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مقدمة

ك�سفت عملية التنازل امل�سري عن جزيرتي تريان و�سنافري يف البحر الأحمر عن املدى العميق 
الذي اأو�سلته �سيا�سة العتماد على امل�ساعدات اخلارجية لأكرب دولة عربية هي م�سر، فمقابل 
امل�ساعدات ال�سعودية ت�سطر احلكومة امل�سرية للتنازل ل عن جزء من �سيادتها الوطنية، وهو 
�سرط لَبته يف اإطار ال�ستجابة ل�سروط �سندوق النقد الدويل، بل عن جزء من ترابها الوطني، 
وذلك حتت �سغط احلاجة اإىل تدفق ال�سيولة يف ع�سب اقت�ساد م�سر الذي يعاين من حالة 

انهيار مريعة.

اأمام مثل هذا احلدث الذي ينبئ باأمور م�ستقبلية خطرية يف م�سر، التي ترزح حتت طائلة 
ديون هائلة تبلغ ح�سب اآخر تقرير للبنك املركزي �سدر يف اأيلول 2017 حوايل 79 مليار دولر، 
هنا ي�سبح ال�سوؤال م�سروعا يف املنطقة حول مدى فعالية وجناعة امل�ساعدات اخلارجية التي 
تقدم “للدول النامية”، ومدى قدرتها على بناء تنمية حقيقية تنعك�س اآثارها على حياة النا�س، 
ورفاهيتهم وخال�سهم من مظاهر اجلهل والفقر واملر�س وم�ساكل اجتماعية اقت�سادية كربى 

تعاين منها كثري من بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمايل افريقيا.

امل�ساعدات  حول  بالتف�سيل  �سنعاجلها  التي  املحاور  اأهم  اإىل  �سنتعر�س  الدرا�سة  هذه  يف 
اخلارجية و�سيا�سات الدعم الداخلي لل�سلع يف ثالثة اأقطار عربية هي م�سر والأردن وتون�س، 
مع حماولة اإيجاد اأوجه ال�سبه والختالف مع احلالة الفل�سطينية اخلا�سة رغم خماطر املقارنة 
وجود  ا�ستمرار  ب�سبب  الفل�سطينية  احلالة  بها  تتمتع  التي  الفرادة  وحتى  اخل�سو�سية  ظل  يف 

الحتالل الإ�ستيطاين وتعاظم �سيا�ساته الكولونيالية يف فل�سطني املحتلة.

هذه املقارنة تطرح اأ�سئلة مثل اإىل اأي مدى �ساهمت امل�ساعدات اخلارجية يف التنمية املحلية، 
هذه  ت�سريف  مت  وكيف  الآثار،  هذه  هي  وما  ال�سيا�سية؟  اآثارها  امل�ساعدات  لهذه  كان  وهل 
امل�ساعدات يف اإطار ال�سيا�سات الوطنية لإدارة املال العام؟ ومن كان امل�ستفيد الأكرب من هذه 
امل�ساعدات؟ وكيف عملت �سروط امل�ساعدات على اإعادة الهيكلة لبنية القت�ساد الوطني يف هذه 

الدول وما هي انعكا�سات هذه الهيكلة على ال�سعيد الجتماعي القت�سادي؟

ال�سلع،  عن  احلكومي  الدعم  رفع  �سيا�سات  حول  نقا�سًا  الدرا�سة  �ستطرح  بذلك  وارتباطا 
ومربرات هذا الرفع، وخ�سخ�سة املوارد واأثر ذلك على الطبقات املختلفة يف املجتمع اأو على 

تكوين �سرائح طبقية جديدة م�ستفيدة من اخل�سخ�سة.
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اإىل مزيد من تعمق  اأدت  امل�ساعدات اخلارجية قد  اإىل  اللجوء  اأن �سيا�سة  البحث  لقد وجد 
البلدان من فقر وات�ساع للفجوات الطبقية وتعاظم  م�ساكل التخلف القت�سادي والتبعية لهذه 
واأن  تعي�سها،  التي  امل�سطنعة  احلداثة  مظاهر  كل  رغم  واخلارجية،   الداخلية  الديون  لأعباء 
حتدث  مل  و�سروطهم  املقر�سني  اإمالءات  حتت  املتبعة  املحلية  القت�سادية  ال�سيا�سات  اأغلب 
النقلة املتوقعة على �سعيد التنمية امل�ستدامة، لأنها كانت �سيا�سات تعلقت مبعاجلة اال�سيا�سات 
النقدية املالية اأكرث من  ال�ستجابة حلاجات املجتمع القت�سادية والتنموية، حتت عناوين رفع 
الأمان  ل�سبكة  غياب  مقابل  اخلدمات  وخ�سخ�سة  الأجور،  جتميد  يقابلها  ال�سلع  عن  الدعم 
تكن  مل  والتي  امل�ساعدة  مقدمي  لإمالءات  خ�سوعا  �سكلت  و�سفات  وهي  الفاعلة  الجتماعي 
عدم  من  بحالة  تعج  منطقة  يف  اأي�سا  ال�سيا�سية  انعكا�ساتها  لها  كان  بل  اقت�سادية،  حم�س 

ال�ستقرار ال�سيا�سي، والتدخالت اخلارجية عدا عن القالقل املحلية.

نتائج  �سورة  يف  الفل�سطيني  واجلمهور  القرار  �سانع  و�سع  الدرا�سة  من  الهدف  كان  لقد 
العتماد على ال�سيا�سات النيوليربالية يف القت�ساد وما نتج عنها يف اأقطار عربية من اأزمات 
اقت�سادية اأدت اإىل تفجر اأزمات �سيا�سية، اإ�سافة اإىل بيان اأن هناك م�سكلة كبرية يف اعتماد 
ال�سيطرة  حلرية  فقدانها  ظل  يف  حر  اقت�ساد  على  ال�سالحيات  املقيدة  الفل�سطينية  ال�سلطة 
واإدارة مواردها الأ�سا�سية بفعل حتكم ال�سلطة املحتلة مبفا�سل القرار القت�سادي الفل�سطيني 
القت�سادية  الدورة  من  دوما  امل�ستفيد  “الإ�سرائيلي”  بالقت�ساد  احلاقه  يعمق  مبا  وتوجيهه 

الفل�سطينية.

ناأمل اأن حتدث هذه الدرا�سة نقا�سًا وطنيًا داخليًا حول ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية، 
ومبا يخدم بناء اقت�ساد وطني قادر على ال�سمود ومعزز له، فكل البيئة التي يعمل بها اقت�سادنا 

الوطني تدفع اإىل البحث عن خيارات اأخرى جديدة.
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الف�سل الأول

النيوليربالية.. لي�ست منقطعة اجلذور 
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لي�ست النيو ليربالية �سوى حماولة حلل اأزمة الليربالية الأم، اإنها » تدفع بروؤية ل جتعل من 
ال�سوق عامال اقت�ساديا فقط، ول فاعال اأو موؤ�س�سة من بني فعاليات وموؤ�س�سات اأخرى، بل كيانا 
توثني جديد  اإنه  ِقَبِل �سلطة خارجية عليه،  اأو حتى توجيهه من  التدخل فيه  َيْحُرُم  له قدا�سة، 

ي�سنع �سنما تخلع عليه حلل القدا�سة يف اأعلى �سورها«1

كما اأنها جاءت كرد فعل على الكينزية التي �سادت يف اأربعينات القرن املا�سي والتي حدت 
من هيمنة ال�سوق عرب تدخالت حمدودة للدولة، اإنها روؤية ت�سعى اإىل ا�ستعادة البداية املتوح�سة 
الثامن ع�سر  القرن  الثاين من  الن�سف  ال�سناعية خالل  الثورة  الراأ�سمايل مع حلظة  للنظام 
والن�سف الأول من القرن التا�سع ع�سر، حني كان للراأ�سمال كل احلق يف طحن املعادن والب�سر 
على حد �سواء من اأجل نفخ حمفظة النقود. وهنا يتم ذلك يف ظل الراأ�سمال املعومل الذي جتاوز 

التبادل ال�سلعي اإىل مرحلة ت�سود فيها العمليات املالية الكربى وهمية راأ�س املال املايل. 

