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ّ
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ّ
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ً
ّ
باألدلــة حــول
ــا ومدعومــ ًا
تحليــا
يُ قــدّ م هــذا التقريــر
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية المقدّ مــة إلــى البلــدان التــي
تشــهد صراعــ ًا أو جمــود ًا سياســي ًا .ويتزامــن صــدور هــذا
التقريــر مــع الحاجــة الملحّ ــة إلــى الدعــم التنمــوي بعــد جائحــة
كوفيــد 19-التــي كانــت ضربــة إضافيــة للبلــدان التــي تعيــش
حــاالت عنــف وأزمــات سياســية وإقتصاديــة متأصلــة فــي
قلــب مجتمعهــا .كمــا يتزامــن توقيــت هــذا التقريــر مــع
التقييــم الممتــدّ علــى خمــس ســنوات لمفهــوم المســاعدة
اإلنمائيــة الرســمية التــي أعيــد تعريفهــا بحيــث باتــت تشــمل
الدعــم المقــدّ م لقطــاع األمــن وإلغــاء الديــون بوصفهــا
مســاعدات ماليــة.
مــن خــال التركيــز علــى دراســة حالــة ثالثــة بلــدان هــي
ً
مماثــا فــي توزيــع
لبنــان والعــراق واليمــن ،الحظنــا نمطــ ًا
المســاعدات وهــو أكثــر ارتباطــ ًا بقضايــا األمــن وإيــواء
الالجئيــن فــي البلــدان المضيفــة واإلغاثــة اإلنســانية ،مــن
دون اإللتفــات إلــى التنميــة اإلنتاجيــة والمتزايــدة التــي
ّ
تتطلــب ضغط ـ ًا سياســي ًا قويّ ـ ًا لبنــاء الســام ،وإعــادة بنــاء
البنيــة التحتيــة ،وتنســيق الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخاص .ينقســم التقرير إلى سـ ّـتة أقسام؛ يلخّ ص القسم
األول الوضــع الراهــن مــن حيــث تحليــل األرقام ،فيمــا يتناول
القســم الثانــي بعمــق دور القطــاع الخــاص الذي ال يــزال غير
ّ
منظــم ويســجل تقييم ـ ًا ضعيف ـ ًا فــي مقاييــس الشــفافية
ّ
والمســاءلة .أمّــا القســمان الثانــي والثالــث ،فيتنــاوالن
تباعــ ًا عســكرة المســاعدات وإجــراءات المشــروطية التــي
شــهدت إرتفاعــ ًا كبيــر ًا فــي العاميــن الماضييــن ،والتــي
تظهــر جليّ ــ ًا فــي توقيــع الســودان علــى إتفاقيــات أبراهــام.
ويناقــش القســم الرابــع بعمــق ،وباالســتناد إلــى مــا قدّ متــه
دراســات الحالــة ،كيــف أســهمت اإلغاثــة اإلنســانية فــي
تأجيــج العنــف المسـ ّـلح فــي المنطقــة بســبب غيــاب آليــات
التوزيــع العادلــة والمتكافئــة؛ فالميليشــيات والفصائــل
المتحاربــة قــادرة علــى إســتخدام هــذه المســاعدات إلعالــة
ظــل هــذه
نفســها وإعــادة تجميــع صفوفهــا .أخيــر ًا ،وفــي
ّ
الصــورة القاتمــة ،ســنطرح مجموعــة مــن التوصيــات التــي
مــن شــأنها تحســين عمليــة توزيــع المســاعدات وضمــان
ّ
الفعالــة والناشــطة،
توجيــه األمــوال نحــو التنميــة الفعليــة
ّ
باإلضافــة إلــى األســاليب السياســية التــي يجــب إتباعهــا بمــا
الفعالــة التــي نـ ّ
ّ
ـص عليهــا
يتماشــى مــع مبــادئ المســاعدة
منتــدى بوســان رفيــع المســتوى عــام .2011

تشمل النتائج الرئيسية:
تختلــف النســب الثابتــة للدخــل القومــي اإلجمالــي
فــي أوقــات األزمــات ،ومــع إ ّتســاع تعريــف
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ليشــمل دعــم
إن هــذه المســاعدات تفــي
الجيــش ،يمكــن القــول ّ
ً
أنّ
بالحــدّ األدنــى ممّــا هــو مطلــوب ظاهريــا ،بيــد هــا
ليســت ّ
فعالــة بالنســبة إلــى التنميــة الفعليــة.
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
وتحديــد ًا البلــدان المســتهدفة فــي الدراســة،
عالقــة فــي حلقــة مفرغــة حيــث يدفــع المواطنــون
ثمــن األزمــة السياســية والحكوميــة العميقــة
أن مشــروطية اإلصــاح لتقديــم
فــي دولهــم .كمــا ّ
المســاعدة المطلوبــة تزيــد مــن صعوبــة تأميــن
ً
بــدال مــن دفــع النخــب
القــوت اليومــي للنــاس
السياســية إلــى تنفيــذ اإلصالحــات الضروريــة.
ً 
بــدال مــن أن تســدّ مســاعدات اإلغاثــة اإلنســانية
ّ
المكثفــة حاجــة المواطنيــن ،تعمــل بشــكل
ّ
المســلح
معاكــس إذ تســهم فــي تأجيــج النــزاع
خصوصــ ًا عندمــا تكــون بعــض أجهــزة التوزيــع
تحــت ســيطرة جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة.
يبقــى تمكيــن المؤسســات الوطنيــة والســماح
ألجهــزة المراقبــة المحليــة بمراقبــة الشــفافية
والمســاءلة أمــر ًا أساســي ًا لضمــان التوزيــع األكثــر
فعاليــة للمســاعدات علــى المــدى القصيــر،
وتفعيــل الخطــوات الضروريــة علــى المــدى
الطويــل لتنفيــذ اإلصالحــات المؤسســية التــي ال
تســبب المزيــد مــن اليــأس للســكان.
ّ

3

الوضع الراهن
مــا الــذي ّ
حققتــه المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
ّ
الهشــة والمنكوبــة بالصراعــات
حتــى اآلن فــي الــدول
ّ
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؟
وهــل تســاعد السياســات والتوجيهــات الحاليــة فــي
معالجــة المســائل التنمويــة والقضــاء علــى الفقــر
والتصــدّ ي لألســباب الجذريــة للصــراع؟ يجيــب هــذا
التقريــر علــى األســئلة المطروحــة آنفــ ًا ،ويتنــاول علــى
وجــه الخصــوص دراســات حالــة متعمّقــة شــارك فــي
إعدادهــا ناشــطون فــي المجتمــع المدنــي وباحثــون فــي
ّ
األدلــة
كل مــن اليمــن والعــراق ولبنــان .بالتالــي ،تشــير
ّ
أن مــوارد المســاعدة غيــر كافيــة
التــي جمعناهــا إلــى ّ
وغالب ـ ًا مــا يُ ســاء توجيههــا؛ إذ يجــري توزيعهــا بطريقــة
تزيــد مــن حــدّ ة الفقــر فــي بعــض األحيــان ،وتســهم فــي
أحيــان كثيــرة فــي تأجيــج الصــراع نفســه والســباق إلــى
ّ
ّ
والقــو ات شــبه العســكرية
التســلح بيــن الحكومــات
غيــر الحكوميــة.
يدعــو التقريــر إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي عمليــة توزيــع
المســاعدات التنمويــة ،بحيــث يتطــ ّر ق إلــى التحديــات
ّ
يتعلــق بالتنميــة فــي المناطــق
األوســع نطاق ـ ًا فــي مــا
المؤسســات
المتأثــرة بالصراعــات وفــي الــدول ذات
ّ
ً
أن مســتوى
الضعيفــة.
عــاوة علــى ذلــك ،يبــدو ّ
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية المقدّ مــة – مــع مــا
شــملته مــن تعديــات بعــد عــام  - 2016قــد إنخفــض
بشــكل عــامّ علــى مــ ّر الســنوات وال يــزال غيــر كاف.
ٍ
لجنــة
ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى عــدم التــزام
المســاعدة اإلنمائيــة بتخصيــص  0.7%مــن إجمالــي
دخلهــا القومــي للمســاعدة ،فضـ ً
ـا عــن فــرض شــروط
ّ
سياســية علــى العديــد مــن الــدول .حتــى تاريخــه،
إســتوفت بعــض الــدول اإلســكندنافية المانحــة هــذه
ّ
المتحــدة وألمانيــا
النســبة ،فيمــا ال تــزال أرقــام المملكــة
غامضــة.
ماســة أكثر
ـل جائحــة كوفيــد ،19-أصبحــت الحاجــة ّ
فــي ظـ ّ
مــن أي وقــت مضــى إلى المســاعدة اإلنمائية الرســمية.
لــذا ،ينبغــي تحســين فعاليّ تهــا بســرعة لضمــان ّأل
يــؤدي القصــور فيهــا إلــى تفاقــم األزمــات فــي الــدول
التــي تعانــي مــن صراعــات إجتماعيــة طويلــة األمــد.
وفــي غضــون ذلــك ،يجــب أن تحــرص حكومــات البلــدان
الناميــة علــى إشــراك المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع

المدنــي والقطــاع الخــاص فــي تحديــد أولوياتهــا
اإلنمائيــة .ولكــي تكــون المســاعدات ّ
فعالــة ،ينبغــي
اإلسترشــاد بمنتــدى بوســان 1رفيــع المســتوى لعــام
 2011الــذي ّ
نــص علــى أربعــة مبــادئ رئيســية لتوجيــه
التعــاون بشــأن ممارســات المســاعدة اإلنمائيــة؛
هــذه المبــادئ التــي ّ
غــض الطــرف عنهــا إلــى حــدّ كبيــر
فــي الســنوات الخمــس الماضيــة ،والتــي تتوافــق
مــع حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين
واإلســتدامة البيئيّ ــة واإلدمــاج:
· ّ
تولــي الــدول الناميــة الملكيــة الديمقراطيــة
ألولويــات التنميــة.
·التركيــز علــى النتائــج المتوافقــة مــع األولويــات
والسياســات التــي وضعتهــا البلــدان الناميــة
نفســها.
·شراكات التنمية الشاملة.
·الشفافية والمساءلة تجاه بعضها البعض.
دعــت ّ
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة بشــدّ ة
إلــى إ ّتبــاع نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان بوصفــه إطــار اً
لتنفيــذ مبــادئ إتفاقيــة بوســان .ومــع ذلــك ،ال يوجــد دليــل
لدعــم التحـ ّـو ل فــي نمــوذج التنميــة .فــي الواقــع ،أعيــد تعريف
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية 2عــام  2016لتشــمل تقديــم
المســاعدات إلــى المؤسســات العســكرية واألمنيــة – وهــو
المبــدأ المتنــازع عليــه  -وكذلــك المســاعدات اإلنســانية
ودعــم الهجــرة .يتنــاول هــذا التقريــر معانــي هــذه المفاهيــم،
ويدفــع بإتجــاه سياســات أكثــر شــمولية تراعــي إحتياجــات
ّ
والســكان المهمّشــين الذيــن
ومصالــح المواطنيــن
يعيشــون تحــت وطــأة الفقــر.
تبيّ ــن أنّ ــه فــي الحــاالت التــي زادت فيهــا المســاعدة اإلنمائيــة
الرســمية ،غالب ـ ًا مــا كان ذلــك يُ عــزى إلــى المعونــة ُ
القطريــة
القابلــة للبرمجــة ( ،)Country Programmable Aidمــع
ً
بــدال مــن
إدراج أجنــدة عســكرية للمانحيــن الرئيســيين
إســتهداف المناطــق األكثــر فقــر ًا حيــث تشــتدّ الحاجــة إلــى
فــإن الزيــادة
المســاعدة اإلنمائيــة .علــى ســبيل المثــال،
ّ
الكبيــرة فــي مدفوعــات المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
المقدّ مــة مــن لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة إلــى الشــرق
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األوســط منــذ عــام  - 2010علــى عكــس الحــال فــي مناطــق آســيا الفرعيــة األخــرى حيــث ّ
تقلصــت هــذه المســاعدات  -هــي نتيجــة
ً
لزيــادة مشــاركة المجتمــع الدولــي فــي ســوريا فــي مواجهــة نظــام األســد ومجموعــات داعــش اإلرهابيــة ،وتحديــد ا فــي الحمالت
ّ
العســكرية منــذ عــام  .2013فــي هــذا الســياق ،ال شـ ّ
المتحــدة هــي أكبــر مانــح للمســاعدات فــي العالــم ،حيــث
أن الواليــات
ـك فــي ّ
ّ
ّ
تمثــل  29%مــن إجمالــي مدفوعــات المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية الثنائيــة مــن عــام  2015حتــى عــام  .2020فــي المقابــل ،تأتــي
ســوريا فــي المرتبــة األولــى بيــن البلــدان األربعــة التــي ّ
تلقــت مســاعدة رســمية علــى مســتوى العالــم ،متجــاوزة أفغانســتان
عــام  2019التــي حصلــت علــى  4.28مليــار دوالر أمريكــي .وقــد بلــغ إجمالــي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية التــي حصلــت عليهــا
ســوريا مــن لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة  10.2مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  ،2019أي بزيــادة  4.88مليــار دوالر أمريكــي عــن عــام .2015
إلــى ذلــكّ ،
تلقــى العــراق مــا معدّ لــه  2.3مليــار دوالر أمريكــي علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ( .)2018-2020وكانــت الحصــة
األكبــر مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية موجهــة للمســاعدات اإلنســانية للعــراق ،حيــث تــم تخصيــص  35%لألغــراض
اإلنســانية مقابــل  22%لقطــاع اإلنتــاج؛ وهــو رقــم ّلــم نشــهده فــي البلــدان المجــاورة فــي الرســم البيانــي الثانــي (لبنــان 1.53%؛
أن هــذه النســبة قــد تشــير إلــى ّ
تدفــق المســاعدات إلعــادة اإلعمــار بعــد
اليمــن 0.6%؛ األردن 0.79%؛ ســوريا  .)3.8%وجديــر بالذكــر ّ
الحــرب مــع داعــش.
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الرسم البياني الثاني :المصدر :قواعد بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

يبرز اإلتجاه نفسه على مستوى المساعدات اإلنسانية في جميع البلدان المجاورة لليمن وسوريا ولبنانّ .
يوضح الرسم
أن سوريا غير مشمولة في
البياني الثالث توزيع المساعدات اإلنسانية على البلدان المختارة في هذه الدراسة .وفي حين ّ
أن صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدّ مة للقطاع اإلنساني في سوريا يسجل نسبة ملفتة تبلغ
هذا الرسمّ ،إل ّ
ّ
ّ
أن األمر نفسه ينطبق في البلدان التي تشهد نزاع ًا مسلح ًا شديد ًا.
 79%وتعادل مثيلتها في اليمن  -ومن الواضح ّ

الرسم البياني الثالث :المصدر :قواعد بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

فــي لبنــان ،وعلــى الرغــم مــن عــدم نشــوب نــزاع مسـ ّـلح علــى مســتوى البــاد بيــن ُ ،2018-2020تظهــر المســاعدات اإلنســانية
التــي ت ـمّ ّ
تلقيهــا (أكثــر مــن العــراق) اآلثــار المتزايــدة لألزمــة السياســية وإنعــدام الثقــة فــي النخبــة الحاكمــة لناحيــة اإلصــاح
ّ
فــإن معظــم المســاعدات الموجهــة لإلنتــاج ومشــاريع البنيــة التحتيــة (مثــل ســيدر) معلقــة إلــى حيــن
ومحاربــة الفســاد.
ّ
ّ
إ ّتفــاق الحكومــة والنخبــة السياســية علــى اإلصالحــات .وقــد إزدادت الحاجــة أكثــر إلــى المســاعدات اإلنســانية مــع إنخفــاض
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ً
فضــا عــن إنفجــار المرفــأ فــي آب/أغســطس ّ .2020
يوضــح الرســم البيانــي
قيمــة العملــة المحليــة فــي الســوق الســوداء،
ً
كل مــن الســودان والعــراق .فــي الواقــع ،يبــرز جلي ـا فــي دراســة حالــة
الرابــع أنماط ـ ًا مماثلــة فــي توزيــع الدعــم اإلنســاني فــي ّ
ّ
المفصلــة والمرفقــة بهــذا التقريــر ،أنّ ــه فــي عامــي  2020-2021كانــت نســبة ضئيلــة جــد ًا مــن المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
لبنــان
ّ
مخصصــة لقطاعــات التنميــة النموذجيــة ،وعوضــ ًا عــن ذلــك تركّــزت الجهــود علــى اإلغاثــة قصيــرة األجــل مــن دون خطــط
ّ
مســتدامة .إلــى ذلــكُ ،علقــت مشــاريع التنميــة وإســتعيض عنهــا بإطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار الــذي يرمــي إلــى
إعــادة البنــاء ومعالجــة الفســاد الهيكلــي (اإلطــاع علــى "دراســة حالــة لبنــان" لمزيــد مــن التفاصيــل).
أن المســاعدات اإلنســانية باتــت أولويّ ــة .ومــن الواضــح بالنســبة إلــى األردن ،وعلــى الرغــم مــن اإلصالحــات
وهكــذا يتبيّ ــن ّ
فــإن غيــاب األزمــات
المعدومــة والتعديــات الحكوميــة المســتمرّة نتيجــة لضعــف شــبكات األمــان اإلجتماعــي الشــاملة،
ّ
األمنيــة واإلقتصاديــة ،علــى عكــس حالــة لبنــان والعــراق ،أدّ ى إلــى أن تكــون النســبة المئويــة للمســاعدات اإلنســانية
ّ
ّ
المخصصــة لمشــاريع
يتخطــى  .20%إلــى جانــب المســاعدات اإلنســانية ،يحصــل لبنــان علــى المســاعدات
محــدودة بمــا ال
البنيــة التحتيــة اإلجتماعيــة التــي تســجل ثانــي أعلــى نســبة ،تليهــا فــي المرتبــة الثالثــة خدمــات التعليــم .فــي المقابــل ،تأتــي البنيــة
التحتيــة والخدمــات اإلقتصاديــة فــي ّالمرتبــة الثالثــة الدنيــا بنســبة  .3%وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنّ ــه تــم إيقــاف جــزء كبيــر مــن هــذه
ـل اســتمرار األزمــة السياســية وعــدم إلتــزام الحكومــة بالبــدء بإصالحــات ّ
فعالــة.
المســاعدات فــي الوقــت الحاضــر ،فــي ظـ ّ

الرسم البياني الرابع :المصدر :قواعد بيانات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

ّ
المخصصــة للبنيــة التحتيــة والخدمــات اإلجتماعيــة ،التــي يبــدو أنّ هــا حصلــت
تبــدّ ل المشــهد أيضـ ًا بالنســبة إلــى المســاعدات
ّ
علــى ّ
تغطــي البنيــة التحتيــة والخدمــات اإلجتماعيــة مجــاالت
حصــة كبيــرة مــن مســاهمات المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية.
التعليــم األساســي والرعايــة الصحيــة األوليــة والتغذيــة والميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي ،بينمــا تشــمل
ّ
مخصصــات مــن أجــل "إنقــاذ األرواح والتخفيــف مــن المعانــاة وحمايــة كرامــة اإلنســان والحفــاظ
المســاعدات اإلنســانية
عليهــا فــي أثنــاء حــاالت الطــوارئ وبعدهــا" (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .)2008 ،لــذا ،يتبيّ ــن هنــا وجــود إزدواجيــة ال
قطاعــي التعليــم والصحــة يحظيــان بتركيــز خـ ّ
َ
ـاص ،غيــر أنّ ــه فــي هذيــن القطاعيــن ،تكــون المســاعدات أكثــر تحديــد ًا
وأن
ســيّ ما ّ
ّ
المخصصــة لتلبيــة اإلحتياجــات األساســية فــي خدمــات البنيــة التحتيــة اإلجتماعيــة .فهــل يمكننــا بالتالــي
وتعقيــد ًا مــن تلــك
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ّ
المخصصــة للبنيــة التحتيــة والخدمــات
اإلفتــراض أنّ ــه مــع زيــادة المســاعدات اإلنســانية ،ينبغــي أيض ـ ًا زيــادة المســاعدات
اإلجتماعيــة؟ هــذا ليــس مــا يشــير إليــه الرســم البيانــي أدنــاه .فــي الواقــعّ ،
يتلقــى األردن أعلــى نســبة مســاعدات للبنيــة التحتيــة
ً
ـل عــن  .10%إنطالقـا مــن نظرتنــا الثاقبــة فــي هــذا الصــدد،
اإلجتماعيــة ويليــه العــراق ،بينمــا يحظــى اليمــن بنســبة محــدودة تقـ ّ
أن البنيــة التحتيــة اإلجتماعيــة ُتســتخدم لتعويــض النقــص فــي شــبكات األمــان اإلجتماعــي.
يشــير ذلــك إلــى ّ

ّ
سنســلط الضــوء
ســتواجه منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تحدّ يــات هائلــة فــي العقــد القــادم .فــي مــا يلــي
علــى ثالثــة مخــاوف رئيســية ينبغــي معالجتهــا مــع تفاقــم المشــاكل السياســية واإلقتصاديــة؛ أوّ ًال إدراج القطــاع الخــاص
فــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ،وثاني ـ ًا عســكرة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ،وأخيــر ًا التناقضــات فــي المســاعدات
اإلنســانية فــي مناطــق الصراعــات – علــى أن تترافــق هــذه األخيــرة بمحاولــة لوقــف الصــراع العنيــف .فــي المســتقبل القريــب
ّ
وتتطلــب إصالحــات جــادّ ة.
ومــع احتمــال إطــاق مشــروع إعــادة اإلعمــار ،تصبــح هــذه المجــاالت الثالثــة ذات أهميــة حاســمة

المساعدة اإلنمائية الرسمية والقطاع الخاص
فــي عــام  ،2016وافقــت لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية التابعــة لمنظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة علــى إدراج
أن الدعــم الرســمي لشــركات
فئــة جديــدة مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية أال وهــي أدوات القطــاع الخــاص .مــا يعنــي ّ
القطــاع الخــاص العاملــة فــي البلــدان الناميــة ســيكون بمثابــة مســاعدة إنمائيــة ،بغــض النظــر عــن كيفيــة إســتخدامه .ومــع
ذلــك" ،مــن الناحيــة العمليــة ،يعنــي هــذا إلــى حــدّ كبيــر إيجــاد طريقــة لقيــاس قيمــة المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية للقــروض
مؤسســات تمويــل التنميــة الموجــودة فــي البلــدان المانحــة"
والضمانــات واإلســتثمارات فــي األســهم الموجهــة مــن خــال
ّ
(غريفيــث .)2018 ،فــي األســاس ،لــم توضــع آليـ ّ
المقدّ
ألن
ـات تقيــس الجــزء الرســمي مــن المســاعدات
مــة للقطــاع الخــاص ّ
لمؤسســات تمويــل التنميــة.
الدعــم كان أشــبه بقــروض ُتســدّ د مــع فوائــد ،مــا يعنــي تحقيــق أربــاح
ّ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،إعتمــد البنــك الدولــي مؤخّ ــر ًا نهجــ ًا جديــد ًا إلدراج القطــاع الخــاص فــي مســاعدات التنميــة .فقــد تــم
توجيــه البنــك الدولــي بموجــب مذكّــرة " تعظيــم التمويــل مــن أجــل التنميــة " بإعطــاء األولويــة للحلــول التــي تشــمل التمويــل
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ّ
تتوفــر
الخــاص ،وعــدم اللجــوء إلــى التمويــل العــام ّإل إذا لــم
حلــول أخــرى .يعكــس هــذا النهــج واجهــة النتائــج التــي
قــد تظهــر زيــادة فــي فــرص العمــل أو المعــدّ ل الوطنــي
إلنخفــاض الفقــر ،ولكنــه ال يعالــج بــؤر الفقــر المدقــع
وأوجــه عــدم المســاواة ،وال يمنــح الدولــة ملكيــة مشــاريع
التنميــة .يشــير التقييــم العــام للعمليــة إلــى ( )1نقــص فــي
الشــفافية والمســاءلة عنــد إســتخدام التمويــل الخــاص
كأداة للتنميــة ومــا يعــود بــه ذلــك مــن تأثيــر )2( ،ضعــف
ّ
األدلــة علــى مــا إذا كان التمويــل الخــاص يصــل بالفعــل إلــى
القطاعــات التــي قــد ال تبــدو مربحــة جــد ًا مــن الناحيــة الماليــة
للمســتثمرين ،و( )3وجــود ميــل نحــو التمويــل المختلــط
الــذي ال تتنــازل عنــه الجهــات الفاعلــة المحليــة والــذي يــؤدّ ي
ـل
إلــى زيــادة الديــون علــى العديــد مــن البلــدان الناميــة .ولعـ ّ
أن لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة
مــا يطــرح إشــكالية هنــا هــو ّ
وســعت نطــاق قواعدهــا لتشــمل أدوات القطــاع الخــاص،
ّ
لــذا باتــت ُتحتســب اإلســتثمارات الخاصــة مــن أعضــاء
لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة علــى أنّ هــا مســاعدات إنمائيــة
إن االفتقــار إلــى أطــر وطنيــة محــدّ دة للشــراكات
رســميةّ .
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يثيــر مخــاوف بشــأن
الفوائــد الحقيقيــة للقطــاع الخــاص لناحيــة تعظيــم أرباحــه
علــى حســاب أهــداف التنميــة وحقــوق اإلنســان .فــي لبنــان
قــوي بيــن القطاعيــن
علــى ســبيل المثــال ،ثمّــة رابــط
ّ
العــام والخــاص بســبب تاريــخ مــن المناقصــات والمنافــع
الشــخصية وبنــاء إمبراطوريــات تجاريــة تديرهــا نخبــة
سياســية طائفيــة مالكــة لقطاعــات كبيــرة فــي اإلقتصــاد.

