلقنــا عليــه اســم “نمــوذج الحوكمــة المرنــة” إلــى وضــع نمــوذج
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لشــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة يأخــذ فــي االعتبــار الفــروق الدقيقــة والضــرورات والقيــود
وتاريــخ دول غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ،ويضــع االســتقرار فــي المقدمــة .ومــن ناحيــة
هيكليــة يقــوم النمــوذج بتحديــد أدوار لــكل مــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ،إلــى
جانــب تحديــد الفوائــد (مثــل التماســك االجتماعــي ،والتنميــة االقتصاديــة ،ومــا إلــى ذلــك)
والمخاطــر (عــدم االســتقرار ،البيروقراطيــة الموســعة ،إلــخ) .لغايــة اآلن ،لــم يثــر هــذا
المشــروع االهتمــام الكافــي لــدى الــدول المانحــة أو الــوكاالت أو المؤسســات الدوليــة وعليــه
فــإن ثمــار النمــوذج لــم يحــن قطافهــا بعــد.
قــد يجــادل البعــض بــأن قطــاع المجتمــع المدنــي المقبــول مــن الحكومــات هــو تناقــض فــي
المصطلحــات ،وأنــه ال ينبغــي حرمــان ســكان المنطقــة مــن إمكانيــة اتبــاع النمــوذج الغربــي.
مــن بيــن أولئــك الذيــن يفكــرون فــي مثــل هــذه الرؤيــة مــن يفضلــون “عــدم هــز القــارب”.
وعليــه مــن الممكــن القــول بــأن هــذا الغمــوض فــي خطــاب السياســات الدوليــة يعــوق التقــدم.
عــاوة علــى ذلــك ،يمكننــي القــول  -بعيــداً عــن “بيــع الــكالم” -أن مــا يحتاجــه ســكان المنطقــة
هــو حلــول عمليــة ،ومــن المرجــح أن تجلــب المزيــد مــن الحقــوق للمزيــد مــن النــاس بســرعة
أكبــر وبطريقــة أقــل خطــورة مــن (تحريــك قاعــدة التمثــال).
وهنــاك حجــة أخــرى مفادهــا أن الــدول العربيــة بعــد الربيــع العربــي ،ليــس لديهــا حافــز
يذكــر للتحــرك نحــو التحريــر .علــى أرض الواقــع ،تشــكل التهديــدات التــي تتمثــل فــي
الجماعــات المتطرفــة العنيفــة مثــل داعــش والنزاعــات المســتمرة فــي ســوريا واليمــن عــززت
موقــف الــدول العربيــة مــا بعــد الربيــع العربــي ،وأعطــت رخصــة جديــدة لهــا للحــد مــن
أي تهديــد محتمــل .لكننــي أعتقــد أن هــذه الحقائــق تجعــل الــدول مفتوحــة بشــكل متزايــد
لرؤيــة قطــاع مدنــي مطــور كمــا فــي مصلحتهــا .يخبرنــا التاريــخ أنــه فــي حــاالت االســتبداد
واألوتوقراطيــة ،تعتبــر “المســاحة الوســطية” المعتدلــة ذات أهميــة حيويــة ،ســواء كان ذلــك
فــي شــكل طبقــة وســطى أو مجتمــع مدنــي .عندمــا ال يكــون هنــاك تلــك المســاحة المعتدلــة
وذلــك الفضــاء الرحــب ،ينتقــل النــاس إلــى أقصــى الحــدود والمســاحات (مــع مــرور الوقــت)
وهــي مســاحات يصعــب تقييدهــا ألنهــا تعمــل بشــكل أكثــر ســرا .أكثــر وأكثــر ،فــإن تجربــة
داعــش تضيــف فصــا آخــر لهــذا التاريــخ .فــي الواقــع ،وكمــا أشــرت فــي المقدمــة ،هنــاك
أدلــة علــى أن الفــرص المتاحــة للمعارضــة الســلمية قــد تمنــع بعــض األفــراد المحبطيــن
وذوي التفكيــر المدنــي مــن االنضمــام إلــى الجماعــات المتطرفــة العنيفــة .باختصــار ،قــد
يكــون المجتمــع المدنــي مجــرد التنــازل الــذي تحتاجــه الــدول للحفــاظ علــى االســتقرار .وكمــا
قــال الدبلوماســي البريطانــي كريــس باتــن“ ،فــي بعــض األحيــان يجــب أن تتغيــر األمــور
لتبقــى كمــا هــي”.
يمكــن للجهــات المانحــة أن تلعــب دوراً رئيســيا ً هنــا مــن خــال الدعــم الفعّــال ومســاحة
دفــاع عــن مجــال المجتمــع المدنــي .إن فكــرة المجتمــع المدنــي بحاجــة بشــكل خــاص إلــى
تمكيــن المفكريــن (وهــم بحــق يعتبــرون الفضــاء المتوســط فــي المجتمــع المدنــي) والــذي
يشــمل مراكــز الفكــر والباحثيــن واألكاديمييــن والكتــاب .هــذه الجهــات الفاعلــة هــي األدوات
التــي ســتمهد الطريــق إلــى منطقــة خاليــة مــن الصراعــات ومســتقرة اقتصاد ًيــا وقــادرة علــى
محاربــة التطــرف العنيــف وتعزيــز أهــداف التنميــة المســتدامة وإضفــاء الرخــاء عليهــا.
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نبذة عن المؤلفين
صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل
ينحــدر صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــال المعظــم حفظــه هللا مــن ســالة
النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم ،وهــو أخ صاحــب الجاللــة الراحــل الملــك الحســين
بــن طــال وعــم صاحــب الجاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي ملــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
شــغل األميــر حســن موقــع ولــي العهــد فــي الفتــرة مــا بيــن 1965و  .1999ويعــد صاحــب
الســمو تعددي ـا ً مؤيــداً قوي ـا ً لحــق جميــع البشــر بالعيــش بســام وكرامــة ،وســموه رائــد فــي
الحــوار والفهــم بيــن األديــان .شــملت التزامــات األميــر الحســن الدوليــة رئاســة مشــتركة
للجنــة المســتقلة الخاصــة بالقضايــا اإلنســانية الدوليــة ( )ICIHIوعضويتــه فــي هيئــة التمكيــن
القانونــي للفقــراء .ولألميــر الحســن تاريــخ طويــل فــي االنخــراط الفعــال مــع المنظمــات
البيئيــة ،وخــدم مؤخــرا كرئيــس الهيئــة االستشــارية إلمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي
التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة .ويــرأس األميــر حســن حاليــا منتــدى عالــي المســتوى
لخطــة الســام األزرق فــي الشــرق األوســط .وقــام ســمو األميــر الحســن بتأســيس منتــدى
الفكــر العربــي والمعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة والمجلــس األعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا
والجمعيــة العلميــة الملكيــة ومعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا.

