وجهة نظر

قطاع الأعمال

امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
التي تقودها الطبقة
املتو�سطة الوليدة
هي مفتاح جناح
التحول الدميقراطي
يف ال�رشق الأو�سط

�أحد محالت بيع الكليم في مدينة المهدية ،تون�س.

ولي ن�صر

لم

تكن انطالقة الربيع العربي من تون�س،
ولي�س من �سوريا �أو اليمن مثال ،حم�ض 
�صدفة.
و�إمنا جاءت هذه االنطالقة من تون�س ملا تب�رش
به من رخاء ومنو؛ جاءت من هذا البلد بف�ضل القاعدة
العري�ضة من الطبقة املتو�سطة املتعلمة ،جاءت من
هناك بف�ضل النظرة ال�سيا�سية املتحررة ن�سبيا لهذه
الطبقة املتو�سطة ،وتعط�شها للحريات ال�سيا�سية التي
ت�صاحب الرخاء االقت�صادي.
ففي بيئة من اال�ستقرار ال�سيا�سي والن�شاط
االقت�صادي املفتوح ،تنتع�ش  امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
وتنمو االقت�صادات ،مما يدعم ظهور الطبقة املتو�سطة.
وهذه الطبقة املتو�سطة بدورها هي التي تدفع نحو
مزيد من التغيري ال�سيا�سي وتدعم الدميقراطية.
ولكي يحقق ال�رشق الأو�سط الدميقراطية التي
يب�رش بها الربيع العربي – و�إذا �أراد باقي العامل �أن
ينعم باملنافع العاملية التي �سيجنيها – يجب على
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البلدان داخل املنطقة وخارجها دعم امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة وم�ساندة ظهور طبقة متو�سطة قوية تعرب
عن �آرائها.

�أر�ض خ�صبة

عندما اندلعت االحتجاجات يف �أنحاء تون�س يف يناير
 ،2011كان اقت�صادها �آنذاك مفتوحا وحيويا .وكان
ال�سكان متعلمني ومتمتعني مبهارات تكنولوجية –
كان  %20من ال�سكان ي�ستخدمون الفي�سبوك للتوا�صل
مع �أ�رسهم و�أ�صدقائهم داخل البالد وخارجها.
وخالل الع�رش �سنوات امل�ؤدية �إىل الربيع العربي،
كان ُي�شار �إىل تون�س بغبطة على �أنها «�صني العامل
العربي ».وبرغم ا�ست�رشاء اال�ستبداد وانت�شار الف�ساد،
كانت تون�س �أي�ضا مندجمة يف االقت�صاد العاملي من
خالل ال�صادرات امل َُ�ص َّنعة وال�سياحة وكانت حتقق
منوا مبعدل مقارب لكربى االقت�صادات ال�صاعدة.
و�أوجد هذا النمو الطبقة املتو�سطة التي دفعت يف
نهاية املطاف �إىل التغيري ال�سيا�سي.

