�شباب يح�ضرون ندوة في جامعة عين �شم�س ،القاهرة ،م�صر.

الحريةوالخبز

ي�سيـران معـا

الإ�صالحات
االقت�صادية يف
العامل العربي
يجب �أن تنفذ
بالتوازي مع
التغيري ال�سيا�سي
14

يف

وقت تواجه فيه البلدان العربية حتديات
اقت�صادية ج�سيمة ،من ال�سهل �أن نن�سى
�أن عددا كبريا من هذه البلدان كان يف
موقف مماثل � -أو �أ�سو�أ منه  -منذ وقت غري بعيد.
وحتى تنجح املنطقة يف معاجلة البطالة وت�شجيع
اال�ستثمار الأجنبي وتعزيز النمو االقت�صادي ،يجب
�أن ي�ستقي القادة درو�سا من جتارب املا�ضي القريب.
وتطرح تلك الدرو�س خم�س قواعد للنجاح.
فالإ�صالحات االقت�صادية ال ميكن �أن تنجح مبعزل
عن التحوالت ال�سيا�سية ،بل يجب �أن تتم بالتوازي
معها و�أن تعود بالنفع على كل �رشائح املجتمع
وحتظى بت�أييد اجلميع .كذلك ينبغي تكون هذه
بناء على هدف
الإ�صالحات قابلة للقيا�س الكمي ً
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مروان المع�شر

وا�ضح .و�أخريا ،يتعني احلر�ص على التوا�صل الفعال
ب�ش�أن خطط الإ�صالح االقت�صادي  .

ال جديد تحت ال�شم�س

لي�س هذا هو �أول اختبار حا�سم متر به بلدان التحول
العربي ،وال هو �أول ظهور للإ�صالحات االقت�صادية
احليوية.
فقد خا�ضت م�رص  والأردن ،على �سبيل املثال،
�أزمات اقت�صادية مماثلة منذ  20عاما كانت �أ�سو�أ
يف بع�ض  اجلوانب مما تواجهه اليوم .ففي �أواخر
الثمانينات بلغ عجز املوازنة يف م�رص حوايل %20
من �إجمايل الناجت املحلي كما بلغ معدل الت�ضخم
 %20منه �أي�ضا  -وكالهما ِ�ضعف امل�ستوى امل�سجل

ال�شرق الأو�سط
اليوم .وكانت ن�سبة الدين �إىل �إجمايل الناجت املحلي يف م�رص ،%76.5
وهي ن�سبة تكاد تتطابق مع الن�سبة احلالية التي تبلغ  ،٪76.4بينما
�سجلت الأردن ن�سبة دين مذهلة بلغت  ،%133مقارنة بن�سبة تقديرية
قدرها  %65حاليا .و�شهدت احتياطيات النقد الأجنبي هبوطا �شديدا يف
عامي  2011و  2012يف البلدين ،لكنها �أو�شكت على النفاد يف الأردن
يف عام .1988
وعلى مدار العقدين املا�ضيني بذلت م�رص والأردن جهودا جادة يف
الإ�صالح االقت�صادي .فتم توقيع اتفاقيات مع �صندوق النقد الدويل
وخ�صخ�صة العديد من ال�صناعات اململوكة للدولة .وان�ضمت م�رص 
�إىل ع�ضوية منظمة التجارة العاملية يف عام  ،1995وتلتها الأردن
التي �أ�صبحت ع�ضوا يف املنظمة عام  1999ووقعت اتفاقية للتجارة
احلرة مع الواليات املتحدة يف عام  .2000كذلك وقع البلدان اتفاقيات
�رشاكة مع االحتاد الأوروبي.
ونتيجة لذلك ا�ستطاعت م�رص والأردن حتقيق منو قوي طوال فرتة
ممتدة منذ عام  2000وحتى وقوع الأزمة املالية العاملية يف عام
 .2008وبالرغم من هذه الإجنازات ،ظل املواطن العادي يف البلدين
ي�شعر بالإحباط جتاه عملية تفتقر �إىل ال�ضوابط والتوازنات �أ�صبحوا ال 
يجدون فيها �أي رقابة تذكر ـ وجتاه منو مل يلم�سوا ت�أثريه يف حياتهم
اليومية .ف�أين كان اخلط�أ؟  

