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تميــز العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــري�ن بتغــريات مصرييــة في الســاحة العرب�ية؛ إذ برزت حركات شــعبية، 

فــي نهايــة عــام 2010 وبدايــة عــام 2011، تطالــب بالحريــة والعدالــة ضمــن مــا ُســّمي موجــة ثــورات الرب�يــع العربــي، 

التــي هدفــت إلــى التخلــص مــن األنظمــة الســلطوية بأشــكالها المختلفــة. لكــّن ُجــّل هــذه الثــورات الشــعبية لــم 

تحقــق أهدافهــا، وانتهــت إلــى صراعــات عنيفــة أودت بحيــاة الماليــ�ي، وأضــّرت باقتصــادات الــدول التــي انخرطــت 

فــي هــذه الصراعــات علــى نحــٍو مباشــر، وكذلــك الــدول التــي تدخلــت فــي أتــون هــذه الصراعــات علــى نحــٍو غــري 

مباشــر.  

ــا، وتصبــح قــدرة هــذه  ــا أو جزئيًّ ومــن الطبيعــي فــي وقــت الصراعــات والحــروب أن تنهــار أجهــزة الدولــة كليًّ

األجهــزة علــى تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنــي وســّن السياســات العامــة فــي تراجــع، بــل ت�كــون فــي مرحلــة 

مــا ُيســّمى »الشــفق الضبابــي« )Twilight Zone(. إّن الصراعــات المســلحة بــي الجماعــات السياســية والدينيــة 

والعرقيــة، مــن أجــل الســيطرة علــى الــدول التــي تعانــي فــي األســاس الهشاشــة، أّدت إلــى خســائر فادحــة فــي 

ــ�ي، وتحطيــم البنــى االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية. األرواح، فضــاًل عــن تهجــري ونــزوح المالي

ُتعــد سياســات إدارة المــوارد العامــة أثنــاء الصراعــات مــن الجوانــب المهمــة التــي ينبغــي الرتكيــز عليهــا؛ كونهــا 

تؤســس القتصاديــات الحــروب، وخصوًصــا إدارة مــوارد الطاقــة وتوفــري الطاقــة. شــّكلت مــوارد الطاقــة العمــود 

الفقــري للتنميــة االقتصاديــة فــي عــدد مــن دول الشــرق األوســط، مــن الجزائــر وليبيــا إلــى العــراق وإيــ�ران ودول 

الخليــج العرب�يــة. وشــّكلت مصــادر مهمــة لإليــرادات الحكوميــة فــي بلــدان أخــرى؛ كمــا هــو الحــال فــي مصــر، 

وســورية واليمــن قبــل الحــرب الحاليــة فيهمــا.

فــي الواقــع، ثمــة ســمة مشــرتكة بــي الصراعــات والحــروب؛ ت�تمّثــل في أّن الفصــل بي الجهات الفاعلــة الحكومية 

وغــري الحكوميــة ال يكــون واضًحــا. وتضــم هــذه الجهــات المنظمــات الدوليــة والحكومــات األجنبيــة والميليشــيات 

المتحالفــة مــع الحكومــة والجماعــات المتمــردة والمنظمــات اإلرهابيــة مــن جهــة، والمنظمــات غــري الحكوميــة 

NGOs والقطــاع الخــاص ضمــن مــا يســّمى المســؤولية االجتماعيــة، والمبــادرات االجتماعيــة والفرديــة، وكذلــك 

القــادة المحليــ�ي واألشــخاص غــري المنخرطــي فــي الصراعــات مــن جهــة أخــرى. كمــا أّن مضاعفــات الحــروب تشــّكل 

عبًئــا إنســانًيا كبــرًيا علــى عاتــق منظمــات القطــاع الثالــث أو المنظمــات غــري الحكوميــة والقطــاع الخــاص.

وفــي حــي تركــز معظــم النظريــات والمداخــل، التــي تســعى لدراســة ظاهــرة صنــع السياســات العامــة وتنفيذهــا، 

علــى وقــت الســلم واالســتقرار، فــإّن دراســة هــذه الظاهــرة وقــت الحــروب والصراعــات تصبــح أشــّد تعقيــًدا. فقــد 

ينشــأ بــي الجهــات المتصارعــة نــزاع حــول شــرعية الســلطة، وقــد يضطــر المواطنــون وقــت الحــرب إلــى مــلء فجــوة 

الســيادة فــي ممارســة وظائــف الدولــة الرئيســة؛ عــن طريــ�ق الجماعــات المحليــة، والســلطات الدينيــة، والقبائــل، 
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والعشــائر. وقــد يمتــد هــذا إلــى أمــراء الحــرب والمنظمــات اإلرهابيــة، المرتبطــة بشــبكات سياســية أو اجتماعيــة 

أو عســكرية أو اقتصاديــة، والتــي تعمــل علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.

ومــن المعــروف أيًضــا أّن التســويات السياســية للصراعــات والحــروب قــد توّفــر فرًصــا لـــلتغي�ري، واســت�ئناف الدولة 

ــا مــا ت�كــون محــدودة، ومرحلــة مــا بعــد  لوظائفهــا الســيادية واألمنيــة والخدميــة. ولكــّن حالــة االســتقرار غالًب

الحــروب قــد ت�كــون أشــّد تعقيــًدا فــي بعــض األحيــان مــن مرحلــة الحرب ذاتهــا؛ لكــون مضاعفات الحــروب المختلفة 

ــا بعــد انتهــاء الحــروب ذاتهــا، وتحتــاج إلــى عقــود ألجــل معالجتهــا والعــودة إلــى الحالــة الطبيعيــة.  تظهــر جليًّ

هــذا فضــاًل عــن أّن الكثــري مــن التســويات السياســية للحــروب ت�تــم وفًقــا لمفاوضــات يجــري التنســيق لهــا بأيــاٍد 

خارجيــة، بينمــا الملكيــة المحليــة للحــوارات الوطنيــة القائمــة علــى شــرعية القيــم والمعتقــدات وعالقــات 

القــوة المحليــة هــي الضامــن األكــر فاعليــة لالســتقرار وبنــاء الدولــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــروب. 

