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إدارة مشكالت االقتصاد القومي 
يف ُنظم ما بعد الثورة

ملخص الدراسة
تتناول هذه الدراس���ة الواقع االقتصادي ملرحلة ما بعد الثورات، في الدول العربية التي شهدت ثورات مع 
مطلع عام 2)14ه�، فترصد ما تعرضت له هذه االقتصاديات من مش���كالت من جراء حدوث الثورات، من 
خالل تناول املؤش���رات االقتصادية الكلية، مع األخذ في االعتبار أن كافة دول الثورات العربية وغيرها من 
الدول العربية األخرى، هي دول نامية، ولديها من املشكالت االقتصادية املزمنة، ما يجعلنا نصف املشكالت 

التي أحدثتها الثورات بالتداعيات العارضة. 

واملش���كالت االقتصادية التي أحدثته���ا الثورات العربية هي مجرد تراجع ف���ي معدالت األداء، الذي هو 
بطبيعته متدٍن، ويتس���م بضعف مردوده التنموي. فعلى سبيل املثال تأثر الناجت احمللي اإلجمالي سلًبا، ولكنه 
في وضعه الطبيعي أرقام متواضعة إذا ما ُقورنت بأداء دول مماثلة، وينطبق نفس الشيء على االستثمارات 

األجنبية املباشرة، وأسواق األوراق املالية، وقطاع السياحة.   

 وحتاول الدراسة وضع استراتيجيات للخروج من املشكالت االقتصادية لدول الثورات العربية، من خالل 
ثالثة محاور، هي: س���رعة حتقيق االس���تقرار السياس���ي واألمني. وتبني منوذج تنموي يعتمد على الذات. 

وإعادة تشكيل خريطة مجتمع األعمال. 

ثم تش���ير الدراس���ة إلى فرص التعاون االقتصادي لدول الثورات العربية للوصول إلى التعاون االقتصادي 
لألمة اإلس���المية. وذلك من خالل رصد حركة التجارة البينية ل���دول الثورات العربية، التي اتضح ضآلتها 
كأرق���ام مطلقة، أو ف���ي داللتها على الروابط التي يج���ب أن تكون بني الدول العربي���ة. ثم فرص التعاون 
االقتصادي بني دول الثورات العربية كخطوة نحو التعاون االقتصادي لألمة اإلس���المية، فتوصي الدراس���ة 

بتفعيل املؤسسات االقتصادية القائمة، أو إنشاء أخرى يحتاج إليها التعاون االقتصادي لألمة اإلسالمية.

وبينت الدراس���ة في اخلامتة ضرورة بناء اقتصاديات دول الثورات العربية في ضوء دولة القانون، وتبّني 
جتارب تنموية تتسم بالذاتية، وتعّبر عن توجهات واحتياجات الشعوب العربية واإلسالمية، بعيًدا عن املصالح 

الشخصية واحلزبية، أو االنسياق في مشروعات جديدة للتبعية للغرب أو الشرق. 
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مقدمة:

ل���م يك���ن أحد يثق في أداء النظ���م الديكتاتورية بالدول العربي���ة في كثير من األم���ور، وبخاصة فيما يتعلق 
بوعوده���ا االقتصادية على الصعيد الداخلي لتوفير حياة كرمية ألفراد ش���عوبها، أو ادعاء تلك احلكومات بأنها 
تس���عى لتحقيق تعاون اقتصادي على الصعيدين العربي واإلسالمي. ولقد ترسخ لدى الشعوب أن خالفات تلك 
احلكومات ال تؤهلها يوًما ما لتحقيق حلم شعوبها في التقدم والتعاون االقتصادي، كما تعتقد القاعدة العريضة 

من الشعوب العربية واإلسالمية أن حكوماتهم ارتضت التبعية للمشروع الغربي في السنوات املاضية.  

 ولكن مع بدايات عام 2)14ه� شهدت الدول العربية روًحا ثورية جديدة، انطلقت شرارتها من تونس ثم مصر، 
ثم ليبيا ثم اليمن، ثم سورية؛ مما نتج عنه إزاحة نظم دكتاتورية في كل من تونس ومصر وليبيا، وال تزال جذوة 

الثورة مشتعلة في كل من اليمن وسورية، وتنتظر الشعوب العربية أن تكلل الثورة في تلك البلدان بالنجاح.

وبقدر ما شّكل جناح الثورات العربية من رفع معنويات الشارع العربي، ورغبته في حياة كرمية، فإن هذا النجاح 
قد فرض أيًضا مجموعة من التحديات في جوانب مختلفة، نظن أن اجلانب االقتصادي منها يشغل حيًزا ال بأس 
به، من تطلعات تتعلق بالتنمية املس���تقلة، والرغبة في استفادة هذه الشعوب من مواردها االقتصادية، والوصول 

إلى عدالة اجتماعية، تتيح التكافؤ في فرص العمل، والقضاء على البطالة والفقر. 

ومن املناسب أن نتناول بالدراسة ما يعتري اقتصاديات بلدان الثورة من مشكالت اقتصادية، والتعرف على ما 
يطرح من حلول لتلك املشكالت.

أهمية الدراسة: 

في األجل القصير عادة ما ترّكز إدارة اقتصاد ما بعد الثورة على إعادة تشغيل عجلة االقتصاد القومي، ولكنها 
في األجلني املتوس���ط والطويل، تعمل على حتقيق تغيير جذري ف���ي األداء االقتصادي؛ لتحقيق أهداف الثورة، 
والتي عادة ما تكون معنية بتحقيق العدل، ورفع مستوى معيشة أفراد املجتمع على الصعيد احمللي، والوصول إلى 

حضور قوي على الصعيديني اإلقليمي، والعاملي، اقتصادّيًا. 

ويتطل����ب ذلك من دول الثورات العربية: إع����ادة ترتيب أوضاعها الداخلية اقتصادّيًا واجتماعّيًا وسياس����ّيًا، 
في ضوء برنامج حقيقي وش����امل لإلصالح، يعقبه تبّني خطة للتنمية للقضاء على مش����كالت التخلف في هذه 
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الدول، وفي نفس الوقت ال����ذي تنفذ فيه اخلطوتني 
السابقتني، تعمل هذه الدول على توثيق عرى التعاون 
االقتصادي فيما بينها؛ لتك����ون مؤهلة فيما بعد ألن 
تكون قاعدة ينطلق منها التعاون والتكامل االقتصادي 

لألمة اإلسالمية. 

والتس���اؤل الرئيس الذي جتيب عليه هذه الدراسة 
هو: هل خلّفت التغيرات السياسية في بلدان الثورات 

العربية آثاًرا سلبية على إدارة االقتصاد؟ 

ويف���رض هذا التس���اؤل مجموعة من التس���اؤالت 
الفرعي���ة، مثل: م���ا هي تلك املش���كالت؟ وما طرق 
التعامل الصحيح معه���ا؟ وما هي املتغيرات اإليجابية 

املنتظر أن تشهدها دول الثورات العربية؟ 

أواًل: املشكالت االقتصادية الناجتة عن التغيريات 
السياسية باملنطقة العربية

األسباب واآلثار:

االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وعادة ما 
يتبع التغييرات السياسية تغييرات اقتصادية، وفي ظل 

أحداث الثورات العربية، تأثرت األوضاع االقتصادية 
س���لبّيًا إبان حركة االحتجاج���ات الثورية في كل من 
تونس ومصر، وم���ا تالها من ثورات في ليبيا واليمن 
وس���ورية. وإن كان الوضع في تونس ومصر يتجه إلى 

األفضل، بعد زوال احلكومات الديكتاتورية بهما. 

ونش���ير هنا إلى هذه اآلثار الس���لبية التي أحدثتها 
الثورات العربية في بلدانها، من خالل بعض املؤشرات 

االقتصادية الكلية اآلتية)1(:   

تباطؤ معدالت النمو االقتصادي:

الناجت احملل���ي اإلجمالي في تونس ش���هد تراجًعا 
بع���د أحدث الثورة، ويتوق���ع أال يزيد معدل النمو في 
الن���اجت احمللي عن 1% هذا العام، بعد أن كان في عام 
2010 نحو 8.)%، وقد تبني أن سبب هذا التراجع هو 
توقف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية في معظم البالد 

ال يعني اقتصارنا على تناول هذه املشكالت، أنها على سبيل احلصر،   )1(
ولكن هناك مشكالت عديدة، مثل زيادة العجز مبوازنات دول الثورات 
العربية، وتراجع احتياطيات النقد األجنبي، وزيادة العجز في موازين 
املدفوعات، وما جعلنا نقتصر على املشكالت املذكورة رؤيتنا ألهميتها 

من جهة، واعتبارات املساحة املخصصة للدراسة من جهة أخرى. 
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على مدار شهري يناير وفبراير، واستمرار حالة عدم 
االس���تقرار حتى اآلن، فتراجعت حرك���ة الصادرات، 
وبخاصة تلك املرتبطة ب���أداء القطاع الزراعي، الذي 
كان يعتمد بشكل أساس على التصدير للسوق الليبية، 
التي ش���هدت بدورها هي األخرى أحداًثا ثورية، كما 
أثر تراجع القطاع السياحي هو اآلخر على أداء الناجت 

احمللي اإلجمالي)1(. 

