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البلدان العربية رّ
تتعث
يف مواجهة الأزمة االقت�صادية املتفاقمة
�إبراهيم �سيف وفرح �شقري

مقدمة
تب ّنت احلكومات العربية مقاربات متباينة ،يف حماولتها لتقلي�ص الآثار ال�سلبية للأزمة املالية واالقت�صادية العاملية املتم ّثلة
يف تراجع �أ�سعار النفط ،وتباط�ؤ حركة ال�صادرات ،رّ
وتعث �أ�سعار الأ�سهم ،وتق ّل�ص حواالت العاملني واال�ستثمارات اخلارجية
املبا�شرة .وقد جل�أ بع�ضها ،كما دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،إىل �إعداد برامج �إنقاذ �شاملة وتخ�صي�ص موارد كبرية لدعم
الأداء االقت�صادي ،فيما وجد البع�ض الآخر نف�سه حما�صراً وعاجزاً عن �إيجاد احللول ب�سبب قيود امليزانية ،وحمدودية املوارد
املالية ،و�ضعف امل� ّؤ�س�سات.
بيد �أن �أ ّياً من تلك اال�ستجابات مل تكن مالئمة .ففي حالة دول جمل�س التعاون اخلليجي ،كانت اخلطط جزئية ،واقت�صرت على
ب�ضعة قطاعات فقط ،كما افتقرت �إىل ال�شفافية وانفردت احلكومات ب�إعدادها مب�شاركة حمدودة من جانب القطاع اخلا�ص،
وكان ينق�صها ُبعد النظر� .أ ّما يف البلدان الأخرى ،فكانت املوارد املالية غري كافية ،واخلطط مل ُتناق�ش يف ال َعلَن ،و َبدَت
اعتباطية حيث تخ ّلت عن حتقيق ا�ستقرار طويل الأمد يف مقابل مكا�سب �آنية .وعلى �أي حال ،كان التن�سيق بني ال�سيا�سات
النقدية واملالية �ضعيفاً يف البلدان العربية كافة ،وقد َع َم َد معظمها �إىل اتخاذ تدابري على �صعيد ال�سيا�سات املالية حتى قبل
ا�ستخدام الأدوات النقدية ،مثل �أ�سعار الفائدة ،من �أجل �إنعا�ش الأ�سواق.
أح�ست بوط�أة الأزمة املالية ،وقد تفاعلت مع الو�ضع ب�أ�سرع
كانت دول جمل�س التعاون اخلليجي من بني �أوائل البلدان التي � ّ
مما فعلت الدول العربية الأخرى غري املنتجة للنفط ،عرب تب ّني مقاربة علنية مع مواطنيها حيال ت�أثريات الأزمة .وقد حر�ص
ّ
امل�س�ؤولون يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بدرجات متباينة ،على �إطالع مواطنيهم على �أحدث الإجراءات املطروحة يف هذا
ال�ش�أن .ومن ناحية �أخرى ،وحتت �ضغط العجز املتفاقم يف ميزانياتها ،تبدو بلدان املَغرب (اجلزائر واملغرب وتون�س) واملَ�شرق
(م�صر والأردن ولبنان و�سورية واليمن) تائهة يف خ�ضم حلقة مفرغة من القرارات ال�سيا�سية االعتباطية ،ب�سبب معاناتها من
�ضعف م� ّؤ�س�ساتها وحمدودية امل�صادر املُتاحة لديها لتخ�صي�ص «ر َزم �إنقاذ» محُ تملة.
املتغية لال�ستجابة للأزمة
الأمناط
رّ
ميكن �أن نعزو التبا ُين يف ال�سيا�سة امل ّتبعة يف التجاوب مع الأزمة �إىل خم�سة عوامل رئي�سة:
�أو ًال� ،إن كل اقت�صاد من هذه االقت�صادات يعتمد على عوامل خمتلفة للنمو االقت�صادي كحواالت العاملني يف اخلارج،


واال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ومنط التبادالت التجارية .وعليه ،فثمة عنا�صر خمتلفة ت�ؤ ّثر ب�شكل خمتلف يف عوامل النمو
هذه .وعلى �سبيل املثال ،تعتمد بلدان �شمال �إفريقيا �أ�سا�ساً على الدول الأوروبية ك�أ�سواق رئي�سة ملنتجاتها ،ومن ثم� ،سيكون
للركود يف وجهات الت�صدير �أثر مبا�شر على اقت�صاداتها؛ يف حني يقوم اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وحواالت العاملني يف
اخلارج بدور �أكرث �أهمية يف م�صر والأردن ولبنان واليمن.
ثانياً ،ت�ؤ ّثر البيئة ال�سيا�سية �إىل حد كبري على ال�سرعة التي ت�ستجيب من خاللها الدول لل�صعوبات النا�شئة ،وتتح ّكم بالتدابري
التي تتخذها .فاحليوية امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية التي تفاعلت بها الكويت مع الأزمة ،تختلف كثرياً عن رد م�صر املت� ّأخر.
ثالثاً ،الرثوة املالية للبلدان لها �آثار حا�سمة بالن�سبة �إىل مرونة اختيار ال�سيا�سات .فدول جمل�س التعاون اخلليجي التي تقبع
فوق مالءة مالية مريحة ،يف و�ضع �أف�ضل ملمار�سة �سيا�سات املناورة على املدى الق�صري ،يف حني �أن دو ًال على غرار م�صر
والأردن ولبنان و�سورية تعاين جميعها من عجوزات يف احل�ساب اجلاري ُينتظر �أن ي�شهد مزيداً من التدهور ،وفقاً لتوقعات
�صندوق النقد الدويل.
رابعاً ،ت�ؤ ّثر نوعية امل�ؤ�س�سات العامة ،وقوى ال�ضغط التابعة للنخبة التجارية ،والقطاع اخلا�ص يف البلدان املعنية ،على م�ضمون
حزم الإنقاذ.
