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موجـز
تعتمد البلدان التي تعاني من النزاعات أو من التوترات السياسية على التدخالت الناجحة الرامية إلى
بناء السالم ومنع عودة االنزالق إلى النزاع وضمان السالم المستدام والتنمية.
واألمن واألمان وحكم القانون عوامل شديدة األھمية في إعادة التأھيل والتنمية على الصعيدين
االجتماعي واالقتصادي .ويؤدي القطاع العام دوراً أساسيا ً في ھذه العملية .فالقطاع العام الذي ينفذ
سياسا ٍ
ت سليمة ويدرج ممارسات الحكم السليم من مؤسساته ومھامه إنما يوفر الظروف الالزمة لمنع عودة
االنزالق إلى النزاع ومعالجة التحديات التي تواجه التنمية.
عقدت اإلسكوا بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان ستفتنغ والجمعية االقتصادية اللبنانية اجتماع
فريق الخبراء حول سياسات بناء السالم ومنع نشوب النزاعات في غربي آسيا )بيروت 10-9 ،كانون
األول/ديسمبر  .(2009شارك في االجتماع خبراء بارزون من مختلف مراكز األبحاث ،والمؤسسات
األكاديمية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات المتعددة األطراف األخرى ،باإلضافة إلى صانعي
قرارات وممثلين عن المجتمع المدني من مجاالت وتخصصات متعددة .اجتمع ھؤالء للنظر في توصيات
السياسات الرامية إلى منع نشوب النزاعات ،وتخفيف تأثيرھا على التنمية ،وتعزيز جھود بناء السالم في
منطقة تحدد االعتبارات األمنية والسياسية أولوياتھا ،وال تحظى القضايا اإلنمائية فيھا
وال سيما القضايا االجتماعية واالقتصادية باھتمام يذكر .استندت التوصيات الصادرة عن االجتماع إلى
دراسة المشاركين لألسباب الرئيسية للنزاع والتوترات السياسية وتشعباتھا ،وحثت على التنمية الطويلة
األجل بالرغم من استمرار حالة عدم االستقرار.
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-3مقدمة
عقدت اإلسكوا بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان ستفتنغ والجمعية االقتصادية اللبنانية اجتماع
-1
فريق الخبراء حول سياسات بناء السالم ومنع نشوب النزاعات في غربي آسيا )بيروت 10-9 ،كانون
األول/ديسمبر  .(2009شارك في االجتماع خبراء بارزون من مختلف مراكز األبحاث ،والمؤسسات
األكاديمية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات المتعددة األطراف األخرى ،باإلضافة إلى صانعي قرارات
وممثلين عن المجتمع المدني من مجاالت وتخصصات متعددة .اجتمع ھؤالء للنظر في توصيات السياسات
الرامية إلى منع نشوب النزاعات ،وتخفيف تأثير عدم االستقرار على التنمية ،وتعزيز جھود بناء السالم في
منطقة تحدد أولوياتھا على أساس االعتبارات األمنية والسياسية ،وال تحظى القضايا اإلنمائية فيھا وال سيما
القضايا االجتماعية واالقتصادية باھتمام يذكر .واستند موضوع االجتماع إلى رأي مفاده أن البلدان التي تعاني
من النزاعات أو من التوترات السياسية تعتمد على التدخالت الناجحة الرامية إلى بناء السالم ومنع االنزالق
مجدداً إلى النزاع وضمان السالم المستدام والتنمية .ومن أبرز مركبات التدخالت الفعالة في فترة ما بعد
النزاع تأمين الحد األدنى من األمن واألمان ،وعملية سياسية تشمل كل األطراف ،والخدمات األساسية،
واستعادة الحكومة لوظائفھا األساسية ،وإنعاش االقتصاد)*( .وإذ تغطي ھذه المجاالت قضايا عدة أھمھا التنمية
والسالم واألمن وحقوق اإلنسان ،يبرز ارتباطھا ببعضھا البعض وتعزيز الواحدة منھا لألخرى ،وھذا ما شددت
عليه الدول األعضاء مراراً وتكراراً ،وال سيما في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام .2005
واألمن واألمان وحكم القانون عوامل شديدة األھمية في إعادة التأھيل والتنمية على الصعيدين
-2
ٌ
االجتماعي واالقتصادي .ويوازيھا في األھمية عملية سياسية تدرج الحوار الذي يشمل كل األطراف
قادر على الحفاظ على السالم ،وحل
والمصالحة بين الجھات السياسية الفاعلة ،مما يؤدي إلى نظام سياسي
ٍ
الخالفات دون اللجوء إلى العنف ،ومنع العودة إلى االقتتال.
ويؤدي القطاع العام دوراً أساسيا ً في استدامة السالم .فالقطاع العام الذي ينفذ سياسا ٍ
ت سليمة ويدخل
-3
ً
ممارسات الحكم السليم إلى مؤسساته ومھامه إنما يوفر الظروف الالزمة لمنع االنزالق مجددا إلى النزاع
ولمعالجة فعالة للتحديات التي تواجه التنمية.
ويجب أن تأخذ سياسات بناء السالم ومنع النزاعات في االعتبار األسباب الرئيسية للنزاع وعدم
-4
االستقرار ،وآثارھا الجانبية على الصعيدين اإلقليمي والوطني .ولھذه األسباب أبعاد عدة منھا األبعاد
بشكل شامل .ويتضمن ذلك وضع سياسات اقتصادية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ينبغي تناولھا
ٍ
لمنع نشوب النزاعات ،ومعالجة المظالم االجتماعية بھدف خفض التوترات من خالل تأمين الوصول إلى
الخدمات األساسية لجميع الناس بالتساوي ،والحد من عدم المساواة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي.
ومن أبرز مصادر عدم االستقرار الفقر ،والبطالة ،والتشرد بسبب النزاعات ،وانتھاك حقوق اإلنسان األساسية،
وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار ،وضعف مؤسسات الدولة.

أوالً -التوصيات
)*( "تقرير األمين العام عن بناء السالم في المرحلة التي تعقب مباشر ًة انتھاء النزاع" ) ،(A/63/881-S/2009/304ص .10
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كالتالي:

نظر فريق الخبراء خالل اجتماعه في عدد من التوصيات التي اعتبرت من محفزات بناء السالم ،وھي

)أ(

الحاجة إلى نظام قضائي قوي ومفتوح للجميع

لكي تتكلل جھود بناء السالم بالنجاح ،ال بد من توطيد حكم القانون وتقوية النظام القضائي )وجعله
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مفتوح للجميع( .وينبغي أن تكون األطر القانونية مالئمة ،وأن تعكس الواقع على األرض .ومن المؤسف أن
بعض المحاكم بطيئة و/أو غير فعالة و/أو فاسدة ،وتفتقر إلى االستقاللية والشفافية والمحاسبة ،فتكون بالتالي
غير متاحة للجميع وباھظة التكاليف .وغالبا ً ما يؤدي ذلك إلى عدم تنفيذ القرارات الصادرة ،ويساھم في إنشاء
نظام يحابي األثرياء وذوي الصالت بالسياسيين .من ھنا الحاجة إلى عدم تسييس العملية القضائية :فيجب أن
يخضع السياسيون للقانون ،وأن تستند العدالة إلى أساس قانوني بدالً من االستناد إلى أساس سياسي غالبا ً ما
يكون فاسداً .وتضاف إلى ما تقدم الحاجة إلى إصالح المؤسسات.
ومالحقة مرتكبي الجرائم من ضروريات بناء السالم ومنع نشوب النزاعات .وفي السياق نفسه ،تبرز
-7
ً
الحاجة إلى المساءلة وإلى لجان الحقيقة والمصالحة ،نظرا إلى أنھا تستند إلى االعتراف باألحداث الماضية،
مما يشجع إحراز تقدم في المستقبل .أما العفو العام فليس فعاالً دائما ً ألنه بمثابة اعتراف مؤجل باألحداث
الماضية.
)ب(

بناء الدولة ليس كافيا ً وحده لبناء السالم

تتطلب عملية بناء السالم بناء قدرات مؤسسات الدولة .ومع ذلك ،يوصى في بعض الحاالت باالبتعاد
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عن حصر التركيز على بناء الدولة .ذلك أن بناء الدولة قد ال يكفي وحده لبناء السالم ،أو تسوية النزاعات ،أو
تنمية االقتصاد .وال شك أن تنفيذ مشروع وطني لبناء الدولة في المناطق الخارجة من نزاع أمر أساسي ،لكن
ً
نتيجة لھا ،بدالً من أن يكون بديالً عنھا .وال ترتبط
يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ من تسوي ٍة سياسية داخلية بل
قدرة الدولة على البقاء في المناطق المنكوبة بالنزاعات ببناء قدرات مؤسسية فعالة وحسب ،بل ترتبط أيضا ً
بالتزام سياسي داخلي وبأطر شرعية .فبناء الدولة في السياق الفلسطيني مثالً يحتاج إلى دمج عمليتي إنشاء
ٍ
القدرات المؤسسية العملية وتعزيزھا وإنھاء االحتالل ونيل الفلسطينيين لحقوقھم .ويجب أن يندرج بناء الدولة
ضمن عملية سياسية داخلية عضوية وواسعة .ويجب أن يستند إلى الجدارة وتشجيع التكنوقراطيين في تنفيذ
تكون
أن
دون
قوية
الدولة
تكون
أن
وينبغي
والبرامج.
السياسات
جائرة ،وھذا تحد آخر .وال بد من أن تكون مؤسسات الدولة القوية شرعية وأن تعمل من أسفل الھرم إلى
أعاله.
)ج(