ال�شرق الأو�سط

لي�س
ك�سابقعهده

النمو بقيادة القطاع اخلا�ص

يبلغ عدد �سكان العامل العربي اليوم  400مليون ن�سمة ،و�سيت�ضاعف
هذا العدد لي�صل �إىل  800مليون بحلول عام  .2050وهذا النمو ال�سكاين
يجعل حتقيق منو اقت�صادي قوي �رضورة حتمية عاجلة .ولكي يت�سنى
لالقت�صادات العربية البقاء على حالها واحلفاظ على م�ستويات املعي�شة
احلالية� ،سيتعني عليها حتقيق منو مبعدالت «اقت�صادات النمور» البالغة
بني  %9و %10على مدى عقد �أو �أكرث .وتلك مهمة ج�سيمة ،ال ي�سع القطاع
العام اال�ضطالع بها مبفرده .فالنمو يجب �أن ينبع من القطاع اخلا�ص،
فيقت�ضي بالتايل �إجراء �إ�صالح اقت�صادي :ك�إلغاء القواعد التنظيمية،
وتخفيف ال�سيطرة احلكومية ،وت�شجيع التجارة وتعزيز �سيادة القانون.
ومن الوا�ضح �أن املنطقة متتلك الإمكانات التي ت�سمح بنمو القطاع
اخلا�ص .فخالل العقد املا�ضي ،كانت امل�رشوعات ال�صغرية ومتو�سطة
احلجم تنمو بف�ضل االنفتاح االقت�صادي – وجاءت �أبرز �صوره يف تون�س
وم�رص والإمارات العربية املتحدة ،وكذلك الأردن واملغرب – وتدفق
التكنولوجيا اجلديدة ور�ؤو�س الأموال التي جاءت من ارتفاع �أ�سعار
النفط .وجمعت هذه امل�رشوعات اجلديدة بني تبني ال�صناعات التحويلية
واخلدمات التقليدية ،و�إن�شاء �صناعات جديدة مثل امل�رشوعات املبتدئة
يف جمال التكنولوجيا ،ولي�س �أدل على ذلك من �رشاء حمرك البحث
ياهو! (! )Yahooل�رشكة الإنرتنت الأردنية املبتدئة «مكتوب» مقابل ما
يزيد على  120مليون دوالر يف �أغ�سط�س   .2009
وبف�ضل �أن�شطة بع�ض هذه امل�رشوعات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم،
ميكن �أن ننظر �إىل ما هو �أبعد من هذه ال�صورة القامتة اليوم ونت�صور
حدوث تغري اقت�صادي حقيقي يف املنطقة .فالإ�صالح االقت�صادي
يف دبي وماليزيا وتركيا ،وحتى تخفيف ال�سيطرة احلكومية بدرجة
حمدودة يف �أماكن مثل م�رص وباك�ستان وال�ضفة الغربية �أتاح املجال
 .و�إن كان ب�صورة نادرة � -أمام التجارة املحلية والتجارة العاملية.وبد�أ رواد امل�رشوعات ورجال الأعمال ي�ستفيدون من هذه التغريات.

طبقة متو�سطة متنامية

وعلى مدى �أكرث من جيل ،عانت معظم بلدان العامل العربي من
الركود االقت�صادي .ف�سيطرة احلكومات على اقت�صاداتها �أفرزت
قطاعات عامة ت�سبب عجزا مت�ضخما وتقمع االبتكار وريادة الأعمال
بينما حتمي ق�صور الكفاءات القابع وراء حماية  احلكومة واحلواجز
اجلمركية العالية.
ونتيجة ملا �سلف ،ت�أخر العامل العربي عن ركب املناطق النامية
الأخرى� .إنه يعاين من ت�صلب زاد من عمق الفقر وم�شاعر الإحباط .الأمر
الذي يزداد �سوءا ب�سبب «طفرة �أعداد ال�شباب» يف املنطقة.
و�إذا مل تتغري هذه ال�صورة  -و�إذا مل يحذو العامل العربي حذو
اقت�صادات التحول الناجحة يف �أوروبا ال�رشقية و�أمريكا الالتينية
وجنوب �رشق �آ�سيا – لن تخفق املنطقة يف حتقيق الدميقراطية وح�سب،
ولكنها �أي�ضا �ستزداد فقرا وا�ضطرابا .و�سي�ؤدي ذلك �إىل مواجهة
م�شكالت اجتماعية و�سيا�سية ال ح�رص لها من �ش�أنها �أن تهدد الأمن
العاملي واالزدهار االقت�صادي يف خمتلف �أنحاء العامل.
و�أبرز هذه املخاطر ما نعرفه من �شبح التطرف والإرهاب ،ولكن
ال�رصاع الإقليمي بني الإخوة ،والأزمات الإن�سانية ،وهجرة العمالة
بكثافة �إىل �أوروبا هي �أي�ضا من التهديدات الباعثة على القلق.

