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 رؤى عالمية

إرث »كورونا«:
اتجاهات النزاعات المسلحة 2021.. والسياسات غير الرسمية باإلقليم

العدد 6، 7 أكتوبر 2021

- “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة، 
مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

1- اتجاهات النزاعات المسلحة حول العالم 
في ظل كورونا:

أصـــدر املعهـــد الـــدويل للدراســـات االســـراتيجية 
ــح  ــنوي »مسـ ــره السـ ــدن )IISS( تقريـ بلنـ
والـــذي   ،)1(»2021 املســـلحة  النزاعـــات 
ُيثِّـــل مراجعـــة ســـنوية لألبعـــاد السياســـية 
ــات  ــع النزاعـ ــانية لجميـ ــكرية واإلنسـ والعسـ
لدوافـــع  متعمقـــاً  تحليـــاً  ويقـــدم  النشـــطة، 

وديناميكيـــات الحـــروب الحاليـــة.

ويشــر التقريــر إىل أن عــام 2020 كان غــر مســبوق بالنســبة 
ــق  ــع املناط ــد- 19 يف جمي ــة كوفي ــرت جائح ــث انت ــامل، حي للع
ــد  ــى ح ــادات ع ــكان واالقتص ــوىض للس ــت ف ــة، وأحدث الجغرافي
ســواء، وتدهــورت املــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة يف جميــع 
أنحــاء العــامل، مــام زاد مــن عــدم االســتقرار االجتامعــي والســيايس 
يف العديــد مــن البلــدان الهشــة بالفعــل، والتــي مزّقتهــا الرصاعات. 
ــة،  ــاء محسوســاً لســنوات قادم ــع أن يظــل إرث الوب ــن املتوق وم
مــام يُعــزز األســباب الجذريــة للــرصاع، مــن خــال تأثــره الســلبي 

عــى التنميــة والفقــر وقــدرة الدولــة واالســتقرار الســيايس.

التقريــر،  التــي غطاهــا هــذا  الفــرة  ومــع ذلــك، ففــي 
ــتمرت  ــل اس ــة، ب ــات الجاري ــل النزاع ــا مل يُعطِّ ــاء كورون ــإن وب ف
الرصاعــات بــا هــوادة يف جميــع أنحــاء العــامل، ومبعــدالت 
متســارعة يف حــاالت، مثــل إثيوبيــا وموزمبيــق وميامنــار وناغورنــو 
كارابــاخ ومنطقــة الســاحل األفريقــي. وكذلــك اســتفادت بعــض 
الجامعــات املســلحة يف العــامل مــن الضغــوط التــي ســبّبها الوبــاء 
عــى املــوارد الحكوميــة، فنجحــت يف تعزيــز ســيطرتها عــى 

ــة. ــر املروع ــا غ ــطت تجارته األرايض، ونش

ــة التــي ســلطت  ــة واإلقليمي ــا واملوضوعــات الدولي ــد مــن القضاي ــة«، يف عددهــا الســادس، العدي تســتعرض »رؤى عاملي
مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة الضــوء عليهــا، ومــن بينهــا اتجاهــات النزاعــات املســلحة حــول العــامل يف 
ــا، وذلــك عــر املســح الســنوي الــذي يصــدره املعهــد الــدويل للدراســات االســراتيجية بلنــدن IISS، فضــاً  عــر كورون
عــن نهايــة عــر العســكرة األمريكيــة وكيــف خرجــت واشــنطن مــن حــريب أفغانســتان والعــراق بــدروس للمســتقبل، 
واحتــاالت خســارة فرنســا نفوذهــا يف منطقــة الســاحل األفريقــي بالرغــم مــن نجاحهــا يف تصفيــة زعيــم تنظيــم داعــش 
هنــاك، وأبعــاد أزمــة قطــاع العقــارات الصينــي وقدرتــه عــى تدمــر منــوذج النمــو االقتصــادي هنــاك، وأخــراً تســليط 

