الدولة الهشة ذات الطبيعة الزبائنية
عبد الفتاح القلقييل*
مقدمة:
منذ انتهاء الحرب الباردة ،تغريت طبيعة الرصاعات الدولية بشكل كبري .ويف حني كان هناك
انخفاض متزايد يف الحروب التي تحدث بني الدول ،تنامت الرصاعات التي تحدث داخل
الدول كماًّ ونو ًعا.
ويف بعض الحاالت ،تجاوزت الرصاعات التي تحدث داخل الدول حدود الدولة وأصبحت
تهدد الدول املجاورة لها فضلاً عن تهديد النظام العاملي .وقد ساعد ازدهار أساليب
تكنولوجيا املعلومات وسهولة تنقل األفكار واألشخاص عىل متدد هذه الرصاعات.
وعند الحديث عن هذه الرصاعات التي تجري داخل الدول ،يتبادر إىل الذهن فو ًرا كل من:
أوكرانيا ،وسوريا ،والعراق ،واليمن ،وليبيا ،وجنوب السودان ،وغريها من الدول .وأصبحت
املشاكل العابرة للحدود مثل األزمات اإلنسانية ،وماليني الالجئني الذين خلفتهم تلك
الرصاعات ،وصعود "الراديكالية" والجامعات املتطرفة ،وعدم االستقرار اإلقليمي تحديات
خطرية ليس فقط للدول املجاورة ولكن أيضً ا بالنسبة للمجتمع الدويل.
ويف حاالت متعددة يحدث ما هو أكرث من ذلك؛ حيث تتالىش الحدود بني الرصاعات التي
تحدث بني الدول والرصاعات التي تحدث داخل الدول بواسطة ما يسميه البعض “الحروب
الهجينة” والتي يتقاطع فيها استخدام األدوات التقليدية وغري التقليدية (أو األدوات
* باحث فلسطيني
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العسكرية وغري العسكرية).
ويف معظم الرصاعات ،يتم استخدام التكتيكات العسكرية التقليدية واألسلحة بالتزامن مع
حرب العصابات ،والدعاية ،والهجامت اإللكرتونية ،وتوظيف القوات الخاصة مع امليليشيات
املحلية ،والحمالت اإلعالمية عىل مواقع التواصل االجتامعي .وتتشابك هذه الوسائل مع
بعضها البعض.
يف اواخر القرن املنرصم (القرن العرشين) واوائل القرن الحايل شاع مصطلحان سياسيان هام
"الدولة الفاشلة" و"النظام الزبائني".

الدولة الفاشلة
الدولة الفاشلة هي دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غري فعالة حتى أنها ال متلك إال
القليل من السيطرة عىل جزء كبري من أراضيها ،وعىل الرقابة الالزمة لتفادي ما يجري فيها.
فإن إعالن أن دولة ما قد "فشلت" هو موضوع جدل عموما ً ،وعندما يتم رسميا ً ،قد يحمل
عواقب سياسية كبرية.
تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها عد ٌد من األعراض أولها أن تفقد السلطة قدرتها عىل
السيطرة الفعلية عىل أراضيها أو أن تفقد إحتكارها لحق استخدام العنف املرشوع يف
األرايض التي تحكمها .وثانيها هو فقدانها لرشعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها .وثالثها
عجزها عن توفري الحد املعقول من الخدمات العامة .ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول
األخرى كعضو فاعل يف األرسة الدولية.
تندرج الخدمات البلدية والصحية والتعليمية ضمن قامئة الخدمات األساسية والتوزيعية.
كام تندرج مستلزمات إقامة وإدامة أسس التوافق عىل رشعية الدولة كراعية ملصالح جميع
سكان البالد وليس مصالح فئة أو فئات معدودة منهم( .من ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة).
منذ عام  2005دأبت مجلة (فورين بولييس –  )Foreign Policyاألمريكية بالتعاون مع
"منظمة الصندوق من أجل السالم" عىل نرش مقياسها السنوي للدول الفاشلة ،حيث تقوم
برتتيب أبرز الدول الفاشلة يف العامل.
ومؤرش الدول الهشة (سابقا ً مؤرش الدول الفاشلة) هو التقرير السنوي الصادر عن صندوق
السالم ومجلة فورين بولييس يف الواليات املتحدة منذ سنة  .2005وتضم القامئة الدول
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ذات السيادة يف األمم املتحدة فقط .ويتم إستبعاد عدد من الدول حتى يتم التصديق عىل
مركزها السيايس يف األمم املتحدة ،مثل :تايوان ،األرايض الفلسطينية (مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية) ،قربص الشاملية ،جمهورية كوسوفو ،الصحراء الغربية .فهذه "الكيانات" غري
مدرجة بالقامئة.