يف �سبعينات القرن املا�سي  وبعد ارتفاع �سعر النفط وارتباط الت�سخم بالبطالة جرت مراجعة 
نقدية للنظرية الليربالية الأم، ومبا يتجاوز تعديالت كينز عليها م�ستندة اإىل اأن �سبب الأزمة ل 
يكمن فقط يف ارتفاع �سعر النفط، بل يف ارتفاع نفقات الدولة على اخلدمات العامة التي تقدمها 
للطبقات الفقرية واملتو�سطة. لذا اقرتحت مدر�سة “�سيكاغو” التقليل من هذه النفقات وحترير 

الفعل القت�سادي من كل قيد خارجي وتقلي�س مهمات الدولة، من هنا ولدت النيوليربالية. 

كانت الفر�سة التاريخية لهيمنة وازدهار النيوليربالية مرتبطة بهزمية الكتلة ال�سرتاكية يف 
احلرب الباردة وانهيار املع�سكر ال�سرتاكي يف نهاية ثمانينيات القرن املا�سي، لتبدو الراأ�سمالية 
كمنت�سر يف �سراع دام �سبعة عقود. وليظهر مفهوم العوملة كمعرب عن نظام كلياين للنيوليربالية 
يف القت�ساد وال�سيا�سة والقيم والثقافة وغريها، ولي�سبح املفهوم مهيمنا يف الأدب ال�سيا�سي 

والقت�سادي العاملي.

عليه،  قيود  اأي  ودون  مطلق  ب�سكل  ال�سوق  حترير  فهي  الأ�سا�سية  النيوليربالية  قواعد  اأما 
تاأثري العمل النقابي، وحرية حركة روؤو�س الأموال  جتميد الأجور، وحترير الأ�سعار، احلد من 
�سبكة  وتقلي�س  الجتماعية  النفاق احلكومي على اخلدمات  وتخفي�س  واخلدمات،  والب�سائع 
الأمان الجتماعي. وخ�سخ�سة القطاع احلكومي  وبيع ال�سركات واخلدمات التي متلكها الدولة 

للقطاع اخلا�س، والإعالء من الجناز الفردي على ح�ساب ال�سالح العام.

aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/11/16 ،1  الطيب بو عزة، النيوليربالية وتاأليه ال�سوق
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وكما تلقت الليربالية الأم كثريا من النقد لخفاقها يف معاجلة الزمات العامة للراأ�سمالية، 
جتميل  عملية  جمرد  فيها  راأت  خمتلفة  فكرية  تيارات  من  �سديدا  نقدا  النيوليربالية  تلقت 
لليربالية وحماولة لنزع املكت�سبات الجتماعية التي حتققت يف ظل تطبيق النظرية الكينزية. 

هذا مت بو�سوح اأكرث بعد الأزمة النقدية التي اجتاحت ال�سوق العاملي عام 2008.

فقد قدمت نعومي كالين و�ستيغليتز نقدا عميقا للنيوليربالية حيث ترى كالين اأن “ل حاجة 
اإ�سارة لإمكانية تعاي�س املطالب الجتماعية واقت�ساد  بالأ�سواق لأن تكون اأ�سولية متطرفة؛ يف 
“ دفع النيوليرباليون  ال�سوق احلرة الأقل �سرا�سة”2 . كما انتقد �ستيغليتز النيوليربالية بقوله 
اإىل �سيا�سات اأعادت هيكلة ال�سوق بالطريقة التي توؤدي اإىل زيادة عدم امل�ساواة، واإ�سعاف الأداء 
البنوك  م�سالح  لتخدم  اللعبة  قواعد  �سياغة  اإعادة  مع  النمو  ليتباطاأ  الإجمايل،  القت�سادي 

وال�سركات، القوية والرثية منها، على ح�ساب اجلميع”3 .

لقد قدم كالين، و�ستيغليتز، وت�سوم�سكي وغيدينز، نقدهم للنيوليربالية من موقع العتقاد 
ب�سرورة ال�سوق، ولكن لي�س من خالل اإطالق يدها ، التي اعتربوها �سالح الأغنياء �سد الفقراء، 
بل عرب و�سع �سوابط على هذه ال�سوق وحماية الفقراء من تغولها. فيما عرف بالطريق الثالث 
اإدراك  الذي يقوم على فر�سية موت ال�سرتاكية يف �سيغتها املحققة ب�سبب عدم قدرتها على 
قدرة الراأ�سمالية على التجدد وجتاوز الأزمات، وانفالت الراأ�سمالية من قيود كثرية اأدت اإىل 
تعزيز الفوارق الجتماعية على �سعيد العامل، حتت �سعار العوملة، فيما يطرح هذا الطريق ما 
جهة  من  الدميقراطية  ال�سرتاكية  جتديد  يحاول  والذي  الجتماعي،  ال�سوق  باقت�ساد  عرف 

وتلطيف الآثار ال�سلبية للراأ�سمالية.4

هنا ين�سب اجلدال حول دور الدولة يف التدخل القت�سادي اأو عدمه، فالطريق الثالث الذي 
يطرحه غيدينز يقت�سي تدخل الدولة يف القت�ساد من خالل تنظيم ال�سوق والتحكم فيه عرب 
�سخ املوارد يف املوازنة لأجل التنمية والت�سغيل، فيما ل يزال لدينا نوع من راأ�س مالية الدولة 
ي�سود يف بلدان رف�ست �سيا�سة التحرير القت�سادي ال�سامل مثل رو�سيا وجنوب افريقيا والهند 
وبلدان ما يعرف بدول »الربيك�س«، اإ�سافة اإىل ذلك، ل زال يف العامل بقايا للنظام ال�سرتاكي اأو 
ما يعرف بالدميقراطيات ال�سعبية �سواء يف اأمريكا الالتينية اأو يف اآ�سيا، وهذا ي�سري اأن هيمنة 
النيوليربالية القت�سادية لي�ست مطلقة يف العامل حيث تتحرك دول اخرى كال�سني ورو�سيا يف 

مواجهة هذه الهيمنة عرب بناء بنك دويل بديل للدول الأع�ساء يف »الربيك�س«.

2  نعومي كالين، مبداأ ال�سدمة، �سعود راأ�سمالية الكوارث، نيويورك، مرتوبوليان بوك�س، 2007
3  جوزيف �ستيغليتز، ال�سقوط احلر، ترجمة عمر اليوبي، بريوت، دار الكتاب العربي، 2011

4  انظر: انتوين غيدينز، الطريق الثالث، القاهرة، املجل�س العلى للثقافة، 1999
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النيوليربايل  العامل  وا�سطر  عام 2008،  اأزمة  على  النيوليربالية فح�سل  العامل  لقد جرب 
ذلك  مت  وقد  ال�سوق  يف  وتدخلها  الدولة  راأ�سمالية  ملفاهيم  اللتجاء  خالل  من  الأزمة  ملعاجلة 
لي�ست  القت�سادية  ترامب  �سيا�سات  اأن  كما  البنوك،  بع�س  بتاأميم  املتحدة  الوليات  قيام  يف 
كما  املهاجرة  ال�سناعة  ل�ستعادة  وحماولت  حمائية  �سيا�سات  تعتمد  فهي  �سافية  نيوليربالية 
عرب عنها اأكرث من مرة، هذه ال�سيا�سات ت�سري اإىل اأن دور الدولة يف القت�ساد ل زال مطلوبا 
اأن هناك �سرورة  اأكرث منه خيار بني اخليارات، الأمر الذي يعني  ويفر�س نف�سه مبو�سوعية، 
غرار  على  والرفاه  الرعاية  دولة  بناء  على  وقدرتها  ال�سوق،  يف  الدولة  تدخل  حدود  لنقا�س 

النموذج ال�سكندنايف.

