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تصدير
تتناول ھذه الدراسة قدرة القطاع الخاص على الصمود في البلدان المتضررة من النزاعات في
منطقة اإلسكوا ،وھي واحدة من سلسلة دراسات تتناول اآلليات والسياسات الالزمة لتحقيق التنمية في
ظل النزاعات .وتقدم ھذه الدراسات توصيات بشأن السياسة العامة ،تھدف إلى تعزيز قدرة صانعي
السياسات في البلدان التي تعاني من الصراعات واالضطرابات السياسية على وضع استراتيجيات
وبرامج لتحقيق أھداف التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة ،السيما األھداف اإلنمائية لأللفية.
وتؤكد الدراسة على أھمية دور الدولة ،بوصفھا محركاﹰ للنمو ،في تحقيق األھداف اإلنمائية،
وكذلك في تنمية القطاع الخاص .وتزداد أھمية ھذا الدور في البلدان المتضررة من النزاعات في
منطقة اإلسكوا ،حيث يطلب من الدولة أن تأخذ على عاتقھا مسؤوليات إضافية ريثما يكتسب القطاع
الخاص المناعة الالزمة ويبلغ درجة كافية من التطور .فالقطاع الخاص في ھذه المنطقة ال يزال
أصغر من أن يعول عليه بمفرده في رفع معدالت االستثمار ومعالجة مشكلة البطالة .والواقع أن
انعدام االستقرار السياسي واألمني ال يزال حجر عثرة أمام االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار
الخاص .ودور الدولة في تحقيق األھداف اإلنمائية وتوفير الموارد الالزمة لھذا الغرض ،ال سيما في
البلدان الخارجة من النزاعات ،يتطلب اتخاذ مجموعة تدابير منھا تشجيع االستثمارات الخاصة.
وتتناول الدراسة تأثير النزاعات على قدرة القطاع الخاص على الصمود في منطقة اإلسكوا،
وتھدف إلى التأكيد على أھمية دور الدولة وقدرتھا على إيجاد بيئة مؤاتية لتحقيق التنمية وتعزيز
مناعة ھذا القطاع في البلدان المتضررة من النزاعات .وانطالقاﹰ من دراستي حالة عن العراق
وفلسطين ،تقدم الدراسة مجموعة توصيات بشأن وضع برامج وطنية وإقليمية موجھة لدعم تنمية
القطاع الخاص وكذلك الحد من تداعيات النزاع على النمو والتنمية في المنطقة.
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ملخص تنفيذي
يرتبط كلّ من النمو االقتصادي واالستثمار في المشاريع التجارية وتوفر فرص العمل ارتباطاﹰ
وثيقاﹰ بالسالم والصراع .وال شك في أن النزاعات المسﹼلحة تلحق أضراراﹰ جسيمة بالنشاط
االقتصادي ،إذ تعوق تطوير الھياكل األساسية ،واستغالل األراضي ،والوصول إلى أماكن العمل،
وتوفر اليد العاملة ،وتكوين المھارات ،والنفاذ إلى األسواق .ومن نتائج ھذه القيود تراجع االستثمار
في القطاعين العام والخاص ،ونﹸدرة فرص العمل ،خصوصا في المجاالت التي ال يتوقع منھا الكثير
من األرباح.
ونمو القطاع الخاص واالقتصاد ال يمكن أن يتحقق من غير استتباب األمن وإحالل سيادة
القانون .ففي الكثير من األحيان ،قد تتيح االنفراجات التي تسود بين فترات النزاع في البلدان
المتضررة عودة األنشطة االقتصادية إلى دورة شبه طبيعية .غير أن عدم توفر األسواق ،وتدني
مستويات الطلب ،وارتفاع المخاطر والتكاليف ،تبقى من القيود التي تضعف قدرة القطاع الخاص
على توليد فرص العمل وتأمين السلع والخدمات ،وبالتالي تحد من المكاسب التي يؤمل أن يعود بھا
ھذا القطاع على النمو والتنمية في الظروف العادية .وھذا الوضع يلقي مزيدا من األعباﺀ على البلدان
المتضررة من النزاعات.
لقد أثبتت التجارب في خالل العقود الماضية أن السياسات التي دعا إلى اعتمادھا توافق آراﺀ
واشنطن لجعل النمو االقتصادي مصدرﹰا لتنمية بشرية مستدامة قد أخفقت بسبب االعتماد المفرط على
القطاع الخاص باعتباره محركاﹰ للنمو .ونتيجة لذلك ،برز اتجاه جديد عرف بما بعد توافق آراﺀ
واشنطن ،يؤكد على أھمية دور الدولة ،بوصفھا محركاﹰ للنمو ،في تحقيق األھداف اإلنمائية ،وكذلك
في تنمية القطاع الخاص .فالقطاع الخاص في ھذه المنطقة ال يزال أصغر من أن يعول عليه بمفرده
في رفع مستويات االستثمار ومعالجة البطالة .والواقع أن انعدام االستقرار السياسي واألمني في
بعض أنحاﺀ ھذه المنطقة ھو حجر عثرة أمام االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحلي.
فاالضطرابات األمنية والنزاعات تؤدي إلى شيوع أجواﺀ غير مؤاتية للنمو وال للتنمية ،كما
وتعوق زيادة االستثمارات وازدھار القطاع الخاص .وحري بالدولة أن تضطلع في مثل ھذه الظروف
بدور فعال إليجاد بيئة مؤاتية لنمو ثابت ،يكون كفيالﹰ بدفع عجلة التنمية.
وأكثر ما ينطبق ھذا الواقع على البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ،حيث مستويات التنمية متدنية ،والقطاع الخاص ال يزال ضعيفاﹰ.
ومن ھنا ضرورة أن تتولى الدولة مزيداﹰ من المسؤوليات ريثما يكتسب القطاع الخاص ما يكفي من
المناعة والتطور.
وللقطاع الخاص مصلحة حقيقية في العمل من أجل مجتمع مزدھر ،مبني على مجموعة أسس
منھا المساواة .واالزدھار ال يمكن أن يتحقق إال في بيئة يسودھا االستقرار السياسي والسالم ،بعد
اقتالع جذور الصراعات والمخاطر .ويبقى النمو االقتصادي العادل الخطوة األولى واألھم على
طريق التنمية المستدامة .ويوفر القطاع الخاص ومؤسساته مورداﹰ قيماﹰ للتنمية ،إذ يضطلع بأھم

الوظائف في االقتصاد وله مصلحة في تحقيق االنتعاش االقتصادي ،واألمن واالستقرار السياسي،
والكفاﺀة اإلدارية في مؤسسات الدولة.
وفي بناﺀ السالم والتخفيف من حدة النزاع ،يستطيع القطاع الخاص أن يسھم بفعالية في جھود
إحالل االستقرار ،ليس فقط من خالل دوره التقليدي في توليد الدخل وإعادة اإلعمار وسد الثغرات في
توفير الخدمات العامة ،بل أيضاﹰ من خالل مساھمته في بناﺀ الدولة وتسوية النزاعات وتوطيد السالم.
والواقع أن اقتصاد السوق الذي ال يغفل األبعاد االجتماعية والبيئية قادر على تقليص الفوارق والحد
من التوترات االجتماعية التي كثيراﹰ ما تحمل بذور النزاعات المسلﹼحة .وتنمية القطاع الخاص ھي
نھج فعال يزود الفلسطينيين بسبل التصدي ألسباب النزاعات ،والتخفيف من المظالم ،ودعم مسيرة
التقدم االقتصادي واالجتماعي.
ويتضح من أداﺀ القطاع الخاص في معظم بلدان اإلسكوا على مدى العقود القليلة الماضية أن
ھذا القطاع ال يعمل بكامل قدراته .ومن أھم أسباب الضعف في ھذا األداﺀ حالة التوتر السياسي
والصراع المسلح التي باتت حالة شبه دائمة تشھدھا منطقة اإلسكوا منذ أعوام عديدة .فخالل العقود
األربعة الماضية ،شھدت أنحاﺀ كثيرة في المنطقة حروباﹰ دولية متكررة ،وصراعات أھلية،
واحتالالت ،وإجراﺀات دولية للحظر وإغالق الحدود .وأدت ھذه الظروف إلى بيئة غير مستقرة
وحالة من عدم اليقين غير مؤاتية لتعزيز األنشطة االقتصادية .ونتيجة لتفاقم المخاطر واالضطرابات
المزمنة ،تراجعت مستويات اإلنتاج والعمالة واالستثمار والتجارة ،وأصيبت البنى التحتية بأضرار
جسيمة ،وتعطلت حركة األشخاص والبضائع .وقد أمعنت حالة النزاعات المزمنة ودوامة العنف
المتواصلة في المنطقة في تعطيل النشاط االقتصادي والمسيرة اإلنمائية ،كما قوضت إمكانية قيام
قطاع خاص قادر على الصمود.
ويشير التحليل المقارن للمؤشرات االجتماعية واالقتصادية في بلدان اإلسكوا بوضوح إلى
األثر السلبي للنزاع على القطاع الخاص ،إذ إن قيمة مؤشرات التنمية في البلدان المتضررة من
النزاعات أقلّ منھا بكثير في البلدان غير المتضررة من النزاعات .ويالحظ ھذا التدني في قطاعي
الصحة والتعليم ،اللذين ھما أساس لتنمية رأس المال البشري الذي يعتبر من أھم العناصر الالزمة
لمناعة القطاع الخاص .وتوزيع الدخل ھو مؤشر ھام آخر يبين بوضوح انعدام المساواة في
المجتمعات التي ترزح تحت عبﺀ الحروب في ھذه المنطقة .ويعاني القطاع الخاص في البلدان
المتضررة من النزاعات في المنطقة من تعقيد أنظمة العمل ،وضعف إنفاذ حقوق الملكية ،وافتقار
نظم المعلومات االئتمانية إلى الكفاﺀة .كما إن أنشطة البحث والتطوير ال تلقى التشجيع الالزم في
بلدان المنطقة ،والسيما تلك المتضررة من النزاعات ،مع أنھا أنشطة أساسية لتحقيق النمو االقتصادي
وإدامته.
ويلحق النزاع المزمن في فلسطين والعراق أضراراﹰ جسيمة بالموارد المادية )شبكات المياه،
واألراضي ،والبيئة( وكذلك بالنظام االجتماعي )األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،وأنماط السكن في
المناطق الحضرية والريفية ،والھجرة داخل البلد وخارجه( .ويعمل القطاع الخاص في البلدين دون
طاقاته الكاملة.

ففي فلسطين ،أدى االحتالل اإلسرائيلي المزمن إلى تعثر عملية التنمية االقتصادية ،بفعل ما
يفرض من قيود على استخدام الموارد واألنشطة التجارية والتجارة المحلية والدولية .كما أضعف
االحتالل القطاعات اإلنتاجية التقليدية في االقتصاد الفلسطيني ،وتسبب في إعادة تخصيص عوامل
اإلنتاج وتحويل وجھة الحركة التجارية لمصلحة إسرائيل.
وفي العراق ،ألحقت الحرب التي اندلعت في عام  ٢٠٠٣مزيدﹰا من األضرار بالبنية التحتية
للبلد ،من طرق وجسور ،وشبكات للكھرباﺀ والمياه ،وسكك حديدية ،ومصافي للنفط .وخلفت الحرب
حركة نزوح كثيف أدت إلى ھجرة أعداد كبيرة من ذوي المھارات .وفي ظلّ انعدام االستقرار
االقتصادي ،بلغت البطالة معدالت مرتفعة جداﹰ وأصاب القطاع الخاص دمار كبير .ومع اإلصالحات
التي شھدھا ھذا القطاع في الماضي القريب ،بقيت حصته من رأس المال الثابت اإلجمالي في تراجع
حاد بفعل انعدام األمن وتفاقم المخاطر التي تحدق بمختلف القطاعات ومنھا قطاع األعمال ،وتثني
أبناﺀ البلد واألجانب عن االستثمار.
وتصطدم تنمية القطاع الخاص في فلسطين والعراق بعقبات رئيسية ،ھي انتشار األنشطة غير
المنتجة ،وعدم استغالل الموارد المتوفرة مثل اليد العاملة ،وممارسة األعمال التجارية في أجواﺀ
قاسية أنتجھا انعدام األمن ،وتعقيد األنظمة وافتقارھا إلى الشفافية ،وضعف النظم المالية والقطاعات
المصرفية .ويفرض اعتماد البلدين بصورة متزايدة على المساعدات عقبات كبيرة تعترض اكتساب
القطاع الخاص المناعة الالزمة .وأدت مصادر الضعف والتعطيل ھذه إلى اتساع رقعة الفقر
وانحسار األنشطة االقتصادية وتشويه ھياكل االقتصاد الكلي وتمزق النسيج االجتماعي واالتجاه إلى
األنشطة االقتصادية غير النظامية .وجميع ھذه العوامل تؤدي إلى انھيار القطاع الخاص وإضعاف
قدرته على المساھمة في التنمية والنمو المستدامين.
وال شك في أن تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في خضم النزاع وانعدام االستقرار يتطلب
إيجاد بيئة تكفل األمن ،وتدعم التنمية الشاملة ،وتو ﹼفر ھياكل أساسية مالئمة ،وتحمي الممتلكات
واالستثمارات ،وتضمن فرض ضرائب عادلة ،وتقلل من تكاليف ممارسة األعمال التجارية ،وتحسن
البيئة االستثمارية .ويعني ذلك أن تعزيز الحكم السليم وبسط سلطة الدولة غير مستحيل ،خصوصاﹰ
خالل الفترة االنتقالية الحاسمة التي يفتقر فيھا القطاع الخاص إلى القوة الالزمة لتوﹼلي دور أساسي في
تحقيق النمو العادل الذي من شأنه إرساﺀ أسس التنمية المستدامة.
وخالصة الدراسة أن الوجھة اإلنمائية المناسبة لدى كل دولة تكون عبر االنخراط في معالجة
اإلخفاقات العميقة للسوق والتي تعاني منھا البلدان المتضررة من النزاعات ،وذلك يتضمن زيادة
االستثمارات العامة ،بھدف جذب االستثمارات الخاصة وسد النقص في االستثمار الخاص وفي
االئتمانات .كما يشكل تنفيذ سياسات صناعية غداة صراع ما عنصراﹰ أساسي ﹰا في التنمية االقتصادية
في ظروف ما بعد النزاع ،بما في ذلك أشكال من سياسات إحالل الواردات ،كما حدث في البلدان
المعروفة بنمور شرق آسيا ،ريثما يصبح باإلمكان االنتقال إلى سياسات أكثر انفتاحا في التجارة
والصناعة ما إن يكتسب القطاع الخاص ما يكفي من القوة والمناعة ليضطلع بدوره في ترسيخ النمو
االقتصادي والتنمية المستدامة.