تحتاج القيادة إلى الشرعية

يحتاج بناء السالم إلى قيادة شرعية )قادرة على إحداث تحول( تتميز بالكفاءة ،وتلتزم بأطر ثابتة،
-9
وتكرس نفسھا لمعالجة التحديات والفوارق االجتماعية واالقتصادية.
)د(

ينبغي أن تكون الدولة التعبير المؤسساتي عن الھوية الوطنية

-5 -10يتطلب السالم االجتماعي المستدام إيمانا ً والتزاما ً راسخين ومشتركين بھوية ملزمة وجامعة ھي
المجتمع أو األمة بالمعنى األوسع للكلمة .وينبغي أن تتجاوز ھذه الھوية الرئيسية الملزمة جميع الھويات
الضيقة الخاصة األخرى ،وأن ترى فيھا المجموعات كافة اإلطار الملزم لنموھا ورفاھھا .أما الدولة أو
الحكومة ،فيجب أن ترى فيھا المجموعات كافة تعبيراً مؤسسيا ً لألمة وتمثيالً لھا وحارسا ً مؤسسيا ً لمصالحھا
ورفاھھا ،وال يمكنھا أن تطلب منھم الوالء الكامل إال إذا أثبتت مراراً وتكراراً أنھا جھة فاعلة عادلة ووسيط
نزيه يعمل بجد لتحقيق نتائج قائمة على المساواة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياسية ،وأن
لديھا القوة والقدرة الالزمة لكشف التجاوزات وتصحيح االختالالت.
 -11تنطوي المبادرات الخارجية في فترة ما بعد النزاع )كبناء السالم وبناء الدولة وإعادة اإلعمار( بشكل
عام على عمليا ٍ
ت سياسية وليس عمليات فنية .ويجب بالتالي أن يندرج بناء الدولة ضمن عملية سياسية داخلية
عضوية وواسعة .أما المبادرات الخارجية فينبغي أن تكون على مستوى كبير من فھم الوقائع والمستلزمات
السياسية للشرعية المحلية .ففي فلسطين على سبيل المثال ،يعتبر النھج الذي يتبعه المجتمع الدولي في إعادة
اإلعمار وبناء الدولة مسؤوالً جزئيا ً عن االنقسام الفلسطيني الحالي ،نظراً إلى أنه يسيء قراءة الوقائع السياسية
ويقلل من أھمية الشرعية .وباإلضافة إلى الدعم المؤسسي ،قد يعتمد المانحون استراتيجية أكثر جدوى لتھيئة
الظروف المؤاتية لالقتصاد ونظام الحكم مع التركيز على التمكين ،وإستراتيجيات التكيف وتوفير الفعالية
المؤسساتية واالقتصادية إلى جانب القدرة على الصمود.
)(

الحاجة إلى مشاركة شرائح المجتمع كافة

 -12بما أن غالبية النزاعات تعود أساسا ً إلى عدم مشاركة شرائح المجتمع كافة ،ينبغي أن تستند أي سياسة
تھدف إلى بناء السالم إلى إشراك جميع المكونات المختلفة للمجتمع .وينبغي سماع صوت األقليات والفئات
المھمشة .ويزداد خطر التجزئة والتقسيم إذا لم تؤخذ الحركات السياسية المبنية على أساس الھويات في
االعتبار .ويجب توفير المزيد من الموارد للمنظمات على غرار كيانات األمم المتحدة لتمكينھا من تحسين
قدرتھا على المنع المباشر لنشوب النزاع ،من خالل توفير مساحة لمشاركة الجميع .والشرق األوسط بحاجة
ماسة إلى نھج يشرك شبكات الطبقة الوسطى ،وإلى حماية المرأة وتشجيع مشاركتھا في بناء السالم .وينبغي
أن يدرك صانعو السياسات الحقائق النفسية واالجتماعية لحاالت النزاع .فالناس خائفون ،وقدرة الفرد على
المشاركة منعدمة ألن العديد من الناس في البلدان واألراضي المنكوبة بالنزاعات يركز على كيفية البقاء.
 -13ويمكن أن يلجأ الشرق األوسط إلى التخطيط لسياسات قائمة على المشاركة وأساليب التبصر المعتمدة
نطاق واسع في الغرب .وألن المؤسسات السياسية ضعيفة ،تحتل بعض الصناعات واألجندات السياسية
على
ٍ
األولوية بسھولة .ومن شأن اعتماد نھج قائم على إشراك اآلخرين في صنع القرارات ،والذي يمكن أن تسھله
بعض الجھات الخارجية ،أن يجمع بين الناس من أصحاب اآلراء واألولويات المختلفة .ومن شأن ھذا النھج
أيضا ً أن يؤدي إلى شعور بملكية العملية تشتد الحاجة إليه .وإذا ما توقف استغالل أوجه االنقسام بين الناس
كالھويات العرقية والطائفية ألغراض سياسية ،يمكن أن تؤدي عملية صنع القرارات القائمة على المشاركة إلى
واقع مختلف.
 -14وال يمكن استدامة عمليات الحد من الفقر وعدم المساواة ما لم تدعمھا التنمية المناسبة في المجالين
ٌ
ٌ
ت أخرى أن
سياسية قائمة على المشاركة .ويمكن القول بعبارا ٍ
عملية
االجتماعي والمدني وتوفر لھا الحماي َة
المشاركة في صنع القرارات يجب أن تكون شام ً
لة وأال تنحصر بفئات معينة من الحقوق واالستحقاقات دون
غيرھا.
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)و(

الحاجة إلى معالجة قضية الفقر وغيرھا من انعدام المساواة على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي

 -15من األھمية بمكان تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية في بيئات ما بعد النزاع من خالل المؤسسات
المدنية .والبطالة عامل رئيسي من عوامل النزاع .أما انتشار الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل والثروة
ضمن المجموعة الواحدة فيعتبر من أھم مركبات الشعور بالظلم الكامن وراء االضطراب االجتماعي.
ولمعالجة ھذه التحديات ،يجب تحويل الموارد االقتصادية إلى الفقراء والمحرومين عبر قناتي الخدمات
االجتماعية والدخل الفردي .ويعتبر النمو وإعادة التوزيع اآلليتين الرئيسيتين لتأمين الموارد الالزمة .كذلك
ينبغي تحفيز عملية توليد فرص عمل في مختلف المجاالت الصناعية.
 -16وفي حين قد تشكل الظروف االقتصادية المحلية محور بعض النزاعات ،ال يمكن غض الطرف عن
عوامل أخرى منھا الجور والمظالم االجتماعية والسياسية ،والحرمان ،وتنازع النخب السياسية على بعض
الموارد كالنفط وعلى موارد الدولة .ويجب أن تتضمن السياسة االقتصادية التي تعزز السلم االجتماعي تدابير
مالئمة وآليات فعالة لتخفيف الشح والحد من الفقر وتصحيح الخلل في توزيع الدخل والثروة .كما ينبغي أن
تضمن السياسات إتاحة الفرص حتى تتالءم العروض الجديدة مع زيادة متناسبة في الطلب الفعلي والعكس
صحيح.
 -17أما النھج المعتمد في وضع السياسات االقتصادية فيجب أن ينظر في كل سيناريو على حدة ،ألن
ألنواع النزاعات المختلفة تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية متنوعة .ويجب أن تحدد السياسة االقتصادية
بوضوح ضمن إطار مشجع للسالم واالستقرار.
)ز(

الحاجة إلى معالجة العوامل الخارجية السلبية التي تعوق الجھود الرامية إلى بناء السالم

 -18في الكثير من األحيان يكون تأثير جھود بناء السالم التي تقوم بھا جھات فاعلة خارجية سلبيا ً على
تسوية النزاع ،نظراً إلى أنھا تفضل عاد ًة طرفا ً على األطراف األخرى ،أو إلى أن األطراف المتنازعة
تستخدمھا في لعبة توازن القوى .وغالبا ً ما تحاول الجھات الخارجية حل النزاعات بطريقة منحازة.
 -19والتدخالت العسكرية و/أو االحتالل العسكري ال تشكل حالً ،فقد تؤجج النزاعات بدالً من حلھا ،من
خالل إحداث انقسامات بين السكان ،وزيادة المقاومة العسكرية ،وتجميد النشاط االقتصادي ،وتھديد سبل العيش
والحريات األساسية ،وانتھاك حقوق اإلنسان األساسية ،وخلق حالة منھجية من انعدام األمن وتراجع التنمية
البشرية .وللتدخالت العسكرية أيضا ً آثار سلبية على البلدان المجاورة ،منھا التشرد ،وانعدام األمن البشري،
وتنامي دائرة العنف ،وتكريس الحكم االستبدادي .وعلى األمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية في ما يتعلق
بمصير البلدان الواقعة تحت االحتالل أو التي تعرضت لتدخل عسكري ،ألنھا تكون أحيانا ً الجھة الفاعلة
الوحيدة القادرة على توفير إطار نزيه لتحقيق األمن البشري والوطني .ولكن لترجمة ذلك على أرض الواقع،
على القوى العالمية واإلقليمية تمكين األمم المتحدة من الناحيتين السياسية والمالية لمعالجة األضرار الجسيمة
الواقعة.
)ح(

عوامل حاسمة أخرى
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ھناك حاجة ملحة لمعالجة أسباب التوترات والنزاعات الجذرية كي ال تتحول إلى توترات ونزاعات