الضــوء عــى »السياســات غــر الرســمية« يف الــرق األوســط.
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ــي  ــات الت ــق للنزاع ــل عمي ــى تحلي ــر )IISS( ع ــز تقري وركّ
ــاً.  ــا يف 34 نزاع ــم حرصه ــي ت ــاً، والت ــة عاملي ــر أهمي ــرب األك تعت
ــر إىل حزمــة مــن االســتنتاجات بشــأن املســتقبل،  ــص التقري وخل

ــايل: ــي كالت ه

أ- اســتمرار اشــتعال الــرصاع يف رشق أوكرانيــا وناغورنــو كارابــاخ، 
مــع ارتفــاع مخاطــر التصعيــد، حيــث ال يــزال التدخــل العســكري 
الــرويس املحتمــل يف املنطقــة لحاميــة األقليــات الناطقــة بالروســية 
مصــدر قلــق طويــل األمــد لــدول البلطيــق وحلــف »الناتــو«، مــام 

قــد يــؤدي إىل أزمــات جديــدة.

ــة إىل االتفــاق  ــات املتحــدة املحتمل ــد تكــون لعــودة الوالي ب- ق
ــيُقلِّل  ــث س ــراق، حي ــى الع ــة ع ــات مهم ــراين تداعي ــووي اإلي الن
ــات  ــد االنتخاب ــدة بع ــة جدي ــق لحكوم ــد الطري ــرات وُيهِّ التوت

ــر 2021. ــا يف 10 أكتوب ــرر إجراؤه ــة املق العام

ج- قــد متتــد الحــروب اإلقليميــة العابــرة للحــدود يف العديــد مــن 
ــنغال.  ــوار والس ــوت ديف ــاحل إىل ك ــا والس ــرب أفريقي ــدان غ بل
وباملثــل، فــإن الــرصاع املتســارع يف شــامل موزمبيــق يهــدد قــدرة 
ــي،  ــرن األفريق ــن. ويف الق ــد املتمردي ــواء تهدي ــى احت ــا ع تنزاني
يكــن أن تــؤدي الحــرب يف تيجــراي واســتمرار انعــدام األمــن يف 

ــا. ــا إىل زعزعــة اســتقرار منطقــة القــرن األفريقــي بأكمله إثيوبي

د- يف آسـيا، من املرجح أن تنخفض مسـتويات العنف بشـكل عام 
يف أفغانسـتان بسـبب انسـحاب القـوات األجنبيـة وسـيطرة حركـة 
طالبـان عـى الحكـم يف البـاد، ولكـن قد تسـتمر جيـوب املقاومة 
املناهضـة لطالبـان، خاصـة يف وادي بنجشـر. كذلـك مـن املرجـح 
أن ترتفـع مسـتويات العنـف يف ميامنـار بسـبب احتـامالت انـدالع 
حـرب أهليـة متعـددة الجبهـات يف أعقـاب انقاب فربايـر 2021.

2- نهاية عصر العسكرة األمريكية:
يف مقالهــا التحلييل املنشــور 
For- مجلــة  موقــع  »عــى 

يتحــدث   ،)2(»eign Affairs
مولــر«  »جــون  األســتاذان 
و«مــارك جــي ســتيوارت«، 
ــاء »عــر  ــكا املتواضعــة«، يف إشــارة إىل انته ــّا أســاه »أمري ع
العســكرة« الــذي أسســته واشــنطن يف مرحلــة مــا بعــد 11 

.2001 ســبتمر 

ففـي أعقـاب إنهائها حـرب فيتنام عام 1973، سـقطت الواليات 
املتحـدة فيـام أُطلـق عليـه اسـم »متازمة فيتنـام«، حيـث تجنبت 
- إىل حـد كبـر- االسـتخدام النشـط للقـوة العسـكرية يف الخـارج، 
وذلـك ملـا يُقـارب ربـع قـرن. ثـم بعـد أحـداث 11 سـبتمرب 2001، 
اختفـت »أمريـكا املتواضعـة«، حسـب توصيـف الكاتبـن، ليُعلـن 
»جـورج بـوش االبـن« أن »مسـؤولية أمريـكا تجاه التاريـخ – اآلن - 
هـي تخليـص العامل من الر«، لتبدأ واشـنطن حروباً يف أفغانسـتان 
والعـراق، ومطـاردة اإلرهابين املشـتبه بهـم يف جميع أنحـاء العامل.

