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الغريب،  كما  العريب  العامل  يف  اجلّدية  األبحاث  هي  قليلة 
اليت  االجتماعية  االقتصادية-  األسباب  يف  تبحث  اليت 
العربية، وأقّل منها األبحاث  الثورات  سامهت يف والدة 
إىل  السابقة  االجتماعية  االقتصادية-  املنظومة  حتول  يف 

منظومة مستقلَّة عن النموذج النيوليربايل.
وقد غاب عن حتليل جمريات األمور الثورية أي إشارة إىل 
طرق ووسائل الوصول إىل نمط تنموي متجدد، مستقل 
عن النموذج النيوليربايل الذي تفرضه مؤسسات التمويل 
الدولية، كما اإلقليمية العربية أو اإلسالمية. وهذا ليس 
غري  الرْيعي  االقتصاد  جتّذر  لعمق  نظرًا  السهلة  بالقضية 
اتكال  إىل  باإلضافة  العريب،  الوطن  أنحاء  كل  يف  املنتج 
وإما  النفط  أسعار  زيادة  عىل  إما  العربية  االقتصادات 
عىل التحويالت املالية اليت يقوم هبا املاليني من املغرتبني 
الغربية،  املساعدات  وكذلك  الوطن،  يف  لذوهيم  العرب 
من  اآلتية  واملساعدات  هبات،  أو  قروض  بشكل  سواء 
الدول النفطية يف شبه اجلزيرة العربية. وحسب علمنا فلم 
نَر حزبًا سياسيًا، إسالميًا كان أم مدنيًا، قد رّكز يف براجمه 
الثورات  املركزية لكي تصل  القضية  وشعاراته عىل هذه 
العربية إىل بّر األمان. ما شهدناه هو فقط وعود بتحسني 
وفوضوي  ُمجزأ  بشكل  جتّسدت  املعيشة،  مستويات 

بزيادات أجور هنا وهناك حتت ضغط العمال ونقاباتهم، 
كرس  بغية  اإلنتاجي  للنهوض  خطة  أية  تقابلها  أن  دون 
حلقة االقتصاد الرْيعي. إنَّ هذه احللقة السلبية األثر هي 
اليت حتول منذ عقود دون الدخول يف عامل اإلنتاج والعلم 
واملعرفة، وبالتايل يف نموذج اقتصادي عىل غرار دول رشق 
آسيا يمكن أن يوّفر فرص العمل الكافية الستيعاب كل 
العاطلني من املسامهة يف اإلنتاج لكي تدخل االقتصادات 

العربية يف حالة تنافسية حقيقية يف األسواق الدولية.
جمموعة  يف  واملجتمعة  الغربية  الدول  أنَّ  للنظر  الالفت 
الثماين قد أعلنت نفسها يف شهر أيار/ مايو2011 »رشيكة 
الثورات العربية« يف اجتماعها يف مدينة »دوفيل« بحضور 
اليت  املبالغ  حول  ورقة  قدم  الذي  الدويل  النقد  صندوق 
اقتصادهيما  لتقوية  وتونس  مرص  من  كل  إليها  حتتاج  قد 
جيب  اليت  املبالغ  َرت  وُقدِّ الصعبة.  االنتقالية  املرحلة  يف 
م كقروض من  ُتقدَّ بـ35 مليار دوالر، يمكن أن  توفريها 
النيوليربالية  اإلصالحات  من  رزمة  مقابل  الصندوق 
مدينة  يف  آخر  اجتماع  االجتماع  هذا  تبع  وقد  كالعادة. 
وفود  بوجود   ،2011 حزيران/يونيو  شهر  يف  »مرسيليا« 
نة من  من أعىل املستويات من مرص وتونس واألردن، مكوَّ
العنارص اجلديدة اليت استلمت مقاليد األمور املحلية بعد 

العوامل االقتصادية - االجتماعية 
وراء الثورات العربية

د.جورج قرم
لبناين  مالية  اقتصادي دويل ووزير  خبري 

سابق.
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أي  غياب  ويف  ومرص.  تونس  يف  االستبداد  حكم  اهنيار 
قَبل احلكومتني املرصية والتونسية كانت  طرح بديل من 

الداللة واضحة: إنَّ السياسات االقتصادية 
نفسها  القديمة  األسس  عىل  قدمًا  ستميض 
الرئيسية  األسباب  أحد  هي  كانت  اليت 
أمر  وهذا  الشعيب.  الغضب  انفجار  وراء 
مقاليد  تسلَّم  من  أنَّ  عىل  يدل  فعالً  غريب 
مل  الديكتاتوري  النظام  زوال  بعد  احلكم 
اقتصادية  لسياسات  تصّور  أي  لديه  يكن 
ومالية واجتماعية بديلة من تلك السياسات 
نظام  قت  وعمَّ ست  كرَّ اليت  النيوليربالية 
الرْيع والفساد واإلفساد وترّكز الرثوات يف 

القضايا  بالذات  وهي  البطالة،  رقعة  وتوسيع  قليلة  أياد 
من  العربية  االنتفاضات  موجة  إىل  أدت  اليت  األساسية 

املحيط إىل اخلليج.
وإذا كانت دول اخلليج قد متّكنت من إسكات حركات 
منح  ومن  الرشطة،  قمع  من  مزيج  عرب  لدهيا  االنتفاضة 
الرواتب واألجور واملنافع االجتماعية  زيادات كبرية يف 
من  اجلديدة يف كل  احلكومات  فإنَّ  فقرًا،  األكرث  للفئات 
أن  شأهنا  من  بديلة  تنموية  أهدافًا  تطور  مل  وتونس  مرص 
تؤمِّن فرص العمل املفقودة. ومثل هذه السياسات جيب 
والتكنولوجيا  العلم  لتوطني  إسرتاتيجية  عىل  تركز  أن 
الفئات  الفئات االجتماعية، بما فيها باألولوية  لدى كل 
الريفية والفئات املدينية الفقرية. وهذا ما فعلته دول رشق 
إىل  اهلادفة  التحديثية  سياساتها  يف  كأولوية  واليابان  آسيا 
العلم  مصادر  عن  نسبيًا  مستقلة  إنتاجية،  قدرة  تطوير 
نشاطات  بناء  من  تتمكن  لكي  الغربية،  والتكنولوجيا 
املطلوبة  السلع واخلدمات  تنتج  الطابع  اقتصادية حديثة 
السعر  ناحية  من  تنافسية  بقدرة  الدويل  النطاق  عىل 
صاغت  البلدان  تلك  حكومات  أنَّ  كما  واجلودة. 
هذه  العملية  يف  والقطاعية  املرحلية  األهداف  ورسمت 

ومنظمات  الدولة  عن  املسؤولني  كبار  بني  قوية  برشاكة 
اجلامعات  األحيان  بعض  يف  وكذلك  العمل،  أرباب 
تم  وقد  والتقين.  املهين  التعليم  ومعاهد 
املالية  املوارد  تكريس  العملية  هذه  يف 
وميرّسة  األمد  طويلة  قروض  من  الالزمة 
الدولة  قَبل  من  مبارشة  مساعدات  ومن 
واالبتكار  والتطوير  األبحاث  لتشجيع 
واخلدماتية  الصناعية  األعمال  يف  والريادة 
برنماجيات،  )إلكرتونيات،  الطابع  احلديثة 
والسلكية،  سلكية  اتصاالت  معلوماتية، 
إلخ...( كما يف الصناعات الثقيلة التقليدية 
أْي صناعة التجهزيات الرأسمالية ووسائل 
الصني  حالة  يف  والطائرات  والسيارات  كالسفن  النقل 

والربازيل.
يف  عقود  منذ  بالتدريج  تطّبق  اليت  التجارب  أنَّ  غري 
الفقر  بقع  حجم  يف  شيئًا  تغري  مل  العربية  االقتصادات 
العنرص  لدى  خاصًة  البطالة،  حجم  يف  وال  العمالقة 
الوحيدة  الفقر  حماربة  سياسة  أَن  ذلك  املتعّلم.  الشاب 
والتكنولوجيا  العلم  توطني  عملية  يف  تكمن  الناجحة 
واخلدمات  للسلع  املكثف  اإلنتاج  عامل  يف  والدخول 
الذي أصبح سوقًا واحدًا  املعْوَلم،  االقتصاد  املطلوبة يف 
فمحكوم  ذلك  عن  يتخلف  من  أما  بعيد.  حد  إىل  حمررًا 
عليه البقاء يف اقتصاد الرْيع ويف االتكال عىل املساعدات 
اخلارجية، مع كل ما يستتبع ذلك من قيود سياسية ملصادر 
املساعدات )سواًء كانت مساعدات من دولة إىل دولة أو 
واإلقليمية(،  الدولية  التمويل  مؤسسات  من  مساعدات 
واحلركة  املغرتبني  حتويالت  عىل  االتكال  إىل  باإلضافة 

السياحية يف حالة العديد من االقتصادات العربية.
تأثرت  اليت  العربية  االقتصادات  أن  عجب  وال 
من  تعاين  السياسية  وبالتغيريات  الشعبية  باالنتفاضات 
املالية جتاه املصادر اخلارجية ومن زيادة  التبعية  مزيد من 

الذين اخذوا 

بمقاليد األمور بعد 

سقوط السلطة 

السابقة لم تكن 

لديهم رؤية 

لسياسات بديلة.
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ملا يسّببه عدم االستقرار  البطالة بدالً من تراجعها، نظرًا 
إقفال  من  بديلة  تنموية  لرؤية  تام  وانعدام  السيايس 

عمال  ترسيح  أو  اقتصادية  مؤسسات 
وعدم اإلقدام عىل االستثمار، الداخيل كما 
اخلارجي، حىت يف القطاعات الرْيعية الطابع 
السياحية.  املرافق  أو  العقاري  التطوير  مثل 
تبعية  يف  اجلديدة  احلكومات  تقع  وبالتايل 
التمويل  مصادر  إىل  بالنسبة  شدة  أكرث 
سياسات  صياغة  لغياب  نظرًا  اخلارجي، 
وتنفيذها  بديلة  واجتماعية  اقتصادية  عامة 

بشكل متسارع من أجل استنفار كل القدرات اجلماهرية 
املهارات  وأصحاب  الوسطى  الفئات  قدرات  وكذلك 
املسار  تبديل  انخراطها يف عملية  اليت جيب  والكفاءات، 
آليات  خارج  اإلنتاج  عامل  يف  اجلدي  والدخول  التنموي 
القضاء  يف  النجاح  وبالتايل  الطابع؛  الرْيعي  االقتصاد 
السائد،  االجتماعي  االقتصادي  النموذج  عىل  التدرجيي 
عنرص  وهو  االستنفار  هذا  مثل  دون  حيول  الذي  وهو 

رئييس يف عملية التغيري اجلوهري ال الشكيل.
بداية  يف  كانت  وهي  املثال،  سبيل  عىل  مرص  حالة  يف 
مثل  آسيا  رشق  يف  عديدة  دول  من  أغىن  الستينيات 
تايوان وكوريا اجلنوبية وتايلندا، يبدو بالفعل مستغربًا أن 
سنوية  مساعدات  تلقي  إىل  بحاجة  املرصي  اجليش  يظل 
متواصلة منذ توقيع اتفاقية »كامب ديفيد« من الواليات 
املتحدة؛ كما أنَّه من املستغرب أن ال تكون مرص قادرة عىل 
إنتاج اآلالت والتجهزيات الرتسملية الرضورية يف إنتاج 
النسيج واأللبسة، بل هي ما تزال مضطرة إىل استريادها 
من اليابان أو من أملانيا، وذلك بالرغم من أنَّ إنتاج القطن 
يعود إىل عهد حممد عيل باشا يف بداية القرن الـ 19.وإذا مل 
تقدم مرص عىل تغيريات جوهرية يف األنظمة االقتصادية 
الكسل  حالة  لكرس  والتعليمية  واالجتماعية  واملالية 
اجلماعي، العلمي والتكنولوجي فإهنا ستعيد إنتاج النظام 