تفتقــر إلــى الطابــع الملــزم واألدوات الدقيقــة لتقييــم اآلثــار
اإلجتماعيــة والبيئيــة للمشــاريع التنمويــة الضخمــة.
فــي المقابــل ،يمكــن أن تكــون المســاعدات مفيــدة إذا
ركّــزت علــى تعزيــز المشــتريات المحليــة ،ولــم ُتســتخدم
لفــرض شــروط .وبهــذه الطريقة ،ال ُتســتخدم المســاعدات
المقدّ مــة للقطــاع الخــاص كوســيلة ضغــط ماليــة مــن
شــأنها إســتبعاد الشــركات المحليــة ،وفــي بعــض الحــاالت
القطــاع العــام .بالتالــي ،ينبغــي اإللتــزام فــي المســاعدات
المقدّ مــة للقطــاع الخــاص بإبراز ّ
أدلــة تثبت أنهــا تدعم النمو
ً
عالوة
اإلقتصــادي واإلنتــاج بما من شــأنه تحقيق أثــر إنمائي.
علــى ذلــك ،ال ينبغــي إســتخدام هــذه المســاعدات كوســيلة
للتأثيــر فــي سياســات الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص فــي البلــدان الناميــة .أخيــر ًا ،ال بــدّ للجنة المســاعدة
أن تخصيــص المســاعدة للقطــاع
اإلنمائيــة مــن أن تــدرك ّ
الخــاص قــد يعنــي فــي بعــض األحيــان تقليــل المســاعدات
َ
لقطاعــي الصحــة والتعليــم  -وهمــا مــن المنافــع العامّــة
التــي يجــب توفيرهــا للجميــع إســتناد ًا إلــى النهــج القائــم علــى
ّ
تتعلــق المســألة هنــا بمعيــار شــامل
الحقــوق فــي التنميــة.
أال وهــو ضــرورة أن تخضــع المســاعدات المقدّ مــة للقطــاع
الخــاص لقياســات محــدّ دة وأكثــر ّ
دقــة مــن حيــث الشــفافية
والمســاءلة.

يطــرح مــا ورد أعــاه المزيــد مــن المشــاكل التــي تعتــرض
التنميــة :أوّ ًال ،يــؤدي عــدم قيــاس المســاعدات ألدوات
القطــاع الخــاص إلــى إحتمــال أن تســتفيد مؤسســات
تمويــل التنميــة والشــركات التجاريــة الكبــرى فــي القطــاع
الخــاص مــن المســاعدات اإلنمائيــة .ثانيــ ًا ،يُ ســهم هــذا
النهــج فــي دفــع المســاعدات بإتجــاه أفضــل الفــرص
ً
ً
أمــس
فعــا فــي
بــدال مــن المجــاالت التــي هــي
التجاريــة
ّ
الحاجــة إليهــا ،كمــا أنّ ــه يقتنــص الفــرص مــن الشــركات
والمتوســطة التــي ّ
تولــد اإلنتــاج والنمــو.
المحليــة الصغيــرة
ّ
ّ
شــك إلــى زيــادة المســاعدة
ثالثــ ًا ،يــؤدّ ي هــذا النهــج بــا
المق َّيــدة ومخاطــر الديــون .رابعـ ًا ،تفقــد البلــدان التــي ّ
تتلقــى
المســاعدة ّ
حقهــا فــي تحديــد قواعــد المســاعدة ،األمــر
ّ
الــذي يتنافــى بوضــوح مــع مبــادئ بوســان المتفــق عليهــا.
وفــي ظــل غيــاب الجهــود الراميــة إلــى جعــل حقــوق اإلنســان
مســألة ذات طابــع ملــزم ،ال تــزال معاييــر حقــوق اإلنســان
التــي اقترحتهــا منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة
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عسكرة المساعدة اإلنمائية الرسمية
تاريخ المساعدات ذات الطابع األمني
إن إضفــاء طابــع أمنــي علــى المســاعدات ليــس بمســألة
ّ
جديــدة .فمنــذ حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،كانــت
أولويــة وحصــة البلــد مــن المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
ُتقــاس علــى أســاس الحاجــة إلــى إعــادة اإلعمــار .لكــن بعــد
هجمــات الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر ،أصبحــت
األولويــة ُتحــدّ د بحســب إســتعداد الــدول لإلنضمــام إلــى
الحــرب علــى اإلرهــاب .وهكــذا ،بــرز مفهــوم جديــد بحيــث
ّ
المتلقــي فــي الحــرب علــى اإلرهــاب معيــار ًا
أصبــح دور البلــد
ضروريــ ًا لحصولــه علــى المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية.
ومنــذ ظهــور مفهــوم األمــن فــي المقــام األوّ ل ،أصبــح
التوجــه الرئيســي فــي مجــال األمــن عامـ ً
ـا حاســم ًا فــي تحديــد
ّ
ّ
المتلقــي للمســاعدة وأســباب المعونــة وحجمهــا
البلــد
ووجهــات إســتخدامها.
فــي عــام ّ ،2016
توصــل أعضــاء لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة
ومنظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة إلــى إتفــاق
لتوســيع نطــاق تعريفــات أنشــطة المســاعدة اإلنمائيــة
الرســمية المتعلقــة بتدريــب الشــرطة والجيــش ومكافحــة
فــإن
اإلرهــاب والوقايــة مــن العنــف الشــديد .ومــع ذلــك،
ّ
أي آليــات واضحــة
هــذا التعريــف
ّ
الموســع لــم يتضمّــن ّ
لتقييــم ورصــد كيفيــة إســتخدام المســاعدة اإلنمائيــة
الرســمية لهــذه األغــراض أو متــى تتجــاوز هــذه المســاعدات
أســباب منحهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــا زالــت البرامــج
المؤهلــة للحصــول علــى المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية في
مجــال التســليح غيــر واضحــة .علــى ســبيل المثــال ،ال تنــدرج
المعــدات والخدمــات العســكرية التــي يتــم توريدهــا ضمــن
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية ،لكــن تدخــل ضمنهــا أي
تكاليــف عســكرية تتكبدهــا القــوات العســكرية التابعــة
ّ
لتقديــم المســاعدة اإلنســانية .ولزيــادة
للدولــة المانحــة
األمــور تعقيــد ًاُ ،تحتســب نفقــات تدريــب الشــرطة علــى أنهــا
أن األخيــرة ال تشــمل جهــاز
مســاعدات إنمائيــة رســميةّ ،إل ّ
الشــرطة للســيطرة علــى العصيــان المدنــي .هــذا بالطبــع
يحجــب الغايــة مــن التدريــب .بمعنــى آخــر ،مــا هــي آليــات
التقييــم والرصــد والمراجعــة المعتمــدة التــي تضمــن عــدم
إســتخدام تدريــب الشــرطة والمعــدات مــن قبــل الجنــراالت
والضبــاط المحلييــن لقمــع المظاهــرات أو اإلحتجاجــات.
ّ
يذهــب نحــو  4%مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية إلــى
المؤسســات العســكرية .وقــد بلغــت مســاهمة المملكــة

ّ
المتحــدة مــن إجمالــي دخلهــا القومــي  0.7%مــن خــال دعــم
مشــاريع الشــرطة والجيــش (اإلطــاع على التقريــر النهائي
حــول إنفــاق المملكــة المتحــدة علــى المســاعدات فــي عــام
 ،2020الصــادر عن وزارة الخارجية وشــؤون الكومنولث .)3إذا
نظرنــا إلــى اإلتجاهــات الحاليــة فــي تخصيــص المســاعدات
اإلنمائيــة الرســمية ،نالحــظ عســكرة كبيــرة للمســاعدات
فــي المنطقــة .وهــذا مــا أظهرتــه الصراعــات األخيــرة فــي
ســوريا واليمــن والعمليــات العســكرية لتفكيــك داعــش
بيــن  ،2014-2017فقــد إزدادت المســاعدات للمؤسســات
العســكرية لتصــل إلــى مــا معدّ لــه   20-25%مــن إجمالــي
المســاعدات .وبالتالــي ،أدّ ت هــذه الحــروب أيض ـ ًا إلــى زيــادة
الحاجــة إلــى المســاعدات اإلنســانية .فــي هــذا الســياق ،تثيــر
مســألة إدراج المســاعدات العســكرية التســاؤل حــول مــا
إذا كانــت المصالــح الجيوسياســية واألمنيــة هــي التــي تحـرّك
فــإن تقاريــر الحــاالت التــي أصدرتهــا
توزيــع المســاعدات.
ّ
لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة حــول األنشــطة المؤهّلــة
للمســاعدة اإلنمائيــة الرســمية فــي حــاالت النــزاع والســام
واألمــن غامضــة وملتبســة ،وتصريحــات مثــل "وظائــف
ّ
الفتاكــة والتدريــب"
الشــرطة الروتينيــة" و"المعــدّ ات غيــر
تفتــح مجـ ً
ـاال واســع ًا للتأويــل.
بموجــب المبــادئ التوجيهيــة الجديــدة للجنــة المســاعدة
ّ
ســيتمكن المانحــون مــن اإلفــادة بمجموعــة
اإلنمائيــة،
موســعة مــن النفقــات العســكرية تحــت اســم
ّ
المســاعدات اإلنمائيــة والجهــود اإلنســانية .فــي حيــن
أن المبــادئ التوجيهيــة الســابقة ســمحت بإحتســاب
ّ
التكاليــف اإلضافيــة التــي ينطــوي عليهــا إســتخدام األفــراد
العســكريين لتقديــم الخدمــات اإلنســانية أو التنمويــة علــى
فــإن المبــادئ التوجيهيــة
أنّ هــا مســاعدة إنمائيــة رســمية،
ّ
المحدّ ثــة ســمحت أيض ـ ًا بإســتخدام المعــدّ ات العســكرية
لتقديــم هــذه الخدمــات .فــي حــاالت الصــراع الشــديد ،يُ طلب
مــن القطع العســكرية اإلنتشــار بعتادها فــي المقام األوّ ل
ألغــراض القتــال ،وليــس لتقديــم المســاعدة اإلنمائيــة أو
اإلنســانية .لهــذا الســبب ،مــن غيــر المناســب إدراج تكاليــف
إســتخدام هــذه األصــول العســكرية ضمــن المســاعدات
اإلنمائيــة الرســمية ،حتــى عندمــا يكــون ذلــك لتقديــم
إن ســعي لجنــة
المســاعدة .هــذا الوضــع مدعــاة للقلــق ،إذ ّ
المســاعدة اإلنمائيــة لتخصيــص إنفــاق خــاص بالعســكر
قــد يؤثــر علــى المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية – التــي هــي غيــر
كافيــة بالفعــل – ويبعدهــا عــن المســار الــذي وضعــت مــن
أجلــه ،أي الحــدّ مــن الفقــر ومكافحــة عــدم المســاواة وتعزيــز
النمــو الحقيقــي مــن خــال اإلنتــاج.
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ّ
يتضــح ذلــك فــي حالــة لبنــان حيــث تدعــم الواليــات
ّ
ّ
المتحــدة المؤسســات األمنيــة منــذ
المتحــدة والمملكــة
مــدّ ة طويلــة .أمّــا المبــ ّر ر المنطقــي إلدراج المســاعدات
المؤسســات األمنيــة فــي
أن تمكيــن
ّ
العســكرية فهــو ّ
ســياقات عــدم االســتقرار والصــراع أمــر ضــروري لضمــان
ّ
والقــو ات شــبه العســكرية األخــرى،
عــدم تمــرّد الحــركات
بحيــث ال تفــوق ّ
قوتهــا قـ ّـوة أجهــزة الدولــة .يتيــح هــذا الدعــم
العســكري للدولــة التركيــز علــى المشــاريع التنمويــة التــي
تســهم فــي النمــو والحــدّ مــن الفقــر .ومــع ذلــك ،وكمــا ذكرنــا
أعــاه ،مــا مــن مبــادئ وأنظمــة شـ ّـفافة وواضحــة ّ
تنظم هذا
ظــل اإلضطــراب السياســي فــي المنطقــة،
الدعــم .وفــي
ّ
للمؤسســات
فــإن إســتمرار إحتســاب الدعــم المقــدّ م
ّ
ّ
ً
األمنيــة بإعتبــاره جــزء ا مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية
المقدّ مــة ،يســتهلك ببــطء ولكــن بثبــات الدعــم المالــي
المخصــص لمشــاريع التنميــة الفعليــة .عـ ً
ّ
ـاوة علــى ذلــك،
ـإن تركيــز لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة علــى الســام واألمــن
فـ ّ
ّ
لــن يــؤدّ ي إل إلــى تقويــض فعاليــة المســاعدة اإلنمائيــة
الرســمية علــى حســاب اإلســتجابة إلحتياجــات الفقــراء.
وجدنــا فــي بحثنــا دليـ ً
أن المبــادرات،
ـا آخــر فــي العــراق علــى ّ
مــن الناحيــة االســتراتيجية ،ركّــزت فــي الغالــب علــى اإلغاثــة
قصيــرة األجــل والخطــط الرئيســية للعســكرة مثــل
صنــدوق التدريــب والتجهيــز لمكافحــة تنظيــم داعــش
والتمويــل العســكري األجنبــي .فــي عامَــي  2017و ،2019كانــت
المســاعدة العســكرية للســام تــكاد تكــون مســاوية لتلــك
الخاصــة بالتنميــة اإلقتصاديــة (بمعــدّ ل  25%و 33%علــى
ّ
شــكلت المســاعدات اإلنســانية أكثــر
التوالــي) ،فــي حيــن
كل عــام.
مــن  40%فــي ّ
أن هــذا اإلتجــاه يســتم ّر فــي التســبب فــي مشــكلة
كمــا ّ
ّ
أن قطــاع الدفــاع يســتخدم
أكثــر مدعــاة للقلــق ،أال وهــي ّ
اإلنفــاق العســكري ال بــل يزيــده علــى حســاب البرامــج
اإلجتماعيــة واإلنمائيــة .وهــذا ينتقــص مــن الميزانيــة
ّ
المخصصــة للقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز التنميــة إذ
العامــة
يُ عــاد تحويلهــا ألغــراض الدعــم واإلنفــاق العســكري .تظهــر
البيانــات فــي العــراق أنّ ــه مــع زيــادة اإلنفــاق العســكري
واألمنــي ،تــزداد المســاعدات اإلنســانية أيض ـ ًا .ويرجــع ذلــك
فــي الغالــب إلــى الصراعــات المســتمرّة والدعم العســكري؛
إن حجــم المســاعدات اإلنمائيــة يوحــي بأنهــا إرتفعــت
إذ ّ
أن
بشــكل ملحــوظ.
ّ
ولكــن هــذا اإلرتفــاع يخفــي حقيقــة ّ
مــوارد الميزانيــة المخصصــة للمشــاريع التنمويــة التــي مــن
ّ
وتحقــق النمــو وتعــود بالمنفعــة
شــأنها أن تحــدّ مــن الفقــر
علــى القطاعــات اإلقتصاديــة قــد تراجعــت؛ إذ يذهــب الجــزء

األكبــر مــن هــذه األمــوال إلــى الدعــم العســكري واإلنســاني،
وهمــا مجــاالن تربطهمــا عالقــة تكافليــة مســتمرة.

ضبط الهجرة
تــم توســيع نطــاق المســاعدات األوروبيــة لتشــمل
دعــم تكاليــف الســنة األولــى لالجئيــن فــي الدولــة المانحــة
بإعتبارهــا جــزء ًا مــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية
الخاصــة بهــا .وبهــذا الشــكل ،يتــم التغاضــي عــن نســبة
المســاعدات المســتهدفة والبالغــة  ،7%وكذلــك عــن
ً
مباشــرة مــن ميزانيــات المســاعدة
األمــوال المقتطعــة
اإلنمائيــة الرســمية للــدول الناميــة .يجــب التنبيــه هنــا إلــى
أن األمــوال اإلضافيــة المخصصــة للمســاعدة
حقيقــة ّ
ســيّ
ما مــن قبــل دول اإلتحــاد
اإلنمائيــة الرســمية ،ال
األوروبــي ،يتــمّ تخصيصهــا أساســ ًا لمعالجــة الهجــرة غيــر
النظاميــة.

الملكية والمشروطية
فــي ضــوء المبــادئ التــي وضعــت فــي بوســان عــام  ،2011بــدا
أن الطلــب علــى ملكيــة خطــط التنميــة قــد تراجــع مــع إعــادة
ّ
تعريــف المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية األخيــرة والعمليــة
التــي إســتخدمت فيهــا الواليــات المتحــدة المســاعدة
اإلنمائيــة الرســمية للضغــط علــى دول المنطقــة مــن أجــل
ً
ـاوة علــى ذلــك ،فــي الحــاالت التــي أصبــح فيهــا
التطبيــع .عـ
ظــل
انهيــار الدولــة واضحــ ًا ،كمــا هــو الوضــع فــي لبنــان،
ّ
دعــم المواطنيــن مشــروط ًا باإلصالحــات الحكوميــة التــي
ال يتحمّــل عامّــة الشــعب مســؤوليّ تها ولكــن يدفعــون
ثمنهــا فــي النهايــة .وهكــذا ،يمــارس المانحــون ســلطتهم
ّ
للتخلــي عــن الشــروط
التقليديــة ،وال يظهــرون أي دليــل
التــي حدّ دوهــا ،بنــاءً علــى مصالحهــم الخاصــة ،لتخصيــص
األمــوالّ .
نوضــح أدنــاه لمــاذا ُتعــدّ المســاعدة المشــروطة
لإلصــاح المؤسســي ضروريــة ولكنهــا ذات طبيعــة
إشــكالية .فــي الواقــع ،تنشــأ المعضلــة عندمــا يكــون
المؤسســي مستشــري ًا بحيــث ال تعــود المســاعدة
الفســاد
ّ
ّ
فعالــة ألي شــكل مــن التنميــة أو النمــو .على ســبيل المثال،
يعــمّ الفســاد فــي المؤسســات العامــة فــي لبنــان ،ومنــذ
عــام  2018يطالــب مؤتمــر ســيدر بعــدد مــن اإلصالحــات .كمــا
أن إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار الــذي دخــل
ّ
حيّ
ــز التنفيــذ بعــد إنفجــار المرفــأ ،أعــاد التأكيــد علــى أهميــة
ّ
اإلصالحــات .إلــى ذلــكّ ،
المفصلــة
توضــح الحالــة اللبنانيــة
بإســهاب فــي هــذا التقريــر ،أنّ ــه ال بــدّ مــن إجــراء اإلصالحــات
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األساســية الســريعة أوّ ًال ،أي تلــك التــي تلبــي حقـ ًا إحتياجــات
الشــعب ومطالبــه ،وليــس مصالــح ّ
المانحيــن حصريــ ًا.
وفــي الوقــت نفســه ،يجــب اإلفــراج عــن بعــض األمــوال ّ
حتى
ال ُتحجــب المســاعدة لمــدّ ة طويلــة جــد ًا ،مــا يــؤدّ ي إلــى مزيــد
مــن َالتدهــور فــي الوضــع اإلجتماعــي واإلقتصــادي لألســر.
أن المشــروطية المرتبطــة بمصالــح السياســة
يتبيّ ــن إذ ًا ّ
الخارجيــة األوســع ال تلتــزم بالمبــادئ األساســية للســيادة
فــإن شــرط التطبيــع المطــروح
وحقــوق اإلنســان .لذلــك،
ّ
ً
رجــاال ونســاء ًا رهائــن
للســودان يجعــل مــن الســودانيين
لمصالــح إقليميــة ودوليــة غيــر مرتبطــة بمقاييــس التنميــة.
بقــدر مــا ُتعــدّ الدعــوات والمطالــب واإلحتياجــات
أن
لإلصالحــات ضروريــة لحــاالت مثــل لبنــان والعــراقّ ،إل ّ
مــا يدعــو للقلــق هــو اإلفتقــار إلــى فهــم عميــق لتكلفــة وقــف
المســاعدات عــن شــعبي البلديــن .بالتالــي ،يجــب أن تكــون
َ
ّ
للمســاعدات هــي المهندســة الفعليــة
المتلقيــة
البلــدان
لبرامجهــا التنمويــة كمــا ّ
توضــح إتفاقيــة بوســان .ويجــب
ّأل تأتــي المناصــرة السياســية علــى حســاب الشــعب .فــي
بعــض الحــاالت ،تكــون العقوبــات المفروضــة علــى النخــب
السياســية أمــر ًا مقبـ ً
ـوال ،لكــن فــرض العقوبــات علــى الــدول
ً
بــدال مــن
ال يــؤدّ ي ّإل إلــى تفاقــم الفقــر وعــدم المســاواة.
ذلــك ،يجــب ممارســة الضغــط السياســي مــع الحــرص علــى
حمايــة الوضــع اإلجتماعــي واإلقتصــادي للمواطنيــن ،علــى
ـإن
غــرار حــاالت الصــراع كمــا فــي اليمــن .مــن ناحيــة أخــرى ،فـ ّ
قــرار اإللتفــاف علــى الحكومــة وتخصيــص المســاعدات
اإلنســانية (أي دعــم إعــادة اإلعمــار فــي حالــة لبنــان) يــؤدّ ي
أي
إلــى عــزل الحكومــات بشــكل أكبــر فقــط ،مــا يحبــط ّ
ّ
ويقلــل مــن دور الدولــة أكثــر
شــكل مــن أشــكال اإلصــاح
فأكثــر .بالنســبة إلــى لبنــان ،وافــق البنــك الدولــي علــى منــح
قــرض بقيمــة  246مليــون دوالر ألحــد برامــج إســتهداف
الفقــر (مشــروع دعــم شــبكة األمــان اإلجتماعــي لإلســتجابة
لألزمــة وجائحــة كوفيــد ،)19-والــذي وافقــت عليــه بحفــاوة
النخــب السياســية فــي البرلمــان بســبب إمكانيــة إســتخدام
هــذا القــرض إلســتعادة دعــم األســر المســتضعفة فــي
الدوائــر اإلنتخابيــة التــي يمكــن أن تكــون قــد فقــدت تأييدهــم
بســبب األزمــة اإلقتصاديــة .أمّــا فــي اليمــن ،ونظــر ًا إلــى
ســيطرة الحوثييــن علــى مينــاء الحديــدة ،فقــد تــم تقديــم
المســاعدات إلــى المقاتليــن وعائالتهــم وكذلــك إلــى أســر
ّ
المتوفيــن.
المقاتليــن