صنف مؤرش الدول الفاشلة لعام 2014م ( )187دولة يف العامل بإستخدام  12معيارا رئيسيا
سياسيا وإقتصاديا وإجتامعيا لقياس مدى فشلها ،وجاء تقرير عام  2014الذي غري املسمى
إىل (الدول الهشة) ليضع عددا كبريا من الدول العربية واإلسالمية ضمن قامئة األكرث فشال
وهشاشة.
أما املؤرشات السياسية التي أشار إليها التقرير فتتمثل يف فقدان رشعية الدولة بسبب فساد
النخبة الحاكمة وغياب الشفافية واملحاسبة وضعف الثقة يف املؤسسات الرسمية ،إضافة
إىل عدم التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق اإلنسان وفقدان األمن
وإحتامل قيام حرب أهلية .يف حني تتمثل املؤرشات اإلقتصادية يف غياب التنمية اإلقتصادية
املستدامة لدى الجامعات املتباينة ،وتراجع املؤرشات الكربى كالدخل القومي وامليزان
التجاري وسعر رصف العملة الوطنية .أما املؤرشات اإلجتامعية الدالة عىل فشل الدولة
فتتمثل يف تصاعد الضغوط الدميوغرافية والحركة السلبية والعشوائية لألفراد والالجئني.
يف التقرير لعام ( 2014املشار اليه اعاله) إحتلت دولة جنوب السودان الرتتيب األول بني
دول العامل من حيث الفشل أو الهشاشة ،تلتها مبارشة الصومال والسودان .وحل اليمن
باملرتبة الثامنة ،والعراق وسوريا يف املرتبتني الـ  13و الـ  15عىل التوايل .أما مرص (الدولة
العربية الكربى) فقد حلت يف املرتبة الـ  .31أما الدول التي تصنف ضمن املربع األسود
للدول األكرث فشال فكانت ليبيا ولبنان من ضمن هذه الدول.
ووفقًا للتقرير املشار اليه ،فإن أكرث الدول هشاشة يف العامل ترتكز يف إفريقيا ،والتي تضم
 7دول من بني أكرث  10دول هشاشة يف العامل .وكام ارشنا سابقا ،تتصدر جنوب السودان
دول املؤرش ،تليها الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى .ويف املقابل ،سيطرت دول الشامل
األورويب عىل تصنيفات الدول “املستدامة للغاية” والدول “املستدامة” عىل مدار العقد
املايض .ولن يجادل احد يف حقيقة كون فنلندا هي الدولة “األكرث استقرا ًرا” يف العامل منذ
عام .2011
وباملثل ،تأيت معظم الدول األوروبية من بني أقل الدول هشاشة يف العامل؛ حيث تقع اثنتا
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عرشة دولة من أصل خمس عرشة دولة مستدامة ،ومستدامة للغاية يف أوروبا ،ويوجد
من بني تلك الدول  10دول أعضاء يف االتحاد األورويب .وعىل مدار العرش سنوات املاضية،
شهدت اليونان تدهو ًرا كب ًريا ،وهي اليوم متثل الحلقة األضعف يف االتحاد األورويب .وبالنظر
إىل املفاوضات الجارية بني اليونان ومسؤويل االتحاد األورويب ،باإلضافة إىل انعكاساتها داخل
الدولة ،فإن موقف اليونان قد يستمر يف التدهور يف السنوات املقبلة.
مل تحظ مخاطر الدول الفاشلة عىل السلم العاملي باالهتامم الكايف من قبل دول العامل إال يف
بداية القرن الحايل ،ففي حقبة الحرب الباردة كان ينظر إىل الدول الفاشلة عىل أنها جزء من
الرصاع بني القوتني العظميني آنذاك ومن النادر إعتبارها خطرا بحد ذاته .ويف التسعينات
من القرن املايض بدأت الدول الفاشلة تحظى بانتباه أكرب من قبل الدول الكربى ألسباب
إنسانية ناتجة من تفاقم إنتهاكات حقوق اإلنسان يف هذه الدول الفاشلة ،وكانت منظامت
حقوق اإلنسان يف الدول الكربى هي املحرك األساس يف هذا اإلتجاه.