 -21والتعليم عامل رئيسي في بناء السالم وتحقيق االستقرار والتنمية ،وال سيما من خالل التاريخ والدروس
المستخلصة من الماضي .ويحتاج الشباب إلى تدريبھم على القيادة ،فدورھم حاسم في إحداث التغيير وفي
القيادة في مرحلة ما بعد النزاع .وينبغي في ھذا اإلطار التمييز بين التعليم وتلقين العقائد .ومن األھمية بمكان
وضع مناھج تشجع التفكير التحليلي والقدرة على النظر إلى األمور وفقا لعالقاتھا النسبية الصحيحة ،بدالً من
القبول األعمى بالسلطة .وينبغي توعية القادة السياسيين حول القيادة ،على أن تشمل ھذه التوعية أتباعھم.
 -22وألنظمة الرصد والتقييم ذات البنية الواضحة أھمية قصوى في عملية تحقيق السالم االجتماعي
وتوطيده .ولقواعد البيانات الموثوقة والصادرة في الوقت المناسب والمصنفة بحسب الھويات/السمات
االجتماعية ذات الصلة دور مفيد في تصحيح األفكار والتصورات المسبقة أو تأكيدھا ،ودق ناقوس الخطر
للتنبيه إلى االختالالت وحاالت عدم المساواة التي تشكل تھديداً ،ووضع سياسات فعالة ومناسبة .وينبغي تقييم
السياسات وخطط العمل والبرامج والمشاريع الھادفة إلى تحقيق االستقرار االجتماعي بشكل منتظم ومنھجي
واألخذ بنتائج ھذا التقييم في عملية التصميم والتنفيذ.
 -23ومن العوامل األخرى التي تساھم في إنجاح عملية بناء السالم وجود مجتمع مدني فاعل ،وآليات
مالئمة لبناء الثقة ،والوساطة )يمكن االستفادة من الخبرة المقارنة الدولية( .ويمكن االستفادة أيضا ً في مواجھة
التھديدات الحالية من دراسة حاالت النجاح والدروس المستخلصة من البلدان التي تعاني من تحديات مشابھة.
ومن الضروري تناول كل من البلدان والقضايا على حدة ،ومن الضروري أيضا ً معالجة أنواع النزاعات
ً
ً
قوية وتخطيطا ً على المدى الطويل .وليس بمقدور
ت
سياسية وسياسا ٍ
المختلفة بتحفظ .يتطلب ذلك كله إراد ًة
اآلراء السياسية القصيرة النظر أن ترشد السياسات .أما مفھوم اإلرادة السياسية فيجب تصنيفه وسبر أغواره.
ويعتمد اإلصالح كثيراً على االلتزام السياسي الذي تزداد أھميته في حاالت األزمات والنزاعات.

ثانيا ً -العروض والمناقشات
 -24تضمن اجتماع فريق الخبراء أربع جلسات تناولت المواضيع التالية) :أ( النزاع وعدم االستقرار في
غربي آسيا :األسباب الجذرية واآلثار المتمددة؛ )ب( المظالم االجتماعية باعتبارھا سببا ً رئيسيا ً للنزاع :عكس
االتجاھات الحالية لبناء سالم مستدام؛ )ج( تكييف السياسات االقتصادية لمنع نشوب النزاعات :تحديد
األولويات؛ )د( القطاع العام وممارسات الحكم السليم :أساس بناء السالم ومنع نشوب النزاعات .وفي ما يلي
ملخص المناقشات التي دارت في الجلسات.
ألف -النزاع وعدم االستقرار في غربي آسيا :األسباب الجذرية واآلثار المتمددة
 -25من الضروري في مرحلة ما بعد النزاع النظر في كيفية انتھائه .ففي جنوب أفريقيا وبلدان في أوروبا
الشرقية نموذج عن عملية التحول السلسة .وفي العراق ،نتج النزاع عن أسباب خارجية ،وأدى إلى إزالة
النظام فانعكس ذلك فراغا ً في السلطة واألمن .كما نتج فراغ إداري عن إزاحة النخبة الحاكمة القديمة التي
كانت تفتقر إلى الشرعية الشعبية الكبيرة .وال بد من ذكر المحاكم ذات الصبغة الطائفية المستترة التي أقيمت
سعيا ً إلى االنتقام .ومن الظواھر األخرى بروز ميليشيات سيطرت على الشوارع ،واتساع سجل حاالت سوء

-8اإلدارة .وكانت غالبية مؤسسات الدولة تفتقر إلى القدرات الالزمة للقيام بالمھام الحكومية األساسية؛ فرسّخ
المسار أو النظام السياسي الذي نتج عن ذلك االنقسام الطائفي.
 -26يواجه اليمن تحديات عديدة .يعمل ھذا البلد على أساس الالمركزية ويواجه توترات داخلية ويشھد
حاليا ً الجولة السادسة لتمرد الحوثيين .وتجددت األزمة ألسباب عدة منھا اللعبة السياسة الداخلية ،وتعاقب
األزمات داخل المنطقة مع تصارع العديد من الفصائل على السلطة ،واقتصاد الحرب القائم على االستغالل
والجشع ،وندرة الموارد وعدم توفر الوسائل العامة إلعادة إعمار المناطق التي تضررت من جراء النزاعات
السابقة .ويھدد التدخل األجنبي برفع حدة التوترات اإلقليمية .وقد تولّد االنقسامات الداخلية مشاكل جديدة مع
احتمال أن تستغل المجموعات المتطرفة كتنظيم القاعدة تصاعد التوترات الداخلية والخارجية .ويبقى المركب
الطائفي في ھذا النزاع شديد الخطورة فيتطلب التركيز عليه أكثر .وال يجب إغفال االختالفات الطائفية التي
تلعب دوراً أساسيا ً في العراق ،نظراً إلى أنھا سائدة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ،والتي يعتبرھا
العراقيون عامالً سلبيا ً .وينبغي تمكين األمم المتحدة من معالجة ھذه القضايا الحساسة.
 -27ويمكن استخالص عدة دروس من ھذين النزاعين .فالتدخل العسكري ال يحل النزاعات .وال يجب
استعجال العمليات التي تؤثر على النظام السياسي .فتعجيل االنتخابات العراقية في عام  2005أدى إلى مقاطعة
شريحة كبيرة من المجتمع العراقي لھا ،وإلى نشوب نزاعا ٍ
ت أھلية .وبالنظر إلى أھمية النظام القضائي القوي،
كان ال بد من إنشاء مؤسسات قانونية وتعزيزھا .وأدى غياب نظام العدالة االنتقالية وآليتھا إلى حاالت ظلم
عديدة .ومما زاد من حدة التمرد تھميش أعضاء في حزب البعث حتى وإن كانوا أبرياء من أي جرم .ويبدو
أن حالة انعدام الثقة تسود في البلد ،وھي تتطلب لمعالجتھا ،إلى جانب الوقت ،آليا ٍ
ت لبناء الثقة .ويبقى توفير
الخبرة الخارجية المقارنة وآليات الرقابة ضروريا ً .ففي حالة اليمن ،توسطت قطر إلبرام اتفاقية سالم وقعتھا
األطراف كافة .لكن االتفاق ُخرق نظراً لعدم وجود آليات مراقبة .باإلضافة إلى ذلك ،لم تكن األمم المتحدة
مشاركة في العملية ،مما حال دون توفر أي وساطة إضافية ومساعدة أخرى تحتاج إليھا الفرق المتنازعة.
 -28وتناولت الجلسة قضية انعدام األمن العربي .وانعدام األمن العربي مفھوم متعدد المستويات ،لذا ،ينبغي
ُ
وطرحت فكرة "الحوار
تفسيره من خالل نظريات متوفرة ،من دون إغفال وضع الشرق األوسط الخاص.
المحلي الدولي" التي تجمع بين العوامل الداخلية والخارجية التي تساھم في انعدام األمن العربي .والفصل بين
العوامل الداخلية والخارجية عند النظر في التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجه المنطقة ال
يؤدي إلى تحليل سليم للوضع في الشرق األوسط .كذلك فإن للنزاعات الواقعة في ھذه المنطقة أثر مضاعف
يساھم االحتالل والحروب بين الدول في تفاقمه .أما اآلثار الداخلية والخارجية فتراكمية مترابطة.
 -29ومن العوامل الھامة األخرى النمو الديمغرافي الكبير غير المصحوب بأي نمو في الموارد ،وقد أدى
إلى فجوة واسعة من اإلحباط .وبالرغم من وفرة الموارد الطبيعية ،لم تحلل تداعيات التوسع السكاني الھائل
بشكل كافٍ في إطار االستقرار .وھناك حاجة أيضا ً إلى النظر في الممارسات الفضلى المتعلقة باستخدام موارد
ٍ
المنطقة بھدف مواجھة التحديات الديمغرافية الناتجة .كما ال يؤتى على ذكر التحديات البيئية الناتجة عن تغير
المناخ ،بالرغم من تأثير ھذه الظاھرة الكبير على بعض الجوانب الحيوية في المنطقة كالمياه ،والتصحر،
والجفاف ،واألمن الغذائي .كما يؤدي انعدام األمن الغذائي إلى مزيد من االعتماد على الخارج.
 -30و ُخشي على المنطقة من "البلقنة" .وال تزال نقص الشرعية والمصداقية لبعض الدول في نظر شعوبھا
وعدم الثقة فيھا تشكل داعيا ً للقلق .أما انتزاع الموارد وھو نوع من االعتداءات الھادفة إلى انتزاع األراضي
فيشكل شاغالً آخر .والجھات الرسمية الفاعلة في المنطقة ضعيفة جداً وغير فاعلة أحياناً ،فتسود سياسة