يف حماولة لقراءة التاريخ القت�سادي مل�سر احلديثة منذ عهد حممد علي اإىل عهد مبارك، 
يقارن الباحث القت�سادي جالل اأمني5 بني هذه العهود من خالل تعامل احلكومات املختلفة مع 
ال�ستدانة و�سروطها املختلفة، وهو يرى اأن الختالف يف هذا املجال مل يكن نابعا من �سخو�س 
احلكام اأنف�سهم، بل من طبيعة النظام الدويل ال�سائد، فهو يرى اأن العر�س دائما يولد الطلب 
وهو يف الديون اأ�سوة بال�سلع، فقد كان الفائ�س املايل لدى الدول ال�سناعية املتقدمة ي�ستدعي 
طلبا لت�سريفه عرب تقدميه على �سكل ديون لبلدان خمتلفة، فالذي » يتحكم بدرجة اعتمادك 
اإدارة  يف  رعونتك  اأو  حكمتك  مدى  اأو  القرتا�س  اإىل  حاجتك  مدى  فقط  لي�س  القرو�س  على 

�سوؤونك، واإمنا اي�سا مدى ا�ستعداد غريك لقرا�سك ومدى تلهفه على توريطك يف الديون«.6

والعتماد  احلمائية  ا�ستخدمت  حينما  كانت  مل�سر  القوة  عهود  اأن  اأمني  جالل  يثبت  هنا 
على املوارد الذاتية، فيما كان �سعف م�سر يف اللحظات التي فتحت معابرها حلرية التجارة 
اخلارجية. وبنَي اأن الطبقة الو�سطى يف م�سر كانت اأو�سع واأكرب ومكتفية يف ظل احلمائية، فيما 

انهارت يف ظل رفع القيود على هذه التجارة والعتماد على الديون وامل�ساعدات اخلارجية.

كان  امل�ساعدات” والذي  “ اإمربيالية  كتابها  يف  هايرت  ترييزا  الأولية  الإ�سارات  هذه  توؤكد 
الكاتبة  تو�سلت  فقد   ، الالتينية  امريكا  يف  دولية  متويل  موؤ�س�سات  مع  طويلة  جتربة  خال�سة 
اإىل رف�س للفر�سية  التي و�سعتها موؤ�س�سات التمويل الدولية حول كون  “امل�ساعدات هي عمل 
جيد، واأن هدفها الأ�سا�س هو التنمية وعدلت الفر�سية بقناعتها الناجتة عن التجربة لرتى اأن  
امل�ساعدات هي تنازل من الإمربيالية كي ت�ستطيع ال�ستمرار يف الهيمنة وا�ستغالل البلدان �سبه 
الفقرية  للدول  الجتماعي  القت�سادي  النظام  للتاأثري يف  ت�سكل حماولت  اأنها  كما  امل�ستعمرة 
ومبا يعيق التغيري احلقيقي7. كتبت ترييزا هايرت هذه اخلال�سات يف بداية  ال�سبعينات، اأي قبل 

5  جالل امني، ق�سة القت�ساد امل�سري من عهد حممد على اإىل عهد مبارك، القاهرة، دار ال�سروق، 2012

6   نف�س امل�سدر �س15
 1974 ،Teresa Hayter،Aids as imperialism، London، Penguin  7
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توليد  �سيا�سات  ا�ستخدما  اللذان  وتات�سر  ريغان،  �سيا�سات  النيوليربالية طريقها عرب  ت�سق  ان 
الطلب عرب زيادة العر�س، من جهة وعرب اجراءات اخل�سخ�سة من جهة اأخرى.

ومن نف�س املوقع يقدم بريكنز يف كتابه اعرتافات قاتل اقت�سادي جتربة مثرية حول �سيا�سة 
امل�ساعدات التي ا�ستخدمتها الدول املانحة من خالل نحت م�سطلح " Corpocracy" وهو 
مفهوم ي�سري اإىل حتالف احلكومات املحلية املتواطئة مع ال�سركات الكربى وموؤ�س�سات التمويل 
اأن  الناعمة  املال  التي ل ت�ستطيع فيها قوة  اللحظة  التي تتدخل يف  الع�سكرية8،  الأمنية  والقوة 
تفر�س �سروطها على غرار ما ح�سل يف اإيران م�سدق، وكولومبيا والكوادور وبنما وت�سيلي. اإن 
بريكنز يوؤكد ما ذهب اليه اأمني، وهايرت حول مبداأ العر�س الذي يولد الطلب من جهة، وحول 
ابتزاز موؤ�س�سات التمويل الدولية للحكومات املحلية ب�سروط مت�س ال�سيادة الوطنية لبلدانها، لقد 
اعرتف بريكنز كموظف يف موؤ�س�سة دولية مانحة اأنه كان يزيف البيانات للحكومات كي ت�ستدين 
واأن �سيا�سة موؤ�س�سته كانت غري راغبة من هذه الدول ب�سداد الدين، بل بالغرق يف ديون اأخرى. 
حيث يقول: » قرا�سنة القت�ساد "Economic hit men" وت�سمى اخت�سارًا "EHM" هم 
اأن ي�سلبوا ماليني الدولرات بالغ�س واخلداع من  خرباء حمرتفون ذوو اأجور مرتفعة مهمتهم 
دول عديدة يف �سائر اأنحاء العامل ، يحولون املال من البنك الدويل وهيئة امل�ساعدة المريكية 
و�سائلهم   ... الكربى  ال�سركات  خزائن  يف  لي�سَبوه  الدولية  امل�ساعدة  موؤ�س�سات  من  وغريها 
واجلن�س  والبتزاز  والر�سوة  النتخابات  وتزوير  املالية  التقارير  ا�سطناع  ت�سمل  ذلك  لتحقيق 
والقتل، يلعبون لعبة قدمية قدم عهد المرباطوريات لكنها تاأخذ اأبعادا جديدة وخميفة يف زمن 

العوملة”9.

النيوليربالية،  اأن  يبني  الكربى  ال�سركات  اأحد خرباء  من  الناجت عن جتربة  ال�ستنتاج  هذا 
اأُجريت  الذي  الليربايل،  القت�ساد  منطق  �سادها  التي  الراأ�سمالية  لنهم  تو�سيعا  �سوى  لي�ست 
عليه بعد احلرب العاملية الثانية تعديالت ما عرف بالنظرية الكينزية اجلديدة والتي �سمحت 
للدولة بتدخالت حمدودة حلفظ التوازن الجتماعي، هذه التدخالت اأنهتها النيو ليربالية عرب 
�سيا�سات اخل�سخ�سة، ورفع الدعم احلكومي عن ال�سلع، رغم اأنها اأ�سافت م�سحة دميقراطية 
على نظرتها القت�سادية من خالل طرح خطاب حقوقي ليربايل ي�سكل غطاءا جتميليا ظاهريا 

�سيا�سيا واأخالقيا ل�سيا�سات اقت�سادية اجتماعية وح�سية.