ويــرى الكاتبــان أن حــروب مــا بعــد 11 ســبتمرب مل تكــن 
رضوريــة. فنظــام صــدام حســن يف العــراق - بجيشــه املتداعــي - 
كان قابــاً لاحتــواء والــردع بشــكل كامــل. ويف أفغانســتان، كانــت 

العاقــة بــن حركــة طالبــان وتنظيــم القاعــدة يف كثــر مــن األحيان 
ــى  ــارَس ع ــي مُت ــة الت ــوط الدولي ــت الضغ ــا كان ــة، ورمب مضطرب
طالبــان لتنجــح يف إقناعهــم بتســليم أســامة بــن الدن ومســاعديه.

وعندمــا اتضــح كــم أصبحــت »الحــرب عــى اإلرهــاب« مكلفــة 
وذات نتائــج وعكســية، بــدأت واشــنطن يف العــودة إىل نهــج 
ــات  ــادة تشــكيل العملي ــث متــت إع ــاً، حي ــر تواضع عســكري أك
العســكرية والقــوات يف أفغانســتان والعــراق، لتقليــل معــدل 
ــي أفغانســتان،  ــة. فف ــوات العســكرية األمريكي ــن الق ــات ب الوفي
كان املعــدل أكــر مــن 400 قتيــل ســنوياً حتــى عامــي 2010 
و2011، لكنــه انخفــض إىل أقــل مــن 25 ســنوياً بعــد ذلــك. وكان 
معــدل الوفيــات يف العــراق أكــر مــن 800 ســنوياً بن عامــي 2004 
و2007، لكنــه انخفــض إىل أقــل مــن 70 ســنوياً يف 2010 و2011، 

ــم إىل أقــل مــن 25 ســنوياً بعــد ذلــك. ث

وتحرّكــت كل مــن إداريت »بــاراك أوبامــا« و«دونالــد ترامــب« 
لتقليــص االلتزامــات العســكرية الخارجيــة للواليــات املتحــدة، 
وتخلصيهــا مــام يكــن تســميته بـ »الحــروب األبديــة«، األمــر الذي 
تــوازى مــع حــدوث تحــول يف الــرأي العــام األمريــي تجــاه هــذه 
ــد  ــن، عن ــت الراه ــد إىل الوق ــذي امت ــول ال ــو التح ــروب، وه الح
الحديــث عــن الــرصاع األمريــي- الصينــي الدائــر حاليــاً. إذ يُعارِض 
ــي يف  ــكري أمري ــد عس ــر- أي تصعي ــكل كب ــام – بش ــرأي الع ال
مواجهــة صعــود بكــن، مــن قبيــل إعــادة تنظيــم الجيــش األمريي 

يف الخــارج أو حتــى بيــع الغواصــات للحلفــاء.

3- احتماالت خسارة فرنسا نفوذها في 
الساحل األفريقي:

يف مقالــه التحليــيل املنشــور عــى موقــع »املعهد 
الدوليــة«  السياســية  للدراســات  اإليطــايل 
»لوتشــيانو  الباحــث  يناقــش   ،)3(ISPI
بوليتشــيني«، وضــع العمليــات العســكرية يف 
منطقــة الســاحل األفريقــي، ومســتقبل النفــوذ 
ــو  ــل »أب ــاك، بعــد اإلعــان عــن مقت الفرنــي هن
الوليــد الصحــراوي« زعيــم تنظيــم داعــش يف الصحــراء الكــرى.