أوالﹰ  -دور الدولة والقطاع الخاص في أثناﺀ النزاعات
ألف  -لمحة عامة
تلحق النزاعات في منطقة اإلسكوا أضرارﹰا جسيمة باالقتصاد والمجتمع ،فتسبب خسائر كبيرة
في موارد الرزق وفرص العمل ومصادر الدخل ،وتدمر الھياكل األساسية ،وتقوض مؤسسات الدولة
وسيادة القانون ،وتؤجج االضطرابات األمنية ،وتمزق الشبكات االجتماعية .وتتكبد البلدان المتضررة
من النزاعات خسائر في االقتصاد واإلنتاج ،وفي األرواح والھياكل األساسية ،وتضعف قدرة القطاع
الخاص على توليد الدخل وفرص العمل .وفي ھذا الظروف ،يجب ضمان وضع سياسات مناسبة
فعالة لتعزيز النمو والتنمية .ويزداد مؤيدو الرأي القائل بأن تعزيز القطاع الخاص وقدرته على
العمل واالزدھار والبقاﺀ في البلدان المتضررة من النزاعات يمكن أن يكون محركا للتنمية ،ألن دور
ھذا القطاع أساسي في توليد الدخل وخلق فرص العمل ،والحد من تبعات النزاع على التنمية
االجتماعية واالقتصادية ،ال بل بات يعتبر أداة فعالة لبناﺀ السالم.
والجدير بالذكر أن نھج االعتماد على النمو االقتصادي في تحقيق التنمية البشرية ،وفق ﹰا
للسياسات المنصوص عليھا في توافق آراﺀ واشنطن ،قد أخفق في العقود الماضية ،وخصوصاﹰ البلدان
المتضررة من النزاعات .وھذا اإلخفاق أدى إلى بروز اتجاه جديد يعرف بما بعد توافق آراﺀ
واشنطن ،ويؤكد على أھمية دور الدولة ،باعتبارھا محركاﹰ للنمو ،في تحقيق األھداف اإلنمائية،
ودورھا كذلك في تنمية القطاع الخاص .ولعل ھذا االتجاه الجديد يصح في البلدان المتضررة من
النزاعات في منطقة اإلسكوا ،حيث يعاني القطاع الخاص من ضعف ھيكلي ،يحتﹼم على الدولة توﹼلي
مزيد من المھام والمسؤوليات ريثما يكتسب القطاع الخاص ما يلزم من مناعة وتطور .وال يزال
القطاع الخاص في ھذه المنطقة أصغر من أن يعول عليه بمفرده في رفع معدالت االستثمار ومعالجة
البطالة .والواقع أن انعدام االستقرار السياسي واألمني يعوق االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار
المحلي .ودور الدولة اإلنمائية بالغ األھمية في تسخير الموارد ألغراض التنمية ،وتشجيع
االستثمارات الخاصة ،السيما في البلدان الخارجة من النزاعات.
ويشير باربرا ) (٢٠٠٨إلى أن بناﺀ الدولة الليبرالية الحديثة قوض الجھود الدولية الرامية إلى
بناﺀ دول قابلة للحياة) ،(١إذ يعرض البلدان التي ھي في طور إعادة اإلعمار لتقلبات السوق قبل أن
تكتسب المناعة الالزمة لمواجھة ھذه التقلﹼبات .وأظھرت الدراسات) (٢أن السياسات الليبرالية الحديثة
التي انتشرت في الثمانينات والتسعينات ،والتي شددت على ضرورة تقليص مسؤوليات الدولة إلى
الحد األدنى وزيادة االعتماد على المبادرات الخاصة وقوى السوق وتعزيز االنفتاح واالندماج في
االقتصاد العالمي ،قد أثرت سلبا على بيئة االقتصاد الكلي في البلدان النامية ،وأسھمت في تفاقم
التھميش والفقر وعدم المساواة .ولم تعد ھذه السياسات بالفائدة على البلدان المتضررة من النزاعات
والتي تكون بطبيعة الحال أكثر عرضة للخطر بسبب ضعف مؤسساتھا وافتقارھا إلى االستثمارات
الالزمة.
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وركﹼزت ھذه النماذج والسياسات قدرﹰا كبيراﹰ من اھتمامھا على دور الجھات الفاعلة الخارجية
في بناﺀ الدولة بعد النزاعات ،وليس على دور الجھات الفاعلة المحلية في تشكيل قدراتھا المؤسسية
توخيا لتحقيق االنتعاش االقتصادي) .(٣وتركز البحوث على القطاع الخاص بصفته محركا للنمو ،من
دون أي اعتبار لدور للدولة .ومع أن ضمان األمن ھو من المھام األولى والرئيسية للدولة في أثناﺀ
النزاع ،عليھا أيضاﹰ أن تتولى مھمة تكوين إدارة عامة ذات كفاﺀة ،وإعادة بناﺀ المؤسسات السياسية
التمثيلية والشاملة ،ووضع آليات للمساﺀلة) .(٤وبينما تواجه المجتمعات التي مزقتھا الحروب تحديات
تتصل بإعادة بناﺀ ھياكل الدولة ،فإن عليھا كذلك السعي إلى استعادة صفات الشرعية والسلطة
والكفاﺀة التي غيبتھا النزاعات).(٥
وتؤدي االضطرابات األمنية والنزاعات إلى بيئة ال تساعد على تحقيق التنمية والنمو ،وإلى
زرع العقبات أمام زيادة االستثمارات وتعزيز القطاع الخاص .وفي مثل ھذه الظروف ،ينبغي أن
تؤدي الدولة دورﹰا أساسياﹰ في خلق بيئة مؤاتية لتحقيق نموﹴ مطرد يكون كفيالﹰ بتعزيز التنمية.
وتھدف ھذه الدراسة إلى البحث في مقومات مناعة القطاع الخاص في البلدان المتضررة من
النزاعات وتقديم توصيات بشأن ھذا الموضوع ،تتناول دور الدولة في تعزيز قدرة القطاع الخاص
على الصمود ومساھمتھا في التنمية في منطقة اإلسكوا ،خصوصا في فلسطين والعراق .ويقدم
الفصل األول بحثاﹰ نظري ﹰا عن مفھوم التنمية في ظل النزاعات ،ودور القطاعين الخاص والعام في
التنمية ،والدور الھام الذي يؤديه القطاع الخاص في التخفيف من حدة النزاعات وبناﺀ السالم.
ويتناول الفصل الثاني التداعيات االجتماعية واالقتصادية للنزاعات في منطقة اإلسكوا وتأثيرھا على
ال موجزاﹰ لدور الدولة ،وعجزھا عن المساھمة في تنمية القطاع
القطاع الخاص .ويعرض تحلي ﹰ
الخاص وتعزيز مناعته ،وذلك قبل التطرق إلى النمو العادل .ويقدم الفصل الثالث تحليالﹰ للقطاع
الخاص في فلسطين والعراق ،ويتضمن لمحة عامة عن أنواع العقبات الناتجة من النزاع والتي تحول
دون تنمية القطاع الخاص ونموه في ھذين البلدين .ويحلﹼل ھذا الفصل حالة لبنان كمثال على
الممارسات الجيدة في مجال تنمية القطاع الخاص وتحصين مناعته في منطقة اإلسكوا .ويتناول
الفصل الرابع التحديات وآليات التكيف التي تنطوي عليھا تنمية القطاع الخاص في أثناﺀ النزاعات،
ومن ثم يقدم سلسلة من االستنتاجات والتوصيات بشأن السياسة العامة الھادفة إلى تحسين قدرة القطاع
الخاص على المساھمة في التنمية والسالم وتحسين دور الدولة في تھيئة بيئة مؤاتية الزدھار القطاع
الخاص.
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باﺀ  -دور الدولة في التنمية
كثيراﹰ ما تقع البلدان المتضررة من النزاعات أسيرة حالة يصفھا دوروارد وكيد وموريسون
وبولتون ) (٢٠٠٥بالتوازن الھش) .(٦وتعاني ھذه البلدان من مشاكل كبيرة على صعيد اإلدارة
واالقتصاد تمنعھا من تنفيذ السياسات االقتصادية التقليدية المصممة لحفز النمو عن طريق دخول
دائرة األسواق الحرة .واإلمكانات المتاحة للقطاع الخاص في األجلين القصير والمتوسط قليلة في
ھذه البلدان ،حيث ضيق األسواق ،وارتفاع التكاليف ،وقلة المھارات ،وضعف الھياكل األساسية
المادية والمؤسسات القانونية ،وعدم تكافؤ الفرص على الساحة الدولية) .(٧واألوضاع االقتصادية في
البلدان المتضررة من النزاعات حافلة بما يكفي من األمثلة للداللة على فشل السوق ،في أجواﺀ ھي
في الواقع من التعقيد ما يضعف القدرة على جذب االستثمارات) .(٨وتطال اآلثار غير المباشرة
للنزاعات على البلدان المجاورة ،فتواجه من جرائھا تحديات كبيرة في مسيرة التنمية وعمل القطاع
الخاص.
والقطاع الخاص في البلدان المتضررة من النزاعات يعمل في ظل تحديات على نوعين .ففي
أثناﺀ النزاعات ،يالزم ممارسة األعمال ارتفاع في المخاطر والتكاليف .وتخشى الشركات خطر
الخسائر في االستثمارات ،نتيجة لما يلحق بأصولھا المادية ومواردھا البشرية من خسائر وأضرار.
وإزاﺀ ھذه المخاطر يتضاﺀل التمويل ،وتكثر العقبات أمام الوصول إلى األسواق ،وترتفع تكاليف
التشغيل ،السيما تكاليف النقل والمصاريف القسرية) .(٩وتتكبد بعض الشركات تكاليف باھظة نتيجة
للتعاقد مع مزودي خدمات األمن الخاصة ،وكذلك تكاليف غير مباشرة نتيجة لإلغالق وخسارة
الفرص .وردة فعل الشركات الكبيرة واألجنبية تكون عادة بنقل استثماراتھا إلى مناطق أو بلدان أكثر
أمنا .أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فتبقى أكثر عرضة لھذا النوع من المخاطر بسبب ضيق
قاعدتھا االستثمارية ،وضعف الخدمات االجتماعية المتوفرة وشبكات األمان القائمة .ولذلك ،يؤدي
ازدياد المخاطر إلى تطور وانتشار المشاريع التجارية غير النظامية نظراﹰ إلى ما تتيحه من سھولة
للتكيف مع األزمات أو الخروج منھا.
وفي أثناﺀ النزاعات أيضاﹰ ،تبرز أوجه القصور التي تعاني منھا بيئة األعمال التجارية في
العديد من البلدان النامية ،مثل غياب آليات السوق المفتوحة واألنظمة التجارية المناسبة ،وصعوبة
جذب االستثمار الخاص واالستثمار األجنبي المباشر في عدم توفر الھياكل األساسية واالئتمانات.
فھذه العيوب ال تقتصر على ظروف النزاعات بل ھي موجودة في الكثير من الحاالت.
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ومع أن استتباب األمن وسيادة القانون ھما شرطان ال بد منھما لنمو القطاع الخاص
واالقتصاد عموما ،تتفاوت حدة النزاعات ومدتھا ،بحيث تسمح بعودة النشاط االقتصادي إلى الدورة
الطبيعية .وعلى الرغم من ذلك ،يبقى غياب األسواق وتدني مستويات الطلب ،فضال عن ارتفاع
المخاطر والتكاليف من العوامل التي تقوض الدور اإليجابي الذي يتوقﹼع أن يؤديه القطاع الخاص
الفعال في دفع عجلة النمو والتنمية .فيبقى دور ھذا القطاع محدوداﹰ في توليد فرص العمل وتوفير
السلع والخدمات ،مما يضع مزيدا من األعباﺀ على كاھل البلدان المتضررة من الصراعات .ومن
مواطن الضعف أيضا االعتماد الكبير على القطاع الخاص لتأمين الخدمات العامة التي تصبح نادرة
أو معدومة بفعل انعدام األمن ،وھي الصحة واالتصاالت والنقل ،ولتوفير خدمات أخرى ھي عادة من
مسؤوليات الدولة.
وھناك إجماع متزايد على أن الحكومات قادرة على االضطالع بدور حيوي في إنجاح الجھود
اإلنمائية ،شرط تجنﹼب التدخﹼل الخاطئ الذي يعطلّ العملية اإلنمائية) .(١٠وال بد من القيادة الرشيدة
والحكم السليم لضمان استخدام الطاقات اإلنتاجية وأصول األسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات،
بحيث تكون جزﺀاﹰ في نجاح جھود االنتعاش .والقيادة الرشيدة للدولة ضرورية كذلك لتھيئة بيئة
مؤاتية للنشاط االقتصادي وقادرة على النھوض باألمن والنمو) .(١١وضرورية أيضاﹰ للحد من الفقر
والعنف بوضع ما يلزم من سياسات وتوفير القدرات اإلدارية ،وترسيخ أسس الحكم السليم لتوليد
النشاط االقتصادي وحماية االستثمارات وتأمين الخدمات االجتماعية األساسية .وعلى الدولة اإلنمائية
ال للتعويض عن إخفاقات السوق في البلدان المتضررة من النزاعات ومن عناصر
أن تعتمد نھجاﹰ فعا ﹰ
ھذا النھج زيادة االستثمارات العامة بھدف جذب االستثمارات الخاصة وسد النقص في االستثمارات
الخاصة واالئتمانات؛ وتنفيذ السياسات الصناعية بعد النزاعات باعتماد عدد من سياسات إحالل
الواردات ،كما حدث في نمور شرقي آسيا ،ريثما يتسنﹼى اعتماد سياسات أكثر انفتاحا في مجال
التجارة والتصنيع ما إن يكتسب القطاع الخاص ما يحتاج إليه من قوة ومناعة ألداﺀ دوره في النمو
االقتصادي والتنمية المستدامة .وتشير آخر أدبيات التنمية إلى أن منظمات المجتمع المدني تضطلع
بدور أساسي في حل النزاعات وفي تعزيز كفاﺀة الدولة والسوق والنھوض بالعدالة االجتماعية.
ومن المؤكﹼد أن الحوافز التي تقدمھا الحكومة إلنفاذ سياسات سليمة ضروري ﹲة للنجاح
االقتصادي) .(١٢فقد أشار ھول وجونز ) (١٩٩٩إلى أن اليد العاملة في البلدان التي تنعم ببيئة
مؤسسية جيدة تحقﹼق إنتاجية أعلى بكثير) .(١٣وتشير التفاوتات التي تنطوي عليھا السياسات الھيكلية
والمؤسسات نتيجة لعوامل خارجية إلى وجود عالقة سببية بين جودة المؤسسات واإلنتاجية.
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وتقر األوساط المعنية ببناﺀ السالم عموما بأنه ال غنى عن وجود دولة قادرة وفاعلة إلحالل
االستقرار واالنتعاش في أعقاب النزاعات ،وھذا ما أشارت إليه مبادئ العمل الدولي السليم في الدول
واألوضاع الھشة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في عام .(١٤)٢٠٠٥
ومن المسﹼلم به كذلك أن الدولة ذات األداﺀ الناجح تسھم في تعزيز القطاع الخاص.
ولھذا السبب ،يعطي المجتمع الدولي األولوية لمد يد العون للبلدان التي مزقتھا الحروب في
إعادة بناﺀ مؤسساتھا وقدراتھا بحيث تمارس حكما يتﹼسم بالمساﺀلة والكفاﺀة ،وتعالج الضعف في
الشرعية والقدرات الذي ساھم في اندالع النزاع المسلح).(١٥
وأصبح تقديم دعم مباشر للميزانية يستقطب مزيدا من االھتمام في السنوات األخيرة ،وال سيما
بعد إصدار إعالن باريس بشأن فعالية المعونة .وإذا ما قﹸدم ھذا النوع من الدعم في وقت مبكر
واقترن بحد أدنى من الضوابط ،فبإمكانه المساھمة في تعزيز االنتعاش االقتصادي وتوطيد السالم.
ومعظم البلدان المتضررة من النزاعات تعتمد كثيراﹰ على المساعدات الخارجية من أجل
الحصول على الموارد الضرورية إلنعاش االقتصاد وتأمين الخدمات العامة ،وذلك في مرحلة أولى
على األقلّ  .غير أن االنتعاش المستدام يتطلب من ھذه الحكومات أن تعمد إلى تطوير الموارد
المؤسسية واإلدارية والمالية الالزمة لضمان تقديم ھذه الخدمات .ويتوقﹼف ھذا على قدرة الدولة على
حشد اإليرادات المحلية وتخصيصھا وإنفاقھا .وبالتالي ،فإن حجم اإليرادات العامة بالنسبة إلى الدخل
القومي مؤشر جيد على قوة الدولة أو ضعفھا .والھدف من حشد اإليرادات في حاالت ما بعد
النزاعات ،كما ھو في جميع األحوال ،ھو دفع أجور الموظفين الحكوميين ،وضمان توفير الخدمات
العامة ،وتمويل اإلنفاق االستثماري ،والحد من االعتماد على المساعدات .كما أن القدرة على حشد
اإليرادات من الصفات األساسية لإلدارة الضريبية الفعالة) .(١٦وتعزيز قدرة الدولة يؤدي حتماﹰ إلى
تعزيز مناعة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو والتنمية.
وغالبا ما يدعو المانحون الدوليون إلى توخي الصرامة والشفافية في إدارة النفقات ،و/أو
يشترطون اعتماد سياسات معينة مقابل تقديم المساعدات .ولكن ھذه الشروط ھي شروط متبادلة
تندرج في إطار المساﺀلة بين الحكومة والجھات المانحة وليس بين الحكومة والمجتمع .وتواجه
البلدان المتضررة من النزاعات تحديات فريدة في تطوير النظم المالية العامة وتوطيدھا .ففي أثناﺀ
الحرب ،قد تستأثر الجماعات المسلحة النظامية وغير النظامية بالضرائب أو اإليجارات أو مختلف
أنواع المساعدة الخارجية ،وتستخدمھا لتمويل أنشطتھا العسكرية والسياسية وكذلك إلثراﺀ كبار
عناصرھا).(١٧
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وتفرض التكاليف اإلدارية المرتفعة والناتجة من تعامل الحكومات مع عدة جھات مانحة تحديا
آخر معروفا .وقد يشكل التنسيق مع جميع ھذه الجھات والسعي إلى البقاﺀ في صدارة اھتماماتھا عبئ ﹰا
إضافياﹰ على كاھل الحكومات التي تكون ضعيفة بعد انتھاﺀ النزاع .ولذلك يجب أن تكون الغاية من
تقديم المساعدة بناﺀ القدرة المحلية على قيادة عملية إنعاش البلد في أسرع وقت ممكن).(١٨
وال يزال اعتماد معظم البلدان المتضررة من النزاعات على المعونة عقبة أمام االنتعاش
والتنمية ،وحجر عثرة على طريق بناﺀ قدرات المؤسسات العامة لتتمكن من تعزيز االقتصاد والقطاع
الخاص ،وكذلك المساھمة في التنمية المستدامة.
وترى معظم البلدان المتضررة من الصراعات أن المساعدة اإلنمائية الرسمية ھي الخيار
األفضل لتمويل االنتعاش في األجل القصير .وتضع المساعدات في متناول السلطات الوطنية مزيدا
من الموارد الستعادة قدرتھا على صنع السياسات ،كما توفر لھا المساحة السياسية الضرورية للعمل
على بناﺀ إجماع داخلي بشأن استراتيجية اإلنعاش عموما .وفي الحالتين ،تكتسب الشفافية والمساﺀلة
في اإلنفاق الحكومي أھمية بالغة في تحسين الحكم .وال تقلّ الصورة الجيدة للبلد أھمية ،إذ تعزز
قدرته على جذب االستثمار العام والخاص واستقطاب دعم المانحين).(١٩
وتكون قدرات الدول المتضررة من النزاعات ضعيفة في المجاالت حيث تكون الحاجة ملحة
إلى ھذه القدرات ،ال سيما في غياب اإلدارة القادرة والموثوقة .وال يزال عدد كبير من البلدان
المتضررة من الصراعات يعاني من االنقسام السياسي وعدم وجود نخبة سياسية موثوقة قادرة على
دعم األھداف اإلنمائية الوطنية على نحو فعال).(٢٠
والمالية العامة ،أي جمع الموارد العامة وتوزيعھا وإنفاقھا ،في خانة المھام الرئيسية للدولة.
ويواجه بناﺀ القدرات في مجال المالية العامة تحديات متعددة في أعقاب النزاعات ،أي عندما تكون
الدولة ضعيفة وغير شرعية وغير خاضعة للمساﺀلة ،والمجتمع مقسم ﹰا ،والنظام الضريبي غير خاضع
للضوابط .وفي ھذه الظروف ،تحلّ الوكاالت الدولية المانحة محلّ الحكومات في تغطية قسم كبير
من النفقات العامة الفورية).(٢١
وتتطلب إعادة بناﺀ المؤسسات المالية ما بعد النزاعات وضع إطار قانوني وتنظيمي؛ وإنشاﺀ
سلطة مالية مركزية لتعبئة اإليرادات وتنسيق المساعدات الخارجية؛ وتطوير آليات لوضع وتنفيذ
سياسات تﹸعنى باإليرادات والنفقات).(٢٢
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ومن المستبعد أن تستفيد خزينة الدولة من النمو االقتصادي ما بعد النزاعات ،في حال حدوثه،
ما لم تﹸستغلّ فوائد ھذا النمو لتحقيق مكاسب للمالية العامة .وعلى الحكومات أن تﹸعنى بتأمين السلع
العامة ،وتصويب إخفاقات السوق ،ووضع حد للتفاوت في الدخل والفرص ،والتخفيف من حدة
التقلبات االقتصادية).(٢٣
ونظرا إلى ضعف القطاع الخاص المحلي في الكثير من البلدان المتضررة من النزاعات،
ينبغي أن تؤكد االستراتيجيات الھادفة إلى تنمية البلدان على ضرورة تعزيز المؤسسات الناجحة
المملوكة للدولة ،وإعادة ھيكلة الصناعات المعتلة ،وذلك في إطار سياسة صناعية شاملة تكون بمثابة
أساس لبناﺀ قدرات القطاع الخاص .وغالبا ما تشغل المؤسسات المملوكة للدولة حيزا كبيرا في
االقتصادات الخارجة من النزاعات ،وتتبوأ مكانة استراتيجية .وفي ذلك دليل على ضرورة التريث
في الخصخصة في مثل ھذه المراحل الحساسة.
وعقب قيام سلطة االئتالف المؤقتة في العراق في عام  ،٢٠٠٤جرى العمل على خصخصة
المؤسسات المملوكة للدولة ،وعددھا  ١٩٠مؤسسة تقريباﹰ ،وتجريدھا من رأسمالھا الذي كانت الحاجة
ماسة إليه ،وذلك حال دون استخدام ھذه المؤسسات بكفاﺀة كأداة اقتصادية بالغة األھمية في الجھود
المكثفة المبذولة إلنعاش االقتصاد العراقي) .(٢٤ويشير باربرا ) (٢٠٠٨إلى ضرورة اعتماد نھج
إنمائي يركز على اإلسراع في إنعاش المؤسسات المملوكة للدولة تحت إشراف الدولة .فھذه الخطوة
أساسية إلنشاﺀ مراكز صناعية وطنية ،تساعد في إيجاد بدائل عن التصدير واالستيراد).(٢٥
وفي غياب النمو الذي يقوده القطاع الخاص ،تبقى الدول الليبرالية الحديثة التي ھي في طور
إعادة اإلعمار في حالة افتقار إلى الوسائل المادية لمعالجة الفوارق بين المناطق أو تعزيز سياسات
إعادة التوزيع الكفيلة بتقليص الفوارق األفقية ،ونتيجة لذلك ،تبقى الفوارق أرض ﹰا خصبة
للنزاعات) .(٢٦وتعزيز فرص العمل في القطاع العام ،على سبيل المثال ،ھو أداة فعالة لتحقيق إعادة
التوزيع المرجوة).(٢٧
وفي إطار المالية العامة أيضاﹰ ،تتولﹼى الحكومة مھمة التخطيط لإلنفاق العام وتنفيذه .وفي
حالة الدول المتضررة من النزاعات ،يجب اعتماد نھج في اإلنفاق العام يحدد األولويات بطريقة
تفضي إلى نزع فتيل الصراع .وللمساعدة في توطيد السالم ،ال بد من توزيع النفقات العامة توزيعﹰا
عادالﹰ ،يؤول إلى الحد من التباينات األفقية وتعزيز الرفاه لدى أشد الشرائح فقرا في المجتمع).(٢٨
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وبالرغم من أھمية دور الحكومة في تنظيم المؤسسات المالية ،ليس بھدف ضمان المنافسة
فقط ،بل حفاظاﹰ على سالمة النظام المالي وصالبته أيضاﹰ ،ينبغي حصر تدخل الحكومة في المجاالت
المعرضة لھيمنة المصالح الخاصة .وتھدف ھذه االستراتيجية إلى الحد من إغراﺀات المكاسب
الشخصية ،عن طريق حصر تدخﹼل الحكومة في المجاالت ،حيث تتمتع فيھا المصالح الخاصة بنفوذ
قوي وتكون التشريعات التي ترعى ھذه المصالح محدودة) .(٢٩والواقع أن فرص السعي إلى التماس
المنفعة الشخصية كثيرة في البلدان المتضررة من النزاعات ،حيث االقتصاد ال يزال متأثراﹰ بالحرب.
وغالبا ما ينتشر ھذا السلوك بسبب ضعف القدرة على إدارة الميزانية وتعزيز الرقابة االئتمانية).(٣٠
ويؤكد ستيغليتز ) (١٩٩٨على ضرورة أن يبذل صانعو السياسات جھودا لتعزيز المنافسة بعد
النزاعات .فالقيود التي تفرضھا الحكومة على المنافسة ،والتي تقترن بخفض الرعاية االجتماعية،
ھي أحد األعراض األكثر انتشارا لھيمنة المصالح الخاصة .ومع أن كثيرين يتفقون على أن تعزيز
المنافسة وتوطيد الحكﹶم في اقتصاد السوق ھما من األدوار الرئيسية للحكومة ،كثيراﹰ ما تستسلم الدولة
للضغوط الھادفة إلى الحد من ھذه المنافسة).(٣١
وكثيرا ما يشار إلى نمور شرق آسيا باعتبارھا نماذج ناجحة عن بلدان اتخذت حكوماتھا زمام
المبادرة في النھوض بالتنمية وتعزيز القطاع الخاص في فترات حرجة من مسيرة التنمية).(٣٢
وتطور السويد في القرن التاسع عشر ،والدور الھام الذي اضطلعت به الدولة باعتبارھا محركا للنمو
المنصف في تلك الفترة ،إنما ھو مثال آخر على السياسات الحكومية الفعالة.
وال مكان في مؤسسات البلدان المتضررة من النزاعات للنضال السياسي بشأن تخصيص
األموال وتنفيذ البرامج العامة .فغالبا ما تبقى المعلومات المتصلة بتخصيص الموارد حكرا على
أوساط مغلقة نظرا إلى قيمتھا السياسية الكبيرة).(٣٣
وكثيراﹰ ما يستخدم التزام السرية أو عدم نشر المعلومات كأداة للحد من المشاركة في عملية
صنع القرار .وما ينتج عن ذلك من سيطرة حصرية على عملية صنع القرار إنما يزيد من نفوذ
المعنيين ومكاسبھم .والواقع أن القيود المفروضة على المعلومات تحد من المنافسة في عملية صنع
القرار).(٣٤
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وتضطلع الدولة ،كما ورد في التحليل ،بدور ھام في إيجاد بيئة مؤاتية للتنمية والنمو في
البلدان المتضررة من النزاعات حيث يعاني فيھا القطاع الخاص من الضعف .ومع ضرورة تدخﹼل
الدولة من أجل وضع سياسات فعالة للنھوض بمناعة القطاع الخاص ونموه ،على القطاع الخاص
كذلك أن يضطلع بدور ھام في التنمية وإحالل السالم والتخفيف من حدة النزاعات.
جيم  -دور القطاع الخاص في التنمية في البلدان المتضررة من النزاعات
يرتبط النمو االقتصادي واالستثمار في األعمال التجارية والعمالة ارتباطا وثيقا بالسالم
والنزاع .وال شك في أن تأثير النزاعات المسلحة كبير على النشاط االقتصادي ،إذ يدمر القدرة على
الوصول إلى الھياكل األساسية واألراضي وأماكن العمل ،ويحد من فرص العمل والمھارات
واألسواق .وفي ھذه الظروف ،تتراجع االستثمارات في القطاعين الخاص والعام وتقلّ فرص العمل
في المجاالت التي ال تبشر بالكثير من األرباح.
وعلى الرغم من ذلك ،يبقى القطاع الخاص حاضراﹰ في أثناﺀ النزاع ،بل غالبا ما يبدي قدرة
صمود الفت .واألھم من ذلك أن وجود قطاع خاص حسن األداﺀ يعود بفوائد جمة ،إذ يؤمن موارد
للرزق ويقضي بالتالي على مسببات االقتتال .وقد يكون القطاع الخاص أحد القطاعات القليلة التي
تعمل في أثناﺀ الحرب للحفاظ على األمن والعالقات بين الناس ولتوفير السلع والخدمات في مختلف
مناطق النزاع .ويمكن أن تؤدي المشاريع التجارية الدولية دورا حيويا في خلق فرص العمل
واالستثمار .وأن يشكﹼل القطاع الخاص قوة ھامة لتعبئة المواطنين لصالح السالم ،وغالبا ما اضطلع
بدور فعال في مفاوضات السالم أو المحادثات الھادفة إلى منع نشوب الصراعات ،كما حدث في
السلفادور وغواتيماال في مطلع التسعينات ،وفي سري النكا وجنوب أفريقيا) .(٣٥ومن ناحية أخرى،
ال يخفى أن بعض أنشطة القطاع الخاص تساھم عمدا أو عن غير قصد في تأجيج التوتر أو إشعال
فتيل الصراع ،كما حدث في قطاع التعدين في جمھورية الكونغو الديمقراطية.
والواقع أن المشاريع التجارية تستمر في أثناﺀ النزاعات لقدرتھا على التكيف مع الظروف
الراھنة ،وذلك من خالل االنخراط في أنشطة غير مشروعة أو الضلوع في أنشطة اقتصادية تھدف
إلى دعم الصراعات وإدامتھا .وتغيب بيئة العمل المؤاتية للقطاع الخاص في الكثير من الحاالت،
حتى قبل اندالع الصراعات .كما أن الشركات تعمل في أجواﺀ صعبة ،في ظل انعدام األمن وغياب
دور الدولة كجھة تتولﹼى التنظيم والدعم .وفي ھذه الظروف ،تنشأ اقتصادات الحرب كنظم بديلة
لإلنتاج وتبادل السلع والخدمات المشروعة وغير المشروعة والمتصلة بالنزاع .وبما أن دور الدولة
يصبح ضعيفا أو غائبا ،يتولﹼى النظام البديل تنفيذ أجزاﺀ من ھذا الدور ،من خالل تحصيل الضرائب
وتأمين الخدمات االجتماعية وشبكات األمان).(٣٦