الدوليتان  املوؤ�س�ستان  هما  امل�سهد  يتقدم  ما  فاإن  اخلارجية،  امل�ساعدات  عن  احلديث  عند 
الدويل  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  وهما  وامل�ساعدات  للقرو�س  عامليا  مقاول  باتتا  اللتان 
كانتا  اأنهما  حيث  الدولية«،  »امل�ساعدة  و�سروط  �سيا�سات  تنفيذ  يف  بع�سهما  يكمالن  واللذان 

8  جون بريكنز، الغتيال القت�سادي لالمم، )ترجمة م�سطفى الطناين واآخرون(، القاهرة ، الهيئة العامة امل�سرية للكتاب، 2012
9  نف�س امل�سدر �س 17
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اإىل  القت�سادي  املجال  الدولة يف  دور  تقلي�س  اأكد على  الذي  وا�سنطن  نتاج ما عرف مبيثاق 
اأبعد احلدود، وخ�سخ�سة اأهم املرافق وتقلي�س النفقات احلكومية وجتميد الأجور واحلد من 
احلمائية وفتح احلدود للتجارة اخلارجية واإلغاء الدعم احلكومي لل�سلع ك�سروط للم�ساعدات، 
لهذه  املدينة  الدول  ا�ستجابة  اأن  اإل  النا�سئة.  للدول  القت�سادي  لل�سعف  باعتبار ذلك عالجا 
ال�سرتاطات اأدى اإىل ا�سطرابات �سعبية يف م�سر مبكرا عام 1977، ويف تون�س عام 84 ، ويف 
الأردن عام 1989. ويف دول اأخرى كثرية، حيث مل يعد هناك �سرورة لإجهاد النف�س يف اإثبات 

الدور التدمريي لهاتني املوؤ�س�ستني.

الدخل  م�ستوى  تراجع  املهدورة حيث  للتنمية  املا�سي ب«عقد  القرن  ثمانينيات  َنف عقد  �سُ
البريوقراطية  بني  متداخلة  وتولدت طبقة جديدة   ، الأغنياء  غنى  زاد  ما  الفقر  ن�سبة  وزادت 
احلكومية وكبار التجار، كما زادت وتو�سعت اأحزمة الفقر حول املدن. واأهملت البنية التحتية 

واخلدمات احلكومية10.

هذا اأدى ح�سب مو�سى عالية  اإىل توفري بيئة خ�سبة لليائ�سني الذين �ساهموا يف ن�سر التفكري 
الأُ�سويل، وتراجع التفكري النه�سوي العربي و�سيادة اقت�ساد الريع اخلليجي على القت�سادات 
الوطنية التي رعتها راأ�سمالية الدولة والقطاع العام، ومل يحل امل�سكالت الجتماعية كما اأنه مل 

يحدث تنمية حقيقية11.

لي�س البنك الدويل و�سندوق النقد �سوى موؤ�س�ستني حمكومتني مب�سالح الدول الأع�ساء فيهما 
كما يرى نريي وودز، الذي يفند ما يدعيانه حول �سرورة وجودهما كاأدوات » لتعزيز التعاون 
املايل الكوين وال�ستقرار القت�سادي وت�سهيل التجارة الدولية  وت�سجيع النمو وتخفي�س م�ستوى 

الفقر وحت�سني م�ستويات املعي�سة يف العامل الثالث«12.

لقد بنَي مو�سى عالية وهو ناقد ليربايل ل�سيا�سات ال�سندوق والبنك الدوليني اأن امل�ساعدات 
�ساهمت يف ف�سل جهود التنمية ويف اإثراء النخب وانت�سار الف�ساد، ويعيد ال�سبب فقط  اإىل �سوء 
واأن  للم�سائلة  تخ�سع  مل  املانحة  اجلهات  معظم  اأن  بنَي  كما  معا،  واملتلقي  املانح  من  الإدارة 
اأداءها كان دون احلد الأدنى ملعايري ال�سفافية.  ويعزو عالية ذلك اإىل ف�ساد املوؤ�س�سات املتلقية 
و�سعفها، وا�ستبدادها واأنانية املانحني عرب و�سع ال�سروط امل�سبقة التي جتعل من امل�ساعدات 

جتارة رابحة، من خالل و�سع مقيا�س واحد جلميع املقرت�سني 13.

10  احمد ال�سيد النجار، النهيار القت�سادي يف عهد مبارك، القاهرة، دار مرييت للن�سر، الطبعة الثانية، 2010
11  مو�سى عالية، عدم فاعلية امل�ساعدات اخلارجية للدول النامية بني املطرقة وال�سندان، جملة بحوث اقت�سادية عربية، ع69،70، 

.2015
12  نريي وودز، ترجمة حممد ر�سدي �سامل، قالع العوملة، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، الطبعة الوىل ، 2010

13  مو�سى عالية، م�سدر �سبق ذكره
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اأدب  لدينا  كما  وم�سر،  وتون�س  الأردن،  يف  التجارب  حول  القراءات  من  العديد  لدينا  هنا 
متفرق حول الو�سع يف فل�سطني، وكل هذه القراءات �سواء كان من�ساأها ليربايل اأو غري ذلك، 
التجربة ما  ال�سلبي لال�ستجابة ل�سروط املانحني، كما تبني  من خالل نقد  الأثر  يبنينّ بو�سوح 
اآلت اليه امل�ساعدت ب�سكل تطبيقي يف هذه الدول، حيث تبني هذه الدرا�سات اأن ما يح�سل يف 
هذه البلدان من اأو�ساع غري م�ستقرة، ومن م�ساكل يف البطالة والنمو القت�سادي، لي�س �سوى 
انعكا�س لالعتماد على امل�ساعدات الدولية ب�سروطها، وهو نقد ينطلق من نف�س املوقع الذي تقف 
عليه هذه املوؤ�س�سات، مبعنى اأنه نقد للتطبيق ولي�س للفكرة والروؤية، حيث قدم معهد كارنيغي 
البلدان  الأردن وغريه من  اأخرى حول  درا�سات  كما قدمت  املجال  تون�س يف هذا  درا�سة حول 

ال�سبيهة.

النقد من موقع اآخر
حمليا  الراأ�سمالية  الهيمنة  ل�ستمرار  و�سيلة  اخلارجية  امل�ساعدات  يف  اأمني  �سمري  يرى 
وعامليا14، عدا عن مفكرين اآخرين قدموا نقدا ل�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية من منطلق رف�س 
�سروطها �سواء القت�سادية اأو ال�سيا�سية، والنظر اإىل هذه امل�ساعدات باأنها غري بريئة،  فقد بني 
علي قادري اأن هناك حظرا على التنمية العربية احلقيقية وان ما يجري هو حتطيم لفاقها يف 
الوطن العربي15، كما كتب �سمري اأمني يف اأكرث من مقال وكتاب حول اأثر »املعونات« اخلارجية 
كاآلية ل�ستمرار التبعية والهيمنة الراأ�سمالية، واأي�سا كتب كثريون عن اأو�ساعهم املحلية واآثار 

امل�ساعدات فيها.

وقد خل�س ذلك كله جورج قرم  الذي بني اأن حالة عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي عا�ستها 
النهائي   اإىل مداه  الإفقار  التي ح�سلت فيها، كانت رد فعل على و�سول  والثورات  دول عربية، 
حكومات  مار�ستها  التي  ال�سابقة  ال�سيا�سي  التجريف  عملية  ظل  يف  التكفريي  الفكر  وانت�سار 

ا�ستبدادية ا�ستفادت طبقيا من املعونات اخلارجية16.

