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مق ّدمة
ُ
يندرج كتاب الدميوغرافيا والدميقراطية :التح ُّوالت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف إطار دراسات
ُ
ُ
التغيات الدميوغرافية يف قضايا التنمية والتح ُّول الدميقراطي
الدميوغرافيا السياسية ،التي
تبحث أثر ُّ
وا ُملشاركة السياسية واألمن البرشي .وتجد ُر اإلشارة يف هذا السياق إىل بعض ر ّواد الحقل الذين ر ّكزت
أعاملهم عىل ُمعالجة العالقة بني التح ّول الدميوغرايف والتح ّول الدميقراطي .فقد كان من أوائل من م ّهد
لظهور هذا الحقل لورانس ستون ،بربطه بني التعليم والثورات السياسية(((ُ ،ث ّم تبعته ُ�ث ّلة من الباحثني
الذين تناولوا التح ُّوالت الدميوغرافية بوصفها ُمه ِّددات لالستقرار االجتامعي والسيايس ،وبحثوا دور الشباب
يف تحقيق أو عرقلة التح ُّول الدميقراطي((( ،مثل ريتشارد شينكوتا الذي أ ّكد أنّ البلدان التي تنطوي عىل
ً
سن العمل أو "تضخُّ م الشباب" هي ّ
احتامل أن تُح ِّقق دميقراطية ليربالية
أقل
نسبة كبرية من الشباب يف ّ
ُضجاّ ،إل يف حال استمرت الخصوبة يف االنخفاض
ُمستق ّرة مقارن ًة بالبلدان ذات الهيكل ُ
العمري األكرث ن ً
واستمر الهيكل العمري يف النضوج((( .كام تجدر اإلشارة إىل تيم دايزن الذي جادل بأنّ النم ّو الرسيع يف عدد
الشباب ُيكن أن ُيثري ُص ٍ
عوبات تتع ّلق ب ُفرص العمل ،وهو ما يؤدي إىل قلقلة االستقرار االجتامعي((( ،وهانز
ُ
تستحيل إىل الدكتاتورية
فيرب الذي رأى أنّ الدول الدميقراطية التي تنطوي عىل نسب ٍة كبرية من الشباب قد
تضم نسبة ّ
أقل من الشباب ،وافرتض وجود عالقة سببية بني الدميوغرافيا
باحتاملٍ أكرث من ا ُملجتمعات التي ُّ
والدميقراطية ،ألنّ الشباب يتز ّعمون األعامل السياسية العنيفة والتط ُّرف السيايس؛ ما ُيه ِّدد الدميقراطية(((.
1 Lawrence Stone, "Literacy and Education in England 1640-1900," Past and Present, vol. 42, no. 1 (1969).
وسبل االستثامر يف العائد الدميوغرايف للشباب العربُ ،ينظر :بسمة
 2بخصوص املسألة الجيلية يف التح ُّول الدميوغرايف يف البلدان العربيةُ ،
ٔ
املومني ،فجر العرب :شبابه وعائده الدميوغرايف ،ترجمة فادي ملحم (الدوحة /بريوت :املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
3 Richard P. Cincotta, "Half a Chance: Youth Bulges and Transitions to Liberal Democracy," Environmental Change
and Security Program Report, no. 13 (2008-2009), p. 10; Richard P. Cincotta, "How Democracies Grow Up," Foreign
Policy, no. 165 (2008), pp. 80-82; Richard P. Cincotta, "Life Begins after 25: Demography and the Societal Timing of the
Arab Spring," Foreign Policy Research Institute, 27/1/2012, accessed on 11/10/2020, at: https://bit.ly/2GRJ9yG; Richard
P. Cincotta, "Who's Next? Age Structure and the Prospects of Democracy and Conflict in North Africa and the Middle
East," in: Koenraad Matthijs et al. (eds.), Population Change in Europe, the Middle-East and North Africa: Beyond the
Demographic Divide (London: Routledge, 2015), pp. 167-202.
4 Tim Dyson, "On Demographic and Democratic Transitions," Population and Development Review, vol. 38 (2012),
;)p. 83; Tim Dyson, Population and Development: The Demographic Transition (London/ New York: Zed Books, 2010
Ben Wilson & Tim Dyson, "Democracy and the Demographic Transition," Democratization, vol. 24, no. 4 (2017),
pp. 594-612; Tim Dyson, "The Role of the Demographic Transition in the Process of Urbanization," Population and
Development Review, vol. 37 (2011), pp. 34-54.
5 Hannes Weber, "Demography and Democracy: The Impact of Youth Cohort Size on Democratic Stability in the
World," Democratization, vol. 20, no. 2 (2012), p. 335.