ونستطيع القول انه منذ أحداث  11سبتمرب  2001بدأ اإلهتامم العاملي مبخاطر الدول
الفاشلة بعد أن "نجحت" هذه الدول يف تصدير مخاطرها (اإلرهاب الدويل ،وتجارة
املخدرات ،واألسلحة غريالرشعية ،واملهاجرين غري الرشعيني) إىل دول العامل األخرى مبا فيها
الدول الغربية والواليات املتحدة .ويُذكر أن "السيد كويف عنان" األمني العام السابق لألمم
املتحدة قد حذر يف وقت سابق الدول الكربى من هذه املخاطر ،حيث قال" :عدم اإلهتامم
بالدول الفاشلة يؤدي اىل مشاكل كبرية ترتد يف أوقات كثرية علينا".
الكثري من الدراسات التي ناقشت موضوع الدول الفاشلة أو الهشة تؤكد ان املشاكل التي
تعانيها هذه الدول هي اكرث خطورة مام يتصور الكثريون ،وان هناك حوايل  2مليار إنسان
يعيشون يف دول غري مستقرة وغري آمنة ،وهم عرضة (بدرجات متفاوتة) للزج بهم يف
حروب أهلية وإقليمية .وهناك أيضا دول متزقها الحروب األهلية وهي عرضة للتفكك
واإلنهيار التام.
يف رائعته "آنا كارينينا  ،"Anna Kareninaقال الروايئ الرويس ليو تولستوي إن "العائالت
السعيدة كلها متشابهة ،ولكن كل أرسة تعيسة هي فريدة يف تعاستها" ،وعىل هذا املنوال
ميكننا القول بأن كل دولة هشة هي أيضا فريدة يف هشاشتها .ولذلك ،من غري املفيد يف
كثري من األحيان قرص تعريف الهشاشة عىل قوائم أو مؤرشات قياسية ثابتة – فبعمل ذلك
تغيب عنا تعقيدات وفروق دقيقة للهشاشة يف بعض الحاالت ،كام تغيب عنا أوضاع هشة

88

عبد الفتاح القلقييل

أخرى بالكامل .لذلك عىل املعنيني بأوضاع الهشاشة والرصاع والعنف ،االهتامم مبا يتجاوز
حدود القوائم.
ومن املهتمني بذلك "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي" .وتنرش هذه املنظمة
تقريرا ً عن الدول الهشة سنويا ً منذ عام  2005ملراقبة املعونات املقدمة لقامئة من البلدان
التي تعترب أكرث هشاشة .وبدال من الرتكيز فقط عىل قامئة ،فإن التقرير يعرض هذا العام
( )2015تفهامً شامالً ألوضاع الهشاشة يتجاوز الدول الهشة واملتأثرة بالرصاعات .ويعكس
العنوان الجديد للتقرير ،وهو "دول الهشاشة" والذي تم تعديله عن عنوان التقرير السابق
"الدول الهشة" ،هذا التغيري.
ومن خالل الرتكيز عىل القوائم ،هناك أيضا ً احتامل كبري أن نغفل األوضاع التي قد ال تؤهل
البلدان لهذه القوائم ،لكن تكون لديها جيوب من الهشاشة يف مناطقها الوطنية؛ ولقد شكل
تحديد مستوى معني تعترب البلد دونه هشة ،تحديا ً عىل الدوام .وباختصار ،يبدو أنه من
املفيد أكرث التفكري بشأن فهم طبيعة الهشاشة بدالً من وضع تعريف لها.
ويشكل التقرير الجديد ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف هذا االتجاه ،فهام
شامال ألوضاع الهشاشة يتجاوز الدول الهشة واملتأثرة بالرصاعات.
وتوقيت صدور هذا التقرير مقصود ،إذ إنه سيعزز وضع اللمسات األخرية عىل أهداف
التنمية املستدامة هذا العام .ويعرض التقرير إطارا ً جديدا ً للرصد متعدد األبعاد يستخدم
 5أبعاد للهشاشة عىل أساس إطار ما بعد عام  ،2015وهي :العنف ،والعدالة ،واملؤسسات،
واألسس االقتصادية ،والقدرة عىل الصمود يف وجه الكوارث واألزمات .ويحلل محركات
الهشاشة لكل بلد ويكشف عن أمناط مختلفة للضعف ،مام يشري إىل أن الهشاشة ال تقترص
عىل عدد قليل من البلدان .ومن املرجح أن البلدان ،التي تعاين من الضعف يف جميع
األبعاد الخمسة للهشاشة ،قد وردت يف قوائم الدول الهشة الحالية املوجودة بالفعل ،إال أن
العديد من الرشيحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل معرضة بشكل خاص ملخاطر العنف
والصدمات االقتصادية والكوارث الطبيعية ،مبا يف ذلك بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي.