وق���د أش���ارت البيان���ات النهائي���ة للع���ام املالي 
2011/2010م مبصر إلى أن الناجت احمللي اإلجمالي 
بلغ 894 مليار جنيه، مقارنة بنحو 878.4 مليار جنيه 
في ع���ام 2010/2009م، وأن معدل النمو بلغ %1.8، 

مقارنة ب� 5.1% في عام 2010/2009م. 

ومن هنا يتض���ح حجم تأثر الناجت احمللي اإلجمالي 
بأح���داث الثورة ف���ي مصر، وإذا م���ا أردنا أن نكون 
أكثر حتدي���ًدا، فإن الرب���ع الثالث من الع���ام املالي 
2011/2010م )يناير، فبراير، مارس(، كان أكثر تأثًرا 
بأحداث الثورة، وتراجع مؤش���راته االقتصادية، وأن 
الربع الرابع )أبريل، مايو، يونيو( شهد حتسًنا في كافة 
القطاعات االقتصادية املكونة للناجت احمللي اإلجمالي، 
فمنها ما شهد حتسًنا بالزيادة، ومنها من شهد تراجًعا 

في املؤشرات السلبية. 

وإن كان���ت تقديرات احلكومة قبل نهاية العام تتوقع 
أن يكون معدل النمو بالناجت احمللي اإلجمالي في حدود 
2.6%. ويرى اخلبراء أن أداء الربع الرابع يش���ير إلى 
بداية اخلروج من التداعيات السلبية ألحداث الثورة، 
ويراهنون على استكمال االستقرار السياسي واألمني 

لالنطالق االقتصادي في مصر.

ويتوقع أن تس���فر النتائج اخلاص���ة بالناجت احمللي 
اإلجمال���ي، ومعدالت منوه في كل من ليبيا وس���ورية 

البنك املركزي التونسي، نش���رة الظرف االقتصادي، أبريل 2011م،   )1(
ص 4– 7.

واليمن، عن واقع أكثر س���لبية؛ بسبب دخول حكومات 
هذه الدول في مواجهات مسلحة مع شعوبها، من شأنها 
أن تؤثر على عجلة اإلنتاج، فضاًل عما أس���فرت عنه 
من غياب أمني، يصعب ممارسة النشاط االقتصادي 

في إطاره. 

وم���ن جانب آخر، فإن توقف اإليرادات النفطية في 
ليبيا خالل فت���رة املواجهة مع نظام القذافي، وكذلك 
تراج���ع قطاع الس���ياحة في كل من س���ورية واليمن، 
وتراجع حركة التصدير في س���ورية، سوف يسفر عن 
أداء أكثر سلبية على أداء الناجت احمللي اإلجمالي لهذه 

الدول. 

وتش���ير األرقام إلى تراجع االستثمارات في سورية 
خالل فترة الستة أشهر األولى من عام 2011م، مقارنة 

بنفس الفترة من عام 2010م بنحو %47.)2( 

وبقدر قصر فترات املواجهة بني احلركة الثورية ونظم 
احلكم بها في كل من سورية واليمن، بقدر ما سيتقلص 
األداء الس���لبي للناجت احملل���ي اإلجمال���ي. وقد تكون 
���ا بتونس ومصر من حيث عودة  ليبيا هي األكثر التحاًقً
االس���تقرار االقتصادي، وبخاصة ف���ي ظل اجتاه بعض 
البلدان األوروبية لإلف���راج عن األرصدة املجمدة لنظام 

القذافي لصالح املجلس الوطني االنتقالي في ليبيا. 

وتعتبر اليمن من أكثر بلدان الثورات العربية تضرًرا 
بأح���داث الث���ورة؛ إذ تراجعت حركة التج���ارة فيها 
بنحو 66%، كما س���اهم تفجي���ر أحد خطوط تصدير 
النفط اليمني ف���ي تهديد االقتصاد اليمني باالنهيار، 
فاالقتصاد اليمني يعتمد على تصدير النفط بنس���بة 
92% من صادراته، ويشكل النفط أيًضا 2)% من حجم 
الن���اجت احمللي في اليمن، ومتثل إي���رادات النفط في 

اليمن نحو 72% من اإليرادات العامة للدولة ))(. 

ميدل إيست أون الين، االقتصاد السوري يحافظ على »متاسك هش«   )2(
وسط العقوبات، 2011/8/24م. 

))(  جريدة الشرق األوسط، 2011/7/8م، العدد 11910.
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 تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة:

نظًرا لضعف معدالت االس���تثمار في دول الثورات 
العربية، شأنها في ذلك شأن كافة الدول النامية، فإنها 
كانت تعول كثيًرا على استقدام االستثمارات األجنبية، 
عل���ى الرغم من ضآلتها، مقارن���ة بحصة غيرها من 

الدول. 

وكانت ف���ي الغالب تأتي هذه االس���تثمارات للعمل 
في قطاع البترول، أو في مش���روعات االستحواذ على 
مشروعات قطاع األعمال العام، أو مشروعات للقطاع 
اخلاص الوطني، بش���كل مباش���ر، أو االستحواذ على 

بعض الشركات من خالل سوق األوراق املالية. 

لذلك كان مردود االس���تثمارات األجنبية املباش���رة 
عل���ى هذه البلدان ضعيًفا عند مقارنته بدوره في دول 

جنوب شرق آسيا أو الصني مثاًل. 

وعند اندالع أحداث الثورات العربية أثيرت املخاوف 
بشأن بقاء هذه االستثمارات أو خروجها من األسواق، 
أو التنبؤ بتراجعها خالل الفترات املقبلة، ولكن سادت 
حالة من التفاؤل في الدول التي جنحت ثوراتها بشكل 
كامل مثل مصر وتونس لزيادة حجم هذه االستثمارات؛ 
للمراهنة على وجود نظم دميقراطية تتسم بالشفافية، 

ومحاربة الفساد.

فخالل األشهر السبعة األولى من عام 2011م، وصلت 
تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة في تونس إلى 
868.4 مليون دينار تونس���ي، مقابل 1178.9 مليون 
دينار تونس���ي في الفترة املناظرة م���ن عام 2010م، 
وبذلك تكون االستثمارات األجنبية قد تراجعت بنسبة 

).26% خالل تلك الفترة)1(.

وتش���ير البيانات اخلاص���ة بتدفقات االس���تثمار 
األجنبي املباش���ر في مصر إل���ى تراجعها، ففي فترة 

)1( البنك املركزي التونسي، مصدر سابق، ص 21.

الشهور التس���عة األولى من عام 2011/2010م بلغت 
هذه االس���تثمارات 2.1 مليار دوالر، بينما كانت هذه 
االس���تثمارات في عام 2010/2009 نحو 6.8 مليار 

دوالر)2(.

كما تش���ير بيان���ات منظمة األونكت���اد إلى تراجع 
االس���تثمارات األجنبية املباش���رة في كل من سورية 
واليمن، ف���ي نهاية عام 2010م، ففي س���ورية بلغت 
تدفقات االس���تثمار األجنبي املباشر نحو 1.9 مليار 
دوالر ف���ي عام 2010م، مقارنة بنحو 2.6 مليار دوالر 
في ع���ام 2009م، وبذلك تبلغ نس���بة تراجع تدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر ).%26. 

وفي اليمن بلغت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
196 ملي���ون دوالر فقط في عام 2010م، وقدر حجم 
تراجع هذه االس���تثمارات بنس���بة 70% مقارنة بعام  

2009م. ))( 

ومع أحداث الثورة في كل من س���ورية واليمن يتوقع 
أن تصل هذه التدفقات ألرقام ش���ديدة التواضع، ما 
لم يحس���م أمر هذه الثورات بالنجاح، أما إذا جنحت 
الثورة في الدولتني، فإن مصير االستثمارات األجنبية 
املباشرة، س���وف يتوقف على مدى حتقيق االستقرار 

السياسي واألمني، ووجود نظم دميقراطية.  