الرْيعي بواجهة شكلية أكرث ديموقراطية، ولن تتمكن من 
تغيري األوضاع االقتصادية االجتماعية السائدة يف املنطقة 
منذ هناية الستينيات واليت تتعّمق أكرث فأكرث 
عىل مر العقود. وكما هو معلوم فإنَّ املنطقة 
مناطق  من  غريها  عن  سلبيًا  تتمزي  العربية 
العامل بمستويات بطالة مرتفعة للغاية، وقلة 
وضخامة  العمل  سوق  يف  املرأة  مسامهة 
العربية  الدول  بعض  يف  األمية  جيوب 
املتعاظم.  األدمغة  هجرة  ونزف  الرئيسية، 
مكونات  إىل  ننظر  أن  علينا  يتوجب  لذلك 
األداء االقتصادي يف الدول العربية بمنظور خمتلف متامًا 
عن املنظور السائد حاليًا، الذي ينبع بشكل شبه حرصي 
قضية  متامًا  تغيِّب  اليت  الدولية  التمويل  مؤسسات  من 
السياسات العامة اليت جيب تطبيقها من أجل اخلروج من 
بإعادة  وذلك  والتكنولوجي،  العلمي  والسكون  الكسل 
توجيه االستثمارات، الداخلية واخلارجية، إىل القطاعات 
املهارات  العالية اليت تتطلب  القيمة املضافة  املنتجة ذات 
التقنية والعلمية. غري أنَّ هذه املهارات تهاجر حاليًا خارج 
الوطن، بسبب انعدام وجود فرص العمل بدالً من البقاء 
التغيري  عملية  يف  شامل  جمتمعي  استنفار  يف  منخرطة  فيه 

االقتصادي االجتماعي.
العلم  جمتمع  إىل  الولوج  أنَّ  هنا  بالذكر  واجلدير 
والتكنولوجيا وتوطينه واملسامهة يف ابتكارات جديدة هو 
عمل جماعي جيب أن تنخرط فيه كل الفئات االجتماعية 
من أدناها إىل أعالها. فالنجاح يف التكنولوجيا ال يمكن 
النجاح  بل  فرديًا،  نجاحًا  يكون  أن  اليوم  ظروف  يف 
الفردي هو نتاج بناء وتنظيم القدرات اجلماعية. والفشل 
الذريع يف االقتصادات العربية هو يف جتاهل هذه الناحية 
قطاعات  إىل  التنمية  موضوع  وجتزئة  التنمية  عملية  يف 
منها  للواحد  شأن  ال  وكأن  بعض  عن  بعضها  منفصلة 

باآلخر.

االقتصادات 

العربية تعاني 

المزيد من التبعية 

نظرًا لعدم 

االستقرار.
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عرب  القتصاديني  عّدة  دراسات  أّن  من  الرغم  فعىل 
املناطق  يف  االقتصادية  األوضاع  لتدهور  عرضت 
العربية،  املدن  الريفّية وظهور مدن األكواخ يف ضواحي 
املعطيات  توافر  من  الرغم  وعىل 
وهجرة  البطالة  أزمة  تفاقم  حول 
عىل   السليب  التأثري  ذات  األدمغة 
تركز  احلقيقية،  االقتصادات  إنتاجية 
حرصي  شكل  يف  الغريب  االهتمام 
اقتصادية  املاكرو  التوازنات  عىل 
وعىل نزعة اللربلة. ويف شكل عام مل 
العريب  النقد  العربّية مثل صندوق  املالّية  املؤسسات  تتنّب 
واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  العريب  والصندوق 
اجتاهًا مغايرًا، باستثناء الرتكزي عىل الفقر يف األرياف وعىل 
تزايد الفجوة التجارية يف املنتجات الغذائية بني تصديرها 

واستريادها.
ويف الواقع، فإّن التاريخ االقتصادي للعامل العريب يف الفرتة 
األخرية هو تاريخ لنموذج »النمو السيئ« املتنامي الذي مل 
ينتبه إليه سوى القلة، وهو الذي يفرس إىل حد كبري البعد 
ففي  العربية.  للثورات  اهلام  االجتماعي  االقتصادي- 
غري  العالقات  ونشأت  الفساد  ازدهر  النموذج  هذا  ظل 
املتعددة الوجه بني املؤسسة السياسية ومؤسسة  الصحية 
الظاهرة  املطبق حول هذه  الصمت  ولقد ساد  األعمال. 
سواء يف اإلعالم أو يف البحث األكاديمي أو يف التقارير 
التقنية للمنّظمات املالّية اإلقليمية أو االحتاد األورويب أو 

املنظمات املالية الدولية العربّية.
يف هذه الدراسة نبحث يف القسم األول عنارص هذا النمو 
السيئ ثم نبحث يف القسم الثاين سبل التحّول من النمو 

السيئ إىل النمو اجليد.

الخصائص الرئيسية لنموذج النمو العربي 

السيئ

االجتماعي،  واألداء  العريب  االقتصادي  النمو  إّتسم 
من  منخفض  بمعدل  الناجحة،  الناشئة  بالبلدان  مقارنة 
نمو الناتج املحيل اإلجمايل للفرد )وذلك باستثناء البلدان 
السكان(،  القليل من  العدد  للنفط ذات  املصدرة  العربية 
ومعّدل مرتفع جدًا من تزايد البطالة عىل الرغم من وفرة 
املواد الطبيعية. ويمكن أن نشري هنا إىل ثمانية مؤرشات 

عىل األداء الضعيف  لالقتصادات العربية.

العدد  إىل  العاملني  السكان  من  نسبة  أدىن   -)1(
اإلجمايل للسكان

تظهر إحصاءات منظمة العمل الدولية أّن نسبة السّكان 
العربية  البلدان  يف  للسكان  اإلجمايل  العدد  إىل  العاملني 
مع  حاد  شكل  يف  تتعارض   45% املتوسط  يف  تبلغ  واليت 
آسيا  رشق  ومعدل   61.2% يبلغ  الذي  العاملي  املعدل 
العمالة  إحصاءات  فإّن  ذلك،  إىل   .70% إىل  يصل  الذي 
يف البلدان العربية تظهر انخفاضًا كبريًا يف معدل مسامهة 
النساء يف أسواق العمل ونسبة عالية جدًا من العمل غري 
الرسمي اليت تنتج عائدات ضئيلة جدًا. وتبلغ هذه النسبة 

.
1
%70  من جمموع العمالة يف املغرب و %48 يف مرص

)2(- أعىل معدل بطالة  بني  السّكان العاملني يف سن 
العمل

ال  العريب  العامل  يف  اإلجمايل  البطالة  معّدل  كان  إذا 
العامل  يف  األعىل  أنه  رغم   10% )نحو  جدًا  مرتفعًا  يبدو 
)باستثناء إسبانيا وأوروبا الوسطى(، فإّن معدل البطالة 
)نحو  بكثري  أعىل  هو  سنة(   35 و   15 )بني  الشباب  بني 
العامل  أماكن أخرى من  النسبة يف  تراوح هذه  فيما   25%

.Global Employment Trends 2011, ILO, Geneva, 2011 -1

الولوج الى مجتمع 

العلم يجب أن 

تنخرط فيه كل 

الفئات من أدناها 

إلى أعالها.
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األخرى  اخلصائص  ومن  و15.7%.   8.9% بني  النامي 
جدًا  العالية  النسبة  العربية  البلدان  يف  الشباب  لبطالة 
من البطالة يف صفوف خرجيي التعليم العايل والثانوي. 
ذوي  بني  العمل  من  العاطلني  نسبة  قفزت  وهكذا 
عام  يف   17.5% إىل   1994 يف   3.8% من  العايل  التعليم 
ذوي  من  عمل  عن  الباحثني  نسبة  ارتفعت  فيما   2006
عام  قي   55% إىل   2001 عام  يف   23% من  العايل  التعليم 
كثريًا  أدىن  العمل  عروض  نسبة  كانت  فيما   ،2007
التعليم  ذوي  من  العاملني  غري  نسبة  وتقّدر  ذلك.  من 
عن  العاطلني  جمموع  من   80% بنحو  مرص  يف  الثانوي 
يف   37،8 وتبلغ   29،6% املغرب  يف  تبلغ  وهي   العمل. 

.
2
اجلزائر و %42،5 يف تونس

)3(- ركود األجور احلقيقية ومؤرشات الفقر
أضف إىل ذلك أّن منظمة العمل الدولية تقول إن األجور 
مل  أفريقيا  شمال  أو  األوسط  الرشق  منطقة  يف  احلقيقية 
ترتفع إالّ قليالً، هذا إذا كانت قد ارتفعت أصالً. وذلك 
حتديد  يف  إليها  ُيستند  اليت  العمال  إنتاجية  أّن  عن  فضالً 
الرشق  منطقة  يف  أقل  بنسبة  ارتفعت  احلقيقية  األجور 
العامل  يف  آخر  مكان  أي  من  أفريقيا  وشمال  األوسط 
خضعتا  اللتني  الوسطى  وآسيا  الوسطى  أوروبا  باستثناء 
الرسمي  األدىن  فاحلد  شامل،  اقتصادي  بناء  إلعادة 
وتركيا  عربية  أربعة  بلدان:  خمسة  من  عّينة  يف  لألجور 
منخفض  وتركيا(  وسوريا  واملغرب  واألردن  )اجلزائر 
أمريكيًا شهريًا  دوالرًا   164 بني  يراوح  إذ  يف شكل حاد. 

يبلغ احلد األدىن  فيما  تركيا،  يف سوريا و 425 دوالرًا يف 
لألجور للعمل غري الزراعي يف املغرب 235 دوالرًا وال 

.
3
يتعدى 152 دوالرًا للعمل الزراعي

أّن  آخر  إحصايئ  مصدر  ويقدر 
يف  الفردي  للدخل  السنوي  املعدل 
العربية ال  البلدان  الريفية يف  املناطق 
يزيد عن 320 دوالرًا يف عام 2008 
املحيل  الناتج  معدل  بلغ  حني  يف 
يف  )بما  نفسه  للعام  للفرد  اإلجمايل 
ذلك  البلدان املصدرة للنفط يف شبه 

4
اجلزيرة العربية( 5858 دوالرًا

إىل ذلك، فإّن اإلحصاءات املتوافرة حول الفقر يف منطقة 
الناس  عدد  أن  تؤكد  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 
التقليل  يف  كثريًا  غويل   قد  الفقر  حال  يف  يعيشون  الذين 
من حجمه. ذلك أّن حصة الناتج املحيل اإلجمايل مقابلة 
تظهر  األمريكي  بالدوالر  حمسوبًا  يوميًا  الفرد  باستهالك 
مدى الفقر عىل املستوى الوطين يف بلدان عربية عدة، فهي 
تراوح  بني 2،34 دوالر يف موريتانيا و 11،05يف األردن، 
يبلغ نحو 5  للفرد  اليومي  الرغم من أن االستهالك  عىل 
الذي يصل  لبنان  )باستثناء  دوالرات يف معظم احلاالت 
لتحويالت  املرتفعة«  النسبة  بسبب  دوالر   22،36 إىل  فيه 

املغرتبني يف الناتج املحيل اإلجمايل(.
ولقد ذكر تقرير حديث يعرض للتقدم يف حتقيق أهداف 
 أنه عىل رغم كون نحو 

5
التنمية األلفية يف البلدان العربية

 MENA Development Report. The road not travelled: Education reform in the Middle East 2- بحسب املعطيات  املنشورة يف
.and North Africa, World Bank, Washington, 2008

 Politiques et institutions du marche du travail. Avec focus sur l’inclusion, l’ egalite des chances et l’economie«  -3
.informelle«, ILO, Geneva, February 2010

 Unified Arab Economic Report, published by the pan-Arab financing institutions AND THE General Secretariat of -4
the League of Arab States, Kuwait, Septembe 2009

 Charting the progress of the Millenium Development Goals in the Arab region. A Statistical portrait, Economic and -5
.Social Commission for Western Asia )ESCWA(, Beirut, 2010

نموذج الفساد 

هو نتيجة النمو 

السيء والعالقات 

بين السياسة 

واألعمال.



