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  ةمقدمة منهجي
يفرض البحث تبدية مقاربة الموضوع النظرية على التجريبية وطابعه الـسياسي علـى التقنـي               

  وخصوصيته على عموميته 
إذا اعتبرت مسألتا تمويل التنمية الحضرية والتمويل البلدي كأنهما شأنان تقنيان، فال يخفى على المتعاطين بهمـا وعلـى المتـابعين                     

سحرية مثالية حيالهما، ال بل أن رسم آلياتهما وتطبيقها تتحكم بهما اعتبارات خصوصية متعددة، لألبحاث حولهما أن ال وصفات عامة 
وال فائدة ترتجى من استعادة بعض مختار مما تـضمنته          . تكثر بشأنها الدراسات التفصيلية والمقارنة وتتعدد المؤتمرات والتوصيات       

  . ة ورقة العمل هذهالمراجع القيمة المتوفرة باختصار وتبسيط تفرضهما طبيع
لذا كان ال بد من اعتماد خيار منهجي واضح لتمكين ورقة العمل هذه من المساهمة في إغناء النقاش حول موضوع البحث بتـشعبه،                       

  .وبربطه صراحة بين اعتبارات وهموم رئيسية، وبتركيز اهتمامه على منطقة المشرق العربي التي تتناولها منظمة اإلسكوا
وهو يترجم تبديـة لطـابع الموضـوع االجتمـاعي          . د يقضي أوال بتفضيل المقاربة النظرية على المقاربة التجريبية        والخيار المعتم 

 علـى   ١وينجم عن ذلك أيضا إعطاء األولوية لخصوصية الموضوع في المشرق العربـي           . والتاريخي والسياسي على نواحيه التقنية    
  . جليات خاصةعموميته العالمية، وال معرفة عامة إال من خالل ت

  تداخل إشكاليتي النمو والتنمية، اقتصاديا واجتماعيا وسكانيا
سوف نعتمد كلمة نمو وصيغة تغير أو تطّور لإلشارة إلى الديناميات االقتصادية والديمغرافية التي تبدو تلقائية والتي تؤثر في الواقع                    

 نحصر كلمة تنمية وصيغة تغيير أو تطوير لإلشـارة إلـى            وسوف. المادي والبشري وتؤدي إلى إحداث زيادات كمية في مؤشراته        
  .العمل اإلرادي للجماعات والدول الرامي إلى تعديل واقع األوضاع المادية والبشرية أو حرف مسار تطورها

حدة بالغتين  والبارز من التجارب المختلفة أن ظواهر النمو، على رغم تفاوتها بين الفئات في كل دولة وبين الدول، تتواتر بسرعة وب                   
غير أن االستمرار في الجهـد      .  غير مرتقبة، بينما تصطدم مساعي التنمية بعقبات متعددة وقلما تنجح في بلوغ غاياتها             يوتتخذ مناح 

  .التنموي محتوم على الهيئات والمؤسسات الرسمية واألهلية ألنه وحده يؤسس لشرعية العمل العام ويترجمها
  .الفقيرة هذه المفارقة خير تمثيلوتمثل أوضاع المدن في البلدان 

  تالزم مسألتي تنمية الريف والمدينة
ال تتحدد إال قياسا    ) أو الحضرية (مهما اختلفت المعايير اإلدارية واإلحصائية التي تعرف المدينة بين الدول، يبقى أن الظاهرة المدينية               

 تعدو كونها تعديال وإن كان أساسيا، فرضـته وتفرضـه           ذلك أن ظاهرة التحضر الطاغية ال     . على، وتمايزا عن، واقع ريفي محيط     
اآلليات االجتماعية والسكانية واالقتصادية على أنماط توزع البشر واألنشطة والموارد والسلطات في المجال المادي، باتجاه تركزهـا                 

  . المتزايد
لها أو تجزئتها، ليس ألن مفاعيلها علـى المدينـة   من هنا يتالزم الريف والمدينة في آلية تطور مجالية ووظيفية واحدة، ال يجوز إغفا            

  . المدينة والريف وعالقاتهما وتراتبية عالقات التجمعات المدينية ببعضهاطبيعة  بل ألنها تحدد ، أو متوازيةوافقةوالريف مت
قد يتبادر إلى األذهان أن     . ىومن هنا تتالزم مسألتا التنمية الريفية والحضرية تالزما كليا، وال جدوى من دراسة الواحدة دون األخر               

دور األرياف بات هامشيا، فنسبة السكان فيه على تراجع مستمر وقد تدنت في البلدان المتقدمة، التي يغرق إنتاجها الزراعي األسواق                    
  %. ١٠ ، وحصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى تراجع أيضا وقد تدنت في البلدان نفسها إلى دون%٥العالمية، إلى دون 

غير أن المجتمع الريفي، برغم تراجع موقعه ودوره، الذي يضخمه تبدل هيكل األسعار لمصلحة الخدمات، قد بقـي حتـى األمـس                   
 .القريب طاغيا في العالم أجمع وما زال يتحكم بنواح عديدة من السلوك االجتماعي وهو المحدد في استخدام المجال الجغرافي

   في العالم وفي المشرقمعالم النمو السكاني والحضري
  االنفجار السكاني العالمي واالنقالب التاريخي في تمركز السكان 

                                                 
 .لإلشارة إلى بلدان منظمة اإلسكوا الثالثة عشر" المشرق"أو " المشرق العربي" سوف نستخدم في هذا البحث مصطلح ١
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لم يعرف التاريخ بأسره تزايدا للسكان كالذي شهده العالم         
فبين أيام الدولة الرومانية والقـرن      . خالل القرن الماضي  

الرابع عشر، أي خالل ثالثة عشر قرنا، يقدر البـاحثون          
الم لم يزدد إال بالنصف، مما يعني تزايدا أن عدد سكان الع

وفي الثالثة قرون ونصف التالية،     %. ٠,٠٣سنويا بمعدل   
. أي حتى نهاية السابع عشر، ازداد عدد السكان بالنصف        

خالل القرن التاسع عشر ارتفع عدد السكان بمـضاعف         
 مرات، وارتفع خالل القرن العشرين وحـده        ١,٦٥قدره  

  . مرات٣,٤بمضاعف قدره 
لى جانب ظاهرة تزايد السكان، وبتأخر محدود عنهـا،         إ

. نمت ظاهرة ثانية هي تركز نسبة متزايدة منهم في المدن       
وكانت وتيرة تزايد سكان المدن أسرع بكثير من وتيـرة          
تزايد السكان اإلجمالية، فقد ارتفع عددهم خـالل القـرن          

فازدادت نسبتهم إلى إجمالي    . العشرين وحده عشر مرات   
حتى القرن السابع عـشر إلـى       % ٥ن حوالي   السكان م 
  .اليوم% 50حوالي 

  :وهذا ما يبينه الجدول أدناه
نسبة سكان المدن إلى 

  إجمالي السكان
نسبة تزايد سكان 
المدن السنوية 
  الوسطية

عدد سكان المدن 
  بالماليين

نسبة تزايد سكان 
العالم السنوية 
  الوسطية

عدد سكان العالم 
  بالماليين

  السنة

٠ ٣٠٠  ٣٠  %١٠,٠ 
١٣٥٠ ٤٥٠ %٠,٠٣ ٤١ %٠,٠٢ %٩,٠ 
١٧٠٠ ٧٠٠ %٠,١٣ ٦٩ %٠,١٥ %٩,٨ 
١٨٠٠ ٩٥٤ %٠,٣١ ٨٦ %٠,٢٢ %٩,٠ 
١٩٠٠ ١٥٧٦ %٠,٥٠ ٢٥٢ %١,٠٨ %١٦,٠ 
٢٠٠٠ ٥٤٠٠ %١,٢٤ ٢٥٩٢ %٢,٣٦ %٤٨,٠ 

  

  تباين موجات النمو السكاني بين مناطق العالم
فبينما بدأ هذا النمو في أوروبا منذ أواخر .  مناطق العالم وال خالل العقود الماضيةلم يحصل نمو عدد السكان بشكل متواز بين مختلف

  .إال في الربع الثاني من القرن العشرين) أي قارتي آسيا وإفريقيا(القرن الثامن عشر، لم ينطلق في البلدان الفقيرة 
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توزع التزايد السكاني على مناطق العالم
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نسبة مئوية

آسـيا 

أفريقيا 

ة   أمريكـا الالتينـي

ا  أوقيانـي

أمريكـا الشــمالية 

أوروبــا

ــيرة   صــة البلــدان الفق

صف األول من القرن العشرين بينما شهد نصفه الثاني وضعا          وقد بقي النمو السكاني في الغرب أسرع منه في إفريقيا وآسيا حتى الن            
أي أن (سنويا وامتدت على قرنين % ٠,٩بحدود  ) مع توابعها في األمريكيتين وأوقيانيأ    (فبينما كانت نسبة تزايد سكان أوروبا       . معاكسا

أي (خالل نصف القرن المنصرم     % ٢ا  ، قاربت نسبة تزايد السكان السنوية في آسيا وإفريقي        ) سنة ٧٧عدد السكان كان يتضاعف كل      
، فأتى استلحاق البلدان الفقيرة لحصتها من سكان العالم بوتائر متسارعة، لـم ترافقهـا               )  سنة ٣٥أن عدد السكان كان يتضاعف كل       

  .مريكتينزيادات مقابلة في اإلنتاج ولم يرافقها توسع في الرقعة المسكونة كما حصل مع تدفق جزء من التزايد األوروبي نحو األ
البلدان أو بكالم أدق،    (انتقل مع تأخر كبير إلى البلدان الفقيرة        قد  ويبدو كأن الزلزال البشري الذي بدأ في أوروبا مع الثورة الصناعية            

ا راكم  فولد موجة متسارعة من النمو السكاني أدت، خالل فترة وجيزة، إلى اللحاق بم            ) التي باتت فقيرة ألن الثورة الصناعية لم تطلها       
اللذين يفصالننا عن بدايـة     ) ٢٠٠٠ وسنة   ١٧٥٠بين سنة   (فينتهي األمر إلى أن القرنين ونصف من الزمن         . سكان أوروبا من تزايد   

الثورة الصناعية قد شهدا اكتمال دورة لسكان العالم، فعادت إفريقيا تشكل حوالي سبع السكان بينما انخفضت نـسبتها حـوالي سـنة                      
مـع  (، وعـادت أوروبـا      ١٩٥٠حوالي سنة   % ٦٠ني عشر، وعادت آسيا تشكل الثلثين بعد أن تدنت تحت            إلى واحد من إث    ١٩٠٠

مع انقسام هـؤالء   (١٩٥٠حوالي سنة   % ٤٠تشكل الربع بعد أن ناهز سكانهما       ) امتداداتها البشرية في القارتين األمريكية واألوقيانية     
وضت إفريقيا وآسيا خالل السنوات الخمسين األخيرة ما خسرته خالل قـرنين     وهكذا ع ). السكان مناصفة بين أوروبا القديمة وأمريكا     

  .لمصلحة أوروبا فيما خص نسبة سكان كل منها إلى سكان العالم، بينما ارتفع عدد سكان العالم خالل الفترة كلها سبعة أضعاف

لمنصرم قد تركز في البلدان الفقيرة، وأن قسما        خالل ربع القرن ا   %) ٨٨(الملفت في المحصلة أن القسم األعظم من التزايد السكاني          
 الغرب الغني على نصف التزايد السكاني العـالمي بـين           استحوذهذا بينما   . سيحصل فيها خالل ربع القرن القادم     %) ٩٣(أكبر منه   
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 تحت أعبـاء وضـغوط      وهكذا انتقل التزايد السكاني من البلدان القادرة على استيعابه إلى بلدان تنوء، حتى بدونه،             . ١٩٥٠ و ١٨٥٠
  .اقتصادية شديدة

  مقارنة مستويات دخلهم وتزايد السكان 
تظهر الدراسات االقتصادية التاريخية أن مستويات العيش التي كانت محققة في أوروبا في القرن الثامن عشر لم تكن تختلف كثيـرا                     

الصين والهنـد وبـالد فـارس والدولـة العثمانيـة           عن تلك المحققة في سائر أرجاء العالم، ال سيما في اإلمبراطوريات الكبرى ك            
لكن منذ . هذا بينما كان التفاوت حادا داخل كل من البلدان. أكثر من الثلثبوالمستعمرات األميركية، وإن كانت تفوقها، فلم يكن الفارق 

مستوى العيش في الدول الغنية قد       كان   ١٨٨٠فحوالي عام   . ذلك التاريخ، بدأت الهوة تتكون بين جزئي العالم، وراح اتساعها يتسارع          
 وسـبعة   ١٩٥٠بلغ ضعفي مستواه في الدول الفقيرة، وبلغ ثالثة أضعاف قبيل الحرب العالمية األولى، وبلغ خمسة أضـعاف فـي                    

  . ١٩٧٠أضعاف في 
سع منذ ذلك  وات١٩١٣ وبات سبعة أضعاف في ١٨٣٠وبالنظر إلى دخل الفرد نرى أن الفارق بين الدول كان بحدود الضعف حوالي 

أو بـشكل أدق    (من سكان العالم    % ١٠، ال يشكل الدخل اإلسمي الوسطي ألفقر        ١٩٩٥فبحسب إحصاءات البنك الدولي لعام      . الحين
 دوالرا أميركيا في السنة، بينما يبلغ       ٢٢٣إال  ) من السكان يسكنون في الدول األكثر فقرا على أساس الدخل الوسطي فيها           % ١٠دخل  

وإذا استبدل الدخل   .  مرة ١٣٦ دوالرا أميركيا فيكون المضاعف      ٣٠٣٢٨من سكان العالم    % ١٠سطي عام ألغنى    الدخل اإلسمي الو  
  ).٢٤٧٣٤ دوالرا و٨٨٦بين ( مرة ٢٨ي المثقل بحسب القدرة الشرائية في كل بلد، يبقى المضاعف بحدود أاإلسمي بالدخل الفعلي، 

 ٥منهم بحـدود    % ١٠من السكان وأفقر    % ١٠فبات المضاعف بين دخل أغنى      (في المقابل تقلص التفاوت الداخلي في دول المركز         
  .الدول الفقيرةمقابل استمراره ال بل تزايده في ) مرات

الفارق الرئيسي أن نمو أوروبا السكاني قد ترافق مع نمو اقتصادي ما زال مستمرا بعد استقرار عدد سكانها، بينما نمـو القـارتين                       
  . واكبه نمو اقتصادي مواز وما زال مستمراالفقيرتين السكاني لم ي

إالم تؤشر عودة نسب سكان أجزاء العالم إلى مستوياتها التاريخية؟ هل تبشر بعودة تكافؤ دخل سكان األرض كما كان األمر خـالل                      
  .التاريخ، أو أنها تؤسس لعالم مقسم بين وسط وبرابرة

  خصائص للمشرق العربي موروثة 
  . بعدد من الخصائص قياسا على باقي ما أصبح يعرف اليوم بالبلدان الفقيرة، عدا مصر، منذ األزمنة القديمةتميز المشرق العربي، ما

، ما برح في تاريخه  في العالمولعل أهم هذه الخصائص خاصة مدينية، فالمشرق الذي بات عربيا، إلى كونه قد شهد نشوء أقدم المدن               
ويعود ذلك إلى   .  من إجمالي السكان    الحضريين سكانالطة، مما جعله يتميز بارتفاع نسبة       يضم عددا كبيرا من المدن الكبيرة والمتوس      

وإلى أهمية التجارة والقوافل والحج في اقتصاده قياسا على الزراعـة،           ) قلة المياه تدعو إلى تركز السكان     (معطيات جغرافية طبيعية    
م والحجاز بينما تراجعت في العراق بحكم تحوله إلى منطقة تمـاس            وقد استمرت هذه الظاهرة في بالد الشا      . بحكم موقعه الجغرافي  

وكان يمكن، والحال هذه، توقع أن تنمو حياة مدينية وبلدية ناشطة كـالتي عرفـت بهـا     . ولطغيان الطابع البدوي على معظم أرجائه     
  . مناطق مماثلة من العالم، كإيطايا وهولندا مثال

أوالهما تتصل بموقع المدن من السلطة، ذلك أن مدن المشرق قد تحولت منذ زمن بعيد إلى . غير أن ظاهرتين أخريين حالتا دون ذلك
نقاط ارتكاز لسلطات غريبة عن أبناء البالد، بحكامها وعسكرها وماليتها، وانكفأت نخبها عن شؤون السلطة واكتفت باحتالل عدد من              

ئم، ولعل في هذا التآلف ما سمح لهذه المدن بالمحافظة على بنى اجتماعية المناصب الثانوية أو الشرفية من ضمن تآلفها مع الوضع القا
  . ثابتة ومتشابهة تتسم باستقرار األحياء ضمن كل مدينة على خصائصها المهنية والطائفية

وهي ) مصرإال في (والظاهرة الثانية تتصل بعالقة المدن بالريف، ذلك أن أرياف المشرق، بعكس مدنه، غير متشابهة بعضها ببعض 
تتميز أرياف المشرق أوال بانقسامها إلى حضر وبدو، وبين البدو بين عرب وغير عرب، وبين رحـل                 . بعيدة عن السلطة المركزية   

خالصين جمالة ترتبط معيشتهم كليا بالماشية وبين نصف رحل غنامة يمارسون بعض الزراعة أو يبقون بمحاذاة المعمورة؛ وتختلف                  
س باختالف أنظمة الملكية الزراعية، بين ملكية فردية صغيرة وبين ملكية جماعية وبين ملكية ألثريـاء                أوضاع الحضر بشكل محسو   

وقد تواكبت هذه االختالفات المحسوسة في أنماط الحياة في الريف وفي عالقـات أهلـه بالمدينـة                 . المدن أو للحكام على مستوياتهم    
ها في األرياف كتال مجمعة مما سوف يكون له أثر بالغ على             أصحاب وتركز) غويةمن دينية وقبلية ول   (وبالسلطة مع اشتداد العصبيات     

  .المدن نفسها في مرحلة النزوح الكثيف من األرياف إلى المدن

  خصائص للمشرق العربي مستجدة 
قل تمستجدة ال   أضاف التاريخ الحديث، أي منذ الثورة الصناعية األوروبية في القرن التاسع عشر، على بلدان المشرق خصوصيات                 

  . عن خصوصياته الموروثة على تاريخ تحضره الحديثاأثر
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  طغيان مسألة النفط
وينعكس هذا التحكم ليس فقط     .  دول المشرق العربي    مسألة النفط بمصائر   تتحكمبدءا من الخمسينات وبشكل متزايد منذ ذلك الحين،         

  .وبنيانها السياسيمجتمعاتها نما أيضا على عالقاتها التجارية والمالية بالخارج وإعلى اقتصاديات الدول و
 مليار دوالر أمريكي،    ٤٠٠٠ ما يقارب    ٢٠٠٠ وسنة   ١٩٧٥يكفي إيضاحا لألمر التذكير بأن الدخل الناتج عن النفط قد بلغ بين سنة              