تذبذب أداء أسواق األوراق املالية:

س���وق األوراق املالية بطبيعتها من أش���د األنشطة 
االقتصادية تأثًرا باألحداث السياس���ية، وبخاصة في 
أسواق الدول الناش���ئة، التي تصّنف في إطارها دول 
الثورات العربية، ففي مصر وتونس مت إغالق س���وق 
األوراق املالية غير مرة، سواء لفترات استغرقت أياًما، 
أو لس���اعات خالل أيام العمل بعد العودة ملمارس���ة 
وزارة التخطيط املصرية، تقرير متابعة األداء االقتصادي واالجتماعي   )2(

خالل الربع الرابع والعام املالي 2011/2010م، ص)4.
العربية نت، 4.)2 % تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة إلى الدول   )((

العربية، 2011/7/6م.
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نش���اطها، وذلك من أجل احلفاظ عل���ى عدم انهيار 
السوق في الدولتني. 

وبعد جناح الثورة املصرية مت تنظيم حمالت ملساندة 
س����وق األوراق املالية من قبل األفراد واملؤسسات، إال 
أن العامل األس����اس الذي حافظ عل����ى عدم انهيار 

في  املالي����ة  األوراق  س����وق 
مصر، وع����ودة األجانب لها، 
هو تدخل املؤسس����ات للعب 
دور صان����ع الس����وق؛ حيث 
استوعبت املؤسسات الوطنية 
عملي����ات الش����راء التي قام 
بها األجان����ب أو األفراد من 
املواطن����ني فور عودة س����وق 

األوراق املالية ملمارسة عملها. 

ونظًرا لعدم االستقرار على أجندة اإلصالح السياسي 
في كل من مصر وتونس، فإن الفعاليات السياس����ية، 
وتنظيم اإلضرابات، واالعتصامات، واملظاهرات، تؤثر 
بني وقت وآخر بالسلب على أداء سوق األوراق املالية 
في الدولتني. وال تزال الس����وق في كال البلدين تعمل 
في إطار من غلبة أس����واق التداول واملضاربة، وغياب 
س����وق اإلصدار واالس����تثمار، مم����ا يفقدهما الدور 
التنموي املطلوب، والذي يتف����ق ومطالب الثورة، من 
زيادة املش����روعات، وإتاحة فرص عمل جديدة، وليس 

مجرد عملية تدوير للنقود بني املتعاملني بالسوق.

تراجع أداء قطاع السياحة:

تعتمد معظ���م اقتصاديات بلدان الث���ورات العربية 
على الس���ياحة كنشاط أساس، سواء في عوائد النقد 
األجنبي، أو في معدالت التش���غيل، ففي مصر تعتبر 
الس���ياحة من أكبر أربعة مصادر للنقد األجنبي منذ 
منتصف السبعينيات، وقد تأثر عدد السائحني ملصر 
من���ذ اندالع الثورة في يناير 2011م؛ حيث وصل عدد 

الس���ائحني لنحو 400 ألف في مارس 2011م، بعد أن 
كان نحو 1.2 مليون س���ائح في ديسمبر 2010م، إال 
أن معدالت تدفق أعداد السائحني بدأت في التحسن 
في أبريل ومايو، وبشكل عام فقد تراجعت اإليرادات 
الس���ياحية في مصر م���ن 11.6 مليار دوالر في عام 
2010/2009م إل���ى 10.6 مليار دوالر في نهاية عام 

2011/2010م)1(. 

الفت���رة  وق���د صاح���ب 
أبريل حالة  إل���ى  يناير  من 
القطاع  ف���ي  القل���ق  م���ن 
نظًرا  املصري؛  الس���ياحي 
لعدم االس���تقرار السياسي 
واألمن���ي. ولك���ن ال بد من 
اإلشارة إلى أن احملصلة النهائية تعبر عن تراجع قليل 
في اإليرادات الس���ياحية في ظ���ل الثورة، مقارنة مبا 
كان متوقًعا من خس���ائر؛ حيث بلغ مقدار التراجع بني 

العامني في حدود مليار دوالر.

وفي تونس شهد قطاع السياحة تراجًعا بنسبة قدرت 
بنحو 41%، كما انخفض عدد الليالي السياحية بنسبة 
60%، وق���د زاد من أزمة قطاع الس���ياحة في تونس، 
اندالع الثورة الليبية؛ حيث كانت الس���ياحة العالجية 
لليبيني مصدر إنعاش للس���ياحة ف���ي تونس. ويتوقع 
مع جناح الثورة الليبية أن تعود الس���ياحة الليبية إلى 
معدالتها الطبيعية في تونس، بل قد تشهد زيادة عما 
كانت عليه، بس���بب ارتفاع عدد املصابني في أحداث 

الثورة الليبية.

ا في الناجت  كما تعد السياحة في سورية مصدًرا مهّمً
احمللي اإلجمالي؛ إذ تش���كل نح���و 12% منه، وميثل 
اللبنانيون واإليرانيون واألتراك عماد حركة السياحة 
الس���ورية، وقد بلغت عوائد الس���ياحة في سورية مع 
نهاية عام 2010م نحو 8.5 مليار دوالر. وقد ش���هدت 

)1( وزارة التخطيط املصرية، مصدر سابق، ص 42.

تعتمد معظ��م اقتصاديات بل��دان الثورات 
العربية على السياحة كنشاط أساس، سواء 
ف��ي عوائد النق��د األجنبي، أو ف��ي معدالت 
التش��غيل، ففي مصر تعتبر الس��ياحة من 
أكب��ر أربع��ة مص��ادر للنق��د األجنب��ي منذ 

منتصف السبعينيات.



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب السادس : قضايا اقتصادية

482

حركة السياحة في سورية تراجًعا ملحوًظا مع اندالع 
أعمال الثورة؛ نظًرا النف���الت األمن في معظم املدن 
الس���ورية، وتخوف الس���ائحني من تع���رض حياتهم 
للخطر. وبحس���ب إحصاءات وزارة السياحة السورية 
فقد تراجعت حركة السياحة في شهري يونيو ويوليو 
2011م مبعدل 60%، مقارن���ة بنفس الفترة من العام 
السابق، وأن نسبة اإلشغال بالفنادق السورية تراجعت 
إلى معدل صفر، بع���د أن كانت تصل قبل الثورة إلى 

.)1(%99

أم���ا ليبيا فتعتبر من البلدان املصدرة للس���ائحني، 
س���واء للع���الج أو التعليم، وقد أث���رت األوضاع التي 
عاشتها ليبيا إبان حكم القذافي على عزوف السائحني 
عن زيارة املعالم الس���ياحية في ليبيا، وقد كانت ليبيا 

مقص���ًدا للعمالة األجنبية 
فقط، س���واء م���ن الدول 
العربية أو اإلفريقية، وهذه 
ذات  بطبيعته���ا  العمال���ة 
موارد مح���دودة، وحترص 
أثناء  مدخرات  تكوين  على 

عملها باألراضي الليبية. 

وم���ن املتوق���ع إذا م���ا 
اس���تقرت األوضاع في ليبيا في األج���ل القريب أن 
تكون مقصًدا سياحّيًا من قبل األجانب؛ لالطالع على 
املعالم الس���ياحية الليبية، وبخاصة تلك التي ارتبطت 

بالنظام السابق، أو املتعلقة ببعض أحداث الثورة.

وف���ي اليمن يعاني قط���اع الس���ياحة بطبيعته من 
عمليات تراجع منذ سنوات؛ بسبب األوضاع السياسية 
الداخلية غير املستقرة، حيث قدرت بعض الدراسات 
خسائر قطاع السياحة في اليمن على مدار السنوات 
العشر املاضية بنحو 10 مليارات دوالر، كما تراجعت 
املش���روعات الس���ياحية في عام 2010م مقارنة مبا 

)1(  جريدة الشرق األوسط، 15 يوليو 2011م، العدد 11917. 

كانت عليه في عام 2009م، من حيث عدد املشروعات 
أو التكلفة االستثمارية، وقد جلأ العديد من أصحاب 
املش���روعات السياحية إلى تس���ريح العمالة، وإغالق 
منشآتهم السياحية. ولكن أعمال الثورة اليمنية عّمقت 
من مش���كالت قطاع السياحة في اليمن، وبخاصة أن 
الوضع ف���ي اليمن يعد هو األصع���ب، مقارنة بباقي 
بل���دان الث���ورات العربية من حيث اس���تمرار النظام 
السابق واس���تقواؤه بالقوات املسلحة، كما هو الوضع 

في سورية.