خام�ساًُ ،تواجه البلدان العربية حتديات اجتماعية خمتلفة وبدرجات متفاوتة :ففي حني ي�صل معدل الفقر يف اليمن �إىل 46
يف املئة نتيجة الرتفاع معدل البطالة �إىل �أكرث من  15يف املئة ،ف�إن الو�ضع يف العديد من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
اليقرتب من ذلك.
بلدان جمل�س التعاون اخلليجي :حتديات العقد االجتماعي
واجهت دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الآونة الأخرية هبوط �أ�سعار النفط ،والأداء الكارثي يف �أ�سواق الأ�سهم ،و�إفال�س
امل�ؤ�س�سات املالية ،وتزايد انتقادات الر�أي العام ،وكانت من بني �أول من اعرتف بوجود عدم ا�ستقرار كبري يف اقت�صاداتها .وقد
ف�شلت عمليات الإنقاذ املالية الأولية يف توفري ثقة اجلمهور ،وهو ماحدا ب�شخ�صيات عامة �إىل املطالبة باتخاذ خطوات عاجلة
ملواجهة �أي �آثار �سلبية .وقد ّ
مت تنفيذ �سيا�سات اال�ستجابة من خالل قناتني رئي�سيتني :على امل�ستويني الوطني والإقليمي.
تو�سعية ،من
فعلى ال�صعيد الوطني ،عمدت بلدان املجل�س �إىل ت�سهيل ال�سيا�سة النقدية ،من جهة ،و�آثرت اتباع �سيا�سات مالية ّ
جهة �أخرى .وعلى ال�صعيد الإقليمي ،اتفقت دول جمل�س التعاون اخلليجي بالإجماع على تن�سيق �سيا�ساتها ال�ضريبية والنقدية
واملالية وكذلك على اتخاذ تدابري للم�ساعدة يف تخفيف �أ�سعار الفائدة على الإقرا�ض بني البنوك ،و�إ�ضافة لوائح �أنظمة رقابية
جديدة لأ�سواق الأ�سهم .وقد ّ
مت الت�أكيد �أكرث على هذا الإجماع يف الآراء يف م�ؤمتر القمة االقت�صادية واالجتماعية العربية
الذي عُقد م� ّؤخراً يف الكويت ،بيد �أن ذلك مت من دون و�ضع و�سائل عملية لتحقيقه.
كانت الدينامية ال�سيا�سية الداخلية حا�سمة يف تو�سيع جدول �أعمال ال�سيا�سات لت�شمل الأبعاد االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
ال�سيا�سات املالية والنقدية التي ّ
مت اعتمادها .ويف حني �أُق ّر م�شروع قانون التحفيز االقت�صادي يف اململكة العربية ال�سعودية
ب�سال�سة ،وجدت الكويت نف�سها يف م�أزق �سيا�سي ،حيث اعرت�ض العديد من �أع�ضاء جمل�س الأمة على م�شروع القانون املُقدّم
من جمل�س الوزراء .وميكن القول �أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي و�ضعت حزمة �إنقاذ �شاملة عن طريق اللجوء �إىل �آلية
ُر�ض .والأهم من ذلك� ،إننا نالحظ ت�صاعد االنتقادات التي ت�ش ّكك يف دور «املال العام»
م�ؤ�س�سية ت�ضمن اعتماد جدول �أعمال م ٍ
يف التخفيف من م�ضاعفات الأزمة على حياة املواطنني.
ر ّكزت حكومات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �أو ًال على �إعادة ر�سملة القطاع امل�صريف ،من خالل �شراء �أ�صول �سامة لتعزيز
امليزانيات العمومية للبنوك ،وعلى �إ�صدار �ضمانات حكومية على قرو�ض جديدة ل�شركات اال�ستثمار .ومن ثم ،ف�إن ال�سيا�سة
النقدية ر ّكزت على �ضخ ال�سيولة يف ال�سوق ،وهي خطوة ي�ؤمَل �أن ُتع ّزز ثقة امل�ستثمرين .ومن بني كل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،كانت �إمارة دبي الأكرث ت�ضرراً .ففي حني تبلغ الديون ال�سيادية لدبي  10باليني دوالر ،ي�صل �إجمايل ديون ال�شركات


التابعة لدبي �إىل نحو  70بليون دوالر .وقد و ّفر بنك الإمارات املركزي ووزارة املالية  120بليون درهم ( 32.67بليون دوالر)
كتمويل طارئ مل�ساعدة البنوك على التغ ّلب على ظروف االئتمان ال�صارمة ،والتخفيف من النق�ص يف التمويل� .أما حكومة
�أبو ظبي ،فهي يف و�ضع مايل �أف�ضل ،حيث ك�شفت م� ّؤخراً عن خطط ل�ضخ  16بليون درهم ( 4.36بليون دوالر) خلم�سة من
بنوكها الرئي�سة ،وخا�صة تلك التي تعاين من تزايد معدالت التق�صري يف �سداد الديون .عالوة على ذلك� ،أع ّد البنك املركزي
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ( )1برامج ت�سهيالت مبادلة ب�آجال ا�ستحقاق ترتاوح بني �أ�سبوع واحد �إىل اثني ع�شر �شهراً
مل�ساعدة امل�صارف على تلبية احتياجات ال�سيولة يف حال مل تكن الأموال متو ّفرة يف ال�سوق بني البنوك.