المنصرم بـين  ويشكل هذا الدخل المباشر نسبة تراوحت خالل ربع القرن      . منه في دول مجلس التعاون الخليجي     % ٨٠تركز حوالي   
وترتفع هذه النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي        . من مجمل ناتج بلدان المشرق العربي، بحسب تقلب أسعار النفط         % ٥٥و% ٣٠

أضف إلى الدخل المباشر من استخراج النفط الدخل الناجم عن النشاطات المتولدة عن اسـتخراج الـنفط                 %. ٦٥و% ٤٠إلى ما بين    
% ٥٢من صادرات دول مجلس التعاون الخليجـي و       % ٨٤وتمثل الصادرات النفطية    . داخلي الناتج عنه  وبشكل أخص عن الطلب ال    

من واردات موازنات دول مجلس التعاون      % ٨٠ويبلغ إيراد النفط    . من صادرات دول المشرق العربي األخرى، مع استثناء العراق        
  .الخليجي

لى حروب الخليج المتتالية وإلى استقرار الجيوش الغربية في دول عديدة مـن             وأما على الصعد االجتماعية والسياسية، فيكفي النظر إ       
  .المنطقة وإلى ما تولد عن حرص الدول المتحكمة في العالم على منابع النفط من دمار ومن تكديس لألسلحة

  تعقد العالقة مع الغرب
مية لم تشهدها عالقات الغرب الغازي ماديا مع أي من          اتخذت عالقات المشرق العربي بأوروبا وبالحداثة أشكاال معقدة وذاتية وصدا         

فالمشرق في الـوقت ذاته شديد القرب جغرافيا وفكريا من أوروبة وشـديد            . الحضـارات السابقة، ما عدا روسيا األرثوذكسية ربما      
ه سجاال بينهما حتى مطلـع      الممانعة لها، ألن تاريخه وتاريخ أوروبة متشابكان من األصل ويحكمهما صراع متأصل، كانت الغلبة في              

من هنـا اكتـسب     . زد على ذلك نشوء دولة إسرائيل في قلب المشرق على أسس ومع امتدادات غربية صارخة              . القرن التاسع عشر  
بينما . التصادم شكل أزمة كيان وهوية، وما زال، إن عـلى المستوى التصادم الخارجي العام أو على مستوى تردداته الثانوية الداخلية

أتي كثير من المفارقات واإللتباسات التي ال يعيشها اليابـاني          يومن هذه اإلزدواجية    . مونه األصلي يدور حول السلطة واالقتصاد     مض
الذي لم تتضعضع مراجعه الحضارية أمام الغرب اللتباس بينهما وال البرازيلي الذي ال يستشعر فوارق حضارية معه، وال اإلفريقي                   

ارته أدوات الممانعة الثقافية حياله، بينما تراها تتحكم بفكر اإلنـسان العربـي وتـصرفاته اإلجتماعيـة                 الذي لم يجد أصال في حض     
والسـياسية تحكما يكاد يكون كليا، إن لدى المتفرنج أو لدى المتزمت أو لدى الموفق بينهما، والمواقـف الثالثـة نتـاج لإللتبـاس                       

  .المعاصر، ال هي أصيلة وال دخيلة

  سكرتعاظم دور الع
تعود هذه الظاهرة، في جزء منهـا، وفـي         . دور العسكر والسالح  حجم  يحتل المشرق العربي صدارة بلدان العالم في كل ما يتصل ب          

فبينما يشكل  . بعض البلدان المواجهة، للصراع العربي اإلسرائيلي، وتعود بشكل أعم لحدة النزاعات اإلقليمية ولشدة الضغوط الداخلية              
من النـاتج الـوطني     % ١٥من اإلنفاق العام، يشكل في بلدان المشرق        % ١٥من الناتج الوطني و   % ٣,٧ العالم   اإلنفاق العسكري في  

من القوى العاملة في    % ٣,٧من القوى العاملة في العالم، يشكلون       % ٠,٨وبينما ال يمثل العسكريون سوى      . من اإلنفاق العام  % ٣٨و
  .بلدان المشرق

% ٥و% ٣في العالم، ويتراوح بين % ١من مجموع مستورداتها بينما يقل عن % ١٥لمنطقة حوالي ويمثل استيراد األسلحة في دول ا
  .في الدول المتوسطة الدخل

  الموجات السكانية والتحضرية الرئيسية في المشرق العربي
خية التي حصلت فيها تواترت على المشرق العربي ثالث موجات سكانية وتحضرية كان لكل منها سمات محددة متصلة بالحقبة التاري   

  :ولكنها ما زالت تطبع المنطقة ومدنها بخصائص محددة لها تأثيرها األكيد

وعنوانها إعادة تشكل اقتصاد البلدان المعنية واندماجها خاضعة فـي الـسوق            ): ١٨٧٠-١٨٤٠(الموجة األولى   
  العالمية

وبانتشار التبادل  ) ن في مصر مع إنجاز سد أسوان األول       التوت لصناعة الحرير في لبنان والقط     (تميزت بدخول الزراعات الصناعية     
وقد حصل تغير في تشكل النخب وأنماط الملكية ومنحى النمو السكاني لـدى             . النقدي الذي سمح بتقليص مخاطر عدم الكفاية الغذائية       

وبنمو ) بي سلبي الطابع في سوريا    اندماج سريع في الحالة المصرية، قوي في ما يخص لبنان ونس          ( البلدان المعنية خالل هذه المرحلة    
بور سعيد، بور فـؤاد،     (وإلى صلة وصل مع الغرب      ) القاهرة، اإلسكندرية، بيروت وحلب   (المدن التي تحولت إلى أسواق استهالك       

  .على حساب المدن القديمة) …السويس، عدن، اإلسكندرية، بيروت

  زتها وعنوانها نشوء الدول وتركز أجه)١٩٧٠-١٩٣٠(الموجة الثانية 
فـازدادت المـساحات    . وقد تميزت بتطورات كبيرة في مجال الصحة ونسب الوفيات وبإدخال المكننة وتطور الري في الزراعـة               

  .وكنتيجة لذلك، انطلق النمو السكاني بتسارع كبير). مصر والعراق(وارتفعت اإلنتاجية في الزراعة ) سوريا(المزروعة 
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وفيها تعددت حوافز ومسببات الهجرة من الريف إلى المدينة مع تزايد السكان السريع             . رعةنمت العواصم كالقاهرة وبغداد ودمشق بس     
محاوالت لتطوير الصناعة االستبدالية    شهدت المرحلة   و،  في الريف وتقلص المساحة الزراعية الوسطية المتوفرة  للعامل في الزراعة          

كمـا لعبـت الـنظم      . مداخيل بين الريف والمدينة لمصلحة األخيرة     اتساع التفاوت في ال   أدت إلى    و ،لجهاز اإلداري ل اتضخمعرفت  و
  .التعليمية دورا في إبعاد الريفيين عن محيطهم

   وعنوانها تأصل الظاهرة النفطية داخليا وفي العالقات الخارجية)٢٠٠٠-١٩٧٠: (الموجة الثالثة
وقـد شـهد    . خيل ساهمت برفع مستوى حياة السكان     وهي مرحلة الفورة النفطية مع ما أدت إليه من حركات سكانية ومن ضخ للمدا             

  .وتراجعت جاذبية نماذج التخطيط المركزي. التطور الديمغرافي في هذه الفترة توسع الهجرة إلى بلدان الخليج ومفاعيلها

عادة توظيف  و بنشوء أو نمو مدن استفادت من إ       ) …الظهران، الكويت (مدن جديدة قرب منابع النفط      مو متسارع ل  بنتميزت المرحلة   و
  . هذه المرحلة تزايدا طبيعيا للسكان الحضريينشهدتو). ...دبي، المنامة، جدة(الريوع النفطية 

لم يترافق النمو الحضري مع نمو اقتصادي مـواز فـي            و .تطورت بشكل متزامن  قد  إشارة إلى أن مفاعيل المرحلتين الثانية والثالثة        
 السيما في المرحلتين األخيـرتين، فانخفـضت القـدرة          هما الستقالل أسباب  ،شكل خاص العالم الثالث بشكل عام وفي بلدان المشرق ب       

  . بتشغيل أعداد غفيرة من اليد العاملة اكما لم يصل تطور الصناعة إلى مستويات تسمح له. الشرائية النسبية لسكان المدن تدريجيا 

  الفقيرةإشكاليات النمو السكاني والحضري في بلدان العالم 
   بين أوروبا وباقي العالموالتطورآليات النمو اختالف 

توفرت للنمو االقتصادي في أوروبا إمكانات لم تتوفر لدول العالم األخرى، ومنها دول المشرق رغم قرب هذه األخيرة من أوروبـا                     
ا إعاقـة هـذ   وروبي وإما إلى    للتطور األ  األسبقية التاريخية    ما إلى إويرجع الباحثون هذا االختالف     . وحداثة تأثرها بالثورة الصناعية   

  . ألسباب اجتماعية بنيوية مختلفةالتطور لذاك وإما

  السكاني لناحية آليات النمو 
.  نتيجة تراكم طويل تكرس أوال بثورة في اإلنتاج الزراعي ثم بثورة في اإلنتاج الـصناعي                في أوروبا  أتى النمو السكاني والحضري   

 ذاك الترابط، فتضافرت العوامل السكانية من جهة وعناصر الطرد من الريف            سكاني والحضري الفلم يعرف نموه    " العالم الثالث "وأما  
  . وعناصر الجذب إلى المدن من جهة ثانية لتولد تفجرا حضريا لم يقابله نمو اقتصادي مواز

وقد تعمق خالل هـذه     .  الصناعية بدأ النمو السكاني في أوروبا مرتبطا بتوسع الزراعة وارتفاع إنتاجيتها واستمر بالتوافق مع الثورة             
غير أن هـذا التعمـق الـسكاني        . الحقبات بشكل متدرج مع تحسن األوضاع المعيشية وانخفاض معدالت الوفيات بسبب تقدم الطب            

المتدرج قد أتى متزامنا من جهة أولى مع توفر موارد متزايدة وفرص عمل متزايدة ومع تطورات اجتماعية انعكست على الـسلوك                     
تحسن األوضاع الطبية التي أدت إلى انخفاض " العالم الثالث"في المقابل كان السبب الرئيسي لتزايد السكان المتفجر في بلدان . األسري

ويقدم الجـدول   . حاد في معدالت الوفيات دون تراجع متقابل في معدالت اإلنجاب وال مع توفر موارد غذائية أو فرص عمل مقابلة                  
طا لترابط أهم حلقات تطور االقتصاد والموارد والطب والمجتمع والسكان في الغرب يسهل بالمقارنة معـه                أدناه نموذجا تفسيريا مبس   

  ".العالم الثالث"تبيان تفكك حلقات التطور الذي عصف ببلدان 
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 تفوق وتـائر النمـو      "العالم الثالث "وقد التقت مجموعة من العوامل اإلضافية الدافعة والجاذبة لتجعل وتائر النمو الحضري في بلدان               

   .السكاني العامة، على ارتفاعها

  لناحية آليات التركز البشري في المدن
خالل حقبات التاريخ الطويلة كان الرصيد الطبيعـي        . االزدياد الطبيعي في المدن والنزوح إليها     : يعود ارتفاع سكان المدن إلى سببين     

ان المدن لألوبئة واألمراض أكثر من سكان األرياف، وكان النزوح إلـى            للسكان في المدن سلبيا، ألسباب مختلفة أهمها تعرض سك        
لكن الوضع تغير مع الثورة الطبية، ويمكن، بشكل أولي، اعتبار أن نصف تزايد سكان المدن بات . المدن ضروريا لتغطية ذاك العجز

  .رياف فقط بل من مدن أخرى أو من بلدان إخرىطبيعيا والنصف الثاني ناجم عن النزوح إليها، من األرياف أساسا وإنما ليس من األ
، مقابل زيادة في المساحات المزروعـة تقـارب         %٣٥خالل القرن التاسع عشر لم تزدد أعداد المزارعين في أوروبا إال بما يقارب              

عية المتاحة للمزارع وبعد ذلك بقي عدد المزارعين مستقرا ثم راح يتراجع تدريجا مما ترجم ازديادا مطردا في المساحة الزرا، %١٥
فقد ارتفع عدد العاملين في الزراعة خالل       " العالم الثالث "أما في بلدان    .  هكتارات ٤ هكتار إلى أكثر من      ٢,٣الواحد من حد أدنى بلغ      

اف، القرن العشرين بما يقارب ثالثة أضعاف، وبرغم توسع الرقعة المزروعة، ارتفعت الكثافة الزراعية خالل قرنين إلى ثالثة أضع                 
 هكتار في مصر    ٠,٣وهي أدنى من ذلك في دول المشرق وال تزيد عن           (مما جعل المساحة المتاحة للمزارع ال تتعدى هكتارا واحدا          

  ).التي تضم لوحدها غالبية مزارعي المشرق
أما في البلدان   . روبابقيت مستويات الدخل متقاربة بين األجراء الزراعيين وبين العمال في الصناعة خالل القرن التاسع عشر في أو                

الفقيرة، فقد شهد القرن العشرين توسعا كبيرا لفوارق الدخل بين العمال الزراعيين والصناعيين لمصلحة اآلخرين، والفارق أكبر فيما                  
يتم غالبا  غير أن قرار الهجرة إلى المدينة       . خص الدخل الوسطي الفعلي بين الريف والمدينة، وهو أكبر بكثير إذا قيس بالقيم اإلسمية             

على أساس مقارنة الدخل النقدي اإلسمي، وليس على أساس االدخل الفعلي، لعدم وعي الريفي المغادر مسبقا لتـأثير فـوارق كلفـة                     
وال يكفي تفشي البطالة في المدن للحد من فاعلية عامل الجذب المتولد عـن              . المعيشة وألثر التقلص التدريجي في الدخل غير النقدي       

إلسمي، ال سيما بالنسبة ألبناء الريف الذين قد حصلوا درجة معينة من التعلم، ألن الدخل الذي يأملونه في المدينة، حتى فوارق الدخل ا
أضف إلى ذلك أن كل جهد ينصب على تقليـل          . مخفضا بنسبة حظوظ تأثرهم بالبطالة المدينية، يبقى أعلى مما يتوفر لهم في الريف            

أو على توسيع التعليم في الريف يؤدي إلى        ) زيادة الوظائف العامة والعمالة في مؤسسات القطاع العام       ال سيما عبر    (البطالة في المدن    
ويعود هذا الوضع ألسباب عدة منها توسع القطاع العام ومنها فوارق اإلنتاجية بـين األنـشطة                . زيادة قوة عامل الجذب إلى المدينة     
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نشطة المدينية التي دخلت بعضها تقنيات حديثة ومنها تركز تطبيق التشريعات المتعلقة            الزراعية التي يغلب عليها الطابع التقليدي واأل      
  .في األنشطة المدينية) إن لم يكن حصرها(بالحد األدنى لألجر وبالضمانات االجتماعية 

 تحصل في فترات النمـو      لعل أبرز الدالئل على االختالل تحول الميزان الغذائي للدول الفقيرة إلى تسجيل عجوزات متزايدة، لم تكن               
األوروبي، ولم تكن أصال ممكنة الحصول بالنظر لمحدودية الفوائض التي كانت متاحة حينها في باقي العالم، حتى أصبحت الـدول                    

كأنها روما تأكل من أمبراطوريتها، وإنما مـع        ) السيما في مجال الحبوب والمشتقات ااحيوانية     (الفقيرة تأكل من فوائض الدول الغنية       
  .فارق أن روما كان لها أمبراطورية

  لناحية دور عامل الهجرة
فـي  % ٢,٥حتى خالل القرن التاسع عشر، مقابل تعـديها         % ١إلى جانب كون معدالت التزايد السكاني في الغرب لم تتجاوز نسبة            

أي نحـو الغـرب     ( بجزأيها وأوقيانيا    يةالقارة األميرك أمام األوروبيين، ال سيما نحو      انفتاح مجاالت الهجرة    ، فقد سمح    "العالم الثالث "
بلغ حوالي الثلث خالل القرن التاسع عشر والنـصف األول مـن القـرن               ها الطبيعي،  سكان جزء كبير من تزايد   استيعاب  ، ب )الجديد

  . العشرين
ن أي شك في تبرير     وتقف مخاوف الدول الغنية اليوم من تدفق هجرة الفقراء إليها في رأس قائمة هواجسها، ويساهم هذا التخوف دو                 

اهتمامها باعتماد الدول الفقيرة، ال سيما القريبة منها، إجراءات تنموية تقلل مظاهر الفقر وتـؤمن الحـد األدنـى مـن االسـتقرار                       
ه ومن الواضح أن سيسات العولمة تستثني تحرير حركة البشر من البلدان الفقيرة نحو البلدان الغنية، إال استقدام ما تحتاج                  . االقتصادي

  .هذه األحيرة من أبناء األولى الحائزين على كفاءات مهنية عالية

  لناحية شروط المنافسة
تشكل المفاضلة بين السياسات التي تحبذ حماية األسواق الداخلية وتلك التي تشجع تحرير التبادل التجاري أحد محاور النقاش التقليدية                   

لعقدين األخيرين لسياسات تحرير التبادل، برغم استمرار إطالق الـدعوات          حول السياسات االقتصادية، مع غلبة عادت ظاهرة في ا        
  .للحماية هنا وهناك، وال سيما في دول المشرق العربي

  .دون عودة للنظريات، تسمح استعادة التاريخ االقتصادي الحديث بإلقاء بعض الضوء على الموضوع
االنخفاض الهائل في تكاليف    :  بالحدة التي باتت عليها اليوم، أقله لسببين       غربخالل فترة النمو الصناعي في ال     لم تكن المنافسة الدولية     

كما أن مفاعيل الحماية كانت أكبـر ألن مقـدرة الـصناعات            . النقل وتعميم العادات االستهالكية العالمية من خالل ثورة االتصاالت        
ويرجح أن ذلك الفارق الجوهري يعـود       . كانت أكبر منها اليوم   الوطنية الناشئة في تلك المرحلة على اللحاق بركب اإلنتاجية العالمية           

إلى أن طبيعة التكنولوجيا قد تبدلت وباتت من التعقيد والتشابك والتسارع بمنزلة يصعب ال بل ربما يستحيل معها لبلد معين، أو حتى                      
وهذا األمر بالغ الوضوح في     .  التطوير التقني   لتعويض الهوة التكنولوجية ومجاراة وتيرة     ا، االعتماد على طاقاته   البلدانلمجموعة من   

  .مجال صناعات المعلومات
وذلك لعدة أسباب، بعـضها إجرائـي       . وبعكس ما قد يتبادر للذهن، لم تكن الحماية أساسا للسياسات االقتصادية قبل العصر الحديث             

ومرافئها كما تفترض إزالة الحواجز الداخلية      فمن الوجهة اإلجرائية، تفترض الحماية سيطرة الدولة على حدودها          . وبعضها مفهومي 
ومن الوجهة المفهوميـة، تفتـرض سياسـات    . أو أقله تخفيضها، ولم يتحقق ذلك إال بشكل متأخر     ) عند حدود المدن وعلى الجسور    (