الخبز قبل الحرية

حتى اندالع االنتفا�ضات يف عام  ،2011كان القادة العرب يرون �أن
الإ�صالح االقت�صادي يجب �أن ي�سبق الإ�صالح ال�سيا�سي ـ وهو ما ي�سمى
مبنهج «اخلبز قبل احلرية» .ويف هذا ال�سياق ،كانوا يقولون �إنه من
ال�سابق لأوانه ،بل من اخلطورة مبكان� ،إجراء �إ�صالح �سيا�سي قبل توفري
االحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني ،و�إن النا�س ال ميكنهم اتخاذ قرارات
�سيا�سية م�س�ؤولة قبل ا�ستيفاء هذه االحتياجات .لكن تلك اال�سرتاتيجية
مل تنجح على النحو الذي كان خمططا لها ،حتى عندما طُ ِّبقَت بنية
ح�سنة.
وقد حافظ هذا المنهج بالفعل على ا�ستقرار االقت�صاد الكلي -
مما ي�ساعد الفقراء الذين هم �أول المت�ضررين من بيئة الت�ضخم والنمو
المنخف�ض  -لكنه ف�شل في تحقيق نمو �شامل لكل المواطنين �أو معالجة
الف�ساد الذي ت�ضاعف في غيبة الإ�صالح ال�سيا�سي الموازي.
وفي الأغلب الأعم من الحاالت ،نجد �أن التحرير االقت�صادي
 الذي لم يقت�صر على الخ�صخ�صة وتحرير التجارة ،بل امتد �إلىاعتماد قوانين ا�ستثمارية �أكثر تحررا وتعزيز االندماج في االقت�صاد
العالمي ـ ف�شل في تحقيق الإ�صالح ال�سيا�سي �أو االقت�صادي .فنظرا
لأن التدابير االقت�صادية الالزمة لم ي�صاحبها و�ضع نظام �سيا�سي
لل�ضوابط والتوازنات ،ظلت التجاوزات التي ت�صدر عن الأطراف
الفاعلة في االقت�صاد دون �أي �ضابط ،وكان الإفالت من العقاب هو
القاعدة.
ونتيجة لذلك ،كان عدد كبير من برامج الإ�صالح االقت�صادي
ي�ؤتي ثماره ل�صالح نخبة �صغيرة فح�سب وال  ي�صل �إلى عامة
المواطنين .و�أدى تركز ثمار الإ�صالح في يد مجموعة �صغيرة من
ال�سكان �إلى و�ضع مزيد من العراقيل �أمام ت�أثير جهود الإ�صالح على
االقت�صاد .ومع عدم وجود برلمانات قوية ت�ستطيع ممار�سة الرقابة
المالئمة ،غالبا ما كانت خ�صخ�صة الكثير من ال�صناعات المملوكة
للدولة تتم بغير �شفافية كاملة وتت�سبب في ت�صورات بوجود الف�ساد،
الأمر الذي كان ي�ستند �إلى مبررات وجيهة في الغالب  .
ومن ال�صعب ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي ما لم يكن هناك نظام
ق�ضائي م�ستقل لمعالجة ال�شكاوى على النحو الواجب .كذلك ي�صعب
الحد من الف�ساد الذي يلتهم الإنتاجية دون وجود �صحافة م�ستقلة

�أو نظام برلماني قوي .وطبق ًا لم�ؤ�شر مدركات الف�ساد ( )CPIالتابع
لمنظمة ال�شفافية الدولية ،انخف�ض  ترتيب الأردن من المرتبة 37
(بين  178بلدا) �إلى المرتبة ( 58من بين  176بلدا) بين عامي
 2003و � .2012أما ترتيب م�صر فقد تراجع من � 70إلى  98بين
عامي  2003و  2010ـ �أي قبل الثورة مبا�شرة  .