-9الضغط والتوتر .ولمواجھة ھذه الظواھر ،ينبغي تسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية .ويمكن أن تشكل
الصين والھند أمثلة نموذجية نظراً إلى أنھما تواجھان قضايا مشابھة في عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية.
ً
ً
ماسة إلى إجراء تحقيق أكثر شموالً يتناول دور الجھات غير الحكومية
حاجة
 -31ويرى البنك الدولي
ً
والعوامل الخارجية األخرى في النزاع ،ومنعه وتخفيف وطأته ،والتعافي منه .ويرى أيضا ً
حاجة إلى معالجة
بعض نقاط الضعف كالشرعية الشعبية على سبيل المثال ،وسماع صوت الفقراء ،ووضع بنى متينة للتنمية
وخلق فرص لھا .وسيتناول تقرير عام  2011عن التنمية في العالم ھذه القضايا إلى جانب قضايا النزاع
واألمن والتنمية .ويھدف التقرير إلى مضاعفة االھتمام في خصوصيات المنطقة من خالل الربط بين النزاع
والتنمية .وتتناول فصوله مواضيع عدة كإدارة الموارد الطبيعية ،ودور القطاع الخاص ،والقدرة على الوصول
إلى العدالة.
باء -المظالم االجتماعية سبب رئيسي للنزاع :عكس االتجاھات
الحالية لبناء سالم مستدام
 -32تكمل مقاربات الوقاية من النزاع وردعه بعضھا البعض .والنزاعات ال تنشأ من العدم بل يسبقھا عاد ًة
انتھاك لحقوق اإلنسان .ونظر عدد من اللجان في إنشاء نظام إنذار مبكر .وقد تؤدي المؤشرات المبكرة حول
التمييز إلى التنبيه لخطر نشوب النزاع .من التدابير المبكرة ھذه تنبيه األمين العام إلى اإلنذارات المبكرة.
وينبغي التحقيق في انتھاكات حقوق اإلنسان عند حصولھا في أي بلد ،وقد أدى ھذا الشاغل إلى ما يعرف بـ
"الحق في الحماية" .وحدد المجتمع الدولي أولوية أخرى ھي منع اإلبادة الجماعية.
 -33ولتفادي تجدد النزاعات ،ال بد من توفر بعض العناصر األساسية كحكم القانون والتنمية الكاملة
لمؤسسات الدولة الديمقراطية ،والمساواة في الحصول على الخدمات والشفافية في تقديمھا ،ومكافحة الفساد،
وصون السالم واألمن .ومع ذلك تقع النزاعات ،وتبرز الحاجة في ھذا اإلطار إلى اعتماد نھج ردعي.
 -34ولطالما كانت غالبية ضحايا النزاعات من المدنيين .ومن العناصر التي تردع انتھاك حقوق اإلنسان
التھديد بإمكانية المقاضاة .وأنشئت محاكم متخصصة لمحاكمة االنتھاكات المرتكبة خالل النزاعات األخيرة
على غرار المحكمة الجنائية الدولية .وفي حين يصعب تقييم مدى نجاح ھذه التدابير في منع نشوب النزاعات،
تشكل ھذه المحاكم آلية المحاسبة القائمة الفعلية .كما نشأت لجان تقصي الحقائق على أساس أن المجتمعات ال
تستطيع متابعة حياتھا من دون االعتراف بالماضي .وفي بعض الحاالت ،ألغيت المالحقات القضائية لمصلحة
سالم مستقبلي .أما ما ثبت فشله فھو العفو العام الذي يؤجل تطبيق الحلول أو يعيق الجھود الرامية إلى بناء
السالم.
 -35وتؤدي المرأة دوراً حاسما ً في ھذا اإلطار .ويسلم مجلس األمن في قراره  1889بأن النساء
ال يعتبرن بعد أطرافا ً فاعلة في النزاعات؛ ويشدد على أن تمكين المرأة في بناء السالم ال يزال أساسياً ،والسيما
في المراحل األولى من النزاعات.
 -36وينبغي أن يكون التعليم شامالً ،كي ال تقع األجيال القادمة في األخطاء نفسھا .أما معايير حقوق
اإلنسان فھي معايير سياسية وضعتھا الدول ،وتستند إلى الدروس القاسية المستخلصة من الماضي .وقليلة جداً
ً
نتيجة لذلك ،قد تؤدي
ھي حقوق اإلنسان المطلقة ،وھي تنحصر في حق واحد ھو عدم التعذيب أو التمييز.
الحقوق األخرى ،أي تلك التي ليست مطلقة ،إلى تسويات.

-10 -37وفي ما يتعلق بحق العودة ،يجب اعتباره حقا ً يتخذه الفرد وينفذه بإرادته ،أو يجب النظر فيه باالستناد
إلى كل حالة على حدة .وقد تتضمن الخيارات األخرى التعويض وإصالح األضرار .وفي ما يتعلق بحق
الالجئين الفلسطينيين في العودة ،ينبغي تخيير األفراد حول كيفية ممارسته .وليست العودة إلى مسقط رأسھم
إال خياراً من الخيارات الممكنة .كذلك يميز النموذج األفريقي الجنوبي بين درجات الحقوق تاركا ً للنقاش
سبيالً .غير أن العفو العام كما في حالة شيلي ولبنان ليس مجدياً ،إذ ينبغي بذل جھود للمصالحة ،وال بد أن
تتوفر اإلرادة السياسية لتحقيقھا .ويعتمد العديد من األطراف معايير مزدوجة .من ھنا الحاجة إلى التحرك
على أساس القانون وليس على أساس المنفعة السياسية ،حتى عندما يكون ذلك محفوفا ً بالتحديات.
 -38وجرى النظر في حق الالجئين الفلسطينيين في العودة في سياق المساومة على حقوق اإلنسان وبناء
ً
تسوية .وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة حق محسوم،
السالم .ومما ال شك فيه أن إحالل السالم يتطلب
وإن كان غير عملي من الناحية السياسية .وتنطوي التسوية على التوفيق بين احترام حقوق اإلنسان ،ومنع
نشوب النزاعات ،وجعل إعمال الحقوق ممكنا ً من الناحية السياسية .وأشير إلى نجاح إسرائيل في إزالة كل ما
يشير إلى استعمار األراضي العربية المحتلة .وبھذه المعايير المزدوجة ،يشكك في المنطقة بمصداقية معايير
حقوق اإلنسان ،ويتكبد ميثاق األمم المتحدة والمعايير الدولية األخرى الكثير من األضرار.
 -39ويتطلب السالم الطويل األمد إعادة بناء الھيكليات التي يمكنھا ضمان المساواة والحكم السليم .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل إصالح النظام القضائي الھادف إلى صون الحقوق .وينبغي أن تكون عملية اإلصالح
شفافة ،ويجب أن يرى فيھا الناس مصدراً للقوة .وتجدر اإلشارة إلى أن العدالة ال تحظى بشعبية سياسية
كبيرة ،ألنھا تقيد السياسة بحدود .والتقدم االقتصادي واالجتماعي الذي تشھده بعض البلدان ال يجعلھا في مأمن
من النزاعات .ولبنان خير
مثال على ذلك .فالتنمية االقتصادية ھي إحدى السبل الكثيرة المؤدية إلى العدالة،
ٍ
غير أنھا ال تضمن تحقيقھا ً دوماً.
 -40ومن المشاكل المتكررة التي تشھدھا المنطقة ھي قدرة الوصول إلى المحاكم والنظام القضائي .وتشير
غالبية الحاالت إلى نزاعا ٍ
ت حدودية ،وقضايا متعلقة باإلرث ،والملكية والسندات ،والمشردين والتعويضات.
ومن المشاكل السائدة مستويات الفساد المتنوعة ضمن نظام المحاكم ،وانعدام االستقاللية والشفافية ،وبعض
المحاكم الدينية التي تميز بين األفراد على أساس أحوالھم الشخصية .وال يتم اللجوء إلى نماذج بديلة من وسائل
حل النزاعات ،ألن نظام المحاكم الحالي يعتبرھا من أنواع المنافسة .وفي بعض الحاالت ،تكون معالجة بعض
القضايا خارج نظام المحاكم العادي أكثر فعالية من معالجتھا داخل المحاكم نفسھا ،لكن المشكلة تكمن في عدم
توفر الرقابة .أما انعدام التكامل بين المحاكم المدنية والدينية فيعزز ذھنية التسوق بحيث يختار المطالبون
كفؤ وحسب ،بل يفضل األثرياء
المحكمة التي يعتقدون أنھا ستكون أكثر تقبالً لمطالبھم .وھذا النظام ليس غير ٍ
على الفقراء.
 -41ومن مشاكل النظام القضائي األخرى االفتقار إلى سياسات حكومية فعالة ،وإلى سياسات اإلدارة الفعالة
لألراضي ،وإلى المرونة في معالجة القضايا الخاصة .ويبلغ الفساد ذروته عند بيع األراضي أو شرائھا .أما
حرية اإلعالم فليست راسخة بعد ،ومن الصعوبة بمكان الحصول على أي معلومات تتعلق بنظامي القضاء أو
المحاكم.
 -42ويتطلب بناء الدولة في العراق إدراج مختلف المجتمعات المحلية ومشاركتھا في دولة متعددة األعراق
والثقافات .ومنذ العام  2003والمجتمعات المحلية المتنوعة في العراق ذات االختالفات الثقافية بشكل أساسي
يتم "عسكرتھا" .وتزايد التأثير الديني على السياسة المحلية ،وبما أن اإلسالم السياسي في العراق طائفي