حول �سيا�سة اخل�سخ�سة  ورفع الدعم عن ال�سلع
ما تقدم �سابقا ي�سري بو�سوح اأن طريق تخفيف  اأحمال الدولة يف دورها القت�سادي ي�سمل كل 
و�سفات �سندوق النقد والبنك الدوليني، القائمة على خ�سخ�سة املرافق، ورفع الدعم احلكومي 
ال�سيا�سات  لهذه  املوؤيدون  ويرى  لتجارة حرة غري مقيدة،  الأ�سواق  فتح  اإىل  اإ�سافة  ال�سلع  عن 
التوازن القت�سادي وفق  باإعادة  التي تفعل فعلها  ال�سوق  اآليات  تقييد  اإىل عدم  يوؤدي  اأن ذلك 

14  �سمري امني، »املعونة«الغربية اأداة لل�سيطرة على البلدان ال�سعيفة، احلوار املتمدن، عدد4771، 2015
15   عامر حم�سن، حتطيم الوطن العربي، جريدة الخبار اللبنانية، 4،5، 11، ني�سان 2017

16  جورج قرم، ال�سطرابات الجتماعية: حدود اعتماد ال�سيا�سات النيوليربالية يف العامل العربي، اجلزيرة نت يناير، 2011
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عرب  اخلارج  من  اأو  داخليًا  ال�ستثمار  ت�سجيع  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  واأن  والطلب  العر�س  مبداأ 
اأن عملية رفع  اأمني  اإىل بيئة ت�سمح بال�ستثمار املجزي، فيما يرى �سمري  تدفق روؤو�س الأموال 
الدعم عن املحروقات مثال تتوقف على اإطار ال�سيا�سة القت�سادية العامة التي تتم فيها، حيث 
ميكن اأن تكون اأداة يف خدمة موا�سلة حتكم الليربالية الفجة ، كما ميكنها اأن تكون خطوة يف 
�سبيل ا�سالح حقيقي يدفع املنظومة الإنتاجية اإىل الأمام وتراعي العدالة الجتماعية وتدعم 
الدعم يف ظل اخل�سخ�سة، يختلف عن منطقه يف  اأن منطق  يرى  فيما  الوطني،   ال�ستقالل 
اإلغاء الدعم ناجعا وينع�س النتاج وينجز العدالة  ظل القطاع العام و�سيادته، واأنه كي ي�سبح 
الجتماعية ل بد من التخلي عن راأ�سمالية املحا�سيب عرب اإعادة النظر يف عملية بيع موجودات 
مينع  مبا  الأرباح  على  الت�ساعدية  ال�سرائب  اإدخال  عرب  ال�سريبي  النظام  واإ�سالح  الدولة 
الحتكارات من تعوي�س خ�سارتها نتاج اإلغاء الدعم عرب رفع الأ�سعار عدا عن رفع احلد الأدنى 

لالأُجور لتفادي العبء على الفقراء17. 

اأما موؤيدو رفع الدعم عن ال�سلع فهم ينظرون اإىل ذلك نظرة تقنية، حيث يرون اأن هذا الدعم 
ي�سكل عبئا على املوازنة العامة وميزان املدفوعات، واأن ذلك �سيزيد من ال�ستدانة اخلارجية،  
القدرة  يوؤثر على  واأن ذلك  الدعم،  ت�ستحق  فئات ل  منه  ت�ستفيد  الدعم  اأن هذا  ي�سريون  كما 
التناف�سية احلقيقية للمنتجات امل�سدرة، وي�ساهم يف انت�سار الف�ساد، كما يرى هذا الفريق اأن 
رفع الدعم ميكن اأن يقوم بدور اإعادة التوازن لل�سوق الذي �سيخ�سع لقانون العر�س والطلب، 
للمواطنني  عديدة  منافع  حتقق  الدعم  �سيا�سة  اأن  من  الرغم  »على  اأنه   حلمي  اأمينة  وترى 
من  حلمايتهم  الالزمة  الغذائية  الحتياجات  من  الأدنى  احلد  وتوفري  الفقر،  حدة  كتخفيف 
القت�سادية  الكفاءة  انخفا�س  اإىل  توؤدي  اأنها  اإل  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  التغذية، وحتقيق  �سوء 
وعدم العدالة الجتماعية ، توؤدي اإىل �سوء تخ�سي�س املوارد القت�سادية نتيجة لت�سوه الأ�سعار، 
على  الواحدة  لل�سلعة  والأ�سواق  الأ�سعار  ازدواجية  من  البع�س  وتربح  ال�ستهالك،  يف  واملغالة 

ح�ساب الآخرين.

 اأما فيما يتعلق بعدم العدالة الجتماعية، فتتحيز �سيا�سة الدعم احلالية ل�سالح الأغنياء على 
ح�ساب الفقراء، وي�ستفيد منها �سكان احل�سر اأكرث من املقيمني يف الريف، اإل اأن التحول من 
الدعم ال�سعري اإىل الدعم النقدي امل�سروط ي�ساعد لي�س فقط على حت�سني منط توزيع الدخل 
وحتقيق  الب�سري  املال  راأ�س  تراكم  على  اأي�سا  ولكن  الق�سري،  الأجل  يف  الفقر  حدة  وتخفيف 
والكفاءة  الجتماعية  العدالة  من  اأكرب  قدرا  يحقق  مما  الطويل،  الأجل  يف  القت�سادي  النمو 
القت�سادية. وي�ستلزم هذا التحول حتقيق تقدم ملمو�س يف الإ�سالحات القت�سادية الهيكلية 

http://www.shorouknews.com/columns/view. ،17  �سمري امني، حول الغاء دعم املحروقات
451a-bc6d-d16a735abe28-id=eb5ce6ec-db05&17072014=aspx?cdate
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التي ت�ساعد على توفري فر�س عمل جديدة مرتفعة الإنتاجية، ورفع م�ستويات الدخول، وحت�سني 
منط توزيع الدخل، وتطوير القطاعات الجتماعية كال�سحة والتعليم، وتطبيق �سيا�سة قومية 
لالأجور حتقق التوازن بني هيكل الأجور وتكلفة احل�سول على الحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني، 

ومتو�سط م�ستوى الإنتاجية يف القت�ساد القومي”18.
ما تطرحه اأمينة حلمي، هو حماولة لتلطيف الآثار ال�سلبية لرفع الدعم عن ال�سلع احلكومية، 
ولي�س معاجلة للواقع القت�سادي ال�سيء، اإنها حتاول جتميل ال�سيا�سات الليربالية القت�سادية، 
الأ�سل هو  ان  نف�سه،  القت�ساد  الهيكلية يف  للم�سكلة  توفيقي على ح�ساب احلل اجلذري  بحل 
اأن ل يتم دعم ال�سلع واأن تتوفر باأ�سعار عادلة ي�ستطيع املواطن املتو�سط اأن ي�سل اليها، بينما 
جاء الدعم للتغطية على �سيا�سات اقت�سادية خاطئة من البداية وبات قانونا اجتماعيا، حوله 
الأغنياء مل�سدر ربح وتربح، هنا امل�سكلة، اأن ن�ستعي�س عن العدالة الجتماعية وتغيري النظام 
فلي�س  الدعم  رفع  اأما  لال�ستدانة،  تف�سي  التي  ال�سيا�سات  هذه  الدعم  ب�سيا�سات  القت�سادي 
م�سمونا كاأداة لتقلي�س ال�ستدانة، وذلك كما ثبت يف النموذج الأردين مثال اأو حتى امل�سري، 
فيه  ت�سطر  درك  اإىل  الو�سول  من  اأنه مل مينع م�سر  اإل  للدعم  التدريجي  الرفع  رغم  والذي 