�أدى تزايد �أن�شطة القطاع اخلا�ص �إىل ن�شوء طبقة متو�سطة �صغرية
ولكنها متنامية .ففي عقد ال�ستينات من القرن املا�ضي ،كان �أقل من
ثلث ال�سكان يف املتو�سط يف البلدان الإ�سالمية الكربى مثل �إيران
وباك�ستان وتركيا يعي�ش يف املدن ،ووفقا لغالبية التقديرات ،مل تكد
الطبقة املتو�سطة �آنذاك تتجاوز  %5تقريبا من ال�سكان� .أما اليوم،
يعي�ش حوايل ثلثا �سكان هذه البلدان يف مناطق ح�رضية ،ولكن الطبقة
املتو�سطة بينهم ال تتجاوز نحو .%10
و�إذا ات�سع تعريف الطبقة املتو�سطة لي�شمل املوظفني يف القطاع
الر�سمي الذين يح�صلون على رواتب وم�ستحقات منتظمة متكنهم من
تخ�صي�ص ثلث دخلهم للإنفاق االختياري ،ف�سوف تغطي يف هذا احلالة
 %15من �سكان باك�ستان و %30من �سكان تركيا .وت�صل الأعداد �إىل
�أعلى من ذلك �إذا ات�سع نطاق التعريف لي�شمل �أولئك الذين اعتمدوا القيم
الأ�رسية احلديثة ،كالتوجه �إىل �أن يكون لديهم عدد �أقل من الأطفال،
ومييلون �إىل اال�ستثمار يف رفع م�ستوياتهم املعي�شية .ويذهب �أحد
التقديرات �إىل �أن ما ي�صل �إىل  %60من الإيرانيني يندرجون �ضمن هذه
املجموعة – �أو على و�شك االن�ضمام �إليها     .
وتنت�رش يف �أرجاء ال�رشق الأو�سط عالمات على وجود هذه الطبقة
املتو�سطة النا�شئة والطفرة الر�أ�سمالية التي �أخذت تقودها ،حتى يف
القاهرة التي تعم الثورة �أرجاءها ،وبريوت التي �أنهكتها احلروب،
وطهران التي �أرهقتها العقوبات .وبينما تبدو ال�صورة العامة يف ال�رشق
الأو�سط قامتة ،فقد بد�أت يف العقد املا�ضي تظهر عالمات على قيام
ن�شاط اقت�صادي واعد يف اجليوب املختلفة عرب املنطقة .ومل يغري هذا
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الن�شاط ال�صورة االقت�صادية الكلية ولكنه متخ�ض عن زخم حمدد و�أ�شار
�إىل �إمكانية التغيري .ويف الفرتة ما بني  2002و ،2008حقق �إجمايل
الناجت املحلي احلقيقي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا منوا بلغ
 %3.7مقابل  %3يف العقد ال�سابق.
والأمل معقود على منظمي امل�رشوعات من الطبقة املتو�سطة يف
حت�سني �أو�ضاع بلدانهم  -وهم �أعتى �سالح ُيرفع يف وجه التطرف ويدعم
التحول الدميقراطي .وحتى هذه الآونة تعتمد الطبقة املتو�سطة ال�ضئيلة
يف العامل العربي على رواتبها وا�ستحقاقاتها من العمل احلكومي ،وال 
تربطها �سوى عالقات حمدودة بالأ�سواق احلرة .ومن �ش�أن منو ريادة
امل�رشوعات املحلية على خلفية الر�أ�سمالية ال�صاعدة – واالندماج يف
االقت�صاد العاملي �  -أن ي�ساعد على تغيري هذا الو�ضع.
و�أ�صبحت هذه القوى م�ؤثرة بالفعل .فاجلدل االنتخابي يف �إيران
عام  2009كان �رصاعا �أ�رضمته الطبقة املتو�سطة النا�شئة حلماية
م�صاحلها االقت�صادية يف مواجه الرئي�س حممود �أحمدي جناد الذي
�سعى �إىل زيادة هيمنة الدولة على االقت�صاد .وكما ذُكِ ر �آنفا ،بد�أ الربيع
العربي ب�ضغوط من الطبقة املتو�سطة لإجراء تغيري �سيا�سي يتالءم
مع الطموحات الثقافية واالقت�صادية لهذه املجموعة .ومثلما اعتمدت
تركيا على طبقتها املتو�سطة يف التحول �إىل دميقراطية �إ�سالمية ناجحة
مندجمة متاما يف االقت�صاد العاملي ،يف �إمكان العامل العربي �أي�ضا �أن
يحقق النمو يف وجود طبقة متو�سطة حديثة الن�ش�أة ي�صاحبها حما�س
منظمي امل�رشوعات.
والأمل معقود على الطبقة املتو�سطة اجلديدة يف العامل العربي:
فمن خالل �إحالل اال�ستقرار يف ال�رشق الأو�سط ميكنها �أن تعطي دفعة
لالقت�صاد العاملي �أي�ضا .فال�رشق الأو�سط واقع يف قلب عامل �إ�سالمي
�أكرب يف �سبيله هو �أي�ضا �إىل التغيري .ومع �صعود مليار ون�صف م�ستهلك
على ال�سلم االقت�صادي ،ف�سوف يطلبون باملنافع املادية للر�أ�سمالية
التحررية .و�سي�سعى بع�ضهم بال ريب �إىل ال�سلع الإ�سالمية :لي�س جمرد
الطعام احلالل و�أغطية الر�أ�س ،و�إمنا �أي�ضا خدمات ال�صريفة والتعليم
وو�سائل الرتفيه والإعالم وال�سلع اال�ستهالكية الإ�سالمية.