-11بطبيعته ،فقد أدى ذلك إلى تأجيج الخالفات الطائفية وتفاقمھا .ومن العمليات التي جرت مؤخراً في العراق
ً
مدعومة بعملية دستورية .وانتقل العراق من االحتالل إلى الحرب األھلية ومن ثم إلى
عرقنة البنى السياسية،
ما يعرف بـ "زيادة القوات العسكرية األميركية" .وانقسمت المجتمعات المحلية بين مؤيد للخطوة العسكرية ھذه
ومؤيد للعملية السياسية.
 -43وحلل المشاركون في االجتماع دوافع أي طرف من األطراف للمشاركة في نزاع ما .فالنزاع يبنى
على الجشع أكثر مما يبنى على المظالم االجتماعية .وتحديد دوافع فريق ما للمشاركة في النزاع ،يعني تأييد
فريق آخر .وال يمكن قياس الدوافع في ھذه األيام .وفي حين من الممكن أن يؤدي الحرمان
فريق على حساب
ٍ
بمعزل عن عوامل أخرى .وال يعني ذلك
االجتماعي واالقتصادي إلى التطرف ،ال يمكن النظر في ھذا العامل
ٍ
تحليل
إجراء
إلى
حاجة
ھناك
بل
.
واالقتصادية
بالضرورة التخلي عن تحليل النزاع من الناحيتين االجتماعية
ٍ
أكثر تعمقا ً .ويعتقد البعض أن الفقر يساھم في تصاعد التطرف اإلسالمي ،وأن المجموعات اإلسالمية قادرة
على حشد دعم الفقراء والمحرومين .غير أن األدلة تبين أن الفقر ليس الدافع الرئيسي لھذه الشرائح من
السكان ،نظراً إلى أن الكثير من المنتسبين إلى المجموعات اإلسالمية ينتمون إلى الطبقات الوسطى وليس لديھم
عالقات تذكر مع الفئات الفقيرة والمحرومة .وكثر النقاش على سبيل المثال في أن الخدمات االجتماعية التي
يقدمھا حزب ﷲ في جنوب لبنان ھي طريقة لشراء والء الفقراء .وتتوفر في الواقع أدلة قليلة جداً على اعتماد
حزب ﷲ على جمھور من الفقراء الذين يعولون عليه في تقديم الخدمات األساسية .وتشير األدلة إلى أن غالبية
جمھور حزب ﷲ ينتمي إلى الطبقة الوسطى .فالحجة التي تقول إن الفقر والتشرد يحوالن الناس إلى متطرفين
ليست دائما ً مطلقة ،نظراً إلى أن الناس األكثر فقراً في العراق مشردون داخلياً ،وقلة قليلة منھم تعتبر متطرفة.
وھذا ال يعني ضرورة التخلي عن التحليل االجتماعي واالقتصادي ،بل يعني إعادة النظر في الخيارات البديھية.
 -44أما حل النزاعات السياسية فھو أكثر صعوبة من غيره .والدليل على ذلك أن نزاعات المنطقة ذات
الطابع السياسي الشديد لم تحل بالرغم من امتدادھا على فترة طويلة من الزمن .وأعاقت جھود بناء السالم
عملية المصالحة .وفي بعض الحاالت كحالة قوات دايتون التي بذلت جھوداً من أجل حفظ األمن في الضفة
ً
خاصة إذا ما أخذ في االعتبار تباين النمو االقتصادي في
الغربية على سبيل المثال ،ازدادت حدة التوترات
الضفة الغربية وقطاع غزة.
جيم -تكييف السياسات االقتصادية لمنع نشوب النزاعات :تحديد األولويات
 -45يفرض النزاع قيوداً محكمة على السياسة االقتصادية .ويقع صنع السياسات االقتصادية في صميم
ً
خاصة في مجال دفع القدرات
معالجة النزاعات .وللنزاع آثار سلبية على المديين القصير والطويل،
االقتصادية إلى األمام .ومن ھذه اآلثار البطالة ،والحكم الضعيف ،والمؤسسات غير الفعالة ،والفقر ،والتھميش
االجتماعي ،والتوترات الطائفية.
 -46نشبت في لبنان مؤخراً نزاعات ثالثة وتعرض لعدة صدمات خارجية ،ومع ذلك بقي أداؤه االقتصادي
قويا ً .النزاع األول كان سلسلة التفجيرات واالغتياالت ،وكان الثاني الحرب اإلسرائيلية في تموز/يوليو -
آب/أغسطس  2006التي أدت إلى خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة  2.8مليار دوالر .أما النزاع الثالث فكان
ً
ضد جماعة فتح اإلسالم اإلرھابية .وبالرغم من تأثير النزاعات السلبي على النمو ،بقي ھذا األخير قويا ً
خاصة
في ظل اقتصاد يساھم فيه قطاعا الخدمات والتجارة بأكثر من  70في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ٌ
صدمات
وضاعفت حد َة النزاعات السياسية واألمنية المحلية التي ألمت بلبنان بين عامي  2005و2008
خارجية منھا االرتفاع الشديد في أسعار النفط والقمح ،واألزمة المالية واالقتصادية العالمية .وكان صنع
السياسات االقتصادية في إطار ھذه الظروف المحلية والخارجية فائق الصعوبة.
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 -47ومن عام  2007إلى عام  2009سجل االقتصاد اللبناني أعلى مستويات النمو منذ عام 1990
)من  7إلى  8.5في المائة( .وفي عام  ،2006بلغ معدل النمو  0.6في المائة بالرغم من التوقعات الكبرى بأنه
سيتراجع إلى  6في المائة في أعقاب الحرب اإلسرائيلية على لبنان .وتدنى معدل التضخم عن الصفر في عام
 ،2009وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ارتفاعا ً كبيراً من  5 000دوالر في عام  2005إلى
 8 500دوالر في عام  .2009وتختلف النزاعات كثيراً من حيث آثارھا والمخاطر التي تنطوي عليھا .وكان
لحرب تموز/يوليو  -آب/أغسطس  2006أثر مدمر على البنية التحتية والقدرة اإلنتاجية على المدى الطويل،
ً
خاصة أن إسرائيل استھدفت البنية التحتية اللبنانية .وخالفا ً لذلك ،لم تؤثر موجة االغتياالت والتوترات
السياسية في عام  2007على البنية التحتية أو تصبھا بأضرار.
 -48يعكس النموذج اللبناني ديناميات تقاسم السلطة بين مختلف الطوائف والمجتمعات .وشھدت فترة
 2000-1999استقراراً سياسيا ً لكنه كان مصحوبا ً بأسوأ كساد اقتصادي خالل عقدين من الزمن .أما فترة
 ،2008-2007فشھدت الظروف السياسية واألمنية األسوأ منذ عام  ،1990لكن البلد شھد أفضل أداء اقتصادي
له على امتداد عقدين من الزمن .ولم يتأثر لبنان كثيراً باألزمة االقتصادية والمالية العالمية.
 -49ويصح القول في حالة لبنان أن الثقة ھي كلمة السر وليس االستقرار .ويعود الفضل إلى الجالية
مواز .وتعيش خارج لبنان جالية لبنانية
اللبنانية الكبيرة ذات الروابط المالية القوية في نشوء اقتصاد لبناني
ٍ
يقدر عدد أفرادھا بـ  12مليون شخص يقيم  400 000منھم في بلدان الخليج حيث تزيد إيراداتھم عن إيرادات
ً
نتيجة لھذا الوضع ،نشأ
المغتربين اللبنانيين في مناطق أخرى ويشتد ارتباطھم بلبنان بالمقارنة مع ھؤالء.
متواز يضاھي االقتصاد الوطني قو ًة.
اقتصاد
ٍ
 -50ومما يميز النظام اللبناني اتساع حجم القطاع المصرفي .وتزداد القروض المقدمة إلى القطاع الخاص
الذي عمل على المحافظة على سيولته .كذلك طال النمو الودائع المصرفية.
 -51وعملت الحكومة اللبنانية على المحافظة على قدرة المواطنين الشرائية وزخم النمو االقتصادي.
وازداد عديد الجيش اللبناني مما أدى إلى زيادة التكاليف ،وارتفعت رواتب الموظفين اإلداريين .وبالرغم من
ً
ملتزمة بسياسة القيود المالية .وانخفض الدين العام اإلجمالي كثيراً بالمقارنة مع
ھذه التغييرات ،بقيت الحكومة
الناتج المحلي اإلجمالي .وازدادت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،ويقدر ميزان المدفوعات بستة مليارات
دوالر تقريبا ً .كذلك ازداد إجمالي االحتياطات وانخفضت معدالت الفائدة تدريجيا ً .واستمر التنسيق والتشاور
بين أصحاب المصلحة في االقتصاد اللبناني .وساھمت إستراتيجية التواصل الفعالة ھذه في تحسين صورة
لبنان في الخارج والثقة فيه في الداخل والخارج .وجرى التنسيق أيضا ً مع المؤسسات الدولية.
 -52ينبغي على ضوء ما تقدم فھم أسباب رداءة األداء االقتصادي في فترة  2000-1999في ظل وضع
سياسي مستقر ،وأسباب األداء الجيد الذي فاق التوقعات في فترة  2007-2006في ظل وضع سياسي سلبي.
تختلف التحديات باختالف أنواع الحروب .ويؤكد بعض المحللين بمن فيھم بيسلي وبيرسون أن الحروب
الخارجية تولد مصالح مشتركة ،في حين تؤدي الحروب األھلية إلى تضارب النزاعات الداخلية .والحروب
األھلية أشد صعوبة من الحروب مع الخارج ألنھا تستلزم إعادة إعمار البلد ،وبناء القدرة المالية ،ومصالحة
الجماعات المتناحرة .وللحروب األھلية التي تعود جذورھا إلى الخالفات العرقية و/أو الطائفية تأثير أكبر.
وتؤثر االنقسامات الطائفية ھي األخرى على الثراء والفقر .وينبغي في ھذا اإلطار تعزيز الشفافية وإجراء
تقييمات موضوعية لألداء ضمن مؤسسات الدولة .كما يجب توفير حوافز الختالط الجماعات المختلفة في ما
بينھا على المستوى الوطني .وإلعادة بناء البنية التحتية المادية عائدات مرتفعة .ويرى البعض أن عامل الريع