ارتفاع معدالت البطالة:

تشير البيانات اخلاصة مبعدالت البطالة إلى أن كل 
دول الثورات العربية كانت تعاني من مش���كلة البطالة 
بشكل مزمن ومبعدالت عالية، 
فوف���ق بيانات ع���ام 2009م، 
وصلت مع���دالت البطالة في 
س���ورية  وفي  تونس ).)%1، 
 ،18.2 ليبي���ا  وف���ي   ،%9.2
وفي مصر 9.4%، وفي اليمن 

.)2(%15

الث���ورات  أح���داث  أن  إال 
مبا أدت إليه من تعطي���ل عجلة اإلنتاج، ووجود حالة 
من عدم االس���تقرار السياس���ي واألمن���ي أدت إلى 
إغالق بعض املش���روعات بشكل نهائي، وتوقف بعض 
املش���روعات بصورة مؤقت���ة، وقد ترت���ب على هذا 
السلوك: تسريح بعض العاملني، أو إعطاؤهم إجازات 
مفتوح���ة حلني ع���ودة العمل بش���كل طبيعي، وبعض 
املشروعات استخدمت العودة املتدرجة للعاملني لديها، 
مبا يتناسب وطبيعة ممارسة النشاط االقتصادي بعد 

الثورة.

صن���دوق النقد العربي وآخرون، التقري���ر االقتصادي العربي املوحد   )2(
2010م، ص 15).

م��ن اآلثار الس��لبية للث��ورات أنه��ا أدت إلى 
تعطيل جزئي لعجلة اإلنتاج، ووجود حالة من 
عدم االستقرار السياس��ي واألمني مما أدى 
إلى إغاق بعض المشروعات بشكل نهائي، 
وتوق��ف بعض المش��روعات بص��ورة مؤقتة، 
وقد ترتب على هذا الس��لوك: تسريح بعض 

العاملين، أو إعطاؤهم إجازات مفتوحة.
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وكان قطاع الس���ياحة هو العامل املشترك بني كافة 
دول الث���ورات العربية في تضرر العاملني به، وإن كان 
في كل من مصر وتونس قد بدأ في التعافي، وممارسة 
نشاطه بشكل ش���به طبيعي، إال أن الوضع في سورية 
واليم���ن وليبي���ا ال يزال على ما ه���و عليه من تعطل 
ش���به كامل في قطاع السياحة وغيرها من القطاعات 

االقتصادية األخرى.

وحول تأثي���ر أحداث الث���ورات العربية على معدل 
البطالة بدولها، جند أن كل من مصر وتونس تضررتا 
من أحداث الثورة الليبية؛ حيث عادت عمالة الدولتني 
م���ن ليبيا؛ خوًفا من التعرض ملخاطر القتال بني نظام 
القذافي والثوار، وتش���ير األرقام إلى أن البطالة في 
مصر ارتفعت إلى نح���و 12% بعد أن كانت في حدود 
9% قبل الثورة)1(، وفي س���ورية يق���در البعض معدل 

البطالة بنحو %40. 

إال أن املالح���ظ في ظل أحداث الثورة، وجود بعض 
األنشطة التي نشطت بش���كل كبير، واستوعبت عدًدا 
من العاطلني، وبخاصة العمالة غير املاهرة، ففي قطاع 
التشييد نشطت عمليات البناء العشوائي؛ نظًرا لغياب 
الش���رطة وباقي األجه���زة املعنية ملنع هذا النش���اط، 
وقد لوحظ هذا في كل من مصر وس���ورية على سبيل 

املثال. 

وثمة قطاع آخر وهم الباعة اجلائلون الذين حترروا 
من كافة القيود التي كان���ت مفروضة عليهم من قبل 

أجهزة الشرطة، فاتسع نشاطهم بشكل كبير.  

ثانًيا: اسرتاتيجيات اخلروج من املأزق االقتصادي 
الراهن يف دول الثورات:

  سرعة حتقيق االستقرار السياسي واألمين:

يرتبط األداء االقتص���ادي اإليجابي بضرورة توفير 

جريدة الشروق، 2011/5/25م.   )1(

االستقرار السياس���ي واألمني، حتى يطمئن أصحاب 
االس���تثمارات احمللي���ة واألجنبية إل���ى عدم تعرض 
أموالهم، وأصولهم الرأس���مالية للضي���اع أو النهب، 
فضاًل عن حاالت الترقب، وعدم اإلقدام على اإلنتاج، 
أو التوسع في مشروعات في ظل األجواء امللبدة بعدم 

االستقرار.

ونلحظ في حالتي مصر وتونس، العودة الس���ريعة 
إلى ممارسة األعمال اإلجرائية اخلاصة باالستثمار، 
وممارسة العمل االقتصادي، من حيث احلصول على 
تراخيص الشركات، أو التعامل مع كافة أجهزة املعنية 
بالعمل االقتص���ادي، كما عادت غالبية املؤسس���ات 
اإلنتاجي���ة واخلدمي���ة إلى العمل بش���كل كامل، وإن 

تعرضت عقب الثورة لنوع من التباطؤ. 

أم���ا في حاالت ليبي���ا واليمن وس���ورية، فال تزال 
هناك حالة من الترقب واخلوف، وتعاني كل من اليمن 
وسورية من مش���كالت اقتصادية، س���واء في توفير 
السلع األساسية للمواطنني، أو في ممارسة األنشطة 
االقتصادي���ة، واملتوقع أن يتغير احل���ال في ليبيا إلى 
األفضل في الفترة القليلة املاضية؛ بسبب جناح الثورة 
في إنهاء حكم القذافي، وتوجهها إلى بناء مؤسس���ات 

الدولة. 

  وس���وف يستمر وضع عدم االس���تقرار السياسي 
واألمني في كل من اليمن وسورية حتى تستطيع الثورة 
ف���ي كل منهما إزالة نظم احلكم الديكتاتورية بش���كل 
كامل، كما س���يتوقف األمر في ليبيا أيًضا على مدى 
جناح املجلس االنتقالي في إرس���اء دولة املؤسسات، 
وإجراء انتخاب���ات دميقراطية تعيد تش���كيل أجهزة 

الدولة على أسس صحيحة.

كما يتوقف توفير االستقرار السياسي واألمني في كل 
من مصر وتونس على سرعة إجناز العملية االنتخابية 
على مس���توى احملليات، والبرملان، ورئاس���ة الدولة، 



التقرير االسرتاتيجي  التاسع

الباب السادس : قضايا اقتصادية

484

وإجراء تغييرات حقيقية في املؤسس���ات األمنية. كما 
يساهم عامل آخر في حالة عدم االستقرار السياسي 
واألمني في كل من مص���ر وتونس، وهو عدم حتقيق 
أهداف الثورة بش���كل كامل، على الرغم من مرور ما 
يزيد عن ستة أشهر على جناح الثورة، وسقوط األنظمة 
الديكتاتورية فيهما، ولذلك تكثر االحتجاجات من قبل 
املواطن���ني، إما للحصول على خدم���ات ضرورية، أو 
مطالب فئوية، أو مطالبة القوى الثورية للقائمني على 
األم���ر في مصر وتونس باإلعالن عن أجندة اإلصالح 

السياسي املنتظر حتقيقه.

لقد دفعت املجتمعات في دول الثورات العربية ثمًنا 
مباشًرا لتوفير األمن، متثل في زيادة مخصصات األمن 
الداخلي والنظ���ام العام باملوازنات العامة، ففي مصر 
لوحظ في مشروع موازنة عام 2012/2011م أنه زاد 
من مخصصات قطاع النظام العام وش���ئون السالمة 
العامة إلى 22.7 مليار جنيه، بعد أن كان 18.5 مليار 
جنيه كمتوقع لع���ام 2011/2010م، أي أن الزيادة في 
حدود 5 مليارات جنيه في مخصصات األمن الداخلي 

بعد الثورة)1(. 

وم���ن جانب آخر س���عت املؤسس���ات واألفراد إلى 
حماي���ة ممتلكاتهم اخلاصة، من خالل رجال األمن أو 
تسليحهم، أو شراء األسلحة من قبل األسر واألفراد. 
ولقد لوحظ أن جتارة األس���لحة قد ازدهرت في كل 
من مصر وتونس وليبيا واليمن؛ بس���بب سعي األفراد 

لتأمني أنفسهم وذويهم. 

  تبين منوذج تنموي يعتمد على الذات:

عانت الدول التي ش���هدت احل���ركات الثورية، من 
غياب مش���روع وطني للتنمية، على الرغم من ثرائها 
من حي���ث املوارد الطبيعية أو البش���رية. كما ش���اع 

)1(  وزارة املالي���ة املصرية، عرض مختصر ألهم مالمح مش���روع املوازنة 
العامة للدولة للعام املالي 2012/2011م.

الفس���اد في مختلف مؤسسات اجلهاز اإلداري داخل 
هذه الدول، فانتش���رت البطالة، واتسعت رقعة الفقر، 
وترنحت مشروعات التنمية بني منطني أحالهما مر، 
وهما النظام االشتراكي أو الرأسمالي، ولم تلتفت إلى 
جتربتها االجتماعية التي جتعل من اإلس���الم منطلًقا 

ينّظم مختلف جوانب حياة هذه الشعوب. 