التقرير اإلستراتيجي 24

املئة فقط من السكان يف العامل العريب يقعون ضمن  5 يف 
دخلهم  يقل  من  بذلك   عنينا  إذا  املدقع  الفقر  تصنيف 
عن 1،25 دوالر يوميًا فإّن الرقم يصل إىل %21 إذا أخذنا 
عن  دخلهم  يقل  الذين  أولئك  يشمل  للفقر  بتعريف 
هذه  يف  السكان  من   22% فإّن  ذلك،  إىل  يوميًا.  دوالرين 
أو  األساسية  الصحية  الرعاية  عىل  حيصلون  ال  املنطقة 
عىل التعليم أو عىل مستوى  معيشة حمرتم. وأشار التقرير 
مرتفعًا  يزال  ال  األطفال  لدى  التغذية  سوء  أّن  إىل  نفسه 
وعىل ذلك فإن أهداف التنمية لأللفية ال تزال بعيدة من 
التحقيق. وعىل الرغم من حتقيق تقدم جوهري يف التعليم 
بعيد  هدفًا  يزال  ال  النساء  متكني  فإن  والثانوي  االبتدايئ 
املنال. وعىل الرغم من تقليص وفيات األطفال يف شكل 
كبري، فإن اإلحصاءات األخرية تظهر نسبة تنذر باخلطر يف 

وفيات األمهات والوالدة قبل األوان.

الرشق  منطقة  ألّن  مرّوعة  هذه  الفقر  معدالت  إّن 
األوسط وشمال أفريقيا ليست غنية جدًا باملوارد النفطية 
والفوسفات فحسب، بل ألهنا أيضًا متلك أرايض خصبة 
واملغرب  ولبنان  ومرص  )اجلزائر  مائية  وموارد  شاسعة 

والسودان وسوريا وتونس(.

عىل  كبري  شكل  يف  يعتمد   مرتفع  نمو  معدل   -)4(
املتغريات اخلارجية

باتت البلدان العربية تعتمد يف شكل كبري عىل املتغريات 
املتغريات  وهذه  النمو.  معدالت  عىل  للحفاظ  اخلارجية 

هي:

- أسعار النفط

- تساقط األمطار

- عائدات السياحة

- حتويالت املهاجرين.

اإلجمايل  املحيل  الناتج  نمو  معدل  جيعل  ما  وهذا 
النفط  أسعار  يف  التغيريات  باتت  وقد  التقلب.  شديد 
املحدد  هاميش(  بشكل  الكيماوية  واملواد  )والفوسفات 
ويعود  املنطقة.  يف  اإلجمالية  النمو  ملعدالت  الرئييس 
ذلك إىل أّن البلدان املصدرة للنفط تعتمد يف شكل مهم 
العاملة، واىل أن  اليد  لتأمني  العربية األخرى  الدول  عىل 
الطلب عىل العمالة املهاجرة يزداد مع ارتفاع أسعار النفط 
البلدان  يف  االزدهار  فإّن  وهكذا  بانخفاضها.  وينخفض 
أسعار  يف  مفاجئ  ارتفاع  بفعل  للنفط  املصدرة  العربية 
لألغنياء  املبارش  اخلارجي  االستثمار  اىل  يؤدي  النفط 
النمو  معدالت  فإّن  وبالتايل  البلدان.  هذه  من  العرب 
عىل  تعتمد  باتت  للنفط  املصدرة  غري  العربية  البلدان  يف 
املبارشة، وعىل حتويالت  اخلارجية  العربية  االستثمارات 
العرب يف أوروبا  املهاجرين  أيضًا من  تأيت  اليت  املغرتبني 

والواليات املتحدة وكندا.

إىل ذلك، فإّن غياب البنية التحتية املائية املالئمة واإلدارة 
املغرب  مثل  الزراعية  اإلمكانات  ذات  البلدان  يف  املائية 
جعل  والسودان(  مرص  إىل  )إضافة  وتونس  وسوريا 
لتساقط  السنوية  الكمية  عىل  يعتمد  الزراعي  الدخل 
األمطار. أخريًا، تعّد السياحة اجلماهريية من أوروبا ومن 
مصدرًا  أيضًا  هي  للنفط  املصّدرة  الغنّية  العربية  البلدان 
هامًا  للدخل يعتمد إىل حد كبري عىل االستقرار السيايس 
البلدان  يف  املحيل  اإلجمايل  الناتج  تقّلب  وعىل  الداخيل 
اليت يقدم منها السّياح. ويف الواقع، فإّن املحرك الرئييس 
)التجديد  املركز  حميل  ليس  العربية  البلدان  يف  للنمو 
القيمة  ذات  اخلدمات  االقتصادي،  التنويع  الصناعي، 
إىل  يعتمد  بل هو  يمكن تصديرها(  اليت  املرتفعة  املضافة 
بالدينامية  هلا  عالقة  ال  خارجّية  متغريات  عىل  كبري  حد 

االقتصادية املحلية . 
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)5(- اهلجرة ونزوح األدمغة كمؤرش رئييس عىل النمو 
القارص

حالة  يف  أّنه  بيد  البطالة،  معدل  ارتفاع  عن  اهلجرة  تنجم 
عىل  باالعتماد  اهلجرة  ارتبطت  العربية  البلدان  بعض 
وبحسب  جدًا.  كبرية  أصبحت  اليت  املغرتبني  حتويالت 
من  املهاجرين  تدفق  فإّن  الدولية،  العمل  ملنظمة  دراسة 
وخصوصًا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  منطقة 
األعراض  أحد  هو  املتوسط،  جنوب  الواقعة  البلدان 
تشويه  من  ذلك  من  نتج   وما  السيئ  للنمو  الرئيسّية 
الدول  من  املهاجرين  جمموع  يبلغ  إذ  العمل.  ألسواق 
اخلمس املذكورة سابقًا ) اجلزائر ومرص ولبنان واملغرب 

وتونس( 8،1 ماليني نسمة. ويتوزع هؤالء 
املهاجرون كاآليت: ٪55،44 يف أوروبا )ويف 
وأملانيا  وفرنسا  بلجيكا  يف  رئييس  شكل 
العربية  البلدان  يف  و23،76٪  وإسبانيا( 
غري  العمال  توظف  واليت  للنفط  املصدرة 
اإلدارية.)انظر  والكوادر  واملديرين  املهرة 
أدناه( و٪7،33 يف بلدان االغرتاب التقليدية 
والواليات  ونيوزيلندا  وكندا  )أسرتاليا 

املتحدة( أّما الباقون فهاجروا إىل بلدان أخرى يف أفريقيا 
.

6
جنوب الصحراء أو بلدان يف أمريكا الوسطى واجلنوبية

تضاعف   2007 و   1998 عامي  بني  أّنه  بالذكر  واجلدير 
من  بالرغم  اخلمسة  العربية  البلدان  من  املهاجرين  عدد 
احلكومات  من  عدد  اختذها   اليت  التقييدّية  اإلجراءات 
عام  يف  مهاجر   90،800 من  العدد  فارتفع  األوروبية. 
العدد اإلجمايل  1998 إىل 195،600 يف عام 2007 وبلغ 

من املهاجرين اجلدد يف خالل هذه السنوات 1،550،000 
إىل  إضافة  اخلمسة  البلدان  من  ألف   100 نحو  منهم 
العراق، واجلدير بالذكر أن عددًا كبريًا منهم  )قّدر مؤخرًا  
بـ %54( ال يعودون إىل بلداهنم. واحلقيقة أّن هذه الطفرة 
واليد  األدمغة  هجرة  شكل  مزتايد  شكل  يف  تكتسب 
االنحدار  من  مزيد  إىل  ذلك  أدى  ولقد  املؤهلة.  العاملة 
أن تصبح )اهلجرة( واحدة من مالمح  يف اإلنتاجية وإىل 

.
7
النمو السيئ موضع اهتمامنا

وبالطبع  ليست البلدان العربية هي الوحيدة اليت تواجه 
مثل هذه الظاهرة، فهي  موجودة  أيضًا يف بلدان أفريقيا 
وآسيا.  واجلنوبية  الوسطى  وأمريكا  الصحراء  جنوب 
يف  الدراسات  من  العديد  حتدث  ولقد 
الدور  شكل إجيايب عن مزايا اهلجرة وعن 
لبلداهنم  املهاجرين  لتحويالت  اإلجيايب 
الفقر  مشاكل  من  احلّد   يف  األصلية 
والبطالة. ولكن بات جلّيًا اآلن أّن البلدان 
اليت شجعت بل حىت نّظمت اهلجرة الكثيفة 
مل  حتويالتهم  من  تستفيد  لكي  ملواطنيها 
من  أرسع  نمت  اليت  هي  اقتصاداتها  تكن 
بشكل  معّنيًا  بلدًا   11 يف  فإنه  األمر  واقع  ويف  غريها. 
ومرص  وبنغالدش  )اجلزائر  املهاجرين  بحركة  خاص 
واهلند ولبنان واملغرب ونيجرييا والفيليبني وسرييالنكا 
املهاجرين  حتويالت  إجمايل  ازداد  وتونس(  والسودان 
%800 ووصل إىل 800 مليار دوالر بني عامي 1990 و 
املحيل  اإلجمايل  الناتج  زيادة  معدل  أّن  حني  يف   2007
للفرد مل  يتعد %170 وكان ال يزال يف 7 من هذه البلدان 

 .)Magration foe decent work. Economic growth and development, ILO, Geneva, 2010 )unpublished 6- انظر
 G. Corm: »Faits et m’efaits de l’ emigration des competences”, انظر   املهاجرين،  بلدان  عىل  وكلفتها  األدمغة  هجرة  حول   -7
 contribution to a seminar on highly qualified migration from, towards and through the countries to the east and south of
.September 2010 28-the Mediterranean and sub-Saharan Africa, organized by the University of Saint-Joseph, Beirut, 27
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أقل من 2000 دوالر يف السنة يف عام 2008؛ ويف 5 منها 
اإلحصاءات  هذه  فإن  وبالتايل  دوالر8.   1000 من  أقل 
تظهر بوضوح غياب أي تأثري إجيايب للهجرة يف البلدان 

املصدرة. 

صّدرت  اليت  الدول  جمموعة  تلّقت  نفسها،  الفرتة  ويف 
دوالر  مليار   190 عن  يزيد  ما  والبرشية  الطبيعية  املوارد 
 1990 عامي  بني  استفادت  أهنا  أي  تنموية،  كمساعدات 
و 2008 من نحو 1000 مليار دوالر من املوارد اخلارجية 
تنمية  من  حميدة  دائرة  يف  منها  أي  يدخل  أن  دون  من 
وذلك  التكنولوجيا،  لتملك  دينامّية  سياسة  عىل  قائمة 
بخالف الدول اآلسيوية اليت، بدالً من أن تشجع اهلجرة، 
اعتمدت عىل سياسة تعبئة فاعلة  للموارد البرشية املحلية 
تصدير  عىل  قدرتها  بتنمية  العوملة  انتشار  من  واستفادت 

السلع واخلدمات ومن ثم تلبية الطلب املحيل.