خالفاً لدولة الإمارات العربية املتحدة والكويت ،كانت اململكة العربية ال�سعودية حري�صة على احلد من تد ّفق �أموال امل�ضاربة
لتج ّنب الإخالل بتوازن نظامها امل�صريف ،وقد جنحت �إىل حد ما يف امت�صا�ص فقاعة العقارات النا�شئة� .إ�ضافة �إىل ذلك،
حافظت اململكة العربية ال�سعودية على �سيا�سة نقدية حمافظة ،من خالل فر�ض قيود على تدفقات ر�ؤو�س الأموال العاملية من
جانب امل�ستثمرين الأجانب .وعلى رغم تع ّر�ضها �إىل انتقادات �شديدة يف بع�ض الأحيان� ،أ�ص ّرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
على تثبيت �سعر ال�صرف ،على رغم �أن ذلك �أدى �إىل ّ
ت�ضخم على املدى الق�صري .كما خف�ضت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أ�سعار الفائدة خم�س مرات �إىل الآن ،مق ّل�صة �إياها �إىل �أكرث من الن�صف ،لتعزيز �سوق االئتمان .ومنذ بداية الأزمة ،كانت
اململكة العربية ال�سعودية حذرة �إزاء ا�ستخدام ثروتها املرتاكمة .وهي زادت معدالت الإنفاق العام للحفاظ على جميع امل�شاريع
احلالية واملخطط لها والتي تبلغ قيمتها  600بليون دوالر ،منها ( 51يف املئة) يف قطاع البناء 21( ،يف املئة) يف ال�صناعات
البرتوكيماوية 19( ،يف املئة) يف قطاع النفط والغاز 3( ،يف املئة) يف قطاع املياه .ولأن اململكة �أ�سندت ميزانيتها �إىل افرتا�ض
محُ افظ مفاده �أن متو�سط �أ�سعار النفط �سيكون عند  36دوالر للربميل ،ف�إن ميزانية العام  2009حلظت نفقات بقيمة 126
بليون دوالر ( 463بليون ريال) بزيادة ن�سبتها  15يف املئة عن الرقم املق ّرر �أ�ص ً
ال لل�سنة املالية  .2008وعلى رغم �أن احلكومة
تهب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إىل تقدمي النجدة.
تتوقع عجزاً للمرة الأوىل منذ العام � ،2004إال �أنه من املتوقع �أن ّ
وهنا يجب �أن نذ ّكر ب�أن امل�ؤ�س�سة جنحت يف مراكمة �أ�صول �أجنبية عن طريق موا�صلة �سيا�سة الأ�صول العاملية «ال�سائلة جداً،
والآمنة جداً وذات احلد الأدنى من املخاطر»( .)2و�سيت ّم تخ�صي�ص جزء كبري من النفقات لدعم �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وزيادة
الأجور العامة ،وتعزيز التعليم واخلدمات ال�صحية ،وموا�صلة اال�ستثمار يف امل�شاريع الزراعية وم�شاريع �أخرى من �ش�أنها �أن
تولد فر�ص عمل للمواطنني.
�سلكت �سلطنة عمان والبحرين ،نتيجة لق ّلة مواردهما املالية ،م�ساراً خمتلفاً للتدخل ،من خالل الرتكيز على ال�سيا�سات
الرامية �إىل تعزيز قطاعي ال�صناعة التحويلية والت�شييد .وعلى الرغم من �أن البنك املركزي العماين �أعلن عن ا�ستعداده
لتوفري ال�سيولة للم�صارف التي تعاين من �صعوبات� ،إال �أنه مل يتم ت�سجيل �أي حالة يف ذلك االجتاه .وبد ًال من ذلك ،دعا
وزير التجارة وال�صناعة العماين ال�صناعيني �إىل اال�ستجابة بفعالية للأزمة املالية ،من خالل م�ضاعفة اجلهود لتطوير
ا�سرتاتيجيات الت�سويق والإدارة ،كي ت�صبح �أكرث قدرة على املناف�سة من خالل تعزيز اجلودة وتقدمي �أ�سعار �أكرث تناف�سية .كما
دعا الوزير العماين �إىل �شراء ال�سلع املحلية لدعم القطاع ال�صناعي .وباملقارنة مع بلدان �أخرى ،ف�إن قطاع البناء العماين مل
يت�أثر �إال ب�صورة هام�شية لأن الطلب احلقيقي يتو ّلد حملياً واليخ�ضع �إىل امل�ضاربة العاملية.
تعاين البحرين �أي�ضاً من متاعب �سيا�سية .وباملقارنة مع غريها من الدول املنتجة للنفط ،متتلك البالد كمية حمدودة
من الأ�صول املالية ال�سائلة ،ماي�ؤدي �إىل �شلل يف متويل العجز ،لأن ن�سبة  75يف املئة من �إيرادات الدولة ت�أتي من النفط.
وتتمحور �سيا�سة احلكومة يف التجاوب حول ال�سيا�سة املالية التو�سعية ،بيد �أن الربملان رف�ض م�شروع امليزانية املقرتحة من
قبل احلكومة ،وطالب ب�أن تزيد هذه الأخرية �إنفاقها املقرتح بن�سبة  8.9يف املئة لتمويل مزيد من اخلدمات االجتماعية
والتعليم .كما اقرتح �أع�ضاء الربملان �أن تكون امل�ساهمة يف زيادة الإنفاق من خالل �شركة نفط البحرين (بابكو) اململوكة
للدولة ،و�صندوق الرثوة «ممتلكات» العائد للدولة �أي�ضاً .وقد قررت وزارة الأ�شغال البحرينية وقف جميع م�شاريع الطرق يف
امل�ستقبل �إىل �أن تتم املوافقة على امليزانية ،ما ا�ضطر البحرين لأن ت�سعى �إىل احل�صول على م�ساعدات تنمية خارجية .ويف
� 10شباط/فرباير� ،أعلنت البالد عن ت�أ�سي�س بنك الإبداع �أو «بنك الفقراء» بر�أ�سمال قدره  5ماليني دوالر لتوفري القرو�ض
ال�صغرية للم�شاريع ال�صغرية بهدف �إ�شراكها يف عملية التنمية .و�ستكون البحرين مقراً لـ «بنك �أجفند – AGFUND
 »Bankالرابع ،لت�صبح بذلك �أول بلد يف اخلليج ُيقدّم مثل هذه الربامج.