-13يجعل الفرق المتناحرة تفضل السالم على الحرب .وفي حين قد تكون الخصخصة كافية ،قد تتجدد النزاعات
في حال تراجع الريوع .ومن التوصيات األخرى عدم تأجيل االستثمار في التعليم ،وعدم اعتبار العجز سلبيا ً
بالضرورة ،وعدم زيادة الضرائب بل تحسين القدرة على الجباية.
 -53قد تستغرق السياسات الفضلى الوقت لتنفيذھا .وتتنوع اآلراء حول الناتج الوطني اإلجمالي في لبنان
الذي يساوي ضعف الناتج المحلي اإلجمالي فيه ،بفضل تحويالت المغتربين اللبنانيين المالية .ومن غير
الضروري أن يحقق استغالل ھذه المجموعة في الدراسة آثاراً إيجابية .فالمغتربون اللبنانيون يشكلون مورداً
ً
ً
ونقمة في اآلن .وينطبق ھذا الكالم على تدفقات رأس المال .أما ما يفسر النمو في لبنان
نعمة
طبيعيا ً يعتبر
فھو أن االقتصاد اللبناني يخضع ألسعار النفط والرتفاع أسعار الصرف الحقيقية.
 -54ويعمل االقتصاد في المجال االجتماعي وال يعمل في الفراغ .ويتوزع الناس في سلسلة من
المجموعات التي يعبئھا القادة السياسيون ،وتعتبر كل منھا أن ھذه الھوية المشتركة ھي التي تميزھا عن
غيرھا ،وإن كانت الھويات تتغير .أما أسباب النزاع فذات أبعاد مختلفة ،والعامل االقتصادي ھو أحد مسبباتھا.
ومن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع نزاعات الشح الشديد في الموارد ،وانتشار الفقر وعدم المساواة
على نطاق واسع.
 -55ويبقى نزع فتيل التوتر التحدي األبرز في ما يتعلق بالنزاعات العرقية .وينبغي تحسين قاعدة األصول
المتاحة للفئات المحرومة وقدرة ھذه األخيرة على الكسب .ولألصول الطبيعية والتنمية الزراعية دور حاسم
في ھذا اإلطار .وفي بعض الحاالت ،قد يكون من الضروري إعادة توزيع الموارد االقتصادية لتحقيق النمو.
ويجب وضع السياسات بشكل يجعلھا تقضي على مشاكل عدم المساواة التي طال أمدھا ،وتصحح بسرعة
االختالل الحاد في النتائج والمنجزات االقتصادية واالجتماعية ،وتضمن سھولة الحصول على الفرص .ويبقى
دور الدولة حاسما ً في جمع البيانات بشكل سريع وموثوق به ،وفي وضع السياسات وخطط العمل والبرامج
والمشاريع الھادفة إلى الحفاظ على السالم االجتماعي .وتحتاج خطط العمل إلى البدء بشكل صحيح بعد وقف
األعمال العدائية.
 -56ومن نقاط القوة في لبنان قدرة نظامه على إيجاد حلول بشكل متواصل ألزماته المتكررة .ذلك أن
االقتصاد استطاع فك ارتباطه بالمجال السياسي غير المستقر .ويزيد من قوة لبنان توفر قطاع خاص شديد
الحيوية.
 -57ومن القضايا البارزة التي تستحق االھتمام توليد فرص العمل وحاالت عدم المساواة في الداخل التي
تدفع بالنمو إلى خارج حدود العاصمة بيروت .ومن الضروري أيضا ً شرح أسباب بقاء معدل التضخم منخفضا ً
وبقاء أسعار الفائدة في المصارف مرتفعة .والنمو في لبنان ليس متكافئا ً ألنه يصب تركيزه على قطاع
الخدمات .كذلك يصعب احتساب معدل البطالة .والنمو يولد فرص عمل ،وإن لم تكن بالقدر المطلوب .لذا،
تحتاج الحكومة إلى خطة تھدف إلى جعل النمو أكثر تكافؤاً .ومعدالت التضخم منخفضة حاليا ً بسبب األزمة
المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط .ويرى البعض أن استمرار الثقة في القطاع المصرفي يعود إلى عدم
فرض قيود على حسابات رأس المال .واالقتصاد اللبناني محفوف بالمخاطر بطبيعته ألنه قائم على الخدمات.
ومن الممكن أن تؤدي ھشاشة االقتصاد اللبناني وحاالت عدم المساواة فيه إلى نشوب صراع في البلد مجدداً.
 -58وركز المشاركون في االجتماع على استخدام المعونة الخارجية في تعزيز النمو في البلدان المنكوبة
بالنزاعات .وفي بعض الحاالت تزيد المعونة األجنبية من شبكات المحسوبية والفساد .ويرى البعض في
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إمكانية لتحسين ظروف االقتصاد .ومن الخيارات المتوفرة المباشرة الخصخصة وھو خيار
تخفيض الديون
ينطوي على مخاطر ،أو الحفاظ على معدالت النمو نفسھا مما يساعد في تخفيض نسبة الدين .وكان ينبغي
استخدام المعونة الخارجية لتطوير البنية التحتية وردم الھوة بين الوضع المالي الحالي والوضع المالي المنشود.
 -59وناقش المجتمعون العالقة بين بناء الدولة في فلسطين ومنع نشوب النزاعات والتنمية االقتصادية.
وفي حالة االحتالل ،ال يضمن بناء الدولة تحقيق التنمية االقتصادية .وفي التسعينات بصورة خاصة ،أنفقت
معونات بماليين الدوالرات على المؤسسات الفلسطينية .ومع ذلك ،انھارت عملية أوسلو للسالم .ففي بعض
الحاالت ،ال يؤدي بناء الدولة إلى منع نشوب النزاعات والتنمية االقتصادية .وفي السنوات الثالث األولى التي
تلت اتفاق أوسلو أي في الفترة  ،1997-1994انخفض دخل الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بنسبة
الثلث .وترى الجھات المانحة أن بناء الدولة يعتمد على التكنوقراطيات .ولعب االحتالل اإلسرائيلي دوراً في
منع مؤسسات الحكومة التكنوقراطية من النھوض .وال يمكن أن تقوم الدولة بمھامھا إال إذا كانت تتمتع
بالشرعية.
ً
أھمية في ھذا اإلطار .غير أنھما يتطلبان قدرات فنية
 -60والشرعية وتحقيق النتائج من أكثر الجوانب
وبيروقراطية .ومن شأن عملية اختيار الدولة لمھامھا أن تعزز الشرعية أو تلحق الضرر بھا .والشرعية
والسلطة مطلوبتان لتحقيق الفعالية .ورأى البعض أن المجتمع الدولي ساھم في إضعاف شرعية السلطة
الفلسطينية .ولم تربح حماس االنتخابات بسبب الفساد وسوء اإلدارة وحسب ،بل بسبب قضية الشرعية ھذه ،إذ
لم تنجح السلطة الفلسطينية في تحقيق أي ھد ٍ
ف وطني ،بما في ذلك إنشاء دولة في فترة ما بعد أوسلو.
 -61وبالرغم من سوء اإلدارة ،تمكن االقتصاد الفلسطيني من النمو محققا ً معدالت من رقمين في الفترة
 .1998-1997ويبلغ معدل النمو حاليا ً ناقص واحد في المائة ،بالرغم من سياسة حكومة سالم فياض الحذرة.
ويشدد التركيز في فلسطين على عملية بناء الدولة .ومن المفھوم أن الفلسطينيين يجدون أنفسھم في مرحلة
أولية من تطلعاتھم الوطنية ،ويعتبرون أن المعونة يجب أن تصب في إنشاء الدولة .ولطالما أسيء تفسير
العقبات التي تفرضھا إسرائيل واعتبرت ذات طبيعة مؤقتة .وقد تستخدم بعض "الجزرات" الداخلية والخارجية
)إنشاء قوات أمنية ،وتقديم معونة خارجية ،واستخدام اليد العاملة الفلسطينية( بعكس ما تشير إليه "العصي"
الداخلية والخارجية )التھديدات بعدم توفر خيارات أخرى متاحة( .ويرى البعض أن المساعدة التي تقدمھا
الجھات المانحة تساعد إسرائيل إلى حد ما في تنفيذ أجزاء من االتفاق تصب في مصلحتھا ،مما يؤدي إلى
انتقاص شرعية الدولة في عيون الفلسطينيين.
 -62ومن الدروس المستفادة من الحالة الفلسطينية عدم اعتماد حل األزمة الفلسطينية على األطر المؤسسية،
بل على الشرعية .فاألموال والمعونات ال تشتري الشرعية .ولم تھزم فتح في االنتخابات إال ألنھا لم تفھم
متطلبات الشرعية.
 -63وينبغي توفير الدعم من وجھة النظر االقتصادية للنشاطات التي تشجع إنشاء بيئة من النمو االقتصادي
ووضع إستراتيجيات متخصصة لمواجھة النزاع )قطاع غزة والزراعة المحلية( .أما من وجھة النظر
السياسية ،فالشرعية ھي المتطلب األھم .والقضية الفلسطينية مثال على حالة إنشاء آليات ضرورية لتغيير
اإلطار من مشروع دولة إلى دولة .وعلى كلٍّ ،ال يمكن اختزال الحرية بمجرد التنمية االقتصادية .فالتحرر
من الخوف وحرية العيش بكرامة من المتطلبات الھامة ،وھذا ما يفسر الطبيعة الحاسمة لعنصر الشرعية .وفي
ھذا اإلطار ،لن تقدم المؤسسات المعجزة التي ستحل ھذه المشاكل من دون العنصر األھم وھو الشرعية.