ريم الحدادين
تعمــل الباحثــة ريــم الحداديــن فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ضمــن فريــق التنميــة
المســتدامة .والتحقــت قبــل ذلــك كمتدربــة فــي منظمــة مهندســين ب بــا حــدود فــي روزنبــرغ
بألمانيــا كمهندســة ميــاه .وشــملت مهامهــا تصميــم قنــوات inletوالمســاهمة فــي وضــع دليــل
مشــروع محطــة الطاقــة الكهرومائيــة فــي الكاميــرون .ومنحــت خلفيــة ريــم الهندســية القــدرة
علــى دمــج العمــل بالممارســة .وهــي تحمــل شــهادة بكالوريــوس فــي هندســة الميــاه والهندســة
البيئيــة مــن الجامعــة األلمانيــة األردنيــة.

شادن الحاج أحمد
تهتــم الباحثــة االقتصاديــة شــادن الحــاج أحمــد بتمكيــن الالجئيــن مــن خــال تعزيــز قدرتهــم
علــى الوصــول إلــى أســواق العمــل .التحقــت بمعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي
فريــق اقتصاديــات األمــن اإلنســاني لدعــم جهــود تقويــة السياســات المتعلقــة بالالجئيــن مــن
خــال خلفيتهــا القويــة فــي األبحــاث الكميــة وشــغفها باالقتصــاد فــي المنطقــة .تحمــل درجــة
البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة.