ولألس���ف لم يكن للش���عوب خيار ف���ي التوجهات 
التنموي���ة، بقدر ما كان الق���رار حلكومات ديكتاتورية 
ال تؤمن بوجود دور لش���عوبها، فغابت قيم الش���ورى 
والدميقراطي���ة، ولم يكن للمجال���س النيابية دور في 
رقابة ومحاسبة حكومات هذه الدول. وحتى تستدرك 
دول الث���ورات العربية ما فاتها، ولك���ي تنهض تنموّيًا 
بش���عوبها، فعليها أن تتبنى مش���روًعا تنموّيًا يتس���م 
باالعتماد على الذات، والذي تتبلور مالمحه األساسية 

فيما يلي:

- إن النظام األنسب لقيادة التنمية في دول الثورات 
العربية، ال ينهج أي النظامني الرأسمالي أو االشتراكي، 
كما أنه م���ن الصعوبة مبكان استنس���اخ جتارب دول 
أخرى ف���ي التنمية، ولكن النموذج التنموي املناس���ب 
لهذه الدول، هو النظام االقتصادي اإلس���المي، الذي 
يحق���ق أداء أفضل للقطاع اخلاص، ويس���مح بتوزيع 
عادل للثروة، ويكفل حد الكفاية جلميع أفراد املجتمع، 
من خالل تلبية احتياجاتهم األساس���ية بصورة كرمية، 

ويؤدي إلى احلفاظ على حقوق الدولة.     

- سيادة دولة القانون، وإقامة العالقات االقتصادية 
ف���ي مناخ حتكمه قواعد قانوني���ة واضحة، وأن يكون 
كافة الفاعلني االقتصاديني أمام القانون سواء، بغض 
النظر عن أش���خاصهم الطبيعة أو االعتبارية، فتكون 
للقان���ون الكلمة الفصل في أي نزاع أو محل للتحكيم، 

أو للحصول على احلقوق أو أداء الواجبات. 

- إصالح اجلهاز اإلداري ف���ي هذه الدول، وإعادة 
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بنائه على أس���س وقيم صحيحة، ب���دالً من تلك التي 
أُس���س عليها في عهود الفس���اد؛ بحي���ث يقدم أهل 
اخلبرة على أهل الثقة، وأن يكون العطاء مقابل العمل 

والب���ذل واجلهود، وليس على 
أساس الوالء للمسئولني وأهل 

احلكم. 

- وج���ود حص���ر ش���امل 
ودقي���ق عن م���وارد كل دولة، 
كاف���ة  ف���ي  واحتياجاته���ا 
القطاع���ات، ومب���ا يس���مح 
معلومات،  قاع���دة  بتكوي���ن 

تس���تفيد منها كافة القطاعات االقتصادية، باإلضافة 
إل���ى اس���تفادة اجلامعات ومراكز البح���وث من هذه 
املعلومات؛ لتضمنها في مشروعاتها البحثية، وربطها 

بخطة التنمية. 

- احلرص على وجود تقييم حقيقي ألداء القطاعات 
االقتصادية، وحتديد دور كل منها في مشروع التنمية، 
م���ع األخذ في االعتبار ع���دم إهمال أي قطاع بحجة 

ضعف مردوده االقتصادي على مشروع التنمية.

- البع���د عن التركز اجلغراف���ي للتنمية، أو إهمال 
قطاع���ات جغرافي���ة دون األخرى، كم���ا حدث في 
الفترات املاضية بتركيز مش���روعات التنمية في املدن 
والعواص���م وعدد قليل م���ن احملافظات األخرى، فال 
بد م���ن مراعاة اس���تفادة كافة األقالي���م اجلغرافية 
من مش���روعات التنمي���ة، مبا يؤدي إلى االس���تقرار 
االجتماعي والدميوجرافي على كافة أراضي كل دولة.

- أن يحتل إصالح التعليم املرتبة األولى على أجندة 
مش���روع التنمية، وعلى أن يكون هذه اإلصالح شاماًل 
وحقيقّيً���ا، فب���دون التعليم لن تكون هن���اك تنمية أو 

نهضة. 

- أن يت����م التركي����ز في املراحل األول����ى على اختيار 

املشروعات كثيفة العمالة، الستيعاب العاطلني احلاليني 
والداخلني اجلدد لسوق العمل. 

- العمل على تعظيم املدخ���رات احمللية، وتصحيح 
األجه���زة  عم���ل  مس���ار 
واملؤسس���ات  املصرفي���ة 
بتمويل  القي���ام  في  املالية 
املش���روعات االقتصادي���ة 
)الزراعي���ة  اإلنتاجي���ة، 
عن  والبعد  والصناعي���ة(، 
الترفيهي���ة،  املش���روعات 

والتجزئة املصرفية.  

إعادة تشكيل خريطة جمتمع األعمال:

مع تبني معظ���م الدول العربية بش���كل عام، ودول 
الث���ورات العربية بش���كل خاص، لبرامج ما ُس���مي 
ب�»اإلص���الح االقتصادي« الذي فرضته املؤسس���ات 
الدولية ومروجو مش���روع الرأس���مالية املتوحشة، مت 
إعطاء دور كبير للقطاع اخلاص في ممارسة النشاط 
االقتص���ادي، وتراج���ع دور الدولة بش���كل ملحوظ، 
وبخاص���ة في مجال اإلنت���اج، والكثير من اخلدمات. 
إال أن التجربة أس���فرت عن فشل القطاع اخلاص في 
حتقيق الدور املنوط به؛ حيث اجته ألنشطة املضاربة 
االقتصادية، وممارسة األنش���طة الهامشية والريعية، 
مما عّمق من حجم املشكالت العربية لهذه الدول، من 
حيث القصور في العملية اإلنتاجية، وبالتالي االعتماد 
على االس���تيراد في العديد من السلع االستراتيجية، 
وهو ما كشفت عنه أزمة الغذاء على سبيل املثال خالل 

الفترة 2006 – 2008م. 

كما أن األزمة املالية العاملية أعطت اجلميع درًس���ا 
مفاده: أن وجود الدولة في النش���اط االقتصادي أمر 
ال مفر منه؛ حلماية اقتصاد الس���وق، وحتقيق العدالة 
االجتماعي���ة. ومن هنا فإن دول الثورات العربية عليها 
أن تعي���د خريطة مجتمع األعمال، بحيث تضم كاًل من 
الدولة والقطاع اخل���اص واملجتمع األهلي، من خالل 

في ضوء مناخ الحرية والديمقراطية بعد الثورات 
العربي��ة، يجب أن يعاد تش��كيل كاف��ة منظمات 
مجتم��ع األعم��ال، م��ن خ��ال انتخاب��ات حقيقي��ة، 
ال تتدخ��ل فيه��ا الحكوم��ة، م��ن قري��ب أو بعيد، 
وأن يك��ون دور مؤسس��ات قط��اع األعم��ال العام 
المنضوية تحت ل��واء هذه المنظمات هو االرتقاء 
به��ا، وليس الس��عي لف��رض س��يطرة الحكومة 

على هذه المنظمات.
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مؤسس���اته االقتصادية التعاوني���ة أو جمعيات حماية 
املستهلك. 

ومن الضروري أن تكون نظرة الدولة للقطاع اخلاص 
شاملة، فال تضم القطاع اخلاص املنّظم فقط، بل عليها 
أن تعطي جل اهتمامه���ا للقطاع اخلاص غير املنظم؛ 
حيث إنه ميثل اجلزء األكبر من األنش���طة االقتصادية 
لدول الث���ورات العربية، وأن تعم���ل الدولة من خالل 
تشريعاتها ومؤسس���اتها االقتصادية على تشجيع هذا 

القطاع على االندماج في القطاع اخلاص املنظم.

وفي ضوء أهمي���ة إعادة تش���كيل خريطة مجتمع 
األعمال، فعلى حكومات دول الثورات العربية، أن تترك 
منظمات األعمال للعمل دون توظيفها سياسّيًا لصالح 
ح���زب ما، كما كان يحدث في عص���ر ما قبل الثورة. 
فكثير م���ن إمكانيات القطاع اخلاص ذهبت هدًرا من 
أجل النفاق السياس���ي، أو إقحام القطاع اخلاص في 
مش���روعات سياس���ية لم يكن مؤهاًل أو راغًبا فيها، 
مما أفسد القطاع اخلاص والنظم السياسية، وأوجد 
ظاهرة تزاوج رأس املال والس���لطة، مبا عكس���ته من 

فساد اقتصادي وسياسي. 