عـل الـواردات   الحماية أن الدولة ترغب في تحقيق فوائض مالية في تبادلها مع الخارج، وما دام هذا الهم غير قـائم، ال مبـرر لج                   
وهو ما يحصل فعليا حتى اليوم في       (الجمركية على االستيراد مورد دخل أساسي، وال سبب يمنع من فرض الرسوم على الصادرات               

  ).البلدان المصدرة للنفط
 الوطنيـة   ما يمكن قوله عن آثار الحماية، فيما عدا مواكبتها مرحلة نشوء الصناعات، إن الحماية تؤدي إلى نتائج سلبية للمجموعـة                   

إلى نتائج إيجابية لفئات معينة ضمنها، بينما تحرير التجارة يؤدي إلى نتائج إيجابية للمجموعة وإلى نتائج سلبية                 إنما  والعالمية عموما و  
نتيجة ويصبح تبرير الحماية بالتالي مرتبطا بما يمكن أن تجنيه المجموعة الوطنية من فوائد تفوق الخسائر التي تتكبدها ك             . لفئات معينة 

  .  ضمنهاإعطائها منافع مضاعفة لفئة معينة
فالحمايـة التـي    . وتبين التجربة التاريخية بالفعل أن مفاعيل سياسات الحماية قد اختلفت بين القرن التاسع عشر وبين عصرنا الحالي                

 أثمرت تطورا صناعيا     قد )الحقاوللصناعات اليابانية   (منحت لصناعات الدول األوروبية الناشئة في وجه التقدم الصناعي البريطاني           
 بينما أدت سياسات تحرير االستيراد التي اعتمدتها الصين ومصر وعدد من بلدان أمريكا ،ثابتا تمكن من اللحاق بالصناعات المعاصرة

 أدت سياسـات    وأما في أيامنا، فقد   . إلى تأخرها وإلى تالشي نواة صناعاتها     ) مختارة في بعض األحيان ومرغمة في الغالب      (الالتينية  
ومختلف الدول النامية إلـى     مجتمعة  الحماية إلى النتيجة العكسية إذ لم تستطع سياسات التنمية الذاتية التي اعتمدتها الدول االشتراكية               

  . علية وقادرة على المنافسةاتكوين صناعات ذات ف
ا حاسما لتقدير إمكانيات توفر شروط تحويل سياسـات         تثبت القراءة التاريخية والمعطيات الرقمية المختلفة أن حجم الدول يشكل مؤثر          

فكلما كان حجم السوق الداخلية لبلد معين محدودة كلمـا تـضاءلت            . الحماية، في حال اعتمادها، إلى حيز المنفعة اإلنمائية العمومية        
 صغيرا كلما كانت درجة انفتاحه      ات تطوير صناعات ذات إنتاجية مرتفعة تتوجه لهذه السوق، لذا نرى أنه كلما كان حجم البلد               يإمكان

ومن هنا أيضا أن للدول وال سيما الصغيرة منها مصلحة . مرتفعة) أي نسبة تجارته الخارجية من استيراد وتصدير إلى ناتجه المحلي(
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ويـصح  .  العالم بباقيمجتمعةحدد أساسا في مجال عالقاتها تتتخطى منافعها حساباتها الداخلية لتوفي أكيدة في تكوين تكتالت تجارية    
  .هذا القول بوضوح كلي بالنسبة لدول المشرق العربي

ما زال البعض يردد بين الحين واآلخر أن هذا البلد أو ذاك ال يمتلك مواد أولية لتبرير فقره، بينما تبين الوقائع بوضوح بطالن هـذه                         
دل العالمي وفي صادرات الدول التابعة مقابـل ازديـاد   فعلى المدى الطويل، تراجعت أسعار المواد األولية وحصتها في التبا  . المقولة

مواد أولية معينـة قـد      أكثر من ذلك يتبين أن الدول التي ارتبطت اقتصادياتها بتصدير           . نسبة السلع المصنعة التي باتت تفوق الثلثين      
  . صل مع النفط في بلدان المشرق العربي، كما ح"نقمة"المواد األولية إلى " نعمة"راكمت كما من اإلعاقات االقتصادية البنيوية حولت 

  لناحية تمكن السلطة والنخب السياسية من النجاح في اإلصالحات أو في الثورة
لعل أعمق الفوارق أثرا على، أو أبلغها تعبيرا عن اختالف مآل التطور االقتصادي واالجتماعي والسكاني بين الغرب والعالم يتصل                   

ناك، من خالل مسارات تاريخية تخللها الكثير من العنف ومن الحروب ومن الثورات، من إنـشاء                بتمكن السلطة والنخب السياسية ه    
مؤسسات ما زال الكثير منها قائما ومن القيام بإصالحات عميقة بدلت القواعد الثقافية واالجتماعية والسياسية فيه، فسمحت بتكيفها مع                   

يبقـى  (، وباستثناء بضعة أمثلـة      "العالم الثالث "وأما في بلدان    . طي الفاعل معها  المتغيرات االقتصادية والسكانية وأوجدت سبال للتعا     
أبرزها المثل الياباني الناجح والمثل الروسي المأساوي وقد أتى أولهما متأخرا عن، وثانيهما معاصرا للمثلين اإلصالحيين المـصري                  

اثل فبقيت الدول فيها مرتبكة في خياراتها المؤسسية والثقافية ومقيدة          ، فلم تقو النخب السياسية على القيام بعمل مم        )والعثماني الفاشلين 
  .وخاضعة لتوازنات داخلية دقيقة ولموازين قوة خارجية مختلة

  تخلف اإلنتاجية عن النمو السكاني والحضري 

  
 مـرات بينمـا ازداد عـدد    ٢,٦، إلى أن الدخل في العالم قد ازداد ١٩٩٥ و١٩٦٥تشير اإلحصاءات الدولية خالل ثالثين سنة، بين    

فبينمـا  .  مستويات مضاعف التزايد اختالفا شديدا بين دول العالم        وتختلف.  مرات ١,٤فيكون ارتفاع دخل الفرد     .  مرات ١,٧السكان  
 مرات ١,١ مرات، وفي الدول الفقيرة سوى      ١,٣ارتفع دخل الفرد في الدول الغنية مرتين، لم يرتفع في الدول المتوسطة الدخل سوى               

الدخل اإلجمالي بنسبة تقارب ارتفاعه في وذلك عائد إلى ارتفاع )  مرات٢,٠ و٧,٥ما عدا حالتي الصين والهند حيث بلغ المضاعف (
  .الدول الغنية بينما ارتفع عدد السكان بنسب أعلى

وأما إذا نظرنا إلى مؤشرات مناطق العالم الكبرى، فالملفت أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تسجل أسوأ النتائج في العـالم،                     
وهي أعلـى   ( مرات   ٢,٣وعدد سكانها ارتفع    )  إذا استثنينا إفريقيا السوداء    وهي أدنى نسبة  ( مرات   ١,٤فدخلها اإلجمالي لم يزدد إال      

  . قبل ثالثين سنةمما كان عليه% ٦٠كنتيجة لذلك لم يعد دخل الفرد الحقيقي يمثل سوى ). نسبة في العالم
ال فـي   . جية في االقتصاد  نتاالنمو الحضري لم يترافق مع ارتفاع مالئم لال       وهو يعني أن    .كل هذا حصل برغم النفط وبرغم التحضر      

تفاقمت مشكلة األمن الغذائي مع ما استتبع ذلك من توجه مطرد إلى استيراد الـسلع الغذائيـة ومـن ضـغوط                     قطاع الزراعة حيث    
ولم يكن لسياسات الدعم المكثفة التي خصت بها بعض الزراعات في           . متصاعدة على الميزان الخارجي واحتياطات العمالت الصعبة      

وأما نمو قطاع الخدمات فقد غلبت عليه الخـدمات البـسيطة           . وال في الصناعة كذلك   . لدان أثر فعلي على زيادة اإلنتاجية     عدد من الب  
  .المتصلة باالستهالك وبالخدمات الشخصية وهي جلها معروفة بضعف تأثرها بفوارق اإلنتاجية

مضاعف تزايد القوى 
مضاعف تزايد السكان العاملة

مضاعف نمو الدخل 
 الوطني للفرد

مضاعف نمو الدخل 
 ١٩٩٦ و١٩٦٥بين  طني اإلجماليالو

 ١,٧ ١,٨ ١,٤ ٢,٦ العالم
١,٨ ٢,٠ ٢,٦ ٥,٠  الدخل المتدني
١,١ ٢,٢ ٢,٢ ٢,٦ الدخل المتدني دون الصين والهند
٧,٥ ١,٧ ١,٨ ١٢,٥  الصين
٢,٠ ١,٩ ١,٩ ٣,٩ الهند
١,٧ ١,٨ ١,٣ ٢,٧  الدخل المتوسط
١,٣ ١,٧ ١,٨ ٢,٨  دنىالدخل المتوسط األ
١,٤ ١,٧ ٢,٠ ٢,٧  الدخل المتوسط األعلى
١,٣ ١,٤ ٢,٠ ٢,٥  الدخل المرتفع
١,٨ ١,٩ ١,٦ ٣,٢  الدخل المتدني والمتوسط
٥,٣ ١,٧ ١,٩ ٩,١ شرق آسيا والمحيط الهادئ
٢,٠ ٢,٠ ٢,١ ٤,٠  جنوب آسيا
١,٤ ١,٩ ٢,٤ ٢,٧  أمريكا الالتينية
٠,٩ ٢,٣ ٢,٢ ٢,٣  أفريقيا السوداء
٠,٧ ١,٣ ١,٣ ٠,٨ شرق أوروبا وآسيا الوسطى
٢,٣ ٢,٧ ٠,٦ ١,٤ الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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  لوظيفية تبدل المعطيات احظوظو، الواقع لسلطةموقعا لالمدن مركزا لالستهالك و
  . غالبا ما يتم ربط ظاهرة التحضر بالتصنيع

التحضر يعني تركزا كثيفا للبشر على أجزاء ضيقة جدا من مـساحة األرض             . ال بد أوال من وضع مسألة التحضر في إطارها العام         
أقله بحـسب  (غذائي يتطلب ولما كان اإلنتاج ال. بدل توزعهم على كامل المساحة المتاحة بشكل يتالءم مع مقدرات األراضي الطبيعية    

استخداما لمساحات واسعة من األراضي، فهذا يعني أن ال إمكانية لتركز السكان في المدن إال بالقدر الذي ) التقنيات المتاحة حتى يومنا
ن باقتدار  لذا ارتبط نشوء المد   . يستطيع السكان المنتشرين على مساحة األراضي من توفير فوائض من الغذاء تكفي لسكان تلك المدن              

  . من هنا االرتباط الوثيق للمدن بالسلطة. السلطة المتركزة فيها على اقتطاع فوائض اإلنتاج الغذائي في مناطق واسعة حولها
وأما اإلنتاج الصناعي، منذ الثورة الصناعية األولى، فهو يتطلب جمعا للعاملين بأعداد كبيرة في مشاغل ومعامل، لذا يبدو ألول وهلة                    

ولما بقي الرأي السائد أن إنتاجية الزراعـة فـي   . يع كان العامل الحاسم في ازدياد التركز في المدن منذ القرن التاسع عشر    أن التصن 
البلدان الفقيرة تبقى متدنية بينما اإلنتاجية المتاحة في الصناعة مرتفعة، فقد اعتبر أن النزوح من الريف إلى المدينـة لـيس إال نقلـة                       

ال القوة العاملة من مواقع هي فيه فائضة ومعدومة اإلنتاجية بشكل حدي إلى مواقع ترتفع إنتاجيتها فيستفيد اإلقتصاد                  طبيعية باتجاه انتق  
  .بكليته

يستدعي هذا القول مالحظات عدة، ليس فقط من الوجهة التاريخية والنظرية، وإنما أيضا من الوجهة العملية اإلجرائية، ألن العديد من 
  . والحضرية قد استند إليه، صراحة أو بشكل ضمنيالسياسات التنموية

  وقائع التحضر في الغرب وفي البلدان الفقيرة
ال بد من التذكير أن الثورة الصناعية في أوروبا لم تبدأ ولم تنشأ في المدن، بل تركزت حول المناجم وحول مصادر الطاقة، ال سيما                        

لكن سرعان ما تحولت تلك المراكز الصناعية إلى مدن، إلى جانب المدن القديمـة  . االمائية، وفي المناطق الريفية الكثيفة السكان نسبي  
وهكذا، خالل الفترة الكالسيكية التي تغطي . التي راح بعضها يفقد من أهميته بينما استوعب بعضها اآلخر قسطا من النشاط الصناعي

بدءا من الربع األول للقـرن      .  التحضر والتصنيع بشكل متواز    القرن التاسع عشر وتمتد حتى الحرب العالمية األولى، تقدمت ظاهرتا         
وكان ذلك تعبيرا عن التغيرات التي طالت توزيع العمل وعـن           . العشرين، راحت وتائر التحضر تتخطى وتائر التصنيع، وما زالت        

  .التوسع في األنشطة الخدماتية
فالتحضر الذي شهدته خالل النصف األول مـن القـرن          . لفوأما في البلدان الفقيرة فقد اندرجت ظاهرة التحضر ضمن منطق مخت          

وأما بعد ذلك، فقد ترافق كل ارتفاع في نسبة العمالة الصناعية مـع             . العشرين حصل دون أية زيادة في نسبة الناشطين في الصناعة         
 اقتصادي ودون تـصنيع،     وهكذا فإن التحضر في الدول الفقيرة قد حصل دون نمو         . ارتفاع يفوقه بأربعة أضعاف في نسبة التحضر      

  .بعدما حصل دون ارتفاع في اإنتاجية الزراعية أصال
 ويكفي لتبيان القـصد أن      .يعني هذا االختالف في اآلليات أن التحضر في البلدان الفقيرة يترجم عجزا غذائيا وعجزا صناعيا وبطالة               

، يكفـي أن    %٢لعاملة ويكون تزايد العمالة الحضرية      من القوى ا  % ٤٠عندما تستوعب الصناعة    : ننظر إلى الصورة البسيطة التالية    
من القوى العاملة ويكـون تزايـد       % ٢٠الستيعابها بشكل كامل، أما عندما ال تستوعب الصناعة سوى        % ٥ترتفع العمالة الصناعية    

ية يحـتم أن تكـون      أضف أن ارتفاع اإلنتاج   . الستيعابها بشكل كامل  % ٢٠، يجب أن ترتفع العمالة الصناعية       %٤العمالة الحضرية   
  .زيادة الناتج أكبر من زيادة العمالة

  مسألة الوفور الحجمية
توسيعا لمقولة أن التحضر يساهم في رفع اإلنتاجية العامة لالقتصاد ويساهم فيها، غالبا ما تساق المقولة إن تركـز الـسكان يـسمح                       

ا أيضا في مجال الخدمات المختلفة، كـالتعليم والطبابـة          بتحقيق وفور حجمية، ليس فقط في مجاالت اإلنتاج الصناعي والسلعي وإنم          
وفي هذا القول شيء من الصحة، غير أن نمو المدن في الدول الفقيرة حتى بلوغها أحجاما عمالقة بات يعكس منحى . والنقل وما إليها

 محاسن التركز ما زالت تفـوق       ل إن  يعود يصح القو    ال ، ومع تقنيات معينة   ةفوق حجم معين ومع نسبة تجهيز معين      ذلك أنه،   . النتائج
لسعي المستمر للحكومات وللسلطات المحلية إلى مالءمة التجهيزات العامـة          اة العامة، وهذا ما ينعكس مباشرة على        قتصادياالتكاليفه  

  .والخدمات االجتماعية لمتطلبات المدن المتزايدة، ولهثها خلفها

  تطورات ثورة اإلتصاالت
لتقلل محاسن التركز   نظم االتصال ونقل المعلومات     اهر التي سبق استعراضها، أتت التطورات المتسارعة ل       إضافة إلى العوامل والظو   

التي باتت تختـار    أشد وأوسع الستقطاب الرساميل واألنشطة      العالم كافة   التنافس بين مدن    من ناحية أولى، بينما، في المقابل، أصبح        
  . ماديةوأقل وفق المعايير الاعية وفق معايير هيكلية واجتمتموضعها أكثر وأكثر 

كفيل بتقديم الحلول تلقائيا واألصح أن العولمة تضاعف التحديات التي تواجهها مدن العـالم               شعار العولمة    أنال يجوز اعتبار    من هنا   
  .الفقير



  ل ترابط الهجرة والتحضر والفقرتمويل التنمية الحضرية ومصادر التمويل البلدي في ظ

  ١٤/30  ٢٠٠٠ تشرين الثاني ١٥  شربل نحاس

  مدن سلطة واستهالك، خطابات وسياسات 
المتحكمة بظاهرة المدن العمالقة، تتصل بكونها مركزا للسلطة ومجاال باتت الوظائف المحددة للتحضر في الدول الفقيرة، ال سيما تلك         

ويشتمل مفهوم السلطة واالستهالك على العالقة المركبة من تخوف األنظمة الحاكمة من التركز الهائل للبـشر حولهـا                  . لالستهالك
ومن تخصيصها إياهم من خـالل  )  أخرىوتعود مشاريع بعض الدول إلنشاء عواصم جديدة إلى هذا التخوف، إضافة إلى اعتبارات        (

من وظائف عامة وتقديمات اجتماعية وانخراط في المؤسسات الحديثة واستفادة من إنفاق أصحاب الثروات والمداخيل               (قنوات مختلفة   
 غير أن هذه المقاربـات، لكونهـا تـستولد   . بحصة كبيرة من دخل وطني محدود بغية تأمين مستوى مرض من االستهالك      ) الكبرى

  .موجات إضافية من النزوح، تضاف إلى التزايد الطبيعي المرتفع لسكان المدن، تدخل في الغالب في حلقات مفرغة
والتوازن المقصود توازن سياسي، واآلليات السياسية ذاتها التي تعمـق          . تستتبع هذه االختاللت إصدار خطاب عن اإلنماء المتوازن       

. ة والعاصمة تولد مزيدا من االختالل االقتصادي بتعاطيها المتوازن مع المنـاطق األخـرى             االختالل االقتصادي بتعاطيها مع المدين    
ويترجم الخطاب، بقدر ما تسمح الماليات العامة بتنفيذ مضامينه، تعميما آلليات التوزيـع االسـتهالكي وتوسـيعا لـدائرة الـسلطة                     

استخدام وأنماط سياسات النقل المضمنة في ي غير المتناسب وخيارات ظيم المدنوالنتائج ظاهرة في ميادين عدة منها التن. االسترضائية
  . وتموضع المؤسسات العامة وغيرهااألراضي

المحصلة االقتصادية واالجتماعية والمجالية لظاهرة التحـضر فـي بلـدان           
  المشرق