المساعدات اإلنسانية مقابل
المساعدات اإلنمائية في الدول
المنكوبة بالصراعات
ّ
تخلــف الصراعــات تأثيــر ًا هائـ ً
ـا علــى المدنييــن ،وتنجــم عنهــا
حــاالت طــوارئ إنســانية تهــدّ د األمــن والغــذاء األساســي
والتغذيــة .بالتالــي ،يصبــح الهــدف األساســي تجنّ ــب المزيــد
مــن الخســائر وضمــان الوصــول إلــى اإلحتياجــات األساســية
ً
فضــا عــن
كالمــاء والغــذاء والمــأوى والرعايــة الصحيــة،
مســاعدة النازحيــن والقيــام بأعمــال اإلغاثــة مــع الســعي
علــى المــدى الطويــل إلــى منــع إنتشــار الصــراع .مــن ناحيــة
أخــرى ،تهــدف المســاعدات اإلنمائيــة إلــى إعــادة بنــاء أو
تحســين البنيــة التحتيــة والمؤسســات واإلقتصــاد فــي
البــاد لإلرتقــاء بهــا إلــى دولــة قــادرة علــى تأميــن إحتياجــات
مواطنيهــا علــى قــدم المســاواة ،وتجنيبهــا اإلنــزالق مجــدّ د ًا
إلــى الصــراع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تبقــى الجهــود المبذولــة
للحــدّ مــن عــدم المســاواة بيــن المجموعــات ضروريــة،
وكذلــك تقليــل الحوافــز اإلقتصاديــة للقتــال مــن خــال
الســيطرة علــى التجــارة غيــر المشــروعة فــي األســلحة
والمخــدرات .بالرغــم مــن أهميــة المســاعدات اإلنســانية،
فضــل أن تكــون لفتــرة قصيــرة مــن الوقــت ،وذلــك ّ
يُ َّ
حتــى
ً
ّ
حــل سياســي أوســع نطاقــا للصــراع .عندمــا
التوصــل إلــى ّ
تســتم ّر الــدول المانحــة بتقديــم المســاعدات اإلنســانية
بكميــات كبيــرة علــى مــدار ســنوات متعــدّ دة ،فهــي تتــرك
إنطباعــ ًا بأنّ هــا تهتــم بالفئــات الضعيفــة فــي مناطــق
الصــراع مــن دون بــذل جهــود حقيقيــة إلنهــاء الصــراع.
فــإن المســاعدات اإلنســانية هــي محطــة دعــم علــى
لــذا،
ّ
ّ
تتحــو ل إلــى مســاعدات إنمائيــة
المــدى القصيــر ينبغــي أن
فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع .فــي حالــة اليمــن ،وعلــى الرغــم
مــن حجــم المســاعدات اإلنســانية الكبيــر الــذي قــارب نحــو
 80%ســنوي ًا خــال العاميــن الماضييــن ،شــهدت البــاد
ّ
تدفقــ ًا كبيــر ًا لألســلحة مــن الواليــات المتحــدة والمملكــة
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وهــذا
يعنــي إســتمرار تصاعــد الصــراع الــذي أصبــح مدعومــ ًا
بمســاعدات األســلحة والمســاعدات اإلنســانية ،مــا أدّ ى
ً
وبــدال مــن الضغــط علــى
إلــى إطالــة أمــد الحــرب فحســب.
الجهــات الفاعلــة لتنفيــذ قرار األمــم المتحدة رقــم  2216الذي
يقضــي بتفكيــك الحوثييــن ،والســماح للحكومة بالســيطرة
ـل
علــى الموانــئ العامــة ،ســمح المجتمــع الدولــي بــأن يظـ ّ
الحوثيــون يســيطرون علــى مينــاء الحديــدة ،مــا أتــاح لهــم
ّ
التحكــم بالدعــم الــوارد وتوزيعــه بحســب مخططاتهــم
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الخاصــة.

الخالصة والتوصيات

ّ
تشــكل المســاعدات اإلنســانية عنصــر ًا إضافيــ ًا تتقاتــل
عليــه األطــراف المتحاربــة .ففــي مناطــق الصــراع حيــث
تكــون عمليــات األمــن والعنايــة الواجبــة ضعيفــة ،تتس ـرّب
المســاعدات علــى نطــاق واســع وتقتطــع األطــراف
المتحاربــة بشــكل مباشــر أجــزاء مــن المســاعدات .علــى مـ ّر
التاريــخ فــي الســودان ،كانــت المســاعدات اإلنســانية مــن
ّ
ألن
المــوارد التــي ســاعدت
القــو ات علــى مواصلــة القتــال ّ
قــادة الحــرب وجــدوا فيهــا مــا يســدّ حاجاتهــم ،وبالتالــي فقــد
أزالــت عنهــم هــذا العــبء وســمحت لهــم بالتركيــز علــى
"القضيــة" وتشــجيع القتــال مــن أجلهــا .كذلــك األمــر فــي
اليمــن بعــد أن ســيطر الحوثيــون علــى الموانــئ الرئيســية
(اإلطــاع علــى دراســة حالــة اليمــن لمزيــد مــن التفاصيــل).

ّ
أن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية لهــا
يتضــح ممّــا تقــدّ م ّ
كل بلــد ،لــذا نرفــض بشــدّ ة إ ّتبــاع نهــج
ســياقات مختلفــة فــي ّ
واحــد يصلــح لــكل الحــاالت .ومــع ذلــكّ ،
يوضــح هــذا التقريــر
أن لجنــة المســاعدة
المدعــوم بدراســات الحالــة المنفصلــة ّ
اإلنمائيــة والــدول الداعمــة مــا زالــت تطبــق نهج ًا واحــد ًا لكل
الحــاالت ،باإلضافــة إلــى أنمــاط أداء ّ
مماثلــة .أوّ ًال ،ال يــؤدي
الدعــم الموجــه لقطــاع األمــن إلــى بناء المؤسســات بشــكل
ً
ّ
إســتجابة
فعــال ،بــل ّ يعمــد إلــى تصحيــح نتائــج العمــل
لألزمــة األمنيــة المحليــة التــي يرغــب مجتمــع المانحيــن فــي
إحتوائهــا .ثاني ـ ًا ،فــي الــدول المنكوبــة بالصراعــات ،تســهم
المســاعدات اإلنســانية فــي إطالــة أمــد الحــرب بســبب
إمــداد المقاتليــن والميليشــيات المقنّ عــة بالمــواد الغذائية
أن
الكافيــة إلعــادة تجميــع صفوفهــم .علــى الرغــم مــن ّ
اإلغاثــة اإلنســانية ضروريــة للغايــة ،إال أنّ ــه يجــب أن تتــوازى
مــع الجهــود السياســية لوقــف إطــاق النــار وعمليــات بنــاء
الســام بحيــث يمكــن تحويــل المســاعدات اإلنســانية
بأســرع وقــت إلــى مســاعدات لتحســين البنيــة التحتيــة
وإقامــة مشــاريع تنميــة أكثــر إســتدامة .ثالثــ ًا ،ينبغــي إ ّتبــاع
نهــج متــوازن مماثــل فــي مــا يخـ ّ
إن
ـص شــروط اإلصــاح ،إذ ّ
ّ
وتهو رهــم
المواطنيــن يدفعــون ثمــن تعنّ ــت السياســيين
وفســادهم الصــارخ .ويمكــن مراقبــة هــذه اإلصالحــات مــن
خــال عمليــات تقييــم ومراجعــة دوريــة قصيــرة .سيســمح
ً
بــدال
ذلــك للنــاس بتجهيــز أنفســهم لمحاســبة الحكومــة
مــن اإلنشــغال فــي كفاحهــم اليومــي لكســب قوتهــم
اليومــي وتغطيــة نفقاتهــم.

فــي هــذا الســياق ،تبقــى المســاءلة أساســية عنــد التعامــل
مــع المســاعدات اإلنســانية .فــا توجــد آليــات تضمــن
وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المدنييــن وليــس
المقاتليــن الذيــن يفتقــرون إلــى الغــذاء واألمــن .وهــذه
ليســت معاييــر واجبــة التنفيــذ لإللتــزام بهــا.

تشــير الــدروس المســتفادة مــن صــرف المســاعدات
أن ّ
حصــة
اإلنمائيــة الرســمية فــي الســنوات الســابقة إلــى ّ
المســاعدات اإلنســانية قــد إرتفعــت بشــكل حــادّ  .وعلــى
أن هــذه الزيــادة غيــر المعتــادة وغيــر المالئمــة
الرغــم مــن ّ
جــاءت مــن ( )1إدراج الدعــم العســكري فــي المســاعدات
و( )2نفقــات الســنة األولــى إلعالــة األشــخاص القادميــن
مــن البلــدان التــي تشــهد حربــ ًا أهليّ ــة ،ومــن أنهــا ُتعــزى
جزئي ـ ًا إلــى اإلتجــاه الســائد فــي هــذا الصــددّ ،إل أنّ هــا تعكــس
أيض ـ ًا مصالــح دول لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة التــي تتوخّ ــى
دعــم اإلغاثــة اإلنســانية مــن دون الدفــع بعجلــة الجهــود
المســتدامة لبنــاء الســام.
فــي الحالــة المثلــى ،ينبغــي تبنّ ــي نظــرة أكثــر شــمولية
لتخصيــص المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية وتوزيعهــا؛
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فيجــري تقييــم إحتياجــات كل بلــد مــن حيــث األســباب
الجذريــة للصــراع اإلجتماعــي أو اإلنهيــار الحكومــي ،ومــن
ثــمّ يتــم إتخــاذ القــرارات علــى أســاس أكثــر الطــرق فعاليّ ــة
الميســرة والقــروض غيــر
لتوزيــع المنــح والقــروض
ّ
الميســرة واإلســتثمارات الخاصــة واإلســتثمارات العامــة
ّ
وتخفيــف عــبء الديــون .ولكــن ّ
حتــى البرامــج الخاصــة
المصمّمــة للعــراق واليمــن ولبنــان قــد ال تنجــز الكثيــر إذا
إســتمرّت هــذه البلــدان فــي مواجهــة قصــور منهجيــة فــي
ّ
والتخلــف عــن ســداد القــروض الخارجيــة ،وجائحة
الحوكمــة،
كوفيــد .19-لــذا ال بــدّ مــن إعــادة مســاعدات التنميــة غيــر
المشــروطة إلــى طاولــة المفاوضــات للتخفيــف مــن تأثيــر
التغييــر المناخــي وجائحــة كوفيــد  19-علــى البلــدان الناميــة.
الهشــة إلــى مســار
مــن أجــل المســاعدة فــي إعــادة الــدول
ّ
الســام والتنميــة ،يجــب أن تركّــز المســاعدة اإلنمائيــة
الرســمية علــى تحقيــق الهــدف األساســي المتوخــى منهــا
أال وهــو تقديــم المســاعدات الكافيــة والمنتظمــة لمــدّ ة
طويلــة مــن الزمــن ،وإدارتهــا بفعاليــة وبمســتويات عاليــة
أن الشــروط المرفقــة أو سياســات
مــن الشــفافية .كمــا ّ
الدعــم المعتمــدة يجــب أن تكــون مناســبة إلحتياجــات
البلــد وســياقاته وأولوياتــه .إذا وضعــت هــذه األمــور
ِ
"الغايــة األساســية مــن
فــي الحســبان ،يتــم إســتيفاء
ّ
المتمثلــة بمنــح الحكومــة الوقــت  ...لمعالجــة
المســاعدات
المشــاكل الهيكليــة الخطيــرة مــن دون تحميــل الســكان
تكاليــف إجتماعيــة وإقتصاديــة باهظــة" (األونكتــاد،2006 ،
صفحــة .)37
أمّــا القيــام بعكــس مــا ســبق وتقليــل المســاعدات إلــى
الهشــة أو الخارجــة مــن الصراعــات ،فســيؤدّ ي
الــدول
ّ
إلــى زيــادة العــبء علــى الســكان .وهــذا مــا ّ
يتضــح جلي ـ ًا فــي
لبنــان والعــراق .بالتالــي ،مــن واجــب المجتمــع الدولــي أن
يولــي إهتمامــ ًا خاصــ ًا لمثــل هــذه الســياقات قبــل حجــب
المســاعدات عنهــا ،وأن يتســاءل عــن أســباب عــدم قــدرة
ّ
الفعــال .هــل يرجــع ذلــك إلــى
الحكومــات علــى اإلصــاح
المؤسســات أو السياســات أو األســباب الجيوسياســية
أو ّ
حتــى القياديــة؟ هــل نحجــب المســاعدات خدمـ ًـة لمصالــح
سياســية كبــرى؟
ومتــى إنتقلنــا إلــى عالــم الترابــط بيــن األمــن والتنميــة ،نبــدأ
بتحليــل تداعيــات هــذه السياســات علــى أهــداف التنميــة
األوســع نطاقـ ًا .فقــد أصبحت مخاطر توســيع فجــوات عدم
أي وقت
المساواة بين الشمال والجنوب أكثر خطورة من ّ

كان .مــن الناحيــة التحليليــة ،نالحــظ ثالثــة أســباب منطقيــة
رئيســية لتوجيــه مســاعدات التنميــة ،ال ســيّ ما إلــى الــدول
ّ
القــوة المهيمنــة
أن
التــي تم ّزقهــا الصراعــات .األوّ ل هــو ّ
العالميــة ال تــزال تمهّــد ســاحة اللعــب للبلــدان المانحــة.
حيــن أدرجــت الواليــات المتحــدة المســاعدات العســكرية
بإعتبارهــا مــن المجــاالت األساســية لدعــم التنميــة ،ســرعان
مــا تبعتهــا دول عــدّ ة ،ال ســيّ ما المملكــة المتحــدة وبعــض
الــدول االســكندنافية .علــى ســبيل المثــال ،ركّــزت الواليــات
المتحــدة علــى دعــم القـ ّـو ات العســكرية فــي العــراق ولبنــان،
بينمــا شــرعت المملكــة المتحــدة والدنمــارك فــي إصــاح
قطــاع األمــن لمــدّ ة عقــد مــن الزمــن بهــدف تدريــب جهــاز
إن القــدرات
الشــرطة وإعــادة هيكلتــه .كمــا ســبق أن ذكرنــاّ ،
التدريبيــة الســابقة التــي تشــمل الشــرطة بشــكل مباشــر
تنــدرج ضمــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية .يأتــي مــا
ســبق علــى رأس إتفاقيــات التجــارة واإلســتثمار وإتفاقيــات
الجوانــب التجاريــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة
(تريبــس) التــي تعــرض ّ
أدلــة علــى المشــاكل اإلجتماعيــة
والبيئيــة واإلقتصاديــة تجــاه البلــدان الناميــة ،بينمــا ّ
تتســم
ـي تجــاه البلــدان المتقدّ مــة .هــذا باإلضافــة إلــى
بطابــع حمائـ ّ
عــدم الوفــاء بمبــادئ حقــوق اإلنســان لــدى إبــرام إتفاقيــات
التجــارة واإلســتثمار التــي يســتحيل فيهــا الحمايــة مــن
التعدّ يــات علــى حقــوق اإلنســان.
مؤسســات الــدول المانحــة دور ًا مهمّــ ًا.
ثانيــ ًا ،تــؤدي
ّ
فالتعديــات القانونيــة داخــل الهيــكل السياســي للــدول
ّ
التحــوالت والتغييــرات فــي سياســات
المانحــة تحــدّ د
ّ
ّ
المخصصــات نحــو المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية .يتضــح
هــذا األمــر فــي حالــة المملكــة المتحــدة ،حيــث علــى الرغــم
ـل
مــن تــداول الســلطة بيــن حــزب العمــل والمحافظيــن ،ظـ ّ
التركيــز وتحديــد أولويــات إصــاح القطــاع األمنــي مــن خــال
صنــدوق الصــراع واألمــن كمــا هــو إلــى حــدّ كبيــر .مــن ناحيــة
األقل مســاهمة ضمن اإلتحــاد األوروبي
أخــرى ،فــي البلــدان
ّ
مثــل المجــر وبولنــدا ،كانــت التغييــرات كبيــرة وأعيــد تحديــد
أولويــات القطاعــات بنــاءً علــى اإلســتراتيجيات السياســية
ّ
التحــوالت
فــإن
الداخليــة والخارجيــة لهــذه الــدول .لــذا
ّ
السياســية الداخليــة فــي الــدول المانحــة تحــدّ د إلــى حــدّ كبيــر
مســار المســاعدات المقدّ مــة.
ثالث ًا ،تؤدّ ي القيادة أيض ًا دور ًا مهمّ ًا؛ فتغيير األدوار القيادية
المؤسســات كمــا
فــي لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة يؤثــر فــي
ّ
ّ
التصــو رات حــول دور المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية.
فــي
ومــن األمثلــة علــى ذلــك مجموعــة السياســات الجديــدة التي
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أدخلتهــا الواليــات المتحــدة عندمــا ّ
تولــى ترامــب منصبــه عــام
ّ
المتحــدة تحــت إدارة ترامــب حزمــاً
 .2016أوقفــت الواليــات
ســيّ
ما تلــك الموجهــة إلــى
مختلفــة مــن المســاعدات ،ال
ّ
ّ
بهــدف زيــادة
المحتلــة فــي فلســطين والعــراق،
األراضــي
اإلبتــزاز الجيوســتراتيجي والسياســي.

.

3إنشــاء إطــار قائــم علــى الحقــوق – يجــب تصميــم
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية وغيرهــا مــن مصادر
الميســر وقياســها علــى أســاس المبــادئ
التمويــل
ّ
األربعــة لفعاليّ ــة التنميــة ومعايير حقوق اإلنســان.
تنـ ّ
ـص المبــادئ األربعة لفعاليــة التنمية المعتمدة
فــي المنتــدى رفيــع المســتوى فــي بوســان عــام
 2011علــى ّ )1
تولــي الــدول الناميــة وشــعوبها ملكية
أولويــات التنميــة؛  )2التركيــز علــى النتائــج والتدابيــر
المنســقة للحــدّ مــن الفقــر وعــدم المســاواة
ّ
بمــا يتوافــق مــع األولويــات والسياســات التــي
وضعتهــا البلــدان الناميــة نفســها؛  )3شــراكات
التنميــة الشــاملة؛  )4الشــفافية والمســاءلة تجــاه
بعضهــا البعــض .ســتضمن المبــادئ المذكــورة
أعــاه مســاءلة الحكومــات والمؤسســات الماليــة
الدولية/مؤسســات تمويــل التنميــة والقطــاع
الخــاص.

.

4رفــض عســكرة المســاعدات وإضفــاء الطابــع
األمنــي عليهــا – فــي اإلســتجابة لألوضــاع اإلنســانية
فــي البلــدان التــي تشــهد مســتويات عاليــة مــن
الصــراع والهشاشــة ،تحتــاج منظمــة التعــاون
اإلقتصــادي والتنميــة إلــى إعــادة النظــر فــي
ّ
التخلــي
إدراج المســاعدات العســكرية .ويجــب
عــن قضايــا السياســة الخارجيــة واإلعتبــارات
الجيوسياســية والمصالــح األمنيــة ،إذ ثمّــة مــوارد
ّ
مخصصــة
أخــرى للسياســة الخارجيــة والدفــاع
لهــذه األغــراض .كمــا يجــب إ ّتبــاع نهــج أكثــر
تصاعديــة فــي عمليــة بنــاء الســام ،مــع مشــاركة
ّ
مكثفــة مــن المجتمعــات المحليــة والجهــات
الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي لمعالجــة األســباب
الجذريــة للصراعــات والفقــر التــي غالبــ ًا مــا تكــون
متشــابكة .إلــى ذلــك ،ينبغــي علــى لجنــة المســاعدة
اإلنمائيــة وضــع مبــادئ توجيهيــة واضحــة للبرامــج
المعنيــة بمكافحــة التطــرّف أو تدريــب الجيــش
والشــرطة .إذ ًاُ ،تعــدّ ضمانــات المراقبــة والتقييــم
الدقيقــة أمــر ًا ضروري ـ ًا لضمــان عــدم تمــدّ د الحاجــة
والتمســك بمبــادئ حقــوق
إلــى المســاعدات
ّ
اإلنســا ن.

التوصيات
إلتــزام كافــة أعضــاء لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة
بتوفيــر المليــارات مــن نســبة  0.7%المســتهدفة
مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي والبالــغ مجموعهــا
 325مليــار دوالر ( 0.7%مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي
أن المســاعدة اإلنمائيــة
للمانحيــن) – نظــر ًا إلــى ّ
الرســمية الفعليــة بلغــت  121مليــار دوالر فقــط فــي
عــام  2020مقارنــة بـــ  125مليــار دوالر فــي عــام ،2017
أن المســاعدات ال
ـإن المبلــغ غيــر كاف خصوص ـ ًا ّ
فـ ّ
ٍ
ّ
ُتصــرف كلهــا لبرامــج الحــدّ مــن الفقــر .في الســنوات
ّ
المخصصــة لجهــود
األخيــرة ،ســجلت المســاعدات
ّ
طويلــة األجــل (أي المســاعدات الفعليــة
التنميــة
مطروحــة منهــا المســاعدات اإلنســانية) نمــو اً
بمعــدّ ل بطــيء.

