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ركزت مجموعات العمل األربعة هذا العام عىل 
الطرق  عىل  الضوء  مسلطًة  مختلفة  مواضيع 
الواليات  خاللها  من  تتفاعل  التي  املتعددة 
املتحدة واملجتمعات اإلسالمية بعضها مع بعضها 
العام:  هذا  العمل  مجموعات  وشملت  اآلخر. 
إعادة التفكري يف الخطوط الحمراء: تقاطع حرية 
التعبري، والحرية الدينية والتغري االجتامعي؛ عىل 
االقتصادي وتعزيز  االنهيار  الهاوية: تجّنب  شفا 
الدبلوماسية  وتونس؛  مرص  يف  الشامل  النمو 
واالنخراط  مصالح مشرتكة  البحث عن  والدين: 
ما  فرتة  يف  املرأة  حقوق  تعزيز  حيوي؛  عامل  يف 
أفغانستان،  إىل  قرب  نظرة عن  الرصاعات:  بعد 

مرص وليبيا. 
 

يف  الواردة  كانت  أياً  والتوصيات  اآلراء  تعرب  ال 
األوراق إال عن آراء أصحابها وال متثل بالرضورة 
معهد  أو  العمل  مجموعات  يف  املشاركني  آراء 
عىل  جميعها  األوراق  هذه  وستتوفر  بروكنجز. 

موقعنا اإللكرتوين.

قطر  دولة  لنشكر  الفرصة  ننتهز هذه  أن  ونود 
التي قدمتها يف عقد املنتدى.  لرشاكتها وللرؤية 
الشيخ  لسعادة  خاص  شكٍل  يف  شكرنا  ونوجه 
أحمد بن محمد بن جرب آل ثاين، مساعد وزير 
الخارجية لشؤون التعاون الدويل ورئيس اللجنة 
الدامئة لتنظيم املؤمترات، وسعادة السفري محمد 
عبد الله متعب الرميحي عىل ما قدماه من دعم 
أمريكا  منتدى  يف  تفاين  من  أظهراه  وما  جامعي 
الواليات  عالقات  مرشوع  ويف  اإلسالمي  والعامل 

املتحدة مع العامل اإلسالمي.

ولكم منا عظيم االحرتام 

د. ويليام ف. مكانتس
زميل ومدير 

 مرشوع عالقات الواليات املتحدة 
مع العامل اإلسالمي

السنوي  أمريكا والعامل اإلسالمي  ها هو منتدى 
الدوحة.  مدينة  إىل  جديدة  مرة  يعيدنا  العارش 
السنوي  اإلسالمي  والعامل  أمريكا  منتدى  يعد 
الواليات  بني  العالقات  مرشوع  ينظمه  والذي 
بروكنجز  ملعهد  التابع  اإلسالمي  والعامل  املتحدة 
الذي يجمع  نوعه دولياً  األول من  ودولة قطر، 
املدين  املجتمع  من  وقادة  رؤساء حكومات  بني 
ومن األوساط األكادميية، ومن عامل األعامل، ومن 
ملناقشة  اإلعالم  وسائل  ومن  الديني،  املجتمع 
أكرث القضايا إلحاحاً التي تواجه الواليات املتحدة 

واملجتمعات املسلمة حول العامل. 

من  متنوعة  مجموعة  عام  كل  املنتدى  يضم 
املنصات للمناقشة املتعمقة وللمشاركة البناءة، 
شاشات  عرب  منقولة  عامة  جلسات  وتشمل 
ملعالجة  بارزة  عاملية  شخصيات  مع  التلفزة 
قضايا عاملية مهمة؛ جلسات تركز عىل موضوع 
وصانعي  الخرباء  من  مجموعٍة  يديرها  معني 
تجمع  التي  العمل  ومجموعات  السياسات، 
مامرسني يف مجال تطوير الرشاكات والتوصيات 
املنتدى  واصل  العامة.  بالسياسة  املتعلقة 
مدى  عىل  الكبري.  نجاحه   2013 عام  دورة  يف 
الهامة  التحوالت  تأثري  بتقييم  قمنا  أيام،  ثالثة 
وباكستان،  أفغانستان  من  كّل  يشهدها  التي 
يف  تلوح  التي  االقتصادية  التحديات  وبحث 
ومختلف  مرص  يف  العريب  الربيع  بعد  األفق 
سورية  يف  األزمة  آثار  وتقييم  املنطقة،  أنحاء 
عىل  عالوًة  اإلقليمي.  الصعيد  عىل  وتأثريها 
السيايس  للتعبري  كوسيلة  الفن  اكتشفنا  ذلك، 
أحداث  ساعدت  كيف  ودرسنا  واملساءلة، 
تشكيل  عىل  األوسط  الرشق  يف  املايض  العقد 
الهوية العربية.  لالطالع عىل إجراءات املنتدى 
تفصيلياً، مبا يف ذلك الصور، والرشائط املصورة، 
اإللكرتوين:  موقعنا  زيارة  الرجاء   والنصوص، 

http://www.brookings.edu/about/
 projects/islamic-world
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للثورات العربية  شّكل اإلحباط والغضب االقتصاديان وقوداً 
وتونس  مرص  من  كل  تواجه  عامني،  مرور  بعد  ولكن   –
زيادة يف العجز املايل وميزان املدفوعات، وانخفاض يف النمو 
يتعني  لذلك  تبعاً  البطالة.  معدالت  يف  وارتفاع  االقتصادي، 
عىل  وكذلك  الجديدة  والتونسية  املرصية  القيادات  عىل 
بنجاح  الدولتني  هاتني  نقل  يف  شارك  الذي  الدويل  املجتمع 
قصوى.  أولوية  االقتصادي  االنتعاش  اعتبار  الدميقراطية  إىل 
سيام  وال  الدويل،  للمجتمع  فرصة  العربية  الثورات  تقدم 
الواليات املتحدة، ملراجعة سياساته بشأن دعم الدول العربية 
اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  دعم  عىل  الرتكيز  زيادة  مع 
املستديرة هذه  الطاولة  الشامل. ستجمع  االقتصادي  والنمو 
االقتصاديني والناشطني السياسيني من مرص وتونس باإلضافة 
األطراف  واملتعددة  الثنائية  املانحة  الوكاالت  من  خرباء  إىل 
للرتكيز عىل ثالثة أسئلة رئيسة: ما الخطوات التي يتعني عىل 
الحكومات والجهات املانحة اتخاذها لتحقيق االستقرار املايل 
الكيل ولتجنب االنهيار االقتصادي؟ ما هي التدابري التي ميكن 
اتخاذها لزيادة الفرص االقتصادية أمام الشباب وغريهم من 
هل  جديدة؟  عمل  فرص  طرح  ولتشجيع  املحرومة،  الفئات 
الحكم  مجال  يف  الرسيعة«  »املكاسب  بعض  تحديد  ميكننا 
الرشيد التي ميكن أن تدعم النمو الشامل واملستدام، ال سيام 

يف ما يتعلق مبراقبة الفساد؟

ملخص



سلمان شيخ
قطر

سلامن شيخ هو مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل يف مركز 
املتحدة  األمم  مع  عمل  األوسط.  الرشق  لسياسات  سابان 
عىل سياسة الرشق األوسط لعقد من الزمن تقريباً كمساعد 
خاص ملنسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم يف الرشق 
العام  لألمني  الشخيص  للممثل  سيايس  وكمستشار  األوسط 
شيخ  شغل  كام   .2006 لبنان خالل حرب  يف  املتحدة  لألمم 
السياسات والبحوث يف مكتب صاحبة السمو  منصب مدير 
أمري دولة قطر، حيث  املسند حرم  نارص  بنت  الشيخة موزا 
كان يقود فريقاً من املحللني لتقديم املشورة بشأن خيارات 
عىل  شيخ  سلامن  حاز  ومبادراتها.  السياسية  السمو  صاحبة 
كانرتبوري  الدولية من جامعة  العالقات  املاجستري يف  درجة 
من  واالقتصادية  السياسية  العلوم  يف  الباكالوريوس  ودرجة 

جامعة لووف بورو. 

المؤلّفون

حافظ غانم 
الواليات املتحدة األمريكية 

حافظ غانم هو زميل أول يف برنامج االقتصاد العاملي والتنمية 
يف معهد بروكنجز. يرتأس مرشوع االقتصادات العربية، ويركز 
عىل أثر التحول السيايس عىل التنمية االقتصادية العربية. عمل 
يف أكرث من 21 بلد يف أفريقيا وأوروبا والرشق األوسط وشامل 
أفريقيا ووسط  رشق آسيا وجنوبها. قبل انضاممه إىل معهد 
بروكنجز، عمل غانم يف منظمة األغذية والزراعة  التابعة لألمم 
إدارة  عن  املسؤول  العام  للمدير  كمساعد  )الفاو(  املتحدة 
منظمة  إىل  انضاممه  وقبل  واالجتامعية.  االقتصادية  التنمية 
البنك  موظفي  فريق  يف  عاماً   24 أمىض  والزراعة،  األغذية 
االقتصادية. شغل  األبحاث  يف  كاختصايص  بدأ  الدويل، حيث 
يف وقٍت الحق منصب أحد كبار الخرباء االقتصاديني يف غرب 
أفريقيا وجنوب آسيا. يف العام 1995، انتقل إىل أوروبا وآسيا 
والسياسة  العام  االقتصاد  قطاع  رئيس  كان  حيث  الوسطى 
التجارية. يف العام 2000، عاد إىل أفريقيا ليتوىل منصب املدير 
يف  وسيشيل.  وموريشيوس  القمر  وجزر  ملدغشقر  القطري 
قاد فريق  لنيجرييا حيث  القطري  املدير  العام 2004، أصبح 
متعدد الجنسيات ضم أكرث من 100 مهني وعمل عىل إدارة 
محفظة قروض البنك بقيمة تصل إىل حوايل 1.5 مليار دوالر 
أمرييك. حصل حافظ غانم عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد 

من جامعة كاليفورنيا ، ديفيس.
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يف 14 أغسطس 2013، عملت قوات األمن املرصية عىل وضع 
حد الثنني من االعتصامات املوالية ملريس يف القاهرة مام أدى 
إىل مقتل املئات من املشاركني. واندلعت اشتباكات مسلحة يف 
مختلف أنحاء البالد أسفرت عن أعداد إضافية من الضحايا. 
واملدارس  القبطية  الكنائس  تعرضت  الحملة  هذه  عقب 
من  للهجوم  الحكومة  ومكاتب  الرشطة  ومراكز  املسيحية 
قبل متعاطفني مع جامعة اإلخوان )رغم أن الجامعة ألقت 
من  انضم غريهم  عينه،  الوقت  يف  األمن(.  قوات  اللوم عىل 
املواطنني الذين شعروا بالسخط إزاء ترصف اإلخوان إىل قوات 
األمن وهاجموا اإلسالميني. أغلقت الحكومة املؤقتة محطات 
املسلمني،  اإلخوان  قادة  وسجنت  اإلسالمية،  التلفزيون 
ووضعت قوانني الطوارئ التي سادت يف عهد مبارك موضع 

التنفيذ، وفرضت حظر تجول يف املدن املرصية الكربى.

يُعترب  دميقراطياً  منتخب  رئيس مرصي  أول  عزل  أن  شك  ال 
يراه  البعض  كان  إذا  ما  عن  النظر  بغض  للخلف،  خطوة 
انقالباً أم ال. قد يظهر أن البالد قد تراجعت وعادت إىل عهد 
وإجراءات   الرشطة  بعنف  هذه  خطوتها  واستكملت  مبارك 
ُسِمح  السياسية.  الحريات  عىل  مفروضة  وقيود  أستثنائية 
ملبارك نفسه مبغادرة السجن، األمر الذي رأى فيه البعض رمزاً 
لنهاية الثورة الدميقراطية يف مرص. يف العام 2010، وهو العام 
أغلبية  اتحد  عاماً،  ثالثني  دام  الذي  مبارك  حكم  من  األخري 
املرصيني ضد الدكتاتورية. واليوم تتحد األغلبية عينها لدعم 

إجراءات املؤسسة األمنية.

بعد.  متت  مل  مرص  يف  الدميقراطية  أجل  من  اآلمال  أن  إال 
املؤقتة خريطة طريق من شأنها أن تؤدي  الحكومة  أعلنت 
لالنتخابات وأن تعود بالبالد إىل الحكم املدين. ورمبا األهم من 
ذلك أن شباب ميدان التحرير يواصلون الضغط من أجل إرساء 
االستفادة  كيفية  تعلم شباب مرص  الدميقراطية.  اإلصالحات 
من »قوة الشعب« بفعالية، وهذا ما فعلوه ضد رئيسني يف 
غضون ثالث سنوات. فمن غري املرجح أنهم سيقبلون بالعودة 

الدامئة إىل أيام االستبداد والقمع املظلمة.

املنتدى  يف  املشاركون  عقد   ،2013 يونيو   11-09 يف 
وناشطني  اقتصاديني  ضم  عمل  فريق  اإلسالمي  األمرييك 
الوكاالت  من  خرباء  عن  فضالً  وتونس  مرص  من  سياسيني 
الشؤون  تناولوا  األطراف  واملتعددة  الثنائية  املانحة 
العمل  مجموعة  يف  املشاركون  اتفق  والتونسية.  املرصية 
خطراً  يشكل  االقتصادية  الظروف  تدهور  أن  عىل  هذه 
معظم  وأكد  وتونس.  مرص  يف  الدميقراطية  التحوالت  عىل 
املشاركني أيضاً عىل أهمية بلوغ مستوى معني من التوافق 
الجديدة  الدميقراطية  املؤسسات  بناء  أجل  من  السيايس 
إليها  الحاجة  باتت  التي  االقتصادية  اإلصالحات  وتنفيذ 
بني  الفصل  صعوبة  إىل  املشاركون  وخلُص  جداً.  ملحة 
السياسة واالقتصاد، وإىل أن الفشل يف معالجة االستقطاب 
وكذلك  الدميقراطية  يهدد  والتونيس  املرصي  املجتمعني  يف 

االقتصادية. التنمية 

أكد عزل الرئيس محمد مريس يف 3 يوليو 2013 – بعد ثالثة 
أهمية  عىل   – العمل  فريق  اجتامعات  انتهاء  من  أسابيع 
الدميقراطي.  التحول  لنجاح  االقتصادي  والنمو  اآلراء  توافق 
وكان الشباب الثوري الذي شعر أن الرئيس مريس واإلخوان 
التي  الرشارة  السياسية  العملية  عن  استبعدوهم  املسلمني 
أطلقت حركة مترد التي قادت املظاهرات املناهضة ملريس. 
استعداد  عىل  يكونوا  مل  اإلخوان  أن  الشباب  شعر  فقد 
لالستامع إىل املعارضة وغري مهتمني بتحقيق توافق يف اآلراء 
حول القضايا الوطنية الكربى. رغم أن تلك املظامل السياسية 
مترد  حركة  أن  املرجح  غري  من  أنه  إال  حقيقية،  تكون  قد 
كانت لتحشد املاليني من املرصيني لو كان الوضع اإلقتصادي 
املرصيني  من  املئة  65 يف  أن  الرأي  استطالعات  تبني  جيداً. 
شعروا أن مستوى معيشتهم قد انخفض منذ وصول الرئيس 
املئة(  )64 يف  أيضاً  نفسه  العدد  الحكم. ويعتقد  إىل  مريس 
من  كبري  عدٌد   .2011 عام  ثورة  منذ  ازداد  قد  الفساد  أن 
معاناة  عن  يعربون  كانوا   ،2013 يونيو   30 يف  املتظاهرين 
املواد  السلع  ونقص  األسعار،  وارتفاع  البطالة،  عن  نتجت 

األساسية.1   الحياتية 
 

 على شفا: تجنّب االنهيار االقتصادي وتعزيز 
النمو الشامل في مصر وتونس
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يف  عليه  كانت  ما  إىل  تقريبًا  املرصية  االنتقال  عملية  تعود 
شهر فرباير 2011 عندما توىل املجلس األعىل للقوات املسلحة 
التحديات  أن  إال  مبارك.  الرئيس  نظام  سقوط  بعد  السلطة 
يقاتل  استقطاباً.  أكرث  تبدو  فالبالد  املرة.  هذه  أكرب  تبدو 
للرئيس  معارضتهم  وحدتهم  الذين  واإلسالميون،  الليرباليون 
مبارك يف العام 2011، اآلن بعضهم البعض يف شوارع املدن 
عىل  املشاركون  شدد  العمل،  فريق  اجتامع  أثناء  املرصية. 
إىل  وبالنظر  شاملة.  حقيقية  سياسية  عملية  وجود  أهمية 
مامثلة  عملية  اىل  الوصول  يبدو  االستقطاب  وتزايد  العنف 
أمراَ صعباً. عالوة عىل ذلك، مير االقتصاد اآلن يف وضع أسوأ 
مام كان عليه يف العام 2011. عند سقوط الرئيس مبارك، كان 
االقتصاد املرصي ينمو مبعدل 5 باملئة، وكانت نسبة البطالة 9 
باملئة، وكانت االحتياطيات األجنبية تغطي حوايل سبعة أشهر 
من الواردات. عند عزل الرئيس مريس، كان النمو قد أنخفض 
البطالة إىل 13.5 باملئة، وبالكاد  اىل نحو 2 باملئة، وارتفعت 

غطت احتياطيات النقد األجنبي ثالثة أشهر من الواردات. 