التغيات الك ّمية فقط ،إنّ ا هو "عبارة عن دورة تاريخية تتلخّ ص يف ارتفاع نسبة الذكور القادرين
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ُ
يبحث كتاب الدميوغرافيا والدميقراطية :التح ُّوالت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أثر التح ُّوالت
الدميوغرافية يف "التاءات الثالثة" (التنمية ،التغيري الدميوغرايف ،والتح ُّول الدميقراطي) ،وكيفية تشكيلها
للمشهد االجتامعي والسيايس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (أو اختصا ًرا" ،مينا" ،)MENA
التغيات الدميوغرافية اإلقليمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ضمن سياقاتها
وضع ُّ
سع ًيا إىل ِ
االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ،وذلك باالنطالق من رفض املنظور الغريب الذي ُيح ّتم
للمجتمعات الرشق أوسطية،
الوصول إىل العلمنة عن طريق التحديث ،وذلك ألنّ الدين ُيثّل ُمك ّونًا مهمًّ ُ
وألنّ
املؤسسات الدينية تو ّفر للمواطنني حاضنة لإلصالح وتعزيز الدميقراطية وتنمية الشعور بالهوية
ّ
التخصصات ،من أجل تحليل ُمتع ِّدد
االجتامعية والسياسية .ومنهج ًّيا ،يتب ّنى الكتاب إطا ًرا نظر ًيا ُمتداخل
ُّ
للتغيات والتح ُّوالت االجتامعية ا ُملعارصة يف منطقة الرشق األوسط
ا ُملستويات (ماكرو – ميسو  -ميكرو) ُّ
وشامل أفريقيا ،من خالل مناذج ُمختارة ُتثّل حاالت الدراسة ،استعان ًة ببيانات اجتامعية واقتصادية
ثمُ ،يجيب الكتاب عن سؤالٍ رئيس :متى وتحت ّأي
ودميوغرافية تاريخية وجندرية وسياسية .ومن ّ
ظروف تؤ ّدي التنمية االجتامعية واالقتصادية إىل التح ُّول الدميقراطي والتنمية السياسية؟ (ص .)xi-2
ُ
يبحث الفصل األ ّول نظر ًيا التأثري ا ُملع ّقد
يقع الكتاب يف خمسة فصول ،إضافة إىل ُمق ّدمة وخامتة.
وا ُملتضارب للعوملة والتنمية والتصنيع والتحديث يف عملية التح ُّول الدميقراطي ،والعالقة السببية بني
التنمية والدميقراطية ،مع التط ُّرق إىل خصوصية منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .أ ّما الفصل الثاين،
والتغيات الدميوغرافية والتح ُّوالت الدميقراطية .ويتناول الفصل
فيدرس الدينام ّيات ا ُملع ّقدة للتنمية
ُّ
والتغي الدميوغرايف يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مع
الثالث عواقب التنمية االقتصادية
ُّ
اهتام ٍم خاص بالعالقة بني الرثوة النفطية يف منطقة الخليج وهجرة اليد العاملة إليها .و ُير ّكز الفصل
التغيات الدميوغرافية والتط ُّورات ا ُملتع ّلقة بالنوع االجتامعي
الرابع عىل التح ُّوالت السياسية الناشئة عن ُّ
ُ
يبحث الفصل الخامس الدينام ّيات
والجنسانية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وأخ ًريا،
التاريخية واالجتامعية واالقتصادية ،وأبعاد السياسة وا ُملجتمع يف حاالت الدراسة األربع :اليمن وقطر
وأوجه االختالف.
وتونس وإيران ،إلبراز األبعاد ا ُملتشابهة وإظها ِر األمناط والتح ّديات ُ

أولً  :التحول الدميوغرايف والتنمية والدميقراطية
درست إلهام هاجيجات يف هذا الكتاب العالقة بني التنمية والدميقراطية ،وتعتقد أنّها ُمع ّقدة .فمن أجل
يجب أن يو ّفر الرشعية ملواطنيه ،التي تتح ّقق عاد ًة من خالل التنمية
بقاء ّأي نظام دميقراطي وازدهارهُ ،
االقتصادية ا ُملستم ّرة والفاعلية وا ُملساءلة .وإن كانت التنمية السياسية عملية ،فإنّ التغيري واالستمرارية
ُهام ُمفتاح هذه العملية .وتُجادل املؤ ّلفة بأنّ التنمية االقتصادية والتحديث ُيس ّهالن عملية الدمقرطة
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فتقدم ا ُملجتمعات الحديثة اقتصاد ًّيا وصناع ًّيا يجعلها أكرث ُعرضة لحقوق اإلنسان
والتنمية السياسيةُّ .