إسراء الشياب
تختــص إســراء الشــياب فــي تصميــم المشــاريع والتدريــب لفريــق المجتمــع المدنــي فــي معهــد
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .وســبق أن عملــت علــى التمكيــن الديموقراطــي للمــرأة فــي
مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي .وعملــت إســراء أيضــا كصحفيــة لمحطــات إخباريــة
مختلفــة .تحمــل إســراء درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم بتخصــص الجيولوجيــا التطبيقيــة
البيئيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

نيفين بندقجي
الدكتــورة نيفيــن بندقجــي هــي خبيــرة فــي دراســات الســام وتحويــل النزاعــات وتتخصــص
في مبــادئ بنــاء الســام فــي اإلســام والتبريــرات الدينيــة الســتخدام العنــف .وبوصفهــا باحثــة
رئيســية تقــود د .نيفيــن فريــق مكافحــة التطــرف العنيــف فــي برنامــج األمــن اإلنســاني فــي
معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .هــي أيضــا مؤلفــة لكتــاب «حمــاس :الهويــة االجتماعيــة
والمقاومــة العنيفــة وسياســات القــوة» والتقريــر «جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي األردن:
حــان وقــت اإلصــاح» .تشــتمل خبرتهــا المهنيــة علــى زمالــة زائــرة فــي مركــز بروكنجــز
الدوحــة ومحاضــرة زائــرة فــي جامعــة قطــر وجامعــة ســيدني.

جولييت درايدن
تعمــل جولييــت درايــدن كمديــرة للبرامــج فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا بخبــرة
أكثــر مــن عشــرين عامــا فــي العالقــات الدوليــة ،وهــي متخصصــة فــي إدارة البرامــج وتنميــة
العالقــات مــع المانحيــن .بــدأت جولييــت حياتهــا المهنيــة فــي المعهــد الدولــي للدراســات
االســتراتيجية  IISSوتشــاتام هــاوس فــي لنــدن قبــل أن تنتقــل إلــى األمــم المتحــدة حيــث
شــغلت عــدداً مــن المواقــع فــي القاهــرة وغــزة والقــدس مــع المفوضيــة الســامية لألمــم المتحدة
لشــؤون الالجئيــن و  OHCHRو  .OCHAوتحمــل شــهادة الماجســتير فــي العالقــات
الدوليــة مــن جامعــة إيســت أنجليــا.

مايكل غيلمونت
لمايــكل ،الباحــث فــي برنامــج األمــن المائــي بجامعــة أوكســفورد ،خبــرة ألكثــر مــن عقــد
فــي إدارة المصــادر المائيــة وسياســة المــوارد فــي غــرب آســيا .وعمــل مايــكل مؤخــرا
علــى مشــروع حــول المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود فــي الصيــن ،وهــو مشــروع ممــول
مــن دائــرة التنميــة الدوليــة لحكومــة المملكــة المتحــدة .كمــا عمــل علــى مشــروع بحثــي عــن
االعتماديــات المتبادلــة للنمــو االقتصــادي والمائــي فــي الهنــد ،الــذي تــم تمويلــه مــن قبــل كليــة
مارتــن بجامعــة أوكســفورد.

قــام مايــكل فــي آخــر عشــرين شــهرا ،بتنســيق وتوفيــر القيــادة البحثيــة لبرنامــج ثالثــي
عــن الميــاه واألمــن الغذائــي قــاده معهــد أكســفورد للعلــوم واالبتــكار والمجتمــع .وريركــز
المشــروع علــى امكانيــة رفــع اســتراتيجية الفصــل الحتيــادات الميــاه الوطنيــة عــن النمــو
اإلقتصــادي فــي دول حــوض نهــر األردن كوســيلة لتجنــب شــح الميــاه والضغــط البيئــي.
وقــام فــي الســابق بتنفيــذ عمــل استشــاري لمعهــد التنميــة ( )ODIوقســم التنميــة الدوليــة التابــع
للحكومــة البريطانيــة ،كمــا أن البنــك الدولــي قــام باقتبــاس أبحاثــه عــن فصــل مــوارد الميــاه.
حصــل مايــكل غيلمونــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كاميبــردج
والماجســتير فــي علــم الهيدرولوجيــا مــن جامعــة اإلمبيريلا كولــدج -لنــدن ودرجــة الدكتــوراة
فــي الجغرافيــا مــن جامعــة كنغــز كولــدج -لنــدن.