للتنازل عن جزء من ترابها الوطني لقاء امل�ساعدة اخلارجية.
هنا تربز الإ�سكالية الكربى وهي اإذا كانت ال�ستدانة اخلارجية مع�سلة وحال يف نف�س الآن، 
وهي يف النتيجة العملية مع�سلة اأكرث منها حال، فهل يكون عالجها والتخلي عنها عرب التالعب 
يف املوازنة العامة للدولة ومن خالل جمرد �سيا�سات نقدية ومالية دون معاجلة الأ�سباب البنيوية 
الداخلية ل�سعف القت�ساد الوطني؟ وهل ي�سكل رفع الدعم عن ال�سلع اأكرث من حل ملع�سلة توفري 
حال  اخل�سخ�سة  ت�سكل  وهل  الفقراء؟  على  لنعكا�ساته  ح�ساب  دون  احلكومية  لالإدارة  املال 

حقيقيا لتوفري راأ�س املال الالزم للتنمية؟
لقد ثبت بامللمو�س اأن ذلك قد فاقم من امل�سكلة ومل يحلها وب�سهادات من موؤ�س�سات مهنية 
بع�سها حكومي، وبالتايل فهل هناك طريق اأخرى غري طريق و�سفات املوؤ�س�سات الدولية املانحة 
واملقر�سة اأم اأن هناك �سرورة لتغيري معايري متويل م�ساريع الدول النامية من قبل املوؤ�س�سات 
اإحداث تنمية حقيقية ت�سبح فاقدة ملربر  اإن مت تغيريها مبا يتوافق مع  الدولية املانحة والتي 

وجودها اأ�سا�سا؟
اجلواب هو يف البحث عن بدائل اأخرى، �سواء على �سعيد بنية القت�ساد العاملي الذي ينزع 
اأو  وا�سنطن،  وميثاق  العاملية  التجارة  منظمة  خالل  من  القارات  عابرة  ال�سركات  ت�سييد  نحو 
على �سعيد ت�سكيل روؤية جديدة للتنمية يف بلدان ما عرف بالعامل الثالث خارج اإطار امل�ساعدات 
القائمة على تفكيك بنية القت�ساد املحلي ل�سالح الراأ�سمال املعومل. وهذا يحتاج اإىل نقا�س اآخر 

خارج نطاق هذه الدرا�سة.
18  اأمنية حلمي، كفاءة وعدالة �سيا�سة الدعم يف م�سر، القاهرة، املركز امل�سري للدرا�سات القت�سادية، 2005، �س26
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الف�سل الثاين

من توغل الدولة اإىل انح�سارها من ال�سوق

)الأردن، تون�س، م�سر(
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تاريخيا تنتمي الأقطار الثالثة اإىل ت�سكيلة اقت�سادية اجتماعية واحدة تنتمي اإىل ما عَرفه 
فر�س  عرب  للريع  العثمانية  الدولة   ابتزال  على  القائم  اخلراجي  النتاج  بنمط  اأمني  �سمري 
�سماها  كما  اأو  الهدف،  هذا  تخدم  اجتماعية  هرمية  وعرب  املختلفة،  والر�سوم  ال�سرائب 
وعرب  اأي�سا  تبعه  املوحد  اجلذر  هذا  الآ�سيوي،  النتاج  منط  اأو  ال�سرقي،  بالقطاع  اميانويل 
اأوروبية حولت تبعية هذه البلدان من الباب العايل  فرتات تاريخية خمتلفة حقبة ا�ستعمارية 
العاملية من موقع  ال�سوق  اإطار  لتدخل يف  ولندن  باري�س  امل�ستعمرات يف  وزارات  اإىل  العثماين 
التابع ال�سعيف، حيث �سكلت العملية ال�ستعمارية براأي مهدي عامل » قطعا للتطور الطبيعي 
لهذه البلدان، وولوجا اإىل منط جديد هو منط النتاج الكولونيايل، الذي ي�سكل �سمة غلبت على 
كل البلدان التي خ�سعت لال�ستعمار بدرجات متفاوتة«19. فيما يتفق عامل و�سمري اأمني على اأن 
اأدت  هذه البلدان باتت جزءا من املحيط التابع للمركز الراأ�سمايل العاملي، واأن هذه التبعية 

اإىل تفكيك البنى الإنتاجية املحلية القائمة، وت�سكيل بنى جديدة توؤمن هذه التبعية وتدميها.

اإطار  العاملي وتر�سملت من خالل موقعها كتابع يف  ال�سوق  اإىل  البلدان  وبالتايل دخلت هذه 
اأن انتهت  كولونيايل عدا فرتة ق�سرية يف م�سر حيث قاد حممد علي حركة حتديث ما لبثت 
حتت تاأثري التناف�س ال�ستعماري اإىل الوقوع يف براثن التبعية. ويف ما بعد ثورة 23 يوليو 1952 
للمركز  التبعية  اإطارا ملحاولت اخلروج من طوق  التي �سكلت  الدولة  راأ�سمالية  حيث �سيطرت 
الراأ�سمايل العاملي، اإل اأنها يف النهاية انهارت حتت �سغوط وبفعل تناق�سات داخلية وخارجية.

هذا البعد التاريخي هو الذي �سكل �سورة البالد مبا هي عليه الآن، فال زال الإطار التبعي 
هو الذي يحكم هذه البلدان يف �ستى املجالت، ل بل اأن التبعية تعمقت اأكرث وبات الفكاك منها 

يحتاج اإىل تغيري عميق يف اأ�سلوب اإدارة الدولة ملواردها واقت�سادها.

تون�س  بني  الجتماعي  القت�سادي  التطور  �سكل  يف  فروقات  هناك  التاريخي  امل�ستوى  على 
اأو تاريخ  اأو توفر املوارد الطبيعية  والأردن وم�سر كال على حدا، �سواء من حيث عدد ال�سكان 
انخراطها يف  وهو  يفرقها  اأكرث مما  البلدان  يجمع هذه  ما  اأن  فيها، غري  القت�سادي  التطور 
القت�سادية  البنى  وت�سابه  المربيايل،  للمركز  التابع  املحيط  اإطار  �سمن  العاملية  ال�سوق 
والجتماعية بينها، خا�سة بعد تراجع م�سر عن �سيا�سات النف�سال عن ال�سوق العاملي والعودة 
اإليه من باب ما عرف بالنفتاح القت�سادي يف ال�سبعينات، الأمر الذي اأدى اإىل حتولت عميقة 

يف بنية هذا القت�ساد.

الريع  على  تعتمد  باتت  دول  باأنها  الثالثة  البلدان  و�سف  على  قادرين  يجعلنا  الو�سع  هذا 
النقد  �سندوق  ال�ستدانة عرب  اأو  املنح  اأو  بالقرتا�س  �سواء  اخلارجية،  وامل�ساعدات  اخلارجي 
الدويل والبنك الدويل واملوؤ�س�سات املالية الدولية الأخرى وعلى دول مانحة  ويف اإطار ال�سروط 

19  انظر مهدي عامل، مقدمات نظرية، حول منط النتاج الكولونيايل، بريوت ، دار الفارابي، 1983
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“م�ساريع  لتنفيذ  اأو  موازنتها  يف  العجز  ل�سد  الدول،  هذه  على  املوؤ�س�سات  هذه  ت�سعها  التي 
تنموية” يف هذه البلدان.