توسع ا ُملجتمع املدين ،تُصبح الحقوق واالمتيازات ا ُملتساوية ّ
محط تركيز ،و ُيشارك
ُ
والح ّريات ،ومع ُّ
املواطنون بنشاطٍ يف تحسني حياتهم و ُمجتمعاتهم (ص .)25
مطروحا منها الهجرة من مكانٍ
وتع ّد هاجيجات الوالدة والوفاة وصايف الهجرة (الهجرة إىل مكانٍ ما
ً
تغيات أساسية للتح ُّول الدميوغرايف (ص  .)46-45 ،41وتش ُري إىل أنّ االختالف بني التح ُّول
آخر) ثالثة ُم ّ
ُ
يحدث بوتري ٍة أبطأ
الدميوغرايف يف العامل الغريب عن مثيله يف البلدان النامية يتمث ُّل يف نقطتني :أ ّو ًل،
بكثري ،بحيث استغرق فارق الزمن بني انخفاض الخصوبة وانخفاض ُمع ّدل الوف ّيات أكرث من  100عام
يف ا ُملجتمعات األوروبية ،بينام استغرق هذا االنتقال يف أجزا ٍء ُأخرى من العامل ّ
أقل من  20عا ًما؛ ثان ًّيا،
جرى انخفاض ُمع ّدالت الخصوبة يف العامل ا ُملتق ّدم من دون تدخُّ ل ُمبارش من الدولة أو الجهات الدولية،
بينام حدث يف العامل النامي عن طريق التدخُّ ل ا ُملبارش أو غري ا ُملبارش لربامج تنظيم األرسة؛ وقد أ ّثر
هذان االختالفان تأث ًريا ُمبارشًا يف التنمية والتح ُّول الدميقراطي (ص  ،)51-50حيث تو ّفر ُمعظم دول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا إمكاني َة الوصول ا ُملبارش إىل خدمات تنظيم األرسة ،والتي نجح ُمعظمها يف
العقود املاضيةّ ،إل أنّ تداعيات الخصوبة ا ُملرتفعة وانخفاض ُمع ّدل
خفض ُمع ّدالت الخصوبة عىل مدى ُ
الوفيات ما زالت ُمتمثلة يف انفجا ٍر س ّكاين ّ
يتجل يف تضخُّ م الشباب (ص .)74
ُ
تحتل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أعىل ُمع ّدل بطالة يف العامل للرجال والنساء ،وذلك نتيجة
ضعف القطاع االقتصادي الذي ال يدعم "تضخُّ م الشباب" وحاجتهم إىل العمل .وملّا كان من ا ُملفرتض أن
تؤ ّدي التنمية االقتصادية إىل تحسني حياة املواطنني وإمكانية وصولهم إىل املوارد ا ُملجتمعية ،مثل التعليم
الصحية ،فإنّ االستثامر الكبري يف التعليم مبنطقة الرشق األوسط وشامل
والتوظيف وخدمات اإلنجاب ّ
أفريقيا مل ِ
يؤت مثاره .فباستثناء حاالت قليلة ،مل يساهم التعليم يف النم ّو االقتصادي يف املنطقة (ص .)73-72
و ُتراوح أعامر  90يف املئة من ا ُملتع ّلمني يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بني الخامسة عرشة
والرابعة والعرشين؛ مع وجود فجوة بني الذكور واإلناث لصالح الذكور (ص  .)61-60وكذلك األمر بالنسبة
إىل ُمع ّدالت التوظيف والبطالة ،التي تأيت لصالح الذكور أيضً ا (ص  .)66ويف جميع أنحاء منطقة الرشق
العمر ا ُملتو ّقع للذكور واإلناث عىل ح ٍد سواء (ص .)84
متوسط ُ
تحس ًنا يف ّ
األوسط وشامل أفريقيا ،نجدُ ُّ
وتُجادل هاجيجات بأنّ التنمية االقتصادية والتحديث ُيس ّهالن عملية الدمقرطة والتنمية السياسية
(ص  ،)25مع نفي التطابق بني الحداثة و"الغربنة" ،كون عملية التحديث يف الغرب اتّبعت سيا ًقا ُمختل ًفا
عم اختربه (وما زال) العامل غري الغريبً .
ّ
فمثلُ ،يش ّكل الدينُ السياسة إىل ح ٍد بعيد يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،ما يتطلب تناول عملية التحديث عىل أنّها ُ
تعمل بالتنسيق مع الدين ،ال ض ّده
(ص  .)18 ،15فقد جاءت حركات اإلحياء الديني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بوصفها ر َّد فعلٍ عىل
مؤسسات ا ُملجتمع املدين غال ًبا ،وتُساهم يف
التغريب؛ وهي حركات إصالحية غري متطرفة تعمل يف إطار ّ
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األعامل الخريية وبرامج محو ُ
الصحية ،ما ُيح ِّقق توازنًا ُمقابل الهياكل االقتصادية
األ ّمية وخدمات الرعاية ّ
واالجتامعية والسياسية القمعية والفاسدة يف ُمجتمعات املنطقة .كام أنّ حركات اإلحياء الديني تو ّفر
مساح ًة ُملشاركة النساء الفاعلة يف التغيري من خِ الل انخراطهن يف العمل االجتامعي ،وذلك ضمن بنية
أبوية وذكورية ُمهيمنة (ص .)29-27 ،21
وبالنسبة إىل التن ُّوع اإلثني وال ُّلغوي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ترى املؤلفة أنّ الهويات اإلثنية
املؤسسات
غري ا ُملتجانسة ق ّوضت جان ًبا مهمًّ للدميقراطية ،وهو الشعور بالوحدة واالندماج ،ما أضعف ّ
السياسية واالجتامعية يف الدول التي تُعاين رص ٍ
اعات إثنية (ص  .)31وعىل العكس من ذلك ،تنفي بعض
الدراسات تأثري عدم التجانُس االجتامعي يف الدميقراطية(((؛ مبعنى أنّ الرصاعات ُتثّل عائ ًقا بالرضورة أمام
ٍ
حاالت كثرية من دون وجود تجانُس هويايت /اجتامعي.