) (٣٥لمزيد من التفاصيل حول انخراط أوساط األعمال بشكل مباشر في عمليات السالم ،انظر
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ويفرق بو وآخرون ) (٢٠٠٤بين ثالثة أنواع من اقتصادات الحرب :االقتصاد في ظل
االقتتال ،واقتصاد الظل ،واقتصاد الصمود .ففي االقتصاد في ظل االقتتال ،تتولى الجماعات
المشارﹺكة في القتال ،مثل المحاربين التابعين للدولة وغير التابعين لھا ،والمتمردين ،وتجار األسلحة،
إدارة االقتصاد بھدف تمويل المواجھات المسلﹼحة وتحقيق أھداف غير عسكرية مثل الحصول على
المال والسلطة .ويتركز اإلنفاق في ھذا النوع من االقتصاد على األنشطة التي تھدف إلى توسيع
رقعة النزاع ،وترتكز على األسلحة والمقاتلين والمرتزقة .وتحصل األموال المستخدمة لتغطية ھذه
المصاريف من السيطرة على الموارد الطبيعية أو نھبھا ،مثل النفط والماس والمخدرات) .(٣٧ومن
المصادر الھامة األخرى للتمويل أنشطة اقتصادية عادية مثل زراعة أراضﹴ شاسعة بالمحاصيل
األساسية العالية القيمة) .(٣٨وتتكل الجماعات المتمردة والمسلحة أيضاﹰ على الضرائب واالبتزاز
ومختلف أنواع األنشطة االقتصادية المشروعة وغير المشروعة في المناطق التي تحكم سيطرتھا
عليھا من أجل الحصول على مزيد من التمويل الخارجي والدعم).(٣٩
وأما اقتصاد الظل فينشأ بدافع تحقيق األرباح ،وتھيمن عليه الشركات والمنتفعون والمھربون.
وتعمل ھذه الفعاليات االقتصادية بعيدا عن األضواﺀ وبمنأى عن القانون وأنظمة الدولة ،كما تنخرط
في أنشطة اقتصادية تتراوح بين األنشطة المشروعة ،مثل االتصاالت السلكية والالسلكية والصناعات
االستخراجية ،واألنشطة غير المشروعة ،مثل تھريب السلع وإنتاج المخدرات واالتجار بھا .وتؤدي
الشبكات األسرية والعشائرية دورا ھاما في دعم ھذه األنشطة ونشرھا ،من خالل إيجاد فرص عمل
للموالين من أعضائھا ومنحھم قروضا وتسھيل حصولھم على التعليم وعلى خدمات أخرى .وتتوفر
الخدمات االجتماعية التي تقدمھا تلك الجماعات بموازاة انتشار األنشطة غير النظامية عندما تكون
الدولة ضعيفة أو غائبة).(٤٠
وأما اقتصاد الصمود ،ھو اقتصاد العائالت واألسر المعيشية والمجتمعات المحلية التي تعتمد
على األنشطة االقتصادية القليلة المخاطر أو على المدخرات للحفاظ على مورد رزقھا ،من غير أن
تنخرط في األنشطة االقتصادية التي تزدھر في أثناﺀ االقتتال أو في الظل ،إما ألنھا لم ترد ذلك أو
ألنه لم يتوفر لھا .ومن أھم األنشطة االقتصادية التي تشارك فيھا ھذه المجموعة المشاريع الصغيرة
في مجالي التجارة والزراعة) .(٤١وتكتسب ھذه األنشطة أھمية كبيرة في حالة الفئات الضعيفة ،مثل
الفقراﺀ ،عندما يتعذﹼر عليھم الوصول إلى األطر االقتصادية الرسمية لإلنتاج والعمالة ،أو عندما تدمر
ھذه األطر من جراﺀ الصراع .وتوفر المساعدات والتحويالت المالية مصدرا رئيسيا آخر يدر الدخل
على ھذه المجموعة).(٤٢
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وتؤثﹼر اقتصادات الحرب ھذه على االستقرار والسالم ،كما يحتمل أن تؤثر على نمو االقتصاد
أو تسبب انھياره .ويرى كولير ) (٢٠٠٤أن النمو االقتصادي يحد كثيرا من مخاطر انزالق البلدان
الخارجة من الصراعات مرة أخرى في شرك عدم االستقرار) .(٤٣وأشد البلدان فقرﹰا ھي أكثر
تعرضاﹰ من غيرھا لخطر ھذا االنزالق .وقد توصلت آخر الدراسات إلى استنتاج ھام جدا ،وھو أن
تعرض الدول الضعيفة لصدمات اقتصادية خطيرة يزيد عادة من مخاطر اندالع الصراع فيھا في
السنة التالية بنسبة  ٥٠في المائة).(٤٤
وللقطاع الخاص مصلحة ثابتة في السعي إلى إنشاﺀ مجتمع مزدھر ،بما في ذلك السعي إلى
تحقيق المساواة .واالزدھار يتطلب استتباب االستقرار السياسي والسالم اللذين ال يمكن تحقيقھما ما
لم تﹸعالج األسباب الرئيسية للنزاع وكذلك العوامل التي تخلّ باالستقرار في األجل الطويل .ويبقى
تحقيق النمو االقتصادي العادل الخطوة األولى على طريق التنمية المستدامة .ويشكل كبار رجال
األعمال موردا قيما للتنمية ،بما أن القطاع الخاص ھو في صلب الوظائف األساسية لالقتصاد)،(٤٥
وله مصلحة راسخة في االنتعاش االقتصادي ،واألمن واالستقرار على الساحة السياسية ،وتحلﹼي
مؤسسات الدولة بالكفاﺀة اإلدارية.
وقد أ ﹼكد األمين العام لألمم المتحدة أن المنظمة تقدر لدور القطاع الخاص خبرته وروح
المبادرة وقدرته التي ال مثيل لھا على توليد فرص العمل والثروات .. .وفي العالم المحفوف
بالتحديات ونقاط الضعف المشتركة ،ھا ھي األمم المتحدة وقطاع األعمال يجدان أرضية مشتركة).(٤٦
دال  -القطاع الخاص في بناﺀ السالم ومنع الصراعات
نظرا إلى حجم تأثير القطاع الخاص على ديناميات الحرب والسالم ،يبدو منطقيا جدا
استكشاف السبل التي يمكن لھذا القطاع أن ينتھجھا الكتساب الفعالية الالزمة .فبناﺀ السالم يشمل
مھام متعددة ويحتاج إلى أدوات مختلفة ،أھمھا القدرات والمھارات والموارد الموجودة في القطاع
الخاص .ويتفق الباحثون والعاملون في مجال التنمية على أن القطاع الخاص في موقع مثالي يخوله
أن يكون جھة فاعلة إيجابية في تحقيق السالم ،وذلك لما يتمتع به من نفوذ اقتصادي ،ولما له من
عالقات سياسية ،وما يملكه من موارد مالية ،وما يختزنه من قوى عاملة ماھرة ،وما يربطه من
صالت بجميع شرائح المجتمع).(٤٧
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وغالبا ما تقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ضحية للنزاعات العنيفة ،تكون مصلحتھا
في إنھائھا في أسرع وقت ممكن .ولذلك يمكن أن يكون رجال األعمال المحليون شركاﺀ فاعلين في
عملية بناﺀ السالم) .(٤٨وبما أن اآلثار السلبية للنزاعات تطال غالبية الشركات ،ال شك في أن لمعظم
ھذه الشركات مصلحة راسخة في إحالل السالم واالستقرار .ويمكن أن يضطلع رجال األعمال
المحليون بدور فاعل في بناﺀ السالم .ويشمل مفھوم تنظيم المشاريع من أجل السالم مجموعة من
المبادرات التي يمكن أن تقوم بھا أوساط األعمال لدفع عجلة السالم في مختلف حاالت النزاع).(٤٩
وتنمية القطاع الخاص يمكن أن تسھم في الحد من بعض المشاكل الناشئة في أعقاب
النزاعات ،وتؤدي بالتالي إلى تعزيز االنتعاش االقتصادي وإدامته .غير أن ذلك ال ينفي الطابع
السياسي لعملية السالم ،والمبادرات االقتصادية الحكيمة يمكن أن توفﹼر الدعم للعملية السياسية ،ولكنھا
ال تحل محلھا) .(٥٠ومن ناحية أخرى ،يمكن للقطاع الخاص مثال أن يؤدي دورا أساسيا في مشاريع
نزع السالح وتسريح المقاتلين وإعادة إدماجھم في المجتمع في أعقاب النزاعات ،من خالل توفير
فرص العمل أو نقل المھارات أو حتى دعم األعمال الحرة .وعلى القطاع الخاص كذلك اتخاذ تدابير
محددة من شأنھا تعزيز دور الدولة في عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج) .(٥١وحتى في
أثناﺀ النزاعات ،يستمر القطاع الخاص ،وال سيما من خالل معظم الشركات المحلية التي تستمر في
العمل وكسب الدخل ،حصناﹰ يقي المجتمع من التفكك ويحمي المكاسب اإلنمائية ،ويوفر فرص العمل
الالئق.
ومن خالل دعم القطاع العام في بناﺀ السالم ،يساھم القطاع الخاص في ترسيخ شرعية
الدولة) .(٥٢كما يمكن أن يساھم في تأجيج النزاع أو التخفيف من حدته ،وذلك وفقاﹰ لمدى المشاركة
المباشرة أو غير المباشرة فيه .وكشفت آخر الدراسات والتجارب األوجه اإليجابية لمساھمة القطاع
الخاص في تسوية النزاعات ،وخصوصا األبعاد اإلنمائية في ھذه المساھمة .فھذا القطاع يمكن أن
يقدم مساھمة كبيرة في الجھود التي يبذلھا القطاع العام إلحالل االستقرار ،وذلك من خالل دوره
التقليدي في توليد الدخل وإعادة اإلعمار وسد الثغرات في تقديم الخدمات العامة .كما يمكن أن تتخذ
مساھمة ھذا القطاع بعدا آخر ال يقتصر على الدور التقليدي بل يعنى مباشرة ببناﺀ الدولة وتسوية
الصراعات وإحالل السالم.
وعلى المبادرات الھادفة إلى إشراك القطاع الخاص في حل النزاعات وبناﺀ السالم أن تحدد
دوره بوضوح ،وأن تراعي مصلحة أوساط األعمال في السالم .وال شك في أن مصلحة جميع
المشاريع التجارية ،ال سيما المحلية منھا ،تكمن في إحالل السالم ،حتى وإن اختلفت دوافعھا .وتحدد
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مشاركة القطاع الخاص في إطار نھجين رئيسيين مختلفين .فمن منظور النھج األول ،تقتصر
مساھمة القطاع الخاص على استمرار ھذا القطاع في أثناﺀ النزاعات في القيام بمھامه العادية ،أي
توليد األرباح وخلق فرص العمل .وال يطلب منه أن يتدخل مباشرة في مساعي الحوار والعمليات
الھادفة إلى حل النزاعات وبناﺀ السالم) .(٥٣ويرى براي ) (٢٠٠٩أن أھم مساھمة يمكن أن تقدمھا
الشركات لبناﺀ السالم ھي الحرص على أن تضطلع بأنشطتھا التجارية األساسية بكل مسؤولية ،سواﺀ
أكانت ھذه األنشطة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية ،أم الخدمات المالية ،أم التنمية المعدنية،
مما يزيد الثروات ويھيئ الظروف االقتصادية المؤاتية لالنتعاش بعد انتھاﺀ الصراع) .(٥٤ويرى
براي أيضا أن توليد الثروات ليس كافيا في حد ذاته لحل الصراع .بل إنه قد يؤدي ،على عكس
ذلك ،إلى تھيئة ظروف الصراع ما لم تﹸوزع مكاسب االنتعاش االقتصادي بالتساوي في األجل
القصير) .(٥٥كما أن المشاريع التجارية تحقق أعلى مستويات الكفاﺀة عندما تتجنب التحيز ،أي دعم
جھة معينة أو حزب سياسي معين .ولكن براي يشير إلى التكاليف االقتصادية التي تنتج عن عجزھا
عن إنھاﺀ الصراع ،وكذلك إلى األرباح التي تجنيھا من تحقيق السالم) .(٥٦وبالرغم من ذلك ،ينبغي
أال تغفل الشركات ظروف النزاعات ،وأن تدرك أن تأثيرھا عليھا قد يكون كبيرا .ففي حين تنخرط
بعض الشركات فعليا في أنشطة تفتقر إلى الشرعية أو تسھم في إطالة الصراعات ،تؤثر شركات
على الصراع من دون أن تدري .وقد يحدث ذلك عندما تحرم الشركة فئة طائفية معينة أو أكثر من
الفرص بسبب صعوبة الوصول إليھا أو افتقار ھذه الفئة إلى الخبرات المطلوبة .ويرتكز مفھوم عدم
اإليذاﺀ على فھم كيفية تأثير الشركات على النزاع لتجنﹼب المساھمة في تصعيده أو في عرقلة بناﺀ
السالم).(٥٧
وقد صممت ممارسات وأدوات عديدة استنادا إلى مبدأ عدم اإليذاﺀ .ويوفر الميثاق العالمي
لألمم المتحدة دليال يسترشد به لتقييم تأثير الصراع وإدارة المخاطر ،بھدف مساعدة الشركات على
تعزيز فھمھا للمخاطر التي تواجھھا عند مزاولة األعمال التجارية في مناطق النزاعات ،وعلى وضع
استراتيجيات للحد من التأثير السلبي لعملھا على النزاعات .ويتضمن الدليل قائمة بأھم عوامل
الصراع في عدد من المجاالت الھامة ،بما فيھا الحكم واالقتصاد وحقوق اإلنسان واألمن) .(٥٨وتشير
ھذه الممارسات إلى أھمية اتباع نھج شامل ،ونقل الفوائد إلى المجتمع المحلي ،وقيام الشركات بدور
داعم في تقديم السلع العامة األساسية .ويعرض الدليل بالتفصيل النھج الذي تعتمده الوكالة األلمانية
للتعاون الفني تجاه تنمية القطاع الخاص في أثناﺀ النزاع .ويقدم مجموعة من األدوات التي تتراوح
بين مفھوم عدم اإليذاﺀ ومبدأ المشاركة الكاملة في حل النزاعات وبناﺀ السالم .وقد وضعت منظمة
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تطبقھا في البلدان التي تعمل فيھا .وجميع ھذه األدوات ،تركز على دور الشركات في االضطالع
بأنشطة تعزز النمو االجتماعي واالقتصادي الشامل .وتوصي بوضع وتنفيذ استراتيجيات أكثر
إنصافا في مجالي التوظيف وتقاسم األرباح .وعلى الشركات أن تحرص على عدم الضلوع في
ممارسات عامة فاسدة أو دعمھا.
ومن منظور النھج الثاني ،ال يقتصر دور القطاع على مبدأ عدم اإليذاﺀ ،بل يتجاوزه إلى
المشاركة المباشرة في تسوية النزاعات وبناﺀ السالم .ووجھات النظر التي تؤيد ھذا النھج تعتبر أن
القطاع الخاص يملك صالحيات وموارد ومھارات يمكن تسخيرھا لخدمة عمليات السالم .ويملك
مصالح تؤثر على السياسة العامة ،بما في ذلك محادثات السالم ،ويمكن أن تزعزع االستقرار إذا لم
تتم تلبيتھا) .(٥٩ويمكن االستفادة من تضافر جھود مختلف الجھات ،بحيث يسمح لمؤسسات القطاع
الخاص بالمشاركة في مبادرات بناﺀ السالم ،واالستفادة من مھاراتھا التفاوضية ومعرفتھا بالصراع
والمجتمع المحلي وشبكات معارفھا) .(٦٠وتؤدي ھذه المؤسسات دورا مؤكﹼدا في بناﺀ الدولة وتقويتھا
في أثناﺀ النزاع .وقد يكون القطاع الخاص أيضا بمثابة صلة وصل تجمع بين الناس وتحد من
االنقسامات التي تفرقھم) .(٦١وعندما تتزعزع معظم العالقات االجتماعية وتنعدم الثقة في أثناﺀ
النزاعات ،قد توفر العالقات التجارية ،بما في ذلك التعامل مع الجھة الغريمة ،قنوات لالتصال بين
الجماعات المتحاربة) .(٦٢وقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي مجموعة من
مبادئ العمل الدولي السليم في الدول واألوضاع الھشة يمكن أن توفر معلومات ھامة للمؤسسات
المحلية والدولية .فمن خالل المشاركة في مبادرات السالم ومعالجة مجاالت أساسية مثل حقوق
اإلنسان والديمقراطية والحكم ،يمكن للقطاع الخاص أن يخدم بناﺀ الدولة وتعزيز شرعيتھا ،بمؤازرة
جھات فاعلة أخرى) .(٦٣ويستطيع أيضا أن يدعم القطاع العام في بناﺀ قدراته ألداﺀ مھامه األساسية،
وھي توفير األمن وتقديم الخدمات األساسية وتھيئة بيئة مؤاتية لألعمال التجارية).(٦٤
والمسؤولية االجتماعية للشركات ھي إحدى السبل الھامة التي يمكن أن تعتمدھا ھذه الشركات
للمشاركة في تسوية النزاعات وفقا للنھجين المذكورين أو أحدھما .وظھر مبدأ المسؤولية االجتماعية
للشركات كرد فعل لھذه الشركات تجاه عدد من الشواغل االجتماعية والبيئية التي يواجھھا المجتمع
المحلي ،واستنادا إلى مفھوم االحترام واالھتمام المتبادلين بين قطاع األعمال والمجتمع .والسياسات
المتصلة بالمسؤولية االجتماعية للشركات طوعية ،وغالبا ما تعتمدھا الشركات الكبيرة والشركات
المتعددة الجنسيات .ويمكن توسيع نطاق المسؤولية االجتماعية للشركات في أثناﺀ النزاعات بحيث
تعزز تأثير الشركات على النزاعات والدور الذي يمكن أن تضطلع به للتخفيف من حدتھا .و ﹸتنصح
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الشركات بتكييف سياساتھا بشأن المسؤولية االجتماعية بحيث تلتزم بمبدأ عدم اإليذاﺀ ،على األقل،
وتضمن عدم مساھمة الشركات في تأجيج النزاعات بسبب التوزيع غير العادل للمكاسب أو عدم فھم
مالبسات النزاع.
ويختلف دور الجھات الفاعلة من القطاع الخاص في بناﺀ السالم باختالف نفوذھا ودوافعھا.
فالشركات المحلية الواقعة خارج العاصمة أو المناطق الحضرية الكبيرة ،والتي غالبا ما تكون صغيرة
الحجم ،وال تربطھا صالت مباشرة بالنخب الحاكمة وال تنعم بثرائھا ،قد تؤدي دورا بنﹼاﺀ في إحالل
السالم وتحقيق التنمية .وھذه الشركات المحلية تكون عادة أكثر إلماماﹰ بديناميات النزاع واالحتياجات
اإلنمائية ،ألنھا أقرب إلى السكان وساحة الحرب .ولذلك ،تعتبر ھذه الشركات في موقع مثالي
يخولھا إحداث تأثير إيجابي على أرض الواقع إذا ما حظيت بالتشجيع وامتلكت الوسائل التي تمكنھا
من ذلك .ويتمتﹼع كبار رجال األعمال المحليين في المناطق الحضرية أو الريفية الصغيرة بمكانة
جيدة تخولھم أداﺀ دور قيادي في المجتمعات المحلية ،وتسوية الخالفات ،وتوفير فرص العمل،
وتشجيع إعادة إدماج المقاتلين المعارﹺضين أو المشردين).(٦٥
ويفوق القطاع الخاص سائر القطاعات األخرى خبرة في إطالق الحمالت الدعائية
واإلعالمية .ويمكن استخدام قدراته ھذه بسھولة لرفع مستوى الوعي وتعبئة المجتمع بشأن القضايا
األساسية الكفيلة بدعم جھود بناﺀ السالم والتنمية ،وال سيما حمل عامة الشعب على القبول بعملية
السالم .ويمكن أن تكون وسائل اإلعالم أداة فاعلة تساعد في تغيير العقليات في المجتمع ،أو الضغط
على النخب السياسية للتوسط لدى المتقاتلين بھدف التوصل إلى اتفاق .وفي الماضي ،عمدت
الشركات إلى تمويل حمالت التوعية الھادفة إلى توضيح ما تخلﹼفه النزاعات من معاناة ودمار ،وما
يترتب على الحروب من تكاليف وخسائر ،وإلى التأثير على الناخبين لدعم الساعين إلى السالم،
أحزابا وأفرادا).(٦٦
وغالبا ما يكون القطاع الخاص ،ال سيما الشركات الكبيرة ،مقربا من أوساط صنع القرار
السياسي ،وتربطه عالقات سياسية وثيقة بالنخبة الحاكمة أو حتى بالفصائل المتحاربة .ومن
المعروف أن رجال األعمال أدوا في الماضي أدواراﹰ ھامة من الداخل كأعضاﺀ في الفريق المعني
بالتفاوض ،أو من الخارج من خالل المساعدة على بناﺀ الثقة بين الفصائل المتحاربة ،أو من خالل
إجراﺀ البحوث أو التقديرات لمعرفة ما يترتب على مفاوضات السالم من تكاليف .ورجال األعمال
قادرون على دعم تنفيذ اتفاقات السالم ،وذلك بما يملكونه من خبرات وأموال وطاقات تخولھم معرفة
متى وكيف ينبغي تقديم التنازالت).(٦٧
ويمكن استثمار نفوذ رجال األعمال للمساعدة في وضع استراتيجية على نطاق البلد تنص
على إشراك كبار رجال األعمال في اجتماعات مع ممثلين عن الجھات األمنية والعسكرية والحكومية
).Killick et al., op. cit., pp. 14-16 (٦٥
).International Alert, op. cit., p. 58; and Killick et al., op. cit., pp. 11-13 (٦٦
).International Alert, op. cit., pp. 42-44, 47-48, 50-52, 60; and Gerson, op. cit., pp. 110 and 112 (٦٧

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ،حيث يعبر القطاع الخاص عن وجھات نظره في قضايا
حيوية ،مثل األمن والفساد وعائدات الضرائب .ويستطيع رجال األعمال أن يساعدوا في التغلب على
االنقسامات الناتجة من تعارض الثقافات أو تضارب الصالحيات على صعيد المؤسسات .ويمكن أن
يكون القطاع الخاص الطرف الثالث المحايد الذي يستطيع تقريب وجھات النظر المتباينة بين
المنظمات اإلقليمية أو المتعددة األطراف).(٦٨
وباإلضافة إلى قدرته على المشاركة في مختلف مراحل التفاوض في عملية السالم ،يمكن أن
يؤدي القطاع الخاص أيضا دورا حيويا في رصد تنفيذ اتفاقات السالم الذي قد يتعثر بفعل سوﺀ نوايا
أطراف معينة أو نقص في الموارد .ومرة أخرى ،يستطيع القطاع الخاص القيام بدور ھام جدا في
جمع الموارد االجتماعية واالقتصادية المطلوبة ،والمساعدة في إعادة بناﺀ الھياكل األساسية الحيوية أو
تولﹼي ھذه العملية ،وخلق فرص العمل الالزمة ،وتنظيم حمالت التوعية).(٦٩
وتحد عدة عقبات ھامة من قدرة القطاع الخاص على القيام بدور فعال في بناﺀ السالم.
وأبرزھا أن أولى أولويات الشركات ھي الحفاظ على الربح والقدرة على االستمرار ،وھذه
االنشغاالت اليومية قد ال تتيح الوقت الكافي والطاقة المطلوبة للعمل على مبادرات بناﺀ السالم).(٧٠
ومع أن المفاھيم المقترحة تنطوي على مستوى عال من األخالق والنوايا الحسنة ،يبقى دور الجھات
الفاعلة االقتصادية والقطاع الخاص على ھذا الصعيد مفھوما جديدا ،حتى في مجاالت البحوث.
وتؤكد أعمال أندرسون وأولسون على ضرورة تطوير برامج وأدوات فعالة لبناﺀ السالم .والجھود
التي يبذلھا القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية وبناﺀ السالم إنما ھي تعبير عن مدى التزام
المجتمعات المحلية بھذه العملية ،التي مصدرھا ھذه المجتمعات بالذات ،وھدفھا تعزيز قدرة
المؤسسات السياسية على معالجة التباينات الناتجة من النزاعات ،والنتيجة المتوخاة منھا ھي مقاومة
العنف وترسيخ األمن).(٧١

).Gerson, op. cit., p. 113 (٦٨
).International Alert, op. cit., p. 62 (٦٩
).GTZ, 2008b, p. 14 (٧٠
).Ibid (٧١

ثانياﹰ  -لمحة عامة عن التداعيات االجتماعية واالقتصادية للنزاعات
على التنمية في منطقة اإلسكوا
ألف  -النزاع والتنمية في منطقة اإلسكوا
ترزح التنمية في البلدان التي تعاني من النزاعات تحت تداعيات خطيرة ،ليس بسبب صعوبة
تنفيذ السياسات اإلنمائية فحسب ،بل أيضا ألن النزاعات تؤدي إلى رفع مستويات الفقر وخفض
معدالت النمو ،وكثرة الفقر وقلة النمو ھما من األسباب الرئيسية لنشوب النزاعات .وأما اآلثار غير
المباشرة للنزاعات والتي تطال البلدان المجاورة ،كما ھو الحال في منطقة اإلسكوا ،فتلحق أضرارا
جسيمة بالتنمية ،كما تقوض قدرة القطاع الخاص على الصمود في تلك البلدان .والواقع أن القطاع
الخاص في معظم بلدان اإلسكوا ال يزال يعمل دون طاقاته الكاملة .ومن األسباب الرئيسية لھذا
القصور في األداﺀ انتشار النزاعات في مختلف أنحاﺀ المنطقة .فالكفاحات المسلحة والنزاعات
السياسية لم تفارق منطقة اإلسكوا منذ عقود .وخالل العقود الستة الماضية ،قاست بقاع مختلفة من
المنطقة حاالت متكررة من حروب بين الدول ،وصراعات أھلية ،ومقاطعات دولية ،وإجراﺀات
إغالق الحدود .واستمرت معظم الصراعات في المنطقة ألكثر من خمس سنوات )انظر الشكل ،(١
وال سيما الصراع العربي اإلسرائيلي الذي اندلع في عام  ،١٩٤٨والحرب على العراق ،وحربي
الخليج ،والصراعات الداخلية التي كانت تندلع وال تزال في بعض أنحاﺀ المنطقة.
وبالرغم من تراجع عدد الصراعات في المنطقة منذ عام  ،١٩٩٧ال تزال النزاعات المزمنة
تستعر وتدمر االقتصاد وحياة الناس في البلدان المتضررة ،وكذلك في البلدان المجاورة .وكان من
الطبيعي أن تؤدي ھذه الظروف إلى بيئة من عدم االستقرار وعدم اليقين غير مؤاتية لتعزيز النشاط
االقتصادي .كما كان للنزاعات أثر سلبي على نمو الناتج المحلي اإلجمالي )انظر الشكل  .(٢ففي
العراق ،تراجعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة الثلث تقريباﹰ على أثر اندالع الحرب في عام
 .(٧٢)٢٠٠٣وفي فلسطين سجل الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضاﹰ مماثالﹰ ،في ظل تصاعد الصراع،
إذ تراجع بنسبة  ٦.٤في المائة في عام  ٢٠٠١بعد اندالع االنتفاضة الثانية وتكثيف التوغل العسكري
اإلسرائيلي في القطاع ،وبنسبة  ٨.٨في المائة في عام  (٧٣)٢٠٠٦نتيجة للحصار الذي فرضته
إسرائيل على نقل األموال وحركة السلع واألشخاص ،وتفاقم الصراعات الداخلية .وأسفرت الحرب
على لبنان في عام  ٢٠٠٦عن نمو صفري ،وفقا لتقديرات متحفظة .وال شك في أن معدالت اإلنتاج
والعمالة واالستثمار والتجارة تھاوت في ظلّ تفاقم المخاطر العالية وانعدام االستقرار لفترات طويلة،
وإصابة الھياكل األساسية بأضرار جسيمة ،وتعرض حركة األشخاص والبضائع لتعطيل متكرر .وقد
أدت الطبيعة المطولة للصراعات ودوامة العنف في المنطقة إلى تعطيل عجلة النشاط االقتصادي،
وتعثر مسار التنمية ،بما في ذلك تنمية القطاع الخاص ،بحيث يكون قادراﹰ على االستمرار.

