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اإلصالح االقتصادى

افتتــــاحية

شهد العام 2011 الكثير من التغيرات الدراماتيكية 
على  ع��رف  فيما  العربية،  البلدان  من  العديد  في 
الصعيد العاملي ب�«الربيع العربي«. واآلن، بعد مرور 
أكثر من عامني على بداية األحداث التي أدت إلى 
نفسها  البلدان  ه��ذه  شعوب  جتد  التغيرات،  ه��ذه 
اجلميع  جتعل  الضبابية،  م��ن  حالة  وس��ط  واق��ف��ة 
يجّدون في البحث عن بوصلة تهديهم إلى بر األمان.

فبعد أن سادت األفراح عموم البلدان التي انتصرت 
الطابع،  شمولية  املستبدة  السلطات  على  شعوبها 
وب��ع��د أن راح���ت ال��س��ك��رة وج���اءت ال��ف��ك��رة، ب��دأت 
لتقصي  املشهد  على  تطغى  السياسية  التجاذبات 
–مع مرور  لتغيب  الصورة،  ما عداها من عناصر 
شعوب  ولتجني  النخبة،  أعني  عن  الرؤية  الوقت- 

هذه البلدان الثمار املُرة لهذا التخبط.
أن  بعد  اآلن،  اجلميع  على  يلح  ال��ذي  ال��س��ؤال  إن 
ظهرت بجالء للكافة نتائج هذا التخبط، ما الذي 

أدى بنا إلى ما نحن عليه اآلن؟!
وقاطعة  وحيدة  واح��دة  إجابة  هناك  يكون  ال  قد 
على هذا التساؤل، لكن إذا أمعنا النظر جيًدا إلى 

املقدمات والنتائج فقد نصل إلى مفتاح اإلجابة. 
مفتاح  إن  قلنا  إذا  لن جن��اوز احلقيقة  أننا  وأظ��ن 
اإلجابة عن السؤال يتمثل في: طغيان الساسة على 

االقتصاد. فاجلميع يعلم أنك ال تستطيع التصدي 
املشكالت  حل  عن  مبعزل  السياسية  للمعضالت 
التصدي  اليسير  غير  م��ن  أن��ه  كما  االق��ت��ص��ادي��ة، 
حل��ل م��ا ن��واج��ه��ه م��ن مشكالت اق��ت��ص��ادي��ة، بغية 
النهوض باملجتمع وحتقيق تنمية شاملة، دون وضع 
أطر مؤسسية تسمح بخلق بيئة دميقراطية، تتيح 
تكافؤ الفرص أمام كل أطياف املجتمع، كما تسمح 
ال��دول��ة،  مؤسسات  ب��ني  وفعالة  حقيقية  بشراكة 

والقطاع اخلاص، واملجتمع املدني.
عليها  ث��ارت  التي  املستبدة  األنظمة  ح��اول��ت  لقد 
لتحقق  االق��ت��ص��ادي  أدائ��ه��ا  م��ن  ترفع  أن  شعوبها 
معدالت منو مرتفعة إلى حد ما -وكان وازعها في 
ذلك دخول معترك التنافسية في األسواق العاملية- 
إال أن ب��ط��أه��ا ف��ي ب��ن��اء م��ؤس��س��ات دمي��ق��راط��ي��ة 
العاملية،  املعايير  راسخة، وتطبيق احلوكمة حسب 
واحلد من الفساد الذي استشرى وتالزم مع هذا 
املرة  النتائج  تلك  إلى  النهاية  بها في  النمو، وصل 
ه���ذا. وه��ن��ا جت���در اإلش���ارة  لتباطئها  واحمل��ت��وم��ة 
امل��ؤس��س��ات املصرفية -داخ���ل هذه  إل��ى أن جن��اة 
الفشل،  من  املصير  ه��ذا  من  الساقطة-  األنظمة 
جاء نتيجة تبنيها –في وقت مبكر نسبًيّا- احلوكمة 
الرشيدة حسب املعايير العاملية، والتزامها السريع 

ب�«اتفاقيات بازل« اخلاصة باملؤسسات املصرفية. 
إننا نزعم أن تعبير »الدميقراطية االقتصادية« –
اخلاصة-  الدولية  املشروعات  مركز  اشتقه  الذي 
هو مفتاح اإلجابة عن التساؤل سالف الذكر.. فال 
السياسة وحدها ستحل ما نواجهه من معضالت 
أن  ميكن  وح��ده  االقتصاد  وال  االنتقالية،  املرحلة 
فاإلصالح  ال��ب��ل��دان.  ه��ذه  شعوب  تطلعات  يحقق 
دميقراطي  مؤسسي  بناء  إل��ى  يحتاج  االقتصادي 
والتنمية  االق��ت��ص��ادي  بالنمو  تسمح  بيئة  يخلق 
السياسي ال ميكن  اإلص��الح  أن  كما  االجتماعية، 
بناؤه على أنقاض اقتصاد ينهار أو في طريقه إلى 

ذلك. 
إن شعوب البلدان املنتصرة على األنظمة املستبدة 
الراحلة، لن تصبر كثيًرا حتى ينقشع غبار الصراع 
والشجارات  فالشعارات  اآلن،  ال��دائ��ر  السياسي 
السياسية لن تؤمن لها املأكل وامللبس والسكن. وفي 
الوقت نفسه، فإن تأمني سبل احلياة اإلنسانية لهذه 
الشعوب يحتاج بالضرورة إلى إصالحات سياسية، 
ثماًرا  الدميقراطية  تؤتي  أن  االعتبار  في  تأخذ 

اقتصادية تلمسها هذه الشعوب بأيديها. 

»الديمقراطية االقتصادية«.. والثمار التي طال انتظارها
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في سعيه املستمر لبناء إطار مؤسسي لتعزيز النزاهة 
املشروعات  مركز  نظم  مصر،  في  الفساد  ومكافحة 
الدولية اخلاصة CIPE، بالشراكة مع احتاد جمعيات 
املتحدة،  واملجموعة   )FEDA( االقتصادية  التنمية 
واملجتمع-  الدولة  الفساد بني  مؤمتًرا حول »مكافحة 
2013. حضر  27 فبراير  املؤسسات هي احلل« في 

األمريكية  الوكالة  بعثة  مديرة  أوت«،  »م��اري  املؤمتر 
للتنمية الدولية في مصر، وعدد من قيادات املجتمع 
امل��دن��ي، وق���ي���ادات رج���ال األع���م���ال، ك��م��ا ش���ارك في 
من  ك��ل  كونفرانس-  »الفيديو  طريق  –عن  فعالياته 
»آّنا نادجروكيفيتش«، مسئولة البرنامج العاملي مبركز 

املشروعات الدولية......... اقرأ ص 97

األربعاء  يوم  ُعقد  االقتصادية«، 
م��ؤمت��ر   2012 ن���وف���م���ب���ر   28
»ص��ن��اع��ة ال��ق��رار االق��ت��ص��ادي«. 
كيفية  باملؤمتر  احل��ض��ور  ت��ن��اول 
اتخاذ قرارات اقتصادية بأسلوب 
م����ؤس����س����ي، ي���ض���م���ن م���ش���ارك���ة 

م��ج��ت��م��ع��ي��ة ص���ح���ي���ح���ة، ي��ك��ون 
مل��ؤس��س��ات ال��دول��ة وامل��ؤس��س��ات 
االجتماعية واحلزبية دور واضح 
انطالقا من حقيقة  فيها. وذلك 
ف��ي  االق����ت����ص����ادي  ال����ط����رح  أن 
أهمية  يقل  ال  االنتقالية  املرحلة 

عن الطرح السياسي، فاالهتمام 
وبناؤها  االقتصادية  باملؤسسات 
الزاوية  حجر  ميثل  سليم  بشكل 
ل���ت���رس���ي���خ دمي���ق���راط���ي���ة ت��ؤت��ي 
ب��ث��م��اره��ا، وت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 

املواطنني.....اقرأ ص 98

إطالق المرحلة الثانية 
من المرصد القانوني 

لتجمع العراق 2020 
 ،2012 سبتمبر/أيلول   19 في 
 2020 ال�����ع�����راق  جت���م���ع  ع���ق���د 
املشروعات  مركز  مع  -بالتعاون 
 -CIPE اخل����اص����ة  ال����دول����ي����ة 
الثانية  امل��رح��ل��ة  إط���الق  م��ؤمت��ر 
ال��ق��ان��ون��ي، برعاية  م��ن امل��رص��د 
الله  خير  الدكتور  التجارة  وزي��ر 
ح��س��ن ب��اب��ك��ر، وح���ض���ور ن��ائ��ب 
رئيس اللجنة االقتصادية ملجلس 
ال���ن���واب ال���ع���راق���ي، ومب��ش��ارك��ة 
بتطوير  املعنيني  جلميع  واس��ع��ة 
ال�����ق�����ط�����اع االق������ت������ص������ادي م��ن 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
واالحت�������ادات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��ق��ط��اع 
االقتصاديني  واخلبراء  اخلاص، 
املنظمات  وممثلي  والقانونيني، 
واسع  وحشد  والدولية،  احمللية 

من وسائل..... اقرأ ص 101

المؤسسات الجديدة في مصر الديمقراطية والحرب 

ضد الفساد 

مؤتمر صناعة القرار االقتصادي في مصر في إطار 

سلسلة لقاءات »الديمقراطية «

معهد الحوكمة الفلسطيني يجري مسًحا استقصائًيا 

حول الحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة في 

بورصة فلسطين

الحوار الوطني اليمني:  

اإلصالح االقتصادي حجر الزاوية 

النتقال ديمقراطي ناجح
أجرى معهد احلوكمة الفلسطيني مسًحا استقصائًيا 
حول احلوكمة في الشركات املساهمة العامة املدرجة 
في بورصة فلسطني. واستند هذا املسح إلى مقابالت 
أجريت مع الرؤساء التنفيذيني أو أعضاء مجلس اإلدارة 
املسح،  شملها  التي  الشركات  في  العامني  امل��دراء  أو 
التي  الرئيسية،  التقييم  م��ؤش��رات  استطالع  بغرض 
تستند ملدونة احلوكمة وقانون الشركات والتشريعات 

األخ����رى ذات ال��ع��الق��ة. وق���د أج��ري��ت امل��ق��اب��الت مع 
أصل  م��ن  عامة  مساهمة،  شركة   33 ف��ي  املسئولني 
مقابالت  أجريت  كما  بالبورصة،  مدرجة  شركة   46
م��درج��ة في  ث��الث ش��رك��ات مساهمة عامة غير  م��ع 
البورصة ألسباب مختلفة، عالوة على إجراء مقابالت 
مع بعض اخلبراء واملسئولني في املؤسسات الرقابية 

ذات العالقة، مثل هيئة سوق...... اقرأ ص 99

 ،CIPE حت��ت رع��اي��ة م��رك��ز امل��ش��روع��ات ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��ش��روع ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ي ال��ش��رق األوس���ط 
يناير  شهر  من  والعشرين  اخلامس  في  ُعقد   ،)POMED(
2013، مؤمتر حتت عنوان: »احلوار الوطني اليمني: التحرك 
إلى األمام«. وقد روعي في تصميم احلوار الوطني أن يضم 
جميع أصحاب املصلحة املعنيني بإعادة بناء اإلطار السياسي 

والقانوني الذي يحكم....... اقرأ ص 100

ونشطاءشركـــــاء
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 تحقيق التنمية االقتصادية عبر بناء الجسور
بين االقتصاد والديمقراطية والحوكمة

ال يزال اجلدل حول أفضل االستراتيجيات القادرة على 
توليد التنمية االقتصادية قائًما ومرتبًطا بالواقع الذي 
نعيشه اليوم أكثر من أي يوم مضى، خاصة إذا نظرنا إلى 
طبيعة النظم السياسية في مختلف أنحاء العالم. فالذي 
تعلمناه عبر السنوات املاضية، أنه على الدول التي ترغب 
في استمرار النمو االقتصادي الذي يشمل جميع فئات 
املجتمع، أن تنظر بعناية بالغة إلى أهمية إضفاء الطابع 
الدميقراطي على عملية اإلصالح واحلوكمة الرشيدة. 
وبعبارة أخرى، تلعب الدميقراطية الدور الرئيسي في 
دول��ة، وال  التنمية االجتماعية/االقتصادية ألي  عملية 
ميكن فصل اإلصالح االقتصادي عن البيئة السياسية 

احمليطة به.
من  العديد  سنجد  املاضية،  السنوات  إل��ى  رجعنا  إذا 
العالقة بني  وامل��ؤمت��رات ح��ول  والنقاشات  ال��دراس��ات 

البيانات  ول��ك��ن  وال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
العالقة  أدل��ة إلثبات تلك  ت��زل تبحث عن  لم  اجلامدة 
بينهما، حيث إن النمو االقتصادي ميكن أن يتحقق في 
تتسم  يتحقق في دول  أن  دول دميقراطية كما ميكنه 
بنظم حكم سلطوية. وعلينا هنا أن ننظر إلى أبعد من 
األرقام واملؤشرات على املستوى الكلي؛ حتى ميكننا فهم 
العالقة بني التنمية االجتماعية/االقتصادية واإلصالح 
النمو  طبيعة  تختلف  امل��ث��ال،  سبيل  فعلى  السياسي. 
االقتصادي من نظام سياسي إلى آخر اختالًفا كبيًرا 
على الرغم من أن مختلف النظم السياسية ميكنها أن 
نحو  اجتاًها  هناك  أن  ويبدو  اقتصادًيّا.  ا  من��وًّ حتقق 
إجماع عام بأنه لكي يصبح النمو االقتصادي قادًرا على 
االستمرار عبر فترات زمنية طويلة، فإنه يجب أن يكون:

شامال معظم فئات املجتمع.. 1
قائًما على سيادة القانون.. 2
الفساد . 3 وبخاصة  الفساد،  من  كبير  إلى حد  خالًيا 

املنتظم.
بكافة . 4 معنية  كلي  اقتصاد  سياسات  ف��ي  متجذًرا 

شرائح املجتمع.

أوال: شمولية النمو االقتصادي
النمو  شمولية  أهمية  إلى  االعتبار  بعني  ننظر  عندما 
االقتصادي، علينا دائًما أال يغيب عن أذهاننا أن األرقام 
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي وغيرها من  اخل��اص��ة بنمو 
األرقام املرتبطة به ال تعطينا صورة كاملة عن حقيقة 
التنمية، فهي ال حتكي القصة الكاملة لعملية التنمية. 
وقد بدأ اخلبير االقتصادي املعروف هرناندو دو سوتو 
في بداية الثمانينيات من القرن العشرين، ببلده بيرو، 

في البحث في القضايا املرتبطة بالقطاع غير الرسمي، 
ولفت نظره أن ما بني 35-40% من النشاط االقتصادي 
في بيرو محبوس حتت األرض، في مصيدة القطاع غير 
الرسمي، محروم من الدخول إلى األسواق الرسمية من 

جراء عوائق البيروقراطية.
غير  االقتصادي  النشاط  قضية  أن  من  الرغم  وعلى 
الرسمي أصبحت من القضايا التي يتم تناولها بكثرة، 
ف��ال ي����زال جن���اح دخ����ول أص��ح��اب امل��ش��روع��ات غير 
الرسمية إلى تيار االقتصاد الرئيسي الرسمي جناًحا 
محدوًدا، والفجوة بني التيارين فجوة شاسعة. بل ويرى 
بعض الباحثني أن حجم القطاع غير الرسمي قد زاد 
زيادة كبيرة في العقود املاضية ليصل إلى ما بني 50 إلى 
من النشاط االقتصادي في بعض االقتصادات   %60

الصاعدة الرئيسية.
وإذا نظرنا بتمعن إلى الربيع العربي، فسنجد أنه يذكرنا 

بقلم: د. جون سوليفان
املدير التنفيذي ملركز املشروعات الدولية اخلاصة

رؤية عامة
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السياسية  وبالنتائج  الرسمي  القطاع غير  بنتائج  بقوة 
لغياب سياسات اقتصادية ال تشمل املواطنني. ففي واقع 
األمر، بدأت سلسلة الثورات في منطقة الشرق األوسط 
بشعور من اليأس لدى بائع متجول في تونس دفعته إلى 
إشعال النار في جسده. إن املشاكل التي واجهها محمد 
بوعزيزي كبائع متجول إمنا هي مشاكل يعيشها يومًيّا 
ماليني من أصحاب األعمال في القطاع غير الرسمي 
حول العالم. إن بوعزيزى فشل في االعتماد على القانون 
والنظام القانوني عندما قام مسئولو الشرطة مبصادرة 

بضاعته.
وليكون النمو شاماًل جميع فئات املجتمع، يلزمه أن يصل 
إلى الفئات احملرومة التي تظل محبوسة في أُطر ضيقة 
نتيجة إلجراءات بيروقراطية معقدة، وغياب مؤسسات 

السوق مثل حقوق امللكية وسيادة القانون.

ثانيا: سيادة القانون
إن سيادة القانون الالزمة الستمرار النمو االقتصادي 
تشمل حقوق امللكية واحترام وإنفاذ العقود، وغيرها من 
العوامل األخرى التي تعتمد على قضاء مستقل فعال 
يعمل في بيئة صحية، ونظام قانوني يتميز بالكفاءة. 
وقد بنَيّ ذلك العالم احلاصل على جائزة نوبل، دوجالس 
نورث، في أعماله حول االقتصادات املؤسسية اجلديدة، 
عندما قال إن تاريخ النمو االقتصادي ميكن تلخيصه 
في مفهوم واحد: االنتقال من نظم قائمة على عالقات 
األفراد -حيث ميكنك فقط أن تتعامل في مشروعاتك 
اخلاصة مع أفراد تعرفهم أو تثق بهم؛ ألن النظام يعتمد 
إلى  اتفقوا عليه-  لاللتزام مبا  األف��راد  على استعداد 
نظام للتعامالت غير الشخصية، حيث ميكنك أن تتعامل 
عن بعد مع الغرباء. وبعبارة أخرى، فكر في الفرق بني 
األسواق التي يتاجر فيها األفراد نقًدا وبصفة شخصية، 
وبني نظم التبادل التجاري املركبة مثل سوق »أمازون« 
)Amazon(، واألسواق اإللكترونية التي تعمل كوسيط 
بني البائع واملشترى مثل )eBay(. وحتى تتحول تلك 
ال، يجب  األسواق االفتراضية اإللكترونية إلى واقع فَعّ
أن تكون تلك املؤسسات والتشريعات الرئيسية السابق 

ذكرها قائمة وفعالة. فإن لم تكن مطمئًنا أنه بإمكانك 
فرض الشروط التعاقدية التي ارتضيت بها من خالل 
النظام القضائي واحملاكم، أو من خالل نظام بديل لفض 
املنازعات، أو أية آلية أخرى، سيكون عدم اليقني عائًقا 
كبيًرا أمام القيام بنشاط جتاري أو صناعي أو خدمي، 
ويظل النمو االقتصادي عند مستويات متدنية نسبًيّا. 
وكما أش��ار دوج��الس ن��ورث وآخ��رون، يجب بالفعل أن 
تفعيل  من  تتمكن  حتى  دميقراطي  نظام  لديك  يكون 

نظام يحقق سيادة القانون.

ثالثا: الفساد
بيئة  توافر  االقتصادي، يجب  النمو  استمرار  أجل  من 
أي  املنتظم،  الفساد  خاصة  الفساد،  من  نسبًيّا  خالية 
الفساد الذي استقر وضعه وأصبح فساًدا مؤسسًيّا ال 
ميكن إمتام أي إجراء بدونه. وقد اتفق الغالبية في جميع 
أنحاء العالم على أن الفساد يضر بعملية التنمية في جميع 

 تلعب الدميقراطية الدور الرئيسي 
في عملية التنمية االجتماعية/
االقتصادية ألي دولة، وال ميكن 

فصل اإلصالح االقتصادي عن البيئة 
السياسية احمليطة به.

القطاعات االقتصادية. ومن األفكار الشائعة بني الشعوب 
أن أصحاب األعمال ليس لهم مصلحة في محاربة الفساد، 
لكننا رأينا عكس ذلك، فعندما تتحدث إلى أي من الفئات 
املمثلة ملجتمع األعمال في االقتصادات الصاعدة، ستجد 
إعاقته  وكيفية  للفساد،  السلبية  باآلثار  متزايًدا  وعًيا 
لنمو األعمال. ولكن، كيف ننجح في التعامل مع قضايا 
الفساد؟.. أحد وسائل التعامل مع قضايا الفساد يكون من 
خالل العمل مع غرف التجارة وجمعيات األعمال ومراكز 
الفكر وغيرها خللق أطر تسمح بالعمل اجلماعي. كل هذه 
املؤسسات هي منظمات تقوم على العضوية وغيرها من 
املنظمات التي يقوم األفراد عبرها بالعمل كمجموعة من 
أجل البحث في قضايا لها عالقة باإلصالح االقتصادي؛ 
للحد من ممارسات الفساد، من خالل برامج وأنشطة، 
تلك  توفر  كما  والبيروقراطية.  اإلج���راءات  تقليل  مثل 
املنظمات فرصة للمواطنني والقطاع اخلاص للعمل مًعا 
دفاًعا عن أنفسهم ضد عمليات االبتزاز املتكررة )مثل 

إج��راءات التفتيش املتعنت على تلك املشروعات( التي 
يتعرض لها القطاع اخلاص، وبصورة خاصة املشروعات 
إلى  النامية. باإلضافة  ال��دول  الصغيرة واملتوسطة في 
ذلك، يجب أن ننظر إلى القواعد واإلج��راءات في دولة 
معينة، ودرجة متتع املسئولني احلكوميني في تلك الدولة 
بسلطات تقديرية في تفسير القواعد واإلجراءات. فعلى 
سبيل املثال، عندما قام مركز املشروعات الدولية اخلاصة 
بالعمل مع مركز دراسات الدميقراطية )CLDS(، وجدنا 
في إدارة اجلمارك )وهى في العادة من أكثر املؤسسات 
فساًدا في األسواق الصاعدة( عدًدا كبيًرا من اإلجراءات 
املتضاربة واملتعارضة يسمح بسلطات تقديرية واسعة 
ملسئولي اجلمارك، مما شكل قلب قضايا الفساد. وقد 
عمل مركز دراس��ات الدميقراطية مع احلكومة حينئذ 
لتبسيط عمل إدارة  الق��ت��راح سلسلة من اإلص��الح��ات 
اجلمارك، واشتراط تسجيل كل معاملة تتم، مما نتج عنه 

تقليل ممارسات الفساد.

رابًعا: سياسات اقتصاد كلي معنية بكافة 
شرائح المجتمع

تعد عملية رسم وتبني سياسات لالقتصاد الكلي تكون 
معنية بكافة شرائح املجتمع من أهم األمور في عملية 
النمو االقتصادي، إن أردنا استمراره. وقد كتب حول 
هذا املوضوع ستيفن رادليت -الذي انضم حاليا للهيئة 
األمريكية للتنمية الدولية بعد عمله في مركز التنمية 
كيف  الصاعدة:  »إفريقيا  ح��ول  دراس���ة  في  العاملية- 
تقود 17 دولة الطريق؟«، والنقطة األساسية في هذه 
الدراسة هي أن هذه الدول اإلفريقية بدأت في حتقيق 
منو اقتصادي يتسم باالستمرارية من خالل مجموعة 
من اإلصالحات املتعلقة باحلوكمة الرشيدة، أدت كثير 
إلى  ذلك  أدى  وقد  الدميقراطية.  من  مزيد  إلى  منها 
في  واملتمثلة  إفريقيا،  في  اليوم  نراها  التي  الظاهرة 
جذب  في  ب��دأت  مستمر،  اقتصادي  بنمو  تتمتع  دول 
االستثمار األجنبي على نطاق واسع، واألهم من ذلك، 
أن تلك االستثمارات األجنبية ُوضعت في قطاعات مثل 
باملوارد  لها عالقة  وليس  التصدير،  أو سلع  التصنيع، 

رؤية عامة

 من أجل ضمان استدامة النمو 
االقتصادي لفترات زمنية طويلة، 

يجب أن تكون عملية النمو االقتصادي 
شاملة معظم فئات املجتمع، وقائمة 
على سيادة القانون، وخالية إلى حد 

كبير من الفساد، ومتجذرة في سياسات 
اقتصاد كلي معنية بكافة شرائح 

املجتمع.
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الطبيعية. كان هذا نتيجة مباشرة لإلصالح في مجال 
احلوكمة وإضفاء الطابع الدميقراطي على املؤسسات 

في كثير من تلك الدول.
من املهم أن نفهم أن قطف املزايا االقتصادية لإلصالح 
الدميقراطيات  يقتصر على  الدميقراطي ال  السياسي 
الراسخة، حيث إن األساس هنا هو العملية ذاتها التي 
تتم من خاللها إضفاء الطابع الدميقراطي؛ ألنها عملية 
تعتمد على املشاركة الفعالة ملجتمع األعمال واملجتمع 
املدني والعمال، وغيرهم من األطراف املعنية. ولكن ماذا 
الدميقراطية  احلوكمة  إن  فعال؟..  الدميقراطية  تعني 
الرشيدة تتجاوز بكثير االنتخابات احلرة العادلة، فاختيار 
القيادات ما هو إال واحد من مكونات الدميقراطية، أما 
كيفية صناعة القرار فهي مسألة ال تقل أهمية، بل هي 
محور مكون للحوكمة في احلكم الدميقراطي الرشيد. 
فعلى سبيل املثال، جند أن كثيًرا من القضايا والقوانني 
والقواعد لم يتم مناقشتها عالنية، بل مت كتابتها خلف 

أب��واب مغلقة في مكاتب املسئولني التنفيذيني، ثم يتم 
اعتمادها من قبل األجهزة التشريعية دون مراجعة ودون 
املصلحة، سواء  األط��راف صاحبة  كافية مع  استشارة 

كانت تلك األطراف معارضة أو مؤيدة.
إن من أهم سمات العملية التشريعية تنظيم جلسات استماع 
عامة، والسعي إلى معرفة رأي مجتمع األعمال وممثلي 
املجموعات،  من  وغيرهم  األهلية،  واجلمعيات  العمال 
حول األث��ر ال��ذي ميكن أن يحدثه قانون مقترح، وذلك 
من أجل السعي لتحسني مسودة مشروع القانون، والبحث 
مقدًما في أثر القانون املقترح على االستثمار والنمو. أما 

عندما يتم جتاوز هذه اإلجراءات في العملية التشريعية، 
تكون التشريعات الصادرة أقل فاعلية.

ويصح هذا أيًضا في عملية وضع القواعد واإلجراءات 
مفتوحة  تكون  أن  يجب  العمليات  هذه  إن  التنظيمية. 
واالستشارة  للمراجعة  وخاضعة  املواطنني  القتراحات 
األهلية  واملنظمات  األعمال  وسيدات  رج��ال  قبل  من 
أو  عليها  التعليق  من  يتمكنون  بحيث  الفكر؛  وم��راك��ز 
معارضتها. ومن أحد اإلصالحات التي قام بها هرناندو 
اإلداري  اجلهاز  وتبسيط  إص��الح  بيرو،  في  دو سوتو 

وجعل عملية وضع القواعد عملية متاحة أمام املواطنني 
بحيث ميكنهم إرسال آرائهم حولها.

كما أن مؤسسات املساءلة واحملاسبة هي أيًضا مهمة، 
فمؤسسات الشفافية ومؤسسات احلكومة املسئولة من 
شأنها حتسني عملية صناعة القرار. فعلى سبيل املثال، 
مكتب املساءلة التابع للحكومة األمريكية ميكنه أن يجعل 
األفراد مسئولني من خالل تكليفهم بالدراسة والبحث 
واملساءلة  يومية.  بصورة  القرارات  صناعة  كيفية  في 
في  املستقر  الفساد  من  احلماية  على  أيًضا  تساعد 

الباطن أو خلعه من جذوره.
املهمة  األدوات  من  الوطنية  األعمال  أجندة  تعد  كما 
املواطنني  تشجع  ألنها  القرار؛  صناعة  في  للمشاركة 
على اإلدالء بآرائهم. ومن خالل وضع أجندة األعمال 
ال��وط��ن��ي��ة )ع��ل��ى ال��ن��م��ط ال����ذي تتبعه غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة 
في  نفسه  بتنظيم  األع��م��ال  مجتمع  يقوم  األمريكية( 
مجموعات عمل لتحديد القضايا التي تقف عائًقا في 
مواجهة  وكيفية  الشركات،  مستوى  على  النمو  طريق 
أوجه الضعف املؤسسية، وحتديد املشاكل في القواعد 
املنظمة لألعمال، وغيرها من املشاكل التي لها عالقة 
وضع  على  الوطنية  األعمال  أجندة  وتركز  باحلوكمة. 
اقتراحات بسياسات محددة، ثم تعمل جمعيات األعمال 
تتسم  ب��ص��ورة  اإلص���الح  لعمليات  التأييد  حشد  على 

بالشفافية والعالنية.
خالصة القول إنه من أجل منو اقتصادي مستمر يجب 
املجتمع،  فئات  جلميع  شاملة  النمو  عملية  تكون  أن 
وقائمة على سيادة القانون، وخالية إلى حد بعيد من 
اقتصاد  سياسات  على  وقائمة  الفساد،  مم��ارس��ات 
كلي حكيمة ومعنية بكافة شرائح املجتمع. ومن أجل 
أن  يجب  استدامتها  وضمان  الدميقراطية  استمرار 
توفير مزايا ملموسة وفرص  ثمارها من خالل  تؤتى 
التي  املساحة  املجتمع. هذه هي  أفراد  عادلة جلميع 
فهما  االقتصادي،  والنمو  الدميقراطية  تلتقي عندها 
الشفافية  أط��ر  املؤسسية،  األط��ر  نفس  على  مبنيان 

والشمولية واملساءلة <

رؤية عامة

 من أجل ضمان استمرار الدميقراطية، 
يجب أن توفر مزايا ملموسة وحتقق 
النمو االقتصادي وتتيح الفرص أمام 

كافة املواطنني.
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 هل نحن بصدد موجات تسونامي
لإلصالح؟

إسقاط  منذ  تونس،  في  البازغة  التوجهات  إن 
على  تبعث  علي،  بن  العابدين  زين  السابق  الرئيس 
املنحاز  االقتصادية  النبرة  ذو  فاخلطاب  القلق. 
القتصاد السوق يوشك أن يُزاح إلى الهامش نتيجة 
عدم الدراية الكافية مباهية اقتصاد السوق؛ إذ إن 
وبني  اإلعالم،  وفي  الشارع،  في  السائد  احلديث 
اخلطاب  نحو  ينحرف   السياسية  القوى  مختلف 
الشعبوي، الذي قد يكون مدمًرا لالقتصاد التونسي 
تونس  في  القيادة  دانت  فلو  الدميقراطي.  وللتحول 
إلى احلد  فإنها ستفضي  الشعبوي،  لذلك اخلطاب 
من قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص عمل عالية 
الشباب-  -خاصًة  التونسيني  احتياج  يشتد  القيمة، 

متزايد  خفوت  إلى  بدوره،  سيؤدي،  ما  وهو  إليها. 
التحركات  أشعلوا جذوة  الذين  الشباب  في حماس 

الشعبية جتاه تلك التحركات نفسها.
هذا  مثل  على  تكون  أن  يتحتم  ال  الصورة  أن  على 
بشكٍل  الالزمة  اإلصالحات  نفذت  فلو  القنوط. 
أعمال  مناخ  ترعى  أن  تونس  تستطيع  قد  مناسب، 
احلكم  دعم  مع  احمللي،  اخلاص  للقطاع  أفضل 
ومن  للمساءلة.  اخلاضع  الدميقراطي  التشاركي 
شأن تلك اإلصالحات أيًضا أن جتتذب املستثمرين 
الدميقراطية  في  يرون  سوف  الذين  األجانب 
على  قائم  أعمال  مجتمع  لنشاط  فرصة  التونسية 

سيادة القانون.

موجات تسونامي تتكون
عقود  -طيلة  التونسي  االقتصادي  النموذج  اعتمد 
املباشر في  األجنبي  االستثمار  تعظيم  مضت- على 
قطاعني رئيسيني، هما: السياحة والصناعات املغذية 
أوروبا  إلى  التصدير  بغرض  السيارات(  أجزاء  )مثل 
في األساس. هذا النموذج يعني، بكل تأكيد، أن تونس 
كان بها استثمارات أوروبية هائلة، وكان هناك حافز 
الشركات  الجتذاب  تنافسية  عمل  سوق  توفير  على 
األجنبية، وكانت الوظائف تُخلق في العاصمة وغيرها 

من املدن الساحلية.
في  التحتية  البنية  مرافق  في  االستثمارات  أن  على 
ولم  الساحلية،  املناطق  على  مقصورة  ظلت  تونس 

تشجع املستثمرين على إنشاء مشروعات خارج املدن 
الرئيسية؛ حيث كانت تكاليف النقل حتول دون ذلك. 
معدالت  في  كبير  تباين  الوضع  هذا  عن  نتج  وقد 
خالل  الداخلية  واملدن  الساحلية  املدن  بني  النمو 
العقدين املاضيني )5 – 10% منو في الساحل، مع 
كبير  وتباين  الداخل(،  اقتصادي في  تراجع  أو  ركود 
-بالتالي- في الدخول، والتعليم، ومستوى الرفاهية. 
اإلبقاء  إلى  يحتاج  الذي  االقتصادي  النموذج  هذا 
على تكاليف العمالة في مستويات منخفضة -بشكل 
قسري- إلى جانب إهمال املدن غير الساحلية، زادا 
»سيدي  مثل  وقرى  بلدات  في  الفقر  وطأة  من  مًعا 
التي أشعلت  الشرارة  إلى  وأفضيا  »قاف«،  و  بوزيد« 

املظاهرات احلاشدة.

بقلم: عبد الوهاب الكبسي
املدير اإلقليمي إلفريقيا والشرق األوسط، مركز املشروعات الدولية اخلاصة

تونس
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وعلى اجلانب اآلخر، وجد الشباب املتعلم في العاصمة 
والسياحة،  الصناعة،  في  وظائف  الساحلية  واملدن 
الطبقة  هذه  اخلدمية.  املرافق  ومختلف  والبنوك، 
تكنولوجيات  ألحدث  نهم  مَتلَّكها  البازغة  الوسطى 
الهواتف النقالة، وألعاب الفيديو، وغيرهما من مظاهر 
املجتمع احلديث. كانت تلك الطبقة أيًضا في حاجة 
للتعبير عن نفسها بشكل منفتح وفي توٍق للحرية التي 
يتمتع بها األصدقاء والزمالء ومواطنو اإلنترنت على 
ال� »فيس بوك« ممن يعيشون في بلدان دميقراطية. 
في  املناطق  بعض  تعانيها  التي  البطالة  ظل  وفي 
أو  الدخول  تونس، ومعاناة شرائح أخرى من ضعف 
تعمل  ثالثة  ووجود شريحة  الوظائف،  نوعيات  تدني 
في وظائف مربحة ولكنها عطشى ملزيد من احلرية، 
الوضع  في  متزايد،  بشكل  يرون  التونسيون  أصبح 
مع  التونسيني  تسامح  إمكانية  يرى  –الذي  القائم 
تلجيم حريتهم في مقابل فرص العمل واالستقرار– 

صفقة خاسرة.
ومتثل الصدع اآلخر الكبير في نظام الرئيس السابق 
التجمع  كان  تآكل قاعدة سلطته. فقد  بن علي، في 
ميارس  جهاًزا  احلاكم  الدميقراطي  الدستوري 
احملسوبية وتوفير الوالء للدولة. ومت تفريغ املؤسسة 
ديناصوًرا  احلزب  وأصبح  مقوماتها  من  احلزبية 
يدينون  ال  موظف  ألف  ثمانون  به  يعمل  متضخًما 

بالوالء للحزب.
كان من املفترض أن يعبر االحتاد التونسي للصناعة 
القطاع  صوت  عن  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
رجال  من  كبيرا  عددا  أن  بيد  تونس.  في  اخلاص 
لم يعد مناصًرا  األعمال كانوا يشعرون بأن االحتاد 
صالته  لتوطد  للبالد  االقتصادية  البيئة  لتحسني 
بالنظام السياسي أكثر من الالزم. وقد انطوى ذلك 
القطاع اخلاص في عملية تطور  على ضعف صوت 
األعمال  رياديي  ثقة  وضعف  العامة،  السياسات 
احملليني. كذلك جنحت احلكومة في احتواء قيادات 
أن  من  الرغم  على  التونسية،  العمالية  االحتادات 

االحتاد التونسي العام للشغل كان من أقدم املؤسسات 
في تونس وأقواها، ولكن في العقد األخير، عزز بن 
احملسوبية  عبر  االحتاد  قيادات  مع  عالقته  علي 
ونظام توزيع السلطة. وقد شهدت تلك الفترة صدًعا 
بني القيادة وبقية أعضاء االحتاد، ففقدت القيادات 
العضوية  وقاعدة  اإلدارة  من  األوسط  املستوى  والء 

على حد سواء.
ومما زاد من تقويض الدعم الشعبي ل »بن علي« تلك 
الطبقة من البطانة من رجال األعمال التي استغلت 
النخبة  تلك  أفرطت  بالرئاسة، فقد  الوثيقة  صالتها 
السيارات  قيادة  –من  الثراء  بإظهار  التباهي  في 
الفارهة إلى امتالك النمور األليفة– فزادت من تنامي 
الغضب واالشمئزاز جتاهها من قبل املواطن العادي 
كذلك  سواء.  حٍد  على  األوسع  األعمال  ومجتمع 
عت »األسرة احلاكمة« -وهو التعبير الذي يطلقه  وَسّ

التونسيون على الرئيس السابق وأقاربه– من نفوذها 
واالبتزاز،  الفساد،  خالل  من  األعمال  على  للهيمنة 
والترهيب. وكان في كل ذلك خنٌق ملا كان في يوٍم ما 
قطاًعا خاًصا مجدًدا يحمل بني جنباته القدرة على 
والثروة.  الوظائف  خللق  الرئيسي  املصدر  يغدو  أن 
اجتمعت رأسمالية الشللية والقلة احلاكمة، مع تشعب 
الفساد وتغلغله، في ظل منوذج اقتصادي يشوه آليات 
العمل، مما  واحتياجات سوق  االقتصادية  التنافسية 
أدى إلى انقالب الغالبية العظمى من القطاع اخلاص، 
وهو القطاع العريض الذي ميثل أصحاب املشروعات 
النظام  ضد  الرسمية،  وغير  واملتوسطة  الصغيرة 

بشدة.
الشؤون  عن  بعيدا  كان  الذي  التونسي  اجليش  وقام 
السياسية للدولة، باحلفاظ على حياده ودعم الشعب 
في مطالبه مما شكل اخلطوة األولى في جناح حركة 

اإلصالح التونسية.
السقوط  في  مجتمعًة،  العوامل،  تلك  كل  ساهمت 
احلاد وغير املتوقع لنظام بن علي. فبمجرد أن بدأت 
املدن الداخلية في تونس  التحرك من أجل التغيير، 
تلقفته الطبقة املتوسطة املتعلمة في العاصمة واملدن 
الساحلية، فانضمت إلى التحركات، لتطالب مبا كانت 

حتلم به منذ سنوات من حرية وكرامة.

دفع إمكانات اإلصالح
على الرغم من أن الوقت ال يزال مبكًرا على إمكانية 
التونسية،  اإلصالحات  ستتخذه  الذي  باملسار  التنبؤ 
فإن هناك بعض األسباب التي تدفعنا إلى احلذر في 
البلدان  خالف  التونسي-على  فاالقتصاد  التفاؤل. 
األخرى في املنطقة- ال يقوم على املوارد الطبيعية، 
ولكن على إنتاجية قوة العمل التونسية، ومتكني القطاع 
اخلاص وابتكاره. ومتتلك تونس العديد من األصول 
القيمة اجلاهزة: رأس مال بشري هائل يشمل الشباب 
املتعلم اجلاد في العمل، وسهولة االتصال والتواصل 
ومنفتحة  متعلمة  وسطى  وطبقة  املتقدم،  العالم  مع 

على العالم، وقطاع خاص ذي عقلية إصالحية. متتلك 
تونس إذن إمكانات صناعية، وجتارية، وبشرية )قوة 
العمل( هائلة. كذلك يوفر لها موقعها اجلغرافي سوًقا 
طبيعية تضم أكثر من 100 مليون مواطن في شمال 
وسوف  والتاريخ،  الثقافة  معها  يقتسمون  أفريقيا، 

يرون فيها منوذًجا للتنمية في بلدانهم.
اجلماهيرية  للحركة  التسونامي  موجات  أن  على 
أن  ينبغي  تونس  متتلكها  التي  الطبيعية  واألصول 
حتى  اإلصالحات  من  مثالية  موجات  إليهما  جتتمع 
تفضي إلى تعزيز الدميقراطية واقتصاد السوق. أما 
فيها  التفكير  يتم  التي  املدمرة  الشعبوية  السياسات 
وتبنيها، فقد تفضي إلى هروب رأس املال، وخسارة 
املزيد من الوظائف، واضطراب اقتصادي، وعودة إلى 

أحادية اتخاذ القرار.
في البداية، تعثرت احلكومة االنتقالية برئاسة »محمد 
الوزارية  احلقائب  على  أبقت  عندما  الغنوشي«، 
ثم  السابق،  بالنظام  مرتبطني  ساسة  بيد  السيادية 
حملافظات  جدد  محافظني  بتعيني  ذلك  بعد  قامت 
في  السياسية  القوى  استشارة  دون   24 ال�  تونس 

البالد.
املال  لرأس  احلكومة  فقدان  إلى  ذلك  أفضى  وقد 
السياسي الداعم من املواطنني، فأضحت اآلن مجبرة 
على االستجابة ملطالب الشارع من توفير اإلعانات، 
الرواتب، وزيادة املعاشات، واالتساع في حجم  ورفع 
القطاع العام. هذه الدعوات الشعبوية عبرت عنها فئة 
معارضة جديدة، وإن كانت تلك الفئة ال تتمتع بقدرة 
االقتصاد  ألوجاع  ملموسة  حلول  طرح  على  كبيرة 
يكون  تونس ال  املوارد مثل  بلد فقير  التونسي. ففي 
هناك سبيل لتنفيذ البرامج احلكومية، مبا في ذلك 
إال  اإلعانات،  بتوفير  الشعبية  للمطالب  االستجابة 
نقًصا  تزداد  التي  الضرائب  حصيلة  على  باالعتماد 
واألنشطة  السياحة  تباطؤ  نتيجة  يوم؛  بعد  يوًما 
األخرى في البالد. ويا له من مسار مدمر ال يستقيم 

األمر معه.

 الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ 
القرار يوشكان على تقويض حتول 

تونس إلى الدميقراطية.
 بداًل من التصور بأن احلكومة مسئولة وحدها عن 
صناعة القرار، وان القطاع العام مسئواًل عن خلق 

فرص العمل، من األجدى أن تتجه اإلصالحات إلى 
إزالة احلواجز القانونية التي متنع القطاع اخلاص 

من التحول إلى محرك خللق الوظائف.

تونس
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طريق تونس نحو المستقبل

األمور  سارت  لو  األمل  من  الكثير  املستقبل  يحمل   
وليس خطوات شعبوية.  بناءة  على مسار إصالحات 
الذي  الدخل  على  تعتمد  التي  الدميقراطية  فالدولة 
تصبح،  سوف  األعمال  ومجتمع  املواطنون  يدره 
على  يتحتم  لذا،  مواطنيها.  أمام  مسئولة  بالضرورة، 
قادة البالد أن يجتمعوا ويضعوا خارطة طريق خاصة 
بعض  على  خطة  أية  تشتمل  أن  الطبيعي  ومن  بهم. 

العناصر األساسية:

نقل السلطة إلى املستويات األدنى
ينبغي تغيير النموذج االقتصادي والسياسي القدمي من 
أجل التركيز على التنمية اإلقليمية واحتياجات البنية 
التحتية. لذلك، يجب أن تتبنى تونس منوذج الالمركزية 
في اإلدارة احلكومية، حتى تتوفر حلول أكثر اتساًقا 
مع البيئة احمللية، وذلك بالسماح  بانتخاب احملافظني 
احمللية،  املساءلة  آلليات  احملافظني  وإخضاع  محلًيّا، 
وفتح السبل أمام املواطنني لتقدمي حلول تتناسب مع 

الرؤى احمللية.

اإلصالح القانوني والتنظيمي
للقوانني  وتبسيط  تناغم  إليجاد  ملحة  حاجة  هناك 
تزايد  فمع  احملليني.  واالستثمار  لالقتصاد  احلاكمة 
الفساد  فرص  تتزايد  والتنظيمية  القانونية  األعباء 
القانون  وسيادة  اخلاص  القطاع  منو  يقوض  الذي 
تتيح  بطبيعتها  البالد  قوانني  تكن  فلم  والشفافية. 
الشفافية، فسمحت بوجود نظام يستشري فيه الفساد 
فسيكون  وبالتالي،  واسع.  نطاق  على  واحملسوبية 
مباشر  أثر  والتنظيمية  القانونية  اإلجراءات  لتقليص 
النمو  وحتسني  الدميقراطية  احلوكمة  تعزيز  على 

االقتصادي.
فاملعوقات التنظيمية املرهقة، وضعف سيادة القانون، 
وضعف حقوق امللكية أو غيابها، كل ذلك مينع رياديي 
»محمد  إن  االقتصاد.  في  املشاركة  من  األعمال 

بوعزيزي« -ذلك الشاب الذي يُعتقد أنه أطلق شرارة 
العمل  إلى  االجتاه  على  أُجِبر  التونسية-  املظاهرات 
حتديًدا.  األسباب  لتلك  الرسمي  غير  القطاع  في 
فأصحاب املشروعات من أمثال »بوعزيزي« يقومون 
بنشاط مشروع ال يعاقب عليه القانون، ويقدمون سلًعا 
وخدمات مشروعة، ولكنهم مجبرون على البقاء في 
القطاع غير الرسمي بسبب البيئة التنظيمية املقِيّدة، 
بلد  وفي  الرسمي.  االقتصاد  في  الدخول  وأعباء 
الرسمية،  القطاعات غير  تونس تضخمت فيه  مثل 
يستطيع  وال  الفساد،  ويتفشى  الضرائب،  تُدفع  ال 
املواطن املشاركة في صنع السياسات العامة، ويسوء 

تخصيص املوارد، وتطول قائمة النتائج السلبية.
ورغم أن تونس قد أدخلت بالفعل بعض اإلصالحات 
القانونية والتنظيمية، فإنها ال تزال حتتاج إلى حتسني 

تونس

 حتى ُيكتب للتحول التونسي النجاح، 
ينبغي أن يشجع هذا التحول على 
مشاركة طائفة واسعة من املجتمع، 

مبا في ذلك جمعيات رجال األعمال، 
وغيرها من منظمات املجتمع املدني، 

فضاًل عن األحزاب السياسية.
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املمتلكات،  البناء، وتسجيل  التعامل مع تصاريح  كيفية 
وحماية  والقروض،  االئتمان  على  احلصول  وتسهيل 
املستثمرين، وإنفاذ العقود. وسوف حتتاج حوكمة القطاع 
اخلدمي –الذي يساهم بنصيب كبير في الناجت اإلجمالي 
القومي– إلى اهتمام خاص خالل مرحلة التحول. ويرى 
التونسيون أن السلطات املطلقة العنان أسيء استغاللها 

في تنظيم هذا القطاع فحدت من إنتاجيته.

مكافحة الفساد
في  الشعبية  املظاهرات  بالفساد  الشعور  أجج  لقد 
تونس؛ وبالتالي، فعلى التونسيني أن يجعلوا من محاربة 
مستوى  على  معه  ويتعاملوا  وطنية  أولوية  الفساد 
مبادئ  ترسيخ  من  ذلك  عليه  ينطوي  مبا  مؤسسي، 
جانبي  دراسة  يعني  ما  وهو  القانون.  احترام سيادة 
العرض والطلب في الفساد، ووضع بنية مشجعة على 
القرار  اتخاذ  إن شفافية  الفاسد.  السلوك  من  احلد 
املؤسسات  في  الفساد  فرص  مع  التعامل  تعني  ال 
ترسيخ مبادئ  أيضاً  تعني  بل  فحسب،  احلكومية 
بالعالقة  الوعي  الشركات، وزيادة  وممارسات حوكمة 
اخلاص  القطاع  في  احلوكمة  بني حتسني ممارسات 

وحتسينها في القطاع العام.
مساعدة  شأنها  من  للشركات  الرشيدة  فاحلوكمة 
حاملي  بني  شفافة  عالقات  إقامة  على  املؤسسات 
اإلدارات  مجالس  دور  وتعزيز  األسهم  واملديرين، 
املساهمني.  صغار  حقوق  حماية  وضمان  وقدراتها، 
هناك العديد من الروابط التي تربط حتسني احلوكمة 
في القطاع اخلاص وحتسينها في القطاع العام، حيث 
أن القيم اجلوهرية التي تقوم عليها حوكمة الشركات 
نفسها  هي  ومساءلة  ومسئولية  وشفافية  عدالة  من 

القيم األساسية للدميقراطية.
ومن األمثلة امللموسة التي ميكن أن نسوقها في هذا 
الصدد مكاتب اجلمارك التي يجب أن تركز تونس على 
وتقنيات  التفتيش  من حيث  أدائها،  استقامة  حتسني 
أيضاً  ينبغي  التي  البلدية  املكاتب  وكذلك  التحقق، 

يجب  التوجه  هذا  أن  على  أدائها.  استقامة  حتسني 
أن يسانده حتديث معارف القضاة احملليني وتدريبهم 
حتى يستطيعوا تطبيق القانون بعدالة، وكذلك توفير 
املرتبات املناسبة للحد من عنصر الطلب في الرشوة.

إصالح القطاع العام
يعاني القطاع العام في تونس اآلن من التضخم وعدم 
الكفاءة، بعد سنوات من السياسات غير املواتية، وما 
للوظائف  احلكومة  توفير  إلى  حاجة  من  يُرى  كان 
ينبغي  لذا،  اجلماهيري.  الغضب  من  تخفف  حتى 
وأحد  وطنية،  أولوية  العام  القطاع  إصالح  ميثل  أن 
مواطن تركيز املساعدات الدولية، على حٍد سواء. إن 
ناهيك  العام،  القطاع  في  احلالية  التشغيل  مستويات 
له  ال مبرر  التشغيل، متثل قيداً  التوسع في هذا  عن 
االبتكار  على  تونس  لقدرة  واستنزافاً  املوارد،  على 

العاملية.  السوق  في  التنافسية  إلى  وصولها  وإمكانية 
وباإلضافة إلى حتسني القطاع العام من خالل ضبط 
وظائفه، وحتسني قدراته اإلدارية والبيروقراطية حتى 
فإن من شأن  للمساءلة،  وقابلية  أكثر شفافية  تصبح 
يزيد  أن  للدولة  اململوكة  املؤسسات  حوكمة  حتسني 

أيضاً من كفاءة وفاعلية القطاع العام ككل.

 دور املجتمع املدني
املدني  املجتمع  قدرات  لبناء  ملحة  حاجة  هناك 
التونسي على تطبيق مبادئ احلوكمة والدميقراطية، 
مجاالت  في  املساعدة  إلى  حاجة  في  فاملنظمات 
حتى  التأييد  وآليات  حشد  االستراتيجي  التخطيط 
يستطيع املواطنون في كل مواقع الطيف السياسي أن 
يشاركوا في سوق األفكار ويثروا التجربة الدميقراطية 

التونسية.
منظمات  قدرة  لتحسني  خاصة  حاجة  هناك  كذلك 
ذي  اخلاص  القطاع  متثل  التي  املدني،  املجتمع 
التوجه اإلصالحي -على تنوعه- مبا في ذلك الغرف 
الفكر واألبحاث. وهو  التجارية، واجلمعيات، ومراكز 
أمر ضروري حتى يستطيع القطاع اخلاص أن يدفع 
وأن  احللول،  تقدمي  على  يركز  الذي  االبتكارية  نهج 
يُدخل لغة جديدة في احلوار الوطني الذي يدفع البالد 
وظائف  خللق  احلاجة  على  التركيز  عن  بعيداً  اآلن 
للشباب. كذلك يَُعد استقالل اإلعالم وكفاءته، بوصفه 
ا من بناء قدرات  آلية للمساءلة ورفع الوعي، جزًءا مهًمّ

املجتمع املدني.

التحول السياسي واملؤسسي
يتعني على األحزاب السياسية أن تبدأ في وضع برامج 
تركز على القضايا التي تشغل املجتمع، مبا في ذلك 
القضايا االقتصادية في املقام األول، حتى ميكن نقل 
النقاش احملتدم حول األيديولوجيات واألشخاص إلى 
التنافس على تقدمي أفضل احللول الحتياجات تونس 
تفتقر  اآلن  اجلارية  السياسية  فالنقاشات  التنموية. 

للمشاكل  االقتصادية  إلى طرح احللول  بشكل خطير 
اخلطاب  هذا  يشمل  أن  وينبغي  الرئيسية،  الوطنية 
ومجتمع  ومعارضة  حكومة  من  املعنية،  األطراف  كل 

املدني.
صحيٌح أن وضع دستور دميقراطي وتنظيم انتخابات 
حرة ونزيهة أمران حاسمان في التطور الدميقراطي 
على  تتوقف  السليمة  الدميقراطية  ولكن  تونس؛  في 
على  اجلالسني  يرشد  بأن  الشعب  لصوت  السماح 
كراسي السلطة عند اتخاذ القرارات اليومية. ومن هنا 
كانت طبيعة املؤسسات واآلليات التي تتيح للمواطنني 
املشاركة في صنع السياسات ومساءلة متخذي القرار، 
ا في قدرة الدميقراطية على تقدمي ما تعد  عاماًل مهًمّ

به ملواطنيها.

إشراك القطاع اخلاص في اإلصالحات
في  واملخلصة  الفورية  اخلاص  القطاع  مشاركة  إن 
األهداف  لتحقيق  بالنسبة  حاسم  أمر  اإلصالحات 
التنموية لتونس وتبوئها ملكانها الطبيعي بوصفها مركز 
الطاقة االقتصادية باملنطقة. لقد استخدم شباب البالد 
صوتهم اجلماعي في املطالبة بتغيير دميقراطي، ومن 
املمكن أن تُتَخذ تونس حالة عملية لنموذج تنموي جديد 
ملنطقة الشرق األوسط بأسرها، يترك وراءه السلطوية 
والركود االقتصادي، ويتحرك قدًما على طريق حتسن 
نوعية  وارتقاء  االقتصادي،  منوه  في  ملموس  صحي 

الوظائف، واحلوكمة الدميقراطية القابلة للمساءلة.
عملية  اشتمال  بضمان  إال  ذلك  حتقيق  ميكن  وال 
صنع السياسات على مدخالت من مختلف األطراف 
سياسية،  أحزاب  من  التونسي،  املجتمع  في  الفاعلة 
صوت  وبالطبع  عمالية،  ونقابات  مدني،  ومجتمع 
الذي  الهائل  احلماس  حتويل  إن  اخلاص.  القطاع 
أوجدته »موجات تسونامي« املتعلقة بالظروف املواتية 
أريد  إذا  حاسم  أمر  إيجابية،  طاقة  إلى  لإلصالح 
الذهبية  الفرصة  تتيحه هذه  لتونس أن جتني كل ما 

من إصالحات <

تونس

 إن حتويل احلماس الهائل الذي 
أوجدته "موجات تسونامي" املتعلقة 
بالظروف املواتية لإلصالح إلى طاقة 
إيجابية، أمر حاسم إذا أريد لتونس 
أن جتني كل ما تتيحه هذه الفرصة 

الذهبية من إصالحات.
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هل استهداف الكفاءات سياسة عامة 

في العراق! 
شارع سمسم، وأنفلونزا الخنازير... 

والنتائج غير المقصودة في مصر

حظر التدخين باألماكن العامة 
المغلقة في لبنان: إلى أين؟

الربيع العربي في السودان.. ساخن 
بالفعل

مل��اذا فقط ف��ي ال��ع��راق، وم��ن دون دول ال��ع��ال��م، جند 
يعي  ال  واملجتمع  وب��س��رع��ة،  نفسه  يعيد  ال��ت��اري��خ  أن 
احلقيقي  امل��ؤمت��ن  ه��و  م��ن  وال  احلقيقية،  مصلحته 
عليها، ملاذا ال يتعلم مجتمعنا من الدروس والتجارب، 
ويالحظ أن جميع دول العالم -وال نقول املتقدم منه 
ولكن النامي أيًضا- حققت طفرات نوعية في عملية 
التنمية االقتصادية، بعد أن أوكلت مهمة قيادة أجهزة 

الدولة التخصصية ألناس من أصحاب الكفاءات من 
الوطنيني، ممن لديهم اخلبرة العلمية والعملية، واعتبار 
ذلك املعيار الوحيد في توزيع املسئولية بني املشاركني 

في عملية البناء احلقيقي للمجتمع.
مع شديد األسف، جند اليوم تكرار املشهد نفسه في 
طريقة تعاطي الدولة مع أصحاب الكفاءات، في ظل 

الصمت التام للمجتمع ........ اقرأ ص 88

ه��ذه  ي��ط��ع��م��ن��ي«...  ل��ن   »القانون 
اجلملة التي لفتت انتباهي بشدة. 
ف��ن��ح��ن ف����ي م���رك���ز امل���ش���روع���ات 
ال���دول���ي���ة اخل���اص���ة ن��ت��ح��دث عن 
»الدميقراطية التي تؤتي ثمارها«، 
ل��ك��ن��ن��ي ل����م أص��������ادف ق����ط م��ث��ل 
وق��وة  ب��ص��دق  املعبر  التعبير  ه��ذا 

ع��ن ج��وه��ر ه���ذا امل��ف��ه��وم، أي أن 
الدميقراطية لن تكون ذات مغزى 
ما لم تقدم ملواطنيها سباًل ملموسة 

للعيش الكرمي.
»القانون لن يطعمني«...

بصحيفة  العبارة  ه��ذه  وردت  لقد 
م��ق��ال عن  ف��ي  ب��وس��ت  الواشنطن 

مصر،  في  القمامة  جامعي  أزم��ة 
قالها فالح يربي اخلنازير بالسوق 
هناك  أن  أعلم  أكن  )ولم  السوداء 
سوًقا سوداء للخنازير في مصر(. 
اخلنازير  تربية  مشكلة  أن  ي��ب��دو 
بالقاهرة،  الزبالني  بعزبة  مرتبطة 
السكاني  تركيبها  على  يغلب  التي 
األقباط املصريون، والتي اعتادت 
من  كبيرة  حصة  واستهالك  جمع 

قمامة العاصمة... اقرأ ص 91

 Where do we go( ل��وي��ن؟«  »وه����اّل  فيلم  ي��ع��د 
now؟(، إخراج نادين لبكي، من أكثر األفالم اللبنانية 
ي��روي قصة قرية  امل��اض��ي، وه��و  العام  جناًحا خ��الل 
لبنانية نائية يعيش فيها املسلمون واملسيحيون، حيث 
حتاول نساء القرية حماية بلدتهم من العنف الطائفي 
املندلع في لبنان، عن طريق منع رجالهن من االطالع 
على أخباره. ويظل مصير القرية طوال الفيلم معلًقا 

حتطيم  ال��ن��س��اء  تستطيع  ه��ل  التفاصيل:  أدق  على 
وإخفاء  وال��رادي��و،  بالقرية،  الوحيد  التلفزيون  جهاز 
القدرة  جمالي  نحو  على  الفيلم  يصور  األس��ل��ح��ة؟.. 
جتاهل  طريق  عن  التنوع  مع  التعايش  على  اللبنانية 
احلقائق غير السارة، إال أنه يقدم كذلك صورة رمزية 

عن الوضع الهش في لبنان.
في رحلة حديثة لي إلى لبنان ......اقرأ ص 89

ح��ف��ل��ت ش��ب��ك��ات اإلع�����الم االج��ت��م��اع��ي ب��ف��ي��ض من 
املشاركات التي تتناول حمالت القمع التي قامت بها 
احلكومة السودانية ضد املتظاهرين السلميني، فضاًل 
أماكن  توضح  التي  واخل��رائ��ط  املعتقلني  أخ��ب��ار  ع��ن 
وأن  سبق  مثلما  وبالضبط  املتفرقة.  االحتجاجات 
حدث في مصر وتونس، وما يحدث في سوريا اآلن، 
ليس فقط  اإلنترنت،  السودان  النشطاء في  استخدم 

انتباه  لفت  في  أيًضا  أملوا  وإمن��ا  أنشطتهم،  لتنسيق 
العالم اخلارجي.

ب��ل��د شديد  ال���س���ودان  أن  م��ن حقيقة  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
تقريًبا حتت خط  يعيش نصف سكانه  -حيث  الفقر 
الفقر- فمن املثير لالهتمام أن %10 من السكان كان 
عام  تقديرات  حسب  اإلنترنت،  إلى  النفاذ  بإمكانهم 

2008، ويقدر أن هذه النسبة قد........اقرأ ص 90

كتب: جريج سمبسونكتب: د. عمـــر الــقــاضي

كتب: شذى المهديكتب: ماتيو جودوين

مختارات من مدونـــة التنمية
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وظائف للمقاتلين السابقين في 
ليبيا.. ولغيرهم أيًضا

مصر 
تحتاج إلى »ميكانيكي«!

إصالحات المغرب... هل ستصل إلى 
المدى المطلوب؟

مصـــــــــــر 
2020 

االنتقالي  الوطني  املجلس  أعلن   2011 ديسمبر  في 
برنامج  على  دوالر  مليارات   8 سينفق  أن��ه  ليبيا  في 
ملساعدة  االن��دم��اج،  وإع��ادة  والتسريح،  األسلحة  نزع 
أفراد امليلشيات على إلقاء السالح والتحول إلى احلياة 

املدنية.
تابعت شخصًيّا هذا املشروع باهتمام كبير، فقبل أن 
كنت  اخلاصة،  الدولية  املشروعات  للعمل مبركز  آتي 

األسلحة  نزع  برامج  تنفيذ  لدعم  كامل  بشكل  أعمل 
والتسريح وإعادة االندماج، ولكن كان هذا في منطقة 
البحيرات العظمى بشرق أفريقيا. ومما أثار اهتمامي 
بشكل متزايد التفكير في كيفية التقاء كل من عملي 
نزع األسلحة.. وعملي احلالي في مركز  السابق في 

املشروعات الدولية اخلاصة.
تقول احلكومة الليبية إنها .......اقرأ ص 92

م���ؤس���س���ات ال����دول����ة امل���ص���ري���ة ال 
طموحات  تستوعب  أن  تستطيع 
الثوار، فلدينا نظام بيروقراطي ال 
التغيير  يستطيع أن يستوعب تيار 
القوي ويحوله إلى سياسات جديدة 
بعد  ما  طموحات  حتقق  ومبتكرة 

الثورة... تلك هي املشكلة.

هذا حتذير هام وشديد اخلطورة 
إلى  تسعى  التي  السياسية  للقوى 
السلطة... أقول لهم ال تتوقعوا أن 
جتدوا أدوات تساعدكم في حتقيق 
سياساتكم، فاملشكلة أقوى وأعمق 
من مجرد اقتراح حلول اقتصادية، 

وسياسية، وأمنية.

ومن هنا أوجه رسالتي إلى الرئيس 
���ا أو  ال���ق���ادم، س����واء ك���ان إخ���وان���ًيّ
ليبرالًيّا، شاًبّا أو عجوًزا، رأسمالًيّا 
أو يسارًيّا.. لدينا عجز في أدوات 
في  الثقة  تثقوا متام  فال  التغيير، 
السياسية..  ومقترحاتكم  رؤيتكم 
ا،  ج���ًدّ طبيعي  س���ؤال  يبقى  ول��ك��ن 
ال��ت��ي  ال���الزم���ة  األدوات  ه���ي  م���ا 
ال��دول��ة،  ه��ي  اإلج��اب��ة  تنقصنا؟.. 

وما هي........اقرأ ص 94

يوم اجلمعة القادم، سوف يتوجه املغاربة إلى صناديق 
االقتراع، في اختبار سوف يحدد ما إذا كانت إصالحات 
امللك األخيرة قد جنحت في تهدئة غضب املواطنني 
واالقتصادية،  السياسية،  املشاكل  جت��اه  وإحباطهم 

واالجتماعية.
امتدت  التي  التونسية،  الثورة  من  فبَُعيد شهور قالئل 

عدواها إلى بلدان أخرى في الشرق األوسط وشمال 
املغرب،  -ملك  ال��س��ادس  محمد  امللك  أعلن  إفريقيا، 
فبراير/شباط  منذ  متزايًدا  ت��وت��ًرا  يواجه  ك��ان  ال��ذي 
شأنها  من  جديدة  دستورية  إص��الح��ات  عن   –2011
تعزيز املؤسسات الدميقراطية وحماية حقوق الشعب. 
تلك التعديالت اجلديدة - والتي مت........اقرأ ص 95

ال أق��در أق��ول ش��يء غير ان��ي ح��ال��م، وع��ن��دي أم��ل أن 
يصبح حلمي حقيقة. من كتر التردد وعدم وضوح الرؤية 
وتقلب األوضاع، لم أعد أعرف إذا كان احللم ممكن أن 
الدراسة في مصر مش مجرد  أرى  أن  يتحقق. بحلم 
طالب قاعد يصم ويحفظ، بحلم أن أرى الدراسة في 
مصر حياه متكاملة بيعشها الطالب بحيث انه يطلع قادر 

علي التعامل مع املجتمع، حتى لو كان كما يقولوا »خام«، 
أي بدون جتارب في املجتمع حقيقية. بحلم إني أشوف 
نصيب الطالب املصري من موازنة التعليم علي األقل 
أكثر من نصيب الطالب اإلسرائيلي، الذي هو 3000 
دوالر خالصة ليس لها عالقة بتطوير البنية األساسية 

التعليمية،... اقرأ ص 96

كتب: سيف الخوانكيكتب: باميال بيكروفت

كتب: كريم حسنكتب: علي عيادي

مختارات من مدونـــة التنمية
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عوامل ظهور القطاع غير الرسمي 
حيث يسود قانون الغاب

 لئن كان احلديث حول االبتالء باالقتصاد غير الرسمي 
ق��د أص��ب��ح ح��دي��ث ال��ص��ب��اح وامل���س���اء ب��ني ح��ك��وم��ات 
املنطقة، فهو ال يقل حضوًرا عند األحزاب السياسية 
االنتخابات  إبان  برامجها  أولويات  التي جعلته ضمن 
التشريعية. والواقع أننا نستطيع القول بأن االقتصاد 
غير الرسمي في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 
املنطقة،  اقتصادات  من  أكبر  بسرعة  ينمو  إفريقيا 
سرعة  عن  املالية  العائدات  منو  تقل سرعة  وبالتالي 
زي���ادة عجز  ع��ن  ال��دول��ة، مم��ا يسفر  ميزانية  زي���ادة 

املوازنة ويخلق صعوبات في التحكم فيه.

الِسْلم االجتماعي، والدور الجديد للمجتمع 
المدني

بلدان  ف��ي  م��ن املجتمع  ب��أس��ره��ا  إق��ص��اء ش��رائ��ح  إن 
غير  الفضاء  في  النشطة  مشاركتها  بسبب  املنطقة 
املساواة  زي��ادة حدة عدم  إال عن  لن يسفر  الرسمي، 
االجتماعية، فضاًل عما يتسبب فيه من عدم استقرار 
ل��م تغب ع��ن اه��ت��م��ام األح���زاب  املجتمع، وه��ي أم���ور 

السياسية واملجتمع املدني.
والدليل على ذلك، هذا املؤمتر األهم من نوعه، الذي 
ج��زائ��ري-  فكر  -م��رك��ز   )CARE( كير  ن��ادي  نظمه 

لماذا يتزايد االهتمام في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا اآلن باالقتصاد غير 

الرسمي؟.. وما هي عوامل ظهوره؟

بقلم: سليم عثماني
عضو منتدى رؤساء املؤسسات، اجلزائر

باالشتراك مع وزارة التجارة اجلزائرية، حول االقتصاد 
غير الرسمي، والذي توج باإلعالن الرسمي عن تأليف 

»الكتاب األبيض حول االقتصاد غير الرسمي«.
بعض أع��ض��اء ال��ن��ادي ل��م ي��ت��أخ��روا ف��ي ق��ي��اس مدى 
العربي،  الربيع  أع��ق��اب  ف��ي  امل��دن��ي  املجتمع  اهتمام 
وانتهزوا الفرصة إلطالق مبادرة مواطنة حتت شعار 
أفكار  على  جزائرنا  »نبني  -أي   )NABNI( »نبني« 
أف��ك��اًرا  احل��ك��وم��ة  ت��ط��رح على  أن  ج��دي��دة«- هدفها 
مثل  متنوعة،  مجاالت  في  متاًما  جديدة  وسياسات 
وهنا  املشترك.  والعيش  والتعليم  والصحة  االقتصاد 
ا؛ ألنه  أيًضا، يحتل االقتصاد غير الرسمي مكاًنا مهًمّ
بدون عالج فعال لهذا القطاع، فلن يكتب النجاح ألي 
إصالح أو سياسات وأفكار جديدة، مما يهدد مستقبل 

البالد عملًيّا.

الحوكمة والديمقراطية بوصفهما 
الخلفية الرئيسية

تطمح شعوب املنطقة إلى بناء دميقراطيات قائمة على 
العدل واملساواة واملساءلة، بينما مييل االقتصاد غير 
الرسمي بطبيعته إلى إفراز قواعده املنفردة، وعدالته 

اخلاصة التي يسود فيها دائًما قانون األقوى.
هل تريده شعوب املنطقة العودة احلقيقية إلى شريعة 
الغاب؟.. فاحلوكمة البائسة وضعف الثقة املؤسسية، 
مع غياب املؤسسات -في كثير من احلاالت- أو غياب 
التنسيق فيما بينها، كلها عوامل تضفي على القطاع 
شعور  أي  املواطن  عن  تنزع  مشروعية  الرسمي  غير 

بالندم أو تأنيب الضمير.
كما أن احلوكمة البائسة امللحوظة في املنطقة، والتي 
لم  النشاط،  شديدة  الفساد  ممارسات  في  جتسدت 

الجزائر
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تُفض إال إلى تغذية املمارسات والدوائر غير الرسمية، 
وهي اآللة احلقيقية لغسيل األموال، ويكفي أن نحلل 
األخيرة  العشرين  السنوات  في  العقارية  املعامالت 
حتى نضع أيدينا على ضخامة الظاهرة في اجلزائر.

عالوة على أن غياب ثقة املواطنني في املؤسسات وفي 
الدولة يلعب دور العامل احلافز للقطاع غير الرسمي، 

وهو ما نلحظه بوضوح في اجلزائر.

عوامل أخرى تشجع القطاع غير الرسمي

املرأة والطفل
من الشائع في مجتمعاتنا أن ينظر إلى املرأة العاملة 
لو  للرجل  يتاح  أن  ميكن  ك��ان  مكاًنا  حتتل  أنها  على 
جلست هي في املنزل. على أن النساء الالتي تكرههن 
الضغوط االجتماعية والثقافية، حتى ال نقول الدينية، 
لن  املنزل،  في  عاطالت  اجللوس  على  جتبرها  التي 
تبقني فيه طويال، وستجدن أنفسهن، ال محالة، أسيرات 
االقتصاد غير الرسمي على ما فيه من ضعف الدخل، 
وسوء املعاملة، وعدم التمتع بحماية اجتماعية، فضاًل 
عن أنهن تصبحن حتت سلطة العائلة )إذ ال تخضعن 
ألي قانون عمل، بل لقانون العائلة وحده(. األمر نفسه 

ينطبق على األطفال.
وهنا أيًضا انتهز املجتمع املدني فرصة الربيع العربي 
املجتمع،  ف��ي  ومكانها  والطفل  امل���رأة  ب��دور  للتذكير 
مطالًبا باحترامها وحمايتها اجتماعًيّا، وحصولها على 

أجر مساٍو ألجر الرجل.