ترتسخ الدميقراطيات يف
مسار الدمقرطة ،وإنّ ا ّ

ثانيًا :الرثوة النفطية والهجرة
ارتفع ُمعدل الخصوبة بني مواطني بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع ارتفاع ُمستوى
َ
ُ
املعيشة لديهم ،ونتج من ذلك نشوء جيل صغري السن .ومن ناحي ٍة أخرى ،أ ّدت املوارد البرتولية الهائلة
إىل ترسيع االنتقال من ا ُملجتمعات ّ
تقد ًما خالل فرتة زمنية قصرية ج ًّدا.
األقل من ًّوا إىل ا ُملجتمعات األكرث ُّ
العمر ا ُملتو ّقع ،وانخفاض ُمع ّدالت الوفيات والخصوبة ،وتحسني ن ُُظم
توسط ُ
وكذلك ،كانت زيادة ُم ّ
والصحية ،وتحسني التعليم عىل جميع ا ُملستويات ،وانخفاض ُمع ّدالت البطالة ،عمو ًما،
الرعاية اإلنجابية
ّ
نتائج إيجابية (ص .)109-108
َ
العقود األخرية مبنطقة الرشق
وتُجادل هاجيجات هنا بأنّ الهجرة بني الدول العربية هي النمط السائد يف ُ
األوسط وشامل أفريقيا اليوم؛ إذ تظهر الهجرة املؤ ّقتة إىل دول مجلس التعاون ثابت ًة تقري ًبا ،بسبب
العالقة بني التحديث الرسيع والرثوة النفطية الهائلة والحاجة غري العادية إىل العاملة ا ُملهاجرة املؤ ّقتة
غيت الرثوة البرتولية املشهد السيايس واالقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
(ص  .)98فقد ّ
بخلقها اقتصا ًدا سياس ًّيا ريع ًّيا يف املنطقة .كام أ ّدت إىل ظهور أمناط جديدة للهجرة من املنطقة وإليها،
أصبح مبوجبها ا ُملهاجرون ُجز ًءا مهمًّ من املشهد االقتصادي لدول الخليج العربية ،بعد أن كانوا ُمج ّرد
الع ّمل ا ُملهاجرين؛ األمريكيني واألوروبيني والباكستانيني والسودانيني واملرصيني
مجموعات صغرية من ُ
والفلسطينيني (ص .)103-100
6 Michael Steven Fish & Robin S. Brooks, "Does Diversity Hurt Democracy?" Journal of Democracy, vol. 15, no. 1
(2004), pp. 154-166.
