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لقد مسعنا عن التحوُّالت يف الشرق األوسط منذ سنوات. كان هناك التحوُّل الدميقراطي 
املرجتى حدوثه، والذي ُمِنَ ابلفشل. كان هناك حتوُّل يف جمال الطاقة يلوح يف األفق، وميكننا أن 
املياه جيري على قدم وساق ابلتزامن مع نضوب اخلزان اجلويف،  أنَّ هناك حتواًل يف سياسة  نزعم 
واستنفاد املياه السطحية، وتغريُّ املناخ، كل هذه العوامل جتتمع لتعمِّق مشكالت اجلفاف ملنطقة 
شبه قاحلة. لكن قد يكون هناك حتوُّل عميق على قدر أمهية التحوالت السابقة، ولكنَّه ال يـَُناَقش 
والسياسي  االقتصادي  النظام  ترتيب  يُِعيد  قد  الذي  العمَّايل  التحوُّل  هو  إذ  واسع؛  نطاق  على 

واالجتماعي يف الشرق األوسط أبكمله، من طهران إىل الدار البيضاء.

ترتفع نسبة بطالة الشباب أبرقامها املفزعة يف مجيع أحناء الشرق األوسط، إذ ينتظر كثريون   
سنوات عديدة للحصول على فرصة عمل أوىل بعد إهناء دراستهم. حىت يف دول اخلليج الغنية، 
تقرتب بطالة الشباب من نسبة )%30(. يف دول مثل األردن، تقرتب نسبة البطالة من )40%(. 
على مدى العقود الثالثة املقبلة، إذا كانت الدول تصارع أزمات اخنفاض إيرادات الدولة والنمو 
السكاين وركود القطاع اخلاص، وإذا مضت أكثر يف استخدام ورقة التوظيف احلكومي لتخفيف 

الضغط العام، فمن شأن هذا الفعل أن يولِّد عاصفة شاملة.

أمَّا الوالايت املتحدة، فإنَّ هذا التحول يف العمالة الذي يلوح يف األفق ال يتيح جمرد فرصة   
ساحنة ألمهية املنطقة املتزايدة، بل إنَّه عامل تفاضل رئيس يف عامل تتنافس فيه القوى العظمى. مع 
أنَّ بعضاً منها قد جيادل أنَّ حتوُّل الطاقة سيقدِّم خدمة يف غري حملِّها للشرق األوسط من الناحية 
اإلسرتاتيجية يف عقود عديدة؛ ألنَّ املنطقة الغاضبة ستقوِّض االقتصاد العاملي، وهتدِّد األمن العاملي. 
املنطقة،  السيناريوهات يف  أسوأ  لتفادي حدوث  ليس فقط  املتحدة فرصة ساحنة  الوالايت  لدى 

ولكن لتعزيز مصاحلها يف بيئة عاملية أكثر تنافسية.

إنَّ اقتصادات الشرق األوسط متباينة، فهناك دول غنية وأخرى فقرية، واقتصادات كبرية   
النفط والغاز بدور كبري ملعظم الشعوب، فهي متوِّل مباشرة عديداً من  وصغرية. تنهض عائدات 

التحول )الشرق أوسطي( الذي يجدر بنا مناقشته
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*  مدير برانمج الشرق األوسط يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية. 
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ومنح  مالية،  حواالت  إىل  الدول  تلك  من  اهليدروكربونية  املالية  العائدات  وتتحوَّل  احلكومات؛ 
حكومية إىل حكومة أخرى.

القطاع  املنطقة أكب عادة من  العام يف  فالقطاع  أوجه شبه،  التباين هناك  يف خضم هذا 
اخلاص الضعيف. إذ يعمل كثري من العمال يف وظائف غري رمسية فحسب، وال يتمتعون أبجور اثبتة 
وال مزااي. وال تستخدم احلكومات التوظيف كصورة من صور احملسوبية، بل كاستثمار يف السالم 
االجتماعي. إنَّ جناح الشركات الكبرية أمٌر مرجَّح ليس بسبب أسلوب إدارهتا، ولكن بسبب َمن 
ميلكها، فإمَّا أن تعود مليكتها للدولة أو ألشخاص مقربي من الدولة. لقد ثبت أنَّ التوسُّع أمر 

صعب للغاية ملعظم املؤسسات اخلاصة الصغرية، ممَّا حيدُّ من آاثرها اإلجيابية. 