)(٧٢

ESCWA calculations based on United Nations, National Accounts statistics database,
accessed in May 2009.

).Ibid (٧٣

الشكل  - ١النزاعات في منطقة اإلسكوا )(٢٠٠٨ - ١٩٤٨

النزاعات ) ٥ - ١سنوات(

النزاعات القصيرة )أقل من سنة(
النزاعات المستمرة )أكثر من  ٥سنوات(

الشكل  - ٢النزاعات ونمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )باألسعار الثابتة لعام (١٩٩٠
في بلدان تعاني من النزاعات في منطقة اإلسكوا

المصدر :حسابات اإلسكوا باالستناد إلى :األمم المتحدة ،قاعدة بيانات إحصاﺀات الحسابات القومية في أيار مايو
.٢٠٠٩
مالحظة :أجريت حسابات نمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لبلدان اإلسكوا في البلدان المختارة باالستناد إلى إحصاﺀات
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٠وبلدان اإلسكوا ھي :األردن ،اإلمارات العربية المتحدة،
البحرين ،الجمھورية العربية السورية ،السودان ،العراق ،عمان ،فلسطين ،قطر ،الكويت ،لبنان ،مصر ،المملكة العربية
السعودية واليمن.

باﺀ  -التداعيات االجتماعية واالقتصادية للنزاع على بلدان اإلسكوا
تعاني جميع اقتصادات بلدان اإلسكوا منذ عدة سنوات من تبعات النزاعات المسلحة ،التي
عمت خالل العقد الماضي العراق ولبنان وفلسطين والسودان واليمن .وال شك في أن األداﺀ
االقتصادي لھذه البلدان قد تضرر جدا من حالة عدم االستقرار ،وھو ما تشير إليه ثالث حقائق.
أولھا تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في ھذه البلدان في السنوات األخيرة،
بينما ارتفع في بلدان أخرى )انظر الجدول  .(١وثانيھا ،تفاقم حالة البطالة في البلدان الخمسة
المتضررة مباشرة من النزاعات .وثالثھا ،بلوغ نسبة تكوين رأس المال من الناتج المحلي اإلجمالي
في ھذه البلدان مستويات أدنى بكثير من المستوى الذي ھي عليه في بلدان أخرى .فمتوسط ھذه
النسبة بلغ  ١٨.٢في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان المتضررة من النزاعات في عام
 ،٢٠٠٧و ٢٤في المائة في البلدان األخرى )انظر الجدول  .(٢وتﹸستخدم نسبة كبيرة من تكوين
رأس المال في البلدان المتضررة من النزاعات إلعادة بناﺀ الھياكل والبنى التحتية المدمرة وإعادة
تأھيلھا ،وليس لبناﺀ القدرة اإلنتاجية ،عن طريق اقتناﺀ اآلالت والمعدات ،أو البحث والتطوير .كما
أن إعادة اإلعمار ھي عملية متكررة نظرا إلى الطبيعة المزمنة للنزاعات ،إذ أعيد بناﺀ العديد من
المناطق في فلسطين ولبنان أكثر من مرة.
الجدول  - ١معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
) أ(
باألسعار الثابتة للدوالر لعام ٢٠٠٠
البلد
األردن
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الجمھورية العربية
السورية
السودان
العراق
عمان
فلسطين
قطر
الكويت
)ج(
لبنان
مصر
المملكة العربية السعودية
اليمن

)ب(

السبعينات
١١.٠٤
 ٢.٨٤..

الثمانينات
٠.١٤
٥.٢٤
٢.٠٩ -

التسعينات
٠.٥٥
 ٠.٠٩٢.٥١

٢٠٠٧ - ٢٠٠٠
٣.٣٠
٢.١١
٣.٦٧

معدل البطالة
(٢٠٠٤) ١٢.٤
(٢٠٠٠) ٢.٣
(٢٠٠١) ٥.٢

٦.٥٥
١.٠١
..
١.٣٣
..
..
 ٣.٩١..
٤.٠٦
٨.٨٨
..

 ٠.٧٦٠.٤٨
..
٤.٩٠
..
..
 ٥.١٩ ٤٢.٨٨٣.٤٧
 ٥.٩٧..

٢.٨٨
١.٨٠
٢٦.٠٧
١.١٤
٤.٢٣
..
..
٧.٥٣
٢.٣٦
٠.٥٨
١.٥٧

١.٧٢
٥.٢٦
..
٤.٠٦
 ٥.٢٨٢.٧٩
٤.٥٦
١.٧٧
٢.٧٥
١.٥٢
١.٠٠

(٢٠٠٣) ١٢.٣
(٢٠٠٢) ١٨.٧
(٢٠٠٦) ١٧.٥
..
(٢٠٠٨) ٣١.٥
(٢٠٠١) ٣.٩
(٢٠٠٤) ١.٧
(٢٠٠٧) ١٠.٢
(٢٠٠٤) ١٠.٧
(٢٠٠٢) ٥.٢
..

المصدر :حسابات اإلسكوا استنادا إلى البنك الدولي ،قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم كما وردت في تموز/يوليو
.٢٠٠٩
)أ( متوسط خطﹼي لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
)ب( المعدالت المذكورة ھي آخر معدالت البطالة المتوفرة عن كل بلد .وتﹸذكر السنة بين قوسين.
)ج( أُ خذت المعلومات المتصلة بمعدالت البطالة في لبنان من :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومن منظمة العمل
الدولية ،والجمھورية اللبنانية ،٢٠٠٨ ،الدراسة الوطنية لألحوال المعيشية لألسر ،تقرير األوضاع المعيشية لألسر
.٢٠٠٧
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى عدم توفﹼر أية بيانات.

وتسبب النزاع في عراقيل كثيرة على طريق التنمية في العديد من بلدان المنطقة .ومن
الصعب جدا تحقيق أھداف إنمائية ،بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية ،في البلدان المتضررة من
النزاعات في المنطقة؛ حيث مؤشرات التنمية البشرية ،في فلسطين والعراق والسودان ،أدنى من
متوسط قيمتھا في سائر البلدان ذات المستوى نفسه في الدخل) .(٧٤وتراجعت رتبة فلسطين حسب
مؤشر التنمية البشرية من  ١٠٢في عام  ٢٠٠٣إلى  ١٠٦في عام  .(٧٥)٢٠٠٦وتشير التقديرات إلى
أن نصف سكان فلسطين وثلث سكان العراق يعيشون تحت وطأة الفقر) .(٧٦ويعيش عدد كبير من
سكان السودان أيضا في حالة فقر مدقع) .(٧٧والواقع أن النزاع أدى إلى انخفاض حاد في نصيب
الفرد من الدخل ،وإلى ارتفاع معدالت البطالة ،وكال النتيجتين من العوامل الرئيسية الرتفاع مستويات
الفقر في فلسطين بعد عام  ٢٠٠٠وفي العراق بعد عام .٢٠٠٣
ويثير ارتفاع معدالت الفقر والبطالة قلقاﹰ بالغاﹰ ،إذ يخشى أن يؤدي إلى مزيد من االعتماد على
المساعدات .فمستوى االعتماد على المساعدات مرتفع جدا في فلسطين ،حيث تمثﹼل المساعدات أكثر
من ثلث الدخل ،وھذا ما تبينه نسبة المساعدات إلى الدخل القومي اإلجمالي التي بلغت  ٣٤.٦في
المائة في عام  .(٧٨)٢٠٠٦ويؤدي الصراع أيضا إلى تدھور مستويات الخدمات في قطاعي التعليم
والصحة وإمكانات الحصول عليھا .فقد تراجعت معدالت االلتحاق بالمدارس أكثر من ست نقاط
مئوية منذ عام  ١٩٩٠في العراق ،وأكثر من  ١٦نقطة مئوية منذ عام  ١٩٩٩في فلسطين ،ال سيما
نتيجة لصعوبة الوصول إلى المدارس في ظل انتشار الحواجز وانعدام األمن) .(٧٩وتتضرر الخدمات
الصحية أيضا من انخفاض عدد الموظفين والنقص في اللوازم الطبية ،وتتضاﺀل إمكانات الحصول
عليھا .وقد تدھور عدد من المؤشرات الصحية في البلدان المتضررة من الصراعات ،مثل انتشار
وباﺀ الكوليرا في العراق.
وفي الفترة  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣التي شھدت طفرة النفط ،بلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في
المنطقة معدالت أقل منھا في البلدان النامية في أنحاﺀ أخرى من العالم ،مثل بلدان آسيا وعدد من
بلدان أفريقيا .وكما ﹸذكر آنفاﹰ ،لم تنجح منطقة اإلسكوا أيضا في جذب ما يكفي من االستثمار األجنبي
المباشر ،كما أن التدفقات االستثمارية الخارجة فاقت التدفقات الواردة في عدد من السنوات )الجدول
 .(٣واألھم من ذلك أن نمو نصيب الفرد من الدخل والمرتبط بالطفرة النفطية لم يولﹼد فرص عمل.
وواقع أن متوسط معدل البطالة في منطقة اإلسكوا ) ١١.٨في المائة( يبلغ اليوم ضعف المتوسط

).UNDP, 2007 (٧٤
).UNDP, 2005, p. 220 and 2007, p. 278 (٧٥
) (٧٦اإلسكوا وجامعة الدول العربية ،٢٠٠٧ ،ص .٢٠
) (٧٧المرجع نفسه ،ص .١٤
)World Bank Development Indicators database, available at: www.worldbank.org/data/ (٧٨
countrydata/countrydata.html, accessed in May 2009.

) (٧٩اإلسكوا وجامعة الدول العربية ،٢٠٠٧ ،مرجع سبقت اإلشارة إليه ،ص .١٤

العالمي ) ٦في المائة( إنما يؤكد على خطورة الوضع) .(٨٠ويقترن ارتفاع معدل البطالة بارتفاع
نسبي في معدالت التضخم ) ٩.٨في المائة في عام  ،٢٠٠٨مقابل  ٢في المائة في العام نفسه في
االتحاد األوروبي() ،(٨١مما يضع المنطقة في وضع الركود التضخمي.
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المصدر :اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة ،الحسابات القومية ،أيلول/سبتمبر .٢٠٠٨
) * ( حسبت ھذه النسب باستخدام قياسات حقيقية ،كما اعتﹸمد عام  ١٩٩٠سنة األساس.

) (٨٠اإلسكوا ،٢٠٠٨ ،الجدول  ،٢ص .٢
) (٨١المرجع نفسه ،الجدول  ،١ص .١
) (٨٢تعريف تكوين رأس المال اإلجمالي :وفقا لنظام الحسابات القومية ،يقاس تكوين رأس المال اإلجمالي عن
طريق قياس القيمة اإلجمالية لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي ،والتغيرات في قوائم الجرد والشراﺀ ،ناقص المقتنيات
التي تتخلص منھا وحدة معينة أو قطاع معين .ويتألف تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي من مقتنيات المنتجين المقيمين،
ناقص األصول الثابتة التي يجري التخلص منھا خالل فترة معينة ،زائد بعض اإلضافات إلى قيمة األصول غير المنتجة
والمتأتية عن النشاط اإلنتاجي للمنتج أو الوحدات المؤسسية .وقد تكون األصول الثابتة أصوال ملموسة أو غير ملموسة،
وھي مخرجات ناتجة عن عمليات اإلنتاج وتﹸستخدم بشكل متكرر أو متواصل في عمليات اإلنتاج ألكثر من عام واحد.

الجدول  - ٣حصة اإلسكوا من االستثمار األجنبي المباشر
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المصدر :مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،الدراسة االستقصائية بشأن آفاق االستثمار في الع ـ الم للفت ـ رة - ٢٠٠٧
.٢٠٠٩
) * ( حسابات اإلسكوا ،استنادا إلى بيانات االستثمار األجنبي المباشر في كلّ من بلدان اإلسكوا ،حسب م ـ ؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،الدراسة االستقصائية بشأن آفاق االستثمار في العالم للفترة .٢٠٠٩ - ٢٠٠٧

وكانت للنزاعات آثارھا أيضا على المساعدات واالستثمارات بين بلدان المنطقة ،إذ بلغ
مجموع تدفقات المساعدات البينية في البلدان العربية  ٢.٨مليار دوالر في عام  .(٨٣)٢٠٠٧ويعتقد
أن نسبة كبيرة من ھذه األموال أُ نفقت على اإلغاثة في حاالت الطوارئ وإعادة اإلعمار في ظل
النزاعات .ومع أن المساعدة اإلنمائية الرسمية وغيرھا من أشكال المساعدة ھي من أشكال الدعم
األساسية في البلدان المتضررة من الصراعات ،كما ھو مبين سابقا ،تضعف طبيعة الصراعات
المزمنة فعالية ھذه المساعدات وتزيد من تكاليف التنمية في المنطقة .فلوال الصراع ،لكان باإلمكان
تخصيص أموال المساعدات لتمويل مشاريع إنمائية طويلة األجل يمكن أن تعود بالمنفعة على البلدان
المانحة والبلدان المستفيدة .ويقوض انعدام األمن أيضا المناخ االستثماري في المنطقة ،وخصوصا
في البلدان المتضررة من الصراعات .فقد تراجع نمو تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان
األعضاﺀ في اإلسكوا من  ٤٣في المائة في عام  ٢٠٠٦إلى  ١٠في المائة في عام  ،٢٠٠٧وھذا
المعدل أدنى من معدل النمو الذي حققته البلدان النامية ،وقدره  ٢١في المائة) .(٨٤ويعزى انخفاض
معدالت االستثمار إلى شيوع مناخ غير مؤات لالستثمارات ،ولكن الصراع كان العائق الرئيسي أمام
ارتفاع معدالت االستثمار في منطقة اإلسكوا .ففي عام  ،٢٠٠٧كانت حصة البلدان المتضررة من
الصراعات من مجموع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر العام في المنطقة ضئيلة جدا ،وخصوصﹰا
في العراق وفلسطين حيث بلغت  ٠.٧في المائة و ٠.٠٣في المائة على الترتيب) .(٨٥وعالوة على
ذلك ،لم ترد إلى أي بلد أية استثمارات من أي بلد داخل المنطقة في عام .(٨٦)٢٠٠٧

) (٨٣حسابات اإلسكوا ،استنادا إلى صندوق النقد العربي ،٢٠٠٨ ،ص .٢٠١
) (٨٤حسابات اإلسكوا استنادا إلى.UNCTAD,2008, annex A table B1, pp. 254-256 :
).Ibid (٨٥
) (٨٦حسابات اإلسكوا استنادا إلى المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.٢٠٠٧ ،

ويتضح من المقارنة بين منطقة اإلسكوا ومنطقة جنوبي شرق آسيا ،أن االختالفات في أجواﺀ
االقتصاد السياسي بين ھاتين المنطقتين ،ھي المبرر الرئيسي لالختالف في تجربة النمو .ففي أعقاب
الحرب ،سعت الحكومات في شرقي آسيا والتي كان بقاؤھا مھددا بفعل النزاعات الداخلية إلى توسيع
قاعدة الدعم السياسي الذي تحظى به ،من خالل اعتماد سياسات تخدم مصالح الفقراﺀ .وشملت ھذه
السياسات إصالح األراضي ،وبناﺀ مساكن عامة ،واالستثمار في البنية التحتية الريفية ،واألھم من
ذلك توفير تعليم رفيع المستوى للجميع .وأما في منطقة اإلسكوا ،فقد اعتمدت معظم الحكومات في
الستينات والسبعينات نھج التخطيط المركزي في مجال التنمية ،والذي أُ عطيت بموجبه األولوية
لسياسات اإلنصاف وإعادة توزيع الثروات .وقضت االستراتيجيات المعتمدة بتأميم عديد كبير من
المنشآت الصناعية والتجارية ،وحماية الصناعات الھادفة إلى االستعاضة عن الواردات ،وتخصيص
موارد ضخمة لتحسين الظروف االجتماعية .وأدت ھذه االستراتيجيات إلى تحسين الخدمات الصحية
والتعليمية المقدمة للفقراﺀ ،ولكنھا واجھت عددا من المشاكل .فقد ترتﹼبت عن ھذا النھج تداعيات
مكلفة جدا ،في ظل التشدد في المركزية في القطاع العام ،وتقديم حماية كبيرة للصناعات الضعيفة
األداﺀ ،وانعدام المساﺀلة والشفافية .وفي أعقاب الركود في التسعينات ،بدأت بلدان عديدة في المنطقة
بتنفيذ برامج لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي وإجراﺀ إصالحات ھيكلية ،وذلك بھدف النھوض بالقطاع
الخاص باعتباره محركا للنمو .والواقع أن ثمن النجاح المتواضع الذي حققته ھذه اإلصالحات في
إحالل االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي كان باھظا ،إذ سجلت معدالت البطالة ارتفاعا حادا،
وسجل توزيع الدخل مزيدا من الخلل.
والفساد ھو من أھم نتائج تفشي النزاعات وانعدام االستقرار في منطقة اإلسكوا ،كما أنه يؤثﹼر
على التنمية ويضعف مناعة القطاع الخاص .وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لھا صدر
في عام  ٢٠٠٨إلى أن الفساد يھيمن على عدة مجاالت في منطقة اإلسكوا ،أھمھا وضع األنظمة،
ومنح التراخيص والتصاريح ،والضرائب ،وتحويل األموال والمساعدات ،والقطاع المالي).(٨٧
ومن المسلﹼم به أن القضاﺀ على الفساد يتطلب تعزيز المشاركة الديمقراطية للمواطنين وإعطاﺀ
مزيد من االھتمام للمساﺀلة والشفافية .وفي حين توفﹼر النزاعات المنتشرة في المنطقة تربة خصبة
للفساد ،فھذه النزاعات تتفاقم وتطول بفعل تفشي ھذه اآلفة .ويؤدي النزاع والفساد إلى رفع تكاليف
المعامالت ،وزيادة التقلبات االقتصادية ،وتقويض شرعية الدولة وسيادة القانون .وليس من قبيل
المصادفة أن رجال األعمال في العراق والصومال العالقﹶين في براثن النزاعات منذ عقود اعتبروا في
عام  ٢٠٠٨أن الفساد في ھذين البلدين ھو األسوأ في العالم).(٨٨
وفي حين ترتبط مستويات الفساد ارتباطا وثيقا بسھولة مزاولة األعمال التجارية في بلد معين،
يبين الجدول  ٤الفرق الشاسع في ترتيب مختلف بلدان اإلسكوا حسب آخر استطالع أعده البنك
) (٨٧منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر مفاھيم الفساد ،استمرار تفاقم معدالت الفساد العالية في البلدان ذات الدخل
المنخفض يصل إلى حد كارثة إنسانية مستمرة .٢٠٠٨ ،كما ورد على الموقعwww.2008cpi/surveys_indices.com :
في نيسان/أبريل  .٢٠٠٩المؤشر ال يغطي فلسطين.
) (٨٨حسب مؤشر مفاھيم الفساد للعام .٢٠٠٨

الدولي بھدف مقارنة سھولة ممارسة األعمال في  ١٨١بلدا) .(٨٩فبينما تحلّ جميع بلدان مجلس
التعاون لدول الخليج العربية في الثلث األعلى من قائمة البلدان ،يحلّ كلّ من العراق وفلسطين
والسودان والجمھورية العربية السورية في ثلثھا األدنى .وھذا يدل على ضرورة إصالح القطاع
الخاص في ھذه البلدان بھدف التخفيف من األنظمة التجارية ،والنھوض بحقوق الفقراﺀ ،وترشيد
أنظمة االستيراد والتصدير ،وتحسين نظام المعلومات االئتمانية .والجدير بالذكر أن ترتيب مصر
واليمن تحسن قليال خالل العام الماضي ،وقد نتج التحسن في ترتيب مصر من إصالح السجل
العقاري ،بينما نتج التحسن في ترتيب اليمن من إلغاﺀ الحد األدنى من رأس المال المطلوب لبدﺀ
المشاريع التجارية).(٩٠
الجدول  - ٤ترتيب البلدان حسب سھولة ممارسة األعمال التجارية فيھا
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المصدر :تقرير ممارسة أنشطة األعمال  ،٢٠٠٩مقارنة التنظيم في  ١٨١بلدا .منشورات البنك الدولي.

جيم  -دور الدولة في تنمية القطاع الخاص في منطقة اإلسكوا
يجب االعتراف بأن انتشار النزاعات في منطقة اإلسكوا ھو بالفعل أحد األسباب الرئيسية
لضعف األداﺀ االجتماعي واالقتصادي منذ فترة طويلة في ھذه المنطقة ،مما حال دون تطورھا في
سياق من التكامل والتعاون اإلقليميين .وبالمقابل ،اختارت البلدان النامية في مناطق أخرى من العالم
أن تسلك طريق التكامل اإلقليمي ،بعد أن أدركت أ ﹼنھا لم تعد قادرة على التحكﹼم بسياساتھا في ظلّ
االقتصاد المتجه نحو العولمة وأن اإلطار المتعدد األطراف يفتقر إلى بعد إنمائي قوي .ويؤدي
التكامل اإلقليمي إلى تحقيق التنسيق اإلقليمي ،وإعادة تحديد قدرة البلدان على التحكﹼم بسياساتھا ،من
خالل تحسين الھياكل األساسية اإلقليمية واالستفادة من المزايا النسبية ووفورات الحجم من أجل دفع
عجلة اإلنتاج والتجارة ،ومن خالل زيادة التجارة بين القطاعات من أجل التخفيف من الحاجة إلى
الحماية .ولتحقيق ذلك ،ال بد من إعادة تقسيم العمل وتعزيز المنافسة ،وبالتالي تعزيز قدرة البلدان

) (٨٩يرتكز التصنيف على المعايير العشرة التالية :البدﺀ بمشاريع جديدة؛ معالجة مسائل تراخيص البناﺀ؛
التوظيف؛ التسجيل العقاري؛ الحصول على االئتمانات؛ حماية المستثمرين؛ تسديد الضرائب؛ التجارة عبر الحدود؛ إنفاذ
العقود وإغالق المشاريع التجارية .انظر البنك الدولي ) ،(٢٠٠٩تقرير ممارسة أنشطة األعمال ،موجز ،٢٠٠٩ ،الجدول
 ،٣ - ١ص .www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2009/overview.pdf .٦
) (٩٠المرجع نفسه ،ص  ٧و ٣بالترتيب.

األعضاﺀ على المنافسة في الساحة الدولية ،وكذلك تعزيز القوة التفاوضية للمنطقة في عالقاتھا
التجارية .وبفعل انعدام االستقرار في منطقة اإلسكوا ،باتت معظم جوانب التعاون االقتصادي بين
بلدانھا تعول على تغير التحالفات فيما بينھا من جھة ،وبين القوى اإلقليمية والخارجية من جھة ثانية.
وفي المقابل ،ال شك في أن منظور االستثمار والتجارة اإلقليميين في األجل الطويل محفوف
بالمخاطر وعرضة للتقلبات .وساھم ضعف الھياكل األساسية المادية والمالية واإلدارية الالزمة
للتجارة اإلقليمية في إفشال التكامل االقتصادي اإلقليمي .ويظھر بعض ھذا الضعف في ترھل مرافق
النقل ،وتعقيد اإلجراﺀات الجمركية وطول مدتھا ،وتعقيد الضوابط المفروضة على سعر الصرف
وكثرتھا ،والغياب الفعلي لترتيبات المقاصة والدفع في المنطقة .وھذا يدل على أن بعض حكومات
المنطقة ال تأخذ على محمل الجد ضرورة وضع ركائز التكامل اإلقليمي في ھذه المنطقة التي يھدر
فيھا الوقت والطاقة والموارد لمعالجة قضايا النزاعات وتداعياتھا.
وتسند النظرية االقتصادية إلى الدولة ثالث وظائف أساسية في االقتصاد:
•

إنتاج السلع والخدمات التي يكون إنتاجھا في القطاع الخاص دون المستوى األمثل،
وتشمل السلع العامة مثل الدفاع الوطني واألمن الداخلي .وتنظيم أسعار السلع
والخدمات التي ال تتﹼسم أسواقھا بالمنافسة ،ومنھا االحتكارات الطبيعية مثل شبكات
الھاتف والمياه والكھرباﺀ؛

•

دعم الصناعات الناشئة وإنتاج السلع والخدمات التي ﹸتعتبر سلعا شبه عامة ،ومنھا
الرعاية الصحية والتعليم والضمان االجتماعي؛

•

اعتماد سياسات تضمن ما يلي) :أ( الوئام االجتماعي ،عن طريق توزيع الدخل بشكل
عادل؛ )ب( إيجاد أسواق تتمتع بالكفاﺀة وبالقدرة على المنافسة ،من خالل وضع أنظمة
لمكافحة االحتكار؛ )ج( إيجاد بيئة مؤاتية الستقرار االقتصاد الكلي ،من خالل تنفيذ
سياسات سليمة في مجال المالية والنقد وسعر الصرف؛ )د( تحقيق النمو االقتصادي ،من
خالل توفير الحوافز لتراكم رأس المال المادي والبشري والنھوض بالتقدم التكنولوجي.

