أربع سنوات
بعد الربيع

عدنان مزارعي وتوخير ميرزوويف

منذ

أربع سنوات ،احتشد املاليين من
مواطني البلدان العربية يف الشوارع
مطالبين بالعدالة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية .فما كان من هذه األحداث إال أنها أصابت
اجلميع بالدهشة .فقد كشفت ثورات الربيع العربي عن
مواطن ضعف جسيمة ظلت حتجبها سنوات من االستقرار
االقتصادي والسياسي .غير أنه يف باطن األمر ،أدى
ارتفاع البطالة وسوء الظروف املعيشية وقلة الفرص
االقتصادية إىل إثارة مشاعر اإلحباط وعدم الرضا يف
معظم أنحاء العامل العربي رغم ما كان يبدو من حتسن
يف مؤشرات الفقر وعدم املساواة وإحراز التقدم يف تنفيذ
اإلصالحات الهيكلية.
وجاء الربيع العربي فأوضح مدى حاجة بلدان
التحول العربي (وهو مصطلح أطلقه اجملتمع الدويل
ليشمل مصر واألردن وليبيا واملغرب وتونس
واليمن) إىل تغيير أطرها ومؤسساتها االقتصادية.
ورغم إحراز بعض التقدم منذ ذلك الوقت إال
أن مواطن الضعف الهيكلي الرئيسية يف األطر
االقتصادية بهذه البلدان مل تتم معاجلتها حتى اآلن.
وعلى الرغم من أن هذه املنطقة تخضع يف الوقت

رجل يعرض بضاعته للبيع يف
سوق التمور باجلملة ،مدينة
دوز ،تونس.

الراهن للضغوط نتيجة عدد من الصراعات الدائرة،
فمن املهم البدء يف العمل تدريجيا ألداء املهمة.

العزلة والتشرذم

يتمثل أحد مواطن الضعف الرئيسية يف منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،بما يف ذلك بلدان التحول
العربي ،يف عزلة املنطقة نسبيا عن االقتصاد العاملي
وتشرذم صفوفها كمنطقة نتيجة ارتفاع احلواجز
أمام التجارة واألسواق االحتكارية .وتساهم منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأقل من  %1يف حصة
الصادرات غير النفطية يف األسواق العاملية — أقل
بكثير من حصة شرق آسيا التي تبلغ  %10وحصة
أمريكا الالتينية التي تبلغ  — %4وأقل من عُشر
هذه الصادرات مصيره البقاء داخل املنطقة (دراسة
” .)“Malik and Awadallah, 2013ونتيجة ملثل هذه
العزلة يف عصر يتسم بالعوملة تباطأت وتيرة التحديث
االقتصادي ،وانخفض معدل انتقال التكنولوجيا ،ويف
النهاية انخفضت القدرة التنافسية وتراجعت اإلنتاجية.
ورغم زيادة التحرير االقتصادي ،فقد استمر العمل
بصور خمتلفة من ميراث نماذج التنمية االقتصادية
الباقية منذ الستينات والسبعينات يف القرن املاضي
والتي كانت تفضل إعطاء دور كبير للدولة .فتسببت