عىل  االنتقالية  الحكومة  تتخذها  سوف  التي  اإلجراءات  إن 
مدى األشهر القليلة املقبلة ستحدد ما إذا كان عزل الرئيس 
مريس يشكل عرثة مؤقتة عىل الطريق املؤدية إىل دميقراطية 
مستقرة أو إىل عودة الديكتاتورىه. تتمتع استنتاجات فريق 
العمل بأهمية خاصة يف هذه املرحلة الحساسة. مثة حاجة 
ملختلف  يتسنى  حتى  وشاملة  واسعة  سياسية  عملية  لبناء 
الفصائل يف املجتمع – مبن فيهم اإلسالميني – أن يشعروا بأن 
االهتامم  وينبغي  االنتقال.  عملية  خالل  مسموعة  أصواتهم 
من  للحد  ممكٍن  جهٍد  كل  وبذل  باالقتصاد  خاصاً  اهتامماً 

املصاعب التي تواجهها الفئات املرصية الفقرية واملتوسطة.

يف الفرتة التي مضت منذ بدء ورشة العمل، تعرضت تونس 
عضو  براهمي  محمد  املعارض  اغتيال  عقب  سياسية  ألزمة 
التأسيسية، عىل يد متطرف سلفي يف 25  الوطنية  الجمعية 
خمسة  غضون  يف  الثاين  السيايس  االغتيال  هذا  وكان  يوليو. 
فرباير.   6 بلعيد يف  العلامين شكري  النائب  مقتل  بعد  أشهر 
موت براهمي هز البالد، مام دفع آالف التونسيني للنزول اىل 
الشوارع لالحتجاج ضد حزب النهضة الحاكم. ألقت املعارضة 
اللوم عىل حركة النهضة لفشلها يف ضامن األمن وكبح أنشطة 
سحب  إىل  أدى  مام  البالد،  يف  املتطرفة  السلفية  الجامعات 
الثقة من الحكومة يف شكٍل دراماتييك. فقد انسحب أكرث من 
الحكومة  بحّل  مطالبني  التأسيسية  الجمعية  من  عضواً   50

التي تقودها النهضة وبتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.

ولكن خالفاً ملا حصل يف مرص، ظلت االحتجاجات املناهضة 
للحكومة يف تونس سلمية اىل حّد كبري، ومل تنزلق البالد إىل 

عقدت  السيايس،  املأزق  عىل  للتغلب  محاولة  يف  العنف. 
وقّدمت  الحزب،  داخل  ومفاوضات  محادثات  الحكومة 
وحدة  تشكيل حكومة  ذلك  يف  مبا  للمعارضة  كبرية  تنازالت 
وطنية وتعليق جلسات الجمعية التأسيسية. يف 28 سبتمرب، 
الحكومة  وافقت  املعارضة،  مع  املحادثات  من  أسابيع  بعد 
عىل  كافة  الرئيسة  األحزاب  اتفقت  عندما  تستقيل  أن 
جديدة  مؤقتة  حزبية  غري  حكومة  لتشكيل  طريق  خارطة 
مل  يف حني  ورئاسية.  برملانية  النتخابات  زمني  ووضع جدول 
يتم التوصل إىل اتفاق نهايئ حتى كتابة هذا التقرير، كانت 
املفاوضات  مواصلة  عىل  عازمة  جميعها  السياسية  األحزاب 

لحل األزمة وامليض باملرحلة االنتقالية إىل األمام.
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مقدمة

بداية  منذ  وتونس  مرص  يف  االقتصادية  األوضاع  تدهورت 
أمل  بخيبة  الشعوب  شعور  إىل  أدى  مام  العريب،  الربيع 
وإحباط، ال سيام يف صفوف الشباب. وتشري نتائج املسح الذي 
قدمه مرشوع بيو لآلراء الشاملة يف العام 2012 أن 83 باملئة 
من التونسيني وأكرث من 70 باملئة من املرصيني غري راضني عن 
الظروف االقتصادية الحالية. يضع هذا الوضع مخاطر يف وجه 
عملية التحول الدميقراطي – مخاطر مل تظهر معاملها يف شكٍل 
واضح إال بعد عزل الرئيس مريس من السلطة. يعتقد حوايل 
59 باملائة من التونسيني أن االقتصاد القوي هو أكرث أهمية 
من الدميقراطية الجيدة، يف حني يفضل 40 باملئة فقط منهم 
الدميقراطية عىل االقتصاد. أما املرصيون فهم أكرث انقساماً يف 
ما يتعلق بهذا املوضوع، إذ يعتقد 49 باملئة منهم أن االقتصاد 
هو أكرث أهمية يف حني يعتقد 48 باملئة أن الدميقراطية هي 
أكرث أهمية.2 يف الحقيقة، وقفت مجموعة من الدوافع وراء 
مريس  الرئيس  الشوارع ضد  إىل  الذين خرجوا  أولئك  خروج 
عنرص  بفعل  جميعاً  اتحدوا  أنهم  إال  يونيو  شهر  أواخر  يف 
واحد وهو اإلحباط املتزايد مع فشل حكومه مرىس بتحسني 

األوضاع االقتصادية.

التحوالت  فشل  إىل  النهاية  يف  االقتصاد  تدهور  هل سيؤدي 
استناداً  الديكتاتوري؟  الحكم  إىل  والعودة  الدميقراطية 
باملئة   63 يعتقد  بيو،  مركز  أصدره  الذي  عينه  لالستطالع 
الدميقراطية هي  أن  باملئة من املرصيني  التونسيني و67  من 
الشكل املفضل للحكومة. إال أن أقليات كبرية )37 باملئة يف 
تونس و33 باملئة يف مرص( ال تزال تشعر أن مثة حاجة لوجود 
املصاعب  من  فرتة طويلة  بالدهم.  مشاكل  لحّل  قوي  زعيم 
كلها  أمنية،  ومخاوف  سيايس  استقرار  وعدم  االقتصادية، 
عوامل من شأنها أن تزيد من حامسة صفوف املواطنني الذين 
يحمله  كان  ما  مع  الديكتاتوري  الحكم  إىل  للعودة  يتوقون 
االقتصادي.  والنمو  والنظام  والقانون  باالستقرار  وعود  من 
كبري  بعدٍد  التي دفعت  األسباب  أن يفرس ذلك جزئياً  ميكن 
اإلطاحة  و  الجرناالت  بعودة  فرحاً  التهليل  إىل  املرصيني  من 
بأول رئيٍس منتخب  دميقراطياً. تواجه تونس مخاطر مامثلة. 

املرصية  التجربة  من  التونسيني  من  مجموعة  استوحت 
مناهضة  جامهريية  حركة  قوة  ومنت  مترد  حركة  وشكلت 
اغتيال زعيم  بعد  يقودها اإلسالميون برسعة  التي  للحكومة 

ثاٍن للمعارضة العلامنية يف يوليو.

بالنسبة للكثريين، ال تُعترب الدميقراطية مجرد نهاية غري قابلة 
للتفاوض يف حد ذاتها، إمنا شيئ من املتوقع أن يحقق فوائد 
ملموسة، سواء أفوائد سياسية كانت أم اقتصادية. يف البلدان 
حيث تتسم املؤسسات بالضعف والتي تفتقر إىل توافق يف 
اآلراء حول »قواعد اللعبة«، ميكن أن يحّث فشل الدميقراطية 
يف تقديم هذه الفوائد عىل انهيار الحكم الدميقراطي. وهذا 
االقتصادية  االنتقال  ملتطلبات  فهمنا  إدماج  أهمية  إىل  يشري 
أن  وينبغي  »التسلسل«.  نهج  اعتامد  من  بدالً  والسياسية، 
تونس  لقيادات  قصوى  أولوية  االقتصادي  االنتعاش  يكون 
ومرص الجديدة، وفقاً ملا أكد عليه أغلبية املشاركني يف فريق 
العمل. أثناء قمة الدول الثامنية التي ُعِقدت يف العام 2011 
يف دوفيل، التزم املجتمع الدويل، الذي تقتيض مصلحته إمتام 
االنتعاش  بدعم  بنجاح،  الدميقراطية  إىل  االنتقال  عملية 
االقتصادي يف تلك البلدان. إال أن املشاركني كانوا سواسية من 
حيث الوضوح يف التشديد عىل أن وضع االنتعاش االقتصادي 
البعد  يأيت عىل حساب إهامل  أن  األولويات ال ميكن  ضمن 
دعم  و  شعبي  بتأييد  التحوالت  تتمتع  ال  وحيث  السيايس. 
إصالحات  إلجراء  السياسية  القوى  قبل  من  النطاق  واسع 
صعبة، يصبح االنتعاش االقتصادي أكرث صعوبة باملقارنة مع 

ما ميكن أن يكون يف ما لو كانت الظروف مغايرة. 

يف ظل ما تواجهه املنطقة من استقطاب سيايس عىل مستويات 
الذين  الدويل  املجتمع  املنطقة وكذلك يف  عالية، كرثٌ هم يف 
يعتقدون أن الرتكيز عىل ما يسمى اإلصالحات التقنية ميكن 
أسهل للتقدم. يف الواقع، يف الحالة املرصية،  أن يوفر طريقاً 
التي  املسلمني  اإلخوان  جامعة  وممثلو  االقتصاديون  يقول 
تولت الحكم آنذاك وممثلو املعارضة الليربالية أن مثة إجامع 
االصالحات  حول  لليساريني(  ملحوظة  استثناءات  )مع  كبري 
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االقتصادية الرضورية، مبا يف ذلك الدعم والسياسة الرضيبية 
املثال. ومع ذلك، يف حالة غياب درجة أدىن من  عىل سبيل 
اإلجامع السيايس – ويف ظّل اإلغراءات التي تدفع الجامعات 
املعارضة لتأدية دور املفسد – يصبح تنفيذ اإلصالحات صعباً 
جداً. مرة أخرى، أوضحت الفرتة التي سبقت 30 يونيو ىف مرص 
األمور. ويقول خبري اقتصادي اسالمي شارك يف فريق العمل 
جاهدة  تحاول  سياسة  اعتمدوا  املعارضة  داخل  البعض  أن 
إحداث االنهيار االقتصادي. إال أن املشاركني من املعارضه نفوا 
وفشلها  مريس  حكومة  كفاءة  عدم  حّملوا  كام  االتهام.  هذا 
تدهور  مسؤولية  االقتصادي  االنتعاش  أولويات  تحديد  يف 

االقتصاد املرصي. 

ويستعرض  العمل.  فريق  مناقشات  الورقة  هذه  تلخص 
التقرير التطورات االقتصادية يف العامني اللذين عقبا الثورات 
زيادة  من  يعانيان  البلدين  كال  أن  ويُظهر  تونس ومرص،  يف 
عينه،  الوقت  يف  الدولية.  االحتياطيات  وانخفاض  العجز 
أّي تقدِم يذكر يف مجال مكافحة  البطالة ومل يتحقق  تتزايد 
الدويل،  للمجتمع  فرصة  العربية  الثورات  تقدم  الفساد. 
الدول  املتحدة، ملراجعة سياساته يف دعم  الواليات  خصوصاً 
إىل  تحوالت  تشهدانس  اللتني  وتونس  العربية وخاصة مرص 
إىل  بالنظر  اضطرابات.  من  تعيشانه  ما  رغم   – الدميقراطية 
البلدين، ال بّد أن تعيد  الوضع االقتصادي املرتدي يف هذين 
الواليات املتحدة وأوروبا واليابان – بالتعاون مع املؤسسات 
بني  التنسيق  تحسني  كيفية  يف  النظر   – الدولية  املالية 
قدر من  أقىص  لتحقيق  املانحة وذلك  الجهات  اسرتاتيجيات 

املنافع الناجمة عن الدعم املايل الذي تقدمه.

مرص  تواجه  التي  املشرتكة  التحديات  عىل  الورقة  وتركز 
والبطالة  االقتصادي،  واالنتعاش  الكيل،  االستقرار   : وتونس 
الخطرية  الفعل  ردة  وكذلك  الحوكمة،  الشباب، وضعف  بني 
نوعاً ما بني االستقطاب السيايس والتدهور االقتصادي. ومع 
من  العديد  وجود  حقيقة  ذلك  يحجب  أن  ينبغي  ال  ذلك، 
ما من حيث  نوعاً  اختالفات هامة  البلدين؛  بني  االختالفات 
الحجم وتتمثل عىل سبيل املثال يف الهيكل االقتصادي، نصيب 
الفرد من الدخل، ومستويات التعليم. هذا وتختلف املسارات 
التي اعتمدتها كّل من الدولتني منذ العام 2011 اختالفاً بيًّنا. 
أرسع  شكِل  يف  يتحرك  مرص  شهدته  الذي  التحول  أن  يبدو 
إال أنه فشل يف تحقيق توافق واسع حول الهياكل املؤسسية 
وتسلسل اإلصالح. يعكس الوضع اآلن أحداث فرباير 2011، 
مؤقتة.  بقوى  تتمتع  مؤقتة  لسلطة  الجيش  تأسيس  ظّل  يف 

أقل  التونيس  االقتصاد  يبدو  االقتصادي،  الجانب  إىل  بالنظر 
عرضة للخطر ال سيام وأنه حّد من الخسائر يف االحتياطيات 
تونس  توصلت  السيطرة.  تحت  العام  الدين  وأبقى  الدولية 
مؤخراً إىل اتفاق حول برنامج االستقرار املدعوم من صندوق 
النقد الدويل، يف حني أن مرص مل تتمكن من فعل ذلك. رغم 
أن البلدين يواجهان تحديات مشابهة، إال أنه ال بّد أن تتكيف 

الحلول مع أوضاع الدولة الخاصة.

من  الحالية  الجولة  قبل  حصلت  العمل  فريق  مناقشة  ألن 
االضطرابات السياسية، كان طبيعياً أن تكون أكرث تفاؤالً بشأن  
مستوى  وبشأن  تنفيذها  ميكن  التي  االقتصادية  اإلصالحات 
الدعم املايل الدويل مام كانت لتكون عليه يف ظروف مغايرة. 
يبدو توقع إمكانية تنفيذ هذا النوع من اإلصالحات التي أتت 
التوصيات عىل ذكرها عىل املدى القصري جداً أمراً غري واقعي. 
ينبغي يف البداية وضع تحقيق املصالحة الوطنية واالستقرار 
السيايس عىل رأس األولويات. ولكن ما إن يتحقق ذلك من 
املهم جداً أن تأخذ القضايا االقتصادية مركز الصدارة من أجل 
تحقيق النمو وإنشاء مناخ داعم للدمقرطة. قد تكون مرص 
وتونس قادرتني عىل تأجيل اإلصالحات لبضعة أشهر، ال سيام 
إذا كانتا تلقيان دعامً مالياً من منتجي النفط يف الخليج، ولكن 
اإلصالحات املقرتحة هنا ال ميكن تأجيلها إىل أجل غري مسمى.
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أزمة اقتصادية وشيكة

الذي يفرس  العام 2012، األمر  باملئة يف  العام 2011 إىل 26 
قطر  من  االستثنايئ  التمويل  تونس  تلقت  العجز.  ارتفاع 
املتحدة.  الواليات  من  املدعومة  السندات  إصدار  عن  فضالً 
وبالتايل، ارتفع الدين العام الذي بلغ نحو 40 باملئة من الناتج 
يف  باملئة   46 يقارب  ما  إىل   2010 العام  يف  اإلجاميل  املحيل 
العام 2012، وهو ارتفاع ال يزال باإلمكان السيطرة عليه وفقاً 

للمعايري الدولية.