ولفھم الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة في البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة
اإلسكوا ،ال بد من تحديد المھام التقليدية التي تعذﹼر عليھا أداؤھا ،وھو أمر إما أدى إلى نشوب
الصراعات ،وإما قد يؤدي إلى اندالعھا في المستقبل .ومن ھذه المھام:
•

توزيع الدخل على نحو عادل ويسمح بإدماج المھمشين والمحرومين؛

•

إنفاذ أنظمة تحد من الفساد وتسمح لألسواق بالتطور بطريقة تتسم بالكفاﺀة والقدرة على
المنافسة؛

•

اعتماد سياسات اقتصادية تضمن االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي والكفاﺀة على
المستوى الجزئي؛

•

خلق بيئة اقتصادية تساعد على تراكم رأس المال المادي.

ومن اإلخفاقات التي وقعت فيھا ھذه المنطقة على صعيد السياسات عدم تخصيص موارد
كافية لتراكم رأس المال البشري .وتبين الجداول  ٥و ٦و ٧بوضوح أن منطقة اإلسكوا لم تخصص
موارد كافية لتراكم رأس المال البشري .والجدير بالذكر أن ھذه الجداول توضح سمتين.
 - ١بالرغم من أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )التي تضم بلدان اإلسكوا( أحرزت تقدما
ملموسا في اثنين من مكونات رأس المال البشري ،وھما الصحة والتعليم ،خالل القسم الثاني من
القرن الماضي ،فھي ال تزال دون المتوسط العالمي .فنسبة اإلنفاق على الصحة في منطقة اإلسكوا
من الناتج المحلي اإلجمالي ما زالت دون المتوسط العالمي .وتدلّ البيانات المتوفرة حول البلدان
المتضررة من النزاعات على انخفاض اإلنفاق على الصحة والتعليم.
 - ٢تشير البيانات المتاحة إلى أن المنطقة ال تبذل ما يكفي من الجھد لتعزيز أنشطة البحث
والتطوير ،وھي أساسية للنمو االقتصادي في األجل الطويل )الجدول  .(٧ويبين الجدول  ٨الواقع
نفسه ،إذ يشير إلى أن معظم بلدان المنطقة ال تحقق أي تقدم تكنولوجي.
الجدول  - ٥سنوات التحصيل العلمي للسكان في سن  ١٦سنة وما فوق
البلد
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
الجمھورية العربية السورية
اإلسكوا
أفريقيا جنوب الصحراﺀ
أمريكا الالتينية
البلدان المرتفعة الدخل
جنوبي آسيا
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
شرقي آسيا
العالم

١٩٦٠
١.٠٤
..
٠.٢٩
٢.٣٣
٢.٨٩
١.٣٥
..
٢.٨٣
١.٥١
٣.٣
١.٧٤
١.٢٣
٧.٠٦
٤.٦٤

١٩٧٠
٢.٧٨
..
١.٣٦
٣.٢٥
٣.١٣
٢.١٥
..
٣.٨
٢.٠٥
٣.٨٢
٢.٠٧
٢.٠٧
٧.٥٦
٥.١٦

١٩٨٠
٣.٦٢
٢.٣٤
٢.٦٦
٤.٢٨
٤.٥٣
٣.٦٥
٢.٦٩
٥.١
٢.٩٧
٤.٤٣
٢.٣٩
٣.٢٩
٨.٨٦
٥.٩٢

١٩٩٠
٤.٩٧
٤.٢٦
٣.٢٧
٥.٩٥
٥.٧٥
٥.١١
٤.٢٧
٥.٨٤
٣.٨٥
٥.٣٢
٣.١٤
٤.٣٨
٩.١٩
٦.٤٣

٢٠٠٠
٦.١١
٥.٥١
٣.٩٥
٦.٩١
٦.٢٢
٥.٧٧
٥.٣
٦.٧١
٤.٥٧
٦.٠٦
٣.٥٢
٥.٤٤
٩.٧٦
٦.٦٦

المصدر :بارو ولي ،نقال عن اإلسكوا ،أثر المتغيرات االقتصادية على البعد االجتماعي للتنمية :التعليم والصحة.٢٠٠٥ ،
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى عدم توفﹼر أية بيانات.

الجدول  - ٦نسبة اإلنفاق العام في مجالي الصحة والتعليم كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي
البلد
البحرين
مصر
العراق
األردن
الكويت
لبنان
عمان
فلسطين
قطر
)*(
المملكة العربية السعودية
الجمھورية العربية السورية
السودان
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
العالم

التعليم
٢٠٠٥
..
٤.٧٩
..
..
٤.٧٤
٢.٦٤
٣.٥٥
..
٣.٢٨
٦.٧٥
..
..
١.٣٥
..
٤.٥٧

الصحة
٢٠٠٦
٢.٤٦
٢.٦١
٢.٧٣
٤.٢٠
١.٧٢
٣.٩٠
١.٨٩
..
٣.٣٦
٢.٥٤
١.٨٦
١.٤٠
١.٧٦
٢.٠٧
٥.٨٦

المصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم ،تموز/يوليو .٢٠٠٩
) * ( نسبة التعليم في عام .٢٠٠٤
مالحظة :تشير النقطتان ) (..إلى عدم توفﹼر أية بيانات.

الجدول  - ٧نسبة اإلنفاق في مجال البحث والتطوير كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي )(٢٠٠٥
البلد
الجمھورية العربية السورية
سنغافورة
الصين
كوريا
)*(
الكويت
)*(
مصر
الواليات المتحدة األمريكية
إسرائيل
اليابان
العالم

)*(

النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
٠.١٨
٢.١٥
١.٣١
٢.٦٤
٠.٢٠
٠.١٩
٢.٦٠
٤.٩٣
٣.١٥
٢.٣٦

المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات التنمية في العالم .٢٠٠٧
) * ( تشير ھذه األرقام إلى متوسط النسب المئوية في الفترة .٢٠٠٢ - ١٩٩٦

الجدول  - ٨متوسط التغير السنوي في نسبة التقدم التكنولوجي )(٢٠٠٠ - ١٩٨٠
البلد
األردن
الجمھورية العربية السورية
)*(
عمان
مصر
)* (
المملكة العربية السعودية
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان

١٩٩٠ - ١٩٨٠
 ٢.٧ ٢.٨ ١.٩ ٠.١٤ ٠.٩ ٠.٢١.٩ -

٢٠٠٠ - ١٩٩٠
١.٢
١.٤
٠.٥
١.٩
 ٠.٢٠.٦
٠.٨

٢٠٠٠ - ١٩٨٠
 ٠.٩ ٠.٩ ٠.٧٠.٨
 ٠.٥٠.٣
٠.٥ -

المصدر :اإلسكوا.٢٠٠٥ ،
) * ( قياس اإلنتاجية في القطاع غير النفطي فقط.

لقد تضمن ھذا القسم محاولة لتوضيح آثار النزاع على مؤشرات التنمية وأداﺀ الدولة والتكامل
اإلقليمي والتعاون االقتصادي في منطقة اإلسكوا .وھذه اآلثار ھي أخطر من تداعيات العوامل
األخرى على ھذه المنطقة ،فھي تضعف مناعة القطاع الخاص وقدرته على المساھمة في النمو
والتنمية المستدامين .ويقدم الفصل الثالث تحليال للقطاع الخاص في بلدان مختلفة ،بما في ذلك أوجه
القصور التي تحول دون صموده في بلدين متضررين من النزاعات ،ھما العراق وفلسطين.

ثالثاﹰ  -القطاع الخاص في البلدان المتضررة من النزاعات:
تحليل خاص بفلسطين والعراق
يختلف دور القطاع الخاص في البلدان المتضررة من النزاعات بين بلد وآخر ،وذلك الختالف
الھياكل االقتصادية القائمة قبل النزاع وفي أثنائه ،واختالف طبيعة النزاع بين بلد وآخر .والواقع أن
التكاليف غير المباشرة للنزاع أقل وضوحا من التكاليف المباشرة المترتبة على إعادة بناﺀ البنية
التحتية المدمرة ،على سبيل المثال .وتبعات النزاع على النمو والتنمية في البلدان التي تعاني من
الحروب عميقة وطويلة األمد .ومعظم التكاليف غير المباشرة للنزاعات المسلﹼحة في المنطقة ھي
نتيجة للحرمان من الوصول إلى األسواق والموارد ،إما بسبب حاالت اإلغالق والحصار القسرية،
وإما من جراﺀ انعدام األمن .وتمر القطاعات اإلنتاجية في فترات من الركود ،وينخفض أداؤھا إلى
ما دون إمكاناتھا .وھذه الظروف تؤدي إلى انكماش االقتصاد وتدھوره ،ال سيما في خضم
النزاعات.
وال يزال القطاع الخاص في فلسطين والعراق يعمل بقدر يسير من طاقاته الكامنة .وھذان
البلدان ،مع االختالفات الواضحة بينھما ،يتشابھان من حيث التأثير السلبي للنزاعات المزمنة على
البيئة التي يعمل فيھا القطاع الخاص.
ألف  -فلسطين
لقد أدى االحتالل اإلسرائيلي المزمن إلى تقھقر عملية التنمية االقتصادية في فلسطين ،وذلك
نتيجة للقيود المفروضة على استخدام الموارد وعلى األنشطة التجارية المحلية والدولية .وأوھن ھذا
التراجع القطاعات اإلنتاجية التقليدية في االقتصاد ،واقترن بتحويل التدفقات التجارية لصالح إسرائيل،
كما تسبب بإعادة تخصيص عوامل اإلنتاج على صعيد االقتصاد بأسره .وواجه االقتصاد الكثير من
التعثر في ظل تراجع التنمية ،وذلك بسبب قصور الھياكل األساسية وشبه شلل النظم األساسية مثل
شبكات الطرق والكھرباﺀ والمياه والصرف الصحي .كما أن الخدمات الصحية والتعليمية باتت في
حالة يرثى لھا .وتتراجع التنمية في وقت يشھد استمرار العمليات الھادفة إلى اقتالع الشعب
الفلسطيني من أرضه وتشريده عنھا.
وفي أعقاب حربي  ١٩٤٨و ١٩٦٧ونتيجة لسياسات االحتالل اإلسرائيلي ،أصبح ما بين
خمسة وسبعة ماليين فلسطيني من السكان الذين يقدر عددھم بنحو عشرة ماليين نسمة في عداد
الالجئين ،تمنعھم الحكومة اإلسرائيلية من العودة إلى موطنھم) .(٩١وخالل العقد الماضي ،شھد
الفلسطينيون موجات متكررة من التشرد في حاالت الطوارئ .فقد أدى بناﺀ إسرائيل للجدار الفاصل
داخل الضفة الغربية ،والذي اعتبرته المحكمة الجنائية الدولية غير شرعي ،إلى تشريد حوالى

).Abu-Libdeh, 2007, p. 14 (٩١

 ١٥ ٠٠٠شخص) .(٩٢وخالل االجتياح اإلسرائيلي لقطاع غزة بين  ٢٧كانون األول/ديسمبر ٢٠٠٨
و ١٨كانون الثاني/يناير  ،٢٠٠٩اضطر  ٥٠٠ ٠٠٠مدني فلسطيني ،بينھم  ٢٨٠ ٠٠٠طفل ،إلى
مغادرة بيوتھم .وبلغت كلفة األضرار التي لحقت بالھياكل األساسية واالقتصادية  ٧٠في المائة من
الكلفة اإلجمالية للحرب ،وقدرھا  ١.٣مليار دوالر) .(٩٣وال يزال اآلالف من سكان غزة بال مأوى
منذ شباط/فبراير  .(٩٤)٢٠٠٩وأسفرت القيود التي فرضتھا إسرائيل على التنقل داخل الضفة الغربية
عن ھجرة داخلية كبيرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية ،ال سيما إلى رام اﷲ) .(٩٥وأدت
السياسات اإلسرائيلية الھادفة إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة القدس إلى فصل القدس الشرقية عن
أراضيھا الداخلية الطبيعية والوطنية .وأ ﹼثر تركيز أنشطة السلطة الفلسطينية في منطقة رام اﷲ بشدة
على تطبيق الھيكل التنظيمي الھرمي ومعالمه في فلسطين .وعالوة على ذلك ،أظھرت آخر
الدراسات أن عددا كبيرا من المھنيين الفلسطينيين ،ال سيما في قطاعي الصحة والتعليم العالي،
يبحثون عن فرص عمل في بلدان أخرى ،ال سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي والواليات
المتحدة األمريكية وأوروبا).(٩٦
وتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين بنسبة  ٦.٤في المائة في عام  ٢٠٠١وبنسبة
 ٣.٧في المائة في عام  ،٢٠٠٢بعد اندالع االنتفاضة الثانية وتكثيف التوغالت العسكرية
اإلسرائيلية).(٩٧
وفي عام  ،٢٠٠٦سجل الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا حادا قدره  ٨.٨في المائة ،ولم يسجل
أي نمو في عام  ،(٩٨)٢٠٠٧بسبب الحصار المفروض على حركة البضائع واألشخاص والموارد
المالية .وتضرر النمو أيضاﹰ من االستمرار في مصادرة األراضي وبناﺀ الجدار الفاصل ،وتفاقم
الوضع بسبب الصراعات الداخلية .وتضاعفت معدالت البطالة حتى بلغت مثليھا تقريباﹰ في أعقاب

) (٩٢األمم المتحدة ،حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وفي األراضي العربية المحتلة األخرى ،تقرير المقرر
الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،١٩٦٧جون دوغارد،A/HRC/7/17 ،
الفقرة .٣٨
) (٩٣السلطة الوطنية الفلسطينية.٢٠٠٩ ،
) (٩٤شبكة األنباﺀ اإلنسانية ،متاح على الموقع ١٧ ،www.irinnews.org :شباط/فبراير .٢٠٠٩
) (٩٥معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،ھجرة العمالة الفلسطينية إلى محافظة رام اﷲ والبيرة،
األسباب واآلثار االقتصادية.٢٠٠٨ ،
) (٩٦مطرية ،أبو ھنطش وعامر ،معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،ھجرة األدمغة من المجتمع
الفلسطيني ،مع دراسة استكشافية لقطاعي الصحة والتعليم العالي.
)(٩٧

http://unstats.un.org/unsd/

).Ibid (٩٨

database,

United Nations. National Accounts online
snaama/Introduction.asp, accessed May 2009.

االنتفاضة الثانية ،من  ١٤.٥في المائة في عام  ٢٠٠٠إلى  ٢٦في المائة في عام  .(٩٩)٢٠٠٨وقدر
الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني أن المؤسسات اإلنتاجية ،بما فيھا القطاع الخاص ،ستتكبد
تكاليف غير مباشرة قدرھا  ٨٠٤ماليين دوالر بسبب الخسائر الناجمة عن تعليق األنشطة االقتصادية
اليومية في عام  ٢٠٠٩في أعقاب حرب  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨على غزة).(١٠٠
ويؤدي القطاع الخاص في فلسطين دوراﹰ ھاماﹰ في االقتصاد .ويضم  ١٠٥ ٨٨٠مؤسسة
صغيرة ومتوسطة تمثل نحو  ١٠٠في المائة من المؤسسات الموجودة) .(١٠١وبلغت نسبة المؤسسات
الخاصة  ٢٨مؤسسة لكل  ١٠٠٠شخص ،وھو ثاني أعلى معدل في المنطقة بعد لبنان ،كما ساھمت
بنسبة  ٢٩في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  .٢٠٠٧وساھمت األسر ،بما في ذلك
األنشطة التجارية غير الرسمية ،بنسبة  ٤٧في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ،٢٠٠٧
وبذلك يصل مجموع مساھمة القطاع الخاص إلى  ٧٦في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في العام
نفسه )انظر الشكل  .(٣غير أن مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجعت
اليوم ،بعد أن كانت  ٨٥في المائة في الفترة  .(١٠٢)١٩٩٥ - ١٩٦٧وأدى النزاع إلى تراجع كبير في
أداﺀ القطاع الخاص خالل العقود األربعة الماضية .وتھيمن على القطاع الخاص المشاريع الصغيرة
التي تعمل دون المستوى المرجو .وقد خسر ھذا القطاع جزﺀا كبيرا من قاعدته الصناعية ،نظرا إلى
إغالق العديد من المؤسسات والمنشآت الصناعية ،مما أدى إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة.
ھذا التدھور جاﺀ نتيجة لعدد من العوامل ،خصوصا تراجع زراعة الزيتون بسبب مصادرة
األراضي ،واقتالع أشجار الزيتون ،وتكثيف عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي في الفترة - ٢٠٠١
 ،٢٠٠٢وفرض قيود مشددة على الحركة والوصول إلى األراضي ،ومصادرة األراضي لغرض
إنشاﺀ الجدار الفاصل) .(١٠٣وفي حين يشكﹼل القطاع الخاص المصدر الرئيسي لفرص العمل في
فلسطين ،إذ مثل  ٦٠في المائة من مجموع اليد العاملة في عام  ،(١٠٤)٢٠٠٨ارتفعت مستويات
البطالة واالعتماد على المساعدات ما إن تراجعت قدرة ھذا القطاع على استيعاب اليد العاملة
المتوفﹼرة.
وسجل تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في فلسطين تراجعا بمعدل  ٤٠في المائة تقريباﹰ،
إذ انخفضت قيمته من  ٢.٠مليار دوالر في عام  ١٩٩٩إلى  ١.٢مليار دوالر في عام  ،٢٠٠٧مما

)(٩٩

www.worldbank.org/data/

World
Bank
Development
Indicators
database,
countrydata/countrydata.html, accessed on 29 April 2009.

) (١٠٠الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي .www.pcbs.gov.ps ،٢٠٠٨
) (١٠١المرجع نفسه.
) (١٠٢معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ،أوراق العمل ووقائع المؤتمر السنوي  ،٢٠٠٧االقتصاد
الفلسطيني :أربعون عاما على االحتالل ...أربعون عاما من إحباط التنمية.
) (١٠٣المرجع نفسه.
) (١٠٤الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني ،مرجع سبقت اإلشارة إليه.

عرض احتماالت النمو في األجل الطويل للخطر) .(١٠٥كما تراجع االستثمار الھادف إلى الحفاظ على
البنية التحتية اإلنتاجية أو تعزيزھا في عامي  ٢٠٠٤و ،٢٠٠٥بينما تركزت االستثمارات بمعظمھا،
أي بنسبة  ٦١في المائة منھا ،على البناﺀ وإعادة اإلعمار في عام  ،٢٠٠٤وليس على بناﺀ القدرة
اإلنتاجية )انظر الشكل  .(٣وتفرض الحالة األمنية والقيود على وصول المنتجات واألشخاص
ورؤوس األموال إلى األسواق خارج إسرائيل تحديات جسيمة تعوق تنمية القطاع الخاص في
فلسطين .وبالرغم من ذلك ،ال يزال عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة موجوداﹰ لغاية
اليوم ،ألن ھذه الشركات تعتمد استراتيجيات تعزز قدرتھا على الصمود.
الشكل ٣
توزيع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب القطاعات
في األرض الفلسطينية المحتلﹼة٢٠٠٧ - ٢٠٠٠ ،

توزيع تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي باألسعار الثابتة
في األرض الفلسطينية المحتلﹼة٢٠٠٧ - ٢٠٠٠ ،

المصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا إلى بيانات المكتب المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني ،كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي،
.٢٠٠٨

تختلف القدرة على التحكﹼم بالسياسات بين فلسطين والعراق .ففلسطين تفتقر إلى عملة وطنية،
مما ال يترك لھا سوى أدوات محدودة جداﹰ لرسم سياستھا النقدية) .(١٠٦كما أن معامالتھا االقتصادية
تجري بثالث عمالت ،ھي الدوالر األمريكي والدينار األردني والشيكل اإلسرائيلي ،في سياق ترتيب
نقدي يجمع بين عدد من الجوانب السلبية لنظامين متناقضين لسعر الصرف .فمن ناحية ،يؤدي

) (١٠٥المرجع نفسه.
) (١٠٦تندرج القضايا النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن مسؤولية سلطة النقد الفلسطينية .وتتولﹼى
السلطة مھمة منح التراخيص لجميع المصارف العاملة في الضفة والقطاع ،واالحتفاظ باحتياطياتھا ،وتنظيم عملياتھا
لضمان مالﺀتھا وسيولتھا واستقرارھا .والسلطة مخولة تقديم القروض للمصارف التجارية ،عبر توفير نوافذ الخصوم،
وأداﺀ دور المقرض كمالذ أخير .وتتحكم السلطة بالمعروض النقدي إلى حد ما ،وذلك باستخدام أدوات معينة .وتشمل
ھذه األدوات إدارة ودائع الحكومة ،وعمليات السوق المفتوحة بالعملة األجنبية ،وتقديم قروض قصيرة األجل .غير أن
ھذه األدوات مفيدة على األجل القصير ولتنفيذ عمليات متوسطة الحجم ليس إال ،وال يمكن ألي منھا تلبية الطلب الزائد
على االحتياطيات ما لم تكن سلطة النقد مستعدة القتراض مبالغ كبيرة من البلدان األجنبية ،مما يلقي عبئا على النظام
المالي.