فقــد خــرج الرئيــس الفرنــي »إيانويــل ماكــرون«، يف 16 
ســبتمرب 2021، ليؤكــد مقتــل »الصحــراوي«، يف عمليــة هــي 
ــذ  ــاحل من ــة الس ــا يف منطق ــية وحلفائه ــوات الفرنس ــم للق األه
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ــاد  ــدة يف ب ــم القاع ــم تنظي ــدال«، زعي ــك دروك ــل »عبداملال مقت
املغــرب اإلســامي، يف يونيــو 2020.

وال يثــل مقتــل »الصحــراوي« رضبــة خطــرة لقيــادة داعــش 
ــه  ــم قوت ــر التنظي ــف يخ ــاً كي ــح أيض ــه يُوضِّ ــل إن ــب، ب فحس
مقارنــة بخصومــه )جامعــة نــرصة اإلســام واملســلمن( املنتســبن 
إىل القاعــدة. ويصبــح تنظيــم داعــش أمــام معضلتــن أساســيتن، 

هــام:

ــركات  ــى يف الح ــن القدام ــن املحارب ــراوي« م أ- كان »الصح
الجهاديــة مبنطقــة الســاحل األفريقــي، وأحــد أقــوى قادتهــا، 
حيــث بنــى عاقــات قويــة مــع شــبكات الجريــة املنظمــة 
وامليليشــيات املحليــة، وكان أيضــاً العقــل املدبــر وراء الهدنــة 
مــع تنظيــم القاعــدة التــي اســتمرت حتــى عــام 2020. وبالتــايل، 
ــة  ــه الوثيق ــل بعاقات ــى بدي ــور ع ــب العث ــن الصع ــيكون م س
ــرى. ــة األخ ــراف الجهادي ــد األط ــه عن ــة مصداقيت ــها ودرج نفس

ب- عــى الرغــم مــن بعــض النجاحــات العســكرية، مل يتمكــن 
»الصحــراوي« ورجالــه مــن تنفيــذ أي شــكل مــن أشــكال الحكــم 
املحــي يف منطقــة الســاحل األفريقــي كــام فعلــت القاعــدة؛ 
ــب  ــاء، بجان ــن أقوي ــن محلي ــار إىل داعم ــبب االفتق ــك بس وذل
سياســة داعــش القاســية يف التعامــل مــع املدنيــن. وبعــد مقتــل 
»الصحــراوي«، صــار تنظيــم داعــش هــو األكــر تــرضراً مــن 
رضبــات »عمليــة برخــان« )هــي عمليــة جاريــة ملكافحــة التمــرد 
ــمى بـــ  ــا يُس ــاراً مل ــر افتق ــي(، واألك ــة الســاحل اإلفريق يف منطق

ــة«. ــة املحلي »الرعي

وعــى الرغــم مــن مقتــل »الصحــراوي«، فــإن منطقة الســاحل 
تشــهد تحــوالت جيوسياســية ملحوظــة، حيــث يبــدو أن الفجــوة 
ــع  ــايل، تتس ــة م ــة، خاص ــذه املنطق ــا يف ه ــا وحلفائه ــن فرنس ب
يومــاً بعــد آخــر. فبعــد انقــاب مايــو 2021، وصلــت العاقــات 
ــر  ــس تغي ــررت باري ــتوياتها، وق ــة إىل أدىن مس ــية - املالي الفرنس
حجــم وجودهــا العســكري يف املنطقــة، ونقــل الجــزء األكــرب مــن 

قواتهــا املســلحة إىل النيجــر.

وقــد دفــع هــذا التوتــر حكومــة مــايل إىل التفكــر يف توقيــع 
اتفــاق مــع مقاولــن عســكرين روس تابعــن ملجموعــة »فاغــر«، 
األمــر الــذي أثــار قلــق الفرنســين، حيــث رأى القــادة السياســيون 
ــة  ــاك أن مشــاركة مجموعــة »فاغــر« يف مــايل ستُشــكِّل رضب هن

خطــرة للتعــاون املســتقبي بــن البلديــن.