الإ�صالحات الإقت�صادية يجب �أن تتم بالتوازي
مع التحوالت ال�سيا�سية ،ويجب �أن تعود
بالنفع على كل �رشائح املجتمع وحتظى
بت�أييد اجلميع.
وعلى الرغم من االختالف الكبير بين مطالب المتظاهرين
داخل البلد الواحد في منطقة ال�شرق الأو�سط وعبر بلدانها ،فقد
كانت محاربة الف�ساد قا�سما م�شتركا بينها .وبالإ�ضافة �إلى
المطالبة بمعاقبة الفا�سدين ،دعت االنتفا�ضات ال�شعبية �إلى �إجراء
تغيير م�ؤ�س�سي ال�ستئ�صال جذور الف�ساد .وكان ر�أي المحتجين �أنه
يمكن تحقيق الرقابة المالئمة عن طريق الإ�صالح ال�سيا�سي الذي
جرد الفرع التنفيذي الم�سيطر من �صالحياته و�أعاد توزيعها على
الفرعين الت�شريعي والق�ضائي.
وكان ر�أي �أغلبية النخبة في م�صر والأردن وفي �أنحاء العالم
العربي �أن البرلمانات النيابية القوية ال تفهم الإ�صالح االقت�صادي
و�أنها بمثابة عائق �أمام التنمية االقت�صادية ـ ولي�ست �شريكا فيها.
وبناء على ذلكُ ،و�ضعت قوانين االنتخابات في م�صر والأردن
ً
وغيرهما بحيث تنتج برلمانات �ضعيفة هيكلي ًا تعتمد على ال�سلطة
التنفيذية وتخ�ضع لها وال  ت�ستطيع معار�ضة �سيا�ساتها ـ بما فيها
ال�سيا�سات والممار�سات االقت�صادية في العقدين الما�ضيين.
وكان من المعتاد بالن�سبة للمواطن العادي �أن يعتمد على
حكومته في تلبية بع�ض احتياجاته الأ�سا�سية .ولم يكن هناك هيئة
ت�شريعية قوية تناق�ش قرار الحكومة بيع �أ�صول الدولة �أو رفع الدعم
�أو الحفاظ على �سيا�سات التجارة الحرة التي كان البع�ض يعتبرها
�ضارة بال�صناعة المحلية .ولو �أن نقا�شا جادا كان يدور حول هذه
القرارات ،لكان من �ش�أنه �إظهار �شفافيتها ومناط الم�س�ؤولية عنها،
وطم�أنة المواطن العادي �إلى �أنها في �صالحه.
ولكن من الوا�ضح �أن الإ�صالحات االقت�صادية �أخفقت في
الما�ضي  -مهما ح�سن ت�صميمها �أو بلغت �أهميتها ـ لأنها كانت
تتم ب�شكل منف�صل ،دون �إ�صالحات �سيا�سية موازية .فغالبا ما
كانت الحكومات تعتبر هذه الإ�صالحات غير ذات �ضرورة ،بل
�ضارة بم�سيرة تحرير االقت�صاد التي كانت تخ�شى تعطلها في وجود
برلمان قوي.
�إن الم�شكالت االقت�صادية في العالم العربي ال  يمكن حلها عن
طريق و�صفات ال�سيا�سة االقت�صادية القائمة على ال�سوق التي
تركز على النمو ولكنها تتجاهل الإ�صالح ال�سيا�سي وتعجز عن
تح�سين حال الأقل حظا .وقد ات�سعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء
في المنطقة على مدار العقدين الما�ضيين وتفاقمت مع ما �شهدته
ال�سنوات القليلة الما�ضية من ت�صاعد �أ�سعار الغذاء والطاقة ووقوع
الأزمة المالية العالمية .و�أو�ضح مثال لفجوة الدخل المتزايدة هو
الم�شاهد في بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا الم�ستوردة لل�سلع
َ
الأولية (بما فيها الغذاء والطاقة).
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والف�شل الذي لقيه في ال�شرق الأو�سط ما ي�سمى «توافق وا�شنطن»
ب�ش�أن الإ�صالحات القائمة على ال�سوق هو ف�شل ب�سبب الق�صور.
فال�سيا�سات القديمة لم تكن بال�ضرورة خاطئة ،ولكنها بالأحرى
غير كافية� ،إذ تجاهلت االعتماد المتبادل بين التنمية ال�سيا�سية
واالجتماعية .ف�إذا كان من المتعذر تطبيق ال�سيا�سات القديمة على
معطيات واقعنا الجديد ،فكيف ينبغي للبلدان �أن تم�ضي في هذا
الم�سار؟