متويل التعليم اجليد
يطمح كل اآلباء في املنطقة، من أغناهم إلى أفقرهم، 
في  مستعدين  ألب��ن��ائ��ه��م،  تعليم  أف��ض��ل  ت��وف��ي��ر  إل���ى 
نظام  أن ضعف  على  التضحيات.  أكبر  لتقدمي  ذل��ك 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  تقرير  )انظر  التعليم 
حول وضع العالم العربي( يفرض استكماله بالدروس 

للدراسة  الطلبة  من  النابهني  إرسال  أو  اخلصوصية، 
دائ���رة االقتصاد  ف��ي  ذل��ك يدخلنا  ك��ل  ف��ي اخل����ارج. 
غير  إضافًيّا  دخ��ل  مصدر  ميثل  ألن��ه  الرسمي؛  غير 
املدارس  أن دفع مصروفات  منظور. هذا فضاًل عن 
أو اجلامعات اجليدة بالعملة الصعبة يجبر األهل على 
شرائها من السوق املوازية، أو زيادة فواتير االستيراد 

للتمكن من احلصول على العملة الصعبة.
هذا  أهمية  من  التقليل  األح��وال  من  بحال  ينبغي  ال 
اجلانب الذي يوشك أن يصبح توجها عاًما، فاملصعد 

االجتماعي ال يفتح أبوابه إال لألفضل فقط.

التاريخ والثقافة
يعد حل مشكلة االقتصاد غير الرسمي، على امتداد 
بلدان الربيع العربي، فرصًة أيًضا لفتح النقاش حول 
املساحة  وإدارة  امل���رأة،  دور  قبيل  من  معقدة  قضايا 

اإلسالمية  والضريبة  األط��ف��ال،  وتشغيل  العقارية، 
»الزكاة« التي انضمت إلى الضرائب العادية، واألعباء 
التي تقع على عاتق عائالت األشخاص املسنني، الذين 
أهملهم متاًما نظام التأمني االجتماعي املطبق، والذين 
يتكلفون نفقات كبيرة جتبر األسرة على االنخراط في 

االقتصاد غير الرسمي.. إلخ.

ضعف كفاءة النظام الصحي
يدفع ضعف كفاءة النظام الصحي املواطنني إلى اللجوء 
فيلجأون  وللعالج في اخلارج،  بل  للعيادات اخلاصة، 
لتقدمي  استعداد  على  ويصبحون  بل  االستدانة،  إلى 
تكفي  ال  قد  الشديد،  ولألسف  كبيرة.  تضحيات  أي 
-في كثير من احلاالت- مساهمات األهل واألصدقاء 
الستكمال ما ال يغطيه التأمني االجتماعي من نفقات 
التحول  إلى  املواطن  العالج واألدوي��ة، وتدفع احلاجة 

إلى ضحية ُمثلى للدوائر غير الرسمية، إذ يصبح في 
أمس احلاجة لتسديد تلك النفقات.

حماية البيئة وندرة املوارد الطبيعية
بدأت شعوب املنطقة تعي املخاطر التي تتكبدها البيئة 
واستهالك املوارد نتيجة االقتصاد غير الرسمي، بيد 
أنهم يفتقرون إلى الوسائل التي متكنهم من اتخاذ رد 
فعل جتاه تلك املشاكل، مع ما جتبرهم عليه الظروف 
من السعي وراء االحتياجات اليومية التي تدفعهم دفًعا 

جتاه الشبكات غير الرسمية.
واألخطر من ذلك أن بعض املوارد الطبيعية أصبحت 
غير  االق��ت��ص��اد  ل��دوائ��ر  حقيقًيّا  ذه���ب  منجم  مت��ث��ل 
الرسمي، ومن أمثلة ذلك االستخراج الوحشي لطمي 
رياديي  إلى  الرسمية،  القنوات غير  لبيعه، عبر  النهر 

أعمال ال ضمير لهم. 

بناء  إلى  املنطقة  شعوب  تطمح   
العدل  على  قائمة  دميقراطيات 
مييل  بينما  واملساءلة،  واملساواة 

بطبيعته  الرسمي  غير  االقتصاد 
املنفردة،  قواعده  إفراز  إلى 

يسود  التي  اخلاصة  وعدالته 
األقوى.  قانون  دائًما  فيها 

الجزائر
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الخالصة

ف��ي ه���ذه احمل���اول���ة امل��ق��ت��ض��ب��ة ل��ت��ح��ل��ي��ل األس��ب��اب 
أشرت  الرسمي،  غير  االقتصاد  لوجود  العميقة 
كثيًرا إلى اجلزائر، ولكني أستطيع أن أؤكد، دون 
أن يجانبني الصواب، أن تلك األسباب نفسها التي 
بدرجات  حاضرة  سنجدها  اجلزائر،  في  رأيناها 
األوسط  الشرق  منطقة  بلدان  بقية  في  متفاوتة 
)السياسية(  األنظمة  فطبيعة  إفريقيا،  وشمال 
للثقافة  واالن��ت��م��اء  ع���ام،  ب��وج��ه  ال��ش��رع��ي��ة  غ��ي��ر 
في  كبير  ح��د  إل��ى  ساهمتا  العربية/اإلسالمية، 
غير  اجلانب  فيها  يحتل  هشة،  اقتصادات  بناء 

اتساًعا. يزداد  مكاًنا  الرسمي 
ف��ق��د اس���ت���م���دت م��ع��ظ��م األن���ظ���م���ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة 
ش��رع��ي��ت��ه��ا م��ن ش��ب��ه ن��ظ��ام اق��ت��ص��ادي ي��ع��ل��ن عن 
معدالت منو مقبولة نسبًيّا ويطرحها كأحد نقاط 
االق��ت��ص��اد  دي��ن��ام��ي��ات  ت��أت��ي  بينما  ل��ل��ب��الد؛  ال��ق��وة 
تلك  لتناقض  معينة،  نقطة  ف��ي  ال��رس��م��ي،  غ��ي��ر 

وجًها  نفسه  امل��واط��ن  وي��ج��د  ال��ف��ج��ة،  االدع����اءات 
اليومية. حياته  في  متزايدة  مشاكل  مع  لوجه 

ل����ذا، ف��امل��ؤس��س��ات امل��س��ت��ق��ل��ة، وامل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
الضمانات  ه��ي  الدميقراطية،  وإرس���اء  النشط، 
ل��ب��ل��دان  ي��ت��ي��ح  ج��دي��د  اج��ت��م��اع��ي  ل��ع��ق��د  احلقيقية 

وصحي. سليم  اقتصادي  نشاط  إرساء  املنطقة 
CARE( www.care-dz.( »كير«  نادي   يُعد 

الدوائر الطليعية  org -بوصفه مركز فكر- أحد 
التي آلت على نفسها أن تطرق دائًما املوضوعات 
األع��م��ال.  مب��ن��اخ  يتعلق  فيما  باملجتمع  الصعبة 

من  مب��ب��ادرة  سنوات  عشر  نحو  منذ  ال��ن��ادي  ُوِل��د 
قرابة ثالثني رجاًل وامرأة من رؤساء املشروعات 
واملهنيني الليبراليني. وقد عمل »كير« في السنوات 
ال��ت��ن��وع، مثل  م��وض��وع��ات ش��دي��دة  األخ��ي��رة، على 
جهوده  وتوجت  واحلوكمة،  العائلية  املشروعات 
للحوكمة،  جزائري  قانون  أول  ب��إص��دار   مؤخًرا 
»حوكمة  هو  اجلزائر،  في  للحوكمة  معهٍد  وإنشاء 
في  إذن،  األك��ب��ر  ال��ن��ادي  اهتمام  ك��ان  اجل��زائ��ر«. 
فصار  والدميقراطية؛  باحلوكمة  النهائي،  التحليل 

مثاالً يستحق أن يحذو حذوه اآلخرون <

 املؤسسات املستقلة، واملجتمع املدني النشط، 
وإرساء الدميقراطية، هي الضمانات احلقيقية 

لعقد اجتماعي جديد يتيح لبلدان املنطقة 
إرساء نشاط اقتصادي سليم وصحي.

 لئن كان احلديث حول االبتالء باالقتصاد 
غير الرسمي قد أصبح حديث الصباح واملساء 

بني حكومات املنطقة، فهو ال يقل حضوًرا عند 
األحزاب السياسية التي جعلته ضمن أولويات 

برامجها إبان االنتخابات التشريعية. 

الجزائر
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المعوقات التي تواجه المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة

 إن املعاناة التي تواجهها املشروعات الصغيرة واملتوسطة في 
األردن عميقة وكبيرة، وهي جزء أساسي من اإلشكالية التي 
يعاني منها االقتصاد األردني، وانعكست في غياب اقتصاد 
وللمشروعات  ع��ام،  بشكل  اخل��اص  للقطاع  ومحفز  منتج 
إلى  أدى  اخل��ص��وص؛ مما  وج��ه  على  واملتوسطة  الصغيرة 
بروز مشاكل في ميزانية الدولة، عالوة على مشكلتي البطالة 
والفقر. ولعل غياب السياسات احلكومية الداعمة واحملفزة 
األردن،  ف��ي  واملتوسطة  الصغيرة  وامل��ش��روع��ات  للشركات 
باإلضافة إلى غياب الرؤية السياسية املستقرة، يضع هذه 
املنشآت في ظروف صعبة، حيث يضطر كثير منها إلى جلم 
طموحاته، مع ضعف إمكانيته في االستمرار، وغيرها من 

العقبات التي تبقي هذه املنشآت عاجزة عن النمو والتطور 
كما  والبقاء.  الصمود  استطاعت  إن  هذا  التقدم،  ومواكبة 
تنعكس ه��ذه األم��ور بشكل سلبي على إي���رادات احلكومة، 
ووضع االقتصاد األردني، ونسب البطالة والتشغيل والهجرة.

تبلغ عدد املنشآت اخلاصة العاملة في األردن نحو 95 ألف 
منشأة -حسب إح��ص��اءات دائ���رة اإلح��ص��اءات العامة في 
األردن لعام  2011- 91% من هذه املنشآت تشغل أقل من 
5 موظفني أو عمال، في حني وظفت 7% من املنشآت ما 
بني 5 و19 موظًفا، وتشغل هذه املنشآت ما يزيد على 630 
ألف موظف وعامل، كما أنها تساهم في أكثر من 55% من 
موازنة الدولة من خالل الضرائب والرسوم، علًما بأن النمو 

بقلم: سامر الجعبري

قراءة في نتائج أجندة جمعية »الرواد الشباب« للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باألردن

 عضو مجلس إدارة سابق بجمعية الرواد الشباب باألردن
عضو جلنة السياسات، وعضو مشارك في برنامج صوتنا 3

األردن

 غياب الرؤية السياسية املستقرة، 
يضع املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
في ظروف صعبة، حيث يضطر كثير 
منها إلى جلم طموحاته، والعجز عن 

النمو والتطور ومواكبة التقدم، هذا إن 
استطاعت الصمود والبقاء أصاًل.

 انخفض تصنيف األردن في تقرير 
التنافسية العاملية )2012-2011( 

فأصبح في املرتبة 71 بني 142 دولة، 
بينما كان في املرتبة 65 من بني 139 

دولة في العام الذي سبقه.

االقتصادي باألردن لم يتجاوز 3% سنوًيّا، في الثالث سنوات 
األخيرة.

ونتيجة للظروف االقتصادية السيئة، فقد مت إغالق أكثر من 
20 ألف منشأة خالل السنوات الثالث السابقة، كما توجد 
أكثر من 50 ألف منشأة مقيدة ولكن لم يسجل لها أي مواقع 

أو مكاتب أو موظفني يعملون لديها. 
وقد انعكست هذه النتائج على االقتصاد بشكل عام، حيث 
انخفض تصنيف األردن في تقرير التنافسية العاملية )2011-

2012( فأصبح في املرتبة 71 بني 142 دول��ة، بينما كان 
في املرتبة 65 من بني 139 دولة في العام الذي سبقه. كما 
يشير ذلك إلى وجود انخفاض ب� 26 مركزا عن املركز ال� 45 
الذي حققه األردن في تقرير عام 2005-2006. ويُصنف 
االقتصاد األردني على أنه في »املرحلة الثانية«، أي أنه اقتصاد 
حتركه فاعلية املوارد االقتصادية، وبهذا يعتمد اقتصاده في 

هذه املرحلة على توظيف ما لديه من موارد بفاعلية كبيرة.

لالطالع على التقرير كامال ... اضغط هنا

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Bussiness_Associations/SEYA%20Sawtouna%20-%20Small%20and%20Medium%20Business%20Agenda%20-%20Arabic.pdf
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ويشير تراجع األردن إلى املرتبة 71 في التقرير إلى وجود 
ضعف في البيئة التنافسية في اململكة، وذلك بناء على العديد 
من املؤشرات التي تدل على ذلك، والتي تتضمن -وليس على 
وجه احلصر- »املتطلبات األساسية«، و»املؤسسات«، و»البنية 
التحتية«، و»سوق العمل«، و»االبتكار«. ولقد شهد كل مكون من 
مكونات مؤشر التنافسية العاملية لألردن انخفاًضا مماثاًل، 
باستثناء »فاعلية أسواق السلع« التي بقيت على حالها، كما 
شهد »حجم السوق« و«تطور األعمال« تغييرات طفيفة خالل 

هذه الفترة على حد سواء.
للتنافسية  السنوي  »الكتاب  في  األردن  مرتبة  وانخفضت 
العاملية« من املركز 37 عام 2007، إلى املركز 53 عام 2011. 
كما شهد األردن انخفاًضا في مرتبته في معظم املؤشرات التي 
تناولها الكتاب السنوي للتنافسية العاملية، مبا في ذلك: البنية 
التحتية األساسية )أقل دولة من بني ال�59 دولة التي تناولها 
الكتاب(، واإلنتاجية والفاعلية  )مرة أخرى، احتل األردن أدنى 

املراكز من بني الدول ال�59(، إلى جانب »االقتصاد احمللي« 
الذي تراجع إلى املركز 55، وعالوةً على ذلك، تأثرت مرتبة 
 25 لتنخفض  سلًبا،  الدولية«  »التجارة  يخص  فيما  األردن 

مركزاً في ما بني عامي 2009 و2011. 
التي تقف  والعقبات  أه��م األسباب  املهم هنا، ما  وال��س��ؤال 
أمام القطاع اخلاص األردني؟.. وما أهم اإلجراءات الواجب 
اتخاذها لتحفيز النمو االقتصادي ودعم املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة؟
وإذا استعرضنا النتائج التي خرجت بها جمعية الرواد الشباب 
من خالل جلنة السياسيات العامة )مشروع صوتنا 3( -الذي 
حول   -CIPE اخل��اص��ة  الدولية  امل��ش��روع��ات  مركز  ميوله 
أجندة املشروعات الصغير واملتوسطة في األردن، والصادر 

عام 2011، فسوف جند بعض النقاط الرئيسية الناجتة عن 
هذه األجندة:

• إنشاء فريق عمل مكون من احلكومة، والقطاع اخلاص، 	
ومم��ث��ل��ي ال��ق��ط��اع امل���دن���ي، معني ب��إجن��از ق��ض��اي��ا تتعلق 
ب��امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة، م��ث��ل ت��ع��ري��ف تلك 

املشروعات بشكل منهجي ومستدام.
• احلاجة إلى إنشاء مؤسسة فكرية أو مراكز للبحوث لوضع 	

واملتوسطة  الصغيرة  باملشروعات  اخلاصة  السياسات 
-مثل مراكز الفكر )think tanks(- تعمل على توجيه 
احلكومة والقطاع اخلاص، وتقدم التوصيات والسياسات 

للطرفني لسد الفجوة بني القطاعني.

• واملتوسطة 	 الصغيرة  املشروعات  ألخذ  احلكومة  حاجة 
بعني االعتبار عند وضع أو تنفيذ أية سياسات تتعلق بهذه 

املشروعات.
• اتخاذ أمثلة ونقاط مرجعية من جميع أنحاء العالم، يكون 	

ومبتكرة  جديدة  مماثلة  سياسات  حتفيز  منها  املبتغى 
لتشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

مما الشك فيه أن أهم املعوقات املذكورة آنًفا تتمثل في غياب 
العالقة البناءة والتواصل املباشر بني القطاع احلكومي والقطاع 
واللقاءات  البروتوكولية  اللقاءات  من  الرغم  على  اخل��اص، 
الدورية الدائمة، وتبقى نتائج هذه االجتماعات في معظمها 
حبيسة اجلدران وغرف االجتماعات، لكنها ال تنعكس على 

حال املشروعات الصغيرة واملتوسطة أو القطاع اخلاص.
كما أن هناك أزمة ثقة بني الطرفني، فالطريقة التي تتعاطى بها 
املؤسسات احلكومية مع القطاع اخلاص مبختلف مستوياته 
جتعل القطاع اخلاص يعتقد أن احلكومة تنظر إليه على أنه 
يبرز من خالل  واملهربني، وه��و ما  اللصوص  مجموعة من 
اإلجراءات والسياسات والقوانني املنظمة لدوائر ومؤسسات 
مختلفة، مثلما ينظر القطاع اخلاص إلى احلكومة على أنها 
جهاز بيروقراطي يسعى إلى كسره، وأن موظفيه فاسدون 
يسعون إلى الرشوة والفساد وحتقيق املكاسب واإليرادات من 

خالل استغالل القطاع اخلاص. 
وهنا ينبغي على صناع القرار في القطاعني العمل بروح الشراكة 
البناءة، وإدراك أن النمو وبناء االقتصاد الوطني لن يتحقق 
بدون الشراكة الفعالة، كما أنه من املهم أن يعمل أصحاب 
القرار في منظمات املجتمع املدني على تسليط الضوء على 
الوضع العام، وأن يضعوا صناع القرار واملشرعني والقطاع 
العام، وتذكرهم  احلكومي، بشكل دائ��م، في ص��ورة الوضع 
باحلاجة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لتحفيز النمو ودعم 
ق��ادرة على تفعيل  لكونها  املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
وتنشيط االقتصاد األردني والدورة االقتصادية. ولألسف فإن 
هذا األمر صعب املنال بسبب الوضع العام وضعف مؤسسات 
املجتمع املدني وقلة خبراتها ومتويلها، ومن هنا، فإنني أظن أن 
االقتصاد األردني سيعاني خالل السنوات القادمة، وسيظل 

يعتمد على املعونات واملنح <

األردن

 هناك أزمة ثقة بني احلكومة والقطاع 
اخلاص، فالطريقة التي تتعاطى بها 

املؤسسات احلكومية مع القطاع اخلاص 
مبختلف مستوياته جتعل القطاع اخلاص 

يعتقد أن احلكومة تنظر إليه على أنه 
مجموعة من اللصوص واملهربني. مثلما 
ينظر القطاع اخلاص إلى احلكومة على 
أنها جهاز بيروقراطي، موظفوه فاسدون 

يسعون إلى الرشوة والفساد واستغالل 
القطاع اخلاص. 
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التونسيون لن يعطوا شيكات 
على بياض بعد اآلن!

تاريخًيّا  ي��وًم��ا   2011 األول  أكتوبر/تشرين   23 ك��ان   
اجلمعية  انتخابات  شكلت  فقد  التونسيني،  حياة  في 
التأسيسية، بال أدنى شك، منعطًفا سياسًيّا كبيًرا في 
-منذ  الوطنيني  من  عديدة  أجيال  فتضحيات  تونس. 
التونسية عام  الثورة  1911، حتى  أحداث اجلالز عام 
الفرصة  تلك  التونسي  أعطت  التي  كانت هي   2011-
الفريدة ليعبر عن رأيه بحرية، للمرة األولى في تاريخه.

سجل هذا التدشني للدميقراطية جناًحا حقيقًيّا، رغم 
وعدم  املمارسة  جدة  عن  جنمت  طفيفة  مثالب  بعض 
على  كان  وشفافة.  حرة  انتخابات  تنظيم  على  الُدربة 
-قبل،  تتدخل  أن  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة 

وأثناء، وبعد االنتخابات- حتى تضمن حرية االنتخابات 
وشفافيتها، فقد كانت مجبرة على أمور، من بينها اتخاذ 
السياسية،  الرأي  استطالعات  نشر  مبنع  حكيم  قرار 
تعويًضا  وذلك  االنتخابات،  قبل  التصويت،  واجتاهات 
من  أكثر  وجود  يكن  ولم  مناسب.  قانوني  إطار  لغياب 
ليزيد  إال  التأسيسية  انتخابات  ملرشحي  قائمة   1600
باملناخ  عليم  كل  وعلى  املراقبني  على  صعوبة  األمر 
بنتيجة  التنبؤ  أحد  بوسع  يكن  لم  التونسي.  السياسي 
املرشحني  بني  املجهولة  الشخصيات  وكانت  االقتراع، 
ُكثر. ولنا أن نتصور أن التنافس االنتخابي كان يجب أن 
ينصب على الدستور اجلديد، بيد أن غالبية املرشحني 

بقلم: د. صبري بوبكر

قراءة في عالقات القوى داخل الجمعية التأسيسية

أستاذ مبدرسة شامباني لإلدارة، فرنسا
عضو املركز التونسي حلوكمة املشروعات

-باستثناء بعض القوائم واألحزاب- راح كل منها يطرح 
إلخ.  واالجتماعي،  واالقتصادي،  السياسي،  برنامجه 

والنتيجة: فسدت اللعبة حتى قبل أن تبدأ.
وباح االقتراع -بشكل عام- بأسراره، فقد جاء حزب 
»النهضة« احملافظ في املرتبة األولى، حيث حصد 89 
)41.10%(، يليه املؤمتر من أجل اجلمهورية  مقعًدا 
29 مقعًدا )13.36%(. وجاءت املفاجأة في القوائم 
مجتمعة  حصلت  والتي  الشعبية«  »العريضة  املستقلة 
على 26 مقعًدا، بعد قرار احملكمة اإلدارية بحصولهم 
املستقلة  العليا  الهيئة  ألغتها  التي  املقاعد  بعض  على 
األحزاب  متأخرة  مرتبة  في  جاءت  ثم  لالنتخابات، 
الدميقراطي  واحلزب  مقعًدا(،   20( التكتل  األخرى، 
التقدمي )16 مقعًدا(، واملبادرة )5 مقاعد(، والقطب 
 4( تونس  وآفاق  مقاعد(،   5( احلداثي  الدميقراطي 

مقاعد(.

من الذي سيحكم؟
رسمًيّا«  »شبه  يفاخر  الذي  النهضة  حزب  باستثناء 
تشكيل  األحزاب  قانون  )يحظر  اإلسالمي  بتوجهه 
األحزاب  بقية  تتراوح  ديني(،  أساس  على  أحزاب 
واحلزب   ،FTDو اجلمهورية،  أجل  من  املؤمتر  -مثل 
الدميقراطي التقدمي، واحلزب الدميقراطي احلداثي، 
بني  التونسي-  الشيوعي  العمل  وحزب  تونس،  وآفاق 
أقصى ميني املشهد السياسي وأقصى يساره، وتختلف 
واالقتصادية  بل  واأليديولوجية،  السياسية،  توجهاتها 

عن توجهات حزب النهضة.
لقد منحت انتخابات اجلمعية التأسيسية تقدًما كبيًرا 
حلزب النهضة، ولكنها لم متنحه األغلبية في اجلمعية 
املكونة من 217 مقعًدا، فالقرارات النهائية في اعتماد 
النصوص تصدر باألغلبية -أي 109 أصوات على األقل 
أن  النهضة  يستطيع  ال  وبالتالي  النصف(-  من  )أكثر 

تونس
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يتصرف على هواه ويعقد التحالفات كما يتراءى له. ولو 
املستخدم على  اعتمدنا على منوذج »شيبلي شوبيك«، 
نطاق واسع حلساب توزيع القوى داخل مجلس األمن، 
فسنتوصل  األمريكي،  والكوجنرس  األوروبي،  واالحتاد 
النهضة،  التحالفات املتاحة أمام حزب  إلى أن إمكانية 

داخل اجلمعية، ليست باملريحة.
وفق هذا النموذج، فالكتلة السياسية املتمتعة بالقوة هي 
خاسرة،  أحزاب  مع  حتالفها  عند  تستطيع،  التي  تلك 
شوبيك«،  »شيبلي  منوذج  فوفق  فائزة،  إلى  حتولها  أن 
يتم قياس احتمال أن يغير تكتل سياسي مصير حتالف 
قائم بالفعل )من خاسر إلى رابح(. التحليل القائم على 
هذا النموذج أقرب للواقع من ذلك املعتمد على عدد )أو 

نسبة( املقاعد.
ولنضرب منوذًجا تعليمًيّا على سبيل التوضيح. لنفرض 
)أ(  احلزب  االقتراع:  عنها  أسفر  التالية  النتائج  أن 
من األصوات، واحلزب )ب( حصد   %48 على  حصل 
41% منها، واحلزب )ج( على 10%، و)د( على 1%. لم 
يحصل إذن أي من هذه األحزاب على األغلبية البسيطة، 
أي50% +1. وبذلك لم يستطع أي من األحزاب الثالثة 
سلطة  أي  بسيطة،  بأغلبية  منفرًدا  يتمتع  أن  األولى 
القرار. وبالتالي، يتعني على كل منها أن يعقد حتالفات 
مع أحد احلزبني اآلخرين حتى ميتلك األغلبية البسيطة. 
احلزب )أ(، على سبيل املثال، ال يستطيع أن يكسب دون 
التحالف مع )ب( أو )ج(. و)ب( يجب أن يتحالف مع )أ( 
أو )ج( حتى يكسب، و)ج( يجب أن يتحالف مع )أ( أو 
)ب( حتى يتخطى 50% من األصوات. وعلى ذلك فكل 
رغم  لآلخَرين،  بوزن مساٍو  يتمتع  الثالثة  األحزاب  من 
تفاوت األصوات الكبير بني كل منها. احلزب الرابع )د(، 
من األصوات، ليس له أي وزن،   %1 الذي حصل على 

ألن صوته ال يستطيع أن يرجح كفة حتالف خاسر.
وعلى ذلك، فحزب النهضة، رغم ما يتمتع به من متثيل 
فعدد  منفرًدا،  األمور  دفة  يدير  أن  يستطيع  ال  واسع، 
مرجحة  حتالفات  وجود  دون  خادًعا  يظل  املقاعد 
التربيطات  واحتماالت  مريحة.  أغلبية  للنهضة  تضمن 

والتحالفات تبدو متعددة أمام النهضة، على األقل على 
الورق. 

التحالفات الممكنة
 29 89 مقعًدا، وللمؤمتر من أجل اجلمهورية  للنهضة 
التقدمي  والدميقراطي  مقعًدا،   20 له  والتكتل  مقعًدا، 
وحتى  أخرى.  أحزاب  بني  متناثرة  املقاعد  وبقية   ،16
مجموع  حتالف  في  يدخل  أن  يجب  النهضة  يحكم 
مع  يتحالف  أن  إذن  يكفيه  األقل،  على   109 أصواته 
يضمن  حتى  التكتل،  أو  اجلمهورية،  أجل  من  املؤمتر 
تلك األغلبية البسيطة. أما من ميلكون ثالثة أو أربعة 
ولن  هنا،  وزن  أي  لهم  فليس  أصوات،  أو حتى خمسة 
يكون مبقدورهم املشاركة في أي حتالف )انظر اجلدول 
النهضة  حزب  أن  إذن  القوى  قياس  يظهر  بعد(.  فيما 
له عدد  منحتها  أكبر مما  قوة  الذي ميلك  الوحيد  هو 
املقاعد؛ حيث يستفيد من النسبة الكبيرة التي تفصله 
عن األحزاب التي تليه، أما املؤمتر من أجل اجلمهورية 
والتكتل فلكليهما القوة نفسها، رغم عدم تساويهما في 
ذلك،  وعلى  مقاعد(،   9 بينهما  )الفارق  املقاعد  عدد 
فيكفي النهضة أن يتحالف مع أي منهما ليحصل على 

109 أصوات.
وحتى يتضح التحليل بشكل أفضل، فلننظر في موازين 
خالل  من  املمكنة،  التحالفات  كل  عن  الناجتة  القوى 

اجلدول )أ(:
يتعني  حزب،  كل  عليها  حصل  التي  النتائج  ضوء  في 
والعبني  أحزاب  مع  حتالفات  يعقد  أن  النهضة  على 
التصويت.  في  الغلبة  له  تكون  حتى  آخرين،  سياسيني 
توجهات معظم  تتناقض مع  أنها  التحالفات، رغم  تلك 
أمام  املتاحة  الوحيدة  اإلمكانية  أنها  إال  األحزاب، 
من  )املؤمتر  أي طرف  رفض  على  وسيترتب  النهضة. 

أجل اجلمهورية، التكتل، إلخ( إلى انسداد سياسي.
بالتقدمية،  تسمى  التي  القوى،  وجدت  هنا  ومن 
كانت  -أًيّا  الدميقراطيات  فكل  معضلة،  أمام  نفسها 
وأن  باالنتخابات،  الفائز  يحكم  بأن  تقضي  طبيعتها- 

أننا  ورغم  املعارضة.  في  قواهم  اخلاسرون  يحشد 
فرنسا،  في  واليمني  اليسار  بني  حتالًفا  أبًدا  نر  لم 
الواليات  في  والدميقراطيني  اجلمهوريني  بني  أو 
العراق  في  مستحيلة  حتالفات  رأينا  فقد  املتحدة، 
السلطة  اقتسام  مت  األخيرتني،  احلالتني  في  ولبنان. 
األطراف،  جلميع  إرضاء  الوزارية  احلقائب  وتقاسم 
وحكومات  متكررة،  سياسية  أزمات  ذلك  نتيجة  وكان 

تتقدم  ال  ودول  أيام،  غضون  في  حلها  ليتم  تُشكل 
التحالف  ترفض  التي  التقدمية  القوى  تستطيع  البتة. 
مع النهضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية -أو مصلحة 
ترفع  أن  يسميها–  أن  جعفر  لنب  يروق  كما  وطنية 
التي  واالقتصادية  األيديولوجية  اخلالفات  راية 
من  كان  فأًيّا  النهضة،  مع  اتفاق  أي  من  متنعها 
عن  يدافع  أن  عليه  سيتعني  احلكومة  تلك  سيشكل 

اجلدول )أ( توزيع القوى – األغلبية 50%  )109 مقاعد( - 

احلزب

النهضة

املؤمتر من أجل اجلمهورية

العريضة

التكتل

الدميقراطي التقدمي

القطب الدميقراطي

املبادرة

آفاق

البديل الثوري

حركة الدميقراطيني االشتراكيني

أحزاب أخرى

املجموع

%

41.01

13.36

11.89

9.21

7.37

2.30

2.30

1.84

1.38

1.38

7،96

100

عدد املقاعد

89

29

26

20

16

5

5

4

3

3

17

217

قوائم العريضة تصوت ككتلة

 %60.33

 %8.26

 %8.26

 %8.26

 %6.59

 %1.09

 %1.09

 %0.90

 %0.70

 %0.70

  أقل من %0.50 

%100

قوائم العريضة تصوت منفردة

%61.37

%6.34 

-

%6.34

%5.72

%1.67 

%1.67

%1.31

%0.97 

%0.97 

  أقل من %0.50 

%100

تونس

< هذه احلسابات تغطي كل التحالفات املمكنة، حتى غير القابل للتنفيذ منها، والتي متكن من الوصول إلى 109 مقاعد )أو 145 
حسب احلالة(، وذلك دون أن يؤخذ في االعتبار ما أعلنته بالفعل بعض األحزاب من مواقف داخل اجلمعية التأسيسية، أو تباين 

األيديولوجيات بني األحزاب.
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يكون  أن  املمكن  من  هل  الفائز.  الطرف  اختيارات 
هل  واحد؟..  آن  في  وحمائي  ليبرالي  اقتصاد  هناك 
من املناسب أن نرى أطراًفا سياسية تنفق جل وقتها 
حل  إلى  التوصل  ومحاولة  النظر  وجهات  تقريب  في 
تلك؟..  أو  املشكلة  هذه  حول  األطراف  عليه  جتمع 

الفشل، من سيتحمل املسؤولية؟ وفي حالة 
من جانب آخر، فإن اجلمعية التأسيسية ليست سوى 
التونسية،  السياسية  احلياة  في  استثنائية  مرحلة 
لها  ليس  يسار«   – »ميني  الكالسيكية  والتقسيمات 
مبرر، فاالنتخابات التالية هي األهم. ملاذا نخاطر إذن 
بترك النهضة يفوز منفرًدا؟.. هل ستتسنى اإلطاحة به 
منفرًدا؟..  نتركه  حتى  القادمة  العشر  السنوات  خالل 
انتخابية  قوانني  مترير  من  مينعه  أن  سيستطيع  من 
أن  الذي سيستطيع  وضعت خصيًصا ملصلحته؟.. من 
»العريضة  املسمى  اللغز  ذاك  مع  التحالف  من  مينعه 
أن  أحد  يستطيع  ال  األرعن؟..  ورئيسه  الشعبية« 
القوى  تلك  قررت  لو  ولكن  غًدا،  سيحدث  مبا  يتنبأ 
فمن  الراديكالي،  بالتوجه  أكثر  تتشبث  أن  »التقدمية« 
على  بالراديكالية،  أكثر  النهضة  يتمسك  أن  الطبيعي 
سبيل الدفاع التلقائي عن النفس. اجلمعية التأسيسية 
أي  عليه  يستولي  أن  ميكن  وال  لعقود،  شعب  مشروع 

حزب، أًيّا كان.
ولكنه  النهضة،  حزب  مع  التعامل  حتاشي  ميكن  ال 
القوى  شاء.  كيفما  ليقرر  بياض  على  شيًكا  ميلك  ال 
فعل  ولكل  طرق،  مفترق  في  اآلن  تقف  »التقدمية« 
جميًعا  أمامها  واخلاسرة  الفائزة  واألحزاب  فعل،  رد 
املقاعد  عدد  عن  النظر  وبغض  تاريخية.  قرارات 
يعد  لم  االنتخابية،  احلسابات  وعن  البرملان  في 
حزب  الثورة،  قامت  مذ  تونس،  يحكم  أن  املمكن  من 
واحد. ولن يتيح لتونس انتقاالً سلًسا للسلطة، ومينح 
والغد،  اليوم  حتديات  ملواجهة  أكبر  فرصة  الدولة 
األقل  على  تضم  موسعة،  وطنية  وحدة  حكومة  سوى 
العليا  نبراسها املسؤولية واملصلحة  الكبيرة،  األحزاب 

لتونس <

 كان يجب أن ينصب التنافس االنتخابي 
على الدستور اجلديد، بيد أن غالبية 

املرشحني -باستثناء بعض القوائم 
واألحزاب- راح كل منها يطرح برنامجه 
السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي... 

والنتيجة: فسدت اللعبة حتى قبل أن تبدأ.
> > >

في ضوء النتائج التي حصل عليها 
كل حزب، يتعني على حزب النهضة 
أن يعقد حتالفات مع أحزاب أخرى، 
حتى تكون له الغلبة في التصويت. 

تلك التحالفات هي اإلمكانية الوحيدة 
املتاحة أمام النهضة، وسيترتب على 
رفض أي طرف إلى انسداد سياسي.

> > >
ال ميلك حزب النهضة شيًكا على بياض 
ليقرر كيفما شاء... القوى »التقدمية« 
تقف اآلن في مفترق طرق، واألحزاب 

الفائزة واخلاسرة أمامها جميًعا قرارات 
تاريخية، فلم يعد من املمكن أن يحكم 

تونس، مذ قامت الثورة، حزب واحد.

تونس
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 أسباب خفض التصنيف االئتماني
لمصر.. سياسية أم اقتصادية؟

املتوسط  امل���دى  ع��ل��ى  اإلي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ظ��رة   مازالت 
أن ما  إلى  واق��ع احل��ال يشير  لكن  والطويل قائمة، 
حدث كان مبثابة زل��زال، لكن ليس من املنطقي أن 
األوض��اع  تغير في  أو  نتوقع ح��دوث حتسن سريع، 
خالل فترة قصيرة، فأمامنا مشوار طويل ال يقاس 
جًدا  كثيرة  عوائق  وأمامنا  بالسنوات،  بل  بالشهور 

قبل أن يبدأ الوضع في التحسن.
ومكونات هذا  االئتماني  التصنيف  تكلمنا عن  وإذا 
فنحن  االستثمار،  مناخ  على  وتأثيرها  التصنيف 
نتحدث هنا عن دولة تغير كيانها بالكامل، ولذا سوف 
أتناول املشاكل أو عالمات االستفهام التي نراها في 
الناس، ونسمعها منهم عندما يتحدثون معنا  عيون 

بصفة مستمرة.

 البيئة السياسية.. وجذب االستثمارات

لقد استطاعت مصر أن تستقطب 12 مليار دوالر 
تقريًبا سنه 2008، عام األزمة املالية العاملية نتيجة 
وذلك  جميًعا،  نعرفها  التي  اجل��ذب  عناصر  وج��ود 
رغ��م وج���ود بعض ع��الم��ات االس��ت��ف��ه��ام، وحت��دي��ًدا 
التوريث  وم��وض��وع  السياسي  باملوقف  يتعلق  فيما 
وعالمات  فبراير،   11 قبل  السائد  احلكم  ونظام 
استفهام أخرى نتيجة الفساد املالي واإلداري الذي 
أو أجنبًيا.  يعوق حركة االستثمار سواء كان محلًيا 
وبقيام الثورة التي كانت لها أجندة واضحة جًدا: ال 
للتوريث، ال للنظام السائد قبل 25 يناير، اجتاه إلى 
القانون،  يسوده  دميقراطي  حر  حكم  مدني،  حكم 

درجة  له  وتعطى  للمستثمر  مشجعة  األم��ور  كانت 
أع��ل��ى م��ن الطمأنينة واألم����ان، وم��ن ث��م ف��ك��ان من 
أكثر مما  استثمارات  على مصر  تتدفق  أن  املمكن 

حدث قبل الثورة.
وعلى أية حال، فهناك عدد من األمور املهمة جًدا 
التصنيف  مسألة  ت��ن��اول  عند  إليها  اإلش���ارة  يجب 
االئتماني. األمر األول، يتمثل في اإلشارة إلى كفاءة 
الدولة كجهاز يتعامل مع األزمات واألوضاع الطارئة، 
يشعر  فكلنا  األمني،  الغياب  إلى  أشير  وهنا سوف 
ما  وبالطبع  الشخصي،  املستوى  على  الغياب  بهذا 
فال  االق��ت��ص��ادي��ة،  ل��ألوض��اع  بالنسبة  ذل��ك  يستتبع 
يجوز احلديث عن االستثمار وال اإلنتاج وال أي شيء 
توفير  األمني، والبد من  الغياب  آخر في ظل هذا 

اإلحساس باألمن أوالً.
األمر اآلخر، هناك إحساس بغياب الدولة، ال يوجد 
املشاكل  مع  بالتعامل  تقوم  ق��ادرة  دول��ة  أسمه  كيان 
الدولة  فغياب  وس��ري��ع،  ح��ازم  بشكل  بها  منر  التي 
الثقة في مناخ األعمال  التي تفقد  من أكثر األمور 

واالستثمار، سواء كان محلًيا أو خارجًيا.
لالستثمار،  تعويق  عناصر  متثل  األم���ور  ه��ذه  ك��ل 
وأن��ا ال أحت��دث هنا ع��ن املستثمر األج��ن��ب��ي، فمن 
القيام  إلى  الكثيرين  من  دع��وات  أن تصدر  الغريب 
استثمار  األجنبي!..  لالستثمار  ترويجية  بحمالت 
أجنبي، كيف؟.. علينا البدء باملستثمر احمللي أوالً، 
يجب طمأنة ودفع وحتفيز املستثمر احمللي أوالً، ثم 
نتوجه بعد ذلك إلى املستثمر األجنبي، فاالستثمار 

كريم هالل
رئيس جمعية رجال األعمال املصرية األسيوية

مصر

< املقال مأخوذ عن الكلمة التي ألقاها كرمي هالل في مؤمتر »تصنيف مصر االئتماني... الطريق إلى املستقبل« الذي نظمته 
اجلمعية املصرية لالئتمان واملخاطر، وعقد بالقاهرة في 10 مايو 2011
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البلد«  »اب��ن  ك��ان  بلدنا طاملا  إل��ى  يأتي  لن  األجنبي 
يخاف االستثمار فيها. لذا، ال ميكن فهم اجلوالت 
املقصود  وم��ا  اآلن،  إليها  ي��دع��ون  التي  الترويجية 
منها بالضبط؟.. فنتيجة التعميم املطلق في مسألة 
لدى رجال األعمال  يتولد اخلوف  الفساد،  محاربة 
وكيانات  وظائف  خلقوا  الذين  الشرفاء،  اجل��ادي��ن 
وقاموا بتوفير فرص العمل للكثير من الناس، هؤالء 

بالتأكيد يشعرون باخلوف اآلن.

محاربة الفساد، ولكن...

فيما يتعلق بالقضاء على الفساد بكل أشكاله، لقد 
املدى  على  اإليجابية  شديد  الفوري  الفعل  رد  كان 
نتيجة  –ومازال-  التوقع  وك��ان  والطويل،  املتوسط 
لذلك، أنه بعد استقرار األمور سوف تصبح مصر 
قادرة على جذب استثمارات أجنبية ومحلية أضعاًفا 
قبل.   من  عليه  أن حتصل  استطاعت  ملا  مضاعفة 
على  القضاء  على ض��رورة  اثنان  يختلف  ال  بالطبع 
الفساد ومحاربته، لكن هناك خيط رفيع جًدا بني 
أو  مستثمر  هو  من  كل  ومحاربة  الفساد،  محاربة 
ناجح أو رجل أعمال أو شخص غني، ومن اخلطورة 

مبكان جتاهل اخلط الفاصل بني هذا وذاك.

مصداقية الدولة.. يجب أال تهتز

إن مصداقية الدولة ككيان أمر شديد األهمية في 
ملفات  إل��ى  ال��دخ��ول  بدأنا  فقد  االستثمار،  مجال 
شديدة الغرابة، حيث بدأنا بفتح ملفات عقود متثل 
الدولة طرًفا فيها، عقود أبرمت مع مستثمرين منذ 
أكثر. البد من افتراض  أو  خمس سنوات أو عشر 
شاب  ف���إذا  النية،  حسن  ط��رف  املستثمر  ه��ذا  أن 
أو  فاسد،  قانون  تطبيق  نتيجة  معيًنا  خلاًل  العقد 
املستثمر،  مشكلة  ليست  هذه  فاسد،  مسئول  تولي 
النظر عن  ك��ي��ان، بغض  م��ع  دول���ة،  م��ع  يتعامل  فهو 
األشخاص، وقام بتأسيس مشروع ضخم ملدة عدد 

أناس،  ووظ��ف  املاليني،  فيه  استثمر  السنوات،  من 
وأنشأ كياًنا يعمل ويضيف لالقتصاد الوطني. كيف 
فاسدين،  كانوا  ه��ؤالء  أن  لتقول  اليوم  الدولة  تأتي 
وأن هذا العقد باطل، وعليك رد األصول لنا مطهرة، 
الشيء،  نتمهل بعض  أن  ال��دي��ون؟.. البد  خالية من 
وأال نفقد الدولة مصداقيتها ككيان، وإال فال أحد 
يدري إلى أين سيؤدي بنا هذا في مجال التصنيف 
في  املضي  قبل  نأخذ حذرنا  أن  وعلينا  االئتماني، 

هذا املنزلق.

علينا بالعمل.. وإال فثورة الجياع

ليس منا من لم يفرح بالثورة، وباألمل الذي بدأنا 
ننتظره في مصر، لقد أحس اجلميع أن هذه البلد 
أصبحت بلدنا فعاًل، وال نريد أن نخسرها، لكني 
في واقع األمر لم أر أحًدا يبادر إلى العمل. وأين 
املتزايدة؟..  الفاتورة  ندفع  كي  تدور  التي  العجلة 
-واجلميع  أكثر  أو   %10 ال�  يتعدى  سوف  العجز 
أو   %11 ال���  يتعدى  س��وف  والتضخم  ه��ذا-  يعلم 

كانت  التي  والبطالة  هذا-  يعلم  -واجلميع   %13
في  مستمرة  ح��دث  ال��ذي  االنفجار  أس��ب��اب  أح��د 

الزيادة.
التي  امل��ش��ك��الت  تضخيم  ف��ي  ن��س��اه��م  إذن  ن��ح��ن 
استمرت  وإذا  األس��اس.  في  ال��ث��ورة  مفجر  كانت 
األوضاع على هذا النحو، وإذا لم نركز على امللف 
االقتصادي بأن نعمل، فإن ثورة اجلياع التي يردد 

مصر

يجب طمأنة ودفع وحتفيز املستثمر احمللي أواًل، 
ثم نتوجه بعد ذلك إلي املستثمر األجنبي، 

فاألستثمار األجنبي لن يأتي إلي بلدنا طاملا كان 
»ابن البلد« يخاف األستثمار فيها. خيط رفيع 

بني محاربة الفساد، ومحاربة كل من هو مستثمر 
أو ناجح أو رجل أعمال

البعض أنها لم حتدث، من املمكن أن حتدث.
وم��ن��اخ  االئ��ت��م��ان��ي  التصنيف  أن  ال��ق��ول  خ��الص��ة 
االستثمار وما إلى ذلك، كلها توابع طبيعية وفرعية 
معها.  نتعامل  أن  يجب  التي  األساسية  للمشكالت 
بلدنا  نحب  كنا  -لو  سريًعا  نفيق  أن  علينا  ولذلك 
وجدية،  بجد  الفور  على  العمل  نبدأ  وأن  بالفعل- 

ونتخلى عما نقوم بفعله اآلن <
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تداعيات األزمة السورية 

على االقتصاد اللبناني
تحقيق: فيوليت البلعة

رئيس قسم االقتصاد، جريدة النهار اللبنانية

 سوريا هي بوابة الصادرات اللبنانية إلى العالم العربي، ومن ثم، فالتأثير السلبي لألزمة السورية 
على االقتصاد اللبناني بدأ يتجلى، خصوًصا مع ارتفاع تكاليف النقل البحري واجلوي التي ال 

ميكن للصناعي اللبناني أن يتحملها.
 على املستوى السياحي يكاد الوضع أن يكون أشبه بالنكبة، فقد سجلت احلركة تراجًعا في 
عدد السياح العرب واألتراك الذين يقصدون لبنان عبر املعابر السورية بنسبة تفوق الـ%60، 

كذلك شهدت احلركة املعاكسة من لبنان إلى سوريا تراجًعا كبيًرا.
 زادت الضغوط على املصارف اللبنانية، فال هي قادرة على االنسحاب غير احملسوب، وال هي 
قادرة على حتمل عواقب االستمرار والتحول، وحتى اآلن ال توجد خطط بديلة باستثناء 
قرار جتميد التسليف خلفض مستويات املخاطر وحتضير األجواء لالنسحاب في حال قضت 

الضرورة بذلك. 

لبنان
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م��ع اس��ت��م��رار األزم���ة ال��س��وري��ة، ك��ان ال ب��د من 
ب��دي��ل��ة إلن��ق��اذ م��ا تبقى من  ال��ب��ح��ث ع��ن خ��ط��ط 
ت��ن��ج��ح أو ال  ال��ل��ب��ن��ان��ي.  م���ق���وم���ات االق���ت���ص���اد 
ت��ن��ج��ح؟.. األص���ح ال��ق��ول«ال��ل��ه��م إن���ي ج��رب��ت«!. 
ف��امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة واخل��ط��ي��رة ال��ت��ي مي��ر بها 
السياسي  استقراره  على  بتداعيات  تنذر  لبنان، 
على  األم��ر  وكذلك  واالجتماعي،  واالق��ت��ص��ادي 
املغتربني في اخلارج. وتشير التقارير إلى تراجع 
 2011 عام   %4 من  أقل  إلى  االقتصادي  النمو 
واالستثمارات  املالية،  التدفقات  تقلص  بسبب 
دول  باستثناء  السياحية،  واحل��رك��ة  األجنبية، 
القوية  االرتفاعات  من  ستستفيد  التي  اخلليج 
واستثماراتها  مداخيلها  لتعزز  النفط  ألس��ع��ار 
وحت��ق��ق ب��ال��ت��ال��ي م���ع���دالت من���و ع��ال��ي��ة ت��ق��ارب 
على  ال��س��وري��ة  األزم���ة  انعكست  ك��ي��ف   .%7٫5
ال���داخ���ل ال��ل��ب��ن��ان��ي، وم���ا ه��ي أب���رز ال��ت��داع��ي��ات 

عنها؟ الناجتة  االقتصادية 

لبنان

 سوريا هي بوابة الصادرات اللبنانية 
إلى العالم العربي، ومن ثم، فالتأثير 

السلبي لألزمة السورية على االقتصاد 
اللبناني بدأ يتجلى، خصوًصا مع ارتفاع 
تكاليف النقل البحري واجلوي التي ال 

ميكن للصناعي اللبناني أن يتحملها.
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نقطة  تلعبه  الذي  ال��دور  على  اثنان  يختلف   ال 
لبنان  ب��ني  املشتركة  ال��ب��ري��ة  احل��دودي��ة  املصنع 
للصادرات  أساسًيّا  شرياًنا  تشكل  فهي  وسوريا، 
ا، وم��دخ��اًل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ن��ح��و ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب����ًرّ
للواردات إلى لبنان. وتشير األرقام إلى أن عدد 
بني  يتراوح  وإياًبا  ذهاًبا  تعبر  التي  الشاحنات 
غالبيتها  في  محملة  يومًيّا،  شاحنة  و500   400
باملواد املصنعة واألغذية، هذا في األيام العادية 
السورية  األزمة  وفي ظل  اليوم،  أما  والطبيعية. 
احلدود  عند  األمنية  اإلج��راءات  فإن  القائمة، 
العبور،  حركة  في  تؤثر  باتت  السورية–األردنية 
املصنع.  درع��ا-  األردن-  نقطة  عند  وحت��دي��ًدا 
وي��ن��ق��ل أح���د س��ائ��ق��ي ال��ش��اح��ن��ات أن ال��ت��داب��ي��ر 
ا خ��ص��وص��ا  امل��ت��خ��ذة ع��ن��د امل��ع��ب��ر ق��اس��ي��ة ج�����ًدّ
بعض  حترك  يعيق  مما  الدقيق،  التفتيش  جلهة 
وينتج  اآلخر.  بعضها  وصول  ويؤخر  الشاحنات، 
باملزروعات  احململة  الشاحنات  إبقاء  ذلك  عن 
الشمس  حتت  طويلة  لساعات  الغذائية  وامل��واد 
العابرين،  مستوى  على  أما  للتلف.  يعرضها  مما 
بعدما  ا  ج����ًدّ ن����ادرة  احل��رك��ة  أن  ش��ه��ود  ف��ي��ؤك��د 
العرب  السياح  من  كبير  عدد  عبور  تشهد  كانت 
من  احلركة  تنشط  وكانت  لبنان.  إلى  واألجانب 
أما اخلارجون  يوم اخلميس حتى مساء األحد. 
السبت  أي��ام  حركتهم  تتعزز  فكانت  لبنان  م��ن 
واألح���د وال��غ��ال��ب��ي��ة م��ن ال��ع��م��ال ال��ذي��ن ي��ع��ودون 
ويؤكد  وعائالتهم.  أهاليهم  لزيارة  ديارهم  إلى 
أح���د س��ائ��ق��ي احل���اف���الت امل��خ��ص��ص��ة ل��رح��الت 
في  حتى  لبنان  يبلغه  لم  الواقع  هذا  أن  مماثلة، 
العام  في  شهدها  التي  السياسية  األزم��ات  عز 
الباب  األزم��ة فتحت  أن هذه  إلى  ولفت   ،2005
العمومية  السيارات  لسائقي  جديدة  أزمة  على 

النقل على خط  الذين كانوا يعيشون من مردود 
والثابت  العكس،  أو  ب��ي��روت،  ش��ت��ورا-  املصنع- 
أن ض��ب��اب��ي��ة ال���ص���ورة مت��ه��د الس��ت��م��رار األزم���ة 
لهؤالء  بديلة  عمل  ف��رص  توفير  أو  إيجاد  دون 

السائقني.
ل��ك��ن م���ا ان��ع��ك��اس ه����ذا ال���واق���ع ع��ل��ى ال��ع��ج��ل��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة؟.. ي��ؤك��د اخل��ب��ي��ر االق��ت��ص��ادي د. 
ل��وي��س ح��ب��ي��ق��ة أن »ال��ت��أث��ي��ر ال��س��ل��ب��ي وال��ك��ب��ي��ر 
بدأ  اللبناني  االق��ت��ص��اد  على  ال��س��وري��ة  ل��ألزم��ة 
س��وري��ا  أن  وم��ع��ل��وم  ع���دة.  م��ف��اص��ل  ف��ي  يتجلى 
خصوًصا  العربي،  العالم  إل��ى  لبنان  بوابة  هي 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال���ص���ادرات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ع ارت��ف��اع 
ميكن  ال  التي  واجل��وي  البحري  النقل  تكاليف 
اللبناني أن يتحملها«. أما على صعيد  للصناعي 

حبيقة  فأكد  اللبنانية  السوق  في  االستثمارات 
أن��ه��ا س��ت��ت��راج��ع ب��دوره��ا ن��ظ��ًرا إل��ى أن ال��س��وق 
يطمح  حتًما  فهو  يستثمر  ومن  اللبنانية صغيرة، 
إلى  باإلضافة  املجاورة،  األسواق  إلى  للتصدير 
اللبناني  السوقني  ب��ني  املشتركة  االس��ت��ث��م��ارات 
والسوري. أما على الصعيد املالي -والكالم عن 
نتيجة  اللبنانية  املصارف  إلى  الرساميل  هروب 
أن  إلى  فلفت  املنطقة-  في  املضطربة  األوضاع 
»هذا الكالم كان يصح في املاضي عندما كانت 
االشتراكي،  النظام  تعتمد  املنطقة  دول  معظم 
معظم  في  موجوًدا  بات  احلر  االقتصاد  أن  إال 
اللبناني  االقتصاد  أن   يعني  مما  املنطقة،  دول 
في  األزمة  استمرت  ما  إذا  كبير  بشكل  سيتأثر 
االقتصاد  عن  بدياًل  ليس  أنه  خصوًصا  سوريا، 

له«. مكماًل  بل  العربي 
بشكل  سوريا  في  األزم��ة  تؤثر  لم  الساعة  حتى 
رئيس  -بحسب  اللبنانية  الصناعة  على  كبير 
أن  إال  اف������رام-  ن��ع��م��ة  ال��ص��ن��اع��ي��ني،  ج��م��ع��ي��ة 
تفوق  بنسبة  انخفضت  الصناعية  ال��ص��ادرات 
50%، ومعلوم أن لبنان يصدر بنسبة 5% من  ال�
إنتاجه الصناعي إلى سوريا. ولم يخف »افرام« 
تخوف التجار السوريني من شراء بضائع نتيجة 
لديهم.  املستحدثة  السياسية  األزمة  اخلوف من 
وفي حال تطورت األزمة وأقفلت الطرقات فإن 
هي  سوريا  أن  خصوصا  أكبر،  ستكون  املشكلة 
 %25 أن  كما  العربية،  املنطقة  إلى  لبنان  بوابة 

عبرها. متر  اللبنانية  الصادرات  من 
يكون  أن  الوضع  يكاد  السياحي  املستوى  على 
فقد  املعابر.  نقطة  من  والبداية  بالنكبة،  أشبه 
العرب  السياح  عدد  في  تراجًعا  احلركة  سجلت 
املعابر  ل��ب��ن��ان ع��ب��ر  ي��ق��ص��دون  ال��ذي��ن  واألت����راك 
تخطى  بعدما   ،%60 ال���  تفوق  بنسبة  السورية 
2010، كذلك  العام  ألف سائح في   170 العدد 
سوريا  إلى  لبنان  من  املعاكسة  احلركة  شهدت 
األولى  املرتبة  لبنان  احتل  بعدما  كبيًرا،  تراجًعا 
الذين يقصدون سوريا.  العرب  السياح  في عدد 
الذين  اللبنانيني  انخفاًضا في عدد  كذلك سجل 
لزيارة  أكثر  أو  واحد  ليوم  ا  بًرّ سوريا  يقصدون 
للتسوق،  أو  سياحية  أو  دينية  أماكن  أو  أق��ارب 
مليون   2.2 العام2010  نحو  ف��ي  ب��ل��غ  وال���ذي 
نسمة. مصادر مطلعة في وزارة السياحة أكدت 
أن أجواء التفاؤل التي أعلن عنها وزير السياحة 
فادي عبود مبنية على أرقام وليس على أوهام، 
عن  نُشر  فيما  مبالغة  ثمة  أن  املصادر  وتضيف 
في  السياح  ودخول  الفنادق  حجز  في  انتكاسة 

لبنان

 على املستوى السياحي يكاد الوضع 
أن يكون أشبه بالنكبة، فقد سجلت 

احلركة تراجًعا في عدد السياح العرب 
واألتراك الذين يقصدون لبنان عبر 
املعابر السورية بنسبة تفوق الـ%60، 

كذلك شهدت احلركة املعاكسة من 
لبنان إلى سوريا تراجًعا كبيًرا.

 زادت الضغوط على املصارف اللبنانية، فال 
هي قادرة على االنسحاب غير احملسوب، 

وال هي قادرة على حتمل عواقب االستمرار 
والتحول، وحتى اآلن ال توجد خطط 

بديلة باستثناء قرار جتميد التسليف 
خلفض مستويات املخاطر وحتضير 

األجواء لالنسحاب في حال قضت الضرورة 
بذلك. 
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املوسم  م��ق��ارب��ة  ميكن  ال  لكن  الفائتة،  األش��ه��ر 
اإلقليمي.  الوضع  إلى  النظر  دون  من  السياحي 
وبحسب إحصاءات وزارة السياحة سجل  لبنان 
السياحة قاربت  السنة انخفاًضا في حركة  هذه 
ذل��ك  امل��اض��ي، غ��ي��ر أن  ال��ع��ام  ع��ن   %14 نسبة 
سجلته  ال��ذي  االنخفاض  من  بكثير  أق��ل  يعتبر 
دول أخ���رى. أم���ا اخل��س��ارة األه���م ف��ك��ان��ت في 
حوله؛  من  يجري  مما  إيجاًبا  لبنان  إف��ادة  عدم 
فيما  العربية،  الدول  في  أماًنا  األكثر  البلد  ألنه 

السياسي. بالسجال  يتعلق 
أضفى  احل��ك��وم��ة  تشكيل  أن  ف��ي��ه  ش��ك  ال  مم��ا 
السياحية  احل��رك��ة  ع��ل��ى  اإلي��ج��اب��ي��ة  م��ن  ن��وًع��ا 
ف��ي ل��ب��ن��ان، »ل��ك��ن ه��ل ي��ك��ون ذل��ك ع��ل��ى مستوى 
ال.  حتما  واس��ت��ث��م��ارات��ن��ا؟..  وق��درات��ن��ا  طموحنا 
وه���ل ال���وض���ع س��ي��ئ إل���ى ه���ذا احل�����د؟.. أي��ض��ا 
أصحاب  نقابة  رئيس  يطرح  املقاربة  بهذه  ال«. 
امل��ؤس��س��ات ال��س��ي��اح��ي��ة، ب��ي��ار األش��ق��ر، م��وض��وع 
املوسم السياحي لصيف2011  في ظل الثورات 
العربية، وحتديًدا األزمة السورية التي انعكست 

في  السياحي  القطاع  على  مباشر  وبشكل  سلًبا 
املاضي وما سبقه  »العام  ويقول األشقر:  لبنان. 
لكن  السياحة،  خلارطة  بالنسبة  ممتازين  كانا 
ف��ي األشهر  ال��س��ن��ة، وحت��دي��ًدا  ه��ذه  ب��داي��ة  منذ 
تراجع  حصل   ،2011 العام  من  األول��ى  الثالثة 
وه���ذا رق���م كبير   %53 ب��ن��س��ب��ة  امل��داخ��ي��ل  ف��ي 
املنوال  هذا  على  احلال  استمر  وإذا  وخطير... 
ف��ل��ن ي��س��م��ح ألص���ح���اب امل���ؤس���س���ات ال��ف��ن��دق��ي��ة 
موظفيها  ص��رف��ت  أو  أقفلت  ال��ت��ي  والسياحية 
النسبة  وص��ل��ت  إذا  إال  ق���راره���ا،  ع��ن  ب��ال��ع��ودة 
حدة  من  التخفيف  األشقر  ومتنى   .»%25 إلى 
بنا  احمليطة  املشاكل  »ألن  السياسي  اخل��ط��اب 
السورية  األزم��ة  انعكاس  إل��ى  غ��ام��زا  تكفينا«، 
ع��ل��ى ال��وض��ع ال��س��ي��اح��ي وحت���دي���ًدا ع��ل��ى حركة 
عدد  في  الصدارة  حتتل  التي  األردنيني  السياح 
السياح  عدد  فإن  اإلحصاءات  وبحسب  السياح. 
أيار/ شهري  بني  لبنان  إلى  الوافدين  األردنيني 
إلى  تصل   ،2010 األول/أكتوبر  وتشرين  مايو، 
25 ألفا شهرًيّا، وهذه األعداد انحسرت بسبب 

األردنيني  السياح  ق��درة  وع��دم  السورية  األزم��ة 
وكان  السورية.  اللبنانية-  املعابر  اجتياز  على 
في  انخفاًضا  شهد   2011 نيسان/أبريل  شهر 
أقل  سائح   9000 بنحو  األردنيني  السياح  عدد 
وكشف  السنة.  من  الفترة  ه��ذه  في  املعتاد  من 
وزيري  مع  النقابة  بها  تقوم  مساع  عن  األشقر 
»شارتر«  طيران  خط  لتأمني  والنقل  السياحة 
ا، مع إزالة الضريبة  للسياح الذين كانوا يأتون بًرّ

تخفيضها. أو 
لبنان  بني  املصرفية  العالقات  تطورت  مصرفًيّا، 
سياسة  نتيجة  األخ��ي��رة  ال��س��ن��وات  ف��ي  وس��وري��ا 
االن��ف��ت��اح امل��ال��ي ف��ي س��وري��ا وس��ي��اس��ة ال��ت��وس��ع 
مما  اللبنانية،  للمصارف  اخل��ارج��ي  واالنتشار 
املصرفي.  القطاع  على  إيجابًيّا  م��ردوًدا  أعطى 
اللبنانية  امل��ص��ارف  ب���دأت   2005 ال��ع��ام  فمنذ 
ال��س��وري��ة، ووص��ل ع��دد فروعها  ال��س��وق  دخ��ول 
إل���ى س��ب��ع��ة، وه���ي ت��س��اه��م ف���ي ت��س��ه��ي��ل ح��رك��ة 
احلركة  تعزز  كما  البلدين،  بني  التجاري  التبادل 
واخلدمات  اخلبرات  ونقل  املتبادلة  االستثمارية 

تعاني  كانت  اللبنانية  املصارف  لكن  سوريا،  إلى 
من القانون السوري الذي مينع عليها متلك أكثر 
وبالتالي  املصرف،  أسهم  مجموع  من   %49 من 
إلى  تعود  امل��ص��ارف  ه��ذه  م��ن ملكية   %51 ف��إن 
املصارف  وضع  السوريني، مما  املستثمرين  كبار 
اللبنانية أمام خيار اتخاذ إجراءات روتينية غير 
انتظار  في  التسليفات،  وقف  من ضمنها  معلنة، 
في  فتمثل  األك��ب��ر  اخلطر  أم��ا  األوض���اع.  تبلور 
كالم مساعد وزير اخلارجية األميركية، جيفري 
ف��ي��ل��ت��م��ان، خ���الل زي���ارت���ه األخ���ي���رة إل���ى ل��ب��ن��ان، 
سوريا  ف��ي  اللبنانية  امل��ص��ارف  ب��أن  ص��رح  فقد 
خلفية  على  دول��ي��ة  لعقوبات  معرضة  تكون  ق��د 
وعقوبات  س��وري��ا،  على  تُفرض  التي  العقوبات 
ق���د ت��س��ت��ه��دف رج����ال أع���م���ال س���وري���ني وب��ع��ض 

اللبنانية. للمصارف  أساسيني  شركاء  هؤالء 
على  ال��ض��غ��وط  زادت  اجل��دي��دة  الوضعية  ه��ذه 
وسط  نفسها  وج��دت  التي  اللبنانية  امل��ص��ارف 
ق��ادرة  هي  فال  ذل��ك.  تتعمد  أن  دون  املواجهة، 
قادرة  هي  وال  احملسوب،  غير  االنسحاب  على 

د. لويس حبيقة الخبير االقتصادي:

التأثير السلبي والكبير لألزمة السورية على االقتصاد اللبناني بدأ يتجلى في 
مفاصل عدة، فسوريا هي بوابة لبنان إلى العالم العربي، خصوًصا على صعيد 

الصادرات اللبنانية مع ارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي التي ال يمكن 
للصناعي اللبناني أن يتحملها

نعمة افرام رئيس جمعية الصناعيين:

الصادرات الصناعية انخفضت بنسبة تفوق الـ50%، وفي حال تطورت األزمة 
وأقفلت الطرقات فإن المشكلة ستكون أكبر، خصوصا أن سوريا هي بوابة 
لبنان إلى المنطقة العربية، كما أن 25% من الصادرات اللبنانية تمر عبرها.

لبنان
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ما  إلى  والتحول  االستمرار  عواقب  حتمل  على 
امل��واج��ه��ة. وح��ت��ى اآلن  ف��ي ه��ذه  ال��ط��رف  يشبه 
جتميد  ق���رار  باستثناء  ب��دي��ل��ة  خ��ط��ط  ت��وج��د  ال 
وحتضير  املخاطر  مستويات  خلفض  التسليف 
ال��ض��رورة  قضت  ح��ال  ف��ي  لالنسحاب  األج���واء 

بذلك.
ال��س��ائ��دة في  ت��داع��ي��ات األوض����اع  ال��واض��ح أن 
ال��ت��ب��ادل  ح��رك��ة  ع��ل��ى  م��ب��اش��رة  انعكست  س��وري��ا 
»خصوصا  العربية  وال��دول  لبنان  بني  التجاري 

الشريان األساس حلركة عبور  أن سوريا تشكل 
إضافة  العربية،  الدول  إلى  لبنان  الشاحنات من 
إلى ما تشكله سوريا من دور في حركة استيراد 
غرفة  رئ��ي��س  ق��ول  حسب  اللبنانية«،  البضائع 
شقير.  محمد  لبنان،  وجبل  بيروت  في  التجارة 
أول���ى ت��داع��ي��ات األح���داث اجل��اري��ة ف��ي س��وري��ا 
االستثمارات  حركة  في  جتلت  العربي  والعالم 
ال��ت��ي ت��راج��ع��ت ف��ي األش��ه��ر ال��ث��الث��ة األول���ى من 
السنة. أما القطاعات األكثر تأثًرا فهي الزراعة 

بيار األشقر رئيس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية:

محمد شقير رئيس غرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان:

في العام 2010 وما سبقه كانا ممتازين بالنسبة لخارطة السياحة، لكن منذ 
بداية عام 2011، وتحديًدا في األشهر الثالثة األولى من العام، حصل تراجع في 

المداخيل بنسبة 53% وهذا رقم كبير وخطير.

أولى تداعيات األحداث الجارية في سوريا والعالم العربي تجلت في حركة 
االستثمارات التي تراجعت في األشهر الثالثة األولى من العام 2011. أما 

القطاعات األكثر تأثًرا فهي الزراعة والسياحة إضافة إلى البضائع األساسية 
التي تصدر إلى الخارج.

لبنان
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الزراعي  التصدير  حركة  في  تراجع  سجل  ذلك 
 ،2011 ب��ني األش��ه��ر األرب��ع��ة األول���ى م��ن ال��ع��ام 
بسبب   ،2010 العام  من  نفسها  بالفترة  قياًسا 
في  واملستمرة  مصر  في  التي حصلت  األحداث 
التصدير  حركة  في  التراجع  أما  وسوريا.  ليبيا 
قبل  م��ا  إل��ى  ال��ي��وم  فيعود  البقاعي،  الصناعي 
األوضاع احلالية في سوريا، لكنها حتًما أضرت 
حتتل  سوريا  أن  خصوصا  البقاعي،  باالقتصاد 
عدا  البقاعية،  ال��ص��ادرات  ف��ي  الثانية  املرتبة 
القوافل  لكل  الطريق واملمر اإلجباري  عن كونها 

البقاعية. التصديرية 
رئيس نقابة مزارعي البقاع، ابراهيم الترشيشي، 
من خالل  تتجلى  بدأت  األزمة  بوادر  أن  أوضح 
غزارة اإلنتاج وتكدسه في السوق احمللية وبيعه 
مزارعي  على  سلًبا  يرتد  مما  مخفضة،  بأسعار 
يتعلق  م��ا  وال��ب��ق��اع، خ��ص��وًص��ا  وال��س��اح��ل  ع��ك��ار 
مب��وس��م ال��ب��ط��اط��ا واحل��م��ض��ي��ات. وأوض����ح أن 
لنقل  شاحنات  وج��ود  عدم  في  تتمثل  العراقيل 
ن��درة-  -ب��ل  شح  فهناك  وج��دت  وإذا  البضائع، 
ف��ي أع���داد ال��س��ائ��ق��ني؛ ألن ال��غ��ال��ب��ي��ة ت��أت��ي من 
اللبناني  املزارع  أن  وأكد  السورية.  منطقة درعا 

بدأ يعيش األزمة السورية عن حق، »فبعدما كنا 
والبطاطا  األخ��ض��ر  وامل���وز  احلمضيات  ن��ص��در 
إل��ى س��وري��ا والعالم  ب��األط��ن��ان ف��ي ه��ذا امل��وس��م 
احمللية  السوق  في  نطرحه  اليوم  ترانا  العربي، 
ي��ك��ب��دن��ا خسائر  م��خ��ف��ض��ة ج���دا، مم��ا  ب��أس��ع��ار 

فادحة«.
ي��ش��ك��ل ش��ه��ر أي���ار/م���اي���و م���ن ك���ل ع���ام م��رح��ل��ة 
من  اللبناني  اإلنتاج  تصدير  لعمليات  حتضيرية 
احلمضيات والبطاطا إلى سوريا والدول العربية 
ل��ي��ص��ل إل���ى ذروت����ه ف��ي أش��ه��ر ت��ش��ري��ن األول/
أسواق  وتشكل  الثاني/نوفمبر،  وتشرين  أكتوبر 
ظبي  وأب��و  ودب��ي  والبحرين  واألردن  السعودية 
ويخشى في  الزراعية.  للصادرات  األكبر  السوق 
تفاقم  من  سوريا  في  األزم��ة  عمر  امتداد  حال 
األوض����اع وارت���داده���ا ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي. 
وناشد »الترشيشي« وزير النقل العودة عن قرار 
الكويتية  اللوحات  حتمل  التي  الشاحنات  منع 
الباب  وفتح  اللبنانية،  األراض��ي  إلى  العبور  من 
الكارثة  حجم  من  للتخفيف  السيارات  كل  أمام 

اللبناني. املزارع  على 
إنتاجها  من  البقاعية  املصانع  غالبية   وتعتمد 
على التصدير إلى األسواق العربية بنسبة %70، 
ويتوقع  ال��ي��وم.  ال��راك��دة  األس��واق  من  تعد  وه��ي 
الصناعات  في  التراجع  حركة  وتوسع  استمرار 
غالء  مع  يترافق  الركود  أن  البقاعية، خصوًصا 
كبير في الكلفة اإلنتاجية واملواد األولية وأبرزها 
البقاع  املعنيون أن تفقد منطقة  النفط. ويخشى 
السورية،  األسواق  الزراعي  وإنتاجها  ومصانعها 
ال��ت��ي اع��ت��ادت أن ت��زي��د م��ن ح��ج��م اس��ت��ي��راده��ا 
العشرين  السنوات  في  سنة  كل  البقاعية  للسلع 

> املاضية. 