رغم التقدم
احملرز ،فال يزال
لزاما على بلدان
التحول العربي
تصحيح بعض
مواطن الضعف
يف اقتصاداتها
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مستوياتها يف العامل .وعلى سبيل املثال ،مل
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١
يتمكن إال  %4من سكان املنطقة من احلصول
ﺑﻂء اﻟﺘﻘﺪم
على قرض من إحدى املؤسسات املالية يف
ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﱂ ﻳﺤﻘﻖ ﲢﺴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
عام  ،2010وكانت هذه النسبة أقل من نصف
)ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ(
املتوسط العاملي وال يقاربها يف املستوى
٢٫٥
٢٫٥
٢٫٥
سوى إفريقيا جنوب الصحراء.
٢٫٠
٢٫٠
٢٫٠
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﳌﺴﺎءﻟﺔ
١٫٥
١٫٥
١٫٥
٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٣
٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٣
٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠١٣
وخالل السنوات التي سبقت الربيع
١٫٠
١٫٠
١٫٠
٠٫٥
٠٫٥
٠٫٥
٠٫٠
٠٫٠
٠٫٠
العربي ،اتسعت الفجوة بين مؤشرات االقتصاد
–٠٫٥
–٠٫٥
–٠٫٥
–١٫٠
–١٫٠
–١٫٠
الكلي والشعور بالرفاهية على مستوى األسر.
–١٫٥
–١٫٥
–١٫٥
–٢٫٠
–٢٫٠
–٢٫٠
ووفقا الستطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة
–٢٫٥
–٢٫٥
–٢٫٥
«غالوب» ،جاءت زيادة نصيب الفرد من
إجمايل الناجت احمللي يف مصر بنسبة %34
اﳌﺼﺪر :اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
يف الفترة بين عامي  2005و 2010متزامنة
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﺮاوح درﺟﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﻴﻦ  ٢٫٥-إﱃ  ٢٫٥ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻷﻓﻀﻞ.
مع انخفاض حاد يف عدد األشخاص الذين
أعربوا عن شعورهم «بالسعادة» ،من ثُلث
املؤسسات العامة الكبيرة التي تفتقر إىل الكفاءة ودوائر اخلدمة املدنية
السكان تقريبا إىل ( %12دراسة ” .)“Clifton and Morales, 2011أما يف
املتخمة باملوظفين يف تكبيل فرص تنمية القطاع اخلاص .واألهم من
تونس ،فكان االنخفاض بواقع  10نقاط مئوية ،مسجال هبوطا إىل مستوى
ذلك ،مل تكن البلدان قادرة على تقديم اخلدمات الكافية ملواطنيها على
ضعيف قدره  ،%14بين عامي  2008و.2010
الرغم من ضخامة القطاع العام فيها .ووفقا ملا ورد يف «مؤشر الفقر
متعدد األبعاد» الصادر عن «برنامج األمم املتحدة اإلنمائي» ،ال يحصل رؤى جديدة
أكثر من ثُلث سكان هذه البلدان على الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية
لكن كيف كان أداء هذه االقتصادات منذ بداية الربيع العربي؟ وهل
وغيرها من اخلدمات األساسية كالصرف الصحي واملياه النظيفة
وضعت رؤى جديدة ملؤسساتها وسياساتها االقتصادية؟
والكهرباء — متأخرين يف ذلك عن ركب معظم بلدان العامل األخرى .ويف
بدأت هذه احلركة يف وقت مل يكن العامل قد تعافى بعد من األزمة
املقابل ،جند أن  %26من سكان منطقة آسيا النامية وحوايل  %8من سكان
املالية العاملية .وأسفرت البيئة اخلارجية غير املواتية ،واقترانها
أمريكا الالتينية يفتقرون إىل هذه اخلدمات األساسية (دراسة صندوق
باالختالالت االقتصادية على املستوى احمللي ،إىل جانب التوترات
النقد الدويل ”.)“IMF, 2014a
االجتماعية ،ومؤخرا انتشار الصراعات الدائرة يف املنطقة ،عن ضعف
ومل تكن احلماية االجتماعية املتاحة قبل الربيع العربي كافية .ومثلما
األداء االقتصادي ،وتراجع مستويات التجارة واالستثمار ،وتزايد
هو احلال يف معظم بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فقد
احتماالت التعرض للخطر.
كان دعم األسعار املعمم يف بلدان التحول العربي يمثل جانبا من العقد
ورغم هذه البداية املهتزة ،فقد حافظت هذه البلدان على استقرارها
االجتماعي بين احلكومة والشعب .غير أن هذا الدعم مل يكن يذهب دائما إىل
االقتصادي الكلي وجتنبت األزمات املالية التي كان من املمكن أن تلحق
املستحقين األشد احتياجا :ففي عام  2008يف مصر ،على سبيل املثال ،مل