ــه أىت بعــد فقــدان فرنســا نفوذهــا  وخطــورة هــذا األمــر، أن
يف جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ وذلــك بســبب وصــول مجموعــة 
»فاغــر« إىل هنــاك أيضــاً، وكذلــك بعــد فشــل صفقــة الغواصــات 
ــاً أرضاراً جســيمة بســمعتها  ــس حالي ــع أســراليا. لتواجــه باري م
ــف  ــة يف مختل ــا العســكرية واألمني ــِدم خدماته ــربى، تُق ــوة ك كق

بقــاع العــامل.

4- أزمــة القطاع العقاري وانهيار نموذج 
النمو الصيني:

 ،»The Economist« ــة ــر مجل يكشــف تقري
املنشــور يف 30 ســبتمر 2021، تحــت عنــوان 
ــر  »كيــف يكــن لراجــع اإلســكان أن يُدمِّ
منــوذج النمــو الصينــي؟«)4(؛ عــن تبعــات 
أزمــة رشكــة العقــارات الصينيــة »إيفرجرانــد« 
ــع البحــث يف جــذور تنامــي حجــم  ــي، م عــى االقتصــاد الصين
ــلبية  ــه الس ــة، وتأثرات ــنوات املاضي ــر الس ــارات ع ــاع العق قط

ــام. بشــكل ع

ـــرب  ـــرك األك ـــارات كان املح ـــوق العق ـــر أن س ـــرض التقري ويف
القتصـــاد الصـــن خـــال الفـــرات املاضيـــة، حيـــث توافـــد 
ـــاكن  ـــعار املس ـــت أس ـــة، وارتفع ـــق الحرضي ـــون إىل املناط الصيني
ـــن  ـــر م ـــت إىل أك ـــدالت وصل ـــة، مبع ـــاً املاضي ـــال الــــ 15 عام خ
ـــغ  ـــون مبال ـــك، اقـــرض املطـــورون العقاري 10% ســـنوياً. ومـــع ذل
ـــوايل  ـــارات ح ـــاع العق ـــون قط ـــاميل دي ـــغ إج ـــث بل ـــة، حي ضخم
ـــا يعـــادل %18  ـــون دوالر، أي م ـــوان )2.8 تريلي ـــون ي 18.4 تريلي

ـــاميل(. ـــي اإلج ـــج املح ـــن النات م

ويذكـــر التقريـــر أنـــه عنـــد قيـــام الحكومـــة املركزيـــة 
ـــلطات  ـــرت الس ـــام 1994، خ ـــي يف ع ـــام الرضيب ـــاح النظ بإص
ـــم  ـــه ت ـــت نفس ـــرادات، ويف الوق ـــن اإلي ـــراً م ـــزءاً كب ـــة ج املحلي
تكليفهـــم بتحقيـــق أهـــداف منـــو اقتصـــادي عاليـــة، تتجـــاوز 
أحيانـــاً 10% ســـنوياً. لذلـــك اتجهـــت الســـلطات املحليـــة إىل 
بيـــع األرايض إىل املطوريـــن العقاريـــن، لتوليـــد اإليـــرادات، 
ــرى.  ــة األخـ ــغال العامـ ــرق واألشـ ــوِّل الطـ ــا متـ ــي بدورهـ والتـ
وهـــذا الرتيـــب يعنـــي أن النمـــو االقتصـــادي كان مرتبطـــاً 

ــارات. ــاع العقـ ــار قطـ بازدهـ
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وبـــن عامـــي 1999 و2007، زادت كميـــة األرايض الريفيـــة 
ـــنوي  ـــط   س ـــرضي، مبتوس ـــتخدام الح ـــا إىل االس ـــم تحويله ـــي ت الت
ـــدل  ـــة مبع ـــات األرايض العام ـــت مبيع ـــاً، وارتفع ـــغ 23% تقريب بل
31% ســـنوياً. وبحلـــول عـــام 2010، شـــّكلت مبيعـــات األرايض 
ـــات ســـنوياً. وصـــار االســـتثامر  أكـــر مـــن 70% مـــن دخـــل البلدي
العقـــاري وحـــده يُشـــكِّل 15% مـــن الناتـــج املحـــي اإلجـــاميل 