التي  األساسية  البضائع  إلى  إضافة  والسياحة 
نقل  وسائل  إيجاد  ويصعب  اخل��ارج  إلى  تصدر 
املطلوبة،  والسهولة  والكلفة  بالسرعة  لها  بديلة 
أعدت  ذلك  من  وانطالًقا  الثقيل.  وزنها  بسبب 
غرفة جتارة بيروت وجبل لبنان خطة بديلة ميكن 
من  األنواع  هذه  نقل  عمليات  لتسهيل  اعتمادها 
ما  »وهذا  األزم��ة،  عمر  طال  حال  في  البضائع 
وتعتمد هذه اخلطة  نتمناه« -بحسب شقير-  ال 
ليست  أنها  ورغم  واجلوي.  البحري  النقل  على 
املرة األولى التي يشهد فيها الوضع على املعابر 
أن  إال  األزم���ة،  ه��ذه  وس��وري��ا  لبنان  ب��ني  البرية 
على  أضاف  الداخل  في  االقتصادي  االنكماش 
»كل  شقير:  ويستطرد  تداعيات.  جملة  األزم��ة 
تراجع  وج��ود  على  ت��دل  االقتصادية  امل��ؤش��رات 
تراجعت  السياحة  فمثال  وال��ن��م��و،  احل��رك��ة  ف��ي 
مبعدل 50% على مستوى اإلشغال في الفنادق، 
 .%31 مبعدل  السيارات  بيع  حركة  وانخفضت 
السياسيني  عند  ضمير  صحوة  حصول  ومتنى 
امل��ؤش��ر  األزم������ة »ألن  ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة  ل���ل���وق���وف 

األحمر«. يطال اخلط  بدأ  االقتصادي 
ق��د ت��ك��ون اخل��س��ائ��ر ال��ن��اج��م��ة ع��ن ان��ح��س��ار أو 
جتميد حركة عبور الشاحنات بني لبنان وسوريا 
تشمل كل التجار واملزارعني، لكن ملزارعي البقاع 
احل��ص��ة األك��ب��ر م��ن ه��ذه ال��ن��ك��ب��ة. ف��ق��د شكلت 
تلت  التي  القاضية  الضربة  وتطورها،  األحداث 
االقتصاد  تلقاها  ق��د  ك��ان  مالية  ض��رب��ات  ع��دة 
خصوًصا،  املنطقة  واق��ت��ص��اد  ع��م��وًم��ا  اللبناني 
جراء االضطرابات التي تعصف بالعالم العربي، 
وال���ت���ي ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى ال��ب��ق��اع��ي��ني م���زي���ًدا من 
التصدير.  حركة  في  وتراجًعا  املالية،  اخلسائر 
سوري،  منشأ  من  اآلتية  الشاحنات  وباستثناء 

الشاحنات  إل��ى  إضافة  ال��س��وري،  ال��داخ��ل  وم��ن 
اآلت��ي��ة م��ن احل���دود ال��ت��رك��ي��ة، مي��ك��ن ال��ق��ول إن 
التي تأتي  احلركة شبه معدومة. أما الشاحنات 
والتي  العربي،  اخلليج  ومن  العربية  ال��دول  من 
األردني،  »النصيب«  معبر  عبر  لبنان  إلى  تصل 
أكثر  يشكل  بأنه  علما  بالكامل،  معدومة  فهي 
الشاحنات  وخ��روج  دخ��ول  حركة  من   %90 من 
كما  س��وري��ا.  ط��ري��ق  عبر  وب��ال��ع��ك��س،  لبنان  إل��ى 
العربية  ال���دول  اجت���اه  ف��ي  ال��ت��ص��دي��ر  ح��رك��ة  أن 

بدورها. تراجعت 
التصديرية  امل��ع��ام��الت  مل��ج��م��وع  إح��ص��اء   وفي 
والزراعة  التجارة والصناعة  اخلارجة من غرفة 
األولى  األربعة  األشهر  والبقاع، خالل  زحلة  في 
معاملة   2443 إجن��از  سجل   ،2010 ال��ع��ام  م��ن 
معاملة   1905 مقابل  في  زراعية،  سلع  تصدير 
ب��ت��راج��ع  أي   ،2011 ل��ع��ام  ن��ف��س��ه��ا  ال��ف��ت��رة  م��ن 
ال��ه��واج��س  أن  وال��الف��ت  ت��ص��دي��ر.  معاملة   538
وامل����خ����اوف ع��ن��د ت��ص��دي��ر ال��س��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات 
احملتملة  املخاطر  بسبب  يومًيّا  تتعاظم  الزراعية 
الشاحنات،  تأخير  احتمال  أو  الطرقات،  على 
مم��ا ي���ؤدي إل��ى ت��ل��ف ت��ل��ك ه��ذه امل��ن��ت��ج��ات. إل��ى 

إبراهيم الترشيشي رئيس نقابة مزارعي البقاع:

بعدما كنا نصدر الحمضيات والموز األخضر والبطاطا باألطنان في هذا الموسم إلى سوريا 
والعالم العربي، ترانا اليوم نطرحه في السوق المحلية بأسعار مخفضة جدا، مما يكبدنا 
خسائر فادحة.

لبنان
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أسطورة الدكتاتور العادل
حاكم قوي... أم مؤسسات قوية؟

يسود في فكر التنمية بكثير من الدول مفهوم ينطوي على 
خطورة بالغة، يتمثل في ضرورة السعي الدائم واحلثيث 
إليجاد دكتاتور صالح يتولى قيادة عملية التنمية. ولهذا، 
فقد صار من ال��الزم على دع��اة الدميقراطية العمل 
على إبراز احلقيقة املقابلة، وهى أن الدميقراطية تعد 
املسار الضروري لبلوغ التنمية املستدامة، وأنه ال بديل 
عن املضي قدًما في اإلصالحات املؤسسية لتحقيق 

التنمية والنمو االقتصاديني.
بالبحث عن حكام  تزايد االهتمام  أن  األم��ر،  وواق��ع 
أقوياء، ومنحهم سلطات غير محدودة، بدالً عن تشكيل 
نتيجة  –في جانب منه–  حكومات دميقراطية، جاء 
ملا شوهد من منو سريع ومستمر باقتصادات النمور 

األسيوية، ومقارنة ذلك بالركود الذي ساد اقتصادات 
أوروبا الغربية والواليات املتحدة.

كما يلعب التاريخ دوره في هذا السياق، فوفًقا ملا يرد 
 Ronald J.( في بحث أجراه مؤخًرا رونالد جيلسون
Gilson( -الباحث في كلية احلقوق بستانفورد- ال 
يوجد س��وى ع��دد قليل من ال��دول التي ميكن القول 
احلرب  فترة  منذ  التنمية  في حتقيق  بأنها جنحت 
العاملية الثانية، ومن بينها نسبة يعتد بها من احلكومات 
األوتوقراطية التي متكنت من إحداث حتوالت إيجابية 
في اقتصادات دولها. واستناًدا إلى هذه اخللفية، زاد 
رسوخ االعتقاد بأن تطبيق النظم الدميقراطية غالًبا 
ما يقترن بعدم استقرار في األداء االقتصادي، وذلك 

خالًفا للوضع في النظم الشمولية، األمر الذي أدى مدير إدارة إصالح السياسات »سابقًا«، مركز املشروعات الدولية اخلاصة
إلى شيوع األسطورة املشار إليها. إال أن هذا املفهوم ال 
يعدو كونه انطباًعا، حيث ال توجد براهني قوية على 
أن النظم األوتوقراطية تتفوق -من كافة اجلوانب، وفى 
جميع الظروف- على نظيراتها الدميقراطية، كما أن 
البيانات املتاحة ال متكن من إصدار أحكام قاطعة في 

هذا الشأن.
 ومن منظور آخر، تولد االهتمام بالبحث عن احلاكم 
القوى نتيجة ما لوحظ من قدرة بعض الدول –من بينها 
سنغافورة– على التصدي لواحدة من املشكالت التي 
تعوق جهود القضاء على ظاهرة التخلف االقتصادي، 
وهى مشكلة الفساد. فما أن تدور املناقشات مع دعاة 
اإلصالح في مختلف أرجاء العالم حول ظاهرة الفساد، 
يبدو اهتمامهم مبحاكاة النهج الذي اتبعته سنغافورة في 

التصدي لهذه الظاهرة، في حني أنهم –في املقابل– 
ال��دول الدميقراطية  إل��ى وض��ع ستة من  ال يشيرون 
وف��ق مؤشر  الترتيب  لسنغافورة، من حيث  امل��ج��اورة 
 Corruption Perceptions( الفساد  مدركات 
العاملية  الشفافية  منظمة  ت��ن��ش��ره  ال���ذي   )Index
فبغض   .)Transparency International(
النظر عن الوضع املتميز لسنغافورة في هذا املجال، فإن 
معظم الدول التي متكنت من كبح جماح الفساد هي دول 
دميقراطية، بينما يتضح أن الدول التي تقع في أدنى 
سلم ترتيب مؤشر منظمة الشفافية العاملية- وباملثل 
 Global Integrity( بالنسبة ملؤشر النزاهة العاملية
البنك  يصدرها  التي  احلوكمة  وم��ؤش��رات   )Index
الدولي- إما أنها دول خاضعة لنظم حكم شمولية، أو 

دول أخفقت في تطبيق الدميقراطية.

بقلم: أليكسندر شكولنيكوف

رؤية عامة
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العالقة بين الحرية االقتصادية والحرية 

السياسية

رمبا تنبع الرغبة في تولية دكتاتور صالح ملقاليد احلكم 
من االنطباع السائد بأن القادة األقوياء عادة ما يكونون 
أكثر فاعلية من املؤسسات الدميقراطية حينما يتعلق األمر 
بتحقيق التنمية، واحلد من الفقر، والتقليل من حدة التفاوت 

بني فئات املجتمع. 
 فالشعوب غالًبا ما تكون لديها رغبة قوية لوجود حكومات 
تعمل على االنتقال من مرحلة األفكار إلى التنفيذ وتلبية 
االحتياجات االقتصادية، وأن احلكومة القادرة على ذلك 
بالفعل هي حكومة تستند إلى وج��ود قائد قوى وح��ازم. 
واحلقيقة هي أن أية دعوة للدميقراطية إمنا ترتبط على 
نحو مباشر بقدرة النظام الدميقراطي على حتقيق إجنازات 
اقتصادية. فعلى سبيل املثال، أظهرت استطالعات بارومتر 
األمريكتني  )Americas Barometer( -التي أجريت 
مؤخًرا- أن شرعية احلكومات في دول أمريكا الالتينية 
إمنا ترتبط على نحو مباشر برضا املواطنني عن األداء 
في  أجريت  التي  االستطالعات  تظهر  كما  االقتصادي. 
مناطق أخرى بالعالم نتائج مماثلة، منها ما يتصل بالفجوات 
جانب،  من  للدميقراطية،  الشعوب  تفضيل  بني  القائمة 
وتقييمها للكيفية التي متارس بها النظم الدميقراطية، من 

جانب آخر.

رؤية تحليلية للتراجع في تفضيل 
الديمقراطية

 )Larry Diamond( وفًقا ملا يشير إليه الري داميوند
 The Spirit of( ال��دمي��ق��راط��ي��ة«  »روح  ك��ت��اب��ه  ف���ي 
Democracy(، تعد قيم الدميقراطية مبثابة قيم عاملية 
الشامل  الدميقراطي  النسق  حتقيق  ولكن  عليها،  متفق 
يتطلب أمًرا هاًما، وهو حتقيق آمال الشعوب وتلبية تطلعاتها 
وتوقعاتها. فالوعود وحدها ال تكفى، وفى احل��االت التي 
شاهدنا فيها انخفاًضا في درجات تفضيل الدميقراطية، 
كان مرد هذا تخفي احلكومات غير الدميقراطية خلف 

أقنعة دميقراطية. إذ على الرغم من أن تلك احلكومات 
كانت منتخبة شعبًيا، فإنها لم تُبق سوى على القليل من 
املؤسسات الدميقراطية التي يتعني وجودها لتأكيد احلوكمة 

الدميقراطية.
وفى مقابل هذا، فإن قدرة احلكومات الشمولية على اتخاذ 
ق��رارات سريعة يكون من شأنها حتقيق نتائج اقتصادية 
املتابعة  إل��ى  الكثيرين  تدفع  ظ��اه��رة  تظل  للقياس  قابلة 
)ومحاولة التطبيق( ملعجزة مثل معجزة الصني، حيث يلعب 
احلزب الشيوعي دور »الدكتاتور العادل« – الذي يقوم على 
تبدو سليمة  التي  السياسات  بتنفيذ  نحو سريع وحاسم 
وتستهدف الصالح العام. وعلى سبيل املثال -ووفًقا ملا ورد 
مبقالة نشرت مؤخًرا بجريدة وول ستريت جورنال، فإن 
احلكومة الصينية متتلك القدرة على إقامة صناعة جديدة 
خالل عام واحد، وأن تستحوذ على حصة كبيرة من السوق 
العاملية ملنتجات تلك الصناعة، في حني قد يستغرق األمر 
سنوات –إن لم يكن عقوداً– كي تتخذ دول أخرى قرارات 

مماثلة.
حقيقة األمر، أن االقتصاد الصيني شهد حتوالً هائاًل على 
مدى عدة عقود مضت، وأصبحت الدولة قادرة على نقل 
الكثير من صناعاتها من مجرد مادة للتندر على املستوى 
العاملي إلى صناعات قائدة عاملًيا، ولكن ال تزال العوامل 
احملركة للحزب الشيوعي الصيني بعيدة كل البعد عما ميكن 
أن نطلق عليه الصالح العام، أو الرغبة في إخ��راج عامة 
الشعب من دائرة الفقر. ويعبر عن هذه احلقيقة ريتشارد 
ماكجريجور )Richard McGregor( -املراسل السابق 
جلريدة  فاينانشيال تاميز- في كتابه الذي صدر مؤخًرا 
بعنوان: »احلزب: العالم السري للطبقة الشيوعية احلاكمة 
في الصني«، حيث يشير إلى أن تلك العوامل ترتبط برغبة 
احلزب في السيطرة على مقاليد األمور، وجتنب املصائر 
التي انتهت إليها األنظمة الشيوعية في االحتاد السوفيتي 
السابق ودول وسط وشرق أوروبا. ومن ثم، فإن هدف احلد 

من الفقر ال يعدو كونه دافًعا ثانوًيا.
وم��ن منظور آخ��ر، يشير تقرير خ��اص ص��در حديًثا عن 
بأن  السائد   االنطباع  واقعية  ع��دم  إل��ى  اإليكونوميست 

رؤية عامة

 إن تزايد االهتمام بالبحث عن حكام 
أقوياء، ومنحهم سلطات غير محدودة، 
بداًل عن تشكيل حكومات دميقراطية، 

جاء نتيجة ملا شوهد من منو سريع 
ومستمر باقتصادات النمور األسيوية، 

ومقارنة ذلك بالركود الذي ساد 
اقتصادات أوروبا الغربية والواليات 

املتحدة. 

 بوسع الدكتاتور أن يتحدث عن كافة 
األوضاع املثالية، ولكن ما الذي ميكن أن 

يفرض عليه عمل ما فيه صالح بلده 
وشعبه؟
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حكومة الصني تعد أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات، مقارنة 
التقرير،  يذكر  فكما  الدميقراطية.  النظم  في  بنظيراتها 
على الرغم من أن السرعة التي تتسم بها قرارات احلكومة 
الصينية فيما يتعلق بأمور مثل إقامة السكك احلديدية وبناء 
الكباري، فإن منط األداء احلكومي السائد في املقاطعات 
الصينية -ومنه ما يتعلق بالتعامالت اليومية بني املواطنني 
ومختلف املستويات احلكومية- إمنا يشوبه قدر كبير من 

ضعف الكفاءة وسوء االستخدام والتخصيص للموارد.
كما يعد منوذج سنغافورة في النمو االقتصادي وكبح جماح 
النامية واألس��واق  ال��دول  لكثير من  إبهار  الفساد مصدر 
ذاتها. فاحلكومات، ودعاة  الصني  ذلك  الناشئة، مبا في 
أمورهم  يولى  أن  ي��ودون  املواطنني،  وكثير من  اإلص���الح، 
زعيم على شاكلة لي كوان يو، مبعنى أن يكون حاكًما قوًيا 
قادًرا على إقامة دولة الرفاه، دون أن يُستدرج إلى ما يراه 
ناقدو النظم الدميقراطية من مثالب تتمثل في اتساع نطاق 

اجلدل وفقدان القدرة على احلسم في اتخاذ القرارات.

تحديات البقاء في السلطة

ثمة مخاطر عدة تلوح في األفق بالنسبة للدول التي تود 
أن تعهد مبصائرها إل��ى حكام أق��وي��اء، أو إل��ى أي شكل 
من أشكال احلكومات التي تعمل في ظل غياب مختلف 
صور الرقابة، أو غياب احلوار حول السياسات، أو غياب 
املؤسسات الدميقراطية التي عادة ما يقترن وجودها بنماذج 

احلكومات القائمة على املشاركة الشعبية والشفافية.  
فنتائج أبحاث االقتصاد السياسي تشير إلى أن أي دكتاتور 
غالًبا ما يسعى جاهًدا إلى االستمرار في السلطة، مفضاًل 
ذلك على انتهاج السياسات السليمة ملا فيه صالح بلده. ومن 
ثم، فبدالً من أن يقوم بتوجيه امل��وارد نحو إيجاد احللول 
الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، فإن جل 
تركيزه ينصب على إقصاء املعارضني له، وتدعيم مؤيديه 
وأتباعه. وهذا هو بالفعل النهج الذي اتبعه لي ركوان يو، 
الذي استنفد ق��دًرا هائاًل من الوقت في السعي للقضاء 
على املؤسسات، والبنية التشريعية والقانونية في بلده. وكان 

ذلك قد مت مبجرد أن بدأت املعجزة االقتصادية تنطلق في 
سنغافورة ، فقد عمل على تقليص دور املعارضة السياسية 
بكافة السبل املتاحة، فضاًل عن قيامه بتقييد حريات عمل 
اجلمعيات والنقابات، وحرية التعبير، وغيرها من العناصر 

الالزمة لبناء مجتمع دميقراطي. 
وارتباًطا بهذا أيًضا، ففي عدد إبريل من دورية الدميقراطية 
)Journal of Democracy( أشار كل من ماركو فيرويج 
 Roccardo( بيليزو  وروك���اردو   ،)Verweij Marco(
Pelizzo( إلى أن سنغافورة كانت لتبلغ مستويات أعلى من 
الرخاء عما هي عليه اآلن، إذا ما كانت قد سمحت بدرجة 
أعلى من االنفتاح السياسي، وهو ما كان ليتيح قدًرا أكبر 
من احلريات السياسية، مقارنة بالوضع السائد اآلن. كما 
يسترعى انتباه الكاتبني وجود رابطة بني غياب الدميقراطية 
غير املقيدة في سنغافورة، وبني االفتقار إلى وجود ريادية 

أعمال حقيقية داخل الدولة. ومن شأن االفتقار إلى اقتصاد 
يستند إلى ريادية األعمال في سنغافورة أن ينطوي على 
حتذير ألولئك الذين يسعون إلى تقليد هذا النموذج في 
التنمية –على األقل إذا ما أخذت بعني االعتبار أيًضا النتائج 
والرأسمالية  الطيبة  »الرأسمالية  كتاب:  إليها  يشير  التي 
 ،)Good Capitalism، Bad Capitalism( »اخلبيثة
حيث يعبر مؤلفو الكتاب عن وجهة نظر مؤداها أن قيام 
الرأسمالية على أساس من ريادية األعمال هو في حقيقته 
واحد من أسرار النمو االقتصادي املستدام وطويل األجل. 
 )Minxin Pei(  وبهذا الصدد أيًضا، يرى مينكسن پى
-اخلبير في شئون الدميقراطية- أن ظاهرة الفساد تؤدى 
إلى فقدان الصني نحو 3% من ناجتها احمللي اإلجمالي، 

وإلى سوء تخصيص لنحو 10% من إنفاقها احلكومي. 
كما تبرز مشكلة أخرى في النظم الشمولية، تتمثل في أن 
طول بقاء احلكام في السلطة يستتبع قيامهم بفرض رقابة 
على تدفق املعلومات، واستثمار موارد هائلة في تشكيل رأى 
عام مؤيد لهم، بدالً من توجيه تلك املوارد إلى حتقيق التنمية. 
فواقع األمر، أن تشكيل الرأي العام صار في األغلب بدياًل 
للحصول على التأييد الشعبي، وهو أمر بالغ األهمية في 
النظم الدميقراطية، ففي تلك النظم يكون فقدان التأييد 
السبل  وأس��ه��ل  السلطة.  مب��غ��ادرة  إي���ذان  الشعبي مبثابة 
لتشكيل الرأي العام هو القضاء على استقاللية الصحف، 
وفرض رقابة حكومية على تداول املعلومات، ولنا في هذا 
أن نلحظ مدى اجلهد الذي تبذله احلكومة الصينية في 
قمع حرية وسائل اإلع��الم. واملعضلة هنا هي أن حرية 
تدفق املعلومات تعد عاماًل هاًما لسالمة األداء في املجالني 
االقتصادي والسياسي مًعا. وبالتالي، ينجم عن تقييد تلك 

احلرية التأثير سلًبا على قدرة وأداء النظم االقتصادية.

طبيعة الدكتاتور العادل

قام مانكور أولسون )Mancur Olson( بإجراء بحوث 
لهذا  وقد صاغ  العادل،  الدكتاتور  فكرة  مستفيضة حول 
الغرض مفهوم »اللص العتيد«، وهو الدكتاتور الذي ال يقنع 

رؤية عامة

بالسرقة والنهب فحسب )وفًقا للمفهوم الشائع لدينا عن 
على  أيًضا  يحرص  لكنه  الشمولية(،  النظم  في  احلكام 
االستثمار لتحقيق التنمية والنمو االقتصادي وتقدمي بعض 
املنافع العامة لتحقيق منافع ذاتية مبا يكفي لتعبئة املوارد 

الالزمة إلطالة زمن بقائه في السلطة.
ال��ق��ادة  ي�����رون أن  إال أن امل��ش��ك��ك��ني ف���ي ه����ذا امل��ف��ه��وم 
الدميقراطيني يفعلون نفس الشيء. وللرد على هذا الرأي، 
قام أولسون بإجراء مقارنة بني النظم الدكتاتورية ونظيراتها 
الدميقراطية، فوجد أن أحد جوانب االختالف األساسية 
في هذا الشأن هي أن الدكتاتور يقوم في غمار عملية توزيع 
بحالة  باملقارنة  أكبر،  نسبة  النمو باحلصول على  عوائد 
آخر،  منظور  من  املوضوع  وببحث  الدميقراطي.  النظام 
يتبني أن النظم الدميقراطية تعد أكثر فاعلية في مجال 
احلد من الفساد، باملقارنة مع النظم الشمولية. ويتضح 
هذا بالرجوع إلى األرق���ام، إذا نظرنا إلى مؤشر منظمة 
الشفافية العاملية، أو مؤشر النزاهة العاملية، كما يتأكد هذا 
من الناحية النظرية، حيث أن النظم الدميقراطية تتضمن 
عن  الفساد  من  للحد  أكبر  فرًصا  تتيح  التي  املؤسسات 
طريق املنافسة احلزبية، وقواعد الشرعية، وتوزيع القوى 
السياسية. كما تعد الشفافية أحد العوامل الهامة في تأكيد 

وجهة النظر هذه.
ومن القضايا األخرى -التي يلقى أولسون الضوء عليها في 
سياق املقارنة بني احلكومات الدميقراطية والشمولية- تلك 
التي تتعلق بأن الوعود التي يقدمها احلاكم األوتوقراطي 
قد تكون محل ثقة، ولكن –في ذات الوقت– ال يوجد ما 
يضمن التزامه بتنفيذها. أما في النظم الدميقراطية، فإن 
تنفيذ الوعود ميكن أن يكون موضع مساءلة قانونية عن 
طريق تطبيق قواعد إنفاذ العقود، أو آليات حماية حقوق 
امللكية الفكرية. وللتدليل على هذا بصورة عملية، ميكن 
أمًرا  للممتلكات تعد  التعسفية  إلى أن املصادرة  اإلش��ارة 
شائع احلدوث في الصني، وبدرجة أكبر كثيًرا مما يحدث 
في اليابان. كما أن فرص مقاضاة احلكومة إلخاللها ببنود 
عقد ما تعد أعلى كثيًرا في فنزويال، باملقارنة مع الوضع 

 فيما يتعلق بالفرص االستثمارية، 
من الضروري أن يؤخذ في االعتبار 

أن املصادرة املباشرة للممتلكات 
تعد واحدة فحسب من مصادر قلق 

املستثمرين، الذين عادة ما ينشدون 
االستقرار والقدرة على التنبوء في 

املناخ االستثماري الذي يتواجدون به.
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في شيلى. فبوسع الدكتاتور أن يتحدث عن كل األوضاع 
املثالية، ولكن ما الذي ميكن أن يفرض عليه فعل ما فيه 
صالح بلده وشعبه؟.. واقع األمر، أن ضغوط املجتمع املدني 
ليست ضمن اآلليات املطروحة هنا،  بل يكون  املطلوب من 
الدكتاتور هو مجرد احترام التوازنات بني مؤيديه أو أتباعه 

وتلبية رغباتهم للبقاء في السلطة.

الثقة واالستثمار

واجلوهري  األس��اس��ي  العنصر  احلكومة  في  الثقة  متثل 
لنجاح التنمية االقتصادية في النظم الشمولية، فعلى نحو 
 ،)Ronald J. Gilson( رونالد جيلسون  إليه  ما يشير 
وكيرتس ميلوبت )Curtis J. Milhaupt(، في الدراسة 
التي قاما بإجرائها، تعد مصداقية الدكتاتور بشأن تنفيذ 
للحكومات  اإلمنائية  األه���داف  حتقيق  مفتاح  التزاماته 
الشمولية. ويستطرد الكاتبان بالقول إنه فيما يتعلق بالفرص 
االستثمارية، من الضروري أن يؤخذ في االعتبار أن املصادرة 
املباشرة للممتلكات تعد واح��دة فحسب من مصادر قلق 
املستثمرين. فاملستثمرين، وهم عادة ما ينشدون االستقرار 
والقدرة على التنبوء في املناخ االستثماري الذي يتواجدون 
به، تقلقهم أيًضا عمليات املصادرة التي متليها السياسات 
احلكومية، وهى تلك اإلج��راءات التي تتخذ خالل التغير 
في ظروف السياسات العامة واإلطار التشريعي، الذي يؤثر 
بدوره في القيمة طويلة األجل لالستثمارات وإمكاناتها في 

احلاضر.
النظم  تتفوق  العددي والنظري،  املنظورين  ومن ثم، فمن 
الدميقراطية على نظيراتها األوتوقراطية في مجال خلق 
بيئة مواتية لالستثمار، نظًرا الرتفاع درجة الشفافية. إذ 
يؤدى هذا، على سبيل املثال، إلى إمكان توقع أية زيادات 
مرتقبة في الضرائب، أو أية تغيرات في التعريفة اجلمركية 
احل���وارات  متابعة  ع��ن طريق  وذل���ك  ل���ل���واردات،  بالنسبة 
الدميقراطية  النظم  أط��ر  داخ��ل  جت��رى  التي  السياسية 
الراسخة، وهو ما يختلف عن الوضع في النظم الشمولية، 
دون  وض��ح��اه��ا،  عشية  ب��ني  فجائية  ت��غ��ي��رات  تقع  حيث 

ما  عادة  السياسية  فاحلوارات  املواطنني.  آراء  استطالع 
جترى في املجتمعات الدميقراطية املنفتحة، األمر الذي 
يتيح للمستثمرين ومجتمع األعمال تعديل توجهاتهم ملواكبة 
فالقرارات  الشمولية،  النظم  في  أم��ا  السياسة.  تغيرات 
املتصلة بالسياسات العامة غالًبا ما تتخذ خلف األبواب 
املغلقة، وال يعلم عنها مسبًقا سوى الدوائر املقربة، التي 
وفًقا  تعديل أوضاعهم  إل��ى  إليها  املنتمون  يلجأ  ع��ادة ما 
يتسنى  بينما ال  املرتقبة،  والتشريعية  القانونية  للتغيرات 

لألغلبية سوى االستجابة بعد وقوع التغيرات.
وعلى الرغم مما سبق ذكره، فالناقدون يذكرون أن: »احلديث 
عن الدميقراطية أمر رائع، ومع هذا، فاالستثمارات في 
بينما االقتصادات  ت��زال آخ��ذة في االزده����ار،  الصني ال 
التقليدية تسعى جاهدة للخروج من األزمة الراهنة«. الرد هو 
أنه –بالتأكيد– طاملا تعد الفرص السوقية أعلى من مخاطر 
خسارة االستثمار، فإن االستثمارات ستظل متدفقة صوب 

الصني، ولكن يبقى التساؤل األهم: ما الذي سيكون عليه 
الوضع حال استنفاد إمكانات االستثمارات األولية، حيث 
أن الصني ال تزال فقيرة نسبًيا مقارنة ببعض الدول األكثر 
تقدًما. وحقيقة األمر، أنه حاملا يتم استنفاذ إمكانات تلك 
االستثمارات وتتعادل العوائد على االستثمار مع مخاطره، 
لدرجات  اجل��دي��دة ستتطلب خفًضا  االس��ت��ث��م��ارات  ف��إن 
القانون،  قواعد  إعمال  من  ذلك  يتضمنه  مبا  املخاطرة، 
وتنفيذ العقود على نحو يتسم بالعدالة، ويتيح القدرة على 
التنبوء. وتنطبق هذه املتطلبات على االستثمارات الوطنية 
املستثمرين  استجابة  إن  إذ  س��واء،  حد  على  واألجنبية، 

حتدث إزاء املجموعة ذاتها من حوافز االستثمار. 

تولية الدكتاتور العادل...هل هي صدفة 
بحتة؟

من احلقائق املثبطة لدعاة الدميقراطية أن بعض النظم 
األوتوقراطية حتقق مستويات منو تفوق ما تشهده بعض 
الدميقراطيات غير الراسخة، أو الهشة. فعلى الرغم من أن 
بعض احلكومات األوتوقراطية حققت منًوا نتيجة لعدد من 
السياسات السليمة، فإن البعض اآلخر لم يحقق النمو سوى 
نتيجة لعوائد ريعية مصدرها املوارد الطبيعية. والواقع، أن 
ما يهم هو حتقيق التنمية املستدامة طويلة األجل، وغرس 
جذور النمو االقتصادي، فالتجارب العاملية تشير إلى أنه 
عشرات  يوجد  الصني،  لتجربة  مماثلة  حالة  كل  مقابل 
معجزة  كل  ومقابل  زميبابوي،  لتجربة  املماثلة  احل��االت 
اقتصادية في ظل نظام شمولي، يوجد العشرات من حاالت 
اإلخفاق االقتصادي. وبالنسبة لكل دولة حتقق جناحات 
الدميقراطية،  املؤسسات  على  قضائها  من  الرغم  على 
يوجد الكثير من الدول التي حتاول اتباع ذلك النهج ولكنها 

تخفق في حتقيق أية جناحات اقتصادية. 
 ويكمن السبب خلف تلك اإلخفاقات في حقيقة أن أية 
يكتب  أخ��رى ال  لدولة  إمنائية  محاولة الستنساخ جتربة 
لها النجاح عادة.  فالصني، على سبيل املثال، لديها عدد 
قليل من السمات واخلصائص التي ال تتوافر باقتصادات 

كثير من ال��دول األخ��رى، ومنها وجود سوق محلية هائلة 
احلجم يزيد قوامها عن مليار نسمة. ومن أسس نظرية 
التنمية املؤسسية تبرز القاعدة القائلة بأنه من غير الوارد 
نقل مناذج اإلصالح من دولة إلى أخرى مع حتقيق نتائج 
مطابقة، نظًرا لالختالفات بني الدول من حيث خلفياتها، 
وممارساتها التاريخية والثقافية واالجتماعية. كما يلعب 
توقيت بدء تطبيق التجربة دوًرا في حتديد نوعية التغيرات 
التي تترتب على تطبيق جتربة ما. وفى هذا الشأن، توفر 
الدميقراطية –مقارنة بالنظم األوتوقراطية– قدًرا أكبر من 
الفرص التي تتيح الوصول إلى النتائج املستهدفة، حتى وإن 
حتقق ذلك خالل سلسلة من التجربة واخلطأ. ويستخلص 
أن:«الصدفة،  مؤداها  هامة  نتيجة  وميلوبت،  جيلسون، 
للنظم  الظاهر  اجل��ان��ب  تفسر  ال��ت��ي  ه��ي  التخطيط،  ال 
األوتوقراطية باعتبارها نظًما ساعية للنمو«. ومتثل هذه 
النتيجة أهمية بالغة بالنسبة لتلك الدول التي تصبو إلى 
التنمية،  الشمولية في مجال  النظم  استنساخ ممارسات 
ومضمون هذا أن محاولة تولية دكتاتور عادل لقيادة مسيرة 

النمو هي -على األرجح- استراتيجية خاطئة.
فالنظم األوتوقراطية ليست بطبيعتها أفضل من نظيراتها 
الدميقراطية من حيث إيجاد بيئة مواتية للنمو االقتصادي، 
وذلك على الرغم من أن بعًضا منها ينمو مبعدالت أكثر 
دكتاتور عادل  والعثور على  القصير.  األج��ل  ارتفاًعا في 
البحتة.  أم��ًرا من قبيل الصدفة  اقتصادًيا ال يعدو كونه 
ومن شأن منح سلطات مطلقة ألولئك الذين يتولون مقاليد 
األم��ور -بينما تتساوى احتماالت  سيرهم في اجتاهات 
كبيرة  مخاطر  طياته  في  يحمل  أن  سليمة–  أو  خاطئة 
ظل  ف��ي  املساءلة  سياسات  ترتبه  م��ا  أعبائها  ف��ي  تفوق 
النظم الدميقراطية. ولطاملا كانت حاالت اإلخفاق أعلى 
من النجاحات بالنسبة للدول التي سعت جاهدة في البحث 
عن حاكم قوى يعمل على بناء اقتصاد قوى. ومن ثم، يشير 
تاريخ التنمية االقتصادية املستدامة واالزدهار االقتصادي 
إلى أن األمر املهم هو وجود مؤسسات دميقراطية قوية، ال 

مجرد تولية حكام أقوياء <

رؤية عامة

 مقابل كل معجزة اقتصادية في ظل 
نظام شمولي، يوجد العشرات من 

حاالت اإلخفاق االقتصادي. وبالنسبة 
لكل دولة حتقق جناحات على الرغم من 

قضائها على املؤسسات الدميقراطية، 
يوجد الكثير من الدول التي حتاول 

اتباع ذلك النهج ولكنها تخفق في 
حتقيق أية جناحات اقتصادية.
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وكانت رد فعل على التحرش بالقس املجري األصل، 
املنشق، السزلو توكس. وسرعان ما انقلبت شعارات 
شاوشيسكو«.  »يسقط  إل��ى  اخلبز«  »نريد  قبيل  من 
أيام  1989 -وبعد ثالثة  الكريسماس سنة  يوم  وفي 
من فراره من منصبه- مت إعدام شاوشيسكو وزوجته 

إيلينا رمًيا بالرصاص. 
وقد تساءلت العديد من املقاالت والتحليالت، مؤخًرا، 

1989 آخر ثورات أوروبا  كانت الثورة الرومانية في 
الشرقية وأكثرها عنًفا، وجاءت بعد نشوة االنتصار، 
بولندا،  ف��ي  تضامن  ملنظمة  معظمه،  ف��ي  السلمي 
ففي  السابقة.  تشيكوسلوفاكيا  في  املخملية  والثورة 
آخر يوم له في السلطة، في 22 ديسمبر/ كانون األول 
شاوشيسكو  نيكوالي  الروماني  الرئيس  كان   ،1989
قد أمضى 24 عاًما على رأس احلزب الشيوعي، 21 

الرجل يحكم، في معظم  لرومانيا. وكان  منها رئيًسا 
فترة حكمه، عن طريق إشاعة اخلوف وتشجيع عبادة 
اعتماًدا  املعارضني  كل  وقمع  متطرف،  بشكل  الفرد 
السمعة،  سيئ  الوحشي  السري  شرطته  جهاز  على 
السيكوريتات، وأكبر شبكة من اجلواسيس واملخبرين 
في أوروبا الشرقية. بدأت املظاهرات في 15 ديسمبر/

الغربية،  تيميسوارا  مدينة  في   ،1989 األول،  كانون 

عما إذا كانت لنماذج التحول الدميقراطي في أوروبا 
وال��ظ��روف  املاضية،  سنة  العشرين  خ��الل  الشرقية 
داللة  من  منها،  املستفادة  وال���دروس  بها  م��رت  التي 
وفي  لذلك،  األوس��ط.  الشرق  في  يحدث  ملا  بالنسبة 
ضوء األحداث األخيرة التي شهدتها تونس، ومصر، 
الدولية  املشروعات  مركز  طلب  بأسرها،  واملنطقة 
عن  لنا  يكتبوا  أن  الرومانيني  ال��زم��الء  من  اخلاصة 
ثالث  فكتبت  رومانيا.  في  للثورة  الشخصية  رؤاه��م 
وأعمار مختلفة- عما  رومانيات -من خلفيات  نساء 
لهن  بالنسبة  تعنيه  ك��ان��ت  وم��ا  ال��ث��ورة،  ع��ن  تتذكرن 
التصرف على  لو متنني  وما  اآلن،  تعنيه  وما  آنذاك، 
نحٍو مختلف. تلك تأمالت حوتها مقاالت ثالث حول 
يجب  ال��ق��ادة  ب��أن  تشي  وال��ق��ي��ادة،  امل��ش��ارك��ة  أهمية 
وعلى  ال��ق��ي��ادة،  أس��ل��وب  ع��ن  املسئولية  يتحملوا  أن 
املواطنني أيًضا مسئولية في اختيار القادة إن أرادوا 
أن تأتي أمتهم اجلديدة انعكاًسا لطموحاتهم، وتشي 
أيًضا بأن على املواطنني أن يكونوا على استعداد ألن 

يتولوا بأنفسهم زمام القيادة ويشاركوا <

إنه لشيء شديد الغرابة أن تعيش ثورة، خاصًة 
عنها  نقرأ  أشياء  فالثورات  السن!..  صغير  وأنــت 
األيــام،  تلك  فنتخيل  تتناولها،  أفالًما  ونشاهد 
قد  أو  العنف.  ونخاف  األبــطــال،  بأولئك  ونحلم 
نعيش بجوار أناس شاركوا في »الثورة األخيرة«، 
ا كانت تلك الثورة، فنجدهم عادة غير راغبني  أًيّ
 1989 ثــورة  اندلعت  عندما  عنها.  احلديث  في 
فــي رومــانــيــا، تــضــاربــت مــشــاعــري بــني »ال، هــذا 
إلهي،  »يــا  و  يــحــدث؟«  أن  له  و »كيف  ال يحدث« 
لم  شابة،  طالبة  كنت  وملا  بالفعل!«.  يحدث  إنه 
يكن أمامي من خيار سوى املشاركة واخلروج إلى 

الــشــارع و»الــقــتــال« بـــدون ســـالح، أن أكـــون هناك 
أن  الــرصــاص دون  وســط احلــشــود، أسمع طلقات 
أستطيع تبني من يطلقها، وكل األشياء األخرى 

التي تفوق اخليال وحدثت خالل تلك األيام.
تــتــغــيــر الــقــيــم ويــشــهــد عـــاملـــك اخلـــــاص حتـــواًل 
قبيل  من  يبدو  ذلــك  كل  أن  وبرغم  ا.  دراماتيكًيّ
الــثــورات،  املـــرء عــن  يــقــرأ  العامة عندما  املــعــارف 
فــأهــم مــا فــي املـــوضـــوع هــو حتـــول كــل ذلـــك إلــى 
وأهــم من فهم ما يحدث مــدى استعدادنا  واقــع. 
الستغالل هذا التحول، على املستوى الشخصي، 

واملؤسسي، والتنظيمي.

تأمالت في الثورة الرومانية
ضد شاوشيسكو

 مقدمة بقلم: باميال بيكروفت 

دروس مستفادة لثورات الربيع العربي

مديرة برامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مركز املشروعات الدولية اخلاصة

يا ليتني كنت أملك شجاعة 
المشاركة لتصبح بالدي أفضل حااًل

 بقلم: كاميليا بوالت، 44 سنة 
مديرة برامج، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، رومانيا

كانت كاميليا بوالت حني اندلعت أحداث الثورة الرومانية شابة )21 عاًما( تدرك جيًدا ما 
يدور حولها من أحداث وتداعيات حيث تقول: "فأهم ما في املوضوع هو حتول كل ذلك إلى 

واقع، بعد أن كان يبدو من قبيل املعارف العامة عندما يقرأ املرء عن الثورات".

رؤية عامة
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في بعض األحيان، يعود كل من شاركوا في الثورة 
ينسحبون،  منتظرين.  ويجلسون  بيوتهم،  إلى 
مــعــتــقــديــن أن دورهــــم قــد انــتــهــى، وأنــهــم كــانــوا 
وبعد  واآلن،  الــوطــن،  احتاجهم  عندما  هــنــاك 
ملنازلهم  العودة  فبإمكانهم  الــثــورة،  »جنحت«  أن 

واالنشغال بحياتهم اخلاصة.
هذا االنسحاب حدث في رومانيا أيًضا، وكان ذلك 
األولى  والسنوات  بل  األيــام،  فتلك  فادًحا،  خطًأ 
بعد التحول، أيام وسنوات حاسمة؛ ألنك تسقط 
أن  نفسه  الوقت  في  عليك  يتعني  ولكن  نظاًما، 
سعداء  الرومانيون  كــان  لقد  آخــر.  نظاًما  تبني 

)غرمي العمر( ثم نتوقع حدوث األشياء الطيبة 
قــراراتــنــا  تشكله  فاملستقبل  نفسها.  تلقاء  مــن 
القيادة بيد  اليومية ونوعية قادتنا. وإذا تركنا 
لم  لو  اتفق، فيجب أال نندهش  أي أحــد، كيفما 

نحصل على ما توقعناه.
ولكن، أيسهل على املرء اخلروج من دائرة الَدعة 
أن يتخذ قراًرا  أيسهل عليه  ليلعب دوًرا؟..  تلك 
بأن يقود ويتعرض لتمحيص اجلماهير ونقدها، 
بـــل ولــلــمــعــامــلــة الــفــظــة غــيــر الــنــزيــهــة؟.. ليس 
الــنــاس في  كــل ذلــك مــن السهولة مبــكــان. معظم 
رومانيا يرون أن السياسة شيء قذر، فيجلسون، 

الشيوعية، ولكن  باملشاركة في إقصاء احلكومة 
حكومة  بناء  في  املشاركة  حلظة  حانت  عندما 
جديدة، ترددوا. البعض لم يكن واثًقا من امتالكه 
للمعرفة أو الكفاءة، والبعض اآلخر لم يكن مهتًما 
البناء  إعــادة  مهمة  ُتركت  أن  فكان  بذلك.  أصــاًل 
وكثيرون  طيبة،  بنوايا  بعضهم  شاركت،  حلفنة 

بحًثا عن ميزة وفرصة.
أعتقد  يشاركوا.  لم  ممن  الوقت،  ذلك  في  كنت، 
ا، وعــــــــاودت حــيــاتــي  أنـــــي كـــنـــت مــشــغــولــة جــــــــًدّ
الطبيعية. هــل كــان ذلــك خــطــأ؟.. نــعــم. أدركــت 
اآلن أنه ليس من مصلحة أحد أن جنلس وننقد 

أن  من  بداًل  وينتقدون  وينتظرون،  ويستمعون، 
يشاركوا. هل يكفي هذا؟.. بالقطع ال.

يا ليتني كنت أملك شجاعة املشاركة والدفاع عما 
أؤمــن بــه، وزيــادة فــرص بــالدي في حياة أفضل. 
كلما عدت بذاكرتي إلى تلك األيام وفكرت فيما 
إلى  الال فعل  الفكر عن موقف  قمت به، نأى بي 
يتخذا  قد  واملساهمة  فالتغيير  البناء.  موقف 
حياة  لبناء  العمل  ســـواء  األشــكــال،  مــن  العديد 
أو  االجتماعي،  النظام  حتسني  أو  للبالد،  أفضل 
نطاًقا  األضيق  االحتياجات  مع  التعامل  مجرد 

للمجتمع الروماني.
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عــنــدمــا انــدلــعــت الــثــورة الــرومــانــيــة كــنــت في 
مع  أعيش  عــمــري،  مــن  الثاني  العقد  بــدايــات 
منطقة  فــي  هــادئــة  صغيرة  بــلــدة  فــي  أســرتــي 

البالد. من  الوسطى  باملنطقة  جبلية 
رومانيا  في  اليومية  احلياة  عن  أدري  أكن  لم 
آنذاك إال أقل القليل. كنت قد مررت بتجربة 
للحصول  أمي  مع  طويلة  طوابير  في  الوقوف 
مثل  األســاســيــة  الغذائية  االحتياجات  على 
اخلبز أو الزبد. كانت إمدادات الغذاء محدودة، 
ال  اخلبز  من  حصة  بلدتي  في  فرد  لكل  وكــان 
رغيف  نصف  وهي  منها،  أكثر  شراء  يستطيع 

أني  األيــام  تلك  عن  ذكرياتي  ومن  اليوم.  في 
على  املساء  في  املدرسي  واجباتي  أؤدي  كنت 
ضوء مصباح نفطي؛ حيث كان نقص الكهرباء 
أيًضا  وأذكــر  للتيار.  متكرر  انقطاع  إلى  يــؤدي 
في  أســرتــي  مــع  التليفزيون  بــرامــج  مــشــاهــدة 
املساء، كان لدينا آنذاك محطة عامة واحدة 
الثامنة  من  ا،  يومًيّ ساعتني  ملدة  إرسالها  تبث 
إلى العاشرة مساء، وكانت نشرة األخبار تبدأ 
دائـــًمـــا بــأخــبــار زعــيــمــنــا الــشــيــوعــي، مــا قــالــه 
أو قــام بــه فــي هــذه املــنــاســبــة أو تــلــك. وكــانــت 
مصادر معلوماتنا البديلة في تلك األيام، هي 

آِه لو كنا شاركنا بنشاط أكبر في 
التحول الذي شهدته رومانيا!

 بقلم: كارمن ستانيال، 35 سنة
نائب مديرة برامج، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، رومانيا

كانت كارمن ستانيال، تبلغ من العمر 12 عاًما آنئذ، فوضعت انطباعات فتاة شاهدت وعايشت 
هذا احلدث العظيم، انطباعات فتاة "لم تكن تدري عن احلياة اليومية في رومانيا آنذاك إال أقل 

القليل".
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مــحــطــات اإلذاعــــات األجــنــبــيــة، فــكــان الــنــاس 
التي تبثها  إلى النشرات اإلخبارية  يستمعون 
ُتبث  كــانــت  الــتــي  القليلة  األجنبية  احملــطــات 
في  يحدث  ما  على  يقفوا  حتى  بالرومانية، 
تستمع  كلها  األســرة  كانت  وخــارجــه.  بلدهم 
نـــادًرا مــا يــذكــرهــا أحد  لتلك احملــطــات، ولــكــن 
ا،  سًرّ ذلك  يفعل  الكل  كان  آخرين.  وجود  في 

السلطات. خوًفا من بطش 
فــي أواخــــر الــثــمــانــيــنــيــات كـــان الــكــل يــأمــل أن 
الــزعــيــم ونــظــامــه، ولكن  أيــام  تــكــون تلك آخــر 
لم يكن أحد يعرف متى يحدث ذلك أو كيف. 

بوخارست  جتتاح  االحتجاجات  التلفاز  في 
واملـــــدن الــكــبــرى األخــــــرى، ومــــا تـــال ذلــــك من 
ســـقـــوط الـــنـــظـــام. كــــان حـــديـــث الـــنـــاس مــلــؤه 
لطاملا  بتغيير  ستأتي  لثورة  واحلــمــاس  األمــل 
انتظرته رومانيا. وها هي أول ثورة ُتبث على 
تندلع  التلفزة،  شــاشــات  على  مباشرة  الــهــواء 
البعض  املــشــدوهــة.  العالم  أعــني  أمــام  وجتــري 
كـــان يــشــاهــدهــا مــن مــقــعــد وثــيــر فــي الــبــيــت، 
ليلعب  الـــشـــوارع  إلـــى  انــطــلــق  والــبــعــض اآلخـــر 
واملفعمة  املثيرة  األحداث  تلك  في  فعااًل  دوًرا 

واحليرة. بالتضارب 

وفــي إحـــدى األمــســيــات، وكــانــت فــي منتصف 
مــن  عـــرفـــت   1989 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
أن  أمــريــكــا  إذاعـــة صـــوت  الــتــي تبثها  الــنــشــرة 
االحــتــجــاجــات بـــدأت فــي تــيــمــيــســوارا، وهــي 
مــديــنــة تــقــع فــي اجلـــزء الــغــربــي مــن رومــانــيــا. 
كــان كــل شــيء هــادًئــا فــي بــلــدتــي، ولــكــن ثــورة 
في  ثم  تيميسوارا  في  تندلع  بدأت  قد  كانت 

بوخارست.
22 ديــســمــبــر/  وفـــــي  بـــعـــدهـــا،  أيــــــام قـــالئـــل 
محطة  مــن  علمت  ثــم  سمعت،  األول،  كــانــون 
اإلذاعــــــة الـــرومـــانـــيـــة احلــكــومــيــة، وشـــاهـــدت 

إلى  نظرة   .2011 إلــى  سريًعا  باملشهد  ننتقل 
شهدت  تلتها،  سنة  و20  الــثــورة  على  اخلــلــف 
السوق،  واقتصاد  الدميقراطية  إلــى  التحول 
للمواطن  الثورة  حققته  عما  املــرء  ويتساءل 

الروماني.
رأيي  في  وهي  احلرية،  حققته:  ما  وأهــم  أول 
أهم املكتسبات لرجل الشارع: حرية التحدث، 
وحرية  التنظيم،  وحرية  االجتماع،  وحرية 
حريات  كلها  تلك  التنقل.  وحرية  الصحافة، 
أســاســيــة ُحـــرم مــنــهــا املــواطــن الــرومــانــي زمــًنــا 
طــويــاًل، فــأضــحــت لــديــه اآلن مــن املــســلــمــات. 
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أحلظ اآلن أن بعض أبناء جيلي ومن هم أكبر 
ا قد نسوا كل ما يتعلق باحلرمان من تلك  سًنّ
آخــرون  يعلم  لم  بينما   ،1989 قبل  احلــريــات 
صغاًرا  كــانــوا  ألنهم  شيًئا؛  احلــرمــان  ذلــك  عــن 

أو لم يولدوا بعد. حينها، 
والــــســــؤال الــكــبــيــر الــــذي يـــطـــرح نــفــســه اآلن 
أية  ولتحقيق  حريتنا،  نستخدم  كيف  هــو: 
الناس عقوًدا في ظل  غاية؟.. فبعد أن عاش 
نــظــام قــمــعــي، هــا هــم يــشــعــرون اآلن بـــأن من 
اكتسبوها  التي  احلرية  تلك  استخدام  حقهم 
حديًثا، بل واإلفراط في استخدامها أحياًنا. 

فــالــنــزيــه وغـــيـــر الـــنـــزيـــه يــســتــطــيــع الــتــرشــح 
لــالنــتــخــابــات، وهـــو مــا يــفــرض ضــــرورة وجــود 
)واملعينة(.  املنتخبة  القيادات  ملساءلة  آليات 
أكثر  االزدهــــار  إلـــى  الــطــريــق  أن  أيــًضــا  تعلمنا 
طــــواًل ومــشــقــة ممــا كــنــا نــتــوقــع. عــرفــنــا اآلن 
ليس  ولكنه  جيد،  أمــر  السياسية  احلــريــة  أن 
يخلق  اقتصادي  إصــالح  صاحبه  إذا  إال  بكاٍف 
ا وازدهاًرا ألكبر عدد ممكن من املواطنني.  منًوّ
فالرومانيون الذين اجتاحوا الشوارع معرضني 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  للخطر  حــيــاتــهــم 
1989 أقدموا على ذلك أماًل في حرية وحياة 

شعروا  والقيود،  اخلــوف  من  حتــرروا  أن  فبعد 
بـــأن لــهــم احلـــق فــي أن يــفــعــلــوا مــا يــحــلــو لهم، 
وذلك  حر".  بلد  في  نعيش  "نحن  شعار:  حتت 
أن فــكــرة املــســئــولــيــة الــتــي تــصــاحــب احلــريــة 
إلى  تسللها  فــي  مــا  نــوًعــا  بطيئة  كــانــت  دائــًمــا 

نفوسهم.
يـــربـــط الـــكـــثـــيـــرون بـــني احلـــريـــة واالزدهــــــــار، 
ويتوقعون أنه مبجرد توفر احلريات األساسية 
تلقاء  من  الــثــروة  ستأتي  احلــرة،  واالنتخابات 
االنــتــخــابــات،  أن  علمنا  الــواقــع  ولــكــن  نفسها. 
وإن كانت حرة، فقد ال تكون نتائجها مرضية. 

أفضل لهم وألبنائهم.
حالة  في  املكتسبات،  أن  التجربة  أثبتت  لقد 
لــم يــتــم تــوزيــعــهــا بشكل  الــرومــانــيــة،  الـــثـــورة 
مــتــســاٍو عــلــى األجــيــال املــخــتــلــفــة. فــقــد متتع 
اســتــفــدنــا من  كــامــلــًة؛ حــيــث  بــاملــكــاســب  جيلي 
احلـــريـــات والـــفـــرص الــكــثــيــرة الــتــي أصــبــحــت 
وحرية  أفــكــارنــا،  عــن  التعبير  حــريــة  قائمة: 
الــســفــر، وحــريــة حتــويــل أفــكــارنــا إلـــى واقـــع، 
املنظمات غير احلكومية،  أو  الشركات  وإنشاء 
فـــي اخلــــارج،  الــعــمــل  أو  الـــدراســـة و/  وفـــرصـــة 
حرية  عـــام،  وبشكل  املــعــلــومــات،  إلــى  والــنــفــاذ 
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املرء في اختيار مسار حياته.
لهم  جــلــبــت  فــقــد  آبــائــي،  جلــيــل  بالنسبة  أمـــا 
الثورة التي اندلعت في ديسمبر/ كانون األول 
1989 حرية سياسية وفرًصا اقتصادية، ولكن 
جاءت  ما  بني  فمن  اقتصادي.  ضيق  صاحبها 
والبطالة  الــوظــيــفــي،  األمـــان  الــثــورة عــدم  بــه 
قبل  غائبة  شبه  فيه  البطالة  كانت  بلد  )في 
سوق  في  السن  أساس  على  والتمييز   ،)1989
من  واإلحــبــاط  الــرضــا  بعدم  والشعور  العمل، 
نــظــام جــديــد كـــان مـــا قــدمــه ملــواطــنــيــه أقــل 

انتظروه منه. وأبطأ مما 

النتائج  تلك  تعكسه  مــا  بــني  مــن  اآلن.  عليه 
أصابها  الكثيرين،  نظر  في  احلياة،  نوعية  أن 
اجلمود أو ساء حالها، بينما كان التوقع العام 
أن يأتي تغيير النظام في 1989 بحياة أفضل، 
السياسي  النظام  مبكاسب  اجلميع  يتمتع  وأن 

اجلديد. واالقتصادي 
أن  أدرك  الـــوراء،  إلــى  بخاطري  أعــود  عندما 
وحتٍد  رائعة  فرصة  كانت  التسعينيات  أوائــل 
عــن  نــفــســي  أمـــنـــع  أن  أســتــطــيــع  وال  عــظــيــم. 
التساؤل عما إذا كنا قد أفدنا من تلك الفرص 
أقــصــى اســتــفــادة ممــكــنــة، وأتــســاءل عــمــا كــان 

بوضوح  تــبــدى  الــوهــم  بانقشاع  الــشــعــور  هــذا 
نتائجه  ُأعلنت  رأي  استطالع  في  أخــرى  مــرة 
ممن   %41 أن  وأظهر   ،2010 يوليو/متوز  في 
شــمــلــهــم االســـتـــطـــالع قـــد يــصــوتــون لــلــزعــيــم 
الــشــيــوعــي نــيــكــوالي شــاوشــيــســكــو لـــو تــرشــح 
لــلــرئــاســة بــني آخــريــن. لــم يــكــن أحــد يتخيل 
يحنون،  قد  الناس  أن  التسعينيات،  أوائل  في 
بعد عشرين سنة، إلى هذا الزعيم السابق!.. 
مــن نصف  أكــثــر  قــال  وفــي االســتــطــالع نفسه 
معيشتهم  مــســتــوى  أن   )%54( املـــشـــاركـــني 
إبــــان الــنــظــام الــشــيــوعــي كـــان أفــضــل ممــا هو 

للتغلب  أفــضــل  بشكل  نفعل  أن  باستطاعتنا 
على التحديات التي واجهناها. آِه لو كانت لنا 
التي نريد أن نسير  الوجهة  رؤية أفضل حول 
إليها، وأن نختار زعماء أفضل ليصلوا  بالبالد 
بــنــا إلــى تــلــك الــوجــهــة... آِه لــو كــان الــشــرفــاء 
املقاعد  ء  تبُوّ بشجاعة  حتلوا  قد  والالمعون 
األمامية والنشاط في املجال العام، وكنا على 
قد  كنا  لو  آِه  فدعمناهم...  ٍودرايــة  حصافة 
اتخذنا قرارات أكثر استنارة وشاركنا بنشاط 
بعد  رومانيا  شهدته  الــذي  التحول  في  أكبر 

1989.. آِه لو. ثورة ديسمبر/ كانون األول 
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ــــتــــي شــــهــــدت الـــتـــحـــول  ـــلـــحـــظـــة ال صـــــادفـــــت ال
الشيوعية  –من  رومانيا  مسار  في  الدراماتيكي 
فيها  ذاكــرتــي  كــانــت  فــتــرة  الدميقراطية–  إلــى 
املــســائــل  أصـــغـــر مــــن أن تــســتــطــيــع اســـتـــيـــعـــاب 

اجلوهرية في مثل هذا التحول املهم.
فذاكرة الطفل يرسخ فيها عامله اخلاص الصغير، 
املقام األول. وعندما كان  مبحيطه اأُلسري في 
أساسيات احلياة  للحصول على  أبواي يكافحان 
يحرصان  كانا  الكثيرة،  الصعاب  رغــم  الكرمية، 
إبعادي، وأختي األصغر، عن  أشد احلرص على 
تلك املعاناة واحلرمان والقلق بقدر اإلمكان. في 
منه  ُحرمنا  ما  نعي  نكن  لم  الصغيرة  السن  تلك 

من أشياء مادية. وبرغم أن انهيار الشيوعية لم 
نتعرض  أن  أبــواي  ُيــرد  لم  قائًما،  احتمااًل  يكن 
أحلقانا  لــذلــك  الشيوعية،  لــألفــكــار  وأخــتــي  أنــا 
فيها  الــتــدريــس  يــتــم  خــاصــة  صــغــيــرة  بحضانة 
املــواد  مــن  نستفيد  حــتــى  اإلجنــلــيــزيــة،  باللغة 
في  توجد  كانت  قلما  التي  الغربية،  التعليمية 
على  طويلة،  لسنوات  وأنفقا،  بل  أخــرى.  أماكن 
والفرنسية.  اإلجنليزية  في  لنا  خاصة  دروس 
كان تصميمهما هذا وتضحياتهما املادية مفتاح 
األوقــات  تلك  فــي  والطبيعية  اآلمــنــة  طفولتنا 

غير الطبيعية باملرة.
كنت  فقد  فقط،  باالسم  الثورة"  "ابنة  إذن،  أنا 

أنا "ابنة الثورة" باالسم فقط... فقد 
كنت حينها في الرابعة من عمري

 بقلم: بوال أناستاسياد، 26 سنة
مساعدة برامج، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، رومانيا

كانت بوال أناستاسياد طفلة لم تتعد الرابعة من عمرها مع بداية أحداث الثورة، حيث تبدأ 
مدونتها قائلة: "كانت ذاكرتي فيها أصغر من أن تستطيع استيعاب املسائل اجلوهرية في مثل هذا 

التحول املهم".   
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صغيرة،  بــلــدة  فــي  أعــيــش  الــرابــعــة،  فــي  حينها 
أستمتع بطفولة طبيعية، وأشعر باحلماية التي 
يخيفني.  قــد  شــيء  أي  مــن  أســرتــي  لــي  توفرها 
أثارت  التي  األمور  بعض  هناك  كانت  ذلك،  ومع 
الذي  للكهرباء  املتكرر  االنقطاع  مثل  حيرتي، 
كان يجعلنا نعيش في ظالم دامس. كذلك كان 
الطفلتان،  نحن  نتحدث،  أال  على  أبــواي  يشدد 
املنزل.  خارج  أسرتنا  حياة  يخص  شيء  أي  عن 
وعرفت بعد ذلك أن منشأ ذلك احلرص اخلوف 
املــتــجــذر مــن الــســيــكــوريــتــات، الـــذي كـــان يذيق 
أي سند  الرومانيني كل صنوف االضطهاد، دون 
فــي كــثــيــر مــن األحـــيـــان. فــقــد زرع الــنــظــام في 

اليومية  حياتهم  إحــبــاط  عــن  الــنــاس  يلهي  مــا 
الـــوقـــت فـــي تعزيز  الــرتــيــبــة، فــكــانــوا يــنــفــقــون 
الــصــداقــات والــعــالقــات األســريــة. كــان عالم كل 
كانت  ولــذلــك،  ومـــالذه.  مهربه  هــو  الصغير  منا 
أعياد ميالدي، واملناسبات األخرى، حتى 1989، 
فيهم  مبن  باألحبة،  مليًئا  صغيًرا  مسكًنا  تعني 
ضيًقا،  املــكــان  كــان  واجلــيــران.  الكبيرة  عائلتي 
ا كنا سعداء بَجمِعنا واحتفالنا، على أنغام  ولكَنّ
التي استطاع جدي احلصول  الغربية  املوسيقى 
عليها بشكل غير رسمي، في وقت كان كل شيء 
أجــنــبــي فــيــه يــخــضــع لــرقــابــة صـــارمـــة. وكــانــت 
عطلة نهاية األسبوع بالنسبة ألهلي، كما كانت 

وعدم  خوًفا  واســع،  نطاق  وعلى  الناس،  نفوس 
ا، ال تزال كلها قائمة، حتى يومنا هذا. ثقة وشًكّ

التحول من نظام إلى آخر يعني، بالقطع، املزيد 
وأن  التحدث،  حرية  أشكالها:  بكل  احلرية،  من 
أكثر.  ويفعل  أكثر،  وميتلك  أكثر،  املــرء  يكسب 
ولــكــنــه كـــان يــعــنــي أيــًضــا حتــــواًل فــي الــعــالقــات 
والــقــيــم الــتــي كــنــت أســتــشــعــرهــا بــوضــوح، حتى 
الشيوعية  زمـــن  فــفــي  املــبــكــرة.  الــســن  تــلــك  فــي 
احملــدودة  املـــوارد  نفس  ميلك  تقريًبا  الــكــل  كــان 
من  بعيد،  حد  إلى  قلص،  ما  وهو  األفــق،  ونفس 
الشعور باحلسد.  وإمكانية  للمنافسة  االحتياج 
ومـــحـــدوديـــة املـــــوارد تــعــنــي أيـــًضـــا عـــدم وجـــود 

بالنسبة ملعظم الناس، قبل 1989 وفي السنوات 
في  تنزه  أو  شــواء  حفل  تعني  للتحول،  األولـــى 
دائــًمــا  وكــنــت  األصــدقــاء،  مــن  كبيرة  مجموعة 

أغتبط للمشاركة فيها.
مــع الــتــحــول إلــى الــدميــقــراطــيــة والــرأســمــالــيــة، 
حــل الــتــنــافــس مــحــل الــشــعــور املــريــح بــاألمــان، 
بــرغــم مـــا كـــان فــيــه مـــن قـــيـــود. فــقــد ُأغــلــقــت 
متت  بينما  للدولة،  اململوكة  املشروعات  بعض 
وظائفهم،  الكثيرون  ففقد  أخــرى،  خصخصة 
ومــعــهــا أمــنــهــم املـــالـــي. وكــــان عــلــى مـــن وجـــدوا 
بـــــدون عـــمـــل، أن يــتــعــلــمــوا  أنــفــســهــم، فـــجـــأة، 
وظيفة  على  يحصلوا  حتى  جــديــدة  مــهــارات 
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جــديــدة. وآخــــرون جــربــوا حــظــهــم فــي إنــشــاء 
رأسماليٍة  حتديات  مع  والتكيف  خاصة  أعمال 
نـــاشـــئـــة، بــيــنــمــا جـــــازف آخــــــرون فـــوضـــعـــوا مــا 
زائفة  مالية  أنشطة  في  قليل  مال  من  ميلكون 
أبــويــّي،  على  وكـــان  وفــقــرهــم.  إحباطهم  فـــزاد 
أن يبتكرا فيما يتعلق  الرومانيني،  مثل ماليني 
احملظوظني  بني  من  وكانا  املهني.  مبستقبلهم 
الــذيــن اســتــطــاعــوا اخلـــروج مــن فــتــرة الــبــدايــة 
التسعينيات،  أوائــــل  فــي  الــصــعــبــة  املــضــطــربــة 
خفض  بعد  إال  ذلــك  فــي  ينجحوا  لــم  ولكنهم 
العمل،  أصحاب  جانب  من  امليزانيات  في  كبير 
من  محِبطة  دورة  عــن  فضاًل  متكرر،  وتقشف 

خلقها  ميــكــن  "ال  نــابــلــيــون:  قـــال  كــمــا  الـــثـــورة، 
وال إيــقــافــهــا. املــمــكــن الــوحــيــد أن يــخــرج واحــد 
بتحقيق  اجتــاًهــا  ليمنحها  الــُكــُثــر  أبــنــائــهــا  مــن 

االنتصارات".
الــتــغــيــيــرات اجلــذريــة ســـوف تــظــل دائــًمــا تأتي 
بثمن فادح من أرواح البشر، والضيق االقتصادي 

الطويل، واحليرة.
فــي الــوضــع األمـــثـــل، ســـوف يــضــمــن االرتــبــاط 
ــــعــــضــــوي بـــــني الــــــدولــــــة والـــــكـــــيـــــانـــــات غــيــر  ال
بينهما  الــتــفــاعــل  وعــمــق  وســرعــة  احلــكــومــيــة، 
ـــيـــوم- أن تــتــيــح ثــــورات  ال -الـــــذي ميــيــز عـــالـــم 
الــيــوم والــغــد لــلــمــتــأثــريــن بــتــلــك الــتــغــيــرات أن 

املهني. املستوى  على  واخلطأ  التجربة 
صاحبتها  عــلــيــهــا  حــصــلــنــا  الــتــي  احلــريــة  هـــذه 
املتاح  معها  تقلص  الــكــفــاح،  مــن  يومية  شحنة 
من وقت وقدرة على التواصل االجتماعي، كما 
ابتعد  بالتنافس،  مسبوق  غير  إحساًسا  خلقت 
بالناس كل عن اآلخر. ليس في ذلك شيء من 
والتي  كنتها،  التي  الطفلة  عيون  فــي  املنطق، 
حجم  متــاًمــا  تستوعب  أن  بالقطع  تستطع  لــم 
عندي  خلق  ذلــك  أن  بيد  تغير.  مــن  حــدث  مــا 
االجتماعية  للعالقات  مبهم  حــنــنٍي  مــن  نــوًعــا 
أحن  أزال  والتي ال  أعرفها،  التي كنت  الراسخة 

إليها بني حني وآخر.

بكثير.  أكبر  بسرعة  التحول  مبرحلة  ميــروا 
أكــثــر مــن أي وقــت  الــعــالــم، اآلن  وعــلــى زعــمــاء 
احلـــفـــاظ على  فـــي  يــلــعــبــوا دورهــــم  أن  مــضــى، 
الـــســـالم ومـــســـاعـــدة مـــن يــكــافــحــون لــلــحــصــول 
نحو  الــتــحــول  عقبات  لتخطي  حريتهم  على 
بــيــئــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة أفــضــل. لــم يعد 
يتجاهل  أن  اجلــديــد  عــاملــنــا  فــي  املـــرء  بــوســع 
أن  فــي  نأمل  أن  إال  لنا  وليس  اآلخــريــن.  كفاح 
أن يقلصوا  يستطيع من ميرون مبرحلة حتول 
وذلك  ممكن،  حد  أقل  إلى  واملعاناة  االضطراب 
واحلصول  املاضية  الثورات  من  الدروس  بتعلم 

الدولي. املجتمع  دعم  على 

رؤية عامة
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التناقض الموهوم: التغطية على 
الفساد.. أم حماية األمن القومي

من املفترض أن أكتب عن املعلومات وتداولها باعتبار 
إلى كشف  ي��ؤدي  ذات��ه  املعلومات في حد  ت��داول  أن 
بخبر  األسبوع   هذا  فوجئت  لكن  وفضحه.  الفساد 
صحيح–  إال  أظ��ن��ه  –وال  صحيًحا  ي��ك��ون  أال  أرج��و 
األخ��رى  اجلهات  وبعض  املسلحة  القوات  إن  يقول 
قد اعترضت علي كشف معلوماتها باعتبار أن ذلك 

خطر على األمن القومي.
املعلومات  حجب  في  أساًسا  ج��دوى  من  هناك  هل 
السؤال األول.  ثورة االتصاالت؟.. هذا هو  في ظل 
القضاء  أص���در  ف��ق��د  مي��ك��ن،  ال  بالقطع  وإج��اب��ت��ه: 
حكمني  امل��اض��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة  األش��ه��ر  خ���الل  اإلداري 
اإلباحية،  امل��واق��ع  بغلق  يقضي  أحدهما  شهيرين، 

لم  وعملًيّا  »اليوتيوب«،  موقع  بحجب  يقضي  والثاني 
األول  فتنفيذ احلكم  اآلن،  تنفيذ احلكمني حتى  يتم 
تتحملها  أن  مالية ال ميكن  اعتمادات  توفير  يقتضي 
حجب  ف��إن  الثاني،  أم��ا  كموازنتنا،  مرهقة  م��وازن��ة 
خدمات  كل  حجب  سيقتضي  كان  »اليوتيوب«  موقع 
البريد  ومن ضمنها خدمة  »جوجل«،  البحث  محرك 
من  كان  أمر  وهو  ميل«،  »جي  املجاني  اإلليكتروني 

املمكن أن يسبب كارثة فنية. 
دميقراطي  مجتمع  بناء  ميكن  هل  الثاني،  ال��س��ؤال 
ب��غ��ي��ر م��ع��ل��وم��ات؟.. واإلج���اب���ة ه��ن��ا أي��ًض��ا ب��ال��ن��ف��ي، 
مرتبط  جزء  أساًسا  وتوافرها  املعلومات  فموضوع 
فجر  منذ  الدميقراطية  فالنظرية  بالدميقراطية؛ 

بها تعني أن تدير املجتمعات نفسها  معرفة اإلنسان 
والتعددية؛  واألحزاب  االنتخابات  بنفسها عن طريق 
دميقراطية  إدارة  نفسه  املجتمع  يدير  لكي  ول��ك��ن، 
الب���د أن ي��ع��رف أك��ث��ر، ع��ن امل��ي��زان��ي��ة، وال���ص���ادرات 
حول  هي  النهاية  في  الدميقراطية  ألن  وال��واردات؛ 
بكيفية  تتعلق  ه��ك��ذا،  فالسياسية  امل���وارد«،  »ت��وزي��ع 
بغير  والقول  البلدان،  من  بلد  في  امل��وارد  تخصيص 

ذلك نوع من أنواع العبث السياسي.
على  حتفظاتنا  -برغم  املصري  الدستوري  املشرع 
للمادة  فوفًقا  املعلومات،  أهمية  إلى  انتبه  دستوره- 
ال��دس��ت��ور، ف��إن »احل��ص��ول ع��ل��ى املعلومات  47 م��ن 
وال��ب��ي��ان��ات واإلح���ص���اءات وال��وث��ائ��ق ه��ي ح��ق تكفله 
الدولة لكل مواطن مبا ال ميس حرمة احلياة اخلاصة 

وحقوق املواطنني وال يتعارض مع األمن القومي«.

