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من خالل االنفتاح فقط �ستتمكن بلدان التحول العربي من حتقيق النمو
القوي وا�سع النطاق الذي حتتاجه جمتمعاتها ب�شدة
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ال�صحوة العربية ،التي بد�أت يف �شكل
ثورة �أطلق �رشارتها بائع متجول من
بلدة ريفية تون�سية �ضحى بحياته
يف دي�سمرب  ،2010هي ال�سائدة يف
الأحداث التي ت�شهدها املنطقة .ويف
ال�شهر التايل ،انطلق يف م�رص  نداء «عي�ش ،حرية،
عدالة اجتماعية» وترددت �أ�صدا�ؤه يف معظم العامل
العربي .وال يقت�رص نطاق التغيري املطلوب �سيا�سيا
فقط ـ بل �إنه ميتد �إىل عمق النطاق االقت�صادي.
ويطالب املواطنون ب�أن يكون لهم ر�أي يف كيفية
حكم بالدهم وباحل�صول على فر�ص �أكرب لتحقيق
طموحاتهم الإن�سانية.
وبعد مرور عامين ،نجد �أن م�ستقبل منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا غير وا�ضح .ويواجه �صناع
ال�سيا�سات تحدي ًا �آني ًا يتمثل في تحقيق التطلعات
الكبيرة لدى المواطنين وتنفيذ الإ�صالحات ال�صعبة
المطلوبة لل�سيطرة على المالية العامة ودعم النظم
المالية التي �أ�صابها ال�ضعف .كذلك تت�ضح �صعوبة
الم�ضي قدما بالإ�صالح االقت�صادي في ظل ال�صراع
ال�سيا�سي حول الم�سائل الد�ستورية وق�ضايا الحوكمة
بالإ�ضافة �إلى الجدل الدائر حول دور الدين في
الحياة العامة.
وينبه البع�ض محذرا �إلى �أن الثورة في المنطقة
تتجه نحو الف�شل .ولكنني �أرى �أنها قد تتخذ واحدا من
ثالثة م�سارات .فقد يتحقق �أحد الأمور التالية:
• ميل نحو الفو�ضى االقت�صادية� ،إذا ما �أدى
التكالب على ال�سلطة ال�سيا�سية �إىل احليلولة دون
حتقيق اال�ستقرار ،ناهيك عن الإ�صالح؛
• �أو حتقق اال�ستقرار من خالل �إعادة الت�أكيد
على امل�صالح املكت�سبة يف عامل الأعمال ،مبا يتيح
فرتة زمنية خالية من التدهور االقت�صادي ولكنها
كفيلة ب�إعادة املنطقة �إىل الك�ساد االقت�صادي �أو
النمو ال�ضعيف على �أف�ضل تقدير؛
• �أو ظهور اقت�صاد جديد ،حيث تبد�أ احلكومات
تلم�س طريقها بالتدريج للق�ضاء
املفو�ضة حديثا يف ُّ
على اال�ضطرابات االقت�صادية و�إجراء الإ�صالحات
من �أجل �إتاحة فر�صة اقت�صادية �أكرب ل�شعوبها.
وال  �شك �أن الم�سارين الأولين غير مرغوبين
ولكن الم�سار الثالث �سيكون ع�سيرا .فالحالة الراهنة
لالقت�صاد العالمي ال ت�سمح ب�سهولة �إجراء �إ�صالحات
كبيرة .فتباط�ؤ االقت�صاد العالمي ،ومظاهر عدم
اليقين الم�ستمرة في �أوروبا ،وارتفاع �أ�سعار الغذاء
والوقود ،وال�صراع الدائر في �سوريا ،مع ما ت�شهده
من خ�سائر م�ؤ�سفة في الأرواح ،كل ذلك يهدد
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بالت�أثير على المكا�سب اله�شة التي تحققت في
المنطقة خالل العامين الما�ضيين.
وبالن�سبة للقادة الذين يحاولون توجيه دفة
التحول ال�سيا�سي ال�صعب ،ف�إنهم يواجهون تحديا
ج�سيما في �سبيل تحقيق اال�ستقرار والتحول .فما
هي احتماالت النجاح؟ وما الذي ي�ستطيع المجتمع
الدولي القيام به� ،إن �أمكن ،للت�أثير في النتائج؟