منها بلدان المشرق العربي، فقد انعكست      إلى جانب المعطيات العامة التي تطبع التطور السكاني والحضري في كافة البلدان الفقيرة، و             
  .خصوصيات هذه األخيرة تلوينات إضافية ال بد من استعراض أهمها

  انقالب عالقة الريف بالمدينة وتداخلهما وانقالب موقع السلطة من المجتمع 
 ااالجتماعية لم تنتـه مؤسـساته      تها إلى إحداث زالزل في بني      الحديثة في بلدان المشرق العربي     أدت التطورات البشرية واالقتصادية   

  .المختلفة، المركزية والمحلية، حتى اليوم، من التكيف معها ومن محاوالت استيعابها

  انقالب عالقة الريف بالمدينة وتداخلهما 
ريـاف  حتى األمس القريب كانت العالقة بين المدينة وأريافها قائمة، من جهة، على الحاجة االقتصادية لمدن محدودة الحجم إلـى أ                    

متسعة لتأمين قوت أبنائها من فوائض الزراعة الضئيلة، وفي المقابل، على تسلط المدينة سياسيا واجتماعيا على أريافها أكـان مـن                     
  . والمعنويةخالل الملكية أو االقتطاع الضريبي أو القوة العسكرية

 من مسافات بعيدة دونما حاجة إلى األرياف المحيطة         أما اآلن فقد أصبحت مدن كبيرة تضم غالبية السكان وتؤمن حاجاتها باالستيراد           
إال لبعض األصناف، ولكن في المقابل، بات النازحون من األرياف يتحكمون بمقاليد السلطة في المدينة وعليها، ولم يعد المجتمع                   بها  

  .  السمات الريفية متغلغلة في الكثير من أوجههباتتالمديني متجانسا بل 

  ع بالسلطةانقالب عالقة المجتم
للمرة األولى منذ قرون، وربما منذ عشرات القرون، يصل إلى السلطة أبناء البالد ويترافق انتقالها من أيدي سالطين غربـاء إلـيهم                      

منذ محمد علي فالمحدثين العثمانيين (إعادة طرح لمسائل الشرعية والتمثيل التي كان إيكال السلطة إلى سلطان بعيد يعفي المجتمع منها 
  ).دول المنتدبة وحتى في تركيافال

بدأت بوادر هذا التغير تظهر في أواخر القرن التاسع عشر تحت عناوين الالمركزية واإلدارة البلدية وقد تركزت في المدن وحـول                     
حديثة، لكن تحت ضغط الهجرة من الريف وبالترافق مع نمو األجهزة العسكرية والمدنية في الدول ال              ). بيروت ودمشق (نخبها البلدية   

  .لم تلبث السلطة أن انتقلت من النخب المدينية القديمة إلى نخب ريفية األصول وحديثة التحضر

  عنفا أو سلما تبدل سريع للشبكات المجالية والمدينية والبشرية وتقطيعها
  تاريخ المنطقة الجراحي

  . عليه في بدايات القرن التاسع عشر العربي مع نهاية القرن العشرين شديد االختالف عما كان يالمشرقالمجال يبدو 
يمكن تقسيم تاريخ منطقة المشرق العربي االقتصادي الحديث إلى ست حقبات، انعكست كل منها تغييرات اقتصادية عميقة في كل من 

المراحـل  ومفاصل هـذه    . وتبدال في عالقات هذه المكونات ببعضها     ) مصر وبالد الشام والجزيرة العربية    (مكونات المنطقة الثالثة    
 ١٩١٨ احتالل مصر وأطراف الجزيرة العربية من قبل البريطانيين، وشهدت سـنة    ١٨٨٠شهدت سنة   : سياسية وحربية في غالبيتها   

 حصول دول بالد الشام على اسـتقاللها        ١٩٤٩-١٩٤٥انهيار السلطنة العثمانية وتقاسم الحلفاء لبالد الشام انتدابات، وشهدت سنوات           
 حرب تشرين وبداية التفاوض بين مصر وإسرائيل ورفع أسعار الـنفط            ١٩٧٣بداية االنقالبات، وشهدت سنة     ونشوء دولة إسرائيل و   
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 حربي الخلـيج واتفـاق الطـائف وبـدء          ١٩٩٠-١٩٨٩وبدايات االنفتاح االقتصادي في مصر وبدايات حرب لبنان، وشهدت سنتا           
  .المفاوضات مع إسرائيل

١٨٨٠-١٨٣٠  ١٩١٨-١٨٨٠  ١٩٤٥-١٩١٨  ١٩٧٣-١٩٤٥  ١٩٨٩-١٩٧٣  ٢٠٠٠-١٩٨٩    
ــة    ــاح"مرحل " انفت

  وصلح مع إسرائيل
ــصاد  ــأميم واقت ت

  موجه
تطوير تـصديري     إفالس واستثمار استعماري مباشر

  واستدانة
  مصر

فتح مسار التـسوية    
  مع إسرائيل

بداية انفتاح وحرب   
  لبنان

توالي الهزائم وتأميم   
واقتصاد موجه، إال   

  لبنان

ــداب  ــلطة االنت س
، وتأســيس الــدول
  والهجرة الصهيونية

محاوالت اإلصالح  
  العثماني

ــة  ــضات داخلي خ
وإعــادة رســم  
الــشبكات الماديــة 

  والبشرية

  بالد الشام

تراجع أسعار النفط   
وترسخ الـسيطرة   

  األمريكية

ــة  ــورة النفطي الف
ــرب  ــا بح فأفوله

  الخليج

ــاج   ــع اإلنت توس
  النفطي

  الجزيرة العربية      بداية استخراج النفط

  . قة الحديث بأسرها عدم توازي تطورها االقتصادي وتطورها السياسيحكم تاريخ المنط
واكتسبت تجربة كل بلد خصائصها وتفاوتت أشكال نجاحها وإعاقتها بحسب درجة إطاللها على الموارد المالية ودرجة اندماج بنيتها                  

  . الد الشام ومنها لبنان تحديداالمجتمعية، من ضمن تراجع نسبي شامل للحاالت المتقدمة السابقة، ال سيما في مصر وب
واتخذت الجراحـة حينـا     . كان تطور المشرق العربي التاريخي جراحيا طوال القرن العشرين ال بل منذ أواسط القرن التاسع عشر               

القسرية وأبلغ داللة على هذا التاريخ حركات السكان . أشكاال اقتصادية وحينا أشكاال عسكرية، وترافق الوجهان معا في مفاصل عديدة
  . ومن دول الخليج إثر الحروب التي حلت فيه١٩٦٧من فلسطين إثر نشوء إسرائيل وحرب 

  تبدل مواقع المدن ووظائفها
كنتيجة لتبدل الخطوط التجارية أوال وإلعادة رسم الحدود السياسية الحقا ولتحول تلك الحدود إلى حواجز تقيد بـشدة حركـة الـسلع          

  .دن في المنطقة كلهاوالبشر أخيرا، تبدلت شبكة الم
المرافئ، وإلـى جانـب     عند  فإلى جانب نشوء مدن كبيرة في المناطق النفطية وعلى طول خطوط المواصالت المستحدثة، وال سيما                

النمو الملحوظ الذي شهدته المدن التي أصبحت عواصم دول أو حتى مراكز محافظات، عرفت مدن أخرى تراجعا في مرتبتها لكون                    
  . ةقع مهمشالتها عن مجالها الحيوي الموروث والطبيعي أو قطعتها عن خطوط اتصالها القديمة، فباتت في موالتبدالت قد فص

في أية دولة مشرقية لتبين عدم تناسقها الحجمـي مـع الوظـائف             وإلى بنيتها االجتماعية واإلنتاجية     ويكفي النظر إلى تراتبية المدن      
  .االقتصادية األساسية التي تتوالها

  لقنوات الريعية وانفالتها أو مصادرتهاتوسع ا
غير أنه من الـضروري إيـضاح       . سبق أن ذكّرنا بما بات النفط يمثل من عامل مستحكم في اقتصاديات دول المشرق العربي كلها               

ة آالف  الحجم المطلق لمداخيل النفط خالل ربع القرن المنصرم، فباستثناء العراق، حصلت هذه الدول على دخل إجمالي يقارب أربع                 
وهو رقم مذهل ال بد من مقارنته بما مثل مشروع مرشل في أوروبا بعهد الحرب               . ١٩٩٨مليار من الدوالرات األمريكية الثابتة لعام       

هذا الرقم يعني حصول كل فرد في المنطقة وسـطيا علـى            . أو بما حصلت عليه إسرائيل من هبات ومساعدات منذ إعالنها كدولة          
 دوالر، ولما كان المواطنون ال يزيدون كثيرا عـن          ١٦٦،٠٠٠ مقيم في دول التعاون الخليجي على         دوالر، وحصول كل   ٣٨،٠٠٠

وقد استحوذت بلدان تضم أقـل مـن        .  دوالر ٣٠٠،٠٠٠نصف المقيمين، تصبح الحصة الوسطية لكل من مواطني هذه الدوا بحدود            
  .من الدخل النفطي اإلجمالي% ٨٦من سكان المنطقة على حوالي % ٢٠
  

دخل السنوي ال
 من النفط للفرد

دوالرات أمريكية (
)١٩٩٨ثابتة لعام 

الدخل اإلجمالي 
 من النفط للفرد

دوالرات أمريكية (
)١٩٩٨ثابتة لعام 

كل من  ةحص
فئتي البلدان من 

  النفطدخل

كل من  ةحص
فئتي البلدان من 

 السكان

عدد السكان 
 الوسطي

 )بالماليين(

 الدخل من النفط
ماليين دوالرات (
ريكية ثابتة لعام أم

١٩٩٨( 

خالل       (١٩٩٨ و١٩٧٥ النفط بين الدخل المباشر من
 ) سنة٢٤

 الدخل الجاري في دول مجلس التعاون ٢،١٣٨،١٦٧ ٢٠,٣٦٥ %١٩,٥ %٨٤,٠ ١٠٤،٩٩١ ٤،٣٧٥

 الدخل الجاري في الدول األخرى دون العراق  ٤٠٧،١٦٨ ٨٣,٧٦٣ %٨٠,٤ %١٦,٠ ٤،٨٦١ ٢٠٣

  دول المشرق دون العراق كلالدخل الجاري في ٢،٥٤٥،٣٣٥ ١٠٤,٢٠٤ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ ٢٤،٤٢٦ ١،٠١٨

 في دول مجلس التعاون) ١٩٩٨دوالر (الدخل الثابت  ٣،٢٤٩،٨٢٤ ٢٠,٣٦٥ %١٩,٥ %٨٤,٩ ١٥٩،٥٧٧ ٦،٦٤٩

  في الدول األخرى دون العراق )١٩٩٨دوالر (لثابت االدخل  ٥٧٨،١٢٠ ٨٣,٧٦٣ %٨٠,٤ %١٥,١ ٦،٩٠٢ ٢٨٨

  في دول المشرق دون العراق)١٩٩٨دوالر (الدخل الثابت  ٣،٨٢٧،٩٤٤ ١٠٤,٢٠٤ %١٠٠,٠ %١٠٠,٠ ٣٦،٧٣٥ ١،٥٣١
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ومـن ذاك البـاب     . ال بد ثانيا من التركيز على أن واردات النفط األولية تدخل اقتصاد الدول النفطية من باب واحد، هو باب السلطة                   
، وتعود هذه المداخيل لتولد دخال إضافيا من خالل ما ينجم عن الطلب اإلضافي من تتوزع على قنوات مختلفة تشكل الواردات الثانوية

  .نشاطات مختلفة أقله في مجاالت التسويق والنقل والتجارة االستهالكية
  :ساسيةعدة نتائج أ المختلفة توزيع الريعتنجم عن عمليات 

  ، وجله يتركز على مواد وسلع مستوردة،رائيةجذب السكان نحو المدن بداعي االستهالك الناجم عن ضخ القدرات الش 

مع الرتباطها في آخر المطاف بالقدرات الشرائية ال بل باستباقها لمنحى تطور القدرات الشرائية،              ارتفاع القيم العقارية     
  ،ما يدخل ذلك من انحرافات في االقتصاد ككل

  رة الريع الطاغية،مع ظاه العالقات السياسية وأساليب اإلدارة الوطنية والمحلية تكيف 

واألرباح والثروة   يجنيه على صعيد الخدمات واإلنشاءات العامة         ما المستهلك أو المواطن  ما يستفيد منه    استسهال جعل    
 وأعباء، واالبتعاد بالتالي في نظم اإلنفاق العام عن العقالنيـة           منتفع من تكاليف  كمستهلك أو ك   ما يتكبده    ئم مع الغير مت 

   .االقتصادية

   بنى األسعار وأنماط استخدام الموارداختالل
في المحصلة تتحول البنى االقتصادية كلها لتعكس أثر التدفقات الريعية، فتتكيف معها هيكلية األسعار وتتوزع الموارد المختلفة مـن                   

ونة، التصالها بعادات البشر    ولما كانت بنى األسعار وأنماط استخدام الموارد قليلة المر        . بشرية ورأسمالية وفق األنماط المتالئمة معها     
  .وسلوكهم االقتصادي واالجتماعي، سرعان ما ينقلب ما بدأ نتائج إلى مسببات ثابتة وبنيوية

  .يمكن استخالص المنحى العام لهذا التغير البنيوي بالنظر إلى تطور حصتي النفط والنشاطات األخرى من الناتج في دول المنطقة

  
، وبقي مـستقرا منـذ ذلـك    ١٩٨٥ ثم انخفاضا حتى ١٩٨٠ و١٩٧٥جلس التعاون ارتفاعا كبيرا بين شهد الدخل النفطي في بلدان م 

 مليـار دوالر    ٧٥في المقابل، ارتفع الدخل من األنشطة األخرى في المرحلة األولى للطفرة النفطية من              . التاريخ، بالدوالرات الثابتة  
واألمر ذاته يـصح  . في المقابل راح الميزان التجاري يتراجع تدريجا. فسه مليارا، واستقر منذ ذلك التاريخ على المستوى ن       ١٧٥إلى  

  . بالنسبة لسائر دول المشرق
ال سـيما مجموعـة الخـدمات المتـصلة باالسـتهالك           تضخم قطاع السلع غير القابلة للتبادل و      من أبرز مؤشرات األنظمة الريعية      

والنظر إلى المراتـب التـي      فط باستمرار تردي الميزان التجاري دون النفط،        مقارنة زيادة اإلنتاج خارج الن    واالستيراد، ويكفي لذلك    
  .المستوردة في العالمتحتلها بعض الدول المشرق في رأس قوائم الدول 

ر في بإنتاج السلع القابلة للتبادل أكيجدر التذكر أن إنتاج السلع والخدمات غير القابلة للتبادل الدولي يتركز في المدن، بينما تبقى حصة 
وهكذا ينجم عن توسع االعتماد على السلع والخدمات غير القابلة للتبادل، إلى جانب اختالل الميزان  .المناطق الريفية والمدن الصغيرة   

  .إعادة توزيع للثروة وتخصيص للموارد لمصلحة المدينةالتجاري الذي يصبح النفط أكثر وأكثر حيوية لتغطيته، 
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الثابتة لعام   1998
ط   ت   ( دوالر      1998)  من النف اتج الثاب الن
اون    س التع ي دول مجل ف

ط   ت   ( دوالر      1998)  من النف اتج الثاب الن
راق      رى دون الع دول األخ ي ال ف

ط   ت   ( دوالر      1998)  من النف اتج الثاب الن
راق     رق دون الع وع دول المش ي مجم ف

ت   ( دوالر      1998)  من  اتج الثاب الن
اون     س التع ي دول مجل اقي ف الب

ت   ( دوالر      1998)  من  اتج الثاب الن
راق       رى دون الع دول األخ ي ال اقي ف الب

ت   ( دوالر      1998)  من  اتج الثاب الن
رق دون     وع دول المش ي مجم اقي ف الب
راق  الع
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، تنافي القواعد   سياسات دعم مفرطة في الزراعة والصناعة     ا تترافق، لغاية إحقاق نوع من التوازن، مع         كما أن هذه األوضاع غالبا م     
  .االقتصادية

  

 ودور ظواهر العسكرة واتساع القطاع العام والقيود على الهجرة واسـتيراد             العمل اختالل سوق 
  العمالة البعيدة

  :برزهاتتميز سوق العمل في المشرق العربي بتشوهات مختلفة أ

  نقص فادح في فرص العمل وانتشار البطالة المقنعة في المناطق الحضرية، 

، وبروز ظواهر صارخة فـي مـا        )جميع البلدان مع فوارق   (تضخم كبير في قطاع الخدمات البسيطة واإلدارات         
لة المقنعة والبطالـة     االحتجاجية، وتطور البطا   متهامحاولة الحكومات استيعاب الشباب المتعلم تجنبا لنزع      : يخص البطالة 

منع النساء من العمل، حتى مع تقدم تعلمهن، وتوزيع الريوع دون مقابل على السكان المحليين فـي البلـدان                   (المنظمة  
  ،)النفطية، توسع العمالة التلقائية أو االستزالمية في القطاع العام وتعثر محاوالت إصالحه

 ذلك من نقل للثروات، رفض توطين العمال األجانب مع ما ينـتج             استخدام كثيف للعمالة األجنبية مع ما يؤدي إليه        
  عن ذلك من هدر للرأسمال البشري والمالي،

  .ارتفاع نسبة العسكرة إلجمالي السكان مع غلبة للريفيين والبدو في صفوف الجيش 
ومن األسفل )  وفرة الخريجين المحليينحيث يكثر استقدام الخبراء األجانب برغم( من األعلى ت تطال كافة شرائح العاملين،االختالالف
، فيتم التعامـل    حيث تتجمع غالبية مواطني البلد    على جوانبه،    وفي وسط الهرم، أو باألحرى    ) حيث تستورد العمالة من أقاصي الدنيا     (
ات الريعية المختلفة،   التي تدفعهم إلى مهن ووظائف قليلة اإلنتاجية ومتصلة بالقنو        توزيعية  الرعاية  من ضمن صيغ ال     ما أمكن منهم   مع

غير المقوننة مع ما يصاحب ذلك من شروط عمل متدنية ومن هدر للطاقات اإلنتاجية ومـن                بينما يندرج الباقون في مجال األنشطة       
  .تخلف اجتماعي

  توسع أحزمة البؤس وتدني مستوى الخدمات العامة وتدمير المعطى البيئي والعمراني 
الئم والرتفاع معدالت النمو السكاني والحضري، ولعدم إمكان مواكبة حاجات اإلسكان، تنشأ وتتوسع نتيجة لغياب النمو االقتصادي الم

  . حول المدن أحزمة البؤس
وينجم عن تقطيع األسواق وفرض القيود على حركة الثروات والبشر أن تركز السكان بات منفصال إلى حد بعيـد عـن المقـدرات                

 المشرق ككل وبدأ يصطدم بعقبات مادية كبرى، لعل أبرزها الضغط الهائل على الموارد المائيـة                الطبيعية النسبية المتاحة في منطقة    
  .الذي يترجم كلفة مرتفعة جدا للمشاريع البديلة لتعويض النقص في المياه، وتحويل األراضي الزراعية الغنية للبناء