وفــي مرحلــة مــا بعــد الحــروب، تســعى الــدول لبنــاء أجهزتهــا الحكوميــة أو إعــادة بنائهــا؛ وهــي ت�تعامــل هنــا 

مــع قــوى حكوميــة وغــري حكوميــة ذات مصالــح قــد ت�كــون متناقضــة. ولهــذا، فــإّن بنــاء بريوقراطيــة محرتفــة، 

وتنظيًمــا أفضــل للهيــاكل االجتماعيــة، وكذلــك الوضــوح القانونــي للحقــوق االجتماعيــة، ُتعتــر مــن الضمانــات 

التــي يمكــن مــن خاللهــا التعامــل مــع هــذه المصالــح المتضاربــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يطــرح هــذا الملــف موضــوع »حوكمــة السياســات العامــة للــدول فــي منطقــة الشــرق 

األوســط أثنــاء الصراعــات وبعدهــا«. وت�تمّثــل األســئلة الرئيســة لهــذا الموضــوع فــي التالــي: مــا أطــر حوكمــة 

صناعــة  فــي  الرئيســيون  والمؤثــرون  الفاعلــون  هــم  مــن  وبعدهــا؟  الصراعــات  أثنــاء  العامــة  السياســات 

السياســات العامــة وتنفيذهــا، خــالل هــذه الصراعــات وبعدهــا؟ وكيــف ُتصنــع السياســات العامــة وقــت الحــروب؟ 

وكيــف يتــّم حشــد المــوارد المختلفــة والالزمــة لتنفيــذ السياســات العامــة؟ ومــا األدوار التــي تؤّديهــا الجهــات 

غــري المنخرطــة فــي الصراعــات، ألجــل تخفيــف آثــار الحــرب فــي المجتمعــات؟ ومــا الصعوبــات التــي تواجههــا؟
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ويمكن كتابة أوراق نظرية وتطبيقية بحثية في أحد موضوعات المحاور التالية: 

حوكمة السياسات العامة في الدول العرب�ية التي تعاني صراعات مباشرة )الواقع والتحديات(.	 

السياســات العامــة المتعلقــة بالطاقــة علــى وجــه الخصــوص، وأطــر حوكمــة السياســة العامــة ذات الصلــة 	 

بالطاقــة، والرتتيبــات المؤسســية المتخــذة أثنــاء النزاعــات فــي المنطقــة وبعدهــا.

الدور اإلقليمي والدولي في حوكمة السياسات العامة في الدول العرب�ية الصراعية وغري الصراعية. 	 

ــع 	  ــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة فــي عمليــة صن ــ�ن الرئيســي أو الجهــات الفاعل شــبكات الفاعلــي والمؤثري

السياســات العامــة وتنفيذهــا، أثنــاء الصراعــات وبعدهــا، والتحديــات التــي تواجــه هــذه الفئــات.

تقنيات حشد الموارد المختلفة والالزمة لتنفيذ السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها.	 

مقارنة صنع السياسة العامة وتطور قطاع الطاقة في الدول المت�أثرة حالًيا بالحروب األهلية.	 

األدوار التــي تؤّديهــا الجهــات غــري المنخرطــة فــي الصراعــات وقــت الصــراع، وذلــك لتخفيــف آثــار الحــروب فــي 	 

المجتمعــات، والصعوبــات التــي تواجههــا مــن بيئ�تهــا الداخليــة ومــن البيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــا. 

فجوة السيادة أثناء الحروب، وكيفية ممارسة وظائف الدولة الرئيسة. 	 

الحوارات الوطنية، والمراحل االنتقالية، ورسم معالم السياسات العامة وفضاء تنفيذها. 	 

تعقيدات الحروب وتداعياتها، خالل مرحلة ما بعد الحروب، من ناحية حوكمة السياسات العامة. 	 

صــراع المصالــح بــي الجهــات المختلفــة والمتناقضــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــروب، وخطــط إعــادة اإلعمــار 	 

الشــاملة فــي دول مــا بعــد الحــروب. 

الحــروب، 	  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  واالنتقاليــة  االجتماعيــة  العدالــة  لضمــان  والدســتورية  القانونيــة  األطــر 

العامــة. السياســات  تنفيــذ  وضمانــات 

دراسة تجارب مقارنة من خارج العالم العربي، الستخالص الدروس المستفادة.  	 
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للتواصل مع منظمي المؤتمر

spade_conferences@dohainstitute.edu.qa

د. موسى عالية أستاذ مساعد، برنامج اإلدارة العامة

أستاذ مساعد، برنامج السياسات العامة  د. الورنت المرت

مدير مكتب عميد كلية اإلدارة العامة 

واقتصاديات التنمية
أ. محمد العرت

المواعيد النهائية للمشاركات البحثية

25 كانون الثاني/ يناير 2021 آخر موعد الستالم الملخصات

آخر موعد الستالم األوراق مكتوبة 30 آذار/ مارس 2021

موعد عقد المؤتمر 4 -6  نيسان/ أبري�ل  2021



6

وشكرا