انتعا�ش التمويل الإ�سالمي

بد�أ هذا التغري يف طلب امل�ستهلكني يلقي بظالله بالفعل على الأ�سواق
العاملية ،مثلما ات�ضح من انتعا�ش التمويل الإ�سالمي (اخلدمات املالية
امللتزمة بالتعاليم الإ�سالمية التي حترم حت�صيل ودفع الفوائد) .ومنو
هذه اخلدمات يدمج ال�رشق الأو�سط ب�صورة �أوثق يف االقت�صاد العاملي.
وبرغم �أن التمويل الإ�سالمي يظل �سوقا موجها لقطاع معني   -ف�سوق
ال�سندات الإ�سالمية ،وتبلغ قيمتها ما يقرب من  100مليار دوالر ،ال 
ميثل �سوى   %0.10من �سوق ال�سندات العاملية ،ويوجد حوايل 300
بنك و�رشكة ا�ستثمار �إ�سالمية يف �أكرث من  75بلدا ت�رشف على خدمات
م�رصفية ت�صل قيمتها �إىل مئات املليارات من الدوالرات – ت�شري
تقديرات البع�ض �إىل �أن �أ�صول هذا القطاع �ستنمو لت�صل �إىل  4تريليون
دوالر تقريبا بحلول عام    .2015
وبع�ض �أع�ضاء هذه الطبقة املتو�سطة اجلديدة هم �أبناء البريوقراطية
القدمية ،ولكن هناك ن�سبة �أكرب بكثري �آتية من الأقاليم ومن طبقات
اجتماعية �أدنى .فه�ؤالء الأ�شخا�ص  من �أبناء وبنات الريفيني الفقراء
قفزوا �إىل الطبقة املتو�سطة باعتناق نظام االقت�صاد احلديث .وكثري
منهم متدين ،ولكن ثرواتهم وتطلعاتهم ميكن �أن جتعلهم على خالف
مبا�رش مع التطرف .ويف نهاية الأمر ،فالرثوة ميكن �أن ي�صاحبها
اال�ستهالك الكبري ،والقيم االجتماعية وال�سيا�سية التحررية ،وم�صالح
كامنة يف �إ�رشاك العامل.
وال  يعني ذلك �أنه لن يكون هناك �إرهابيني من بني امل�سلمني
يف الطبقة املتو�سطة .ولكن كما كان احلال يف �أمريكا الالتينية يف
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الت�سعينات� ،سيتوقف رجع �صدى الإرهاب بني �أع�ضاء طبقة متو�سطة
م�سلمة ومتكاملة بحق .ف�أ�صحاب امل�صالح التجارية لن يتبنوا �أفكارا
مدمرة تهدد م�ستقبلهم .وم�شاعر الإق�صاء والغ�ضب ال�شديد التي يح�س
بها كثري من امل�سلمني الآن نحو الغرب هي نتاج مظامل تاريخية ولكنها
تفاقمت ب�شدة جراء عزلتهم عن االقت�صاد العاملي .ولكي يتغري هذا
الو�ضع� ،سيبد�أ كثري من امل�سلمني بالنظر �إىل الأمام ولي�س �إىل اخللف.
ون�ش�أة هذه «الطبقة املتو�سطة احلرجة» متثل اجتاها م�ساويا متاما
للقوة والأهمية اللتني يت�سم بهما التطرف .وهي مفتاح تقلب القلوب
وتغري العقول يف العامل الإ�سالمي  .
وال  يزال الوقت مبكرا كي جنزم مبا �إذا كان رجال الأعمال يف
العا�صمة التون�سية �أو يف القاهرة �سيقودون ثورة مكتملة املالمح ترتكز
عليها ال�سيا�سة العربية يف �إر�ساء �أركان الدميقراطية – فذلك حتول
تاريخي �شبيه بالتحول الذي قاده املواطنون الربوت�ستانت الذين كانوا
يتمتعون باحلكم الذاتي يف هولندا منذ �أربعة قرون .ولكن التاريخ ال 
ي�شري �إىل �أن قوة اعتناق �أ�صحاب امل�شاريع للر�أ�سمالية هو الطريق �إىل
التحديث احلقيقي يف ال�رشق الأو�سط.