 ومـع   ،ع تأطرها في كثير من األحيان في قوالب عصبية        ويتضافر تنامي مشاعر الحرمان على مستوى المناطق وفي أحياء المدن م          
  . إلى إعاقة قيام ثقافة مدينية حديثة وجامعة ليؤديتردد النخب الحديثة بين الهجرة واالغتراب الثقافيمع تبدد النخب القديمة و
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ــراق الناتج اإلسمي للفرد في الدول األخرى دون الع

ـاون الناتج اإلسمي للفرد في دول مجلس التعـ

ــراق الناتج اإلسمي للفرد في دول المشرق دون الع

الناتج الثابت   ( دوالر 1998)  للفرد في دول المشرق   
دون العراق 

الناتج الثابت   ( دوالر 1998)  للفرد في دول مجلس
التعــاون

الناتج الثابت   ( دوالر 1998)  للفرد في الـدول 
األخرى دون العــراق

سكان دول المشرق دون العراق    

سكان دول مجلس التعاون   

سكان الدول األخرى دون العراق    

  إشكاليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والحضرية في بلدان المشرق
  ليات التصحيح السوقية التلقائية  آليات النمو وتعطل آتشوه

  
، ال بد مـن تركيـز الـصورة         إشكاليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والحضرية في بلدان المشرق       قبل استعراض بعض مفاصل     

  .لفردلم تشهد بلدان المشرق العربي خالل الربع األخير من القرن العشرين أي زيادة في دخل ا: العامة، وهي بسيطة وبليغة ومؤسفة

في الدول األخرى، باستثناء العراق الذي      % ٦,٥في دول الخليج و   % ٣,٩(سنويا  % ٤,٦فبينما ارتفع الدخل اإلسمي اإلجمالي بمعدل       
، كان الدخل المقوم بالدوالرات األمريكيـة الثابتـة لعـام           )ه ضمن المقارنات الزمنية   تحول نتائج الحصار المفروض عليه من إدراج      

  ).في الدول األخرى% ١,٨سنويا في دول الخليج مقابل زيادة % ٠,٧وهو قد انخفض بنسبة ( على مستواه، دون أية زيادة ١٩٩٨
، %١٠٢وبنسبة إجمالية قـدرها     % ٣عدل سنوي قدره    ، أي بم  ١٣٥ مليونا إلى    ٦٩ولما كان عدد السكان قد ارتفع خالل الفترة من          

) في الدول األخرى  % ٠,٨–في دول الخليج و     % ٤,٩-% (٢,٩-يأتي أن دخل الفرد باألسعار الثابتة قد تراجع بمعدل سنوي قدره            
  ).في الدول األخرى% ٨٣الخليج % ٣٠(مما كان عليه % ٤٩ سنة إال ٢٤أي أنه لم يعد يشكل، بعد 

ــر  التغيـ
 التراكمي

ــر  التغيـ
  ١٩٧٥  ١٩٨٠  ١٩٨٥  ١٩٩٠  ١٩٩٥  ١٩٩٦  ١٩٩٧  ١٩٩٨  %السنوي

 الناتج اإلسمي بمليارات الدوالرات األمريكية الجارية  
 المشرق دون العراق ٩٨  ٢٧٩  ٢٤٢  ٢٥٠  ٣٢٢  ٣٥٤  ٣٧٩  ٣٩٦  %٤,٦ %١٩٢
 دول مجلس التعاون ٧٤  ٢٣٢  ١٥٥  ١٧٩  ٢٢٠  ٢٤٦  ٢٥٧  ٢٦٠  %٣,٩ %١٥١
الدول األخـرى دون     ٢٤  ٤٧  ٨٧  ٧١  ١٠٢  ١٠٨  ١٢٢  ١٣٦  %٦,٥ %٣٥٨

 العراق
 ) ١٩٩٨مليارات دوالرات أمريكية لعام (الناتج الثابت   
 المشرق دون العراق ٢٩٨  ٥٥٢  ٣٦٧  ٣١٢  ٣٤٤  ٣٦٨  ٣٨٥  ٣٩٦  %٠,٠ %١-
 دول مجلس التعاون ٢٢٥  ٤٥٩  ٢٣٥  ٢٢٣  ٢٣٥  ٢٥٦  ٢٦١  ٢٦٠  %٠,٧- %١٥-
الدول األخـرى دون     ٧٢  ٩٣  ١٣٢  ٨٩  ١٠٩  ١١٣  ١٢٤  ١٣٦  %١,٨ %٥٥

 العراق
 عدد السكان بالماليين  

 المشرق دون العراق ٦٩،٣٢٢  ٨٠،٢٣٤  ٩٢،٨٦٣  ١٠٧،٤٨١  ١٢٤،٤٠٠  ١٢٨،٠٩٠  ١٣١،٨٩١  ١٣٥،٨٠٤  %٣,٠ %١٠٢
 دول مجلس التعاون ١١،٠٤٣  ١٣،٦٩٧  ١٦،٩٩١  ٢١،٠٧٥  ٢٦،١٤٢  ٢٧،٢٩٤  ٢٨،٤٩٥  ٢٩،٧٥٠  %٤,٤ %١٨١
الدول األخـرى دون     ٥٨،٣٠٤  ٦٦،٤٣٢  ٧٥،٦٩٣  ٨٦،٢٤٦  ٩٨،٢٦٩  ١٠٠،٨٦٨  ١٠٣،٥٣٥  ١٠٦،٢٧٣  %٢,٦ %٨٧

 العراق
 للفرد ) ١٩٩٨دوالر (الناتج الثابت   
 المشرق دون العراق ٤،٢٩٤  ٦،٨٨٠  ٣،٩٤٨  ٢،٩٠٢  ٢،٧٦٦  ٢،٨٧٦  ٢،٩٢١  ٢،٩١٥  %٢,٩- %٥١-
 ول مجلس التعاوند ٢٠،٤٢٠  ٣٣،٤٨٢  ١٣،٨٢١  ١٠،٥٩٠  ٩،٠٠٤  ٩،٣٦٦  ٩،١٧٢  ٨،٧٣٥  %٤,٩- %٧٠-
الدول األخـرى دون     ١،٢٣٨  ١،٤٠٥  ١،٧٤١  ١،٠٢٨  ١،١٠٧  ١،١١٧  ١،١٩٦  ١،٢٨٠  %٠,٨- %١٧-

 العراق
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لرغم من الحجم الهائل للتدفقات الناجمة عن النفط والتي يصح اعتبارها دخال زائدا لكونها لم تتطلـب تخـصيص       كيف حصل ذلك با   
. موارد تذكر، إن من االدخار أو من العمالة، قياسا على ما هو متوفر من الموارد، لتحقيقها، فهي تقع في منزلة المساعدات أو الهبات      

 الدول النفطية منه في الدول األخرى، علما أن اتجاه تطور هذه األخيرة سلبي أيضا وأنها تتأثر                 والملفت أن المنحى العام هو أسوأ في      
  .بدورها بالنفط أكان مباشرة عبر إنتاجها له أو بشكل غير مباشر

لمعوقـات  وتبيان ا التنمية  ف األسباب التي أدت إلى إجهاض النمو االقتصادي و        اشتكامن هنا يصبح ال بد من تصويب البحث باتجاه          
  .التي شلت آليات السوق التي كان يفترض أن تصحح انحراف االقتصاد

  نظرة إلى االقتصاد وحركية التبادل في السلع والرساميل والبشر والقدرة االستيعابية
خرجات السلع والخدمات وهي م   : األسلم البدء باستعراض طبائع حركة مكونات االقتصاد بين دول المنطقة ومع الخارج، وهي ثالثة             

االقتصاد، والرساميل والبشر، وهي عوامله، واالنتقال إلى خصائص البنية االقتصادية والسياسية ومـا ترسـم مـن أدوار وحـدود                    
ذلك أن أي تغير ال يمكن أن يؤتي مفاعيله إال من خالل تعديل هذه المبادالت وهذه األدوار وما يستتبع ذلـك                     . للسلطات وللمجتمعات 
  . نمط استخدام الموارد المتاحة وفي أنماط التأطير والسلوك االجتماعيالتعديل من تبديل في

  حركة السلع
ولو توفرت معطيات مناطقيـة لتبـين       . يبقى التبادل السلعي والخدماتي محدودا جدا بين الدول العربية ومرتبطا في كل منها بالخارج             

، بالقدر الذي تـسمح إحـصاءات المحاسـبات          هزيال مل القطاعي أصال أن التبادل بين مناطق الدولة الواحدة ضعيف، كما يبدو التكا          
والتبادل مع الخارج محكوم بنمط محدد حيث تتركز الصادرات على المـواد األوليـة أو المنتجـات                 . الوطنية الضحلة بالتعرف إليه   

اسي، نجد أن لبلدان المشرق عالقـات  كنتيجة لفقدان التواصل الجغرافي وللتفكك السي. البسيطة والواردات في غالبها استهالكية نهائية   
  .مع باقي العالم أقوى من عالقاتها البينية

-٧٤فـي   % ٥,٣ سنة، تراجعت حصتها العالمية من       ٢٥فالتجارة الخارجية، وإن كان حجمها اإلجمالي قد زاد ثالثة أضعاف خالل            
فتراجعـت  " الدول النامية "رة مجموعة   ، أما حصة تجارة  بلدان المشرق من تجا        ٩٧-٩٦في  % ٢,١ إلى   ٨١-٨٠في  % ٧,٥ و   ٧٥

من تجارة المـشرق    % ١١٠ ماليين نسمة تمثل     ٣,٧، حتى باتت تجارة سنغافورة التي تعد        %٦,٣إلى  % ٢٢,٣و% ١٧,٥تباعا من   
  . دول التعاون الخليجيمنها محصور ضمن% ٨٠من اإلجمالي علما أن % ١٠ولم تتعد التجارة البينية . العربي كله

    ات نحوصادر  واردات من
  عام  ١٩٩٠  ١٩٩٦  ١٩٩٠  ١٩٩٦
  )ماليين الدوالرات(قيمة   ٩٦,٠٦٩  ١١٢,١٢١  ٦٦,٥٠٧  ٩٥,٢٩٢

  بلدان المشرق العربي  %١٠,٩  %٧,٩  %٩,١  %٩,٢
  بلدان نامية أخرى  %٢٩,٣  %٤٢,٣  %٢١,٩  %٢٨,٥
  البلدان الصناعية  %٥٥,٧  %٤٨,٢  %٦٥,٧  %٦٠,٨
  أوروبا  %١٧,٣  %١٧,٩  %٣٣,٤  %٣٥,٠
  أمريكا  %١٤,٠  %٩,٤  %١٢,٦  %١٤,٣
  اليابان  %٢٢,١  %٢٢,٠  %١١,٠  %٧,١
  باقي العالم  %٤,١  .%٠.  %٣،٣  %٠,١

  المجموع  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠  %١٠٠,٠

   والطلبحركة الرساميل
جدا فحرية حركة الرساميل لغايات االستثمار محدودة . حركة الرساميل، مثل حركة السلع، تتركز من بعض دول المنطقة إلى الخارج

  . إال في لبنان واإلمارات وذلك بسبب شدة القيود
في المقابل تشهد المنطقة حركة كثيفة للمدخرات الخاصة الناجمة عن العمالة المنتقلة من بلد إلى آخر، تضاف إليها حركة القـروض                     

  . والهبات والمساعدات ال سيما العسكرية
  .لدان المتقبلة للرساميل على استيعابها بسبب انحراف معايير التكاليف واإلنتاجيةوإنما يبقى األهم محدودية قدرة البلدان المصدرة والب

ومن الملفت أن الحركة االقتصادية في البلدان غير النفطية تتأثر زيادة ونقصانا بتقلبات النشاط االقتصادي في البلدان النفطية، أي فعليا 
ويمكن تفسير هذا التأخر بأنه ناجم عن طبيعية آليات اإلنفـاق           . س سنوات بصادرات النفط، وإنما مع تأخر ملحوظ يمكن تقديره بخم        

  . وآليات استخدام اإلحتياط في البلدان النفطية
تشير ظاهرتا استقرار النشاط غير النفطي في الدول الخليجي مع انعكاسه بشكل شبه مباشر على الميزان الخارجي، والربط المتأخر                   

لدان غير النفطية، إلى تجذر آثار التدفقات الريعية في المنطقة بأسرها في أنماط المعيـشية وأشـكال                 بين صادرات النفط واقتصاد الب    
  .تخصيص الموارد
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الناتج الثابت (دوالر 1998)
اون    س التع دول مجل ل

رد  الناتج الثابت (دوالر 1998)  للف
اون   في دول مجلس التع

الناتج الثابت (دوالر 1998)
راق    دول األخرى دون الع لل

رد  الناتج الثابت (دوالر 1998)  للف
راق     دول األخرى دون الع في ال

  حركة البشر
وتستمر الهجرة من األرياف باتجاه المدن      . يتميز الشرق األوسط بارتفاع نسبة تزايد سكانه الطبيعي حتى أنها باتت األعلى في العالم             

وقد عرفت البالد حركات هجرة كبيرة، طبيعية أو قسرية وتستجلب عمالة كثيفة من الخارج نحو قطاعيها العام ). منهاالسيما الكبرى (
ومن الحركات الكبيرة للسكان، نذكر الهجرة الصهيونية والتهجيـر         . والخاص فيما تشهد في المقابل هجرة قوية لكفاءاتها إلى الخارج         

  . توزع المقيمين بحسب الجنس والعمر في مختلف بلدان المنطقة إلى حدة ظاهرة الهجرة بينهاويشير اختالل. القسري للفلسطينيين
  نسب الذكورة   عاما١٥دون    عاما٦٤ و١٥بين    عاما٦٥فوق   مجموع

  اإلمارات   ١١٥,٧  ٢٥٩,٧  ١٦٩,٩  ١٩٨,٢
  قطر  ١٠٠,٠  ٢٥٤,٥  ٢٥٢,٥  ١٩٢,٤
  البحرين  ١٠٦,٨  ١٥٢,٠  ١١٤,٣  ١٣٤,٨
  السعودية  ١٠٤,٣  ١٤٦,٥  ٩٩,١  ١٢٥,٧
  عمان  ١٠٣,١  ١٢٦,٧  ٩٣,٣  ١١٤,٣
  الكويت  ١٠٣,٠  ١٠٩,٤  ١٠٧,٢  ١٠٦,٨
  األردن  ١٠٥,١  ١٠٩,٣  ١٢٦,٢  ١٠٧,٩
  مصر  ١٠٥,٠  ١٠٤,٣  ٨٣,٤  ١٠٣,٦
  العراق  ١٠٤,٧  ١٠٣,٦  ٨٦,٦  ١٠٣,٥
  الضفة وغزة  ١٠٥,٤  ١٠٣,٢  ٨١,٠  ١٠٣,٣
  سوريا  ١٠٣,٣  ١٠٢,٠  ٩٣,٠  ١٠٢,٣
  اليمن  ١٠٧,٨  ١٠١,٦  ١١١,٠  ١٠٥,٠
  لبنان  ١٠٤,٦  ٩٢,٨  ٨٥,٧  ٩٦,٣
  المجموع  ١٠٥,١  ١١١,١  ٩٠,٣  ١٠٧,٨

  
  . في المحصلة، يبدو التبادل االقتصادي محدودا ومعوقا، فتتركز الحركة في عوامل اإلنتاج بينما تنحسر عن منتجاته سلعا وخدمات

  تعطل القدرة على استيعاب الموارد وتوظيفها
فالدول العربية . ئيل والدول العربية المشرقية اختالفا جذريا لناحية القدرة على استيعاب الموارد المتاحةتبرز مقارنة أوضاع دولة إسرا

تتميز بفوائض إجمالية في المال النفطي المنشأ وفي البشر، مع قيام أسباب أدت إلى عدم تالقي هذين الفائضين، ال بل أنها دفعت إلى                       
ويترافق ذلك مع استقدام رساميل وعمال من خارج المنطقة إليهـا فـي             . هما استهالكا وبطالة  نزفهما معا نحو الخارج أو إلى تعطيل      
  .مجاالت عدة من إنتاج السلع والخدمات

أما في المقابل، فقد تمكنت إسرائيل في مراحل تاريخها المختلفة، وبرغم تفاوت هذه المراحل النسبي، من استيعاب كـم هائـل مـن              
وقد الزمت هذه المقدرة علـى اسـتيعاب        . توفير األطر والمجاالت لصهرها في آليات إنتاجها ومجتمعها       الرساميل ومن البشر ومن     

عوامل اإلنتاج وصهرها كافة المراحل وازدادت في المرحلة األخيرة كما تبين من استيعاب مئات آالف المهاجرين اليهود من االتحاد                   
  .الواليات المتحدة ومن التعويضات األوروبيةالسوفياتي السابق واستيعاب مليارات الدوالرات من 

ترتبط الظاهرة العربية بتوفير شرطين، أولهما أفضلية األسعار الفعلية للسلع والخدمات المستوردة، وثانيهما توفر فائض قدرة شرائية                 
القدرة الشرائية إلى انخفاض    ولوال تحقق الشرط الثاني ألدى تقلص       . مستديم تجاه الخارج لدى الدول ولدى فئات واسعة من المجتمع         
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وإذا كان سبب الظاهرة    . أسعار المدخالت المحلية ومنها عوامل اإلنتاج إلى حد مالقاة نقطة توازن تتحدد بتكاليف أدنى واستيراد أقل               
 الحاكمة العربية توفر المال الناجم عن الصادرات النفطية بشكل رئيسي، وهي محصورة بعدد من الدول ال بل بعدد صغير من النخب     

فهي لو بقيت محصورة . فيها، يبقى ضروريا فهم اآلليات المختلفة التي سمحت بتوسيع الدائرة التي تطالها هذه القدرة الشرائية الفائضة
في إطارها األصلي لما سمحت بتعميم الظاهرة االقتصادية التي نحن بصددها وال تركت مجاالت فعلية الستمرارها بسبب ما كـان                    

  .ضغوط اجتماعية وسياسية عن انحصار الثروة في أياد قليلة مقابل افتقار سائر السكان بشكل متزايدسيتولد من 
يسمح التمعن في أوضاع البلدان العربية المشرقية وفي تاريخها الحديث بتبيان اآلليات الرئيسية التي حققت الحد المطلوب من توزيع                   

ومن هذه القنوات، نذكر الـسلطة،      . وات طفيلية تتمدد في الجسم االجتماعي العربي      فائض القدرة الشرائية، وهي أشبه بشرايين أو قن       
إال أنه ال بد من اإلشارة إلى أن هذه اآلليات التوزيعية لم تكن كافية، فاسـتوجب                . القطاع العام، العقارات والتحويالت بشتى أنواعها     