عدم وجود عملة وطنية إلى سياسة نقدية تفتقر إلى الكفاﺀة ،كما ھو الحال في نظام سعر الصرف
الثابت .ومن ناحية أخرى ،قد يؤدي التداول بثالث عمالت إلى زيادة التكاليف الناتجة عن التقلبات
في أسعار الصرف والمالزمة لنظام سعر الصرف المرن .وباإلضافة إلى ذلك ،يحد نظام العملة
المتعددة من قدرة المصارف التجارية على أداﺀ وظيفتھا الرئيسية المتمثلة في تحويل آجال استحقاق
الديون ،وذلك بسبب عدم مالﺀمة العملة ،وتلك مشكلة تواجھھا الحافظات عادة .ويثني ذلك
المصارف عن تقديم القروض الطويلة األجل واألساسية لالستثمار والنمو) .(١٠٧ويقوم االقتصاد
الفلسطيني أيضا على نظام مالي ضعيف .فعائدات الضرائب التي تجنيھا السلطة الفلسطينية ال تشكﹼل
أكثر من  ٣٨في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في الوقت الراھن ،في حين تصل نفقاتھا العامة
إلى حوالى  ٧٠في المائة منه .ويجري سد ھذه الفجوة بواسطة المساعدات الخارجية المقدمة من
الجھات المانحة ،مما يؤدي إلى االعتماد على المساعدات التي تخضع العتبارات جغرافية
سياسية).(١٠٨
باﺀ  -العراق
يمثﹼل النزاع الدائر في العراق ذروة األحداث التي تعتمل منذ ثلث قرن تقريبا ،منھا حربان
كبيرتان ،ومجموعة من الصراعات الداخلية ،والعقوبات االقتصادية الدولية التي تثقل كاھل العراق
منذ بضعة عقود .فقد قامت قوة متعددة الجنسيات تقودھا الواليات المتحدة األمريكية بغزو العراق
في آذار/مارس  ،٢٠٠٣ثم أسقطت النظام وبقيت في البلد لمحاربة عدد من فصائل المقاومة ،وذلك
في محاولة إلحالل االستقرار في العراق والمساھمة في تنميته السياسية واالجتماعية واالقتصادية
المستدامة .وألحقت الحرب أضرارا جسيمة بالھياكل األساسية ،بما فيھا الطرق السريعة والجسور
ومنشآت الكھرباﺀ وشبكات المياه ومنظومة االتصاالت السلكية والالسلكية والسكك الحديدية ومصافي
النفط .واألخطر من ذلك انھيار المؤسسات العامة وتقويض سيادة القانون بالكامل ،بعد أن عمدت
سلطة االحتالل إلى حلّ الجيش الوطني وقوات األمن.
وخلﹼفت الحرب وانھيار النظام األمني أعدادا كبيرة جداﹰ من الالجئين والنازحين داخلي ﹰا .ففي
عام  ،٢٠٠٧نزح  ٢.٢مليون عراقي داخل بلدھم ،في حين فر مليونا عراقي منه) .(١٠٩ويؤدي
التشرد الداخلي إلى تمزق الھوية الوطنية العراقية ،إذ إنه يوحد المناطق على أساس الھوية
الطائفية .ويعيش معظم العراقيين الذين فروا من بلدھم كالجئين في البلدان المجاورة .ويقدر بأن
 ١.٤ - ١.٢مليون يعيشون في الجمھورية العربية السورية) ،(١١٠و ٤٥٠ ٠٠٠إلى  ٥٠٠ ٠٠٠في

) (١٠٧تنشأ ھذه المشكلة عندما تكون خصوم المصارف بعملة مرتفعة القيمة ومعظم أصولھا بعملة منخفضة
القيمة .والخطر الناتج عن ذلك يمنع المصارف من أداﺀ وظائف تحويل آجال األدوات المالية المختلفة ،وقبول الودائع
على األجل القصير ،وتقديم القروض على األجل الطويل.
) (١٠٨معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس( ،٢٠٠٩ ،الجدول  ،٤ص .٧
).UNHCR, 2008, p. 307 (١٠٩
).UNHCR, 2007, p. 25 (١١٠

األردن) ،(١١١و ١٠٠ ٠٠٠في مصر) ٢٠٠ ٠٠٠ ،(١١٢في بلدان مجلس التعاون الخليجي) ،(١١٣ونحو
 ٥٤ ٠٠٠في إيران) (١١٤و ٥٠ ٠٠٠في لبنان) .(١١٥وتقع التداعيات االقتصادية لمشكلة الالجئين في
شقين .أوال ،تؤدي مشكلة اللجوﺀ إلى خسائر في رأس المال البشري ،إذ يضم الالجئون عددا كبيرا
من األشخاص المتعلﹼمين الذين فروا من العراق بعد أن نجحت سلسلة من االغتياالت في قتل مئات
العلماﺀ والمھندسين وأساتذة الجامعات وغيرھم من المھنيين .وثانيا ،يلقي الالجئون عبئا ثقيال على
اقتصادات البلدان المضيفة ،وال سيما الجمھورية العربية السورية واألردن ،والتي تتخبط بالفعل في
مشاكل البطالة واإلسكان وال تنعم بوفرة من الموارد لتقديم الخدمات العامة.
وسقط أكثر من  ١٠٩ ٠٠٠مدني في عداد الضحايا المباشرة للحرب بين أيار/مايو ٢٠٠٣
وكانون األول/ديسمبر  ،٢٠٠٨كما تكبد العراق خسائر بمليارات الدوالرات) .(١١٦وتعثرت الجھود
التي كان المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق يبذلھا إلعادة إعمار البلد في عام  ،٢٠٠٤بسبب
الوضع األمني .واستؤنفت عملية التعمير في عام  ،٢٠٠٥وأُ طلق  ٢٥٠٠مشروع بقيمة ٥.٧
مليارات دوالر) .(١١٧وال تزال ھذه العملية أقل من أن تعوض عن األضرار الجسيمة التي لحقت
باالقتصاد العراقي.
وقبل حرب عام  ،٢٠٠٣كان االقتصاد في العراق مركزياﹰ ،إذ كانت الدولة تملك معظم
القطاعات اإلنتاجية أو تتولﹼى اإلشراف عليھا كليا أو جزئيا) .(١١٨وكان نشاط القطاع الخاص يقتصر
على التجارة والمقاوالت والنقل والزراعة ،في حين كانت المؤسسات العامة تدير القطاعات
المصرفية والتأمين والصناعة) .(١١٩وخلﹼف النظام العراقي المخلوع إرثا من الدين الخارجي ،وتشير
التقديرات إلى أن أكثر من  ٨٠في المائة منه قد ألغي).(١٢٠

).FAFO, 2007, p. 3 (١١١
) (١١٢اإلسكوا ،٢٠٠٩ ،ص  .٢٧مساھمة الحكومة المصرية في دراسة حول التشرد )تقديرات( ،كانون
األول/ديسمبر ٢٠٠٨؛ تقدر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ھذا العدد ب ـ .٧٠ ٠٠٠
).UNHCR, 2007, op. cit., p. 25 (١١٣
).Ibid (١١٤
) (١١٥المجلس الدانمركي لالجئين ،مسح حول العراقيين في لبنان.٢٠٠٧ ،
)(١١٦

ESCWA calculations based on the data in O’Hanlon and Campbell, 2009, at:
http://www.brookings.edu/saban/iraq-index.aspx.

).Government of Iraq, 2007, p. 3 (١١٧
) (١١٨د .سناﺀ العمري وقصي ابراھيم ،القطاع الخاص في العراق  -نظرة سريعة ،نيسان/أبريل .٢٠٠٤
) (١١٩المرجع نفسه.
)Martin Weiss, CRS Report for Congress, Iraq's Debt Relief: Procedure and Potential (١٢٠
Implications for International Debt Relief.

والوضع في العراق قد يبدو مختلفا بعض الشيﺀ عنه في فلسطين .فالعراق ھو بلد مصدر
للنفط ،وارتفاع أسعار النفط عزز آفاق النمو االقتصادي في ھذا البلد في عام  .٢٠٠٦والواقع أن
االقتصاد العراقي قد دمر في عام  ،٢٠٠٣وأن النمو الذي شھده الحقا وعلى مراحل أظھر مستوى
معين ﹰا من االنتعاش ألنه بدأ من قاعدة منخفضة .ويواجه العراق بعض تحديات خطيرة من جراﺀ
الصراع ،منھا انعدام االستقرار االقتصادي .ومقارنة ببلدان أخرى منتجة للنفط ،يتبين أن العراق
يفرط في االعتماد على النفط ،وأن الھياكل األساسية الالزمة لتنمية القطاعات اإلنتاجية ما زالت تفتقر
إلى الكفاﺀة) .(١٢١ففي عام  ،٢٠٠٦بلغ معدل البطالة في العراق  ١٧.٥في المائة) .(١٢٢كما كان في
أنشطة المتمردين خطر كبير على األمن ،ودافع للنزوح وتدفق رؤوس األموال بمبالغ ضخمة إلى
الخارج.
وفي أعقاب الحرب في عام  ،٢٠٠٣نﹸفذت بعض "اإلصالحات االقتصادية" لدفع االقتصاد
باتجاه السوق المفتوحة .وأزيلت القيود المفروضة على التجارة ،واعتﹸمد قانون جديد لالستثمار بھدف
تعزيز االستثمارات الخاصة األجنبية والمحلية .غير أن القطاع الخاص لم يحقﹼق النمو المرجو .فقد
انخفضت حصة ھذا القطاع في تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي بشكل حاد بين عامي ٢٠٠٤
و ،٢٠٠٦واستقرت ھذه النسبة على  ١.٧في المائة في عام ) ٢٠٠٦انظر الشكل  .(٤ويعزى ذلك
إلى عوامل عديدة ،يبقى أبرزھا انعدام األمن ،وارتفاع المخاطر التي ينطوي عليھا القيام بمشاريع
تجارية .ويتردد المستثمرون المحليون واألجانب حيال االستثمار في العراق .حيث تكاليف العمليات
التجارية مرتفعة جدا ،وإجراﺀاتھا مرھقة ،وخصوصا إجراﺀات الدخول إلى البلد والخروج منه).(١٢٣
ويشير توزيع االستثمارات على مختلف القطاعات إلى أن حصة قطاع البناﺀ بلغت  ٤٦في المائة من
تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي خالل الفترة ) ٢٠٠٦ - ٢٠٠٠انظر الشكل  .(٤وھذا االرتفاع
النسبي ،إذ يبدو طبيعياﹰ في البلدان التي تتخبط في الصراعات وتحتاج إلى االستثمارات إلعادة بناﺀ
المرافق والمنازل المتضررة ،يدلّ على قلﹼة االستثمارات في القدرات اإلنتاجية ،مثل اآلالت
والمعدات ،وكذلك قلة االستثمارات المحدودة في قطاع األعمال .وال تتوفر معلومات عن عدد
الشركات وحجمھا ،ولكن الدراسات تبين أن مجموعة كبيرة منھا ھي من القطاع الخاص).(١٢٤
اعتمد العراق سياسة نقدية في أعقاب الحرب لتحقيق ھدف وحيد ،ھو استقرار سعر الدينار
العراقي ومعدل التضخم .وقد تحقق ھذا الھدف ،إذ ارتفعت قيمة الدينار مقابل الدوالر األمريكي من
نحو  ٢ ٢٢٠دينارا للدوالر الواحد في عام  ٢٠٠٣إلى حوالى  ١ ٤٥٠ديناراﹰ في عام  ،٢٠٠٤ومن
ثم استقرت عند  ١ ٢٠٠دينار منذ ذلك الوقت) .(١٢٥وبالمثل ،انخفض معدل التضخم من  ٣٣في
) (١٢١اإلسكوا ،٢٠٠٨ ،مرجع سبق ذكره ،ص .١٥
)(١٢٢

World Bank Development Indicators database available at: www.worldbank.org/data/
countrydata/countrydata.html, accessed on 29 April 2009.

) (١٢٣اإلسكوا.٢٠٠٧ ،
) (١٢٤المرجع نفسه.
) (١٢٥في عام  ،٢٠٠٨كان متوسط قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي  ١ ١٧٢دينارا مقابل الدوالر
الواحد .انظر ،EIU ،www.eiu.com :كما ورد في  ٢٩نيسان/أبريل .٢٠٠٩

المائة في عام  ٢٠٠٣إلى حوالى  ٤أو  ٥في المائة في عام  .٢٠٠٤غير أن ثمن ھذا االنجاز كان
حصر دور السياسة النقدية في مجال تحقيق استقرار سعر الصرف ،وإسناد إدارة الطلب الفعلي إلى
السياسة المالية بشكل كامل .غير أن الحالة المالية في العراق لم تحقق االستقرار ألنھا مرتبطة
بعائدات النفط .ويتوقع أن تتراجع من حالة فائض قدره  ١٢مليار دوالر أمريكي ) ١٤في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي( في عام  ٢٠٠٨إلى حالة عجز قدره  ٢٣مليار دوالر أمريكي ) ٣٣في المائة
من الناتج المحلي اإلجمالي( في عام  ،٢٠٠٩مما يعكس االنخفاض الحاد في أسعار النفط).(١٢٦
وال تؤدي الضرائب وظيفتھا االقتصادية المفترضة ،وھي زيادة الدخل وتوفير أداة لتحقيق االستقرار
التلقائي وإعادة توزيع الدخل ،إذ يبلغ مجموع الضرائب أقل من  ٢في المائة من إجمالي اإليرادات
الحكومية) .(١٢٧ولم يعدل تصميم نظام اإلنفاق العام وفقا لالحتياجات اإلنمائية لغاية اآلن ،وإنما
تﹸخصص نسبة تفوق  ٧٥في المائة من ميزانية الحكومة لتغطية النفقات الجارية) .(١٢٨وال تزال
الخدمات العامة متوفرة على نطاق ضيق جدا).(١٢٩
الشكل ٤
توزيع تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي حسب نوع
األصول٢٠٠٦ - ٢٠٠٠ ،

مساھمة القطاعين العام والخاص في تكوين رأس المال الثابت
اإلجمالي في العراق ٢٠٠٦ - ١٩٩٩

المصدر :حسابات اإلسكوا ،استنادا إلى بيانات الجھاز المركزي لإلحصاﺀ وتكنولوجيا المعلومات ،حكومة العراق.

) (١٢٦المرجع نفسه.
) (١٢٧تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة بلغ  ١.١٦في
المائة من مجموع اإليرادات في عام  ٢٠٠٦و ١.٦٨في المائة في عام  .٢٠٠٨صندوق النقد الدولي.٢٠٠٩ ،
) (١٢٨بلغت النفقات الجارية  ٦٧و ٧٨في المائة من إجمالي النفقات في عامي  ٢٠٠٦و ٢٠٠٧بالترتيب.
المرجع نفسه.
) (١٢٩أشارت دراسة حديثة إلى أن نسبة السكان القادرين على الحصول على خدمات الصحة العامة ،ومياه
الشرب ،والتيار الكھربائي ألكثر من  ١٢ساعة في اليوم ،وخدمات الصرف الصحي في شباط/فبراير  ٢٠٠٩تقدر
ب ـ  ٣٠و ٤٥و ٥٠و ٢٠في المائة بالترتيب.See O’Hanlon and Campbell, op. cit. .

جيم  -النزاعات :عقبات أمام نمو القطاع الخاص وتنميته في فلسطين والعراق
يبدأ ھذا القسم بتحديد وتحليل أربعة أشكال مختلفة من الھدر وانعدام الكفاﺀة ،وتسفر عنھا
النزاعات المزمنة ،وتقف حجر عثرة أمام نمو القطاع الخاص في فلسطين والعراق .ويحدد القسم بعد
ذلك تداعيات العقبات التي تضعھا النزاعات أمام القطاع الخاص في البلدين.
 - ١العقبات أمام نمو القطاع الخاص وتطوره
)أ(

األنشطة غير المنتجة

يتخذ انعدام الكفاﺀة بسبب النزاعات عدة أشكال ،لعلّ أھمھا تفشﹼي ممارسة تحويل الموارد من
األنشطة المنتجة إلى األنشطة غير المنتجة على نطاق واسع .ويحدث ذلك كﹼلما كسب األفراد دخال
من جراﺀ القيام بأنشطة ال تحمل أية قيمة اقتصادية بالنسبة إلى المجتمع بأسره .والسرقة والتھريب
ودفع المال للحماية من االستيالﺀ غير القانوني على الممتلكات ھي أمثلة على األنشطة غير المنتجة
وغير القانونية) .(١٣٠واألخطر منھا األنشطة غير المنتجة التي ﹸتستخدم فيھا القوانين لضمان
الحصول على االمتيازات الممنوحة من الدولة .ومن المعروف أن ھذه األنشطة تتكاثر في أثناﺀ
النزاعات ،إذ تكون السلطات القانونية منھارة بفعل ظھور جھات فاعلة غير شرعية من خارج الدولة
لديھا مصلحة في إطالة النزاع.
)ب(

الموارد الخاملة

يعزى انعدام الكفاﺀة في فلسطين والعراق إلى مجموعة من األسباب ،لعلّ أھمھا خمول جزﺀ
كبير من عوامل اإلنتاج وعدم استخدامھا في إنتاج السلع والخدمات .فقد بلغت البطالة في فلسطين
مستويات عالية جدا في عام  ،٢٠٠٨إذ وصلت إلى نسبة  ٤٤.٨في المائة في قطاع غزة ،وھي أعلى
المعدالت في العالم) .(١٣١والعراق كذلك يعاني من مشكلة البطالة المزمنة التي بلغت  ١٧في المائة
في عام  .٢٠٠٦وأما البطالة المق ﹼنعة ،وتعني أن الفرد لديه وظيفة بالفعل ولكنه ال يكرس سوى جزﺀ
صغير من وقت عمله للقيام بأنشطة منتجة ،فمنتشرة على نطاق واسع في العراق وفلسطين ،وتشير
التقديرات إلى أنھا تطال اليوم أكثر من ثلث العاملين في العراق .والبطالة المقنعة متفشية على نطاق
واسع في القطاع العام في فلسطين ،والذي يقصده العاطلون عن العمل كمالذ أخير إليجاد فرص
عمل .ويواجه رأس المال أيضا مشكلة الخمول ،أي أن المصانع تشتغل بأقل من كامل طاقتھا).(١٣٢

) (١٣٠تنتشر ھذه األنواع من األنشطة غير المنتجة في البلدان التي تعيش نزاعا أو حربا أو مقاومة ضد
االحتالل .وقد أصبحت جزﺀا ھاما من التكاليف الناتجة عن مزاولة األعمال التجارية في العراق منذ بداية الغزو في
آذار/مارس .٢٠٠٣
) (١٣١معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس( ،٢٠٠٩ ،مرجع سبق ذكره ،الجدول  ،١٢ص .١٦
) (١٣٢المرجع نفسه.

)ج(

المناخ غير المؤاتي لألعمال التجارية

من المصادر الرئيسية النعدام الكفاﺀة في القطاع الخاص في فلسطين والعراق وقوع ھذين
البلدين ضحية للنزاع الذي جردھما من القدرة على إصالح بيئة األعمال التجارية فيھما على نحو ما
حدث في سائر بلدان اإلسكوا خالل العقدين والنصف الماضية .فما زالت األنظمة السارية فيھما
مع ﹼقدة جدا وتﹸحول إنشاﺀ مشاريع تجارية جديدة وتشغيلھا إلى مھمة عسيرة .وال يتمتع النظام القانوني
القائم في ھذين البلدين بالفعالية الالزمة إلنفاذ العقود التجارية وحماية حقوق الملكية .كما أن نظامھما
المالي يصعب على الشركات الصغيرة الحصول على رأس المال الذي تحتاج إليه إلنشاﺀ المشاريع
وتشغيلھا.
وتفضي ھذه البيئة غير المؤاتية لألعمال التجارية إلى سوﺀ توزيع العوامل بين القطاعات أو
الشركات .وبعبارة أخرى ،تنعدم الكفاﺀة نتيجة الستخدام العوامل في غير مكانھا األمثل .والقطاع
الخاص في العراق وفلسطين تعوزه الكفاﺀة بسبب الحواجز التي تعوق الحركة .وقلﹼما يكون تنقﹼل اليد
العاملة بين القطاعات سھال بسبب العنف وانعدام األمن .وقد تبلغ العمالة مستواھا األمثل في المناطق
الريفية أو المدن الصغيرة ،حيث تفضل اليد العاملة البقاﺀ في وظائف دون المستوى األمثل في المدن
الكبرى ،العتبارات أمنية .وقد أدى الصراع المزمن في العراق وفلسطين إلى تنظيم اإلنتاج ضمن
مزارع صغيرة وشركات صناعية صغيرة يش ﹼغلھا أفراد العائلة الذين ال يحصلون على أجور رسمية
حسب ناتجھم الحدي ،بل يتقاضون بدال من ذلك أجرا حسب متوسط ناتجھم .ونتيجة لذلك ،ال يترجم
الفرق على مستوى الناتج الحدي لليد العاملة بين القطاعات تلقائيا إلى فرق في األجور .وبالتالي،
من المستبعد جدا أن تتوفﹼر أية حوافز تدفع العاملين إلى التنقل بين القطاعات.
)د(

االعتماد المتزايد على المساعدات

ما زالت السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات المالية الخارجية منذ إنشائھا في أيار/مايو
 .(١٣٣)١٩٩٤وخالل فترة الحكم الذاتي المحدود في األراضي الفلسطينية ) ،(٢٠٠٠ - ١٩٩٤اس ﹸتخدم
القسم األكبر من ھذه المساعدات إلعادة تأھيل الھياكل األساسية وبناﺀ المؤسسات ،ولم يستخدم سوى
جزﺀ صغير منھا في عمليات اإلغاثة اإلنسانية ولدعم الميزانية) .(١٣٤وفي ظل تفاقم الوضع
االقتصادي منذ عام  ،٢٠٠١ازدادت المساعدات كثيرا وتحولت وجھتھا بالكامل .فقد تضاعفت
المصاريف من متوسط قدره  ٥٣٠مليون دوالر سنويا في الفترة  ٢٠٠٠ - ١٩٩٩إلى أكثر من مليار

) (١٣٣بعد توقيع اتفاق أوسلو مباشرة ،عقد مؤتمر دولي في واشنطن في تشرين األول/أكتوبر  ،١٩٩٣شارك
فيه  ٤٣بلدا تعھد بتمويل برنامج إعادة اإلعمار والتنمية في فلسطين.
) (١٣٤يتفق معظم المراقبين على أن السلطة الفلسطينية ما كان لتتمكﹼن من البقاﺀ لوال المساعدات المالية التي
قدمھا المانحون إليھا ،ولكن ھذه المساعدات لم تؤد دورا فعاال في تغيير الظروف الداخلية أو الخارجية التي تعوق التنمية.
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،االقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب :المعونة والتنمية وتكوين الدولة٢٠٠٦ ،؛
و).Brynen (2000

دوالر سنويا في الفترة  .(١٣٥)٢٠٠٧ - ٢٠٠١وأما المبالغ اإلضافية واألموال التي تعھد المانحون
خصصت بالكامل ألعمال اإلغاثة في حاالت الطوارئ ولدعم
بتقديمھا في إطار المساعدة اإلنمائية ،ف ﹸ
الميزانية .وبما أن عملية التنمية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ال تزال متعثﹼرة بسبب
القيود اإلسرائيلية على التجارة والتن ﹼقل ،ازداد اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية )الجدول
 .(٩وأشار تقرير أصدره البنك الدولي حديثا إلى ان المساعدات الضخمة المقدمة للفلسطينيين يمكن
أن تبطئ من وتيرة التدھور االقتصادي ،ولكنھا لن تنعش القطاع الخاص بما يكفي للتخفيف تدريجيا
من الحاجة إلى الدعم الخارجي).(١٣٦
ويبين الجدول  ٩أن العراق تلقى مساعدات خارجية تفوق قيمتھا  ٢٣مليار دوالر في الفترة
 .٢٠٠٧ - ٢٠٠٤وقدمت الواليات المتحدة األمريكية الجزﺀ األكبر من ھذه المساعدات ،وساھمت
فيھا  ٤٠دولة أخرى .ومنح الجزﺀ األكبر من المساعدات عبر قنوات ثنائية ،و ﹸن ﹼفذ في شكل
مشاريع) .(١٣٧وأشارت تقارير تداولتھا وسائل اإلعالم األمريكية عن ھدر األموال المقدمة إلعادة
اإلعمار ،مما دفع الجھة المانحة إلى إنشاﺀ مكتب المفتش العام الخاص إلعمار العراق في تشرين
الثاني/نوفمبر  .٢٠٠٣وقد أصدر المكتب تقريراﹰ كل ثالثة أشھر لمراجعة الحسابات ،وتقارير
متكررة لتقييم المشاريع الجارية .وأفادت ھذه التقارير بأن مئات الماليين من الدوالرات المخصصة
إلعادة اإلعمار صرفت من دون اإلبالغ عنھا ،مما أدى إلى توجيه تھم جنائية إلى عدد من المواطنين
األمريكيين لسوﺀ التصرف بھذه األموال .ورسم آخر تقرير فصلي أصدره المكتب فيما يتصل
بمراجعة الحسابات الفصلية صورة قاتمة للوضع األمني المتدھور والھدر واالحتيال واإلحباط في
سياق جھود إعادة إعمار العراق) .(١٣٨وانتقدت دراسة ،أُ عدت في عام  ٢٠٠٧بتكليف من وزارة
التخطيط في العراق لتحليل قاعدة بيانات المساعدات الدولية ،اعتماد منھجية المشاريع الثنائية في
توزيع المساعدات ،وأوصت بإدخال تغييرات متنوعة عليھا) .(١٣٩وھدفت معظم التغييرات المقترحة
إلى نقل ملكية عملية إدارة المساعدات إلى الحكومة العراقية تدريجيا ،وذلك من خالل تعزيز دور
المجلس العراقي لالستعراض االستراتيجي المكلﹼف اإلشراف على جميع مشاريع المساعدات .وفي
ھذا الصدد ،أوصي بالبحث في االستعاضة عن شكل ھذه المشاريع بأشكال أكثر قابلية لإلدارة ،مثل
)(١٣٥

World
Bank,
2009,
available
at:
http://siteresources.worldbank.org/
INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCJune09 Reportfinal.pdf.

)World Bank press review, 4 June 2009, available at: http://web.worldbank.org/ (١٣٦
WBSITE/EXTERNAL/ NEWS/0,date:2009-06-04~menuPK:34461~pagePK: 34392~piPK:64256810~the
SitePK:4607,00.html#Story3.

