
 ما بعد الكورونا، من سينقذ المصالح العربية؟  
 

يتداول في األسابيع األخيرة معطيات من أبحاث أجريت حول سوق  
العمل والمصالح في الدولة، وكما هو الحال دائما، سوق العمل في 

المجتمع العربي في مقدمة المعطيات التي تشير الى كونه المتضرر  
 األول. 

أحمد دراوشة، مدير مشاريع في مركز انجاز،  خصصنا لقاًء خاصا مع 
ومركز اللجنة االقتصادية في ،  المحلي الحكم لتطوير العربي المركز

الهيئة العربية للطوارئ والذي انجز دراسة خاصة تتضمن تلخيصات  
 وحلول إلنقاذ المصالح العربية من أزمة الكورونا. 

 
نا سيئ بعد الكورونا إزداد  و حال المصالح العربية قبل الكور

 سوء  
يتطرق دراوشة خالل الدراسة التي أجراها حول معطيات "المصالح 

بملكية عربية" الذي اجري في قسم البحث والتطوير في وزارة 
% من مجمل المصالح 10العمل والرفاه االجتماعي، حيث يبرز ان 

% منها ُمعرفة كمصالح صغيرة 96، في الدولة هي بملكية عربية 
العاملة في هذا  % من قوة العمل العربي67 ما يقاري تشغل
 . القطاع

مع انتشار أزمة الكورونا، باستثناء المصالح التي عرفت بالمصالح  
الحيوية، معظم المصالح العربية قد أغلقت وكبحت نشاطها التجاري، 

وتمويل، إلى جانب مواصلة   ائتمانوكان معظمها يعاني من مشاكل 
المصروفات الجارية، االمر الذي أدى الى خوف حقيقي بشأن  

 استمرارية عمل المصالح بعد األزمة. 
قبل  المصالح العربية كانت ضعيفة من األساس أي مامدخوالت 
 . اته اأزم من حدت هذه االزمة زادتوالكورونا، 

 
 العقبات الرئيسية الستمرارية المصالح العربية 

حول العقبات التي تواجهها المصالح العربية، قال دراوشة:" هناك  
ثالث عقبات رئيسية تصعب استمراية المصالح العربية، والتي تعتمد 

بشكل رئيسي على الدخل اليومي الذي تأثر بشدة خالل وبعد  
 األزمة. 



مليار  35ي أعلنته الحكومة )ذالحكومية ال اتالمساعد رزمأوالً، 
في بداية االمر، واضافة مبالغ   لصغيرة والمتوسطة شيكل للمصالح ا 

احتياجات المصالح العربية، وهناك وعدم مالئمتها مع (  أخرى الحقا
 الدعم.  تتلقى ولم  لن هذه المصالح احتمال كبير بأنه

وتمنعها من   -تمويلية  -ثانيا، تواجه المصالح سلسلة قيود مالية 
سلطة ات التي قدمتها . مثال، وفًقا للمعطيواالستمرارية  البقاء

  2000في وزارة المساواة االجتماعية، من بين التطوير االقتصادي  
٪   3طلب لقرض بكفالة الدولة، تمت الموافقة على أقل من 

 للمصالح بالملكية العربية. 
التجارية  المسطحات لمناطق الصناعية ول افتقار البلدات العربيةثالثاً، 

مدخوالت ضريبة االرنونا  ويحرمها من  يضعف السلطات المحلية
 . التجارية

٪ فقط من ميزانيات السلطات المحلية العربية  29تجدر اإلشارة أن 
٪ من السلطات المحلية اليهودية ما 66، مقابل ذاتي مصدرها دخل 

 يؤكد شدة الضائقة المالية للسلطات العربية. 
المصالح في المجتمع العربي ضعيفة ما قبل االزمة ودخلتها كذلك،  
وأي تراجع في نشاطها االقتصادي سيضعفها أكثر. وبحسب بيانات  

٪ من العمال العرب يعملون 65دائرة اإلحصاء المركزية، فإن حوالي 
في مصالح صغيرة لذا فإن أي ضرر على النشاط التجاري سيزيد من  

ل )فقط في الشهرين الماضيين تم إخراج  عدد العاطلين عن العم
  بدوائرألف عامل عربي من سوق العمل( والتعلق أكثر  178حوالي 