بقلم: نجاد البرعي
محام بالنقض والشريك الرئيس، املجموعة املتحدة

مصر

< األستاذ / جناد البرعي، رئيس املجموعة املتحدة، خالل املؤمتر الصحفي الذي أعلن فيه عن إطالق نصوص دستورية 
مقترحة حول حرية الوصول إلي املعلومات، والتي كانت نتاج عمل مشترك بني مركز املشروعات الدولية اخلاصة، واملجموعة 

املتحد، بالتعاون مع مركز الدراسات السياسة بكلية االقتصاد والعلوم السياسة
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إذن، فبموجب الدستور، املعلومات يجب أن تُعرف. 
وحمايته،  القومي  األم��ن  ف��ي  اآلن  مشكلتنا  ولكن 
في  باطل  بها  ي��راد  حق  مقولة  إنها  تقديري  وف��ي 
الدولة  حماية  يعني  القومي  األمن  األحوال.  أغلب 
م��ن ال��ت��ه��دي��دات اخل��ارج��ي��ة، ه��ك��ذا ب��ب��س��اط��ة دون 
توجد  ولذلك  له.  تعريف  ألف  الدخول في عشرين 
أن  وهي  الدميقراطية،  النظرية  فجر  منذ  إشكالية 
املجتمع حتى يكون دميقراطًيّا ال بد أن يعرف عن 
إذا  إال  نفسه  ع��ن  يعرف  أن  ميكن  ال  وه��و  نفسه، 
»تشويه  فكرة  أثيرت  وقد  معلومات؛  لديه  توافرت 
باملعرفة  تتعلق  ك��ث��ي��رة  ق��ض��اي��ا  ض��م��ن  امل��ع��ل��وم��ات« 
املعلومات  ف��ق��ط  ليست  وامل��ع��ل��وم��ات  وامل��ع��ل��وم��ات. 
أو  اجلمهورية،  رئيس  عن  املعلومات  أو  السياسية، 
احلزب احلاكم، املعلومات هي املعلومات. معلومات 
التي  وال��ط��ائ��رات  وامل��وان��ئ،  والقمح،  املساكن،  عن 
ومهمة  هائلة  فاملعلومات  ما.  بلد  في  وتهبط  تقلع 
مجلس  أعضاء  يستطيع  كي  مجتمع  ألي  بالنسبة 
العملية  ميارسوا  أن  غيرهم  أو  املنتخبون  النواب 
السياسية الدميقراطية داخل املجلس. وال بد لكي 
أن  بد  ال  فالعلماء  يعرف،  أن  نفسه  املجتمع  ينمي 
الذين  وكذلك  يعرفوا،  أن  يجب  والتجار  يعرفوا، 

يقيمون املشروعات ال بد أن يعرفوا. 
أكبر  ق��دًرا  تتداول  التي  املجتمعات  أن  ظني  وف��ي 
أمنها  حماية  على  ق��درة  أكثر  تكون  املعلومات  من 

القومي.
وعندي لهذا مثال عن االحتاد السوفيتي، والواليات 
قصارى  يبذل  ك��ان  السوفيتي  ف��االحت��اد  امل��ت��ح��دة. 
يتسبب  كان  وهذا  معلومة،  تتسرب  ال  حتى  جهده 
احلد  مفاوضات  في  السوفيتية  للوفود  إحراج  في 
تعرف  ك��ان��ت  األم��ري��ك��ي��ة  ال��وف��ود  ألن  التسلح؛  م��ن 
وه��ذا  نفسه.  ع��ن  السوفيتي  ال��وف��د  علم  م��ن  أكثر 
في  أسلحة  ع��دة  م��ن  ممثل  السوفيتي  ال��وف��د  ألن 
بعضهم  ع��ن  ي��ع��رف��ون  ال  وه��م  السوفيتي،  اجل��ي��ش 

ال��ب��ع��ض ش��ي��ًئ��ا؛ ب��ل إن��ه ف��ي ب��ع��ض اجل��ل��س��ات، ك��ان 
بعض أعضاء الوفد السوفيتي يطلبون من نظرائهم 
وجود  في  معينة  معلومات  إذاعة  عدم  األمريكيني 
كانت  املختلفة  فالقطاعات  آخرين.  سوفيت  زمالء 
الوقت  ف��ي  البعض  بعضها  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات  تخفي 
الذي يعرف فيه األمريكيون كل شيء عن السوفيت. 
ألسنة  على  تأتي  التي  األسلحة  أسماء  كانت  لذلك 
األمريكان هي التي كانت يجري حولها التفاوض. 

وأيًضا، فاملعلومات جزء أساسي من عملية التنمية، 
حتى ول��و أدى ه��ذا إل��ى ق��در م��ن االن��ك��ش��اف، لكن 
عشرة  أو  علماء  عشرة  تنمي  املعلومة  أن  الفكرة 

جتار، أو عشرة بنائني … إلى آخره.
معلومات  دون  هذا  مثل  مبنى  مهندس  يقيم  كيف 
ال��ش��وارع  طبيعة  ع��ن  أو  م��ث��ال،  ال��ت��رب��ة  طبيعة  ع��ن 

احمليطة به، أو عن نوعيات من سيكونون فيه. إلى 
آخره.

ولكن هنا إشكالية يزعم بها البعض، »املعرفة ميكن 
سببه  املعلومات  فحجب  ال��وط��ن«،  أع��داء  تفيد  أن 
فالسؤال  وبالتالي  القومي.  األمن  تهديد  منع  املعلن 
األم��ن  ال��رق��اب��ة  تفيد  أن  م��دى ميكن  أي  إل��ى  هنا: 

أو تضعفه؟  القومي 
الدميقراطية التي تستمر هي األكثر أمًنا، وبالتالي 
يجب أن يكون النقاش هو كيف تكون هذه املعلومات 
مصدر قوة لألمن القومي، وليست مصدًرا لتهديده. 
الفكرة  على  دائًما  احلقيقي  املصري  النقاش  يركز 
الطرف  سيعرفها  التي  املعلومات  بكمية  اخلاصة 
املعلومات  م��ن  ك��م  أنفسنا  ن��س��أل  أن  دون  اآلخ���ر، 
س��ن��ع��رف��ه ن��ح��ن ع���ن ك���ل األط�����راف األخ�����رى. في 
احل��ق��ي��ق��ة، ف���إن إت���اح���ة امل��ع��ل��وم��ات ت��ع��د م��ص��دًرا 

إلى شرايني  باعتباره سيضخ  القومي  األمن  لتقوية 
ولكن  املعلومات؛  من  كبيًرا  فيًضا  وأجهزته  األم��ن 
بتداول  بالسماح  ذلك  ثمن  يدفعوا  أن  أيًضا  عليهم 

بالغرم«.  »الغنم  التي تخصهم،  املعلومات 
بني  التفرقة  يجب  املعلومات  إت��اح��ة  م��وض��وع  ف��ي 
امل��ع��ل��وم��ات، وحت��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات، وال��ت��وص��ي��ة من 
عليها  أطلق  مختلفة  أشياء  ثالثة  هذه  املعلومات، 
الدكتور عبد املنعم سعيد، احمللل السياسي املصري 

والتدبير.  والتفسير،  التقرير،  أسماء  املعروف، 
املعلومات،  ضبط  فكرة  على  القائم  وهو  التقرير: 
األسئلة هي  ومل��اذا؟.. هذه  وكيف،  وأي��ن،  أي متى، 

للناس. األساسية  املعلومة  تشكل  التي 
البعض،  تفسيرها: املقصود به عالقتها مع بعضها 
أي وضع املعلومات إلى جوار بعضها البعض ليمكن 

البعض.  لها أن تفسر بعضها 

 لكي يدير املجتمع نفسه إدارة دميقراطية 
البد أن يعرف أكثر، عن امليزانية، 

والصادرات والواردات؛ ألن الدميقراطية 
في النهاية هي حول »توزيع املوارد«، 

فالسياسية هكذا، تتعلق بكيفية تخصيص 
املوارد في بلد من البلدان، والقول بغير ذلك 

هو نوع من أنواع العبث السياسي.

مصر
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أجزاء  إلى  وتقسيمها  املعلومات  فهم  هو  التحليل: 
حق  من  التحليل  ه��ذا  النتائج،  بعض  إل��ى  للوصول 
عن  البحث  هي  الباحث  وظيفة  ألن  كثيرين؛  أناس 
عن  والبحث  املتكررة،  األمناط  وعن  الربط  مفاتيح 
هو  والتحليل  معينة.  معلومة  من  تصنع  التي  البيئة 
أمر يختلف فيه الناس؛ ألن مفاتيح الربط تختلف، 
نبني هنا أو ال نبني، نحارب إسرائيل أو ال نحاربها، 

نعترف باستقالل كوسوفو أم ال.
االتصاالت،  ثورة  في  مختلفة  مستويات  ثالثة  هذه 
أن  دمي��ق��راط��ي  مجتمع  أي  ف��ي  ا  ج���ًدّ املقبول  وم��ن 
أساسيات  تكون  أن  لكن يجب  تعددية،  يكون هناك 

واحدة.  املعرفة 
يزال  القومي ال  األم��ن  ف��إن هاجس  ذل��ك،  كل  وم��ع 
هناك  تكون  أن  تريد  ال  السيادية  فاجلهات  قوًيّا. 
تفسير  بعملية  القيام  على  تساعد  معلومات  أي��ة 
ترتبطان  ال  عقليتان  العمليتني  أن  برغم  أو حتليل؛ 
م��ب��اش��رة ب��ت��داول امل��ع��ل��وم��ات، وإمن���ا ب��ال��ق��درة على 

وحتليلها.  املعلومات  من  االستفادة 
ول��ك��ن ه��ن��اك م��ن ي��ت��ج��اوز م��وض��وع األم���ن القومي 
إل��ى م��ح��اول��ة اإلي��ه��ام ب��أن ت���داول امل��ع��ل��وم��ات ي��ؤدي 
القومية  ال��غ��اي��ة  أو  ال��ق��وم��ي��ة  امل��ص��ال��ح  ت��ه��دي��د  إل��ى 
املجدي  من  يزال  ال  رنانة  وهي مصطلحات  العليا، 
عن  املدافعني  إلرهاب  العام  النقاش  في  استعمالها 

احلق في تداول املعلومات إلى أبعد مدى ممكن.
إلى  شديد–  –باختصار  تنقسم  القومية  املصلحة 

بينهما:  التفرقة  يجب  قسمني 
الدولة،  بها  تعتني  التي  املهمة  باألمور  خاص  قسم 
وقد تدخل احلرب بسبب الدفاع عن هذه املصالح. 
الذاتية  مصاحلها  عن  الدولة  ببحث  خاص  وقسم 
في قضية محددة في فترة زمنية محددة، ومواقف 
ال��ت��ي ميكن أن حت��ل بها  ال���دول األخ���رى، وال��ط��رق 

املسألة.

مصر

 إن إتاحة املعلومات تعد مصدًرا لتقوية 
األمن القومي باعتباره سيضخ إلى 

شرايني األمن وأجهزته فيًضا كبيًرا من 
املعلومات؛ ولكن عليهم أيًضا أن يدفعوا 

ثمن ذلك بالسماح بتداول املعلومات 
التي تخصهم، »الغنم بالغرم«. 
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أش��د،  باختصار  فهي  العليا،  القومية  الغاية  أم��ا 
وال  لتحقيقها،  تسعي  والتي  للدولة  الثابتة  املبادئ 
تتغير إطالًقا أو تتغير على مدى زمني طويل، وغالًبا 
إن  القول  بذلك ميكننا  ولعلنا  فيها.  تغير  ال يحدث 
إلى  إطالًقا  ال حتتاج  كانت،  أًيّا  القومية،  املصلحة 
قدر  أكبر  إت��اح��ة  إل��ى  حتتاج  ب��ل  معلومات،  حجب 
مواطني  من  لآلخرين  ليسهل  املعلومات  من  ممكن 
الدولة وأصحاب الرأي فيها أن يقدموا إلى أجهزة 
املصلحة،  ت��ل��ك  حل��م��اي��ة  املمكنة  امل��س��اع��دة  األم���ن 
العليا  القومية  فالغاية  داخلية.  أو  كانت  خارجية 
ألنها  املعلومات؛  سرية  إل��ى  الغالب  ف��ي  حتتاج  ال 
ألي  العليا  القومية  الغاية  نعرف  وواضحة.  معلنة 
ولو من تصرفات  بأنها غاية معلنة وواضحة،  دولة 

قادتها.

دعونا في النهاية نتفق على بعض 
األمور

األمر األول: أن التقدم في أدوات اإلعالم ووسائل 
إلى  وأدى  اجلغرافية،  احلواجز  ألغى  قد  االتصال 
زي���ادة االع��ت��م��اد امل��ت��ب��ادل ب��ني ال���دول، ول��ي��س فقط 
له في كل األحوال  أمر  بينها، وهو  املتبادل  التأثير 
اجلانب  تالفي  ولكن  إيجابي،  وآخ��ر  سلبي  جانب 
األح��وال عن طريق حجب  كل  يكون في  السلبي ال 

املعلومات. 
املعلومات؛  جمع  ف��ي  سهولة  هناك  الثاني:  األم��ر 
وطاملا  أخ��رى،  ووسائل  صناعية  أقمار  توجد  ألنه 
تصنيف  على  ق���درة  فهناك  س��ه��ل،  األم���ر  ه��ذا  أن 
التقدم  برغم  ولكن  وتقوميها،  وحتليلها  املعلومات 
ا في وسائل جمع املعلومات إال أن هناك  الكبير جًدّ
الكثير  فهناك  النوايا،  استكشاف  على  قدرة  عدم 
الدولة  تعلمها  ونوايا  القومي  األم��ن  إج��راءات  من 
وحدها، وال يعلمها أحد غيرها، وال تتبدى إطالًقا 

العسكرية  الناحية  فمن  الفعلي.  التنفيذ  عند  إال 
م��ث��اًل، جن��د أن���ه م��ن امل��م��ك��ن م��ع��رف��ة ال��ت��ش��ك��ي��الت 
امل����وج����ودة ف���ي اجل���ي���ش امل����ص����ري، وك���ذل���ك ن��ظ��م 
ميكن  ال  ولكن  اخل���ارج،  م��ن  تأتينا  فهي  التسليح، 
القوة  استخدام  طبيعة  تبني  الوجوه  من  وجه  بأي 
االس��ت��رات��ي��ج��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  طبيعة  أو  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
إلعداد القوة وإدارتها في الصراع املسلح واحلرب. 
أو  العمليات  خطط  على  التعرف  كذلك  ميكن  وال 
جزء  فهناك  املختلفة،  االستراتيجية  االجت��اه��ات 
فقط  ويبدأ  االستراتيجية،  بسريته  محتفًظا  يظل 
أن  ا  ج��ًدّ املتأخر  من  يكون  وحينئذ  التطبيق،  عند 
ذلك  ومؤدى  إجراءات مضادة ملالفاتها.  اتخاذ  يتم 
أنه برغم القدرة على رصد تسليح القوات املسلحة 
املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  فيبقى  وكيًفا،  ا  كًمّ

لتحقيق  وامل��ع��دات  األسلحة  ه��ذه  استخدام  حرية 
املسلح.  للصراع  العسكرية  األهداف 

األم����ر ال���ث���ال���ث: ت��خ��ض��ع مم���ارس���ة س��ل��ط��ة ال��دول��ة 
وس��ي��ادت��ه��ا وأس���ل���وب ص��ن��ع ال���ق���رار ال��س��ي��اس��ي في  
للمعلومات  وليس  الكامنة  للنوايا  منها  كبير  جانب 
الرئيس األمريكي  كيندي  ُسئل  املتاحة فقط، وقد 
عن سياسته اخلارجية، فقال للصحفيني: من يتابع 
املصادر املعنية يستطيع أن يتبني 95% مما أنتوي 

للنوايا عند التطبيق. أن أفعله، ولكن نبقي %5 
power في  ال��ق��وة  ي��ت��أث��ر م��ف��ه��وم  ال���راب���ع:  األم���ر 
املعلومات؛  عصر  في  القومي  األم��ن  مفهوم  إط��ار 
الشاملة  القوة  لعناصر  إضافة  اجلديدة  القوة  ألن 
املعروفة، تتحدد بشكل كبير في القدرة التكنولوجية 
ل��ل��دول��ة. وي��ن��ع��ك��س م��ف��ه��وم ال���ق���وة اجل���دي���دة على 

مختلف أنشطة الدولة، وهذا املفهوم يؤكد ضرورة 
قدراتها  تنمية  لعملية  باستمرار  الدولة  تسعى  أن 
والربط  التكنولوجيا  قضايا  باستيعاب  التكنولوجية 

وتنسيقها.  بينهما 
من هنا ميكن أن ننتهي إلى عدد من األمور:

امل��ع��ل��وم��ات بحجة احل��ف��اظ  ن��ش��ر  م��ن��ع  إن م��ح��اول��ة 
أو  العليا  القومية  املصالح  أو  القومي  األم��ن  على 
الغايات الوطنية هو محض شقشقة لسان. ففعلًيّا، 
املعلومات،  ليس  عليه  احلفاظ  نحاول  أن  يجب  ما 
يطلق  ما  أو  املعلومات  تلك  استخدام  كيفية  وإمنا 
عليها النوايا، فتلك فقط التي ميكن أن تكون محاًل 

للحماية.
القومي  ي��س��اع��د األم���ن  أم��ر  امل��ع��ل��وم��ات  إت��اح��ة  إن 
غير  قضية  القومي  األمن  أن  باعتبار  عام،  بشكل 
ع��س��ك��ري��ة، ل��ك��ن��ه��ا أك��ب��ر م��ن ذل���ك ب��ك��ث��ي��ر، وإت��اح��ة 
تقدمي  على  وخ��ب��راءه  املجتمع  يساعد  امل��ع��ل��وم��ات 
وليس  القومي  األم��ن  إل��ى حماية  ت��ؤدي  ق��د  أف��ك��ار 

هدمه.
الدفاع  ب���وزارة  اخل��اص��ة  املعلومات  م��ن  الكثير  إن 
باألمن  أساًسا  لها  ال عالقة  املخابرات-  حتى  -أو 
وكيفية  املسلحة  ال��ق��وات  ن���وادي  فتكلفة  ال��ق��وم��ي، 
واملزايا  واملرتبات  الوفود،  سفر  ونفقات  متويلها، 
التي متنح للقادة، كلها أمور يتعني نشرها واإلفصاح 

عنها وال عالقة لها باألمن القومي. 
وهو  األه��م،  ه��و  املفتوح  الدميقراطي  املجتمع  إن 
للمعلومات  احل��ر  ال��ت��داول  ظل  في  وينتعش  يعيش 
عن  الدفاع  كان  لو  حتى  تقييدها،  محاوالت  وليس 

األمن القومي هو احلجة.
املعلومات  غياب  ظل  في  ينتشر  ال��ذي  الفساد  إن 
يؤدي،  وهو  للبالد،  القومي  لألمن  تهديد  أكبر  هو 
نخر  إلى  ولكن  ثروتها فحسب،  استنزاف  إلى  ليس 
أسسها؛ مما يؤدي إلى هدمها وتقويض بنيانها. <

إطالًقا  حتتاج  ال  القومية  املصلحة   
إلى  حتتاج  بل  معلومات،  حجب  إلى 

املعلومات؛  من  ممكن  قدر  أكبر  إتاحة 
الدولة  مواطني  من  لآلخرين  ليسهل 

يقدموا  أن  فيها  الرأي  وأصحاب 
املمكنة  املساعدة  األمن  أجهزة  إلى 

خارجية  املصلحة،  تلك  حلماية 
داخلية. أو  كانت 

مصر

 اجلهات السيادية ال تريد أن تكون 
هناك أية معلومات تساعد على القيام 

بعملية تفسير أو حتليل؛ برغم أن 
العمليتني عقليتان ال ترتبطان مباشرة 

بتداول املعلومات، وإمنا بالقدرة على 
االستفادة من املعلومات وحتليلها.
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 اإلعالم العربى هل تغيره الثورات...
أم تخلق ديناميكية جديدة لتغييره

 احلديث عن إعالم ما قبل زمن الثورات في العالم العربي 
شيء، وما بعده شيء آخر. فالصورة التي بدت من دخان 
األزمات والثورات التي تنقلت من تونس إلى مصر، فالبحرين 
وليبيا وسوريا، تؤكد أن تغييًرا ما حصل في مفهوم التعاطي 
مع نقل احلدث والصورة، وأن اخلوف والترهيب الذي عاشه 
أهل الكلمة والقلم على مدى أكثر من 3 عقود انقلب على 
أصحابه. رمبا حصل ذلك على حساب الئحة طويلة من 
الشهداء، لكن احللم حتقق في النهاية. والثورة التكنولوجية 
التي أرهبت احلكام أثبتت أنها أكثر فعالية من لغة السالح 
واملدفع. تستمر أو ال تستمر؟.. املهم أنها فعلت في زمن 
ال���ث���ورات. فكيف ت��ع��اط��ى اإلع����الم م��ع احل����دث ف��ي زم��ن 
الثورات؟.. وكيف سيتعاطى مع عصر الدميقراطية واحلرية 
التي لم يتذوقها يوًما؟.. ليس عادًيّا ذاك املشهد الذي طبعه 

الصحافيون في عصر خارطة الشرق أوسط اجلديدة، ولن 
يكون بعده.

  قبل زمن، عّبر نابليون عن شعوره جتاه الصحافة بقوله 
إن��ه يخشى صرير األق���الم أكثر م��ن دوي امل��داف��ع. وتبني 
الحًقا، أن خشية اإلمبراطور من الصحافة كانت في محلها، 
فعندما متكنت الصحافة من إخافة احلكام استطاعت أوروبا 
وتصل  النهضة  عصر  وتعيش  االستبداد  على  تقضي  أن 
إلى احلداثة. لكن هل يؤشر احل��راك اإلعالمي -في ظل 
االنتفاضات العربية والهجوم الذي يتعرض له اإلعالم العربي 
املستقل نسبًيّا- عن إرادة احلكام، إلى مستقبل دميقراطي 

وحداثي في العالم العربي؟
مما ال شك فيه أن واقع حرية الصحافة في العالم العربي 
ال يزال مزرًيا في ظل غياب التشريعات التي تضمن حقوق 

بقلم: جومانا نصر
القسم االقتصادي، جريدة النهار اللبنانية

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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الصحافيني. لكن انتشار وسائل اإلعالم على اإلنترنت جعل 
ممارسة الرقابة التقليدية أكثر صعوبة، ومع ذلك بقي العنف 
مستمًرا. أما وسائل التخويف التي تستعمل فازدادت حدة 
وعنًفا ولو بأسلوب بعيد عن لغة السالح. ومن هذه الطرق 
املعتمدة، الضغط على الصحافيني إلقناعهم بعدم التطرق 
إلى موضوع دقيق وحساس يتعلق بوقوع النظام حتت طائلة 
املسئولية، والتأكد من أنهم أدركوا أن تدخلهم غير مرغوب 
فيه، وصوالً إلى درجة التهديد بالقتل وتنفيذه في حال عدم 
ال��رض��وخ. فهل ساهمت ال��ث��ورات في إزال���ة مظلة اخلوف 
والترهيب عن رأس اإلعالم؟.. وكيف ترجمه اإلعالميون في 

زمن الثورات؟
بداية، ال بد من االعتراف بأن هناك ترسانة من القوانني 
املفروضة على الساحة اإلعالمية، متنعها من أداء وظيفتها 
األساسية في الوصول إلى املعلومة وترويجها وترسيخ احلق 
في إبداء الرأي، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الرسمية. 

 ال بد من االعتراف بأن هناك ترسانة من 
القوانني املفروضة على الساحة اإلعالمية، 

متنعها من أداء وظيفتها األساسية في 
الوصول إلى املعلومة وترويجها وترسيخ 

احلق في إبداء الرأي، خصوصا فيما يتعلق 
بالسياسات الرسمية.

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

وأقصى ما يتوق إليه حكام هذه األنظمة هو عدم وصول 
املعلومة إلى الشارع، واإلصرار على تفصيل الصحافة على 
هواها. ولهذه الذهنية تبريراتها العلمية، بحسب األستاذ في 
مادتي اإلعالم واالجتماع د. أنطوان مسرة، الذي اعتبر أن 
أنظمة الدول العربية ترفض قيام ما يعرف باإلعالم احلر، 
ملنظومتها  وفًقا  الصحافة  قوانني  تطريز  وهي تصر على 
الشخصية. ولفت إلى أن مهنة الصحافي محفوفة باملخاطر 
على  القيمني  على  يفترض  لكن  لها.  اختياره  حلظة  م��ن 
أو  املخاطر  لهذه  الصحافيني  تنبيه  اإلعالمية  املؤسسات 

إخضاعهم ملا يعرف بدورات تدريبية على املهمات الصعبة 
لتفادي سقوط ضحايا، خصوصا تلك التي تتعلق باحلروب 
وال��ث��ورات وأع��م��ال الشغب في ال��ش��ارع، وإال ف��إن أي قرار 
بإرسال صحافي إلى أرض املعركة هو مبثابة اجلرمية أو 
االنتحار إذا كان يتعلق بإرادة الصحافي نفسه. وإذا افترض 
البعض أن اجللوس في املكتب وكتابة املقال من ورائه يجعله 
في منأى عن اخلطر، فهو حتًما على خطأ؛ ألن هناك الكثير 
الثابت  من األسماء التي دفعت ثمن املوقف احلر وال��رأي 
واملعارض ألنظمة القمع والترهيب وهي جالسة في مكتبها.

من حيث الترتيب والتصنيف حتتل الصحافة املرتبة الرابعة، 
لكن هناك الكثير َمن يعتبرونها »سلطة السلطات«؛ ألن كل 
وأحكامها،  وحتليالتها  لتحقيقاتها  تخضع  السلطة  أن��واع 
وبالتالي فهي تتحكم في مفصل حيوي من مفاصل احلياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتساهم بفعالية في 
ال��ذي تستظل املجتمعات واحلكومات  ال��رأي العام  تشكيل 
بظله. وهذه الصحافة لم تكن موجودة في البلدان العربية 
التي خاضت الثورات. وال يزال بعضها يتخبط بني رحاها، 
حيث إن كل ما له عالقة بالرأي ووسائل التعبير كان يعتبر 
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لعقود، أدوات تابعة لألنظمة، ويشكل الصحافيون في هذه 

البلدان جزًءا من املنظومة نفسها.  
اليوم، رمبا أصبح الوضع مختلفا، فالعالم يشهد ثورة متواصلة 
جعلت  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  االتصال  مجال  في 
العالم قرية كونية -بحسب وصف العالم الكندي ماكلوهان- 
وبالطبع ساهم هذا التطور في كسر عزلة املجتمعات عن 
بعضها البعض، وأصبح ما يحصل في أي مجتمع أو بلد 
أنظمة  تكون  وق��د  العالم.  ه��ذا  متناول جميع من في  في 
االستبداد والديكتاتورية هي أكثر اجلهات تضرًرا من ثورة 
اإلعالم؛ ألنها أزالت احلدود بني الدول وفتحت املجتمعات 
بعضها على بعض، وهذا األمر بالطبع، لم يزعج أو يحرج 
املجتمعات الدميقراطية املنفتحة بقدر إزعاجها وإحراجها 
للمجتمعات املقفلة، السجون الكبيرة. من جهة ثانية، وفر 
لالستعالم  فعالة  وسائل  للناس  واإلعالمي  التقني  التطور 
والتواصل االجتماعي واحلراك السياسي، إذ ليس من قبيل 
املصادفة أن تأتي تسمية الثورات العربية بثورة الفيس بوك 
أو األجهزة احملمولة. وقد وفرت التقنيات احلديثة لألنظمة 
املعارضني  املعلومات عن  لتخزين  متطورة  أجهزة  القمعية 
واملناوئني لها، وأيًضا وسائل صحافية وإعالمية لطمس واقع 
القائمة. وفي هذا املجال  الناس املهني والترويج لألنظمة 
يقول مسرة: »من الواضح أن االنفتاح اإلعالمي ساهم في 
تسريب ما لم يكن وارًدا متريره بالصوت والصورة قبل 40 
عاًما. وكان يجب أن نتذكر منذ 20 عاًما أن انتشار وسائل 
اإلعالم واإلعالم املتطور سيقضي على األنظمة التوتاليتارية 
)نظام سياسي شمولي ذو حزب واحد ال يقبل أي معارضة 
منّظمة، ويحكم قبضته على كل مناحي احلياة وعلى كل 
املدفع  أزال  كما  والفكرية(، متاًما  امل��ادي��ة  األم��ة  م��ق��ّدرات 
املتطور في املاضي عهد اإلقطاعيات في أوروبا. لكن رمبا 
تلجأ أنظمة توتاليتارية أخرى، بلباس آخر، للتالعب باإلعالم 
بوسائل أخرى حتت غطاء احلريات ما بعد زمن الثورات. 
لكن الثابت أن التوتاليتارية على طريقة النظام الذي كان قائًما 
في االحتاد السوفيتي والتعتيم على ما يحدث في الداخل 

أصبح مستحياًل.
»ال ميكن اعتبار نقل الصورة: من قتل وقمع وتنكيل، حتيًزا، 

هذا التزام صحافي يجب تنميته احتراما لقضية الضحايا«. 
بهذا الكالم يفسر »مسرة« أسباب استقالة بعض اإلعالميني 
من احملطات التلفزيونية التي التزمت إدارتها نقل الصورة 
كما هي، ومنهم من اعتبر هذا الواقع حتيًزا. ويستطرد: »لكن 
هناك بعض احملطات التي بدا أنها كانت تشن حملة ضد 
بعض األنظمة، لكن أمام حالة مشابهة ال ميكن للصحافة 
أن تصمد. وهناك الكثير من الصحافيني األجانب الذين 
تأثروا من رفع كل احملاذير واإليديولوجيات أثناء تغطيتهم 
أح��داث الثورة في مصر وليبيا. حتى إن أحد الصحافيني 
البرتغاليني علق قائال: »لم أعد بحاجة إلى شرح في مفهوم 
الدميقراطية، فها هو الشعب املصري ينجح في حتقيق ثورته 

باسم الدميقراطية، علًما بأنه لم يتذوق طعمها ولم يعش 
مفاهيمها لكنه حققها بفعل إرادته«. واعتبر مسرة أن اإلعالم 
البديل الذي تُرجم عبر الهواتف اجلوالة جعل من كل مواطن 
مراسل صحافي في امليدان، خصوًصا أن دوال عدة منعت 
وصول صحافيني إلى أرض احلدث. والثورة احلقيقية التي 
جتلت في األح��داث األخيرة من خالل اإلنترنت قلبت كل 
املوازين. »في املاضي كان هناك قائد، أما اليوم ومع ثورة 
اإلنترنت أصبحت العالقة أفقية، ويكفي مترير خبر واحد 
على شبكة اإلنترنت حتى ينتشر دون احلاجة إلى قائد إلدارة 

الثورة أو املعركة«.
ال��ذي شكل رافعة  الثابت أن التاريخ سيذكر هذا اإلع��الم 

شريفة لثورة الشعوب العربية وقضاياهم احملقة والعادلة. 
ومن حق هذا اإلعالم إذا ما استمر في تطوير قدراته متسلًحا 
مببادئه وقيمه، أن يحوز على لقب صاحب اجلاللة، أسوة 
بالصحافة في أوروب��ا والغرب التي واكبت الثورة الفرنسية 
وأسست للحداثة. لكن هل ينجح في جتاوز املرحلة التالية 
من هذا التحول، خصوصا أنه غير مستعد لها؟.. يجيب 
رئيس حترير نشرة األخبار في إحدى التلفزيونات اللبنانية: 
إل��ى تسلية  »إن حت��ول اإلع��الم املتلفز في غالبية األحيان 
-السيما في مسألة احلوارات عن الوضع الداخلي في كل بلد 
خاض مفهوم الثورة ضد النظام- خلط كل املعايير، ووضع 
مسألة اجلدية في التعاطي مع املرحلة املقبلة على احملك«. 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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فاحلوارات في رأيه يجب أن تكون خاضعة ملعايير في التحول 
الدميقراطي؛ ألن ال بديل عن هذه األنظمة التوتاليتارية التي 
انهارت أو ال تزال قيد االنهيار أو التحول، وهي متنع وجود 
ذلك. فكيف يكون التحول الدميقراطي عربًيّا؟.. وكيف ميكن 

جتنب ذلك بروية وطريقة علمية متدرجة؟
املقبلة من  للمرحلة  »املبدئية«  التفاصيل  الدخول في  قبل 
تعاطي اإلعالم، ال بد من التذكير بأن »الثورات في حد ذاتها 
عبر التاريخ لم تُغّير، إمنا خلقت ديناميكية جديدة للتغيير«. 
للثورات  الفعلي  التغيير  أن  ليؤكد  مسرة  د.أن��ط��وان  ويعود 
حصل بعد سنوات عدة نتيجة عمل ثقافي وتربوي، فالثورة 
الفرنسية، مثاًل، خلقت ديناميكية أخرى، أما التغيير فتحقق 
بعد 100 سنة. وكذلك احلال مع املاغناكارتا في بريطانيا 
حيث حتققت الدميقراطية بعد 125 سنة. هل يعني ذلك أنه 
علينا أن ننتظر 100 سنة أو أكثر لنحصد ثمار التغيير على 
كل األصعدة؟.. يجيب مسرة: »هذا هو امل�أزق، لكن ميكن 
أن يحصل اليوم التحول الدميقراطي السلمي، وهنا يقع دور 
اإلع��الم في مسألة معاجلة القضايا، فيكون مساهًما في 
التحول الدميقراطي السلمي خصوصا في اإلعالم املتلفز. 
وأولى اخلطوات اعتماد مستوى راٍق وجدي في احلوارات 
وبرامج التوك شو، بدالً من املستوى املعتمد اليوم، والذي 
التذمر،  وذهنية  والنزاعات  الصراعات  تغذية  في  يساهم 
وإال نكون ساهمنا في التأسيس لديكتاتوريات أخرى. وهذا 
يحصل دائًما عقب كل ثورة؛ إذ يقوم بعض رجال السياسة 
باستغالل نقمة الناس وتذمرهم فيعدوهم بأحالم ال تتحقق 
عملًيّا، وغد مشرق ال يأتي«. بني احتمال انتظار 100 سنة 
و5 سنوات، هناك فرضية ال بد من العمل عليها، وترتبط 
مباشرة مبدى جدية وسائل اإلع��الم في التعامل مع هذه 
السياسية  الطبقة  وأي��ًض��ا مب��دى ج��دي��ة نخبة  ال��ظ��واه��ر، 
والفكرية في هذه البلدان لإلفادة من التجربة التاريخية، وهي 
ا. واستشهد مسرة مبرحلة ما بعد الثورة الفرنسية  غنية جًدّ
التي أدت إلى تعريف الشعوب على آلية االنتخابات وتنظيمها 
على قواعد حرة ونزيهة، وآليات عمل اجلمعيات األهلية، 
وتوعيتهم على مبادئ حقوق اإلنسان وبناء ثقافة دميقراطية.

ال يخفي الدكتور مسرة آماله، في أن حتدث الثورات تغييًرا 
ما في تعاطي اإلعالم مع واقع الثورات واملرحلة التي تليها 
في احلكم. ويتابع: »املهم أال يقع اإلعالمي ضحية التدجني 
من خالل شراء فكره وحتريف أخباره. وهذه األمور تتطلب 
الصحافي  قبل  من  والشجاعة  والوعي  احل��ذر  من  الكثير 
حتى يجرؤ على قول ما يريد، بغض النظر عن كل املغريات 
أن  املؤسف  لكن  فكره.  لتدجني  أمامه  تعرض  التي  املادية 
بعض الصحافيني يقع ضحية التدجني ويُخدع دون قصد. 
واملنافسة  ال��س��وق  باقتصاد  ترتبط  القضية  النهاية  وف��ي 
احلاصلة على السبق اإلعالمي من خالل اإلنترنت، وهذا 
األمر سيزداد تعقيًدا مع الوقت؛ ألن قوى املال والسياسة 
واإلنتلجنسيا صارت مجتمعة في قوة واحدة بعدما كان لكل 
منها كتلته املستقلة. وهذا ما يفسر ابتعاد الصحافة اليوم عن 
مفهوم السلطة الرابعة بعدما أصبحت -بفضل السياسيني- 

جزًءا من السلطة، وهذه ظاهرة عاملية ال تقتصر على العالم 
إن احلرية موجودة؛ ألنها  أق��ول  العربي فحسب. مع ذلك 
غريزة متالزمة مع اإلنسان، ومهما مت قمعها ستنفجر يوًما 

وحتدث شظاياها الصدى املطلوب«.
الثابت أنه ال ميكن ضمان أي حتول نحو الدميقراطية دون 
إعطاء حرية كاملة للصحافة واإلعالم، لكن لكل شيء ثمنه. 
والذين دفعوا ثمن الثورة بإرادتهم أو قسًرا ُكثر، لكن ال بد 
من التنبيه إلى اللغط احلاصل في مفهوم تعاطي اإلعالم 
مع احلدث وواقع نقل الصورة واخلبر. فاملصداقية مطلوبة، 
اإلع��الم��ي بوصفه ش��اه��ًدا، فينقل ما رأى  يتعامل  أن  أي 
وسمع٫  ويقول األستاذ في مادة اإلعالم فادي أحمر: »ليست 
املوضوعية هدًفا خلقًيّا. يجب على اإلعالمي أن يكون صادًقا 
في نقل الصورة واخلبر، وأن يكون ملتزًما مبجموعة القيم 
التي ترعى مهنة اإلعالمي. فحتى في العلوم الطبيعية ال 

ميكن لرجل العلم أن يكون موضوعًيّا إال في حدود مسألة 
البحث، بعدها يجب أن يكون ملتزًما أخالقًيّا في مسألة 
تطبيق البحث ونشره وتعميمه«. وعن تعاطي اإلع��الم مع 
وااللتباس  البلبلة  »أن  أكد األحمر  الثورات  بعد  مرحلة ما 
السائدين في الدول التي ختمت مرحلة الثورة، وتلك التي ال 
تزال قيدها، سينعكسان على مفهوم لغة اإلعالم. والثابت أنه 
سيتخبط في إدارة العملية الدميقراطية بسبب انعدام خبرته 
في هذه املجال متاًما كما في السياسة«. ال تزال القاعدة 
السائدة في معظم أقطار الوطن العربي أن احلكومات تخبئ، 
والصحافة تفضح وتنشر. وألن غالبية احلكومات تخشى أن 
تفضح الصحافة ما لديها، فهي تعمد إلى حجب األقالم، 
وتكميم األفواه، وسّن السكاكني إلرهاب الصحافيني. وهذه 
نتيجة طبيعية ألنظمة مجتمعات قائمة على ثقافة الفوضى 

وعدم احترام دولة القانون، أو رأي اآلخر. <

 هناك الكثير ممن يعتبرون الصحافة 
»سلطة السلطات«، لكن هذه الصحافة 

لم تكن موجودة في البلدان العربية التي 
خاضت الثورات، حيث إن كل ما له عالقة 
بالرأي ووسائل التعبير كان يعتبر لعقود، 

أدوات تابعة لألنظمة، ويشكل الصحافيون 
في هذه البلدان جزًءا من املنظومة نفسها

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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 تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير عبر
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

في وقت تعصف فيه رياح التغيير بالعالم، أصبح دعم 
احلريات وحتقيق العدالة االجتماعية والدميقراطية، 
هو اخليار الوحيد أمام الدول لتحقيق طموحات وآمال 
املعلومات  تكنولوجيا  ان��دم��اج  أن  وال��واق��ع  شعوبها. 
واالتصاالت مع العمل السياسي، أدى إلى إيجاد آليات 
والعمل  الدميقراطية  ملمارسة  ج��دي��دة  عمل  وط��رق 
دميقراطية  عليه  نطلق  أن  ميكن  فيما  السياسي، 
»الدميقراطية  أو  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
للتكامل  نتاًجا  تعد  التي  الرقمية«،  أو  اإللكترونية 
سياسي  –كمفهوم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وج��وه��ر  قيم  ب��ني 
– واالت��ص��االت  املعلومات  وتكنولوجيا  واجتماعي– 

كآلية ووسيلة لتعزيزها. 
التحتية للمعلومات واالتصاالت األرضية  البنية  وتعد 

احلقيقية،  الدميقراطية  عليها  تنمو  ال��ت��ي  الصلبة 
باعتبارها الفكر أو الفلسفة التي تتيح للشعب آليات 
ه��ام��ة مل��م��ارس��ة ح��ق��وق��ه ال��س��ي��اس��ي��ة، وأه��م��ه��ا آل��ي��ات 
احلوار والتعبير عن الرأي، والتصويت في االنتخابات 
العام،  ال��رأي  واستطالع  واالس��ت��ف��ت��اءات،  التشريعية 

والتنظيم السياسي امليداني.
املعلومات  أدوات  م��ن  احمل��ور  ه��ذا  عناصر   وتتألف 
واحملمولة،  التقليدية،  الهواتف  حيث  واالت��ص��االت، 
الوطنية،  البيئة  في  املتوفرة  الشخصية  واحلاسبات 
والتي تعد معياًرا على مقدار توظيف تقنية املعلومات 
امليدانية،  التطبيقات  أو  اإلنترنت،  إلى  الدخول  في 
يضاف إلى ذلك أنواع تقنيات املعلومات السائدة في 
البيئة الوطنية التي تسهم في االستثمار األمثل لتدفق 

بقلم: حسين عبد المطلب األسرج
باحث اقتصادي مصري

مصر
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املعلومات. كذلك، يؤخذ بعني االعتبار مستوى سيادة 
على  اإلنفاق  وحجم  اإللكترونية،  احلكومة  خدمات 

البنية التحتية للمعلومات.
أداة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أصبحت  وقد 
أصبح  بل  واحملكومني،  احلاكم  بني  مباشرة  اتصال 
لألفراد دور مؤثر عبر استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال في الرقابة على األداء احلكومي، ومكافحة 
الفساد، وممارسة الضغط على احلكومة، والتأثير في 
الرأي العام، وصناع القرار السياسي. ولعل  التصويت 
اإللكتروني في العملية االنتخابية يعد أبرز تطبيقات 
ال  أن��ه  م��ن  ال��رغ��م  اإللكترونية، على  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االختراعات  وتيرة  أن  كما  باملخاطر.  محفوًفا  ي��زال 
املتسارعة في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ذاته، قلصت بشكل كبير تكاليف احلصول على هذه 

 أصبحت تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أداة اتصال مباشرة بني 

احلكام واحملكومني، بل أصبح لألفراد 
دور مؤثر عبر استخدامها في الرقابة 

على األداء احلكومي، ومكافحة الفساد، 
وممارسة الضغط على احلكومة، والتأثير 

في الرأي العام، وصناع القرار السياسي. 

مصر
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دميقراطي  طابع  بإضفاء  سمح  مما  التكنولوجيات، 
على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

احلقيقية  املعلومات  ثورة  فإن  اآلخ��ر،  اجلانب  وعلى 
غير  مجتمعات  داخ��ل  حتقيقها  مبكان  الصعوبة  من 
البقاء  بحرية  لها  السماح  أن فرص  كما  دميقراطية، 
أحد  املعلومات  ت��داول  اعتبار  من  عليه  يترتب  -وم��ا 
على  يتوقف  إمن��ا  ال��رأي-  عن  التعبير  حرية  وسائل 
الذي  املتاح  احلرية  وهامش  احلكومات  تلك  مرونة 
يصبح أمام أمرين: األول، إما أن يسمح هذا الهامش 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بالبقاء واالستمرارية 
واملنافسة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وإما 
على  احلفاظ  بحجة  مطروًحا  بدياًل  القمع  يكون  أن 
تهدد  قد  مخاطر  أي  ملواجهة  والقومي،  العام  األم��ن 
املؤسسات احلاكمة ومصاحلها، التي ال تقتصر على 

كبار مسئولي احلكومة فقط، وإمنا تشمل كبار رجال 
وبالتالي  الكبرى.  االقتصادية  واملؤسسات  األعمال 
فإن مفهوم األمن اتسع ليشمل التهديدات التكنولوجية 
الناجتة عن ثورة االتصاالت التي يجب اتخاذ موقف 
دفاعي بشأنها، ومن هنا فإن العديد من احلكومات 
غير  احل���دود  عبر  املعلومات  تدفق  عملية  ف��ي  ت��رى 
القومي،  ألمنها  محتماًل  تهديًدا  للقيود،  اخلاضعة 
خاصة في حالة احتاد هذا التدفق املعلوماتي مع كل 
من حالة اجلمود االقتصادي والتخلف النوعي للبلدان 
النامية من ناحية، ومع غياب الدميقراطية احلقيقية 
الكبت  معدالت  وازدي���اد  وتراجعها  التعددية  ونقص 
االستفادة  فإن  هنا  ومن  ثانية.  ناحية  من  السياسي 
ال  االت��ص��االت  وث���ورة  املعلومات  وف��رة  م��ن  احلقيقية 
على  أهمها  جوهرية،  بشروط  إال  تتوافر  أن  ميكن 

الفعلية،  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  التعبير  ح��ري��ة  اإلط�����الق: 
التي تتخذها احلكومات  وبالتالي فإن ذريعة »األمن« 
في الدول النامية سبًبا لقمع حرية التعبير عبر وسائل 
االتصاالت املختلفة، تعد ذريعة واهية، حيث أضحى 
للغاية؛ ألنه  مفهوم األمن بهذا الشكل مفهوًما ضيًقا 
صيغ خصيًصا من أجل أمن املؤسسات واحلكومات 
ومصالح القائمني عليها فقط، دومنا إعطاء أية أهمية 
حلرية األفراد في احلصول على املعلومات احلقيقية.

-مبعنى  الرقمية  الدميقراطية  فإن  األم��ر،  وخالصة 
واالت��ص��االت  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  أدوات  توظيف 
وت��داول  وحتليل  وتصنيف  وجمع  توليد  في  الرقمية 
جميع املعلومات والبيانات واملعارف املتعلقة مبمارسة 
قيم الدميقراطية وآلياتها املختلفة- ال تعني في نهاية 
األمر اختراًعا لنوع جديد من الدميقراطية، بل تعني 

ممارسة للدميقراطية املعروفة بأدوات وآليات جديدة، 
وهو ما يشترط وجود دميقراطية تقليدية أصاًل، كي 
يتم حتويلها إلى رقمية ، أي قيام املواطنني واحلكومات 
واالتصاالت  املعلومات  ثورة  منجزات  باستخدام  مًعا 

كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الدميقراطية.
الثالث،  العالم  دول  كل  مثل  مثلنا  مصر،  في  ونحن 
واملشاكل  القضايا  إلى جانب  نواجه حتديات جديدة 
املتراكمة التي تزيد في اتساع الفجوة العلمية، وفجوة 
يستدعي  مم��ا  التقنية،  وال��ف��ج��وة  امل��ع��ل��وم��ات،  ن��ظ��م 
ص��ي��اغ��ة اجت���اه���ات ج���دي���دة ت���راع���ي ال��ت��رك��ي��ز على 
والتنمية  للدميقراطية  كأساس  املعلومات،  تكنولوجيا 
بشكل  اآلن  حتى  تستخدم   لم  أنها  خاصة  الشاملة، 
مستهلك  بلد  أننا  حقيقة  ظ��ل  وف��ي  وصحيح.  ك��اٍف 
في  زاد  ال��ذي  األم��ر  لها،  صانًعا  وليس  للتكنولوجيا 
وتطوير  إنشاء  مسيرة  وعرقل  االجتماعية،  مشاكلها 
املستوردة،  التكنولوجيا  وتطويع  محلية،  تكنولوجيا 

والتي تتطلب تفكيًرا إبداعًيّا ومهارات ابتكارية.
فضال عن عدم مالئمة التشريعات في مصر لالنفتاح 
علمية  س��ي��اس��ات  وغ��ي��اب  ال��ع��ص��ر،  مستجدات  على 
جنب  إل��ى  جنًبا  تسير  املعالم  واضحة  واستراتيجية 
اخلطوات  في  سيؤثر  ما  وهو  التنموية،  اخلطط  مع 
تدارك  يتم  لم  وإن  املعلومات.  األولى إلرساء مجتمع 
هذه النقائص واستيعاب املتغير املعلوماتي، ومحاولة 
إلى  التي سبقتنا  ال��دول  زمرة  لنا ضمن  موقع  إيجاد 
خ��ارج  أنفسنا  سنجد  ف��إن��ن��ا  ال��ن��وع��ي��ة،  النقلة  ه���ذه 
ب��أن جميع  ال��ق��ول  ف��ي  دائ���رة األح����داث. وال مبالغة 
أج��ه��زة اإلع����الم ف��ي م��ص��ر ك��ان��ت ت��خ��ض��ع لسيطرة 
واح��ت��ك��ار احل��ك��وم��ة، س���واء ال��ص��ح��ف ال��ق��وم��ي��ة التي 
األعلى  املجلس  خالل  من  احلكومة  لسيطرة  تخضع 
يخضعان  اللذين  والتليفزيون  اإلذاع��ة  أو  للصحافة، 
للحكومة من خالل قانون احتاد اإلذاعة والتليفزيون، 
ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إل���ى م��راق��ب��ة احل��ك��وم��ة الس��ت��خ��دام 
شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(. وملا كانت حرية 

 إن عدم مالئمة التشريعات في مصر 
لالنفتاح على مستجدات العصر، 

وغياب سياسات علمية واستراتيجية 
واضحة املعالم تسير جنًبا إلى جنب 

مع اخلطط التنموية، سيؤثر في 
اخلطوات األولى إلرساء مجتمع 

املعلومات.

مصر
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الضرورية  الشروط  أح��د  تعتبر  واإلع��الم  املعلومات 
الدميقراطي املصري، فإن حترير  التحول  الستكمال 
مطلًبا  يعد  احلكومية  السيطرة  من  اإلع��الم  وسائل 
أساسًيّا للقوى الدميقراطية، ويدخل في إطار برنامج 

التحول الدميقراطي في مصر. 
 وفي هذا الصدد، كان من الضروري االستقرار على 
كيفية حماية الدستور اجلديد للحق في حرية التعبير 
وحرية الوصول إلى املعلومات. كما كان هناك ضرورة 
واسًعا  تعريًفا  املصري اجلديد  الدستور  يتضمن  ألن 
حلرية التعبير، بحيث يشمل احلق في طلب واستالم 
ونشر املعلومات واألفكار، وأن يشمل ذلك كافة أنواع 
طرق التعبير ووسائل االتصاالت، مع التأكيد على أن 
وحرية  اإلع��الم  وسائل  حرية  حماية  كيفية  يتضمن 
املعلومات  تكنولوجيا  عبر  ش��خ��ص-  -ل��ك��ل  التعبير 

واالتصاالت.
كما كان ينبغي أن يشترط الدستور صراحة على أن 
تكون أية قيود على احلق في حرية التعبير متوافقة 
بشكل صارم مع االختبار ذي الثالثة أجزاء املنصوص 
بشكل  ال��دول��ي  فالقانون  ال��دول��ي،  القانون  ف��ي  عليه 
عام يسمح بوضع بعض القيود على احلق في حرية 
التعبير حلماية املصالح املختلفة، إال أن مدى شرعية 
وفًقا  تقييمها  ينبغي  األساسي  احلق  لهذا  تقييد  أي 
للمعايير الدولية. فجميع املواثيق الدولية، مثل اإلعالن 
ال��ع��امل��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان، وال��ع��ه��د ال��دول��ي للحقوق 
واالتفاقية  األوروبية  واالتفاقية  والسياسية،  املدنية 
مكوًنا  »اختباًرا  تقدم  اإلفريقي،  وامليثاق  األمريكية، 
من ثالثة أجزاء« لتحديد مدى مشروعية أية قيود يتم 
فرضها على حرية التعبير. كما أن جميع احملاكم في 
البلدان التي صدقت على هذه الوثائق ملزمة بتطبيق 
تتعلق  قضايا  مع  التعامل  عند  الثالثي  االختبار  هذا 
بحرية التعبير: القيد األول من هذا االختبار، يقتضي 
في  مسبًقا  عليه  منصوص  املفروض  القيد  يكون  أن 
يعمل على  القيد  يكون  أن  يشترط  والثاني  القانون.. 

خدمة هدف مشروع.. أما الثالث فيشترط أن يكون 
القيد ضرورًيّا في مجتمع دميقراطي.

فالعالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال االتصاالت 
دول��ة  أي  ب��إم��ك��ان  يعد  ول��م  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 
التنمية  حتقيق  بهدف  والتطوير  لإلجناز  تتطلع  اآلن 
املستدامة على كافة األصعدة، أن حتقق ذلك دون أن 

يكون هذا القطاع أحد ركائزها األساسية.
واملعلوماتية،  التكنولوجية  ال��ث��ورة  ه��ذه  خضم  وف��ي 
نوع  م��ن  ث��ورة   2011 ع��ام  ف��ي مطلع  ش��ه��دت مصر 
إنها  سلمية،  شعبية  اجتماعية  سياسية  ث��ورة  آخ��ر، 
االت��ص��االت  أدوات  فيها  لعبت  التي  يناير   25 ث��ورة 
شبكات  خاصة  رئيسًيّا،  دوًرا  املعلومات  وتكنولوجيا 
األول��ى  ال��ش��رارة  فجرت  التي  االجتماعي  التواصل 

بل  املفاهيم،  من  العديد  الثورة  غيرت  وكما  للثورة. 
املصريني  رؤية  أيًضا  غيرت  املستقبل،  إلى  والنظرة 
التي  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االت���ص���االت  ألدوات 
ومنفًذا  والتعبير،  الرأي  ا حلرية  مهًمّ منبًرا  أصبحت 
حلول  إيجاد  وفي  العام،  الشأن  في  للمشاركة  جيًدا 

املجتمعية. للقضايا 
وقد ساهم في تعظيم التأثيرات السياسية اإليجابية 
السابقة لإلنترنت عوامل عدة، فباإلضافة إلى اتساع 
االجتماعية  الشرائح  وحجم  لإلنترنت  النفاذ  نطاق 
قطاع  داخ��ل  التوسع  هذا  تركز  فقد  له،  املستخدمة 
الشباب باألساس، حيث حدث -على ما يبدو- حتوالً 
واضًحا في أمناط استخدام الشبكة في العالم العربي 
معدالت  ارتفاع  اجت��اه  في  األخيرة،  السنوات  خالل 
استخدامها كوسيلة وكساحة للعمل السياسي، األمر 
الذي يطعن في مقولة إن اإلنترنت ميثل عاملًا سياسًيّا 

افتراضًيّا.
وتكنولوجيا  االت��ص��االت  أدوات  تطويع  يجب  ل��ه��ذا، 
املجتمع،  قضايا  مع  اإليجابي  لالشتباك  املعلومات 
وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لها، مبعنى أن يكون 
ليس  مبدأ  من  تنطلق  مجتمعية  رؤي��ة  يحمل  قطاًعا 
بقدر  للمواطنني  اخلدمية  القطاعات  تطوير  فقط 
ومؤسساتها  للدولة  اإلداري���ة  للعقلية  تغيير  ه��و  م��ا 
ينقل  بشكل  للمواطن،  املختلفة  اخلدمات  تقدم  التي 
مصر ملرحلة يسودها مفاهيم تتناسب وحجم ونوعية 
في مصر  الذي حدث  واالجتماعي  السياسي  التغير 

بعد ثورة 25 يناير.
وجلني ثمار الفرص التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات 
واالت���ص���االت، ف��م��ن ال���ض���روري أن ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
حتديد مجموعة من السياسات الرامية إلى التشجيع 
وهو  واستخدامها،  ونشرها  املعارف  استحداث  على 
ترمي  الستراتيجية  األس���اس  يشكل  أن  ينبغي  م��ا 
الصدد  هذا  في  وميكن  املستدام،  النمو  إلى حتقيق 

التأكيد على ثالثة مجاالت ذات أولوية:

• للمساءلة، 	 انفتاًحا وأكثر خضوًعا  أكثر  التنمية  جعل 
وحتسني اخلدمات عن طريق تسهيل قيام املواطنني 
ومقدمي  احل��ك��وم��ة  إل��ى  تقييمية  معلومات  بتقدمي 

اخلدمات، على سبيل املثال.
• زيادة إمكانية الوصول امليسور التكلفة إلى تكنولوجيا 	

واملواطنني  للنساء،  ذل��ك  وإت��اح��ة  ال��ع��ري��ض،  النطاق 
املعاقني، واملجتمعات احمللية احملرومة، والسكان في 

املناطق النائية والريفية.
• تطوير صناعات خدمية تنافسية تستند إلى تكنولوجيا 	

تكنولوجيا  مجال  ف��ي  االبتكار  وتشجيع  املعلومات، 
املعلومات واالتصاالت في مختلف قطاعات االقتصاد، 
للنساء  العمل، خاصة  إيجاد فرص  التركيز على  مع 

والشباب <

مصر

 يبدو أن هناك حتواًل واضًحا في 
أمناط استخدام اإلنترنت في العالم 
العربي خالل السنوات األخيرة، في 

اجتاه ارتفاع معدالت استخدامها 
كوسيلة وكساحة للعمل السياسي.

 في خضم الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، 
شهدت مصر في مطلع عام 2011 ثورة 
من نوع آخر، ثورة سياسية اجتماعية 

شعبية سلمية، لعبت فيها أدوات االتصاالت 
ا، خاصة  وتكنولوجيا املعلومات دوًرا رئيسًيّ
شبكات التواصل االجتماعي التي فجرت 

الشرارة األولى للثورة.
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 يعد احلق في الوصول إلى املعلومات من املبادئ األساسية 
الدولية،  االتفاقيات  كفلته معظم  اإلنسان، فقد  حلقوق 
ونصت عليه الدساتير واألنظمة الداخلية للدول، وبدأت 
تطبيقه الدول الغربية منذ القرن الثامن عشر، وحتديًدا 
السويد عام 1776. وحتى اآلن هناك أكثر من 90 دولة 
في العالم أقرت هذا القانون، ومنحت مواطنيها احلق في 

الوصول إلى املعلومات.
 ولبنان -على غرار بقية الدول العربية، باستثناء األردن 
ملواطنيه هذا  قانون يضمن  إلى  يفتقر  زال  ما  واليمن- 
احلق. أمام هذا الواقع، أنشئت في لبنان الشبكة الوطنية 
املعلومات، وضمت ممثلني عن  إل��ى  ال��وص��ول  للحق في 
جميع الفئات في املجتمع، سواء انتموا إلى القطاع العام 

أو اخلاص. )ملزيٍد من املعلومات عن الشبكة يرجى زيارة 
www. التالي:  العنوان  على  للشبكة  اإللكتروني  املوقع 

إع��داد  على  الشبكة  ه��ذه  عملت   ).a2ilebanon.org
إلى  الوصول  احل��ق في  ح��ول  األول  لقانونني،  اقتراحني 
الفساد. قدمت  كاشفي  والثاني حول حماية  املعلومات، 
إلى  هذه الشبكة اقتراح قانون حول احلق في الوصول 
املعلومات، إلى املجلس النيابي في نيسان من العام 2009، 
وق��د ب��دأت جلنة اإلدارة وال��ع��دل مناقشة االق��ت��راح يوم 
األربعاء الواقع في 26 أيلول من العام 2012 بعد مرور 
أكثر من ثالثة أع��وام، وذل��ك بعد أن مت تفعيل نشاطات 
الشبكة الوطنية في النصف الثاني من العام 2012، بحيث 
عمدت »اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - ال فساد« 

 بقلم: عماد مهنا 

قراءة في نتائج تقرير مسح الوصول إلى المعلومات في لبنان 

اجلمعية  اللبنانية لتعزيز الشفافية-ال فساد

إلى إعادة تنظيم الشبكة وعقد اجتماعات دورية لتبادل 
املعلومات ووضع اخلطط األساسية لدعم هذا احلق.  

أما اإلشكالية األساسية التي نحاول اإلجابة عنها، فتتمحور 
حول ما إذا كان من املهم أن يشمل هذا احلق الوصول إلى 
املعلومات التي هي بحوزة القطاع العام فقط، أو أن تشمل 
القطاع اخلاص أيًضا. ومبعنى آخر: هل يجب على القطاع 
اخلاص أن ينشر املعلومات التي هي بحوزته أيًضا؟ أم أنه 
يجب أن يقتصر األمر على القطاع العام؟.. لإلجابة عن 
هذا السؤال ال بد من التأكيد أنه يقع على عاتق القطاعني 
نشر املعلومات التي هي بحوذتهما، مع األخذ بعني االعتبار 
احلماية التجارية التي ال بد أن تتمتع بها الشركات العاملة 
في القطاع اخلاص. فكما أن القطاع اخلاص سيستفيد 
من هذا القانون في حال إق��راره، يقع عليه أيًضا واجب 

اإلفصاح عن املعلومات األساسية التي هي بحوزته.
إذ سيستفيد القطاع اخلاص في حال تبني القانون، من 

خالل الوصول إلى معلومات تتعلق باألنظمة والقرارات 
التي تتخذها املؤسسات والهيئات احلكومية )مثل خطط 
السوق(، وهو ما  الشراء، واإلح��ص��اءات، ومعلومات عن 
الترويج الستقرار األس��واق االقتصادية،  سيساعد على 
ويبني الثقة في قطاع األعمال، ويساهم في تعزيز الوصول 
إلى احملفوظات احلكومية في مواجهة دعاوى قضائية أو 
شكاوى إدارية تقدمها احلكومة أو أفراد ضد الشركات، 
وهو، أخيًرا، يرفع من مستويات الشفافية واملساءلة في 
العالقات التجارية بني الشركات واحلكومة، وفي احلكومة 

كمنظم لقطاع األعمال.
في مقابل هذه اإليجابيات التي سيحصل عليها القطاع 
اخلاص في حال إقرار القانون، عليه أيًضا واجب نشر 
معلومات متعلقة به كما ذكرنا سابًقا. هذا األمر مرتبط 
تطبيق  املستوى  على  ال���دول  تشهدها  التي  بالتطورات 
نظريات اقتصادية جديدة، أبرزها اخلصخصة والشراكة 

 الحق في الوصول إلى المعلومات
الطريق لمحاربة الفساد

لبنان

 شهد لبنان عام 2012 العديد من الفضائح التي 
طالت معظم القطاعات احلياتية األساسية، 
لكن بقيت التحقيقات في هذه الفضائح على 
مستوى الصحافة االستقصائية والتحليالت 

التي يقوم بها الصحافيون دون إمكانية التأكد 
من أن املعلومات املسربة لهم دقيقة أم ال، وهذا 

األمر يحدث بسبب غياب احلق في الوصول إلى 
املعلومات في لبنان.

لالطالع على التقرير كامال ... اضغط هنا

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Freedom_of_Information/ATI%20survey%20report%20%20(PDF%20Arabic).pdf
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بني القطاعني العام واخلاص، بحيث باتت شركات القطاع 
اخلاص تدير بشكل كامل أو من خالل عقود إدارة، مرافق 
عامة أساسية وهامة، كالكهرباء واالتصاالت واملواصالت 
واملياه والتي لم تعد تدار حصرًيّا من قبل القطاع العام. 
وما يجعل األمر أكثر إحلاًحا في لبنان هو الواقع السيئ 
الذي تعاني منه معظم القطاعات احليوية. وتأكيًدا على 
أهمية نشر املعلومات من قبل اإلدارات العامة بشكٍل عام، 
وتلك التي تدير مرفق عام بشكٍل خاص، شهد لبنان عام 
2012 العديد من الفضائح التي طالت معظم القطاعات 
احلياتية األساسية، كقطاعات الكهرباء، والصحة، وإدارة 
املوارد النفطية، واملرافئ، واملالية العامة، وحتى القضاء 
وغيرها من القطاعات األخ��رى. لقد بقيت التحقيقات 
في هذه الفضائح على مستوى الصحافة االستقصائية 
والتحليالت التي يقوم بها الصحافيون دون إمكانية التأكد 
من أن املعلومات املسربة لهم دقيقة أم ال، وه��ذا األمر 
يحدث بسبب غياب احلق في الوصول إلى املعلومات في 
لبنان، ولكون اإلدارات العامة غير ملزمة بنشر التقارير 
الدورية عن أعمالها ومشاريعها، وال حتى عن التحقيقات 
التي جتريها، هذا فضاًل عن كون التقارير امللزمة بنشرها 
سنوّيًا تتأخر في تقدميها إلى املواطنني. هذا األمر يؤدي 
إلى غياب احلقيقة بحيث يبقى الشك سيد املوقف دون 
إق��ران األح��داث بحقائق مؤكدة، تساعد على محاسبة 

املسئولني عن أعمال الفساد.
من هذا املنطلق، على املواطنني اللبنانيني وهيئات املجتمع 
ا مكّرًسا لهم وفًقا  املدني، املطالبة بتطبيق ما يعتبرونه حًقّ
لنتائج أول استطالع للرأي حول احلق في الوصول إلى 
املعلومات في لبنان. فقد اعتبر 85.1% من أصل 1155 
مواطًنا مت استطالع رأيهم، أن الوصول إلى املعلومات هو 
حق مكّرس لهم. هذا االستبيان أعده مركز قرطاج للبحوث 
واملعلومات، التابع للشبكة اللبنانية للتنمية، ملصلحة اجلمعية 
اللبنانية لتعزيز الشفافية – ال فساد،  في شهر آب من العام 
2012. إذ ال بد لنا كمواطنني أن نكون على اطالع على 
حسابات املؤسسات العامة التي تكلّف الدولة خسائر مادية 
كبيرة، كمؤسسة كهرباء لبنان، وعلى مصاريف السفريات 

إلى اخلارج التي تتم على حساب الشعب اللبناني، وعلى 
ثروات السياسيني، تطبيًقا ملبدأ اإلثراء غير املشروع، وأن 
نطالب أيًضا أن تقدم اإلدارات العامة تقارير دورية عن 
أعمالها، وعن أداء موظفيها بهدف محاسبتهم على أدائهم. 
لذلك ال بد لنا من الضغط من أجل إقرار اقتراح القانون 
الذي تقدمت به الشبكة الوطنية للحق في الوصول إلى 
املعلومات من قبل املجلس النيابي. إذ يعد هذا االقتراح 
متطوًرا وعصرًيّا من ناحية شموله للكشف عن املعلومات 
من قبل القطاعني العام واخل��اص. وبالعودة إلى املادتني 
األولى والثانية، يهدف هذا االقتراح إلى متكني كل شخص 
من ممارسة احلق في الوصول إلى املعلومات واملستندات 
املوجودة لدى العديد من اإلدارات، واالطالع عليها وفًقا 
ألحكام هذا القانون، منها املؤسسات والشركات اخلاصة 

املكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام، والشركات املختلطة. 
أمام  لبنان  املتخصصة في  املدني  املجتمع  إن منظمات 

فرصة تاريخية لالستفادة مما يحدث، والعمل والضغط 
في  باملشاركة  لها  للسماح  وال��ع��دل  اإلدارة  جلنة  على 
اجتماعات اللجنة النيابية املصغرة التي تقوم حالًيا بدراسة 
اقتراح القانون. رمبا أتى التأخر ثالثة أعوام لبدء دراسة 
االقتراح ملصلحتنا في لبنان، ولم ال؟.. على املجتمع املدني، 
وخاصة اخلبراء في الشبكة الوطنية في احلق في الوصول 
إلى املعلومات -الذين ساهموا في صياغة االقتراح أساًسا 
عام 2009، والتي شكلت جتربتهم حينها منوذًجا جديًدا- 
أن يشاركوا جدًيّا في االجتماعات للدفاع عن اقتراح القانون 

وتوضيح حيثياته استكماالً لدورها في صياغته.
والعدل  اإلدارة  جلنة  تناقشه  ال��ذي  القانون  اق��ت��راح  إن 
سيساعد، في ح��ال إق���راره، على كشف الفساد واحلد 
منه، من خالل تعزيز قدرة املواطنني واإلعالم على تطبيق 
الرقابة البناءة واالستقصائية، ويزيد من وعي املواطنني 
بحقوقهم املكتسبة، وهو أيًضا أداة أساسية في يد النواب 

ملراقبة أعمال احلكومة. علًما بأن الدستور اللبناني يكفل 
في مادته ال� 13 حرية إب��داء ال��رأي قوالً وكتابة، وحرية 
الطباعة وحرية االجتماع وحرية تأليف اجلمعيات. وقد 
صادق لبنان على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972، وعلى اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد عام 2008 واللتني تضمنان 
حق املواطنني في الوصول إلى املعلومات؛ مما يعني أن 
القاعدة القانونية باتت موجودة، فالذي نطمح إليه أن تكتمل 

من خالل إقرار قانون احلق في الوصول إلى املعلومات. 
الفصل هي  الكلمة  أن  ن��ؤك��د  أن  ب��د  ال  اخل��ت��ام،  وف��ي 
ركيزة احلكم األساسية،  إذ يشكلون  للمواطنني؛  دائًما 
ومن أجل ذلك ال بد من إعطائهم الوسائل الضرورية 
واألساسية ملمارسة حقهم، لعل أبرزها: قانون احلق في 

الوصول إلى املعلومات. <

 هناك أكثر من 90 دولة في العالم 
حتى اآلن أقرت قانون احلق في 
الوصول إلى املعلومات، ومنحت 

مواطنيها هذا احلق. أما لبنان، وعلى 
غرار بقية الدول العربية باستثناء 

األردن واليمن، ما زال يفتقر إلى 
قانون يضمن ملواطنيه هذا احلق.