تنمو قوى اليد العاملة احمللية بسرعة مع تدفُّق الشباب إىل سوق العمل. على حنو استثنائي، 
يدخل الشرق األوسط يف فرتة يكون فيها األشخاص يف سن العمل جزءاً كبرياً على حنو ال يتناسب 
مع حجم السكان، مع وجود أعداد صغرية نسبياً من حديثي السن وكبار السن. يف عامل مثايل، 
ختلق هذه احلالة »عائداً دميوغرافيًا«، إذ يفوق عدد أصحاب األجور الذين يدفعون الضرائب عدد 
املتقاعدين، وَمن يف سن الدراسة وخارج سوق العمل. لكن العائد الدميغرايف ال يبلي حسناً عند 
النساء من سوق العمل، وال يبلي حسناً حينما ال تستطيع املنظمات أن تكون منتجة  استبعاد 

اقتصادايً. 

وهنا يكمن دور الوالايت املتحدة البارز. يف حي أنَّ األعمال التجارية يف الوالايت املتحدة 
س املؤسسة احلديثة، إال أنَّ نطاق املواهب اإلدارية وعمقها يف الوالايت املتحدة من بي  مل تؤسِّ
األفضل يف العامل. متتلك الشركات واملؤسسات أنظمة لتوظيف املواهب ومتييزها وتعزيزها، وتدخل 
يف حيِّز املمارسة لتحفيز العمال. تنجُز حكومة الوالايت املتحدة -مع كل إخفاقاهتا- أموراً معقدة 
على أحسن وجه. من بي أعظم مهاراهتا مواءمة الوكاالت واإلدارات املتعددة ألغراض إسرتاتيجية، 

والتفكري منهجياً يف اخليارات، وإجراء املفاضالت بشفافية ومساءلة. 

مع أنَّ القليل يتحدث عن ذلك، إال أنَّ معظم املؤسسات يف الشرق األوسط يطغى عليها   
الطابع الشخصي للغاية، واملواهب اإلدارية اندرة. قد جيادل املرء أبنَّ هذا نتاج وظائف وزعت على 
أساس العائلة والقبيلة، لكن جذور املشكلة أعمق. تقييمات األداء احلقيقية غري شائعة، ويف كثري 
م سيتحمَّلون تكاليف األخطاء، يف حي سيأخذ املديرون الفضَل  من األحيان، يشعر العمال أهنَّ
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هلم يف أي جناحات. فلسفة استبعاد املخاطرة منتشرة للغاية -وغالباً ما تشل-.

هناك َمن جيادل أبنَّ القضية ميؤوس منها؛ ألنَّ اإلخفاقات يف إدارة الشرق األوسط ثقافية   
وليست تعليمية. ُتشري الدراسات مثل مسح القيم العاملية إىل أنَّ جمتمعات الشرق األوسط ميَّالة 
بشدة حنو التقاليد واحرتام السلطة، وعدم التعبري عن الذات. ومع ذلك، فإنَّ هذه اخلصائص حيوية 

وقابلة للتأثري.

ُخْذ شركة النفط الوطنية السعودية )أرامكو( مثااًل. لطاملا كانت )أرامكو( مؤسسة لتصدير   
املواهب اإلدارية يف اململكة العربية السعودية على مدى عقود، وقد ُوزَِّع مديرو )أرامكو( يف مشاريع 
وطنية معقَّدة للقيام بكل شيء، بدءاً من بناء جامعة جديدة للعلوم والتكنولوجيا إىل إنشاء خط 
مرتو الرايض. ينبع تركيز )أرامكو( على تنمية املواهب من اترخيها كمشروع مشرتك بي أربع شركات 
نفط أمريكية )اليت اندجمت لتصبح يف العصر احلديث شيفرون وإكسون موبيل(. يف حي أصبحت 

)أرامكو( شركة سعودية يف عام 1980، استمر هنجها يف تنمية اخلبة اإلدارية.

كشفت التكنولوجيا يف مجيع أحناء الشرق األوسط عن وجود جمتمع شاب مبدع ورايدي.   
أشارت بعض األعمال األخرية إىل برانمج الشرق األوسط الذي ينفذه مركز الدراسات اإلسرتاتيجية 

والدولية )CSIS( إىل أنَّ النزعة الفردية آخذة يف االرتفاع.