الجدول رقم 1: تونس – الحسابات املالية 2008 – 12 )باملائة 
من الناتج املحيل اإلجاميل( 

املصدر: صندوق النقد الدويل

من  باملئة  مثانية  بلغ  كبري  مايل  من عجز  أيضاً  عانت مرص 
الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2010. تجسد األثر الرئيس 
من  الحكومة  إيرادات  انخفاض  يف  السياسية  لالضطرابات 
22 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2010 إىل 19 
)انظر   2012 العام  يف  باملئة   20 و   2011 العام  يف  باملئة 
املتعاقبة  االنتقالية  الحكومات  وجدت  وإذ   .)2 الجدول 
الضغوط  بسبب  اإلنفاق  خفض  عىل  قادرٍة  غري  نفسها 
العام  العجز، فوصل يف  ارتفاع  بتواصل  السياسية، سمحت 
وارتفع  اإلجاميل.  املحيل  الناتج  من  باملئة   11 إىل   2012
من  باملئة   73( أساساً  مرتفعاً  كان  الذي  العام،  الدين 
باملئة من   80 إىل   ،)2010 العام  املحيل اإلجاميل يف  الناتج 
غضون  يف  ولكن   .2012 العام  يف  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

يستند هذا القسم على معلومات مستقاة من صندوق النقد الدولي، »جمهورية مصر العربية: 2010 المادة 4 استشارة – تقرير الموظفين؛ مذكرة معلومات . 3
 عامة حول مناقشة المجلس التنفيذي؛ وبيان المدير التنفيذي بشأن جمهورية مصر العربية«، تقرير صندوق النقد الدولي رقم 94/10، أبريل 2010، 

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1094.pdf؛ 
صندوق النقد الدولي، »تونس: 2010 مادة 4 استشارة – تقرير الموظفين؛ مذكرة معلومات عامة حول مناقشة المجلس التنفيذي؛ وبيان المدير التنفيذي 

 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12255.pdf بشأن تونس«، تقرير صندوق النقد الدولي رقم 255/12، سبتمبر 2010؛

والشابات  الشبان  طالب  والكرامة،  الحرية  إىل  باإلضافة 
للفساد،  حد  بوضع  ومرص  تونس  يف  الثورات  قادوا  الذين 
اقتصادية  فرص  وباستحداث  املعيشية،  الظروف  وبتحسني 
)وظائف أفضل يف شكٍل خاص(. واتفق املشاركون يف فريق 
أمراً  يزال  ال  االقتصادية  املطالب  بتلك  الوفاء  أن  العمل 
بعيداً. يف الواقع، ارتفع معدل البطالة يف كال البلدين، وبقي 
الشباب املتعلم عاطالً عن العمل. وُسِجل تحسن ضئيل يف 
كام  املعيشية  الظروف  وساءت  الفساد  مبكافحة  يتعلق  ما 
ارتفع سعر السلع الرضورية يف كال البلدين. يف مرص، باتت 
املواد  بعض  ندرة  ظّل  يف  متزايد  شكٍل  يف  أصعب  الحياة 

األساسية مثل الوقود والكهرباء.

عدم استقرار إقتصادي و مالي متزايد 

يف    وتضاؤالً  امليزانية،  يف  متزايداً  عجزاً  وتونس  مرص  تواجه 
ال  االئتامين.  التصنيف  يف  وتدهوراً  الدولية،  االحتياطيات 
يسهل التعامل مع هذه املشاكل، ألنه يشمل معالجة القضايا 
الحساسة سياسياً مثل دعم األسعار ومعدالت رصف الجنيه 

املرصي والدينار التونيس مقابل الدوالر.3

الثورات  بعد  العامان  شهد  العامة.  املالية  األوضاع  تدهور 
ومرص.  تونس  من  كل  يف  املالية  االختالالت  زيادة  العربية 
املالية يف تونس عجزاً صغرياً ىف ميزانية  الحسابات  وأظهرت 
العام  اإلجاميل يف  املحيل  الناتج  باملئة من  واحد  بلغ  الدولة 
املحيل  الناتج  من  باملئة  خمسة  يقارب  ما  إىل  ارتفع   2010
مواجهة  ويف   .)1 الجدول  )انظر   2012 العام  يف  اإلجاميل 
الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة، حاولت الحكومة 
يف  التوسع  خالل  من  انتعاش  إحداث  تونس  يف  االنتقالية 
اإلنفاق  وارتفع  العام.  االستثامر  وخاصة  العام،  اإلنفاق 
الحكومي من حوايل 23 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل يف 
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وانخفض  الخارج.  من  املرصية  الحكومة  تقرتض  مل  ذلك، 
الدين الخارجي من 12.4 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  باملئة   10 إىل   2010 العام  يف 
الحكومة  دين  ارتفع  أخرى،  وبعبارة   .2012 العام  يف 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  باملئة   60 حوايل  من  املحيل 
وكانت   .2012 العام  يف  باملئة   70 إىل   2010 العام  يف 
املحلية  السوق  من  السيولة  متتص  املرصية  الحكومة 
يف  املثال،  سبيل  فعىل  الخاص.  القطاع  مستثمري  مزاحمًة 
فرتة معينة من العام 2012، كانت الحكومة تقرتض بسعر 
مع  يتناغم  ال  قد  معدل  وهو  باملئة،   16 إىل  وصل  فائدة 
السياسة  كانت  وبهذا  الخاص.  القطاع  مقرتيض  تطلعات 
منو  تدعم  ال  الثورة  تلت  التي  العامني  فرتة  يف  املالية 
القطاع الخاص أو ال تعمل عىل استحداث فرص عمل ألن 
لتوسيع  جداً  صغرياً  مجاالً  إال  يرتك  مل  الحكومي  االقرتاض 

الخاص. القطاع  ليتمكن من دخول  االئتامن 

 12  –  2008 املالية  الحسابات   – مرص   :2 رقم   الجدول 
)باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل(

املصدر: وحدة املعلومات االقتصادية 

املشكلة  حّل  يتطلب  األسعار مشكلة خاصة.  دعم  يشكل 
تنفق  سياسياً.  املتفجرة  االدعم  قضية  مع  التعامل  املالية 
اإلجاميل عىل  املحيل  الناتج  من  باملئة  أربعة  تونس حوايل 
من  باملئة  تسعة  يقارب  ما  مرص  تنفق  حني  يف  الدعم  
حوايل  املرصية  الحكومة  تخصص  اإلجاميل.  املحيل  الناتج 
لدعم  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  باملئة  سبعة  إىل  ستة 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  باملئة  اثنني  وحوايل  الوقود 
تعادل عند جمعها  الغذائية. وهي نسب  املواد  عىل دعم 
بعضها إىل بعضها اآلخر املبلغ الذي تنفقه الحكومة )مبا يف 
والرواتب،  األجور  لتسديد  والتعليم(  الصحة  وزاريت  ذلك 
التحتية.  البنية  يف  تستثمره  الذي  املبلغ  ضعف  من  وأكرث 
بالنسبة  للغاية  صعبة  عقبة  الوقود  دعم  ميثل  لألسف، 
املفرط  االستهالك  تشجع  األول،  املقام  يف  فهي،  للحكومة. 
أن  ويُقدر  واقتصادية.  بيئية  آثاراً  يرتك  الذي  األمر  للطاقة 
ب3-2.5  أعىل  املرصي  االقتصاد  من  الطاقة  كثافة  تكون 
ثانياً،  املتقدمة.  البلدان  مع  باملقارنة  املتوسط    من  مرات 

مرص،  يف  التنازلية.  بطبيعته  مرٍص  يف  الوقود  دعم  يتسم 
57 باملئة من دعم الوقود بفائدة عىل أغنى خميس  يعود 
تحصل  التي  األرس  تستفيد  تونس  يف  الدخل.  توزيع  من 
أكرث  مرة  أربعني  بحوايل  الطاقة  دعم  من  دخل  أعىل  عىل 
العمل قد  الفقرية. وكان املشاركون يف مجموعة  من األرس 
خرباء  أحد  وصفه  ما  ملعالجة  امللحة  الحاجة  عىل  اتفقوا 
االقتصاد املرصي بـ»مشكلة تشويه الدعم املزمنة«، وأكدوا 
أن التحدي األكرب الذي قد يواجهون يتسم يف إيجاد طرق 

فعال. يف شكٍل  الحساسة سياسياَ  القضية  ملعالجة هذه 

مثرية  مستويات  إىل  الدولية  االحتياطيات  انخفضت 
للقلق. أدى عدم االستقرار السيايس واالقتصادي إىل تراجع 
وزيادة  املبارش،  األجنبي  االستثامر  وانخفاض  السياحة، 
يف  انخفاض  النتيجة  وكانت  املال.  رأس  هروب  نسبة 
وساءت   .)1 )الشكل  البلدين  لكال  الخارجية  االحتياطيات 
يف  تدهور  بسبب  فأكرث  أكرث   – مرص  يف  سيام  ال   – األمور 
قادرة  غري  مريس  الرئيس  حكومة  كانت  إذ  األمني،  الوضع 
قيل  األمن.  انعدام  تزايد  والتعامل مع  الرشطة  عىل إصالح 
األمنية يف  املؤسسة  إدارة  إىل صعوبة  يُعزى جزئياً  ذلك  أن 
والتي  املسلمني  اإلخوان  لجامعة  معارضة  كانت  التي  مرص 
قاومت اإلصالحات. يف تونس، بلغت االحتياطيات األجنبية 
انخفضت اآلن  العام 2010 وقد  9.5 مليار دوالر يف  حوايل 
لتصل إىل حوايل 7 مليارات دوالر، ولتغطي نحو 3.5 أشهر 
حوايل  يف مرص  األجنبية  االحتياطيات  بلغت  الواردات.  من 
36 مليار دوالر يف العام 2010، وتغطي حوايل سبعة أشهر 
من الواردات. هبطت هذه االحتياطيات إىل حوايل 14 مليار 
دوالر يف العام 2012، أي أقل من غطاء االسترياد البالغ ثالثة 

أشهر الذي يُعترب عادة مبثابة الحد األدىن للتحوطية.

الشكل 1: اإلحتياطات العاملية

املصدر: صندوق النقد الدويل
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 لالطالع على مناقشة تتناول معدالت صرف العملة في مصر الرجاء االطالع على حافظ غانم،. 4
»First Confront Discontent: Egypt’s Teetering Economy«، ذا ميلكان إنستتيوت ريفيو )14 يناير 2013(: 24 – 34.

صنفت  االئتامنية.  البلدين  تصنيفات  عانت  لذلك،  ونتيجة 
وكالة موديز الديون يف تونس ضمن فئة »BA2«، مام يعني 
أنها محفوفة باملخاطر الكبرية. وقد تراجعت ديون مرص يف 
اآلونة األخرية إىل فئة »Caa« مام يعني أنها محفوفة باملخاطر 
وفقرية وترزح تحت ثقل خطر ائتامين عاٍل جداً. وفقا ملوديز، 

فإن النظرة املستقبلية لكال البلدين ال تزال سلبية.

السيادية  املخاطر  وزيادة  االئتامين  التصنيف  تراجع  صّعب 
التجارية  األعامل  مجال  يف  الدخول  الخاص  القطاع  عىل 
السوق  االئتامن يف  الحصول عىل  الدولية، ويف شكٍل خاص 
الدولية، األمر الذي يعقد التجارة الدولية ويجعل االسترياد  
أكرث صعوبة عىل البالد. يتذمر بعض رجال األعامل املرصيني 
أن فتح خطاب اعتامد السترياد السلع يستغرق حوايل ستة 
ثالثة  إال  الثورة  قبل  يستغرق  يكن  مل  أنه  حني  يف  أسابيع، 

أيام فقط. 

يصبح  قد  التونيس  والدينار  املرصي  الجنيه  قيمة  تخفيض 
الطرق  إحدى  الوطنية  العملة  قيمة  تخفيض  يُعد  رضورة. 
فقدان  والحّد من  الخارجية  االختالالت  للتعامل مع  الواردة 
تستعمال  مل  ومرص  تونس  أن   2 الشكل  ويبني  االحتياطيات. 
بنشاط سعر الرصف كأداة لحامية احتياطيهام. ويعرض الرسم 
البياين فهارس سعر الرصف الحقيقي يف مرص وتونس مقابل 
بّد من  املمتدة بني عامي 2003 و2013. وال  للفرتة  الدوالر 
اإلشارة إىل تعدد تعريفات سعر الرصف الحقيقي. والتعريف 
الوطنية  العملة  إنه سعر رصف  األبسط:  املستخدم هنا هو 
مؤرش  )باستخدام  التضخم  لفارق  املصحح  الدوالر  مقابل 
أسعار املستهلك( بني البالد والواليات املتحدة. يشري انخفاض 
ذلك املؤرش إىل وجود ارتفاع حقيقي يف قيمة العملة املحلية.

الشكل 2: سعر الرصف الحقيقي

املصدر: االحصاءات املالية الدولية وحسابات املؤلف

نسبياً  عملتها  رصف  معدل  استقرار  عىل  تونس  حافظت 
مقابل الدوالر، مع تخفيض اسمي لتعويض التضخم املحيل 
ارتفع  و2012،   2010 عامي  بني  املمتدة  الفرتة  يف  األعىل. 
مؤرش أسعار املستهلك إىل 9.3 باملئة باملقارنة مع 5.3 باملئة 
يف الواليات املتحدة. تحول معدل رصف الدينار/الدوالر يف 
اسمي  تخفيض  أي   1.55 إىل   1.44 من  الفرتة  تلك  خالل 
الرصف  سعر  معدل  انخفض  بالنتيجة،  باملئة.   7.6 مبعدل 
عام  معدل  ما عىل  نوعاً  وحافظ  بسيطاً  انخفاضاً  الحقيقي 
الرصف  سعر  معدل  استقرار  عىل  املحافظة  أن  إال   .2005
الحقيقي ال يُعد بالرضورة السياسة األصح. بالنظر إىل عدم 
املرتاجعة  السياحة  وعائدات  املتزايد،  السيايس  االستقرار 
واالستثامر والنمو األقل، يُرجح أن توازن معدل سعر الرصف 

الحقيقي قد تراجع.  

يف مرص، استمر معدل سعر الرصف يف التحسن منذ العام 
الفرتة  يف   .2011 يناير  ثورة  حتى  كذلك  واستمر   ،2003
املستهلك  أسعار  مؤرش  ارتفع  و2012،   2010 بني  املمتدة 
 8.8 مبعدل  املرصي  الجنيه  تراجع  باملئة.   17.7 بنسبة 
إال  جنيه/دوالر،   6.3 إىل  جنية/دوالر   5.8 من   باملئة، 
التضخم  فارق  بني  تعادل  لتحقيق  كافياً  يكن  مل  ذلك  أن 
الحقيقي  الرصف  املتحدة ومعدل سعر  والواليات  يف مرص 
أفاد   ،2012 عام  تقرير  يف  منخفضاً.  تحسناً  شهد  الذي 
بعض  مبالغاً  بدا  املرصي  الجنيه  أن  الدويل  النقد  صندوق 
االقتصاد  كان  حني  صحيحاً  األمر  كان  حال  يف  اليشء. 
متتلك  البالد  كانت  وحني  باملئة  خمسة  بنسبة  منواً  يشهد 
احتياطاً يغطي سبعة أشهر من الواردات، فقد كان مبالغاً 
 بالتأكيد يف العام 2012 حني كانت البالد تنمو فقط بنسبة 
شهر   2.7 تغطي  بالكاد  احتياطات  ومتتلك  باملئة   اثنني 

الواردات.4 من 

يعد  مل   ،2013 العام  يف  مرتاجعة  احتياطات  ظل  يف 
استقرار  املحافظة عىل  عىل  قادراً  املركزي املرصي  املرصف 
كبري  جدل  يدور  ذلك،  عىل  عالوًة  الجنيه.  رصف  معدل 
الجنيه  رصف  سعر  يف  االستقرار  تحقيق  يف  الرغبة  حول 
مزاداً  التنفيذ  موضع  املركزي  البنك  وضع  وقد  اإلسرتليني. 
بنسبة  االسمي  الرصف  سعر  وانخفض  األجنبية،  للعمالت 
حتى  ولكن   .2013 العام  من  األول  الربع  يف  باملئة   15 
يف  األجنبية  العمالت  توفري  يغِطس  مل  التخفيض،  هذا  مع 
لرصف  سوداء  سوق  ظهرت  و  جميعها،  الطلبات  املزاد 

األجنبية.  العمالت 
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نمو بطيء ونسبة بطالة عالية 

طالب املتظاهرون يف ميدان التحرير بـ»الخبز والحرية والعدالة 
االجتامعية والكرامة اإلنسانية«. و مل تنجح الحكومات املتعاقبة 
بعد الثورة ىف وضع برنامج إصالح اقتصادي وإجتامعي ال سيام 
اقتصادي  وصف  وكام  الفقر.  وبالتايل  البطالة  زيادة  ظل  يف 
بني  العالقة  تلخيص  »ميكن  العمل  فريق  يف  تونيس  وسيايس 
التنمية والفقر بالبطالة«. هذا وال يزال الشباب والنساء عىل 

وجه الخصوص يواجهون ظروفاً صعبة يف سوق العمل. 

أدى انخفاض النمو يف كال البلدين إىل ارتفاع معدالت البطالة. 
وأدت األزمة املالية العاملية إىل تباطؤ االستثامر والنمو يف تونس 
ونتيجة  املرتدي سوءاً.  االقتصادي  الوضع  لتزيد  الثورة  وجاءت 
عىل  اإلجاملية  االستثامرات  استمرت  العاملية،  املالية  لألزمة 
كسادها يف الفرتة املمتدة بني 2009 و2010 وانخفض منو الناتج 
املحيل اإلجاميل من حوايل خمسة باملئة اىل ثالثة باملئة )الجدول 
عىل  الثورة سلباً  الناجم عن  السيايس  االستقرار  وأثر عدم   .)3
االقتصاد التونيس، حيث انخفض االستثامر اإلجاميل بنسبة 3.5 
باملئة يف العام 2011، وتراجعت السياحة، وتقلص الناتج املحيل 
اإلجاميل بحوايل اثنني باملئة ليشهد بالتايل أكرب انكامش يف القطاع 
الصناعي، حيث انخفض اإلنتاج بنسبة 4.4 باملئة. وأدى التباطؤ 
االقتصادي إىل زيادة يف معدل البطالة من 13 باملئة يف العام 2010 

إىل 18 باملئة يف العام 2012، لتسجل بطالة الشباب 42 باملئة.