�صفحة من كتاب القواعد

يتعين �أن تلتزم الإ�صالحات الم�ستقبلية في البلدان العربية بمجموعة
من القواعد:
القاعدة رقم ( :)1لن ينجح الإ�صالح االقت�صادي دون �أن ي�صاحبه
�إ�صالح �سيا�سي مواز
�إن الحلول االقت�صادية البحتة ال  تكفي لمواجهة التحديات
االقت�صادية.
فعندما تعر�ض الأردن في عام  1988لأزمة اقت�صادية حادة �أ�سفرت
عن خف�ض قيمة عملتها �أمام الدوالر الأمريكي بواقع  %50خالل يوم
وليلة تقريبا ،وجد الملك الراحل ح�سين نف�سه في مواجهة عجز حكومي
كبير واحتياطيات �أجنبية هزيلة .وكان الحل الذي تو�صل �إليه حال
�سيا�سيا �إلى حد كبير؛ فقد دعا �إلى �إجراء انتخابات �شاملة منحت البالد
�أول برلمان نيابي منذ �أكثر من ثالثة عقود .ونجح هذا الحل.
فلم يقت�صر الأمر على تجاوز الأردن �أزمته االقت�صادية ،بل ا�ستطاع
البرلمان الجديد ،رغم وجود معار�ضة �شديدة من التيار الإ�سالمي� ،إقرار
برنامج اقت�صادي يدعمه �صندوق النقد الدولي والعديد من الجهود
الرامية �إلى تحرير االقت�صاد مما تمخ�ض عن ارتفاع معدالت النمو في
�أوائل الت�سعينات .وقد �ألحقت حرب الخليج الأولى �ضررا بالغا بالبالد
حين توقفت كل المعونات العربية والأمريكية بعد معار�ضة الأردن
دخول قوات �أجنبية �إلى المنطقة ،ولكن ال�شوارع لم ت�شهد �أي احتجاجات
في ذلك الوقت ،حيث كان المواطنون ي�شعرون ب�أن �أ�صواتهم م�سموعة
من خالل البرلمان و�أنهم طرف �أ�صيل من ذوي الم�صلحة.
و�سرعان ما ن�سيت بلدان المنطقة هذا الدر�س ،ومنها الأردن الذي
�ساهمت اتفاقيته لل�سالم مع �إ�سرائيل بعد ذلك بب�ضع �سنوات في اتخاذ
قرار بت�أخير الإ�صالح ال�سيا�سي .وهكذا �شهد العقدان الما�ضيان تعطل
ولما كانت
الإ�صالح ال�سيا�سي وما ا�ستتبعه من عواقب كارثية وا�ضحةّ .
بلدان المنطقة تواجه الآن �أزمات اقت�صادية مماثلة ـ تفاقمت ب�سبب
ارتفاع �أ�سعار الغذاء والطاقة ووقوع الأزمة المالية العالمية التي
ال تزال م�ستمرة ـ فلي�س ب�إمكانها حل م�شكالتها بمجرد اتخاذ تدابير
اقت�صادية �صارمة مثل �إلغاء الدعم �أو �إعادة توجيهه .ذلك �أن ال�شعوب
لم تعد م�ستعدة لتحمل �سلطة تنفيذية مت�سلطة تتخذ قرارات �أحادية من
�ش�أنها زيادة �سوء �أحوالها المعي�شية القا�سية.
ويتوقع الآن الناخبون العرب �سيا�سة اقت�صادية تق�ضي بالت�شاور
مع ال�شعب الذي يت�أثر بها ،وتتم متابعتها من خالل برلمانات قوية
منتخبة وم�س�ؤولة.
ففي م�صر ،لم تتمكن الحكومتان االنتقاليتان اللتان �أعقبتا
الإطاحة بالرئي�س ح�سني مبارك من توقيع اتفاق مع �صندوق النقد
الدولي للح�صول على القر�ض  الذي تحتاجه البالد ب�شدة ،وهو ما
يرجع تحديدا �إلى كون الحكومتين غير منتخبتين وتخوفهما من رد
الفعل ال�شعبي .وعلى العك�س من ذلك ،نجد �أن الحكومة التي ت�شكلت بعد
انتخاب محمد مر�سي مر�شح الإخوان الرئا�سي تجري الآن مباحثات
لعقد اتفاق مالي مع ال�صندوق الذي ُينظَ ر �إليه في م�صر بارتياب منذ
فترة طويلة.
وقد تعلم ال�صندوق نف�سه من �أخطائه ال�سابقة .فاالتفاقات المالية
التي عقدها مع بلدان في المنطقة منذ ال�صحوة العربية تركز على
16
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البرامج الوطنية التي كان للحكومات الجديدة المنتخبة �إ�سهام كبير
في محتواها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ؤيد هذه االتفاقات الدعم الموجه
لم�ستحقيه ب�شكل �أف�ضل كما ت�ؤيد �إ�صالح نظام الدعم وت�شدد على �أهمية
�شبكات الأمان االجتماعي القوية ،وخلق فر�ص العمل ،وتوزيع الدخل