وعل���ى القطاع اخلاص أيًضا أن يعي���د بناء منظمات 
األعمال على قواعد اقتصادية صحيحة تعكس مصاحله 
االقتصادي���ة، مبعن���ى توفير قاعدة بيان���ات عن حجم 
املشروعات، وطبيعة األنشطة وأنواعها، إليجاد عالقات 
تشابكية تعكس تعظيم استفادة املنتمني لهذه املنظمات.

وفي ضوء مناخ احلرية والدميقراطية بعد الثورات 
العربية، يجب أن يعاد تش���كيل كافة منظمات مجتمع 
األعمال، من خالل انتخابات حقيقية، ال تتدخل فيها 
احلكومة، من قريب أو بعيد، وأن يكون دور مؤسسات 
قطاع األعمال العام املنضوية حتت لواء هذه املنظمات 
هو االرتقاء بها، وليس السعي لفرض سيطرة احلكومة 

على هذه املنظمات.   

ثالًثـــا: تنامي فـــرص التعاون االقتصـــادي البّناء 
بـــني نظم مـــا بعـــد الثـــورات؛ لتحقيـــق التكامل 

االقتصادي بني بلدان األمة اإلسالمية:

واقع التعام��الت االقتصادي��ة البينية لبل��دان الثورات 
العربية:

ثمة دوائر ثالث نتناوله���ا هنا حول أداء التعامالت 
التجاري���ة ل���دول الث���ورات العربية، وه���ي الدائرة 
اإلس���المية، والدائرة العربية، ودائرة التجارة البينية 

للدول اخلمس التي شهدت حركات ثورية. 

يف الدائرة اإلسالمية جند جمموعة من احلقائق، الي 
تعكسها البيانات الواردة يف الرسم التوضيحي رقم 1، هي: 

- تعتبر س���ورية من أكب���ر دول الث���ورات العربية 
من حيث اجتاه صادراتها الس���لعية إل���ى دول العالم 
اإلس���المي؛ حيث متثل نسبة صادراتها السلعية لدول 
العال���م اإلس���المي 68.2% من إجمال���ي صادراتها 
الس���لعية، تليها مصر وفق هذا املؤش���ر بنسبة %40، 
بينما ليبيا متثل أقل دول الث���ورات العربية من حيث 
مس���اهمة صادراتها الس���لعية املتجهة ل���دول العالم 
اإلس���المي بنس���بة تبلغ 5.9% من إجمالي صادراتها 
الس���لعية. ويعود متيز كل من سورية ومصر في هذا 
اجلانب إلى كونهما من االقتصاديات املتنوعة التي ال 
تعتمد على مصدر واحد للصادرات، بينما ليبيا تعتمد 
بشكل أساس على تصدير سلعة وحيدة وهي النفط)1(. 

- أما إذا نظرنا إلى مؤشر الواردات السلعية البينية 
لدول الثورات العربية مع دول العالم اإلسالمي، جند 
أن س���ورية تأت���ي أيًضا في املقدمة من حيث نس���بة 
وارداتها البينية من دول العالم اإلسالمي كنسبة تقدر 
بنحو 6.)4% من إجمال���ي وارداتها، تليها اليمن وفق 
هذا املؤش���ر بنس���بة 6.5)%، بينما تأتي تونس في 

منظمة املؤمتر اإلس���المي، مركز األبح���اث اإلحصائية واالقتصادية   )1(
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، التقرير االقتصادي السنوي 

2010، ص 105، و119، و8)1، و141، و147.



487التقرير االسرتاتيجي  التاسع

إدارة مشكالت االقتصاد القومي 
يف ُنظم ما بعد الثورة

مؤخرة دول الثورات العربية لهذا املؤشر بنسبة قدرها 
)1( .%14.8

وميكن أن نُرجع تقدم س���ورية في هذا املؤش���ر إلى  
ظروف العقوب���ات االقتصادية التي تفرضها عليها كل 
من أمريكا وبعض البلدان األوروبية، ولذلك تتجه سورية 
إلى احمليط العربي اإلسالمي، أما تونس فيفسر موقفها 
املتدني من حيث وارداتها من دول العالم اإلسالمي إلى 

ارتباط االقتصاد التونسي باالحتاد األوروبي)2(.  

يف حميط العالق��ات العربية البيني��ة جند أن اجلدول 
رقم )1( يوضح أن أداء دول الثورات العربية يتسم مبا يلي:

- عل���ى مدار الفت���رة م���ن 2006 – 2008م ظلت 
الصادرات السلعية البينية العربية لسورية في املقدمة 
م���ن بني دول الثورات العربية، فكانت في عام 2008م 
نحو 7.7 ملي���ار دوالر، وكانت تليها مصر مباش���رة 

املصدر الس���ابق. قام الباحث بجمع وإع���داد البيانات اخلاصة بهذا   )1(
الرسم.

)2( املصدر السابق.

خالل هذه الفت���رة؛ حيث بلغت حصة مصر وفق هذا 
املؤش���ر 6.9 مليار دوالر، ولكن في عام 2009م، كان 
أداء مصر أفضل حيث بلغت حصتها وفق هذا املؤشر 
8.2 مليار دوالر، بينما بلغت حصة سورية 4.2 مليار 
دوالر. بينما تعتبر اليمن أقل بلدان املجموعة وفق هذا 
املؤشر لعام 2009م أيًضا، إذ بلغت صادراتها السلعية 

البينية العربية 618.6 مليون دوالر))(.

- بينما األرقام اخلاصة بالواردات الس���لعية البينية 
لدول املجموعة مع البلدان العربية تشير إلى أن مصر 
في مقدمة بلدان املجموعة، من حيث مساهمة حصة 
وارداتها السلعية البينية مع الدول العربية، على مدار 
فترة املقارنة؛ إذ بلغت حصة مصر وفق هذا املؤش���ر 
ف���ي عام 2009م نحو ).7 ملي���ار دوالر، تليها اليمن 

بنحو 2.5 مليار دوالر)4(.

))( صندوق النقد العربي وآخرون، مصدر سابق ، ص 88).
املصدر السابق.  )4(
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رسم توضيحي رقم )1( )1(
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جدول رقم )1(

 الصادرات والواردات البينية العربية 
لدول الثورات العربية باملليون دوالر)1(

في إطار الدائرة الثالثة، والتي تخص التعامالت 
التجاري����ة البينية لدول الث����ورات العربية جند أن 

اجلدول رقم )2( يوضح ما يلي:

- توجد حالة من التركز التجاري لكل دولة مع 
دولة مناظ����رة لها من بني الدول اخلمس، فحالة 
تونس مثاًل تبني أنه����ا تركز ميزانها التجاري مع 
ليبيا العتبارات اجلوار اجلغرافي، وحاجة تونس 

املصدر: صن���دوق النقد العربي وآخرون، التقري���ر االقتصادي العربي   )1(
املوح���د 2010م، ص 88). قام الباحث بجمع وإعداد البيانات اخلاصة 

بهذا اجلدول.

إلى النفط الليبي، فإجمالي امليزان التجاري بني 
الدولت����ني يبلغ نحو 8).1 مليار دوالر، وإن كانت 
كفة الصادرات متيل لصالح تونس. بينما تتقلص 
حركة التج����ارة لتونس مع س����ورية فال تتجاوز 

8.8) ملي����ون   دوالر)2(.

- تختلف مص����ر إلى حد ما من 
جتارية  بعالق����ات  متيزه����ا  حيث 
تتوزع على بلدين بالتساوي تقريًبا، 
وهم����ا س����ورية وليبي����ا، فامليزان 
التج����اري ملصر معهم����ا يبلغ 1.1 
ملي����ار دوالر و 1.2 ملي����ار دوالر 
مليون    516 وبنح����و  التوالي،  على 

دوالر م����ع   اليم����ن  ))(.

- وتعد اليمن أقل الدول اخلمس 
م����ن حيث التج����ارة البينية بينهم، 
حيث متثل مصر أفضل الش����ركاء 
التجاري����ني لليمن، بينم����ا تتراجع 
املعامالت التجارية مع ليبيا لتصل 
إلى 1.6 مليون دوالر فقط ال غير. 

وميكن تفسير هذا الوضع لفقر كال البلدين في 
قدرتهما على التنوع الس����لعي التصديري؛ حيث ال 
متتلك ليبيا سوى البترول الذي يتوفر لليمن كميات 
قليلة منه للتصدي����ر، وحتصل على ما حتتاج إليه 
من مشتقات بترولية من اململكة العربية السعودية، 
وفي نفس الوقت ال متلك اليمن ما تصدره لليبيا)4(.

)2( صندوق النقد العربي وآخرون، مصدر سابق، ص 90).
))( املصدر السابق.
)4( املصدر السابق.