منطقة في حالة تحول

منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا هي منطقة
متنوعة اقت�صادياً ،وت�ضم  20بلداً �سكانها �أكثر من
 400مليون ن�سمة و�إجمالي ناتجها المحلي  3مليار
دوالر �أمريكي  -حوالي  %6من مجموع �سكان العالم
و %4من �إجمالي الناتج المحلي العالمي .وهناك
اختالف كبير بين ظروف بلدان هذه المنطقة .وتمتلك
بع�ض  هذه البلدان احتياطيات نفط وغاز هائلة،
بينما يتعين على بلدان �أخرى ا�ستيراد الطاقة والغذاء.
غير �أن �أهم الإح�صاءات االقت�صادية بالن�سبة لهذه
المنطقة هي �أن ال�صادرات غير النفطية في المنطقة،
كل المنطقة ،قيمتها  365مليار دوالر� ،أي �أنها تعادل
تقريب ًا �صادرات بلجيكا ،وهي بلد عدد �سكانه 11
مليون ن�سمة ولي�س  400مليون .فهذه المنطقة تعاني
من �ضعف االندماج في االقت�صاد العالمي.
وقبل نزول النا�س �إلى ال�شوارع بفترة طويلة،
واجهت بلدان التحول العربي – وهي م�صر والأردن
وليبيا والمغرب وتون�س واليمن  -التحدي المتمثل
في توفير فر�ص  العمل ل�سكانها من ال�شباب الذين
تتزايد �أعدادهم ب�سرعة .ورغم عدة جوالت من
الإ�صالحات ،فلم تتمكن اقت�صاداتها من توليد
الوظائف الكافية .وكانت هناك ثالث م�شكالت ذات
�صلة.
�أوال ،كان هناك افتقار لالنفتاح على �أهم �أ�سواق
الت�صدير و�إتاحة فر�ص  النفاذ �إليها .وثانيا ،في
بع�ض البلدان ،تمت زيادة دعم الطاقة وغيرها عدة
مرات لتهدئة �سخط ال�سكان مما ترك الميزانيات
في حالة تو�سع مفرط ال  تدع مجا ًال لال�ستثمار
في التعليم والرعاية ال�صحية وم�شروعات البنية
التحتية .وثالثا ،في الحاالت التي جرت فيها
محاوالت للقيام ب�إ�صالحات هيكلية م�ؤثرة ،كان
هناك ت�صور �شائع ب�أن ال�سيطرة على اال�ستثمارات
في القطاعات الجديدة ال تزال في يد �صفوة مختارة.
وكانت النتيجة هي االفتقار �إلى الحيوية
االقت�صادية وارتفاع البطالة وا�ستمرار زيادتها،
خا�صة بين ال�شباب الذي يتمتع بم�ستوى جيد من
التعليم.

ال�شرق الأو�سط
ولتحقيق النمو القابل لال�ستمرار على نطاق وا�سع ،ينبغي �أن
تنتقل بلدان ال�شرق الأو�سط من اال�ستثمار الذي ت�سيطر عليه الدولة
�إلى اال�ستثمار الخا�ص  ومن ال�صناعات المحمية �إلى النمو بقيادة
ال�صادرات .وباخت�صار ،يجب �أن ي�صبح القطاع الخا�ص  الم�صدر
الرئي�سي للنمو.