لبنان
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إصالح »دعم الطاقة«

... الدواء المر لالقتصاد المصري
تحقيق: رمضان أبو إسماعيل

بعد 

مناقشات 
طـــال أمــدهــا، 

املصريون  توافق 
أخـــيـــًرا عــلــى شـــيء، 

أال وهو ضرورة التدخل 
منظومة  إلصــالح  الفوري 

تستحوذ  التي  الطاقة،  دعم 
مخصصات  من   %31 على نحو 

زيادة  في  وتساهم  العامة،  املوازنة 
عجز املوازنة بشكل يهدد االستقرار 

االقتصادي، ويجعل من تأجيل تنفيذ 
برنامج ترشيد دعم الطاقة أمًرا في منتهى 

اخلــطــورة، ملا يترتب على هــذا التأجيل من 
املجتمعي  الــتــوافــق  هـــذا  لكن  جــمــة،  مخاطر 

على ضــرورة إعــادة النظر في املنظومة لم يكن 
كافًيا خللق توافق مماثل حول البرنامج احلكومي 
املطروح إلصــالح هذا العطب، الــذي يجعل أغنى 
 %45 عــلــى  يــســتــحــوذون  املــصــريــني  مـــن   %10

الطاقة  مــن  مــن مــقــررات هــذا الــدعــم، و%25 
املدعومة تذهب إلى قطاع الصناعات كثيفة 

ا  االستهالك للطاقة، التي تنتج محلًيّ
لــتــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا بــاألســعــار 

العاملية.
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وتذهب األرقام إلى أنه في الوقت الذي بلغ فيه 
جنيه،  مليار   22 نحو   2004  /2003 في  الدعم 
وصـــل إلـــى نــحــو 114 مــلــيــاًرا فــي الــعــام املــاضــي، 
الدعم  إجمالي  من   %72 نسبة  على  مستحوًذا 
الكلي. وفيما يتعلق باألسعار، يكلف لتر السوالر 
ويحصل  قرشا،  بـ110  ليباع  جنيهات،   4 الدولة 
املواطن على أسطوانة البوتاجاز بـ250 قرًشا في 
حني أنها تكلف الدولة نحو 40 جنيًها، والبنزين 
 310 قدرها  بتكلفة  مقارنة  قرشا  بـ90  يباع   80
ويتكلف  قرًشا  بـ175  يباع   90 والبنزين  قــرًشــا، 

375 قرًشا.
السوالر  دعم  استحوذ  الرسمية،  لألرقام  ووفًقا 
والبنزين  مــلــيــار جــنــيــه،   48 املــاضــي عــلــى  الــعــام 
21 مـــلـــيـــار جــنــيــه،  يــخــصــص لــــه دعـــــم قــــــدره 
والبوتاجاز يستهلك 19 مليار جنيه، فيما يدعم 
الغاز بـ11.5 مليار جنيه، أما املازوت فيبلغ الدعم 
املخصص له 15 ملياًرا، كما أن معدالت استهالك 
البوتاجاز ارتفعت خالل السنوات العشر املاضية 
لتصل إلى نحو 4.5 مليون طن، يتم استيراد 2.5 
 13.5 يبلغ  الــســوالر  وإجمالي  منها،  طــن  مليون 
ا، يستورد منها 4.3 مليون طن،  مليون طن سنوًيّ
املنتج  املـــازوت  مــن  طــن   9.5 مصر  تستهلك  فيما 
من  االســتــهــالك  إجمالي  ويبلغ  ــا،  ســنــوًيّ ا  محلًيّ
طن  مليون   2.9 منها  طــن،  مليون   5.7 البنزين 

بنزين 80.
احلكومة  برنامج  تطرح  االقتصادي«  »االصــالح 
اخلــبــراء،  على  الطاقة،  دعــم  لترشيد  املصرية 
السياسية،  األحـــزاب  وممثلي  األعــمــال،  ورجــال 
من  ميكن  رؤيــة  على  للوقوف  املــدنــي؛  واملجتمع 
»منظومة  وهو  الرئيس،  الهدف  حتقيق  خاللها 
دعـــم طــاقــة فــعــالــة، حتــقــق املــزيــد مــن الــعــدالــة 

االجتماعية«.

مصر
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رؤية الحكومة
ال��ب��ت��رول وال��ث��روة  كشف املهندس أس��ام��ة ك��م��ال، وزي���ر 
ال��وزارة  حالًيا  عليه  تعمل  برنامج  وج��ود  عن  املعدنية، 
لرفع الدعم عن الطاقة في مصر تدريجيا بنسبة %50 
دعم  تقدمي  مع  القادمة،  اخلمس  السنوات  م��دى  على 
مادي من خالل رفع األج��ور، وقال خالل كلمته ملؤمتر 
»البترول والبيئة وآفاق التعاون«، إن البرنامج يعمل على 
السنوات  مدى  على  ثابتة،  بنسب  تدريجًيّا  الدعم  رفع 
األجور  برفع  تقوم احلكومة  أن  القادمة، على  اخلمس 

بنفس النسبة للمواطن، مبا ال يضر املواطن البسيط.
وأضاف أن الدولة تقوم حاليا بدعم أسطوانة البوتاجاز 
املنتجات  وتدعم  تكلفتها،  من   %95 إل��ى  تصل  بنسبة 
البترولية بنسبة تصل إلى 60 %، وأن األزمة تكمن في 
أعمال  نتيجة  مستحقيه،  إلى  الدعم  هذا  وصول  عدم 
التهريب املستمرة، حيث تضخ الدولة نحو 120% من 
حجم استهالك السوالر في السوق يومًيّا، ومع ذلك يوجد 
عجز نتيجة أعمال التهريب، الناجتة عن أن مصر الدولة 

الوحيدة تقريًبا في املنطقة التي تقوم بدعم الطاقة.
تطبيقه في  يتم  أن  امل��ف��ت��رض  م��ن  ال��دع��م  أن  وأوض���ح 

السابقة  أوقات األزمات واحلروب فقط، وأن األنظمة 
متسكت بتطبيق بالدعم من منطلق كونه رشوة انتخابية 
، فضال عن حتويل  للمواطن، حتى تستمر في احلكم 
رجال  كبار  إل��ى  ال��دول��ة  خزانة  من  اجلنيهات  مليارات 
األعمال واملصانع متعددة اجلنسيات كثيفة الطاقة التي 

تعمل بطاقة مدعمة وتبيع منتجها بالسعر العاملي.
وأكد وزير البترول والثروة املعدنية أن برنامج احلكومة 
طاقة  دع��م  اختفاء  عنه  سينتج  الطاقة  دع��م  إلص��الح 
إلغاء  ب��داي��ة  وأن  س��ن��وات،   3 خ��الل  الصناعي  القطاع 
الطاقة، خاصة أن  بالصناعات كثيفة  تبدأ  الدعم  هذا 

أكبر 100 مصنع منها تستحوذ على 70% من الدعم 
املخصص لطاقة القطاع الصناعي، فيما يأتي 95% من 

ناجت الصناعة من صناعات قليلة االستهالك للطاقة.
آخرين  بديلني  دراس��ة  على  تقوم  احلكومة  أن  وكشف 
الطاقة  دعم  رفع  األول،  البديل  الدعم،  عبء  لتخفيف 
نهائًيّا، وتقدمي مقابل مادي للمواطنني مبا يقارب نفس 
القيمة، من أجل حتقيق العدالة االجتماعية، فيما يتمثل 
البديل الثاني في وضع حصص محددة من حجم الطاقة 
يتم صرفه  تلك احلصص  يزيد على  وما  لكل مواطن، 

بدون دعم.

المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية:

حنفي عوض، مسئول ملف دعم الطاقة بحزب الحرية والعدالة:

تقوم الحكومة على دراسة بديلين لتخفيف عبء الدعم، البديل األول، رفع 
دعم الطاقة نهائًيّا، وتقديم مقابل مادي للمواطنين بما يقارب نفس القيمة، 

فيما يتمثل البديل الثاني في وضع حصص محددة من حجم الطاقة لكل 
مواطن، وما يزيد على تلك الحصص يتم صرفه بدون دعم.

برنامج الحزب لهيكلة دعم الطاقة يستغرق فترة من 3-5 سنوات، حيث يتم 
االستعاضة عن الدعم العيني بدعم نقدي يصل لمستحقيه، على أن يتم 
استغالل أموال هذا الدعم في الصحة والتعليم واالستثمار، خاصة أن أكثر من 
ثلثي الدعم يوجه للمنتجات البترولية، بينما يصل أقل من الربع لدعم الغذاء. 

مصر
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ووفًقا ملصدر في وزارة املالية -فضل عدم ذكر اسمه- 
تستهدف  متكاملة  منظومة  تنفيذ  على  احلكومة  تقوم 
ال��دع��م من  مل��ا ميثله ه��ذا  الطاقة، وذل��ك  ترشيد دع��م 
ضغط كبير على املوازنة العامة، لكونه يستحوذ على نحو 
30% من حجم استخدامات املوازنة، وتخطط احلكومة 

للوصول إلى هذا الترشيد من خالل عدة إجراءات.
مشروع  ف��ي  للمصدر،  وفقا  اإلج����راءات،  ه��ذه  وتتمثل 
والبنزين  ال��س��والر  ت��وزي��ع  يتم  حيث  ال��ذك��ي��ة،  ال��ك��روت 
وأسطوانات البوتاجاز عبر آلية الكروت الذكية، لترشيد 
الكميات املوزعة على املستهلكني من املواطنني العاديني، 

تكفي  سيارة  لكل  محددة  كميات  تخصيص  طريق  عن 
تتاح  فيما  امل��دع��وم��ة،  ب��األس��ع��ار  الطبيعي  االس��ت��ه��الك 
بأسعار  املخصصات  ه��ذه  على  ت��زي��د  ال��ت��ي  الكميات 

تقترب من سعر التكلفة احلقيقية.
الطبيعي  الغاز  أسعار  رفع  في  يتمثل  الثاني،  واإلج��راء 
تدريجي  بشكل  والسياحي  الصناعي  للقطاع  وامل��ازوت 
-نحو 25% سنوًيّا- مبا يترتب عليه الوصول إلى أسعار 
التكلفة خالل 4 سنوات، بحيث ال يترتب على حتريك 

أسعار الطاقة تشوهات في القطاع الصناعي.
العمل على فك االشتباك بني وزارتي   الثالث،  اإلج��راء 

البترول والكهرباء، من خالل دخول وزارة املالية كمسئول 
عن التمويل، حيث توفر وزارة البترول الكميات املطلوبة 
من السوالر والغاز الطبيعي، لتشغيل كل محطات توليد 
املالية حتويل  وزارة  تتولي  فيما  التكلفة،  بسعر  الطاقة 
فروق أسعار الكهرباء )الدعم( إلى وزارة الكهرباء، وذلك 
محطات  م��ن  الكهرباء  املالية  وزارة  ش��راء  طريق  ع��ن 
التوليد بسعر التكلفة مخصوًما منه ما يتم حتصيله من 

املستهلكني.
ال��غ��از، بتشجيع جميع  إل���ى  ال��ت��ح��ول  ال���راب���ع،  اإلج����راء 
تستهدف  التي  احلكومية،  وغير  احلكومية  امل��ب��ادرات 

ال��ت��ح��ول إل���ى االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي؛ وذل��ك 
النخفاض تكلفة احلصول عليه مقارنة بالسوالر، وفي 
سبيل ذلك ستوفر احلكومة دعًما لتحويل أسطول هيئة 
النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي. باإلضافة إلى تشجيع 
أساليب  على  االعتماد  إلى  للتحول  السياحية  املنشآت 
اإلنارة املوفرة، خاصة التي تعتمد منها على تكنولوجيا 
التابعة  املركبات  حتويل  ع��ن  فضال  النظيفة،  الطاقة 

للقطاع للعمل بالغاز الطبيعي. 
باستيراد  اخل��اص  للقطاع  السماح  اخلامس،  اإلج��راء 
الغاز الطبيعي من اخلارج، لتوفير حاجاتها من الوقود، 

محمد مؤمن، رجل األعمال وعضو مجلس الشورى: 

هاني قسيس، رئيس مجلس األعمال المصري األمريكي: 

يمكن استهداف دعم بعض الصناعات، سواء بإقرار حوافز ضريبية لها أو 
تخفيض أعباء استيراد مستلزمات إنتاجها بدال عن دعم الطاقة الذي يذهب لمن 

ال يستحق، فالجمارك مثال يمكن أن تكون آلية للدعم.

من الضروري التفكير بشكل ينطوي على إبداع، بعيد كل البعد عن الشكل 
التقليدي، حيث يجب أن تتحرك الحكومة لوضع تصور يستهدف تحفيز التوسع في 
الصناعات غير كثيفة االستهالك للطاقة، التي تحقق معدالت تشغيل مرتفعة، 
وهذه المواصفات متوفرة بشكل كبير في الصناعات المتوسطة والصغيرة، 
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كل  احلكومة  تقدم  أن  على  وخالفه،  املصانع  لتشغيل 
التسهيالت للشركات الراغبة في ذلك؛ ألن التوسع في 
والسوالر  للمازوت  كبديل  الطبيعي  الغاز  االعتماد على 
تلويًثا  أقل  الغاز  أن  إلى  باإلضافة  كبيرة،  وف��رة  يحقق 

للبيئة.

رؤية حزب الحرية والعدالة 

أوضح حنفي عوض، مسئول ملف دعم الطاقة بحزب 
احل��ري��ة وال��ع��دال��ة، أن ب��رن��ام��ج احل���زب إلص���الح دع��م 
االعتماد على  إلى  التحول  يرتكز على ض��رورة  الطاقة 

الغاز الطبيعي.
لقضية  كبيًرا  اهتماًما  يولي  احل��زب  برنامج  أن  وأك��د 
عن  ب��دال  ف��ئ��ة،  لكل  املخصصة  الكميات  ف��ي  التحكم 
حصول من يستهلك أكثر على دعم أكثر، وبالتالي البد 
عبر  وال��ب��وت��اج��از بحصص  البترولية  امل���واد  ت��وزي��ع  م��ن 
آليات الكوبونات والكارت الذكي. باإلضافة إلى منظومة 
كل  حتويل  على  بالتشجيع  ال��س��والر  استخدام  ترشيد 

املركبات واملنشآت الصناعية للعمل بالغاز الطبيعي.
وأض����اف أن ب��رن��ام��ج ح���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة لهيكلة 
3-5 س��ن��وات، حيث  ف��ت��رة م��ن  ال��ط��اق��ة يستغرق  دع��م 

يصل  نقدي  بدعم  العيني  الدعم  عن  االستعاضة  يتم 
ملستحقيه، على أن يتم استغالل أموال هذا الدعم في 
ثلثي  من  أكثر  أن  واالستثمار، خاصة  والتعليم  الصحة 
من  أقل  يصل  بينما  البترولية،  للمنتجات  يوجه  الدعم 

الربع لدعم الغذاء.
وأشار إلى أن خطة احلزب تستهدف أيًضا السعي اجلاد 
حتصل  بحيث  البوتاجاز،  في  الكوبونات  نظام  لتطبيق 
كل أسرة مكونة من 4 أفراد على 18 أسطوانة سنوًيّا 
على  يزيد  وم��ا  املنزلية،  لألسطوانة  جنيهات   5 بسعر 
ذلك بسعر 25 جنيها، فيما تباع األسطوانة املخصصة 

لألغراض االقتصادية مقابل 50 جنيًها.
وأوض��ح أن البرنامج يقوم على دراس��ة رفع الدعم عن 
السيارات التي تعتمد على بنزين 95، مع العمل بنظام 
مع  يتوافق  وال��س��والر،  للبنزين  بالنسبة  الذكي  الكارت 
االستهالك النمطي لكل سيارة، وما يزيد على ذلك يتم 

مراجعة أسعاره لتتوافق مع التكلفة الفعلية.
وأك���د أن ب��رن��ام��ج احل���زب ي��ه��دف إل��ى زي���ادة االعتماد 
على مصادر الطاقة البديلة، مثل طاقة الرياح والطاقة 
املصري  البرنامج  إح��ي��اء  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الشمسية، 
وحتلية  الكهرباء،  توليد  في  النووية  الطاقة  الستخدام 
للطاقة  السلمية  االس��ت��خ��دام��ات  وجميع  البحر،  مياه 
إنتاج  في  مشاريع  لعمل  املستثمرين  وحتفيز  النووية، 

الطاقة البديلة.
ولفت مسئول ملف دعم الطاقة بحزب احلرية والعدالة 
احلكومة  يلزم  قانون  إص��دار  يقترح  البرنامج  أن  إل��ى 
وعدم  الطبيعي،  بالغاز  للعمل  سياراتها  جميع  بتحويل 
شراء أي سيارات أو أتوبيسات جديدة تعمل بالسوالر، 
وحتويل سيارات األجرة بالقاهرة الكبرى واإلسكندرية 
إلى  باإلضافة  3 سنوات،  الطبيعي خالل  بالغاز  للعمل 
إصدار قانون بتشغيل جميع سيارات امليكروباص بالغاز 
الطبيعي، خالل 5 سنوات بالنسبة للوجه البحري، و7 

سنوات بالنسبة للصعيد.
ووفقا لبرنامج حزب احلرية والعدالة، فإن الدولة مطالبة 
بالعمل على إعادة هيكلة قطاع البترول من خالل تكليف 

اإلي��رادات  لزيادة  واضحة  خطة  بإعداد  البترول  هيئة 
وخفض مصاريف التشغيل، ومراجعة استثمارات الهيئة 
في الشركات املُشتركة التي متتلكها، وعمل إعادة هيكلة 

مالية لتعظيم العائد من هذه االستثمارات.
وق���ال إن ب��رن��ام��ج احل���زب ي��ض��ع اخل��ط��ط ال��ت��ي تكفل 
بشكل  الصناعي  للقطاع  الطاقة  دع��م  ع��ن  االستغناء 
تكلفة  مليار جنيه من   70 يقرب من  ما  وتوفير  كامل، 
الدولة،  وتوفيرها ألغراض أخرى في  الدعم احمل��ددة، 

ميكن حتقيق العدالة االجتماعية من خاللها.
تعمل  منها   6 كهربائية،  محطة   51 »لدينا  وأض���اف: 
يحدث  ما  ولكن  بالغاز،  تعمل  و45  والسوالر،  باملازوت 
بالغاز  احملطات  ه��ذه  ميد  ال  البترول  قطاع  أن  عملًيّا 
مبلًغا  يستهلك  ال��ذي  امل���ازوت،  على  وتعتمد  الطبيعي، 
وحدة حرارية  املليون  إن سعر  الدعم، حيث  من  كبيًرا 
من املازوت 24 دوالًرا، بينما سعر املليون وحدة حرارية 
توفير  ميكننا  ثم  وم��ن  دوالرات،   7 الطبيعي  الغاز  من 
التأثير على  دون  مليارات جنيه،   10-8 من  ي��وازى  ما 

املستهلك«.
وخلص حنفي عوض إلى أنه ميكن من خالل تنفيذ هذا 
البرنامج توفير نحو %65 من تكلفة دعم الطاقة خالل 
لكن  مليار جنيه،   70 نحو  أي  التنفيذ،  م��ن  س��ن��وات   3
النجاح مرهون بإيجابية املواطن وحرصه على التصدي 
التعامل مع األمر  ألية مخالفات أو تهريب، فضال عن 
ي��درك أن األم��ر ال ينطوي على  بعقالنية شديدة، وأن 
رفاهية االختيار، بل البد من التدخل السريع لوقف هذا 

النزيف الذي تتعرض له خزانة الدولة.

رؤية رجال األعمال
ش���دد م��ح��م��د م��ؤم��ن، رج���ل األع���م���ال وع��ض��و مجلس 
الشورى، على ضرورة إعادة النظر في منظومة دعم 
الطاقة، الفتا إلى أن الدولة تتكلف مبالغ باهظة لدعم 
وبالتالي  عالية،  أرب��اح  نسب  حتقق  لشركات  الطاقة 
فإنه ال يوجد ما مينع من التدخل احلكومي لترشيد 

د. حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد 
البترولية باالتحاد العام للغرف التجارية: 

سعد هجرس، مدير تحرير جريدة »العالم اليوم«:

البد أن يتم ترشيد دعم الطاقة من خالل رؤية متكاملة، من خالل إقدام الحكومة 
على إنشاء جهاز قومي لتنظيم وتداول المواد البترولية، يمثل فيه كل الجهات 

المعنية بقضية الطاقة، وهي وزارات المالية، والبترول، والتموين، والتنمية 
المحلية، والداخلية، والشعبة العامة للمواد البترولية.

 البد أن يكون الدعم مقترًنا بسياسات ضريبية منحازة للفقراء؛ ألنه من غير 
المعقول أال تأخذ مصر بسياسات الضرائب التصاعدية، كما أن األموال الساخنة 
تدخل إلى البورصة وتنقل األرباح إلى الخارج دون أن تدفع مليًما واحًدا، فالبد من 
وضع نظام ضريبي يعتمد على شرائح مختلفة، وضرائب التصرفات العقارية.
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الدعم املقدم للطاقة، بحيث يعالج اخللل في املوازنة 

دون ترك آثارا مدمرة على مناخ األعمال.
الطاقة في جميع  دعم  مراجعة  املطلوب  أن  وأوض��ح 
غير  من  ألن��ه  املنزلي،  القطاع  منها  التي  القطاعات 
التي يستخدمها من  الطاقة  الدولة  تدعم  أن  املعقول 
املوجه  الدعم  نسبة  بنفس  الراقية  املناطق  يقطنون 
لسكان العشوائيات، ومن غير املقبول أيًضا أن تدعم 
بنفس نسب  للطاقة  االستهالك  كثيفة  املصانع  طاقة 

دعم الطاقة ملصانع املواد الغذائية.
ولفت مؤمن إلى أنه من الضروري اإلسراع بتنفيذ هذه 
كل  طبيعة  بحسب  القطاعات  مختلف  على  املنظومة 
قطاع ومدى تأثير رفع أسعار الطاقة به على الفئات 
الفقيرة وعلى مناخ االستثمار، وأنه ال مانع من إلغاء 
القطاعات،  جميع  على  الدعم  من  النوع  لهذا  الدولة 
بحيث يتم التدخل بأشكال أخرى من الدعم لتعويض 

األثر الناجت عن إلغائه.
وشدد على أنه ميكن استهداف دعم بعض الصناعات، 
أعباء  تخفيض  أو  لها  ضريبية  حوافز  بإقرار  س��واء 
استيراد مستلزمات إنتاجها بدال من دعم الطاقة الذي 
يذهب ملن ال يستحق، فاجلمارك مثال ميكن أن تكون 

آلية للدعم.
من جانبه، قال هاني قسيس، رئيس مجلس األعمال 
بشكل  التفكير  الضروري  من  إنه  األمريكي،  املصري 
ينطوي على إبداع، بعيد كل البعد عن الشكل التقليدي، 
فدعم الطاقة يستحوذ على نحو 120 مليار جنيه وال 
بنية  املرجوة منه، ويساهم في خلق  األه��داف  يحقق 
تتناسب  مرتفعة  تشغيل  معدالت  ال حتقق  اقتصادية 
األي��دي  في  بوفرة  يتميز  ال��ذي  املصري  املجتمع  مع 

العاملة ونقص في مصادر الطاقة.
أنه في ظل هذه الظروف يجب أن تتحرك  وأض��اف 
لوضع  االقتصاد  خبراء  كبار  مع  بالتعاون  احلكومة 
غير  الصناعات  في  التوسع  حتفيز  يستهدف  تصور 
كثيفة االستهالك للطاقة، التي حتقق معدالت تشغيل 
في  كبير  بشكل  متوفرة  امل��واص��ف��ات  وه��ذه  مرتفعة، 

إلى  أمر يحتاج  املتوسطة والصغيرة، وهو  الصناعات 
النجاح  لتحقيق  األفضل  السبل  تبحث  إرادة سياسية 

في كل مجاالت احلياة.
يتم في  لن  إل��ى أن حتقيق ه��ذا األم��ر  ولفت قسيس 
اجلهد  م��ن  طويلة  فترة  إل��ى  سيحتاج  ب��ل  وليلة،  ي��وم 
املتواصل، وكحل سريع، إلى أن يتم ذلك، البد أن تتبنى 
احلكومة استراتيجية للتحول إلى الغاز الطبيعي، وذلك 
في قطاعات النقل واملواصالت والكهرباء والسياحة، 
بل والصناعات كثيفة االستهالك للطاقة؛ ألن التحول 
والبنزين،  وامل����ازوت  ال��س��والر  على  االع��ت��م��اد  سيقلل 
ويترتب عليه توفير نحو 45 مليار جنيه سنوًيّا، حتى 

لو مت استيراده بالكامل.
وأكد قسيس، الذي يتولى رئاسة غرفة صناعة الورق 
لكن  أن »احللول متعددة  الصناعات املصرية،  باحتاد 
إلى  التحول  دوًم��ا، فاحلديث عن  التنفيذ هو املشكلة 
الغاز الطبيعي قدمي، وطاملا طالبنا منذ أكثر من 10 
س��ن��وات ب��ض��رورة دع��م حت��وي��ل مصانع ال���ورق للعمل 
بالغاز الطبيعي، لكن بال جدوى، فلم يتم االستجابة لنا 

بحجج كلها واهية«.
وف��ي س��ي��اق متصل، ق��ال د. ح��س��ام ع��رف��ات، رئيس 
للغرف  العام  البترولية باالحتاد  للمواد  العامة  الشعبة 
التجارية، إن العشوائية هي السمة الغالبة على إدارة 
متروك،  األم��ر  منذ سنوات طويلة؛ ألن  الطاقة  ملف 
تغير  كلما  ولذلك  املسئولني،  وأه���واء  مليول  لألسف، 
املسئول تغيرت مرتكزات هذه الفلسفة، وبالتالي فإن 
اإلجناز لن يكون حليف هذه اجلهود، فاألمر يحتاج إلى 
منظومة متكاملة قادرة على وضع تصورات عملية يتم 
من خاللها الوصول إلى الهدف الرئيسي، الذي أصبح 
معلًنا للجميع، وهو رفع الدعم عن الطاقة وعرضه في 

األسواق بأسعاره احلقيقية.
وأكد د. عرفات أن الترشيد مطلب ملح للغاية في ظل 
من  العامة  امل��وازن��ة  فيه  تعاني  ال��ذي  احلالي،  الوضع 
عجز شديد في املوازنة يقلل من فرص منو االقتصاد، 
جتعله  ال��دع��م  ه��ذا  بنية  ف��ي  مقبولة  غير  وتشوهات 

ال ي��ؤدي ال��دور املنوط ب��ه، لكن الب��د أن يتم ذل��ك من 
إق��دام احلكومة  خ��الل رؤي��ة متكاملة، تتم من خ��الل 
على إنشاء جهاز قومي لتنظيم وتداول املواد البترولية 
الطاقة،  املعنية بقضية  والغاز، ميثل فيه كل اجلهات 
والتنمية  والتموين،  وال��ب��ت��رول،  املالية،  وزارات  وه��ي 

احمللية، والداخلية، والشعبة العامة للمواد البترولية.
اجلهاز  لهذا  كاملة  الفرصة  إتاحة  ب��ض��رورة  وطالب 
لدراسة السوق بتمهل شديد، واخلروج بخطة متكاملة 
لترشيد دعم الطاقة، مبا ال يترتب عليه زيادة األعباء 
يتم  ما  توجيه  يُعاد  أن  على  الفقيرة،  الطبقات  على 
تدبيره من موارد، من خالل ترشيد دعم الطاقة إلى 
مشروعات  وحت��دي��ًدا  األس��اس��ي��ة،  البنية  م��ش��روع��ات 

رصف الطرق وتطوير مشروعات نقل الركاب.
أنه  إلى  البترولية  للمواد  العامة  الشعبة  رئيس  ولفت 
طاملا تتمسك احلكومة بأسلوب إدارتها العقيم، فإنها 
لن تستطيع أن حتقق اإلجناز املطلوب في هذا امللف؛ 
ألن امل��ن��ظ��وم��ة ت��ع��ان��ي م��ن ع��ط��ب ش��دي��د، وم���ا دام��ت 
لن  فإنه  احلالية،  ذاتها  املتبعة في احلل هي  اآلليات 
تخرج مصر من هذه الدوامة، فاألمر يحتاج إلى مزيد 
من اجلرأة، وهذا لن يتحقق إال بإنشاء هذا اجلهاز، 

لكي يتولى دراسة امللف بأسلوب صحيح.
كما أنه، واحلديث ل�«عرفات«، البد أن تعيد احلكومة 
توظيف الهيئة العامة للبترول، التي ينص القانون على 
البترولية،  امل��واد  وت��داول  وتوزيع  بتوفير  املخولة  أنها 

مصر
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 25 الرغم من وجود  لكنها خارج نطاق اخلدمة على 
ألف موظف بها يتقاضون رواتب سنوية تبلغ 1.4 مليار 
جنيه، تزيد 900 مليون جنيه على إجمالي ما حتققه 
ال  وبالتالي  جنيه،  مليون   300 بنحو  يقدر  دخ��ل  من 
يوجد ما مينع من توزيع هذا العدد الهائل على محطات 
الوقود املوجودة في مصر، البالغ عددها 2700 محطة 

إلحكام الرقابة عليها.
ووص���ف د. ع��رف��ات ح��دي��ث احل��ك��وم��ة ع��ن كوبونات 
البوتاجاز وكروت البنزين والسوالر بأنها مجرد ملهاة 

لشغل ال���رأي ال��ع��ام ع��ن أح���داث أخ���رى، وأن��ه بعد 3 
سنوات من احلديث حول الكوبونات أدركت احلكومة 
أن توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر آلية الكوبونات أمر 
يعتريه العديد من عوامل الفشل، وبالتالي قررت تعديل 

الفكرة ليكون التوزيع عبر آلية »الكروت الذكية«.
أن  إلى  البترولية  للمواد  العامة  الشعبة  وخلص رئيس 
اآللية املثالية إلصالح دعم الطاقة أن تقوم احلكومة 
بوضع خطة لترشيد دعم الطاقة من خالل رفع أسعار 
املواد البترولية تدريجًيّا، وتوصيل الدعم لألفراد في 

مصر

د. منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات 
االقتصادية والمالية بكلية االقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة:

د. ماجدة قنديل، المستشار السابق في صندوق النقد:

إن تنفيذ برنامج إلصالح منظومة دعم الطاقة يشوبه بعض الغموض، فال أحد 
يعرف ما هي قاعدة البيانات التي ستعتمد عليها الدولة في تنفيذ برنامج 

كوبونات البوتاجاز وتوزيع السوالر والبنزين بالكروت الذكية، وكيف تتعامل 
الحكومة أيضا مع احتياجات الفالحين من السوالر، وماذا عن أصحاب المركبات 

التي تعمل اآلن بدون ترخيص مثل »التوك توك«.

إن نجاح خطة ترشيد دعم الطاقة مرهون بقدرة الحكومة على الجلوس مع 
أصحاب المصانع كثيفة االستخدام للطاقة للوصول إلى أنسب قرار بخصوص هذا 
الملف، ألن شعور هؤالء المستثمرين بأنهم شاركوا في صناعة قرار إصالح الدعم 
سيسهم في نجاح هذا األمر.

شكل نقدي؛ ألن دعم املواد البترولية يستفيد به مالكو 
الوقت  وف��ي  امل��ص��ري،  الشعب  ك��ل  ال��س��ي��ارات، وليس 
تقدم  م��واص��الت  وس��ائ��ل  توفير  احلكومة  على  ذات��ه 
تنفيذ  على  اإلق���دام  قبل  ل��ألف��راد  جيدة  نقل  خدمة 
جزء  توجيه  إع��ادة  يتم  وأن  الطاقة،  كوبونات  جتربة 
البنية  مشروعات  تنفيذ  إلى  املتحققة  ال��وف��ورات  من 
شبكة  وص��ي��ان��ة  وجت��دي��د  إن��ش��اء  وحت��دي��ًدا  التحتية، 
ذلك سيترتب عليه خفض في  والكباري، ألن  الطرق 

استهالك املواد البترولية.

رؤية الخبراء والمتخصصين
ترى د. منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات 
االقتصادية واملالية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
لتنفيذ  الزمن  تسارع  احلكومة  أن  القاهرة،  بجامعة 
برنامج إلصالح منظومة دعم الطاقة في مصر، وهذا 
يرفضه عاقل؛ ألن هذا  أن  تصرف محمود ال ميكن 
الدعم يشوبه خلل يهدد استقرار االقتصاد، لكن من 
الضروري أن تقوم احلكومة بدراسة أثر تطبيق هذا 

البرنامج قبل الشروع في التنفيذ.
الغموض  بعض  اآلن  إل��ى  يشوبه  األم��ر  أن  وأض��اف��ت 
إزال��ت��ه، فال  إل��ى  أن تسارع احلكومة  ال��ذي يستوجب 
أحد يعرف ما هي قاعدة البيانات التي ستعتمد عليها 
وتوزيع  البوتاجاز  كوبونات  برنامج  تنفيذ  في  الدولة 
تتعامل  وك��ي��ف  ال��ذك��ي��ة،  ب��ال��ك��روت  والبنزين  ال��س��والر 
احلكومة أيضا مع احتياجات الفالحني من السوالر، 
وم���اذا ع��ن أص��ح��اب امل��رك��ب��ات ال��ت��ي سمحت ال��دول��ة 
بدخولها وتعمل اآلن بدون ترخيص مثل »التوك توك«.

وأوضحت د. متولي أنه مبجرد االنتهاء من دراسة آثار 
وسبل تنفيذ هذا البرنامج البد أن يتم حتديد اآلليات 
الرقابية التي سيتم اتباعها للتأكد من جدوى تنفيذه، 
حتى ال يترتب على تنفيذ البرنامج ظهور أنواع أخرى 
منظومة  إل��ى  يحتاج  فاألمر  خالفه،  أو  التهريب  من 
مع  الفقيرة  بالفئات  اإلض���رار  ع��دم  تضمن  محكمة 

حتقق األهداف املرجوة.

وأرجعت تفاقم أزمة دعم الطاقة إلى تناقص كميات 
مصر،  ف��ي  استخراجها  يتم  ال��ت��ي  وال��غ��از،  ال��ب��ت��رول 
زي��ادة  مع  بالتزامن  ال��ف��روض،  أحسن  على  ثباتها  أو 
االستهالك بنسب منو متسارعة، ومن ثم اتساع الفجوة 
بشكل متزايد بني اإلنتاج واالستهالك، وبالتالي تتدخل 
ارتفع  وكلما  االستيراد،  خ��الل  من  لسدها  احلكومة 
يترتب  الشراء من اخل��ارج، مما  تزايد  الطلب احمللي 

عليه زيادات كبيرة في التكلفة.
بالفعل ع��ن ع���دد من  أع��ل��ن��ت  وذك����رت أن احل��ك��وم��ة 
بل  والسوالر،  البنزين  كميات  في  للتحكم  اإلج��راءات 
لتوزيع  بالسعي  وذل��ك  أيًضا،  البوتاجاز  وأسطوانات 
وتوزيع  الذكية،  الكروت  طريق  عن  والسوالر  البنزين 
من  كان  أنه  مؤكدة  الكوبونات،  طريق  عن  البوتاجاز 
لتكون  واح��دة  سلعة  على  احلكومة  تركز  أن  األفضل 
أسطوانات  هي  هنا  املثالية  والسلعة  التجربة،  بداية 
عن  ال��ش��يء  بعض  مختلفة  ظروفها  ألن  ال��ب��وت��اج��از؛ 
الكوبونات  طريق  عن  وتوزيعها  البنزين،  أو  السوالر 
بالبطاقات  والبنزين  السوالر  توزيع  أيسر من  سيكون 

الذكية.
تنفيذ  تأجيل  ب��ض��رورة  احلكومة  منال  د.  ونصحت 
جتربة توزيع البنزين والسوالر عبر آلية الكروت الذكية 
إلى أن يتم التعرف على املستحقني، ألن هناك وسائل 

نقل ومصانع وقطاع سياحي وزراعة.
مدير  الصحفي سعد هجرس،  الكاتب  ب��دوره وصف 
حت��ري��ر ج��ري��دة »ال��ع��ال��م ال��ي��وم«، امل��س��اع��ي احلكومية 
لتخفيض دعم الطاقة بأنها ليست باألمر اجلديد، وأن 
اجل��اري، ألنه  العام  بداية  منذ  الدعم مقرر  تخفيض 
جزء من االتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم 
احلكومة بضرورة تقليص الدعم الذي يصل إلى 95 
مليار جنيه من عجز يصل إلى 200 مليار جنيه، وأن 
اخلطة التي مت التفاهم عليها تقوم على خفض الدعم 
بواقع 50% العام املالي القادم، ليصل إجمالي اخلفض 

إلى 80% في العام املالي 2017/2016.
وقال هجرس إن هذا التدخل ضروري؛ ألن أغلب هذا 
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للطاقة،  إلى املصانع كثيفة االستهالك  الدعم يذهب 
أي أن املستهدف منها كبار رجال األعمال والشركات 
الطاقة  على  حتصل  التي  الشركات  وه��ذه  ال��دول��ي��ة، 
منتجاتها  بيع  ف��ي  بحقها  تتمسك  امل��دع��وم،  بالسعر 
مسألة  الدعم  فإن خفض  وبالتالي  العاملية،  باألسعار 

منطقية، بل إن املطلوب إلغاؤه بالكامل.
وأضاف أن املهم في هذا املوضوع أن متتلك احلكومة 
في  تتمثل  التي  الصعبة،  املعادلة  على حتقيق  القدرة 
املوازنة بني إلغاء الدعم وعدم تأثير ذلك على األسعار 
السلع األخ��رى؛ ألنه عندما  أو  الفقراء  بالنسبة لسلع 
يرتفع سعر سلعة معينة -في السوق املصري- ترتفع 
بالتزامن أسعار باقي السلع بنظام األواني املستطرقة.

من  احلكومة،  تقوم  أن  املطلوب  أن  وأوض��ح هجرس 
خ���الل ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة، ب��أخ��ذ ح��ق ال��دول��ة م��ن كبار 
إفقار  م��ن  امل��زي��د  عليه  يترتب  ال  مب��ا  ال��رأس��م��ال��ي��ني 
الفقراء، وميكن حتقيق ذلك باحلرص على أال تكون 
السياسات االقتصادية جزئية، بل تنطلق في مجملها 
من رؤية شاملة ومتكاملة تراعي اجلانبني االقتصادي 
فقراء،  املصريني  من   %60 أن  خاصة  واالجتماعي، 
تصور  من  نابعة  السياسات  هذه  تكون  أن  واملفترض 

متكامل.
وأشار إلى أنه البد أن يكون الدعم مقترًنا بسياسات 
أال  املعقول  غير  من  ألن��ه  للفقراء؛  منحازة  ضريبية 
تأخذ مصر بسياسات الضرائب التصاعدية، كما أن 
األموال الساخنة تدخل إلى البورصة وتنقل األرباح إلى 
اخلارج دون أن تدفع مليًما واحًدا، وهذا غير معمول 
به في أي بورصة على مستوى العالم، فالبد من وضع 
وضرائب  مختلفة،  شرائح  على  يعتمد  نظام ضريبي 
احلكومة  تكون  ذلك  ب��دون  ألنه  العقارية؛  التصرفات 

متمسكة بسياسات االنحياز لألغنياء.
ورفض هجرس املزاعم التي تذهب إلى أن رفع الدعم 
االستثمار  مناخ  تراجع  عليه  يترتب  قد  الطاقة  عن 
في مصر، بحجة أن رخص أسعار الطاقة أحد أهم 
الكالم  ه��ذا  أن  إل��ى  الفتا  فيها،  االستثمار  محفزات 

مردود عليه؛ ألن مناج االستثمار في أي بلد مرتبط 
ا، أولها االستقرار السياسي واألمني،  بعوامل كثيرة جًدّ
ومستويات األجور، ومدى توافر األيدي العاملة املاهرة، 
العديد  هناك  وأن  اجلغرافي،  واملوقع  السوق  وحجم 
من البلدان التي تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة 
برغم أنها ال تدعم الطاقة؛ ألنه ببساطة من الظلم أن 

يتم دعم الشركات الرأسمالية العابرة للقوميات.
استراتيجية  وج��ود  م��ن  الب��د  أن��ه  إل��ى  ولفت هجرس 
املتجددة،  الطاقة  على  األولي  بالدرجة  تعتمد  شاملة 
حتقق  قد  مشروعات  ع��دة  مصر  في  لدينا  وبالفعل 
مزايا عديدة في مجال توليد الطاقة الشمسية، كذلك 
يوجد في مصر منخفض القطارة الذي ميكن أن ميثل 
أحد وسائل الطاقة املتجددة، وميكن تعزيز االستفادة 
من الرياح في توليد الطاقة، وكذا الطاقة النووية، لكن 

يبدو أن األمر يحتاج إلى إرادة سياسية.
على  احلكومة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  السياسات  أن  إل��ى  ون��ب��ه 
االبتكار  إلى  واالفتقار  اإلبداع  غياب  تعاني  تنفيذها 
والتجديد، وبالتالي فإن جناح احلكومة في هذه املهمة 
مرهون بقدرتها على تغيير فلسفة إدارتها للبرنامج، 
في  االقتصاد  ملشكالت  حلول  عن  تبحث  أال  وعليها 
مطالب  تكون  ال  حتى  السابق،  النظام  مهمالت  سلة 

الثورة في خبر كان، ويكون احلديث عنها محاالً.
وأك����دت د. م��اج��دة ق��ن��دي��ل، امل��س��ت��ش��ار ال��س��اب��ق في 
الدراسة  يتأكد من خالل  أنه عندما  النقد،  صندوق 
أن 80% من مخصصات دعم الطاقة تذهب إلى من 
ال يستحق، وأن مخصصات هذا الدعم زادت من 1 
100 مليار في  أكثر من  إلى   1995 مليار جنيه في 
على  ملحوظ  بشكل  يساعد  ل��م  ذل��ك  ورغ��م   ،2011
ج���ذب امل��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات، ول���م ي��ت��رت��ب عليه 
من  فإنه  التجاري،  امليزان  أداء  في  ملحوظ  حتسن 

الضروري أن تكون هناك جهود فعالة لترشيده.
البد  لكن  للتدخل،  اآلن  سانحة  الفرصة  إن  وقالت 
النقطة  إلى  للوصول  متدرًجا  التدخل  هذا  يأتي  أن 
تنتج  للطاقة  االس��ت��خ��دام  كثيفة  فاملصانع  املثالية، 

هذه  دع��م  يتم  أن  أب��دا  يصح  ال  وبالتالي  للتصدير، 
تتحمل  أن  والبد  للدولة،  العامة  املوازنة  من  املصانع 
بأن  والقومية  االجتماعية  مسئوليتها  املصانع  ه��ذه 
متد يد العون للحكومة للبدء في تنفيذ هذه اخلطة، 
وال مانع من أن تقوم الدولة بدورها في إقرار خطة 
بأجندة  الدعم  ورب��ط  الصناعات،  ه��ذه  لدعم  بديلة 
تنافسية  اإلنتاج والصادرات، وزيادة  للتوظيف وزيادة 

املنتج املصري.
وأضافت أن جناح هذه اخلطة مرهون بقدرة احلكومة 
على اجللوس مع أصحاب املصانع كثيفة االستخدام 
للطاقة للوصول إلى أنسب قرار بخصوص هذا امللف، 
ألن شعور هؤالء املستثمرين بأنهم شاركوا في صناعة 
عجز  تقليل  يستهدف  -ال���ذي  ال��دع��م  إص���الح  ق���رار 

املوازنة- سيسهم في جناح هذا األمر.
النقد أنه  وأوضحت املستشارة السابقة في صندوق 
ال يليق أبدا أن نحافظ على دعم يستنزف أكثر من 
أما  األغنياء،  مليار جنيه، وهو ال يخدم سوى   100
من  اليسير  اجل��زء  على  إال  يحصلون  ف��ال  ال��ف��ق��راء 
تقلص  جريئة  من خطة  البد  كله  لذلك  الدعم،  هذا 
 20 إلى  جنيه  مليار   100 من  الطاقة  دعم  بدورها 
رشيدة  خطوات  هناك  تكون  أن  والبد  فقط،  ملياًرا 
مانع  وال  معينة،  منتجات  عن  الدعم  رفع  تستهدف 
املستهلك  تخص  ألنها  أسعارها حرة؛  ترك  من  أبًدا 
بغض  السلعة  ل��ه��ذه  الشرائية  ال��ق��درة  ميتلك  ال��ذي 

النظر عن سعرها.
على  سلبي  تأثير  له  الطاقة  دع��م  أن  إل��ى  وأش��ارت 
االق��ت��ص��اد، ألن���ه ي���ؤدي إل���ى حت��وي��ل االق��ت��ص��اد إل��ى 
اق��ت��ص��اد ك��ث��ي��ف ل����رأس امل����ال واس��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة، 
األجندة  مع  يتناسب  ال  الطاقة  دع��م  ف��إن  وبالتالي 

التشغيل. زيادة معدالت  التي تستهدف  االقتصادية 
يتبني  الطاقة  دع��م  هيكل  مبراجعة  أن��ه  وأوض��ح��ت 
الشريحة  تستفيد  حيث  املنظومة،  هذه  كفاءة  عدم 
ال��دع��م،  م��ن   %33 بنسبة  ث���راء  األك��ث��ر  احل��ض��ري��ة 
تستفيد  ف��ق��ًرا  األش���د  احل��ض��ري��ة  ال��ش��ري��ح��ة  بينما 

الطبيعي  الغاز  ويؤثر رفع سعر  %3.8 فقط،  بنسبة 
واملازوت على شرائح اإلنفاق الدنيا أكثر من غيرها، 
ويستحوذ الغاز الطبيعي واملازوت مًعا على أكثر من 
%24 من إجمالي دعم املواد البترولية، وهذا كله ال 

االجتماعية. العدالة  مقتضيات  مع  يتفق 
ولفتت إلى أنه في حالة زيادة أسعار املنتجات البترولية 
 %19٫6 قدرها  زي��ادة  عليها  سيترتب   %10 بنحو 
ف��ي أس��ع��ار م��ن��ت��ج��ات امل��ص��ان��ع ك��ث��ي��ف��ة االس��ت��خ��دام 
للطاقة، و27٫1% في النقل واملواصالت، و65.6% 
م��ت��درج  منهج  تبني  م��ن  الب��د  ل��ذل��ك  ال��ك��ه��رب��اء،  ف��ي 
للدعم،  فوري  تعديل  إجراء  هو  واألنسب  لإلصالح، 
التعديالت  من  ومزيد  األغنياء،  منه  يستفيد  ال��ذي 
معها،  بالتكيف  للصناعة  للسماح  األخرى  للمنتجات 
للفقراء مع  بالنسبة  املهم  الوقود  الزيادة في  وتأخير 
إعداد استراتيجية إلصالح شبكة األمان االجتماعي 

واحلد من كم املنتجات املدعومة.
الدعم:  4 سيناريوهات خلفض  قنديل  د.  واقترحت 
البترولية  املنتجات  أسعار  تعديل  في  يتمثل  األول، 
أسعار  تعديل  وال��ث��ان��ي،  ت��ع��وي��ض��ات،  دون  ت��دري��ج��ًيّ��ا 
النقدية  التحويالت  زي���ادة  م��ع  البترولية  املنتجات 
احل��ك��وم��ي��ة ألف��ق��ر 40%، وال��ث��ال��ث، ت��ع��دي��ل أس��ع��ار 
املنتجات البترولية، وحتويل 50% مما يتم توفيره من 
املنتجات  أسعار  تعديل  والرابع،  األسر،  ذلك جلميع 
ذلك  جراء  توفيره  يتم  مما   %50 وحتويل  البترولية 

فقًرا. للشرائح األشد 
ب��أوج��ه  للشعب  ت��وع��ي��ة  بحملة  م��اج��دة  د.  وط��ال��ب��ت 
برنامج  مع  الدعم  نظام  منها  يعاني  التي  القصور 
إلغاء  م��ن  ت��وف��ي��ره  يتم  م��ا  تخصيص  إلع���ادة  واض��ح 
املهمة،  العامة  االستثمارات  على  املوازنة  في  الدعم 
وال��ب��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة، وإع���داد  وال��ص��ح��ة  التعليم  م��ث��ل 
حماية  بغية  االستهداف  جيدة  أم��ان  لشبكة  قياسات 
األسر األشد فقًرا، وتبني آلية للتسعير التلقائي، رمبا 
بقواعد مرنة إلى حني تطوير القدرة على تنظيم السوق 

بعد حتريره. <

مصر



مركز المشروعات الدولية الخاصة : العدد التاسع والعشرون

Center For International Private Enterprise

Issue 29 63

 التنمية عبر الحرية االقتصادية
وسيادة القانون

تساهم احلرية االقتصادية في النمو االقتصادي 
مب��ا ت��وف��ره م��ن ت��ع��زي��ز للتنافس ب��ني األط���راف 
الفاعلة، مما يؤدي إلى زيادة االبتكار، والفاعلية، 
ثم اإلنتاجية في نهاية املطاف. كذلك تتيح احلرية 
ل��الس��ت��ث��م��ارات، مما  أك��ب��ر  فاعلية  االق��ت��ص��ادي��ة 
–بوصفه  القانون  سيادة  أما  النمو.  إلى  يفضي 
التعاقدية–  واحل��ق��وق  امللكية،  حل��ق��وق  ح��م��اي��ًة 
فيوفر حماية للحرية االقتصادية، ويسهم بذلك 
في النمو. ولكن يظل السؤال قائًما، حول كيفية 
من  ��ن  مت��ِكّ التي  االقتصادية  املؤسسات  وص��ف 

ممارسة احلرية االقتصادية... 

التحرر من التدخل الحكومي

من  بالتحرر  االقتصادية  احلرية  أن��واع  أول  يتعلق 
التدخل احلكومي، والذي يتجلى في حجم النصيب 
على  املؤشرات  أي  احلجم،  ومؤشرات  احلكومي. 
اإلنفاق  حجم  وتشمل  احلكومي،  التدخل  مستوى 
ال��ع��ام، وح��ج��م ال��دع��م ال��ن��ق��دي وال��ع��ي��ن��ي، ونصيب 
املؤسسات اململوكة للدولة من الوظائف واالستثمار 
ف��ي امل��ش��روع��ات ال��ع��ام��ة، وم��ع��دل ال��ض��ري��ب��ة على 
حجم  تقلص  فكلما  ال��دخ��ل.  من  األعلى  الشرائح 
ال��ن��ص��ي��ب احل��ك��وم��ي، زاد ال��ت��ح��رر م���ن ال��ت��دخ��ل 

احلكومي.

بقلم: بوريس بيجوفيتش
رئيس مركز الدراسات الليبرالية – الدميقراطية، صربيا

رؤية عامة
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معوقات  احلكومي  التدخل  مع  يترافق  ما  وغالًبا 
ق��ان��ون��ي��ة أم����ام دخ����ول ف��اع��ل��ني ج���دد م��ن ال��ق��ط��اع 
العام  القطاع  ذلك فمجرد مشاركة  وعلى  اخلاص، 
في اإلنتاج واالستثمار تعني طرد القطاع اخلاص، 
إلى جانب أن أنشطة القطاع اخلاص متيل بطبعها 
إلى إنتاجية أعلى من مثيلتها في القطاع العام؛ ألن 
القطاع اخلاص حافزه على اإلنتاج هو تعظيم العائد 
ال تعظيم اآلثار السياسية. ولذا، فمن شأن القطاع 

العام إذن أن يبطئ اإلنتاجية والنمو االقتصادي.
ويعتبر فرض الضرائب، مع استبعاد اإلنفاق احلكومي 
على توفير السلع واخلدمات العامة، انتهاًكا حلقوق 
امللكية اخلاصة، الذي ال يستند إلى خرق للقانون، 
القانون.  يفرضها  الضرائب  معدالت  أعلى  فحتى 
بني  الفصل  التحليلي،  املستوى  على  يصعب،  ولكن 
السلع  توفير  من  للتمكني  الالزمة  الضرائب  أعباء 
واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ال��الزم��ة للنمو، وب��ني األع��ب��اء 
الضريبية الالزمة لتمويل إعادة توزيع الثروة قسًرا، 

في شكل دعم عيني ونقدي.
النظر في  توخي احل��رص عند  يتعني علينا  لذلك، 
والنمو  احلكومي  التدخل  من  التحرر  بني  العالقة 
على  وحده،  احلكومي  اإلنفاق  فحجم  االقتصادي، 
اإلنفاق  نسب  عن  معلومات  يوفر  ال  املثال،  سبيل 
ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��س��ل��ع واخل����دم����ات ال���ع���ام���ة، وال��ت��ي 
أو  االستثمارات  إنتاجية  زي��ادة  إلى  بدورها  تفضي 
تلك  أن  غير  عوائدها.  زيادة  وبالتالي  املشروعات، 
ال��زي��ادة ف��ي ال��ع��ائ��دات ل��ن حت��دث ف��ي حالة الدعم 
بخفضه  احل��واف��ز  من  يقلل  ألن��ه  والعيني؛  النقدي 
مل��ع��دالت ال��ع��ائ��د امل��ت��وق��ع��ة، وزي����ادة تلك ال��ع��ائ��دات 
لألنشطة التي قد ال تكون األكثر إنتاجية في السوق 

بالضرورة.  
هناك بعض التداخل بني حترر االقتصاد من التدخل 
احلكومي وسيادة القانون، إذا فهمنا سيادة القانون 

على أنه حماية حقوق امللكية اخلاصة ضد انتهاك 
القطاع العام لها، ولكن من الواضح اجللي، أن هذا 
االقتصادي يشتمل على عناصر  التحرر  النوع من 
أكثر من مجرد سيادة القانون باملعنى الذي ذكرناه، 
بأنشطة  القيام  حرية  في  الرئيسي  الفارق  ويتمثل 
في  -بحرية-  ال��دخ��ول  على  فالقدرة  اقتصادية. 
الشرط  متثل  ألنها  األهمية؛  بالغ  أم��ر  ما  مشروع 
األساسي للتنافس في السوق، فكلما زاد هذا النوع 
من احلرية االقتصادية، زادت حدة املنافسة. ويخلق 
التنافس في السوق، بدوره، محفزات قوية لتحسني 
بدوره  يدفع  ال��ذي  اإلنتاج،  بذلك  فيزيد  الفاعلية، 
للحرية  أن  إذن،  ال��واض��ح  م��ن  االق��ت��ص��ادي.  النمو 
النمو  تأثيرات على  الزاوية،  االقتصادية، من هذه 

بكثير  أوسع  بقوة،  لألمام  دفعه  وعلى  االقتصادي 
مما لسيادة القانون وحده. 

على أن جلانب محدد من سيادة القانون –حماية 
احلقوق التعاقدية– تأثير على التنافس؛ إذ ال وجود 
التعاقدية.  احل��ق��وق  حماية  غ��ي��اب  ف��ي  للتبادالت 
ولكن، حتى عندما تكون حماية احلقوق التعاقدية 
وضعها  في  القانون-  سيادة  من  ج��زًءا  -بوصفها 
األم��ث��ل، فقد ي��ع��وق االف��ت��ق��ار إل��ى ح��ري��ة ال��دخ��ول 
مقيدة،  وغير  مستدامة  منافسة  خلَق  السوق  إلى 
وهو ما من شأنه أن يبطئ من النمو االقتصادي. 
ولكنه  القانون ضروري  فإن سيادة  أخرى،  وبعبارة 
النمو  وتسريع  الفاعلية  لزيادة  كافًيا  شرًطا  ليس 

االقتصادي.

حرية التمتع بضمان حقوق الملكية 
الخاصة 

بالبنية  االقتصادية  احلرية  من  الثاني  النوع  يتعلق 
تلك  وض��م��ان  اخل��اص��ة  امللكية  حل��ق��وق  القانونية 
من  الضمان  األس���اس  ف��ي  بذلك  ونعني  احل��ق��وق، 
بعض  تتعلق  كما  خ��اص��ة،  أط���راف  ت��ص��ادره��ا  أن 
جوانب هذا النوع من احلرية أيًضا بالضمان من أن 
تصادرها الدولة، سواء بالقانون أو بغيره. ويشمل 
قضاء  أحكام  االقتصادية:  احلرية  من  النوع  هذا 
حقوق  وح��م��اي��ة  متحيزة،  غير  وم��ح��اك��م  مستقل، 
سيادة  في  اجليش  تدخل  وغياب  الفكرية،  امللكية 
القانون واإلجراءات السياسية، وأخيًرا، قوة النظام 

القضائي واستقامته وثقة الناس فيه.
إلى احلرية  ويشير هذا -إل��ى أقصى حد ممكن- 
املصادرة  التحرر من  إلى  االقتصادية، حيث يشير 
ونزع امللكية، ويشير إلى مستوى سيادة القانون الذي 
يتواكب مع احلماية الشاملة حلقوق امللكية اخلاصة 
من  بالتحرر  يتعلق  أن��ه  مب��ا  التعاقدية،  واحل��ق��وق 
مصادرة  تلك احلقوق، وذلك باملعنى الذي تناولنا به 
احلماية في الفقرة السابقة. ولهذا السبب، يقترب 
تأثير هذا النوع من احلرية االقتصادية على النمو 
االقتصادي، اقتراًبا قد يصل إلى حد التطابق، من 

تأثير سيادة القانون.

حرية النفاذ إلى النقد الحقيقي 

النوع الثالث من احلرية االقتصادية هو ذلك النوع 
املتعلق بنفاذ األفراد والشركات والهيئات االقتصادية 
إلي النقد احلقيقي. ويقاس هذا النوع من احلرية 
وحرية  ال��ب��الد،  في  النقدي  االستقالل  مب��ؤش��رات 
حسابات  فتح  على  وقدرتهم  والشركات،  األف��راد، 
بنكية في بلدان أخرى. يتعلق هذا النوع من احلرية 
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اقتصادية  هيئة  أو  شركة  أو  فرد  كل  أيًضابحرية 
التعامالت  من  ع��دد ممكن  أكبر  في  ال��دخ��ول  في 
السوقية الطوعية احلرة، مع أكبر عدد ممكن من 

نظرائهم اآلخرين.
فبدون النقد احلقيقي وسيًطا في التبادل النقدي 
-م���ن أج���ل خ��ف��ض تكاليف امل��ع��ام��الت ف��ي س��وق 
كبير،  بشكل  التبادالت  تلك  ستنخفض  الصرف- 
وهو ما سيلقي بظالل سلبية على النمو االقتصادي، 
متمثلة في انخفاض الفاعلية واإلنتاجية. هذا فضاًل 
عن أن قلة التبادالت ستضعف معها حوافز اإلنفاق 
مما  اجلديدة،  التكنولوجيات  وتطوير  بحوث  على 
يؤدي، بدوره، إلى املزيد من تباطؤ اإلنتاجية والنمو 
االق��ت��ص��ادي. وال��واق��ع أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن احلرية 
االقتصادية يتشابه كثيًرا، من حيث آثاره على النمو 
االقتصادي، مع احلماية املناسبة للحقوق التعاقدية 

بوصفها مكوًنا من مكونات سيادة القانون.

حرية التبادل الدولي

يتمثل ال��ن��وع ال��راب��ع م��ن احل��ري��ة االق��ت��ص��ادي��ة في 
فاعلني  مع  التبادل  أي  الدولية،  التبادالت  حرية 
ال��ن��وع من  اقتصاديني خ���ارج ال��ب��الد، وي��ق��َيّ��م ه��ذا 
احلرية االقتصادية بحجم املعوقات اجلمركية وغير 
اجلمركية أمام التجارة -كما تعكسها لوائح التجارة 
اخلارجية- ونصيب تلك التجارة من الناجت احمللي، 
األجنبية  العملة  لتحويل  س����وداء«  »س���وق  ووج���ود 
والسيطرة  الرسمية،  السوق  مقابل  في  وحجمها 
على تدفق رأس املال الدولي. هذا النوع من احلرية 
يتعلق، بوجه عام، بحرية التجارة، التي تترتب عليها 

نتيجتان رئيسيتان.
العمل،  تقسيم  ن��ط��اق  يتسع  ال��ت��ج��ارة  ح��ري��ة  فمع 
االجتماعي  التقسيم  مشكلة  تظهر  ال  وب��ال��ت��ال��ي 
إلى  العمل  تقسيم  يرتفع  إذ  واح��د؛  بلد  للعمل في 

املستوى الدولي، مما يعمق فرص استغالل امليزات 
ال��ن��وع من  وي��ن��ط��وي ه��ذا  ل��الق��ت��ص��ادات.  النسبية 
جديد  نوع  إدخ��ال  على  أيًضا  االقتصادية  احلرية 
يزيد  ال��ذي  ال��دول��ي،  التنافس  وه��و  التنافس،  م��ن 
ويعزز  دول���ة،  ك��ل  داخ���ل  التنافس  على  ال��ض��غ��وط 
الفاعلني  التي متكن  والفاعلية  اإلنتاجية  محفزات 
التنافسية على املستوى  من احلفاظ على قدرتهم 

الدولي. 
املكون من  أن هناك قسًما خاًصا داخل هذا  كما 
م��ك��ون��ات احل��ري��ة االق��ت��ص��ادي��ة، وه��و ذل��ك املتعلق 
دول��ي،  مستوى  على  امل���ال  رأس  استثمار  بحرية 
فاملزيد من احلرية والقدرة على التعامل في أسواق 
املشروعات  بني  التنافس  تزيد  الدولية  امل��ال  رأس 
االستثمارية وبعضها البعض، مما يتيح انتقال رأس 
املال إلى البلدان التي توفر مشروعات أعمال أكثر 

إنتاجية في السوق العاملية. وهو ما من شأنه تعزيز 
النمو االقتصادي أيًضا. 

حرية المعامالت

النوع  ذلك  هو  االقتصادية،  احلرية  أن��واع  خامس 
اخلاصة  احلكومية  القواعد  من  بالتحرر  املتعلق 
ب��امل��ع��ام��الت ف��ي ث��الث أس����واق: س��وق رأس امل��ال 
املالي، وسوق العمل، وسوق املنتجات، أي القواعد 

العامة ملمارسة األعمال.
من شأن احلرية االقتصادية في سوق رأس املال 
املالي أن تزيد احلرية في عمليات الوساطة املالية، 
نسبة  م���ؤش���رات:  بخمسة  احل��ري��ة  ت��ل��ك  وت��ق��اس 
كانت  إذا  وما  اخل��اص،  القطاع  بنوك  في  الودائع 
أجنبية،  بنوك  من  منافسة  تواجه  احمللية  البنوك 
ونصيب القروض املعتمدة للقطاع اخلاص، ومدى 

التي  الفائدة  أسعار  على  السيطرة  نطاق  اتساع 
ومدى  سلبية،  حقيقية  فائدة  معدالت  عنها  تنتج 
اتساع نطاق السيطرة على معدالت الفائدة العامة 
الناحية  من  ذلك،  ويعني  والقروض.  الودائع  على 
املالية،  االتفاقيات  حول  التفاوض  حرية  العملية، 

أي حرية اقتراض وإقراض األموال.
فتظهر عن طريق خمسة  العمل،  أما حرية سوق 
م��ؤش��رات: تأثير احل��د األدن��ى لألجر على األجر 
املتوازن، ومدى تعقيد آليات التعيني والفصل، ونسبة 
قوة العمل التي يتم حتديد أجورها من خالل عملية 
البطالة  إعانات  وحجم  مركزية،  جماعية  تفاوض 
وظيفة،  ع��ن  البحث  على  احل��واف��ز  تقلص  ال��ت��ي 
ووجود جتنيد إجباري في القوات املسلحة. وتخلق 
العمل  ألصحاب  حوافز  السوق  ه��ذه  في  احلرية 
يتيح  أنه  البشري، مبا  مالهم  لالستثمار في رأس 

رؤية عامة

»النقد احلقيقي«: املقصود به تلك 
النقود التي تتمتع بغطاء نقدي 

حقيقي وملموس )كان الذهب -على 
سبيل املثال- هو الغطاء النقدي 

للعمالت الورقية حتى نهاية احلرب 
العاملية الثانية، ثم أذون اخلزانة 

األمريكية فيما بعد(. وبكلمات أخري 
فإن »النقد احلقيقي« هو ذلك النقد 

الذي تتحدد قيمته وفقا آلليات 
السوق، وليس عن طريق حتديد 

الدولة أو البنك املركزي لقيمة تلك 
النقود، عن طريق طرح عمالت نقدية 
بالسوق دون أن يكون لها غطاء حقيقي 

وملموس.. )احملرر(
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مثل  في  استثماراتهم  على  أعلى  عائدات  توقع  لهم 
تلك السوق احلرة، وهو ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية، 
مبا أن االستثمار في رأس املال البشري يفضي إلى 

استغالل أكثر إنتاجيًة لرأس املال املادي.  
ملمارسة  العامة  التنظيمية  القواعد  مؤشرات  وتؤول 
األعمال إلى: مدى قدرة رياديي األعمال على حتديد 
أسعار منتجاتهم بشكل مستقل، وتتمثل تلك املؤشرات 
ف��ي اإلج������راءات اإلداري�����ة ال���الزم���ة ل��ب��دء ال��ن��ش��اط، 
واملعوقات القانونية العامة لدخول منافسني جدد إلى 
ريادي األعمال  ينفقها  التي  العمل  السوق، وساعات 
في معامالته مع املوظفني احلكوميني تطبيًقا للقواعد 
العامة ملمارسة األعمال، وتكلفة بدء نشاط مشروع 

جديد، واملدفوعات غير املنظورة نتيجة للفساد.

الفروق بين الحرية االقتصادية

وسيادة القانون

االقتصادي  النمو  ف��ي  االقتصادية  احل��ري��ة  تؤثر 
بطريقني: طريق مباشر، يتمثل في خلق احملفزات 
على زيادة اإلنتاجية، سواء من خالل زيادة كفاءة 
التعامل مع تكنولوجيات معينة، أو من خالل التقدم 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي.. وط��ري��ق غ��ي��ر م��ب��اش��ر، يتمثل في 
القانون،  لسيادة  بالنسبة  أما  االستثمارات.  زيادة 
ف��االف��ت��ق��ار إل���ى ح��م��اي��ة ش��ام��ل��ة حل��ق��وق امللكيات 
حقيقًيّا  قيًدا  ميثل  التعاقدية  واحلقوق  اخلاصة 
إعاقة  إل��ى  يفضي  مبا  االقتصادية،  احلرية  على 
االستثمار والتجارة أو تثبيطهما. وعلى هذا النحو، 
فإن سيادة القانون، وحماية حقوق امللكية اخلاصة، 
���ا للنمو  واحل��ق��وق ال��ت��ع��اق��دي��ة، مت��ث��ل ش��رًط��ا أول���ًيّ
يقودهما  اللذين  العالية  واإلنتاجية  االق��ت��ص��ادي 
األول��ي  ال��ش��رط  ه��ذا  ويكمل  اخل���اص.  االستثمار 
التوفير املناسب للسلع واخلدمات العامة، من حيث 

نوعيتها وكميتها وفاعلية توفيرها.
سيادة  على  تتقدم  االقتصادية  احل��ري��ة  أن  على 
النمو  القانون بخطوة، فيما يتعلق بخلق محفزات 
االقتصادي املتسارع. ونستطيع أن نرى الفارق األكبر 
إذا ما نظرنا إلى مكونات احلرية االقتصادية التي 
تزيد من حدة املنافسة وتعزز احلوافز التي تخلقها 
هذه املنافسة لدى كل املنخرطني في السوق، نتيجًة 
لزيادة الضغوط التنافسية. فزيادة املنافسة تفضي 
إلى محفزات أكبر على الفاعلية واإلنتاجية، وهو 
االق��ت��ص��ادي. وغني  النمو  إل��ى  ب���دوره  م��ا يفضي 
القانون وحدها -دون حرية  البيان أن سيادة  عن 

اقتصادية- لن تستطيع حتقيق ذلك.
امل��ن��اف��س��ة  ف���ي  ن���رى  ف���ي أن  ل��ن��ا م��ب��ررات��ن��ا إذن 
في  خ��اص��ًة  االق��ت��ص��ادي،  للنمو  أس��اس��ًيّ��ا  محرًكا 
راسخة  سيادة  بالفعل  حققت  التي  البلدان  تلك 

اخل��اص��ة  امللكية  حل��ق��وق  ح��م��اي��ًة  أي  ل��ل��ق��ان��ون، 
أية  تكون هناك  التعاقدية. وعندما ال  واحلقوق 
في  كبيرة  حتسينات  إلح���داث  أخ���رى  إمكانية 
االقتصادية،  احلرية  زيادة  تظل  القانون،  سيادة 
أي زيادة حدة املنافسة وضغطه على املتنافسني 
املصدر الرئيسي لزيادة اإلنتاجية، وبالتالي النمو 

االقتصادي.
جدد  اقتصاديني  فاعلني  دخ��ول  حرية  وتعتبر 
للحرية  أري��د  إذا  جوهرًيّا،  أم��ًرا  نشاط  أي  إلى 
االقتصادية أن تقود النمو االقتصادي. فأًيّا كانت 
واحلقوق  اخلاصة  امللكية  حقوق  حماية  درج��ة 
ال��ت��ع��اق��دي��ة، ل���و ل���م ت��ك��ن ه��ن��اك ح��ري��ة ل��دخ��ول 
باحلرية،  املنافسة  تتمتع  فلن  ج��دد،  منافسني 
االقتصادي  النمو  أن  أي  الفاعلية،  تتعاظم  ولن 

سوف يتباطأ.

ما هي المؤسسات االقتصادية 
السليمة؟

تتسم املؤسسات االقتصادية السليمة، التي تعزز 
النمو االقتصادي بثالث سمات رئيسية: 

• توفير حماية 	 يعني  ال��ذي  القانون،  سيادة  أول��ه��ا 
م��الئ��م��ة حل���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة اخل���اص���ة واحل���ق���وق 
احلقوق،  تلك  حماية  فكلما حتسنت  التعاقدية، 
ما  وهو  واإلنتاجية،  االستثمار  معدالت  ارتفعت 
يفضي بدوره إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي.

• السليمة، 	 امل��ؤس��س��ات  لتلك  الثانية  السمة  أم��ا 
فتتمثل في فاعلية القطاع العام في توفير السلع 
واخلدمات العامة، فجانب من انخفاض معدالت 
عوائد املشروعات يعود إلى األعباء الضريبية، التي 
تستخدم لتمويل السلع واخلدمات العامة. بيد أن 
ذلك ميكن تعويضه بزيادة اإلنتاجية نتيجة آثار 
الفائض في السلع واخلدمات العامة، فكلما زادت 

فاعلية توفير السلع واخلدمات العامة، زاد الفارق 
بني زيادة معدالت العائد نتيجة منو اإلنتاجية من 
جانب، وتقلص اإلنتاجية بسبب األعباء الضريبية 
الالزمة لضمان توفير السلع واخلدمات العامة، من 

جانب آخر.
• أما السمة الثالثة للمؤسسات االقتصادية السليمة، 	

فتتعلق باحلرية االقتصادية، وتؤول إلى إرساء حرية 
دخول منافسني جدد إلى السوق، واحلفاظ على تلك 
احلرية، وهو ما يتيح منافسة حرة بني املتنافسني 
في السوق. فضغوط التنافس تخلق محفزات لكل 
املنخرطني في السوق على زيادة الفاعلية وزيادة 
مستوى التكنولوجيات التي يستخدمونها من خالل 
االبتكار التكنولوجي واالبتكار في أسلوب ممارسة 
األعمال. كذلك حتفز الضغوط التنافسية الكبيرة 
فقط،  ال��س��وق  يحتاجها  التي  السلع  إن��ت��اج  على 
وتوفيرها بأقل سعر ممكن، وإنتاجها بأقل تكلفة 
لكل وحدة إنتاج. كذلك يوفر التنافس حوافز لغير 
القادرين على االستجابة ملتطلبات الفاعلية حتى 
فتتوفر  إفالسهم،  ويشهروا  السوق  من  يخرجوا 
بذلك إمكانية حصول أطراف أخرى في السوق 
-أكثر كفاءة- على عناصر إنتاجهم واستغاللها. 
أض��ف إل��ى ذل��ك أن ال��ض��غ��وط ال��ق��وي��ة للتنافس 
من  التكنولوجيا،  في  لالستثمار  تخلق محفزات 
أجل حتسني الوضع في السوق، فينتج عن تلك 
يفضي  وابتكار،  تكنولوجي  تقدم  االستثمارات 
بدوره إلى منو اإلنتاجية، ليس للطرف االقتصادي 
صاحب االبتكار فحسب، بل ولكل املتأثرين بانتشار 
ذلك االبتكار التكنولوجي. ومع تطور االبتكار تتطور 
املؤسسات االقتصادية السليمة، بيد أن االبتكار 
التطور  م��ن  أس���رع  ي��ك��ون  م��ا  ع���ادة  التكنولوجي 
املؤسسي. لذلك، ونظًرا ألن االبتكار التكنولوجي 
أمر مستمر، فإن اإلصالح املؤسسي هو املهمة 
بها،  االض��ط��الع  البلدان  ك��ل  على  يتعني  التي 
حتى تلك التي تتمتع بتطور مؤسسي كبير. <

بطبعها  متيل  اخلاص  القطاع  أنشطة   
في  مثيلتها  من  أعلى  إنتاجية  إلى 
اخلاص  القطاع  ألن  العام؛  القطاع 

تعظيم  هو  اإلنتاج  على  حافزه 
السياسية.  اآلثار  تعظيم  ال  العائد 

العام  القطاع  شأن  فمن  ولذا، 
والنمو  اإلنتاجية  يبطئ  أن  إذن 

االقتصادي.