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الع ّمل ا ُملهاجرين اليوم يف بلدان الخليج العربية من دول جنوب ورشق آسيا ،ثم من
وينحدر غالبية ُ
الع ّمل عىل حساب العرب،
دول أفريقية ُأخرى؛ وذلك بسبب اتّباع سياسات "أَ ْس َينة" (ُ )Asian-ization
الع ّمل ا ُملهاجرين اآلسيويني واألفارقة أكرث انصيا ًعا ،إضاف ًة إىل أنّها اسرتاتيجية سياسية متنع ّأي
العتبار ُ
(((
الع ّمل ا ُملهاجرون
ُمطالبات بالتجنيس واالستيعاب من ِق َبلِ ا ُملهاجرين العرب كالفلسطينيني  .وما زال ُ
الحكومات
يتع ّرضون للتهميش يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،و ُيشار إليهم من ِق َبلِ ُ
واملواطنني يف دول الخليج عىل أنّهم "ق ّوة برشية ُمغرتبة" أو ُ"ع ّمل وافدون" ،لتعزيز وضعهم املؤ ّقت،
إضاف ًة إىل نظام الكفالة الذي يزيد تعقيد وضع ا ُملهاجرين .ومن ناحي ٍة ُأخرى ،ساهم وجود العاملة
ا ُملهاجرة يف غياب طبقة عاملة مح ّلية قوية و ُمتم ّكنة يف دول الخليج (ص  .)106-104كام أنّ تد ُّفق
املوارد البرتولية تس ّب َب بإشكاليات اجتامعية وثقافية عميقة( :أ) خلقت االسرتاتيجية السياسية ا ُملتمثّلة
ٍ
جتمعات شديدة االنقسام واالغرتاب والتفرقة بني املواطنني وغري املواطنني؛ (ب) عىل
يف "األَ ْس َينة" ُم
الرغم من أنّ ُمع ّدالت البطالة ُمنخفضة نسب ًّيا ،فإنّ ُمستويات البطالة ا ُملرتفعة بني املواطنني((( خلقت
بعض االحتكاكات مع غري املواطنني ،عىل الرغم من أنّ املواطنني ّ
أقل استعدا ًدا لتأدية األعامل التي
يؤ ّديها ا ُملهاجرون؛ (ج) أ ّدى التح ُّول الرسيع يف االقتصاد العاملي إثر الطفرة النفطية إىل عالق ٍة ُمف ّككة بني
الدولة ومواطنيها من حيث الدين والهياكل القبلية واألرسية واألبوية .فبينام التنمية االقتصادية ف ّعالة،
تعسة؛ (د) زادت انتهاكات حقوق اإلنسان،
ّإل أنّ صعوبة بناء ّ
املؤسسات ب ّي َنت أن التنمية السياسية ُم ّ
مبا يف ذلك االتجار بالبرش ،فيام يتع ّلق بطريقة دخول ا ُملهاجرين إىل دول مجلس التعاون ،وظروف
معيشتهم وعملهم وتجاربهم (ص .)113 ،110

ثالثًا :الفاعلية والعالئقية :النوع االجتامعي والجنسانية
كام أنّ بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تس ُري يف مسا ٍر فريد نحو التحديث ،فإنّ النسوية
ُ
تختلف بطبيعتها كذلك .وال يعني عدم توافق النسوية الغربية مع اإلسالم والرشيعة عد َم وجود
فيها
نسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (ص ّ ،)114إل أنّ اإلدماج السيايس للمرأة ال يزال
الع ّمل ا ُملهاجرين يف بلدان الخليج العربية إشكالية االندماج؛ إذ ال يتق ّبلهم ا ُملجتمع ا ُملضيف إال
 7واجه الفلسطينيون مثل غريهم من ُ
عىل نحو ضعيف ،إضاف ًة إىل استحالة الحصول عىل الجنسية وتفضيل املواطنني عىل ا ُملقيمني يف كا ّفة املجاالتُ .ينظر :يوسف كرباج وحال
نوفل ،الفلسطينيون يف العامل :دراسة دميوغرافية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .184-183
 8مل تُحدِّد املؤلفة ّأي دولة من دول الخليج العريب تنطوي عىل مستوى ُمرتفع من البطالة .فبحسب بيانات البنك الدويلُ ،معدّل البطالة
من إجاميل القوى العاملة لعام ( 2018عام إصدار الكتاب) يف دول الخليج العربية هو كاآليت :اململكة العربية السعودية ( 6.04يف املئة)،
سلطنة ُعامن ( 2.864يف املئة) ،اإلمارات العربية ا ُملتّحدة ( 2.229يف املئة) ،الكويت ( 2.076يف املئة) ،البحرين ( 0.65يف املئة) ،قطر (0.11
يف املئة)؛ وهي نسب ُمنخفضةُ .ينظر:
"Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) - United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar,
Kuwait, Bahrain, Oman," World Bank, accessed on 12/10/2020, at: https://bit.ly/2GYW01L
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ُعد فاعلية املرأة و ُمشاركتها يف القوى العاملة ُمنخفضة ،عىل الرغم من أنّ العديد
ُمتأخِّ ًرا يف املنطقة؛ إذ ت ُّ
نت يضعن اسرتاتيجيات نحو التمكني واإلصالح
من بلدان املنطقة م ّرت بعملية تحديث وتطويرّ ،إل أنّهن ب َ
والتغيري يف ُمجتمعاتهن (ص .)117
تقرتح
السلطة واملوارد والعالقات يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
ُ
ولفهم العالقة بني ُ
هاجيجات تناول مفهوم الفاعلية التي تعني "قدرة الفرد عىل اتّخاذ خيارات ف ّعالة ،وتحويل تلك
االختيارات إىل نتائج مرج ّوة" ،كون جوهر عدم ا ُملساواة بني الجنسني يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يتمثّل يف عدم ا ُملساواة يف القدرة عىل ُمامرسة الفاعلية .وترى هاجيجات أنّ ّمثة روابط وثيقة بني
الفاعلية بوصفها عملية ،والعالئقية التي تنظر إىل الفرد بوصفه كيانًا ُ
أشخاص ُ
يعيش بينهم.