ـــن. يف الص

ــاوز  ــي تجـ ــد«، التـ ــة »إيفرجرانـ ــة رشكـ ــاءت أزمـ ــم جـ ثـ
حجـــم مديونتهـــا 300 مليـــار دوالر، لتكشـــف عـــن أزمـــة 
ـــدار الســـنوات  ـــى م ـــام يف الصـــن ع ـــارات بشـــكل ع قطـــاع العق
ــاري  ــن العقـ ــون الرهـ ــت ديـ ــد ارتفعـ ــة، فقـ ــس املاضيـ الخمـ
بشـــكل كبـــر، حتـــى وصلـــت إىل حـــوايل 76% مـــن إجـــاميل 
ــن  ــن العقاريـ ــدان املُطوريـ ــع فقـ ــاك. ومـ ــات األرس هنـ التزامـ
أشـــكال التمويـــل املختلفـــة، أصبحـــوا يعتمـــدون بشـــدة عـــى 
ـــم،  ـــن منازله ـــرون مث ـــع املش ـــث يدف ـــع، حي ـــل البي ـــا قب ـــل م دخ
ـــهور أو ســـنوات،  أحيانـــاً بالكامـــل، قبـــل اكتـــامل املـــروع بش
ــل  ــدر متويـ ــع كمصـ ــل البيـ ــا قبـ ــدات مـ ــة عائـ ــع حصـ لرتفـ

للمطوريـــن مـــن 39% إىل %54.

ـــة،  ـــة املقبل ـــاً اإلجـــراءات الحكومي وينتظـــر املســـتثمرون حالي
ويتوقـــع البعـــض أنـــه مـــع ازديـــاد قتامـــة التوقعـــات االقتصاديـــة، 
ـــك ال  ـــع ذل ـــة. وم ـــاع النقدي ـــر األوض ـــؤولون بتيس ـــيقوم املس س
توجـــد ســـوى خيـــارات قليلـــة إلعـــادة فصـــل منـــو االقتصـــاد 
الصينـــي عـــن قطـــاع العقـــارات، والبدايـــة ســـتكون بالركيـــز 
ـــاع  ـــتثامراتها يف قط ـــة، واس ـــلطات املحلي ـــل الس ـــات عم ـــى آلي ع

ـــارات. العق

5- »السياســـات غير الرسمية« في الشرق 
األوسط:

ــمية  ــر الرسـ ــات غـ ــاب »السياسـ ــاول كتـ يحـ
يف الـــرق األوســـط«)5(، وهـــو مـــن تحريـــر 
الباحثـــة »ســـوزي مرغنـــي«، ملـــئ فجـــوة 
كبـــرة يف دراســـة الـــرق األوســـط، وذلـــك 
ـــل  ـــدي للتفاع ـــل نق ـــم تحلي ـــال تقدي ـــن خ م
ــمية«،  ــر الرسـ ــمية« و«غـ ــة الرسـ ــن »السياسـ بـ
عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن املقـــاالت والبحـــوث املعّمقـــة. 
ـــرق  ـــة« يف ال ـــق الضبابي ـــك »املناط ـــاب تل ـــذا الكت ـــص ه ويفح
ـــيس  ـــا إىل تأس ـــون عره ـــاس العادي ـــعى الن ـــي يس ـــط والت األوس

مجتمعـــات أكـــر إنصافـــاً.