إىل ذلك يتأثر االقتصاد التونيس يف شكٍل كبري بالتطورات التي 
اليورو. يتجه حوايل 79 باملئة من صادرات  تشهدها منطقة 
تونس إىل أوروبا وتصدر البلدان األوروبية أكرث من 80 باملئة 
من السياح الذين يزورون تونس. عالوة عىل ذلك، يخرج 87 
باملئة من التحويالت املالية املتدفقة إىل تونس و72 باملئة من 
االستثامر األجنبي املبارش من أوروبا. وبالتايل يزيد الركود يف 

أوروبا من الصعوبات التي تواجه تحسن االقتصاد التونيس.

الجدول رقم 3: النمو االقتصادي يف تونس، 2008 – 2012 )باملائة(

املصدر: وحدة املعلومات االقتصادية

الجدول رقم 4: النمو االقتصادي يف مرص، 2008 – 2012 )باملائة(

املصدر: وحدة املعلومات االقتصادية

وشابه مسار االقتصاد املرصي مسار االقتصاد يف تونس. وكان 
قد تأثر أيضاً باألزمة املالية العاملية. انخفض االستثامر اإلجاميل 
بنسبة 10 باملئة يف العام 2009 بفعل تباطؤ االقتصاد العاملي، 
إىل   7.2 حوايل  من  أيضاً  اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  وتراجع 
بالتحسن يف  باملئة )الجدول 4(. مع ذلك، بدأ االقتصاد   4.7
العام 2010 مع ارتفاع االستثامر بنسبة 7.7 باملئة وتسارع منو 
الناتج املحيل اإلجاميل اىل 5.1 يف املئة. ولكن هذا االنتعاش 
الجديد مل يدم طويالً. أدى عدم االستقرار السيايس بعد الثورة 
 ،2011 العام  يف  باملئة   5.6 بنسبة  االستثامر  انخفاض يف  إىل 
انخفض  لذلك،  ونتيجة   .2012 العام  حتى  مستقراً  وبقي 
باملئة، أي أقل من  اثنني  الناتج املحيل اإلجاميل إىل نحو  منو 
العاملية.  املالية  األزمة  خالل  يف  بلغه  الذي  املستوى  نصف 
وفقاً لألرقام الرسمية، ارتفع معدل البطالة – الذي وقف عند 
حوايل 9 باملئة قبل الثورة – إىل 12.5 باملئة يف العام 2012 و 

13.5 باملئة يف العام 2013.

عاملة الشباب و املرأة مصدر قلق خاص. متيل أرقام البطالة 
الرسمية إىل التقليل من أهمية املشكلة، خصوصاً يف ما يتعلق 
باستبعاد الشباب وبقدرة املرأة عىل الحصول عىل وظيفة. يف 
تونس، يشكل الشباب )الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 – 30 
عاماً( حوايل 33 باملئة من القوى العاملة، إال أنهم ميثلون يف 
الوقت عينه 75 باملئة من العاطلني عن العمل. يتخطى معدل 
للعادة، يبدو أن  البطالة بني الشباب نسبة 40 باملئة. خالفاً 
يزيد  العمل  عن  عاطلني  أنفسهم  الشباب  يجد  أن  احتامل 
معدل  كان  املثال،  سبيل  فعىل  التعليم.  مستوى  زيادة  مع 
العام  يف  باملئة   20 من  أكرث  الجامعات  بني خريجي  البطالة 
2010 وارتفع إىل ما يقارب 30 باملئة يف العام 2011. رغم أن 
اإلناث يتلقني التعليم عينه الذي يتلقاه الرجال )أكرث من 60 
باملئة من خريجي الجامعات هم من اإلناث(، ال يزال معدل 
مشاركة اإلناث يف القوى العاملة )25 باملئة( أقل بكثري من 

2012

2.9

3.5
3.3
3.4
3.2

18.1

2011

1.8-

9.2
4.4-
16.1
3.5-
18.3

2010

3.0

9.3-
5.2

2.5-
0.7

13.0

2009

3.1

9.2
1.8
5.7
0.0

13.3

2008

4.5

0.7-
0.5-
7.1
9.1

12.4

منو إجاميل 
الناتج املحيل

النمو الزراعي 
النمو الصناعي
منو الخدمات

منو االستثامرات
معدل البطالة

2012

2.9

3.5
3.3
3.4
3.2

18.1

2011

1.8-

9.2
4.4-
16.1
3.5-
18.3

2010

3.0

9.3-
5.2

2.5-
0.7

13.0

2009

3.1

9.2
1.8
5.7
0.0

13.3

2008

4.5

0.7-
0.5-
7.1
9.1

12.4

منو إجاميل 
الناتج املحيل

النمو الزراعي 
النمو الصناعي
منو الخدمات

منو االستثامرات
معدل البطالة



9

مونجي بوغزالة، »عمالة الشباب والتحول االقتصادي في تونس«، ورقة العمل العالمية رقم 57، التنمية واالقتصاد العالمي في معهد بروكنجز، يناير 2013.. 5
راجي أسعد وغادة برسوم، »Youth Exclusion in Egypt: in Search of Second Chances«، العدد 2 من الورقة البحثية، مركز وولفينسون للتنمية . 6
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الذكور )70 باملئة(. وتبعاً لذلك، تعلو نسبة البطالة أكرث بني 
الثورة  قبل  باملئة   19 اإلناث  بني  البطالة  بلغ معدل  اإلناث. 
استخدام  يتّم  وعندما   .2012 العام  يف  باملئة   27 إىل  ووصل 

النساء، غالباً ما تتلقى النساء أجوراً أقل.5

تواجه مرص املشكلة عينها. ميثل الشباب الذين أمتوا تعليمهم 
الثانوي أو مراحل تعليمية أعىل من ذلك حوايل 95 باملئة من 
املشكلة حادة يف شكل  تبدو  العمل يف مرص.  العاطلني عن 
البطالة 3.8 مرات  اللوايت يواجهن مشكلة  اإلناث  خاٍص بني 
أكرث من الشباب. ومن ضمن الشبان والشابات الذين يجدون 
وظيفة، 28 باملئة فقط يجدون عمالً يف القطاع الرسمي )18 
باملئة يف القطاع العام و10 باملئة يف القطاع الخاص الرسمي(. 
أفريقيا  شامل  منطقة  شؤون  يف  خبري  قاله  ما  إىل  واستناداً 
السوداء  السوق  اقتصاديات  »تُعد  العمل:  فريق  يف  مشارك 
يف  املنطقة«.  يف  الشباب  تهم  التي  الحقيقية  االقتصاديات 
نهاية املطاف، تعمل الغالبية العظمى من الشباب، 72 باملئة، 
كعامل أرسيني غري مدفوعي  الرسمي، وغالباً  القطاع غري  يف 
العام  يف  جداً.6  زهيداً  أجراً  يتقاىض  من  أجر  ليكون  األجر، 
2011، بلغ متوسط   أجر العاملني الذكور 3.70 دوالر/يومياً؛ 
يف حني أن أجر العامالت بلغ 2.60 دوالر/يومياً. وال بّد من 
هذا  يف  العاملني  من  تقريباً  باملئة   50 حوايل  أن  إىل  اإلشارة 
أو  وظيفي  تأمني  العمل،  عقود  دون  من  يعملون  القطاع 

منافع اجتامعية.

مكافحة الفساد ال تسجل أي تقّدم 

عىل  القضاء  وتونس  مرص  يف  االنتقالية  الحكومات  تعهدت 
الفساد ورفع قضايا فساد ضد العديد من شخصيات األنظمة 
القدمية. ومع ذلك، تشري البيانات املتاحة إىل أن التغيري مل يطل 
فعلياً إال القليل القليل. ويعتقد معظم املرصيني والتونسيني 

أن الفساد زاد فعالً بعد الثورات.

الفساد  يعترب  وتونس.  الفساد مشكلة قدمية يف مرص  ُيعترب 
دول  شعوب  شواغل  من  املقربني  ورأساملية  واملحسوبية 
الربيع العريب الرئيسة. قبل الثورات، أشارت املؤرشات العاملية 
يف  متأخراً  مركزاً  تحتالن  ومرص  تونس  أن  إىل  الحكم  إلدارة 
الحكومية.  وبالفعالية  الفساد  عىل  بالسيطرة  يتعلق  ما 
الخدمات  عىل  كبري  شكٍل  يف  الوسطى  الطبقات  تعتمد 
تدهور  وتعاين  واألمن(،  النقل،  التعليم،  )الصحة،  الحكومية 
الذين  األطفال  أولياء  عىل  يتعني  املستمر.  الخدمات  تلك 
رسوم  تسديد  األحيان  من  كثري  يف  العامة  املدارس  يرتادون 
تعليم خصويص لضامن نجاح أوالدهم يف االمتحانات، وغالباً 

ما يتعني عىل املرىض يف املستشفيات الحكومية تقديم رشاوى 
من أجل الحصول عىل املساعدة.

يرتتب عىل الفساد تكاليف اقتصادية. أعاق الفساد وضعف 
الحوكمة تنمية القطاع الخاص، ال سيام يف ما يتعلق بالرشكات 
مدى  عىل  السياسية.  باملؤسسة  لها  عالقة  ال  التي  الصغرية 
العقدين املاضيني قامت تونس بإصالحات هامة، مبا يف ذلك 
تغيريات إدارية ومالية، وتقديم حوافز إلنشاء املشاريع التي 
اجتذبت كميات كبرية من االستثامر األجنبي املبارش. إىل أن 
يسجل  إذ  نسبياً،  منخفضاً  بقي  تونس  يف  الخاص  االستثامر 
حوايل 15 باملئة من الناتج املحيل اإلجاميل وأقل من 60 باملئة 
موحد،  شكٍل  يف  القواعد  تطبق  مل  االستثامرات.  إجاميل  من 
الصفقات واالنتهاكات  إقامة  أمام  جداً  املجال مفتوحاً  وكان 
والفساد. وشاب الفساد وانعدام الشفافية بيئة األعامل التي 
مل تفِض بالتايل إىل استثامرات كبرية وإىل إستحداث مؤسسات 

جديدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

بينت  الفساد.  من  أيضاً  مرص  يف  الصغرية  الرشكات  عانت 
 2011 العام  يف  الصغرية  الرشكات  منتجات  تناولت  دراسة 
أن 61 باملئة من رجال األعامل يعتربون الرتخيص الحكومي 
ومتطلبات التسجيل من املعوقات الرئيسية التي تقف أمام 
األعامل التجارية. من العام 2004 وحتى العام 2010، بدأت 
الحكومة، كجزء من برنامج اإلصالح االقتصادي، يف بذل جهود 
واسعة النطاق للتحرير والتبسيط، حاصلًة بذلك عىل تقدير 
ومع  األعامل.  أنشطة  مامرسة  تقارير  يف  الدويل  البنك  من 
الرشكات  عىل  أثرت  قد  املبذولة  الجهود  أن  يبدو  ال  ذلك، 
ومن  أعاله.  املذكورة  الدراسة  نتائج  إىل  استناداً  الصغرية، 
األفكار املطروحة لتفسري ذلك نشري إىل أن البريوقراطية التي 
تحرص عىل حامية مصادر اإليجارات املحتملة مل تطبق تدابري 
يتعني عىل مصلحة  أنه  القيود والتبسيط. وهذا يعني  إلغاء 
كفوءة وغري فاسدة تُعنى بالخدمة املدنية تطبيق إصالحات 
القوانني واللوائح؛ وملا تعذر ذلك، بقيت هذه اإلصالحات حرباً 

عىل ورق ومل يبرص تنفيذها النور قط. 

مل تُحدث الثورات انخفاضاً ُيذكر يف الفساد. يُظهر الشكل )3( 
مؤرشات مراقبة الفساد يف مرص وتونس يف الفرتة املمتدة بني 
العام 2009 والعام 2011، فيشري إىل أنه بعد مرور عاٍم واحٍد 
عىل اندالع الثورة تحّسنت تدابري السيطرة عىل الفساد تحسناً 
أنها قد ساءت أكرث فأكرث يف مرص.  طفيفاً يف تونس يف حني 
عالوًة عىل ذلك، تراجعت مرتبة تونس وفقاً ملنظمة الشفافية 
الدولية من املرتبة 59 يف العام 2010 إىل املرتبة 75 يف العام 
2012، يف حني تراجعت مرص من املرتبة 98 إىل املرتبة 118 يف 
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خالل الفرتة عينها. جاء هذا الرتاجع رغم أن عدد التحقيقات 
حول الفساد بلغ أكرث من 6000 تحقيق وتزايد عدد حاالت 
اإلدانة بارتكاب جرائم يف مرص منذ فرباير 2011. تشري أنواع 
التحقيقات وإجراءات الرشطة هذه إىل أن أحداً لن يعمد إىل 
فعالة  ليست  أنها  إال  الفساد،  بقضايا  يتعلق  ما  التسامح يف 
التصدي  تنجح يف  التي  الدول  تبني  الفساد.  القضاء عىل  يف 
املشاركني  أحد  به  أدىل  ملا  وفقاً  أندونيسيا  ومنها   – للفساد 
املدين  واملجتمع  الحكومة  مع  رشاكات   – العمل  فريق  يف 
والصحافة وأصحاب الرشكات من أجل تحقيق أكرب قدٍر من 
الشفافية وتحميل موظفي الحكومة املسؤولية. إال أن التدابري 
هذه مل تطبق بعد حتى اآلن يف تونس أو مرص، حيث ال تزال 

العالقات بني مختلف أصحاب املصلحة عدائية نوعاً ما.

الشكل 3: التقدم يف السيطرة عىل الفساد

املصدر: مؤرشات الحوكمة العاملية

املرصيني  معظم  يعتقد  الدولية،  الشفافية  ملنظمة  وفقاً 
الثورات. ويعرض الجدول 5  الفساد زاد بعد  والتونسيني أن 
الصادر عن  للعام 2013  العاملي  الفساد  بيانات من مقياس 
منظمة الشفافية الدولية. ويشري إىل أن سبعة باملئة فقط من 
باملئة من املرصيني يعتقدون أن مثة تحسن  التونسيني و16 
يف تدابري السيطرة عىل الفساد بعد الثورة. يشعر أكرث من 80 
أن  املرصيني  باملئة من  التونسيني وحوايل من 65  باملئة من 
الفساد قد ازداد منذ اندالع الثورات. ميكن أن يوفر التصور 
القائل أن الدميقراطية ارتبطت إىل حد ما بالفساد ميكن أن 
يفرس خيبة أمل الشباب يف البلدين. زرع الفشل يف التعامل 
حكومة  أداء  إزاء  املرصيني  نفوس  يف  االستياء  الفساد  مع 
مريس. من جانبه، اشتىك ممثل تلك الحكومة يف خالل اجتامع 
مجموعة العمل ملناقشة الفساد املسترشي واملتجذر يف البالد، 
إذ قال: »يف كثري من األحيان ال يعرف موظفو قطاع الخدمة 
املامرسات  أن  وأضاف  خاطئ«  بفعٍل  يقومون  أنهم  العامة 
إزالتها  تتطلب  بحيث  واسعٍ  نطاٍق  عىل  انترشت  الفاسدة 

املتاحة عن تونس  البيانات  تثري  بأكملها«.  الوزارات  »تفريغ 
أيضاً القلق وتشري أن الحكومة االنتقالية التي ترأسها جامعة 

النهضة ينبغي أن تترصف بحزٍم أكرب بشأن مكافحة الفساد.

الجدول رقم 5: جواب عىل السؤال حول التغريات التي طالت 
مكافحة الفساد طوال السنتني املاضيتني )باملئة( 

منظمة  عن  الصادر   2013 للعام  العاملي  الفساد  مقياس  املصدر: 
الدولية  الشفافية 

املرصيون  يرى  الدولية،  الشفافية  منظمة  ملقياس  وفقاً 
والتونسيون أن الفساد قد استرشى يف شكٍل خاص يف بعض 
املؤسسات التي ينبغي أن تؤدي دوراً حاسامً يف سري العملية 
الدميقراطية يف شكٍل فعال. يعتقد نحو 72 باملئة من املرصيني 
و66 باملئة من التونسيني أن األحزاب السياسية فاسدة. ويرى 
80 باملئة من املرصيني و53 باملئة من التونسيني أن الفساد 
قد طال أيضاً وسائل اإلعالم. ويف السياق عينه، يعترب 71 باملئة 
من املرصيني و40 باملئة من التونسيني الربملان فاسداً، يف حني 
أن  التونسيني  من  باملئة  و56  املرصيني  من  باملئة   65 يظن 
القضاء فاسد. فمن الصعب أن نتصور نجاح عملية االنتقال 
إىل الدميقراطية من دون بذل جهود متضافرة ملكافحة الفساد 

يف هذه املؤسسات ولتغيري صورة العامة عنها. 
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تونس  يف  العامة  املناقشات  ركزت  الثورات،  اندالع  منذ 
أن  ويبدو  الوطنية.  الهوية  وقضايا  السياسة  عىل  ومرص 
املخاوف األولية التي تثري قلق األحزاب السياسية الرئيسية 
تتمثل يف مكانة اإلسالم يف الحياة العامة وما إذا كان ينبغي 
ال  مناقشات  انترشت  برملانية.  أو  رئاسية  أنظمة  اعتامد 
إىل  أدت  القضايا، ال سيام يف مرص،  تناولت هذه  لها  نهاية 
القضايا  التوصل إىل توافق بسيط يف اآلراء. وقد تم تعليق 

االقتصادية وإرجاؤها.