يعمل وسط
ٍ
وعليه ،فإنّ القرارات ليست قامئة عىل أساس فرديّ ،
وإنا عالئقي .وال يعتمد ُصنع القرار للرجال والنساء
يرتبط بوصفه قرا ًرا سياق ًيا بالعالقات ُ
عىل كيانهم الفردي ومصلحتهم الذاتية ،بل ُ
األرسية وعالقات القرابة؛
شك يف أنّ دينام ّية ُ
وال ّ
األرسة يف ُمجتمعات الرشق األوسط وشامل أفريقيا أبوية وعالئقية (ص .)132-131
ُّ
والتحكم يف أجساد النساء يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
وتتفاقم السيطرة عىل الهويات الجنسية
حسبام ترى املؤلفة ،بسبب صعود األصولية اإلسالمية ،التي فرضت السيطرة من خالل إعادة تفسري وفرض
موجهة نحو تنظيم السلوك الجنيس عىل النحو الذي ح ّدده األصوليون.
ال ِق َيم األخالقية ،والتي غال ًبا ما تكون ّ
باملؤسسات السياسية
الحقوق الجنسية مسأل ًة ّ
ومن ّثم ،مل ُتعد ُ
خاصة ،بل قضية مشحونة سياس ًّيا و ُمرتبطة ّ
واألبوية .وعليه ،أصبحت قضايا النوع االجتامعي والحقوق الجنسية تتح ّدى عىل نحو أسايس النظام األبوي
الك ّل .وعوضً ا عن ذلك ،فإنّ السبب الجذري ُ
املؤسيس عىل ا ُملستوى ُ
للظلم ليس اإلسالم ،وإنّ ا طريقة
ّ
التالعب باإلسالم من أجل القمع ،وتصوير اإلسالم عىل أنّه ُمعا ٍد للدميقراطية ،يرضُّ با ُملقاومة والحركات
ُ
اإلصالحية السياسية املوجودة يف املنطقة (ص  .)138-136فقد ُأعيد تفسري اإلسالم والرشيعة اإلسالمية
واستخدامهام أدا ًة من ِق َبلِ النخبة للحفاظ عىل التقاليد غري الغربية يف مكانها (ص .)142-141

ُ
سؤال التنمية :اليمن وقطر وتونس وإيران
عا:
راب ً
تعكس حاالت الدراسة ا ُملختارة ،بوصفها محاول ًة لتغطية التبا ُينات يف دول الرشق األوسط
ُ
ٍ
ستويات ُمختلف ًة من التح ُّوالت الدميوغرافية والدميقراطية ،وعمليات ُمختلفة
وشامل أفريقياُ ،م
للتحديث االقتصادي والسيايس.
عد اليمن الدولة ّ
األقل من ًّوا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وال ُيح ِر ُز ُمستوى ج ّي ًدا يف ٍّأي
و ُي ُّ
العمر ا ُملتو ّقع ،والتعليم،
توسط ُ
من األبعاد الدميوغرافية والتنموية ،مثل ُمع ّدل الوفيات ،والخصوبة ،و ُم ّ
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والتوظيف .كام أنّ اليمن دولة هشّ ة وتتخ ّلله أزمة رشعية كبرية ،إذ تستحوذ الدولة عىل جز ٍء من
رئيسا عىل ا ُملستوى
السلطة ،بينام تؤ ّدي الشبكات الرسمية وغري الرسمية ل ُزعامء القبائل والنخب دو ًرا ً
دون الوطني .عالو ًة عىل ذلك ،فإنّ وجود فجوة واسعة بني النخبة والطبقة الوسطى – إضاف ًة إىل انتشار
الفقر – أوجد ً
زخم للتغيري السيايس ُرغم بطئه الشديد ،ليتمث َّل أخ ًريا يف اندالع انتفاضة عام  ،2011التي
لرفض ُعقو ٍد من قمع النخبة الحاكمة (ص .)146-145
جاءت ِ
وباالنتقال إىل قطر ،تُثبت ّ
قصة نجاح عىل
املؤشات الدميوغرافية واالقتصادية للتنمية أنّ قطر ُتثّل ّ
ُمستويي الرشق األوسط وشامل أفريقيا وا ُملجتمع الدويل ،من حيث ارتفاع ُمستوى التعليم والتوظيف،
وانخفاض ُمع ّدل الوفيات والخصوبة والبطالة .فقد اس ُتثمرت الرثوة الريعية يف قطر لتطوير وتنويع
اقتصادها و ُمجتمعها ،كام أنّ ُمستويات املعيشة والوصول إىل املوارد ُمرتفعة للمواطنني القطريني.