) (١٣٧عرض حول التحديات القائمة والدروس المكتسبة فيما يتصل بعملية إدارة المساعدات الدولية في
العراق .تشرين األول/أكتوبر  .٢٠٠٧وزارة التخطيط .انظر الموقع اإللكترونيwww.mop-iraq.org. :
) (١٣٨لالطالع على تحليل لتقارير المحقق العام الخاص إلعادة إعمار العراق ،انظر .Tarnoff, 2009
لالطالع على ملخﹼص للتقرير األخير ،انظر :شبكة األنباﺀ اإلنسانية ٢١ ،حزيران/يونيو ،٢٠٠٩
.www.newsite.irinnews.org
) (١٣٩أنشأت وزارة التخطيط والتنمية في العراق قاعدة بيانات المساعدات الدولية في عام  ،٢٠٠٥بمساعدة
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

تقديم دعم مباشر للميزانية ،واعتماد ﹸنھج قطاعية أو غيرھا .وأشارت الحكومة العراقية إلى أنھا تحبذ
اعتماد النھج القطاعية ،وذلك نظرا إلى كفاﺀتھا الحالية والوضع األمني الراھن).(١٤٠
الجدول  - ٩المساعدات المالية الخارجية المقدمة لفلسطين والعراق

المساعدة األجنبية )بماليين الدوالرات(
النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
النسبة المئوية من إجمالي االستثمارات
المساعدة األجنبية )بماليين الدوالرات(
النسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
النسبة المئوية من إجمالي االستثمارات
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المصدر :أُ خذت البيانات المتصلة بفلسطين من المراقب االقتصادي واالجتماعي )أيار/مايو  (٢٠٠٩الصادر عن معھد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية .وأخذت البيانات المتصلة بالعراق من قاعدة بيانات المساعدة اإلنمائية والصادرة
عن وزارة التخطيط العراقية.www.mop-iraq.org/dad ،

 - ٢تداعيات العقبات الناتجة عن النزاع على تنمية القطاع الخاص
لقد أفضت العوامل المسببة للھدر وانعدام الكفاﺀة والتحريف والتبعية االقتصادية إلى ظروف
اقتصادية قاسية في فلسطين والعراق ،أدت بدورھا إلى انتشار الفقر وانحسار األنشطة االقتصادية
وتشويه ھياكل االقتصاد الكلي وتفكك الھياكل القطاعية والتحول باتجاه األنشطة االقتصادية غير
الرسمية .ونتيجة لذلك ،انھار القطاع الخاص وفقد قدرته على المساھمة في النمو والتنمية
المستدامين في األجل الطويل.
)أ(

الفقر وانحسار األنشطة االقتصادية

شھدت الضفة الغربية وقطاع غزة انتشارا غير مسبوق للفقر في السنوات القليلة الماضية.
ووفقا لمسح األسرة للعام  ،٢٠٠٧كان  ٨٠في المائة من األسر في قطاع غزة و ٤٥في المائة من
األسر في الضفة الغربية يعيشون تحت خط الفقر) .(١٤١ويدل انتشار الفقر على ھذا النطاق الواسع
على استمرار تدھور الوضع االقتصادي عموما .ويتجلى ھذا األمر من خالل تردي نصيب الفرد

)(١٤٠

Proliferation and fragmentation of donor aid to Iraq. May 2007, at:
www.mop-iraq.org/dad.

) (١٤١صندوق النقد الدولي.٢٠٠٩ ،

من الدخل الحقيقي من نحو  ٨٨في المائة منه في األردن في عام  ٢٠٠٠إلى  ٤٣في المائة في عام
.(١٤٢)٢٠٠٧
وتشير األدلة المتاحة إلى أن حوالى  ١٠في المائة من األسر العراقية تعيش في فقر مدقع،
وأن  ١٥ - ١٢في المائة عرضة للوقوع تحت خط الفقر) .(١٤٣والجدير بالذكر أيضا أن الفقر في
العراق يكتسب نمطا مناطقيا واضحا :فاألسر في المناطق الجنوبية تعاني من نسبة عالية جدا من
الفقر ،بينما تنعم األسر في المناطق الكردية في الشمال بالثراﺀ).(١٤٤
)ب(

تعطيل ھياكل االقتصاد الكلي

لقد عززت سنوات من الصراع الضاري مخاطر االستثمار في فلسطين والعراق بشكل
ملحوظ ،إذ أصبح االستھالك وليس االستثمار النشاط االقتصادي المھيمن في كال البلدين .ففي عام
 ،٢٠٠٧بلغ االستھالك واالستثمار في فلسطين نحو  ١٤٤في المائة و ٢٢في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي بالترتيب .ويعاني االقتصاد الكلي من ثالثة اختالالت رئيسية تكمن وراﺀ ھذا األداﺀ
االقتصادي الضعيف) .(١٤٥أوال ،ھناك فجوة على مستوى الموارد تتمثل في االرتفاع المفرط في
نسبة االستيراد ،وقدرھا  ٦٦في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .ويتصل الخلل الثاني العام بسوق
العمل التي تعاني من عجز مزمن عن توفير مستوى مرضﹴ من فرص العمل للقوى العاملة اآلخذة
في النمو .وفي عام  ،٢٠٠٧كانت القوى العاملة تنمو بنسبة ثالثة في المائة سنويا ،وكان االقتصاد
المحلي يستوعب أقل من  ٧٥في المائة منھا) .(١٤٦وأما الخلل الثالث على مستوى نفقات الحكومة
وإيراداتھا ،فيتصل بمستوى االعتماد على المساعدات المالية الخارجية ،ويتجلى في العجز الكبير في
ميزانية السلطة الفلسطينية .ووصل ھذا العجز إلى نحو  ٣٢في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في
عام  ،٢٠٠٨بعد أن كان يبلغ  ٢٨في المائة في عام  ،٢٠٠٧وتسبب مرات عدة بالتأخر في دفع
رواتب موظفي السلطة الفلسطينية).(١٤٧
وأما الوضع في العراق ،فمختلف بسبب ريع النفط الذي يوفر أكثر من  ٦٠في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي .وبعد اندالع الحرب في عام  ٢٠٠٣مباشرة ،وإثر التراجع الكبير في
صادرات النفط ،عانى العراق من فجوة في الموارد بلغت نحو  ١٠في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي .لكن ھذه الفجوة سدت في عام  ٢٠٠٦وتحولت إلى فائض يعادل  ٢١في المائة من الناتج
) (١٤٢معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ،٢٠٠٩ ،مرجع سبق ذكره.
).Iqbal, 2006, p. 4 (١٤٣
).Ibid (١٤٤
) (١٤٥معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ،٢٠٠٩ ،مرجع سبق ذكره.
) (١٤٦الباقون كانوا إما يعانون من البطالة ) ٢٦في المائة( وإما يعملون في إسرائيل ) ١١.٥في المائة( .انظر
معھد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية ،٢٠٠٩ ،مرجع سبق ذكره.
) (١٤٧المرجع نفسه.

المحلي اإلجمالي في عام  ،٢٠٠٧نتيجة للزيادة في صادرات النفط) .(١٤٨وغني عن القول أن ھذا
الفائض يمثل أيضا اختالال على صعيد االقتصاد الكلي ،ألنه يعني وجود فائض في المدخرات
الوطنية مقابل االستثمار الوطني) .(١٤٩وتﹸعزى إلى ھذا النقص في االستثمار الوطني مسؤولية الخلل
الكبير الثاني الذي تعاني منه سوق العمل ،وھو البطالة المزمنة بأرقام عشرية.
)ج(

تفكك الھياكل القطاعية

االختالالت الكلية المشار إليھا أعاله ھي األشكال الكلية التي تتجلﹼى عبرھا أوجه التشوه
والتفكك على مستوى القطاعات .لقد خلﹼفت عقود من الصراع تشوھا ھيكليا كبيرا حال دون تطور
الزراعة والصناعة بشكل طبيعي في كل من فلسطين والعراق .وخالل العقدين الماضيين ،ركدت
مساھمة الزراعة والصناعة التحويلية )باستثناﺀ النفط( في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين عند
حوالى  ١٥في المائة )خمسة في المائة ھي مساھمة الزراعة وعشرة في المائة مساھمة التصنيع(،
و ١٢في المائة تقريبا في العراق ) ١٠في المائة ھي مساھمة الزراعة و ٢في المائة مساھمة
التصنيع( .ولو تطور اقتصاد البلدين على غرار االقتصادات األخرى القابلة للمقارنة ،لبلغت نسبة
مساھمة الزراعة والصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي ضعفﹶي مستواھا الحالي على األقل
في كال البلدين).(١٥٠
ويعاني كال البلدين من خلل ھام آخر على مستوى الحصص النسبية للقطاع الخاص مقابل
القطاع العام .فقد أدت أربعة عقود من االحتالل اإلسرائيلي إلى انكماش القطاع العام في فلسطين،
وتردي الھياكل األساسية ،وضعف الخدمات العامة ،وترھل اإلطار القانوني والمؤسسي .وتشير
التقديرات إلى أن القطاع الخاص كان يوفر  ٥٠في المائة من خدمات التعليم و ٨٠في المائة من
الخدمات الصحية في مستھل ھذا القرن) .(١٥١ويعزى افتقار ھذه الخدمات إلى الكفاﺀة جزئيا ،إلى
أنھا مقدمة من القطاع الخاص ،ألنھا بحكم طبيعتھا "سلع عامة" .وبطبيعة الحال ،فإن تركة النظام
القائم على اإلدارة المركزية لالقتصاد في العراق مغايرة تماما .فالقطاع العام في العراق ھو الذي
يعاني من الخلل ،وقد أنتج في عام  ٢٠٠٦نحو  ٧٠في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ومول
)United Nations, National Accounts online database, at: http://unstats.un.org/unsd/snaama/ (١٤٨
Introduction.asp, accessed May 2009.

) (١٤٩تتمثﹼل الھوية االقتصادية القومية في المعادلة التالية) :اس – اد( ) +ح – ض( = )و – ص( ،بحيث
)اس( و )اد( و)ح( و)ض( و)ص( و)و( تمثﹼل االستثمار واالدخار واإلنفاق الحكومي والضرائب والصادرات والواردات،
بالترتيب .ووفقا للحسابات القومية لألمم المتحدة )المجاميع الرئيسية( ،سجل العراق في عام  ٢٠٠٧المجاميع التالية كنسبة
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي :اد= ٣٦؛ اس= ١٧؛ ص= ٦٣؛ و=  .٤٢وھذا يعني أن فائض االدخار بلغ  ١٩في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وعجز ميزانية الحكومة  ٢في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
) (١٥٠يبلغ متوسط ھذه المساھمة في البلدان النامية المتوسطة الدخل  ٣٥ - ٢٥في المائة.
)UNCTAD, Prospects for Sustained Development of the Palestinian Economy: Strategies (١٥١
and Policies for Reconstruction and Development” UNCTAD/ECDC/SEU21 Aug 1996 footnote 33
page 103.

جميع النفقات االستثمارية تقريبا ) ٩٨في المائة() .(١٥٢وتوجد في العراق مئات الشركات المملوكة
للدولة والتي تفتقر إلى الكفاﺀة ويمكن تحسينھا من خالل إعادة تنظيمھا كشراكات بين القطاعين العام
والخاص.
)د(

التحول نحو األنشطة االقتصادية غير الرسمية

شھد القطاع غير الرسمي نموا كبيرا في كل من فلسطين والعراق خالل السنوات القليلة
الماضية .فاألنشطة االقتصادية غير الرسمية باتت آلية ال غنى عنھا للبقاﺀ في األراضي الفلسطينية
التي تخضع لفترات مطولة من اإلغالق الداخلي والخارجي) (١٥٣وترزح تحت عبﺀ حظر التجول
والحصار المفروض منذ اندالع انتفاضة األقصى في أيلول/سبتمبر  .٢٠٠٠ولم يعد االقتصاد
الرسمي قادراﹰ على استيعاب جميع العمال الذين فقدوا وظائفھم في إسرائيل وكذلك في القطاع
الخاص ،نظراﹰ إلى التراجع الكبير في االستثمارات الخاصة .وتم استيعاب العديد من ھؤالﺀ في
أنشطة غير رسمية ،مما أدى إلى استبدال العمل المأجور بالعمل لألسرة وإلى زيادة االعتماد على
القروض واللجوﺀ إلى زراعة الكفاف وتقليص المعامالت النقدية إلى أدنى حد ممكن.
وفي العراق ،شھد القطاع غير الرسمي نموا ملفتا منذ اندالع الحرب في عام  .٢٠٠٣وأدى
انھيار النظام األمني وانتشار العنف إلى تدمير الكثير من المشاريع الجارية في االقتصاد الرسمي.
وتولى القطاع غير الرسمي تقديم كثير من الخدمات الصغيرة في المناطق الحضرية في حين سجلت
معدالت النشاط اإلجرامي ارتفاعا حادا .ويقدر البعض حجم االقتصاد غير الرسمي في العراق بنحو
 ٦٥في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وھو يضم  ٨٠في المائة من القوى العاملة) .(١٥٤وتجدر
اإلشارة إلى أن قساوة الظروف المحيطة باألعمال التجارية ،والمبينة أعاله ،ھي السبب الرئيسي لنمو
القطاع غير الرسمي في فلسطين والعراق .وفي ظل نظام قانوني عاجز عن إنفاذ العقود وحماية
حقوق الملكية ،ونتيجة لألنظمة المعقدة جدا التي تحول الشروع في األعمال التجارية إلى مھمة
صعبة ،يفضل الناس البقاﺀ في القطاع غير الرسمي.
دال  -الممارسات الحميدة في مجال صمود القطاع الخاص في منطقة اإلسكوا :حالة لبنان
يمكن للدولة ،باإلضافة إلى دورھا األساسي في توفير األمن ،أن تعتمد عدة استراتيجيات لدعم
تنمية القطاع الخاص في غمرة النزاعات ،بما في ذلك توفير التمويل في حاالت الطوارئ .ومثال
) (١٥٢أُ خذت ھذه األرقام من الحسابات القومية في العراق ،كما نشرھا الجھاز المركزي لإلحصاﺀات
وتكنولوجيا المعلومات في العراق للفترة  ،٢٠٠٨ - ٢٠٠٧وزارة التخطيط والتنمية ،العراق ،الجداول  ٨/١٤و١٠/١٤
و .١١/١٤متاح على الموقع  http://cosit.gov.iq/english/index.php.كما ورد في أيار/مايو .٢٠٠٩
) (١٥٣يفرض الجيش اإلسرائيلي إغالقا داخليا وخارجيا على األراضي الفلسطينية .اإلغالق الداخلي ينتج عن
قيام الجيش بقطع الطرق بين المدن والقرى داخل األراضي الفلسطينية ،واإلغالق الخارجي يتمثﹼل في إغالق الحدود مع
األردن ومصر.
).Looney, 2006, p. 15 (١٥٤

على ذلك برنامج تقديم الدعم العام للقطاع الخاص في لبنان .والقطاع الخاص في لبنان يؤدي دورا
أساسيا في النشاط االقتصادي ،وتشجع سياسات السوق المنفتحة نسبيا روح المبادرة الحرة ونمو
مؤسسات ھذا القطاع .وتھيمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص ،وقد بلغ
مجموعھا ما يقدر ب ـ  ١٩٣ ٠٠٠مؤسسة في عام  .(١٥٥)٢٠٠٨وتبلغ نسبة المؤسسات إلى
األشخاص  ٥٤لكل  ١ ٠٠٠نسمة في لبنان ،وھي األعلى في المنطقة) .(١٥٦والقطاع الخاص ھو
مصدر أساسي لالستثمارات ،وقد ساھم في  ٩٠في المائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في
عام  .(١٥٧)٢٠٠٧وھو أيضا المصدر الرئيسي للعمالة ،إذ يمثل  ٨٣.٣في المائة من إجمالي العمالة
في عام .(١٥٨)٢٠٠٧
لقد تكبدت مؤسسات القطاع الخاص خسائر فادحة نتيجة لحرب تموز/يوليو  ٢٠٠٦والحصار
التجاري الذي ﹸفرض على لبنان لمدة شھرين تقريبا .وتعرضت أكثر من  ٨٥٠مؤسسة خاصة ،كليا
أو جزئيا ،ألضرار مادية مباشرة) .(١٥٩وبلغت القيمة اإلجمالية لألضرار المباشرة التي لحقت
بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية  ٥٩٠مليون دوالر) .(١٦٠كما تعرض القطاع الخاص
لخسائر كبيرة جدا وغير مباشرة نتيجة لحاالت اإلغالق وفقدان فرص العمل .ومن بين االحتياجات
الفورية للقطاع الخاص والتي تسببت بھا تلك الظروف إعادة بناﺀ الدمار المادي ،ودعم المؤسسات
المعنية بتمويل رأس المال العامل ،وتسديد االلتزامات المستحقة للمصارف .وعبأت الحكومة ما
مجموعه  ١.٥مليار دوالر لدعم القطاع الخاص ،تنفيذا لبعض أحكام مقررات مؤتمر باريس .(١٦١)٣
وقد اس ﹸتخدم جزﺀ من ھذه األموال لتوسيع نطاق خطط اإلقراض العام المدعومة لتشمل القطاع
الخاص .وقدمت قروض ميسرة لمؤسسات القطاع الخاص بدعم من البنك المركزي وعبر
المصارف التجارية .واتُّ خذت تدابير لمساعدة الشركات الخاصة على استئناف أنشطتھا ،وجرى
التخفيف من الشروط التي كانت تﹸفرض على المؤسسات المتضررة من النزاعات مقابل تسليفھا.
ويبين اإلطار  ١أمثلة على التدابير المتخذة).(١٦٢

)World Bank Development Indicators database 2008, at: www.worldbank.org/data/ (١٥٥
countrydata/countrydata.html, accessed in May 2009.

).Ibid (١٥٦
).Government of Lebanon, 2007, table 24, p. 41 (١٥٧
) (١٥٨برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية والجمھورية اللبنانية.٢٠٠٨ ،
).Rebuild Lebanon, 2006, p. 11 (١٥٩
).Ibid (١٦٠
).Government of Lebanon, 2008 (١٦١
) (١٦٢لمزيد من التفاصيل ،انظرESCWA, 2007, op. cit. :؛ وزارة المالية ،الجمھورية اللبنانية ،العرض
المتصل ببرنامج الحكومة اللبنانية لدعم القطاع الخاص.

اإلطار  - ١التدابير التي اتخذتھا الحكومة اللبنانية إلقراض مؤسسات القطاع الخاص
في أعقاب حرب تموز/يوليو ٢٠٠٦
التدابير المتخذة لصالح المؤسسات التي تعرضت ألضرار جسيمة مباشرة:
 تعزيز القدرة على الوصول إلى برامج القروض المدعومة وتمديد آجالھا؛ رفع سقف القرض؛-

توسيع نطاق القروض المدعومة بحيث تغطي مزيدا من األصول؛

 تمديد فترة السماح )إلى سنتين( وآجال القروض )إلى عشر سنوات( بھدف تسھيل إعادةجدولة القروض المقدمة بالفعل.
التدابير المتخذة لصالح المؤسسات التي تعرضت ألضرار غير مباشرة:
 تقديم تسھيالت ائتمانية لمزيد من القطاعات واألنشطة االقتصادية ،مثل التوزيع والنقلوالتخزين والتجارة والتعليم والصحة وغيرھا؛
 توسيع نطاق التسھيالت المقدمة في مجال تمويل التجارة ،من خالل تطوير الھيئات المعنيةبالتمويل التجاري ،مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لالستثمار وغيرھما.

واكتسب الدعم المقدم من القطاع العام للقطاع الخاص في أعقاب حرب  ٢٠٠٦شكل حوافز
ضريبية ،وفترات سماح ،وإعفاﺀات ضريبية وإعفاﺀات أخرى تھدف إلى التخفيف من العبﺀ
الضريبي على المؤسسات .وأسھمت المنظمات اإلقليمية في دعم القطاع الخاص إلى حد بعيد من
خالل التعاون مع الحكومة .فقد قدم صندوق النقد العربي ،وكذلك برنامج تمويل التجارة العربية
التابع له ،دعما لميزانية القطاع واعتمادات بقيمة  ٢٥٠مليون دوالر ،أي ما يعادل  ١٧في المائة من
مجموع األموال المخصصة لألنشطة واألعمال التجارية في القطاع الخاص).(١٦٣
وقد عزز دعم القطاع العام للقطاع الخاص دور الدولة باعتبارھا الجھة الرئيسية الداعمة
للقطاع الخاص والمعنية بتسھيل شؤونه ،وھو أمر يساھم في مرونته .وال يتوفر أيما تقييم ألثر خطة
تمويل القطاع الخاص .غير أن البرنامج أسھم في التخفيف من العبﺀ المالي الملقى على عاتق
المشاريع الخاصة والقطاع المالي عموما خالل عامي  ٢٠٠٦و .٢٠٠٧وأسھم أيضا في خفض عدد
الشركات التي اضطرت إلى اإلغالق ألسباب مالية .كما يجري البحث في وضع سياسات عامة
لتنمية القطاع الخاص على األجل الطويل ،وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة نسبيا .ويحتل لبنان المرتبة
الثامنة بين بلدان اإلسكوا حسب مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال ،والمرتبة ال ـ  ٩٩بين ١٨١
بلدا) .(١٦٤وقد شرعت الحكومة بتنفيذ خطة ال تزال في أولى مراحلھا لتنمية المنشآت الصغيرة
) (١٦٣المرجع نفسه.
) (١٦٤البنك الدولي ،تقرير ممارسة أنشطة األعمال في العالم العربي  ،٢٠٠٩ص .٦٧

والمتوسطة .وفي محاولة للحد من المتطلبات التنظيمية التي تلقي عبئا على القطاع الخاص ،جرى
تنفيذ مشروع مع مؤسسة التمويل الدولية تم خالله تخفيض مدة تسجيل الشركات من  ٤٦يوما إلى
 ١١يوما ،مما عزز كفاﺀة الخدمات العامة المقدمة خالل ھذه العملية واختزل الوقت الالزم والتكاليف
المفروضة على مؤسسات القطاع الخاص .ولتحقيق نمو القطاع الخاص ،ينبغي اعتماد سياسات
إنمائية تھدف إلى الحد من اإلجراﺀات التنظيمية وتعزيز كفاﺀتھا ،ال سيما في المناطق التي ال يزال
لبنان متأخرا فيھا وراﺀ العديد من البلدان النامية ،وھي إنشاﺀ المشاريع وإغالقھا ،ومعالجة تصاريح
البناﺀ ،وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية ،كما يبينه ترتيبه في الجدول .١٠
الجدول  - ١٠ترتيب لبنان حسب مؤشر سھولة ممارسة األعمال التجارية
الترتيب العام
اإلجراﺀات
إنشاﺀ المشاريع
تراخيص البناﺀ
التوظيف
التسجيل العقاري
الحصول على القروض

الترتيب
بين  ١٨١بلدا

مؤشرات
األعمال

٩٨
١٢١
٥٨
١٠٢
٨٤

حماية المستثمر
الضرائب
التجارة
إنفاذ العقود
إنھاﺀ المشاريع

المصدر :البنك الدولي ،ممارسة أنشطة األعمال في العالم العربي.٢٠٠٩ ،

الترتيب
بين  ١٨١بلدا
اإلجراﺀات
٨٨
٤٥
٨٣
١١٨
١٢١

رابعاﹰ  -االستنتاجات والتوصيات
ألف  -التحديات وآليات الصمود
يستخلص من التحليل الوارد في ھذه الورقة فكرتان رئيسيتان .أما الفكرة األولى فھي العالقة
السببية بين النزاع والتنمية .فالنزاع ھو عقبة أمام التنمية ،والتنمية ھي حاجز في وجه النزاع .ومع
مرور الوقت ،تتحول ھذه العالقة إلى عالقة تبعية للوضع السائد .فعملية التنمية االقتصادية تتراجع
في أثناﺀ النزاع ،وتراجعھا يؤدي إلى تفاقم التوتر السياسي وتأجيج الصراع .والتناقض بين "النزاع"
و"التنمية" يؤدي إلى نشوﺀ حلقة مفرغة من الفقر والعنف .وأما الفكرة الرئيسية الثانية ،فھي افتقار
القطاع العام إلى ھامش للمناورة وضعف القطاع الخاص في ظل النزاعات.
ويتبين من التحليل أن االقتصاد في كل من فلسطين والعراق أصبح أسير المسار القائم على
أثر عقود من النزاع والعنف السياسي) .(١٦٥وقد رسمت المؤسسات والسياسات التي تش ﹼكلت في أثناﺀ
النزاعات مسارا لالقتصادين تتحكم به حلقة مفرغة من الفقر والعنف .وال يمكن التحرر من ھذه
الحلقة ،والتخلﹼص من التبعية لمسار الماضي وسلوك مسارﹴ جديد يحركه النمو بعيدا عن النزاع ،إال
بتحسين أداﺀ القطاعين العام والخاص وإرساﺀ أسس التنسيق بينھما .وينبغي تحديد مالمح ھذا
التنسيق ورصده في سياق التفاعالت المباشرة وغير المباشرة بين منظمات المجتمع المدني
والمواطنين والمؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية.
وأثبتت التجارب المتكررة أن النزاع يؤخر التنمية االقتصادية ،وأن التنمية االقتصادية ،في
المقابل ،تخمد النزاع .غير أن التنمية ال تعني مجرد تحقيق النمو االقتصادي .فقد أثبتت التجربة أن
النمو الذي يحدث في ظل انعدام المساواة ،وحصر المكاسب في أيدي نخبة نافذة ،واستبعاد الغالبية
العظمى من الفقراﺀ ،ھو نمو يسھم في تأجيج النزاعات عوضاﹰ عن التخفيف من حدتھا .وأثبتت
التجربة أيضا أن النمو الذي يكون لصالح الفقراﺀ ھو النمو الذي يحد من الفقر المطلق ويخفف من
التفاوت في توزيع الدخل ،ويسھم في نشوﺀ حلقة إيجابية تﹸبعد البلد تدريجيا عن دورات العنف
والنزاع .وھذه الحلقة تسھم في تحقيق النمو في المستقبل وفي تعزيز صمود القطاع الخاص ،إذ
تشجع االستثمار في رأس المال البشري.
وقد أشار الفصل الثاني إلى أن بلدان اإلسكوا ما زالت متأخرة عن سائر مناطق العالم في
تحقيق التكامل اإلقليمي ،الذي ھو خطوة الزمة نحو دمج اقتصادات ھذه البلدان في األسواق العالمية.
كما إن التعاون والتنسيق على الصعيد بين جميع البلدان في المنطقة ضروري لمواجھة تحديات شتى
) (١٦٥يزداد استخدام مصطلح "التبعية لمسار معين" في األدبيات االقتصادية .ويشدد ھذا المصطلح على
الدور الھام لألحداث التاريخية والمؤسسات التي أنشئت على مر التاريخ في تحديد اإلمكانيات التي يحتمل أن ينعم بھا
البلد في المستقبل .ويعني ذلك أن المؤسسات تفرض منذ تشكيلھا مسارا معينا لتطور البلد .وبعبارة أخرى ،يعني ذلك
أن دور التاريخ ھام ،وأن ھذا التاريخ يستمر في التأثير على رسم مسار التغيير االقتصادي واالجتماعي في المستقبل.
ومن ھنا ضرورة فھم الماضي بعناية ،بما في ذلك الماضي الذي شھد نشأة النزاع ،من أجل فھم طبيعة التحديات
والمعوقات التي يواجھھا البلد في الوقت الحالي.Boas, 2007 .