الفقرية،   الطبقات  وخاصة  التونيس،  و  املرصي  للشعبني  إن 
وكذ  األحزاب  قّدمت  هامة.  اجتامعية  و  اقتصادية  مطالب 
فرص  من  املزيد  باستحداث  روتينية  وعوداً  املرشحون  لك 
الفقر  عىل  للقضاء  حمالت  وبتنظيم  األجور  ورفع  العمل 
من  وكان  األخرى.  اإلجتامعية  املشاكل  من  وغريها  والفساد 
الربامج  بني  أهميّة  ذات  فروق  تحديد  اآلن،  حتى  الصعب، 
عرضت  قليلة،  استثناءات  مع  والتي،  املختلفة،  االقتصادية 
االختالفات القامئة حول املوضوع عينه تساند أغلب األحزاب 
االقتصاد الحر إىل جانب تدابري لحامية الفقراء وتأمني العدالة 
املسائل  عنده  تبدو  الذي  الحد  حتى  للجميع.  االجتامعية 
األمور يف كثري من  االنتخابات، بدت  االقتصادية رضورية يف 
كحني  الطراز،  قدمية  الرعاية  أنواع  من  نوع  وكأنها  األحيان 
أطلقت جامعة اإلخوان املسلمني مبادرة مليونية الخري عشية 
االنتخابات الربملانية والتي حصل عىل أساسها 5 ماليني مرصي 

1.5 مليون كيلوغرام من اللحم. 

الشك  النتائج مشجعة. يساور  كانت األسباب، ال تبدو  وأياً 
دعمهم  بشأن  والتونسيني  املرصيني  من  متزايداً  عدداً 
األمن  من  أكرب  بقدر  نعموا  أنهم  يرصحون  إذ  للثورات. 
أخطاء  رغم  عيل،  وبن  مبارك  حكم  ظل  يف  االقتصادي 
نظاميهام العديدة. ميكن أن يرُتجم انعدام األمن االقتصادي 
وتدهور مستويات املعيشة بسهولة إىل أزماِت رشعية، كام 
عىل  الدميقراطية  التحوالت  تعتمد  بالتايل  مرص.  يف  حدث 

العمل االقتصادي الطارئ.

ميكن  املسبوق،  غري  االستقطاب  فرتات  يف  اآلن،  حتى  و 
العمل  لهذا  والدعم  السياسية  اإلرادة  تحقيق  يكون  أن 

االقتصادي أمراً صعباً للغاية – إن أردنا أن نبتعد عن املبالغة 
الفصل  صعوبة  عىل  الحوار  يف  املشاركون  وأكد  الكالم.  يف 
بني التنمية السياسية والتنمية االقتصادية. يف الواقع، أهمل 
باملجتمع  املتعلق  )الجزء  االقتصادي  االنتعاش  عىل  الرتكيز 
الدويل عىل األقل( التعامل مع األزمة السياسية يف مرصو التى 
املشاركني يف مجموعة  بعض  وأشار  االقتصاد.  استقرار  متنع 
العمل إىل وجود قدٍر كبري من اإلجامع بني األحزاب الرئيسة 
االقتصادي.  االستقرار  تحقيق  منها  املراد  التدابري  دعم  يف 
يف الوقت عينه، شددت وجهة نظر معارضة مهمة عىل أن 
يف  القدمية  الجديدة  الليربالية  االقتصادية  السوق  »منوذج 
آن معاً« الوارد يف صفقة صندوق النقد الدويل – قد فشل 
أنه  املشاركون  واتفق  البالد.  مشاكل  معالجة  يف  املايض  يف 
عليها  يتعني  تونس،  و  مرص  يف  املعتمدة  الربامج  كانت  أياً 
أن تحقق النمو الشامل وأن تجنب العودة إىل أمناط النمو 
من  واسعة  رشائح  استبعدت  ضخامتها  رغم  التي  السابقة 

السكان. 

تواجه حكومات تونس ومرص قيوداً خطرية تحد من قدرتهام. 
وبالتايل، فال بّد أن تعتمدا أسلوباً انتقائياً وأن تركزا يف البداية 
عىل األولويات األكرث إلحاحاً. من الواضح أن إنهاء االستقطاب 
رؤية  إىل  للتوصل  اآلراء  حول  أدىن  توافق  وبناء  السيايس 

للمستقبل يعد أولوية قصوى.  

عىل الصعيد االقتصادي، يأيت االستقرار االقتصادي عىل رأس 
األولويات. تتجىل املسؤولية األساسية التي يجب أن تتحملها 
الكايف  األجنبي  النقدي  التبادل  توافر  ضامن  يف  حكومة  أي 
السترياد الرضوريات )وخاصة الوقود والغذاء( التي تُباع محلياً 
أسعار  يف  النقص(  )أو  التضخم  أدى  وقد  معقولة.  بأسعار 
الغذاء والوقود إىل أعامل شغب وإىل سقوط الحكومات يف 
مناطق كثرية من العامل. لكن استقرار االقتصاد غالباً ما يتطلب 
هذه  ترتافق  أن  بّد  ال  شعبية.  وغري  صعبة  سياسات  اعتامد 
السياسات مع تدابري أخرى تساعد عىل جعل حزمة اإلصالح 
االقتصادي الشامل أكرث قبوالً. يتعني عىل الحكومات أن تثبت 
حركة  طليعة  ميثلون  الذين  الشباب  ملطالب  تستجيب  أنها 
الربيع العريب. وبالتايل ال بّد أن تشمل األولويات االقتصادية 

أمرين: استحداث فرص عمل ومكافحة الفساد.

 األولويات السياسية: إرساء االستقرار، 
تأمين الوظائف ومكافحة الفساد



12

ماريا فاغلياسيندي، »Implementing Energy Subsidy Reforms: an Overview of Key Policy Issues«، ورقة بحثية حول األبحاث السياسية . 7
رقم 6122، البنك الدولي، يوليو 2012.

تحقيق االستقرار االقتصادي

ال بّد أن تعالج برامج االستقرار االقتصادي يف كل من تونس 
من  )للحد  الوقود  دعم  يف  املتمثلة  الصعبة  القضايا  ومرص 
العجز املايل وخفض الدين العام(، وسعر الرصف )للحد من 
تعالج  االحتياطيات(.  بناء  وإعادة  املدفوعات  ميزان  عجز 
يدعمه  الذي  الربنامج  سياق  يف  االقتصادية  املشاكل  تونس 
صندوق النقد الدويل. إال أن الوضع يف مرص يختلف، حيث 
االقتصادية  اإلصالحات  تنفيذ  السياسية  االضطرابات  تُصعب 
تعيينها  تّم  التي  االنتقالية  الحكومة  أعلنت  املدى.  بعيدة 
حديثاً بالفعل أنها لن تسعى الستئناف املحادثات مع صندوق 
مرص  أن  يعني  وهذا  القريب.  املستقبل  يف  الدويل  النقد 
ستعتمد أساساً عىل الدعم املايل الذي تقدمه اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت للميض قدماً 

يف خالل النصف الثاين من العام 2013.

ميكن  بعناية.  الوقود  دعم  تخفيض  تدابري  تنفيذ  من  بد  ال 
الوقود يف مرص  باملئة من دعم  إساءة تفسري حقيقة أن 57 
يذهب إىل أعىل ُخْميَس توزيع الدخل، ال سيام وأن الغالبية 
بني  يرتاوح  مبلغٍ  من  تعيش  املجموعة  هذه  من  العظمى 
األكرب  الجزء  تصنيف  ينبغي  يومياً.  دوالرات  وعرشة  أربعة 
الوسطى  الطبقة  إما ضمن  املجتمع  من  الرشيحة  من هذه 
الطبقة  ليس ضمن  بالتأكيد  ولكن  الفقرية،  الطبقة  أو حتى 
الغنية. عالوة عىل ذلك، تعني نسبة 57 باملئة أن 43 باملئة 
من املكاسب تعود بالنفع عىل السكان الذين يعيشون بأقل 
من أربعة دوالرات يومياً. لذلك، رغم طبيعة اإلعانة الرجعية، 
الرضر  سيلحق  إلغاءه  أو  الدعم  خفض  أن  واضحاً  يبدو 
بالطبقتني الوسطى والفقرية. وقد أثار أحد النشاطني املرصيني 
املشاركني يف فريق العمل مسألة املخاوف التي قد تنجم عن 
حقيقة أن »عدداً أكرب من الناس سريزحون تحت وطأة الفقر 
بفعل خفض الدعم«. يف ظل هذه الظروف، ستكون إجراءات 
مامثلة سياسياً صعبة – إن مل تكن مستحيلة – التنفيذ ما مل 

يتم حل األزمة السياسية الراهنة.

وتونس  مبرص  خاصة  مسألة  هذه  الدعم  مسألة  تعد  ال 
حاول  حني   ،1977 عام  يف  جديد.  قلٍق  مصدر  أو  وحدهام، 
البالد  شوارع  شهدت  الدعم،  خفض  السادات  أنور  الرئيس 
فوراً.  القرار  إلغاء  إىل  فاضطر  ضخمة،  شغب  أعامل  موجة 
حني  عينها  املشكلة  تونس  يف  بورقيبة  حبيب  الرئيس  واجه 
العام 2011، حاولت نيجرييا  تخفيض الدعم. يف  حاول أيضاً 
القضاء عىل دعم الوقود، ولكنها واجهت احتجاجات واسعة، 
فاضطرت الحكومة إىل أعادة جزء من هذا الدعم. وواجهت 

تم  عندما  العام 2012  أعامل شغب يف  أيضاً  األردن  شوارع 
تخفيض دعم الوقود.

من ناحية أخرى، نجحت دول نامية )ومنها غانا وإندونيسيا( 
استخالص  ومرص  لتونس  ميكن  الطاقة.  دعم  من  الحد  يف 
للبنك  تقرير حديث  التجارب. درس  دروس هامة من هذه 
الدويل 20 بلداً نامياً، ووجد أن هذه الدول متكنت من خفض 
متوسط   تكلفة دعم الطاقة يف ميزانياتها من 1.8 باملئة من 
الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2004 إىل 1.3 باملئة يف العام 
انخفاض  النهاية إىل  2010، وأن تحقيق ذلك أدى بدوره يف 

كثافة استخدام الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها.7

يف  الطاقة  دعم  تخفيض  يف  نجحت  التي  الربامج  وشملت 
عىل  بالتساوي  املناقشة  يف  املشاركون  أكد  ميزتني  العادة 
أهميتهام: تدابري تعويضية ملساعدة األكرث فقراً واسرتاتيجيات 
إندونيسيا،  يف  الربنامج.  بفوائد  العامة  إلقناع  قوية  اتصال 
حاولت الرئيسة ميجاوايت سوكارنو بوتري تنفيذ تدابري إلصالح 
أسعار الطاقة يف العام 2003، ولكنها واجهت معارضة شديدة 
بعد ثالث سنوات حاول  برنامجها.  الرتاجع عن  أجربتها عىل 
من  منطلقاً  أخرى،  مرة  يودهونو  بانبانغ  سوسيلو  الرئيس 
عىل  تعود  قد  التي  الفوائد  بوضوح  حددت  إعالمية  حملة 
اقتنعوا  الناس  أن  بدا  األمان.  نتيجة اإلصالح وبرامج  الفقراء 
الفئات األكرث  الحكومة حامية  بالحاجة إىل اإلصالح وبالتزام 
ضعفاً. عندئٍذ فقط متكن من خفض الدعم من دون أن يلقى 

إال معارضة بسيطة.

يف العام 2004، أصدرت حكومة غانا دراسة تناولت فيها تأثري 
دعم الوقود. وضمت اللجنة التوجيهية املسؤولة عن الدراسة 
مسؤولني  ضمنهم  )ومن  املهتمني  من  متنوعة  مجموعة 
حكوميني، وأكادمييني، وممثيل رشكات(. بحلول العام 2005، 
إلطالق  اللجنة  تقرير  استخدام  عىل  قادرة  الحكومة  باتت 
الوقود  أسعار  انخفاض  إىل  الحقاً  أدت  عامة  إعالمية  جهود 
بنسبة 50 باملئة. وكانت الدراسة قد فصلت تدابري التخفيف 
االجتامعية وكيفية تقليل ردة الفعل املعادية من أجل تحقيق 
التوصل  من  الحكومة  لذلك، متكنت  ونتيجة  النهايئ.  هدفها 
إىل أفضل السبل التي تساعدها عىل تجنب املعارضة الشعبية 

حول هذه املسألة وعىل إيصال سياساتها إىل الجمهور.

كام هو الحال يف معظم البلدان، ُيعترب سعر الرصف موضوعاً 
االستقرار  برامج  تشمل  ومرص.  تونس  يف  سياسياً  حساساً 
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الوطنية  العملة  قيمة  تخفيض  نجاحاً  األكرث  االقتصادي 
للمساعدة عىل تعزيز القدرة التنافسية، وتحسني وضع ميزان 
سعر  يُعد  الدولية.  االحتياطيات  بناء  وإعادة  املدفوعات، 
الرصف الحقيقي التنافيس أيضاً عامالً مهامً لجذب االستثامر 
األجنبي – األمر الذي تحتاج إليه كّل من مرص وتونس حاجًة 
ماسة. إال أن العديد من البلدان يحاول تجنب تخفيض قيمة 
رفع  وإىل  الواردات  أسعار  يف  زيادة  إىل  تؤدي  ألنها  العملة 
تكاليف املعيشة. وهكذا، يف البلدان التي تعتمد اعتامداً كبرياً 
أن يترضر  الغذائية، مثل تونس ومرص، ميكن  الواردات  عىل 
يرفع  ذلك،  عىل  عالوًة  العملة.  قيمة  تخفيض  من  الفقراء 
الوقود  التونيس والجنيه املرصي سعر  الدينار  تخفيض قيمة 
أكرث  الوقود  بدعم  يتعلق  ما  يف  حّد  ويصعب وضع  املحيل، 

فأكرث من الناحية السياسية.

ملا كانت االحتياطيات األجنبية تنفذ من البنوك املركزية، فإنها 
تصبح غري قادرة عىل الدفاع عن عمالتها، فتتعرض بعد ذلك 
التسعينيات  أواخر  يف  الروبل  أزمة  تقدم  الطليق.  للسقوط 
العملة  مثاالً يوضح سيناريو مامثالً. عادة ما يكون تخفيض 
يف شكٍل منظم أقل رضراً حني يكون املرصف املركزي ال يزال 

ميتلك بعض االحتياطيات. 

يُعترب  ال  العملة  قيمة  تخفيض  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  وأخرياً، 
تقدير  يف  املبالغة  مشكلة  مع  للتعامل  الوحيدة  الطريقة 
قيمة سعر الرصف الحقيقي. ميكن القتصاد معني أن يستعيد 
االنكامشية  السياسات  خالل  من  الدولية  التنافسية  القدرة 
التي تساهم يف وصول التضخم املحيل إىل مستويات أقل من 
التضخم الذي يعانيه الرشكاء التجاريون. ومع ذلك، واستناداً 
إىل ما توضحه التجربة الحالية يف قربص واليونان، فإن النتائج 
املرتتبة عىل »تخفيض قيمة العملة الداخلية« يف شكٍل مامثل 
قربص  وتضطر  االسمية  القيمة  تخفيض  من  بكثري  أصعب 
هائلة ألنهام عضوان  انكامشية  تنفيذ سياسات  إىل  واليونان 
املشرتكة  العملة  قيمة  النقدي وال تسيطران عىل  االتحاد  يف 
)اليورو يف حالتيهام(. وتجدر اإلشارة إىل أن تونس ومرص ال 

تواجهان مثل هذا القيد.

الفرص المتاحة أمام الشباب 8 

تقليدياً استقبل القطاع العام أكرب عدٍد من الشباب يف تونس 
املالية،  القيود  قادراً عىل ذلك بسبب  أنه مل يعد  إال  ومرص، 
تعاين  الحكومية  والدوائر  العامة  املؤسسات  أن  وحقيقة 
بالفعل إفراطاً يف التوظيف. وبالتايل، ال بّد أن تركز السياسات 

القطاع  يف  التوسع  عىل  عمل  فرص  استحداث  إىل  الرامية 
الخاص وعىل تشجيع االستثامرات الخاصة األجنبية واملحلية.