 سمحت إما بعزل أجزاء من هذه البلدان عـن الـساحة االقتـصادية          استمرار النظام العام مجموعة مقابلة من اآلليات الحصرية التي        
ومن . والسياسية الرئيسية لتحييد مفاعيلها السلبية وإما بتخفيض قيم عدد من المدخالت المحلية لدعم أداء آليات التوزيع واستكمال فعلها

ي وتعطيل مواقع ثراء متقادمة، واستقدام مدخالت وعوامل        اآلليات المقابلة التشنجات السياسية والقيود على حركة األفكار والفقر الريف         
  . وسوف نستعرضها أيضا تباعا وبإيجاز. إنتاج متدنية الكلفة ومحيدة اجتماعيا

ويلقي تضافر سلسلتي اآلليات ، التوزيعية والحصرية، الضوء على النظام العام القائم ويساعد على تبيان منطقه، مما يسمح بتخطـي                    
د بأن العديد من الظواهر االجتماعية في المشرق العربي هي مجرد اختالالت وشواذات تجدر مواجهتهـا بالـدعوات                  االنطباع السائ 

  .األخالقية والتنويرية وبتغيير األشخاص، سعيا إلى بلوغ فهم وظيفي لدورها الالزم

  وازدياد الضغوط على اإلصالح الداخلي) أو اإلدارية(تعثر السياسات اإلرادية 
  ياسات المجاليةمآل الس

تعاطت دول المشرق العربي مع أوضاعها االقتصادية والمجالية من زوايا متعددة، بعضها انطلق من واقع الندرة وبعضها من واقـع                    
إنما، برغم اختالف التجارب، ال بد من التوقف عند عدد من الـسمات             . الوفرة، بعضها من منطق ليبرالي وبعضها من منطق موجه        

  .زةالمشتركة البار
يظهر معظم بلدان المشرق كل على حدة، ويظهر المشرق العربي في مجمله تخلخال في تراتبية المدن دون بروز اتجاه واضح نحو                     
إعادة تصحيحها مع ما يترتب على ذلك من نتائج ضاغطة في المدن التي تتقدم في المرتبة ومن نتائج تهميشية في المدن التي تتراجع             

ييز بين المدن التي ينفصل نموها السكاني عن نشاطها االقتصادي وتماثل غالبية مدن العالم الثالث والمدن التي                 ومن المهم التم  . مرتبة
  يدفع نموها السكاني نشاطها االقتصادي فتستقدم العاملين حتى من أقاصي األرض

كما . قيقي وتعزز مبررات ضبط إدارتها فوقيا     ما زالت البنية االجتماعية العمودية الموروثة والمستجدة للمدن تعيق قيام شعور بلدي ح            
أن سياسات توزيع الريوع ولمقاربات اإلرادية المبنية على التخطيط المركزي تلتقي على إعطاء أولوية واضـحة لعمليـات البنـاء                    

لـي علـى الـسيارات      وقد زاد توفر المشتقات النفطية بأسعار متدنية من االعتماد شبه الك          . والتجهيز على عمليات الصيانة والتشغيل    
وأتت معظم مخططات التنظـيم     . الخاصة في النقل مما أدى إلى استثمارات ضخمة في الطرقات زادت من انفالش الرقعة الحضرية              

المدني محكومة بأولوية الطرقات وخاضعة لمصالح مالكي العقارات مع سوء تقدير في الغالب لوتائر النمو الحـضري ولمـستويات                   
  .انالدخل الفعلية للسك

  موقع السلطة المحرج بين استلحاق التطورات الخارجية واستبقاء أنماط االنتظام الداخلي
فكثيرا ما تبدو شرعية السلطة ناجمة عن مقايضة يرضى بها المجتمع           . يصطدم التغيير بتعقد بنية السلطة الداخلية وارتباك العالقة بها        

لية السلطة ال بل بغربتها عنه وحتى بامتيازاتها عليه وقمعها له، مقابل المحافظة             فيقبل باستقال ) أي بمجمل مكوناته المنفصلة   (بمجمله  
وتأتي السلطة على هذا األساس كشر      .  عليه الخارجتحديات التغيير التي يصورها نتيجة فعل       على تماسك بنيانه الداخلي في مواجهة       

ويصبح من شروط استمراريتها إحجامها عن التعرض لمـا       . يضةال بد منه تفرضه اعتبارات وظيفية وتصبح بالتالي مقيدة بهذه المقا          
والمقصود بها أوال   (يتم اعتباره ثوابت اجتماعية ولجوءها في المسائل الحساسة إلى الصيغ والشعارات التوافقية وسهرها على العدالة                

 المواقع الداخلية وانخراطها ضمن خـرائط       في التعامل والمسافات، فيعزز كل ذلك نشوء      ) نوع من المساواة النسبية في توزيع المنافع      
ومن هنا تتحول السلطة إلى موقع وكالة مزدوجة بين الداخل والداخل وبين الداخل والخـارج، ويـصبح همهـا                  . معقدة من الشبكات  

رذم فال يضطرها ضغط الخارج على نقض المقايضة الداخلية التي أسست شرعيتها، وال يضعف بروز التـش               : موازنة شقي عالقاتها  
وينجم عن هذا الوضع أن استمرار السلطات في البلدان التابعة لفتـرات طويلـة ال يعـود                 . الداخلي إلى العلن مصداقيتها الخارجية    

بالضرورة إلى تمتعها بقوة كبيرة، بل يمكن أن ينتج عن حسن أدائها لدور الوكالة المزدوج، وعن احترامها لحدوده الضيقة ولتوازنه                    
   .الدقيق والمتغير

   الخارجية المستجدة أمام التغيير الداخلياتالمعوق
  . شكلت التطورات التقنية واالقتصادية والسياسية العالمية األخيرة عائقا إضافيا أمام ولوج النخب والسلطة مجاالت التغيير
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وإلى تملكها الحيز الرمـزي     فهي من ناحية أولى أدت إلى تغير صورة القوى الخارجية وإلى تجردها عن أشكالها الظاهرة المألوفة                 
مباشرة، فباتت أكثر قدرة على ممارسة تأثيرها بشكل مباشر من خالل تسلط الرمز والصورة واستخدامهما وظيفيـا، ومـن خـالل                     
منافسة االقتصاد الداخلي حتى في عقر دياره والتحكم بمواقع أساسية فيه والضغط عليه بطاقة تنافسية عالمية مضاعفة وبموارد مالية                   

  .هائلة، ومن خالل ما ينجم عن ذلك كله من استالب لنخب البلدان التابعة
قد يشكل هذا الوضع المستجد     . وهي من ناحية ثانية، جعلت القوى الخارجية تطل من فوق كتف السلطة الداخلية مباشرة على مجالها               

و تمرد وإال تم التحول إلى العنف المطلق لـيس تجـاه   حماية للسلطة الداخلية وتغطية لها، طبعا طالما لم تبدر عنها إشارات ممانعة أ          
لكنه في الواقع يشكل تقييدا لها وضغطا عليها ألنه يفقدها هالة القوة واإلقتدار تجاه شعبها ويكشف عن                 . السلطة بل تجاه الشعب بأسره    

  .حدود توازنها وحركتها

  ن حلقة مترابطةاستقرار األنظمة وتالقي مفاعيل المسببات بمفاعيل المعالجات لتكوي
شهدت بلدان المشرق العربي خالل الفترة الممتدة من بدء استقاللها غداة الحرب العالمية الثانية حتى بداية السبعينات فورة في األفكار                    

كال متنوعـة   والحركات السياسية وتعاقبا لالنقالبات وللسياسات االقتصادية واالجتماعية المختلفة، من الليبرالية إلى التأميم مرورا بأش             
وأما منذ ذلك الحين فالملفت أن السمة الغالبة باتت استقرار األنظمة جميعـا، علـى اخـتالف                 . من التخطيط، ومن محاوالت الوحدة    

ال شك أن ذلك التبدل مرتبط بتطورات خارجية أهمهـا تملـك      . مشاربها، وعلى الرغم من الخضات العنيفة التي عصفت ببلدان عدة         
. ووي والموقف الغربي، وال سيما األمريكي، الذي تحول ضابطا وضامنا مباشرا الستمرار تدفق النفط وشروطه              إسرائيل للسالح الن  

غير أن هذا االستقرار ما كان ليحصل لو لم يرتكز إلى تغيرات في السياسات االجتماعية واالقتصادية الداخلية سمحت بتوسيع دائرة                    
 هذه التغيرات عموما تحت عنوان البراغماتية بكونها تراجعا عـن الـشعارات والخيـارات               تندرج. التأييد أو التقبل لألنظمة الحاكمة    

التغييرية السابقة، على اختالفها، مما أدى إلى تقارب في أنماط السلوك في كل بلد وإلى بلورة قواعد ثابتة للتعاطي، بالحد األدنى، بين              
سياسي مع ركود في النمو االقتصادي وفي عمليات التغيير اإلصالحية سبق بيان   وقد ترافقت مرحلة البراغماتية واالستقرار ال     . البلدان

  .ويمكن إدراج كثير من السمات المشتركة تحت عنوانين وظيفيين هما اآلليات التوزيعية واآلليات الحصرية. مؤشراته

  آليات التوزيع
اعات اإلنتاجية األخرى، تعطلت جدلية االقتطاع الضريبي       لكون السلطة باتت مصدر الثروة  األول بحكم التدفق النفطي وهزالة القط           

بصفتها مولدا رئيسيا لقوننة السلطة ولبروز مفهوم المال العام والخاص، وللرقابـة الماليـة،              ) أو كادت تنحصر بالرسوم الجمركية    (
كان السـتمرار   قد  و. دخل وليس العكس  فباتت السلطة والتقرب منها هما السبب الرئيسي للثروة وال        . وللمجتمع المدني موقعا واعتبارا   

منها . من هنا بات القطاع العام محكوما بتناقضات عدة. البنى العائلية والعشائرية في البلدان العربية دور في تسهيل استمرار هذا الخط
ية للتوزيع أكـان مـن     لكنه في المقابل يشكل حلقة أساس     . أنه ضعيف تجاه السلطة السياسية وأنه سابق للمجتمع المدني ومفصول عنه          

خالل كثافة التوظيف أو من خالل التمسك بالوظيفة والموقع كمكمل طبيعي وسوقي لتدني األجور، أو من خـالل أنمـاط اإلنفـاق                      
واألمر واضح في اإلدارات العامة وفي المؤسسات، خدماتية كانـت أو تجاريـة،             . التحويلي تحت شعارات الدعم واإلنماء المتوازن     

  .اع العامالتابعة للقط
. لكن القطاع العام، على رغم توسعه، وتنوع أشكال أدائه الفعلية، قلما يعدو كونه موزعا للدخل، وال يتوصل إال نادرا لتوزيع الثروة                    

هذا بينما تسمح اآلليات العقارية والعقود اإلنشائية بتوزيع الثروة بشكل مباشر، إن بأشكال مكثفة ومحصورة أو بأشكال أوسع انتشارا                   
ويساعد في رفع فعالية القناة العقارية التزايد الـسكاني الطبيعـي واسـتمرار    . من خالل توجيه التوسع المديني إلى مناطق أو أخرى    

  .الهجرة من الريف وتركز السكان في المدن

  آليات الحصر
ها حكما محدودية الموارد، علـى      في مقابل قنوات التوزيع، تؤتي آليات الحصر والتضييق مفاعيل مكملة، إذ أن حدود التوزيع تفرض              

فكلما كانت الموارد المتاحة وفيـرة بالنـسبة لحجـم          . ضخامتها هنا أو هناك، وحجم المطالبة المتزايد بتزايد السكان وتطور العادات          
ليـات  وبديهي أن المخاطر االجتماعية تحد مـن إمكانيـات اسـتخدام آ   . المطالبة، كلما اتسع التوزيع وقل الحصر، والعكس بالعكس      

الحصر، أقله ضمن مجتمع واحد، لذا يلعب تقسيم المنطقة إلى دول يصعب التنقل بينها وال حقوق سياسية فيها لغير مواطنيهـا، دورا          
  .أساسيا في هذا المجال

ويساعد في إنجاح عمليات الحصر ضمن البلد الواحد استمرار األجزاء الريفية من المجتمعات العربية مهمشة وخاضـعة لـضغوط                   
كما يساعد في إنجـاح     . لفقر، وهو في أساسه ظاهرة ريفية، ومنضوية ضمن أطر ناظمة تقليدية متجددة تحظى بالرعاية والمساعدة              ا

أو من خـالل هجـرة      ) عبر تثبيت اإليجارات مثال   (هذه العمليات تعطيل مواقع اجتماعية متقادمة من خالل ضرب مقدراتها المادية            
ت على حساب الريف وفئات البورجوازية القديمة إلى تخفيض تكاليف الحياة في مجالي األغذيـة               وتؤدي التحويال . النخب وتغريبهم 

  . والسكن، وإلى تخفيف وطأة ارتفاع األسعار على باقي الفئات االجتماعية
التـشغيلية دونمـا    وتستكمل الصورة باستقدام عمالة أجنبية متدنية الكلفة ومعدومة الحقوق السياسة واالجتماعية، لتقليص التكـاليف               

التعرض لمطالبات أو ضغوط، في قطاعات العمل المختلفة حتى في الدول الغنية وفي القطاع العام ال بل في األجهزة األمنية، ممـا                      
  .يستعيد صيغ القوى المرتزقة
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  .خارجينجم عن كل ما سبق تقطيع ألوصال المجتمع وتقييد لحركيته واختالل في موازين تبادل السلع والبشر مع ال

  بروز نمطين مرجعيين لبلدان المشرق 
فالموارد تتغير من بلد إلى آخر، والنظم الضريبية كما أنماط          . نجد بين بلدان المشرق تباينا على مستوى هيكلية االقتصاد والضرائب         

ويالت الريعية حيث نشهد تضخما     البلدان الشديدة التأثر بالتح   : ويمكن مشاهدة  نوعين من البلدان     . الفقر ومستوياته تختلف بين البلدان    
أقله بسبب حجمها حيث تحافظ ) مصر، سوريا(ألسعار وحجم قطاع السلع غير القابلة للتبادل، والبلدان األقل تأثرا بالتحويالت الريعية 

ة عملية غير مبررة    ية ومستقل األسعار في قطاع السلع غير القابلة للتبادل على مستويات متوازنة، فيصبح بروز إدارة مالية محلية فعل               
  . هنا وشبه مستحيلة هناك

بروز نمطين مرجعيين لبلدان المشرق يختلفان بحسب حجم الريوع األولية المتاحة إلى حجم المجتمع وموقع ينجم عن ذلك في الظاهر 
قتصاد ندرة، لكـن لعـل      فيبدو األول اقتصاد وفرة والثاني ا     . السلطة منه وأشكال تأطيرها له وتوجيهها للريوع في شرايين اقتصاده         

  .االستغناء بالوفرة عن االقتصاد والثاني بنموذج االستعاضة عن االقتصاد بالتحويالت والتثبيتاألصح وصف النموذج األول بنموذج 

  اإلدارة المحلية للتنمية الحضرية، أهميتها وخطورتها وآفاقها والعقبات دونها
  المتقابلة التقنية الحجج 

ارة المحلية للتنمية منذ عدة سنوات نقاشات عديدة يتم ضمنها تبادل الحجج المختلفة مع أرجحية ظـاهرة فـي                   تدور حول مسألة اإلد   
  .ال داعي هنا الستعادة هذه النقاشات ونكتفي بإيراد أبرز عناوينها. الندوات للحجج المساندة

  الحجج المساندة 
  :تندرج الحجج المساندة تحت عنوانين رئيسيين

  ة أكثر تمثيال وهي تعزز الديمقراطية وتفعل قنوات الحوار والنقاش محليا ومع السلطات المركزية،السلطات المحلي 

  .السلطات المحلية أقدر من السلطة المركزية على االتصال بالحاجات وهي أكثر فاعلية في التنفيذ وأقل تعرضا للهدر والفساد 

  الحجج المناهضة 
  :ن رئيسيةتندرج الحجج المناهضة تحت ثالثة عناوي

  السلطات المحلية أقل قدرة على تحريك الموارد وإدارتها 

  السلطات المحلية عاجزة عن التعاطي مع حاالت التفاوت المختلفة، ال بل قد تعمقها 

  السلطات المحلية عاجزة عن مواجهة التقلبات االقتصادية وعن تصحيحها ماليا ونقديا 

  إطار المسألة في المشرق العربي
طابع الـسياسي   المقاربة التجريبية و   ال مقاربة النظرية على  التبدية  هجية التي التزم بها البحث، والقائمة كما أسلفنا على          من ضمن المن  

ة، وبعد أن استعرضت الظواهر واإلشكاليات على مـستوى البلـدان           عموميالمعطيات ال  على   ةخصوصيأوجه ال التقني و الطابع  على  
 ومحاولة تبيان اإلدارة المحلية للتنمية الحضريةشرق العربي الخاص ثانيا، بات ممكنا طرق مسألة       الفقيرة العام أوال وعلى مستوى الم     

، وذلك ليس من موقع ترداد التوصيات العامة التي دونهاالتي تقف موضوعيا خطورتها وآفاقها والعقبات موقعها الفعلي، أي السياسي، 
وع، على صحتها وأهميتها، تردادا شفهيا ال يجد مبررا له سوى في االعتقـاد              تخرج بها المؤتمرات العالمية المخصصة لهذا الموض      

الساذج أن الحائل دون تطبيقها يقتصر على جهل أصحاب العالقة للرسالة السامية والمجردة التي تحملها، وهو اعتقاد تبشيري، وإنما                   
ا تفتح من آفاق وبما تفرض من صراعات وإعـادات          سعيا لفهم أفضل لما تطرح من تحديات على مجتمع المشرق العربي ودوله، بم            

نظر بمفاهيم وبمواقع وبمصالح فعلية، ال ينقص أصحابها والمتمسكين بها إدراك خطورتها بقدر ما ينقص المتضررين من استمرارها 
  .وعي لمحدودية امكانيات ذاك االستمرار

 إيالء اإلدارة المحلية للتنمية الحضرية دورا فاعال في دول المشرق            تبيان االعتبارات الكبيرة التي تطرحها مسألة      امفيدمن هنا يصبح    
تـأثير  من   ألوضاعها   لما قد يكون  العربي، مع إيالء االهتمام لحاالت الدول التي تقتصر، أو التي اقتصرت، على حاضرة أو مدينة،                

  . مسار التطورمعالمحلي ومن داللة بليغة على كيفية التعاطي 
 أنه يقع  حتى دون حاجة إليضاح      ،"تمويل الـتنمية الحضرية ومصـادر التمويـل الـبلدي     "منظومة ضمن عنوان    ذلك أن المفاهيم ال   

 تتحدد بتقاطع عالقة المجتمع الفعلية، أي الواقعية والمفهومية والسياسية، بكل مـن             ،"الهجـرة والتحضـر والفقـر   في ظل ترابـط  "
  .المجال المادي واالقتصادوالسلطة 
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  الممارسة السياسيةفي وبالمجتمع   السلطةعالقةفي 
حتى في الحاالت القصوى للكنفدرالية، حيث انتقلت كيانات        . ال مدلول لتعبير سلطة محلية إال قياسا على، وبالعالقة مع سلطة مركزية           