على نحو �أكثر �إن�صافا ،وتح�سين  نظام الحوكمة.
ولكل الحكومات المنتخبة م�صلحة �أ�سا�سية في �أن تعالج م�شكالت
بلدانها االقت�صادية بنجاح وتثبت للناخبين �أنها قادرة على تحقيق
م�ستوى �أعلى من الرخاء .ويعني هذا �أن الم�ؤ�س�سة الحاكمة �أو النخبة
ال�سيا�سية ال  يمكنها ا�ستخدام الخوف من الإ�سالم كذريعة لإعاقة
التقدم ال�سيا�سي الالزم لدعم الإ�صالحات االقت�صادية .فلي�س هناك
ما ي�ستدعي الخوف من الإ�سالميين على ال�صعيد االقت�صادي .ففي
م�صر على �سبيل المثال ،قدم حزب الحرية والعدالة ،رغم افتقاره �إلى
الخبرة الكافية ،برنامجا اقت�صاديا ينبغي �أال يثير �أي قلق من جانب
غير الإ�سالميين �أو المجتمع الدولي .ذلك �أن برنامج الحزب يقر
ب�أهمية الملكية الخا�صة ودور القطاع الخا�ص واقت�صاد ال�سوق الذي
يركز على العدالة االجتماعية في �إطار ال�شريعة الإ�سالمية والحاجة
�إلى اال�ستثمار المحلي والأجنبي .وربما تكون التحديات االقت�صادية
التي تواجه ال�شرق الأو�سط حافزا لإجراء الإ�صالح ال�سيا�سي الالزم� ،إذ
�أنها ت�سلّط ال�ضوء على �ضرورة �أن تتخذ الحكومات المنتخبة قرارات
اقت�صادية �صعبة.
القاعدة رقم ( :)2يجب �أن تكون �سيا�سات النمو �أكثر �شموال
يتعين على القادة الجدد توخي الحذر من �أن يكون االنتفاع بالنمو
مق�صورا على نخبة �صغيرة و�أن تركز الإ�صالحات االقت�صادية على
حل م�شكالت بع�ض �شرائح المجتمع دون غيرها .فالأمر يتطلب منهجا
جديدا للتنمية االقت�صادية في المنطقة ،نظرا لمطالبة ال�شعوب بتحقيق
تح�سن فوري ـ من حيث خلق فر�ص  العمل وتح�سين الأجور و�إقامة
العدالة االجتماعية ـ بعد الثورات التي حدثت في م�صر وليبيا وتون�س
وغيرها من البلدان.
وكانت الإ�صالحات االقت�صادية ال�سابقة في المنطقة قد �أدت �إلى
نمو لم يت�سرب ت�أثيره بالتدريج لي�صل �إلى المواطن العادي .بل �إن
التغييرات كثيرا ما ت�سببت في تو�سيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء
بدال من ت�ضييقها .ويجب �أن ت�شتمل الإ�صالحات الم�ستقبلية على مكون
اجتماعي قوي ي�سمح للأقل حظا بتح�سين �أحوالهم المعي�شية ،كما يجب
�أن ي�ستهدف الدعم م�ستحقيه و�أن ت�ضع الحكومات ا�ستثمارات كبيرة في
تح�سين خدمات ال�صحة والتعليم للغالبية العظمى من المواطنين.
القاعدة رقم ( :)3يجب �إعداد خطط الإ�صالح االقت�صادي بم�شاركة
مجتمعية
كانت معظم عمليات الإ�صالح في العالم العربي عمليات �شكلية
يحددها النظام ـ غالبا دون ا�ست�شارة �أحد ـ ثم ُتنفذها الحكومة �أو
الم�ؤ�س�سات البيروقراطية دون نقا�ش .وفي الأغلب الأعم من الحاالت،
كانت هذه العمليات الإ�صالحية التي يقودها النظام غير كافية وتقوم
على التقدير اال�ستن�سابي وي�شوبها ال�ضعف في تو�صيل المعلومات ذات
ال�صلة .وبدون ت�أييد القاعدة الجماهيرية ،ال يمكن ترجمة �أف�ضل النوايا
الطيبة �إلى تغيير حقيقي.
غير �أن هذه الم�شروعات الإ�صالحية الآتية من �أعلى �إلى �أ�سفل
تمكنت في بع�ض الأحيان من �إحداث تغييرات اقت�صادية كبيرة وتحقيق
نمو اقت�صادي مثير للإعجاب ،مثلما حدث في تون�س وم�صر .ولكنها لم
تغير الطابع ال�سلطوي الذي تت�سم به النظم الحاكمة ،كما �أنها افتقرت
�إلى ا�ستراتيجيات وا�ضحة لتحقيق نمو �أكثر �شموال ،ومن ثم ذهب معظم
ثمارها االقت�صادية �إلى النخبة من رجال الأعمال المحيطين بالنظام.
ولم يفت ذلك على الجماهير العري�ضة ،مما ت�سبب في م�شاعر العداء
والريبة العميقة تجاه تلك ال�سيا�سات في معظم بلدان المنطقة.