رؤية عامة
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محاربة الفساد:
الطريق نحو إعادة إعمار العراق

يعتقد البعض من خبراء االقتصاد أن إقرار قانون البنى 
التحتية املثير للجدل -واملقدم للبرملان العراقي للمناقشة- 
ميثل فرصة تاريخية إلعادة هندسة العراق، وسيمكنه من 
االنتقال من حال التخلف التي يشهدها اآلن إلى مصاف 
إل��ى ذل��ك أن القانون  ال��دول األكثر تقدًما. بل أض��اف��وا 
سيوفر بيئة تشغيل للعاطلني، وفي نفس الوقت يعمل على 
تشغيل العديد من الشركات احمللية التي ستستفيد من 
االحتكاك مع الشركات العاملية بكل ما متثله من تقدم 
علمي وتكنولوجي مؤكدين على أن تأخير إصدار القانون 
انه  السيما  العراقي  باالقتصاد  كبيرة  أض����راًرا  يلحق 

سيسهم في حل العديد من األزمات اخلدمية. 
مبلغ  تخصيص  على  للبرملان  امل��ق��دم  ال��ق��ان��ون  وي��ن��ص 
مقداره 37 مليار دوالر لتنفيذ العديد من مشاريع البنى 

التحتية بطريقة الدفع اآلجل، مع مراعاة حجم اإليرادات 
السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات 
املقاول  منح  القانون  يتضمن  كما  املالية،  واالل��ت��زام��ات 
العراقي واألجنبي املنفذ للمشروع املشمول بهذا القانون 
للعديد من االمتيازات واإلعفاءات اجلمركية والضريبية 
كالبيروقراطية  القيود  وتخفيف  عمله  تسهيل  بهدف 

املقيدة لالستثمار.   
البنى  لقانون  التاريخية  الفرصة  حجم  على  وللتعرف 
التحتية كما يصفها البعض من أنصار القرار في حال 
إقراره وباملبلغ املذكور أعاله، فالبد من التعرف أوالً على 
الهدر والضياع للمبالغ التي أنفقت منذ العام 2003 حتى 
يومنا هذا مقارنة بحجم املشاريع التحتية التي أجنزت. 
إعمار  إلع���ادة  ال��ع��ام  املفتش  مكتب  م��ؤخ��ًرا  نشر  فقد 

بقلم: د. عمر القاضي
باحث إقتصادي عراقي

العراق
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 2012 لعام  الثالث  الفصلي  التقرير   )SIGIR( العراق 
الذي يستعرض نشاط املكتب املكلف في مراقبة وتدقيق 
أوجه اإلنفاق لألموال املستخدمة في إعادة إعمار العراق 
ومدى مطابقتها مع املخصص لها وتأشير االنحرافات 
اتخاذ  مع  فيها  املشكوك  املشاريع  وكذلك  اإلن��ف��اق،  في 
اإلجراءات القانونية بحق مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء 

فيما يتعلق بجرائم التالعب في اإلنفاق.
وتتحدد مصادر متويل إعادة إعمار العراق منذ حزيران 

2003 حتى أيلول 2012 في ثالث مصادر هي:
الصندوق األمريكي، ويختص في األموال املنفقة من . 1

والوكالة  األمريكية  واخلارجية  ال��دف��اع  وزارت���ي  قبل 
اخلاصة  امل��ش��اري��ع  على  ال��دول��ي��ة  للتنمية  األمريكية 
ببرامج إع��ادة اإلعمار ومبوجب خطط سنوية معدة 
من قبل جهات اإلنفاق وموزعة على املشاريع بحسب 
أولويات اإلعمار، وقد بلغ مجموع ما أنفقه الصندوق 

حتى شهر أيلول/سبتمبر 2012 ما مقداره 51.08 
مليار دوالر.

الصندوق العراقي، ويختص باألموال التي أنفقت حتت . 2
العام 2003- املؤقت في  االئ��ت��الف  إش��راف سلطة 
2004 والتي بلغت 12.07 مليار دوالر، مما تبقى من 
الغذاء، مضاًفا  مقابل  النفط  برنامج  أم��وال حساب 
إليه 126.01 مليار دوالر مجموع ما انفق من األموال 
املخصصة حتت بند النفقات االستثمارية في املوازنة 
العامة للدولة العراقية للفترة املمتدة من 2003 حتى 
شهر أيلول/سبتمبر 2012، ليبلغ املجموع ما مقداره 
138.08 مليار دوالر أنفقها العراق على مشاريع إعادة 
اإلعمار، التي تعتمد على اإليرادات النفطية التي متثل 
املصدر األساسي لتمويل تلك النفقات والعمود الفقري 

لإليرادات العامة للدولة.
اجلهات الدولية املانحة، وتتمثل في األموال التي تعهدت . 3

بتقدميها  الدولية  واملنظمات  الغرب  دول  والتزمت 
للعراق من خالل متويلها بصورة مباشرة لبرامج إعادة 
اإلعمار، إذ بلغ مجموع ما التزم بتقدميه اجلانب الدولي 
للفترة 2003 وحتى أيلول/سبتمبر 2012 ما مقداره 
دوالر  مليار   6.51 بني  توزعت  دوالر،  مليار   13.75
على شكل منح قدمتها دول الغرب )اليابان، االحتاد 
األوربي، اململكة املتحدة، ودول أخرى(، و7.24 مليار 
دوالر على شكل قروض تعود لصندوق النقد والبنك 

الدوليني واألمم املتحدة بشروط ميسرة.
ومما تقدم فإن مجموع ما أنفق على برامج إعادة إعمار 
العراق حتى أيلول/سبتمبر 2012  بلغ 202.91 مليار 
الدفاع  وزارة  الصرف بني مشاريع  أوجه  تعددت  دوالر، 
والداخلية والتي متثلت في جتهيز القوات األمنية باألسلحة 
واملعدات وبرامج التدريب العسكري واألمني، وبرامج البنى 
وق��درات  كفاءة  رفع  وبرامج  أنواعها،  باختالف  التحتية 
العاملني في املؤسسات احلكومية، وبرامج دعم األنظمة 
اإلدارية وحقوق اإلنسان واملجتمع املدني ومكافحة الفساد 
والتعليم والبرامج املعززة للنمو االقتصادي والتنمية املالية. 
مع مالحظة أن نفقات إعمار وتنمية األقاليم واحملافظات 

العراق

 وضع مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 -الذي 
تصدره منظمة الشفافية الدولية- العراق في 

املركز 175 من مجموع 182 دولة عاملًيا، وبدرجة 
مؤشر 1.8 من املقياس املؤلف من 10 درجات، مما 

يشير إلى االرتفاع احلاد للفساد.
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املوازنة  آخ��ر في  بند  لها  وإقليم كردستان قد خصص 
العامة مبعزل عن بند النفقات االستثمارية ولم يتم متويلها 

خالل نفس الفترة الزمنية من املبلغ املذكور أعاله.
وحيث إن املبالغ املنفقة على املشاريع االستثمارية تستهدف 
إشباع احلاجات العامة، وحتقيق الصالح العام من خالل 
اآلثار االقتصادية التي يحدثها اإلنفاق االستثماري على 
االقتصاد القومي، املتمثل في زيادة تراكم رأس املال القومي 
من خالل تكوين رؤوس أموال عينية جديدة، ومن ثم زيادة 
الطويل،  امل��دى  على  خاصة  القومية،  اإلنتاجية  املقدرة 
وما حتدثه من زيادة مباشرة في الدخل القومي وتنويع 
مصادره. وبالرغم من أن اإلنفاق العسكري واألمني يشكل 
عبًئا كبيًرا على املوازنة العامة، فإن ما يحدثه  من أثر 
حيوي يتمثل من توفير األمن والطمأنينة تسمح مبمارسة 
األنشطة االقتصادية مبختلف أنواعها. فهل حقق مبلغ 

202.91 مليار دوالر الغرض الذي أنفق من أجله؟   
عند مراجعة عمل القطاعات التي أنفق عليها هذا املبلغ، 
للوقوف على كفاءة أدائها وقدرتها على حتقيق قدر من 
اإلشباع للحاجات العامة واملتزايدة على خدماتها، جند 
أن عملها مازال دون املستوى املطلوب ولم تتمكن من سد 
النقص احلاصل في إشباع هذه احلاجات، على الرغم 
من القيمة املرتفعة للمبلغ املنفق على مشروعاتها كقطاع 
الطاقة الكهربائية، والقطاع الصحي، واألمني، واإلداري، 

ومكافحة الفساد، وحقوق اإلنسان. 
حيث تشير تقارير إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، 
تشرين  لشهر  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  معدل  أن  إل��ى 
بلغ 7،800 ميجا واط،  العام 2012  األول/أكتوبر من 
مبعدل توفير طاقة كهربائية للمستهلك ال تتعدى ثالثة 
إجمالي  م��ن   %57 ي���وازي  م��ا  أي  يومًيا،  ساعة  عشر 
الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك بالرغم من إنفاق 
التحتية  البنى  يقارب 30 مليار دوالر على مشاريع  ما 
للطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل املوجود منها للفترة من 
2003 حتى أيلول/سبتمبر 2012. أما ما يخص العقد 
إلكتريك  الكهرباء مع شركة جنرال  الذي أبرمته وزارة 
 ،2008 العام  أواخ��ر  الطاقة  لتوليد  توربني   56 لشراء 

والذي من املفترض أن يضيف ما مقداره 7،000 ميجا 
واط إلى اإلنتاج احلالي، فاملعلومات تشير إلى أنه لم يتم 
التأخر في  أًيّ��ا من تلك احملطات، ويعزى سبب  إكمال 
التنفيذ إلى البيروقراطية، وافتقار الكوادر املتخصصة، 
ومتابعة التنفيذ فيما يخص العقود عالية القيمة، إضافة 

إلى الفساد. 
أما ما يتعلق بالواقع األمني وإمكانية بلوغه مستوى مقبول 
ن املجتمع من ممارسة  من االستقرار، بالشكل الذي ميِكّ
األنشطة االقتصادية، فعلى الرغم من إنفاق ما يقارب 
33 مليار دوالر خالل األعوام التسعة على مشاريع البنى 
التجهيز  ومشاريع  والعسكرية،  األمنية  للقوى  التحتية 
البشرية في  ال��ق��درات  رف��ع  بهدف  والتدريب،  والتسليح 
الواقع  فإن  واالستخباراتي،  واألمني  العسكري  اجلانب 
يشير إلى استمرار حالة عدم االستقرار األمني، وذلك من 
خالل تكرار أعمال العنف ومبختلف صورها )تفجيرات، 

القوات احلكومية، واالغتياالت، واستهداف  واستهداف 
االستخباراتي،  النشاط  أن ضعف  كما  التحتية(،  البنى 
اإلرهاب/الفساد/املليشيات  مثلث  على  القضاء  وع��دم 
املسلحة، مازال يشكل حتدًيا كبيًرا لنشاط هذه القوات 
العددية  ال��زي��ادة  م��ن  ال��رغ��م  على  تشكيالتها  مبختلف 
ملمارسة  يشكل وحتدًيا  والداخلية، مبا  الدفاع  ملنتسبي 

النشاط االقتصادي. 
مؤشر  ف���إن  ومكافحته،  ال��ف��س��اد  ب��واق��ع  يتعلق  وفيما   
الفساد(  انتشار  )مقياس  للعام 2011  الفساد  مدركات 
-ال��ذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وال��ذي يقيس 
مقدار االنحراف في استخدام السلطات العامة من قبل 
منافع  حتقيق  لقاء  العام  القطاع  وموظفي  السياسيني 
خاصة- وضع العراق في املركز 175 من مجموع 182 
املؤلف  املقياس  م��ن   1.8 مؤشر  وب��درج��ة  عاملًيا،  دول��ة 
من 10 درج��ات، مما يشير إلى االرتفاع احلاد للفساد. 

فبالرغم من حجم اإلنفاق الكبير على هذا القطاع احليوي 
-وال��ذي اتخذ ص��وًرا متعددة- على هيئة مشاريع البنى 
والتجهيز  الفساد،  مبكافحة  اخلاصة  للدوائر  التحتية 
والتدريب وإنشاء شبكة معلوماتية، إال أن جرائم الفساد 
في مؤسسات القطاع العام مازال مرتفًعا في املستويات 
على  أض���راًرا  مسبًبا  ال��ع��ام،  القطاع  وظائف  من  العليا 
النشاط االقتصادي، وهدًرا كبيًرا في إنفاق املال العام، 
وذلك حسب شهادات العديد من أعضاء البرملان العراقي 
والساسة، والشواهد كثيرة في هذا اخلصوص، ومنها: 
الفساد في صفقات أجهزة كشف املتفجرات، والفساد 
املتعلق بعقود توريد مفردات البطاقة التموينية، وعقود 
املدرسية،  الهياكل  ومشروع  الكندية،  املدنية  الطائرات 
وآخرها شبهات الفساد التي طالت صفقة توريد السالح 

الروسي، وغيرها.
وبالنظر إلى كل ما تقدم، فهل إقرار قانون البنى التحتية 
دون تأخير سيسهم في حل العديد من األزمات اخلدمية 
كما يدعي البعض؟.. وإل��ى أي مدى سيتمكن مبلغ 37 
على  املتزايدة  املجتمع  حاجات  إشباع  من  دوالر  مليار 
اخلدمات، واستيعاب القوى العاطلة عن العمل، بعد أن 

عجز ما مقداره 202.91 مليار دوالر عن تنفيذ ذلك؟
إن إقرار هذا القانون في ظل استشراء الفساد بني كافة 
القطاعات وعلى مختلف املستويات، سوف يؤدي إلى نفس 
النتائج التي حصدها العراق جراء اإلنفاق على مشروعات 
البنى التحتية في الفترة السابقة )2003-2012(. فاألهم 
اآلن يتمثل في إيجاد إدارة مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة، 
قادرة على رسم االحتياجات احلقيقية وحتديد أولوياتها، 
وخطط تنفيذها مبعزل عن التجاذبات واملصالح السياسية 
واحلزبية الضيقة، للحد من الهدر املستمر للموارد، مع 
ض��رورة مساءلة املتسببني ومحاسبتهم على ضياع تلك 

األموال، بغض النظر عن جنسياتهم أو مراكز نفوذهم. 
وفي كلمات واضحة، فإن محاربة الفساد ووضع آليات 
محددة ملكافحته وسد الطريق أمام استشرائه، إمنا ميثل 
حجر الزاوية في جناح أية جهود ترمي إلى تقدم العراق 

وإعادة إعماره. <

 على الرغم من إنفاق ما يقارب 30 مليار دوالر 
على مشاريع البنى التحتية للطاقة الكهربائية، 

في الفترة من 2003 حتى 2012، فإن معدل إنتاج 
الطاقة الكهربائية لشهر تشرين األول/أكتوبر 

من العام 2012 توفر طاقة كهربائية للمستهلك 
ال تتعدى ثالثة عشر ساعة يومًيا، أي ما يوازي 
57% من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية.

العراق

 إن محاربة الفساد ووضع آليات محددة 
ملكافحته وسد الطريق أمام استشرائه، 

إمنا ميثل حجر الزاوية في جناح أية 
جهود ترمي إلى تقدم العراق وإعادة 

إعماره.
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الوصايا العشر
للحوكمة الرشيدة في البنوك 

أصبح   ،2008 في  البنوك  شهدتها  التي  األزم��ة  بعد   
من  نفسها  ح��م��اي��ة  ال��ب��ن��وك  تستطيع  ك��ي��ف  ال���س���ؤال: 
ح����االت ف��ش��ل م��ش��اب��ه��ة ف��ي امل��س��ت��ق��ب��ل؟ م��ث��ار اه��ت��م��ام 
البنوك، واإلعالم  واضعي الضوابط املصرفية، وخبراء 
إل��ى شفافية أفضل  ب��رزت احل��اج��ة  االق��ت��ص��ادي. وق��د 
كأحد احللول املهمة لتقليص فرص تكرار أزمة االئتمان، 
خاصًة فيما يتعلق باملكافآت في قطاع البنوك، والكيفية 
من  البنوك  إدارات  مجالس  طريقها  ع��ن  تتمكن  التي 

حتسني ممارسات حوكمة الشركات التي تتبعها.
دليل  ملسودة  املصري  املركزي  البنك  إص��دار  ك��ان  وق��د 
حوكمة الشركات للبنوك، خطوة مهمة في هذا االجتاه، 
أكبر  اهتماًما  تولي  أن  إداراتها  ومجالس  البنوك  وعلى 

باخلطوط اإلرشادية حلوكمة الشركات.

والتوصيات  النصائح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  أن  وب��رغ��م 
مجالس  أم��ام  املتاحة  ال��رش��ي��دة،  باحلوكمة  املتعلقة 
إدارات البنوك، فإنني أعتبر »الوصايا العشر« التالية 

محوريًة على طريق إرساء نظام حوكمة رصني.

1. ضبط األمور في القمة 
ينبغي أن تشتمل االهتمامات الرئيسية ملجلس اإلدارة 
وقيمه  للبنك  اإلستراتيجية  األه����داف  توجيه  على 
تنفيذها.  ومراقبة  إق��راره��ا  ع��ن  فضاًل  وسياساته، 
ومي��ك��ن حتقيق ذل��ك ع��ن ط��ري��ق وض��ع م��ي��ث��اق ش��رف 
للعاملني في البنك، واإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة. 
بوضوح  يحدد  أن  اإلدارة  مجلس  على  يتعني  وباملثل، 
وم��س��ارات  السلطة،  ومستويات  املسؤولية،  م��ج��االت 

رفع التقارير داخل البنك.

بقلم: هاني أبو الفتوح
 خبير حوكمة الشركات ومكافحة غسيل األموال

مصر

2. التأكد من متتع أعضاء مجلس اإلدارة 
باملؤهالت املناسبة

املناسبة  واخلبرات  املعارف  املجلس  يضم  أن  ينبغي 
لكل نشاط من األنشطة املالية التي ينتوي البنك العمل 
ألنشطة  ومتابعة  فعالة  حوكمة  توفير  أجل  من  فيها، 

البنك.
لضمان متتع املديرين غير التنفيذيني بالدراية والفهم 
الالزمني لألعمال، يتعني على مجلس اإلدارة أن يوفر 
وبشكل  محددة،  موضوعات  حول  توعية  دورات  لهم 
حدة  على  مدير  لكل  يُصمم  أن  ينبغي  كما  منتظم، 
تتم  أن  على  ل��ه،  املناسبة  والتطوير  التدريب  دورات 
مراجعتها سنوًيّا مع رئيس مجلس اإلدارة. كما ينبغي 
التنفيذيني  لألعضاء  املناسبة  الترتيبات  وضع  كذلك 
حتت  تدخل  ال  التي  باملجاالت  وعيهم  لرفع  باملجلس 

املباشرة. مسؤولياتهم 

كما نشجع املديرين غير التنفيذيني على قضاء أوقات 
أط���ول ف��ي م��ج��ال األع���م���ال، وذل���ك ل��ض��م��ان فاعلية 
التي  والقرارات  االستراتيجيات  وضع  في  مشاركتهم 

يتخذها املجلس.

3. تعيني مديرين غير تنفيذيني مستقلني
من أجل رعاية العنصر املستقل داخل املجلس، ينبغي 
على البنوك أن تفكر في جعل نسبة املديرين املستقلني 
ثالثة  عن  تقل  ال  بحيث  بها،  يعتد  نسبة  املجلس  في 
مديرين غير تنفيذيني مستقلني. وميكن للبنوك األكبر 
أن توجد بها نسبة أكبر من املديرين غير التنفيذيني.

ينبغي أن يكون لدى املديرين غير التنفيذيني إمكانية 
م��ن أج��ل تقييم  ال��ع��م��ل؛  ل��ه��ذا  ك���اٍف  تخصيص وق���ٍت 

املخاطر وطرح األسئلة الصعبة حول اإلستراتيجية.
البنوك  في اململكة املتحدة، هناك توصيات بأن تعنِيّ 
كبير مديرين مستقل، يتمثل دوره في تواصل مجلس 

املركزي  البنك   كان إصدار 
دليل  ملسودة  مؤخًرا  املصري 

خطوة  للبنوك،  الشركات  حوكمة 
وعلى  االجتاه،  هذا  في  مهمة 
أن  إداراتها  ومجالس  البنوك 

باخلطوط  أكبر  اهتماًما  تولي 
الشركات.  حلوكمة  اإلرشادية 
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وكفاءة  خارجية،  مبصادر  واالستعانة  املشتريات،  ذلك 
النظم واإلجراءات، وأمن تكنولوجيا املعلومات، وحماية 
بيانات العمالء، ومالءمة أنظمة مكافحة الغش وغسيل 

األموال.

7. حتسني الفاعلية من خالل تقييم مجلس 
اإلدارة

أداء  تقييم  إلى عملية  املجلس وجلانه  أن يخضع  يجب 
رسمية وصارمة، مع االستعانة بعنصر خارجي لتيسير 
لتلك العملية، كل ثالث سنوات. وينبغي أن يتم إدراج بيان 
التقييم في قسم مستقل ضمن بيان رئيس املجلس، أو 
ضمن التقرير السنوي الذي يوقع عليه رئيس املجلس. 
إذا ما متت االستعانة بعنصر خارجي، يجب ذكر اسمه 
مهمة  تكون  قد  عنه  معلومات  أي  وكذلك  البيان،  في 

للمساهمني. بالنسبة 

8. إدارة تضارب املصالح على نحو فعال 
يجب أن ينشئ البنك حواجز معلوماتية )جدران صينية( 
بني مختلف اإلدارات، حتى يتخذ العاملون في كل إدارة 
القرارات دون دراية باملعلومات السرية املتاحة للعاملني 
في اإلدارات األخرى، والتي قد تؤثر على قراراتهم. كما 
ينبغي اإلفصاح ملسئول االلتزام باملعايير في البنك عن 
أي تضارب مصالح ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذيني. 
ومن املمارسات الرشيدة في حوكمة الشركات أن يضع 

البنك سياسة لتضارب املصالح مع اإلفصاح عنها.

9. رصد حوكمة عمالء البنك
احلوكمة  م��ب��ادئ  ع��م��الؤه  يطبق  أن  للبنك  امل��ه��م  م��ن 
الرشيدة. وقد يكون من مصلحة البنك أن يتفقد إطار 
احلوكمة وممارساتها لدى الشركات التي تقترض منه. 
وحتى في الظروف التي ال يستطيع فيها البنك أن يؤثر 
املقترضني  لدى  احلوكمة  ممارسات  في  مباشر  بشكل 
املثل  »ض��رب  طريق  عن  مهم  تأثير  له  يكون  فقد  منه، 

بنفسه«.

10. تتبع مواطن الفشل احملتملة في احلوكمة
اإلج��راءات  ل  تَُفِصّ سياسة  البنك  لدى  تكون  أن  ينبغي 
س��اوره  ما  إذا  اتباعها  املوظف  يستطيع  التي  املناسبة 
قلق من استقامة عمليات البنك أو موظفيه )ما يسمى 
تتوفر  أن  فينبغي  امل��خ��ال��ف��ات(.  ع��ن  اإلب���الغ  بسياسة 
حماية  توفير  مع  شكوكه  عن  اإلبالغ  إمكانية  للموظف 
له من أي رد فعل انتقامي من اإلدارة. ويجب أن توفر 
املباشر  السري  لالتصال  سلًسا  تدفًقا  السياسة  تلك 
خارج  املراجعة(  جلنة  )أو  املجلس  مع  املباشر  غير  أو 
إيجاد  شأن  فمن  الداخلي.  القيادي«  »التسلسل  نطاق 
قنوات تواصل مناسبة أن يتيح للعاملني بالبنك إمكانية 
مناقشة ما يتشككون فيه، في إطار من السرية، ودون 

خشية رد الفعل االنتقامي.

اإلدارة برئيس املجلس، ولعب دور الوسيط املوثوق به 
للمديرين غير التنفيذيني، عند الضرورة.

 4. إرساء نظام حوكمة مخاطر باملجلس
مجلس  داخ���ل  مخاطر  جلنة  البنك  يشكل  أن  يجب 
إدارت����ه، لتعمل ج��ن��ًب��ا إل���ى ج��ن��ب م��ع جل��ن��ة امل��راج��ع��ة 
امل��خ��اط��ر على  ت���رك���ز جل��ن��ة  ال��ق��ائ��م��ة. وي��ن��ب��غ��ي أن 
استراتيجيات وإدارة املخاطر، متحللًة من أي تضارب 
التي تضطلع بها جلنة املراجعة. وتقوم  مع املتطلبات 
التقرير  )ضمن  منتظمة  تقارير  برفع  املخاطر  جلنة 
وللجنة  املخاطر.  وإدارة  إستراتيجية  حول  السنوي( 
الختبار  اخلارجية  امل��ش��ورة  طلب  في  احل��ق  املخاطر 
يتعلق  فيما  خ��اص��ًة  للمخاطر،  إدارت��ه��ا  اف��ت��راض��ات 

باملخاطر املرتبطة باملعامالت البنكية الكبيرة.
ونظًرا ألهمية وجود إدارة مخاطر مستقلة، يجب أن 
يعني البنك مسؤوَل مخاطر رئيسًيّا، يتمتع مبا يلزم من 
سلطات ومكانة واستقاللية وموارد ونفاذ إلى املجلس. 
إلى  تقاريره  التنفيذي  املسؤول  هذا  يرفع  أن  وينبغي 
أن  وينبغي  البنك.  رئيس  إلى  وكذلك  املخاطر،  جلنة 
يخضع االستغناء عن مسؤول املخاطر الرئيسي لقرار 

املجلس ولإلفصاح عنه عالنية.

 5. توسيع نطاق اختصاصات جلنة املكافآت
املكافآت  جلنة  اختصاصات  نطاق  يتسع  أن  ينبغي 
مستوى  على  امل��ك��اف��آت  سياسة  ج��وان��ب  ك��ل  ليغطي 
بعد  على  خ��اص-  -بوجه  التركيز  مع  ب��أس��ره،  البنك 
املخاطر. ويقع ضمن مسئولية جلنة املكافآت مراجعة 

فلسفة املكافآت وبرامج املكافآت الكبرى.
ومن أجل تقليص ما ياُلحظ من مجازفة زائدة داخل 
البنوك، يُنتظر من هذه اللجنة أيًضا أن تعتمد الربط 
بني أهداف األداء وخطط األجور أو املكافآت. كذلك 
ينبغي أن يتم دفع ما ال يقل عن نصف املكافآت على 

شكل برامج حوافز طويلة األجل.

6. تطوير حوكمة تكنولوجيا املعلومات
تربط  التي  البنية  املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة  توفر 
بني عمليات تكنولوجيا املعلومات، واملوارد، واملعلومات 
جانب  من  وأهدافه  البنك  واستراتيجيات  جانب،  من 
على  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  ع��ن حتسني  آخ��ر، فضاًل 
أوس���ع من  ن��ط��اق  وإي���ج���اد  اإلدارة،  م��ج��ل��س  م��س��ت��وى 
تكنولوجيا  حوكمة  تكفل  كذلك  واملساءلة.  الشفافية 
بشكل  املرتبطة  املخاطر  حتديد  إمكانية  املعلومات 
اعتماد  اإلدارة  مجلس  على  ويتعني  وإدارتها.  صحيح 
املناسبة  املراقبة  وتوفير  املعلومات  تكنولوجيا  نفقات 
في  مب��ا  امل��ع��ل��وم��ات،  تكنولوجيا  حوكمة  ج��وان��ب  لكل 

 من أجل رعاية العنصر املستقل داخل 
مجلس اإلدارة، ينبغي على البنوك أن 

تفكر في جعل نسبة املديرين املستقلني في 
املجلس نسبة يعتد بها، بحيث ال تقل عن 
ثالثة مديرين غير تنفيذيني مستقلني. 

 إذا لم يستطع البنك أن يؤثر بشكل مباشر 
في ممارسات احلوكمة لدى املقترضني منه، 
فقد يكون له تأثير مهم عن طريق »ضرب 

املثل بنفسه«. 

الخالصة

لقد أصبحت احلوكمة الرشيدة للشركات –في اآلونة األخيرة- متثل أهمية 
حاسمة للبنوك في ظل تعقد البيئة املصرفية وديناميكيتها، من أجل ضمان 
االستدامة على املدى الطويل، واحلفاظ على ثقة األطراف املعنية وأصحاب 
املصلحة، مبن فيهم واضعو الضوابط، واملستثمرون، والعمالء، واملوظفون. لذلك 
ينبغي تشجيع احلوكمة الرشيدة وممارستها بشكل منتظم داخل البنوك على 
مستويي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على حد سواء. ويجب أال ننسى أن 
احلوكمة الرشيدة مثل العضلة في جسم اإلنسان، إن لم تُستخدم ستضمر. <

مصر
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 تضخم حجم الدولة في اليمن.. التخلص من
األحراش الضارة كي تنمو األشجار المثمرة

بالقدر الذي أكرهت »ثورة فبراير« الشبابية علي عبد الله 
صالح ونظامه الذي دام 33 عاًما على التخلي عن احلكم، 
واالعتراف بفشله في إدارة شئون البالد، فإنها -وبالقدر 
ا ومحورًيّا  مهًمّ الواقع س��ؤاالً  أرض  نفسه- فرضت على 
يضرم النار في العقل اجلمعي حول طبيعة شكل النظام 
السياسي والدولة التي يتطلع إليها املجتمع بطموح وأمل، 
املقيت،  السياسي  والنظام  املنبوذة«  »ال��دول��ة  محل  لتحل 
على نحو يحقق معهما األمن واالستقرار، ويؤمن االزدهار 
االقتصادي والنهوض االجتماعي، ويوفر احلرية والكرامة 
والعدل واملساواة جلميع املواطنني. ومن هنا ينبغي التعريج 
على شكل ومحتوى النظام السياسي والدولة اللذين سادا 
مكتفني  قرن مضى،  امتداد نصف  على  اليمني  املجتمع 
الزمني ألسباب منهجية وعملية كثيرة. مع  بهذا اإلط��ار 

التنويه أن اليمن هي واحدة من بني أقدم الدول واملمالك 
في التاريخ البشري. 

لقد عمل نظام علي عبد الله صالح على تضخيم حجم 
بصورة  ونيف  عقود  لثالثة  يرأسها  ك��ان  التي  »ال��دول��ة« 
مصطنعة، فبدا شكلها في نهاية املطاف مشوًها وناقًصا، 
أشبه بجسد ضخم يحمل رأًسا صغيًرا ومعطاًل. واملقصود 
هنا بتعبيرنا »تضخم« الدولة اليمنية، هو اإلشارة إلى دورها 
احملصور والناقص، وفاعليتها الضعيفة، وكفاءتها املتدنية، 
بطاقمها  مقارنة  للمجتمع،  بالنسبة  الغائبة  وأهميتها 
لقد  الضخم.  واألمني  والعسكري  املدني  البيروقراطي، 
كانت دولة مينية ضارية و«لصوصية«، بحسب تعبير روبرت 
إلى  ب��وروس، أكثر منها دول��ة قوية وفعالة. فقد افتقرت 
قوة البنية التحتية ذات الوظيفة االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية الهادفة، كما افتقرت إلى الهيمنة األيديولوجية 
على  ومقدرتها  سعيها  إل��ى  إش���ارة  اجل��رام��ش��ي،  باملعنى 
وشرعية  وج��ود  تتقبل  »تاريخية«  اجتماعية  كتلة  تشكيل 
الطبقة احلاكمة. إن قياس حجم الدولة ما إذا كان مفرًطا 
ومتضخًما يتم هنا عن طريق أعداد العاملني فيها وحجم 
لهذا  واالجتماعي  االقتصادي  والعائد  وت��ط��وره،  إنفاقها 

احلجم.
ب��ل��غ ع����دد م��وظ��ف��ي اجل���ه���از اإلداري وال��ع��س��ك��ري  ل��ق��د 
من  أكثر  نحو  اليمن  في  العامة  االقتصادية  واملؤسسات 
كل  بني  من  واح���ًدا  هناك  أن  أي  تقريًبا،  مليون شخص 
خمسة أفراد ناشطني اقتصادًيّا يعمل في جهاز الدولة. 
كما ارتفع اإلنفاق العام املدني والعسكري بنحو 56 ضعًفا 
خالل فترة الفترة 1990-2010، وظل اإلنفاق العام ميثل 

في املتوسط نحو ثلث قيمة الناجت احمللي اإلجمالي، بل بلغ 
في بعض السنوات نحو %37 من قيمة هذا الناجت، وهو ما 
جعلها حتتل مركًزا متقدما في اإلنفاق بني الدول العربية، 
فيما عدا استثناءات خليجية. وعلى نفس السياق كان ذلك 
شأن حجم إيراداتها الذي بلغ في بعض السنوات %45 
من قيمة الناجت احمللي اإلجمالي )عام 2000(. وتلك إشارة 
واضحة إلى تغول الدولة اليمنية على املسرح االقتصادي، 

أو ما ميكن وصفه اصطالًحا »بالدولتية«. 
ال���دول���ة ف���ي امل��ج��ال��ني االق��ت��ص��ادي  غ��ي��ر أن أداء ه���ذه 
واالجتماعي، وكذلك السياسي واألمني، كان صادًما للغاية، 
مدلاًل بوضوح على وجود دولة متضخمة وحكومة منتفخة 
لكنها عاجزة للغاية. فمساحة الفقر والبطالة ظال في اتساع 
مستمر، بحيث ارتفع، على سبيل املثال، معدل الفقر العام 

بقلم: د. محمد الميتمي
أستاذ االقتصاد، جامعة صنعاء، اليمن

اليمن
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من 19% عام 1992 حتى بلغ أكثر من 42% بحلول عام 
2010، والبطالة من 9% إلى 35%. ويعد املجتمع اليمني 
من بني أكثر املجتمعات العربية مقاساة للمرض وتعرًضا 
لألمراض الوبائية، وهو يتربع على رأس قائمة دول العالم 
من حيث معدالت وفيات األطفال واألمهات، يقابل ذلك 
إنفاق حكومي زهيد على بند الصحة العامة لم يتعد %1٫5 
من قيمة الناجت احمللي اإلجمالي خالل العقدين املاضيني. 
وعلى الرغم من النفقات الدفاعية واألمنية الكبيرة -وتلك 
فقط النفقات الظاهرة في املوازنة العامة للدولة- والتي 
بلغت خالل الفترة املنظورة في املتوسط ما بني 8 و%10 
من قيمة الناجت احمللي اإلجمالي، مقارنة مبتوسط عاملي 
لم  السابقة  اليمنية  ف��إن احلكومة  و%5،   3 ب��ني  ي��ت��راوح 
تستطع أن تدافع عن حدودها السيادية في اليابسة واملاء، 
من الغزو والقضم املتكرر من اجل��وار، كما لم تستطع أن 
توفر ملواطنيها أبسط معايير األمن واالستقرار، حتى إن 

العقالنية والفطنة واالستعداد احلذر الحتمال طارئ. أما 
في حالتنا اليمنية فهو ليس إال استجابة ألهواء ونزوات 
وفي  الوسيلة.  بهذه  الثروة  جمع  يغويهم  لقادة  شخصية 
احلقيقة أن الردع الناجح هو عدم احتمال قيام صدامات 
وص���راع���ات وح����روب ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة م��ن ال��زم��ن يسودها 
السالم )وهو األمر املفقود في اليمن(، وهو ما يقود إلى 
تقليص النفقات الدفاعية وتوجيهها نحو جبهات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية التي تؤمن صالبتها وقوتها ردع 
للمقارنة  اليابانية منوذًجا مالئًما  حقيقي. ومتثل احلالة 
مقارنة  الدفاعية،  والنفقات  االقتصادية  اإلجن���ازات  بني 
اإلنفاق  ذات  املشابهة  بالدول  ومقارنة  القومي،  بالدخل 
العالي على الدفاع. فكثير من االقتصاديني يقيمون صلة 
للنفقات  املخصص  اإلج��م��ال��ي  احمل��ل��ي  ال��ن��اجت  نسبة  ب��ني 
ومعدالت  االقتصادي،  النمو  وب��ني  اليابان  في  الدفاعية 
االستثمار ومستوى املعيشة لهذه الدولة. إن إجراء تخفيض 

على األسلحة، فإن نظام علي عبد الله عجز عن التصدي 
والتمردات  واجل��ن��وب،  الشمال  ف��ي  املسلحة  للجماعات 
القبلية واملذهبية واإلرهابية في مناطق مختلفة من البالد.

إن استمرار نفقات الدفاع بهذه النسبة املرتفعة في ظل 
ظروف اليمن وأحواله االقتصادية الراهنة ال يتفق حتى مع 
مفهوم وإستراتيجية الدفاع والردع في أبسط وأدنى معاييره 
لالستعداد  املالئم  املستوى  على  احلكم  إن  ومتطلباته. 
بني  االستجابة  من  مزيج  هو  إمنا  علًما،  ليس  العسكري 

اجلماعات اإلرهابية ذات الطابع العاملي –كالقاعدة- رأت 
في اليمن بيئة ومناًخا خصًبا ألنشطتها اإلرهابية، وتفريخ 
خالياها. ويكفي أن نضيف أن احلكومة اليمنية قد أنفقت 
على مشتريات األسلحة خالل الفترة 2000-2009 مبلغا 
مقدار  ونصف  مرة  يفوق  وهو  دوالر،  مليار   8.4 ب�  يقدر 
تعهدات املانحني في مؤمتر لندن لعام 2006، الذي حضر 
صالح،  الله  عبد  علي  آن��ذاك  اليمني  الرئيس  مراسيمه 
مدافعا عن حاجة بالده لهذه املبالغ. ومع كل هذا اإلنفاق 

اليمن

 الدولة في اليمن لم تخلقها برجوازية وطنية 
ذات رسالة موجهة نحو بناء اقتصاد سوق 

دينامي، ومجتمع مدني حر، بل تخلقت في 
أحضان فئات اجتماعية قبلية عسكرية، أو 

أيديولوجيات عصبوية قامت بتضخيم حجم 
اآللة البيروقراطية، بجناحيها العسكري 

واألمني، خلدمة مصاحلها اخلاصة، وتكريس 
سلطتها غير الشرعية. 

صالح،  الله  عبد  علي  نظام  عمل   
»الدولة«  حجم  تضخيم  على 

عقود  لثالثة  يرأسها  كان  التي 
فبدا  مصطنعة،  بصورة  ونيف 

مشوًها  املطاف  نهاية  في  شكلها 
ضخم  بجسد  أشبه  وناقًصا، 
ومعطاًل. صغيًرا  رأًسا  يحمل 
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الدولة  م��وازن��ة  من  ال��دف��اع  نفقات  في  وملموس  حقيقي 
اليمنية القادمة وحتويل تلك املوارد املالية نحو احتياجات 
من  يرفع  س��وف  األساسية،  واخل��دم��ات  والصحة  التعليم 
مستوى التطور االقتصادي، والنهوض والتقدم االجتماعي، 

بوصفهما أهم عناصر الردع االستراتيجي.
فعلى الرغم من أن احلكومات اليمنية املتعاقبة منذ منتصف 
وجيًشا  واسًعا،  بيروقراطًيّا  جهاًزا  امتلكت  السبعينيات 
كبيًرا، وأجهزة أمنية قوية وضارية، اتسمت كلها بالتمدد 
الشبابية«، لكنها أخفقت في  »الثورة  واالتساع حتى قيام 
كل شيء تقريًبا، فيما عدا خلق حالة من الفوضى العارمة، 
ألجيال،  املتوارثة  اخلالقة  القيم  وتدمير  الفساد،  ونشر 
وعجزت عن إلزام القوى االجتماعية النافذة -«الشرسة« 
وامل��ت��م��ردة على ال��ن��ظ��ام وال��ق��ان��ون- ف��ي م��ج��االت فرض 
املثال ال احلصر، تشير  والقانون. فعلى سبيل  الضرائب 
 %8 تتعدي  الضرائب ال  أن نسبة  إلى  الرسمية  املصادر 
من الناجت احمللي اإلجمالي، في الوقت الذي يصل  التهرب 
الضريبي في اليمن إلى ما يوازي ثلث موازنة الدولة للعام 

.2010

ذات  وطنية  برجوازية  تخلقها  لم  اليمن  في  ال��دول��ة  إن   
ومجتمع  دينامي،  سوق  اقتصاد  بناء  نحو  موجهة  رسالة 
مدني حر، بل تخلقت في أحضان فئات اجتماعية قبلية 
عسكرية، أو أيديولوجيات عصبوية، قامت بتضخيم حجم 
اآللة البيروقراطية، بجناحيها العسكري واألمني، خلدمة 
مصاحلها اخلاصة، وتكريس سلطتها غير الشرعية. ولهذا 
فقد تعاظم دور األوليجارشية العسكرية القبلية متحالفة مع 
»اجلماعات املتأسلمة« لتلعب دور تسيير وتكريس مصالح 
الدين املتأسلمني،  القبائل وكبار الضباط ورج��ال  مشايخ 
مفرطة  ومدنية  عسكرية  بيروقراطية  ل��ذل��ك  فأنشأت 
االستيالء  على  ب��األس��اس  يقوم  م��س��اًرا  أنتجت  احل��ج��م، 
واح��د. وقد حالت هذه  الدولة ومقاومتها في وقت  على 

األوليجارشية احلاكمة دون نشوء طبقة برجوازية وطنية 
إنتاج دينامية متطورة، وعالقات  حديثة تتولى خلق قوى 

إنتاج متسعة ومتجذرة مكافئة لتلك القوى اإلنتاجية.  
وسماتها،  وخصائصها،  اليمنية،  الدولة  شكل  تعديل  إن 
ووظائفها، مبا يتفق مع العقد االجتماعي اجلديد  التي 
جتهز لصياغته القوى االجتماعية اليمنية في مرحلة ما 
والقواعد  ال��ض��رورات  يلبي  أن  يتعني  الثورة-  ان��دالع  بعد 
مصالح  ويلبي  التنافسي،  احل��ر  لالقتصاد  االقتصادية 
احلديثة،  املدنية  االجتماعية/االقتصادية  التحالفات 
يخدم  مبا  والفوقية  التحتية  البنى  تشكيل  ويعيد  ويكيف 
ويوسع من دور القوى االجتماعية املساندة للدولة املدنية 

الدميقراطية احلديثة. 

منه  املدني  اإلداري،  وجهازها  ال��دول��ة  حجم  تقليص  إن 
فهناك  املقبلة،  املرحلة  ف��ي  منه  ب��د  ال  أم��ر  والعسكري، 
أحراش ضارة وغير مفيدة في الغابة، تعوق منو األشجار 
وإزال��ة  التوظيف،  فتجميد  منها.  التخلص  ينبغي  املثمرة، 
املوظفني األشباح واملتقاعدين، ونقل وإنهاء خدمة العاملني 
الزائدين مع دفع تعويضات مالئمة، وتنظيم برامج تدريب 
العمل،  بسوق  االلتحاق  من  فعالة متكنهم  تأهيل  وإع��ادة 
ونقل جزء من العاملني في املدن إلى األرياف لتحسني أداء 
وكفاءة أجهزة املؤسسات احلكومية في األرياف التي تعاني 
من نقص واض��ح في أع��داد العاملني، كل ه��ذا ميكن أن 
يخلق وفورات ذات قيمة في بند األجور مبقدورها متويل 
العاملني في  لتوازي مرتبات وأجور  املرتبات،  الزيادة في 
وتسمح  واإلنتاجية،  الكفاءة  فترتفع  اخل��اص��ة،  املنشآت 
الناقص  الكفاءة، واستقطاب  الكوادر ذات  باحلفاظ على 
منها. كما أن كثيًرا من الوظائف االقتصادية ذات الطابع 
غير االستراتيجي، التي كانت حتتكرها الدولة، ينبغي أن 
توكل مهامها إلى القطاع اخل��اص؛ بهدف تخفيف العبء 

وتخفيض الفاقد ورفع الكفاءة.<

اليمن

 تقليص حجم الدولة وجهازها، اإلداري 
املدني منه والعسكري، أمر ال بد منه 

في املرحلة املقبلة، فهناك أحراش 
ضارة وغير مفيدة في الغابة تعوق منو 
األشجار املثمرة، ينبغي التخلص منها.

 إجراء تخفيض حقيقي وملموس في 
نفقات الدفاع من موازنة الدولة اليمنية 
القادمة وحتويل تلك املوارد املالية نحو 
احتياجات التعليم والصحة واخلدمات 

األساسية، سوف يرفع من مستوى التطور 
االقتصادي، والنهوض والتقدم االجتماعي، 

بوصفهما أهم عناصر الردع االستراتيجي.
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النمو االقتصادي في مصر
ما بعد 25 يناير 

من املعروف أن مصر بدأت تنفيذ برنامج لإلصالح 
إل��ى  ال��ن��ظ��ر  دون  ل��ك��ن   ،1986 م��ن��ذ  االق���ت���ص���ادي 
لإلصالح  مواكبتها  الواجب  السياسية  اإلصالحات 
تطالب  األص��وات  من  الكثير  وظهرت  االقتصادي، 
بضرورة أن يسير اإلصالح السياسي جنًبا إلى جنب 
م��ع اإلص���الح االق��ت��ص��ادي، ف��ال إص���الح اقتصادي 
حقيقي دون إصالح سياسي مواٍز له. وفي اعتقادي 
أنه من األهمية مبكان أن تصدر القيادة بياًنا يؤكد 
تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي،  جدية استمرار 
يقتصر  وال  املؤسسي،  اإلص��الح  اعتباره  في  يأخذ 
على ارتفاع معدالت النمو، وذلك جنًبا إلى جنب مع 
شأنه  من  كهذا  فبيان  السياسي،  اإلص��الح  برنامج 

العالم. أمام  تأكيد مصداقية مصر 

املصري،  االقتصاد  عناصر  قوة  مدى  جميًعا  ونعلم 
احلالية.  الفترة  في  تواجهه  التي  التحديات  ومدى 
معدالت  تعود  أن  في  أم��اًل  هناك  أن  جميًعا  ونعلم 
ال��ن��م��و امل��رت��ف��ع��ة، ك��م��ا ت��ت��وق��ع امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة 
يجب  ع��ن��اص��ر  ثمانية  ه��ن��اك  أن  وأرى  وال��وط��ن��ي��ة. 
أربعة  النمو،  ه��ذا  إح��داث  أج��ل  من  عليها  التركيز 
ميكن  األخ��رى  واألرب��ع��ة  ف��وًرا،  تنفيذها  يجب  منها 
القيام بها في األجل املتوسط، أي في حدود سنتني 

أو ثالث سنوات.
ففي األجل القصير، فإن العوامل األربعة التي يجب 

العمل على تنفيذها فوًرا هي:

العامل األول: ضرورة بث الثقة في 
االقتصاد المصري 

فالعالم بأجمعه يتابع ما يحدث اليوم، ويتابع توقعات 
حتليالتهم  على  يعتمدون  ال  فهم  أنفسهم،  املصريني 
لذا،  أنفسهم.  املصريني  توقعات  يتابعون  بل  فقط، 
-ألن  يناير   25 بعد  اكتسبناها  التي  احل��ري��ة  فبعد 
في  الثقة  بث  إلى  نحتاج  متنح-  وال  تُكتسب  احلرية 
االقتصاد املصري من خالل مجموعة من اإلجراءات:
أول إجراء، يتعلق بكيفية إدارة عملية التغيير بحكمة 
وسرعة في اتخاذ القرارات، فالبطء في اتخاذ القرار 

ات��خ��اذ  أن  ك��م��ا  امل��ط��ل��وب��ة،  النتيجة  ع��ل��ى  يقضي  ق��د 
إلى  ي��ؤدي  ال  قد  املتأخر  الوقت  في  املناسب  القرار 

املطلوبة. النتيجة 
الرؤية عما يتم حالًيا، ووضوح  ثاني إجراء، هو وضوح 
هذه  عن  يُعلن  أن  على  املطلوب،  التغيير  الرؤية حول 
وه��ذا  كله،  العالم  وأم��ام  املصريني  ك��ل  أم��ام  ال��رؤي��ة 
األط���راف،  ك��ل  م��ن  مجتمعية  مب��ش��ارك��ة  إال  ي��أت��ي  ال 
وكافة  املسئولة،  واألجهزة  القيادة،  بني  ما  وتواصل 
أن  املهم  ولكن  املدني.  باملجتمع  واألطياف  األطراف 
إلى  نعود  وال  املجتمعي،  للحوار  نتيجة  التفاق  نصل 
سابق العهد عندما كان البعض يتكلم والبعض اآلخر 

عالء عامر
»رئيس مجلس إدارة شركة »ذاجارديان

مصر

< هذا املقال مأخوذ عن نص الكلمة التي ألقاها الكاتب في مؤمتر »مصر بكره.. التحول الدميقراطي: التحديات والفرص«، 
الذي عقد في 23 فبراير 2011م.



مركز المشروعات الدولية الخاصة : العدد التاسع والعشرون

Center For International Private Enterprise

Issue 29 76
يستمع، ولكن دون أن يؤدي الكالم أو االستماع إلى 

الطرفان. يتفق عليه  إجراء 
في  والقيادات  الوزراء  اختيار  حسن  هو  إجراء،  ثالث 
كل من القطاع املالي واالقتصادي، من أجل بث الثقة 
ونحن  اجل��دي��دة.  املنظومة  فى  وللعالم  للمصريني 
نحتاج هذا اإلجراء ليس فقط على مستوى الوزراء، 
ولكن على مستوى القيادات العليا واملتوسطة، وليس 
ولكن  القومية،  والهيئات  ال��ش��رك��ات  رؤس���اء  فقط 
والهيئات  الشركات  ق��ي��ادات  م��ن  حتتهم  م��ن  أي��ًض��ا 
أن  استطعنا  ل��و  مهم  ع��ام��ل  الثقة  فبث  ال��ق��وم��ي��ة. 
بالثقة  املصريون  شعر  ول��و  املصريني،  لكل  نوصله 
على  سينعكس  ذل��ك  ف��إن  اجل��دي��دة،  املنظومة  ف��ي 

كلها. األطراف اخلارجية 

العامل الثاني: بناء المصداقية 
ف��ل��ق��د ب����دأت م��ص��ر ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج��ه��ا ل��إلص��الح 
السياسية  اإلصالحات  إلى  النظر  دون  االقتصادي 
الواجب مواكبتها لإلصالح االقتصادي، وكما ذكرنا 
إصالح  دون  حقيقي  اقتصادي  إص��الح  فال  سابقا 
س��ي��اس��ي م����واٍز ل���ه. ن��ح��ن ال��ي��وم ن��ب��دأ ف��ي إص��الح 
لكن  ج��ذري��ة،  ب��ص��ورة  املجتمع  يغير  مهم  سياسي 
برنامج  تنفيذ  استمرار  جدية  يؤكد  بيان  إص��دار 
اإلص��الح  اعتباره  في  يأخذ  االقتصادي  اإلص��الح 
النمو،  معدالت  ارتفاع  على  يقتصر  وال  املؤسسي، 
وذلك جنًبا إلى جنب مع برنامج اإلصالح السياسي، 
هذا  العالم.  أمام  مصر  مصداقية  تأكيد  شأنه  من 
اإلج��راءات  أو  السياسات  بعض  نراجع  أن  مينع  ال 
التي اتخذت.. ومبشاركة مجتمعية نصل إلى توافق 
نعدل معه برنامج اإلصالح االقتصادي بحيث منحو 
التي  السليمة  ما شابه من فساد، ونبني املؤسسات 
املصري،  املواطن  على  االجتماعية  بالعدالة  تعود 
فنحن  اخل��اص��ة.  امللكية  على  احل��ف��اظ  تأكيد  م��ع 
اآلن نعاني حملة شديدة للتشكيك في كل ما يتعلق 
كانوا  وإن  اخلاص، حتى  وبالقطاع  األعمال  برجال 
من غير املفسدين، أو من بني أصحاب املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة التي لم تفسد احلياة السياسية 
املمارسات  لبعض  كانت ضحية  بل  االقتصادية،  أو 
اليوم.  الذي نشهده  التحول  إلى  التي أدت  الفاسدة 
ل��رأس  الفعال  ال���دور  على  التأكيد  ال��ض��رورة  فمن 
املال احمللي واألجنبي والعربي، إلى جانب ما تقوم 
به احلكومة من إجراءات. مثل هذه اخلطوة ستؤكد 
مصداقية مصر أمام املجتمع املصري والعالم؛ ألن 
القادمة  املباشرة  االستثمارات  استمرار  الهدف هو 
م���ن اخل�����ارج واالس���ت���ث���م���ارات احمل��ل��ي��ة، س����واء من 
مصريني أو من مستثمرين عرب وأجانب موجودين 
أو  اس��ت��ث��م��ارات��ه��م،  تستمر  أن  ي��ري��دون  م��ص��ر،  ف��ي 
إلى مصر  يريدون اجتذاب استثمارات أخرى تأتي 
ضخمة  فوائض  تتوافر  حيث  اخلليج،  دول  كل  من 
لدى دول اخلليج تبحث عن أسواق آمنه، ويهمنا أن 

يأتوا بها إلى مصر.

ظهرت الكثير من األصوات تطالب 
بضرورة أن يسير اإلصالح السياسي 

جنًبا إلى جنب مع اإلصالح 
االقتصادي، فال إصالح اقتصادي 

حقيقي دون إصالح سياسي مواٍز له.

مصر

والشركات  احلكومية  واجلهات  األجهزة  في  العمل 
لتأكيد  وقت ممكن  أسرع  في  االقتصادية  والهيئات 
أن  ويجب  ممكنة،  صورة  بأسرع  العمل  استمرارية 
اإلنفاق في األجهزة  العودة ترشيد  يتوازى مع هذه 
احلكومية. وأؤكد هنا على ضرورة ترشيد اإلنفاق؛ 
األج��ه��زة احلكومية  ف��ي  ك��ث��ي��ًرا  إن��ف��اًق��ا  ه��ن��اك  ألن 
في  اإلي���رادات  انخفاض  ظل  في  الترشيد  يتطلب 

احلالية. املرحلة 

العامل الثالث: ضرورة عودة العمل 
في الجهات الحكومية وشركات قطاع 

األعمال والهيئات االقتصادية 
متباطئ.  لكنه  متوقًفا متاًما،  ليس  كان  وإن  فالعمل 
تاًما  ان��ه��ي��اًرا  هناك  إن  يقولون  م��ن  م��ع  لست  فأنا 
متوقفة  وهيئات  مصانع  هناك  لكن  األج��ه��زة،  في 
ا أن يعود  وجمارك وموانئ تعمل بتباطؤ. من املهم جًدّ
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العامل الرابع: ضرورة وضع برنامج 

لمعالجة آثار التضخم على محدودي 
الدخل، وهذا من أهم العوامل التي يجب 

التحرك فيها بصورة فورية 
س��ي��ح��دث ال��ت��ض��خ��م ل��س��ب��ب��ني ول��ي��س ل��س��ب��ب واح���د. 
ستكون  القادمة  السنوات  خ��الل  أن��ه  األول،  السبب 
هناك موجة ارتفاع في أسعار املواد اخلام، بدًءا من 
أن  الثاني،  والسبب  الغذائية.  امل��واد  وحتى  البترول 
املنطقة  أرج��اء  جميع  في  اضطرابات  من  يحدث  ما 
من  ل��ذل��ك  وال��ت��أم��ني.  النقل  تكلفة  رف��ع  إل��ى  س��ي��ؤدي 
احلالية-  الفترة  -ف��ي  احلكومة  تبدأ  أن  ا  ج��ًدّ املهم 
على  األس��ع��ار  ارت��ف��اع  أث��ر  لتقليل  منظومة  وض��ع  في 

الدخل. محدودي 
ه��ذه ال��ع��وام��ل األرب��ع��ة ي��ج��ب وض��ع��ه��ا ف��ي االع��ت��ب��ار، 
وال��ت��ح��رك إلجن��ازه��ا ف����وًرا، ف��ن��ب��دأ ف��ي ال��ع��م��ل على 
حت��ق��ي��ق��ه��ا ل��ب��ث ال��ث��ق��ة وامل��ص��داق��ي��ة وع�����ودة ال��ع��م��ل 
واالستقرار، والبدء في تخفيف آثار التضخم وارتفاع 

األسعار على محدودي الدخل.

الشديدة-  –رغم أهميتها  العوامل األربعة األخرى   أما 
الثالث  أو  السنتني  خــالل  سيكون  عليها  العمل  أن  إال 

القادمة:

أولها، بناء رؤية واضحة لالقتصاد المصري 
في الفترة القادمة 

اق��ت��راًح��ا أود طرحه  ف��إن هناك  ال��ص��دد،  وف��ي ه��ذا 
في  ويتمثل  أخرى-  ودول  مجتمعات  في  ُطبق  -وقد 
فمن  معرفة.  اقتصاد  إلى  املصري  االقتصاد  حتويل 
املعرفة  اقتصاد  ندعم  أن  أرى   ،2020 وحتى  اليوم 
املعرفة  وه��و  اإلنساني  امل��ال  رأس  على  يعتمد  ال��ذي 
والتكنولوجيا  بالتدريب  دعمه  ميكن  والذي  والتعليم، 
إلنتاج سلع وخدمات قابلة للبيع بقيمة أعلى من السلع 
التي  الدول األخرى  العادية. ومن جتارب  واخلدمات 
التجربتني  نذكر  الصدد  إليها في هذا  اإلشارة  ميكن 

والهندية.  األيرلندية، 

ال��غ��ذائ��ي��ة وامل���الب���س امل���درس���ي���ة وص��ن��اع��ة امل��الب��س 
في  زي��ادة  عليه  ترتب  ما  وه��و  األس��رة،  ومستلزمات 
وانتهت  الضرائب،  في  زي��ادة  إل��ى  أدى  مما  ال��دخ��ل، 
عند  املطلوب.  األساسي  بالتعليم  الئق  جيل  بتأهيل 
طبق  البرازيل،  في   2004 عام  البرنامج  هذا  بداية 
 %70 متثل  هناك،  األس��ر  من   %15 على  البرنامج 
البرنامج  تكلف   2007 وف��ي  ال��ري��ف.  في  األس��ر  من 
القومي  الناجت  من   %0٫36 تعادل  دوالر  مليار   5،1
11 مليون أسرة متثل  اإلجمالي في البرازيل، وشمل 
البرنامج  البرازيل. وهذا  العائالت في  من كل   %24
الفقر  البرازيل في مجال احلد من  يعد أحد مفاخر 
املكسيك  ف��ي  مم��اث��ل  برنامج  طبق  وق��د  وم��ح��ارب��ت��ه. 
أيضا خالل الفترة من 1997 إلى 2005، وركز علي 

والتغذية. والتعليم  الصحة  محاور 

وثالثها، القيام ببرنامج قومي للتشغيل 
يجب التركيز فيه على محورين 

األشــغــال  مــشــروعــات  عــلــى  قــائــم  تشغيل  األول،  احملـــور 
ل��ن ينتهي.  الــعــامــة والــبــنــيــة األســاســيــة، وه��ذا م��ح��ور 
فأملانيا بعد احلرب العاملية األولى كان اقتصادها كله 
األساسية،  البنية  مشروعات  في  التشغيل  على  قائم 

الثانية.  العاملية  التي استخدموها في احلرب 
أمـــا احملــــور الــثــانــي، فــهــو الــتــشــغــيــل الــقــائــم عــلــى دعــم 
املــشــروعــات املــتــوســطــة، وه��ن��ا أود أن أش��ي��ر إل��ى أني 
أق��ص��د امل��ش��روع��ات ول��ي��س ال��ص��ن��اع��ات؛ ألن��ه يشمل 
خدمات وإنتاج. نتكلم كثيًرا عن املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ولكني أريد التركيز هنا على نقطتني فقط 
في هذا املجال.. األولى، أنه ال ميكن دعم املشروعات 
تعتبر  حاضنة  كبيرة  صناعات  وجود  دون  املتوسطة 
مغذية  ص��ن��اع��ات  واملتوسطة  الصغيرة  امل��ش��روع��ات 
جنرال  ش��رك��ة  جت��رب��ة  مصر  ف��ي  وه��ن��ا  ل��ه��ا،  بالنسبة 
 50 حولها  يوجد  حيث  ال��س��ي��ارات،  لتصنيع  م��وت��ورز 
الصناعة.  لهذه  مغذية  كشركات  تعمل  شركة   60 أو 
والنقطة الثانية املهمة هي التمويل، لكن التمويل ليس 
يتوفر  الوحيد ملشاكل الصناعات، فعندما  هو السبب 

الهند في أقل  مليار دوالر سنوًيّا، وهو إجناز حققته 
من 10 سنوات.

وثانيها، ضرورة وضع برامج لمعالجة الفقر 
واألمية 

وه���ن���اك -ف���ي ه���ذا ال���ص���دد- جت��رب��ت��ان ن��اج��ح��ت��ان، 
إحداهما جتربة البرازيل التي متت خالل الفترة من 
هذه  في  البرازيل  اعتمدت  وقد   ،2007 إلى   2004
والتنمية  والتعليم  الفقر  من  كل  رب��ط  على  التجربة 
أسرة  كل  في  لألم  تدفع  نقدية  دفعات  وقدمت  مًعا، 
انتظامهم في  املدرسة، بشرط  لديها أطفال في سن 
الدراسة خالل البرنامج، مما أدى إلى مجموعة نتائج 
األمية،  انخفاض  البرنامج  نتائج  م��ن  فكان  مهمة، 
وانخفاض نسبة التسرب من التعليم، وارتفاع مستوى 
تغذية  مستوى  على  واحلصول  األطفال،  لدى  التعليم 
معيشي  ومستوى  مناسب،  صحي  ومستوى  مناسب، 
مناسب، وحدث زيادة على الطلب بالنسبة للمنتجات 

إلى   2004 من  نُفذت  التي  األيرلندية،  التجربة  ففي 
2010 -أي في أقل من 6 سنوات- اعتمدت أيرلندا 
ع��ل��ى االب��ت��ك��ار ورأس امل���ال ال��ب��ش��رى امل��وج��ود. وف��ي 
املعرفة، ليس فقط في  لدينا مقومات اقتصاد  مصر 
تشمل  أخرى  مجاالت  في  ولكن  التكنولوجيا،  مجال 
واخلدمات  احليوية  والتكنولوجيا  والصناعة  الزراعة 
الشباب  م��ن  نسبة  أعلى  فلدينا  إل��خ.  وال��ت��ج��زئ��ة.... 
املتعلم والباحثني، ومراكز البحوث واجلامعات، ولدينا 
بنية أساسية في اجلامعات احلالية حتتاج إلى تطوير، 
ولدينا بنية أساسية في قطاع االتصاالت واملعلومات 
ولدينا  املاضية،  اخلمس  السنوات  خ��الل  عملها  مت 
واع��د،  ولدينا س��وق مصري  ن��اش��ئ،  ات��ص��االت  س��وق 
 25 ولدينا شباب قادر على أن ينفذ. وما حدث في 
استغاللها  ميكن  هائلة  ق��وة  شبابنا  أن  يوضح  يناير 
 10 في نقل مصر إلى مجتمع املعرفة خالل أقل من 
الهند  أن  فنجد  الهندية،  التجربة  في  أم��ا  س��ن��وات. 
 400 قيمته  ما  املعرفة  اقتصاد  منتجات  من  تصدر 

مصر
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التمويل جند أشياء أخرى غير متوفرة، مثل معوقات 
ال��س��وق، وال��ب��ن��اء املؤسسي،  إل��ى  اخل���روج وال��دخ��ول 
املقدرة  ودعم  والتسويقية،  اإلداري��ة  الكوادر  وتوافر 
أوالً.  توافرها  يلزم  والتي  للمشروعات  التكنولوجية 

على  يقوم  أن  يجب  التشغيل  برنامج  أن  أعتقد  لذا، 
ودع��م  ال��ع��ام��ة  واألش��غ��ال  األس��اس��ي��ة  البنية  جناحي 

الصغيرة. املشروعات  وتطوير 

أما رابعها، فهو إدارة عملية التنمية 
كلنا نتحدث عن معدالت النمو، وقد وصلنا إلى %6  
و7% سنوًيّا في فترة ما قبل الثورة، ولكن لم يتحدث 
أي منا أبًدا عن كيفية إدارة عملية التنمية، وما هي 
احلقيقية.  التنمية  عملية  إلدارة  املطلوبة  اإلجراءات 
اخلمسة  النقاط  تنفيذ  تتطلب  التنمية  عملية  فإدارة 

التالية:  األساسية 
على  قــادر  كــفء  حكومي  جهاز  وجــود  األولــى،  النقطة 
أن  التنمية، فليس دور احلكومة  عملية  وإدارة  تنفيذ 
تقوم بعملية اإلنتاج، بل أن تنظم وتراقب السوق، ولو لم 
يكن لديها أجهزة قادرة على التنظيم والرقابة، فلن تنجح 

مصر

بصورة أوسع، وهو موضوع في غاية األهمية، فيتمثل 
في ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة املؤسسات العامة، فهي 

األساس في محاربة ومحاسبة الفساد.
النقطة اخلامسة واألخيرة، تفعيل آليات منع االحتكار 
من  كل  مواجهة  يتطلب  هنا  واألم��ر  املنافسة،  ودعم 
فكثير  ال��س��واء.  علي  واخل��اص��ة  العامة  االح��ت��ك��ارات 
من أجهزة الدولة وهيئاتها تتمتع مبواقف احتكارية، 
واملياه،  والنقل،  والطيران،  الكهرباء،  قطاعات  مثل 
من  وه��ي  وغيرها،  واالت��ص��االت،  وال��غ��از،  والبترول، 
ال���واج���ب خضوعها  واإلن���ت���اج  اخل���دم���ات  ق��ط��اع��ات 
عملياتها.  تنظم  ال��ت��ي  وال��رق��اب��ة  التنظيم  لعمليات 
احلكومية  ال��وح��دات  ب��ني  املنافسة  تدعيم  وك��ذل��ك 
للدولة،  اململوكة  والسيادية  االقتصادية  وهيئاتها 
العامة  للشركات  اململوكة  اخلاصة  املشروعات  وبني 
الصغيرة  واملشروعات  اخل��اص  القطاع  ومستثمري 

واملتوسطة <

بني أجهزة الدولة، ففي الوقت الراهن هناك 17 أو 18 
جهاز يشرف على أي مشروع صغير ويراقبه. كما يجب 
منع تسلط أجهزة الدولة في التعامل، سواء كان ذلك في 

مجال الضرائب أو التأمينات أو التراخيص أو غيرها.
إلى  مــاســة  حــاجــة  وجــود  فــي  تتمثل  الــرابــعــة،  النقطة 
إصالح تشريعي، فعلى سبيل املثال، لم يتم االنتهاء بعد 
من إع��داد قانون الشركات امل��وح��د، وق��ان��ون اإلف��الس 
لتنظيم الدخول واخلروج من السوق، فضال عن ضرورة 
مراجعة القوانني املؤثرة على تهيئة مناخ األعمال ومنع 
التضارب بينها. أما اإلط��ار ال��ذي يجب أن نبحث فيه 

عملية التنمية، وهذه أحد املشاكل التي نقابلها منذ فترة 
طويلة. 

حكومة  توجد  فال  اإلداري،  اإلصــالح  الثانية،  النقطة 
في الدنيا لديها 7 مليون موظف، أي ما يوازى –تقريبا- 
8% أو 9% من إجمالي السكان، ففي جميع دول العالم 
يقل موظفي احلكومة عن 0٫8% إلى 1% من إجمالي 
السكان، هذا قبل االستعانة بالتكنولوجيا، وحتى بافتراض 
عدم االستعانة بالتكنولوجيا، املفترض أال يتعدى اجلهاز 

احلكومي أكثر من 800 إلى 900 ألف موظف. 
التضارب  ومنع  اإلجـــراءات  تبسيط  الثالثة،  النقطة 

ليس هناك شك في مدى قوة عناصر االقتصاد 
املصري، ونعلم جميًعا ما تواجهه مصر من 

حتديات في الفترة احلالية. كما نعلم جميًعا أن 
هناك أماًل في أن تعود معدالت النمو املرتفعة، 

كما تتوقع املؤسسات الدولية والوطنية.

هناك ثمانية عناصر يجب التركيز 
عليها من أجل إحداث النمو 

االقتصادي، أربعة منها يجب تنفيذها 
فوًرا، واألربعة األخرى ميكن القيام بها 

في األجل املتوسط.
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 نحو محاربة الفساد : وضع مدونة سلوك
مهني للعاملين بالقطاع الخاص

لعملية  أساسًيّا  معوًقا  واإلداري  املالي  الفساد  يعد 
لنمو  ومعوًقا  االقتصادية،  والتنمية  واإلعمار  البناء 
القطاع اخلاص واالستثمار بشتى أشكاله. ولقد كتب 
واتفقوا على ضرورة وضع  الباحثني  من  الكثير  عنه 
إطار عمل مؤسسي لغرض تطويق املشكلة وعالجها، 
من  قوية  سياسية  وإرادة  ج��ادة  خطوات  خ��الل  من 

مراكز القرار ملكافحة الفساد.
استقصائية جادة  إجراء مسوحات  وبداية، البد من 
املجتمع؛  في  الفساد  حجم  لتحديد  وميدانية  علمية 
بهدف حتديد األساليب الناجعة في مكافحته، علًما 
السياسي  الفساد  منها  متعددة،  أسباًبا  للفساد  بأن 
الذي ينشأ بحكم فقدان الدميقراطية والشفافية في 

أشكاالً،  أيًضا  يأخذ  االجتماعي  والفساد  املجتمع، 
املجتمع،  استقرار  وع��دم  واحل���روب  الطائفية  منها 
واخل����وف م��ن امل��ج��ه��ول داخ���ل امل��ج��ت��م��ع��ات، وأي��ًض��ا 
أسباب اقتصادية تنشأ في املجتمعات غير املستقرة، 
وم���ن أس��ب��اب��ه��ا االم���ت���الك ال��س��ري��ع ل��ل��ث��روات بشكل 
النفوذ،  واستغالل  األم���وال،  كتبييض  قانوني،  غير 
والفقر، والبطالة، وغيرها من األسباب السائدة في 
إداري��ة  أسباًبا  هناك  أن  كما  االنتقالية،  املجتمعات 
روح  كسريان  الفساد،  تفشي  على  عملت  وتنظيمية 
البيروقراطية والروتني في املجتمعات غير املستقرة، 
التناقض  ح��د  إل��ى  وتتعدد  تشريعاتها  تتنوع  وال��ت��ي 

أحياًنا.

بقلم: باسم جميل أنطون
خبير اقتصادي

العراق
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مجرد  في  يتمثل  ال��دول  بعض  في  الفساد  يعد  ول��م 
عبر  ثابتة  قوية  قواعد  له  أصبح  بل  خاطئ،  سلوك 
قوى  وم��راك��ز  بقائه،  ع��ن  ت��داف��ع  وق��وان��ني  تشريعات 
امل��س��ت��وى اإلداري واالق��ت��ص��ادي  ل��ي��س ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة، 
فحسب، بل حتى باستخدام العنف ضد من يقف في 

مواجهته.   

 تفشي الفساد وانتشاره في العراق 

ال��ع��وام��ل التي  ب��ع��ض  ن��ظ��رة ع��ل��ى  ي��ل��ي نلقي  وف��ي��م��ا 
ساعدت على ذلك:  

وع��دم . 1 البلد  ف��ي  القانونية  التشريعات  ضعف 
االق��ت��ص��ادي، مما  امل��ج��ال  ف��ي  خاصة  تكاملها، 
ي��ع��ط��ي ال��ف��رص��ة ل��ب��ع��ض ض��ع��اف ال��ن��ف��وس إل��ى 

التفسير السلبي لهذه القوانني.
والتدقيق . 2 القوانني  تطبيق  على  الرقابة  ضعف 

مجلس  ف��ي  وخ��اص��ة  املعنية  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 
النواب.