الضرر بمواطنيها األكثر ضعفا .وقد حتقق لها هذا يف البداية على حساب
استنفاد احتياطياتها الوقائية من النقد األجنبي ومراكمة الدين العام عن
طريق توسيع فجوة العجز ،وخاصة يف مصر واألردن .وبالتايل ،فمع زيادة
االستقرار السياسي على املستوى احمللي وزيادة املعونات اخلارجية ،أعادت
أغلب هذه البلدان بناء احتياطياتها الوقائية اخلارجية بالتدريج وبدأت يف
تخفيض عجز موازناتها .وساعدت هذه اإلجنازات املبكرة على احتفاظ هذه
البلدان بمعدالت النمو االقتصادي املوجبة .غير أن الصراعات الدائرة مؤخرا
يحصل أفقر  %40من السكان إال على  %3فقط من الدعم على أسعار البنزين
يف ليبيا واليمن قد تتسبب يف انحراف التقدم عن مساره وانتكاس األوضاع
األخرى،
(دراسة ” .)“Sdralevich and others, 2014ويف كثير من البلدان
يف هذين البلدين فترجع بهما عدة سنوات إىل الوراء.
النسب
أعلى
كانت نسبة املوارد العامة اخملصصة إلعانات الدعم من بين
كذلك أحرزت بلدان التحول العربي بعض التقدم يف جمال اإلصالحات
يف أنحاء العامل ،مما تسبب يف احليلولة دون توجيهها إىل استخدامات أكثر
الهيكلية ،وإن كان غير متوازن .فقد تم تخفيض دعم أسعار الطاقة بدرجة
إنتاجية ،كاالستثمار يف التعليم والتدريب املهني للشباب — األمر الذي
كبيرة يف مصر واألردن واملغرب واليمن مما يفسح اجملال أمام اإلنفاق
أدى إىل ترك الفقراء معرضين للمخاطر.
على احلماية االجتماعية املوجهة بدقة إىل املستحقين واالستثمار
وبوجه أعم ،اتسمت نظم احلوكمة يف بلدان التحول العربي بالضعف،
العام الداعم للنمو .كذلك اتخذت احلكومات إجراءات لتحسين أوجه بيئة
وقد تدهورت أكثر يف األعوام العشرة التي سبقت الربيع العربي (انظر الرسم
األعمال ،مثل اللوائح التنظيمية للمنافسة واإلفالس واالستثمار؛ وتعزيز
البياين  .)1وباقتران ضعف اإلطار املؤسسي يف هذه البلدان بالعوامل
السياسات الضريبية وإدارتها؛ وتنفيذ إصالحات القطاع املايل .ويجري
املذكورة آنفا ،أصبح الباب مفتوحا أمام انتشار الفساد وخلق بيئة
حاليا تنفيذ خطط لزيادة فرص العمل وتقليص أوجه عدم االتساق بين
اقتصادية تسببت يف تكبيل القدرة التنافسية واإلحجام عن توفير فرص
مهارات العمالة ومتطلبات السوق — مما أدى إىل حتقيق بعض التحسن
العمل يف القطاع اخلاص .وقد أدى ذلك إىل حرمان املاليين من الشباب
يف مؤشرات بيئة األعمال.
واملوهوبين من الفرص االقتصادية وفرص العمل.
وتمثل هذه اإلجراءات خطوات على املسار الصحيح ،ولكن سيتعين
ونتيجة لذلك ،ظلت البطالة يف هذه البلدان من بين أعلى املعدالت يف
اتخاذ املزيد منها إلحداث تغيير جذري يف جوانب القصور الهيكلي يف
العامل ،وال سيما بالنسبة للنساء والشباب ،حيث كان واحد من كل أربعة
منهم بال عمل .وباملثل ،كانت فرص احلصول على التمويل من بين أقل
هذه االقتصادات الساعية للتحول االقتصادي .فعلى وجه التحديد ،ال
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اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻌﺎدة
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·وظلت مستويات رفاهية الفرد ضعيفة .ففي آخر استطالع للرأي
أجرته مؤسسة «غالوب-هلثوايز» ) (Gallup-Healthwaysسجلت هذه
البلدان ،باستثناء املغرب ،أقل نسبة مئوية من اجمليبين الذين وصفوا
أنفسهم بأنهم يشعرون بالسعادة بالنسبة لعامل «الهدف» — وهو مقياس
احلافز عند الناس لتحقيق أهدافهم يف احلياة — مما يعد مؤشرا قويا على
ضيق الفرص االقتصادية (مؤشر ” .)“Gallup-Healthways, 2014وباملثل،
كانت النسبة املئوية للمجيبين الذين أعربوا عن شعورهم بالسعادة يف
خمتلف أبعاد الرفاهية منخفضة أيضا .واألهم من ذلك أن معظم اجمليبين
على االستبيان يف مصر واألردن وتونس قالوا إنهم ال يشعرون بالسعادة
على مستوى أي من أبعاد الرفاهية (انظر الرسم البياين .)3
وتشير هذه النتائج إىل وجود حتديات مستمرة ،إن مل تكن متنامية.
ومن املرجح أن تستمر مصادر الشقاء هذه فتؤجج مشاعر السخط
االجتماعي مما يمكن أن يضعف كثيرا إصالحات القطاع العام ومدى
استجابة القطاع اخلاص لها.