النظام الزبائني
اما النظام الزبائني (إنجليزية )Clientelism:فهو نظام سيايس وإجتامعي يصف عالقات
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غري متكافئة وغري ندية بني مجموعات من الفاعلني السياسيني ينقسمون إىل رعاة وعمالء
وأحزاب سياسية .إصطالحا ً ،ميكن تعريفها بأنها نظام إجتامعي وسيايس قائم عىل املحسوبية.
وهناك إختالف بني علامء السياسة يف تعريفها ولكن املصطلح غالبا ً مايستخدم يف إطار
تحقريي وسلبي الرتباطه بالتخلف السيايس والفساد وعرقلة مؤسسات الدولة ومخالفته
للقيم الدميقراطية (من ويكيبيديا ،املوسوعة الحرة).
أما أنا فأرى أن "النظام الزبائني" هو النظام الذي يسلع القضايا الوطنية ،ويتعامل مع
املواطنني كـ"زبائن" ،ولكن ليس انطالقا من مقولة السوق الشهرية "الزبون عىل حق"،
بل "إن الزبائن يدفعون اسعارا مختلفة للسلعة الواحدة" ،وذلك انطالقا من عالقة البائع
بالزبون (اي هنالك مراعاة للزبائن املميزين).
وهنا يثور سؤال :هل هنالك مثال للنظام الزبائني يف الرتاث الفلسطيني (غري السيايس
طبعا) .والجواب  :أجل!!
يف املجتمع الفلسطيني قبل االحتالل (وكان زراعيا طبعا) كان نظام امللكيات الكبرية القريب
يف اخالقه من النظام االقطاعي .يف ذلك النظام كان املالك واوالده و"القطاريز" .والقطاريز
جمع "قطروز".
ولذلك نستطيع ان نسمي النظام الزبائني (فلسطينيا) بـ"النظام القطاريزي" ،وفيه يكون
الرجل االول (امللك او الرئيس) هو املالك ،واما الوزراء ورؤساء االجهزة الهامة هم ابناؤه،
واما بقية املوظفني فهم "قطاريز".
متتاز الشخصية القطروزية (كام يفيد بعض املنظرين االردنيني) مبميزات تختلف من
قطروز ألخر ،اال ان السواد االعظم من القطاريز تتشابه يف كثري من الصفات ،منها
الطاعة العمياء ،رسعة الحركة يف انجاز االوامر ،االصغاء الجيد ،قلة الحديث وبالتايل
عدم املناقشة فيام يُطلب منه ،يجيد كلمة نعم وال يعرف باللغة كلمة "ال" (لسيده
طبعا) ،يتقزم اذا ما تعملق السيد ،يصبح هرة اذا ما استأسد السيد .وتجد هذه
الشخصية منترشة تقريبا ً يف كل االوساط ،يف الدوائر الحكومية والخاصة ،وعند علية
القوم املنتهية مدتهم او صالحيتهم .والفكر القطروزي موجود يف كل تجمع برشي
سواء ذكري او نسوي .وميكن القول ان هناك قطروز لكل صاحب معايل او عطوفة او
ما دونهم ،وهنا يف القطاع الخاص قطاريز كل بطريقته .ولعل من املناسب الحديث عن
دور القطروز يف حياة السيد ،حيث تجده يعمل بال كلل كدوام رسمي او يف بيت السيد،
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ففي املكاتب يقوم مبا هو مطلوب منه كأن يكون سمع وبرص السيد يف حال تواجده
يف الدوام ،اال ان غالبية عمل القطروز هي خارج املكاتب ،ويف منزل السيد تحديدا ً،
حيث يقوم بتوصيل االوالد اىل الجامعات واملدارس واملدام اىل الكوافري ،بعدها يعود
اىل السوق لرشاء ما تم االتفاق عليه مع حرم السيد وبعد التسوق يف محالت الخضار
والفواكه وغريها.
املوظف قطروز عند رئيس القسم ،ورئيس القسم قطروز عند مديره واملدير عند الوزير
والوزير عند الرئيس ...وهكذا .ويجب ان نالحظ ان اضعف حلقة من القطاريز هم الذين
ابدا ً لن يصبحوا يوما ً سادة بل هم باقون (قطاريز) حتى النهاية.