ة األمريكيـة، أدى التطـور      كما في سويسرة والواليات المتحد    ) أقله في البداية ونظريا   (محلية ذات سيادة إلى الشكل االئتالفي طوعا        
فالسلطة المركزية هي التي تحتل موقع السيادة وتمارسها بشكل حصري على مستويات . التاريخي إلى تنازل هذه الكيانات عن سيادتها

سات أهم هذه المستويات الـسيا    : رسم حدود بين داخل وخارج وإالستئثار بإدارة العالقة بينهما        توليها صالحية   أساسية تتصل جميعا ب   
الجمركية والحرب والسياسة الخارجية والنقد وهي تمتد غالبا لتشمل حقوال مكملة كالتعليم والتشريعات المدنية والجزائية والشخـصية                 

  . وتصل حتى إلى اإلعالم
حيـث  طي  موقعا وسيطا، وال يتحدد مستوى السيادة ومفهومها الشرعي تلقائيا إال في التصوير التيـوقرا             في النهاية   كل سلطة تحتل    

  .أصال ةنشوء مفهوم الدولللسلطة واكب التصوير التيوقراطي السلطة وسيطة بين اهللا والبشر، وقد 

  شرعية دول المشرق التاريخية
تكاد كل دول المشرق العربي تكون وليدة أو وريثة سلطات إدارية محلية تابعة لسلطات مركزية خارجية، أكانت واليات عثمانية أو                    

وهـذا  . وقد سبق قيام الدولة فيها تشكل مجتمع يشعر برابط وطني         . أو دوال تحت االنتداب الفرنسي أو البريطاني      محميات بريطانية   
وال بد بالتـالي أن     . غير أن هذا التكون قد استغرق قرونا      . ليس بأمر غريب بل يشكل القاعدة التي تكونت على أساسها األمم الغربية           

وليس ظهور الدول في المشرق بـشكل سـلطوي   . وأولى شروط الشرعية هي السلطة. عيتهاتسعى هذه الدول الناشئة إلى تثبيت شر 
  .غالب إال تأكيدا على حاجتها للشرعية، إذ أن الشرعية في نهاية األمر إقرار بالسلطة دون حاجة مستمرة للتهويل باستخدامها

  ضغط الخارج وصيانة الموقع الداخلي
: تصاد والمجتمع والسلطة، تنقسم الممارسة السياسية، أكانت تغييرية أو استبقائية، إلى مستويين           بحكم الصورة المركبة والمتحركة لالق    

ولما كانت آلية النظام االقتصادي الرأسمالي بحـد ذاتـه محفوفـة            . جدلية الداخل في عالقاته بالداخل وجدلية عالقة الخارج بالداخل        
 مساراتها غير محسومة، فهي تحتم في معرض إدارتها بروز خيارات متعددة            بالمخاطر وتوازنها غير مستقر ومعايير المفاضلة بين      

وتدفع نحو البحث عن األطر الكفيلة بحسمها، كما يظهر من نمط الحياة السياسية واالقتصادية في البلدان الرأسـمالية، وال بـد مـن                       
ا بالنقاشات االقتصادية والمالية التي شهدتها منذ نهايـة         التذكير بأن نشوء المؤسسات الديمقراطية فيها وتطورها قد ارتبط ارتباطا وثيق          

  . العصور الوسطى
إن كان األمر كذلك في البلدان الرأسمالية، فكيف باألحرى في البلدان التابعة، حيث يضاف إلى عبء إدارة االقتصاد الرأسمالي عبء                    

له أن أكثر الدول التابعة ال تشهد بلـورة لخيـارات           والعجب برغم ذلك ك   . إدارة عالقة التبعية تجاهه، تحت ضغط وعنف مضاعفين       
وبرغم التبدالت الحادة التي تشهدها السياسات المتبعة فيها، يتم تقديم هذه السياسات، تباعا، على أنها ال تـنجم                  . اجتماعية أو اقتصادية  

خطاب االجتماعيين والسياسيين في الـدول     وفي هذه المفارقة دليل إضافي على البنية المركبة للوعي وال         . عن خيار وأن ال بديل عنها     
  . التابعة، وعن الموقع الوسيط والمرتبك المفروض على نخبها السياسية واالقتصادية والثقافية

فهي، لجهة الداخل، ملزمة بتوفير توازن النمط       . تجد السلطة نفسها في البلدان التابعة في موقع شديد الحرج على المستوى االقتصادي            
سواء أكانت تدعي أقصى الليبرالية أو تلتزم بنوع (زيعي الذي تتحرك ضمنه، مما يزيد ارتباط مصالح أصحاب الثروة بها الريعي التو

ويلقي أعباء إضافية على إنتاجيتها المتدنية أصال، وهي تجاه الخارج الذي دخل مؤخرا في طور متجدد                ) من أنواع االقتصاد الموجه   
لسياسي، غير قادرة على منع توغل سياساته وسلعه ورموزه وشعاراته ورساميله في مجالها، ممـا               من التغير التقني واالقتصادي وا    

  .يفضح ضعف بنيانها االقتصادي واالجتماعي

  موقع السلطة بين استلحاق التطورات الخارجية واستبقاء أنماط االنتظام الداخلي
وعليه .  التطورات الخارجية واستبقائي حيال أنماط االنتظام الداخلي       من هنا يتحدد موقع السلطة في إقامة توازن مهدد استلحاقي تجاه          

ومن الواضح أن أشكال إقامـة هـذا التـوازن          ). ومنها اإلنفاق العسكري  (يتركز مسعاها حول اإلمساك بالموارد وبشبكات التحويل        
فالمهمة الداخلية تسهل والمهمة    . تها المجتمعية ونجاحاته تختلف اختالفا شديدا  بحسب أحجام الدول وإطاللها على الموارد واندماج بني            

  .الخارجية تصعب كلما صغر حجم الدولة وزادت مواردها
لذا يتركز عمل السلطة في الداخل على استيعاب النخب بالترغيب أوال وإال باإلقصاء أو بالترهيب، وبالنظر إلى الطابع الخصوصي                   

  ".القائد" من االستمرارية وشكل من التنزيه في القيادة، يغذيان التمسك بظاهرة الذي يتخذه هذا السعي، تتعزز الحاجة إلبراز نوع

  مسائل التمثيل 
في مواجهة مساعي السلطات لتكريس شرعيتها، محكومة بضغوط الخارج وإنما مستفيدة من التدفقات الريعية المختلفة ومعظمها آت                 

 لمجاراة السلطة مجاراة نسبية ولتحصيل ما أمكن من منافع لقـاء هـذه              من الخارج، ترتسم أمام الفئات االجتماعية أفضلية واضحة       
وعلى أساس هذا التالقي الموضوعي أو البراغماتي، يصبح مـن          . المجاراة، مع استبقاء مؤسساتها وروابطها القائمة ال بل تعزيزها        

ويصل األمر حتى إلـى  . لفئوية في المجتمع الصعوبة بمكان تبلور خيارات ال تتأطر ضمن تقاطع خيارات السلطة وتبني التشكيالت ا            
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فقدان العمليات االنتخابية دورها في فتح أبواب للتغيير في المسائل الحياتية واالقتصادية بسبب هذا التالقي وفعاليته، سواء في صياغة                   
  .القوانين والطروحات أو في تأطير الفئات الشعبية المختلفة

  ة بين المقوالت الدولية والوقائع المشرقيةالتباس المعنى السياسي للسلطات المحلي
كنتيجة لتالقي ثالث مجموعات من األسباب، تتصل األولى بحداثة تكون الدول المشرقية وصالبة الروابط الفئوية ضمن مجتمعاتهـا                  

لهـا، يتحـول المـدلول      وتتصل الثانية بشدة الضغوط السياسية والعسكرية والثقافية عليها وتتصل الثالثة بتوفر مداخيل ريعية كبيرة               
السياسي لمسألة السلطات المحلية جذريا عن المضامين التي ترسم له عادة في األدبيات الدولية، فما يصور محاسن ينقلب مخـاطر،                    

  .وما يصور نقاط ضعف يبدو مكامن قوة

لشرعية ما زال اإلمساك    يقال إن الالمركزية تحد من سلطة الحكومة المركزية لكنها تزيد من شرعيتها، في حين أن أساس ا                 
  بالسلطة واالستمرار فيها من ضمن مراعاة المواقع االجتماعية 

يقال إن الالمركزية تحيي شعور الجماعة وتساعد على استيعاب األقليات بإعطائها حيزا مؤسسيا من الحرية، وأحـد أبـرز         
  .قلياتعناوين السلطات المشرقية في سعيها لتثبيت شرعية وطنية لها نفي مسألة األ

يقال إن الالمركزية تحرر من طغيان التخطيط المركزي وتحد من أخطائه، والمطالبة ما زالت عامة، إن لم يكن بـالخطط                     
  .الشاملة، فبالحصول على منافع من الدولة المركزية، أكان من خالل اإلنفاق العام أو التوظيف أو الحمايات والدعم

  ديفي عالقة المجتمع والسلطة بالمجال الما
   في الغالبمركزية محلية

ال غرابة إطالقا أن تعمد سلطة مركزية في سياق تأكيد سيادتها على النطاق الجغرافي والبشري واالجتماعي الواقع ضمن حـدودها                    
إلى تكثيف نسيج شبكات ضبطها وتأطيرها لنطاق الداخل، فتنشئ اإلدارات واإلجهزة القطاعية والجغرافية لهـذا الغـرض وتـوزع                   

يات الضبط على مختلف مستويات هذه اإلدارات واإلجهزة، وقد يختلط األمر على الناظر فيرى نهوضا لسلطات محلية حيث                  صالح
تشدد السلطة المركزية قبضتها، وقد يزيد في االلتباس نجاح الحلقات المحلية من السلطة المركزية في ترسيح شروشها في المجـال                    

  ".مركزية محلية"ة بين السلطة المركزية ومطارح ممارستها، واألصح تسمية هذه النزعة الموضعي فتتحول إلى قناة اتصال فاعل

   أحياناال مركزية إجرائية
 توكيلهـا   باألحرىوال مانع في المقابل لسلطة مركزية متى اقتدرت على تملك مكونات السيادة الشرعية من التنازل لهيئات دنيا، أو                   

 لكـن   . محدود ومستوى تقريري بحد أدنى   مارسة سلطتها ومسؤولياتها بين مستوى إجرائي       ضمن حيز معين، قد يضيق وقد يتسع، م       
اعتبار هكذا تنازل أو هذا توكيل قياما لسلطة محلية ينطوي على التباس خطير سرعان ما يتبدد أمام واقع الممارسة، واألصح تسمية                     

حى ال يتعارض، ال بل يتكامل مع التنازل، ليس لسلطات دنيـا، بـل    والملفت أن التقدم في هذا المن  ."ال مركزية إجرائية  "هذه النزعة   
 وفـي كـال المنحيـين تحتـل         .ومسؤولياتها بين مستوى إجرائي ومستوى تقريـري      ة الدولة   لسلطات عليا عن حيز معين من سلط      

وفعالية إشرافية كافيـة، لـضبط      االعتبارات اإلجرائية موقعا محددا، وهي تستدعي طبعا، إلى جانب التمكن السيادي، اقتدارا تنسيقيا              
ويسهل التعرف إلى كلتا هاتين النزعتين في مسار الدول البالغـة، ال  . توازن ما استبقي من سلطة مع ما تنوزل عنه، نزوال وصعودا    

  .أوروباسيما في 
لبيتها بعيدة عـن تحقيـق      ولكنها ال تزال في غا    ،  "محليةالمركزية  ال"ومعظم الدول في المشرق العربي تسعى جاهدة للسير في منحى           

  ". جرائيةاإلال مركزية "بالـالقدر الكافي من النجاح فيه لالنتقال إلى مجرد التفكير الجدي 

  ارتباك عالقة السلطة بالمجال المادي
هـذه  تبدو الدول العربية كنفدراليات غير مكتملة الفتقارها إلى مجال مادي مرسوم تكتفي بالسيادة عليه بالقدر الذي تفرض حـصر                    

إلى )  السياسي ضواءالمستند إلى العرق أو الدين أو االن      (السيادة فيها، ويفترض هذان االكتفاء والحصر انتقاال من التصور االجتماعي           
تصور مادي مجالي يسمح بترسيم حدود للسيادة ونطاقا لها، ال تنخره جزر سيادية محتملة، مقموعة أو مطوقة بالتهديد أو بالتراضي،                    

وسيان أن يبدأ انقالب هذا التصور في حيز واسع أو ضيق قياسا على             . يجري تحييدها أو مهادنتها   أوسع   موجات سلطوية    وال تخترقه 
علق بمفهوم العالقة بالمجال وليس باتساعه، فما أوسع رقعة السلطنات التي تستغني عـن              تفالمسألة ت . االمتداد الشكلي للكيانات القائمة   
رد مجالها مستقوية بجيش أو بغزوات أو بمغانم توفرها عصبية عرقية أو دينية وما أضيق رقعة األنساب تأطير قاطنيها واستغالل موا

  .  في المحصلةوالطوائف التي تحجم عن التشكل كسلطة سياسية مستبقية لمؤسساتها وعصبيتها، وما أشبههما
ال يؤدي إليه إال اشتداد المحدات المادية، ألن خطوته األولـى           في األساس يبقى انتقال العالقة بالمجال إلى الحيز المادي انتقاال صعبا            

  .تبدو تخليا أو مغامرة
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  في رسم الحدود والمجاالت 
تبدي الدول المشرقية حرصا مبررا على مسائل الحدود، لكون حدودها في الغالب مستحدثة وقد طالتها تعديالت وتعديات عديدة مـن                    

التي لم  ( بد من التذكير أن هذه الحدود أتت في معظمها وريثة لحدود الواليات العثمانية               وال. دول مجاورة ومن إسرائيل بشكل خاص     
ولترسـيمات الـدول   ) تكن مرسمة في مناطق كثيرة لكون تلك الواليات ترتبط عموما بالمراكز المدينية وليس بمجال المادي محـدد      

لداخلية، فنكاد ال نشهد تعديال لحدود البلديات بالرغم من تبدل رقع           والملفت أن هذا التمسك بالحدود ينسحب على التقسيمات ا        . الغربية
وينجم عن هذا الواقع أن الكثير من التقسيمات اإلدارية غير متالئم مع طبائع األمور وال يؤدي إلى تكوين                  . السكن وتوزع النشاطات  

أضف إلى . متكاملة، إما لصغر حجمها وإما الجتزائهاوحدات مجالية قادرة على تكوين إطار لسياسات تنظيمية وإدارية ومالية فاعلة و
ذلك أن عددا من دول المشرق ما زال يفصل مكان االنتخاب عن مكان اإلقامة، إن ألسباب قانونية أو ألسباب إجرائيـة تحـد مـن                         

  .إلدارة المحليةوضوح مبدأ اإلقامة، مما يضعف الرابط بين االستفادة من الخدمات المحلية وتحمل تكاليفها وهو في أساس ا

  المنطق المجالي المؤسس لإلدارة المحلية وأبعاد اإلقرار به
يمكن القول إن البعد المجالي بما يشكل من أرضية للعالقات المادية ضمن إطار جغرافي معين هو المؤسس للسلطة المحليـة، فـي                      

أو بتعبير آخر إن السلطة المحلية ترتكز إلى        . ة وشكلية مقابل البعد السيادي الذي يؤسس للسلطة المركزية بما يحدد من عالقات قانوني           
  . منطق الكلفة والمنفعة مقابل ارتكاز السلطة المركزية إلى منطق الفروض والحقوق

  . ال شك أن الشق الثاني شرط لألول، لكن العكس غير صحيح. ال شك أن هاتين األرضيتين وهذين المنطقين غير منفصلين
نطق المجالي قد يتضارب مع سيرورة ترسخ المنطق السيادي فتتضارب آلياتهما وتختلط مرجعياتهما، في وقت من هنا أن اإلقرار بالم

  .لما يظهر لدى المجتمع اقتناع بضرورة األول ولما يترسخ لدى السلطة اقتناع باستقرار اآلخر

  دور السلطة االقتصاديعالقة المجتمع باالقتصاد وتصوره لفي 
  ي في المشرق العربيموقع الفكر االقتصاد

ال يتحول التفكير االقتصادي إلى أكثر من اختصاص لبعض الجامعيين أو ترف لبعض المثقفين إال متى بات االهتمـام بالخيـارات                     
وال يقوم أي تفكير اقتصادي إال إذا فرضت مبادئ ندرة الموارد وقيمة الوقـت              . االقتصادية حاجة ضرورية للمجتمع وبالتالي للسلطة     

  .الخيارات نفسها على الناسوتعدد 
. ألسباب مختلفة ومتشعبة، حاولنا فيما سبق تبيان بعضها، ما زالت عوائق موضوعية عدة تحول دون تكريس هذه االعتبارات الثالثة                  

ق تلـك  فالندرة ال تتالءم مع وفرة موارد خارجية متكررة، وقيمة الوقت تبقى مرتبكة إن بالنظر إلى التخوف المكبوت من انقطاع تدف              
الموارد أو من تزعزع الموازين الدقيقة التي تتحكم باستمرار األوضاع القائمة، خارجيا وداخليا، وتعدد الخيارات يمر عبـر بلـورة                    
مصالح الفئات المختلفة على الصعيد السياسي العام والمفاضلة بينها في وقت تشعر السلطات والمجتمعات معا بحاجتها إلى استبقاء بنى 

  . لداخلية واسترضائهاالمجتمع ا
لذا ال عجب أن يكون الفكر االقتصادي قد بقي ضامرا وخجوال في المشرق العربي، ال بل يصح القول إنه قد تراجع عن المـستوى                        

ولعل الزدياد الصعوبات االقتصادية حدة في السنوات األخيرة الفضل في عودة بعض الحيوية إليـه،               . الذي كان عليه منذ عدة عقود     
  .جلوإن بخ

  عالقة اإلدارة المحلية للتنمية الحضرية بالسياسات االقتصادية واالجتماعية الكلية المختلفة
ال معنى إلدارة محلية إال بتوفر قدر محسوس من االستقاللية في الواردات والنفقات على المستوى المحلـي بالنـسبة إلـى الماليـة                       

  . المركزية
وهنا يصعب تصور استقالل    . قات المالية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية مجتمعة       يطرح هذا القول البديهي أوال توازن العال      

للسلطات المحلية في أوضاع تستحوذ فيها السلطات المركزية على معظم إيراداتها من مصدرين غير مرتبطين بالنشاط االقتـصادي                  
  .ا النفط واالستدانةضمن حيز مجالي محدد وغير قابلين للتحويل إلى السلطات المحلية وهم

ويطرح هذا القول البديهي ثانيا مسألة التفاوت والتكافؤ بين السلطات المحلية وال يبدو ممكنا التعامل معهما إال من خـالل تحـويالت          
يل عمودية من المركز، إن بسبب ضحالة الواردات المحلية أو بسبب شدة التفاوت وعدم تبلور اإلمكانيات السياسية لرسم قنوات تحو                  