ال يستطيع أي بلد أن يتصدى لھا بمفرده .فالتكامل اإلقليمي يعزز ترشيد اإلنتاج والتجارة بين
القطاعات ،من خالل توزيع العمل وتنويع المنتجات .ويؤدي أيضا إلى تعزيز موقف المنطقة في
المفاوضات التجارية مع سائر مناطق العالم .واألھم من ذلك أن معظم النزاعات في المنطقة لھا بعد
إقليمي وال يمكن حلھا من دون تنسيق إقليمي ،التخاذ ترتيبات إقليمية جديدة يكون أساسھا التكامل
االقتصادي.
ففي فلسطين ،يعاني االقتصاد من تبعية شبه مطلقة لالقتصاد اإلسرائيلي .وقد تسببت التدابير
التي اتخذتھا إسرائيل في السنوات األخيرة بحرمان االقتصاد الفلسطيني من دخل ثلث قواه العاملة،
وقطع الطريق على  ٧٠في المائة من وارداته و ٩٠في المائة من صادراته .وھذا الوضع من عدم
التكافؤ الناجم عن العزلة يجعل العالقة االقتصادية القائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين عالقة غير
مستقرة بطبيعتھا ويجب تصحيحھا إذا ما أريد تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في فلسطين).(١٦٦
أما القطاع الخاص الفلسطيني فيتكبد كلفة مرتفعة جدا في اإلنتاج ،بسبب القيود المفروضة عليه
باعتباره طرفا بحكم الواقع في اتحاد جمركي مع إسرائيل .وأدى ھذا الواقع إلى تحويل وجھة
التجارة الفلسطينية بعيدا عن البلدان العربية المجاورة وسائر بلدان العالم ،وإلى حصرھا بالسوق
اإلسرائيلية .ونتيجة لذلك ،ارتفعت كلفة رأس المال والسلع الوسيطة على المنتجين الفلسطينيين،
وضعفت قدرتھم التنافسية في األسواق الخارجية .والتكامل بين االقتصاد الفلسطيني واالقتصادات
العربية األخرى ھو السبيل إلى التخلﹼص من التبعية الضارة القتصاد واحد.
وفي العراق ،من الضروري أن يترافق تطبيع العالقات بين العراق وجيرانه بتسوية الخالفات
بين مختلف فصائل الشعب العراقي .وينبغي التأكيد على أن ھذا التطبيع ليس ترتيبا مصطنعا .فھو
يكمل األواصر التاريخية والثقافية والدينية المتينة والمستمرة ويوطﹼدھا ،ويرتكز على لغة مشتركة
وقيم مشتركة .كما أن ماليين العراقيين يعيشون كالجئين في البلدان العربية المجاورة .والتكامل
اإلقليمي سيسمح أيضا للعراق باالستفادة من مشاركته في تنفيذ مشاريع إقليمية في مجال البنية التحتية
للمياه والطاقة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية .ويتطلﹼب تعزيز المشاريع المشتركة في
االستثمار والتجارة البينية وتنسيق اإلجراﺀات المالية بين العراق وجيرانه .ولتحقيق ذلك ،ال بد من
إزالة الفوارق بين البلدان من حيث الضرائب على رؤوس األموال ،وكذلك إلغاﺀ الحواجز الضريبية
على األنشطة عبر الحدود.
وباإلضافة إلى ذلك ،يبقى االنتعاش االقتصادي أحد أھم العوامل التي تساھم في بناﺀ السالم.
ففرص العمل وتوليد الدخل ضرورية لتحقيق االستقرار في العديد من المناطق الخارجة من النزاع،
ولمساعدة األطراف المتناحرة سابقا على حشد الدعم للسالم في الفترات االنتقالية الحساسة .وال بد
من إيالﺀ االھتمام الالزم في اقتصاد السوق لتعزيز المجالين االجتماعي والبيئي ،فھو كفيل بتقليص
) (١٦٦إن بلدين يقدمان على إبرام ترتيب اقتصادي بينھما لما يعود به ھذا الترتيب من مكاسب على كل منھما.
ولذلك ،يسفر وقف ھذا الترتيب عما يعرف ب ـ "تكاليف االنفصال" ،التي ال تتضمن المكاسب الضائعة فحسب ،بل أيضا
التكاليف الناتجة عن إبرام ذلك الترتيب .وقد يؤدي التوزيع غير المتوازن لھذه التكاليف على البلدين إلى إضعاف
أحدھما .فالبلد الذي يتكبد تكاليفاﹰ أعلى بكثير من البلد اآلخر يمسي ضعيفا في وجه الطرف اآلخر الذي يتمتع بقدرة
تفاوضية أقوى تخوله انتزاع ما يريده من تنازالت اقتصادية أو سياسية.

الفوارق وتھدئة التوترات االجتماعية التي كثيراﹰ ما تكون من األسباب الجذرية للنزاعات وأعمال
العنف .وتنمية القطاع الخاص ھي النھج الرئيسي الذي يزود الفلسطينيين باألدوات الالزمة للتصدي
ألسباب النزاع وتخفيف ،المظالم ودعم التقدم االقتصادي واالجتماعي المستمر).(١٦٧
ولذلك ال يمكن وضع حد للحلقة المفرغة للفقر والعنف في فلسطين والعراق بمجرد السعي
إلى تسوية سياسية للنزاع ،أو إلى تحسين الظروف االقتصادية .فالحل يتطلب تحقيق المصالحة
السياسية والتقدم االقتصادي عن طريق إيجاد بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة ،تتيح االستفادة
من جميع الموارد المتاحة ،وإدارة االقتصاد بنھج يجعل غالبية المواطنين يشعرون بأنھم شركاﺀ
متساوون ،وأن مصلحتھم تكمن في حل النزاع وإحالل االستقرار السياسي.
باﺀ  -توصيات بشأن السياسة العامة
 - ١البلدان المتضررة من النزاعات في منطقة اإلسكوا
ينبغي تحديد وجھة السياسة العامة في البلدان المتضررة من النزاعات بحيث تركز على درﺀ
النزاعات أو التخفيف من حدتھا ،وتتيح استخدام األنشطة التجارية ألغراض البناﺀ .فمن نتائج انتشار
النزاعات تراجع مستويات التعليم ،وكثرة االعتماد على الموارد الطبيعية ،والخلل في مقومات الحكم
السليم .ويمكن معالجة ھذه النتائج عن طريق تھيئة بيئة مؤاتية لألعمال ،حيث تتوفر اآلليات واألطر
التي تدعم األنشطة التجارية المشروعة .وتشير البحوث إلى أن خير سياسة للدولة في ظل النزاعات
ھي التي تنجح في الحد من الفوارق األفقية .وفيما يلي مجموعة من االقتراحات على صعيد السياسة
العامة.
)أ(

تأمين السلع العامة

إنتاج السلع والخدمات التي يتعذر إنتاجھا في القطاع الخاص بالمستوى المطلوب ،ومنھا السلع
العامة مثل الدفاع الوطني واألمن الداخلي؛ وضبط أسعار السلع والخدمات غير القابلة للمنافسة ،وھي
تشمل االحتكارات الطبيعية مثل خدمات الھاتف والمياه والكھرباﺀ؛ ودعم إنتاج السلع والخدمات التي
تعتبر سلعا شبه عامة ،وتشمل الصحة والتعليم والضمان االجتماعي.
)ب(

بناﺀ القدرات المالية

تتطلﹼب إعادة بناﺀ المؤسسات المالية بعد النزاعات وضع إطار قانوني وتنظيمي ،وإنشاﺀ سلطة
مالية مركزية لتعبئة اإليرادات وتنسيق المساعدات الخارجية ،ووضع آليات تﹸعنى برسم سياسات
اإليرادات والنفقات وتنفيذھا .وعلى الحكومة أن تتولﹼى تنظيم المؤسسات المالية ليس بھدف ضمان
المنافسة فحسب ،بل أيضا حفاظاﹰ على سالمة النظام المالي وصالبته.

).GTZ, 2008b, op. cit (١٦٧

)ج(

)د(

الحد من الفوارق األفقية
•

نھج النمو لصالح الفقراﺀ يعني بذل جھود متواصلة لدعم رأس المال البشري ،من خالل
وضع برامج تستوعب أعداداﹰ كبيرة من األيدي العاملة .وھذا النھج أساسي للحد من
الفقر ،إذ يسھم في زيادة الدخل والقدرة اإلنتاجية .وھو يتطلﹼب إجراﺀ إصالح شامل
للنظام الضريبي وإعادة تخصيص النفقات العامة ،باعتماد سياسة ذات بعدين .البعد
القصير األجل حيث يكون الھدف دعم القطاع الخاص في إنشاﺀ صناعات تستوعب
أعداداﹰ كبيرة من األيدي العاملة ،وتولﹼد فرص عمل للقوى العاملة غير الماھرة وشبه
الماھرة في المناطق الريفية والحضرية ،والبعد الطويل األجل حيث يكون الھدف توسيع
نطاق المشاركة الفعالة للفقراﺀ في أنشطة القطاع الخاص وفي المجتمع المدني .وھذه
السياسة الثنائية األبعاد تؤدي إلى تمكين الفقراﺀ ،إذ تضمن بناﺀ رأس المال البشري عن
طريق زيادة فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية ،وتطوير الھياكل األساسية
المادية واالجتماعية ،وكذلك تسھيل حصول الفقراﺀ على االئتمانات؛

•

اعتماد سياسات تضمن الوئام االجتماعي ،وذلك بتحقيق العدالة في توزيع الدخل وضمان
تمثيل سياسي لجميع فئات المجتمع.

االلتزام بالشفافية والمساﺀلة

يوفﹼر االلتزام بالشفافية والمساﺀلة في إدارة الموارد الوطنية وتوفير السلع العامة أداة ھامة من
أدوات السياسة العامة للنھوض بتنمية القطاع الخاص ودرﺀ النزاعات.
)ھ(

تھيئة بيئة مؤاتية لألعمال
•

تعزيز المنافسة من خالل اعتماد ما يلزم من أنظمة لمكافحة االحتكار؛

•

تحقيق االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي ،باعتماد السياسات الالزمة في مجال
المالية العامة والنقد وسعر الصرف؛

•

دفع عجلة النمو االقتصادي ،بتقديم الحوافز لتراكم رأس المال المادي ورأس المال
البشري وتشجيع التقدم التكنولوجي؛

•

تشجيع الممارسات التجارية النظامية عن طريق الحد من اإلجراﺀات التجارية المعقدة
وإصالح القوانين واألنظمة التجارية المؤاتية لتنمية القطاع الخاص وتنفيذھا؛

•

وضع تدابير للحد من تدفق الموارد لصالح األنشطة االقتصادية غير المشروعة أو وقفه،
ومعاقبة مرتكبي الممارسات غير القانونية.

)و(

التكامل االقتصادي اإلقليمي

تواجه المنطقة مجموعة من التحديات االقتصادية التي ال يستطيع أي بلد أن يعالجھا بمفرده.
وھذه التحديات ال تقتصر على القضايا البديھية المرتبطة بالتجارة وبضرورة إدماج المنطقة في
األسواق العالمية بالتساوي مع سائر المناطق ،وبضرورة تحديث البنية التحتية وتطويرھا على صعيد
المنطقة .فھي تشمل الحاجة إلى تنسيق السياسات االقتصادية بين بلدان المنطقة ،بحيث تساھم في
تشجيع االستثمار في مشاريع مشتركة وإزالة التشوھات في سوق رأس المال عن طريق تنسيق النظم
الضريبية .والتكامل اإلقليمي ال يعني فقط فتح الحدود أمام التجارة ،بل يھدف إلى ترشيد ھيكل
اإلنتاج ،وإلى إتاحة فرص جديدة لجذب استثمارات محلية وأجنبية قادرة على در األرباح ،وضمان
االستقرار على صعيد االقتصاد الكلي والكفاﺀة على صعيد االقتصاد الجزئي .والتكامل االقتصادي
اإلقليمي يسھم في تعزيز القطاع الخاص في بلدان المنطقة ،إذ يضع في متناول ھذا القطاع مزيداﹰ من
الفرص للوصول إلى السوق واالستفادة من مزايا وفورات الحجم والتخصص وتخفيض كلفة اإلنتاج.
وھذه المزايا مھمة للغاية بالنسبة إلى القطاع الخاص في فلسطين والعراق ،حيث يتكبد ھذا القطاع
تكاليف مرتفعة نتيجة لعدم االندماج في األسواق اإلقليمية والعالمية .وبالرغم من ذلك ،ينبغي التأكيد
على أن نجاح أي ترتيب نحو التكامل االقتصادي اإلقليمي يتطلﹼب دعما كامال من المجتمع الدولي
بأسره.
)ز(

تسخير مشاركة القطاع الخاص في بناﺀ السالم

بإمكان القطاع العام إشراك القطاع الخاص في تسوية النزاعات وبناﺀ السالم ،عن طريق
تعزيز دوره كجھة معنية ببناﺀ السالم وكذلك إثبات قيمة ما يقدمه في تحقيق السالم والتنمية.
)ح(

االمتناع عن إلحاق الضرر

ينبغي أن تحرص المؤسسات على مراعاة ظروف النزاع ،وأن تدرك مدى تأثيرھا على
مجرياته .ومن ھذا المنطلق ،عليھا أن تحرص في تنفيذ أنشطتھا على تعزيز النمو االجتماعي
واالقتصادي الشامل ،وأن تعتمد استراتيجيات منصفة في التوظيف وتوزيع األرباح ،وأن تحجم عن
المشاركة في ممارسات عامة فاسدة أو عن دعمھا.
)ط(

بناﺀ السالم

ال يقتصر دور القطاع الخاص في اإلحجام عن التسبب بأي ضرر ،بل يمكنه أن يسھم في
بناﺀ السالم بما يملكه من مھارات تفاوضية ،ويختزنه من معرفة بظروف النزاع والمجتمع المحلي،
وما يستند إليه من شبكات وعالقات ،وجميع ھذه الوسائل يمكن أن تدعم مبادرات بناﺀ السالم ،ولكي
تتوقف فعالية القطاع الخاص في بناﺀ السالم ،على تشكيل تحالف واسع من الشركات والمؤسسات
والغرف التجارية والنقابات ورجال األعمال البارزين .وقبل التقيد بھذا االلتزام ،على القطاع الخاص
أن يدرك ما عليه من مسؤوليات ،وما يختزنه من إمكانيات ،وما تنطوي عليه أنشطته من نتائج،
بحيث تكون ھذه المسؤوليات واإلمكانيات والنتائج أساساﹰ لتحديد ھدف مشترك يبنى عليه االلتزام.

ويمكن أن تكون المبادرات الدولية واإلقليمية والوطنية الزخم الالزم للعمل الجماعي ،وذلك من خالل
إنشاﺀ برامج أو صناديق قد تعود بأرباح أكبر على القطاع الخاص .وفي ھذا السياق ،من المفيد
طد عالقاته مع المنظمات الدولية المانحة والمعنية بالتنمية ومع المنظمات غير
للقطاع الخاص أن يو ﹼ
الحكومية.
 - ٢فلسطين والعراق
تر ﹼكز التوصيات بشأن السياسة العامة في فلسطين والعراق على مبدأ أن الدولة قادرة على
المساھمة في تعزيز صمود القطاع الخاص ،وذلك بتھيئة بيئة مؤاتية للنمو والتنمية.
)أ(

فلسطين
•

وضع استراتيجية عامة للنمو تقوم على ثالث دعائم أساسية .الدعامة األولى في ربط
جھود اإلغاثة في حاالت الطوارئ باألھداف اإلنمائية الطويلة األجل .ويمكن للسلطة
الفلسطينية تحقيق ھذا الربط بالشروع في أشغال عامة تلبي الحاجة إلى توليد فرص
العمل وبناﺀ الھياكل األساسية الالزمة لدعم القطاع الخاص .وينبغي أن تشمل ھذه
األشغال برامج لتعزيز اإلنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة .ففي قطاع الزراعة،
تشمل ھذه األشغال برامج الستصالح األراضي وزيادة إمدادات المياه عن طريق ترميم
اآلبار االرتوازية وحفر آبار جديدة وبناﺀ الخزانات .وفي قطاع الصناعة ،تشمل ھذه
األشغال مشاريع لزيادة إمدادات الكھرباﺀ وتحسين مرافق النقل وجذب استثمارات
ضخمة لتحديث االتصاالت .ويجب أن يكون الھدف من ھذه األشغال توسيع نطاق
القطاعات االقتصادية اإلنتاجية ،وبالتالي توليد ما يكفي من عمليات اإلنتاج والتجارة
الستيعاب القوى العاملة .ويحدث ذلك تحوال ھيكليا يم ﹼكن االقتصاد الفلسطيني من
االستعاضة عن تصدير األيدي العاملة بتصدير السلع ،ومن تخفيف االعتماد على
المساعدات الخارجية؛

•

الدعامة الثانية ھي في إعادة تخصيص النفقات العامة بھدف تحسين صحة الفقراﺀ
وتحصيلھم العلمي ،وتعزيز اندماجھم في اآللية السياسية .وھذا يؤدي إلى تحسين رأس
المال البشري وبناﺀ المھارات الالزمة لتعزيز صمود القطاع الخاص؛

•

والدعامة الثالثة في إصالح مالي موجه نحو خدمة الفقراﺀ ،يھدف إلى تعزيز شرعية
السلطة الفلسطينية ،من خالل الحرص على تحقيق اإلنصاف .ويجب إصالح النظام
الضريبي بزيادة االعتماد على الضرائب التصاعدية على الدخل ،وإعادة ھيكلة ضريبة
الملكية وفرض ضرائب تقديرية .واإلصالح المالي الھادف إلى خدمة الفقراﺀ يجب أن
يشجع على إنشاﺀ شبكة واسعة من المؤسسات المالية التي تسھل تدفق األموال على
نطاق أوسع وبمزيد من اإلنصاف لصالح المناطق الفقيرة والشركات والمشاريع
الصغرى.

)ب(

العراق
•

من الضروري أن يطبق العراق إصالحات اقتصادية ھيكلية بھدف التخلص من تركة
االقتصاد القائم على المركزية المفرطة ،وإنشاﺀ اقتصاد جديد يتجه وجھة السوق ويضم
قطاعاﹰ خاصاﹰ قوياﹰ وفعاالﹰ .وفي ھذا الصدد ،ال بد من التريث في خصخصة الشركات
المملوكة للدولة .فقد أظھرت تجارب البلدان األخرى أن التسرع في الخصخصة يتسبب
في "ھدر األصول" وتراجع القدرة اإلنتاجية ،ويسھم في تفشي الفساد .وتتطلب مسيرة
إعادة اإلعمار حرصاﹰ على الحفاظ على قيمة األصول ،فتكون بذلك عملية الخصخصة
مصدراﹰ لإليرادات ،وتخضع إلدارة اقتصادية سليمة ،وال تجري على نحو يقوض القدرة
اإلنتاجية؛

•

في سياق استراتيجية التنويع ،على الحكومة العراقية أن تخصص جزﺀا من عائدات
النفط لتوسيع قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والسياحة التي تستوعب أعداداﹰ
كبيرة من القوى العاملة .فبعد سنوات طويلة من اإلھمال ،أصبح القطاع الزراعي
ث حياة جديدة في المجاالت التي يتميز بھا العراق ،مثل
بحاجة ماسة إلى استثمارات تب ﹼ
إنتاج التمور وتربية األسماك ،وكذلك إلى استثمارات كبيرة في منشآت الري وخدمات
اإلرشاد الزراعي ،وزراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة .ويتطلﹼب تنشيط القطاع
الزراعي عمالﹰ موازيا في الصناعات الزراعية ،باعتبارھا منفﹶذا لتصريف الفوائض
الزراعية ومخزناﹰ للتزويد باألغذية المصنﹼعة ،وبذلك وسيلة للتخفيف من االعتماد على
المواد الغذائية المستوردة .وعالوة على ذلك ،يمكن اتخاذ مبادرات لتطوير مجاالت
صناعية أخرى ،مثل صناعة النسيج والجلود واألدوية ومواد البناﺀ .وفي الوقت نفسه،
يتطلﹼب رفع مستوى الخدمات ،ال سيما الخدمات المالية ،والبناﺀ ،وجود صناعات تستخدم
يدا عاملة ذات كفاﺀة عالية وتعتمد التكنولوجيا المتقدمة ،مثل التصاميم الھندسية؛

•

القطاع السياحي ھو أيضا من القطاعات الھامة التي تﹸصاب بأضرار من جراﺀ النزاع
الدائر حاليا في العراق .ويضم العراق معالم دينية يحج إليھا المئات من اآلالف سنويا،
كما يضم مدنا من الحضارات القديمة ﹸتعتبر من عجائب الدنيا .ويتطلﹼب تطوير قطاع
السياحة العمل على تحسين نظام النقل ،وتحسين المعلومات المتوفرة للسياح ،وتحسين
وكاالت السفر ،وتوفر الفنادق والمطاعم ،فضال عن بناﺀ رأس المال البشري للنھوض
بتقديم الخدمات؛

•

وضع إصالح النظم التعليمية والصحية ،ومنھا نظام التعليم العالي ،ضمن األولويات،
لضمان توفير التعليم األساسي والخدمات الصحية للجميع ،وكذلك التعليم العالي من
النوعية الجيدة.

 - ٣المجتمع الدولي
)أ(

تقديم المساعدة اإلنمائية الرسمية

المساعدة اإلنمائية الرسمية ھي أفضل وسيلة لتمويل االنتعاش في األجل القصير في حالة
معظم البلدان المتضررة من النزاعات .فھذه المساعدة تدعم السلطات الوطنية بمزيد من الموارد
لتمكينھا من استعادة قدرتھا على صنع السياسات ،كما تمنحھا المجال السياسي الالزم لبناﺀ إجماع
داخلي حول استراتيجية النھوض عموما.
)ب(

)ج(

دعم بناﺀ الدولة
•

االستفادة من مصادر المعلومات التي تعدھا المنظمات الدولية ،ومنھا مجموعة من
مبادئ العمل الدولي السليم في الدول واألوضاع الھشة ،التي وضعتھا منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي والتي تقدم معلومات ھامة عن المؤسسات الدولية
والمحلية؛

•

تقديم الدعم الالزم من المجتمع الدولي واألمم المتحدة لعملية بناﺀ الدولة .وھذا الدعم
يشمل وضع برامج لبناﺀ قدرات المسؤولين وترسيخ ممارسات الحكم السليم في مختلف
الوزارات الرئيسية ومؤسسات القطاع العام ،وتكوين المھارات الالزمة لوضع وتنفيذ
سياسات تؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات ،وتھيئة بيئة مؤاتية الزدھار القطاع الخاص.

دعم تنمية القطاع الخاص

على المنظمات المتعددة األطراف والبلدان المانحة إشراك القطاع الخاص في بناﺀ السالم
واألنشطة اإلنمائية ،اعتباراﹰ من المراحل األولى لتنفيذ تلك األنشطة .وإذا ما حصل القطاع الخاص
على ما يلزم من تدريب وإرشاد ،فيمكن أن يكون شريكا فاعالﹰ في تقديم المساعدة اإلنسانية
واإلنمائية ،وفي وضع برامج بناﺀ القدرات والحكم الرشيد واإلصالح التنظيمي وتنفيذھا ،وكذلك في
جھود بناﺀ السالم.
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