طغيان مجتمع البداوة والعشائرية في حل كثير . 3
م��ن امل��ش��اك��ل ب��ع��ي��ًدا ع��ن ال��ق��ان��ون، مم��ا أعطى 
دون  أعمالهم  في  يغالوا  كي  للمفسدين  املجال 

حساب أو رقيب جاد.
العبثية . 4 احل���روب  وت��ع��دد  العنف  مفهوم  س��ي��ادة 

املتوالية على العراق لألنظمة السابقة؛ مما أدى 
إلى سيطرة روح الالمباالة والعبث، إضافة إلى 

استشراء العنف الطائفي بعد سقوط النظام.
أدى . 5 مما  للبلد؛  واالنتماء  املواطنة  روح  ضعف 

محاولة  وعدم  الالمباالة  إلى  العراقي  باملواطن 
الهجرة  وإل��ى  واملعوقات،  املشاكل  من  التخلص 
خارج الوطن خوًفا وتهرًبا من عمليات االغتيال 

السياسي واإلذالل من خالل خطة مرسومة.
تدهور األوضاع االقتصادية، وانخفاض معدالت . 6

أصبحت  التي  البطالة  وتفشي  القومي،  الدخل 
مزمنة في البلد.

العراق

 لقد حدثت فجوة كبيرة بني 
القطاعني العام واخلاص نتيجة 

للسياسات االقتصادية السابقة، 
وعليه البد من ردم هذه الفجوة وإعادة 

الثقة بني كال القطاعني، باعتبارهما 
قطاعني وطنيني متكاملني، يعمالن 

ملصلحة الوطن.

تهميش دور منظمات املجتمع املدني وجمعيات . 7
األنظمة؛  لصالح  تسييسها  ومحاولة  األعمال، 
على  الشعبية  ال��رق��اب��ة  ف��ق��دان  إل���ى  دف���ع  مم��ا 
القطاع  دور  تعزيز  ضعف  وك��ذل��ك  املفسدين، 

اخلاص في مكافحة الفساد.
ال��دول��ة، . 8 أج��ه��زة  ف��ي  البيروقراطية  روح  س��ي��ادة 

وال���ك���ب���ت ض����د امل�����واط�����ن، وخ������وف امل��وظ��ف��ني 
إلى  إضافة  االجتهاد،  من  واجلادين  املخلصني 
هيمنة القطاع العام على اقتصاد البلد، والتردد 
في التوجه نحو اإلصالح االقتصادي التدريجي 

العراقي. لالقتصاد 

الكفاءة . 9 ذوي  غير  من  املسئولني  من  كثير  تولي 
واالختصاص والنزاهة مواقع قيادية في الدولة، 
ووالؤهم إلى الفئات التي أتت بهم ملواقع السلطة 

أكثر من الوالء للوطن.
انحالل الدولة العراقية بعد عام 2003 وسقوط . 10

لالستغالل  النفوس  ضعاف  شجع  مما  النظام؛ 
واإلثراء على حساب املال العام.

احل��ص��ار االق��ت��ص��ادي على ال��ع��راق خ��الل عقد . 11
روات��ب  وت��دن��ي  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن  التسعينات 

العاملني في الدولة.

التأثيرات السلبية للفساد

البلد تأثيرات سلبية  الفساد في  لقد كان الستشراء 
كبيرة على واقع املجتمع وبنيانه االقتصادي، وميكن 

إيجاز ذلك مبا يلي:
واالجتماعية . 1 االقتصادية  التنمية  عملية  إيقاف 

الفقر واجلهل واألمية،  البلد، وتفشي حاالت  في 
وتردي األوضاع الصحية واملعيشية للجماهير.

الكثير . 2 وعزوف  البلد،  في  االستثمار  عملية  تعثر 
م���ن امل��س��ت��ث��م��ري��ن ع���ن االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه؛ بسبب 
ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي ت��وض��ع ف��ي وج��ه��ه��م، م��ن رش��اوى 
واستغالل للنفوذ، وفقدان البيئة القانونية اجلاذبة 

لالستثمار.
تعثر عملية البناء واإلعمار في املشاريع اإلسكانية . 3

في  عمق  مما  والسياحية؛  والزراعية  والصناعية 
البطالة. تفاقم 

تعثر نشاط منظمات املجتمع املدني ومحاولة احلد . 4
من فعاليتها وفق تعليمات ذات طابع دكتاتوري.

عمل الفساد على الزيادة من اإلنفاق العام للدولة، . 5
باألساليب  املنشآت  من  لكثير  اإلنتاجية  وخفض 
في  كلها  وال��ت��ي تصب  ال��س��ائ��دة،  ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 
خانة الفساد، حيث حولت أكثر من ثلثي موازنات 
الدولة إلى اإلنفاق التشغيلي على حساب اإلنفاق 

االستثماري.
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عمل الفساد على احلد من نشاط القطاع اخلاص . 6
نحو  االنتقال  عملية  في  ال��ري��ادي  دوره  أخ��ذ  في 
اقتصاد السوق االجتماعي، حسبما ورد في املادة 

)25( من الدستور العراقي.
وهنا البد من اإلشارة إلى خطوة مهمة وكبيرة أقدمت 
مبشاركة  استراتيجيتها  ف��ي  ال��ن��زاه��ة  هيئة  عليها 
برامج  والقطاع اخلاص في  املدني  املجتمع  منظمات 
في  وفعال  أساسي  دور  من  لها  ملا  الفساد؛  مكافحة 

الشعبية. الرقابة 

والمقترحات الحلول 

ل��ق��د ح��دث��ت ف��ج��وة ك��ب��ي��رة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 
السابقة،  االقتصادية  للسياسات  نتيجة  واخل��اص 
الثقة  وإع����ادة  ال��ف��ج��وة  ه���ذه  ردم  م��ن  الب���د  وع��ل��ي��ه 
وطنيني  قطاعني  باعتبارهما  القطاعني،  ك��ال  ب��ني 

ذلك: ويتطلب  الوطن،  ملصلحة  يعمالن  متكاملني، 
االقتصادية . 1 الدولة  أجهزة  وتأهيل  بتهيئة  البدء 

واإلدارية ذات الصلة بالقطاعني اخلاص والعام؛ 
)استراتيجية  االقتصادية  املرحلة  أهداف  لفهم 
اق��ت��ص��اد ال��س��وق االج��ت��م��اع��ي(، واالن��ت��ق��ال من 
املنفتح،  احل��ر  االقتصاد  إل��ى  امل��وج��ه  االقتصاد 
ال��ع��الق��ة امل��ب��اش��رة  ت��ل��ك األج���ه���زة ذات  خ��اص��ة 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل���اص واألج��ن��ب��ي، وم��ن��ه��ا دائ���رة 
وس��وق  االس��ت��ث��م��ار،  وه��ي��ئ��ة  ال��ش��رك��ات،  تسجيل 
للضرائب  العامة  والهيئة  املالية،  لألوراق  العراق 

املهمة. الدوائر  وباقي  واملصارف، 
تأهيل القطاع اخلاص العراقي لفهم هذه املرحلة . 2

بروح  الدولة  أجهزة  مع  التعاطي  في  االنتقالية 
املعلومات  إلعطاء  بالنسبة  واملواطنة،  الشفافية 
ذهن  في  املرسومة  الضبابية  وإزالة  الصحيحة، 
العام عن عمل منتسبي القطاع اخلاص. القطاع 

التوصيات للقطاع الخاص

ل��ل��ق��ط��اع اخل��اص  ال��ت��وص��ي��ات  ب��ع��ض  مي��ك��ن تلخيص 
ومنتسبيه في املرحلة القادمة على النحو التالي:

بأساليب . 1 م���زودة  مستقلة  إع���الم  وس��ائ��ل  تطوير 
بعيًدا  الغش  أعمال  ونبذ  للتحري  العلمي  التحليل 

عن أسلوب التشهير واالنتقام املبتذلة.
إشراك اخلبراء واالقتصاديني وجمعيات األعمال . 2

غير  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  املهنية  وامل��ن��ظ��م��ات 
وال��غ��ش،  ال��ف��س��اد  مكافحة  عملية  ف��ي  احلكومية 
والعمل  الفساد،  بتكاليف  املواطنني  لتوعية  وذلك 

على دعم اإلصالحات العامة للدولة. 
امل��ق��دم من . 3 احل��ك��وم��ي  امل��ش��روع  دع��م  العمل على 

واإلس��راع  الدولية،  واملنظمات  املستشارين  هيئة 
يهدف  ال��ذي  الطريق  خ��ارط��ة  م��ش��روع  تنفيذ  ف��ي 
املشاريع  من  والتخلص  االقتصادي  اإلص��الح  إلى 

املعطلة في كافة الوزارات.

احلوكمة . 4 معايير  تطبيق  على  احل��ك��وم��ة  حتفيز 
املقرة من جهات عديدة في الوزارات، مع تطبيق 
وترسيخ  بها،  واالل��ت��زام  العاملية  احملاسبة  معايير 
هذه املعايير في العمل اليومي للشركات واألفراد. 

التنسيق مع الدوائر احلكومية في وضع إرشادات . 5
واضحة حول املعايير التي تعمل مبوجبها احلكومة 
الغرامات  ووض��ع  واإلع��ف��اءات،  الدعم  تقدمي  في 

والضرائب على لوحات خاصة بكل دائرة.
وسلوك . 6 عمل  وآداب  مهنية  وسلوك  قواعد  وضع 

محترف لتقاليد كل مهنة.
واألف��راد . 7 بالشركات  للعاملني  النزيه  النقد  قبول 

عند وقوع األخطاء والعمل على تصحيحها.
فتح دورات مهنية متخصصة -من قبل املنظمات . 8

املهنية للقطاع اخلاص- لتبادل املعلومات وتطوير 
العناصر اجلديدة الداخلة إلى سوق العمل حديًثا، 
اندثارها  من  بدالً  القدمية  اخلبرات  نقل  بغرض 

مع األجيال، وإحياء روح املواطنة لديهم.
متارس . 9 رصينة  مهنية  منظمات  بناء  على  العمل 

واعتماد  داخ��ل��ه��ا،  ف��ي  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  الشفافية 
ال��ك��ف��اءة وال��ن��زاه��ة ف��ي ت��ب��وء امل���راك���ز ال��ق��ي��ادي��ة، 
بنكران  والتحلي  امل��ج��م��وع،  أج��ل  م��ن  والتضحية 

الذات، كعمل تطوعي غير نفعي.

قواعد سلوك المهنة لموظفي القطاع 
الخاص

ليس لدى القطاع اخلاص قوانني دقيقة وثابتة )خالًفا 
الدولة( عدا ما ورد منها في  ملا هو قائم في دوائ��ر 
)1987(، وعليه يجب  )71( لسنة  العمل رقم  قانون 
القطاع  في  للعمل  ينتسب  موظف  كل  من  يُطلب  أن 
يقدم  وأن  أشهر،  ثالثة  مل��دة  جتريبية  فترة  اخل��اص 
تعهًدا خطًيّا يحدد السلوك العام للوظيفة )حيث إنه 

يختلف عن شروط الوظيفة احلكومية(، مثل:
• تضمن سالمة 	 عمل  ق��رارات  اتخاذ  مسئولية  تقبل 

ال��واج��ب  ت��أدي��ة  م��ع  ال��وط��ن واجل��م��ه��ور،  ومصلحة 
املوكل إليه.

• ذل��ك في 	 ك��ان  ال��رش��وة بكل أشكالها، س���واًء  رف��ض 
صورة هدايا، أو مساعدات، أو غيرها.

• التعامل النزيه مع العمالء، واإلقرار باألخطاء التي 	
ترتكب مع العميل بشفافية ودون مراوغة.

• للعاملني 	 وامل���س���ان���دة  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
املهني،  عملهم  لتطوير  ال��زم��الء؛  م��ن  الشركة  ف��ي 

ومساعدتهم على تطبيق قواعد اآلداب املهنية.
• العادلة، 	 واملنافسة  والكتمان  اخلصوصية  احترام 

العمل  ترك  بعد  حتى  الشركة،  داخ��ل  عمله  خالل 
مبدة.

• املساهمة اإليجابية من خالل التصرف وفًقا آلداب 	
املهنة خلدمة املؤسسة التي ينتسب لها.

• العمل، 	 ف��ي  خطأ  أي  ع��ن  اإلدارة  بإخبار  التعهد 
آخ��ر معه  أو من أي منتسب  قبله  أك��ان من  س��واء 

في العمل. <

 لم يعد الفساد في بعض الدول 
يتمثل في مجرد سلوك خاطئ، بل 

أصبح له قواعد قوية ثابتة عبر 
تشريعات وقوانني تدافع عن بقائه، 

ومراكز قوى كبيرة، ليس على املستوى 
اإلداري واالقتصادي فحسب، بل حتى 

باستخدام العنف ضد من يقف في 
مواجهته.

 كان الستشراء الفساد في العراق 
تأثيرات سلبية كبيرة على واقع املجتمع 

وبنيانه االقتصادي.

العراق
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بين التعجل في إصدار التشريعات 
الملحة، واكتسابها للمشروعية

مشكلة التعجل في إصدار القوانين 
الملحة

البنية التحتية املادية لبلد في مرحلة ما بعد الصراع 
توفر خارطة طريق جاهزة لالحتياجات، فمن السهل 
نسبًيّا حتديد اجلسور، واملباني، واألس��واق، والسدود، 
والطرق، التي حلق بها الدمار، وكذلك إجراء حتليالت 
الكلفة/املنفعة للتدخالت ذات األولوية إلعادة بناء البنية 
للدول واملنظمات  التحتية. وفي أغلب األحيان، ميكن 
املانحة أن تضع الترتيبات الالزمة ملساعدة هذه املشاريع 
على أساس فوري حاملا يتم استعادة االستقرار بنسبة 

معقولة.

أما االحتياجات في اإلطار القانوني تكون أقل وضوحاً، 
ال��ت��ي مت��ر مبرحلة م��ا بعد  ال���دول  ب���دأت معظم  فقد 
نصوصه  تشتمل  لم  وتنظيمي  قانوني  بنظام  الصراع 
على ما يفيد النمو االقتصادي واسع النطاق. فتيمور 
الشرقية، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 
األخ��رى  ال��دول  من  والعديد  وآجن���وال،  بيساو،  وغينيا 
في أعلى مؤشر البؤس، كانت متخلفة حتى قبل بداية 
الصراعات بها، ولم تكن نظمها القانونية تدعم النمو أو 
التنمية، وهو عامل ميكن أن نلحظه أيًضا في تقارير 
مم��ارس��ة األع��م��ال ال��ص��ادرة ع��ن البنك ال��دول��ي حول 
األعباء التنظيمية. فالبلدان النامية واملتحولة تتسم في 
أغلب األحيان بأعباء ال تطاق من األنظمة التي تخنق 

 .بقلم: ويد تشانيل، جي. دي 

إعادة بناء الهيكل القانوني لقطاع األعمال في دول ما بعد الصراع

كبير مستشاري اإلصالح القانوني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

رؤية عامة
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األعمال، وتدفع بجزء كبير من االقتصاد إلى القطاع 

غير الرسمي الذي يعاني من انخفاض اإلنتاجية.
وكما هو احلال في البنية التحتية املادية، فمن املمكن 
التعامل مع إصالح بيئة األعمال بنهج يعتمد على جدول 
زمني عاجل. فظروف ما بعد الصراع تشهد في أغلب 
األحيان برملاًنا ضعيًفا، وقدرة محدودة على الدراسة، 
سلطة  إلى  باإلضافة  املراسيم،  أو  التشريعات  وتأخر 
تنفيذية بحاجة إلى دعم املانحني. العناصر األساسية 
إلطار العمل القانوني لقطاع األعمال معروفة، وعموًما 
ملعاجلة  املتبعة  والعاملية  األوروبية  املمارسات  فأفضل 
طائفة واسعة من املسائل املتعلقة بقطاع األعمال -من 
األعمال املصرفية، إلى املعامالت اآلمنة إلنفاذ التزامات 
ممارسة األعمال- تعطي ثمة إغراء لتبني هذه النماذج 
املعترف بها على نحو عاجل لالنطالق باالقتصاد من 

جديد ونقله إلى منط النمو.
إحل��اح  بنفس  يكون  ال  امللحة  القوانني  وض��ع  أن  غير 
الكهرباء  توزيع  شبكة  تأهيل  ف��إع��ادة  البناء،  مشاريع 
يتطلب عناصر ميكانيكية -نظام ثابت يتضمن حلوالً 
معروفة ومحددة من املمكن تطبيقها دون اعتبار للثقافة 
إل��ى التفاعل  ت��وزي��ع الكهرباء  ي��ؤدي  ال��ت��اري��خ- وق��د  أو 
إلى اتخاذ  مع عمليات سياسية عندما تدعو احلاجة 
التي تتطلب  الشبكة  ال��الزم��ة بشأن أج��زاء  ال��ق��رارات 
أولوية في إع��ادة التأهيل، لكن اجل��زء األكبر من هذا 

العمل ليس ذا طابع سياسي.
واللوائح  القوانني  وض��ع  أن  نغفل  أن  نستطيع  ال  إننا 
عملية سياسية بطبيعتها، فالقوانني تستمد من الثقافة 
املؤثرات  عن  ناهيك  السلطة،  وديناميكيات  احمليطة 
التاريخية التي تلعب دوًرا بارًزا، وذلك على خالف اآللة 
التي من املمكن وببساطة تغيير قطعها. النظام القانوني 
اإلنسان، حيث ال ميكن  كثيًرا جسم  ديناميكي، يشبه 
تغيير أعضائه بسهولة؛ بسبب تعقيد العوامل الداخلة 
في نقل وزراعة أعضاء هذا اجلسم. وفي بعض األحيان 
يكون التعجل مطلوًبا، لكن من الالزم أن يكون مصحوًبا 
ببرنامج دعم طويل املدى لضمان فاعلية نقل العضو 

وزراعته.

يتمتع بالشعبية متطلبات جديدة على مجتمع األعمال، 
فقد يرفض املجتمع التغييرات منطلًقا من إدراكه غياب 
املشروعية عن القيادة. وفي العديد من حاالت ما بعد 
الصراع، فإن املبالغة في االستعانة باملستشارين األجانب 
لصياغة القوانني تؤدي إلى رفض القوانني كونها ال متثل 
املطلوب، حتى وإن كان فحواها ممتاًزا، وكانت عملية 

وضعها متوافقة بالكامل مع املتطلبات القانونية.
يعمل ضيق الوقت الذي يعاني منه اإلصالح املتعجل، في 
أغلب األحيان، على التقليل من شأن العمليات املطلوبة 
لضمان املشروعية. وفي الدول األعضاء مبنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )OECD(، مترر القوانني فقط 
طوياًل،  وقًتا  تستهلك  مستفيضة  عمليات حتليل  بعد 
باإلضافة  وإج��راء حوار مجتمعي مبشاركة اجلمهور، 
نسبًيّا  بسيًطا  تشريعًيّا  تعديال  إن  حتى  التنقيح،  إلى 
لينتقل من مرحلة االقتراح  ميكن أن يستغرق سنوات 
إلى اإلقرار. ففي املتوسط، تستغرق معظم القوانني من 
2 إلى 5 سنوات بعد إعداد املسودة  األولى، وفي بعض 
 10 من  أكثر  الرئيسية  اإلصالحات  تستغرق  األحيان 

سنوات في الظروف العادية.
اتفاقية  حتى في األوض��اع االنتقالية، مع حوافز مثل 
جتارة ثنائية أو االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية، 
فإن برامج صياغة التشريعات تستغرق عادة ما بني 3 
إلى 5 سنوات على األق��ل إلع��داد النصوص، وحتديد 
كل  بشأن  احلكومة  وتثقيف  املصالح،  أصحاب  فئات 
أكبر  تلقى  التي  والنماذج  اإلص���الح،  إل��ى  احلاجة  من 
درجة من القبول، قبل تقدمي املسودات ملصادقة الهيئة 

التشريعية عليها.
لكن مجتمعات ما بعد الصراع ليست عادية، فالتغييرات 
مطلوبة على الفور، والوقت غير كاف لعمليات إشراك 
إع��داد  ف��ي  بفاعلية  الصلة  ذوي  املصلحة  أص��ح��اب 
األح��ي��ان، حتدد  أغلب  وف��ي  واع��ت��م��اده��ا.  السياسات 
املفروضة  السياسية  الضغوطات  من خالل  األولويات 
م��ن خ���ارج ال��ب��الد، ف��االت��ف��اق��ات ال��دول��ي��ة ف��ي البوسنة 
وأفغانستان تضع جداول زمنية حادة العتماد مختلف 

القوانني والسياسات.

مقبوالً من قبل أصحاب املصلحة الذين يتأثرون بهذا 
التشريع، قد ال تعجبهم النتيجة، لكنهم يقبلون حقيقة 
أن اإلصالحات قد أجريت بالطريقة الصحيحة. وفي 
أغلب األحيان، تعتمد النظم االستبدادية أسلوب فرض 
يسمح  ال  التغيير  نظام  ألن  بالقوة،  السياسات  تغيير 
مبشاركة كافية من قبل أصحاب املصلحة لبناء توافق 

أو إرساء ملكيتهم للقانون الذي يتم تشريعه.
يتوافق  عندما  فقط  مشروعة  تكون  الــقــوانــني  فحوى 
التي  واأله��داف  االحتياجات  محتوى اإلصالحات مع 
كانت الدافع وراء إجراء هذه اإلصالحات، فمن املمكن 
اتباع إجراءات تشريعية مقررة من قبل، ومع ذلك تنتهي 

بقانون يخفق في حتقيق أهدافه. 
التمثيل يكون مشروًعا عندما يتم قبول أولئك املسئولني 
عن إجراء التغيير من قبل أصحاب املصالح، ويعتبرونهم  
ال  قائد  يفرض  وعندما  املهمة.  بهذه  للقيام  مالئمني 

ول���ع���ل ال��ش��رع��ي��ة أول�����ى ض��ح��اي��ا ال��ت��ع��ج��ل ف���ي وض��ع 
ي��ؤدي  )ال���ذي  الفعال  السياسات  ف��إص��الح  ال��ق��وان��ني، 
إلى إصالح قانوني وتنظيمي( يستغرق وقًتا للتفاوض 
الدرس  قيد  لإلصالحات  البشرية  الديناميكيات  على 
واالعتبار، حيث تعمل القوانني على تنظيم شيء واحد 
فقط: العالقات اإلنسانية. وعندما تعاد هيكلة القوانني 
دون اعتبار كاٍف للعالقات -التي تعاد هيكلتها ال محالة 
القوانني غير فعالة في  خالل اإلصالحات- ستصبح 

أحسن األحوال، أو في أسوأ األحوال مدمرة.
التي وضعت على  القوانني  وفي أغلب األحيان، تكون 
عجل غير مشروعة؛ ألنها تخالف واح��ًدا أو أكثر من 
وفحواها،  وضعها،  عملية  ال��ث��الث:  الشرعية  م��ب��ادئ 

ومتثيلها.
عملية وضع القوانني تكون مشروعة عندما يكون نظام 
التشريعي  التغيير  وإح���داث  وإص��الح  وحتليل  حتديد 

 النظام القانوني ديناميكي، يشبه كثيًرا 
جسم اإلنسان، حيث ال ميكن تغيير 

أعضائه بسهولة؛ بسبب تعقيد العوامل 
الداخلة في نقل وزراعة أعضاء هذا 

اجلسم. وفي بعض األحيان يكون التعجل 
مطلوًبا، لكن من الالزم أن يكون مصحوًبا 

ببرنامج دعم طويل املدى لضمان فاعليته.

رؤية عامة

 في كثير من األحيان، يصف القانونيون 

بالدهم بامتالكها العديد من القوانني 

اجليدة التي ال يستخدمها أحد، وهو ما 

ا: إذا لم يستخدم قانون  يثير سؤااًل جوهرًيّ

ما قط، فهل ميكن القول بأنه جيد بالفعل؟
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يستشف من حتليل عملية وضع القوانني على مدى العقد 
املاضي أو أكثر، أن القوانني التي وضعت على عجل تبقى 
عرضة لدرجة عالية من اإلخفاق. أي، على الرغم من 
مترير هذه القوانني، إال أنه نادًرا ما يكون التوفيق حليًفا 
لها عند تطبيقها من قبل أصحاب املصالح، وهم من 
كان من املتوقع أن يتبنوا هذه التغييرات ويدفعوا بها إلى 
األمام، ففي كثير من األحيان، يصف القانونيون بالدهم 
بامتالكها العديد من القوانني اجليدة التي ال يستخدمها 
أحد، وهو ما يثير سؤاالً جوهرياً: إذا لم يستخدم قانون 

ما قط، فهل ميكن القول بأنه جيد بالفعل؟
القوانني،  فاعلية  بني  العالقة  تواجه  صعوبات  هناك 
وإصدارها بشكل متعجل، فمعظم القوانني التي وضعت 
باعتبارها  إليها  النظر  بسبب  فعالة،  غير  عجل  على 
بعضها  يقبل  ح��ني  ف��ي  الشرعية،  إل��ى  تفتقر  ق��وان��ني 
ويكون لها أثر إيجابي. فكيف ميكن توظيف التعجل على 
نحو فعال؟.. وما دور مجتمع األعمال في إعادة إعمار 

مرحلة ما بعد الصراع؟

دور مجتمع األعمال في إصالحات مرحلة ما 
بعد الصراع

دول  الفعالة في  األعمال  تشريعات  أمام  األول  العائق 
ما بعد الصراع هو إخفاق واضعي القانون في شمول 
قانون  ف��إن وض��ع  بشكل سليم،  فيها  األعمال  مجتمع 
ممارسة األعمال دون إشراك املستفيدين منه بقطاع 

األعمال، يفقده مشروعيته من حيث املبدأ.
يجب إش���راك ق��ط��اع األع��م��ال ف��ي إص���الح سياسات 
األعمال، وهذا يبدأ بعملية تتيح احلصول على فرصة 
املعنيون  يترك  فعندما  واإلسهامات.  للتحليل  مناسبة 
بنشاط قطاع األعمال خارج العملية، ميكنهم استعمال 
بساطة  بكل  يرفضوا  ب��أن  اإلص��الح��ات  »الفيتو« ضد 
االمتثال إلى القوانني أو تنفيذها، وهو ما يحدث في 

أغلب األحيان.
وي��ج��ب أن ت��ك��ون إس��ه��ام��ات ق��ط��اع األع��م��ال أساسية 
أوض��اع ما  –في  يتطلب ه��ذا  الغالب  وف��ي  وجوهرية، 

إعادة البناء املتعجل فيما بعد الصراع، تكتسب األجندة 
الصحيحة أهمية أكبر في هذه احلالة.

إن أحد األسباب الرئيسية إلخفاق اإلصالحات املتعجلة 
للسياسات العامة في حتقيق النتائج املرجوة منها، أن 
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ق��ودون اإلص��الح��ات يفشلون ف��ي فهم 
االحتياجات ذات األولوية لالعبني في قطاع األعمال 
في البلد املعني، أو التأكد منها. ولسوء احلظ، يستند 
رجحان كفة جهود اإلصالح على التدخالت اجلانبية 
الناشئة من فهم عام ونظري لطريقة بناء إطار عمل 
ص��ح��ي ل��ق��ط��اع األع���م���ال، ف��ي ح��ني أن اإلص��الح��ي��ني 
يكونون على حق عموًما عندما يقولون إن بيئات العمل 
تأسيس  بشأن  راسخة  قوانني  إل��ى  حتتكم  التنافسية 
السياسات  هذه  ومثل  التفليسة،  وإج���راءات  الشركات 

نادًرا ما تكون ملحة. 
يعرف مجتمع األعمال، أكثر من أي فئة أخرى، ما هي 
القيود التي تقف حجر عثرة في طريق ممارسة األعمال، 
ومن الضروري أن يحدد هذه املعوقات، ويعرضها على 
املصلحني، ويحشد التأييد للتغييرات التي يحتاج إليها، 
وبالقدر ذاته من األهمية عليه أن يرفع التوصيات بشأن 
اإلصالحات التي ال ينبغي اتباعها في املدى القصير، 
فمع وج��ود امل��وارد احمل��دودة، ال ميكن للمصلحني في 
مرحلة بعد الصراع حتمل كلفة إنفاق هذه املوارد على 

مبادرات ال تتمتع بأولوية تذكر.

إعادة بناء العالقات: أحد أهداف حشد 
التأييد

ردود  سلسلة  في  حيوية  حلقة  األع��م��ال  قطاع  يشكل 
إل��ى اإلص��الح ووض��ع السياسات،  ت��ؤدي  التي  األفعال 
ويحتل الالعبون في قطاع األعمال املوقع األفضل لفهم 
اإلص��الح.  ملبادرات  العملية  واملضامني  احلالية  البيئة 
املشترك مع احلكومة وغيرها من  العمل  وعن طريق 
مجموعات املصالح، ميكن لقطاع األعمال أن يؤدي دوًرا 
في خلق التوافق الضروري لتنفيذ السياسات بفاعلية، 
فبدون التوافق، لن يكون هناك أي أساس للتنفيذ، ودون 

رؤية عامة

 العائق األول أمام تشريعات األعمال 
الفعالة في دول ما بعد الصراع هو إخفاق 

واضعي القانون في شمول مجتمع األعمال 
فيها بشكل سليم، فإن وضع قانون ممارسة 

األعمال دون إشراك املستفيدين منه 
بقطاع األعمال، يفقده مشروعيته من 

حيث املبدأ.

 يشكل قطاع األعمال حلقة حيوية 
في سلسلة ردود األفعال التي تؤدي إلى 

اإلصالح ووضع السياسات، فاملعنيون 
بنشاط قطاع األعمال هم األكثر قدرة 
على فهم البيئة القائمة واآلثار العملية 

املترتبة على مبادرات اإلصالح. 

ولكن لألسف، فإن بعض احلكومات ال تصغي بفاعلية 
إلى املستثمرين احملليني، وميكن أن يؤدي سوء الفهم 
فيها  يعطي  ح���االت  إل��ى  األجنبي  االستثمار  ألهمية 
صناع القرار احملليون أولوية لالحتياجات التي ينادي 

بها املستثمرون األجانب. 
لكن الفوضى التي ال يخلو منها الصراع ميكن أن تؤدي 
وفي هذه  فاعلة،  تشكيل منظمات متثيلية  إبطاء  إلى 
احلاالت، ميكن لقطاع األعمال أن يعبر عن اهتماماته 

ولكن بشكل أقل مباشرة. 
ومن خالل احلصول على صوت في عملية اإلصالح، 
ميكن لقطاع األعمال واملناصرين له أن يساعدوا في 

إرساء دعائم املشروعية اإلجرائية والتمثيلية.
وال يكفي أن يكون ملجتمع األعمال صوت، بل يجب أن 
يعرف ما الذي سيقوله، ومتى، وكيف سيقول ذلك. ولئن 
كان هذا األمر صحيًحا في أي األحوال، فإنه في خضم 

بعد الصراع- مد يد املساعدة، حيث تكون قدرة املوارد 
البشرية ملجتمع األعمال قد تضاءلت في أغلب األحيان. 
التعليق  وكيفية  وتفسير،  فهم،  في  التقنية  فاملساعدة 
على املسودات ميكن أن توفر فرصة ملجتمع األعمال 
إلسماع صوته في العملية مبا يساعد على خلق توافق 

في اآلراء.

صوت قطاع األعمال
في بلد لم يكن لديه أي سبل للتواصل مع قطاع األعمال 
من أجل احلصول على إسهاماته في السياسات، قد 
جند قدًرا كبيًرا من املقاومة لسعي مجتمع األعمال إلى 
إرساء دعائمه. وحتى يكون ملجتمع األعمال صوت، عليه 
احلديث  منظمات ميكنها  في  نفسه  بتنظيم  يقوم  أن 

نيابة عنه. 
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إعادة بناء العالقات، لن يكون هناك أساس للتوافق.

القطاع  الواجب على احلكومة إش��راك  أنه من  ورغ��م 
اخلاص في عملية وضع السياسات العامة، فإنها قد 
ال تفعل ذلك، فكثير من البلدان مازالت تفتقر إلى نظام 
إلزامي يقضي بإعالم اجلمهور وإشراكه في اإلصالح 
التشريعي والتنظيمي، وفي مثل هذه األحوال يجب على 
الضغط  إش��راك احلكومة، ومواصلة  مجتمع األعمال 

إلى أن يتم إحداث التغيير في النظام بشكل رسمي.
كما ينبغي على مجتمع األعمال أن يكون على استعداد 
لتوفير احللول لنفسه، مثل اإلشراف الذاتي والتنظيم 
الذاتي، فال ميكن للحكومة عمل كل شيء، وال ينبغي 
تكون  ال��ص��راع،  بعد  م��ا  مجتمعات  ففي  ذل��ك.  عليها 
قدرة احلكومة على تنظيم السلوك االقتصادي، وإنفاذ 
العقود، أو تعزيز مصالح مجتمع األعمال في الداخل 

واخلارج، مقيدة بشكل كبير.
به  ال��ق��ي��ام  األع��م��ال  لقطاع  ميكن  ال���ذي  الكثير  فثمة 
مثل:  األع��م��ال،  ملمارسة  أفضل  بيئة  لترسيخ  منفرًدا 
نظم  وإقامة  االئتمان،  ملعلومات  مكاتب خاصة  إنشاء 
االعتماد وإصدار الشهادات، وتنظيم االحتادات املهنية، 
واحت��ادات األعمال، وكل هذا ال يتطلب تدخالت من 

احلكومة.
كما ميكن لقطاع األعمال إشراك احلكومة بشكل مثمر 
املعوقات  القانوني، فالعديد من  خارج حلبة اإلص��الح 
إلى  االفتقار  نتيجة  الصحية هي  األع��م��ال  بيئة  أم��ام 
تطبيق اللوائح والقوانني، وهذه املعوقات تتطلب حتسني 
العديد من  ال��ق��وان��ني. ففي  ول��ي��س حتسني  ال��س��ل��وك، 
احلاالت، قدمت جمعيات األعمال للحكومة إسهامات 
حتقيقها  ميكن  التي  واحللول  العملية،  املشاكل  ح��ول 

دومنا حاجة إلى إصالحات قانونية.
مع  العالقات  بناء  في  األعمال  قطاع  ينشط  فعندما 
املشروعية  ث��غ��رات  على  التغلب  ف��ي  ينجح  احلكومة، 
الكامنة في النظام الشمولي الذي يفتقر إلى املشاركة، 
وف��ي ال��وق��ت ذات���ه، يقلل ق��ط��اع األع��م��ال م��ن مخاطر 
التغييرات غير املتوقعة من خالل املشاركة في آليات 

التغيير، مبا يؤدي إلى توفير قدر أكبر من االستقرار 
للبيئة املواتية.

أفكار ختامية
سير  انهيار  ملخاطر  معّرضة  املتعجلة  اإلص��الح��ات 
متطلبات  إل��ى  واالفتقار  الفحوى،  وف��ق��دان  العملية، 
فإن  األحيان،  بعض  وفي  لإلصالح.  املشروع  التمثيل 
احلاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، قد تبرر الوصول 
إلى هذه النتائج التي تتسم بأنها دون املستوى املطلوب، 
تبرير  الصعب  من  بأنه  مثيلة  احتماالت  هناك  ولكن 

اإلجراء الفورية إلصالحات معينة.
ميكن لقطاع األعمال –بل يجب عليه- أن يؤدي دوًرا 
حيوًيّا في حتديد ووضع أولويات اإلصالحات، وميكن 

القيام بهذا من خالل عدد من الوسائل العملية:
تأسيس اجلمعيات: سيظل صوت مجتمع األعمال قليل 

موحدة،  جبهة  في  تنظيمه  يتم  لم  ما  ا  ج��ًدّ الفاعلية 
فقوة املنظمات التي متثل بفاعلية آالًفا من النشطاء 
االقتصاديني، وماليني الدوالرات املستثمرة في قطاع 
تكون  كبيرة(  ضريبية  إي����رادات  )وب��ال��ت��ال��ي  األع��م��ال 
أعظم بكثير من بضعة منشآت منفردة حتاول إحداث 

التغيير.
تخّمن  أن  للحكومة  ميكن  ال  أجــنــدة اإلصــــالح:  وضــع 
االحتياجات احلالية احلقيقية ملجتمع األعمال، فهذه 
األولويات  حتديد  حيث  من  األعمال  قطاع  مسئولية 
وحشد التأييد للجدول الزمني. فإذا كانت اإلصالحات 
من خالل  التعجل  مدى  ينبغي حتديد  عاجلة،  ملحة 
واالستثمار.  االقتصادي  النشاط  على  املباشر  األث��ر 
ينبغي توظيف نهج موجه ومرتب  ناحية أخرى،  ومن 
ل��ض��م��ان ال���ت���واف���ق، واإلح���س���اس مب��ل��ك��ي��ة اإلص����الح، 
قوانني  أهم  أحد  فإن  احلالتني،  كلتا  وفي  وشرعيته. 

العمل من أجل حماية مصالح مجتمع األعمال  إطار 
واملجتمع املدني يتمثل في  إجراء تشريعي وتنظيمي 
التشريعات  معايير  ويحدد  املشاركة،  عملية  يفرض 

العاجلة أو الطارئة.
تعامل  األح��ي��ان،  من  كثير  في  النتائج:  رصــد ومراقبة 
اإلصالحات على أنها تغييرات حتدث ملرة واحدة في 
القوانني واللوائح، وستظل سارية إلى أجل غير مسمى، 
بينما في الواقع، فإن جميع القوانني حتتاج في نهاية 
التي  القوانني  وتلك  والتنقيح،  املراجعة  إل��ى  املطاف 
مررت على نحو متعجل سوف حتتاج إلى تعديالت في 
وقت أقرب. ميكن لقطاع األعمال –بل ويجب عليه- 
من  وغيرهم  القانونيني  مع  بالتعاون  سبال  يجد  أن 
ووضع  املشاكل  لتحديد  األخرى،  املصالح  مجموعات 
ميكن  احل���االت،  بعض  وف��ي  بتعديالتها.  التوصيات 
لتعديل القانون املعمول به أن يحمل أثًرا أكثر إيجابية 

من وضع قوانني جديدة.
تثقيف املجتمع: في الكثير من األحيان، مترر القوانني 
–أو  اجلمهور  معرفة  مستوى  بانخفاض  مصحوبة 
أو  متريرها  على  املترتبة  ب��اآلث��ار  أص��ال-  انعدامها 
كيفية تطبيقها. وفي مثل هذه احلاالت، تظل القوانني 
أن  بدالً من  ورق«،  »حبًرا على  األحيان-  أغلب  -في 
تبرز  وه��ن��ا  االق��ت��ص��ادي،  السلوك  إل��ى حتفيز  ت���ؤدي 
األهمية احلاسمة لدور جمعيات األعمال في تثقيف 
القانوني  وإعالم أعضائها واجلمهور بشأن اإلصالح 

ومضامينه.
السياسات  صنع  التأييد:  حلشد  اآلخــريــن  مــع  العمل 
سياسي،  ط��اب��ع  ذات  عمليات  ال��ق��ان��ون��ي  واإلص����الح 
سياسي  لنفوذ  م��ص��دًرا  ميثلون  األج��ان��ب  وامل��ان��ح��ون 
ال��ت��أي��ي��د ملجتمع  ف���ي ح��ش��د  ك��ب��ي��ر إن مت إش��راك��ه��م 
األعمال. فينبغي على املستثمرين احملليني واألجانب 
بهم  اخلاصة  اإلص��الح  أجندة  تقدمي  إل��ى  يسعوا  أن 
واملنظمات  املانحة،  اجلهات  وبعثات  السفارات،  إلى 
الدولية، ومؤسسات التمويل، كي تعرف هذه اجلهات 

أولويات جانب الطلب ملناخ األعمال. <

رؤية عامة
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آفاق االستثمار والتطور الصناعي
في العراق 

لألجيال  ملك  ناضبة،  ث��روة  النفط  أن  املعروف  من 
احلالية والقادمة، ولن تبقى مورًدا دائما لنأكل منه، 
وأن التدهور املستمر في اإلنتاج الزراعي والصناعي 
وضياع  املشتتة،  املركزية  واالستثمارات  الزمن،  مع 
احمللية  للمنتجات  الفعلي  ال���دور  وانحسار  ال��ف��رص 
اإلجمالي،  احمللي  الناجت  في  وال��زراع��ي��ة  الصناعية 
يتطلب  مما  االقتصاد؛  على  خطيًرا  مؤشًرا  يشكل 

البحث عن التنوع اإلنتاجي الواسع. 
إن ما يستحق الكثير من االهتمام، وضع السياسات 
بتقليل  الكفيلة  اإلج�����راءات  وات��خ��اذ  امل����دى،  ب��ع��ي��دة 
االعتماد على النفط، وزيادة حصة القطاع الصناعي 
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي، مم��ا يتطلب خطط  م��ن 

امل���وارد  م��ن  املتوفر  باستثمار  وب��األخ��ص  مبرمجة، 
الطبيعية لكي ميكن مواصلة النمو االقتصادي الفعلي 

في املستقبل.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن اس��ت��م��رار ارت��ف��اع اإلي����رادات 
املتحققة عن الصادرات النفطية ينعكس نظرًيّا على 
مع  يترادف  االرتفاع   ه��ذا  ف��إن  الفرد،  دخ��ل  ارتفاع 
وع��دم وجود  اخل��دم��ات،  وت��ردي  التضخم،  استمرار 
لذا،  االقتصادي.  الواقع  من  حتسن  حقيقية  تنمية 
النموذجية  احل��ال��ة  أنها  يعني  االرت��ف��اع ال  ه��ذا  ف��إن 
اجل��ادة  اخلطط  وض��ع  يتم  لم  ما  املطلوب حتقيقها 
الستغالل إيرادات النفط في تنفيذ مشاريع إنتاجية 
والغاز،  النفط  تصنيع  عن  إضافية  إي���رادات  جتلب 

بقلم: عامر عيسى الجواهري
مهندس استشاري في االستثمار والصناعة

العراق

وإنتاج أقصى ما ميكن من املنتجات التي جتلب قيمة 
بعدة أضعاف عن قيمة ص��ادرات اخلامات  مضافة 
واالجتماعي،  االقتصادي  الواقع  وحتسن  امل��ذك��ورة، 
السلع  واستيراد  كمحروقات،  استهالكها  عن  ب��دالً 

االستهالكية كاملة الصنع.
التي  العراق،  الصناعية في  العامة  الشركات  وتعاني 
أحسن  –في  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  أُنشئت 
األحوال- من التقادم واالندثار، والقدم التكنولوجي، 
وانخفاض طاقاتها اإلنتاجية، وارتفاع تكلفة اإلنتاج، 
والنهج  التسويقية  ال��ق��درات  ف��ي  واض��ح  م��ع ضعف 

اإلداري احلديث.
س��واء  مشجعة،  مضيئة  ج��وان��ب  ه��ن��اك  وب��امل��ق��اب��ل، 
لتأهيل املصانع القائمة، أو إلنشاء صناعات جديدة 
تنفيذها  عند  عملية  وب��رام��ج  خطط   وض��ع  تتطلب 
االقتصاد  حتسني  في  ستساهم  الواقع،  أرض  على 

وجلب االستثمارات األجنبية، ومنها:
• بالنسبة للصناعات اإلنتاجية القائمة فإن جميعها 	

تنتج سلًعا عليها طلب في السوق احمللية، والكثير 
منها يغطي ج��زًءا من حاجة السوق، بل وتنافس 

يتطلب  ذل��ك  لكن  املشابهة،  االس��ت��ي��رادي��ة  السلع 
مع  مترابطة  وتسويق حديثة  إدارة  منهجية  اتباع 
قدرات زيادة اإلنتاجية وحتسني النوعية والتعبئة 
والدعاية واإلعالن، ونفس األمر ينطبق على أية 

منتجات جديدة.
• أو 	 النهائية  الصناعية  السلع  م��ن  العديد  هناك 

ال��وس��ي��ط��ة حت��ت��اج��ه��ا ال��س��وق احمل��ل��ي��ة واألس����واق 
اإلقليمية، وتتوفر لها مستلزمات اإلنتاج، لكنها ال 
تُنتج محلًيّا؛ مما يتطلب حتديدها ودراسة سوقها 
كمشاريع  وتنفيذها  اقتصادية/فنية،  دراس��ة  مع 

استثمارية جديدة لضمان التنوع االقتصادي.
• السوق العراقية واسعة، ومت تشريع قوانني داعمة 	

لإلنتاج احمللي مثل: حماية املنتج الوطني، وحماية 
والتعريفة  االحتكار،  ومنع  واملنافسة  املستهلك، 

اجلمركية. وجميعها عوامل داعمة.
• برغم توفر اخلبرات الفنية، إال أنها متدربة على 	

برامج  الب��د من وض��ع  ول��ذا  تكنولوجيات قدمية، 
القدمية  الكوادر  تشمل  القدرات،  لتطوير  شاملة 
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القطاع  بإنتاجية  ال��ن��ه��وض  لتحقيق  امل��ط��ل��وب  أم���ا 
الصناعي وجذب االستثمار، فيتمثل في مجموعة من 

اإلجراءات، منها على سبيل املثال:
تتوفر . 1 تفصيلية واضحة  طرح فرص استثمارية 

لها دراس����ات اق��ت��ص��ادي��ة ودراس����ات س���وق، مع 
فرصة،  لكل  املناسبة  االستثمار  صيغة  عرض 

ووضع برنامج مرن وشفاف.
لتسويق . 2 عملية  وخ��ط��ط  استراتيجيات  وض��ع 

التأهيل واملشاريع  الفرص االستثمارية ملشاريع 
اجلديدة مع برامج تستهدف حتقيقها فعاًل.

القطاع . 3 مع  الشراكة  بأسلوب  العمل  استهداف 
اخلاص األجنبي واحمللي، على أن حتدد املشاريع 

تأهيلهم  أو  الصناعات  بنفس  للعمل  وال��ش��اب��ة؛ 
للعمل في صناعات مشابهة.

• االس��ت��ث��م��ارات امل��ت��وق��ع��ة إلع����ادة ت��أه��ي��ل املصانع 	
مشابهة  مصانع  إنشاء  كلفة  من  أق��ل  وتطويرها 

جديدة بنفس الطاقات أو تزيد قليال.
• املصانع القائمة تنتج بطاقات إنتاجية أقل بكثير 	

يعتبر  وذل��ك  واملتاحة،  التصميمية  الطاقات  من 
لتحقيق  بتأهيلها  ل��الس��ت��ث��م��ار،  مشجًعا  ع��ام��اًل 

مردودات عالية في الطاقات اإلنتاجية.
• وتعديالته 	 العراق  في  األجنبي  االستثمار  قانون 

واملشاريع  القائمة  املعامل  تأهيل  أعمال  يغطي 
وضمانات  ح��واف��ز  وفيه  اجل��دي��دة،  االستثمارية 

جيدة وجاذبة للمستثمرين.

 تقليل االعتماد على النفط، وزيادة 
حصة القطاع الصناعي من الناجت 

احمللي اإلجمالي، يتطلب وضع سياسات 
بعيدة املدى، واتخاذ اإلجراءات لوضع 
خطط مبرمجة، حتى ميكن مواصلة 

النمو االقتصادي الفعلي في املستقبل.

العراق

 على الرغم من أن استمرار ارتفاع اإليرادات 
املتحققة عن الصادرات النفطية ينعكس 
ا على ارتفاع دخل الفرد، فإن هذا  نظرًيّ
االرتفاع  يترادف مع استمرار التضخم، 
وتردي اخلدمات، وعدم وجود تنمية 

حقيقية حتسن من الواقع االقتصادي.

هناك جوانب مضيئة مشجعة، 
سواء لتأهيل املصانع القائمة، أو 

إلنشاء صناعات جديدة، ستساهم 
في حتسني االقتصاد وجلب 

االستثمارات األجنبية.

العمل  وبرنامج  واحلصص  والهيكلية  واآلليات 
لكل مشروع لتفادي ضياع الوقت والفرص.

ت��ط��وي��ر آل���ي���ات م��ش��ارك��ة امل���ص���ارف اخل��اص��ة . 4
وإجراء  االستثمارية،  املشاريع  في  واحلكومية 

التعديالت والغطاء القانوني املالئم.
العربية . 5 ال��رس��ام��ي��ل  ال��ع��م��ل الس��ت��ق��ط��اب  مي��ك��ن 

امل��ش��اري��ع  لتنفيذ  خ���اص-  بشكل  –اخلليجية 
في  ال��وض��ع  م��ع  البينية،  العربية  االستثمارية 
االعتبار أن تضم الشراكات كل أو بعض اجلهات 
ال��ع��ام واخل����اص احملليني،  ال��ق��ط��اع��ني  اآلت��ي��ة: 
األج��ن��ب��ي،  أو  و/  امل��ص��رف��ي احمل��ل��ي  ال��ق��ط��اع 
العربيني، وحتالفات  العام واخلاص  والقطاعني 

أخرى.  

اع��ت��م��اد م��ب��ادئ احل��وك��م��ة وال��ش��ف��اف��ي��ة وق��ي��ام . 6
مجالس اإلدارة بدورها الفعال. 

املدى . 7 وبعيدة  ومتوسطة  قصيرة  خطط  وض��ع 
لالستفادة من املتاح من التمويل املركزي احمللي 
لتمويل املشاريع ذات اجلدوى واملردود السريع، 
ال��ن��اجت احمللي  إل��ى  م��ؤك��دة  إض��اف��ة  التي تشكل 
الصلة  ذات  املشاريع  على  وك��ذل��ك  اإلج��م��ال��ي، 
املباشرة بتطوير البنية التحتية من أجل حتسني 
الواقع االقتصادي، واإلسهام في حتسني البيئة 
وضع  على  ينطبق  األم��ر  ونفس  االستثمارية. 
األجنبية  املباشرة  االستثمارات  جلذب  خطط 

واحمللية.
االق��ت��ص��ادي . 8 ل��إلص��الح  هيئة  لتشكيل  ال��دع��وة 

في كل وزارة إنتاجية، على أن تضع لها الرؤى 
والسياسات واخلطط وبرامج تنفيذها، مع نظم 

متابعة حازمة.
وبعيدة . 9 متوسطة  خطة  -وف���ق  ال��ش��ام��ل  ل��دع��م 

من  وامل��ت��وس��ط��ة،  ال��ص��غ��ي��رة  للمشاريع  امل���دى- 
اجلوانب املالية والفنية والتنظيمية واللوجستية، 
وح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي. م��ع إن��ش��اء مؤسسة 
وتطوير  دع��م  »هيئة  تسميتها  ميكن  مختصة 
مستقلة،  تكون  واملتوسطة«،  الصغيرة  املشاريع 
جتارب  من  االستفادة  ميكن  الصدد  هذا  وفي 
البلدان ذات االقتصادات املشابهة والتي سبقت 
واجلزائر  سوريا  مثل  املجال،  هذا  في  العراق 

وماليزيا. ونيجيريا 
الصغيرة . 10 املشاريع  مصرف  بتأسيس  اإلس���راع   

املشاريع،  تلك  ومي��ول  يدعم  ال��ذي  واملتوسطة، 
ومي��ك��ن ك��خ��ط��وة أول����ى ت��ط��وي��ر ع��م��ل امل��ص��رف 

الصناعي ليغطي هذه املهمة <
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هل استهداف الكفاءات سياسة 
عامة في العراق! 

ملاذا فقط في العراق، ومن دون دول العالم، جند أن التاريخ 
يعيد نفسه وبسرعة، واملجتمع ال يعي مصلحته احلقيقية، 
وال من هو املؤمتن احلقيقي عليها، مل��اذا ال يتعلم مجتمعنا 
من ال��دروس والتجارب، ويالحظ أن جميع دول العالم -وال 
نقول املتقدم منه ولكن النامي أيًضا- حققت طفرات نوعية 
قيادة  أوكلت مهمة  أن  بعد  االقتصادية،  التنمية  في عملية 
أجهزة الدولة التخصصية ألناس من أصحاب الكفاءات من 
الوطنيني، ممن لديهم اخلبرة العلمية والعملية، واعتبار ذلك 
املعيار الوحيد في توزيع املسئولية بني املشاركني في عملية 

البناء احلقيقي للمجتمع.
مع شديد األسف، جند اليوم تكرار املشهد نفسه في طريقة 
تعاطي الدولة مع أصحاب الكفاءات، في ظل الصمت التام 
للمجتمع، أو رمبا تأييد البعض منهم لسياسات النظام، التي 
تستهدف الكفاءات الوطنية وحتاول النيل ِمن كل َمن يحمل 
القريب، وحتديًدا في منتصف  البناء.. ففي املاضي  الفكر 
عقد السبعينيات، شهد معظمنا طريقة تعامل النظام احلاكم 
آنذاك مع الكفاءات الوطنية، وإصداره للعديد من القرارات 
بخصوص حملة الشهادات العليا، لتحفيزهم من أجل العودة 

إلى الوطن للعمل ونقل اخلبرات العاملية للداخل، والتي متثلت 
أراض���َي  ومنحهم  ملستورداتهم،  اجلمركية  اإلع��ف��اءات  ف��ي 
سكنية، وقد استجاب الكثير من هؤالء لذلك النداء بدافع حب 
الوطن وكنوع من رد الدين الذي بأعناقهم جتاه املجتمع. لكن 
بعد فترة من الزمن توصل النظام احلاكم إلى قناعة مفادها أن 
هؤالء أصبحوا يشكلون خطًرا على النظام السياسي، عندما 
تبني أن البعض منهم يستند إلى التحليل العلمي واملنطقي، 
وليس إلى ما يصدره النظام من تبريرات في تشخيص املشاكل 
االقتصادية االجتماعية أو السياسية التي كانت سائدة آنذاك، 
وأصبح صوت العلم يعلو على صوت النظام، فتغيرت طريقة 
التعامل مع تلك الفئة من املجتمع، وأصدر النظام قراره بأن 
تتوافق مع مبادئ احلزب  ي��روج��ون ألفكار ال  ه��ؤالء  بعض 
احلاكم، مما أفضى بالعديد من هؤالء إلى نهايات مظلمة، 
أو دفع باآلخرين إلى السجون أو الهجرة.. إضافة إلى ذلك، 
فإن التاريخ مليء باألدلة عن تلك الظاهرة املستهدفة للكفاءات 
الوطنية إلى ما قبل عقد السبعينات. ألم يتعلم املجتمع من 
أخطاء املاضي القريب!.. كل املجتمعات املتحضرة تسعى إلى 
التعلم من أخطائها، وتعمل جاهدة لتجاوزها من أجل مستقبل 
زاهر لها ولألجيال القادمة، فهل يعقل أن نظل مجتمًعا غير 
متحضر ال يسعى إلى التعلم من أخطاء املاضي حتى القريب 

منه!
بعد التغيير الكبير ال��ذي حصل في العراق، واالنفتاح على 
العالم اخلارجي ما بعد العام 2003، مما سهل على املجتمع 
عملية الوصول إلى احلقائق والتمييز بني الصواب واخلطأ، 
في  املعتمدة  الوطنية  الكفاءات  استهداف  ألدوات  يعد  لم 
السابق جدوى، لذلك مت اعتماد أداة أخرى في استهدافهم، 
أداة القت قبوالً واسًعا من قبل شريحة من املجتمع تسعى 
دوًما للمحافظة على مكاسبها الشخصية على حساب الوطن، 
وذلك من خالل توجيه االتهام بالفساد، والتشهير ضد كل من 
يشكل خطًرا على احلكومة، دون توفر الدليل املادي أو إخضاع 
املشتبه بهم حملاكمة عادلة. فبمجرد الشعور بأن شخًصا ما 
أصبح يستخدم املنطق والتحليل العلمي عند تشخيص املشاكل 
التي يواجهها البلد، والبحث في أسبابها، في محاولة للحد 
من التراجع، والسعي إلى العمل من أجل اإلص��الح، تتعالى 

ر جميع  األصوات ضد ذلك الشخص، ويُتهم بالفساد، وتُسَخّ
طاقات الدولة من أجل استبعاده وإسكات صوته، وهذا ما 
حدث مؤخًرا مع قضية الشبيبي وفريق عمله من خبراء البنك 

املركزي.
يقول أينشتاين: »الغباء هو فعل نفس الشيء مرتني، وبنفس 
مختلفة«..  نتائج  انتظار  م��ع  اخل��ط��وات،  ونفس  األس��ل��وب 
النظام  أخطاء  تكرار  عند  نتائج  من  املجتمع  ينتظر  فماذا 
السابق سوى دمار ما تبقى من كفاءات وطنية، واملزيد من 
النزيف املستمر للخارج، وسيطرة حملة أنصاف الشهادات 
واملزورين على مقدرات الوطن، كما حدث في السابق عندما 
شاهدنا النزيف للكفاءات. ويتجلى ذلك في توزيع املناصب 
وفًقا ملبدأ ال��والءات احلزبية والعائلية، فنجد نائب الضابط 
وزيًرا للدفاع، أو املفوض في الشرطة وزيًرا للداخلية، وغير 
ذلك على مختلف السلم الوظيفي، مع حرمان ذوي املؤهالت 
منها. ونستطيع أن نلحظ انعكاس ذلك على التدهور الواضح 
في األداء الوظيفي )مع احترامي الشديد لكل نائب ضابط 
ومفوض، فهؤالء يبدعون في اختصاصاتهم كما يبدع الطبيب 
واملهندس في مجال اختصاصه(.. ما الفائدة إذن من املقولة 
التالية: »وضع الرجل املناسب في املكان املناسب«. سيخرج 
واح��د ليقول إن غالبية من في السلطة اآلن ممن يشغلون 
درجات وظيفية متقدمة يُعدوَن من حملة الشهادات العليا ومن 
ذوي االختصاص، ورمبا يكون صائًبا في قوله هذا، لكن عن 
أي نوع من املتخصصني وحملة الشهادات يتكلم، فهل لهؤالء 
رأي يعارض رأي صاحب الفضل )حزب سياسي أو ديني( 
في إيصالهم إلى املنصب، أو مخالف لرأي السلطان، فأمثال 
هؤالء أخطر من فاقدي املؤهالت، إذ سيستخدمون الثغرات 
العلمية في تبرير االنحرافات في السياسة العامة للسلطان، 

فهل حتققت مقولة أينشتاين في العراق؟
أتوجه بالسؤال اآلن ألينشتاين، ما هو شعورك اآلن وأنت ترى 
مجتمًعا في القرن احلادي والعشرين يعتمد مقولتك حرفًيّا؟.. 
هل تشعر بالسعادة بسبب حتقق مقولتك، أم باحلزن ألن هناك 
مجتمًعا في الفضاء العملي ما زال يعتمد مقولتك، وغائب عن 
عالم اليوم القائم على املنافسة البناءة الهادفة إلى االبتكار 

واإلبداع، بهدف التنمية وتقدمي ما هو أفضل للبشرية؟!

كتب: د. عمـــر الــقــاضي

...مختارات من مدونة التنمية

باحث اقتصادي عراقي - 22 أكتوبر 2012
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حظر التدخين باألماكن العامة 
المغلقة في لبنان: إلى أين؟ 

 ،)Where do we go nowيعد فيلم »وه��اّل لوين؟« )؟
إخراج نادين لبكي، من أكثر األفالم اللبنانية جناًحا خالل 
العام املاضي، وهو يروي قصة قرية لبنانية نائية يعيش فيها 
حماية  القرية  نساء  حت��اول  حيث  واملسيحيون،  املسلمون 
بلدتهم من العنف الطائفي املندلع في لبنان، عن طريق منع 
رجالهن من االطالع على أخباره. ويظل مصير القرية طوال 
الفيلم معلًقا على أدق التفاصيل: هل تستطيع النساء حتطيم 
جهاز التلفزيون الوحيد بالقرية، والراديو، وإخفاء األسلحة؟.. 
يصور الفيلم على نحو جمالي القدرة اللبنانية على التعايش 

مع التنوع عن طريق جتاهل احلقائق غير السارة، إال أنه 
يقدم كذلك صورة رمزية عن الوضع الهش في لبنان.

في رحلة حديثة لي إلى لبنان احتفظت في ذهني بصورة 
مناقشات  إل��ى  أستمع  كنت  بينما  لبكي،  فيلم  في  القرية 
الناس حول قانون حظر التدخني اجلديد، ومدى الضرر 
الكبير الذي سيلحقه باالقتصاد. ومثلما كان مصير القرية 
في الفيلم يتوقف على الراديو، يبدو كأن مصير االقتصاد 
يتوقف على تدخني السجائر. ولكن على العكس من »وهاّل 
لوين«، ال يشكل االقتصاد اللبناني كوميديا سوداء تدور على 

أنغام املوسيقى، وإمنا يحدد مصائر ماليني اللبنانيني. فإذا 
كانت الرفاهية هشة مثل هشاشة قرية لبكي، فال مناص من 

التعامل اجلدي مع أسباب تلك الهشاشة.
قوبل قانون حظر التدخني في األماكن العامة املغلقة في 
لبنان مبعارضة واسعة، بل وحتى باحتجاجات عامة. وعلى 
الرغم من وجود بعض التأييد لهذا احلظر، ففي تصوري أنه 
حتى غير املدخنني يرون في القانون إهداًرا ملوارد حكومية 
على األقل. ونظًرا ألن حوالي 50% من سكان لبنان هم من 
املدخنني، فال بد للمرء أن يتوقع معارضة ألسباب شخصية، 
ولكني سمعت كثيًرا آراء تقول إن القانون سيلحق ضرًرا ثابًتا 
باالقتصاد ألن الناس ببساطة سيتوقفون عن الذهاب إلى 
أماكن لن يستطيعوا التدخني فيها. ويعتقد أناس كثيرون 
-حتدثت معهم- أن حظر التدخني لن يؤدي فحسب إلى 
تقليل أعداد اللبنانيني اخلارجني للتنزه، وإمنا سيؤدي إلى 
إحلاق الضرر بالسياحة أيًضا، حيث ستتضرر سمعة احلياة  
الليلية في لبنان، التي تستفيد من سياح اخلليج األثرياء، 
الذين يفضلون قضاء إجازاتهم في أماكن سياحية صديقة 

للمدخنني.
وكل من زار لبنان يعرف حب اللبنانيني للخروج والترفيه، 
ومن ثم فإن االضطرار إلى اجللوس في األفنية املفتوحة 
الكثيرون  يقرر  كي  كافًيا  سبًبا  يكون  لن  العامة  باألماكن 
املكوث باملنزل. واأله��م أن زوار لبنان األجانب يأتون في 
الغالب من بلدان عربية أخرى، قد اعتادوا احلضور للتمتع 
باحلياة البهيجة في لبنان والتي قد يفتقدونها في بلدانهم، 
ومن ثم فإن االضطرار إلى التدخني خارج األماكن املغلقة 

لن يزعجهم كثيًرا.
قد ال يكون القانون اجلديد معبًرا عن اإلرادة الشعبية في 
لبنان، ولكن يحتمل أال يضر باالقتصاد. فالقلق من حظر 
الذي  الهائل  احلقيقي  الضرر  من  أس��اًس��ا  ينبع  التدخني 
أحدثه الصراع في سوريا -واملرشح لالستمرار- باالقتصاد 
اللبناني. وفوق هذا، فإن مبعث الغضب -عند الكثيرين- 
من  املواطنني  إح��ب��اط  ف��ي  يتمثل  اجل��دي��د،  القانون  على 
تركيز احلكومة على التدخني بدالً من التصدي ملشكالت 
حقيقية تواجه لبنان، مثل الفساد، وعدم االستقرار، والركود 

االقتصادي. غير أن اجلدل الدائر حول قانون حظر التدخني 
يعطي فكرة معمقة عن بعض جوانب الضعف الرئيسية في 

االقتصاد اللبناني.
فإذا كان أمر قليل األهمية، مثل احلد من التدخني، يسبب 
ف��إن هذا  االق��ت��ص��اد،  تضرر  احتماالت  إزاء  واس��ًع��ا  قلًقا 
يشير إلى مدى هشاشة األوض��اع االقتصادية في لبنان. 
السياحة  على  كبيًرا  اعتماًدا  يعتمد  اللبناني  فاالقتصاد 
واالستثمار األجنبي، وكالهما شديد االرتباط باالستقرار 
احمللي واإلقليمي. ويرجع السبب في كون هذين القطاعني 
من القطاعات القليلة املزدهرة في لبنان - إلى حد بعيد- 
إلى افتقار هذا البلد إلى املؤسسات الضرورية لدعم كل 
من ريادية األعمال، وثقة االستثمار األجنبي. وبدون آليات 
تضمن مساءلة احلكومة، والشفافية، وحوكمة الشركات، 
االقتصاد  سيظل  الفساد،  محاربة  وك��ذا  امللكية،  وحقوق 
م  اللبناني معتمًدا بشكل دائم على عوامل خارجية غير متحَكّ
فيها لضمان استمرار تدفق اإلي���رادات. ومن امللح للتغلب 
على هذه الهشاشة أن يعمل لبنان على خفض مستويات 
استمرار  لضمان  الضرورية  املؤسسات  وتدعيم  الفساد، 
تدفق االستثمار األجنبي، وتعزيز منو أكبر لريادية األعمال 
الناشئة محلًيّا. ومن املؤكد أن دور اإلصالح االقتصادي في 
تشجيع االستثمار وحفز النمو االقتصادي أكبر من مجر 

حظر التدخني في األماكن املغلقة.
إن الضعف االقتصادي اللبناني يؤكد على أهمية تشجيع 
املشروعات  مركز  ويعمل  واإلص��الح��ات،  األعمال  ريادية 
الدولية اخلاصة مع شريكه احمللي »جمعية التنمية لإلنسان 
والبيئة« )DPNA(، من أج��ل دع��م ري��ادي��ة األع��م��ال في 
مقررات التعليم اللبنانية، بهدف متكني الشباب من املساهمة 
في االقتصاد واملشاركة بفعالية في العملية الدميقراطية. 
ومن خالل تدريس »َمدخل إلى ريادية األعمال« )E2E(، في 
مقرر االقتصاد باملدارس الثانوية، يأمل مركز املشروعات 
املساعدة  امل��ذك��ورة  اللبنانية  واجلمعية  اخلاصة  الدولية 
في زيادة االهتمام بريادية األعمال، واملشاركة املدنية في 
العملية الدميقراطية، وسط اللبنانيني املنضمني حديًثا إلى 

قوة العمل.

 22 أكتوبر 2012كتب: ماتيو جودوين

...مختارات من مدونة التنمية
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يعمل مركز  األع���م���ال،  ري��ادي��ة  إل���ى تشجيع  وب��اإلض��اف��ة 
املشروعات الدولية اخلاصة مع »اجلمعية اللبنانية لتعزيز 
وتيسير  الفساد،  محاربة  مجال  في   )LTA( الشفافية« 
املشاركة األكبر للقطاع اخلاص في تعزيز قيام مؤسسات 
سياسية واقتصادية دميقراطية، يتم إدارتها بشكل جيد. 
م��ع اجلمعية  اخل��اص��ة  الدولية  امل��ش��روع��ات  مركز  ويعمل 
اللبنانية املذكورة على معاجلة املجاالت الرئيسية التي حتتاج 
إلى اإلص��الح، من خالل تشجيع املواطنني على ممارسة 
حقوقهم والدفاع عنها في إطار القانون، وتعزيز القاعدة 
ق��درات  وبناء  املدنية،  واملشاركة  املنظمات  من  العريضة 
املجتمع املدني اللبناني. وقد أدى هذا العمل إلى حدوث 
تقدم ملموس، لكنه ال يزال بحاجة إلى مزيد من التوسع إذا 
أريد للبنان أن يطور مؤسساته ومشاركة مواطنيه، وهو األمر 

احليوي لدعم االستقرار واالزدهار االقتصادي.
نظام حقق  أي  ف��إن  األهلية،  احل��رب  م��ن  اخل���روج  بعد 
يعد خطوة في االجت��اه  ك��ان  االزده���ار  للبنان مزيًدا من 
الصحيح، لكن احلرب األهلية انتهت بالفعل منذ عقدين 
التحرك صوب  إل��ى  بحاجة  لبنان  زال  وم��ا  السنني،  من 
وال  للحكومة.  فعالة  ومساءلة  أكبر،  اقتصادي  استقرار 
تتوقف هذه اخلطوات على املساعدات اخلارجية، وإمنا 
واإلص��الح  محلًيّا،  األع��م��ال  ري��ادي��ة  ات��س��اع  على  تعتمد 
النظام  في  للمواطن  فاعلية  أكثر  االقتصادي، ومشاركة 
السياسي. وبدون التقدم في هذا االجتاه سيظل ازدهار 
بل  لبكي،  فيلم  قرية  في  احل��ال  ك��ان  مثلما  ا  هًشّ لبنان 
اللبنانيني  جتعل  قد  شأًنا  اإلقليمية  التطورات  أق��ل  إن 

يتساءلون: »وهاّل لوين؟«.
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الربيع العربي في السودان.. ساخن 
بالفعل

حفلت شبكات اإلعالم االجتماعي بفيض من املشاركات 
احلكومة  بها  قامت  التي  القمع  حمالت  تتناول  التي 
السودانية ضد املتظاهرين السلميني، فضاًل عن أخبار 
االحتجاجات  أماكن  توضح  التي  واخلرائط  املعتقلني 
مصر  في  وأن حدث  سبق  مثلما  وبالضبط  املتفرقة. 
وتونس، وما يحدث في سوريا اآلن، استخدم النشطاء 
أنشطتهم،  لتنسيق  ليس فقط  اإلنترنت،  السودان  في 

وإمنا أملوا أيًضا في لفت انتباه العالم اخلارجي.
وعلى الرغم من حقيقة أن السودان بلد شديد الفقر 

-حيث يعيش نصف سكانه تقريًبا حتت خط الفقر- 
فمن املثير لالهتمام أن 10% من السكان كان بإمكانهم 
 ،2008 ع��ام  ت��ق��دي��رات  اإلن��ت��رن��ت، حسب  إل��ى  النفاذ 
ويقدر أن هذه النسبة قد تضاعفت في السنوات األربع 
األخيرة، ورمبا كان هناك اآلن 8 ماليني شخص من 

املستخدمني املنتظمني لإلنترنت.
الهموم  ف��إن  وت��ون��س،  ف��ي مصر  احل���ال  ك��ان  ومثلما 
في  لالحتجاجات  األول���ي  الباعث  متثل  االقتصادية 
البلد صدمتني  ل��ه��ذا  ل��ي  زي���ارة  ال��س��ودان، ففي آخ��ر 

األس��ع��ار ال��ب��اه��ظ��ة، ح��ت��ى إن ب��ع��ض ال��س��ل��ع تضاعف 
سعرها عشرة أضعاف تقريًبا خالل عام واحد، وتقول 

تقارير إن معدل التضخم السنوي يقارب ال�«%10«.
انفصال  في  احلالية  االقتصادية  األزم��ة  تكمن جذور 
جنوب السودان -الذي مت في يوليو -2011 ومحاوالت 
لهذا  املالية  اآلث���ار  م��ع  التعامل  ال��س��ودان��ي��ة  احلكومة 
من  ال���دوالرات  مليارات  ال��س��ودان  فقد  إذ  االنفصال، 
أي  األف��ق  في  هناك  يكون  أن  دون  النفطية،  العوائد 
بديل اقتصادي لهذه اخلسارة. وقبل انفصال اجلنوب، 
شكلت املنتجات النفطية 75% من اإليرادات احلكومية، 

وأكثر من 85% من عوائد صادرات اخلرطوم.
وقد حدث في أواخر التسعينيات -وقبل توقيع اتفاق 
السالم الشامل بني الشمال واجلنوب- أن بنى السودان 
خط أنابيب عمالق لنقل النفط من حقوله في اجلنوب 
إل���ى ب���ور س����ودان ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األح��م��ر، ح��ي��ث املنفذ 
أخفق  االنفصال،  وبعد  للسودان.  الوحيد  التصديري 
البلدان في االتفاق على املقابل الذي يستحقه السودان 
يناير  وف��ي  النفطي،  لألنبوب  اجلنوب  استخدام  عن 

املاضي أعلن جنوب السودان عدم ضخ قطرة واحدة 
من نفطه ما لم تقبل اخلرطوم الرسوم التي يقترحها 
بني  الصراع  اندلع  قليلة  بأشهر  ه��ذا  وبعد  اجلنوب، 

البلدين.
وتعد خيارات السودان محدودة فيما يتعلق بنيل التأييد 
البشير  عمر  ال��س��ودان��ي  فالرئيس  ملوقفه.  اخل��ارج��ي 
صدرت بحقه الئحة اتهام من جانب احملكمة اجلنائية 
وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  مزاعم  بشأن  الدولية 
أمريكية،  عقوبات  من  هذا  وما حلق  اإلنسانية،  ضد 
وأصبح البلد مثقاًل بالفعل بدين خارجي كبير بلغ 38 

مليار دوالر.
ونظًرا لعدم وجود بديل يكفل سد العجز، أعلن البرملان 
السوداني منذ أسبوعني عن سياسات تقشفية حادة، 
وزيادة الضرائب على املصارف، ورفع الدعم عن الوقود، 
وزيادة ضريبة املبيعات إلى 17%، باإلضافة إلى خفض 

املوازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الوزارات.
وصف البشير إجراءات التقشف ب�«الدواء املر«، وطلب 
أجل  من  وتأييدها  اإلج���راءات  هذه  تفهم  الشعب  من 

2012كتب: شذى المهدي 29 يونيو 
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التغلب على األزمة.
غير أنه، ومنذ اليوم األول إلعالن إجراءات التقشف، 
الفئات بحركة  السودانيون من مختلف  املواطنون  قام 
ط��الب جامعة  ب��دأ  احل��ك��وم��ة.  احتجاج ضخمة ض��د 
مختلف  إل��ى  اآلن  متتد  التي  االحتجاجات  اخل��رط��وم 
يوم  ففي  ال��ك��ب��رى،  امل��دن  معظم  لتشمل  البلد  أرج���اء 
الطرق  بإغالق  احملتجني  مئات  ق��ام  املاضي  اجلمعة 
بسقوط  املنادية  الهتافات  وإط��الق  اإلط���ارات  وح��رق 
النشطاء  ويخطط  بالدميقراطية.  واملطالبة  النظام 
ل��الس��ت��م��رار ف���ي االح��ت��ج��اج��ات ض���د ح���زب امل��ؤمت��ر 
بالتزامن  يونيو   30 في  اليوم، خاصة  الوطني احلاكم 
مع االحتفال مبرور ثالثة وعشرين عاًما على اعتالء 

البشير للحكم بعد انقالب عسكري عام 1989. 
م��ن ال���واض���ح أن م��ا ي��ج��ري ف��ي ال���س���ودان ه��و أكثر 
نقلتها وسائل  التي  املتفرقة  االحتجاجات  خطورة من 
احتجاجات  أكبر  فهي  املاضيني،  العامني  في  اإلعالم 
عرفها السودان منذ عام 1989، واألطول زمًنا )حيث 
بلغت 13 يوًما( كما تتزايد أعداد احملتجني يوًما بعد 
عرف  وليبيا،  وت��ون��س  م��ن مصر  العكس  وع��ل��ى  ي���وم. 
بالفعل سقوط حكومتني حتت ضغط  السودان  تاريخ 
يردده  الذي  السؤال  فإن  ثم  ومن  احتجاجات شعبية، 
جنوًبا  العربي  الربيع  سيمتد  هل  هو:  اآلن  املراقبون 

ليسقط أطول دكتاتورية عرفها السودان؟

ع��ل��ى ذب���ح ك��ل اخل��ن��ازي��ر ف��ي م��ص��ر، وُح���ِظ���ر من 
القمامة،  على  تتغذى  التي  اخلنازير  اقتناء  وقتها 
إلى  وأدى  عيشهم،  سبل  م��ن  ال��زب��ال��ني  ح��رم  مم��ا 
وغير  املجموعة  غير  الهائلة  القمامة  أكوام  تراكم 
املستهلكة. وقد زاد األمر سوًءا -في ظل األوضاع 
التي حتصل  الرسوم  الراهنة- خفض  االقتصادية 
احلكومة  م��ع  امل��ت��ع��اق��دة  ال��ن��ظ��اف��ة  ش��رك��ات  عليها 
خفض  على  أجبرها  ال��ذي  األم��ر  النصف،  بقيمة 

بالتالي. خدماتها 
ي��ذك��رن��ي ال��وض��ع ك��ل��ه ب���»اس��ك��ت��ش ب���رت، وإي��رن��ي« 
)Bert and Ernie( في برنامج »عالم سمسم«، 
أذكر أنني شاهدته وأنا طفل. كان »إيرني« يحاول 
وضع إناء الطهي على رأس »بيرت«، الذي انزعج 
ر له »إيرني«  وأراد معرفة سبب تصرفه هذا. فَسّ
لذا  ُك��س��ر،  الكعك  إن��اء  ألن  ف��ق��ال:  التصرف  ه��ذا 
بالكعك.  فيه  يحتفظ  ما  مكاًنا  يجد  أن  عليه  كان 
فوضع الكعك في إناء السكر، والسكر في أصيص 

ال��زه��ور، وال��زه��ور ف��ي زج��اج��ة ال��ل��نب، وال��ل��نب في 
ال��ص��ودا، وال��ص��ودا ف��ي ح��وض السمك،  زج��اج��ة 
وال��س��م��ك ف���ي ق��ب��ع��ة رع����اة ال��ب��ق��ر ال��ت��ي ي��رت��دي��ه��ا 
»بيرت«. فيقول بيرت: »ماذا عساي أن أرتدي إذا 
يضع  عندئذ  البقر؟«..  رعاة  لعبة  ألعب  أن  أردت 
له:  ويقول  »بيرت«  الطهي على رأس  إناء  »إيرني« 
»هيا انطلق أيها الكاوبوي )راعي البقر( بيرت!«.