وثمة م�شروعات �أخرى جاءت نتيجة ا�ضطرابات اجتماعية
وت�ضمنت �إ�صالحات �سيا�سية محدودة .ومن هذه الم�شروعات ،على
�سبيل المثال ،ميثاق العمل الوطني في البحرين ،الذي ُو�ضع ا�ستجابة
لمطالب �شعبية بالتغيير ،وتمت �صياغته وتنفيذه كمبادرة ملكية دون
ت�شاور مع مختلف الأطراف االجتماعية وال�سيا�سية المعنية .وا�شتملت
هذه الإ�صالحات التي �شُ ِّرعت في عام  2001على �إن�شاء مجل�سين

منها وا�ضحا بالن�سبة له .وي�شعر معظم المواطنين في ال�شرق الأو�سط
ب�أن حكوماتهم ال تعمل �إال في �سياق الأزمة؛ فهي تطلب من المواطنين
�أداء مدفوعات طائلة لتغطية التجاوزات الإدارية دون مقابل في الأفق.
وقد خرج ال�شعب الأردني م�ؤخرا ،على �سبيل المثال ،في مظاهرات �ضد
رفع الدعم عن المحروقات لمواجهة ارتفاع �أ�سعار الوقود الدولية .ذلك
�أنه يتعين �إ�شعار المواطنين ب�أن لهم م�صلحة حقيقية في القرارات