العقود املاضية بسبب الهجرة الجامعية ،واالنخفاض التدريجي
وقد منا عدد الس ّكان من ًوا كب ًريا خِ الل ُ
للخصوبة ،واالنخفاض الحاد يف ُمع ّدل الوفيات بني املواطنني (ص  .)173وبينام عانت بعض البلدان
الرص َاع بني ال ِق َيم التقليدية والتح ُّول الحديث ،فإنّ قطر مت ّكنت من الحفاظ عىل العديد من تقاليدها
مع إدخال التحديث إىل اقتصادها وا ُملشاركة السياسية عىل ا ُملستوى الدويل (ص  .)178-177وقد أجرت
قطر تحسينات عديدة عىل نظام الكفالة.
أ ّما تونس ،فإنّها تس ُري عىل طريق ُمجتمع أكرث دميقراطية ،بوجود طبقة وسطى حرضية و ُمتع ّلمة واسعة،
وحركات وأحزاب سياسية علامنية و ُمعتدلة ،ونقابات ُع ّملية و ُم ّ
نظامت ُمجتمع مدين قوية ،تساهم
جميعها يف التحديث السيايس لتونس؛ مع اإلشارة إىل أنّ النشاط السيايس كان ُجز ًءا من الثقافة قبل
انتفاضة عام  ،2011وما زال .وترى هاجيجات أنّه ُيكن تطبيق منظور الحداثة ا ُملتع ِّددة عىل حالة
تونس ،حيث ُيثّل الدين ُجز ًءا ُمهمًّ من هوية الناس ونظام ال ِق َيم ،وال يتالىش مع التحديث .ففي الواقع،
أصبح الدين أكرث أهمي ًة يف ُمجتمعهم وسياساتهم ا ُملعارصة (ص )184؛ وما زال التحديث االقتصادي
َ
والسيايس مييض إىل األمام جن ًبا إىل جنب مع التح ُّوالت الدميوغرافية يف تونس (ص .)195
وبخصوص إيران ،فقد تح ّققت تحسينات هائلة يف ّ
العمر ا ُملتو ّقع،
توسط ُ
مؤشاتها الدميوغرافية ،مثل ُم ّ
والوفيات وانخفاض الخصوبة ،و ُمستوى معرفة القراءة والكتابة والتحصيل التعليمي لجميع مواطنيها،
ّإل أنّها تشهدُ ارتفا ًعا يف ُمع ّدل البطالة ُلك ٍّل من النساء والشباب .وفيام يتع ّلق بالهوية ،فإنّ إيران
اليوم وهويتها السياسية ليستا ُمج ّرد نتاج لإلسالم ،بل نتاج قرون عديدة من التح ُّوالت الجيوسياسية
واالجتامعية والدميوغرافية والثقافية ا ُملع ّقدة ،فنظامها هجني ،وهو مزيج من إرادة الله ا ُملن ّفذة من
واملؤسسات السياسية واالجتامعية الحديثة التي تُشبه نظا ًما دميقراط ًّيا ،لك ّنها
خالل ا ُملرشد األعىل،
ّ
الحكم ا ُملطلق .وهنُاك ُط ُرق يستطيع املواطنون من خِ اللها التعبري عن مظاملهم ودفع اإلصالح
ُ
أقرب إىل ُ
لكن القرارات النهائية بشأن اإلصالحات االجتامعية والقانونية تقع يف يد ا ُملرشد األعىل
االجتامعيّ ،
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ُ
الصحية والتعليم
(ص  .)195ويف جميع األحوال ،كان أحد مجاالت الرتكيز ا ُمله ّمة
يتمثل يف توفري الرعاية ّ
وتطوير البنية التحتية يف ا ُملدُ ن الصغرية واملناطق الريفية ،وليس فقط يف املناطق الحرضية (ص .)209

ول الدميوغرايف:
ول الدميقراطي والتح ُّ
خامتة :التح ُّ
أي عالقة؟
ّ
يأيت كتاب هاجيجات لي ّتخذ مسا ًرا ُمغاي ًرا عن غالبية الدراسات الكالسيكية يف حقل الدميوغرافيا
السياسية ،التي بحثت دور التح ُّوالت الدميوغرافية يف عرقلة التح ُّول الدميقراطي .ويف اآلن نفسه ،ال
ُيكن اإلقرار بأنّ كتاب هاجيجات جاء بجدي ٍد يف حقل الدميوغرافيا السياسية ،إذ نجده ُيق ّدم مجموع ًة
ثرية من اإلحصاءات ،لك ّنه ال يتجاوز االستعراض الوصفي ،مع االفتقار إىل التحليل .وإضافة إىل ذلك،
فإنّ األفكار الرئيسة التي نوقِشت اعتمدت اعتام ًدا كب ًريا عىل أفكا ٍر ُطرحت ساب ًقاً ،
مثل يف الربط بني
واضحا أنّها ك ّررت عىل نحو كبري ما خَ ُلص إليه عمل يوسف كرباج،
الدميوغرافيا والدميقراطية .ويبدو
ً
خاصة فيام يتعلق بالتطبيقات عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(((.