تبدو قطر يف و�ضع مريح �أكرث ن�سبياً ،حيث ر ّكزت جهودها على التدابري الوقائية .فقد ك�شف وزير مالية قطر والقائم ب�أعمال
وزير االقت�صاد والتجارة م� ّؤخراً عن وجود نية لتوحيد و�إعادة هيكلة الهيئات التنظيمية داخل القطاع املايل يف قطر ،من
خالل �إن�شاء هيئة التنظيم املايل يف قطر.
وعلى �صعيد �سوق العمل ،عاد التحدي املتم ّثل يف البطالة �إىل الظهور يف جميع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .فبعد �سنوات
من تراجع ن�سبة البطالة بني مواطني دول اخلليج ،نظراً �إىل ا�سرتاتيجية �سوق العمل «التوطني» عن طريق منح املواطنني
ح�ص�صاً يف وظائف القطاع اخلا�ص ،عك�س التهديد بالت�سريح هذا االجتاه� .إذ ح َّمل موظفو القطاع اخلا�ص ،الذين ُيعتربون
يف و�ضع غري مواتٍ باملقارنة مع �أقرانهم يف وظائف القطاع العام امل�ضمونة ،حكوماتهم م�س�ؤولية �ضمان وظائفهم .وهذا
الو�ضع ا�ضطر احلكومات �إىل تنويع �سيا�سة اال�ستجابة وتطبيق �سيا�سات �سوق العمل .ومع ذلك ،تقاطعت اجتاهات متنوعة
الحتواء زيادة ق�ضايا حوكمة العمل .ومن جهتهم� ،أطلق م�س�ؤولون �سعوديون ت�صريحات حمائية «معادية للأجانب» تندد
بتوظيف الأغيار على ح�ساب «املواطنني العاطلني عن العمل» ،لكن مل يتم فر�ض قيود عملية� .أما الكويت ،فو�ضعت قانون
عمل جديداً ومتط ّوراً ي�ساوي عملياً ،من حيث املزايا ،بني املواطنني والأجانب لكنه يبقي على «نظام الكفالة» .هذا يف حني �أن
ال�صعوبات االقت�صادية التي تواجهها دبي �أ�سفرت عن ظروف عمل م�ؤ�سفة للعمال الأجانب� ،إذ ُتظهر الأرقام الر�سمية �أن �أكرث
من ن�صف ال�سكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة لديهم عائالت �أو �أ�صدقاء فقدوا وظائفهم .وهذا لي�س مفاجئاً ،بالنظر
�إىل �أن املوظفني ُحرموا من احلقوق الأ�سا�سية ،مثل احلق يف �إقامة دعوى ق�ضائية �ضد �أ�صحاب عملهم .و�سيكون ل�سيا�سات
العمل املعتمدة يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ت�أثري �شديد على بلدان املغرب وامل�شرق التي تعتمد كثرياً على حواالت
العاملني يف اخلارج.
بلدان املغرب العربي :فر�ص حمدودة يف مواجهة حتديات متزايدة
�سيكون للأزمة املالية العاملية �أ�شد الت�أثري على القطاعات احلقيقية يف تون�س واجلزائر واملغرب ،حيث من املتوقع �أن تتباط�أ
عائدات الت�صدير ،وتدفقات ر�أ�س املال ،وال�سياحة �إىل حد كبري .ففي العام  ،2007بلغت عائدات ال�صادرات كن�سبة من الناجت
املحلي الإجمايل  44.7يف املئة يف اجلزائر و 42.7يف املئة يف تون�س ،و 19.5يف املئة يف املغرب .ومن املتوقع �أن ت�شهد البلدان
الثالثة تدهوراً يف ظروف �سوق العمل ،كما �ستنخف�ض احلواالت املالية من املغرتبني ،مع ارتفاع معدالت البطالة يف �أوروبا،
مما �سي�ؤ ّثر على اال�ستثمار واال�ستهالك املنزيل .ففي العام � ،2007ش ّكلت تدفقات احلواالت املالية حوايل  9يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل يف املغرب ،و 5يف املئة يف تون�س ،و 2.2يف املئة يف اجلزائر.
بالإ�ضافة �إىل احلواالت املالية ،من املتوقع �أن ي�ؤدي تدفق ر�ؤو�س الأموال من بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �إىل تراجع تلك
التدفقات بعد من ّوها خالل الفرتة  ،2007 - 2002وهو مايزيد تدهور ميزان احل�ساب اجلاري يف هذه البلدان ،التي عانت
من عجز بلغ  1و 2.6يف املئة يف العام  ،2008ومن املتوقع �أن يتفاقم �أكرث بحلول العام  ،2012وفقاً لتقديرات �صندوق النقد
الدويل� .أما اجلزائر التي كانت ت�شهد فائ�ضاً ي�صل �إىل حوايل  28يف املئة يف ح�سابها اجلاري للعام  ،2008فمن املتوقع �أن
ينخف�ض فائ�ضها �إىل  10يف املئة فقط بحلول العام  .2012هذا التدهور يف عجوزات احل�ساب اجلاري يعني �أن على هذه
البلدان �إيجاد م�صادر جديدة لتمويل العجز ،بيد �أن الأزمة جتعل هذا الأمر �أكرث �صعوبة.
يف تون�س ،متتلك �سما دبي وجمموعة بو خاطر واملعرب الدولية لال�ستثمار وبيت التمويل اخلليجي البحرينية م�شاريع كبرية.
وعلى الرغم من ت�أكيد احلكومات �أن م�شاريع امل�ستثمرين اخلليجيني لن تتوقف� ،إال �أن الو�ضع على �أر�ض الواقع ي�شي بخالف
ذلك .فهذه البلدان تعتمد بالدرجة الأوىل على املنافذ الأوروبية لت�صريف �سلعها .وقد ّ
مت �إغالق م�صانع للأجهزة الكهربائية
والآالت يف تون�س� .صحيح �أن الأرقام حول مدى ت�أثري الركود الأوروبي على االقت�صاد احلقيقي لل�سلع الأ�سا�سية غري متوفرة،
�إال �أن حقيقة �أن  50يف املئة من ال�صادرات ال�صناعية يف تون�س هي من م�صانع الن�سيج وامللحقات الكهربائية وامليكانيكية ،ت�شي
بوجود و�ضع �صعب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تفتقر احلكومة التون�سية �إىل �سيا�سة ف ّعالة للتخفيف من �آثار الأزمة على اقت�صادها.