لكل احلكومات املنتخبة م�صلحة �أ�سا�سية يف �أن تعالج م�شكالت بلدانها االقت�صادية
بنجاح وتثبت للناخبني �أنها قادرة على حتقيق م�ستوى �أعلى من الرخاء.
برلمانيين (�أحدهما معين والآخر منتخب) وتحويل البالد بالتدريج �إلى
نظام حكم ملكي د�ستوري وراثي .وبالرغم من الأهداف ال�سامية التي
انطلقت منها هذه البرامج ،فهي لم تنجح في تحقيق المرجو منها ـ �إذ
�أن المجل�س المنتخب ال يمار�س �صالحيات ت�شريعية فعلية ،والمملكة
لي�ست ملكية د�ستورية بحق .وال يزال ال�شعب البحريني م�صابا بخيبة
�أمل تجاه حكومته ويوا�صل المطالبة بالتغيير.
ويت�ضح من م�شروعات الإ�صالح التي تتولى و�ضعها وتنفيذها نف�س
القيادة التي تحتاج �إلى �إ�صالح �أن الأمر يتطلب برامج تحقق التمثيل
والتمكين الكافيين لكل القوى الأ�سا�سية في المجتمع .فالإ�صالح الذي
ال ي�أخذ في االعتبار وجهة نظر الأطراف المت�أثرة به لن ينجح في �أن
يكون �أو ُيعتبر �إ�صالحا جوهريا �أو موثوقا .ويت�ضح ذلك من الرف�ض 
ال�شعبي الذي لقيه القادة الع�سكريون في م�صر بمجرد �أن حاولوا
�إمالء قواعد للعبة ال�سيا�سية بعد �سقوط ح�سني مبارك .ففي ال�شرق
الأو�سط الجديد ،ا�ستيقظ المواطنون العرب بكافة انتماءاتهم ال�سيا�سية
و�أ�صبح تغيير اللعبة هو مو�ضع تركيزهم الحالي .وبينما يجري بناء
الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ال�سليمة ،اكت�شف المواطنون �أن �أ�صواتهم يمكن
�سماعها في ال�شارع.
القاعدة رقم ( :)4يجب �أن تكون خطط الإ�صالح االقت�صادي قابلة
للقيا�س وت�شير �إلى هدف نهائي
غالبا ما كانت عملية الإ�صالح في الما�ضي زاخرة بالوعود
وقا�صرة في التنفيذ .ومن خالل مجموعة وا�ضحة من �أهداف الأداء
ال�شفافة والقابلة للقيا�س ،يمكن الت�أكد من قيام الحكومات بالإ�صالح
فعليا و�أنها لن تلج�أ �إلى ا�ستخدام كلمات رنانة جوفاء.
و�أثناء القمة التي عقدت في تون�س في عام  ،2004اتفق القادة
العرب على وثيقة �إ�صالح ت�ؤكد التزامهم بعدة �أمور منها «تو�سيع
الم�شاركة و�صنع القرار في المجالين ال�سيا�سي والعام؛ وتعزيز روح
العدل والم�ساواة بين كافة المواطنين؛ واحترام حقوق الإن�سان وحرية
التعبير؛ و�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء؛ وال�سعي للنهو�ض بو�ضع المر�أة في
المجتمع العربي؛ واالعتراف بدور المجتمع المدني؛ وتحديث نظام
التعليم».
وبعد مرور عدة �سنوات ،ال  يزال معظم هذه الوعود دون تحقق،
وهو �أمر ال  يثير الده�شة نظرا لعدم وجود �آليات للتقييم يمكن من
خاللها ر�صد ومتابعة التقدم نحو هذه الأهداف .فالجهود التي بذلت
في و�ضع البرنامج الوطني الأردني لم تكتف بتحديد �أهدافه النهائية،
بل �شملت معلماته الأ�سا�سية وم�ؤ�شرات �أدائه و�أطره الزمنية ،لكنها لم
تخ�ضع للتنفيذ ولم يظهر مثيل لها في المنطقة� .إن الكلمات الرنانة عن
الإ�صالح لم تعد مقنعة لأحد ما لم تحقق نتائج ملمو�سة في الواقع.
وينبغي �أي�ضا �أن تت�ضمن خطط الإ�صالح االقت�صادي تو�ضيحا
للأهداف ـ مثل التو�صل �إلى موازنة متوازنة خالل ع�شر �سنوات �أو
تغطية جميع المواطنين بنظام الت�أمين ال�صحي الوطني .فالمواطن
يكون �أكثر ا�ستعدادا لتقبل الت�ضحيات ق�صيرة الأجل �إذا كان الهدف