م�صالح غربية

للعامل م�صالح �ضمنية يف جناح الربيع العربي .و�إذا مل ي�ؤد التغيري �إىل
و�ضع ال�رشق الأو�سط على الطريق نحو الرخاء والدميقراطية� ،سيمتد عدم
اال�ستقرار والتطرف ب�صورة متزايدة نحو ال�شواطئ الغربية.
ف�أولئك الذين �سيتغلبون على التطرف الإ�سالمي الآخذ يف ال�صعود
عرب �أرجاء العامل العربي لن يكونوا من رجال الدين املتنورين �أو
الإ�صالحيني املتحررين ،و�إمنا هم منظمو امل�رشوعات والقادة يف
جمال الأعمال .ولهذا الأمر انعكا�سات وا�ضحة على احلكومات الغربية.
فتزداد القيم ر�سوخا عندما تخدم امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية
لل�شعوب ،وعندما ي�صل املتم�سكون بها �إىل ال�سلطة ،فهذه القيم هي التي
ت�شكل �سلوك الدول   .
فانت�صار الدميقراطية يف �أوروبا �سار على خطى التطور الر�أ�سمايل.
ومل يعتنق ال�رشق الأو�سط متاما بعد القيم الر�أ�سمالية املعتدلة ،لي�س
ب�سبب الطبيعية املت�أ�صلة للإ�سالم ،ولكن لأن طبقة التجار التي تقود
العملية ال تزال �صغرية للغاية .وم�ساعدة هذه الطبقة الربجوازية على
النمو والهيمنة على جمتمعاتها هي �أف�ضل و�سيلة ل�ضمان تر�سخ قيم
الدميقراطية    .
وما الذي ميكن �أن تفعله الواليات املتحدة وحلفا�ؤها؟ �أول حل
هو زيادة التبادل التجاري مع املنطقة .فبذل الغرب الغايل والنفي�س
حلماية م�صاحله يف ال�رشق الأو�سط الكبري ،وال يكاد برغم ذلك ميار�س
�أن�شطة �أعمال حقيقية ُتذكر مع املنطقة (با�ستثناء تركيا) .و�إذا
ا�ستبعدنا مبيعات النفط والأ�سلحة ،جند �أن جتارة الواليات املتحدة
مع العامل العربي ككل ال تزيد عن جمرد جزء من جتارتها مع �أمريكا
الالتينية �أو �أوروبا ال�رشقية �أو الهند .وترتبط الواليات املتحدة الآن
باتفاقات للتجارة احلرة مع الأردن واملغرب ،بينما تدر�س �أوروبا
الدخول يف  �رشاكة اقت�صادية مع البلدان العربية على �ساحل البحر
الأبي�ض  املتو�سط .وتلك خطوات �إيجابية ،ولكن رفوف املتاجر يف
الغرب ال تزال تعر�ض عددا قليال للغاية من ال�سلع امل�صنوعة يف العامل
العربي.
ويبدو �أن احلكومات الغربية مدركة لأهمية تنظيم امل�رشوعات
والتجارة وال�سوق املفتوح مل�ستقبل العامل العربي ،ولكن �آليات ت�شجيع
التغيري االقت�صادي غائبة عنها .فقد حالت القواعد البريوقراطية �أي�ضا
دون القيام با�ستثمارات مالية يف م�رشوعات �صغرية ومتو�سطة –
فالدوالرات الأمريكية مل تتجه �سوى نحو م�رشوعات غري مدرة للربح
– ولي�س ثمة جهد من�سق يدفع احلكومات لتبني الإ�صالح .واحلديث عن