�أهم مجاالت الإ�صالح

لتحقيق هذه الأهداف� ،أرى �أربعة مجاالت تحتاج �إلى الإ�صالح.
 -1زيادة التركيز على التجارة :التكامل االقت�صادي هو
اال�ستراتيجية الأ�سا�سية لتحقيق النمو على نطاق وبجدول زمني
يتيحان توفير الوظائف الكافية وتحقيق الرخاء ل�سكان هذه البلدان
الذين تتزايد �أعدادهم ب�سرعة .وال يقت�صر ت�أثير زيادة التكامل التجاري
على تحقيق النمو وفر�ص  العمل فقط ،فمن �ش�أنه فر�ض  االن�ضباط
وتوفير الحوافز بما ي�ساعد على �إر�ساء ا�ستراتيجية الإ�صالح ال�صحيحة.
والبلد الذي ينفتح �أمام المناف�سة الدولية ال  �شك �أنه �سيجد ما يلي
من الإ�صالحات الأخرى �أمراً منطقياً ،لأن من �ش�أنها تعزيز قدرته
التناف�سية.
 -2تح�سين مناخ الأعمال وتي�سير الح�صول على التمويل :ت�ؤدي
اللوائح التنظيمية المعقدة �إلى عرقلة توفير الوظائف وتحقيق النمو في
المنطقة .ففي م�صر ،على �سبيل المثال ،هناك ما ال يقل عن � 36ألف الئحة
تنظيمية ت�ؤثر حالي ًا على عمل القطاع الخا�ص .وبالت�أكيد ،لي�ست م�صر
هي البلد الوحيد الذي يعاني م�شكلة اللوائح التنظيمية المرهقة .فهناك
عدد كبير من الأحزاب ال�سيا�سية الجديدة ت�ستند بالفعل �إلى دعم �أ�صحاب
الم�شروعات ال�صغيرة ومن ثم فهم يدركون �أن تح�سين مناخ الأعمال هو
من �أهم الأولويات .وهناك قيد كبير �آخر على النمو االقت�صادي في بلدان
التحول العربي ،وهو عدم توافر التمويل لل�شركات .ففي الوقت الراهن،
ت�ستفيد ال�شركات الكبرى الرا�سخة من معظم االئتمان الخا�ص ،وال 
ي�ستخدم البنوك �إال  %10فقط من ال�شركات لتمويل اال�ستثمار .وهذه �أقل
ن�سبة من التمويل الم�صرفي على م�ستوى العالم.
 -3دعم �سوق العمل وتح�سين التعليم :تتراوح بطالة ال�شباب بين
 18و  %30في م�صر والأردن والمغرب وتون�س .وفي م�صر ين�ضم �إلى
�سوق العمل � 650ألف ن�سمة �سنوياً .وتواجه المر�أة م�شكالت خا�صة في
ت�أمين ما تحتاجه من وظائف ،حيث يقت�صر عدد العامالت من الن�ساء
على حوالي الربع فقط في م�صر والأردن والمغرب وليبيا .ويهيمن
القطاع العام على �سوق العمل ،كما تت�سم قوانين العمل بالجمود.
وينبغي �أن تعمل الحكومات على تخفي�ض  الحوافز ال�سلبية لتوظيف
العمالة ،مع اال�ستمرار في توفير الحماية للعاملين .وفي نف�س الوقت ،ال 
تحظى القوى العاملة بالقدر الكافي من التعليم ،وتفتقر �إلى المهارات
الفنية في الهند�سة والعلوم .فال بد �أن يتحول تركيز التعليم من تدريب
ال�شباب لالن�ضمام �إلى الخدمة المدنية �إلى ت�أهيلهم للعمل في القطاع
الخا�ص.
� -4إقامة �شبكة حديثة للأمان االجتماعي بد ًال من الدعم غير
الموجه :تكلف دعم الأ�سعار في ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا حوالي
 210مليار دوالر في عام � ،2011أي �أكثر من  %7من �إجمالي الناتج
المحلي للمنطقة .و�إلى جانب ارتفاع هذه التكلفة ،ف�إن هذا الدعم لي�س
كف�ؤاً في م�ساندة الفقراء� .أما �شبكات الأمان االجتماعي ،الموجهة
لدعم من هم بحاجة �إليها بالفعل فهي طريقة �أكثر كفاءة وفعالية.
ولبناء الت�أييد الجماهيري ،ال بد من طرح �شرح وا�ضح للإ�صالحات،
مع تقديم التزامات ذات م�صداقية ب�أن وفورات الدعم �سوف ُتنفَق على
اال�ستثمارات و�أن فئات المجتمع ذات الأو�ضاع اله�شة �ستتحقق لها
الحماية.

دور المجتمع الدولي

وحين ننظر في التكاليف المحتملة للم�سارين غير المرغوبين اللذين
�أ�شرت �إليهما منذ قليل ،والمزايا التي يعود بها الم�سار الثالث لي�س على

المنطقة فح�سب بل على االقت�صاد العالمي �أي�ضا ،ي�صبح من الوا�ضح
�ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير ما يكفي من التمويل وفر�ص 
التجارة والم�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات من �أجل دعم التغير الإيجابي.
ونحن من جانبنا في �صندوق النقد الدولي نحاول �أن نكون على
م�ستوى التحدي .وال نزال في هذه الفترة ال�صعبة نقدم الم�شورة لبلدان