إّن حاليت نيجرييا اليت بلغت حصة الفرد فيها من الناتج 
واجلزائر   2008 عام  يف  دوالرًا   1370 اإلجمايل  املحيل 
اليت ارتفع نصيب الفرد فيها من الناتج املحيل اإلجمايل 
مستوى  عىل  جمود  بعد  نفسه  العام  يف  دوالرًا   4845 إىل 
أن  قبل  سنوات   10 مدى  عىل  دوالر   2000 من  أدىن 
إّن  النفط....  ارتفاع أسعار  بفعل  الزيادة أخريًا  إىل  يعود 
تعرّبان بشكل مأساوي عن فشل نموذج  هاتني احلالتني 
ويد عاملة، ذلك  أولية  مواد  اقتصادي مبين عىل تصدير 
أّيًا منهما مل يتمكن من رفع مستوى املعيشة يف شكل  أّن 
قطاع  من  املالية  املوارد  تدفق  من  الرغم  عىل  جوهري، 
الطاقة وذلك بخالف بلدان أخرى مل يكن لدهيا مثل هذا 
مثال  أيضًا  هي  وأندونيسيا  الريعية.  القاعدة  ذي  الدخل 
عىل ذلك، فعىل الرغم من كوهنا مصدرًا رئيسيًا للبرتول 

اهلائلة، فإّن  الطبيعية  الرغم من مواردها  واخلشب وعىل 
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل بني عامي 1990 
و 2003 كان منخفضًا إىل حد أنه راوح بني 640 و1000 
الفرد  نصيب  فإن  اجلزائرية،  احلالة  يف  وكما  دوالر. 
بشكل  يرتفع  مل  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  األندونييس 
النفط  أسعار  ارتفاع  املذهلة يف  الطفرة  بعد  إال  جوهري 
منذ عام 2005، ما رفع دخل الفرد إىل مستوى الـ 2246 
دوالرًا يف عام 2008. وعىل سبيل املقارنة، فإّنه يف العام 
2008 كانت ثالثة اقتصادات، ال متلك أي موارد طبيعية، 
إالّ أهّنا مل تشجع هجرة مواردها البرشية، حتظى بمتوسط 
يفوق  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  الفرد  حلّصة  سنوي 
املعنية  الثالثة  والبلدان  أعاله،  ذكرناها  اليت  تلك  كثريًا 
من  الفرد  نصيب  حيث  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  هي: 
وسنغافورة  دوالرًا   19،115 هو  اإلجمايل  املحيل  الناتج 
بمستوى 37،597 دوالرًا للفرد وتايوان بـ16،988 دوالرًا 

للفرد.

الواقع، فلقد تلّقت بلدان عربية يف رشق املتوسط    ويف 
مليار   396 يعادل  ما  و2009   1970 عامي  بني  وجنوبه 
شكل  يف  املهاجرين  حتويالت  تدفق  وازداد  دوالر. 
من  فارتفعت  األخرية.  العرش  السنوات  خالل  متواصل 
عام  مليارًا يف   27 اىل  عام 2000  مليارات  سنويًا يف   10
من  مّطرد  نحو  عىل  مزتايدًا  جزءًا  متّثل  أصبحت   .2009
نحو  بلغت  إذ  املعنّية  الدول  يف  اإلجمايل  املحيل  الناتج 
%20 يف لبنان و%6 يف مرص و%9 يف املغرب وذلك بحسب 

إحصاءات البنك الدويل.

استخدامات  حول  املتوافرة  البيانات  فإّن  ذلك’  إىل 
حتويالت املهاجرين تظهر أهّنا  عندما ال تستخدم يف زيادة 

.World Development Indicators :8- أنظر قاعدة بيانات البنك الدويل
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االستهالك فإهّنا تتجه إىل امتالك أو إشادة املساكن أو إىل 
األعمال التجارية، األمر الذي يزيد من تركز االستثمار 

.
9
املحيل يف قطاع العقارات أو يف قطاع التجارة املحلية

أّما هجرة األدمغة فإهّنا تتشكل غالبًا من الطالب الذين 
األصلية.  بالدهم  إىل  يعودون  وال  اخلارج  يف  يدرسون 
إضافة إىل عدد من أصحاب املهن احلّرة غري العاملني، أو 
الراضني عن ظروف عملهم )كاألطباء واملهندسني  غري 
ولقد  بلداهنم.  مغادرة  يقّررون  ممّن  األحياء...(  وعلماء 
جملس  بلدان  يف  تعمل  للتوظيف  مؤسسة  مؤخرًا  قّدرت 
التعاون اخلليجي ومتخصصة يف العمالة املؤهلة أّن 54% 
من الطالب العرب يف اخلارج مل يعودوا إىل بالدهم وأّن 
70 ألف خريج جامعي هياجرون من البلدان العربية كل 
أّن 120،602 طالب عريب تسجلوا  . وممّا له داللته 

10
عام

يف جامعات أجنبية يف عام 1999 وهو رقم أعىل من عدد 
 .

11
)52،932  ( اهلنود  أو   )106،036( الصينيني  الطالب 

العرب  العلماء واألطباء واملهندسني  يقّدر عدد  وكذلك 
بـ  بالدهم  إىل  يعودون  وال  العريب  العامل  يغادرون  الذين 
 .

12
100 ألف سنويًا، ما يكّلف الدولة مليار دوالر سنويًا

وتشري دراسة أخرى إىل أّن هجرة 450 ألف ”دماغ” من 
العامل العريب قد كّلفت البلدان اليت هاجروا منها أكرث من 

.
13

200 مليار دوالر

)6(- التمركز العايل لالستثمار يف قطاعات قليلة بما 
يعيق تنويع االقتصاد

يف  األجنيب  لالستثمار  الكبري  النمو  من  الرغم  عىل 
نمو  تسارع  إىل  يؤد  مل  النمو  هذا  فإن  العربية  املنطقة 
أقل  ظّلت  االستثمارات  هذه  إّن  بل  املنطقة،  اقتصادات 
الناشئة األخرى. إىل ذلك،  من مثيالتها يف االقتصادات 
من  قليل  عدد  يف  االستثمارات  تركز  عىل  شجعت  فإهنا 
القطاعات، بعضها ذو قيمة مضافة متدنية وخماطره ضئيلة 
)النفط، الغاز، القطاعات البرتوكيميائية، األبنية الفخمة 
املتوافرة  البيانات  من  واضحًا  يبدو  وهذا  والسياحة(. 
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  اقتصادات  بعض  حول 
يف  أسكوا  للـ  تقرير  يالحظ  املثال،  سبيل  وعىل  أفريقيا. 
من  نسبة  أكرب  جذبت  اليت  القطاعات  أّن   2008 عام 
االستثمارات األجنبية هي قطاعات الطاقة والصناعات 
املرتبطة هبا وقطاع اخلدمات )وخصوصًا اخلدمات املالية( 

.
14

وقطاع العقارات
 ففي ذلك العام )2008( جذب قطاع الطاقة والصناعات 
املرتبطة هبا يف اململكة العربية السعودية %41،2 من إجمايل 
لقطاع    20،8 مقابل  يف  املبارشة  األجنبية  االستثمارات 
األنشطة  يف   6،9 و  اخلدمات  قطاع  يف  و25،5  العقارات 
 5،6 فقط  األخرى  الصناعات  جذبت  ولقد  األخرى. 
من إجمايل االستثمارات. ويف اإلمارات العربية املتحدة 

 Study on improving the eefficiency of workers’ remittances in Mediterranean countries, European Investment انظر  -9
Final Report ,2005/Bank, FTF/REG/01 الذي جاء فيه: »فيما يتصل باستخدام العائدات يف البلدان املتلقية، يبدو أن التحويالت استهدفت، 
انه ال توجد أدلة عىل استخدامها يف االستثمار اإلنتاجي  التعليم والصحة ورشوط السكن. إال  يف شكل رئيس، االستهالك، وهي يمكن أن حتسن 

املبارش، وذلك عىل رغم وجود بعض األمثلة املثرية لالهتمام” 
.htpp://talentrepublic.net/NewsDetails.aspx ?ID=2 -10

.UNESCO Science Report, Paris, 2005 11- انظر
 http:// talentrepublic.net/NewsDetails.aspx ?ID=2; reference is made to  statuistics of the Arab League, ILO and -12

 .UNESCO
.http:// www.scidev.net/en/news/brain-drain-threatens-future-of-arab-science.html -13

 ESCWA: Foreign direct investment report, U United Nations, New York, 2009; and UNCTAD: FDI in brief: 14- انظر
.Morrocco, and World Investment Directory, Vol. X, Africa 2008, available at site www.unctad.org
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متركزًا.  أكرث  املبارشة  األجنبية  االستثمارات  بنية  كانت 
ففي العام 2006 ذهب %60 من االستثمارات إىل قطاعني 
والتأمينّية  املالية  والوساطة   )29%( البناء  قطاع  فقط: 
القطاع  إىل  توّجه  ما  يتعّد  مل  العام  ذلك  ويف   .)34،4%(
الصناعي الـ %10. أّما يف لبنان فقد ذهب %50 من إجمايل 
جذبت  فيما  العقارات  قطاع  إىل  األجنبية  االستثمارات 
السياحة واخلدمات املالية %33. ولقد جذب قطاع النفط 
يف مرص %57 من إجمايل االستثمارات األجنبية املبارشة 
يف  نفسه  العام  يف  الفنادق  قطاع  وجذب   .2008 عام  يف 
األردن %36 وجذبت املناطق الصناعية احلرة %56. أّما يف 
املغرب فكان القطاع الذي جذب إليه احلصة األكرب من 
العام 2001 هو قطاع  املبارشة يف  االستثمارات األجنبية 
الربيد واالتصاالت )%81( وذلك بسبب خصخصة هذا 
قطاع  جذب  فيما  اخللوي  اهلاتف  نظام  وإطالق  القطاع 
نفسه يف  العقارات%31 يف عام 2002. وقد حدث األمر 
تونس، إذ أدت خصخصة قطاع اهلاتف إىل جذب 45،2٪ 
املبارشة  املرتاكم من االستثمارات األجنبية  من املجموع 

بني عامي 2002 و 2006.

إىل  بالنسبة  تكّررت  نفسها  الظاهرة  أّن  الواضح  ومن 
االستثمارات  تركزت  فبينما  املهاجرين.  حتويالت  تدفق 
األجنبية يف شكل كثيف عىل القطاعات الريعية، ترّكزت 
حتويالت املهاجرين عىل االستهالك. وعىل الرغم من أّن 
ذلك قد خلق فرص عمل وخصوصًا يف قطاعي اهلاتف 
األجنيب  االستثمار  يف  الزيادة  أّن  إالّ  والسياحة  اخللوي 

املبارش مل تفعل  شيئًا حلل مشاكل سوق العمل.

والتطوير  للبحوث  جدًا  املنخفض  املستوى   -)7(
وغياب نظام االبتكار القومي

املتدين للبحوث  العربية من املستوى  الدول  يعاين معظم 

التكنولوجيا  متّلك  أنظمة  تشتت  والتطوير)R&D( ومن 
والعلوم وتوطينها ومتثّلها يف جمتمعاتها. كذلك فإّن منطقة 
يف  السيئ  بنموها  تتمزي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 
جمال االبتكار حيث تظهر مؤرشات عدة أنه يسجل أكرث 
معدالت اإلنتاجية انخفاضًا. ويبدو ذلك بشكل خاص 
براءات االخرتاع املسجلة من  النظر إىل عدد   من خالل 
األوسط  الرشق  دول  بلدان  يف  رشكات  أو  أفراد  قبل 
بلدان أخرى. فبني  العدد يف  أفريقيا مقارنة هبذا  وشمال 
من  املسجل  اإلجمايل  العدد  بلغ  و2009،   1963 عامي 
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  دول  يف  االخرتاعات 
أفريقيا  568 براءة فيما سجلت جمهورية كوريا اجلنوبية 
66،729 اخرتاعًا وسجلت تايوان 77،285 اخرتاعًا. وإذا 
املرحلة  يف  كانت  الدول  هذه  كل  أن  االعتبار  يف  أخذنا 
نفسها من النمو قبل 50 سنة فقط فإن هذه األرقام تظهر 
األوسط  الرشق  منطقة  دول  يف  االبتكار  ضآلة  مدى 

وشمال أفريقيا.