التغيري االقت�صادي مت�أخر عن ركب املناق�شات الدائرة حول امل�سائل
ال�سيا�سية.
  وال تزال امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة هي نربا�س الأمل يف
املنطقة وركيزة ر�ؤية املجتمع الدويل االقت�صادية للمنطقة ،وهو ما
يرجع يف جانب منه �إىل جناحها على مدار العقد املا�ضي .ولكن هذه
الر�ؤية ت�ستند �أي�ضا �إىل االعتقاد ب�أن املنطقة ال تزال تتمتع بر�أ�س مال
وفري -من امل�ستثمرين املحليني الذين يعرفون كيف يتعاملون مع
املخاطر ال�سيا�سية على نحو يفوق قدرة امل�ستثمرين من الغرب بكثري

الأمل معقود على الطبقة املتو�سطة اجلديدة
يف العامل العربي :فمن خالل �إحالل اال�ستقرار
يف ال�رشق الأو�سط ميكنها �أن تعطي دفعة
لالقت�صاد العاملي �أي�ضا.
– الأمر الذي من �ش�أنه �أن يحافظ على هذه الديناميكية .والأمل معقود
كذلك على �أن هذا النوع اجلديد من القادة الذي يتوىل ال�سلطة �سيقدم
دعمه للأعمال .فالرئي�س امل�رصي حممد مر�سي و�صف نف�سه خالل
االنتخابات الرئا�سية الأخرية يف البالد ب�أنه «�أردوغان م�رص» (يف
�إ�شارة �إىل رئي�س الوزراء الرتكي الذي يتمتع ب�شعبية وا�سعة وي�ساند
قطاع الأعمال) .وهناك اتفاق عام على �أن قاعدة جتار الإخوان
امل�سلمني �ست�شجع احلزب يف �أنحاء العامل العربي على حتبيذ النمو
بقيادة الأعمال  .

اال�ستقرار والإ�صالح

هناك �أمور ميكن للم�رشوعات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم �أن تقوم بها لتحقيق
الأمل املعقود عليها – �إنها ممار�سات ثبت جناحها يف بلدان حديثة العهد
بالدميقراطية يف �آ�سيا و�أمريكا الالتينية .ولكنها تظل مرهونة بعاملني
�أ�سا�سيني :اال�ستقرار ال�سيا�سي والإ�صالح االقت�صادي الكامل.
ومن ال�صعب �أن نت�صور عودة امل�ستثمرين �إىل م�رص  حتى تعود
�سيادة القانون �إىل البالد ،وينتهي الهياج يف ال�شارع ،وحتقق احلكومة
ا�ستقرارا ملمو�سا .غري �أن قطاعات الأعمال حتتاج �إىل �ضمانات بانتهاء
�إ�رضابات العمال ،وب�أن احلكومة �ستفر�ض قواعد �سوق العمل وتدافع
عنها ،وب�أن العالقات بني احلكومة وقطاع الأعمال �ستظل م�ستقرة
ووا�ضحة امل�سار.
وبرغم �أن العامل العربي قد يكون متمتعا بر�أ�س مال وفري ،ترتاجع
احتماالت االنتقال ملزاولة �أعمال يف بلدان ت�شهد �إ�رضابات عمالية
تعرقل �سري العمليات ،وتداخل زيادات الأجور مع الأرباح ،واملخاوف
امل�ستمرة من عدم اال�ستقرار تخيم بظاللها على �آفاق منو الأعمال.
ومن املتوقع �أن متر املنطقة مبرحلة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي بعد
التغريات الهائلة التي اجتاحت �أرجائها .وال بد من �أن مير وقت قبل �أن
تهد�أ الزوبعة ويعود اال�ستقرار وحتل �سيادة القانون .غري �أن بع�ض هذه
الفو�ضى ال�سيا�سية راجع �إىل الو�ضع االقت�صادي البائ�س.