ال يقت�رص ت�أثري زيادة التكامل التجاري
على حتقيق النمو وفر�ص العمل فقط ،فمن
�ش�أنه فر�ض االن�ضباط وتوفري احلوافز مبا
ي�ساعد على �إر�ساء ا�سرتاتيجية الإ�صالح
ال�صحيحة.
المنطقة حول كيفية الحفاظ على اال�ستقرار االقت�صادي عن طريق �إدارة
ال�صدمات التي مرت بها ،وكيفية الت�أكد من حماية الأ�سر ذات الأو�ضاع
اله�شة خالل فترة التحول ،و�إر�ساء الأ�سا�س لتحقيق نمو يوفر فر�ص 
عمل جديدة.
وقد تحولت طبيعة م�شاركتنا في جهود بلدان المنطقة من التركيز
�أ�سا�سا على تقديم الم�شورة �إلى الم�ساعدة في التمويل .ففي العام
الما�ضي وحده ،قدمنا قرو�ض ًا مجموعها  8.5مليار دوالر للأردن
والمغرب واليمن ،كما �أننا حددنا الم�سار مع الحكومة الم�صرية لتقديم
مجموعة من الترتيبات الداعمة ،ون�أمل �أن ن�ساعد اليمن من خالل اتفاق
الحق مكمل للم�ساعدة الطارئة التي قدمناها العام الما�ضي .ونحن
على ا�ستعداد �أي�ضا لتقديم الم�ساعدة المالية لتون�س .وفي ليبيا ،التي ال 
تحتاج �إلى التمويل و�إنما �إلى بناء القدرات ،فقد عززنا الدعم المقدم لها
للم�ساعدة في �إعادة بناء الم�ؤ�س�سات واالقت�صاد بعد انتهاء فترة ال�صراع
في عام .2011
وبينما ي�ستطيع ال�صندوق م�ساعدة البلدان على تحقيق اال�ستقرار
و�إ�صالح اقت�صاداتها ،المهمة من ال�ضخامة بحيث يتعين على المجتمع
الدولي ب�أ�سره بذل مزيد من الجهود.
وقد �أتاحت �شراكة دوفيل ،التي �أطلقتها مجموعة الثمانية في
عام � ،2011إطاراً تن�سيقيا مفيدا لكنها ال ت�ستطيع تقديم كل المطلوب
وحدها .و�سيكون من ال�ضروري �أن يقوم المجتمع الدولي ،بما في
ذلك �أع�ضاء مجموعة الثمانية ،وال�شركاء الإقليميين مثل دول مجل�س
التعاون الخليجي ،والم�ؤ�س�سات المالية الدولية والإقليمية ،بتقديم
الدعم الكافي من حيث التمويل وبناء القدرات .وينبغي �أن يعمل
االتحاد الأوروبي والواليات المتحدة على تح�سين فر�ص التجارة �أمام
المنتجات والخدمات من بلدان المنطقة� .أما الخبرة الفنية القيمة من
البنك الأوروبي للإن�شاء والتعمير وغيره من الم�ؤ�س�سات المالية فيمكن
�أن تعجل من وتيرة اال�ستثمار في القطاع الخا�ص  -مثلما حدث في
�أوروبا ال�شرقية والو�سطى.
ويجب �أن يحدد كل بلد من بلدان المنطقة م�سار �إحداث التغيير فيه.
ويجب �أن تكون هذه العملية قائمة على الم�شاركة .و�سوف يكون من
ال�ضروري �أن يتوفر لها الت�أييد وا�سع النطاق ،فال يمكن للم�ستويات العليا
�أن تفر�ض خطط الإ�صالح ،مهما كانت �سليمة من الناحية الفنية.
ولي�س هناك مجال للإخفاق في الو�صول �إلى اتفاق حول تحديد
ر�ؤية م�شتركة ومقنعة .فاحتماالت العودة �إلى الو�ضع الراهن القديم
تكاد تتحقق .لكن هناك مزايا كبيرة لتنفيذ الإ�صالحات الم�ؤثرة .ف�إذا
حققت بلدان التحول العربي نموا يتجاوز المعدل المتوقع بنقطتين
مئويتين ،ف�سوف ت�ستطيع �أن تخف�ض معدل البطالة بواقع الن�صف على
مدار خم�س �سنوات ،و�سيكون بمثابة �إنجاز كبير  .
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