.

1يجــب أن تكــون المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
المســتهدفة منفصلــة عــن الدعــم المقــدّ م مــن
ّ
إن
المانحيــن لالجئيــن
والطــاب وإللغــاء الديــون – ّ
ّ
مخصصــات المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
زيــادة
ال تلغــي الحاجــة إلــى تمويــل إضافــي للتنميــة يتجــاوز
ميســرة
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ،بشــروط
ّ
أو غيــر ذلــك ،يكــون الغــرض الرئيســي منــه خــارج
نطــاق التصــدّ ي للفقــر وعــدم المســاواة بشــكل
مباشــر.

.

2مواصلــة الجهــود السياســية الجــادّ ة لوضــع حــدّ
للصراعــات – يــؤدّ ي تخصيــص المســاعدات بــدون
مراعــاة جدّ يــة للصراعــات الخادعــة فــي المنطقــة
إلــى تدهــور مســتمرّ ،حيــث تــزداد المســاعدات
اإلنســانية وتتضاعــف الحاجــة إليهــا أكثــر فأكثــر.
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.

5إنهــاء المشــروطية – ال ينبغــي لمانحــي
المســاعدات تقديــم الوعــود بالمســاعدات بغيــة
فــرض شــروط تصــب فــي مصالحهــم السياســية
ّ
بالهيمنــة ،مثــل حالــة الســودان
ومطامعهــم
ومحــاوالت إدارة ترامــب فــي فلســطين .إنطالقــاً
مــن نمــوذج النهــج القائــم علــى حقــوق اإلنســان،
يجــب أن تضمــن المســاعدة اإلنمائيــة الحــدّ مــن
الفقــر وعــدم المســاواة حصــر ًا ّ
وأل تصبــح أداة
ألغــراض سياســية؛ فذلــك يــؤدّ ي فقــط إلــى زيــادة
حــدّ ة الصراعــات والتطــرّف والهجــرة والفقــر.

.

6تمكيــن األنظمــة والمؤسســات الوطنيــة – ُتعــدّ
الالمركزيــة فــي توزيــع المســاعدات إحــدى الطــرق
للمؤسســات الوطنيــة غيــر الفاســدة
التــي يمكــن
ّ
مــن خاللهــا تقديــم مشــاريع تنمويــة لمناطقهــا.
يمكــن لمقدّ مــي المســاعدات أيض ـ ًا تقديــم الدعــم
الفنّ ــي طــوال عمليــة المســاعدة مــن أجــل ضمــان
الشــفافية والمســاءلة وقــدرة المؤسســات
الوطنيــة علــى مواصلــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة
بشــكل مناســب.

.

7تشــجيع أجهــزة المراقبــة المحليــة المســتقلة
علــى رصــد المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية –
للحــرص علــى تنفيــذ اإلصالحــات وضمــان عــدم
توزيــع المســاعدات علــى القـ ّـو ات شــبه العســكرية
والشــركات المشــبوهة فــي القطــاع الخــاص،
ال بــدّ مــن التنســيق والســماح ألجهــزة المراقبــة
المحليــة برصــد المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية
بأقصــى قــدر مــن الشــفافية ،وذلــك كخطــوة
أساســية يجــب أن ّ
تتخذهــا المؤسســات العاملــة
فــي المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية.

.

التوســع فــي تفاصيــل أدوات القيــاس التــي تقيّ ــم
8
ّ
األثــر اإلجتماعــي والبيئي لمشــاريع القطــاع الخاص
– مــا زالــت أدوات القيــاس الحاليــة غيــر معمّقــة
ّ
ومفصلــة فــي تقييــم اآلثــار اإلجتماعيــة والبيئيــة

ّ
وتتولــى تنفيذهــا
لمشــاريع التنميــة الضخمــة،
إمّــا الحكومــة المحليــة وإمّــا القطــاع الخــاص فــي
أن القياســات الحاليــة
كثيــر مــن األحيــان .كمــا ّ
غيــر محكمــة ،مــا يســمح بمواصلــة المشــاريع
علــى الرغــم مــن اآلثــار اإلجتماعيــة الكبيــرة (مثــل
تغييــر المواقــع الجغرافيــة) والمشــاكل البيئيــة
و اإل يكولوجيــة.
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المساعدة اإلنمائية الرسمية ( )ODAودور المانحين في حاالت الصراع في المنطقة

حالة العراق
د .حسن لطيف كاظم

تمهيد

تطور المساعدات اإلنمائية للعراق

تشــتمل المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية ( )ODAعلــى
مدفوعــات القــروض المقدمــة بشــروط ميســرة والمنــح
المقدمــة مــن الــوكاالت الرســمية .فهــي تضــم المنــح
النقديــة والعينيــة الــذي ينبغــي أال تقــل فيهــا عــن 25%
والقــروض الميســرة الرســمية ،والتــي يترتــب عليهــا
تحويــل للمــوارد بيــن الــدول ،بشــروط ميســرة وتشــمل
المســاعدات العســكرية واألمنيــة بمــا يخــدم االســتقرار
الــذي يفيــد العمليــة التنمويــة عمومــا ،فضــا عــن
المســاعدات اإلنســانية ومســاعدة الالجئيــن والمهاجريــن
بعــد ان تفاقمــت ازمــة اللجــوء مــع تفاقــم االزمــات
ا لمســلحة .

شــهد العــراق منــذ التغييــر السياســي عــام  2003تدفقــا غيــر
مســبوق فــي تاريخــه للمســاعدات الخارجيــة والمســاعدات
اإلنمائيــة مــن أكثــر مــن جهــة وزيــادة المعونــات االمريكيــة
بشــكل خــاص ،وقــد وصلــت الــى  819.3دوالرا للفــرد عــام
 2005انخفضــت بعــد ذلــك حتــى وصلــت الــى  56.7دوالرا عــام
.2019

لقــد تزايــدت الضغــوط الماليــة فــي العــراق بســبب عقــود
مــن الحــروب وســوء اإلدارة االقتصاديــة والفســاد وتراكــم
اختــاالت االقتصــاد وماليــة الدولــة .واســتمرت الموازنــة
االتحاديــة تعانــي منــذ عــام  2014متأثــرة باألزمــة المزدوجــة
("داعــش" وانهيــار أســعار النفــط) ،واضيفــت مؤخــرا
ازمــات جديــدة نتجــت األولــى عــن االحتقــان السياســي الناتــج
عــن احبــاط جيــل الشــباب ،واالزمــة الصحيــة التــي ســببتها
جائحــة كورونــا ( ،)19-COVIDواالنهيــار الحــاد فــي أســعار
النفــط العالميــة .وقــد تــرك ذلــك اجنــدة مثقلــة باألولويــات
اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية ،وكلهــا تتطلــب
المزيــد مــن االنفــاق لتلبيــة احتياجــات األشــخاص المتأثريــن
بهــذه االزمــات مــن نازحيــن وفقــراء وعاطليــن وضحايــا
اإلرهــاب فضــا عــن متطلبــات إعــادة االعمــار الهائلــة للمدن
المحــررة مــن "داعــش".

ويوضــح الجــدول ( )1أنــه خــال المــدة  2003-2019تلقــى
العــراق  86.571مليــار دوالر ،جــاءت  96%منهــا مــن دول
لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة ،وحوالــي  3%منهــا مــن أطــراف
متعــددة ونحــو  1%مــن دول أخــرى خــارج اللجنــة ،وقــد
حصــل علــى  64%مــن هــذه المســاعدات خــال المــدة 2005-
 ،2008وهــي ســنوات االضطــراب األمنــي بســبب المواجهــة
الشرســة مــع تنظيــم القاعــدة.
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جدول ( :)1قيمة المساعدات اإلنمائية الرسمية ونسبتها (*) التي تلقاها العراق خالل المدة ( 2003-2019مليون دوالر)
دول لجنة
المساعدة اإلنمائية

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ألف دوالر

%

2793.0
5393.3
25327.5
9887.2
9791.2
9836.7
3043.5
2231.9
1887.7
1090.0
1336.9
1120.3
1290.9
1970.4
2357.4
2037.9
1815.9

99.7
99.9
99.8
97.7
99.0
99.4
97.0
94.5
96.6
87.3
89.5
86.0
81.5
82.4
78.3
85.5
81.9

المساعدات
المتعددة
ألف
دوالر
7.2
5.8
53.5
236.2
96.8
57.0
92.4
126.8
62.4
153.7
152.8
161.4
180.1
243.1
227.5
289.8
337.3

%
0.3
0.1
0.2
2.3
1.0
0.6
2.9
5.4
3.2
12.3
10.2
12.4
11.4
10.2
7.6
12.2
15.2

دول من خارج
لجنة المساعدات
اإلنمائية
%
ألف دوالر
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.7
2.1
3.6
4.3
3.5
21.3
111.9
178.8
427.0
57.2
63.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
1.6
7.1
7.5
14.2
2.4
2.9

المجموع
الف دوالر
2800.2
5399.0
25381.0
10123.4
9888.0
9893.7
3138.6
2360.8
1953.7
1248.0
1493.2
1303.0
1582.9
2392.3
3011.9
2384.9
2216.8

(*) احتسبت النسب والمجموع من قبل الباحث.
Source :OECD ,States of Fragility :2020 Iraq( .http//:www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/countries/IRQ
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وتعــود هــذه الزيــادة الــى ارتفــاع صافــي المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية المتلقــاة خــال ســنوات االحتــال األمريكــي ،2003-2011
التــي وصلــت فيهــا مجمــوع المســاعدات الــى  63.8مليــار دوالر ،والتــي تشــكل  80.6%مــن اجمالــي المســاعدات المتلقــاة خــال
المــدة  2003-2019بحســب بيانــات البنــك الدولــي .االمــر الــذي يؤشــر الــى ارتبــاط هــذه المســاعدات باالحتــال األمريكــي.

شكل ( :)1صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)
للمدة ( 2003-2019مليون دوالر)

المصدر :قاعدة بيانات البنك الدولي
https//:api.worldbank.org/v2/ar/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?downloadformat=excel

المساعدات العسكرية :اآلثار والفاعلية
لــم ينجــح التحالــف الــذي تقــوده الواليــات المتحــدة فــي إعــادة البنــاء الشــامل لقطــاع األمــن فــي العــراق .فقــد أدت تجربــة عقــد
مــن التعــاون األمنــيالدولــي المكثــف عــن نتائــج إيجابيــة وســلبية ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن الــدروس التــي يجــب تعلمهــا حــول
كيفيــة عمــل قــوى األمــن الداخلــي مــع الشــركاء الدولييــن .خــال ســنوات االحتــال كان للعــراق خيــارات محــدودة فيمــا يتعلــق
بشــركائه األمنييــن؛ إذ كان التحالــف هــو القــوة المحتلــة األولــى ،ومــن ثــم الممــول الرئيــس لتطويــر قــوى األمــن الداخلــي .وبعــد
ً
مرتبطــا بمجموعــة مــن مشــتريات المعــدات الكبيــرة التي تشــمل قطــاع الدفــاع األمريكي،
االنســحاب األمريكــي أصبــح العــراق
وكان عليــه الحفــاظ علــى أســاطيل ضخمــة مــن المعــدات األمريكيــة المتبــرع بهــا ،وعلــى أي حــال كان التمويــل وقــدرة العــراق
علــى إدارة مشــتريات األســلحة محــدودة .وخــال المــدة  2011-2014كان التفاعــل مــع شــركاء األمــن الدولييــن محــدودً ا للغايــة،
ً
الحقــا بقضايــا فســاد بــارزة(.)4
باســتثناء مشــتريات األســلحة المثيــرة للجــدل مــن روســيا والتــي ارتبطــت
وفــي اعقــاب احتــال داعــش لعــدد مــن المحافظــات عــام  2014أصبــح هنــاك شــركاء أمنيــون جــدد للعــراق فقــد بــات متلقيــا
كبيــرا للمســاعدات العســكرية الروســية واإليرانيــة والصينيــة .فقــد تحــرك هــؤالء أســرع بكثيــر مــن التحالــف الــذي تقــوده
الواليــات المتحــدة لتوفيــر أنــواع مــن المعــدات القتاليــة والتــد aريــب .وبحلــول  1تمــوز (يوليــو)  2014ســلمت إيــران ســبع طائــرات
هجوميــة أرضيــة (عراقيــة سـ ً
ـابقا) مــن طــراز  25-Suمباشــرة إلــى بغــداد ،مــزودة بذخائــر وعتــاد .كمــا قامــت بإعــارة طائــرات مهاجــر
 4بــدون طيــار وطياريــن للعمــل كمراقبيــن جوييــن متقدميــن ألســطول طائــرات ، 25-Suفضــا عــن الذخيــرة والمستشــارين
واالســتخبارات اإللكترونيــة والصواريــخ الموجهــة المضــادة للدبابــات ،وأنظمــة المدفعيــة .وعــززت روســيا قوتهــا الناريــة
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العراقيــة بتســليم ســريع لخمــس طائــرات هجــوم أرضــي
مــن طــراز  25-Suوســتة عشــر مروحيــة هجوميــة مــن طــراز
 35M-Miوثــاث عشــرة طائــرة هليكوبتــر هجوميــة مــن طــراز
 28NE-Miباإلضافــة إلــى أربــع قاذفــات قنابــل حراريــة قصيــرة
المــدى مــن طــراز .)5(1A-TOS
مــن جهــة أخــرى ،وفــرت الواليــات المتحــدة المعــدات
والتدريــب للقــوات العراقيــة ،وتــم انشــاء مركزيــن
للعمليــات االستكشــافية لتقديــم المشــورة والمســاعدة
فــي بغــداد وأربيــل لتقديــم الدعــم .والتزمــت الواليــات
المتحــدة بمقــر علــى مســتوى الفيلــق لمســاعدة العــراق
فــي إدارة العمليــات وفريــق لــواء قتالــي مكــون مــن أكثــر
مــن ألــف جنــدي لإلشــراف علــى التدريــب جنبــا إلــى جنــب مــع
ً
األســترالية والنيوزيلنديــة
مجموعــات كبيــرة مــن القــوات
()6
واإليطاليــة واإلســبانية والبرتغاليــة  .لكــن ال ينبغــي اغفال
ان العــراق كان متلقيــا كبيــرا للمســاعدات العســكرية
المســتمرة منــذ عــام  .2005ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى ضــرورة
مواجهــة العنــف المتزايــد التــي شــهدها منــذ ذلــك الحيــن.
مــع ذلــك فقــد جــاء ذلــك بتكلفــة ،فقــد أدى اســتمرار اإلنفاق
العســكري إلــى إطالــة أمــد النزاعــات .وخــال المــدة 2004-
 2020بلغــت المســاعدات العســكرية االمريكيــة  30.9مليــار
دوالر ،تشــكل  46.6%مــن اجمالــي المســاعدات االمريكيــة
البالغــة  66.3مليــار دوالر( .الملحــق )1
هنــاك تضــارب بشــأن حجــم األســلحة والمعــدات التــي
اســتولى عليهــا تنظيــم داعــش عنــد احتــال الموصــل ،فقــد
ادعــى البعــض وجــود معــدات هائلــة ،فيمــا نقــل عــن مصــادر
مطلعــة ان هنــاك  500عســكري فقــط يفتقــدون لألســلحة
والذخائــر بســبب نقــل مشــاة ومدرعــات ودبابــات اللــواء
األول بالقرقــة الثالثــة الــى االنبــار(.)7
وتمــول الواليــات المتحــدة البرامــج العســكرية
واالقتصاديــة وبرامــج االســتقرار واألمــن فــي العــراق ،مــع
تقديــم أغلــب تمويــل المســاعدة مــن خــال صنــدوق تدريب
وتجهيــز مكافحــة داعــش التابــع لــوزارة الدفــاع ( .)CTEFمــن
الســنوات الماليــة  ،2020- 2015وخصــص الكونجــرس أكثــر
مــن  6.5مليــارات دوالر لتمويــل وزارة الدفــاع األمريكيــة
للتدريــب والتجهيــز للمســاعدة فــي العــراق .وقــام االخير في
شــراء أنظمــة أســلحة أمريكيــة المنشــأ باســتخدام أمــوال
الموازنــة االتحاديــة فــي عــام  ،2005وبــدأت الواليــات المتحــدة
فــي توفيــر التمويــل العســكري الخارجــي (Foreign )FMF
 Financing Militaryفــي عــام  2012مــن أجــل المحافظــة

علــى أنظمــة تســليح أمريكيــة المنشــأ .وبيــن عامــي 2014
و ،2015بينمــا كان العــراق والواليــات المتحــدة يقاتــان
داعــش فــي جميــع أنحــاء شــمال وغــرب العــراق ،تــم إعــادة
توجيــه أمــوال التمويــل العســكري الخارجــي لمتطلبــات
مكافحــة اإلرهــاب العاجلــة بمــا فــي ذلــك شــراء الذخيــرة
والمعــدات .وتــم تخصيــص مبلــغ  250مليــون دوالر للســنة
الماليــة  2016لتغطيــة تكاليــف قــرض مــن صنــدوق التمويــل
الصغيــر بقيمــة  2.7مليــار دوالر لدعــم التدريــب واالســتدامة
المســتمرة ألنظمــة الدفــاع األمريكيــة المنشــأ(.)8
وقــد الغــت إدارة الرئيــس ترامــب مســاعدات عســكرية
بمبلــغ  250مليــون دوالر كان مــن المقــرر ان تمنــح للعــراق
بســبب اضطــراد الهجمــات ضــد القــوات االمريكيــة ،وقــرار
البرلمــان العراقــي بإخــراج تلــك القــوات فــي اعقــاب اغتيــال
أبــو مهــدي المهنــد وقائــد فيلــق القــدس قاســم ســليماني
فــي  3كانــون الثانــي (ينايــر) .2020
وفــي أواخــر عــام  2018أنشــأ الناتــو مهمــة تدريــب وبنــاء
قــدرات جديــدة .يبــدو أن القــوات العراقيــة قــد حســنت
مــن قدرتهــا علــى القيــام بعمليــات معقــدة .ومــع ذلــك كان
هنــاك اعتمــاد علــى الدعــم الجــوي األمريكــي ومســاعدة
اســتخبارات التحالــف ،ممــا يشــير إلــى اســتمرار قيــود
القــدرات فــي هــذا المجــال .ســحبت الواليــات المتحــدة
والقــوات الدوليــة األخــرى وجودهــا فــي عــام  2020بدعــوى
زيــادة الثقــة فــي قــدرات القــوات العراقيــة .لكــن ال تــزال
هنــاك أوجــه قصــور لوجســتية كبيــرة ،بمــا فــي ذلــك الدعــم
اللوجســتي وتكامــل االســتخبارات .وتضيــف المشــاكل
السياســية الداخليــة والتوتــرات األمريكيــة اإليرانيــة
المتجــددة والجهــود المبذولــة لكبــح الفســاد إلــى المخــاوف
بشــأن تماســك وموثوقيــة القــوات المســلحة ووحــدات
الحشــد الشــعبي المرتبطــة بهــا.9
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المساعدات اإلنسانية :الحجم والمستفيدون
مــا يــزال العــراق منــذ مطلــع ثمانينــات القــرن الماضــي فــي قلــب الصــراع والنــزوح ،فقــد أدت الحــروب الدوليــة والداخليــة التــي
خاضهــا الــى نــزوح مالييــن المدنييــن ،االمــر الــذي أثــر ســلبا فــي حياتهــم وســبل معيشــتهم .وقــد تأسســت اســتجابة إنســانية
نشــطة منــذ عــام  ،2003الســيما بعــد تشــكيل بعثــة األمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق ( )UNAMIلمســاعدة الحكومــة علــى
التعامــل مــع االحتياجــات اإلنســانية الكبيــرة التــي انتجتهــا الصراعــات والنــزوح .ويقــود مكتــب األمــم المتحــدة للشــؤون
اإلنســانية االســتجابة اإلنســانية التــي تمكنــت مــن تلبيــة العديــد مــن احتياجــات النازحيــن العاجلــة.
ويشــير الشــكل االتــي الــى أنــه خــال المــدة  2003-2019بلغــت نســبة المســاعدات اإلنســانية التــي تلقاهــا العــراق  ،22%مقابــل
 23%مســاعدات ألغــراض الســام (عســكرية) و 49%ألغــراض تنمويــة ،وجديــر بالذكــر ان المســاعدات اإلنســانية قــد تفوقــت
علــى االشــكال األخــرى منــذ عــام  2014تحــت وطــأة االزمــة اإلنســانية التــي خلفتهــا احــداث داعــش ،وفــي عــام  2019بلغــت نســبة
المســاعدات اإلنســانية  42.5%اي حوالــي  941مليــون دوالر أمريكــي .مــع ذلــك فقــد وجهــت منظمــة الدوليــة للهجــرة نــداء عاجــا
لالســتجابة لالزمــة اإلنســانية ،اذ قــدرت حاجتهــا الــى مبلــغ  41.426مليــون دوالر(.)10

شكل ( :)2النسبة المئوية لتوزيع المساعدات بحسب الغرض منها للمدة 2003-2019

(Source :OECD ,States of Fragility :2020 Iraq) .http//:www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/countries/IRQ

وفــي نهايــة عــام  2010غــادر مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والعديــد مــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى العــراق
فــي اعقــاب مرحلــة مــن االســتقرار النســبي بعــد ســنوات مــن العنــف الطائفــي .وعندمــا بــدأت العمليــات العســكرية ضــد
داعــش عــام  - 2014مصحوبــة بموجــة مــن النــزوح الداخلــي  -كانــت هنــاك حاجــة إلــى توســيع نطــاق العمليــات اإلنســانية
والتمويــل .واقتربــت المتطلبــات الماليــة مــرة أخــرى مــن المليــار دوالر فــي عــام  ،2017فقــد تمــت دعــوة المجتمــع اإلنســاني
لدعــم المدنييــن العراقييــن المحاصريــن فــي معركــة الموصــل ،ومعالجــة موجــة النــزوح الهائلــة .وعلــى الرغــم مــن أن األرقــام
الخاصــة باألشــخاص المســتهدفين قــد انخفضــت بشــكل مطــرد عــن المســتويات المرتفعــة التــي شــهدها العــراق عــام
( ،2017الجــدول  )2فقــد تذبذبــت المتطلبــات الماليــة المقابلــة علــى مــدار الســنوات الثــاث الماضيــة فقــد أصبحــت عواقــب
النــزوح المطــول أكثــر وضوحً ــا .اذ ان هنــاك مــا يقــرب مــن  1.5مليــون شــخص مــا زالــوا نازحيــن هــم مــن بيــن الفئات األكثــر ضعفا،
والذيــن يحتاجــون إلــى أكبــر قــدر مــن الدعــم حتــى يتمكنــوا مــن العــودة إلــى بعــض مظاهــر الحيــاة الطبيعيــة(.)11
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جــدول ( :)2عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون لالســتجابة اإلنســانية والمســتهدفون منهــم والمتطلبــات الماليــة
وفجوتهــا 2014-2020
السنة