فلننظر �إىل م�رص .خالل العام الأول بعد تنحي الرئي�س ح�سني
مبارك ،انكم�ش  االقت�صاد امل�رصي مبقدار ( %0.8عام  2011على
�أ�سا�س التقومي امليالدي) ،مع تراجع ال�صناعة التحويلية بن�سبة .%5.3
وارتفعت البطالة �إىل  %25( %12بني ال�شباب) .و�سجلت اال�ستثمارات
املحلية اخلا�صة هبوطا بلغت ن�سبته  ،%10.5بينما تراجعت قيمة
اال�ستثمار الأجنبي تراجعا حادا – من  6.4مليار دوالر يف � 2010إىل
 500مليون يف  .2011ونتيجة للتدهور احلاد يف اال�ستثمارات املحلية
والأجنبية �أ�صبحت احلكومة �أمام هوة وا�سعة بنق�ص يف التمويل يبلغ
 11مليار دوالر يف الن�صف الثاين من عام  .2011وتراجعت حركة
الو�صول الدولية بنحو  - %35وتلك م�شكلة ج�سيمة يف بلد كانت ح�صة
قطاع ال�سياحة فيها تبلغ  %11من �إجمايل الناجت املحلي .ولي�س من
امل�ستغرب �إذن �أن ي�صعد عجز املوازنة احلكومية �إىل  11مليار دوالر
( %10من �إجمايل الناجت املحلي ،وهي �أعلى ن�سبة يف العامل العربي).
و�إ�ضافة �إىل هروب ر�ؤو�س الأموال ،وامل�ستمر دون هوادة جراء ا�ستمرار
حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي� ،شهدت االحتياطيات الأجنبية هبوطا
حادا ،من م�ستوى مرتفع بلغ  43مليار دوالر �إىل  15مليار دوالر.
ويعي�ش اثنان من بني كل خم�سة م�رصيني على �أقل من دوالرين يف
اليوم� ،إذن فهذه ال�رضبات ال�شديدة خلفت �آثارا �إن�سانية غائرة.
ولي�س ثمة �شك يف �أن مواجهة هذه التحديات تقت�ضي حتقيق
اال�ستقرار االقت�صادي .وهذا ما وعدت به القوى الغربية يف اجتماع
 2011ملجموعة الثمانية للبلدان ال�صناعية ) (G8يف دوفيل .ولكن
اال�ستقرار لن ميثل �سوى مك�سب ق�صري الأجل – مك�سب ال يكفي لعك�س
م�سار االجتاهات العامة التي ظلت مالزمة للمنطقة وعجلت بوقوع
�أزمة احلوكمة واالقت�صاد يف املقام الأول.

و�ضوح امل�سار �إىل الأمام

يحتاج التحول االقت�صادي والتحول الدميقراطي �إىل منو القطاع
اخلا�ص  وديناميكية قطاع الأعمال .وعلى امل�رشوعات ال�صغرية
ومتو�سطة احلجم �أن ت�أخذ زمام ال�سبق يف حتقيق النمو بقدر يكفي
لتحويل البلدان العربية �إىل �أمم �صاعدة متجهة نحو التقدم؛ وعندئذ فقط
�ستتاح الفر�صة �أمام التحول الدميقراطي يف املنطقة .وهذا الأمر يتطلب
�إجراء �إ�صالحات هيكلية.
وكانت كل حالة من حاالت التحول الدميقراطي الناجح يف
الفرتة الأخرية ت�سري يدا بيد مع �إعادة الهيكلة االقت�صادية .وتكاتفت
امل�ؤ�س�سات املالية الدولية مع احلكومات الغربية واملانحني من القطاع
اخلا�ص لإقران الإ�صالح الكامل بتوفري ر�أ�س املال الالزم لدفع النمو.
وبلغت هذه ال�رشاكة �أوجها فيما ُيطلق عليه «توافق �آراء وا�شنطن».
ومل ُيكتب النجاح يف كل احلاالت ال�سرتاتيجية تعزيز النمو والدميقراطية
التي تتعر�ض النتقادات حادة – �أو مل تنجح متاما – ولكن لوال وجودها
لكانت معظم جهود التحول الدميقراطي قد باءت بالف�شل.
�إن العامل العربي يف حاجة �إىل «توافق �آراء وا�شنطن» من جديد� :أي
ا�سرتاتيجية وا�ضحة نحو تنفيذ الإ�صالحات وتوفري الأموال الالزمة
التي ت�سمح بتنفيذها .وهذا هو الأ�سلوب الأمثل لإيجاد البيئة ال�سليمة
وتوفري ر�أ�س املال الكايف لنمو تنظيم امل�رشوعات.

■
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