ع��ن سلسلة من  ع��ب��ارة  االس��ك��ت��ش  ف��ي  كله  األم���ر 
الوقائع الفوضوية التي أزعجتني كطفل، من سيئ 
إلى أسوأ إلى أسخف، ورمبا كان هذا هو السبب 
السنني، )لألمانة  به كل هذه  في احتفاظ ذاكرتي 
ل�«بيرت«  كنت طفاًل حاد املزاج وشعرت باالنحياز 
احلكاية  ف��ي  النظر  وب��إع��ادة  »إي��رن��ي«(.  م��ن  أكثر 
املقصودة  غير  النتائج  عن  مسلية  حكاية  أجدها 

ما. لتصرف 
أما القصة املصرية فهي مسلية أيًضا، وإن لم يكن 
األمر كذلك بالنسبة ألثرها على عائالت الزبالني، 

شارع سمسم، وأنفلونزا الخنازير... 
والنتائج غير المقصودة في مصر 

لفتت  التي  اجلملة  هذه  يطعمني«...  لن   »القانون 
ان��ت��ب��اه��ي ب��ش��دة. ف��ن��ح��ن ف��ي م��رك��ز امل��ش��روع��ات 
التي  »الدميقراطية  عن  نتحدث  اخلاصة  الدولية 
هذا  مثل  ق��ط  أص��ادف  ل��م  لكنني  ث��م��اره��ا«،  تؤتي 
التعبير املعبر بصدق وقوة عن جوهر هذا املفهوم، 
لم  م��ا  مغزى  ذات  تكون  ل��ن  الدميقراطية  أن  أي 

الكرمي. للعيش  ملموسة  ملواطنيها سباًل  تقدم 
يطعمني«... لن  »القانون 

لقد وردت هذه العبارة بصحيفة الواشنطن بوست 

مصر،  ف��ي  القمامة  جامعي  أزم��ة  ع��ن  م��ق��ال  ف��ي 
)ولم  السوداء  بالسوق  اخلنازير  يربي  فالح  قالها 
في  للخنازير  س���وداء  س��وًق��ا  ه��ن��اك  أن  أع��ل��م  أك��ن 
مرتبطة  اخلنازير  تربية  مشكلة  أن  يبدو  مصر(. 
تركيبها  على  يغلب  التي  بالقاهرة،  الزبالني  بعزبة 
جمع  اعتادت  والتي  املصريون،  األقباط  السكاني 
واس��ت��ه��الك ح��ص��ة ك��ب��ي��رة م��ن ق��م��ام��ة ال��ع��اص��م��ة. 
ك��ان��ت احل��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة أث���ن���اء ان��ت��ش��ار م��رض 
أقدمت  قد   2009 عام  عاملًيّا  اخلنازير  أنفلونزا 

2012كتب: جريج سمبسون 30 أغسطس 
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وظائف للمقاتلين السابقين في 
ليبيا.. ولغيرهم أيًضا

في  االنتقالي  الوطني  املجلس  أعلن   2011 ديسمبر  في 
ليبيا أنه سينفق 8 مليارات دوالر على برنامج نزع األسلحة 
والتسريح، وإعادة االندماج، ملساعدة أفراد امليلشيات على 

إلقاء السالح والتحول إلى احلياة املدنية.
تابعت شخصًيّا هذا املشروع باهتمام كبير، فقبل أن آتي 
للعمل مبركز املشروعات الدولية اخلاصة، كنت أعمل بشكل 
وإع��ادة  والتسريح  األسلحة  ن��زع  برامج  تنفيذ  لدعم  كامل 
االندماج، ولكن كان هذا في منطقة البحيرات العظمى بشرق 
أفريقيا. ومما أثار اهتمامي بشكل متزايد التفكير في كيفية 
التقاء كل من عملي السابق في نزع األسلحة.. وعملي احلالي 

في مركز املشروعات الدولية اخلاصة.
املقاتلني  ثلث  توظيف  تتوقع  إنها  الليبية  احلكومة  تقول 
في  خاصة  احلكومي،  القطاع  ف��ي  األق��ل  على  املسلحني 
اجليش والشرطة. وبعد شهور قليلة أيًضا أعلن رئيس وزراء 
احلكومة االنتقالية أنها سوف تدفع للثوار السابقني العاطلني 
عن العمل املقابل عن السنة التي حاربوا فيها، أما الثوار 
الذين ما زالوا طالًبا حتى اآلن فسيحصلون على منح مالية.

لكن هناك مسألتني أود أن أطرحهما بهذا الصدد: األولى، 
هي أن برامج نزع األسلحة والتسريح وإعادة االندماج نادًرا 
ما تسير بدقة وفق املخطط املوضوع، فهي تعمل عادةً من 

2012كتب: باميال بيكروفت 13 يونيو 
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وك��ذل��ك ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ق��اه��رة. غير 
مخاطر  عن  مفيدة  حتذيرية  بحكاية  تذّكرنا  أنها 
إنها  العامة.  السياسة  في  املقصودة  غير  العواقب 
 ،Whac-a-Mole لعبة  تشبه  عامة  سياسيات 
حيث صدر قانون يستهدف حماية الصحة العامة 
من خطر أنفلونزا اخلنازير، لكن األمر انتهى بهذا 
أزمة  من جراء  العامة  الصحة  تهديد  إلى  القانون 

القمامة. في  التصرف 
عندما  يحدث  أن  ميكن  ما  على  جيد  مثال  وه��و 
التنظيمية دون أي تشاور  واللوائح  القوانني  تصاغ 
هذه  فإن  ثم  ومن  فيه،  ستؤثر  الذي  اجلمهور  مع 
الذي كانت  إلى صالح اجلمهور  القوانني لن تؤدي 

تهدف في األصل إلى خدمته.
غير  أخرى،  أعمال  إلى  الزبالني  بعض  لقد حتول 
أن هناك آخرين ممن ال ميلكون مهارات أو فرص 
بديلة، اضطروا إلى العمل بالقطاع غير الرسمي، 
إل��ى ش��راء اخل��ن��ازي��ر -ال��ت��ي تتغذي على  ف��ل��ج��أوا 
بتربيتها  ويقومون  السوداء،  السوق  من  القمامة- 

سًرا على أمل أال تكتشف السلطات نشاطهم.
ق��ال أح��د ه��ؤالء املربني إن��ه يفعل ه��ذا »م��ن أجل 
لن  »القانون  القوية:  تلك اجلملة  ثم قال  أطفاله«. 

يطعمني«.
أكبر من مجرد اختيار املشرعني  الدميقراطية  إن 
االن��ت��خ��اب��ات، وإمن���ا يجب -حتى  ف��ي  وامل��س��ئ��ول��ني 
لقد  شعبها.  احتياجات  تلبي  أن  ثمارها-  تؤتي 
رئاسية  انتخابات  أول  ال��ع��ام  ه��ذا  مصر  شهدت 
ما  وسرعان  تاريخها،  طول  على  ا  حًقّ دميقراطية 
توطيد  على  مرسي-  الفائز-محمد  الرئيس  عمل 
زال  ما  البلد  لكن  صالحياته.  وممارسة  سلطاته 
اجلمعية  عمل  نتائج  انتظار  ف��ي  أنفاسه  يحبس 
التأسيسية لصياغة الدستور اجلديد الذي سيحدد 
في  اجلديدة  الدميقراطية  ووظائف  وِبنية  طبيعة 
املناقشات  هذه  محصلة  عن  النظر  وبغض  مصر. 
)نظام رئاسي أم برملاني؟.. علماني، أو يسترشد، 

اإلسالمية؟(  بالشريعة  ص��ارًم��ا  التزاًما  يلتزم  أو 
ملموس  بشكل  يلبي  أن  اجلديد  النظام  على  فإن 
احتياجات املاليني من الشباب احملبطني وأمثالهم 
وجلب  احلرية  مجرد  يريدون  الذين  املواطنني  من 

الطعام إلى موائد أسرهم.
ومن السبل الضرورية لتحقيق هذا املطلب: إرساء 
املشاركة  على  املواطنني  تشجع  ومؤسسات  آليات 
وإبداء الرأي في القرارات التي تُتخذ نيابة عنهم. 
مشكلة  مع  التعامل  احلكومة  تقرر  عندما  فمثاًل 
اخلبراء  باستشارة  تكتفي  أن  يجوز  ال  القمامة، 
احلكوميني وحدهم، وإمنا يجب أن يشمل التشاور 
في  ال��ع��ام��ل��ني  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  ف��ي  املتخصصني 
واملجتمعات  ال��ع��ام��ة،  واألش��غ��ال  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة 
وشركات  بالقرارات،  املتأثرة  املناطق  في  احمللية 
مربي  أي��ًض��ا  وك��ذل��ك  النظافة،  وع��م��ال  النظافة، 
اخل��ن��ازي��ر وال��زب��ال��ني. وم��ع وج���ود ق��ن��وات ات��ص��ال 
احلكومة  ب��ني  ال��ت��واص��ل  سيتحقق  اجت��اه��ني  ذات 
واحمل��ك��وم��ني، وس��ت��ت��ك��ون ل���دى ص��ن��اع ال��س��ي��اس��ات 
م��ع��ل��وم��ات ك��ام��ل��ة ع��ن اح��ت��ي��اج��ات ال��س��ك��ان، وع��ن 

العواقب احملتملة ملسار عمل معني.
والشمولية  االنفتاح  على  القائمة  الدميقراطية  إن 
واملشاركة، توفر فرًصا أكبر بكثير إلنتاج سياسات 
احتياجات  وتلبي  مكتملة،  معلومات  على  قائمة 

الشعب.
لتفادي  جيًدا  طريًقا  تشكل  تقدير  أقل  على  وهي 
)أو  القمامة  في  غارًقا  ي��وم  ذات  نفسك  جتد  أن 
الطهي على رأسك  إناء  القبول بوضع  إلى  تضطر 

عندما تريد أن تلعب »لعبة الكاوبوي«(.
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أجل خلق وقت للسلم، بأن تُخِرج من احلياة املسلحة أعداًدا 
من الشباب، مبا يكفي خلفض مستويات عدم االستقرار، 
وإفساح املجال أمام رفع معدالت التنمية. وإذا عملت تلك 
البرامج على نحو جيد فإنها قد تزود املقاتلني السابقني 
والكرامة  ال���رزق  لكسب  بديلة  وم��ص��ادر  مب��ه��ارات جديدة 
واملكانة، األمر الذي يشجعهم على االستمرار في احلياة 

املدنية.
غير أنه من الصعب واقعًيّا التحقيق الكامل لتلك األهداف، 
اللوجستية،  اإلمكانيات  كفاية  عن  احلديث  الصعب  فمن 
فتخيل مثاًل كيف تدفع آلالف من األفراد في مختلف أرجاء 
بلد يعاني من ضعف بنيته التحتية. ومن الصعب أيًضا إنشاء 
منظومة للتسجيل والتحقق تضمن توصيل املزايا جلميع 

املقاتلني السابقني، واملقاتلني السابقني فقط.
وهناك أيًضا األبعاد السياسية، إذ يريد قادة امليلشيات في 
الغالب حتويل قوتهم العسكرية إلى نفوذ سياسي مبجرد 
انتهاء القتال. وقد كانت الفترة السابقة على تنفيذ برنامج 
املقاتلني  بأرقام  والتالعب  باملناورات  مليئة  نزع األسلحة، 
والتساؤل عما سيحدث لهم. وقد يعمل بعض قادة امليلشيات 
على االحتفاظ ببعض مقاتليهم وع��دم نزع أسلحتهم في 
فترة التفاوض، من أجل احلصول على مكان في احلكومة 
املستقبلية. ومبجرد بدء العمل في نزع السالح قد يشجعون 
أكبر عدد ممكن من رجالهم على الدخول في عداد اجليش 
أو الشرطة؛ ليصبحوا مبثابة قاعدة لنفوذ هؤالء القادة في 
املستقبل. بل إن هؤالء القادة قد »يجندون« أعداًدا إضافية 
من الرجال لتسجيلهم كمقاتلني بهدف تعظيم »بصمتهم« 

والنفاذ إلى املزيد من املكاسب.
وهناك ما يؤكد مبا فيه الكفاية أن خبرة ليبيا تعكس العديد 
من الديناميات السابقة، فأول شيء فعله قادة امليلشيات 
بعد اإلطاحة بالقذافي كان تأجيل تسريح ميلشياتهم أثناء 
فترة التفاوض على املناصب الوزارية. ومت تعليق املدفوعات 
في أبريل بعد اكتشاف املسئولني، حسب بعض التقارير، أن 
الدفع يتم ألكثر من 450 ألف فرد، رغم أن حجم امليلشيات 
ال يزيد في أقصى التقديرات عن 250 ألًفا. وإن صح هذا، 

فمعناه وجود 200 ألف حالة تزوير على األقل.

كما أن عمليتي نزع السالح وتفكيك امليلشيات لم حترزا 
املناطق  في  مخابئ  إل��ى  األسلحة  وتدفقت  كبيًرا،  تقدًما 
في  تنخرط  املسلحة  اجلماعات  بعض  وأخ���ذت  القبلية، 
السياسة القبلية واملناطقية، وقد أسفرت اشتباكات وقعت 
ووقع  قتياًل،   70 الغربي عن سقوط  اجلنوب  في  مؤخًرا 
ال���وزراء في طرابلس احتجاًجا  هجوم على مكاتب رئيس 
على تعليق املدفوعات. ومنذ أيام قليلة استولى مقاتلون على 
املطار الوطني بزعم أن الدولة حتتجز أحد قادة امليلشيات، 

وطالبوا بإطالق سراحه.
وهذا يأتي بنا إلى املسألة الثانية، حسب مشاهدتي لألوضاع 
في ليبيا، التي تتمثل في أن برنامج نزع األسلحة والتسريح 
وإع���ادة االن��دم��اج ال ميكن أن تتم في ف���راغ، وحتى لو مت 
تنفيذه بدقة، لن يكون هذا كافًيا. ففي عدد من بلدان إقليم 
البحيرات العظمى، حيث عملت أو عمل بعض زمالئي، خرج 
كثير من املقاتلني السابقني من برامج نزع األسلحة والتسريح 
واالندماج ببدالت نقدية، وتدريب مهني جديد ومستلزمات 
ل��م ي��ج��دوا وظ��ائ��ف. وال يرجع هذا  عمل ج��دي��دة، لكنهم 
بالضرورة إلى التدريب، رغم أن جودته قد تختلف بالتأكيد، 
وإمنا بسبب قلة الوظائف الشاغرة التي ميكن العثور عليها، 
وك��ان االستيعاب االقتصادي -كما أطلقوا عليه- ضعيًفا 
للغاية. وكان من الصعب البدء في أعمال جتارية حرة، أما 
األسواق وسالسل العرض فلم تكن مناسبة، وأخذت التنمية 

املستدامة وقًتا أطول بكثير مما توقع أي شخص.
وحسب معرفتي بليبيا يلوح أمامي خطر وقوع شيء مماثل، 
الستيعاب  ك��اٍف  بشكل  يعمل  ال  األسلحة،  ن��زع  فبرنامج 
املقاتلني الشباب احملبطني كما ينبغي، كما يظهر أن بعض 
قادة امليلشيات ما زال��وا ميارسون قيادة وسيطرة تامة أو 
البرنامج  أن  احلقيقة  وف��ي  املسلحة.  قواتهم  على  جزئية 
نفسه قد يفشل بدرجة كبيرة ما لم تتم معاجلة مشاكل البيئة 
االقتصادية األوسع؛ إذ لن يكون مبقدور القطاع احلكومي 
توظيف جميع املقاتلني السابقني، وكثير من أولئك الذين مت 
استيعابهم أوالً في صفوف األمن الوطني ليسوا مؤهلني ألن 
يتحولوا إلى جنود أو رجال شرطة، وسيحتاجون عاجاًل أو 

آجاًل إلى عمل آخر.

الشبان  م��ن  اآلالف  أي��ًض��ا  ه��ن��اك  املقاتلني،  ج��ان��ب  وإل���ى 
والشابات املدنيني الذين ال تنطبق عليهم ش��روط برنامج 
نزع السالح والتسريح وإع��ادة االندماج، ويحتاجون أيًضا 

الوظائف والكرامة.
إن استقرار ورفاهية ليبيا في األمد الطويل يتطلبان نهًجا 
مستداًما، وإدماجية أكثر اتساًعا، حيث تتكامل مع برنامج 
نزع األسلحة، ونقصد به نهًجا يعالج االحتياجات االقتصادية 
ويخلق  السابقون،  املقاتلون  فيهم  مبن  املواطنني،  جلميع 
فرًصا يستطيع الليبيون النفاذ إليها على أساس اجلدارة 

وليس الهوية.
وسيكون من األمور احلاسمة في ذلك النهج، تقدمي الدعم 
ألص��ح��اب امل��ش��روع��ات الصغيرة وامل��ت��وس��ط��ة ال��ت��ي يجب 
والنمو  العمل  ف��رص  خللق  الرئيسية  ال��رواف��ع  تصبح  أن 
االقتصادي في ليبيا. ويستفاد من تقارير مؤسسة التمويل 
الدولية بأن 29% في املتوسط من إجمالي الناجت احمللي 
الرسمي في البلدان منخفضة الدخول تنتجه املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة. وينطبق هذا بشكل خاص على البلدان 
التي ال تتمتع باستقرار سياسي أو مدني، وحيث أعلن مؤخًرا 
»املشروع  أن  األمريكية  املعونة  برنباك« من هيئة  »ش��اري 
اخلاص يشكل قوة تثبيت مهمة في تلك البلدان«، والحظ أن 
اإلحصاء املذكور يتعلق بالدخل الرسمي وحده. وتزيد على 
هذا الرقم حصة األعمال املسجلة في الشرق األوسط، لتبلغ 

أكثر من 29% بكثير. 
ولكن مما يؤسف له أن املشروعات الصغيرة واملتوسطة غالًبا 
ما تخسر في أوضاع ما بعد الصراعات، وذلك من زاويتني: إذ 
مييل املانحون إلى التركيز على املشروعات متناهية الصغر، 
بينما ال ترغب البنوك احمللية في املجازفة بتقدمي القروض 
الصغيرة  املشروعات  الغالب  في  حتتاجها  التي  الصغيرة 
واملتوسطة، أو أن هيكلة تلك البنوك ال تسمح بالقيام بذلك. 
)انظر للمزيد عن هذا املوضوع ورق��ة العمل التي نشرها 
م��ؤخ��ًرا »جيل تزمياتش ليمون« عن ري��ادي��ة األع��م��ال في 
أوضاع ما بعد الصراعات(. وبالنسبة لرياديات األعمال من 
النساء الطموحات، تكون حتديات احلصول على املساعدات 
أكبر، حيث تعمل العوامل الثقافية عملها هي األخرى في 

هذا الشأن، وكذلك العوامل اإلداري��ة، فعلى سبيل املثال ال 
متلك النساء، في الغالب، حيازة أرض، األمر الذي يجعل 

البنوك أقل رغبة في إقراضهن. 
في مواجهة هذه املعوقات وغيرها ينتهي األمر بكثير من 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالذهاب إلى القطاع غير 
الرسمي، مبعنى عدم تسجيل أعمالهم قانوًنا. ونظًرا لغياب 
والعاملني  امل��ش��روع��ات  تلك  م��الك  ف��إن  القانونية  الهوية 
فإذا  لهم،  ص��وت  وال  ظاهرين  غير  الغالب  في  يصبحون 
انتهكت حقوقهم ال يستطيعون الذهاب إلى التقاضي، وال 
يستطيعون ببساطة املشاركة في عملية صنع السياسات 
أو االلتحاق باجلمعيات، بينما الضرائب التي يدفعونها ال 
تدعم اخلدمات الوطنية، فضاًل عن مجموعة من التكاليف 

األخرى.
ومن ثم ستكون نقطة البدء لإلصالحيني الليبيني وشركائهم 
الدوليني أال يركزوا فحسب على مساعدة األعمال الصغيرة، 
لتلك  مواتية  بيئة  أج��ل خلق  م��ن  أي��ًض��ا  يعملوا  أن  وإمن���ا 
األعمال. وقد ال تكون عقبات التمويل املصرفي، وحقوق 
امللكية، والقوانني، واحلوافز الضريبية، ونظم اإلفالس، من 
بني املوضوعات املثيرة لالهتمام، إال أنها تعتبر حيوية لتعزيز 
التسامح الالزم إلنعاش روح املجازفة واالبتكار، سواء عند 
املصارف واملستثمرين، أو وسط رياديي األعمال الطموحني. 
إذ َمن سيفكر في بدء مشروع جديد إذا كان السجن هو 
أن  لبنك  كيف ميكن  وال��دي��ون؟..  للفشل  املنتظرة  النهاية 
بفرض رغبة  قانونية،  ملكية  لديه  ليست  يقرض شخًصا 
البنك أص��اًل في إق��راض املشروعات الصغيرة أو رياديي 

األعمال الطموحني؟
ومع قدوم االنتخابات النيابية في ليبيا أواخر يونيو، فإن هذا 
هو الوقت املناسب كي نسأل هذه األسئلة وطائفة أخرى 
من األسئلة. وسيكون على النظم واملؤسسات ذات الطابع 
اإلدم��اج��ي، املتصفة بالشفافية واإلن��ص��اف، أن تسير في 
طريق طويل لتعزيز هذا النوع من تنمية فرص العمل التي 
يحتاجها كل الشباب الليبي الراغب في مستقبل زاهر، ومن 

بينهم بالطبع املقاتلون السابقون.

...مختارات من مدونة التنمية
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مصر
تحتاج إلى »ميكانيكي«!

مؤسسات الدولة املصرية ال تستطيع أن تستوعب 
ال  بيروقراطي  نظام  فلدينا  ال��ث��وار،  طموحات 
يستطيع أن يستوعب تيار التغيير القوي ويحوله 
طموحات  حتقق  ومبتكرة  جديدة  سياسات  إلى 

ما بعد الثورة... تلك هي املشكلة.
ه����ذا حت��ذي��ر ه����ام وش���دي���د اخل���ط���ورة ل��ل��ق��وى 
أق��ول  ال��س��ل��ط��ة...  إل��ى  تسعى  ال��ت��ي  السياسية 
تساعدكم  أدوات  جت���دوا  أن  ت��ت��وق��ع��وا  ال  ل��ه��م 

وأعمق  أقوى  فاملشكلة  سياساتكم،  حتقيق  في 
وسياسية،  اقتصادية،  حلول  اقتراح  مجرد  من 

وأمنية.
ال��ق��ادم،  الرئيس  إل��ى  رسالتي  أوج��ه  هنا  وم��ن 
س����واء ك���ان إخ���وان���ًيّ���ا أو ل��ي��ب��رال��ًيّ��ا، ش���اًبّ���ا أو 
ل��دي��ن��ا عجز  ع��ج��وًزا، رأس��م��ال��ًيّ��ا أو ي��س��ارًيّ��ا.. 
في  الثقة  مت��ام  تثقوا  فال  التغيير،  أدوات  في 
يبقى  ولكن  السياسية..  ومقترحاتكم  رؤيتكم 

الالزمة  األدوات  ه��ي  م��ا  ا،  ج���ًدّ طبيعي  س��ؤال 
هي  وما  الدولة،  هي  اإلجابة  تنقصنا؟..  التي 
ال��دول��ة ف��ي أدب��ي��ات العلوم  تُ��ع��رف  ال���دول���ة؟.. 
العامة..  املؤسسات  مجموع  بأنها  السياسية 
للتبسيط، الدولة مثل »امليكروباص«، املواطنون 
هو  الذي  السائق،  يختارون  الذين  الركاب  هم 
يريدونه..  ال��ذي  املكان  إلى  ليوصلهم  النظام، 
امل��ش��ك��ل��ة ف��ي م��ص��ر أن »امل��ي��ك��روب��اص« ق��دمي، 
قوًيّا،  فكان  السائق  أم��ا  وضعيف..  ومترهل، 
أن��ه ال يجيد  ا... فضاًل ع��ن  وم��س��ت��ب��ًدّ وظ��املً��ا، 
التي  األماكن  إل��ى  يذهب  أن  يريد  وال  القيادة 

الركاب. اختارها 
ثار الركاب ضد السائق وأجبروه على الرحيل.. 
املغاالة  على  مبحاكمته  بالًغا  اهتماًما  واهتموا 
ف��ي األج���رة، وح���وادث ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ال حصر 
لها.. بعضهم ذهب ليتعارك ويريد أن يكون هو 
يجب  وأين  الطريق،  يعرف  أنه  مدعًيا  السائق، 
اش��ت��دت،  املعركة  ب���«امل��ي��ك��روب��اص«.  ي��ذه��ب  أن 
األجدر  أنه  »امليكروباص«  في  راك��ب  كل  وظن 
املخلوع،  السائق  طرد  في  شارك  ألنه  بالقيادة 
ليست  ل��ل��ق��ي��ادة..  رخ��ص��ة  أن��ه ال ميتلك  ب��رغ��م 
املشكلة فقط في عدم خبرة الركاب بالسياسة 
-أقصد قيادة »امليكروباص«- وإمنا املشكلة في 

»امليكروباص عطالن«. نفسه..  »امليكروباص« 
أنهكها  »ع���ط���الن���ة«..  م��ص��ر  ف���ي  ال���دول���ة  ن��ع��م 
60 ع��اًم��ا.. إص��الح ال��دول��ة  حكم أح���ادي مل��دة 
أوالً  يتطلب  ال��ذي  امل��ؤس��س��ي،  ب��اإلص��الح  ي��ب��دأ 
هي  هل  ووظيفتها..  الدولة  شكل  على  االتفاق 
ما  المركزية؟..  دولة  هي  هل  مركزية؟..  دولة 
تتدخل  أن  تستطيع  وهل  الدولة؟..  صالحيات 
في حريات املواطنني؟.. أم أن للمواطن حقوًقا 
م��ح��ص��ن��ة؟.. واإلص�����الح ي��ت��ط��ل��ب أي���ًض���ا ب��اق��ة 

ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  بكيفية  املتعلقة  ال��ق��وان��ني  م��ن 
املسئولية  وقواعد  األجور،  وهيكل  والشفافية، 

اإللكترونية. التطبيقات  ونظم  واحملاسبة، 
وفي وسط تلك املشاحنات جاء أمني الشرطة، 
جتاه  بالسلبية  يتميز  صامًتا،  دوًم��ا  كان  ال��ذي 
كل ممارسات السائق القدمي وانتهاكاته لقانون 
املرور وحفظ سالمة الركاب، جاء هذا األمني 
الذي تدور حوله عالمات استفهام كثيرة، فوكله 
الفاسدة  العالقة  بينهم، متناسني  البعض حكًما 
ولعلهم  ال��ق��دمي..  ال��س��ائ��ق  وب��ني  بينه  وامل��ري��ب��ة 
نسوا هذه العالقة؛ ألنه لم يقف بجوار السائق 
وأن  فعلًيّا،  انتهى  قد  أنه  أيقن  حينما  القدمي 
القوة احلقيقية في يد الركاب.. وبدأ يوًما بعد 
»امليكروباص«  يقوي من قبضة حتكمه في  يوم 
أم����اًل ف��ي ع����ودة أي����ام ال��ع��ز ف��ي زم���ن ال��س��ائ��ق 
القدمي.. املثير للدهشة أن بعض الركاب ذهبوا 
تخاذلهم  مبررين  والطاعة،  الوالء  بفروض  إليه 
هي  األم���ني،  م��ن  للخالص  طريقة  أفضل  ب��أن 

معه. التحالف 
»امليكروباص« لن يتحرك إال إذا أيقن الركاب أن 
السيارات؛  قيادة  امليكانيكا وال  األمني ال يجيد 
ألن��ه��ا خ���ارج اخ��ت��ص��اص��ات��ه، وال ه��و راك���ب من 
احلل  أن  ي��درك��وا  أن  أي��ًض��ا  وعليهم  ال��رك��اب.. 
يبدأ بإصالح »امليكروباص« قبل اختيار السائق 
القدمي  السائق  محاكمة  وأن  الطريق،  وحتديد 
السياسية،  العملية  ج��وه��ر  ت��ك��ون  أن  يجب  ال 

العدل. ولكنها خطوة مطلوبة إلعالء قيم 
علينا أن ندرك جميًعا أن التحول الدميقراطي 
لتكون  ق��وي��ة  م��ؤس��س��ات  ب��ن��اء  ب��دون  يتحقق  ل��ن 
خططه  لتنفيذ  ال��ق��ادم  ال��ن��ظ��ام  ي��د  ف��ي  أدوات 
وال  »ميكانيكي«...  ي��ري��د  الشعب  وب��رام��ج��ه.. 

يريد سائق في ظل الوضع الراهن.

2012كتب: سيف الخوانكي 13 مايو 

...مختارات من مدونة التنمية
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إصالحات المغرب... هل ستصل إلى 
المدى المطلوب؟

يوم اجلمعة القادم، سوف يتوجه املغاربة إلى صناديق 
االقتراع، في اختبار سوف يحدد ما إذا كانت إصالحات 
امللك األخيرة قد جنحت في تهدئة غضب املواطنني 
واالق��ت��ص��ادي��ة،  السياسية،  املشاكل  جت��اه  وإحباطهم 

واالجتماعية.
امتدت  التي  التونسية،  الثورة  من  فبَُعيد شهور قالئل 
عدواها إلى بلدان أخرى في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، أعلن امللك محمد السادس -ملك املغرب، الذي 
كان يواجه توتًرا متزايًدا منذ فبراير/شباط 2011– عن 

إصالحات دستورية جديدة من شأنها تعزيز املؤسسات 
التعديالت  تلك  الشعب.  حقوق  وحماية  الدميقراطية 
اجلديدة - والتي مت إقرارها من خالل استفتاء شعبي 
عام- أعطت رئيس ال��وزراء والبرملان سلطات تنفيذية 
أكبر، كما عززت سلطات القضاء واحلكومات احمللية 

جتاه امللكية، وسمحت بحريات أكبر للمواطنني.
قبل اإلص��الح��ات األخ��ي��رة، ك��ان��ت سلطات األح���زاب 
والبرملان في املغرب محدودة، وكان امللك هو الذي يختار 
رئيس ال��وزراء. ولكن، في ظل اإلصالحات الدستورية 

اجلديدة، أصبح للحزب احلاصل على أكبر عدد من 
ويختار  اجلديدة  احلكومة  يشكل  أن  البرملان  مقاعد 
رئيس الوزراء، والذي أصبح هو الرئيس الفعلي للحكومة 
وله سلطة تعيني املسؤولني، بل وحتى حل البرملان، وهو 

حق كان مقتصًرا في السابق على امللك وحده.
تعزز  س��وف  إق��راره��ا  مت  التي  الدستورية  التعديالت 
البرملان الضعيف، حيث سمحت له باستجواب املسئولني 
في  البدء  أو  أعضائه فقط،  موافقة ُخمس  ح��ال  في 
ثُلث أعضائه  بتأييد  الثقة عن وزي��ر  إج���راءات حجب 

فقط، في حني كان يتطلب ذلك إجماع األعضاء.
أما القضاء، والذي لم يكن يتمتع في السابق باالستقالل 
الالزم لالضطالع بواجباته بشكل فعال، فسوف يهيمن 
املجلس  ورئيس  قضاة  من  مكون  أعلى  مجلس  عليه 
الوطني حلقوق اإلن��س��ان. واأله��م، أن وزي��ر العدل لن 
للقضاء  يتيح  ما  وه��و  املجلس،  ه��ذا  يكون عضًوا في 

بعض االستقالل عن السلطة التنفيذية.
ورغم كونها خطوات في االجتاه الصحيح، يرى الكثيرون 
في هذه اخلطوة من امللك مجرد إجراء جتميلي لوأد 
موجة االحتجاجات التي عمت البالد، بعد أن جنحت 
حتركات شبيهة في إسقاط النظام في تونس ومصر. 
وتؤكد حركة 20 فبراير -التي عبأت املواطنني للخروج 
إلى الشوارع ومقاطعة االنتخابات- أن امللك قدم تغييرات 
سياسية محدودة ال تلبي مطالب الشعب. ويرون أيًضا 
أنه على الرغم من أن تلك اخلطوة تبدو كما لو كانت 
رغبة أصيلة من محمد السادس في اقتسام السلطة، 
فإن املغرب ال يزال بعيًدا عن أن يصبح ملكية دستورية؛ 

ألن اإلصالحات لم تقلص سلطات امللك.
وتشير املعارضة، أيًضا، إلى أنه برغم تلك التعديالت، فال 
يزال امللك هو رأس الدولة واجليش، وال يزال محتفًظا 
باحلق في تعيني السفراء والدبلوماسيني، وكذلك تعيني 
الدينية.  واملؤسسات  واجليش،  األم��ن،  مسئولي  كبار 
ت��رؤس مجلسني  للملك  إل��ى كل ذل��ك، يظل  باإلضافة 
رئيسيني، هما مجلس الوزراء، واملجلس األعلى لألمن، 
أن  وميكن  األمنية.  السياسة  عن  مسئوالً  وال��ذي ظل 

يترأس رئيس الوزراء اجتماعات املجلسني، ولكن وفق 
جدول أعمال يضعه امللك.

من الواضح، بكل تأكيد، أن حزمة اإلصالحات اجلديدة 
لن حتّول امللكية املغربية ذات ال 400 عام -بني عشية 
التي في  بتلك  إلى ملكية دستورية شبيهة  وضحاها- 
اململكة املتحدة، بيد أن امللك أظهر، بكل تأكيد، مقاربة 
أكثر مرونة من تلك التي أبدتها ملكيات أخرى في الشرق 
األوسط. فمنذ تسلمه السلطة  بعد وفاة والده، شرع 
ولكنه مستمر، نحو  السادس في مسار بطيء  محمد 
اإليجابية،  اإلصالحات  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء 
مثل السماح مبساحة أكبر أمام حرية التعبير، وتعزيز 
حقوق املرأة، التي شملت رفع احلد األدنى لسن زواج 
الفتيات من 15 إلى 18 سنة، وحتديث االقتصاد احمللي. 
وعلى خ��الف األنظمة األخ���رى ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيا، ظل قمع املظاهرات اليومية في املغرب 
في أدنى حدوده، وهو ما يشي بوجود مساحة أكبر أمام 

حرية التعبير.
وعلى الرغم من استمرار شعبية محمد السادس، فليس 
من الواضح ما إذا كان نهج »من أعلى إلى أسفل« الذي 
ينتهجه امللك سيسفر عن تخفيف اإلحباط املتنامي بني 
الناس جراء الكثير من املشاكل االجتماعية، واستمرار 
ال��ف��ق��ر، وان��ت��ش��ار ال��ف��س��اد على ن��ط��اق واس���ع، وات��س��اع 
على  األم���ر  يتوقف  وه��ن��ا،  والفقير.  الغني  ب��ني  ال��ه��وة 
قدرة املواطنني ومنظمات املجتمع املدني على تنظيم 
الضغط واستمراره، واملطالبة باملزيد من اإلصالحات 
ال��س��ي��اس��ي��ة، مب��ا ف��ي ذل���ك إن��ش��اء امل��ك��ون��ات احليوية 
للمجتمع الدميقراطي، مثل األفرع املستقلة للحكومة، 

واملؤسسات املنتخبة.
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن نتيجة ان��ت��خ��اب��ات اجل��م��ع��ة، ف��إن 
اإلص����الح����ات األخ���ي���رة مت��ث��ل ف��رص��ة ك��ب��ي��رة للبالد 
من  ب��دالً  الدميقراطية،  إرس��اء  مسار  في  لالستمرار 
املخاطرة باالنزالق إلى عنف شبيه مبا رأيناه في ليبيا، 

وسوريا، واليمن.

2011كتب: علي عيادي 23 نوفمبر 
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ال أقدر أقول شيء غير اني حالم، وعندي أمل أن 
يصبح حلمي حقيقة. من كتر التردد وعدم وضوح 
كان  إذا  أع��رف  أع��د  لم  األوض��اع،  وتقلب  الرؤية 
الدراسة  أرى  أن  بحلم  يتحقق.  أن  ممكن  احللم 
ويحفظ،  قاعد يصم  في مصر مش مجرد طالب 
متكاملة  حياه  مصر  في  ال��دراس��ة  أرى  أن  بحلم 
بيعشها الطالب بحيث انه يطلع قادر علي التعامل 
أي  »خ��ام«،  يقولوا  كما  كان  لو  حتى  املجتمع،  مع 
إن��ي  بحلم  حقيقية.  املجتمع  ف��ي  جت���ارب  ب���دون 
أشوف نصيب الطالب املصري من موازنة التعليم 
اإلسرائيلي،  الطالب  نصيب  من  أكثر  األقل  علي 
عالقة  لها  ليس  خالصة  دوالر   3000 ه��و  ال��ذي 
أعضاء  وأجور  التعليمية  األساسية  البنية  بتطوير 

علي  مقسمة  جنيه   1500 مش  التدريس،  هيئة 
املناهج  وت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء  أج���ور 
-التي تتطور من سيء إلي أسوء- وتطوير األبنية 
التعليمية وإقامة أبنية جديدة وطباعة الكتب وكل 
بحلم   . والتعليم  التربية  بوزارة  مرتبط  آخر  شيء 
اني أشوف قانون يجرم الدروس اخلصوصية، بدل 
15 مليار جنيه سنويا.  ما يصرف عليها اكتر من 
بحلم اني أشوف تعليم مدني حقيقي في املدارس، 
بصله  مي��ت  وال  معني  ل��ه  ليس  ك��الم  م��ج��رد  م��ش 
شخص  امل���درس  أش��وف  بحلم  للطالب.  حقيقية 
حاسس  ويبقي  املجتمع  ف��ي  مكانته  ول��ه  محترم 
وخ��الص.  موظف  شغال  مش  رسالة،  بيؤدي  ان��ه 
من  أكفأ  احلكومية  امل��دارس  خريج  أش��وف  بحلم 

األجانب  أش��وف  بحلم  اخلاصة.  امل��دارس  خريج 
في  التعليمية  املناهج  مستوي  ألن  للتعلم  قادمون 
لدراسة  يأتون فقط  ال  بالدهم،  أفضل من  مصر 
اإلس���الم ف��ي األزه���ر )م��ع ك��ل االح��ت��رام ل��ألزه��ر 
اإلسالمية  التعليمية  املؤسسات  اكبر  من  بصفته 
ريادة  أصحاب  نكون  بأن  نحلم  لكننا  مصر،  في 
األزهر  ليس  التعليمية  الدولة  مؤسسات  كل  في 
مش  الفني،  بالتعليم  اهتمام  أشوف  بحلم  فقط(. 
وعي  لديها  يصبح  الناس  ان  بحلم  متاما.  إهماله 
أو  الفني  التعليم  ب��دخ��ول  ألبنائها  لتسمح  كافي 
دخول كليات ال تعد من كليات القمة، مش ان كل 
خريجي الثانوية العامة يريدون دخول كلية الطب 
)مصر  القمة  كليات  من  ألنهم  فقط  الهندسة  أو 
األط��ب��اء  غير  أخ��رى  وظ��ائ��ف  ف��ي  شبابها  حت��ت��اج 
واملهندسني(. بحلم اني أشوف الناس بتتعامل مع 
بعض باحترام ، مش بتفرغ الكره في بعض. بحلم 
ان  أي حد ميكن  ان  بحيث  حقيقية  تعبير  بحرية 
تنفيذية  سلطة  أكبر  ك��ان  لو  حتى  حد  أي  ينتقد 
في البلد بحرية تامة طاملا ال يهينه، مش أي احد 
شخص  أي  عملها  ف��س��اد  أو  ج��رمي��ة  علي  يتكلم 
بحلم  األرض.  وجه  علي  من  يختفي  سلطة  معاه 
علي  ق��وي  اقتصاد  يبقي  امل��ص��ري  االق��ت��ص��اد  ان 
اقتصاديا  دول   8 أفضل  من  تصبح  مصر  األق��ل 

ف��ي ال��ع��ال��م، م��ش ال��دي��ن ال��ع��ام أك��ث��ر م��ن امل��وازن��ة 
ميكن  ما  اخلاصة  الصناديق  في  ويوجد  العامة 
سداد الدين به لكن لألسف »محدش واخد باله«. 
دول��ة  م��ش  مصنعة،  دول��ة  تصبح  مصر  ان  بحلم 
ت��س��ت��ورد ك��ل ش��يء ح��ت��ى أص��ب��ح ف��ان��وس رم��ض��ان 
ان  بحلم   .»made in china« تراثنا  هو  الذي 
مليون  اللي هي  تستغل مساحتها  دولة  أري مصر 
أراض��ي��ه��ا، مش  وت��ع��م��ر  وت����زرع ص��ح��اري��ه��ا  كم2 
نسبة  ان  بحلم  مساحتها.  من  بس   %10 تستغل 
من   %35 مش  معدومة،  تبقي  مصر  في  اجلهل 
الشعب أميني. بحلم ان البطالة تختفي من مصر، 
املقاهي  على  ق��اع��دي��ني  كلهم  مصر  ش��ب��اب  م��ش 
املصري  ان  بحلم  واسطة.  لهم  ليس  فقط  ألنهم 
املصريني  ان  وخصوصا  ويطورها  للزراعة  يعود 
ال��زراع��ة، مش  ف��ي ح��رف��ة  ك��ان��وا األف��ض��ل عامليا 
بحلم  الصحي.  الصرف  مبياه  محاصيلنا  ن��روي 
يعاملوا  وظائفهم  كانت  مهما  السلطة  رج��ال  ان 
بدون متييز عن املواطن الطبيعي، مش ان املرور 
بيمر. كان  الوزير  معالي  علشان  لساعات  يتعطل 

الذي  أسقطناه،  أننا  اعتقدنا  الذي  النظام  إن 
 18 اع��ت��ق��دن��ا أن��ه ه��ش ل��درج��ة ان��ه س��ق��ط ف��ي 
استطاع  رجاله  بذكاء  إنه  بل  يسقط  لم  يوما، 
استطاع  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  إن  ن��ف��س��ه.  ت��ول��ي��د  إع��ادة 
ب��ح��ي��ث ج��ع��ل��ه غير  امل��ص��ري  ن��ف��س  ال��ت��وغ��ل ف��ي 
امل��ص��ري��ني  م��ع��ظ��م  إن  ال��ت��ف��ك��ي��ر.  ع���ل���ي  ق���اب���ل 
عبقرية  ن��ت��اج  وذل���ك  ال��ف��ك��ر،  عقيمي  أص��ب��ح��وا 
إنكاره.  ال ميكن  وهذا شيء  السابق  النظام  من 
ساعة   14 من  أكثر  يعمل  الذي  للمواطن  كيف 
إن احلل  التفكير.  يستطيع  ان  الواحد  اليوم  في 
وإصالح  العقول،  إص��الح  هو  اآلن  لنا  بالنسبة 
من  العقول  تطهير  وحده،  النظام  يهدم  العقول 
النظام.  يهدم  والكذب  والبيروقراطية  الفساد 
حلم  احللم،  لتحقيق  خطوة  أول  النظام  وه��دم 

.2020 مصر 

2012كتب: كريم حسن 29 فبراير 
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كاتب هذه املدونة طالب مصري يبلغ من العمر 15 عاًما، وقد راعينا عدم التدخل حتريًرا،ـ 
أو التعديل أو احلذف أو األضافة، ورأينا ترك املدونة على حالها، لتصبح  سواء بالتصحيح 
إلى تسجيل  العام  بالشأن  اهتمامه  الذي دفعه  النابه  الطالب  كاتبها، هذا  تعبيًرا عن  أكثر 

بأمل. مثلما  مستقبله  يكون  أن  نتمنى  والذي  لبلده،  يتمناه  فيما  رأيه 
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المؤسسات الجديدة في مصر 
الديمقراطية والحرب ضد الفساد

لتعزيز  مؤسسي  إط��ار  لبناء  املستمر  سعيه  ف��ي 
ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ف���ي م���ص���ر، نظم 
 ،CIPE م��رك��ز امل��ش��روع��ات ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة 
االقتصادية  التنمية  احتاد جمعيات  مع  بالشراكة 
 27 يوم  مؤمتراً  املتحدة،  واملجموعة   ،)FEDA(
فبراير 2013 حتت عنوان: »مكافحة الفساد بني 
الدولة واملجتمع- املؤسسات هي احلل«، بدعم من 

.)USAID(  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الوكالة  بعثة  مديرة  أوت«،  »ماري  كلمة  في  وجاء 
الفشل  »أن  مصر:  في  الدولية  للتنمية  األمريكية 

املطاف-  نهاية  -في  الفساد يضعف  معاجلة  في 
الفرص«، وأضافت: »أن  التنمية ويحد من  جهود 
الواليات املتحدة األمريكية ملتزمة بدعم اجلهود 

التي تعزز اإلصالح السياسي واالقتصادي«.
وق����ام ع��ب��د امل��ع��ط��ي ل��ط��ف��ي، ال��رئ��ي��س امل��ش��ارك 
الشفافية  »تعزيز  لبرنامج  االستشاري  للمجلس 
ومكافحة الفساد«، باستعراض اجلهود التي يقوم 
االس��ت��ش��اري  باملجلس  املتطوعون  األع��ض��اء  بها 
أن  لطفي  وأوض��ح  اآلن.  ثالث سنوات حتى  منذ 
»جمعيات األعمال قادرة على محاربة الفساد من 

جانب العرض بأسلوب مؤسسي وهذا ميثل أحد 
أفضل الطرق للحد من الفساد بصفة عامة«.

املجتمع  ق��ي��ادات  ميثلون  ال��ذي��ن  املتحدثون  وق��ام 
توصيات  بتقدمي  األعمال  رجال  وقيادات  املدني 
ل��ل��ح��د م��ن ال��ف��س��اد، م��ث��ل ال��ن��ظ��ر ف��ي الم��رك��زي��ة 
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة، وح��ري��ة ت����داول امل��ع��ل��وم��ات، 
وم��ع��اجل��ة ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة غ��ي��ر ال��ف��ع��ال��ة، ووض��ع 
معايير حلوكمة قطاع اخلدمات الصحية كنموذج 

الستخدام احلوكمة في محاربة الفساد. 
نادجروكيفيتش«،  »آّن��ا  من  كل  ش��ارك  وق��د  ه��ذا 
م��س��ئ��ول��ة ال��ب��رن��ام��ج ال��ع��امل��ي مب��رك��ز امل��ش��روع��ات 
ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة، »وم��ارك��و ت��وم��ي��ك��ي��ش«، مدير 

»الفيديو  ط��ري��ق  –عن  العاملية  ال��ن��زاه��ة  منظمة 
بتسليط  وقاموا  خبراتهم،  بعرض  كونفرانس«- 
الضوء على أدوات حتسني احلوكمة الدميقراطية 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد م��ن خ���الل س��د ال��ف��ج��وة بني 

وتطبيقها. القوانني 
وق��د ات��ف��ق امل��ش��ارك��ون على ض���رورة دع��م عملية 
بنية  خ��الل  م��ن  مصر  ف��ي  الدميقراطي  االنتقال 
مؤسسية قوية، قادرة على مكافحة الفساد من جانب 
فان  وبالتالي،  الطلب.  جانب  من  وكذلك  العرض، 
التركيز على جمعيات األعمال التي تهتم بالقاعدة 
العريضة ألصحاب األعمال يعد من األولويات في 

بناء دميقراطية من املنظور االقتصادي.

شركاء ونشطاء
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مؤتمر صناعة القرار االقتصادي في 
مصر

في إطار سلسلة لقاءات »الدميقراطية االقتصادية«، 
ُعقد يوم األربعاء 28 نوفمبر 2012 مؤمتر »صناعة 
القاعدة  ع��ن  ممثلون  حضره  االق��ت��ص��ادي«،  ال��ق��رار 
مصر  في  باالقتصاد  املعنية  للمؤسسات  العريضة 
وم��ن��ه��ا ج��م��ع��ي��ات األع���م���ال، وال��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال��ي��ة، 
واجلهاز  التجارية،  والغرف  الصناعية،  واالحت��ادات 
واألح���زاب  امل��ال��ي��ة،  وامل��ؤس��س��ات  ل��ل��دول��ة،  التنفيذي 

السياسية، وأجهزة إعالم.
ت���ن���اول احل���ض���ور ب��امل��ؤمت��ر ك��ي��ف��ي��ة ات���خ���اذ ق����رارات 
اق��ت��ص��ادي��ة ب��أس��ل��وب م��ؤس��س��ي، ي��ض��م��ن م��ش��ارك��ة 
م��ج��ت��م��ع��ي��ة ص��ح��ي��ح��ة، ي���ك���ون مل���ؤس���س���ات ال���دول���ة 

فيها.  واضح  دور  واحلزبية  االجتماعية  واملؤسسات 
وذلك انطالقا من حقيقة أن الطرح االقتصادي في 
املرحلة االنتقالية ال يقل أهمية عن الطرح السياسي، 
بشكل  وبنائها  االقتصادية  باملؤسسات  فاالهتمام 
تؤتي  دميقراطية  لترسيخ  الزاوية  حجر  ميثل  سليم 

بثمارها، وتعود بالفائدة على املواطنني.
نظم امل��ؤمت��ر م��رك��ز امل��ش��روع��ات ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة، 
وإدارة  لالئتمان  امل��ص��ري��ة  اجلمعية  م��ع  ب��امل��ش��ارك��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة،  التنمية  جمعيات  واحت���اد  امل��خ��اط��ر، 
شكراً«،  »إقنعني  وم��ب��ادرة  أون��الي��ن،  عربية  وشركة 

وجريدة اليوم السابع، وقناة النهار.

كان الهدف من عقد املؤمتر معاجلة إشكالية الغموض 
الذي يحيط بعملية صناعة القرار االقتصادي وكيفية 
اتخاذه، مبا يؤدي في كثير من األحيان إلى التباس 
وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باملسار االقتصادي 
الدميقراطية  تكون  الثورة. فحتى  بعد  ما  في مصر 
نظام كفء وفعال، علينا أن ننتبه إلى أهمية عملية 

صناعة القرار االقتصادي وضمان تنفيذه.
النظر في  ات��ف��ق رأى احل��ض��ور ف��ي أن إع���ادة  وق��د 
يدعم  مصر  في  االقتصادي  القرار  صناعة  عملية 
املؤسسات  ب��ن��اء  على  وي��س��اع��د  االنتقالية  امل��رح��ل��ة 
للتوافق  م��س��اح��ات  يخلق  ك��م��ا  واخل���اص���ة،  ال��ع��ام��ة 
االقتصادية  األولويات  حتديد  في  املشترك  والعمل 

والعمل عليها.

لالستماع إلى الكلمة االفتتاحيه التي ألقاها األستاذ/ 
سيف الله اخلوانكي، اضغط هنا

لالستماع إلى كلمة د. أشرف عبد الوهاب حول دور 
االق��ت��ص��ادي،  ال��ق��رار  صناعة  ف��ي  التنفيذي  اجل��ه��از 

اضغط هنا

الغفار شكر حول  األستاذ/ عبد  كلمة  إلى  لالستماع 
ال��ق��رار  ص��ن��اع��ة  ف��ي  املستقلة  ال��ع��م��ال  ن��ق��اب��ات  دور 

االقتصادي، اضغط هنا

دور  الزغبي حول  وائل  األستاذ/  كلمة  إلى  لالستماع 
املجتمع املدني في صناعة القرار االقتصادي، اضغط 

هنا

إلى كلمة األستاذ/ هشام توفيق حول دور  لالستماع 
القطاع اخلاص في صناعة القرار االقتصادي، اضغط 

هنا

شركاء ونشطاء
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الحوكمة في الشركات المساهمة 
العامة المدرجة في بورصة فلسطين

معهد الحوكمة الفلسطيني يجري مسًحا استقصائًيا حول:

أج����رى م��ع��ه��د احل��وك��م��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��س��ًح��ا 
اس��ت��ق��ص��ائ��ًي��ا ح����ول احل���وك���م���ة ف���ي ال��ش��رك��ات 
فلسطني.  بورصة  في  املدرجة  العامة  املساهمة 
واس��ت��ن��د ه��ذا امل��س��ح إل��ى م��ق��اب��الت أج��ري��ت مع 
الرؤساء التنفيذيني أو أعضاء مجلس اإلدارة أو 

املدراء العامني في الشركات التي شملها املسح، 
الرئيسية،  التقييم  م��ؤش��رات  استطالع  بغرض 
الشركات  وقانون  احلوكمة  ملدونة  تستند  التي 
العالقة. وقد أجريت  ذات  والتشريعات األخرى 
33 شركة مساهمة  في  املسئولني  مع  املقابالت 

بالبورصة،  مدرجة  شركة   46 أص��ل  من  عامة 
كما أجريت مقابالت مع ثالث شركات مساهمة 
ع���ام���ة غ��ي��ر م���درج���ة ف���ي ال���ب���ورص���ة ألس��ب��اب 
بعض  مع  مقابالت  إج��راء  على  عالوة  مختلفة، 
اخلبراء واملسئولني في املؤسسات الرقابية ذات 
وسلطة  امل���ال  رأس  س��وق  هيئة  م��ث��ل  ال��ع��الق��ة، 
على  الرقابة  ومسئول  فلسطني  وبورصة  النقد 
الرقابة  ودي��وان  االقتصاد  وزارة  في  الشركات 
امل��ال��ي��ة واإلداري�����ة. وب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��ع��ل��وم��ات 
االستطالع  خ��الل  من  عليها  احلصول  مت  التي 
امليداني، فقد أجرى فريق البحث دراسة دقيقة 
املعنية،  الشركات  نشرتها  التي  السنوية  للتقارير 
اإللكترونية  امل��واق��ع  على  امل��ن��ش��ورة  واملعلومات 

الشركات.  لهذه 
كبيًرا  الفلسطيني دوًرا  لعب معهد احلوكمة  لقد 
-بالتعاون مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة 
ث��ق��اف��ة احلوكمة  وت��ف��ع��ي��ل  إدخ���ال  ف��ي   -CIPE
األرب��ع  األع��وام  خ��الل  الفلسطيني  املجتمع  في 
قد  كثيرة  إجن��ازات  أن  وال شك  املاضية.  عشر 
الفترة،  تلك  خالل  اخلصوص  هذا  في  حتققت 
ي��ظ��ل مفتوًحا  ال���ذي  األس��اس��ي  ال��س��ؤال  ول��ك��ن 
التزام  على  ط��رأ  ال��ذي  الفعلي  التغير  م��دى  هو 
فقد  ل��ذا  احلوكمة.  مب��ب��ادئ  التجارية  املنشآت 
ارتأت إدارة املعهد، وبدعم فني ومالي من مركز 
CIPE، أن جتري  الدولية اخلاصة  املشروعات 

مسًحا ميدانًيا لإلجابة عن هذا التساؤل، ميكن 
لبرامج  التخطيط  عملية  في  نتائجه  استخدام 

املعهد. ونشاطات 
جاء  االستقصاء  هذا  إجراء  أن  بالذكر  اجلدير 
في  احلوكمة  بقضايا  الكبير  االه��ت��م��ام  نتيجة 
املجتمع الفلسطيني، سواًء من قبل املسئولني في 
املجتمع  أو من مؤسسات  املؤسسات احلكومية، 
املدني، أو الشركات على اختالف أنواعها. ومن 
املؤكد بأن أحد األسباب الرئيسية لهذا االهتمام 
شرائح  مختلف  تبديه  الذي  العميق  االلتزام  هو 
امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مب���ب���ادئ ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
واالقتصاد احلر. ولكن هنالك أيًضا وعي عميق 
في  احلوكمة  بأهمية  الفلسطينيني  غالبية  لدى 
خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب 
مبا  وخارجية،  محلية  مصادر  من  االستثمارات 
االقتصادي مبعدالت  النمو  على حتقيق  يساعد 
ع��ال��ي��ة، مم��ا ي��ح��د م��ن ال��ب��ط��ال��ة وال��ف��ق��ر وي��دع��م 
العوامل  وم��ن  أرض��ه��م.  على  امل��واط��ن��ني  ص��م��ود 
األخ����رى ال��ت��ي ت��ع��زز االه��ت��م��ام ب��احل��وك��م��ة في 
فلسطني احلاجة املاسة والدائمة لتعزيز القدرة 
احمللية  األسواق  في  سواًء  للشركات،  التنافسية 
الفلسطيني  ال���س���وق  إن  ح��ي��ث  اإلق��ل��ي��م��ي��ة،  أو 
وبشكل  ال��دول��ي��ة،  التجارة  أم��ام  مت��اًم��ا  مفتوحة 
تتمتع  والتي  اإلسرائيلية،  الشركات  إزاء  خاص 

تنافسية مميزة. بقدرات 

شركاء ونشطاء
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ح���ض���ر امل����ؤمت����ر ال����س����ي����دة/ أم�����ة ال��ع��ل��ي��م 
ال��س��وس��وة - م��س��اع��دة األم��ني ال��ع��ام لألمم 
لبرنامج  اإلقليمي  املكتب  مديرة  املتحدة، 
الشرق  منطقة  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
األوسط، والوزيرة السابقة حلقوق اإلنسان 
أهمية  على  الضوء  ألقت  حيث  اليمن-  في 
اإلص�����الح االق���ت���ص���ادي، وأك�����دت ع��ل��ى أن 
االن��ت��ق��ال ال��ن��اج��ح ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وحت��ق��ي��ق 
األمن في اليمن، لن يتم إال بإتاحة إمكانيات 
أك��ب��ر ل��ل��وص��ول إل���ى ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة 

اليمنيني. للمواطنني 
اليمن  يساعد  قد  الوطني  احل��وار  هذا  إن 
ال��ت��ي شهدته  ال��ن��م��و  آالم  ب��ع��ض  ف��ي جت��ن��ب 
الوطني  فاحلوار  الثورة،  بعد  أخرى  أماكن 
أمر حاسم ملستقبل البالد؛ ألنه قد يساعد 
ف��ي إع����ادة ت��ش��ك��ي��ل األوض�����اع ال��س��ي��اس��ي��ة، 
اليمن، وسيحدد  واملجتمعية في  والقانونية، 
البالد متتلك اإلطار املؤسسي  إذا كانت  ما 
األمن،  مثل  التحديات  ملعاجلة  يؤهلها  الذي 
واالح���ت���ي���اج���ات اإلن���س���ان���ي���ة، واالق���ت���ص���اد 

املضطرب.
-التي  االقتصادية  القضايا  معاجلة  وتأتي 
ك��ان��ت م���ن ب���ني األس���ب���اب اجل���ذري���ة ل��ث��ورة 
ح��ي��وي��ة  األك���ث���ر  امل���ه���ام  ب���ني  م���ن   2011-
ف���ي احل����وار ال��وط��ن��ي ب��ال��ي��م��ن. ف��م��ن أج��ل 
النمو  دع��م  شأنه  م��ن  قانوني  إط��ار  إن��ش��اء 
في  املدخالت  تأتي  أن  يجب  االقتصادي، 
الوطني من خارج احلكومة، خاصة  احلوار 

األعمال. مجتمع  من 
السابق علي  اليمني  الرئيس  ففي ظل نظام 
عبد الله صالح، مت تهميش القطاع اخلاص 
��ا إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر، غ��ي��ر أن  ال��ي��م��ن��ي س��ي��اس��ًيّ

مساحة  خلق  صالح  الرئيس  نظام  سقوط 
مما  السياسية؛  الوجهة  من  انفتاًحا  أكثر 
املساعدة  بإمكانات  اخلاص  للقطاع  يسمح 
ف���ي ص��ي��اغ��ة س��ي��اس��ات اق��ت��ص��ادي��ة ق��اب��ل��ة 
ملتطلبات  االستجابة  وسريعة  لالستمرار 
ال���واق���ع. ول��الس��ت��ف��ادة م���ن ه���ذه ال��ف��رص��ة 
على  القائمة  اإلصالحات  لتعزيز  اجلديدة 
مركز  تعاون  السوق،  اقتصاد  نحو  التوجه 
CIPE بشكل  الدولية اخلاصة  املشروعات 
األعمال  رجال  كبار  من  مجموعة  مع  وثيق 
اليمنيني، فضال عن الشركاء احملليني، مثل: 
اإلنسان  حلقوق  والتأهيل  املعلومات  مركز 
السياسية  التنمية  ومنتدى   ،)HRITC(
واإلع����الم  ال����دراس����ات  وم���رك���ز   ،)PDF(

.)SEMC( االقتصادي 
وخالل هذا التعاون، ساعد مركز املشروعات 
املصلحة  أصحاب   CIPE اخلاصة  الدولية 
امل���ع���ن���ي���ني ل���ص���ي���اغ���ة وث���ي���ق���ة ح�����ول »رؤي�����ة 
فيما  أول��وي��ات��ه��م  تعكس  اخل���اص«،  ال��ق��ط��اع 
واإلص��الح  الدميقراطية،  باحلوكمة  يتعلق 
ذلك،  على  وع��الوة  والتنمية.  االقتصادي، 
رجال  كبار  من  محلًيّا  فريًقا  املركز  ساعد 
هذه  ح��ول  اآلراء  في  توافق  لبناء  األعمال 
والوطنية  احمللية  املستويات  على  الوثيقة 
وال��دول��ي��ة، م��ن أج��ل ض��م��ان إس��م��اع صوته 
لتلك  ونتيجة  الوطني.  احل��وار  عملية  ف��ي 
اليمني  اخل��اص  القطاع  ب��دأ  فقد  اجلهود، 
-ول��ل��م��رة األول����ى- ال��ع��م��ل ب��ش��ك��ل ت��ش��ارك��ي 
األعمال  مناخ  تعزيز  أجل  من  خطة  لوضع 
والدولي  احمللي  الدعم  حلشد  اليمن،  في 
إلص����الح ال��ق��ط��اع اخل����اص، وال��ت��ع��ام��ل مع 

باهتمامه. التي حتظى  احملددة  املجاالت 

اإلصالح االقتصادي حجر الزاوية 
النتقال ديمقراطي ناجح

الحوار الوطني اليمني: 

حت���ت رع���اي���ة م��رك��ز امل���ش���روع���ات ال��دول��ي��ة 
م��ش��روع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   ،CIPE اخل���اص���ة 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة ف�����ي ال�����ش�����رق األوس������ط 
)POMED(، ُعقد في اخلامس والعشرين 
2013، مؤمتر حتت عنوان:  من شهر يناير 

»احل�����وار ال��وط��ن��ي ال��ي��م��ن��ي: ال��ت��ح��رك إل��ى 
احل��وار  تصميم  ف��ي  روع���ي  وق��د  األم����ام«. 
املصلحة  أصحاب  جميع  يضم  أن  الوطني 
السياسي  اإلط���ار  ب��ن��اء  إع���ادة  ف��ي  املعنيني 

اليمن.  يحكم  الذي  والقانوني 

شركاء ونشطاء
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إطالق المرحلة الثانية من المرصد 
القانوني لتجمع العراق 2020 

19 سبتمبر/ في   »2020 العراق  عقد »جتمع 
املشروعات  مركز  مع  بالتعاون   ،2012 أيلول 
إط���الق  م���ؤمت���ر   ،CIPE اخل���اص���ة  ال���دول���ي���ة 
برعاية  القانوني،  املرصد  من  الثانية  املرحلة 
بابكر،  حسن  الله  خير  الدكتور  التجارة  وزي��ر 
وح���ض���ور ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
مل��ج��ل��س ال���ن���واب ال��ع��راق��ي، وم��ش��ارك��ة واس��ع��ة 

القطاع االقتصادي من  املعنيني بتطوير  جلميع 
واالحت��ادات  والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني 
املعنية بالقطاع اخلاص، واخلبراء االقتصاديني 
والقانونيني، وممثلي املنظمات احمللية والدولية، 

وحشد واسع من وسائل اإلعالم العراقية.
وق���د مت خ���الل امل���ؤمت���ر إل���ق���اء م��ج��م��وع��ة من 
االقتصادية  واللجنة  التجارة  ل��وزارة  الكلمات 

في مجلس النواب العراقي، عبرت عن دعمها 
املاسة  البلد  وح��اج��ة  امل��ش��روع،  ل��ه��ذا  ال��ك��ام��ل 
مل��راج��ع��ة ال��ت��ش��ري��ع��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ن��اف��ذة 
مب��ا ي��ت��واءم وال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي ل��ع��ام 2005، 
وت��وج��ه ال���دول���ة ن��ح��و االن��ف��ت��اح ع��ل��ى اق��ت��ص��اد 
والتأكيد  االس��ت��ث��م��ار،  وتشجيع  احل��ر  ال��س��وق 
اجلهود  وت��ض��اف��ر  التأييد  حشد  أهمية  على 
التعديالت  تتضمن  جديدة  مبسودات  للخروج 
التنفيذية  املطلوبة لوضعها بني يدي السلطتني 
بالسرعة  إق��راره��ا  على  والعمل  والتشريعية، 
تشريعية  اقتصادية  بيئة  يوفر  ومب��ا  املمكنة، 
املشروعات  مركز  أكد  كما  ومالئمة.  مشجعة 
التي  للجهود  دعمه  استمرار  اخلاصة  الدولية 
على  وح��رص��ه   2020 ال��ع��راق  جتمع  يقدمها 
واخل��اص  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  احل��وار  تعزيز 

اقتصادية مشتركة. رؤية  لبناء 
2020« حلشد  ال��ع��راق  وك��ان��ت ج��ه��ود »جت��م��ع 
املتعلقة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  حت��س��ني  ح���ول  ال��ت��أي��ي��د 
بدأت  العراق  في  الشركات  تسجيل  بإجراءات 
عامة  سياسات  ورقة  بطرح   ،2012 مايو  في 

شركاء ونشطاء

القانون  بني  الشركات  »تسجيل  عنوان:  حتت 
باإلضافة  عمل،  ورشتي  وعقد  واإلج���راءات«، 
إل���ى إج����راء ح�����وارات م��س��ت��م��ر م���ع امل��س��ئ��ول��ني 
الشركات،  احلكوميني، وإشراك مكتب تسجيل 
ورئيس جلنة االقتصاد واالستثمار في البرملان 

العراقي.
غير  كمنظمة   »2020 ال��ع��راق  »جتمع  تأسس 
حكومية في شهر آب/أغسطس 2008، بغرض 
ب��ن��اء دول���ة م��دن��ي��ة ح��دي��ث��ة ف��ي ال��ع��راق بحلول 
استكمال  على  العمل  خ��الل  م��ن   ،2020 ع��ام 
املؤسسي،  البناء  وتعزيز  القانونية،  املنظومة 
العراق.   التنمية املستدامة في  والدفع باجتاه 

لالطالع علي ورقة الساسات.. اضعط هنا

لالطالع.. اضعط هنا

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Presentation.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Presentation.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Company_Registration_Policy_Paper.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Company_Registration_Policy_Paper.pdf
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