واإذا تتبعنا م�سار هذه الدول جند اأنها اعتمدت يف البداية على تدخل الدولة يف القت�ساد، 
واحلماية  الدعم  من  اأ�سكال  وجود  مع   ، مبا�سر  ب�سكل  القت�سادي  للن�ساط  مبعنى ممار�ستها 
تختلف بني دولة واأخرى، لكن مظهر الت�سابه هذا يختفي عند قراءة تفا�سيل العملية القت�سادية 
يف كل بلد رغم اأن ماآلتها النهائية اأدت اإىل و�سع مت�سابه جدا اأ�سا�سه النغما�س يف حالة التبعية 

عرب الرتهان ملوؤ�س�سات التمويل الدولية.

هنا ل بد من تو�سيح كل حالة على حدا، ثم اجراء مقارنات تظهر اأوجه الت�سابة والختالف 
امل�ستوى  ال�سلع على  للم�ساعدات اخلارجية ولجراءات دعم  تلقيها  اإطار  بني هذه احلالت يف 
القت�سادي الداخلي، وما نتج عن ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية التي انتهجتها حكومات 

تلك الدول.

الأردن
ل تعدو الدولة الأردنية بحكم ن�ساأتها �سوى دولة وظيفية فقرية املوارد وتقع يف قلب منطقة 
وامل�ساعدات  الريع  على  قامت  هنا  الدولة  ن�ساأة  اإن  متالحقة،  �سيا�سية  اأزمات  بها  تع�سف 
اخلارجية اأكرث من كونها دولة اعتمدت على ا�ستثمار مواردها املحلية، بحكم وظيفتها ال�سيا�سية 
الأكرب  امل�سغل  كونها  عرب  للموارد  الأ�سا�س  املوزع  بذلك  الدولة  كانت  وقد  مواردها،  فقر  قبل 
و�سركة مناجم  البرتول  ا�س�ستها كم�سفاة  التي  العامة  ال�سركات  اأو يف  اأجهزتها احلكومية  يف 

الفو�سفات وغريها من ال�سركات العامة.

بنيته  وت�سوه  عامة،  الوطني  القت�ساد  �سعف  يف  تتمثل  كبرية  حتديات  الأردن  يواجه  لذا 
على   ، والإن�ساءات  واخلدمات  التجارة  مثل   ، الإنتاجية  غري  القطاعات  منو  ب�سبب  الهيكلية،  
ح�ساب القطاعات الإنتاجية وخا�سة ال�سناعة والزراعة، وزيادة العتماد على اخلارج يف تاأمني 
الت�سوهات  وتعميق  الأزمة،  بتفاقم  �ساهم  الذي  الأمر  الغذائية،  واملواد  الأ�سا�سية  الحتياجات 
هيمنة  ذلك  عن  ونتج   ، الجتماعية  البنية  ويف  بل  فح�سب،  القت�ساد  بنية  يف  لي�س  الهيكلية، 
القطاعات غري الإنتاجية، فالإنتاج الزراعي ل ميثل اأكرث من 3 % من الناجت املحلي الإجمايل 
 %2.3 واملياه  الكهرباء  و   %16.6 التحويلية  وال�سناعات   ،%1.8 ال�ستخراجية  وال�سناعات 
والإن�ساءات 5.7%  20هذا  يك�سف �سعف دور القطاعات املنتجة وهيمنة قطاعات اخلدمات على 

القت�ساد الأردين .

20  جلنة التن�سيق العليا لأحزاب املعار�سة الوطنية الأردنية، نتائج واآثار الأزمة املالية والقت�سادية، عمان ، 2010
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مل تنطلق ال�سيا�سات القت�سادية التي طبقتها احلكومات الأردنية املتعاقبة حول تو�سيع دور 
الدولة يف القت�ساد من توجهات عقائدية ، فالأردن اختار طريق التطور الراأ�سمايل والقت�ساد 
احلر منذ ن�سوئه. ونظرا ل�سعف الراأ�سمالية املحلية تاريخيا يف البالد وعدم قيامها مب�ساريع 
من  عدد  اإن�ساء  يف  اخلزينة  اأ�سهمت  فقد  الأردنية،  الدولة  ن�سوء  من  مبكرة  مرحلة  يف  حيوية 
املوؤ�س�سات ال�سرورية للدولة ، كما قامت بامل�ساهمة يف اإن�ساء �سركات عامة مع القطاع اخلا�س، 
امللكية  واخلطوط  والكهرباء  الت�سالت  مثل  العامة  باخلدمات  مت�سلة  امل�ساريع  هذه  ومعظم 

والإ�سمنت والفو�سفات والبوتا�س وغريها.

وترى وثيقة اأحزاب املعار�سة الأردنية اأن احلكومات املتعاقبة »فوتت فر�سًا تاريخية لتحقيق 
ا�سرتاتيجية  باقامة م�ساريع  الوطني،  باإن�ساء قاعدة مادية لالقت�ساد  ت�سهم  اقت�سادية  تنمية 
عليها  ح�سلت  التي  ال�سخمة  امل�ساعدات  خالل  من  بالأموال،  اخلزينة  ترفد  للدخل،  مولدة 
لدولة  الأولوية  حتتل  ل  جمالت  يف  الأموال  هذه  ا�ستنفذت  حيث  املا�سي،  القرن  يف  اخلزينة 
للف�ساد  املبا�سر  التاأثري  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستهالكي،  النمط  العامة  احلياة  على  فطغى  فقرية، 
والدميقراطية، ويف ظل هذه  ال�سفافية  ب�سبب غياب  البالد  ا�ستفحل يف  الذي  والإداري  املايل 
الأو�ساع راكمت فئات اجتماعية فيها ثروات هائلة واأغرقت البالد باملديونية، وات�سعت جيوب 
الليربايل  النهج  الأزمة القت�سادية، بف�سل  العمل، وتفاقمت  العاطلني عن  الفقر وازداد عدد 
الذي فر�س من قبل البنك وال�سندوق الدوليني«، واأن الإجراءات الليربالية التي نفذتها ، مهدت 
الطريق لربوز نهج وهيمنة    » الليربالية اجلديدة » التي اأ�سهمت يف تعميق الأزمة من خالل 
الإجراءات الوا�سعة جدا التي طبقتها يف ال�سنوات الأخرية، يف جمالت اخل�سخ�سة، وحترير 

التجارة وحترير الأ�سواق21.

رغم  القطاع،  هذا  يف  �سديد  �سعف  من  الأردين  القت�ساد  يعاين  ال�سناعة  �سعيد  فعلى 
القيمة  وزيادة  القطاعات  هذه  منو  بزيادة  ي�سهم  مبا  البالد،   تختزنها  التي  الغنية  الرثوات  
امل�سافة، با�ستغالل الرثوات الوطنية على الوجه الأمثل بحيث حتقق هذه ال�ستثمارات القيمة 

امل�سافة املنا�سبة. 