كذلك يعكس املستوى املتدين من اإلنفاق عىل البحوث 
املستوى  هذا  يبلغ  إذ  االبتكار،  ضآلة  مدى  والتطوير 
هذه  بلدان  معظم  يف  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من   0،5%
دينامية  األكرث  البلدان  يف  و2،5%   1،9% ونسبة  املنطقة 
وجتديدًا. ويظهر ذلك أيضًا يف العدد القليل من املجالت 

واملنشورات العلمية يف منطقة الرشق األوسط.

و هذا ما يفرّس أسباب انخفاض  املحتوى التكنولوجي 
من  و7%   0،3% بني  يراوح  فهو  املنطقة،  صادرات  يف 
شكل  يف  يتباين  بالتايل  وهو  املنطقة،  صادرات  إجمايل 
 )%32( الكورية  التكنولوجية  الصادرات  نسبة  مع  حاد 
والتايالندية   )49،1%( والسنغافورية   )%47،1( واملالزيية 

.
15

)26،2%(

.World Development Indicators ،15- املعلومات مستقاة من قاعدة بيانات البنك الدويل
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ثمة دليل آخر عىل مدى افتقار املنطقة إىل االبتكار يتمثل، 
كما أوضحنا سابقًا، يف ”هجرة األدمغة”. ولقد كان هناك 
تشجيع  أّن  إاّل  سنوات  منذ  املشكلة  هبذه  واهتمام  وعي 
اليت  العامة  السياسات  عرب  األخرية  السنوات  يف  اهلجرة 
اخلرجيني  بني  البطالة  ملكافحة  وسيلة  بوصفها  قدمت 
احلكومات  من  العديد  اتبعها  اليت  والسياسة  اجلامعيني 
العربية ساهم يف تقليل االهتمام هبذه املشكلة أو التغافل 

عنها.

جنوب  دول  أّن  إىل  املسألة  هلذه  دراسة  خلصت  ولقد 
املتوسط ورشقه، باستثناء تركيا جزئيًا، ال متلك إسرتاتيجية 
القطاعات  بعض  ينمي  بما  البرشي  الرأسمال  لتعبئة 
الدافعة   القوة  تشكل  اليت  تلك  وخصوصًا  التكنولوجية 

خلف العوملة االقتصادية. 

عدم  إىل  يعود  ال  والتكنولوجيا  العلوم  يف  النقص  هذا 
املؤسسات  من  العديد  لدهيا  فاملنطقة  جامعات.  وجود 
إىل  بل  رفيع،  مستوى  من  وبعضها  واجلامعية  التعليمية 
عدم انخراطها يف نظام ابتكار وطين حيظى بدعم الدولة 
اليت  والتقارير  الدراسات  من  العديد  وفر  ولقد  القوي. 
يف  والتكنولوجي  العلمي  التأخر  حول  مؤخرًا  أجريت 
بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا أدلة كثرية عىل أّن 
طاقة  ذات  هي  القائمة  التكنولوجية  العلوم  مؤسسات 
، فهي جميعًا معزولة عن بعضها بدالً من 

16
إنتاجية ضئيلة

االقتصاد  أقسام  كل  يف  مندجمة  متطورة  شبكة  تشّكل  أن 
بحيث توفر له القدرة عىل االبتكار.

علمية  أهداف  وجود  عدم  إىل  نظرًا  فإنه  ذلك،  إىل 
عىل  لدعمها  عامة  وسياسات  حمددة  قومية  وتكنولوجية 
والتطوير  العلوم  مؤسسات  تشّتت  أّن  يبدو  حال،  أي 

ال  فائدتها  فإّن  وهكذا،  دائم.  بشكل  نفسه  توليد  يعيد 
بالتايل  تتوفر هلا هي  اليت  تظهر بشكل مبارش واملوازنات 

التواصل  فإّن  ذلك،  إىل  منخفضة. 
التعليمية  املؤسسات  بني  منعدم  شبه 
ونقابات  العمل  وأرباب  وجمعيات 
والنقابات  احلرة  املهن  أصحاب 
العمالية، كما أّنه ال توجد آلية للتشاور 
وجمعيات  العمل  وأرباب  الدول  بني 
العمال  ونقابات  احلرة  املهن  أصحاب 
والفالحني. ويمكن أن يعزى ذلك إىل 
امتالك  يف  يتمثل  وطين  هدف  غياب 

التكنولوجيا الصناعية ونرشها وعدم وجود إسرتاتيجية 
هذه  لتحقيق   وتطوير  بحوث  وسياسة  شاملة  صناعية 

األهداف. 
وعىل سبيل املثال، لفت التقرير السنوي لليونسكو حول 
املعرفية  الفجوة  إىل  االنتباه   2005 العامل  يف  العلم  حال 
التالية: املستوى  يتبني من املؤرشات  العريب كما  العامل  يف 
العلمية،  والكتب  املقاالت  ونرش  لرتجمة  املنخفض 
العلمية  املنشورات  الستشهاد  الكامل  شبه  والغياب 
األخرى بمقاالت علمية من العامل العريب وانعدام االبتكار 
التكنولوجي كما يعكسه العدد الضئيل جدًا من براءات 
الضئيل  واإلنفاق  العريب  العامل  يف  املسجلة  االخرتاع 
اهتمامًا  األقل  املنطقة  جعل  ما  والتطوير،  البحوث  عىل 
يقارن  عندما  وخصوصًا  العامل،  يف  والتطوير  بالبحوث 
عىل  املنفقة  الضئيلة  والكمية  العسكري،  باإلنفاق  ذلك 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم العايل. كما 
يوضح ذلك انعدام استقاللية اجلامعات وجمود الربامج 
املعرفة  عىل  قائم  معومل  القتصاد  املالئمة  غري  التعليمية 
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براءات االختراع 

في العالم العربي 

ال تذكر بالمقارنة 

مع بلدان مثل 

كوريا الجنوبية 

وتايوان.
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وعدم ربط املستويات املختلفة من التعليم باخلربة املهنية 
واخلاص،  العام  القطاعني  يف  البرشية  املوارد  وبتطوير 
والعدد الكبري جدًا من األميني، والتوزيع السيئ للطالب 
املتعلقة  تلك  املعرفية، وخصوصًا  الفروع  اجلامعيني عىل 
اللغات  لتعليم  املتدين  واملستوى  والتكنولوجيا  بالعلم 

األجنبية.
وركز تقرير اليونيسكو لعام 2010 عىل وصف هذا اخللل 
الرغم  عىل  أّنه  فكشف  والتكنولوجيا.  العلم  أنظمة  يف 
علم  مؤسسات  أنشأت  العربية  البلدان  بعض  أن  من 
ليس  فإّنه  االستقالل،  عىل  حصلت  أن  ما  وتكنولوجيا 
لدهيا أي سياسة أو إسرتاتيجية وطنية يف هذا احلقل. وعىل 
الرغم من وجود سياسات قطاعية للزراعة واملياه والبيئة، 
إالّ أّن املوازنات املخًصصة لتنفيذها نادرًا ما تكون كافية. 
من  العديد  أنشأ  فقد  التقرير،  هذا  وبحسب  ذلك،  إىل 
البلدان العربية مدنًا صناعية ذات بنية حتتية جيدة، إالّ أّن 
7 منها فقط لدهيا أكاديمية علوم. يعود ذلك، كما يقول 
القرار  صانعو  أظهرها  اليت  الالمباالة  »أّن  إىل  التقرير 
رئيسًا يف حالة  تشكل مسامهًا  والتكنولوجيا  العلوم  إزاء 

السبات واخلمول احلالية يف جمايل العلم والتكنولوجيا«.
وأشار تقرير اليونيسكو لعام 2010 مرة أخرى إىل العدد 
العربية،  املنطقة  يف  املسجلة  االخرتاع  لرباءات  القليل 
وإىل العدد الضئيل من األعمال واملقاالت املنشورة وإىل 
العدد الكبري من األميني واملستوى املتدين من الصادرات 
ذات املحتوى التكنولوجي، وإىل أن تطوير أنظمة التعليم 
اجلامعي يتحكم العرض فيه أكرث كثريًا من الطلب. ولقد 
واألهداف  األنظمة  هذه  يف  اخللل  مواطن  التقرير  حلل 
املتناقضة اليت يفرتض أهنا تسعى للتوصل إليها. وخلص 
متلك  العربية  البلدان  معظم  أّن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل 
عنارص متفرقة من العلوم والتكنولوجيا وأنظمة االبتكار 

عىل  القليل  سوى  يتغري  »مل  األقل،  عىل  عقود  أربعة  منذ 
مستوى تأثري العلوم واملؤسسات العلمية يف حتقيق التنمية 
االجتماعية االقتصادية أو يف  توليد املزيد من املعارف”. 
وخيلص التقرير إىل أّن ثّمة حاجة جلهد هائل للحاق بما 
أخرى  دول  والتكنولوجيا  العلوم  مستوى  عىل  حققته 
كانت قبالً عىل املستوى نفسه من تطور البلدان العربية يف 
هذا املجال كالربازيل والصني واهلند وأيرلندا واملكسيك 
واجلمهورية الكورية. أما القطاع اخلاص فيشري التقرير إىل 
ضآلة اهتمامه بالعلوم والتكنولوجيا وأّنه أكرث انجذابًا إىل 
اإلنتاجية  األنشطة  إىل  منه  واخلدمات  بالبضائع  التجارة 

الفعلية.

أخريًا، وكما ورد يف تقرير 2005 أو استنتاجات التحليل 
اليونيسكو  تقرير  أشار  زحالن،  أنطوان  به  قام  الذي 
العلوم  أنظمة  تشتت  مشكلة  إىل  أخرى  مرة   2010 لعام 
منوط  تطويرها  وأّن  العربية  البلدان   يف  والتكنولوجيا 
القارئ  التقرير  وحيض  مؤسسات.  وليس  أفراد  بجهد 
عىل أن يبقي يف ذهنه أّن االقتصاد الريعي عامل رئييس يف 

اجلمود العلمي والتكنولوجي يف املنطقة.

كذلك جتدر اإلشارة إىل التقرير الدوري عن حال املعرفة 
بن  حممد  مؤسسة  مؤخرًا  نرشته  الذي  العريب  العامل  يف 
وكان   .

17
اإلنمايئ املتحدة  األمم  وبرنامج  املكتوم  راشد 

معمقًا حول  قد أجرى حتليالً  لعام 2009  األول  التقرير 
دون  حتول  اليت  الرئيسة  واملؤسسية  السياسية  املعوقات 

الرتاكم املعريف يف البلدان العربية.

املعروفة  واملوضوعات  للمؤرشات  التقرير  عرض  ولقد 
املتعلقة باجلمود العلمي والتكنولوجي يف املنطقة واقرتح 
العريب  العامل  يف  املعريف  العجز  لتعويض  ووسائل  طرائق 
بما حيدث تغيريًا يف احلال املروعة للعلم والتكنولوجيا يف 

.Arab Knowledge Report  2009. Towards productive intercommunication for knowledge, UNDP,  Dubai, 2010 -17
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املنطقة. كذلك احتوى التقرير عىل ملحق إحصايئ موثق 
عىل نحو جيد حول املؤرشات ذات الصلة.