إنَّ حكومات الشرق األوسط اليت لديها ولو أمل يسري يف اجتياز االضطراابت االقتصادية 
يف العقود الثالثة القادمة بنجاح سوف حتتاج إىل الرتكيز بشدة على تطوير اخلبة اإلدارية. ستحتاج 
الدول إىل مواصلة تغيري دورها من صاحب العمل الذي ميثل املالذ األول إىل مزوِّد اخلدمات املركبة. 
سوف حيتاجون إىل رعاية املؤسسات اليت ميكنها توظيف ماليي الشباب بصورة منتجة، وتوليد 
الثروة اليت تدعم الدولة بداًل من االعتماد على سخاء الدولة. ال ميكن اختزال املسألة يف التنويع 
االقتصادي. عليه، سيتطلب األمر هنجاً جديداً متاماً لرعاية رأس املال البشري، وسيكون تطوير 

املواهب اإلدارية احمللية أمراً أساسياً.

أمَّا الوالايت املتحدة فإنَّ العمل يف هذا اجملال ]جمال القوى العاملة[ أييت بوصفه عامل   
الذين  العامل  أحناء  للشعوب يف مجيع  نقطة جذب  األمريكية  واجلامعات  الكليات  تظل  جذب، 
يسعون للحصول على تعليم عايل اجلودة، وقد ضاعفت اجلامعات األمريكية يف الشرق األوسط 
جتربة نط التعليم االمريكي آالف املرات. ينبغي تشجيع هذه املبادرة أكثر. تنهض الشركات متعددة 
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اجلنسيات بدور مهم يف متييز املواهب اإلدارية احمللية ورعايتها. إنَّ إجياد طرائق لتشجيع هذا النشاط 
أكثر، وتسهيل التعيينات املؤقتة يف الوالايت املتحدة من شأنه أن يساهم يف حتقيق هذا اهلدف. 
كما وتوفر املنظمات غري احلكومية املهارات واخلبات للخرجيي املوهوبي يف الشرق األوسط، وقد 
خلقت حاالت الطوارئ اإلنسانية املتواصلة منذ عقود يف مجيع أحناء املنطقة جمموعة من املديرين 
إنَّ  جملتمعاهتم.  أكب  مسامهات  لتقدمي  استعداد  على  هم  والذين  واملدربي،  املرتابطي  املتوسطي 
مشاركة الوالايت املتحدة مع هذا الكادر من عمال اإلغاثة واملساعدة يف نقل هؤالء املديرين إىل 

جماالت عمل أخرى هو جهد يستحق العناء للغاية.

يرغب  أن  جيب  بم.  االحتفاظ  عن  خيتلف  ماهرين  مديرين  صقل  أنَّ  املؤكَّد  من   
البقاء حيث هم بداًل من اهلجرة؛ من أجل مزيد من احلرايت، أو  األشخاص األكثر موهبة يف 
فعالة ال  أجندات إصالح  لتطوير  اإلقليمية  للحكومات  ذلك حوافز  االقتصادية. وخيلق  الفرص 

تصقل املواهب فحسب، بل حتافظ عليها. 

ال يوجد حل أمريكي لتنفيذ التحول العمايل مستقباًل يف الشرق األوسط. يف الوقت   
نفسه، فإنَّ القدرة على إحداث فرق حقيقي يف تنمية رأس املال البشري يف املنطقة جتعل الوالايت 
املتحدة ذات أمهية جوهرية يف تلبية احتياجات احلكام األكثر إحلاحاً، ومتيِّز الوالايت املتحدة عن 
منافسيها من القوى العظمى. لن حيل التعاون يف جمال تطوير العمالة حمل صور التعاون األمن اليت 
كانت يف صميم عالقات الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط، ولكن جيب على الوالايت املتحدة 
أن تقف مع هذه القضية أكثر وأكثر. بذلت إدارة )جورج دبليو بوش( جهوداً جبَّارة؛ حملاولة إهلام 
الشباب العرب، لتجد أنَّ الشباب العريب لديهم تطلعاهتم سلفاً، ومل تكن الوالايت املتحدة ذات 

صلة بم إىل حدٍّ كبري.

ا حلظة تستعد الوالايت املتحدة استعداداً  حنن نقرتب من حلظة خمتلفة، وميكن القول إهنَّ  
فريداً الغتنامها. سيكون من اخلطأ إضاعة الفرصة.

املصدر:

 https//:www.csis.org/analysis/middle-east-transition-we-
need-talk-about.
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