وال يخفى أن استئثار السلطات المركزية بعناصر الـسيادة يخولهـا           . أفقية، سواء بين المناطق أو بين الفئات االجتماعية واالقتصادية        
وضع حدود تحول دون تنقل البشر أو تقيد حقوق وواجبات غير المواطنين بينما السلطة المحلية، غير الحائزة على السيادة بطبعهـا،                     

  .لضبطعاجزة عن ذلك ا
من هنا أن قيام سلطات محلية قادرة على القيام بسياسة اقتصادية مستقلة وفاعلة دونه ضرورة حصول تطوير على مستوى السياسات                    

  .االقتصادية الكلية والضريبية للدول المعنية



  ل ترابط الهجرة والتحضر والفقرتمويل التنمية الحضرية ومصادر التمويل البلدي في ظ

  ٢٧/30  ٢٠٠٠ تشرين الثاني ١٥  شربل نحاس

  موقع المالية المحلية من االقتصاد العام، آلياتها ومواضع تأثيرها
  زية، مالية محلية أو مالية مجاليةفي مقابل المالية العامة المرك

ال مجال واقعيا، ألسباب سياسية واجتماعية موضوعية، أن تشهد دول المشرق العربي نشوء سلطات محلية أو بلدية حقيقية في المدى                   
  . المنظور، فال شروط المطالبة بنشوئها قائمة وال شروط الموافقة على إنشائها متوفرة

لصدد تطوير المالية العامة المركزية وإصالحها، مع إيالء الحلقـات المحليـة حيـزا متوسـعا مـن                  وجل ما يمكن توقعه في هذا ا      
ذلك أن أوضاع الماليات العامة في بلدان المشرق عموما مترديـة وغيـر قابلـة               . المسؤوليات والصالحيات ضمن صورتها العامة    

اسات المالية المركزية، سياديا واقتصاديا، أن يسبق نشوء مالية         لالستمرار على وضعها الراهن، فال عجب، والجميع يقر بأولوية السي         
  .محلية ذات استقاللية تحقق حد أدنى من العقلنة على الصعيد العام، إن لم يكن كشرط مسبق، فأقله بشكل متواز

د المجالي في المالية العامة،     ضمن هذا المنظار، تنتقل المسألة من مفاضلة بين مالية عامة مركزية ومالية عامة محلية إلى تطوير للبع                
فالبعد المجالي للمالية العامة كفيل بذاته أن يطاول المسائل التي تعني المالية المحلية وكفيل، بالتواتر، أن يبلـور                  . بمستوياتها المختلفة 

  .جدوى استقالل المستوى المحلي للمالية العامة

  قنوات التحويل المضمنة
للتحويل لكونها تؤدي فعال مماثال لفعـل أي إجـراء          ) أو الخفية (لعامة من التمعن بالقنوات المضمنة      ال بد قبل أي كالم عن المالية ا       

اقتطاعي إو إنفاقي دون أن تكون جزءا من الصورة الشكلية التي يتناولها الخطاب المالي بمعناه الضيق، مع العلم أن فعلها غالبا مـا                       
  .ما يكون أثرها التشويهي أعمق وأوسعيفوق فعل القنوات التحويلية العلنية، وغالبا 

االقتـصادي،  -على كل بحث في أساليب التمويل أال يغفل، إلى جانب خصائصها التقنية واإلجرائية، أن لكل منها مضمونها السياسي                 
 اقتـصادية،   كما تنجم عن كل منها مفاعيـل      . وآلياتها، وأن فئات اجتماعية تخسر بسببها وأخرى تستفيد بفضلها، أو تأمل أن تستفيد            

  . سكانية، اجتماعية وسياسية معينة قد تتطابق مع ما يكون مرسوما لها أو يختلف
التأميمـات  : نذكر أهم هذه األشكال في تراتب يكـاد يكـون زمنيـا           . شهد المشرق العربي توسعا ملفتا في آليات التحويل المضمنة        

خم األسعار والقيم الثابتة، فأزمـة المديونيـة وتوزيـع تكـاليف            والمصادرات، سياسات الدعم والحماية، الريع النفطي األولي، تض       
  .اإلصالحات البنيوية

  آليات استهالك الموارد والرساميلصيغ المفاضلة و
ترتب على آليات التحويل العشوائية المضمنة اآلنفة الذكر، في غالبيتها، آثار تشويهية على اقتصاد المشرق العربي أدت به إلى مـا                     

فكيف تم، برغم ذلك التعاطي معها خالل العقود الماضية، ومـا           . تائج في مجاالت تراجع دخل الفرد وهدر الموارد       سبق وصفه من ن   
يزال؟ ولماذا لم تبرز، وال تبرز سياسات إصالحية جدية، إال نادرا؟ ولماذا أصال ال يقوم نقاش وحـوار حـول المـسائل الماليـة                        

  واالقتصادية؟
بديل، ألنه، فـي مقابـل أي       -خيار والال -حيان، ال تصل إلى تلك الحدود بل تبقى ضمن منطق الال          الجواب أن األمور، في غالب األ     

  . طرح تغييري ومخاطره، كان، وما زال، يتم االهتداء إلى حلول سهلة تبدو متوفرة المستلزمات
لمقام األول، لوال تدني سقف المطالبـة       ما كانت هذه الحلول تبدو حلوال، في ا       : بأي سحر تتوفر تلك الحلول السهلة؟ الجواب ذو شقين        

وما كانت هذه الحلول تبدو     . إن لدى السلطة أو لدى النخب أو لدى الشعوب، بحكم النمط المركب لمنظومة األفكار والمصالح السائدة               
ضلة اليوم علـى الغـد،      سهلة، في المقام الثاني، إال ألن أثمانها، وهي في الغالب باهظة، مؤجلة السداد، فيتم من خالل اعتمادها مفا                 

  .ومفاضلة االهتالك على التراكم، أي يتم السير في االتجاه المعاكس تماما لمنطق المفاضلة االقتصادي
ما هي أنواع هذه الحلول؟ معظمها مرتبط باستهالك موارد طبيعية ومالية وبشرية غير متجددة وبتحويلها من منزلة الرساميل إلـى                    

 في باب الموارد الطبيعية استخراج المواد الخام المعدنية والنفطية والمائية على أنواعها، وتدمير الغابات               ويكفي أن نذكر  . منزلة السلع 
ونذكر في باب الموارد المالية تدمير المدخرات المالية من خـالل           . واستنزاف األراضي الزراعية وتلويث الشواطئ واألنهر والهواء      

 المنقولة من خالل قوانين مجحفة مختلفة وهدر أموال المغتربين باستجالبها واستهالكها            التضخم وتقلبات األسواق وضرب القيم غير     
في مجاالت غير منتجة وتبذير األموال العامة أكان تقاعسا في الجباية أو تصرفا كيفيا في اإلنفاق أو تغاضيا عن استخدام األمالك أو                      

ونذكر في باب الموارد البشرية تشغيل األوالد وااللتفاف        .  الفوائد لخدمتها  استخفافا بشروط بيعها أو من خالل مراكمة الديون وإغداق        
على قوانين العمل وتشجيع الهجرة ال سيما هجرة الشباب والمهنيين واستغالل فئات معينة من الشعب نفسه أو من الوافدين من بلدان                     

االقتطاع الضريبي اإلجمالية ووجهة    فنسب  : اضر والمستقبل ومن المفيد أال ننسى أن ضمن آليات التحويل مفاضلة بين الح          . أكثر فقرا 
استعمال اإليرادات المقتطعة تحدد تغريم األجيال الحاضرة لمصلحة األجيال القادمة، بينما يتحدد تغريم األجيـال القادمـة لمـصلحة                   

  .ةاألجيال الحاضرة بمدى االعتماد على المديونية العامة وبمدى استهالك على الثروات الطبيعي
إضافة إلى هذا المنحى العام يحاول كل من سنحت له الفرصة إيجاد حلول سهلة مكملة من خالل اإلفادة من أدوار ومواقع ظرفية أو                       

ويترافق ذلك النهج مع الحرص داخليا على استرضاء الفئات الضاغطة وتحميـل األعبـاء للفئـات                . من نكبات تحصل في الجوار    
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ى تصحيح قنوات توزيع الريوع وشبكاتها، وال يخلو البحث عن الحلول السهلة أخيـرا مـن اإليهـام                  الضعيفة التأثير ومع السهر عل    
  .والتوهم باستحقاقات ومفاجئات مختلفة

  آليات اإلنفاق العام وعقالنية المشاريع، التعاطي الكمي والتعاطي النوعي
البلدان النفطية قد تالقت على شكل واحد من التعاطي مع اإلنفاق من المفارقات الملفتة أن األنظمة التي اعتمدت مبدأ االقتصاد الوجه و     

يخفي التعاطي النوعي والهيكلي لناحيـة التحديـد األمثـل          وهو تعاط كمي بسيط،     . العام، وإن من منطلقات متغايرة ال بل متناقضة       
التخطيط المركزي بقيت الفكـرة البـسيطة أن        فمن وجهة نظر    . الستخدام الموارد المتاحة أخذا باالعتبار المفاعيل االقتصادية إلنفاق       

تجهيز البنى التحتية كفيل بإطالق النمو والتنمية سائدة، بينما من وجهة نظر البلدان النفطية سادت القناعة أن إنشاء البنى التحتية هـو                      
  . الشكل األمثل إلنفاق األموال المتدفقة

 النفطية حنينا للتخطيط المركزي كما نشهد في البلدان األخرى شغفا بالمـشاريع             ومن نتائج هذه المفارقة أننا ما زلنا نشهد في البلدان         
وفي كال الحالتين أخيـرا، يكـاد       . ومن نتائجها أيضا أن العالقة بين الدولة واالقتصاد الوطني تبقى ملتبسة في الحالتين معا             . العمالقة

 إال فيما يترجم جداول مشاريع وجداول تدفقات من النفط هنا ومن            البحث االقتصادي، ومن ضمنه تندرج مسائل المالية العامة، مغيبا        
  .االستدانة هنا وهناك

يضاف إلى هذا الواقع أن التردي التدريجي أو المتسارع في أوضاع المالية العامة للبلدان يؤدي، في الغالب، وبعد أن أنفقـت مبـالغ                       
قات على حساب نفقات التجهيز والصيانة، أوال قوال بأن ما تـم بنـاؤه              طائلة على التجهيز في مرحلة الطفرة، إلى تركيز تقليص النف         

من تحويالت اجتماعية   % ٦٠يكفي، وإن لم يولد نموا، وثانيا ألن بنود اإلنفاق  الجارية األخرى يصعب عصرها وهي تتشكل بنسبة                  
  .ومن نفقات عسكرية

  مسؤوليات اإلنفاق المحلي وضرورة تحديدها المسبق
 جدي يهدف إلى تعزيز قيام سلطة محلية فعلية أن يبدأ، حتى قبل ترسيم هيكليتها وتحديد وارداتها، بتحديد مسؤولياتها ال بد ألي مسعى

في مجاالت اإلنفاق، على أن يكون لهذا التحديد طابع المسؤولية الحصرية، كأن يناط التعليم اإلبتدائي أو إنشاء الطـرق والـشبكات                     
ذلك أن استمرار المسؤولية الفعلية غير محددة المرجع بين سلطة محلية وسلطات مركزية             . تها وحدها المحلية بها فتصبح من مسؤوليا    

كفيل بأن يقضي من األساس على أية إمكانية لتبلور سلطة محلية مسؤولة ومعتبرة إن في نظر السكان المحليين أو في نظـر اإلدارة                       
يعي ويقع في أساس إدارة المال العام وفي أساس العمل التقديري والتقريري            وأسبقية المسؤوليات على الصالحيات أمر طب     . المركزية

  ).من جباية وإنفاق(واإلجرائي ) الموازنة(
في المقابل يصبح مشروعا أن تحدد السلطة المركزية معايير لنوعية الخدمات المطلوبة وأن توجد اآلليات المناسبة للتحويالت األفقية                  

وأما . المحلية التي ال تستطيع تلبية هذه المعايير ألسباب خارجة عنها، وفي هذه الحاالت فقط، من تحقيقها               والعمودية لتمكين السلطات    
حاالت العجز الناجمة عن سوء التقدير والتدبير، فال بد أن تتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية، وناخبوها، وإال ال تتحقـق المـشاركة                     

  .والمساءلة الديمقراطية

  اتهيكلية اإليراد
  .أو المجالية من أبواب رئيسية أربعة/تتشكل اإليرادات المحلية و

  اإليرادات الضريبية 
أو المجالية يجب أن تتركز على العناصر األكثر ثباتا بالمعنى المادي وبـالمعنى             /من المتعارف عليه أن القاعدة الضريبية المحلية و       

وذلك عائد من جهـة أولـى       . ى العناصر المتحركة ماديا أو المتقلبة اقتصاديا      االقتصادي، بينما القاعدة الضريبية المركزية تتركز عل      
لطبيعة البعد المحلي والمجالي وثانيا لضرورة ترك المالية العامة المركزية تتحمل مسؤوليات التثبيت االقتصادي وتمتلك وسائل السعي 

  .إليه
مميزة لكونها تطال عناصر ثابتة ال تعود قيمتها النهائية إال لوقوعهـا            من هنا تتخذ الضرائب على القيم وعلى األرباح العقارية أهمية           

ضمن حيز مادي واقتصادي واجتماعي محدد، فيصبح من الطبيعي أال تتحول مفاعيل التجهيز والنمو العام إلى مكاسب فردية غيـر                    
يفات منتجة بدل االكتفاء باقتنـاص مفاعيـل        والسبب الثاني أن لهذه الضرائب فائدة تصحيحية ألنها توجه الرساميل نحو توظ           . مبررة

  .خارجية من خالل المضاربات مع ما ينجم عنها من ارتفاع لتكاليف اإلنتاج

  بدالت الخدمات 
أو السلطات العامة في مجال معين عددا كبيرا من الخدمات بعد أن تنفق عليها مبالغ معينة تجهيزا وصيانة                  /توفر السلطات المحلية و   

وال يجوز أن تتوفر هذه الخدمات والتسهيالت دون مقابـل ألن           .  أن تستهلك بغية تأمينها موارد نادرة أو غير متجددة         وتشغيال أو بعد  
غير أن تسعير هذه الخدمات ليس سهال، ألن الكثير منها غير محدد بالكم وال اإلفادة منه حصرية . ذلك يعني تحويال مضمنا غير واع

  . تعتمد أساليب مختلفة تسعى إلى إيجاد التوازن الالزم مع مراعاة سهولة التطبيق وجدواهلذا). كالحدائق والطرقات وغيرها(



  ل ترابط الهجرة والتحضر والفقرتمويل التنمية الحضرية ومصادر التمويل البلدي في ظ

  ٢٩/30  ٢٠٠٠ تشرين الثاني ١٥  شربل نحاس

بين المناطق، ممـا    ) ماء، كهرباء (يبقى أن ثمة ضرورة للتمييز بين تكاليف الشبكات العامة الخاضعة للقياس ولإلستعمال الحصري              
. فة الحدية، مع اإلشارة إلى ما يستتبع كل نظام من تحويالت مضمنةيستدعي وضع تسعيرة للخدمات تتراوح بين الكلفة الوسطية والكل

فإذا كانت كلفة المشترك اإلضافي بالمياه في المدينة أعلى منها في الريف، وإذا تم اعتماد الكلفة الوسطية للجميع، يكون قد قدم دعم                      (
  ).للمدينة على حساب الريف

  استثمار األمالك واستحداثها
فهي من ناحية أولى تشكل قاعدة واردات، ولكنها من جهـة           . أو المجالية /مة عنصرا أساسيا في اإلدارة المحلية و      تشكل األمالك العا  

ثانية تخول السلطة العامة استعادة جزء من فائض الثروة الناجم عن النمو العام وتخويلها االستمرار بتقديم المستوى المطلـوب مـن                     
ال تجد السلطات العامة نفسها الهثة وراء تكاليف لالستمالكات المتزايدة ال لسبب إال النمو الذي               وإ. الخدمات العامة لمواكبة هذا النمو    

وال بد بالتالي من تحديد سياسات عقارية تخول اإلفادة من الملك العام، استثمارا أو حماية ومحافظة، وإنما تـسمح                   . تحقق في مجالها  
  .أيضا بتوسيعه وتجديده

  ة والصادرة إدارة التحويالت الوارد
. أو المجالية، سواء عموديا مع السلطة المركزية أو أفقيل بين السلطات المحلية أو األطر المجالية/وهي الجزء المكمل للمالية المحلية و

ة ومن المفيد أن تكون هذه التحويالت ظاهرة للتعرف على آثارها االقتصادية وإلبقائها ضمن إدراك المواطنين ومسؤولياتهم الـسياسي                 
  .والرقابية

  دول أو مناطق
ال بد في الختام من تخطي النظرة التبسيطية إلى المالية المحلية التي تحددها غالبا بمهام بسيطة ودنيوية يوكل إليها تنفيذها من الدولة،                      

  .فالمالية المحلية تطرح مسالة الدولة بمجملها. وعلى نفقتها ومسؤوليتها
  .لتساؤالتويجدر من هذه الزاوية طرح عدد من ا

  إن صح أن السيادة ترسم حدودا للقوانين واألنظمة وللضرائب ولحركة البشر والسلع والرساميل، بينما المنطقة ال سيادة لها فال حدود، 
وإن صح أن هذه الحدود تلزم الكيان الوطني على التفاعل ككيان مع الخارج، فينجح أو يفشل، يغتني أو يفتقر، وذلك اسـتنادا إلـى                        

 مكوناته وتحكمه بشروطه، بينما المناطق أو المدن أو األرياف ال يفصلها عن محيطها ضمن الدولة حاجز يمنع حركة البضائع                    ترابط
والرساميل والبشر، لذا ال يعتمد تكيفها إال على انتقال هذه الموارد منها وإليها بحسب تنامي أو تراجع دورها االقتصادي أو اإلداري                     

   أو غيره، أو الديني أو العسكري
  .فهذا يعني أن للمناطق أدوارا بينما الدول ال تحتاج لدور يحدد ضرورتها ومصيرها

  وإن صح أن العولمة توسع في حركة البضائع وترسيخ لحركة الرساميل إنما في مقابل، أواستعاضة عن، أو تداركا لحركة البشر، 
  .ممفهي من هنا تتالقى مع انتعاش المناطق وتتصادم مع سيادة األ

  األمم لتحدد ضمنها مناطق؟-كم في المشرق العربي من الدول
في معظم دول المشرق العربي أن هذه الـدول ال تعـدو فـي إدارة               أو مجالية   ماذا لو كان العائق األساسي أمام تطور مالية محلية          و

  شؤونها كونها تتصرف كسلطات محلية؟ 
  ة الشرعية على استكمال مقدرات سيادتها األساسية؟أو أن العائق يكمن في عدم اقتدار السلطات المركزي

  
* * * * *  

• * *  
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