-15 -64تختلف أشكال حاالت بناء الدول في الشرق األوسط وتتنوع خصائصھا .ففي الحالة الفلسطينية ،تحاول
األطراف الخارجية التخفيف من وطأة االحتالل العسكري من خالل إنشاء المؤسسات .وفي حالة العراق،
يحاول الوجود األجنبي إعادة بناء المؤسسات التي كانت قائمة وفي الوقت نفسه إيجاد مخرج .فالواليات
المتحدة ال تريد البقاء في العراق ،وال تطالب بأرضه ،وال تنشئ فيه مستوطنات .تختلف ھذه الحالة عن الحالة
اإلسرائيلية الفلسطينية التي يسعى فيھا المحتل إلى االستيالء على األرض ويقوم باستعمارھا.
 -65وفي العراق ،استندت الجھود الدولية على تعزيز المؤسسات في إطار دولة موجودة في األصل وإن
تكن ضعيفة .إال أن بناء الدولة في العراق ال يزال شديد الصعوبة ويتطلب دعما ً شعبيا ً .وفي عام ،2003
بدأت عمليات النھب واجتثاث البعث .أما منطق صنع القرارات القائمة على توافق في اآلراء الذي يعتبر
ضروريا ً في الوضع الحالي لتنمية العراق فال يساھم دائما ً في الحكم السليم .واحتج البعض بأن عدداً من
المؤسسات في الوضع الحالي تحول جزئيا ً إلى إقطاعيات على أساس االنتماءات الطائفية.
اتفاق سياسي جديد يخفف التوتر على المستوى السياسي.
 -66وتكمن القضية األساسية في التوصل إلى
ٍ
ً
ً
ويحتاج النظام إلى أن يصبح أكثر اعتماداً على الكفاءة .واكتشفت األحزاب السياسية مؤخرا عيوبا كبيرة في
مصداقيتھا .ومع ھذا سيطول أمد التغيير ،وقد تتجدد النزاعات في حال عدم حل ھذه القضايا الجوھرية.
 -67وينبغي تحويل ھاجس بناء الدولة إلى قضايا أخرى منھا الحريات .واتفق المشاركون في االجتماع
على الحاجة الواضحة إلى إبرام اتفاق سياسي جديد .وتساءلوا إلى أي مدى يمكن دعم حقوق اإلنسان في
عملية بناء الدولة وإلى أي درجة تستطيع أي حكومة فاسدة ضمان إجراء انتخابات نزيھة .كما تساءلوا
ما إذا كان على الدولة أن تركز على تقديم الخدمات وحسب لتحقيق التنمية االقتصادية .ورأى البعض أنه
عندما تكون الدولة المقدم الرئيسي للخدمات ،ال يكون دورھا محصوراً بھذه المھمة .أما المشكلة في الحالة
الفلسطينية فھي أن على الفلسطينيين أن يثبتوا ،للحصول على دولة ،أن لديھم القدرة على ذلك من خالل
سلوكھم ،كما لو أن حقوقھم مشروطة .وبينت إحدى الدراسات أن باستطاعة السلطة الفلسطينية خالل أربع
سنوات أن تنشئ مؤسسات قادرة على ممارسة نشاطات البلدان ذات الدخل المتوسط .وال يعني ھذا الكالم عدم
إنشاء مؤسسات فعالة ،بل على العكس ،إذ تبقى الحاجة إلى إنشاء مؤسسات فعالة حاجة ملحة ،لكن تبقى القضية
األساسية قضية شرعية.
 -68والمشكلة التي يعاني منھا االتفاق السياسي الجديد في العراق ھي مقاطعة أحد المجتمعات المحلية
لالنتخابات .ويعني غياب فئة من جمھور الناخبين عدم مشاركتھا في وضع الدستور .وعندما عادت ھذه الفئة
وشاركت في االنتخابات ،كادت تنجح في منع إقرار الدستور .يعني ما حصل أن غالبية أفراد ھذه الفئة
يوافقون على العملية السياسية لكنھم ال يوافقون على الدستور .ويشكل استبعاد أحد المجتمعات المحلية
ومصالحھا عن العملية السياسية سببا ً ممكنا ً ألعمال عنف مستقبلية ينبغي معالجته .ويبدو أن الطريقة الوحيدة
لتجنب نشوب النزاعات ھي حل الخالفات بالتسويات ،لكنھا عملية تتطلب وقتا ً كثيراً لتحقق ھدفھا ،وربما لن
تتحقق قبل مرور بضعة أجيال.
 -69واألولوية األساسية للعراقيين اليوم ھي االستقرار .فمستوى الفوضى مرتفع لدرجة أن غالبية الشعب
تتوق إلى استرجاع فترة األمن ،حتى وإن تحسن الوضع ،بالمقارنة مع فترة  .2005-2004أما الصيغة
التعددية التي تم اعتمادھا فال تساھم في بناء الدولة ،فالحاجة ماسة إلى حل طويل األمد.
دال -القطاع العام وممارسات الحكم السليم :أساس بناء السالم ومنع نشوب النزاعات

-16 -70ھناك حاجة إلى تحليل كيفية ارتباط بناء الدولة بجھود بناء السالم على المستوى المحلي .وتشكل
عملية المصالحة الوطنية أحد األوجه الھامة في بناء الدولة ،لشمولھا جميع الجھات السياسية الفاعلة وجمھور
ناخبيھا.
 -71وقد يكون من الضروري تعريف بناء السالم .فھي عبارة واسعة تستعمل كبديل لمصطلحات أخرى
في سياقات عدة .ومن المفاھيم التي يمكن إدراجھا في تعريف بناء السالم بناء القدرة ،ونزع السالح ،ومكافحة
الجريمة ،ومكافحة األسلحة غير المشروعة ،وحقوق اإلنسان .وإن لم تتفق اآلراء على تعريف بناء السالم،
فھي لن تتفق على الممارسات الفضلى في بنائه.
 -72ومن العناصر األساسية في عملية بناء السالم قدرة األفراد على المشاركة فيھا .وفي حالة ما بعد
النزاع ،قد يقيد الخوف قدرة الجمھور على المشاركة .ومن الشواغل األخرى األكثر أھمية في مرحلة ما بعد
النزاع مباشر ًة الحاجة إلى إحالل السالم في نمط البقاء على قيد الحياة ،والحاجة إلى الملجأ واألمن .ولنوعية
القيادة أو نوعھا أھميتھا فھي تسمح بتحديد مواصفات النماذج اإليجابية والسلبية .فالقادة السلبيون بوجه خاص
يتميزون بنزعة أبوية و/أو استبدادية .ومن المشاكل التي تتكرر في دورة ما بعد النزاع المشاركة الضئيلة جداً
في العمليات الجماعية.
 -73وفي ما يتعلق بالمساعدة الفنية ،بينت التجارب أن األنماط المشتركة في البلدان المنكوبة بالنزاعات
تتضمن ھيكليات صارمة ومركزية في صنع القرارات وال تتضمن حداً أدنى من الالمركزية .وتشيع
المحسوبية والفساد والتبعية مع مؤسسات/خدمات الدولة غير الفعالة والممارسات اإلدارية البالية .وفي بعض
الحاالت ،تتسع الھوة بين الغني والفقير ألن النظام السياسي واالقتصادي غير قادر على تسوية الخالف
السياسي أو المظالم االقتصادية.
 -74ولكسر الحلقة المفرغة يمكن اللجوء إلى بناء القدرات الذي من شأنه زيادة فعالية المؤسسات وھيكليات
الحكم المحلي .أما الھدف فھو زيادة معارف موظفي الدولة ومھاراتھم ،مما يساھم في تحسين النظام الوطني
السياسي واالجتماعي واالقتصادي من خالل تقديم الخدمات .وتحتاج النخبة الحاكمة إلى رؤية مكاسب سياسية
مما يؤدي بدوره إلى التزام سياسي بتنفيذ بناء القدرات البشرية والمؤسسية .وتؤدي عملية الضغط والمناصرة
دوراً حاسما ً في تحقيق النجاح .وينبغي أن يكون التدخل شامالً وأن يتناول جميع مركبات بناء القدرات .من
ھنا التأثير المضاعف الذي ينتج عن مشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين مع المنظمات الدولية كاألمم المتحدة،
والقدرة على التكيف مع التدخالت الرامية إلى بناء القدرة وعلى القيام بھا في السياق المحلي .وتشكل الميزة
النسبية المبدأ التوجيھي في تصميم المبادرات وتعزيز الحكم السليم ،أما ھدفھا فھو تحقيق االستدامة.
 -75وللنزاعات التي تدوم طويالً أثرھا على تقييم االحتياجات .وفي حال عدم تقييم االحتياجات ،تكون
مناھج التدريب غير مالئمة .ويجب إجراء التدريب في أماكن آمنة ،وأن يتناسب نموذج التدريب مع الواقع
المحلي .وتجدر اإلشارة إلى أن آلية المتابعة غير المالئمة أو النقص في المتابعة يحدان من تأثير ھذه
المساعي .وتبين من الدروس المستخلصة أن مشاركة المستفيدين والمسؤولين من األمور األساسية .ومن
الجوانب البارزة أيضا ً تحديد أھداف واضحة ،وتحديد معايير االختيار في ما يتعلق بالمستفيدين ،وتقييم األثر.
 -76ومن عوامل النجاح بعض االعتبارات الھامة ومن ضمنھا البناء على ممارسات وخبرات ناجحة في
مجال الحكم المحلي ،والشراكة مع األمم المتحدة ،والتعامل مع المستفيدين من المشروع باعتبارھم شركاء فيه.