 ." االجتماعي  الرفاه
 

 مالءمة حلول الحكومة لسوق االقتصاد العربي

حلواًل وتوصيات  اإلشارة الدراسة التي أجراها دراوشة، تضمنت 
، وعنها، أشار  هامة، تساهم في إيجاد حلول تخفف من عمق االزمة

باقتراحها خالل البحث الذي  تقدمنا دراوشة " من ضمن الحلول التي 
على الحكومة أن تقوم بمالءمة بين الرزم  هأقمناه مع التوصيات أن

التي أعلنتها وبين السوق العربي، ووفقا لذلك يجب تعيين خطة 
واقعية للتعامل مع األزمة. يجب أن يتضمن هذا البحث الذي يجريه  

صين في الحكومة شفافية في نشر المعطيات بشكل مشترك مخت
على أساس منتظم للسماح بالتحليل واالستنتاجات، وتسهيل  



أنشطة مختلف المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم 
 المصالح والمستقلين في األزمات." 

كذلك يتطلب الواقع وضع مسار مصمم خصيًصا ومالئم لقروض 
معايير وق قروض بكفالة الدولة، مع تحديد المصالح العربية في صند

، عن طريق تقليل مخاطر التعامل مع قروض البنك ةواقعي  واهداف
٪ ، كما هو شائع في 30٪ إلى 15عن طريق رفع كفالة الدولة من 

(، مع توسيع  OECDبعض دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
الشروط المعدلة حسب الفائدة والسداد، باإلضافة إلى تمديد تأجيل 

، لضمان تدفق النقدي 2020دفعات الضرائب حتى نهاية عام 
، وهو تاريخ 2020للمصالح، واإلعفاء من دفع االرنونا حتى يوليو 

 العودة المتوقع إلى روتين األعمال الكامل. 
ح التجارية التي توقف نطاق نشاطها رابعا، إنشاء آلية تعويض للمصال

األزمة(، بما في ذلك   أشهر ذروةالتجاري بالكامل في اذار حتى ايار )
المطاعم والشركات السياحية. باإلضافة، إنشاء آلية إعانة لألجور  

شهور  3للعمال الذين تم اخراجهم لعطلة مدفوعة االجر لمدة حتى 
 %. 50بنسبة 

 
 ق نمو للمصالح التوصيات كثيرة وتحقيقها يحق

دراوشة" هذه التوصيات  ، تحدث ول التوصيات التي قدمتها الدراسة ح
تتطلب توسيع النشاطات التجارية للبنوك في المجتمع العربي، من  

حواجز التي تحول دون توفير االئتمان الو اتقيعم خالل إزالة ال
والقروض المخصصة الحتياجات المصالح العربية، وزيادة ثقة البنوك 

في األعمال المصالح العربية ونشاط ريادة ومبادرات األعمال، 
مضاعفة التعاون مع وزارة االقتصاد في وضع برنامج لتشجيع دمج 

العربي في العرب، دمج خبراء ومختصين من المجتمع  المصنعين
وفرق العمل الجماهيرية التي تناقش وضع السياسات وإعداد  طواقم

االقتصاد في المجتمع العربي، تخصيص  تحريك عجلةالبرامج ل
ميزانيات لضمان الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية باللغة  

العربية، ودمج الممثلين العرب في معلومات جميع الوزارات 
 الحكومية. 

واسعة النطاق، ولكن من ناحية التكلفة واالستثمار  تبدو التوصيات 
يجب أن يؤخذ في االعتبار أن تشجيع المصالح في المجتمع العربي 

من   -سيحقق نتائج إيجابية وسيحقق ازدهار في المجتمع العربي 



خالل تحقيق ضمان معيشي وحياة كريمة واستقطاب عمال ووظائف  
تقليل الفجوات في سوق مناسبة للعمال العرب، زيادة اإلنتاجية و

 العمل وتعزيز التكافل االجتماعي. 
 االقتراض منكل هذا ان لم يتحقق توفيره، ستذهب المصالح الى 

السوق السوداء، وسنجد ان دائرة العنف تتسع، موجة من القلق  
وعدم االمان تتجه نحو المصالح ان لم ننجح كخبراء ولجان فاعلة في  

 .  حمايتها سيغرق مجتمعنا بأكمله

 

  