     السنة

 بيان
2009م2008م2007م2006م2005م

تونس

الصادرات

الواردات

9(2.1
1.021.(

1.086.2
1.(78.(

1.(75.0
1.551.2

1.866.0
2.715.2

1.760.6
1.600.6

سورية

الصادرات

الواردات 

1.296.7
1.187.5

(.69(.4
1.802.2

4.554.(
2.702.8

7.7(9.2
2.798.2

4.460.4
2.16(.4

ليبيا

الصادرات

الواردات

857.(
526.1

941.8
685.7

979.7
786.7

1.287.(
1.005.4

1.069.6
751.0

مصر

الصادرات

الواردات

2.09(.(
(.065.6

2.406.(
(.946.6

2.760.0
4.778.0

6.902.4
7.(29.6

8.257.9
7.(29.6

اليمن

الصادرات

الواردات

571.4
2.059.9

785.4
2.(74.5

924.6
(.472.0

1.(2(.2
4.899.9

618.6
2.512.7
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جدول رقم )2(
اجتاهات الصادرات ومصادر الواردات السلعية البينية 

لدول الثورات العربية عام 2009م
)باملليون دوالر()1(

دور بلـــدان الثورات العربيـــة يف تفعيل اتفاقيات 
التعاون االقتصادي:

ثمة واقع جديد يُعظم من فرص التعاون االقتصادي 
بني دول الث���ورات العربية أوالً، ث���م بقية دول العالم 
اإلس���المي ثانًيا، فبحكم اجل���وار اجلغرافي، والبعد 
االستراتيجي لكل من مصر وليبيا وتونس، ميكن زيادة 
التعاون االقتصادي بشكل كبير، وتفعيل اتفاقية منطقة 
التجارة احلرة العربية الكبرى، وس���وف يقوي من هذا 
التعاون انضمام الس���ودان في األجل القصير لتفعيل 
هذا التعاون االقتصادي، لتتوفر مقومات أفضل لهذا 
التعاون، فمصر وتونس لديهما رصيد كبير من القوى 

املصدر: صندوق النقد العرب���ي وآخرون، التقرير االقتصادي العربي   )1(
املوحد 2010م، ص 90). قام الباحث بجمع وإعداد البيانات اخلاصة 

بهذا اجلدول.

العامل���ة، وليبيا لديها اإلمكانيات املالية، والس���ودان 
لديها املوارد الطبيعية. 

وإذا م���ا أخذنا في احلس���بان أن ليبي���ا على وجه 
التحدي���د تعرضت لتهدم كبي���ر في بنيتها 
األساسية، ويتطلب ذلك تبني مشروع كبير 
إلعادة اإلعم���ار، فإن كاًل من مصر وتونس 
مؤهلتان للقيام باملشاركة في هذا املشروع، 
وبخاص���ة أن البلدين كانتا توف���ران لليبيا 
في الس���ابق جزًءا كبيًرا من احتياجاتها من 
األيدي العاملة، ولديهما أيًضا من اخلبرات 
في تنفيذ مش���روعات البنية األساسية ما 

يكفي للقيام بهذا الدور. 

وهو ما ميك���ن أن تقدماه في اليمن، بعد 
جناح ثورتها. وس���وف يؤدي ذلك بال شك 
إلى إنعاش اقتصاديات هذه الدول مجتمعة، 
فليبيا س���وف تس���ترد منش���آتها وبنيتها 
العمل لأليدي  أب���واب  األساس���ية، وتفتح 
العامل���ة املصرية والتونس���ية ف���ي األجل 
القصي���ر، وتتفاعل االقتصادي���ات العربية 
للعمل عل���ى زيادة التعام���الت االقتصادية والتجارية 
في األجلني املتوس���ط والطويل، وبخاصة أن الثورات 
العربية تس���توعب جيًدا أهمية التع���اون االقتصادي 
العربي، في ظل املش���روعات اإلقليمي���ة البديلة التي 
تعتمد في بقائها على ضعف أو غياب املشروع العربي. 

من ش���أن وج���ود حكومات دميقراطي���ة في بلدان 
الث���ورات العربي���ة ، أن تتجه إلى دوائ���ر انتماءاتها 
العربية واإلس���المية، وبخاصة في ظ���ل تنامي هذا 
الشعور، بعد التوجه التركي، الذي يوسع من عالقاته 
العربية واإلسالمية، ويحاول أن يجعل من هذا االنتماء 
ورقة ضغط على الغرب، وبخاصة في أجندة القضايا 
اإلس���المية، وعلى رأس���ها قضية فلسطني. ويشارك 
تركيا في هذا التوجه بلدان أخرى متثل قوة اقتصادية 

يعتد بها، مثل ماليزيا.

       املصدر 

االجتاه
اليمنمصرليبياسوريةتونس

تونس
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الواردات
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الواردات
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8.4

194.1
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118.(

4.8
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الواردات

5(6.(
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202.9

149.5

85.(
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0.4
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الواردات
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48.2
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اليمن

الصادرات
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1.6

00

27.5
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ونحس���ب أن اإلرادة السياسية اجلديدة سوف تفّعل 
دور املؤسسات االقتصادية العربية واإلسالمية بشكل 
كبير، من خالل ما هو قائم منها، أو من خالل إنش���اء 
منظم���ات جدي���دة؛ حيث توجد منظمات إس���المية 
اقتصادية، مثل البنك اإلسالمي للتنمية، أو مجموعة 
الثمانية للتنمية )تضم أكبر ثماني دول إس���المية من 
حي���ث عدد الس���كان واإلمكاني���ات االقتصادية(، أو 
الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، أو 

صندوق النقد العربي، وغيرها.

وبجان���ب اإلرادة السياس���ية، ال بد م���ن أن تعيد 
بل���دان العالم العربي واإلس���المي النظر في هياكلها 
والتجارية، فال  االقتصادي���ة  االقتصادية، وعالقاتها 
ينبغي أن تس���تمر في تصدير املواد األولية، واالعتماد 
على الدول غير العربية واإلسالمية في احلصول على 

العدد، واآلالت، ومستلزمات اإلنتاج. 

كم���ا يتطل���ب األمر ض���رورة عودة االس���تثمارات 
العربية اإلس���المية إلى موطنها؛ حي���ث تتاح فرص 
كبيرة لالس���تثمارات اإلنتاجية التي تعمل على توفير 
فرص عمل حقيقية، واستقرار اقتصاد الدول العربية 
واإلس���المية، بخالف توظيف هذه االستثمارات في 
أمريكا والغ���رب، كما هو ح���ادث اآلن، حيث توظف 
األموال العربية واإلسالمية في قطاع اخلدمات املالية، 
فضاًل عن تعرضه���ا لكثير من املخاطر مثل انخفاض 
قيمة العمالت، وتدني العائد االستثماري عليها.         

خامتة:

أتاحت الث���ورات العربية فرص���ة تاريخية لدولها، 
لكي تأخذ بزمام األمور، وتتحلى بس���مات االستقالل، 
فالتغيي���ر هذه امل���رة أتى من خالل ثورات ش���عبية، 
متثل ركيزة قوية ملس���اندة احلكوم���ات لكي تقاوم أي 

مشروعات لفرض الوصاية من قبل اآلخرين. 

وال ينبغ���ي على حكومات دول الث���ورات العربية أن 
تضيع هذه الفرصة، كما ضيعت فرًصا أخرى من قبل، 

إبان استقالل الدول العربية واإلسالمية، أو مع ظهور 
املوارد االقتصادية الهائلة في مجال البترول وغيره.

وتفرض هذه املرحلة على هذه الدول أن تضع نصب 
أعينها مش���كالتها االقتصادية، وتعمل على حلها، وأن 
ترتقي مبس���توى معيشة ش���عوبها، في ضوء املقاصد 
العامة للش���ريعة اإلسالمية بش���كل عام، وفي ضوء 

املقاصد الشرعية للمال بشكل خاص. 

ومن األهمية مبكان اإلش���ارة إلى أن ما مُيكن 
الث���ورات العربية من حتقي���ق أهدافها، هو تلك 
املعادلة االجتماعية اجلدي���دة التي أفرزت هذه 
الثورات، ويجب استثمارها بشكل كبير في مشروع 
النهضة، وعلينا أن نرّس���خ مب���ادئ هذه املعادلة 
االجتماعية اجلديدة، التي اس���تحضرت مفاهيم 
احلرية والعدالة االجتماعية، والكرامة اإلنسانية، 

وهي مفاهيم أصيلة في املشروع اإلسالمي.

وإذا كان للحكوم���ات دور ف���ي تنفيذ اإلصالحات 
االقتصادي���ة التي نادت بها الثورات العربية، فإن ذلك 
ال يعني أنها وحدها املكلفة بهذه التبعة، ولكن األفراد 
أيًضا لهم دور كبير من خالل اس���تحضار روح الثورة 
في مج���االت العمل واإلنتاج، وكذل���ك وضع املطالب 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة نُصب أعينه���م، ومتابعة 
أعمال احلكومات ومراقبتها، وعدم السماح للحكومات 

باحلياد عن تنفيذ هذه املطالب. 