ﺻﻔﺮ

١٠

اﳌﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮ ).Gallup-Healthways (2014

ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :أﺟــﺮي ﻫــﺬا اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﰲ ﻋــﺎم  ٢٠١٣وﻳﺤــﺪد ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴــﺔ :اﻟﻬــﺪف
)اﳊﺎﻓــﺰ( ،واﳉﺎﻧــﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ )اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺪاﻋﻤــﺔ( ،واﳉﺎﻧــﺐ اﳌــﺎﱄ )اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴــﺔ(،
واﳉﺎﻧﺐ ا�ﺘﻤﻌﻲ )اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟﻘﺒﻮل ﰲ ا�ﺘﻤﻊ( ،واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﺪﱐ )اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ(.

يزال مستوى االعتماد على القطاع العام مرتفعا ،والقطاع اخلاص ال يزال
مترددا يف االستثمار وخلق فرص العمل .وال تزال احلوكمة تمثل مصدرا
للقلق .ومل يتم حتى اآلن إنشاء شبكات األمان االجتماعي املوجهة بدقة
للمستحقين ،كما أن فرص احلصول على اخلدمات األساسية ال تزال
قاصرة .وبالتايل ،مل تتحسن النتائج االقتصادية على مستوى األسر،
كما أنها تدهورت يف بعض احلاالت منذ عام .2011
·فقد ارتفعت البطالة يف معظم البلدان ،مدفوعة باستمرار قصور
النمو االقتصادي .وال تزال البطالة أشد وطأة بين الشباب — فتتراوح
بين  %20يف املغرب إىل  %37يف تونس — وعلى مستوى النساء .فقد
انخفضت املشاركة يف القوى العاملة وتراجعت نسبة تشغيل العمالة إىل
السكان ،مما يشير إىل تنامي الشعور باإلحباط بين الباحثين عن العمل.
·وظل متوسط دخل الفرد ثابتا يف مصر واألردن (باستثناء
الالجئين السوريين) ومل يرتفع إال بقدر طفيف يف تونس واملغرب.
وبوجه عام ،جاء نمو الدخل يف بلدان التحول العربي متأخرا عن معظم
بلدان العامل (انظر الرسم البياين .)2

يمثل اإلفالت من ميراث ما قبل عام  2011عامال حيويا لنجاح بلدان
التحول العربي .فال بد أن تعجل من تنفيذ اإلصالحات الهيكلية وتعمل على
تكثيفها حتى تتمكن من احلفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي وحتقيق
معدالت مرتفعة من النمو االحتوائي والقابل لالستمرار .وال يمكن أن نتجاهل
أهمية مواطن الضعف التي تسببت يف عدم االتساق بين مؤشرات االقتصاد
الكلي العامة واألوضاع املعيشية يف هذه البلدان .ويف كل البلدان ،سوف
يقتضي هذا األمر تنفيذ إصالحات طموحة يف احلوكمة ،وخلق بيئة مواتية
لألعمال ،والتحول من االستثمار الذي تهيمن عليه الدولة إىل استثمار
القطاع اخلاص ،وزيادة فرص احلصول على التمويل ،وتنفيذ إصالحات
سوق العمل وقطاع التعليم لتحفيز توظيف العمالة ،وإنشاء شبكات األمان
االجتماعي التي تتسم بالكفاءة العالية حلماية فئات اجملتمع الضعيفة،
وتخفيض احلواجز التجارية لتمهيد االندماج يف االقتصاد العاملي (تقرير
صندوق النقد الدويل ”.)“IMF, 2014b
ويجب على كل بلد أن يحدد رؤيته اخلاصة ومساره لإلصالح .فاملهمة
ستكون أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل “الربيع العربي” .فاملوارد
املالية املتاحة للحكومات حمدودة ،واألوضاع اخلارجية تخيم عليها
غيوم الصراعات الدائرة يف املنطقة وضعف اإلقبال على االستثمار ،رغم
االنفراجة التي حتققت من انخفاض أسعار النفط الدولية .والتغلب على
مقاومة اإلصالح التي كانت سائدة يف املاضي يقتضي إرادة وعزيمة على
املستوى السياسي وتأييد قوي من اجملتمع الدويل.

■

عدنان مزارعي هو نائب مدير ،وتوخير ميرزوويف هو خبير اقتصادي أول،
وكالهما يف إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدويل.
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