من  الصغرية  التجارية  األعامل  دعم  يشكل  أن  ميكن 
األولويات.9 يتعني عىل الحكومات الجديدة يف مرص وتونس 
كانت  التي  املقربني  أنظمة رأساملية  إىل  العودة  تتجنب  أن 
سائدة قبل الثورة. وبالفعل ينترش تصور يفيد أن الثورات مل 
تنجح إال يف استبدال مجموعة قدمية من املقربني مبجموعة 
نذكر  التصور  هذا  مواجهة  تتيح  التي  الطرق  ومن  جديدة. 
الخاص تشدد عىل  القطاع  لتنمية  إعالن اسرتاتيجية جديدة 
مع  بتنفيذها،  والبدء  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  أهمية 
األعامل  يف  الشباب  مشاركة  لتشجيع  خاصة  برامج  اعتامد 
هذا  يعني  ال  والعامل.  األعامل  كرجال  الصغرية  التجارية 
وجود تحيّز ضد الرشكات الكبرية الرضورية لتنمية الصادرات 
واستحداث أعداد كبرية من فرص العمل واعتامد تكنولوجيات 
الحكومات  تحيز  تصحيح  ببساطة  يتطلب  قد  بل  جديدة، 

املايض ضد الرشكات الصغرية.

بدال من العودة ببساطة إىل أمناط النمو القدمية التي أهملت 
ينبغي  عادلة،  غري  تعترب  والتي  السكان  من  كبرية  رشيحة 
الشامل  »النمو  تحقيق  عىل  الثورة  بعد  حكومات  تركز  أن 
اسرتاتيجية  خالل  من  الهدف  هذا  دعم  وميكن  والعادل«. 
رئيساً.  الشباب دوراً  الصغرية ومشاريع  تؤدي فيها املشاريع 
استحداث  يف  القصري  املدى  عىل  الرئييس  التحدي  ويتمثل 
الذين  الشباب  يستغلها  أن  ميكن  التي  الفرص  من  املزيد 
الشابات،  وتطرح  واقتصادياً.  اجتامعياً  إقصاًء  حالياً  يعانون 
اللوايت يعانني إحباطاً وإبعاداً عن سوق العمل، مشكلة خاصة 
ألن األرس باتت تحتاج أكرث فأكرث إىل أجرين لضامن حصول 

األهل واألطفال عىل أبسط رشوط العيش الكريم. 

ال ينبغي أن يتمثل الهدف الكامن وراء السياسات الحكومية 
فقط يف دعم منو قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة القامئة 
التي تضم أساساً رشكات الخدمات ذات اإلنتاجية املنخفضة. 
عوضاً عن ذلك، ينبغي أن ترمي إىل تحويل القطاع من خالل 
رفع اإلنتاجية وتحسني العالقات مع األسواق املحلية والدولية. 
أكرث  يصبح  بحيث  القطاع  إىل دعم عرصنة  تتوجه  أن  بّد  ال 
للمبادرين  أفضل  معيشية  مستويات  توفري  وإىل  ديناميكية، 
إىل  الجدد  للوافدين  الئقة  عمل  فرص  توفري  وإىل  الشباب 
أخذه  ميكن  منوذجاً  نحدد  أن  أردنا  ما  وإذا  العمل.  سوق 
والدولية،  الوطنية  األسواق  إىل  باإلضافة  نذكر  االعتبار  بعني 
القطاعات يف أوروبا أو اليابان، حيث تشارك الرشكات الصغرية 
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واملتوسطة يف االبتكار، التي غالباً ما تعمل ضمن مجموعات، 
وتقيم عالقات قوية مع الرشكات األكرب حجامً. 

تُعترب  الصغرية. ال  مثة حاجة إىل نهج شامل لدعم الرشكات 
الربامج التي تركز عىل توفري االئتامن للرشكات الصغرية كافيًة. 
حقنة  إىل  أيضاً  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  برامج  تحتاج 
تربط صغار  التي  التسويقية  التقني والخربات  التصميم  من 
املنتجني باألفكار الجديدة واألسواق الرئيسة. ويتمثل التحدي 
الرئييس يف تنفيذ هذه الرؤية يف أن معظم الشباب التونيس 
واملرصي غري مستعد بعد لحياة املبادرة واملخاطرة. وقد تم 
توجيه نظم التعليم العربية إلنتاج موظفي حكومٍة و قطاع 
عام وليس لتزويد الخريجني باملهارات الالزمة للنجاح يف سوق 
عموماً  املتعلم  الشباب  ميتلك  ال  والعرشين.  الواحد  القرن 
يفضلون  إنهم  الخاصة.  مشاريعهم  لبدء  ميالً  أو  مهارات 
العيش  إىل  اضطروا  ولو  حتى  العام  القطاع  يف  وظيفة  أمن 
العمل.  انتظار فتح فرص  العمل يف  فرتة طويلة عاطلني عن 
تحديث  اإلصالح ويف  املشكلة يف  لهذه  الواضح  الحل  يكمن 
نظم التعليم، وهام خطوتان تأتيان ضمن األولويات اإلمنائية 
تؤثرا  ولن  طويالً  وقتاً  سيستغرق  تنفيذهام  أن  إال  املهمة، 
العمل.  يف سوق  حالياً  املتواجدين  الشباب  من  املاليني  عىل 
باعتبارها أولوية عاجلة، ميكن للحكومات وضع برامج لتنظيم 
املشاريع بغية مساعدة الشباب عىل بدء مشاريعهم الخاصة.

ال ميكن للحكومات وحدها أن توفر الحلول الرضورية كلها. 
املاضية  الحكومية  التدخالت  أن  ثبت  األحيان،  من  كثري  يف 
واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  قطاعات  دعم  منها  أريد  التي 
فعالة  غري  تدخالت  هي  أخرى  وأماكن  ومرص  تونس  يف 
)فعىل سبيل املثال ال يبدو أن رفع القيود والتبسيط يف كال 
البلدين قد شجع املزيد من الرشكات عىل الدخول إىل القطاع 
التدخالت  بعض  أن  ثبت  ذلك،  من  العكس  عىل  الرسمي(. 
أرضّت  املثال  سبيل  )فعىل  باالقتصاد  جدا  ضارة  تكون  قد 
مخططات القروض املدعومة يف إندونيسيا أكرث مام ساعدت 

القطاع عن طريق الحد من الوصول إىل االئتامن املرصيف4(.

الصغرية  املشاريع  تنمية  اسرتاتيجية  تكون  أن  املهم  من 
واملتوسطة الجديدة مقسمة بناًء عىل مشاورات واسعة مع 
أصحاب العمل والعامل وكذلك مع الطالب املتخرجني. ميكن 
زيادة  بهدف  املناقشة  يف  أيضاً  تشارك  أن  الكبرية  للرشكات 
الروابط بني الرشكات والتعاقد من الباطن. وميكن أن تشكل 
هذه الخطوة فرصة أمام الحكومات يف تونس ومرص إلثبات 

عىل  الدميقراطية.  السياسية  والنظم  حديثاً  املتاحة  الفوائد 
مسموع  غري  صوتهم  أن  العريب  الشباب  شعر  عقود،  مدى 
فباتوا مولعني بالسخرية ومثبطي العزمية. اآلن حان الوقت 
املناسب إلرشاك الشباب يف حواٍر وطنٍي واسع حول مستقبلهم 

وتنمية بالدهم.

الرشكات  يف دعم  هاماً  الحكومية دوراً  املنظامت غري  تؤدي 
غري  املنظامت  من  العديد  يقّدم  واملتوسطة.  الصغرية 
أيضاً  وتتمتع  الصغرية،  للرشكات  التمويل  بالفعل  الحكومية 
يف  وللمساعدة  والتسويق  الفني  الدعم  لتقديم  جيد  بوضع 
تنظيم مشاورات واسعة مع أصحاب املصلحة املعنيني. وميكن 
الحكومية وذلك من  املنظامت غري  للحكومات تحسني دور 
إجراءات  وتبسط  أنشطتها  تنظم  جديدة  قوانني  سن  خالل 

التسجيل والعمليات التابعة لها.5

مثة حاجة إىل استعراض السياسات واألطر التنظيمية التي تؤثر 
عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة. مثة حالة من عدم االمتثال 
عايل املستوى بالقوانني واللوائح الرضيبية، األمر الذي يثري مسألة 
رضورة تنقيحها وتبسيطها لتشجيع املزيد من الرشكات عىل 
دخول القطاع الرسمي. قد ترغب الحكومات يف النظر يف تقديم 
حوافز رضيبية للرشكات الصغرية وأصحاب املشاريع الشباب. 
عمليات  رغم  التنظيمي  اإلطار  من  التذمر  الرشكات  تواصل 
التبسيط األخرية. قد يكون من الرضوري إلقاء نظرة أخرى عىل 
العمليات التي تؤثر يف املنشآت الصغرية  وذلك بالتشاور مع 
أصحاب املشاريع. وينبغي أن تنظر الحكومات أيضاً يف سياسات 
ترمي إىل تشجيع املستثمرين األجانب للدخول يف رشاكة مع 
الرشكات الصغرية واملتوسطة املحلية ملساعدتهم عىل الحصول 
عىل التصميم التقني والخربة التسويقية. إذا أخذنا عىل سبيل 
املثال  صناعة املالبس يف بايل، فقد خفضت الحكومة األندونيسية 
الحد األدىن من االستثامر األجنبي من 1 مليون دوالر إىل 250 
الصغار  األجانب  املستثمرين  تشجيع  أجل  من  دوالر  ألف 
للدخول يف رشاكة مع الرشكات الصغرية واملتوسطة املحلية عّل 
هذه األخرية تستفيد من تقنياتهم الخاصة ومهاراتهم وقدرتهم 

عىل دخول األسواق الدولية. 

مكافحة الفساد 

من الواضح أنه ال وجود لحٍل رسيع ملشكلة الفساد، خصوصاً 
عندما تكون متجذرة بعمٍق يف بنية االقتصاد واملجتمع كام هو 
الحال يف تونس ومرص. هنا، أيضاً، يرتبط االقتصاد والسياسة 
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الدوائر  مسؤولية  الجدد  الوزراء  يتحمل  وثيقاً.  ارتباطاً 
البريوقراطية  عنارص  يواجهون  ما  غالباً  ولكن  الحكومية، 
اإليجارات.  إىل  توصلها  التي  والطرق  أرضها  تدافع عن  التي 
الفاسدة  العنارص  االستقطاب، ويف ظل »تطهري«  يف سياقات 
عىل نحو محتمل،  بأخرى جديدة، واألقل فساداً  واستبدالها 
سبيل  فعىل  سياسياً.  ومكلفني  للجدل  مثريين  األفراد  يصبح 
املسلمني  اإلخوان  لجامعة  واملعارضون  النقاد  اشتىك  املثال، 
قطاع  اإلسالميني يف  إال  يّوظف  مل  الرئيس مريس  أن  يف مرص 
الخدمة العاّمة )فبدا ذلك جزءاً من حملة »أخونة الدولة«(، 
يف حني قال اإلخوان أنهم كانوا ببساطة يطهرون القطاع من 

العنارص الفاسدة.

رغم هذه العوائق، تحتاج الحكومات الدميقراطية الجديدة إىل 
تفريق نفسها عن األنظمة القدمية من خالل اتخاذ خطوات 
املطروحة  الخيارات  ومن  الفساد.  ملكافحة  ومرئية  واضحة 
نذكر عمل الرشطة والتحقيقات العامة؛ إال أن هذه الخطوات 
وحدها قد ترتك أثراً محدوداً عىل الفساد، ال سيام يف البلدان 
الشّك.  دائرة  القضائية ضمن  الرشطة واألجهزة  تكون  حيث 
تعزيز  شأنها  من  تدابري  الفساد  مكافحة  تتضمن  أن  بّد  ال 
واحرتاف  مهنية  مستوى  من  تزيد  وأن  واملحاسبة  الشفافية 
موظفي الخدمة العاّمة. تحتاج النتائج لبعض الوقت قبل أن 
تظهر، إال أن اتخاذ الخطوات األوىل الرضورية ميكن أن يساعد 
ومنحها  مصداقيتها  تحسني  عىل  الدميقراطية  الحكومات 

الصالحية للقيام بإصالحات اقتصادية أخرى. 

يف  إندونيسيا  تجربة  من  وتونس  مرص  تستفيد  أن  ميكن 
مع  أندونيسيا  تعاملت  انتقالها،  فرتة  يف  الفساد.  مكافحة 
الفساد عىل أنه جرمية غري عادية تحتاج معالجتها إىل تدابري 
غري عادية. من جانبه أكد مشارك أندونييس مطلع عىل القضية 
أن مكافحة الفساد متت عىل املستويات القانونية والدستورية 
الفساد  مكافحة  أخذ  تم  وقد  كافًة.  واملجتمعية  والتنفيذية 
بعني االعتبار عند تصميم دستور البالد الجديد. أُنِشئت لجنة 
الفساد يف مؤسسات  للرتكيز فقط عىل  املسألة  بهذه  خاصة 
الدولة وعىل الجرائم التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دوالر. 
عالوًة عىل ذلك، تّم إرساء رشاكة مع املجتمع املدين والقطاع 

الخاص ملحاربة الفساد عىل املستوى االجتامعي. 

ملكافحة  أساسية  أموراً  واملساءلة  والشفافية  الصوت  ُيعترب 
واملساءلة  الشفافية  انعدام  مع  التعامل  سيتطلب  الفساد. 
التي تشوب أنظمة الحكم يف مرص وتونس تطوير األحزاب 

األعامل،  أرباب  تجمع  ورابطات  حرة،  وصحافة  السياسية، 
ونقابات عامل حرة ومنظامت خاصة باملجتمع املدين. هذه 
هي املؤسسات جميعها التي تكفل أن يكون صوت املواطنني 
املساعدة  تقدم  والتي  الوطنية  املناقشات  يف  مسموعاً 
حالة  وتوضح  املخالفات.  عن  اإلبالغ  خالل  من  الرضورية 
تَهرُّب  أخرية يف فرنسا، حيث كشف تقرير أخباري تحقيقي 
أحد الوزراء من تسديد الرضائب، كيف ميكن أن تكون هذه 
املؤسسات مفيدة يف مكافحة الفساد. وقد اضطر الوزير إىل 
أحزاب  وعمدت  قانونية.  اتهامات  حالياً  يواجه  و  االستقالة 
املعارضة الحقاً إىل استخدام القضية للضغط من أجل إجراء 
تم  )وقد  الشفافية  من  أكرب  قدٍر  وضامن  أوسع  تحقيقات 
وأعضاء  الوزراء  ترصيحات  بجعل  يقيض  قرار  اتخاذ  بالفعل 
وأحزاب  حرة  صحافة  غياب  ظّل  يف  علنية(.  املالية  الربملان 
سياسية قوية ومجتمع مدين نشط ال ميكن أن يتوقف هذا 

الفساد عايل املستوى. 

تعمل عىل  التي  املؤسسات  تطوير  يتطلب  أن  املحتمل  من 
تحسني الشفافية واملساءلة يف تونس ومرص التغيريات القانونية 
التي تسمح بتشكيل النقابات املستقلة العاملية والجمعيات 
املهنية ومنظامت املجتمع املدين األخرى من دون الحاجة إىل 
املنظامت  قانون  إصالح  إن  الحكومة.  موافقة  الحصول عىل 
غري الحكومية يف مرص أمر ملح للغاية. عىل غرار ما يحصل يف 
ظّل االستبداد، مل تتمتع املنظامت غري الحكومية املرصية إال 
مبساحة صغرية جداً للعمل وخضعت لتنظيم الدولة الصارم. 
ال يتالئم هذا الوضع أبداً مع النظام الدميقراطي الجديد. ال 
تزال البريوقراطية التي تخىش فقدان امتيازاتها وما تتمتع به 
تحّول  تخىش  التي  الحاكمة  األحزاب  عن  فضالً  حامية،  من 
الحكومة   عىل  للتحريض  محورية  نقطة  إىل  املدين  املجتمع 
أن  شأنها  من  التي  الحقيقية  اإلصالحات  من  سلسلة  تقاوم 

تسمح للمنظامت غري الحكومية أن تؤدي دورها كامالً.

مثة حاجة أيضاً إىل إطالق مبادرات الشفافية واسعة النطاق. 
وميكن أن تشمل هذه املبادرات وضع قوانني حرية املعلومات، 
مناقشتها  ومتطلبات  امليزانيات  عن  العلني  الكشف  وكذلك 
أعضاء  عىل  مرورها  قبل  جديدة  وقوانني  علني  شكٍل  يف 
اكتساب  قواعد  أيضاً  الشفافية  زيادة  تتطلب  وقد  الربملان. 
عامة وتعزيز اإلدارة املالية العامة. ميكن الحصول عىل مثال 
منوذجي يوضح كيف ميكن وضع سياسات اقتصادية شفافة 
وقامئة عىل املشاركة من خالل االطالع عىل نظام اليابان القائم 
عىل خطط خمسية للتنمية من خالل عملية تشاورية واسعة 
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ممثيل  وكذلك  الحكومية  الدوائر  مختلف  تشمل  النطاق 
يف  املشاركون  أوضح  وكام  املدين.  واملجتمع  الخاص  القطاع 
مجموعة العمل، يكمن أحد عنارص النمو »الشامل« الهامة يف 
ضامن شفافية صناعة القرار بشأن التدابري اإلصالحية املقرتحة 

وشموليتها وإبالغها يف شكٍل جيد. 