د .إريكا هاربر
عيّــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــال الدكتــورة إريــكا هاربــر لشــغل
منصــب المديــرة التنفيذيــة لمعهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا عــام  .2014وقبــل ذلــك،
شــغلت الدكتــورة هاربــر منصــب المستشــار األعلــى لســيادة القانــون فــي المنظمــة الدوليــة
لقانــون التنميــة فــي جنيــف ،حيــث كانــت تديــر عــدداً مــن مشــاريع التمكيــن القانونيــة التــي
تغطــي  13بلــداً فــي جوانــب تتعلــق بالعدالــة العرفيــة وتمليــك أراضــي المجتمــع وحمايــة
األطفــال .ا ُنتدبــت الدكتــورة هاربــر خــال هــذه الفتــرة لتولــي مهامهــا فــي المفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي عــاوة علــى العديــد
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات األكاديميــة فــي إندونيســيا والفلبيــن وسويســرا
وإيطاليــا وأســتراليا .قامــت الدكتــورة هاربــر بتأليــف ســتة كتــب حــول القضايــا القانونيــة
الدوليــة ،وتــم نشــر دراســاتها فــي أكثــر مــن  15مجلــة أكاديميــة .تحمــل الدكتــورة هاربــر
درجــة بكالوريــوس تجــارة (اقتصــاد) ،وبكالوريــوس فــي القانــون (مرتبــة الشــرف) ودكتوراة
فــي الفلســفة (القانــون الدولــي) .تع ـ ّد الدكتــورة هاربــر قائــدا فكريــا ومعلقــا منتظمــا علــى
القانــون الجنائــي الدولــي والمجتمــع المدنــي للدولــة ،وعملــت كمستشــار وكاتبــة خطــاب لقــادة
سياســيين ورؤســاء دول ســابقين فــي أوروبــا وآســيا.

كمال قاقيش
يتمحــور عمــل كمــال قاقيــش مــع معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقياعلــى التناســبية بيــن
المســاءلة المحليــة والحوكمــة ضمــن أنظمــة أراضــي جماعيــة مختلفــة فــي إقليــم غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا .يحمــل كمــال قاقيــش درجــة البكالوريــوس فــي هندســة البيئــة والميــاه مــن
الجامعــة األلمانيــة األردنيــة والتــي حصــل فيهــا أيضــا علــى شــهادة التفــوق ،وهــو الحاصــل
وبفخــر علــى الجائــزة الذهبيــة لبرنامــج الحســن للشــباب .عمــل كمــال فــي الســابق مــع
 Stulz-Planaqua GmbHفــي ألمانيــا بمشــاريع إدارة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي.

وبعــد أن أمضــى عاميــن كباحــث مــع فريــق التنميــة المســتدامة يتابــع كمــال حاليــا دراســة
الماجســتير فــي أنظمــة المــاء واألرض مــن جامعــة بريتــش كولومبيــا بمدنيــة فانكوفــر بكنــدا.

دورسي لوكهارت
تركــز الباحثــة االقتصاديــة دورســي لوكهــارت علــى اإلدمــاج االقتصــادي لالجئيــن واســع
النطــاق لخلــق فــرص فــي إقليــم غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا .التحقــت دورســي بمعهــد
غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا كباحثــة رئيســية وكقائــدة لفريــق اقتصاديــات األمــن اإلنســاني،
ولهــا أكثــر مــن ســبع ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال السياســات والبرامــج المتعلقــة بالنمــو
االقتصــادي وخلــق الثــروة المســتدامة .حصلــت دورســي علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة ( )IEمــن مدريــد ودرجــة الماجســتير فــي دراســات التنميــة مــن جامعــة
جــورج تــاون.

محمود النابلسي
يقــود محمــود النابلســي فريــق المجتمــع المدنــي فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ،ولــه
خبــرة مهنيــة فــي مشــاريع مختلفــة لتنميــة الشــباب علــى مــدار  11عامــا .وعمــل محمــود فــي
مخيمــات الالجئيــن الفلســطينيين وفــي دول أثنــاء النزاعــات وبعدهــا مثــل اليمــن والســودان،
وعمــل أيضــا مــع مجتمعــات الالجئيــن المختلفــة فــي األردن .وتتــراوح خبــرات محمــود بيــن
بنــاء القــدرات واإلدارة والتشــاور والتقييــم والبحــوث لتطويــر مناهــج التدريــب فــي األردن
واليمــن والســودان واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت .وقبــل التحاقــه بمعهــد غــرب آســيا
وشــمال أفريقيــا عمــل محمــود كمديــر قطــري لــأردن فــي منظمــة طمــي للتنميــة البشــرية،
وعمــل مديــرا لبرنامــج لويــاك األردن ،وكمســؤول مشــروع فــي الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة
الصحيــة .وكان أيضــا مدرب ـا ً مســتقالً لمركــز األميــرة بســمة للشــباب لمــدة ثــاث ســنوات.
يحمــل محمــود درجــة الماجســتير فــي التنميــة الدوليــة المســتدامة مــن جامعــة برانديــز فــي
الواليــات المتحــدة.