وعلى الرغم من �أن �صندوق ال�ضمان االجتماعي يف البالد ُيعترب ق�صة جناح على ال�صعيد العاملي� ،إال �أنه من املتوقع �أن تواجه
البالد �صعوبة يف ت�أمني �إعانات مالية للعاطلني حديثاً عن العمل .وقد ن�صحت احلكومة �أ�صحاب امل�صانع بتوظيف العمال يف
ورديات من ن�صف يوم لتجنب ت�سريحهم .ومع ذلك ،الزال هذا الأمر اختيارياً ويخ�ضع �إىل تقدير �صاحب العمل.


املغرب مهدّد بدوره بانخفا�ض �إيراداته من ال�سياحة الدولية ،وحواالت العاملني يف اخلارج ،واال�ستثمار اخلارجي (الودائع
اخلارجية للبنوك فقدت حوايل  7يف املئة) ،الذي �سبق له �أن انخف�ض بن�سبة  17يف املئة .ت�ش ّكل هذه امل�صادر نحو  20بليون
دوالر (امل�صادر الرئي�سة لالحتياطيات الدولية للبالد) ،وقد ا�ستخدمت تقليدياً لتمويل عجز املغرب يف التجارة اخلارجية.
فعلى �سبيل املثال ،فقد قطاع املالب�س واملن�سوجات حوايل � 6إىل  10يف املئة من ال�سوق الأوروبية .وعلى رغم �أن احلكومة
�أعلنت �أن االقت�صاد املغربي �سيواجه �صعوبات يف عام  2009نظراً �إىل االنت�شار الوا�سع للأزمة املالية وت�أثريها املحتمل على
عائداتها من العمالت ال�صعبة� ،إال �أن املغرب كان بطيئاً يف تطوير حِ َز ْم برامج الإنقاذ االقت�صادي .ففي مقابلة مع �صحيفة
احلياة بتاريخ  9كانون الثاين/يناير � ،2009ص ّرح وزير االقت�صاد واملالية �صالح الدين مزور ب�أن احلكومة املغربية قررت
معاجلة الأزمة من خالل و�ضع �سيناريوهات خمتلفة لل�سيا�سة العامة �سوف ت�شمل تدابري ال�سيا�سات امل�صممة خ�صي�صاً ملعاجلة
كل قطاع من قطاعات االقت�صاد .كما يتوقع �أن تت�ضمن تدابري ال�سيا�سة العامة حزمة من احلوافز ال�ضريبية للحفاظ على
معدالت النمو من خالل زيادة اال�ستثمارات العامة مببلغ  16.7بليون دوالر ( 135بليون درهم) ،ودعم القدرة ال�شرائية
للمواطن بـ 40بليون درهم ،وتقدمي تخفي�ضات �ضريبية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�إنفاق نحو  103بليون درهم على
قطاعي التعليم وال�صحة .ومع ذلك ،ف�إن تنفيذ هذه اخلطة كان اعتباطياً ومل تكن معايري الأهلية وا�ضحة �أبداً ،ثم �أن خطة
التحفيز مل ُتناق�ش يف الربملان.
اجلزائر ُتعترب �أقل اعتماداً على �سوق �أوروبا الغربية ،لكنها �أكرث عر�ضة �إىل خماطر انخفا�ض �أ�سعار النفط والغاز لأنها تعتمد
على العائدات من �صادرات النفط والغاز ملوا�صلة خطتها يف الإنفاق على البنية الأ�سا�سية ملدة خم�س �سنوات مببلغ  62بليون
دوالر .وخالفاً لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،ق�صرت بلدان املغرب العربي خطط ال�سيا�سة اخلا�صة بها على امل�ستوى
الوطني ،ولي�س ثمة ماي�شري �إىل �أنها �ستناق�ش تن�سيق ال�سيا�سات املالية والنقدية وال�سيا�سات القطاعية على امل�ستوى �شبه
الإقليمي.
�سورية وم�صر ولبنان والأردن واليمن� :سيا�سات اعتباطية
تعاين م�صر والأردن ولبنان و�سورية واليمن من و�ضع �صعب نظراً �إىل حمدودية املوارد املالية والعجز التقليدي يف امليزانية،
واالعتماد على امل�ساعدات اخلارجية ،والعر�ضة �إىل خماطر اقت�صادات بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .وتعاين هذه الدول من
عجز يف احل�ساب اجلاري يف العام  ،2008بواقع  1يف املئة يف م�صر و 18يف املئة يف الأردن و 2.7يف املئة يف �سورية و 13.5يف
املئة يف لبنان� .أ�ضف �إىل ذلك ارتفاع معدل البطالة والفقر ،حيث يعاين اليمن من �أعلى معدل ( 46يف املئة) ،تليه م�صر (18
يف املئة) والأردن ( 14يف املئة) و�سورية ( 12يف املئة).
�أدت هذه العوامل �إىل �إرباك �سيا�سات اال�ستجابة ،و�سعت معظم البلدان �إىل ا�سترياد حلول من اخلارج لكن بقدر حمدود من
النجاح .ومن خالل درا�سة حالة هذه البلدان ،نخل�ص �إىل �أن �سيا�سات اال�ستجابة كانت تفتقر �إىل وجود ر�ؤية وا�ضحة ،و�أنها
كانت اعتباطية للغاية يف و�ضع معايري لتحديد القطاعات التي يجب �أن ُتعطى �أولوية احل�صول على املعونة .جزء من هذا
امل�أزق يجد جذوره يف ال�سنوات التي قدّم فيها �صندوق النقد الدويل امل�شورة �إىل هذه البلدان ،والتي متحورت حول خف�ض
العجز يف امليزانية عرب «تقلي�ص التدخل املبا�شر للدولة» .ومن َث َم ،ف�إن املوجة احلالية من الت�أميم والتدخل املبا�شر �أفقدت
البلدان املتقدمة توازنها ،ما �أدى �إىل �سيل من الت�صريحات وال�سيا�سات املتناق�ضة .وثمة تف�سري �آخر هو �أنه من الطبيعي،
يف بع�ض البلدان مثل م�صر� ،أن تهيمن احل�سابات ال�سيا�سية ال االجتماعية ،على توجهات ال�سيا�سات العامة ،ماجعل اتخاذ
القرارات احلكومية يبدو اعتباطياً.