األشخاص ذوي
الحاجة

األشخاص
المستهدفون

المتطلبات
التمويلية
(مليون دوالر)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

5.2
8.2
10.0
11.0
8.7
6.7
4.1
4.1

5.0
5.6
7.3
6.2
3.4
1.75
1.77
1.5

1,113.28
704.29
860.54
984.65
568.75
701.15
662.0
607.20

التمويل
المتلقى
(مليون دوالر)
788.87
517.98
758.27
942.82
549.02
647.47
609.00
--

التمويل نسبة
الى المتطلبات
()%
71
74
88
96
97
92
92
--

Source :https//:www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_hrp.2020_pdf
https//:www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id&13909:2021-1-5-607-2=Itemid&556=lang=ar

تزامــن انــدالع التظاهــرات فــي تشــرين األول (أكتوبر)  2019ضد النخبة السياســية مع هجوم عســكري شــنته تركيــا على القوات
الكرديــة فــي شــمال شــرق ســوريا أدى إلــى زيــادة تدفــق الالجئيــن الســوريين .وفــي عــام  2020قــدرت تكاليــف تلبيــة االحتياجــات
الملحــة لـــ  1.77مليــون مــن النازحيــن داخــل المخيمــات وخــارج المخيمــات والعائديــن فــي المناطــق الشــديدة الخطــورة بمبلــغ
ً
انخفاضــا فــي االحتياجات
 520مليــون دوالر( .)12مــع ذلــك فــان عــام  2021هــو أول عــام منــذ انتهــاء العمليــات العســكرية ال يشــهد
 ،)19واالنخفــاض المتزامــن فــي اإليــرادات العامــة بســبب انخفــاض أســعارCOVIDاإلنســانية .اذ إن تأثيــر جائحــة كورونــا (النفــط ،يعنــي أن شــدة احتياجــات األشــخاص المحتاجيــن قــد تزايــدت علــى الرغــم مــن بقــاء عددهــم ثابتــا .ونتيجــة لذلــك ،تظــل
المتطلبــات الماليــة لالســتجابة اإلنســانية فــي عــام  2021مماثلــة لتلــك الخاصــة بعــام  ،2020مــع زيــادة طفيفــة لحســاب األثــر
اإلنســاني األكثــر خطــورة للجائحــة(.)13
خــال االحتــال األمريكــي كان الجيــش األمريكــي هــو المســؤول عــن إنفــاق المســاعدات بــدل ان يعهــد بالمهمــة الــى الوكالــة
االمريكيــة للتنميــة وخــال ســنوات االحتــال ( )2004-2011أنفــق القــادة العســكريون علــى برامــج التنميــة الرئيســة التــي ركــزت
علــى دعــم اإلنتــاج والطاقــة والصــرف الصحــي وإعــادة اعمــار البنــى التحتيــة.
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وهنــاك عــدد مــن التحديــات التــي تتعلق باالســتجابة
اإلنســانية تتمثــل بمــا يأتي:
•التمويــل المحــدود قياســا باالحتياجــات الكبيــرة
والمتناميــة الناتــج أصــا عــن تباطــؤ المانحيــن،
فعلــى ســبيل المثــال فانــه فــي عــام  2020كان
هنــاك  1.77مليــون شــخص (الجــئ ســوري)
فــي عمــوم البــاد ،تقــدر احتياجــات االســتجابة
بحوالــي  520مليــون دوالر أمريكــي.
•تقييــد الوصــول الــى مناطــق الحاجة لالســتجابة
نتيجــة القيــود الحكوميــة والمخــاوف األمنية.
•محدوديــة أنشــطة المجتمــع المدنــي وضعــف
القــدرات المؤسســية فيــه ،اذ لــم يحقــق
قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12
لعــام  ،2010توســعا فــي أنشــطة المنظمــات
غيــر الحكوميــة ،أو تفعيــا لدورهــا ،اذ مــا
يــزال عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة قليــا
مقارنــة بحجــم االحتياجــات المجتمعيــة وعــدد
الســكان اذ يوجــد فــي البــاد  4605منظمــة غيــر
حكوميــة بحســب بيانــات عــام  ،2021تواجــه
أغلبهــا مشــكالت فــي التمويــل والقــدرة
علــى االســتمرار ،لــذا بــرزت دعــوات لشــمولها
بإعانــات مســتدامة مــن الموازنــة االتحاديــة.
مــن جهــة أخــرى ،حــدث تحــول مهــم فــي فــرض
الرقابــة علــى اعمالهــا ،نتيجــة توســيع نطــاق
مســؤوليات دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة
التابعــة لمجلــس الــوزراء ،وتوســيع واليــة
هيــأة النزاهــة لتشــمل أعمالهــا قضايــا جرائــم
الفســاد وبضمتهــا خيانــة األمانــة التــي ترتكــب
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة(.)14
•المعوقــات المؤسســية التــي ترتبــط بضعــف
قــدرات المؤسســات الحكوميــة المعنيــة.
•تأثيــرات البيئــة الدوليــة المضطربــة التــي
أبعــدت التركيــز عــن الجوانــب اإلنســانية لتركــز
أكثــر علــى المقاربــات األمنيــة والعســكرية.
•يشــار أيضــا الــى محدوديــة األدلــة علــى وجــود
عوائــد مترتبــة علــى المســاعدات اإلنســانية
ومــدى نجاحهــا علــى ارض الواقــع فــي بنــاء
أنظمــة جديــدة فــي العــراق(.)15

•نقــص المعلومــات المطلوبــة لفهــم حجــم
االســتجابة وتصنيــف المشــاركات المطلوبــة
مــن المانحيــن ،وتفاصيــل البرامــج المنفــذة
علــى األرض بمــا يضمــن كفــاءة اســتهداف
الفئــات التــي تحتــاج للمعونــة وكيفيــة تحقيــق
ذلــك.

القطاع الخاص والمساعدات
مــن غيــر الواضــح الكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا انجــاز
الشــراكات وتقســيم األدوار بيــن الحكومــة والمانحيــن
والجهــات غيــر الحكوميــة الســيما القطــاع الخــاص
ومنظمــات المجتمــع المدنــي .مــع ذلــك تتعــاون بعــض
المنظمــات غيــر الحكوميــة الناشــطة فــي المجــاالت
اإلنســانية والتنمويــة مــع شــركاء مــن المنظمــات الدوليــة
والحكومــة االتحاديــة ،تقــوم فــي الغالــب المنظمــات غيــر
الحكوميــة المحليــة بإنجــاز العــل الميدانــي تحــت رقابــة
ممثلــي الــوكاالت والمنظمــات الدوليــة ،وهنــاك دور متوقــع
للقطــاع الخــاص فــي تنفيــذ االعمــال وتجهيــز المــواد
وغيرهــا.
مــن جهــة أخــرى فــان تكليــف وزارة الدفــاع بــإدارة ملــف
المســاعدات ابــان االحتــال بــدال مــن الوكالــة االمريكيــة
للتنميــة التــي تمتلــك خبــرات أوســع قلــل مــن كفــاءة تلــك
المســاعدات ،وابعدهــا عــن تحقيــق األهــداف التــي اريــدت
لهــا .وبحســب تقويــم امريكــي فقــد ســجلت وزارة الدفــاع
درجــات أقــل مــن المتوســط فــي جميــع أبعــاد جــودة
المســاعدات .وهــذا يعكــس حقيقــة أنهــا تخصــص أموالها
ليــس لتعظيــم كفــاءة التنميــة ولكــن لتحقيــق أقصــى قــدر
مــن األمــن القومــي .وهــي لــم تنفــذ المســاعدة مــن خــال
أنظمــة الدولــة بــل مــن خــال المتعاقديــن األمريكييــن،
وهــي ممارســة أثــارت جـ ً
ـدال كبيـ ًر ا ألن الهــدف المعلــن لـــ "بناء
الدولــة" يتطلــب تعزيــز األنظمــة الوطنيــة المســتدامة)،(16
وإعطــاء منظمــات المجتمــع المدنــي دورا ديناميكيــا فــي
إيصــال احتياجــات النــاس واشــراكها فــي عمليــة تلبيــة
االحتياجــات اإلنســانية والتنمويــة ،مثلمــا نــص عليــه توافــق
أكــرا ( )Action For Agenda ACCRA Theحــول فاعليــة
المســاعدات ،لــذا فمــن غيــر المتوقــع ان تأتــي بنتائــج كبيــرة
بالنســبة ألوضــاع القطــاع الخــاص فــي العــراق.
ومثــل صنــدوق النقــد الدولــي ( )IMFأحــد مصــادر التمويــل
الخارجــي للعــراق ،لكــن الحكومــة لــم تحقــق أهــداف اإلصــاح
المنصــوص عليهــا فــي الجولــة األخيــرة مــن االتفاقيــات مــع
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صنــدوق النقــد الدولــي .ومــا بيــن عامــي  2016-2019قــدم
الصنــدوق أكثــر مــن  5مليــارات دوالر فــي شــكل قــروض
للعــراق للمســاعدة علــى التعامــل مــع انخفــاض أســعار
النفــط وضمــان القــدرة على تحمــل الديون .ومــن المحتمل
أن يواجــه العــراق تكاليــف اقتــراض أعلــى لعــروض الديــون
الســيادية الجديــدة ،وقــد يكــون الحصــول علــى التزامــات
مــن الحكومــة كشــرط مســبق لمزيــد مــن الدعــم األمريكــي
معقــدً ا بســبب األجــواء المشــحونة محليــا بشــأن العالقــة
مــع الواليــات المتحــدة ووجــود عســكريين أمريكييــن
واســتهداف الســفارة االمريكيــة فــي المنطقــة الخضــراء.

وقــد أثيــرت مخــاوف فرديــة مــن العامليــن فــي هــذه
المنظمــات الســيما األجنبيــة منــذ عــام  2015بشــأن
انتهــاكات لحقوقهــم .فقــد حــذرت لجنــة مســتقلة فــي
حزيــران (يونيــو)  2019أن علــى احــدى المنظمــات الدوليــة
التحقيــق فــي االدعــاءات الخطيــرة ضــد كبــار موظفيهــا
فــي العــراق .وتضمنــت شــكوى النقابــة المشــتركة مزاعــم
بالتنمــر المتكــرر واإلســاءة اللفظيــة والتهديــد بالفصــل أو
اإلشــارات الســيئة ضــد الموظفيــن إذا اشــتكوا .كمــا يُ زعــم
أن عمــاال واجهــوا الفصــل مــن العمــل إذا أثــاروا مخــاوف
مــن الذهــاب إلــى الميــدان(.)20

مــع ذلــك يبــدو ان هنــاك اتجاهــات إيجابيــة لبعــض
المســاعدات ففــي  16شــباط (فبرايــر)  2014وقعــت وكالــة
اليابــان للتعــاون الدولــي (جايــكا) والحكومــة العراقيــة
اتفــاق قــرض جديــد الســتعادة القــدرات األساســية لقطــاع
الموانــئ مــن خــال إعــادة تأهيــل مينــاء خــور الزبيــر بعــد إعــادة
تأهيــل مينــاء أم قصــر .وبذلــك يكــون هنــاك  20مشـ ً
ـروعا قيد
التنفيــذ فــي إطــار قــروض المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
اليابانيــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا  4.4مليــار دوالر يجــري
تنفيذهــا مــن قبــل الــوزارات العراقيــة .واغلــب المشــاريع
التســعة عشــر الجاريــة اآلن فــي مرحلــة التنفيــذ الفعلــي(.)17

الــدور التنمــوي للمســاعدات :الصنــدوق
االجتماعــي للتنميــة انموذجـ ًا

أمــا المســاعدة االقتصاديــة األمريكيــة للعــراق فقــد دعمــت
إصــاح إدارة الماليــة العامــة ،وبرامــج االســتقرار التــي
تنســقها األمــم المتحــدة ،وضمانــات القــروض .وقدمــت
إدارة الرئيــس بــاراك أوبامــا والكونغــرس ضمانًــا لقــرض
أمريكــي عــام  2017لتشــجيع المقرضيــن اآلخريــن علــى
شــراء الســندات التــي يصدرهــا العــراق لتغطيــة العجــز فــي
موازنتــه االتحاديــة(.)18
وتنفــذ المنظمــة الدوليــة للهجــرة  247مشــروعا فــي 10
محافظــات عراقيــة تهــدف الــى إعــادة تنشــيط القطــاع
الخــاص وتوليــد فــرص العمــل علــى المــدى البعيــد،
مــن خــال تزويدهــم بمنحــة مــن خــال صنــدوق تنميــة
المشــاريع لبــدء أعمالهــم أو توســيعها .وبلــغ مجمــوع
الدعــم المقــدم الــى  267مشــروعا صغيــرا ومتوســط الحجــم
بقيمــة  4.346.887دوالر ،لحوالــي  8االف مســتفيد(.)19
مــن جهــة أخــرى يوفــر القطــاع غيــر الحكومــي فــرص عمــل
للكثيريــن مــن العراقييــن ،بحيــث يشــكل العمــل فــي
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة واألجنبيــة فرصــا
لكســب الدخــل وفرصــا مناســبة ،لكــن مــن غيــر الواضــح
مــدى التــزام هــذه المنظمــات بقانونــي العمــل والضمــان
االجتماعــي للعامليــن فيهــا.

طلبــت الحكومــة العراقيــة بقــرار مجلــس الــوزراء ذي
الرقــم  270ســنة  2016الحصــول علــى دعــم مــن البنــك
الدولــي لتصميــم مشــروع "الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة"
وتمويلــه بهــدف دعــم المبــادرات بقيــادة المجتمعــات
المحليــة وتحســين الظــروف المعيشــية والفــرص امــام
الفقــراء والفئــات األكثــر هشاشــة واألولــى بالرعايــة.
وفــي أواخــر عــام  2016عمــل البنــك الدولــي بصــورة وثيقــة
مــع المختصيــن فــي الحكومــة وقــدم الدعــم وتــم توقيــع
اتفاقيــة قــرض مشــروع الصنــدوق فــي نيســان (ابريــل)
 2018اســتناد ًا الــى الممارســات الدوليــة الناجحــة .وقــدم
البنــك الدولــي دعم ـ ًا للحكومــة للعمــل بالصنــدوق بقــرض
قــدره  300مليــون دوالر امريكــي علــى مــدى خمــس ســنوات.
ويعتمــد الصنــدوق نهجــا مرحليــا بشــمول المحافظــات.
ويقــوم البنــك الدولــي بتطويــر مشــروع مــع الحكومــة
العراقيــة" ،مشــروع االســتقرار االجتماعــي الطــارئ فــي
العــراق والقــدرة علــى الصمــود" ،والــذي يهــدف إلى تحســين
فــرص كســب العيــش ،وزيــادة الوصــول إلــى الخدمــات
النفســية واالجتماعيــة وتقويــة المؤسســات .وفــي إطــار
هــذا المشــروع تــم تأســيس (الصنــدوق االجتماعــي
للتنميــة) الــذي أطلقتــه وزارة التخطيــط وبالتعــاون مــع
البنــك الدولــي ويســعى إلــى تحســين الظــروف المعيشــية
والفــرص المتاحــة أمــام الفقــراء والمهمشــين ،عبــر
تحســين قدرتهــم فــي الوصــول إلــى الخدمــات األساســية
واســتحداث فــرص عمــل قصيــرة األمــد علــى المســتوى
المحلــي.
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حالة لبنان

ماري جوزيه سعاده  -باحثة

المقدّ مة
السياق اإلجتماعي واإلقتصادي والسياسي
مهّــدت الزبائنيــة السياســية فــي لبنــان الطريــق إلــى إنتشــار
الفســاد المؤسســي ،إلــى جانــب المؤسســات الرســمية
الضعيفــة والمشــتتة التــي تعوزهــا القــدرة علــى تقديــم
خدمــات جيّ ــدة تلبــي احتياجــات الســكان .مــن أجــل الحصــول
علــى الخدمــات األساســية ،غالب ـ ًا مــا يلجــأ المواطنــون إلــى
الزعمــاء الطائفييــن القادريــن علــى تأميــن المــوارد مقابــل
الــوالء السياســي .نتيجــة لذلــك ،وعوضــ ًا عــن تخصيــص
مــوارد الدولــة مــن أجــل بنــاء قدراتهــا ،أو دعــم مشــاريع
التنميــة المســتدامة ،أو تحســين البنيــة التحتيــةُ ،تنفــق
المــوارد فــي أكثــر األحيــان لســدّ االحتياجــات القصيــرة األجــل.
ولطالمــا اعتمــدت الحكومــة اللبنانيــة علــى المســاعدات
الخارجيــة للحفــاظ علــى إقتصادهــا وتزويــد ســكانها
بالخدمــات األساســية مثــل الميــاه والكهربــاء ووســائل
النقــل العــام .وقــد أدّ ى النظــام اإلقتصــادي غيــر المنتــج
المصحــوب بفائــض فــي الــواردات إلــى تضخــم الديــن
الوطنــي تدريجيــ ًا ،فــي ظــل عــزوف الحكومــة عــن وضــع
اســتراتيجية فعليــة مســتدامة وطويلــة األجــل .وفــي
عــام  ،2019انهــارت قيمــة الليــرة اللبنانيــة بســبب النظــام
ّ
الفعــال مــن جهــة وإنخفــاض تدفقــات
اإلقتصــادي غيــر
ٍ
العمــات األجنبيــة إلــى البــاد مــن جهــة ثانيــة ،ليدخــل بذلــك
ٍ
اآلخــذ فــي اإلرتفــاع.
لبنــان مرحلــة التضخّ ــم المفــرط
في تشــرين األول/أكتوبر  ،2019عمّت التظاهرات الشــعبية
الشــوارع بعــد سلســلة أحــداث مــا لبثــت الحكومــة تثبــت
فيهــا عجزهــا وعــدم كفاءتهــا؛ مــن فشــلها فــي الســيطرة
علــى الحرائــق التــي التهمــت مســاحات كبيــرة مــن غابــات
لبنــان ،إلــى تقاعســها عــن إدارة التضخــم المتصاعــد
وتلويحهــا بفــرض ضرائــب ثابتــة جديــدة فــي محاولــة إلصالح
أخطائهــا .وقــد إندلعــت هــذه التظاهــرات إحتجاجــ ًا علــى
ســنوات مــن الفســاد وهــدر المــال العــام واإلهمــال وتــردّ ي
األحــوال المعيشــية ،حيــث طالــب المواطنــون بوضــع
حــد للفســاد مناشــدين بالتغييــر السياســي والمســاءلة
والحقــوق اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة.
أدّ ت جائحــة كوفيــد 19-إلــى تفاقــم الوضــع االقتصــادي فــي
لبنــان ،مــا أجبــر عــدد ًا كبيــر ًا مــن الشــركات علــى اإلغــاق وفــي
الوقــت نفســه منــع االحتجاجــات والتح ـرّكات الشــعبية فــي
البــاد .وفــي  4آب/أغســطس  ،2020وقــع إنفجــار مــروّ ع فــي
مرفــأ بيــروت نتيجــة إهمــال الدولــة وتخزينهــا كميــات مــن

نتــرات األمونيــوم  -وهــي مــادة شــديدة التفجــر  -بطريقــة
غيــر آمنــةّ .
وخلــف االنفجــار أضــرار ًا جســيمة فــي العاصمــة
واألحيــاء المجــاورة ،حيــث تدمّــر جــزء كبيــر مــن المرفــأ الــذي
يســتقبل أكثــر مــن  70%مــن واردات لبنــان .21وقــد تراوحــت
الخســائر الماديــة بحســب تقييــم البنــك الدولي بيــن  3.4و4.6
مليــارات دوالر أمريكــي ،بينمــا تراوحــت األضــرار اإلقتصاديــة
بيــن  2.9و 3.5مليــارات دوالر أمريكــي.22
وبالرغــم مــن األزمــات المختلفــة التــي تنهــش البــاد،
لــم ّ
تنفــذ الطبقــة الحاكمــة اللبنانيــة أي خطــة إصــاح أو
إنقــاذ للحــدّ مــن تأثيــر األزمــة اإلقتصاديــة التــي تثقــل كاهــل
الشــعب ،كمــا أنهــا لــم تح ـرّك ســاكن ًا إلســتعادة شــرعيتها
وثقــة المواطنيــن.