ىف  العمل  نظام  إصالحات  املساءلة  تعزز  أن  ميكن  وأخرياً، 
مامرسات  وإرساء  املهني  التأهيل  إىل  تهدف  التي  الحكومة 
قامئة عىل أساس الجدارة. ال بّد أن ترتافق هذه التدابري مع 
الجهود الرامية إىل تعزيز قدرة السلطة الترشيعية، والسلطة 
الرقابية. ويبقى اتخاذ خطوات هامة  القضائية، واملؤسسات 
قيد  اإلصالحات  أُِخَذت  حال  يف  جداً  صعباً  االتجاه  هذا  يف 
البحث بعني االعتبار عىل أنها موالية ومفيدة لحزٍب من دون 
النقطة بعني االعتبار، تبدو الرشاكات  اآلخر. مع  أخذ هذه 
التي تجمع بني الحكومة واملعارضة وكذلك منظامت املجتمع 

املدين مهمًة جداً. 
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العربية،  املنطقة  يف  مهمة  مصالح  الدويل  املجتمع  ميتلك 
السالم  عجلة  ودفع  واألمن،  االستقرار  عىل  املحافظة  تشمل 
نفط  تدفق  استمرار  وضامن  وإرسائيل،  الفلسطينيني  بني 
وتجنب  واإلرهاب،  التطرف  وترية  ارتفاع  من  الحّد  املنطقة، 
الهجرة غري  الشامل، والحد من تدفق  الدمار  انتشار أسلحة 
عمليات  وستخدم  أوروبا.  إىل  أفريقيا  شامل  من  الرشعية 
التحول الناجح إىل الدميقراطية يف بلدان الربيع العريب هذه 
إنشاء  عند  الدويل  املجتمع  به  اعرتف  كام  املصالح جميعها، 
رشاكة دوفيل يف قمة الدولة الثامنية يف العام 2011. ال شّك 
أن التحدي يفضل املدى الطويل عىل املدى القصري، وال سيام 
عندما يكون املدى القصري محفوفاً بعدم االستقرار السيايس. 
أعاله   املذكورة  املجاالت  وتونس عىل  تركز مرص  أن  وينبغي 
عىل  االقتصادي  والدعم  االستقرار  عدم  تخفيف  أجل  من 
املدى القصري، مبا يف ذلك استقرار االقتصاد، واستحداث فرص 

للشباب، ومكافحة الفساد.

وهنا يُطرح سؤال مهم: هل يتعني عىل املجتمع الدويل خفض 
املساعدات التي يقدمها ملرص رداً عىل عزل الرئيس املنتخب 
دميقراطياً محمد مريس والحملة القامئة عىل جامعة اإلخوان 
املسلمني؟ يف الحقيقة، ال توافق يف اآلرء حول هذه املسألة. 
تدعو بعض األصوات املؤثرة يف الواليات املتحدة وأوروبا إىل 
تجميد املساعدات املالية. إال أن رأي األغلبية يقول أن خطوة 
مامثلة لن تكون مثمرة. يعتقد مؤلفو هذا التقرير أن تدخل 
دوراً  يلعب  فهو  يستمر،  أن  يجب  الدويل يف مرص  املجتمع 
فعاالً يف مساعدة مرص خالل هذه الفرتة الصعبة من مرحلة  
الدولية  األطراف  تستمر  أن  ينبغي  الدميقراطي.  التحول 
الفاعلة يف سعيها لتأدية دوٍر بّناء يف دعم الوصول إىل توافق 

يف اآلراء وضامن عدم استبعاد أي طرف عن الحوار الوطني.

التي  الجهود  تبدو  رئيساً.  رشيكاً  املتحدة  الواليات  تُعد 
يبذلها املجتمع الدويل لدعم بلدان الربيع العريب يف بعض 
تُظهرها  التي  السلبية  التصورات  بفعل  معقدة  األحيان 
إزاء  وبالتايل  املتحدة،  الواليات  إزاء  العربية  الشعوب 

أساساً  الدويل  النقد  )صندوق  الدولية  املالية  املؤسسات 
والبنك الدويل( حيث تؤدي الواليات املتحدة دوراً ريادياً. 
من  باملئة   57 يعتقد   ،2012 للعام  بيو  مركز  ملسح  وفقاً 
املتحدة  الواليات  أن  املرصيني  من  باملئة  و52  التونسيني 
تعارض الدميقراطية يف العامل العريب.12 عىل املدى القريب، 
إذا  ما  مسألة  مع  التعامل  يف  املتحدة  الواليات  ستستمر 
التي  واالقتصادية  العسكرية  املساعدات  قطع  يجب  كان 
تحصل عليها إدارة مرص املؤقتة – وما إذا كانت خطوات 
مامثلة سترتك األثر املنشود بإعادة مرص إىل مسار دمقرطة 
قابل للحياة. إن أي حزمة دعم اقتصادي يجب أن تُصمم 
املجتمع  أن  واملرصيني  التونسيني  ألغلبية    توضح  بطريقة 
التحول  بقوة  يدعم  املتحدة،  الواليات  سيام  وال  الدويل، 
وزارة  ممثل  بها  نادى  التي  املسارات  ومن  الدميقراطي. 
يحث  الذي  ذلك  العمل هو  فريق  األمريكية يف  الخارجية 
أكرث دقة مع مرص وتونس  واشنطن عىل إجراء مفاوضات 
الطرفني  كال  عىل  يتعني  التي  املشرتكة  األهداف  تحدد 
االلتزامات  األهداف  هذه  تشمل  وقد  سوياً.  عليها  العمل 
املتبادلة )التي تركز عىل املجاالت املحددة يف خامتة هذه 
ال  التي  واملسؤوليات  األدوار  تنظم  التي  البحثية(  الورقة 

املستفيدة. والدولة  املتحدة  الواليات  بها  أن تضطلع  بّد 

إفريقيا  شامل  من  فقربها  خاص.  دوراً  أوروبا  تؤدي 
والسياسية  واالقتصادية  والثقافية  التاريخية  وعالقاتها 
التحول  دعم  لها  يتيح  قوي  مركٍز  يف  تضعها  املنطقة  مع 
دوراً  األورويب  االتحاد  أدى  ومرص.  تونس  يف  الدميقراطي 
الرشقية.  أوروبا  شهدته  الذي  الناجح  التحول  يف  رئيًسا 
سعت  مشرتكاً  هدفاً  األورويب  االتحاد  إىل  االنضامم  شكل 
الرشقية،  أوروبا  يف  كافًة  السياسية  املجموعات  إليه 
وبالتايل سهل عملية بناء توافق يف اآلراء الرضورية إلنشاء 
مؤسسات دميقراطية جديدة. يف حالة دول الربيع العريب، 
ميكن لالتحاد األورويب أن يقدم أعمق العالقات االقتصادية 
اتفاقيات  وتعزيز  له  املجاورة  الجنوبية  الدول  مع 
أسواقها  فتح  زيادة  طريق  عن  سيام  ال  القامئة،  الرشاكة 

دعم المجتمع الدولي
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جان بيار شوفور، »From Political to Economic Awakening in the Arab World: The Path of Economic Integration«، تقارير التنمية في . 13
منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي، 2013.

الجنوب.  من  وافدة  وخدمات  سلع  من  الصادرات  أمام 
تتجىل الفكرة يف بناء الشعور باملصري املشرتك الذي يجمع 
املتوسط   األبيض  البحر  جانبي  عىل  الواقعة  الدول  بني 
كان  إذا  ما  حول  أسئلة  أيضاً  األورويب  االتحاد  يواجه   13.
ظّل  يف  سيام  ال   – ملرص  يقدمها  التي  املساعدات  سيقطع 
العربية  االنتفاضات  بعد  لألكرث«  األكرث   « سياسة  اعتامده 
اإلصالحية.  املعايري  ببعض  املساعدات  زيادة  تربط  التي 
االتحاد  خارجية  وزراء  وافق  أغسطس،  شهر  أواخر  يف 
واملجتمعي  االقتصادي  الدعم  عىل  اإلبقاء  عىل  األورويب 

املدين يف حني قرروا وقف جزء من املساعدة العسكرية.

وتعد اليابان من الدول املانحة املهمة ملرص وتونس. تتعزز 
العالقات االقتصادية التي تربط الدول العربية بآسيا برسعة، 
العريب  النفط  صادرات  من  باملئة   85 حوايل  يتوجه  واليوم 
بارزاً يف  اليابان دوراً  أن تؤدي  إىل الرشق. لذلك ليس غريباً 
استقرار املنطقة ويف التحول الناجح يف بلدان الربيع العريب. 
ينظر العرب بعني اإلعجاب الكبري إىل نجاح اليابان يف إعادة 
الثانية. عالوًة عىل ذلك،  بناء اقتصادها بعد الحرب العاملية 
يرى العرب يف اليابان رشيكاً محايداً ال مايض استعامري لها 
يف املنطقة دفعها لتتخذ مواقف قوية بشأن الرصاع العريب – 
اإلرسائييل. تتواجد اليابان يف شكل فريد يف مكانٍة تخّولها دعم 
التحوالت يف تونس ومرص، ال سيام عن طريق تبادل الخربات 
يف رشق آسيا يف مجال اإلصالحات االقتصادية والحكومية وعن 

طريق نقل التكنولوجيا.

 أهمية التعاون الكبير بين مختلف 
شركاء التنمية 

مجموعة  يف  مشاركون  الدويل  املجتمع  عن  ممثلون  دعا 
العمل إىل مزيد من التنسيق بني رشكاء التنمية. وأشار العديد 
لرشاكة  األولية  الجهود  منذ  مامثل  تنسيق  غياب  إىل  منهم 
الفشل األكرث عمومية يف تنسيق املساعدة مع  دوفيل، وإىل 
الجهات الفاعلة اإلقليمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
وتركيا. ال يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه إنشاء 
إطار فعال متعدد األطراف، مبا يف ذلك التوفيق بني املصالح 
اآلن  حتى  املانحة.  الجهات  مختلف  و»منطق«  املتنوعة 
كانت مزايا نهج مرتابط أكرث وضوحاً. ووفقاً ملا رّصح به أحد 
ممثيل االتحاد األورويب، يساعد تنسيق مامثل أيضاً يف تحسني 
بّد  املانحة. وأخرياً، ال  الجهات  الحكومات ملبادرات  استجابة 
من مزيد من التواصل من أجل تحسني تنظيم جهود مختلف 
رشكاء التنمية، ومطابقة خرباتهم وتركيز اهتامم القطاع عىل 

احتياجات البلدان املعنية.

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ستقدم  القريب،  املدى  عىل 
الجزء األكرب من الدعم املايل، ال سيام ذلك الذي تحصل عليه 
مرص. تعهدت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة والكويت برسعة بتقديم 12 مليار دوالر لدعم مرص 
بعد  عزل  الرئيس مريس، وهو مبلغ يزيد عن القرض الذي 
عليه  للحصول  الدويل  النقد  صندوق  تفاوض  مرص  كانت 
مبعدل الضعف، مبلغ سيساعد الحكومة املؤقتة عىل تجنب 
اتخاذ قرارات صعبة وغري شعبية يف فرتة يشوبها االضطراب 
أيضاً  يحتاجون  الغربيني  املانحني  أن  يبدو  وبالتايل  السيايس. 
ويحاولون  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مع  التنسيق  إىل 

إقامة صلة بني مختلف أشكال تدخالتهم. 
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كاي ساكاموتو، »Efforts to Introduce Inclusive Planning in Egypt«، ورقة بحثية شاملة رقم 54، االقتصاد العالمي والتنمية في معهد . 14
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15 . ،Integrating Human Rights into Development: Donor Approaches, Experiences and Challenges ،البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية
النسخة الثانية )منشورات البنك الدولي، مارس 2013(.

يحتاج  إمنا  أشهر،  يف  الدميقراطية  التحوالت  تقاس  ال 
مرص  ستحتاج  أجيال.  إىل  وغالباً  سنوات  إىل  قياسها 
لتحقيق  الالزمة  املؤسسات  إلنشاء  عديدة  سنوات  وتونس 
السياسية. وبالنظر  الثقافة  تغيري يف  الدميقراطية وإلحداث 
إىل االضطرابات الحالية يف مرص وحالة الشّك التي تسود يف 
تونس، قد يكون من غري الواقعي أن نتوقع تنفيذ توصيات 
أن  حالياً  ويبدو  القصري.  املدى  كافًة عىل  العمل  مجموعة 
التنمية لن يزيدوا ما يقدمون من مساعدات – بل  رشكاء 
عىل العكس من ذلك، فإن الواليات املتحدة ودول اإلتحاد 
بعد  ملرص  تقدمها  التي  باملساعدات  النظر  تعيد  األورويب 

الرئيس مريس. عزل 

املصالحة  تحقيق  وضع  من  بّد  ال  املقبلة  القليلة  األشهر  يف 
ملجتمع  جديدة  رؤية  حول  اآلراء  يف  توافق  وبناء  الوطنية 

دميقراطي عىل رأس األولويات.

القضايا االقتصادية.  ينبغي تأجيل  أنه  إال أن هذا ال يعني 
السخط  وزيادة  االقتصادية  األوضاع  تفاقم  يهدد  قد 
 45 يعتقد  البلدين.  كال  يف  الدميقراطي  التحول  الشعبي 
بعد  حاالً  أفضل  تصبح  مل  بالدهم  أن  التونسيني  من  باملئة 
األمور  أن  باملئة   42 ويعتقد  عيل،  بن  حكم  من  التخلص 
باتت أسوء. كذلك، يرى 39 باملئة من املرصيني أن بالدهم 
 30 يرى  حني  يف  مبارك  سقوط  بعد  حاالً  أفضل  ليست 
األحداث  أظهرت  وقد  سوءاً.  ازدادت  األمور  أن  باملئة 
أن  املتزايد، يجب  السخط  نتيجة هذا  أنه  األخرية يف مرص 
تونس  من  كل  يف  السياسية  القيادة  الشديد  القلق  يساور 
إرساء  مصالحهم  تتطلب  الذين  الدوليني  والرشكاء  ومرص 
السالم واالستقرار يف املنطقة. ويتعني أن تبقى اإلصالحات 
املزيد  واستحداث  الكيل،  االستقرار  سيام  وال  االقتصادية 
ضمن   – الفساد  عىل  والسيطرة  للشباب،  الفرص  من 
للحّد  الغربية  الحكومات  رغبة  تبدو  حني  يف  األولويات. 

الحقيقة  تبقى  مفهوماً،  أمراً  اإلقليمية  بصمتها  من 
ميكن  وال  االقتصادية ضخمة  التحديات  أن  تفيد  األساسية 

للدول وحدها أن تفي بها. 

مجموعة  ومناقشات  الورقة  هذه  يف  الوارد  التحليل  يقّدم 
مثاين  الدويل  واملجتمع  املحلية  الفاعلة  للجهات  العمل 
توصيات واسعة للمساعدة عىل تحسني األوضاع االقتصادية 

ولدعم التحول إىل الدميقراطية:

اإلصالحات . 1 تنفيذ  أن  العامل  حول  التجارب  تثبت 
وطنية  مشاورات  يتطلب  ناجح  شكٍل  يف  االقتصادية 
واسعة ودرجة معينة من التوافق السيايس.14 وتُشجع 
شكٍل  يف  االقتصادية  برامجها  تقديم  عىل  الحكومات 
علني والوصول إىل الجامعات املعارضة يف محاولة لبناء 
فهم مشرتك للتحديات االقتصادية وللتوصل إىل الحلول 
الدويل أن يدعم هذا الجهد  املمكنة. ميكن للمجتمع 
من خالل توفري املساعدة التقنية وبناء القدرات وتقديم 
أمثلة تجسد أفضل املامرسات الدولية.15 يعتمد رشكاء 
التنمية عادًة عىل املنظامت غري الحكومية بوصفها وسيلة 
لتقديم أجزاء من هذه املساعدات، ويحتاج الدعم يف 
هذا املجال إىل إطار قانوين مناسب لعمليات املنظامت 

غري الحكومية – كتلك التي ال تزال غائبة يف مرص.

أساسيني . 2 رشطني  السيايس  واالستقرار  األمن  يُعترب 
ينبغي  ولذلك،  االقتصادي.  النمو  الستئناف  مهمني 
إيالء إصالحات القطاع األمني  وكذلك الجهود املبذولة 
لتحقيق املصالحة الوطنية )من خالل لجان الحقيقة 

واملصالحة عىل سبيل املثال( أولوية عالية.

من . 3 للحّد  االقتصادي  االستقرار  لربامج  حاجة  مثة 
خسارة  ووقف  والجاري،  املايل  الحساب  يف  العجز 

حصيلة مجموعة العمل
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االحتياطيات الدولية. يُعد تنفيذ هذه الربامج خطوة 
ومتهيد  املستثمرين  ثقة  الستعادة  أوىل  أساسية 
الطريق الستئناف النمو. ومع ذلك، ال بّد من تجنب 
العودة إىل أمناط منو ماضية تستبعد رشيحة واسعة 
من الناس. يعد التضمني الشامل والعدالة االجتامعية 
من املطالب األساسية التي نادت بها الثورات يف مرص 
مبا  الكيل  االستقرار  يرتافق  أن  بّد  ال  لذلك،  وتونس. 
ييل: )أ( تعزيز برامج شبكة األمان االجتامعي، )ب( 
الفساد، و)ج( برامج لدعم  محاولة تحسني مكافحة 
من  املزيد  الستحداث  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع 
االستقرار  إن  للشباب.  االقتصادية – ال سيام  الفرص 
التوتر  حدة  من  للتخفيف  تدابري  ترافقه  ال  الذي 
النمو  لتحقيق  الطريق  متهد  وإجراءات  االجتامعي 

الشامل ال ميكن أن يكون مقبوالً سياسياً.