ويقول خريي منصور يف جريدة الدستور االردنية (  )2010-12-26يف مقال بعنوان "قطاريز
ومطاريز" "القطاريز كلمة لها صدى يف ذاكرة القرويني من ابناء جيلنا واالجيال التي سبقتنا،
وهو يشبه اىل حد بعيد االقنان كام وصفهم السياب يف ديوانه منزل االقنان او املوجيك
الرويس قبل ثورة اكتوبر ،فالقطروز يتقاىض اجرا محددا عن عمله طيلة عام كامل وهو
سائس خيل وحصاد وعامل ،اما املطاريز فهم كام روى يل صديق من الخليج العريب اشبه
بتلك الفئة من صقور الصيد الرخيصة التي تطلق وراء الفريسة يك تدوخها ثم يأيت دور
الصقر الثمني وذي الخاتم الذهبي"..
ويواصل خريي منصور القول" :يف خمسينات القرن املايض كنت من اوائل املنسلخني عن
منط التفكري االجتامعي الذي يشمل الطبقة التي انتسب اليها ،وهي طبقة ماليك االرض
وكنا ننحاز (رغم اننا مل نكن نتجاوز العارشة) للقطاريز ونتمنى ان يأيت يوم ينتفضون فيه
عىل اهلنا ثم جاءت الرياح االيديولوجية محملة بافكار من هذا الطراز ورحبنا بها ،ومل
يكن يخطر ببالنا ان القطروز او املطريز سوف يقلب ظهر املجن لذاكرته وملن شجعوه عىل
العصيان ليصبح اسوأ باضعاف من الذين كانوا يسيطرون عىل حياته وميتلكونه كام ميلكون
الخيل واملاعز.
واول ما فكر به القطروز عندما امسك باملفاتيح هو تقليد سادته القدامى ومحاكاة سلوكهم،
وبدال من تحقيق وعوده بتحرير االرض والناس رهن نفسه ملن ميهد له الطريق للبقاء يف
السلطة ،سواء كانت صغرية يف نطاق مجلس قروي او كبرية يف نطاق رئاسة جمهورية او
شبه دولة .لقد اصبح القطروز ثريا يبدد املال بسفاهة وال مانع لديه ان يقتل كل خصومه
اذا تطلب االمر ،وليك يربهن القطروز لنفسه وللناس عىل ان الزمان تغري لصالحه ..دفع
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امواال طائلة مثنا لبيت قديم يشبه االطالل ،ملجرد ان مالك هذا البيت كان ذا جاه ونفوذ
يف زمن ما.
وما فعله القطروز كرره املطريز لكن بشكل مغاير ،فهو فعال يؤدي وظيفة مدفوعة االجر
من اجل تدويخ الفريسة ولكن ليس عىل غرار الصقور الرخيصة ،بل من خالل االستعداء
والوشاية وبث الشائعات ومبرور الوقت نيس املطريز وظيفته ..وبدأ يحلم بالتحليق عاليا
وبعيدا ليأخذ دور الصقر .وهذا شبيه بالكومبارس و"الدوبلريات" او البدائل يف االفالم.
فهناك من يتقاىض اجرا زهيدا مقابل ان يسقط عن سلم او درج بدال من البطل الن مؤخرة
رأسه واذنيه تشبه مؤخرة رأس واذين البطل ..وهذا هو كل رأس ماله."...
ان ما يجب قوله بال اية مواربة هو ان بيوت او حتى قصور من انقلب عليهم القطاريز
واملطاريز اكرث تواضعا بكثري من بيوت الحوايش والتابعني لهؤالء الذين جعلوا كثريا من
الناس يف ايامنا يكفرون بكل الشعارات التي هتفوا لها.
وباختصار نستطيع القول" :إن أنظمة الدول الهشة هي (يف الغالب) أنظمة زبائنية ،وإن
موظفي الدرجة الثانية وما دون ذلك يف هذه االنظمة عليهم ان يتخلّقوا باخالق القطاريز
إذا ارادوا ان يحوزوا عىل رىض سادتهم".
ورغم رصانة املقال وما يثريه من مآس يف نفوس قراء مجلتنا اال انني سأختمه بطرفة
واقعية.
اطلّع ابني عىل مقايل هذا (قبل نرشه) فقال يل :كأنك تصف نظامنا!!
فقلت له :يحىك ان "جحا" كان يسري يف جنازة ،وكانت ام امليت تصيح باعىل صوتها :يا
وياله!! يأخذونك يا ولدي لبيت ال طعام وال رشاب فيه ،وخال من االثاث والتدفئة!!!
فالتفت ابن جحا البيه ،وقال :كأنهم يأخذونه اىل بيتنا يا ايب؟!!
فقال جحا البنه :ال يا بني .البيت الذي يذهب اليه هذا امليت فيه عقاب وثواب ،رغم انه
يشبه بيتنا من حيث خل ّوه من االثاث!!!
ضحك ابني واكتفى باجابتي
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