-17ويجب دعم الجھود التي تبذلھا البلدان األعضاء والتي تھدف إلى تحديد القدرة المؤسسية ذات األولوية .وال
يمكن إھمال أھداف ھامة أخرى كتعزيز الشراكات والالمركزية.
 -77وتساءل المجتمعون عن مدى تطبيق قواعد ضمان النوعية ومبادئھا التوجيھية وعما إذا كانت تترتب
عن التعاطي مع الجھات المانحة مشاكل إضافية .وسلطوا الضوء على مشكلة انعدام التنسيق عند معالجة
مشكلة الفساد .والوعي بالمشكلة ال يعني أنھا ستعالج .ومن المشاكل المتكررة أيضا ً عدم قيام الجھات
المسؤولة عن تنفيذ السياسات بمسؤولياتھا ،باإلضافة إلى الطريقة التعسفية في ممارسة الحكم السليم في
المنطقة .وحتى عام  ،2002لم تكن ممارسة الحكم السليم في أعلى جدول األعمال ذي األولوية .لكن عندما
فشلت اتفاقات السالم ،تحول االھتمام إلى إدارة الحكم لتحقيق السالم.

ثالثا ً -تنظيم األعمال
ألف -المكان والزمان
 -78عقد اجتماع فريق الخبراء حول سياسات بناء السالم ومنع نشوب النزاعات في غربي آسيا في
 10-9كانون األول/ديسمبر  2009في فندق كراون بالزا في بيروت.
باء -االفتتاح
 -79أدلى بالمالحظات االفتتاحية كل من السيد جاد شعبان من الجمعية االقتصادية اللبنانية ،والسيد رالف
إربل من مؤسسة فريدريش نومان ،والسيد طارق علمي من اإلسكوا .وشددت البيانات على ھدف اجتماع
فريق الخبراء أال وھو بلورة توصيات السياسة العامة الموجھة بشكل أساسي نحو منع نشوب النزاعات،
وتخفيف أثرھا على التنمية ،وتعزيز الجھود الرامية إلى بناء السالم في منطقة تحدد االعتبارات األمنية
والسياسية أولوياتھا ،وال تزال قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية وقضايا التنمية األخرى مھمشة فيھا.
وتطرقت البيانات إلى مسائل أخرى ذات صلة تعقد عمل المحللين والممارسين في مجال بناء السالم وصانعي
القرارات .ويعمل ھؤالء الممارسون في ظروف شديدة التقلب ،تتعدد فيھا أنماط النزاعات وتتزايد .وبصرف
النظر عن االحتالل ،تواجه بعض البلدان حروب أھلية ،في حين يعاني بعضھا اآلخر من بروز جھات فاعلة
غير حكومية أو ھيكلية موازية للدولة .وثمة دينامية مخيفة توطدت جذورھا .ولحل الخالفات المحلية ،تتعامل
الجھات الفاعلة المحلية مع قوى خارجية بدالً من التعامل مع بعضھا البعض.
 -80وعلى امتداد العقود الماضية وتحديداً في السنوات األخيرة ،أدى ھذا الوضع إلى توليد حلقة مفرغة من
النزاعات المتكررة والتوترات السياسية .ومن بين العوامل األساسية المؤثرة في استمرار ھذه الحلقة ،السياسة
الجغرافية ،واالحتالل ،وضعف مؤسسات الدولة ،واالقتصادات الضعيفة األداء .وجرى التشديد على أن النزاع
ھو محرك عملية التنمية ،فحيث ينشب نزاع تضعف التنمية فينشأ نزاع آخر .والنزاعات والتوترات السياسية
حالت دون معالجة للضغوط السكانية في ظل ندرة الموارد ،والنمو الحضري الكبير ،وندرة المياه ،والتصحر،
والتلوث .وتواجه شرائح كبيرة من سكان المنطقة وال سيما في البلدان المنكوبة بالصراعات الجوع وسوء
التغذية وانعدام األمن الغذائي واألمن الصحي .وفي الختام ،اقترح المجتمعون العمل على تقوية مؤسسات
الدولة لكسر حلقة النزاع وعدم االستقرار المفرغة .ولتعزيز القدرة على تقديم الخدمات األساسية أھمية قصوى

-18في معالجة تشعبات النزاع العديدة وتوفير البنية التحتية الالزمة للتنمية التي ستساھم وال شك في بناء السالم إن
لم تساھم في منع وقوع النزاعات.
جيم -المشاركون
-81

في المرفق بھذا التقرير قائمة بأسماء المشاركين في اجتماع فريق الخبراء.
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قائمة المشاركين
السيد فالح عبد الجبار
الرئيس
المركز العراقي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
خليوي96170958794 :
بريد إلكترونيf-institute@hotmail.com :

رئيس قسم العلوم السياسية
الجامعة األميركية في القاھرة
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
تلفون+20226151381 :
بريد إلكترونيkoranyb@aucegypt.edu :

السيد اوغو بانيزا
مدير شعبة
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -األونكتاد
تلفون412291749085 :
فاكس41229170274 :
بريد إلكترونيUgo.panizza@unctad.org :

السيد حضرم الفايز
منسق وباحث رئيسي في قسم الدراسات السياسية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
عمان ،المملكة األردنية الھاشمية
تلفون962777892271 :
بريد إلكترونيhadram.a@mop.gov.jo :

السيد حاتم جورج حاتم
خبير اقتصادي
تلفون962 6 5542249 :
بريد إلكترونيhatimghatim@gmail.com :

السيد خالد عمارة
نائب مساعد وزير الخارجية
وزارة الخارجية
القاھرة ،جمھورية مصر العربية
تلفون+202-25747407 :
بريد إلكترونيkhalid.emara@bluewin.ch :

السيد رينوود ليندرز
العلوم السياسية ،قسم العالقات الدولية
جامعة أمستردام
أمستردام ،ھولندا
تلفون+31 6 16896281/+31 20 525 2953 :
بريد إلكترونيR.E.C.Leenders@uva.nl :
السيدة ھايدي ھوھتانين
رئيس برنامج الشرق األوسط
مبادرة إدارة األزمات
ھلسنكي ،فنلندا
تلفون+358 9 4242 810 :
فاكس+358 4577312022 :
بريد إلكترونيheidi.huuhtanen@cmi.fi :
السيد حسام زملط
زميل باحث في جامعة ھارفرد
تلفون+447887603590 :
لندن ،المملكة المتحدة
بريد إلكترونيhzomlot@gmail.com :

السيد بھجت قرني
_________________
)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

السيد عادل الزاغة
بروفيسور
مكتب التخطيط والتطوير وضمان الجودة
جامعة بير زيت
تلفون+970599397942 :
بريد إلكترونيVP.Planning@birzeit.edu :
aalzagha@birzeit.edu

السيد محمد عبد ﷲ غالب
المدير التنفيذي
صندوق إعادة إعمار صعده
صنعاء ،اليمن
تلفون+967777129688 :
بريد إلكترونيgm@srfyemen.org :
السيد عوض خليفة موسى
رئيس األمن الغذائي
معھد دراسات الكوارث والالجئين
تلفون+249912390935 :
بريد إلكترونيakbenmusa@hotmail.com :
السيد رالف اربيل
الممثل المقيم
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بريد إلكترونيralf.erbel@fnst.org :
اآلنسة جورجينا جاك مانوك
مساعد مشروع
الجمعية اللبنانية االقتصادية
تلفون+9613747684 :
بريد إلكترونيgjmanok@gmail.com :
السيدة كريستين لوتجي
مستشار ،العالقات العامة والتوعية العامة
الھيئة األلمانية للتنمية ،برنامج سوريا
دمشق ،الجمھورية العربية السورية
تلفون+963(0)112218001 :
بريد إلكترونيchristin.luettich@ded.de :
السيدة ھنا نصار
مدير إدارة
التعاون الفني األلماني
برنامج التعاون الفني األلماني GTZ
تلفون+9613818440 :
بريد إلكترونيhana.nasser@gtz.de :
السيدة جست ھيلترمان
نائب مدير برنامج
مجموعة األزمات الدولية
واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية
تلفون+2024039713 :
بريد إلكترونيjhiltermann@crisisgroup.org :
السيدة ريفا كانتويتز
كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
جامعة سابانسي
اسطنبول ،تركيا
تلفون+902164839250 :
بريد إلكترونيriva@sabanciuniv.edu :
العقيد خالد الجارودي
رئيس فرع العالقات العامة والمراسم
مديرية المخابرات ،الجيش اللبناني
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
تلفون+9613373864 :

تلفون+9613661459 :
الرائد محمد صالح
األمن العام اللبناني
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
تلفون+96170242499 :
السيد غسان عزالدين
األمن العام اللبناني
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
تلفون+9613528686 :
السيد كمال فؤاد صفا
األمن العام اللبناني
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
تلفون+9613386813 :
قسم القضايا الناشئة والنزاعات/اإلسكوا
السيد طارق علمي
رئيس قسم القضايا الناشئة والنزاعات
بيروت ،الجمھورية اللبنانية
ھاتف9611 978616 :
فاكس 9611 981510 :
بريد إلكترونيalamit@un.org :
السيد يوسف شعيتاني
مسؤول أول للشؤون االقتصادية
ھاتف9611 978619 :
فاكس9611 981510 :
بريد إلكترونيchaitani@un.org :
السيد كريستوفوروس بوليتس
مدير مشروع
ھاتف9611 978623 :
فاكس9611 981510 :
بريد إلكترونيpolitis@un.org :
السيد فرانك ريفلتو الناو
معاون الشؤون االقتصادية
تلفون+9611978620 :
بريد إلكترونيrevuelto-lanao@un.org :
قسم القضايا الناشئة والنزاعات/اإلسكوا )تابع(

العميد الركن ميشال المير
الجيش اللبناني
بيروت ،الجمھورية اللبنانية

السيدة رنا الحجيري
مساعدة باحثة

-21تلفون+9611978682 :

تلفون+9611978617 :

بريد إلكترونيelhoujeiri@un.org :

بريد إلكترونيshadan.jamal@un.org :

السيدة رنى بوكريم
مساعدة باحثة
تلفون+9611978615 :
بريد إلكترونيboukarim@un.org :
السيدة شادان جمال
مساعدة إدارية