مؤخرًا  نرشت  الدولية  التمويل  مؤّسسة  فإّن  وأخريًا، 
بطالة  حول  اإلسالمي  التنمية  بنك  مع  مشرتكًا  تقريرًا 
الشباب وتكييف أنظمة التعّليم يف منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا بحسب مقتضيات التنمية. ويقّدر التقرير 
يف  دوالر  مليار   50 بنحو  املنطقة  يف  الشباب  بطالة  كلفة 

.
18

السنة

)8(- العجز يف التجارة اخلارجية عارض رئييس آخر 
من عوارض النمو السيئ

الرشق  منطقة  لبلدان  اخلارجية  للتجارة  حتليل  يشري 
األوسط وشمال أفريقيا إىل إحدى النتائج املهمة األخرى 
للخلل يف نموذج النمو والتنمية السيئة اليت نجمت عنه. 
ويمكن أن يشاهد ذلك من خالل العجز البالغ نحو 67 
مليار دوالر يف املزيان التجاري املجّمع للعام 2009 لسبع 
واملغرب  ولبنان  واألردن  ومرص  )اجلزائر  عربية  دول 
وسوريا وتونس(، وذلك عىل الرغم من صادرات النفط 
وبكلمات  نفسها.  السنة  يف  دوالر  مليار   57 بلغت  اليت 
العجز يف هذه  فإّن  الطاقة  إذا مل حتسب صادرات  أخرى 
البلدان يصل إىل 127 مليار دوالر، أي ما  املجموعة من 

يساوي 675 دوالرًا للفرد سنويًا. 
ويظهر حتليل دقيق  لتجارة هذه املجموعة من البلدان أن 
قطاعاتها الصناعية تعتمد بشكل كامل عىل بلدان أخرى، 
الـ  يتعدى  الصناعية  التجارة  جمال  يف  عجزها  أن  ذلك 
الواردات  تغطية  معدل  يتعدى  ال  فيما  دوالر،  مليار   82
الصناعية الـ %35. وهو رقم سينخفض أكرث إذا اسُتثنيت 
املنتجات املحولة من املوارد الطبيعية والصناعات املرتبطة 
هبا، مثل املنتجات الكيميائية غري العضوية واألسمدة اليت 

عن  فضالً  وذلك  دوالر.  مليارات   5 بـ  صادرتها  تقّدر 
كون جزء كبري من صادرات السلع املصنعة هلذه البلدان 
مليار(. وهذه   23،9( الباطن  العقود من  أنشطة  ناجتًا من 
السلع هي أساسًا املالبس والسلع امللحقة هبا واألحذية 
الكهربائية  واألدوات  واآلالت  واألقمشة  والنسيج 

وأدوات التجميل.

املتدنية  النسبة  إىل  العائدة  التبعية األكرث خطورة فهي  أما 
جدًا لتغطية تبادل املنتجات الطبية واألدوية مع اخلارج إذ 
إن نسبة الصادرات يف هذه السلع واملواد ال تتعدى 19.3% 
من االسترياد، وكذلك األمر بالنسبة إىل آليات ومعدات 
النقل حيث تبلغ نسبة التغطية ٪17،8. أّما املعدات املهنية 
والعلمية فتبلغ تغطيتها ٪18،6 فيما تبلغ تغطية األجهزة 
كما   .13،1٪ والساعات  البرصية  والسلع  الفوتوغرافية 

يف  كبري  اعتماد  إىل  اإلشارة  يمكن 
األويل  شكلها  يف  البالستيكية  املواد 
ذلك أن تغطيتها ال تزيد عن 14،8٪. 
الكبري  االعتماد  عن  فضالً  وذلك 
الطرق  مركبات  قطاع  يف  نسبيًا 
واآلالت   )6،7٪ بنسبة  )تغطية 

صناعة  وأدوات  وآليات   )5،4٪( املتخصصة  واألدوات 
الصناعية وقطع  التجهزيات  املعادن )%3،4( وغريها من 
الغيار )٪6،5( وآالت ومعدات توليد الكهرباء)10،5٪(.

موضوع  للبلدان  التجاري  املزيان  يف  العجز  فإّن  كذلك 
الغذائية  املنتجات  مستوى  عىل  جدًا  مرتفع  التحليل 
احليوانية  الزيوت  إىل  وبالنسبة  دوالر(  مليار   12،16(
والنباتية والدهون والشموع )1،64 مليار دوالر(، وذلك 
عىل الرغم من غىن املغرب ومرص وتونس وسوريا ولبنان 

باملوارد الزراعية. 

العجز في الميزان 

التجاري مرتفع 

على مستوى 

المنتجات الغذائية.
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ومن املثري لالهتمام أن نقارن هذا األداء السليب مع أداء 
اتبعت  اليت  آسيا  رشق  جنوب  يف  األربعة  االقتصادات 
هي  البلدان  وهذه  وإبداعية.  دينامية  صناعية  سياسات 
ولقد  وتايوان.  وسنغافورة  ومالزييا  الكورية  اجلمهورية 
معًا  سكاهنا  عدد  يبلغ  اليت  األربعة  البلدان  هذه  متكنت 
104،8 ماليني نسمة )وهو عدد يساوي تقريبًا عدد سكان 
املرشق العريب: مرص واألردن ولبنان وسوريا( من حتقيق 
دوالر،  127مليار  بلغ  التجاري  املزيان  يف  صايف  فائض 
)بلغ مقدار الفائض الذي حققته املنتجات الصناعية 257 
مليار دوالر( يف مقابل عجز مقداره 80 مليار دوالر لدى 
اآلسيوية  البلدان  حققته  ما  وبلغ  السبع.  العربية  الدول 
 187 فائض  من  النقل  ووسائل  آليات  جتارة  يف  املذكورة 
مليون دوالر يف مقابل عجز بنحو 46 مليار دوالر لدى 
اآلسيوية  البلدان  وسجلت  السبعة.  العربية  البلدان 
يف  دوالر  مليار   99 قدره  عجزًا  نفسه  الوقت  يف  األربعة 
البلدان  لدى  مليار   33 بـ  فائض  مقابل  يف  الوقود  جتارة 
السبعة العربية يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا. وهكذا 
املحصلة  يف  بلغ  التجاري  املزيان  يف  الفائض  جممل  فإّن 
الدول اآلسيوية األربع 127 مليار دوالر يف  العامة لدى 
مقابل عجز بقيمة 67 مليار دوالر يف الدول العربية السبع 

بالرغم من الفائض يف صادرات الوقود.
وتظهر كل هذه املؤرشات واملقارنات بني أرقام التجارة 
اخلارجية مدى ضآلة  التصنيع يف بلدان الرشق األوسط 
أن  املفاجئ  غري  من  جيعل  الذي  األمر  أفريقيا.  وشمال 
جدًا.  منخفضًا  البلدان  هذه  بني  التجاري  التبادل  يكون 
التجارة  إجمايل  من  البينية  العربية  التجارة  نسبة  إّن  ثم 
و9٪   8 بني  وتراوح  ضئيلة  تزال  ال  العربية  اخلارجية 
النفط  ذلك  يف  )بما  للواردات   13% و  و10  للصادرات 

والغاز( ويف  بعض البلدان  نجد أن نسبة الصادرات  أكرب 
كثريًا، فهي تبلغ يف لبنان ٪47 يف عام 2008 ويف األردن 
٪41،7 ويف سوريا ٪40،1 بينما ال تبيع تونس إىل الدول 
فيما ال  إجمايل صادراتها  إال ٪9،7 من  العربية األخرى 
اىل  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  اجلزائر  صادرات  تزيد 

.
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الدول العربية األخرى عن 3،7٪ 

نسبة  فإّن  البينية  العربية  التجارة  ببنية  يتعّلق  ما  يف  أّما 
من   60٪ الـ  تناهز  تكاد  الطاقة  منتوجات  يف  التجارة 
الغذائية،  للصادرات   13٪ مقابل  يف  الصادرات  إجمايل 
و9 إىل ٪10 يف املنتجات الكيميائية و 12 إىل ٪13 للسلع 
. وهكذا فإّن 

20
املصّنعة و 4 إىل ٪5 آلليات ومعدات النقل

مستوى التبادل التجاري البيين متدن جدًا وخصوصًا إذا 
العربية.  احلر  التبادل  منطقة  إنشاء  االعتبار  بعني  أخذنا 
الذي  االقتصادية  اهلياكل  جمود   أّن  يظهر  ما  وهذا 
وصفناه أعاله هو عائق رئييس يف وجه نمو إنتاجية هذه 

البلدان وتنويعها.

 االقتصادات الريعية والنظم 
الديمقراطية متعارضان

السمة  يف  يتلخص  أن  املخترص  التشخيص  هلذا  يمكن 
الغالبة عىل االقتصادات العربية املتمثلة بقاعدتها الريعية 
اليت حتول دون الدينامية والتنويع االقتصادي والتصنيع 
املرتفعة.  القيمة املضافة  احلقيقي وأنشطة اخلدمات ذات 
وليس من السهل التخلص من مصيدة النمو السيئ الذي 
يعتمد أساسًا عىل عائدات ريعية دولتية وفردية تتمحور 
والعقارات،  والسياحة،  األولية،  املواد  تصدير  حول 
هذه  سامهت  ولقد  املحلية.  التجارة  وأنشطة  واالسترياد 
املّتسمة  البنية االجتماعية االقتصادية  األنشطة يف جمود 

19- اإلحصاءات مستقاة من Unified Arab Economic Report 2009،  مصدر مذكور.
20- املصدر نفسه.
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بني  الدخل  يف  وبالتفاوت  والتنويع  الدينامية  بانعدام 
التفاوت  هذا  ويظهر  الواحد.  البلد  يف  املختلفة  املناطق 
اليت  الريفية  املناطق  سكان  بني  املزتايدة  اهلوة  الدخل  يف 
ما زال يعيش فيها قسم كبري من السكان وبني العائالت 

امليسورة ماديًا يف املراكز املدينية الكبرية.

ولقد أظهر التاريخ أن االقتصادات ذات القاعدة الريعية 
تعترب  استبدادية،  سياسية  أنظمة  الدوام  عىل  أنتجت  قد 
إقطاعًا  والبرشية  الطبيعية  املوارد  فيها  احلاكمة  النخب 
صعود  كان  ولقد  هلا.  حيلو  كما  به  الترصف  تستطيع  هلا 
الديمقراطية يف أوروبا عبارة عن مسرية طويلة عىل طريق 
ثقافتها  وتغيري  )الباترومونيالية(  الوراثية  الدولة  تفكيك 
الفردية  احلريات  أسس  لوضع  والسياسية  االقتصادية 

ومساءلة النخبة احلاكمة من قبل مواطنيها.

شعبية  ثورات  من  العريب  العامل  يف  مؤخرًا  حدث  وما 
شاركت فيها رشائح املجتمع كافة وكل الفئات العمرية 
يشكل حلظة تارخيية مهمة تفسح يف املجال أمام االنتقال 
إىل  الدكتاتورية  ومن  اجليد  النمو  إىل  السيئ  النمو  من 

النظم الديمقراطية.
نموذج  التحول من  يتم   نرى اآلن كيف   أن  وسنحاول 
والتنويع  الدينامية  عىل  مبين  جديد  آخر  إىل  اقتصادي 
مستقبل  إّن  املهمة.  البرشية  للموارد  الكاملة  والتعبئة 
الثورات العربية عىل مستوى بناء نظم ديمقراطية يعتمد 
عىل إمكان انتقاهلا من نموذج نمو قارص قائم عىل الريع 
إىل نموذج صالح يعتمد عىل االبتكار والدينامية والعدالة 
والتنمية املستدامة. وكما سرنى فإّن املهمة ليست سهلة. 