يتطلب االستقرار الناجح مستويات كافية من التمويل . 4
األجنبي. يف العام 2011، التزم املجتمع الدويل بتوفري 
التمويل للدول العربية التي متر مبرحلة انتقالية من 
الجهات  بني  التنسيق  أن  يبدو  دوفيل.  خالل رشاكة 
لدعم  التمويل  استمرار  لضامن  أمر رضوري  املانحة 
الربامج االقتصادية الوطنية. مثالياً، ينبغي أن تشمل 
مجلس  يف  األعضاء  الدول  التنسيقية  الجهود  هذه 
مرص  حكومات  تأخذ  أن  بّد  ال  الخليجي.  التعاون 
التي تُعد  وتونس زمام املبادرة يف تحديد األولويات 
حني  املانحة.  الجهات  بني  التنسيق  لنجاح  رضورية 
تصبح  أن  ميكن  متاحاً،  التمويل  من  املزيد  يصبح 
من  قبوالً  أكرث  وبالتايل  تدرجاً،  أكرث  االستقرار  برامج 
لزيادة  ميكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  السياسية.  الناحية 
توفر النقد األجنبي من خالل متويل املانحني أن يعني 
شكٍل  يف  الوطنية  العملة  قيمة  انتقاص  إىل  الحاجة 
أصغر من خالل الحد من الضغط عىل أسعار السلع 

املستوردة املحلية.

االجتامعي وجعلها . 5 األمان  توسيع شبكات  بد من  ال 
أكرث توجهاً لحامية من يحتاج إليها بشدة. مثة حاجة 
لالبتعاد عن دعم األسعار املعمم الذي يعود بالنفع 
ونحو  امليسورة،  األرس  عىل  متناسب  غري  شكل  يف 
التحويالت النقدية املستهدفة واستخدام »البطاقات 
الدعم.  من  فقط  الفقراء  استفادة  لضامن  الذكية« 
أيضاً  العامة  األشغال  برامج  تُستخدم  أن  وميكن 
لتوفري العاملة املؤقتة وللمساعدة عىل تحسني البنية 
املجاالت  أحد  االجتامعية  الحامية  تُعد  التحتية. 
التي ميكن أن يكون فيها الدعم التقني واملايل الذي 
يقدمه رشكاء التنمية مفيداً جداً، وقد نشط العديد 
بالفعل يف هذا املجال. قد يساعد دعم  من الرشكاء 
الجهات املانحة يف املستقبل مرص عىل إصالح النظام 

الحوكمة   وتحسني  الوقود،  لدعم  تعتمده  الذي 
قطاع  يف  املالية  الرئيسة  الفاعلة  الجهات  وجدوى 
شبكة  بنظام  املوجه  غري  الدعم  واستبدال  الطاقة، 
وتوفري  حسناً،  توجيهاً  وموجه  فعال  اجتامعي  أمان 

الحامية الفورية للفقراء والضعفاء.

النمو . 6 لتحقيق  رضوري  أمر  الفساد  مكافحة  إن 
الشامل والعدالة االجتامعية. ميكن أن تستفيد مرص 
وتونس من تجارب البلدان األخرى، مثل إندونيسيا، 
التي وضعت نظامً ناجحة ملكافحة الفساد )االعتامد 
عىل الرشاكة بني اللجان املناهضة للفساد التي ترعاها 
الحكومة، ووسائل اإلعالم، واملنظامت غري الحكومية 
ذات الصلة(. وبالتايل إنه مجال حيث ميكن أن يكون 
تقاسم املعرفة والتعاون بني بلدان الجنوب مهامً يف 
شكٍل خاص. ميكن لرشكاء التنمية أيضاً تأدية دوٍر أكرب 
العامة  أو  املدين  املجتمع  مؤسسات  قدرات  بناء  يف 
التي تركز عىل هذه املسألة. إن منظامت عىل غرار 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ موجودة لتقديم الدعم 
الالزم للمنظامت غري الحكومية والهيئات الترشيعية 
والصحافة الحرة من دون اتهامها بالرضورة بالتدخل 
السيايس – كام كان الحال يف أغلب األحيان بالنسبة 
الواليات  أقلها  )وليس  الثنائية  الفاعلة  للجهات 
املتحدة(. ميتلك صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
خربة هامة يف مجال إدارة املالية العامة، و سياسات 
املشرتيات، وإصالحات الخدمة املدنية، يف حني تنشط 
الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، واملفوضية األوروبية، 
وكندا، واململكة املتحدة أيضاً يف هذا امليدان، مبا يف 

ذلك يف تونس ومرص.

قد يساعد تطوير قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة . 7
إىل  االنضامم  عىل  الرسمية  غري  الرشكات  وتشجيع 
الرسمي يف استحداث فرص عمل وتشجيع  االقتصاد 
اعتامد  ينبغي  االجتامعية.  والعدالة  الشامل  النمو 
نهج ذي شقني. أوالً، ال بّد من تبسيط اإلطار القانوين 
وذلك  الصغرية،  الرشكات  يواجه  الذي  والتنظيمي 
الرشكات  عىل  املفروضة  الرضائب  إصالح  خالل  من 
الربامج  توسيع  من  بّد  ال  ثانياً،  واملتوسطة.  الصغرية 
املحددة التي تستهدف الرشكات الصغرية واملتوسطة 
)وخاصة تلك التي يديرها الشباب والنساء(. وينبغي 
أن تشمل هذه الربامج تقديم الدعم لنقل التكنولوجيا 
والدخول إىل األسواق باإلضافة إىل االئتامن. ميكن أن 
للمساعدة  هاماً  دوراً  املهني  التدريب  برامج  تؤدي 
التعليم  نظم  يف  الضعف  نقاط  بعض  معالجة  عىل 
هذا  يف  التنمية  رشكاء  من  العديد  ويعمل  العربية. 
املجال ويخططون لتوسيع نطاق تدخالتهم. وينبغي 
الصغرية  املؤسسات  يف  التنمية  برامج  تستند  أن 
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)التي  الحكومات  بني  الرشاكات  عىل  واملتوسطة 
)التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  التمويل(،  تقدم 
توفر التدريب(، والقطاع الخاص املنظم )الذي يوفر 

التكنولوجيا واألسواق(.

عودة . 8 عىل  وتونس  مرص  يف  النمو  معدل  سيعتمد 
السياحة،  وتحسن  واملحلية،  األجنبية  االستثامرات 
دعم  التنمية  رشكاء  عىل  يتعني  الصادرات.  وتوسع 
والسياحة  لالستثامر  العام  املناخ  لتحسني  البلدين 
الصادرات املرصية  أمام  أسواقهم  فتح  والعمل عىل 
الدويل تسهيل صادرات  للمجتمع  والتونسية. ميكن 
للصناعات  بالنسبة  وخاصة  الدول،  هذه  سلع 
خالل  من  البناء،  ومواد  والكهربائية  امليكانيكية 
التي تقلل  املتبادل  اتفاقات االعرتاف  التفاوض عىل 
أيضاً  وميكن  التجارة.  تعيق  التي  التقنية  الحواجز 
خالل  من  الزراعية  األسواق  إىل  الوصول  تحسني 
التجارة  إزالة الحواجز غري الجمركية املفروضة عىل 
منها  نذكر  عديدة  تدابري  يتطلب  وهذا  الزراعية. 
والقيود  املرجعية،  األسعار  الحصص،  نظام  إلغاء 
املوسمية، ال سيام بالنسبة لتصدير الفواكه والخضار 

وزيت الزيتون.
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 لمحة عن مشروع معهد بروكنجز حول 
العالقات اإلسالمية والعالم اإلسالمي

لتحقيق هذه األهداف، يتألف املرشوع من أجزاء عدة: 

كبار 	  بني  يجمع  الذي  اإلسالمي  والعامل  أمريكا   منتدى 
واألكادمييات  واإلعالم  واألعامل  السياسة  مجال  يف  القادة 
واملجتمع املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية 
يف أفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق األوسط. بات هذا املنتدى 
ومبادراته،  املستمرة  املرشوع  ألبحاث  ارتكاز  نقطة  أيضاً 
إذ يؤمن أساساً ملجموعٍة من النشاطات املكملة املصممة 

لتعزيز الحوار والتأثري. 

مجموعة من أوراق البحث التي توفر أبحاثاً عالية املستوى 	 
واملجتمعات  الدول  تواجه  التي  الهامة  املسائل  حول 
به مجموعات  تقوم  الذي  البحث  ومن ضمنها  اإلسالمية. 

العمل املشاركة يف منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي.

مع 	  ومغلقة  عامة  مناقشة  وجلسات  ندوات،  عمل،  ورش 
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تركّز 

عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة. 

مبادرات خاصة يف مناطق معينة، علامً أن املبادرات هذه 	 
الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا  شملت يف ما مىض 

والدين والدبلوماسية. 

تضّم لجنة تسيري املرشوع مارتن إنديك، نائب رئيس ومدير 
مركز الدراسات الخارجية )وهو حالياً يف إجازة(؛ متارا كوفامن 
وايتس، باحثة زميلة أوىل ومديرة مركز سابان؛ ويليام مكانتس، 
اإلسالمي؛  والعامل  أمريكا  بني  العالقات  ومدير مرشوع  زميل 
بروس ريدل، باحث زميل أول يف مركز سابان؛ شبيل تلحمي، 
باحث زميل أول غري مقيم وأستاذ كريس أنور السادات للسالم 
والتقدم يف جامعة ماريالند؛ سلامن شيخ مدير وزميل يف مركز 

بروكجنز الدوحة. 

الواليات  بني  العالقات  يناقش  الذي  بروكنجز  يُعترب مرشوع 
املتحدة األمريكية والعامل اإلسالمي مبادرة بحثية يرُشف عليها 
مركز سابان لسياسات الرشق األوسط التابع ملعهد بروكجنز. 
والعاملني  السياسة  صانعي  انتباه  لفت  إىل  املرشوع  يتطلع 
بالديناميكات  وإعالمهم  العام  والجمهور  السياسة  مجال  يف 
وإىل  اإلسالمية  األغلبية  ذات  الدول  عىل  تطرأ  التي  املتغرية 
العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية حول  تطوير 

العامل.
 

النشاطات  من  سلسلة  املرشوع  يرعى  املهمة،  هذه  إلنجاز 
واملشاريع البحثية واملنشورات املُعّدة لتعليم الحوار الصادق 
وتشجيعه وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة والدول 
أهداف  أهم  ضمن  من  العامل.  حول  اإلسالمية  واملجتمعات 

املرشوع نذكر: 

البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع بني 	 
الواليات املتحدة والدول واملجتمعات اإلسالمية مبا يف ذلك 

مواضيع تتصل اتصاالً وثيقاً باملفاهيم الخاطئة؛ 

تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف 	 
الدول واملجتمعات اإلسالمية حول العامل. 

املتحدة 	  الواليات  بني  املشرتكة  للجهود  مواقع  تحديد 
بالشؤون  تتعلق  مواضيع  بشأن  اإلسالمية  واملجتمعات 

املشرتكة لتعزيز االلتزام والرشاكات.
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مركز سابان لسياسات الشرق األوسط
يرسم الطريق نحو شرق أوسط ينعم بسالم ذاتي وسالم مع العالم أجمع 

إضافة المقطع التالي: 

ينظم مركز سابان عدداً من الفعاليات واملؤمترات طوال العام 
تنفيذيني  أعامل  ورجال  وعلامء  بارزين  مسؤولني  ويجمع 

وأكادمييني وصحفيني. تضم فعاليات املركز ما ييل: 

حول 	  املستوى  عايل  اسرتاتيجي  حوار  سابان:  منتدى 
التحديات املشرتكة التي تواجه الواليات املتحدة وإرسائيل. 

بارز 	  سنوي  اجتامع  اإلسالمي:  والعامل  أمريكا  منتدى 
يضم قادة من الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي لتحسني 
يف  أو  الدوحة  يف  املنتدى  هذا  ويُعقد  البناءة.  الرشاكات 

واشنطن. 

بها مركز سابان عرب مجموعة  يقوم  التي  التحاليل  يتم نرش 
متنوعة من املنشورات التي يجد فيها صناع السياسة وفرق 

عملهم خري مصدر. تضم منشورات املركز ما ييل: 

سنوياً 	  مرات  أربع  املركز  ينرش  تحليلية:  بحثية  أوراق 
دراسات يعدها باحثو املركز وخرباء من خارجه.

مركز 	  مذكرات  سلسلة  تؤمن  األوسط:  الرشق  مذكرات 
ما  تتناول  مناسبة  تحاليل  األوسط  الرشق  حول  سابان 
املنطقة من مواضيع مهمة. تقدم املذكرات هذه  تواجهه 

رؤى وتوصيات للصناع السياسة. 

ايران@سابان: مدونة حيوية يعدها خرباء معهد بروكجنز 	 
تركز عىل السياسات يف إيران والسياسات اتجاه إيران. 

 

العام  يف  األوسط  الرشق  لسياسات  سابان  مركز  أُطلِق 
الخبرية  السياسية  العقول  من  2002 وجمع مجموعة هامة 
واملتمرسة العاملة يف املنطقة وقّدم لصناّع السياسة والعامة 
أهدافاً وأبحاث وتحاليل عميقة ومناسبة. يتجىل هدف املركز 
يف رسم درب سيايس واقتصادي واجتامعي لرشق أوسط ينعم 
بسالم ذايت ومع العامل أجمع. تشمل األبحاث التي تُقام حالياً 

بني أروقة املركز عىل ما ييل: 

ما الذي يجعل إقامة دولتني أمراً ممكناً؟ 	 
اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف رشق أوسط متغري 	 
السياسات واألمن يف الخليج الفاريس 	 
مستقبل سياسات مكافحة اإلرهاب 	 
العالقات بني الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي 	 
املوارد الطبيعية والرصاع يف الرشق األوسط 	 

تّم تأسيس مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف 13 مايو 
امللك  الجاللة  صاحب  من  خاص  خطاب  طريق  عن   2002
عبد الله الثاين بن الحسني عاهل اململكة االردنية الهاشمية 
سابان  وشرييل  سابان  حاييم  السيدين  من  قيّمة  ومبساعدة 
يُعترب  للمركز.  كرمية  منحة  قدما  الذين  أنجلس  لوس  من 
التابع  الخارجية  السياسة  دراسات  برنامج  من  جزءاً  املركز 
ملعهد بروكنجز. يُؤيد املركز قيم معهد بروكنجز يف ما يتعلق 

بالنوعية واالستقالل والتأثري.

يُعد املركز موطناً ملرشوع عالقات الواليات املتحدة مع العامل 
الدوحة  يف  عام  كل  كبرياً  دولياً  مؤمتراً  يعقد  الذي  اإلسالمي 
التوعية  إىل  ترمي  التي  األنشطة  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 
بني  إيجابية  رشاكات  وبناء  وتعزيزه  الرصيح  الحوار  عىل 
ذلك،  عىل  عالوة  اإلسالمية.  واملجتمعات  املتحدة  الواليات 
يحتضن املركز مركز بروكنجز الدوحة يف الدوحة، قطر – الذي 
يضم بدوره ثالثة باحثني دامئني ويستقبل باحثني زائرين غري 
واالجتامعات  املؤمترات  من  كاملة  وينظّم مجموعة  مقيمني 

التي تعالج مسائل متنوعة هامة.
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باحثو مركز سابان
متارا كوفامن ويتس، مديرة، زميلة أوىل 
دانيال باميان، مدير األبحاث، زميل أول 

مايكل دوران، زميل أول 
خالد الجندي، زميل 
شادي حميد، زميل 

سوزان مالوين، زميلة أوىل 
ويليام مكانتس، مدير، مرشوع العالقات 

     بني أمريكا والعامل اإلسالمي 
كينيث م. بوالك، زميل أول 

ناتان ساكس، زميل 
سلامن شيخ، زميل، مركز بروكنجز الدوحة

الباحثون الزائرون غري املقيمون
جنيف عبدو،  واشنطن 

أكرب أحمد، واشنطن
مبارش جواد أكرب، نيو دلهي 
سعد الدين ابراهيم، القاهرة

ستيفن ر. جراند، واشنطن
هشام هيلر، القاهرة

مريات مربوك، القاهرة
بيرت ماندفيل، واشنطن

أليسا روبن بيليد، تل أبيب 
سينثيا شنايدر، واشنطن 

شبيل تلحمي، كوليج بارك، ماريالند 



مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي

مركز سابان لدراسات الرشق األوسط يف معهد بروكنجز

1775 ماساشوستس أفنيو، إن دبليو، 

واشنطن دي يس 20036 
www.brookings.edu/islamic-world
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