التقييــم العــام ،ومصــادر المســاعدات
اإلنمائيــة الرســمية ،وأبــرز الجهــات المانحــة
و ا لقطا عــا ت
فــي عــام ّ ،2019
تلقــى لبنــان  1.525مليــار دوالر أمريكــي مــن
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية ،وهــي القيمــة األعلــى
التــي ســجلها فــي تاريخــه ومــن المؤكــد أنهــا تضاعفــت
مــا بيــن ّ
عامَــي  2020و 2021فــي أعقــاب األزمــات المختلفــة
التــي مــرت بهــا البــاد .23وبســبب الحــروب العديــدة وعــدم
اإلســتقرار السياســي الــذي شــهده لبنــان فــي الســنوات
األربعيــن الماضيــة ،إزداد إعتمــاد اإلقتصــاد اللبنانــي علــى
المســاعدات الخارجيــة لألغــراض الملحــة مثــل إعــادة
اإلعمــار والتنميــة مــا بعــد الحــرب .وفــي الســنوات األخيــرة
المســتقرة نســبي ًا ،فشــلت الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة
فــي تحويــل النمــوذج اإلقتصــادي إلــى نمــوذج أكثــر إنتاجيــة
وإســتدامة .بـ ً
ـدال مــن ذلــك ،أعيــد توجيــه سياســات اإلقتصــاد
24
ّ
الكلــي لتكــون األولويــة والتركيــز علــى اإلســتقرار المالــي ،
وهــو األمــر الــذي لــم يســاعد فــي تقليــل إعتمــاد البــاد علــى
المســاعدات ،ال بــل زاد مــن تراكــم الديــون وتضخمهــا فــي
ظــل تنامــي األزمــة اإلقتصاديــة والماليــة .وبالتالــي ،أصبــح
لبنــان فــي المرتبــة الخامســة بيــن الــدول األكثــر مديونيــة فــي
العالــم بنســبة تقــارب نحــو  160%ومــن المتوقــع أن يرتفــع
الديــن العــام إلــى نحــو  185%بنهايــة عــام .252021
منــذ الســبعينيات ّ
وحتــى أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين،
كان لبنــان يحصــل علــى معظــم المســاعدات الماليــة
مــن الــدول العربيــة وإيــران .26وفــي خــال حــرب عــام ،2006
كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة العربيــة
29

الســعودية همــا الدولتــان المانحتــان الرئيســيتان،
ً
فضــا عــن عــدد مــن الــدول األخــرى غيــر األعضــاء فــي
ّ
لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة ،وقــد غطــت إســهامات هــذه
األخيــرة ربــع احتياجــات اإلغاثــة الطارئــة فــي ذلــك الوقــت.27
بعــد حــرب  ،2006تبــدّ ل المشــهد بحيــث أصبــح لألطــراف
الفاعلــة الخارجيــة دور أكثــر حضــور ًا فــي إعــادة اإلعمــار ،وال
ســيّ ما وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة
الدوليــة والمحليــة ،باإلضافــة إلــى كبــار المانحيــن الغربييــن،
وتحديــد ًا الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والــدول
غيــر األعضــاء فــي لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة .28فــي أعقــاب
الحــرب ،بــرزت بعــض الــدول مثــل إيــران والكويــت وقطــر
والمملكــة العربيــة الســعودية بعــد أن قدّ مــت القســم
األكبــر مــن المســاعدات فــي لبنــان .29أمّــا فــي عــام  ،2011فقــد
كانــت مؤسســات اإلتحــاد األوروبــي هــي الجهــات المانحــة
الرئيســية ،تليهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة واألونــروا
وفرنســا التــي أبــدت إســتعداد ًا ثابتــ ًا لتقديــم الدعــم
المتواصــل وشـ ّـكلت بذلــك مجموعــة المانحيــن الخمســة
الرئيســيين للبــاد بشــكل عــام.30
بيــن عامَــي  2006و ،2011كانــت الحصــة األكبــر مــن التمويــل
ّ
مخصصــة للبنيــة التحتيــة والخدمــات اإلجتماعيــة ،مــع
إنخفــاض المســاعدات اإلنســانية بشــكل ملحــوظ فــي
هــذه الفتــرة .31و ُتظهــر مقارنــة هــذه البيانــات مــع البيانــات
المســتخرجة فــي عامَــي  ،2018-2019أن المســاعدات
ّ
تشــكل القطــاع الرئيســي الــذي صبــت فيــه
اإلنســانية
المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية فــي لبنــان ،حيــث ُ ّخ ِّصصــت
 49%مــن المســاعدات لإلغاثــة اإلنســانية العاجلــة .32هــذا
اإلتجــاه بــات بــا شــك أكثــر وضوحــ ًا بيــن عامَــي ،2020-2021
ذلــك أن التضخــم المفــرط واألزمــة اإلقتصاديــة األخيــرة
دفعتــا أكثــر مــن نصــف اللبنانييــن إلــى مــا دون خــط الفقــر.33
وبالنظــر إلــى العقــد الماضــي ،نالحــظ أن مدفوعــات
ّ
المخصصــة لقطاعــات
المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
التنميــة النموذجيــة فــي لبنــان مثــل قطاعــات اإلنتــاج أو
أن الجهــود
البنيــة التحتيــة اإلقتصاديــة كانــت قليلــة جــد ًاّ ،إل ّ
القصــوى قــد إرتكــزت علــى اإلغاثــة القصيــرة األجــل فــي
ظــل غيــاب نظــام مســتدام للتقليــل مــن اإلعتمــاد علــى
المســاعدات الخارجيــة.
يحتــاج لبنــان اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى خطــة
شــاملة إلعــادة تأهيــل اإلقتصــاد والمؤسســات والبنيــة
التحتيــة ،بمــا فــي ذلــك إغاثــة الفئــات الضعيفــة التــي تكابــد
ظروفــ ًا معيشــية قاســية وصادمــة .فــي الوقــت نفســه،
يواجــه المجتمــع الدولــي معضلــة فــي كيفيــة اإلســتجابة

علــى أفضــل وجــه لألزمــات المختلفــة ،إذ ســبق أن
ُ
إســتخدمت أســاليب عــدّ ة فــي الماضــي بــا نتائــج مثمــرة.
ِ
فــي هــذا الســياق ،ال بــدّ مــن اإلشــارة إلــى مبــادئ التعــاون
اإلنمائــي المحــددة والمعتمــدة فــي إتفاقيــة شــراكة بوســان
ّ
الفعــال:
مــن أجــل التعــاون اإلنمائــي
تحدّ د إتفاقية شراكة بوسان النقاط اآلتية:34
ينبغــي أن تنبثــق اإلصالحــات اإلقتصاديــة
واإلجتماعيــة مــن سياســات وطنيــة شــاملة
وديمقراطيــة ّ
وأل تمليهــا المؤسســات الماليــة
الد وليــة.
يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يدفــع بإتجــاه
تحقيــق إصالحــات الحوكمــة والشــفافية
والمســاءلة وإدمــاج النــاسفــيصنــع السياســات.
يجــب أن تعــ ّز ز الشــراكات التنمويــة األنظمــة
الوطنيــة وأن تســتعين بهــا فــي تنفيــذ أعمالهــا
ً
بــدال مــن البحــث عــن قنــوات أخــرى.
ّ
مكونــات المجتمــع المدنــي أن تولــي
يجــب علــى
اهتمامــ ًا أكبــر للتنســيق والتشــبيك فــي مــا بينهــا
مــن أجــل إكتســاب الــوزن السياســي والدعــوة
لنمــاذج بديلــة.
ينبغــي مســاءلة القطــاع الخــاص علــى أســاس
أولويــات حقــوق اإلنســان والتنميــة عنــد االنخــراط
فــي التعــاون اإلنمائــي.

المشاريع والمبادرات التنموية األخيرة
مؤتمر سيدر  -نظرة عامة
كان مؤتمــر التنميــة اإلقتصاديــة واإلصــاح مــن خــال
الشــركات (ســيدر) الــذي ُعقــد فــي باريــس فــي نيســان/
أبريــل  2018جــزء ًا مــن دورة مــن ثالثــة مؤتمــرات (باإلضافــة
إلــى مؤتمــر رومــا الثانــي وبروكســل) المقــ ّر ر فــي أعقــاب
االســتقالة المفاجئــة لرئيــس الــوزراء ســعد الحريــري
مــن الريــاض .ويهــدف مؤتمــر ســيدر إلــى إســتنهاض
اإلقتصــاد اللبنانــي وتنميتــه عبــر تأميــن الدعــم المالــي
بوســاطة شــراكات مــع القطــاع الخــاص .وتقــدّ ر خطــة
30

ّ
المخصصــة لتطويــر
اإلســتثمار الرأســمالي فــي لبنــان
البنيــة التحتيــة التــي تــم تقديمهــا خــال مؤتمــر ســيدر نســبة
ّ
الخــاص للمشــاريع المقترحــة بنحــو  .40%35فــي
التمويــل
إطــار التحضيــر للمؤتمــر ،أقــرّت الحكومــة اللبنانيــة قانونــ ًا
لتنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي
آب/أغســطس ( 2017قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص رقــم  .36)48ينطــوي هــذا القانــون علــى مزايــا
عــدة مثــل اإلطــار القانونــي الشــامل ،وضمــان الشــفافية
والقــدرة التنافســية ،والحفــاظ علــى حقــوق القطــاع العــام
فــي مراقبــة خبــرات القطــاع الخــاص واإلســتفادة منهــا .هــذا
وقــد تعهّــد المجتمــع الدولــي بتقديــم أكثــر مــن  11مليــار
دوالر للبنــان ،منهــا  10.2مليــار دوالر فــي شــكل قــروض و860
مليــون دوالر فــي شــكل مِنَــح.37
إن مــا يميّ ــز ســيدر عــن المؤتمــرات الســابقة التــي ُعقــدت
مــن أجــل دعــم لبنــان مثــل باريــس  1و 2و ،3هــو أن التمويــل
كان مشــروط ًا بتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة والقطاعيــة؛
وركّــزت اإلصالحــات الهيكليــة علــى مكافحــة الفســاد
والحوكمــة الماليــة وإعــادة هيكلــة القطــاع العــام وتحديــث
الجمــارك وأســواق رأس المــال ،بينمــا تضمّنت اإلصالحات
القطاعيــة إلتــزام الحكومــة بمراجعــة التشــريعات
والحوكمــة المؤسســية لقطاعــات الكهربــاء والنفايــات
لكــن الحكومــة اللبنانيــة
الصلبــة والميــاه واإلتصــاالت.38
ّ
األخيــرة  -التــي ُ
إنتخبــت بعــد شــهر مــن إنعقــاد المؤتمــر  -لــم
ّ
تنفــذ أيّ ــ ًا مــن هــذه اإلصالحــات .ومــع غيــاب أفــق واضــح
لخطــة اإلصــاح ،ضاعــت معهــا فــرص لبنــان فــي الحصــول
ـس الحاجــة إليــه ،ذلــك
علــى الدعــم المالــي الــذي كان فــي أمـ ّ
أن الــدول المانحــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل
ّ
البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي قــد فرضــت شــروط ًا
مماثلــة لتقديــم مِنــح المســاعدة.

إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار -
نظــرة عامــة
يُ عــدّ إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار فــي لبنــان
( )3RFجــزء ًا ال يتجــزأ مــن اإلســتجابة الشــاملة لإلنفجــار
الــذي هــ ّز مرفــأ بيــروت فــي الرابــع مــن آب/أغســطس
 .2020يركّــز اإلطــار الممتــدّ علــى ســنتين أوّ ًال علــى فتــرة 18
شــهر ًا ليربــط بيــن اإلســتجابة اإلنســانية الفوريــة وجهــود
التعافــي وإعــادة اإلعمــار علــى المــدى المتوســط لوضــع
لبنــان علــى مســار التنميــة المســتدامة .يتألــف اإلطــار مــن

ثالثــة أهــداف محوريــة فــي إطــار اإلســتجابة لألزمــات فــي
لبنــان ،وهــي كاآلتــيً :
أوال ،تحقيــق تعــاف محــوره المواطــن
ٍ
يعيــد ســبل العيــش المســتدامة للســكان المتضرريــن،
ويعــ ّز ز العدالــة اإلجتماعيــة للجميــع ،بمــن فيهــم النســاء
والفقــراء وغيرهــم مــن الفئــات األكثــر إحتياجــ ًا .ثانيــ ًا ،إعــادة
بنــاء األصــول والخدمــات والبنــى التحتيــة الحيويــة التــي
تتيــح للجميــع إمكانيــة متســاوية للحصــول علــى الخدمــات
األساســية الجيــدة وتهيئــة الظــروف المالئمــة للتعافــي
اإلقتصــادي المســتدام .ثالثــ ًا ،تنفيــذ اإلصــاح لدعــم
إعــادة اإلعمــار والمســاعدة علــى إســتعادة ثقــة المواطــن
فــي المؤسســات الحكوميــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،مــن
المفتــرض أن يكــون البرنامــج تشــاركي ًا يقــوم علــى التعــاون
الوثيــق بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص
والشــركاء فــي التنميــة .كمــا أنــه يسترشــد بالمبــادئ
الشــاملة للشــفافية والمســاءلة واإلدمــاج.39
بالنســبة إلــى الميزانيــة ،تبلــغ قيمــة اإلحتياجــات لمســار
التعافــي الــذي يرتكــز علــى اإلنســان  584مليــون دوالر ،منهــا
 426مليــون دوالر للســنة األولــى .أمّــا تكلفــة مســار اإلصــاح
وإعــادة اإلعمــارُ ،
فتقــدَّ ر بنحــو مليــارَ ي دوالر مــن أجــل
40
مواجهــة تحدّ يــات الحوكمــة والتعافــي فــي لبنــان .
ومــن أجــل تمكيــن البرنامــج ،إلتزمــت الحكومــة اللبنانيــة
بتنفيــذ إصالحــات االقتصــاد الكلــي ،بمــا يشــمل تحقيــق
تقــدّ م مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى طريــق اإلســتقرار فــي
اإلقتصــاد الكلــي وإعــادة هيكلــة الديــون علــى النحــو الــذي
طرحــه المجتمــع الدولــي فــي مؤتمــر ســيدر .كمــا تعهّــدت
الحكومــة بإجــراء تدقيــق جنائــي لحســابات البنــك المركــزي،
باإلضافــة إلــى تبنّ ــي إصالحــات القطــاع المصرفــي ،وفــرض
ضوابــط علــى حركــة رأس المــال ،وتوحيــد ســعر الصــرف،
وإلغــاء اإلعانــات ،وتعبيــد الطريــق نحــو مســار ّ
يتســم
بالمصداقيــة لتحقيــق اإلســتدامة الماليــة .عـ ً
ـاوة على ذلك،
كان مــن المق ـ ّر ر إعــداد ميزانيــة العــام  2021بحيــث تتضمــن
برنامج ـ ًا متين ـ ًا للحمايــة اإلجتماعيــة واإلدمــاج اإلجتماعــي.41
مــن ناحيــة أخــرى ،أعــاد صنــدوق النقــد الدولــي وأكّــد إلتزامــه
ّ
ســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى
بمســاعدة لبنــان ،لكنــه
إطــار مالــي متماســك وإســتراتيجية موثوقــة إلعــادة تأهيــل
القطــاع المصرفــي فــي لبنــان .كمــا وعــد بتقديــم المســاعدة
لتنفيــذ التغييــرات الالزمــة مــن أجــل إســتعادة المــاءة
الماليــة العامــة ،وإصــاح النظــام المصرفــي ،وتعزيــز
الحوكمــة الرشــيدة والشــفافية والمســاءلة.42
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مزايــا المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية فــي
لبنــان
يمكــن لبرامــج التعــاون الدولــي مثــل مؤتمــر ســيدر وإطــار
اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار أن ترتبــط بمزايــا علــى
المســتوى الوطنــي ،ال ســيّ ما فــي إتاحــة الفــرص إلجــراء
اإلصالحات الهيكلية المتعلقة بالقطاعات والمؤسســات
المختلفــة فــي لبنــان .تشــمل اإلصالحــات التغييــرات
فــي النمــوذج االقتصــادي اللبنانــي المشــار إليهــا أعــاه،
ويمكــن إجمالهــا بالنقــاط اآلتيــة :إلــزام الحكومــة بإجــراء
تدقيــق جنائــي فــي حســابات المصــرف المركــزي ،وتنفيــذ
إصالحــات القطــاع المصرفــي ،وإلغــاء اإلعانــات ،وتوحيــد
ســعر الصــرف ،وإعــداد برنامــج جامــع وشــامل للحمايــة
ً
خطــوة
اإلجتماعيــة .فــي هــذا الصــددُ ،تعــدّ اإلصالحــات
طــال انتظارهــا فــي الحيــاة العامــة اللبنانيــة تعــزز الشــفافية
والمســاءلة داخــل المؤسســات الماليــة العامــة ،ال ســيّ ما
فــي ســياق األزمــات اإلجتماعيــة والسياســية واإلقتصاديــة
العميقــة التــي تعصــف بالبــاد.
يمكــن أن يســهم إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار
أيضــ ًا فــي تحســين الحوكمــة بشــكل عــام ،وتفعيــل أطــر
الحــوار بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي والشــركاء
الدولييــن ،فضـ ً
ـا عــن تشــجيع عمليــة أكثــر شــمولية لصنــع
القــرار إذا اســتوفت الحكومــة الشــروط المقترحــة .كمــا ثمّــة
إصالحــات أخــرى يمكــن تطبيقهــا تتعلــق بالخدمــات والبنية
التحتيــة ،وينبغــي أن توفــر هــذه اإلصالحــات الجديــدة فرص ـ ًا
متســاوية للجميــع للوصول إلــى الخدمات األساســية ،وفي
نهايــة المطــاف أن تدفــع البــاد نحــو التعافــي اإلقتصــادي
المســتدام .ومــن المجــاالت ذات األولويــة للتعافــي أيض ـ ًا،
خلــق الوظائــف والفــرص إلســتنهاض اإلقتصــاد وتأميــن
ســبل العيــش الكريــم للمواطنيــن .43فــي الوقــت نفســه،
ّ
ســتوفر الخطــة إســتجابات اإلغاثــة المباشــرة للفئــات
ماســة
األكثــر ضعف ـ ًا فــي المجتمــع ،والذيــن هــم فــي حاجــة ّ
إلــى المســاعدة والوصــول إلــى الخدمــات األساســية.
ّ
تتمثــل الميــزة الجديــدة التــي يقترحهــا إطــار اإلصــاح
والتعافــي وإعــادة اإلعمــار في النمــوذج المؤسســي المبتكر
للحوكمــة والرقابــة .وال شـ ّ
أن النمــوذج الجديــد يعـ ّز ز
ـك فــي ّ
دور منظمــات المجتمــع المدنــي علــى نحــو ّ
فعــال ،فهــي
ســتؤدي دور الرقيــب مــن أجــل ضمــان التنفيــذ الكامــل
للبرنامــج.
ومــع ذلــك ،يجــب أن ّ
تنفــذ الحكومــة اللبنانيــة اإلصالحــات

فــي أقــرب وقــت ممكــن تزامن ـ ًا مــع إطــاق صنــدوق النقــد
الدولــي برنامــج المســاعدة وإعالنــه بــدء عمليــة التطبيــق
الرســمي .لكــن رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري لــم يحــرز أي
تقــدّ م فــي تشــكيل الحكومــة منــذ تشــرين األول/أكتوبــر
ظــل هــذه الظــروف ،تنعــدم إمكانيــة تنفيــذ
 .2020وفــي
ّ
اإلصالحــات ،وتاليــ ًا الحصــول علــى مســاعدات ماليــة.

التحديــات المتعلقــة بالمســاعدة
اإلنمائيــة الرســمية فــي لبنــان
أ -المشروطية
فــي حــال الموافقــة علــى برامــج الدعــم مثــل ســيدر وإطــار
ـإن
اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار ومــن ث ـمّ تنفيذهــا ،فـ ّ
ذلــك قــد يثيــر مخــاوف جدّ يــة علــى شـ ّـتى المســتويات.
يشــهد التاريــخ علــى فشــل المشــروطية بيــن المجتمــع
الدولــي والمســؤولين اللبنانييــن؛ إذ تفتقــر الحكومــة
اللبنانيــة إلــى المصداقيــة فــي الوفــاء بإلتزاماتهــا :فهــي لــم
ّ
تنفــذ أبــد ًا أيــ ًا مــن اإلصالحــات التــي وعــدت بهــا عــام 2018
مقابــل الحصــول علــى  11مليــار دوالر تعهّــدت بتقديمهــا
الجهــات المانحــة فــي مؤتمــر ســيدر (أو باريــس  .)4ونتيجــة
لذلــك ،لــم ُتصـرَف األمــوال من قبــل المانحيــن الذين مــا زالوا
ينتظــرون تنفيــذ إصالحــات حقيقيــة .والجديــر بالمالحظــة
أن هــذه الظاهــرة تختلــف نســبي ًا عــن التجــارب الســابقة
ّ
فــي باريــس  )2001( 1وباريــس  )2002( 2وباريــس ،)2007( 3
حيــث ُصــرف التمويــل إلــى لبنــان علــى الرغــم مــن عــدم إلتزامــه
بشــروط ِاإلصــاح .وبعــد مؤتمــر باريــس  ،3وعلــى الرغــم من
وفــاء لبنــان بأقــل مــن ربــع التعهّــدات التــي قطعهــا ،فقــد
صرفــت الجهــات المانحــة أكثــر مــن نصــف المســاعدات
التــي وعــدت بتقديمهــا.44
أصبــح مفهــوم مشــروطية المانحيــن للبلــدان المثقلــة
بالديــون للحصــول علــى الدعــم المالــي مــن المانحيــن جــزء ًا
مــن الممارســات اإلعتياديــة التــي ّ
تتبعهــا المؤسســات
الماليــة الدوليــة وكذلــك الجهــات المانحــة الثنائيــة .45أمّــا
أن الشــروط
المشــكلة األساســية فــي هــذا الصــدد فهــي ّ
المفروضــة ليســت بالضــرورة شــاملة أو قابلــة للتطبيــق
علــى المــدى القصيــر ،وقــد تكــون لهــا تداعيــات خطيــرة علــى
المقيميــن فــي الدولــة .علــى ســبيل المثــال ،أحــد اإلصالحات
األساســية التــي طالــب بهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك
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الدولــي هــو اإللغــاء التدريجــي إلعانــات دعــم الطاقــة ،والــذي
يجــري بالفعــل تطبيقــه ويســبب إرتفاع ـ ًا كبيــر ًا فــي أســعار
الوقــود بنســبة تفــوق ّ 35%
بــدء ًا مــن تموز/يوليــو .202146
فــي المقابــل ،يؤثــر إرتفــاع أســعار الوقــود الجنونــي فــي قــدرة
اللبنانييــن علــى الوصــول إلــى الخدمــات والســلع األساســية
مثــل األدويــة والغــذاء والنقــل والكهربــاء وغيرهــا مــن
الضروريــات .وال يســعنا هنــا ّإل أن نتســاءل عمّــا يجــب أن
ّ
ســلم األولويــات اإلصالحيــة :فهــل يمكــن رفــع
يكــون فــي
الدعــم قبــل إطــاق مشــروع نقــل عــام جديــد أو برنامــج
شــبكة أمــان اجتماعــي ،مــن شــأنهما أن ّ
يعوضــا عــن الزيــادة
فــي أســعار الوقــود واإلحتياجــات األساســية األخــرى؟

إن اإلصالحــات الهيكليــة المفروضــة بطريقــة هرميــة
ّ
تنازليــة ال تتوافــق مــع الحــق فــي الســيادة الوطنيــة أو
مبــادئ فعاليــة التنميــة ،وال تــودي بالضــرورة إلــى النتائــج
ماســة إلــى إ ّتبــاع
والمكاســب المتوقعــة .لــذا ،ثمّــة حاجــة ّ
ً
تفصيــا يشــمل الملكيــة عندمــا يتعلــق األمــر
نهــج أكثــر
بالمســاعدات ،وبخاصــة فــي مشــاريع التنميــة المتعــددة
الجوانــب فــي البلــدان الناميــة .باإلضافــة إلــى الخلــل فــي
نظــام المشــروطية ،تزيــد هــذه البرامــج أيضــ ًا مــن أعبــاء
الديــون فــي بلــدان مثــل لبنــان الــذي يعانــي مــن عجــز هائــل
فــي القطــاع العــام نتيجــة إعتمــاده المفــرط علــى الــواردات
وغيــاب نمــوذج إقتصــادي منتــج.

عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،وبمــا أن النخبة السياســية غير قــادرة على
إجــراء اإلصالحــات الالزمــة ،فــإن النــاس محتجــزون رهائــن
وهــم فعليــ ًا الحلقــة المســتضعفة التــي تعانــي .وهــذا مــا
تراهــن عليــه األحــزاب السياســية إلجبــار المجتمــع الدولــي
علــى مســاعدة لبنــان بينمــا تتجاهــل تطبيــق اإلصالحــات.