وعلى �سبيل املثال ،تع ّر�ضت احلكومة امل�صرية �إىل انتقادات لكونها ت�أخرت خم�سة �أ�شهر يف اال�ستجابة لهذه الأزمة .وقد
�أ�شار رئي�س الوزراء �أحمد نظيف �إىل �أن حكومته �أعدّت حزمة �سيا�سات اقت�صادية ت�شمل حتفيز النمو االقت�صادي عرب �إنفاق
 15بليون جنيه م�صري ( 2.63بليون دوالر) يف م�شاريع كثيفة العمالة ،وت�أ�سي�س برنامج للت�ضامن االجتماعي يهدف �إىل
�ست�صب يف اال�ستثمار
مكافحة البطالة .وقد وافقت احلكومة على حوافز مالية بنحو  3باليني دوالر منها حوايل  85يف املئة
ّ
العام .وملواجهة تفاقم البطالة� ،أوكلت احلكومة �إىل �صندوق التنمية االجتماعية مهمة الرتكيز �أكرث على م�شاريع العمالة
الكثيفة وامل�شاريع ال�صغرية املُد ّرة للدخل ل�صالح ال�شباب.


ي ّت�صل �أحد �أهداف ال�سيا�سات الأخرى باال�ستثناء املقرتح لبع�ض ال�صناعات من الر�سوم اجلمركية على ا�سترياد الآالت واملعدات
الر�أ�سمالية .وقد مت انتقاد هذه اخلطوة على نحو وا�سع ،حيث ا ّتهم الكثريون احلكومة بالعمل مل�صلحة قلة من الأ�شخا�ص،
واقرتحوا �أن ُيط ّبق اال�ستثناء ب�صرامة على ال�صناعات التي ت�ستخدم مواد خام حملية .عالوة على ذلك ،ويف �إطار خطة لزيادة
القرو�ض املمنوحة �إىل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم� ،ألغى البنك املركزي امل�صري م� ّؤخراً االحتياطي القانوين بن�سبة
 14يف املئة على قرو�ض ال�شركات ال�صغريةّ ،
ون�شط ت�سهيل الإجراءات.
يف حالة الأردن� ،أ�صدرت احلكومة بياناً �أعلنت فيه �أنها ت�ضمن جميع الودائع يف امل�صارف التجارية .كما �أعلن وزير املالية عزم
احلكومة على تخ�صي�ص  183مليون دينار �أردين ( 256مليون دوالر) كرزمة �إنقاذ .بيد �أن هذا مل ُين ّفذ حتى الآن .كما �ش ّكلت
احلكومة جلنة لر�صد امل�ؤ�شرات االقت�صادية ،معلنة �أن هذه الوحدة �ستكون مبثابة جر�س �إنذار ،و�أنها �ستكون يف و�ضع مي ّكنها
من تقدمي بع�ض التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سات العامة.
كما حاولت احلكومة �إطالق مبادرات مل�ساعدة ال�شركات العقارية رّ
املتعثة ،لكن ت�صاعد االنتقادات بحجة �أن قطاعي العقارات
والبناء لي�سا من القطاعات ذات الأولوية� ،أدى �إىل �إلغائها .ويف الواقع ،مل يتم بذل جهود كبرية على ال�صعيد املايل ،با�ستثناء
البيانات الر�سمية التي ت�شيد ب�سالمة الو�ضع املايل .ويف مايتعلق باجلانب النقدي ،خف�ض البنك املركزي م�ستوى االحتياطي
القانوين للم�صارف التجارية ،وتوقف عن �إ�صدار خطابات االعتماد التي ُت�ستخدم تقليدياً المت�صا�ص ال�سيولة الزائدة يف
ال�سوق ،عندما كان الهم الرئي�سي هو الت�ضخم ولي�س تباط�ؤ االقت�صاد .والتزال �أ�سعار الفائدة مرتفعة ،حيث ي�شكو القطاع
اخلا�ص من انكما�ش االئتمان.
يعتمد االقت�صاد الأردين اعتماداً كبرياً على احلواالت املالية التي مت ّثل نحو  20يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ،حيث ي�أتي
اجلزء الأكرب من هذه احلواالت من � 500ألف من املغرتبني الذين يعملون يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي .ولذا ،ف�إن
القدرة املحدودة على اال�ستجابة للأزمة ت�ضع الأردن يف موقف �صعب.
لبنان ،من جهة �أخرى ،يف و�ضع مايل خمتلف؛ �إذ ت�صل موجودات البنوك اخلا�صة يف البالد �إىل �أكرث من  100بليون دوالر،
وهو مايعادل �أربعة �أ�ضعاف الناجت املحلي الإجمايل ،وميتلك البنك املركزي نف�سه حوايل  20بليون دوالر من العمالت الأجنبية
وغريها من الأ�صول .ووفقاً ملا يقوله وزير املالية اللبناين ،ف�إن لبنان لي�س يف و�ضع مايل مي ّكنه من زيادة الإنفاق العام ،حيث
ُقدّر الدين العام بحوايل  47بليون دوالر يف نهاية العام  .2008ووفقاً لأرقام البنك املركزي ،تبلغ احلواالت املالية من املنطقة
�إىل لبنان يف جمموعها �أكرث من  5.5بليون دوالر يف ال�سنة ،حيث ي�أتي نحو ثلثا احلواالت من اللبنانيني العاملني يف اخلليج.