وسوف يتعاظم دور األفراد خالل املرحلة املقبلة من 
خالل االنتخابات احمللية والبرملانية والرئاسية، فعلى 
األفراد أن يحسنوا اختيار ممثليهم، بطريقة صحيحة، 
تأت���ي مبن يصل���ح لطبيعة املرحلة، ويق���وم بواجبات 
النه���وض االقتصادي، ويعمل على محاربة الفس���اد، 
ويشّجع العمل واإلنتاج، ويؤسس لبيئة تشريعية وإدارية 

إيجابية حتفز االستثمار.     
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معلومات إضافية

تأثري الربيع العربي على اإلصالحات االقتصادية:

 كّثف���ت االضطرابات السياس���ية في العال���م العربي الضغط على حكومات املنطق���ة لتعزيز النمو 
االقتص���ادي، وتوفير الوظائف، ويتطلب ذلك إصالحات اقتصادية، لكن احلكومات في الوقت احلالي 
على األقل أضحت أقل اس���تعداًدا لدراس���ة كثير من اإلصالحات؛ خش���ية إثارة غضب ش���عبي ضد 
النخبة في قطاع األعمال، ومخاوف من أن يضّر أي تغيير للسياس���ات مبس���تويات املعيشة على املدى 

القصير.

فيما يلي النظرة املستقبلية لإلصالحات االقتصادية الرئيسة يف عدة دول عربية:

اجلزائر:

-  سياس���ة الطاقة: جاء رد فعل اجلزائر على الربيع العربي برفع أجور العاملني في القطاع العام، 
وزيادة الدعم بس���خاء على املواد الغذائية، ودفع إعانات للشبان العاطلني عن العمل، وبوسعها مواصلة 

هذا النهج بفضل احتياطي من النقد األجنبي يقّدر بنحو 150 مليار دوالر. 

لك���ن اجلزائر تواجه تهديًدا طويل األجل؛ إذ إن اإلنتاج من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البالد بلغ 
احلد األقصى، وس���يبدأ قريًبا في التراجع. ويتنامى االقتناع داخ���ل احلكومة بضرورة حترير قانون 

النفط والغاز؛ لتحفيز االستثمار في قطاع الغاز، لكنها لم تعلن حتى اآلن أي برامج إصالح.

مصر:

- الدعم: تناقش حكومة تسيير األعمال في مصر سبل إصالح نظام دعم الغذاء باهظ التكلفة الذي 
يهدر األموال، ويش���وبه الفساد؛ ليس���تهدف احملتاجني على نحو أكثر فاعلية. وتبلغ تكلفة الدعم 5,5 
مليار دوالر سنوّيًا. وتدرس احلكومة بيع القمح والدقيق للمطاحن واملخابز بسعر السوق. ولكن إجراء 
إصالحات مهمة في هذا الش���أن قضية حساسة سياسّيًا؛ لذا رمبا تضطر احلكومة لالنتظار ملا بعد 

االنتخابات.

- اإلصالح القانوني: تعدل مصر قوانني قطاع األعمال منذ نحو عش���ر س���نوات، لكن نظام احملاكم 
االقتصادي���ة لم يثبت فاعليته، كما أن القواعد املعقدة واملش���اكل القائم���ة املتصلة بعقود بيع أراضي 

الدولة تضر بالنمو.

- اخلصخصة: جرى تعليق برنامج اخلصخصة -الذي ش���ابه الكثير من عمليات الفس���اد-؛ بسبب 
دعاوى قانونية أمام احملاكم ضد صفقات س���ابقة لبيع أصول مملوكة للدولة وصفقات جتارية نّفذها 

النظام السابق.
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األردن:

- اإلنف���اق احلكومي: يضع التوس���ع في نظام هيمنة الدولة أعباء عل���ى االقتصاد من خالل أجور 
العاملني في الدولة، واإلنفاق العسكري، وتنامت هذه األعباء مع زيادة الدعم كرد فعل للربيع العربي. 
وأثارت إقالة محافظ البنك املركزي في س���بتمبر 2011م مخاوف من أن تلجأ احلكومة ألموال البنك 

لتمويل عجز امليزانية. 

وأق���ال العاهل األردني امللك عبد الله احلكومة في أكتوب���ر 2011م، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان 
رئيس الوزراء اجلديد عون اخلصاونة وهو قاٍض دولي سيغّير السياسة االقتصادية أم ال.

ليبيا:

- احملس���وبية: كان أفراد من أس���رة معمر القذافي يتحكمون في قطاعات كبيرة من االقتصاد، من 
بينها ش���ركتان للهاتف احملمول واملالحة، ومن املنتظر تغير الوضع اآلن، ومن احملتمل أن تنشأ هياكل 

ملكية أكثر عدالة وحيوية.

- األنشطة االقتصادية اجلديدة: لم تعِط احلكومة املؤقتة اجلديدة مؤشرات واضحة عن سياساتها 
االقتصادية، ومن املرجح أن تظل الطاقة محور االقتصاد، ورمبا يعزز حتس���ن العالقات مع بقية دول 

العالم النمو في قطاعات مهملة مثل السياحة.

املغرب:

- املنافسة: منحت تراخيص وعقود حكومية لرجال أعمال وشركات أجنبية دون طرحها في عطاءات. 
وفي س���بتمبر 2011م تعهد مجلس املنافسة املغربي مبزيد من الشفافية واحلياد التام في التعامل مع 
الشركات اململوكة لألس���رة امللكية، وهي أكبر شركات خاصة تتحكم في االقتصاد. وقال املجلس: إنه 

رمبا ينبغي االنتظار حتى أواخر عام 2012م ليحظى بسلطات تتيح له ذلك.

- السياس���ة املالية: أدى التوسع في اإلنفاق االجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التساع 
عجز امليزانية؛ لذا فإن احلكومة تدرس سبل ترشيد اإلنفاق بإصالح نظام الدعم، وبيع أسهم مملوكة 
للدولة في شركات مغربية. لكن املناقشات اخلاصة باإلصالح املالي معلقة في انتظار إجراء االنتخابات 
البرملانية الشهر املقبل. ويرأس وزير املالية حزًبا قد ينتهي به املطاف معارًضا لالئتالف احلاكم، ومن 

ثَم فإنه مهمش في عملية أخذ قرارات استراتيجية، كما مت إرجاء تقدمي ميزانية 2012م للبرملان.

السعودية:

- أس���عار الكهرباء: تفقد أس���عار الكهرباء املنخفضة للغاية التي حتددها الدولة للشركات أي حافز 
لترش���يد االستهالك، أو التحول ألنش���طة أقل اعتماًدا على الطاقة، ورفعت احلكومة أسعار الكهرباء 

لبعض القطاعات العام املاضي، ولكن ال يبدو أن ثمة فرصة تُذكر لزيادة كبيرة في وقت قريب.

- مش���اركة القطاع اخلاص: س���عت احلكومة في بادئ األمر إلشراك القطاع اخلاص بنصيب كبير 
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إدارة مشكالت االقتصاد القومي 
يف ُنظم ما بعد الثورة

في مش���روعات ضخمة، مثل بناء سكك حديدية، ومناطق صناعية جديدة، ولكن هذه اآلمال تقلصت؛ 
حيث سيجري متويل الس���كك احلديدية من صندوق االستثمارات العامة، وفقدت برامج اخلصخصة 
الزخ���م، وتأجل الط���رح العام األولي حلصة في اخلطوط اجلوية العربية الس���عودية ملدة عام؛ نتيجة 

مشاكل تنظيمية، وغيرها.

- أسواق املال: سعت السعودية لفتح أكبر بورصة في العالم العربي أمام املستثمرين األجانب، وخطت 
خطوة في هذا االجتاه بإطالق صناديق املؤش���رات في البورصة، وأش���ارت ملخاوف من تدفق أموال 

املضاربة.

تونس:

- اخلصخصة: أوقفت الثورة في تونس فعلّيًا خطط اخلصخصة، وحترير أكبر لالقتصاد، واكتسبت 
نقابات العمال واجلماعات ذات االجتاهات اليسارية التي تعارض اخلصخصة قوة غير مسبوقة. وفقد 
الساس���ة الذين يضغطون من أجل سياسات صديقة للس���وق مصداقيتهم؛ لصلتهم بالنظام السابق، 

ورّكزت احلملة االنتخابية على توفير حماية أكبر للفقراء والضعفاء، وليس على حترير االقتصاد.

املصدر:

تقرير لوكالة رويترز اإلخبارية، انظر الرابط:
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE79M08A20111023?sp=true