ج -حوكمة ضعيفة

ب -دور القطاع الخاص
ُتقــدَّ ر قيمــة اإلحتياجــات ذات األولويــة لمســار التعافي الذي
يرتكــز علــى اإلنســان فــي إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة
اإلعمــار بنحــو  584مليــون دوالر أمريكــي ،منهــا  426مليــون
دوالر للســنة األولــى .أمّــا إجمالــي تكاليــف مســار اإلصــاح
وإعــادة اإلعمــارُ ،
فتقــدَّ ر بنحــو مليــاري دوالر أمريكــي .بالتالــي،
تدعــو الحاجــة إلــى حشــد مــوارد القطاعيــن العــام والخــاص
عــن طريــق إبــرام شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
أن هــذا التمويــل المختلــط والقائــم علــى الشــراكة بيــن
ّإل ّ
القطاعيــن يثيــر القلــق لناحيــة أولويــة األربــاح والمنافــع
التــي يجنيهــا القطــاع الخــاص علــى حســاب أهــداف التنميــة
ّ
التصــو ر بشــكل خــاص
وحقــوق اإلنســان .وينطبــق هــذا
علــى الســياق اللبنانــي حيــث يتشــابك القطاعــان العــام
والخــاص للغايــة ويحكمــان وفقـ ًا لدوافع ومصالــح نفعية،
ّ
الحــكام الطائفييــن هــم إمّــا أصحــاب مؤسســات
إن
إذ ّ
وإمّــا منتفعــون مــن عائــدات معظــم المجــاالت فــي هذيــن
ّ
األدلــة المســتمدّ ة مــن بلــدان
القطاعيــن .وبالمثــل ،تشــير
أن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
مختلفــة إلــى ّ
ُ
ً
تضــ ّر أكثــر ممّــا تنفــع ،خصوصــا عندمــا ت ّ
نفــذ بــدون نظــام
ّ
يتمكــن المجتمــع
مناســب للرصــد وتقييــم األثــر .47لــذا ،لكــي
المدنــي مــن مســاءلة القطاعيــن العــام والخــاص ،ينبغــي
أن ترتكــز الشــراكات بيــن القطاعيــن على أســس الشــفافية
وإتاحــة الوصــول إلــى كل المعلومــات ذات الصلــة.

إن وجــود أنظمــة ومؤسســات وطنيــة ضعيفــة فــي لبنــان
ّ
هــو مشــكلة أخــرى تضــاف إلــى المشــاكل المزمنــة التــي
تحــول دون الفعاليــة والتنفيــذ العــادل لمشــاريع اإلصــاح
مثــل ســيدر وإطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار.
فقــد أســهم نظــام الحكــم اللبنانــي الطائفــي والمذهبــي فــي
ترســيخ الزبائنيــة فــي المؤسســات التــي ترافقــت مع إنتشــار
واســع للفســاد علــى المســتويات كافــة .علــى ســبيل
المثــال ،غالبـ ًا مــا تنفــق الطبقــة الحاكمــة مــوارد الدولــة علــى
مجتمعاتهــا تحــت رعايــة المؤسســات الرســمية ،األمــر
الــذي يؤجــج الخطــاب الطائفــي وعــدم المســاواة ونظــام
أن القطــاع العــام
المحســوبيات الراســخ .أضــف إلــى ذلــك ّ
ككل يعانــي مــن التجزئــة الشــديدة والضعــف بســبب
ّ
ســنوات مــن الهــدر واإلســتغالل وعــدم الكفــاءة .وغالبــ ًا
مــا يجــري تعييــن الموظفيــن فــي القطــاع العــام وفقــ ًا
للــوالءات الطائفيــة والسياســية .مــن هــذا المنطلــق،
ّ
المخصصــة إلطــار اإلصــاح
أن األمــوال
يصعــب التصديــق ّ
ُ
والتعافــي وإعــادة اإلعمــار لــن تســتخدم لمصالح شــخصية،
ال ســيّ ما فــي ســياق األزمــة االقتصاديــة حيــث يمكــن أن
ً
شــكال جديــد ًا مــن أشــكال
تصبــح القنــوات غيــر الرســمية
التوزيــع الزبائنــي .48باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــهد الظــروف
ّ
يشــكل
المعيشــية فــي لبنــان تدهــور ًا شــديد ًا ،وهــو مــا
فرصــة مثاليــة للنخبــة والمنتميــن إليهــا لتعزيــز هيمنتهــم
علــى المــوارد والســلطة ،وإعــادة كســب الناخبيــن،
والمســاومة علــى المزيــد مــن الوقــت.
أن برامــج اإلصــاح ال تســاعد فعـ ً
ـا فــي تطويــر قــدرات
يبــدو ّ
إن المشــاريع اإلصالحيــة عـ ً
ـادة مــا
المؤسســات العامــة ،إذ ّ
ُ
ســتطبق فــي بيئــة عامــة
تكــون مصمّمــة بإفتــراض أنهــا
ّ
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إن اإلفتقــار
طبيعيــة ،عندمــا يكــون العكــس هــو الصحيــحّ .
إلــى الشــفافية والمســاءلة فــي النظــام اللبنانــي يحــول دون
إمكانيــة التنفيــذ الســليم إلطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة
أن وظائــف الرقابــة الداخليــة والتدقيــق غائبــة
اإلعمــار ،كمــا ّ
تقريبــ ًا فــي القطــاع العــام ،األمــر الــذي يُ ديــم دورة ســوء
إســتخدام األمــوال العامــة وســوء إدارتهــا .عــاوة علــى
ذلــك ،ال توجــد ضمانــة إلشــراك المجتمــع المدنــي فــي عملية
صنــع القــرار والمراقبــة ،علــى الرغــم مــن التنويــه بذلــك فــي
إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار ،وهــذا مــا تبيّ ــن فــي
الســابق نظــر ًا إلــى عــدم إلتــزام الحكومــة اللبنانيــة.
مــن المرجــح أن يكــون القــرض الــذي وافــق عليــه البنــك
الدولــي ّ
لدعــم أحــد برامــج محاربــة الفقــر ( )ESSNوالبالغــة
قيمتــه  246مليــون دوالر أمريكي ،وســيلة لألحــزاب التقليدية
المختلفــة إلعــادة كســب تأييــد األســر الضعيفــة فــي الدوائــر
االنتخابيــة .وبالمثــل ،فــإن الفصــل بيــن هــذا البرنامــج
وإســتراتيجية الحمايــة اإلجتماعيــة الطويلــة األجــل هــو
ألن التمويــل ســيُ صرف لدعــم برنامــج
مصــدر قلــق حقيقــيّ ،
ً
بــدال مــن دعــم إســتراتيجية الحمايــة اإلجتماعيــة
الفقــر
أن لبنــان
الشــاملة طويلــة األجــل .وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ّ
هــو البلــد الوحيــد فــي المنطقــة وواحــد مــن ســت عشــرة
دولــة فــي العالــم ليــس لديــه نظــام تقاعــد ّ
يوفــر المنافــع
للعامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي حــاالت الشــيخوخة
والعجــز والوفــاة.49
عـ ً
ـاوة علــى ذلك ،تـمّ إعتماد مشــروع القانون الــذي وضعته
الحكومــة وتخصيــص األمــوال مــن قبــل الجهــات المانحــة
أن الحكومــة
مــن دون أي مقابــل سياســي بالرغــم مــن ّ
اللبنانيــة لــم ّ
تنفــذ إصالحــ ًا واحــد ًا .هــذا التصــرّف المعتــاد
داخــل المجتمــع الدولــي تجــاه الطبقــة الحاكمــة اللبنانيــة،
يمنــح مزيــد ًا مــن الشــرعية لنظــام اإلختــاس وعــدم التدخــل
السياســي الــذي مــا بــرح يســتنفد مــوارد البــاد وأوصــل
لبنــان إلــى مــا وصــل إليــه مــن شــلل وفشــل.

الخالصة والتوصيات
فــي ظــل الوضــع الراهــن فــي لبنــان ،ال بــدّ مــن بــذل جهــود
جبــارة للحــدّ مــن اآلثــار الخطيــرة لألزمــات اإلقتصاديــة
ّ
والماليــة واإلجتماعيــة والصحيــة التــي ظهــرت خــال
ّ
العــام الماضــي .فــي الواقــع ،تتمثــل الخطــوة األولــى نحــو

التعافــي فــي تشــكيل حكومــة مســتعدة لتنفيــذ اإلصالحات
المطلوبــة والعمــل جنبــ ًا إلــى جنــب مــع الجهــات الفاعلــة
فــي المجتمــع المدنــي .ويجــب أن تتنــاول هــذه السياســات
واإلصالحــات إحتياجــات النــاس ومطالبهــم ،وليس مصالح
أن جهــود المجتمــع الدولــي ضرورية
المانحيــن حصريـ ًا .كمــا ّ
لممارســة الضغــط علــى الطبقــة الحاكمــة اللبنانيــة
إلجــراء اإلصالحــات الالزمــة ومحاربــة الفســاد وتحســين
آليــات المســاءلة .ولهــذه النقطــة أهميــة خاصــة نظــر ًا إلــى
أن المؤسســات العامــة اللبنانيــة كانــت تعتمــد بشــكل
ّ
مباشــر علــى المســاعدات األجنبيــة لتوفيــر الخدمــات
األساســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي علــى الــدول
المانحــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة إســتبدال النهــج
الســابق فــي التعامــل مــع الطبقــة الحاكمــة  -والــذي إ ّتســم
بالتراخــي والدعــم غيــر المشــروط لفتــرة طــال أمدهــا  -بنهــج
أكثــر صرامــة .ممّــا تقــدّ م ،يمكــن إســتخالص مجموعــة
التوصيــات اآلتيــة:
·ينبغــي أن تنبثــق اإلصالحــات اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
مــن سياســات وطنيــة شــاملة وديمقراطيــة ّ
وأل
تمليهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة.
·يجــب علــى المجتمع الدولي أن يســتخدم نفــوذه المالي
لممارســة الضغــط علــى الســلطات اللبنانيــة مــن
أجــل حمايــة إســتقالل القضــاء وتطبيــق اإلصالحــات
الضروريــة األساســية.
·يجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يواصــل الدفــع بإتجــاه
تحقيــق إصالحــات الحوكمــة والشــفافية والمســاءلة
وإدمــاج النــاس فــي صنــع السياســات بطريقــة فعالــة.
·يجــب أن يعـ ّز ز إطــار اإلصــاح والتعافــي وإعــادة اإلعمــار
األنظمــة الوطنيــة وأن يســتعين بهــا جزئيــ ًا لتنفيــذ
أعمالــه بـ ً
ـدال مــن البحــث عــن قنــوات أخــرى فحســب.
ّ
مكونــات المجتمــع المدنــي أن تولــي إهتمامـ ًا
·يجــب علــى
أكبــر للتنســيق والتشــبيك فــي مــا بينهــا مــن أجــل
إكتســاب الــوزن السياســي والدعــوة لنمــاذج بديلــة.
·ينبغــي مســاءلة القطــاع الخــاص علــى أســاس حقــوق
اإلنســان وأولويــات التنميــة عنــد اإلنخراط فــي التعاون
اإلنمائــي .كمــا يجــب علــى الحكومــة اللبنانيــة أيضــ ًا أن
تلتــزم بقوانيــن المشــتريات والشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص المعتمــدة حديث ـ ًا ،والتــي ّ
توفــر اإلطــار
األساســي للمســاءلة،
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حالة اليمن
وليد األباره  -باحث

المقدمة
يعانــي اليمــن أزمــة حــادة ومركبــة ،تتداخــل فيهــا حــاالت
الطــوارئ الطبيعيــة مــع الطبيــة 50.فباإلضافــة الــى الحــرب
الداخليــة التــي تدخــل عامهــا الســابع ،يملــك اليمــن إرثــا
طويــا مــن النزاعــات  ،وغيــاب االســتقرار السياســي  ،وشــح
الميــاه 51،جعلــت منــه واحــد ًا مــن أكثــر البلــدان فقــر ًا فــي
المنطقــة حتــى قبــل نشــوب النــزاع الراهــن .
ومــع اشــتداد المواجهــات العســكرية ،وتعــدد الفاعليــن
العســكريين علــى األرض ،وانقســام المؤسســات
االقتصاديــة ،وغيــاب ممكنــات الحــل السياســي ،يخــوض
اليمنيــون صراعــ ًا مريــر ًا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة.
ّ
وقوضــت االقتصــاد
فالحــرب أزهقــت الكثيــر مــن األرواح،
ّ
وعطلــت الخدمــات ،وأدت الــى أزمــة إنســانية هــي
والتنميــة
األخطــر فــي العالــم .فالعملــة الوطنيــة انخفضــت أمــام
الــدوالر بمقــدار  52،% 400وفقــدت  % 40مــن األســر اليمنيــة
دخلهــا 53،وهاجــر رأس المــال الوطنــي بحثـ ًا عــن اســتثمارات
آمنــة ،وتوقفــت صناعــة إنتــاج النفــط والغــاز ،وارتفعــت
أســعار الســلع الغذائيــة مقابل انخفــاض القدرة الشــرائية.
وتشــير اإلحصائيــات الــى أن  24مليــون مــن إجمالــي عــدد
الســكان البالــغ عددهــم  30مليــون شــخص (أي مــا يــوازي
 )80%يحتاجــون لمســاعدات إنســانية وإنمائيــة ، 54ويعيــش
 20مليــون شــخص بــدون ميــاه نظيفــة ،و  19.9مليــون
شــخص بــدون رعايــة صحيــة 55.وبلــغ إجمالــي الخســارة
التراكميــة فــي الناتــج المحلــي خــال الفتــرة 88.8 ،2014-2019
مليــار دوالر أمريكــي ،ومــن المتوقــع أن يصــل الــى حوالــي 181
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مليــار دوالر أمريكــي بحلــول العــام .2022
ومــع مــرور عقــد مــن الزمــن علــى تدشــين األمــم المتحــدة
ُأ ولــى خطــط االســتجابة اإلنســانية المقدمــة لليمــن إال
أن األوضــاع المعيشــة واالقتصاديــة مــا تــزال فــي أحلــك
ً
عرضــة للمــوت والجــوع
صورهــا ،ومــا يــزال اليمنيــون
واألوبئــة.
تستكشــف هــذه الورقــة المســاعدات اإلنمائيــة المقدمــة
لليمــن ،وأثرهــا علــى الواقــع اإلنســاني والمعيشــي.
وســتجيب الدراســة بمزيــد مــن التفصيــل علــى دوافــع
تقديــم المســاعدات ،والجهــات المانحــة ،واتجاهــات
التمويــل ،والقيــود المفروضــة علــى الوصــول ،وكيــف أن
جــزء مــن المســاعدات يــؤدي الــى اســتدامة االحتياجــات
واســتمرار الحــرب؟

ملمــح عــام عــن المســاعدات اإلنســانية
واإلنمائيــة واتجاهــات التمويــل
ترجــع البدايــات األولــى لظهــور االســتجابة اإلنســانية تجــاه
الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن للعــام  ، 2009ففــي ســبتمبر/
أيلــول مــن نفــس العــام ،بــادرت األمــم المتحــدة بــأول
طلــب لهــا لجمــع تبرعــات ســريعة لمواجهــة تبعــات النــزاع
المســلح ،بيــن الحكومــة المركزيــة فــي صنعــاء وجماعــة
الحوثييــن ،خــال مــا يعــرف بالحــرب السادســة  ،طالبــة مبلــغ
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 23.75مليــون دوالر.
وفــي العــام التالــي  2010دشــنت األمــم المتحــدة أولــى
خططهــا لالســتجابة اإلنســانية فــي اليمــن ،بتكلفــة 187
مليــون دوالر تســتهدف  2.538.000شــخص ،منهــم 342.000
نــازح  ،و 117000الجــئ ،و  319000طفــل وحامــل يعانــون مــن
ســوء التغذيــة 58.كمــا تــم تصنيــف الوضــع فــي شــمال
اليمــن حينــذاك مــن قبــل جــون لمــز نائــب األمين العــام لألمم
المتحــدة للشــؤون اإلنســانية وتنســيق جهــود اإلغاثــة بأنــه
"وضــع طــوارئ ضعيــف التمويــل" .وعلــى امتــداد الســنوات
الجحيميــة التــي مــر بهــا اليمــن  ،بــدء ًا باحتجاجــات الشــباب
فــي  11فبرايــر  ، 2011وصــوال للحــرب األهليــة المدعومــة
إقليميــا ( ، )2014-2021توالــت االســتجابة اإلنســانية تحــت
إشــراف األمــم المتحــدة ،عبــر خطــط ســنوية منتظمــة
 ،حيــث بلــغ إجمالــي التمويــل 14.48مليــار دوالر 59.و بلــغ
إجمالــي المســتهدفين فــي العــام  22 ،2021مليــون شــخص
 ،أي بزيــادة قدرهــا  1000%مقارنــة بإجمالــي المســتهدفين
فــي العــام .2010
وبالتــوازي مــع المســاعدات اإلنســانية تلقــى اليمــن العديد
مــن المســاعدات خــارج خطــط االســتجابة اإلنســانية،
حيــث بلغــت إجمالــي المســاعدات المقدمــة عبــر الــدول
والهيئــات والمنظمــات خــال األعــوام  2010-2021قرابــة 15
60
مليــار دوالر.
توصــف المســاعدات المقدمــة غبــر خطــط االســتجابة
اإلنســانية بأنهــا قصيــرة األجــل ،وفــي الغالــب يتــم توجيههــا
لســد احتياجــات الفئــات األشــد تضــرر ًا .إذ تركّــز بشــكل
جوهــري علــى تقديــم المســاعدات اإليوائيــة والغذائيــة
والطبيــة للنازحيــن والــذي يقــدر عددهــم بـــ  4مليــون
نــازح 61،القســم اآلخــر مــن المســاعدات يتــم توجيهــه
لســد احتياجــات نقــص المــواد الغذائيــة ،وميــاه الشــرب
النظيفــة  ،والصــرف الصحــي ،والتعليــم  ،والحمايــة للفئــات
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األشــد احتياجــا ،كذلــك يتــم تمويــل العديــد مــن البرامــج
المتعلقــة بالالجئيــن والمهاجريــن .وتعــد المملكــة العربية
الســعودية والواليــات المتحــدة االمريكيــة واإلمــارات
والكويــت والمملكــة المتحــدة والمفوضيــة األوروبيــة أبــرز
مانحــي خطــط االســتجابة اإلنســانية .كمــا تعــد الســعودية
واإلمــارات والبنــك الدولــي و المانيــا وهولنــدا أبــرز المانحيــن
مــن خــارج االســتجابة اإلنســانية 62.إذ قدمــت الســعودية 3.2
مليــار دوالر كودائــع نقديــة للبنــك المركــزي لدعــم اســتقرار
أســعار العملــة وشــراء المــواد األساســية 63،وبلغــت
المبالــغ المقدمــة لشــراء الوقــود لتوليــد الكهربــاء 4.15
مليــار دوالر 64،و 66مليــون دوالر لمواجهــة تفشــي وبــاء
الكوليــرا 65.فيمــا بلغــت المســاعدات المقدمــة عبــر البرنامــج
الســعودي إلعــادة إعمــار اليمــن  280مليــون تضمنــت
 198مشــروع لخدمــة  7قطاعــات أساســية هــي الصحــة
والطاقــة والنقــل والميــاه والتعليــم والزراعــة والثــروة
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الســمكية وبنــاء قــدرات المؤسســات الحكوميــة،
ومنــذ العــام  2016قــدم البنــك الدولــي  2.116مليــار دوالر
لتمويــل عملياتــه الطارئــة فــي اليمــن ،إذ نفــذ البنــك تســعة
مشــاريع رئيســية أبرزهــا دعــم ســبل كســب الــرزق عبــر
مشــروع النقــد مقابــل العمــل بتكلفــة  840مليــون دوالر،
يســتهدف  422ألــف شــخص .واســتهدفت بقيــة البرامــج
الحفــاظ علــى الخدمــات األساســية  ،وخدمــات الصــرف
الصحــي وإدارة النفايــات ،والتصــدي لخطــر المجاعــة،
وتقديــم حلــول الطاقــة المســتدامة ،وإعــادة تأهيــل صغــار
67
المزارعيــن ،والتصــدي لجائحــة كوفيــد .19
اإلمــارات العربيــة المتحــدة قدمــت  22مليــار درهــم خــال
الفتــرة  ،2015-2020أي مــا يقــارب  5.94مليــار دوالر .شــملت
المســاعدات تأهيــل المــدارس والمستشــفيات  ،وتأميــن
الطاقــة وإعــادة بنــاء المطــارات والموانــئ ومــد الطــرق
68
وبنــاء المســاكن.
المنــح اإلنســانية المخصصــة لخطــط االســتجابة
اإلنســانية فــي اليمــن تديرهــا األمــم المتحــدة بشــكل منفــرد
عبــر الهيئــات التابعــة لهــا والمنظمــات الدوليــة ،فيمــا
تذهــب منــح المشــتقات النفطيــة المخصصــة للكهربــاء
والودائــع النقديــة المقدمــة من الســعودية للبنــك المركزي
التابــع للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا فــي عــدن ،وتــم تنفيــذ
المســاعدات المقدمــة مــن البنــك الدولــي عبــر اليونيســف
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والصنــدوق االجتماعــي للتنميــة (هيئــة شــبه حكوميــة).
يجــادل المانحــون بــان الحكومــة ال تملــك المقــدرة علــى

اســتيعاب المنــح ،لــذا فــإن الشــق األكبــر مــن المســاعدات
يذهــب مباشــرة للهيئــات والمنظمــات الدوليــة فــي
غيــاب شــبه كلــي لــدور الحكومــة التــي مــا تــزال ّ
تكثــف مــن
مســاعيها عبــر وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي للقبــول
بهــا كشــريك .
وعلــى الرغــم مــن الحجــم الكبيــر للمســاعدات إال أنهــا لــم
تســتطع أن تقــوم بمهــام االقتصــاد .ومــن خــال تحليــل
البيانــات نجــد بــأن الفجــوة بيــن حجــم االحتياجــات والتمويــل
يــزداد اتســاعا ،حيــث بلــغ عجــز تمويــل خطــط االســتجابة
اإلنســانية 7.86مليــار دوالر 70.كذلــك انخفــض التمويــل
المقــدم لخطــط االســتجابة اإلنســانية لليمــن للعاميــن
 2020-2012مقارنــة بعــام  . 2019ففــي عــام  2019بلــغ التمويــل
 3.53مليــار دوالر ،وفــي عــام  2020بلــغ التمويــل 1.35مليــار
دوالر  ،وفــي العــام  2021بلــغ إجمالــي التمويــل  1.7مليــار
دوالر فيمــا بلــغ إجمالــي االحتياجــات  3.85مليــار دوالر ،أي أن
الفجــوة بيــن االحتياجــات والمنــح المقدمــة فــي العــام 2021
بلغــت أكثــر مــن النصــف. 71

أثر المساعدات المقدمة لليمن
تــؤدي المســاعدات المقدمــة لليمــن دور ًا مزدوجـ ًا ،أحدهمــا
ايجابــي واآلخــر ســلبي .ايجابيــ ًا؛ تلعــب المســاعدات دور ًا
حاســم ًا فــي إنقــاذ مالييــن األرواح والتخفيف مــن معاناتهم،
وســلبي ًا؛ تحفــز عوامــل اســتمرار الحــرب ،وتغطــي جــزء مــن
تكاليفهــا الباهظــة.