وت�شري الأرقام الر�سمية �إىل �أن �أكرث من  400,000لبناين يعملون يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي.
املرجح �أن يفقد الكثري من اللبنانيني وظائفهم نتيجة للركود ،ف�إن ماي�صل
على الرغم من �أن وزير املالية �أعلن �أنه لي�س من ّ
�إىل  4000لبناين يعودون من اخلليج �شهرياً منذ حزيران/يونيو  .2008وحني ُ�سئلت عن �سيا�ستها يف اال�ستجابة للأزمة،
�شدّدت احلكومة اللبنانية على الزيادة يف النفقات بنحو  1200بليون لرية لبنانية ( 800مليون دوالر) ُخ ّ�ص�صت لزيادة احلد
الأدنى للأجور والأجور يف القطاع العام .بيد �أن النواب ي�ضغطون لدفع العالوات الدورية املُق ّرة منذ العام  1998ال�ستيعاب
الزيادة يف الأ�سعار العاملية لل�سلع الأ�سا�سية التي دفعت الت�ضخم لي�صل �إىل ما ُيقدّر بنحو  12يف املئة يف املتو�سط يف العام
 .2008وتعكف احلكومة اللبنانية �أي�ضاً على و�ضع خطة �أخرى لت�سريع اال�ستثمار عن طريق توفري �إعانات على �أ�سعار الفائدة
للقرو�ض املقدمة �إىل القطاعني ال�صناعي والزراعي .ويف موازاة ذلك� ،أعلنت احلكومة عزمها على حت�سني اخلدمات الطبية
والتقدميات االجتماعية .لكن هذه البيانات التزال عند م�ستوى النوايا احل�سنة ،لأن احلكومة مل تتخذ حتى الآن �أي تدابري
عملية .وبالنظر �إىل �أن تكاليف خدمة الدين والرواتب مت ّثل  82يف املئة من �إجمايل م�شروع امليزانية لعام  ،2009فمن غري
املرجح �أن يتم تنفيذ هذا التفكري الرغائبي على م�ستوى ال�سيا�سة العامة .ويف خ�ضم هذه ال�صعوبات ،تواجه البالد �أزمة
ّ
�سيا�سية مع ف�شل جمل�س الوزراء يف املوافقة على امليزانية املقرتحة للعام  ،2009للعام اخلام�س على التوايل.
�إذا ماو�ضعنا ال�سيا�سات النقدية واملالية جانباً ،فمن الوا�ضح �أن هذه البلدان ف�شلت يف تب ّني �سيا�سة اجتماعية �شاملة .ف�إىل الآن
مل تظهر �سورية �أي نية لال�ستجابة للأزمة .وقد تع ّر�ض رئي�س الوزراء م� ّؤخراً �إىل انتقادات من جانب �أع�ضاء جمل�س ال�شعب


ب�سبب ف�شل احلكومة يف �إ�صالح ال�ضمان االجتماعي ،واملوافقة على زيادة يف الأجور والرواتب ،ومراقبة �أ�سعار الوقود .وهذا
العجز لي�س نتيجة «ا�ستجابة مت�س ّرعة لأزمة خرجت عن ال�سيطرة» ،بل هو كامن يف قدرة هذه البلدان على ت�صميم �سيا�سة
اقت�صادية واجتماعية �شاملة.
يف اليمن ،دفعت الأزمة املالية احلكومة �إىل ت�أجيل تقدمي امليزانية ال�سنوية لأنها غري قادرة على التنب�ؤ ب�أ�سعار النفط وامل�ستوى
املتوقع للم�ساعدة املالية اخلارجية .ويف �سياق ا�ستجابتها للأزمة ،قررت احلكومة خف�ض نفقاتها الر�أ�سمالية واجلارية ،لكن
مل يتم و�ضع خطط للإنقاذ .وقد طم�أن البنك املركزي اليمني جمل�س ال�شورى �أن البنوك اليمنية مبن�أى عن الأزمة ،و�أنها
تتمتع بوفرة يف ال�سيولة .وعلى الرغم من ذلك ،قرر البنك املركزي اليمني خف�ض �سعر الفائدة من � 13إىل  12يف املئة ،وهي
ن�سبة مرتفعة جداً باملقارنة مع بقية بلدان العامل ،كما قرر خف�ض االحتياطيات املطلوبة من امل�صارف التجارية لتج ّنب �أزمة
انكما�ش االئتمان.
مل ت�ستخدم احلكومة اليمنية الـ 7باليني دوالر التي متتلكها من احتياطيات النقد الأجنبي للتو�سع يف الإنفاق العام ،والتزال
تدّعي �أن اقت�صاد اليمن لي�س منك�شفاً �أمام الأزمة العاملية .ومع �أن هذا قد يكون هو حال اليمن حتى الآن ،نظراً �إىل انخفا�ض
درجة اندماج االقت�صاد اليمني مع بقية العامل� ،إال �أن االقت�صاد اليمني عر�ضة �إىل �أي انخفا�ض يف حواالت العاملني ،واال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وامل�ساعدة التنموية التي يح�صل عليها .وهذه العوامل �ست�ستغرق بع�ض
الوقت كي يكون لها ت�أثري على االقت�صاد الذي يعاين من معدل فقر بن�سبة  42يف املئة ومعدل بطالة يزيد عن  15يف املئة.
اخلال�صة والتو�صيات
بب�ساطة ،تبدو ا�ستجابات ال�سيا�سة العامة للدول العربية حتى الآن �ضعيفة .فهي مت ّيزت بحالة �أولية من الإنكار ،كما �أن تدابري
ال�سيا�سات املعتمدة التي تلت ذلك كانت اعتباطية وتفتقر �إىل ر�ؤية وا�ضحة .وحتى الآن ،التتعامل الكثري من احلكومات مع
الأزمة بالدرجة املطلوبة من الإحلاح .وينبغي على احلكومات �أن تت�ص ّرف قبل تفاقم الأزمة لتج ّنب فقدان الثقة .كما �أن
البنوك يف البلدان العربية التي جت ّنبت اجلانب الأ�سو�أ من الأزمة �أ�صبحت �أكرث حمافظة ،ما �ساهم يف تعميق الأزمة .والبد
لل�سلطات النقدية من �أن تكون ا�ستباقية ومبادرة ،و�أال تبقى على اجلانب امل ُ َتل ّقي.