- التحول من النمو السيئ إلى النمو الصالح. 

صعيد  عىل  املطلوبة  التغيريات  ماهية  يف  نبحث  أن  قبل 
القطاعية  والسياسات  اإلجمالية  االقتصادية  السياسة 
للتخلص من النظام ذي القاعدة الريعية جيب أن ننظر يف 

شكل خمترص  إىل العقبات اليت تواجهنا.

-1 البيئة العاملية الصعبة
تعيق  اليت  السلبية  العوامل  من  العديد  حتديد  يمكن 

التحول من نموذج إىل آخر.
قاعدة  عىل  االقتصادية  لإلصالحات  املستمرة  املقاربة  أ- 

العقيدة النيوليربالية
اليت  العميقة  واالقتصادية  املالية  األزمة  من  الرغم  عىل   
عىل  القرار  وصانعي  الغربية،  االقتصادات  يف  أّثرت 
مستوى جمموعة السبع وإىل حد ما جمموعة العرشين )بما 
يف ذلك الدول الناشئة اجلديدة(، فإن املقوالت الرئيسية 
اليت  األخرية  الوثيقة  أن  ذلك  تزتعزع.  مل  للنيوليربالية 
يف  املنعقدة  الثماين  ملجموعة  »دوفيل«  قمة  عن  صدرت 
أيار/ مايو 2011 لدعم حركة »الربيع العريب« -اعتمدت 
مذكرة صندوق النقد الدويل اليت حتدد مدى الدعم املايل 
مرص  من  كل  يف  اجلديدان  النظامان  إليه  حيتاج  الذي 
االقتصادي  النموذج  يف  تغيري  أي  تشهد  مل  وتونس- 
فهي  الدولية.  املالية  املؤسسات  تفرضه  الذي  النمطي 
تدعو إىل مزيد من لربلة األسواق واملزيد من مرونة العمل 
الدولة  دعم  ختفيض  من  واملزيد  اخلصخصة  من  واملزيد 
الثورات  أثر  عىل  السلطة  توىل  وقد  األساسية.  للسلع 
من النخب العربية اجلديدة من كان يعمل يف املؤسسات 
الرئيسية  املشكالت  بأّن  مقتنعون  وهم  الدولية،  املالية 
العربية تكمن يف عدم بذل ما يكفي من  يف االقتصادات 
أنشطة  وتقليص  لألعمال،  أفضل  مناخ  خلق  يف  جهد 
الدولة والقطاع العام والتدخل يف االقتصاد، واملزيد من 

االستثمارات األجنبية املبارشة واالستثمارات اخلاصة.
متامًا  أمهلت  جدًا  التقليدية  النيوليربالية  املقاربة  هذه  إّن 
جتارب  وخصوصًا  االقتصادي  التاريخ  دروس  كل 
بالدول  اللحاق  يف  نجحت  اليت  صناعيًا  املتأخرة  الدول 
األكرث تقدمًا، سواء أملانيا واليابان يف القرن التاسع عرش 
أو كوريا اجلنوبية وتايوان والصني وسنغافورة والربازيل 
وغريها يف القرن العرشين، اليت دعمت فيها الدولة رجال 
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األعمال ووجهتهم نحو التمكن من التكنولوجيا ونحو 
والتخطيط  البرشية  للموارد  الكاملة  والتعبئة  االبتكار 
يف  الرشسة  للمنافسة  املالئم  واالقتصادي  االجتماعي 
التجارة الدولية. ومل يطبق أي من هذه النماذج يف العامل 
يف  عيل  )حممد  جدًا  قصرية  زمنية  فرتات  يف  إالّ  العريب 
مرص يف القرن التاسع عرش والرئيس جمال عبد النارص 
يف مرص أيضًا يف القرن العرشين(. أّما يف العقود األخرية 
فلم حتاول أي دولة عربية أن حتذو حذو البلدان الناشئة 

اجلديدة يف جنوب رشق آسيا.
ب-  إرتفاع العجز يف املوازنة ويف احلسابات اجلارية

عن  الناشئ  السيايس  االضطراب  االعتبار  يف  أخذنا  إذا 
احلركات الثورية واحلاجة إىل التجاوب جزئيًا مع املطالبة 
أن  تستطع  مل  احلكومات  أن  نجد  االجتماعية  بالعدالة 
وأحيانًا  األساسية  السلع  لبعض  الدعم  زيادة  تتفادى 
زيادة مستوى األجور والرواتب، األمر الذي أدى حتمًا 
إىل زيادة يف عجز املوازنة. إىل ذلك، أدى االضطراب إىل 
انخفاض  وبالتايل  السياحية  األنشطة  يف  حاد  انخفاض 
انخفضت  كذلك  األجنبية.  العمالت  من  اإليرادات 
الصادرات بفعل الطلب الضعيف يف األسواق األوروبية 
فيها  شّلت  اليت  األيام  عدد  إىل  نظرًا  اإلنتاج  وانخفاض 
أّما  كبري.  عدد  وهو  االقتصادية  احلياة  االحتجاجات 
ذلك  انخفضت  فقد  املبارشة  األجنبية  االستثمارات 
األوضاع  استقرار  سينتظرون  األجانب  املستثمرين  أّن 
السياسية واألمنية ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل تدهور 
التطورات  هلذه   وكان  املدفوعات.  مزيان  تدفقات  يف 

السلبية القصرية املدى تأثريها يف األسواق املحلية. 
ج- الطبيعة املضاربة لألسواق وسلوك وكاالت التصنيف 

وصندوق النقد الدويل
بتقّلبها  املحلّية  متتاز أسواق األسهم والعمالت األجنبية 
آخر،  أي مكان  املستثمرون، كما يف  يعمد  فيما  الشديد، 
إىل التدخل مضاربني لدى سماعهم أي خرب سيئ. ولقد 

أوهنت الثورات العربّية األسواق وأخذ األغنياء حيولون 
أمواهلم إىل اخلارج عرب قنوات رسمّية أو غري رسمّية، ما 
أدى إىل استزناف احتياط العمالت الصعبة. ويف مثل هذا 
الوضع فإّن وكاالت التصنيف االئتمانية يمكن أن تسارع 
إىل ختفيض املكانة االئتمانية للرشكات الكبرية ولسندات 
اشتداد »خوف األسواق”. وكذلك  إىل  يؤدي  ما  الدولة 
اقتصادية  املاكرو-  السياسات  يف  واسع  تغيري  أي  فإّن 
يصطدم  قد  تبنيها  عىل  جديدة  حكومة  تقدم  قد  الذي 
الدويل والبنك  النقد  بانتقادات شديدة من قبل صندوق 
الدويل واالحتاد األورويب، مما يؤثر أيضًا يف األسواق ويف 

»ثقة املستثمرين«.

قراراتهم  السوق  يف  املستثمرون  يّتخذ  عام،  شكل  ويف 
لدهيم  تكون  ما  ونادرًا  املدى  قصرية  اعتبارات  عىل  بناء 
اقتصادية إجيابية  مقاربة بعيدة املدى عىل قاعدة تغيريات 

قد حتدث بعد االستقرار السابق.

لذلك كّله، نحن بحاجة إىل أن ننظر يف هذه املقاربة البعيدة 
حترير  من  عّدة  إصالحات  متّكن  اليت  واملتطلبات  املدى 
ونموذج  الريعي  االقتصاد  نظام  بفعل  مكبوتة  طاقات 

النمو السيئ الذي حّللنا معامله.

- ست سياسات لالنتقال من اقتصاد ريعي إلى 

اقتصاد إنتاجي

واملسؤولية  املساءلة  وتشجيع  الفساد  مكافحة  أ- 
االجتماعية للقطاع اخلاص

بطبيعة  املرتبط  الفساد  حجم  العربّية  الثورات  كشفت 
الريع عىل دائرة مغلقة من  األنظمة السياسّية عرب توزيع 
الفساد  يكافح  أن  يمكن  وال  املحظيني.  األعمال  رجال 
الدولة.  يف  للمسؤولني  مسؤوليته  بتحميل  باالكتفاء 
ذلك أّن كل صفقة يشوهبا الفساد ال بّد من أن تكون بني 
من  حكومي  ومسؤول  جهة  من  أعمال  رجل  رشيكني: 
نرّكز  أن  الرضوري  من  بات  فقد  لذلك  األخرى.  اجلهة 
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باكتشاف،  تسمح  اليت  القوانني  نسّن  وأن  الطرفني  عىل 
ومن ثّم معاقبة، أي سلوك ميسء من قبل رجال األعمال 
احلكومّية  الدوائر  بعض  من  املقّربني  اخلاص  القطاع  يف 
خاّصة  امتيازات  عىل  للحصول  ذلك  ينتهزون  والذين  
أو معلومات رسّية. إن هذا ال يشّكل انتهاكًا ملبدأ املنافسة 
العادلة فحسب، بل إّنه يسّبب أيضًا هدرًا اقتصادّيًا ويبقي 

وترية اإلنتاجية منخفضة.
حتّسس  عىل  اخلاص  القطاع  يعمل  أن  جيب  وكذلك 
إدارة  أّن  ذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  مسؤولّياته 
وزيادة  ربح«  »آلة  امتالك  عىل  تقترص  ال  أعمال  مؤّسسة 
اخلاص  القطاع  فرشكات  ممكن.  حد  أقىص  إىل  أرباحها 
أجل  من  بالعمل  له  وتدين  املجتمع  من  جزء  أيضًا  هي 
ما  ويف  واخلدمات  املنتج  بنوعية  يتعلق  ما  يف  منفعته 
فرص  وتوفري  البرشية  املوارد  بتدريب  أيضًا  يتعّلق 
البرشية  املوارد  يدفعوا  أال  عليهم  وجيب  الالئقة.  العمل 
والطبيعّية يف البالد إىل التقهقر بتبخيس ثمنها واملسامهة يف 
تدهور البيئة، وذلك عرب توفري وظائف  ورواتب حمرتمة 

ملوّظفيهم وعّماهلم.  
وجيب أن يصبح القضاء يف البلدان العربّية متدربًا وقادرًا 
الزنهية  املنافسة  قواعد  انتهاك  يف  األحكام  إصدار  عىل 
استخدام  وسوء  والبيئة  الطبيعّية  املوارد  عىل  التعدي  أو 

النفوذ عرب عالقات خاصة مع املسؤولني احلكوميني.
ملسؤولياته  وحتمالً  اخلاص  للقطاع  أفضل  سلوكًا  إّن 
االجتماعية من شأنه أن حيّسن كثريًا من إنتاجّية االقتصاد 
كبار  بني  الفساد  ممارسات  من  كبري  حد  إىل  يقّلل  وأن 

املسؤولني ورجال األعمال األغنياء.

ب-  تنويع االستثمارات واحلد من هجرة األدمغة 
وهذا شأن ملح آخر ال بّد من معاجلته. وقد أرشنا فيما سبق 
واألجنبّية  املحلّية  االستثمارات  يف  الشديد  التمركز  إىل 
ذات  واخلدمية  اإلنتاجية  القطاعات  من  قليل  عدد  يف 
والقدرة  املتدنية  املضافة  القيمة  وذات  املرتفعة  األرباح 

املصارف،  العقارات،  )السياحة،  الضئيلة  التوظيفّية 
قطاعات  إىل  إضافة  املحيل،  املستوى  عىل  التوزيع  جتارة 
تنويع  فإن  وبالتايل   التقليدّية(.  والبرتوكيماويات  الطاقة 
األخرى  اإلنتاجية  األنشطة  من  العديد  يف  االستثمارات 
املهارات  أصحاب  وهجرة  البطالة  من  احلد  إىل  سيؤدي 
من  العديد  وهناك  العالية.  واملهنية  العلمّية  واملؤهالت 
من  بدعم  فيها  ينشط  أن  اخلاص  للقطاع  يمكن  احلقول 
الدولة كما يف نموذج النمو يف رشق آسيا ونذكر منها عىل 

سبيل املثال:
والريح  )الشمسّية  واملتجّدددة  البديلة  الطاقة  إنتاج   *

واملاء(.