المتخدة .وحتى �إذا كان التغيير ي�ستغرق وقتا ،فمن ال�ضروري هيكلة
ال�سيا�سات المزمعة بحيث ت�ؤتي بع�ض  الثمار في ال�سنوات الأولى
وت�شرك المواطنين في كل مرحلة على الطريق نحو هدف قومي وا�ضح.
القاعدة رقم ( :)5يجب �أن يكون التوا�صل �أداة �أ�سا�سية من �أدوات
ال�سيا�سة
�إن الأخذ ب�أ�سباب التوا�صل الحديثة والفعالة يجب �أال  يكون ب�أي
حال فكرة مت�أخرة في عملية الإ�صالح ،بل يجب �أن يكون جزءا ال 
يتجز�أ من عملية التخطيط ،بما في ذلك �سيا�سات الإ�صالح االقت�صادي
العربية.
فال يجوز �أن يبد�أ التوا�صل ب�ش�أن برامج الإ�صالح بعد االتفاق عليه
داخل الحكومة� .إنما يتعين �إعداد الإ�صالحات بالت�شاور مع البرلمانات
والمجتمع المدني ،و�أن يعمل القادة على تو�صيل �أهدافها بو�ضوح في
كل خطوة على الطريق� .أما �إبقاء هذه البرامج في �إطار ال�سرية ،مثلما
يحدث كثيرا بالفعل في بلدان ال�شرق الأو�سط ،فال ي�ؤدي �إال �إلى تعميق
ال�شكوك طويلة الأمد لدى الجماهير وغالبا ما ين�شئ �شعورا بالعداء
ال�صريح تجاهها .ومهما كانت �صعوبة التوا�صل ،فيجب �أن يكون �أداة
من �أدوات ال�سيا�سة  -ت�ستخدم في مرحلة مبكرة للغاية ـ �إذا كان لها �أن
تحقق �أي نجاح في ك�سب ت�أييد ال�شعوب  .

التغيير الزم

و�سوف تنجح عمليات الإ�صالح االقت�صادي في ال�شرق الأو�سط ،ولكن �إذا
تجنبت االعتماد على نماذج العقدين الما�ضيين .والبرامج االقت�صادية
يجب �أن تت�ضمن عنا�صر �سيا�سية �أي�ضا حتى تكلل بالنجاح ،كما يجب
�أن تكون قابلة للقيا�س ووا�سعة النطاق و�شاملة للجميع ـ و�أن تقدم
�ضمن خطة عامة بم�شاركة المجتمع المدني .وال يمكن �إمالء مبادرات
الإ�صالح من �أعلى؛ بل يجب �أن توافق عليها الحكومات المنتخبة.
و�أخيرا ،يجب �أن ترتكز على فهم للروابط بين كافة �أوجه البرنامج.
وهذا هو ال�سبيل الوحيد لو�ضع وتطبيق منهج �شامل يعالج العنا�صر
ال�سيا�سية واالقت�صادية متعددة الأوجه في �آن واحد ،مع ال�سعي نحو
�أهداف قابلة للتحقيق.
وقد حفزت ال�صحوة العربية المواطنين على توقع المزيد من
حكوماتهم .وما لم يتحقق المزيد من الرخاء لعدد �أكبر من �سكان
المنطقة ف�سوف تتعطل م�سيرة التغيير ال�سيا�سي .وفي نف�س الوقت ،لن
ينجح التغيير االقت�صادي دون تمكين الم�ؤ�س�سات الرئي�سية الالزمة
لتي�سير وجود عمليات اقت�صادية �أكثر كفاءة و�شفافية ،وتوفير الدعم
المطلوب لها� .إن العنا�صر ال�سيا�سية واالقت�صادية يجب �أن تعمل على
التوازي حتى تتحرك المنطقة �إلى الأمام  .

■

مروان املع�رش هو نائب رئي�س م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
امل�س�ؤول عن برنامج درا�سات ال�رشق الأو�سط.
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