من�سقة بني البلدان العربية يف جمال �صياغة ال�سيا�سات .ومبا �أن
با�ستثناء بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،التوجد جهود ّ
الأزمة عاملية يف طبيعتها ،الميكن لأي بلد مواجهة ت�شعباتها مبفرده ،وبالتايل ينبغي ال�سعي �إىل زيادة اجلهد اجلماعي يف
بلدان امل�شرق واملغرب على م�ستوى احلكومات والقطاع اخلا�ص.
لقد جتاهلت كل البلدان العربية االقت�صاد غري الر�سمي يف ا�ستجاباتها ال�سيا�سية ،على الرغم من �أنه ّ
يوظف جزءاً كبرياً من
قوة العمل .ومع ات�ساع تهديدات الت�سريح ف�إن ان�ضمام العاطلني عن العمل �إىل االقت�صاد غري الر�سمي ،من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
تفاقم الو�ضع �أي�ضاً يف االقت�صاد غري الر�سمي عن طريق دفع الأجور �إىل االنخفا�ض .ثم �أن ثمة حاجة �إىل تركيز االهتمام
على الآثار االجتماعية للأزمة� ،إذ ميكن �أن حتدث ا�ضطرابات اجتماعية �إذا ماتدهور الو�ضع �أكرث وبقيت خطط الإنقاذ
مق�صورة على فئة معينة وتفتقر �إىل ال�شفافية.
ُ
على �صعيد كل بلد على حدة ،لي�س ثمة اتفاق على القطاعات التي ينبغي �أن تعترب قطاعات ذات �أولوية يف دولة ما� ،إذ افتقدت
معايري اختيار القطاعات ذات الأولوية �إىل الو�ضوح وال�شفافية .ونظراً �إىل حمدودية املوارد املالية ،وخا�صة يف البلدان غري
املنتجة للنفط ،فمن الأهمية مبكان ت�صحيح هذه الأولويات .ويف هذه املجموعة من البلدان ،يبدو �أن احلكومات متيل �إىل
خف�ض النفقات الر�أ�سمالية ،الأمر الذي �ستكون له �آثار �سلبية على نوعية املرافق والبنى التحتية على املدى الطويل .وبالتايل،
ُتن�صح هذه البلدان بعدم التخ ّلي عن الأهداف طويلة املدى ل�صالح ا�ستجابات �آنية.
وبالإ�ضافة �إىل رزم الإنقاذ التقليدية ،يتعينّ على احلكومات ابتكار برامج لت�سهيل �سيا�ساتها النقدية .وميكن للم�صارف
املركزية �أن ت�ساعد عن طريق تقدمي ال�سيولة �إىل ال�صناعات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم ،يف �إطار برامج خا�صة ل�ضمان توافر
ال�سيولة لهذه القطاعات .كما ميكن �أن ت�شجع على االقرتا�ض من امل�صارف التجارية من خالل وقف ا�ستيعاب �أي و�صول �إىل


ال�سيولة .ويف �إطار هذه التوجهات ،يتعينّ على احلكومات �أن حت ّد من االقرتا�ض من ال�سوق املحلية لتفادي مزاحمة القطاع
اخلا�ص.
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متخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون االقت�صادية .حائز على �شهادة دكتوراه من كلية الدرا�سات ال�شرقية
�إبراهيم �سيف باحث
ّ
والأفريقية  - SOASجامعة لندن .د ّر�س �سابقاً يف جامعتي لندن ويال ،حيث �ألقى حما�ضرات درا�سية حول اقت�صادات
ال�شرق الأو�سط .كما عمل م�ست�شاراً لعدد من املنظمات الدولية مثل البنك الدويل� ،صندوق النقد الدويل ،ومنظمة
العمل الدولية ،وهو زميل يف منتدى البحوث الإقت�صادية .قبل ان�ضمامه �إىل كارنيغي� ،شغل من�صب مدير مركز
الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف جامعة الأردن.
املجاالت الرئي�سة لأبحاث �سيف ت�شمل االقت�صاد ال�سيا�سي لل�شرق الأو�سط ،التجارة الدولية ،وبرامج التعديل الهيكلي
يف البلدان النامية ،هذا �إ�ضافة �إىل الرتكيز على كل من الأردن ومنطقة ال�شرق الأو�سط .يعمل �سيف حالياً على
درا�سة الأثر الذي �أحدثته الطفرة النفطية الأخرية على بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ،وعلى التدقيق بتداعياتها
الإقليمية.
فرح �شقري حتمل �شهادة بكالوريو�س يف الآداب – اقت�صاد من اجلامعة الأمريكية يف بريوت و�شهادة ماج�ستري يف
التنمية االقت�صادية من كلية الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية يف جامعة لندن .وقد �أ ّ
متت �أطروحتها حول العالقة
مابني القطاع املايل والقطاع املنتج بالرتكيز على �سلوك امل�صارف التجارية يف لبنان.
قبل ان�ضمامها �إىل املركز ،عملت م�ست�شارة �أبحاث يف البنك الدويل – بريوت حول تقييم املناخ اال�ستثماري ويف
اللجنة التقييمية لو�ضع الت�سهيالت التجارية يف لبنان.
تتمحور ن�شاطات �أبحاثها حول برامج الإ�صالح االقت�صادي يف ال�شرق الأو�سط ،واحلوكمة وال�سيا�سات االجتماعية.
وتعمل مع د� .سيف يف �أبحاثه املتعلقة باحلوكمة ،والتح ّول االقت�صادي ،وحتديات �سوق العمل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط  .
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