الرا نصار
الرا نصــار :انضمــت العالمــة البيئيــة الرا نصــار إلــى معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا
بصفتهــا باحثــة رئيســية لقيــادة ركيــزة التنميــة المســتدامة فــي المعهــد .لــدى الرا أكثــر مــن 9
ســنوات مــن الخبــرة فــي العمــل مــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة .وعملــت
الرا ســابقا علــى التنميــة المســتدامة للمجتمــع المحلــي مــع االتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة
( - )IUCNالمكتــب اإلقليمــي لغــرب آســيا ،وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومرفــق البيئــة
العالميــة .فــي  ،IUCNعملــت الرا علــى مواضيــع الميــاه ومقاومــة تغيــر المنــاخ والتكيــف
وتدهــور األراضــي والتصحــر .وشــاركت أيضــا فــي االتصــاالت البيئيــة علــى الصعيديــن
اإلقليمــي والدولــي .حصلــت الرا علــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة البيئيــة لألراضــي

الحضريــة والميــاه مــن جامعــة شــيفيلد فــي المملكــة المتحــدة ولديهــا شــهادة البكالوريــوس فــي
العلــوم البيئيــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،لبنــان.

آالثية أوزبورن
تعمــل آالثيــة أوزبــورن كباحثــة فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي برنامــج مكافحــة
التطــرف العنيــف التابــع لالمــن اإلنســاني .وأكملــت درجــة الماجســتير فــي الفلســفة فــي
الدراســات الشــرق أوســطية بجامعــة أوكســفورد .وتشــمل اهتماماتهــا البحثيــة األخــرى
العالقــات الجندريــة ودور الشــباب فــي التنميــة السياســية واالجتماعيــة.

نادين صايغ
عملتالباحثــة ناديــن الصايــغ فــي معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا فــي برنامــج مكافحــة
التطــرف العنيــف التابــع لألمــن اإلنســاني .لهــا خبــرة ســابقة كصحفيــة فــي تغطيــة العالــم
العربــي مــن منظــور سياســي واجتماعــي وثقافــي .وتنــوي فــي عملهــا المســاعدة فــي إيجــاد
السياســات التــي مــن شــأنها أن تحســن مــن نوعيــة الحيــاة لــكل المواطنيــن فــي إقليــم غــرب
آســيا وشــمال أفريقيــا ولمكافحــة جهــود الجماعــات العنيفــة.

يقــع إقليــم غــرب آســيا وشــرق أفريقيــا علــى تقاطــع طــرق معقــد تصطــدم عنــده التأثيــرات
المزمنــة للصــراع والشــرذمة الثقافيــة والمصالــح الجيوبوليتكيــة .مــن الســهل التفكيــر فــي
مســتقبل اإلقليــم بلغــة تشــاؤمية ،لكــن وبينمــا يطــرح الصــراع والكارثــة تحديــات كثيــرة إال
أنهمــا يقدمــان بعــض الــدروس المســتفادة.
كتــاب “منطقــة فــي حالــة حــراك :رؤى مــن منطقــة غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا” هــو
مجموعــة مــن األبحــاث أجريــت مــن قبــل معهــد غــرب آســيا وشــمال أفريقيــا ويســلط الضــوء
علــى إمكانيــة التعلــم التجريبــي الــذي يرافــق الحــراك .فالفصــول المتعلقــة بالقضايــا الملحــة
مثــل التغيــر المناخــي والنــزوح اإلنســاني وصعــود التطــرف العنيــف والعقــد االجتماعــي
المترنــح تشــجع ص ّنــاع القــرار والفاعليــن فــي شــؤون التنميــة علــى إقتنــاص الفرصــة
الموجــودة فــي هــذا الحــراك عندمــا يقومــون برســم مســارات إلقليــم مســتدام خــال مــن
الصــراع ومســتقر اقتصاديــا