ــة  ــم بكيفيـ ــام حكـ ــية يف أي نظـ ــة السياسـ ــر الثقافـ وتتأثـ
تفاعـــل الدولـــة واملجتمـــع، وتُســـلِّط فصـــول الكتـــاب الضـــوء 
عـــى نوعـــن عريضـــن مـــن »املشـــاركة السياســـية غـــر 
الرســـمية« يف الـــرق األوســـط؛ وهـــام العمـــل املـــدين الـــذي 
يعمـــل جنبـــاً إىل جنـــب مـــع جهـــاز الدولـــة، والعمـــل املـــدين 
ـــذه  ـــن، يكـــن له ـــا الحالت ـــة. ويف كلت ـــاً للدول ـــكِّل تحدي ـــذي يُش ال
ـــن  ـــة م ـــات معين ـــة ملجموع ـــج ملموس ـــق نتائ ـــطة أن تُحقِّ األنش

النـــاس، وكذلـــك للدولـــة.

وبالنســـبة للكثريـــن، فـــإن »السياســـة غـــر الرســـمية« 
ــن  ــي رضورة لتأمـ ــل هـ ــاراً، بـ ــت خيـ ــة ليسـ ــة املدنيـ والتعبئـ
التبـــادل  خـــال  مـــن  االجتامعـــي،  الضـــامن  مـــن  نـــوع 
ـــلطات  ـــات أن الس ـــن املفارق ـــي. وم ـــاط اليوم ـــي والنش املجتمع
ـــامت  ـــن التنظي ـــرف ع ـــض الط ـــا تغ ـــاً م ـــط غالب ـــرق األوس يف ال
ـــكاتهم  ـــل مش ـــى ح ـــن ع ـــاعد املواطن ـــي تس ـــمية الت ـــر الرس غ
االقتصاديـــة واالجتامعيـــة، ألنهـــا ترفـــع جـــزءاً مـــن هـــذا 
ــل الطلـــب عـــى  ــايل يقـ ــة، وبالتـ ــل الدولـ ــن كاهـ العـــبء عـ

ــي. ــم الحكومـ الدعـ

وبالرغـــم مـــن أن الســـلطات يف بعـــض الـــدول أحيانـــاً مـــا 
ـــل  ـــإن العم ـــة؛ ف ـــيايس واملعارض ـــل الس ـــن العم ـــة ع ـــط العام تُثبِّ
ــداف  ــل أهـ ــمية )تحمـ ــر رسـ ــة غـ ــبكات اجتامعيـ ــن شـ ضمـ
اقتصاديـــة بحتـــة(، يـــؤدي يف كثـــر مـــن األحيـــان إىل تشـــكل 
ـــر  ـــة وتأث ـــر أهمي ـــا تظه ـــة، وهن ـــات ُمسيَّس ـــات وجمعي مجموع

»السياســـات غـــر الرســـمية«.

وعـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، نجـــد أن الكتـــاب يتحـــدث 
عـــن موضوعـــات مختلفـــة تتصـــل بصناعـــة »السياســـات غـــر 
الرســـمية« يف الـــرق األوســـط، مثـــل: الدواويـــن يف الكويـــت 
ـــازل،  ـــرة تتواجـــد يف املن ـــة وكب ـــس عام ـــن مجال ـــارة ع )وهـــي عب
ـــي  ـــع الكويت ـــح املجتم ـــة رشائ ـــن كاف ـــال م ـــا الرج ـــع فيه ويجتم
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ـــة  ـــة القبلي ـــع(، والسياس ـــا املجتم ـــف قضاي ـــن مختل ـــدث ع للتح
الجزائـــر،  التطوعيـــة يف  الزراعيـــة  اليمـــن، والجمعيـــات  يف 

ومنـــارصة املـــرأة يف إيـــران.

ـــن  ـــخاص العادي ـــل األش ـــة عم ـــاب خريط ـــذا الكت ـــل ه وينق

داخـــل القنـــوات غـــر الرســـمية يف الـــرق األوســـط، والتـــي 

ــا  ــمية أو خارجهـ ــة الرسـ ــر الحكوميـ ــل األطـ ــل داخـ ــد تعمـ قـ

ــع  ــكات املجتمـ ــة مشـ ــك ملعالجـ ــا، وذلـ ــا أو بجانبهـ أو ضدهـ

وتحســـن حيـــاة العامـــة.
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