أوال :األثر اإليجابي للمساعدات
ســاهمت المســاعدات الــى حــد كبيــر فــي التصــدي لحــاالت
الطــوارئ المعقــدة إال أنهــا فشــلت في تقديم حلــول جذرية
لهــا .فاألســرة المحتاجــة للمســاعدات تبــدأ معاناتهــا بعــد
االنتهــاء مــن التهــام الســلة الغذائيــة المقدمــة مــن برنامــج
الغــذاء العالمــي ،أو إحــدى المنظمــات المحليــة أو الدوليــة.
وتعــود أســعار العملــة للتهــاوي بمجــرد نفــاذ الوديعــة
النقديــة مــن البنــك المركــزي ،أمــا الكهربــاء فتســتحق
تســميتها بالثقــب األســود ،إذ بمجــرد نفــاذ كميــة منــح
الوقــود المقدمــة تنطفــئ مــن جديــد لتبــدأ رحلــة المعانــاة
فــي المــدن الحــارة والمستشــفيات .إن اللجــوء الــى الحلــول
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قصيــرة المــدى ،والتــي ُتعنــى بدرجــة رئيســية بتخفيــف
المعانــاة وليــس إنهائهــا ،وعــدم االســتثمار فــي مشــاريع
تنمويــة طويلــة األجــل ،جعــل الحكومــة ،والحوثييــن،
والمنظمــات الدوليــة فــي حاجــة ملحــة الســتدامة المنــح،
وبنــاء علــى ذلــك؛ تحولــت األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن الــى
دائــرة مغلقــة يــدور الجميــع حولهــا (هيئات أمميــة ،مانحون،
مشــغلون ،مســتحقون ،سلطات حكومية/ســلطات األمر
الواقــع) وكأن ال فــكاك مــن الخــروج منهــا .وبإيجــاز شــديد
تســتعرض الورقــة أبــرز ادوار المســاعدات خــال ســنوات
الحــرب:

إنسانيا:
•تغطــي المســاعدات خدمــات الطــوارئ
المســتعجلة (اإليــواء ،الغــذاء ،الــدواء) لقرابــة
 4مليــون نــازح.
•توفــر المســاعدات الغــذاء عبــر النقــد أو
الســال الغذائيــة لقرابــة  16مليــون شــخص.
مــع اعتبــار أن مثــل هــذا اإلجــراء مؤقــت،
وباإلمــكان القــول انــه يؤخــر المجاعــة وال
يعا لجهــا .
•خصصــت جــزء مــن المســاعدات لجهــود
احتــواء وبــاء الكوليــرا ،والدفتيريــا ،ومؤخــرا
كوفيــد .19
•للمســاعدات إســهامات فــي توفيــر ميــاه
الشــرب النظيفــة وتقديــم الخدمــات الطبيــة.
•ســاهمت المســاعدات فــي إعــادة بنــاء
العديــد مــن المــدارس والمراكــز الصحيــة ،لكــن
ذلــك يظــل محــدود بالنظــر لحجــم الدمــار الــذي
تعرضــت لــه البنيــة التحتيــة.

اقتصاديا:
•ســاهمت أمــوال المســاعدات باإلضافــة
الــى تحويــات المغتربيــن فــي الحفــاظ علــى
اســتقرار العملــة ،فالريــال انهــارت قيمتــه أمــام

الــدوالر مــن  ،212-900خــال  9ســنوات ،ولــم لــم
تكــن هنــاك مســاعدات وودائــع نقديــة لــكان
االنهيــار أكبــر ممــا هــو عليــه اآلن.
•يســاعد برنامــج النقــد مقابــل العمــل 422
ألــف شــخص.

ثانيا :األثر السلبي للمساعدات
علــى الرغــم مــن األثــر االيجابــي للمســاعدات فــي التصــدي
لالزمــة اإلنســانية وتداعيــات الحــرب إال أن جــزء كبيــر منهــا
انتهــى بــه المطــاف فــي أرصــدة أمــراء الحــرب ومعاونيهــم،
ذلــك الجــزء باإلضافــة الــى تســيّ س المســاعدات أديــا
بشــكل دراماتيكــي الــى اســتمرار الحــرب.

السطو على المساعدات واستغاللها
ينبغــي اإلشــارة الــى أن المســاعدات اإلنســانية تدخــل عبــر
مينائــي الحديــدة والصليــف المســيطر عليهمــا مــن قبــل
الحوثييــن ،وتخــزن فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن ،وتــوزع
مركزيــا مــن العاصمــة صنعــاء الواقعــة تحــت ســيطرة
الحوثييــن أيضــا  ،أضــف أن نظــام الحــواالت الماليــة
المرتبطــة بالمســاعدات يجــري تحويلهــا عبــر البنــوك فــي
صنعــاء ،وهــو مــا منــح الحوثييــن فرصــا مثاليــة للتدخــل فــي
العمــل اإلنســاني وتجييــره لخدمــة أهدافهــم الشــخصية
والسياســية علــى عكس الحكومــة المعترف بهــا دولي ًا التي
يقتصــر دورهــا علــى منــح التصاريــح لدخــول المســاعدات
وإعفائهــا مــن الجمــارك  ،باإلضافــة الــى هامــش التنســيق
مــع الــوكاالت المشــغلة والمانحيــن
فالمســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية تقــدم نقــدا أو مــن
خــال مــواد إغاثيــة ،الكثيــر منهــا يتــم شــراءه مــن قبــل التجــار
وبيعــه فــي الســوق الســوداء بأســعار اقــل مــن األســعار
المتداولــة .وفــي اليمــن يشــكل اقتصــاد المســاعدات
نســبه مهمــة مــن حركــة االقتصــاد الكلــي  ،حيــث يديــر
مــا يزيــد عــن  4مليــارات دوالر ســنويا 72.كمــا أن األمــوال
المخصصــة للمســاعدات اإلنســانية ال تدخــل البنــوك إال
بعــد صرفهــا فــي األســواق الســوداء بخســارة مقدارهــا 54
73
 %مــن قيمتهــا الفعليــة.
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يمــارس أطــراف الحــرب العديــد مــن القيــود للحيلولــة دون
وصــول المنظمــات للمناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتهم ،
مــا يســتدعي لجــوء المنظمــات الــى االســتعانة بمنظمــات
محليــة لتوزيــع المســاعدات ،أو يتــم توزيعهــا عبــر لجــان
مجتمعيــة محليــة ،وإذا تعــذر ذلــك فــإن المنظمــات تلجــأ
للرشــوة ،أو التكيــف مــع السياســات المفروضــة مــن قبــل
ســلطات األمــر الواقــع أو المغــادرة 74.وكان الحوثيــون
قــرروا فــرض  2بالمائــة كضريبــة علــى أمــوال المســاعدات،
و 5بالمائــة ضريبــة علــى كل مشــروع يجــري تنفيــذه مــن
قبــل منظمــة محليــة ،إال انــه تــم إلغــاء القانــون األول ولــم
يتــم العمــل بــه 75،فيمــا ال يــزال قانــون  5بالمائــة يطبــق علــى
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المنظمــات المحليــة ســاري المفعــول.
ولعــل أبــرز فصــول المأســاة فــي العمل اإلنســاني هو تدخل
الحوثييــن إلعــداد قوائــم المســتفيدين ،وفــي الغالــب فــان
األســماء التــي يتــم تقديمهــا هــي عائــات القتلــى والجرحــى
والمنخرطيــن فــي جبهــات القتــال والمؤيديــن لهــم ،فيمــا
بقيــة العائــات يتــم اســتثنائها ،كمــا لوحــظ اســتخدام
المســاعدات كأحــد أدوات التحشــيد للجبهــات ،فالعائــات
التــي ال ينخــرط أحــد أبناؤهــا فــي القتــال ال تحصــل علــى
المســاعدة ،وبالتالــي فــأن الكثيــر مــن األســر تدفــع بأبنائهــا
للقتــال لكــي يتســنى لها الحصــول على المســاعدات .وبعد
أن تحــول مــا كان مســكوت عنــه الــى ظاهــرة جــرى تداولهــا
إعالميــا علــى نطــاق واســع ،لجــأ العديــد مــن المانحيــن الــى
التهديــد بإيقــاف المســاعدات أو تخفيضهــا كمــا حــدث
مــع الواليــات المتحــدة والكويــت واإلمــارات  77،واضطــرت
العديــد مــن المنظمــات الــى التصعيــد مــن لهجتهــا تجــاه
الحوثييــن والتهديــد بتعليــق العمــل وإيقافــه كبرنامــج
الغــذاء العالمــي الــذي هــدد عبــر مديــر البرنامــج ديفيــد بيزلــي،
فــي إحاطتــه لمجلــس األمــن ،فــي مايــو " 2020بالبــدء فــي
تعليــق المســاعدات الغذائيــة فــي اليمــن تدريجيــا  ،بســبب
تحويــل المســاعدات ألغــراض غيــر مخصصــة لهــا ،وغيــاب
اســتقاللية العمــل فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة
الحوثييــن" .لقــد دفــع ســلوك الحوثييــن برنامــج الغــذاء
العالمــي الســتخدام نظــام التحقــق البيومتــري (البصمــة)
والقيــاس البيلوجــي للتحقــق مــن هويــة المســتفيدين  ،لكــن
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الحوثييــن تعاملــوا مــع تلــك المســاعي بالرفــض.
وعــاوة علــى القيــود المفروضــة علــى العمــل اإلنســاني،
نجــد بــأن انقســام المؤسســات النقديــة بيــن الحكومــة
المعتــرف بهــا دوليــا والحوثييــن ألقــى بضاللــه علــى الواقــع
االقتصــادي واإلنســاني فــي اليمــن ،فالحوثيــون ســيطروا

فــي ســبتمبر  2014علــى البنــك المركــزي واالحتياطــي النقدي
البالــغ  4.8مليــار دوالر  ،اســتطاعت الحكومــة المعتــرف بهــا
اســتعادة  700مليــون دوالر بعــد مراســات مــع البنــوك
فــي الخــارج وإقناعهــا بعــدم التعامــل مــع الحوثييــن فــي
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صنعــاء.
وفــي العــام  2016قــررت الحكومــة المعتــرف بهــا نقــل
80
البنــك المركــزي الــى العاصمــة عــدن وتعييــن محافظــا لــه،
وبالتالــي صــار هنــاك بنــكان مركزيــان لــكل مــن الحكومــة
والحوثييــن .ولتغطيــة العجــز المالــي قامــت الحكومــة
بطباعــة قرابــة ترليــون ريــال يمنــي بــدون غطــاء عبــر
شــركة "غوزنــاك" الروســية  81،رد الحوثيــون بإصــدار تعميــم
يقضــي بمنــع التعامــل بالعملــة الجديــدة فــي مناطــق
ســيطرتهم 82،ومنــح البنــك المركــزي فــي صنعــاء ســكان
المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مهلــة مدتهــا
شــهر واحــد الســتبدال الطبعــة الجديــدة “غيــر القانونيــة”
إمــا بطبعــات قديمــة ،أي صــادرة قبــل ســبتمبر/أيلول ،2016
أو بالعملــة اإللكترونيــة الجديــدة التــي تحــاول ســلطات
الحوثييــن تطبيقهــا؛ وهــو القــرار الــذي تبعتــه حالــة مــن
االضطــراب 83.ســاهم الصــراع النقــدي بيــن الحكومــة
والحوثييــن فــي تقليــص حجــم األعمــال وارتفــاع المنازعــات
التجاريــة بيــن الشــركات والبنــوك ،وزيادة األســعار ،وتهاوي
أســعار الصــرف ،واللجــوء للتــداول بالعمــات الصعبــة
ً
بــدال مــن العملــة المحليــة ..فعلــى ســبيل المثــال حينمــا
تدفــع الشــركات الواقعــة فــي مناطــق الحكومــة مرتبــات
موظفــي الفــروع فــي مناطــق الحوثييــن فــإن المرتبــات
تفقــد  40%مــن قيمتهــا ،فيمــا مبيعــات الشــركات فــي
مناطــق الشــرعية تفقــد قرابــة  40%مــن قيمتهــا حينمــا
يتــم إرســالها عبــر البنــوك الــى صنعــاء .أضــف الــى ذلــك؛ أن
تجــار الســلع الغذائيــة والمواطنيــن المقيميــن فــي مناطــق
الحوثييــن يدفعــون الجمــارك مرتيــن للحكومــة والحوثييــن.
كمــا يفــرض الحوثييــن ضرائــب وإتــاوات علــى الغــاز المنزلــي
والمشــتقات النفطيــة التــي تبيعــه الحكومــة للتجــار الذيــن
ينقلونــه للمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم ،فالغــاز
المنزلــي ســعة  20لتــر تبيعــه الحكومــة بســعر رســمي
 2300ريــال يمنــي ،بينمــا يتــم بيعــه رســميا يبــاع فــي مناطــق
الحوثييــن بـــ  6640ريــال يمنــي ،أي بزيادة قدرهــا  ، % 180تذهب
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لخزائــن الحوثييــن.
وبالمجمــل فــإن اقتصــاد المســاعدات قــد نجــح فــي خلــق
طبقــة لصوصيــة ،تتشــكل فــي الغالــب مــن أمــراء الحــرب
المتورطيــن بارتــكاب انتهــاكات واســعة ،وتجــار لصــوص،
39

وموظفــون فاســدون داخــل الجهــاز المصرفــي ومنظمــات
المجتمــع المدنــي .تلــك الطبقــة طــورت مــن نفســها مــع
مــرور الســنوات لتتحــول لجماعــات ضغــط داخــل دوائــر
صنــع القــرار الحوثــي ،وبالتالــي فإنهــا تتشــبث بخيــار الحــرب
وترفــض دعــوات الســام للتشــبث بعوائدهــا الماليــة.

فــي  13ســبتمبر/ايلول  ،2018والــذي أدى الــى وقــف إطــاق
النــار بيــن الحكومــة والحوثييــن فــي مدينــة الحديــدة .ذلــك
االتفــاق _الــذي ينــدرج تحــت التدخــل اإلنســاني_ أدى الــى
تحــول دراماتيكــي فــي مســار المواجهــات العســكرية ،إذ
منــح الحوثييــن الفرصــة إلعــادة ترتيــب صفــوف مقاتليهــم،
ومــن ثــم تــم حشــدهم باتجــاه محافظتــي الضالــع ومــأرب
اللتــان تعــدان أهــم معاقــل الحكومــة والمجلــس االنتقالــي
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الجنوبــي.

يتضــح فــي الحالــة اليمنيــة ،بــأن تقديــم المســاعدات ،ارتبــط
بشــكل وثيــق بالنــزاع الداخلــي ،لــذا مــن الضــروري بمــكان
فهــم دوافــع تقديــم المســاعدات ،وان كانــت خيريــة أم
مسيّ ســة؟

وبالمجمــل نجــد بــان التدخــل اإلنســاني فــي الحديــدة قــد
أنتــج وضعــ ًا شــاذ ًا ،إذ انــه جســد النقيــض للقــرار الدولــي
 2216الصــادر عــن مجلــس األمــن باإلجمــاع فــي  14ابريــل/
نيســان  ،2015والــذي ينــص علــى دعــوة الحوثيين الى تســليم
األســلحة واالنســحاب مــن المــدن والســماح للحكومــة
بالعــودة لممارســة مهامهــا 87،فبــدال مــن ممارســة
الضغــوط لتنفيــذ القــرار الدولــي مورســت الضغــوط
الســتمرار بقــاء مدينــة الحديــدة وموانئهــا الرئيســية الثالثــة
تحــت ســيطرة الحوثييــن ،بعيــدا عــن أي اعتبــارات للتمايــز
العرقــي والمذهبــي والسياســي بيــن ســكان المدينــة
المقــدر عددهــم أربعــة مليــون نســمة ومقاتلــي الحوثييــن،
وكذلــك للمشــروعية الدســتورية والســيادة وحقــوق
اإلنســان التــي لطالمــا اقترنــت بغائيات التدخالت اإلنســانية
فــي الــدول التــي شــهدت نزاعــات داخليــة.

تســييس المســاعدات واســتخدامها كأداة
تبريريــة للتأثيــر فــي مجريــات الصــراع

ولإلجابــة علــى هــذا الجــزء المحــوري مــن المهــم اإلشــارة
الــى انــه باســتثناء دولتــي الكويــت واليابــان ،تنخــرط أبــرز
الــدول المانحــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الصــراع
اليمنــي ،مــن خــال دعمهــا ألحــد األطــراف المحليــة ،أو مــن
خــال االســتثمار فــي األزمــة لتحقيــق أهــداف سياســية أو
اقتصاديــة أو عســكرية .كذلــك يتضــح مــن خــال تحليــل
خطــاب الفاعليــن الدولييــن واإلقليمييــن والمحلييــن فــي
األزمــة اليمنيــة بــأن مصطلحــي "المســاعدات اإلنســانية"
و"الوضــع اإلنســاني" قــد اســتخدما كثيمتيــن رئيســيتين
طــوال ســنوات النــزاع ،وبالتالــي نســتنتج بــأن المســاعدات
كانــت وال تــزال مرهونــة بأهــداف السياســية الخارجيــة
للــدول المانحــة وليســت ذات طابــع خيــري بحــت.
ففــي مناســبات عــدة ،اســتخدمت الــدول النافــذة داخــل
النظــام الدولــي المســاعدات للتأثيــر علــى ســير المواجهــات
العســكرية الدائــرة بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا والحوثييــن
فــي أكثــر مــن واقعــة لعــل أبرزهــا المواجهــات فــي الســاحل
الغربــي المطــل علــى البحــر األحمــر .ففــي يوليو/تمــوز 2018
كانــت القــوات المشــتركة التابعــة للحكومــة المدعومــة
مــن دول التحالــف العربــي قــد تمكنــت مــن إحــراز انتصــارات
متتاليــة علــى طــول الســاحل الغربــي ،وتمكنــت طالئــع
قواتهــا فعليــا مــن اختــراق األحيــاء الجنوبيــة لمدينــة
الحديــدة الســاحلية ،والســيطرة علــى مطــار المدينــة
 85،وكانــت علــى بعــد قرابــة  5كيلــو متــرات مــن الوصــول
الــى مينــاء الحديــدة .فــي تلــك األثنــاء كثــف المجتمــع
الدولــي جهــوده بقيــادة بريطانيــا للضغــط بإيقــاف الحــرب
"العتبــارات إنســانية"" ،والســتمرار تدفــق المســاعدات عبــر
المينــاء" ،وهــو مــا تكلــل حينهــا بتوقيــع اتفــاق "اســتكهولم"

أضــف الــى تلــك الواقعــة ،إلغــاء الرئيــس األمريكــي قــرار
ســلفه ترامــب بتصنيــف الحوثييــن كجماعــة إرهابيــة ،والتــي
بــرر ذلــك القــرار بأنــه "لدوافــع إنســانية" ،وقبلهــا كانــت
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة قــد دعــت اإلدارة االمريكيــة
إللغــاء القــرار ألنــه يلحــق الضــرر بالمســاعدات 88 ،فــي تلــك
األثنــاء كان الحوثيــون يهاجمــون مدينــة مــأرب التــي تعــد
اكبــر المــدن المســتضيفة للنازحيــن والمهجريــن فــي
اليمــن ،ومــا تــزال المواجهــات األكثــر دمويــة مشــتعلة حتــى
كتابــة هــذه الورقــة.
واســتخالصا للــدروس مــن تلــك الواقعتيــن ،نجــد بأنــه فــي
حالــة خســر الحوثييــن الحديــدة فــإن ذلــك كان ســيؤدي
الــى إضعــاف مقدرتهــم علــى تمويــل الحــرب ،وبالتالــي فــإن
قبولهــم بالجلــوس علــى طاولــة حــوار والقبــول بعمليــة
ســام وارد جــدا .إن مســاعي اإلدارة االمريكيــة الجديــدة
بوقــف الحــرب فــي اليمــن والتــي عبــر عنهــا صراحــة الرئيــس
بايــدن خــال حملتــه االنتخابيــة ،ثــم أكدهــا الحقــا بوقــف
مبيعــات األســلحة للســعودية 89،وتعييــن مبعوثــا خاصــا
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لليمــن 90،قــد اصطــدم برفــض الحوثييــن وإصرارهــم علــى
االســتمرار بالقتــال ،وبالتالــي تأكــد بــان اتفــاق اســتكهولم
منــح الحــرب عمــرا إضافيــا ،وهــو مــا أتــاح لشــركات تصنيــع
األســلحة بيــع المزيــد مــن أســلحتها للــدول المنخرطــة
بالحــرب.

التوصيات
المجتمع الدولي
•ينبغــي الفصــل بيــن مــا هــو إنســاني وسياســي
فــي اليمــن.
•ينبغــي اللجــوء الــى إجــراءات بديلــة للحيلولــة
دون اســتغالل المســاعدات بــدال مــن
تخفيضهــا .
•تقليــص الهــوة بيــن حجــم التمويــل المتدنــي
وحجــم االحتياجــات المتصاعــد.
•للخــروج مــن المأســاة اإلنســانية ينبغــي
الضغــط بتوحيــد مؤسســات النقــد وتوحيــد
ا لعملــة .
•مســاعدة الحكومــة باســتئناف تصديــر النفــط
مقابــل التزامهــا بدفــع مرتبــات كافــة موظفــي
91
القطــاع الحكومــي المدنــي وبشــكل منتظــم.
•تخصيــص جــزء مــن المســاعدات المخصصــة
للطــوارئ المســتعجلة للتنميــة وإعــادة
وتحســين جــودة الخدمــات وبالتحديــد الكهرباء
والصحــة والتعليــم.
•الضغــط بتخفيــف القيــود البيروقراطيــة علــى
الصــادرات والــواردات (إعــادة تنشــيط الحركــة
التجاريــة عبــر الموانــئ).

الحكومة
•إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي
فــي مشــاريع التنميــة وإعــادة اإلعمــار.
•االضطــاع بمســؤولياتها تجــاه تبعــات
الحــرب وذلــك مــن خــال تشــكيل وحــدة تعنــى
بالطــوارئ وتخصيــص المــوارد الالزمــة لهــا.

المنظمات الدولية
•تعــد اليمــن دولــة بحريــة ،ولهــا حــدود بحريــة
طويلــة علــى البحــر األحمــر والبحــر العربــي،
وتملــك العديــد مــن الموانــئ الرئيســية
أشــهرها مينــاء عــدن ،ولتفــادي القيــود
المفروضــة مــن قبــل الحوثييــن علــى توزيــع
المســاعدات ينبغــي إدخــال المســاعدات
المخصصــة للمناطــق التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة المعتــرف بهــا والمجلــس االنتقالــي
الجنوبــي عبــر مينائــي عــدن أو المــكال ،واإلبقــاء
علــى إدخــال المســاعدات لمناطــق ســيطرة
الحوثييــن عبــر مينــاء الحديــدة .أي االنتقــال
مــن مركزيــة العمــل اإلغاثــي فــي اليمــن الــى
الالمركز يــة.
•االنتقــال الــى النظــام البيومتــري (البصمــة) في
توزيع المســاعدات.
•تشــديد المراقبــة والشــفافية علــى
المنظمــات المحليــة المــوكل اليهــا القيــام
المســاعدات
بتوزيــع
•إقامــة شــراكة حقيقيــة مــع المنظمــات
ا لمحليــة .

•إقامــة شــراكة حقيقيــة مــع الحكومــة اليمنيــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي.
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