* إنتاج املعّدات اخلاصة باستغالل مصادر الطاقة البديلة 
)ألواح شمسّية( أو ملعاجلة النفايات أو 

لتنقية املياه.

 In( الباطن  من  عقود  استقطاب   *
والتطوير  للبحوث   )sourcing
تكنولوجيًا  متطّورة  أخرى  دول  من 
املعلوماتية  تكنولوجيا  قطاعات  قي 

واالتصاالت.

* تنمية املناطق الريفية واملنتجات الغذائية املاكروبيوتيكّية.

والتجهزيات  واملعّدات  امليكانيكّية  الصناعات  تنمية   *
بغية تقليص االعتماد الكيّل عىل استريادها من اخلارج.

* مكافحة التصّحر عرب إعادة التحريج.

ج- دمج القطاع الال شكيل يف القطاع احلديث

هناك أيضًا حاجة ملّحة ألن تدعم االقتصادات  العربية 
الصغرية  والعائلّية  الالشكلية  املؤسّسات  بني  التكامل 
التعاقد معها  القطاع احلديث عرب  العاملة يف  والرشكات 
تّم  مثلما  اإلنتاج  عملّية  من  صغرية  بأجزاء  القيام  عىل 
بنجاح يف العديد من البلدان األخرى. ويتطلب هذا من 

الريفيون في 

العالم العربي 

لم يشهدوا 

أي تحّسن في 

وضعهم.
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اإلنتاج  من  أجزاء  أي  حتّدد  أن  احلديثة  املحلّية  الرشكة 
يمكن إسنادها إىل املؤسسات الصغرية  وما هي التدريبات 

واملعدات اليت يتعنّي توفريها هلا.

والدور  الالشكيل  القطاع  حجم  االعتبار  يف  أخذنا  وإذا 
الذي يضطلع به يف التوظيف، تبدو هذه املهمة ملّحة: وهي 
األعمال  جمعّيات  هلا  ختّطط  فاعلة  جد  سياسة  تتطّلب 
والزراعة(.  التجارة  غرفة  الصناعيني،  )جمعّية  الرئيسّية 

إضافة إىل نقابات املهن احلّرة كنقابة املهندسني.

يف  واخلاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  د- 
من  جمموعة  من  للتمّكن   الوطنّية  األهداف  تعريف 

التكنولوجّيات
يف  التقّدم  إىل  االقتصادية  العوملة  زمن  يف  البلدان  حتتاج 
رئيسّية  حقول  يف  والتكنولوجيات  العلوم  من  التمكن 
القيام  تستطيع  لكي  احلديثة  واخلدمات  الصناعات  من 
بالتنويع االقتصادي والتوظيف الكامل ملواردها البرشّية 
الوطنّية يف جمايل  املؤهّلة. ويتطّلب ذلك حتديد األهداف 
والقطاع  الدولة  بني  التوافق  عرب  والتكنولوجيا  العلوم 
الرتبوي والقطاع اخلاص. كذلك جيب أن يتم وضع نظام 

وطين لالبتكار يمّوله القطاعان العام واخلاص يف آن.
يف  والتكنولوجيا  العلم  جمايل  يف  التأخر  إىل  وبالنظر 
التعليم  بني  الرتابط  وغياب  كافة  العربية  املجتمعات 
االبتكار  أنظمة   تشظي   أو  واالبتكار  التقنّية  واملهارات 
يتطّلب  احلقل  هذا  فإّن  والتطوير،  البحوث  ومؤّسسات 
اهتمامًا ومتويالً كبريين. ذلك أّن حتقيق إنتاجية االقتصاد 
والزيادة يف تصدير السلع واخلدمات ذات القيمة املضافة 
تبيّن  إىل  العربية  االقتصادات  تسارع  أن  يتطّلبان  العالية 

هذه السياسات.

بتنمية  واالهتمام  األمّية  جيوب  عىل  القضاء  هـ- 
املناطق الريفّية

لعّله من املشني حقًا أن يكون العامل العريب ال يزال يعاين 

البلدان  بعض  يف  األمّية  من  واسعة  جيوب  وجود  من 
وموريتانيا.  والسودان  واليمن  واملغرب  كمرص  املهمة 
يف  األمّية  فيها  متحو  خطة  تتبىّن  أن  املعنّية  الدول  وعىل 
غري  املنظمات  تكّلف  أن  ويمكن  قليلة.  سنوات  خالل 

احلكومّية  املعنية بمكافحة الفقر بتطبيق هذه اخلطة.

الريفية  املناطق  يف  ترتكز  األمّية  أن  باملالحظة  واجلدير 
أن تكون  إىل  العربية  الدول  لدفع  ما يشّكل سببًا إضافّيًا 
تبيّن سياسات فاعلة لزيادة االستثمارات  أكرث فاعلية يف 
يف  الريفّيون  فالسكان  وضعها.  وحتسني  املناطق  هذه  يف 
العامل العريب مل يشهدوا أي حتّسن يف وضعهم االقتصادي 
االجتماعي يف العقود األخرية. ولقد حّد ذلك من دينامّية 

النمو اإلجمالّية يف العامل العريب.

يساوي يف معدالت  بما  الرضييب  النظام  مراجعة  و- 
الربح بني القطاعات التكنولوجية اليت  سيتم تطويرها 

والقطاعات التقليدّية ذات الربح املرتفع.
تعّد األنظمة الرضيبّية العربية غري مالئمة لكي تقيض عىل 
توجد  وال  الريعّي.  لالقتصاد  الرئيسّية  السلبية  السمات 
تقريبًا أي رضيبة عىل األرباح الرأسمالية املالّية والعقارّية. 
أّما الرضائب عىل العوائد الريعّية من االستثمار يف األسهم 

أو السندات فهي منخفضة.

رضيبية  إعفاءات  تعطى  االستثمار  قوانني  غطاء  فتحت 
إىل أنواع من األعمال ال تتطّلب أخذ أي خماطرة اقتصادية 
أو تكنولوجّية. ويف البلدان العربية الغنّية املصّدرة للنفط 
يف اجلزيرة العربية ال توجد رضائب دخل أو هي موجودة 

يف اململكة العربية السعودية عىل شكل زكاة فقط.

عىل  دخل  رضيبة  أي  العربية  البلدان  يف  توجد  وال 
وعدد  العقارات  كملكّية  للرثوة  اخلارجّية  املؤرشات 
فيما  وذلك  اخلاصة،  الطائرات  أو  واليخوت  السيارات 

أعداد أصحاب املاليني واملليارات يف ازدياد مطرد.

كيّل  شكل  يف  الرضيبّية  النظم  تتجّدد  أن  جيب  لذلك 
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االستثمار  إىل  واألجنبية  اخلاصة  الرشكات  يدفع  بما 
واإلنفاق  اجلديدة  العالية  املضافة  القيمة  ذات  باألنشطة 
عىل البحوث والتطّوير يف سياق األهداف الوطنّية ونظام 
متكامل لالبتكار يعّد وينّفذ يف إطار التعاون بني  القطاعني 

العام واخلاص.

خالصة:
نموذج  عىل  للقضاء  فيه  امليّض  يتعنّي  الذي  الطريق  إن 
النمو السيئ والتحول إىل نموذج النمو الصالح يف الدول 

العربية طريق طويل.

ليس هناك أي شك يف أن التحّدي األكرب الذي تواجهه 
القائم  السيئ  النمو  نموذج  تغيري  هو  العربّية  الثورات 
الفساد  قاعدة  يشّكل  أّنه  ذلك  الريعي.  االقتصاد  عىل 
 )Patrimonial( الباتريمونيالية  والدولة  املعّمم 
السيئ  النموذج  هذا  االستبدادية.  السياسّية  واألنظمة 
السلوكات  من  عددًا  ومارس  أدخل  الذي  هو  للنمو 
االجتماعية– السياسّية املتعارضة مع اإلنتاجّية واملنافسة 
الريادية  باملشاريع  والقيام  االقتصادي  والتنويع  الزنهية 

واالبتكارية.

إن هيمنة التفكري النيوليربايل مل متنع حىت اآلن أي حتليل 
القول  أيضًا  يمكن  بل  الريعي فحسب،  للنموذج  معّمق 
إّن طريقة تطبيق إجماع واشنطن يف معظم االقتصادات 
وصندوق  الدويل  البنك  مساعدات  برامج  عرب  العربية 
النقد الدويل واالحتاد األورويب هي عىل األرجح مسؤولة– 
أقّله جزئيًا- عن الزيادة يف الفساد والتهميش االجتماعي 
لقطاعات كبرية من السكان املدنيني والريفيني وعن هدر 
ضخم للموارد الطبيعّية والبرشّية. لذلك فإّن االستمرار 
من  املزيد  بتحقيق  املرشوطة  املالية  املساعدات  قبول  يف 
وعدم  القانونية  القيود  وختفيف  العمل  سوق  يف  املرونة 
ملفاقمة  وصفة  هو  إنما  والبرشية  الطبيعّية  املوارد  حماية 
الصعوبات قد تؤدي إىل أن تنحو القطاعات املهّمشة من 

ويف  واملذهيب.  الديين  أو  السيايس  التطرف  إىل  السكان 
النقد  السياق، جيب أن توضع جانبًا وثيقة صندوق  هذا 
الدويل اليت تّم تبنيها يف اجتماع جمموعة السبع يف »دوفيل« 
املرشوطة  املالّية  للمساعدة  كدليل  مايو2011  أيار/  يف 

بإصالحات جديدة نيوليربالّية الطابع.

حول  التفكري  من  جديدة  أساليب  تطوير  وجيب   
عىل  تساعد  أن  يمكن  اليت  االقتصادية  اإلصالحات 

الديمقراطية  إىل  حقيقي  حتّول  قيام 
عن  كبديل  وذلك  القانون  ودولة 
اجلامد  التقليدي  النيوليربايل  التفكري 
السيئ  النمو  حتليل  إّن  واملجّرد. 
الدراسة،  هذه  يف  أجريناه  الذي 
هبا  تقّدمنا  اليت  املقرتحات  وكذلك 
النمو  نموذج  يف  حقيقي  لتحّول 
العريب يسامهان يف مساعدة املواطنني 

العرب عىل احلصول عىل حياة أفضل ُتستنفر فيها عقوهلم 
ومواهبهم وطاقاتهم يف سبيل القيام بالتنويع االقتصادي، 
وتشجيع  املختلفة،  الريع  ملصادر  إنتاجي  توزيع  عرب 
األهداف  إطار  يف  واملنتجة  املبدعة  األعمال  قطاعات 
رشوط  وتوفري  والتكنولوجّيات،  العلم  لتملك  الوطنّية 

حياة أفضل لكل مواطن.

حياة  تطوير  يمكن  ال  فإّنه  األخري،  التحليل  ويف 
قاعدتها  تقوم  اليت  البلدان  يف  حقيقّية  ديمقراطية 
بشكل  املوّزعة  غري  الريعّية  التدّفقات  عىل  االقتصادية 
دون  حيول  مما  االقتصاد  يف  املستثمرة  وغري  صحيح 
قاعدة  عىل  الكاملة  والعمالة  االجتماعية  العدالة  تعزيز 
واخلدمات  السلع  إنتاج  يف  القدرات  وتنويع  اإلنتاجّية 

ذات القيمة املضافة العالية.

تطبيق “إجماع 

واشنطن” في العالم 

العربي أّدى الى 

زيادة الفساد وهدر 

الموارد الطبيعية 

والبشرية.