ّ
تغيات يف العالقة بني التح ُّوالت الدميوغرافية
يف الواقع ،وعىل الرغم من استعراض املؤلفة للكث ِري من ا ُمل ّ
وتعزيز الدميقراطية ،فإنها مل تُناقش العالقة بني الدميوغرافيا والدميقراطية ُمبارش ًة ،بل َعرضت األبعاد
ا ُملختلفة التي تنطوي عليها .ويف هذا الصدد ،يبدو أنّ املؤلفة فقدت بوصلتها يف كث ٍري من املواضع،
وتف ّرعت بالحديث إىل الح ِّد الذي تناولت فيه بعض النظريات أو املفاهيم من دون أن تُض ّمنها يف
التحليل ،مثل نظرية الن ُُظم العاملية .ومن ناحي ٍة منهجية ،وعىل الرغم من تط ُّرق الكتاب إىل زوايا
ُمختلفة ،فإنّ كرثة االستعانة بحقول معرفية ونظرية أ ّثرت يف جودة التحليل.
أيضً ا ،ق ّدمت املؤلفة – أثناء دراسة الحاالت األربع – استعراضً ا تاريخ ًّيا غري ُمفيد يف سياق البحث ،إذ مل
ُيكن ُم ً
بأي من التح ُّوالت الدميوغرافية أو االنتقال الدميقراطي .فبينام تحتوي كل دراسة حالة عىل
رتبطا ٍّ
معلومات ق ّيمة حول البلدان األربعة من حيث التاريخ السيايس والجغرافيا والدميوغرافيا واالقتصادّ ،إل
أنّ هاجيجات مل توضّ ح كيف يؤ ّثر التح ُّول الدميوغرايف يف دراسات الحالة يف التح ُّول الدميقراطي؛ إذ مل
تُق ّدم أدلة إمربيقية كافية عىل اآلليات السببية لإلجابة عن سؤال :كيف تؤ ّدي التنمية والدميوغرافيا إىل
التحول الدميقراطي؟ واكتفت برشح كيف يحدث التح ُّول الدميوغرايف واالجتامعي واالقتصادي ،من خالل
ُّ
زيادة ُمع ّدالت اإلملام بالقراءة والكتابة ،وانخفاض ُمع ّدالت الخصوبة ،وبروز املرأة يف عملية التح ُّول
ثم ،فهي تقوم برشح التح ُّول الدميقراطي يف ّ
مؤشات مل تحدُ ث ومل تتح ّقق بعد .ولرمبا
الدميقراطي .ومن ّ
9

ُينظر ً
مثل :كرباج.

    |    راّصن اراي راّصن اراي
أي عالقة؟
ّ
ول الدميقراطيُّ :
املؤشات الدميوغرافية والتح ُّ
والت يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مراجعة كتاب الدميوغرافيا والدميقراطية :التح ُّ
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تتحسن املقاييس االجتامعية واالقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف ا ُملستقبل ،لكن
ّ
ّ
هذه التح ُّوالت قد ال تؤ ّدي بالرضورة إىل الدميقراطية .وبينام جادلت املؤلفة بأنّها تُجري دراسات حالة
نفصل وال ُيق ّدم ً
اض ُمقارنةّ ،إل أنّ الكتاب ُيناقش الحاالت األربع نقاشً ا ُم ً
للمقارنة.
ألغر ٍ
فصل ختام ًّيا ُ
ومن جانب آخر ،تختلف الحاالت الدراسية اختال ًفا كب ًرياّ ،إل أنّ الكاتبة مل تُق ِّرر معايري ا ُملقارنة التي
اختارت عىل أساسها هذه الحاالت ،بل اكتفت بالنظر إىل ا ُملخرجات السياسية والتنموية ،وبناء افرتاضات
تاريخية إثر ذلك.
وقد وقعت املؤلفة يف فخِّ التعميم عىل نحو كبري عىل طول الكتاب ،وبالتحديد يف الفصول التي كانت
تتح ّدث فيها عن ّ
املؤشات الدميوغرافية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،إذ مل تُح ِّدد خصوصية
كل دولة يف هذه املنطقة ،واختالف ّ
مؤشاتها ،وما يستتبع ذلك من اختالف يف ا ُملخرجات السياسية.
وعىل الرغم من أنّ املؤلفة تناولت وعا ًء بنائ ًّيا يف تطبيق النظريات ،كأن تقول إنّ الحداثة يف العامل
الغريب تختلف عن الحداثة يف سياقات ُأخرى ،أي ّمثة حداثات ال حداثة واحدة ،فإنّها اتّخذت هذه
ني غربية ً
بدل من تبيئتها يف سياق منطقة الرشق
النظرية كام أتت يف السياق الغريب ،ودرستها بع ٍ
األوسط وشامل أفريقيا.
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