ي�سكل القطاع الزراعي امل�سدر الرئي�س لدخل حوايل 20% من القوى العاملة، ويفرت�س اأن 
يكون امل�سدر الرئي�سي للغذاء ولالأمن الغذائي ، ويتمتع هذا القطاع باأهمية خا�سة ل تنح�سر 
ق�سايا  معاجلة  يف  ي�سهم  فهو  الإجمايل،  املحلي  بالناجت  م�ساهمته  بن�سبة  اأو  املادي،  باملردود 
الفقر والبطالة. لقد تراجع القطاع الزراعي ب�سكل ملمو�س خالل العقود اخلم�سة املا�سية يف 
الأردن، بعد ما كان ن�سيب الزراعـة14 %من الناتـج املحلـي الإجمايل عـام 1974، تراجع اإىل 
3% . اإن القطاع الزراعي هو اأقل القطاعات القت�سادية اهتماما من قبل امل�ستثمرين ول يحظى 

21   نف�س امل�سدر



  22  

يف  القطاع  هذا  اإف�سال  يف  الر�سمية  ال�سيا�سة  اأ�سهمت    ، الأخرى  كالقطاعات  ر�سمية  برعاية 
القطاع  العاملة يف  القوى  الأعظم من  للجزء  وامت�سا�س موؤ�س�ساتها  الدولة  ظل ت�سخم جهاز 

الزراعي.
والتي  القت�سادي  الت�سحيح  اإجراءات  �سمن  جاءت  التي  التجارة  حترير  ل�سيا�سة  وكان 
طبقتها احلكومة يف مطلع الت�سعينات اأثر بالغ على تراجع القطاع الزراعي ، وبان�سمام الأردن 
اإىل منظمة التجارة العاملية عام 2000، اختفت اإمكانية دعم وم�ساندة القطاع الزراعي بف�سل 
اللتزامات التي قطعتها احلكومة على نف�سها  والت�سريعات التي اأ�سدرتها والتي حرمت القطاع 
املنتجات  لدخول  م�سراعيها  على  البالد  فتحت  بل  فح�سب  هذا  لي�س  الدعم،  من  الزراعي 
الزراعية  التكنولوجيا  ميلك  ل  ب�سيط  مزارع  ملناف�سة  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  الزراعية 

والدرا�سات البحثية التي ت�سهم يف زيادة الإنتاجية 22.

الزراعة  اأن  عن  عدا  املجال،  هذا  يف  الزراعة  عن  يختلف  ل  ال�سناعة  و�سع  فان  كذلك 
انتقلت من النتاج الفالحي الب�سيط اإىل حماولت ر�سملة ملحا�سيل نقدية، فاإن ال�سناعة وبعد 
خ�سخ�سة ال�سركات الكربى باتت ت�سيطر عليها املناطق ال�سناعية احلرة املوؤهلة )الكويز(، 

رغم انها تقت�سر على �سناعات حتويلية معدة للت�سدير اأ�سا�سا. 

املوازنة العامة الأردنية:
تقل�س يف  معه  ال�سرائب يرتافق  تزايدا يف جباية  الأردنية  املوازنات  تتبع  يظهر من خالل 
يف  ت�سهم  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  ال�سرائب  باتت  حيث  الطارئة،  غري  اخلارجية  امل�ساعدات 

تغطية 83% من الإيرادات العامة.

الدولة  ان�سحاب  مبداأ  انطلقت من  التي  الليربالية اجلديدة  ل�سيا�سات  الأردن  ومنذ خ�سوع 
من اأي ن�ساط اقت�سادي، فاإن ما ورد يف النفقات الراأ�سمالية للموازنة ل يتعدى خدمات البنية 
الرواتب  اإىل  بالإ�سافة  ومركبات،  اأثاث  وثمن  الأرا�سي،  وا�ستمالك  املباين  واإن�ساء  التحتية 
اأو حتفيز القت�ساد  الوطني،  للم�ساهمة يف تطوير القت�ساد  اأي جزء  والأجور، ومل يخ�س�س 

يف ظل الركود القت�سادي.

لقد بات العجز يف املوازنة الأردنية �سمًة عامة ، يتم تغطيته عرب ال�ستدانة، فلقد اعتمدت 
موازنات الدولة تاريخيا على امل�ساعدات والقرو�س لتغطية العجز، وقد اأغرقت البالد باملديونية، 
ومنذ انفجار الأزمة القت�سادية عام 1989 ما زال القت�ساد الأردين يعاين من عبء املديونية 
وخدماتها، حيث يقتطع �سنويا حوايل 10% من الإيرادات املحلية لت�سديد الفوائد، اأما الأق�ساط 

امل�ستحقة فيجري اإعادة جدولتها �سنويا.
22  نف�س امل�سدر
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و�سهد العقدين الأخريين زيادة اعتماد اخلزينة على الإيرادات ال�سريبية، واأ�سبحت ت�سكل 
اأهم م�سادرها، كما مت زيادة العبء ال�سريبي على الفئات الدنيا والو�سطى يف املجتمع الأردين، 
خا�سة بعد �سدور قانون ال�سريبة العامة على املبيعات عام 1994 بفر�س �سريبة على ال�سلع 
بن�سبة 7% ومت زيادة هذه الن�سبة تدريجيا اإىل اأن و�سلت اإىل 16% ، كما مت التو�سع يف تطبيق 
القانون اإىل اأن اأُخ�سعت كافة ال�سلع مبا يف ذلك الغذاء والدواء ل�سريبة املبيعات، يف نف�س الوقت 
الت�ساعدية.  ال�سريبة  مبداأ  والرتاجع عن  الراأ�سماليني  كبار  على  الدخل  �سريبة  تخفي�س  مت 
من  اإمالءاتها  وفر�ست  الت�سعينيات،  بداية  يف  القت�سادية  الليربالية  لالإجراءات  اإ�سافة 
الت�سريعات  واإ�سدار  الأردين،  القت�ساد  هيكلة  باإعادة  الدوليني  والبنك  النقد  �سندوق  خالل 
القت�سادية التي ت�سمح لهيمنة القطاع اخلا�س بال�سيطرة املطلقة على كافة مقدرات البالد، 

وتخلي احلكومة عن اجلزء الأعظم من التزاماتها.

�سيا�سة اخل�سخ�سة 
بهدف التطوير الإداري جاءت التوجهات الليربالية اجلديدة وخا�سة بعد هبة معان 1989، 
والتي انطلقت من فكرة خ�سخ�سة املوؤ�س�سات املتعرثة، لتجنيب اخلزينة خ�سائر غري مربرة، 
املوؤ�س�سات،  اأ�سهمها يف هذه  اأي�سا عن  بل  دورها،  فقط عن  لي�س  نهائيا  الدولة  تخلت  اأن  اإىل 
اأما ال�سبب احلقيقي وراء اخل�سخ�سة ح�سب املعار�سة فقد جاءت ا�ستجابة ل�سيا�سة �سندوق 
النقد والبنك الدوليني، ونهج الليربالية اجلديدة ، ومل تكن نتاج حاجة اقت�سادية اأملتها ظروف 
حملية، حيث مت اإعادة توزيع الرثوة التي متلكها الدولة ل�سالح الحتكارات الأجنبية وباأ�سعار ل 
تتنا�سب مع قيمتها اأو مردودها ال�سنوي، فبع�س هذه املوؤ�س�سات حققت اأرباحا �سنوية اأكرث من 

القيمة التي بيعت بها.

مل يحقق القت�ساد الأردين اأية مكا�سب من وراء ذلك،  مع اأن ق�سما كبريا من هذه ال�سركات 
مل يكن متعرثا  ول كبد اخلزينة خ�سائر، بل على العك�س حقق اأرباحا ، وفقط لعتبارات تفر�سها 
م�سالح الحتكارات العاملية ، واخل�سوع ل�سروط �سندوق النقد والبنك الدوليني، بذريعة اإطفاء 
كل  يفوق  ب�سكل  املديونية  قفزت   ، العك�س  على  بل  الديون  اإطفاء  يتم  مل  ذلك  ورغم  الديون. 
التقديرات، ومت اإنفاق عائدات اخل�سخ�سة دون ال�ستفادة منها مب�ساريع تنموية، تعود بالفائدة 
امللمو�سة على القت�ساد وتوليد الدخل، وهذه ال�سيا�سة اأثارت جدل وا�سعا داخل املجتمع الأردين. 

املديونية:
ُتفيد الأرقام الر�سمية ال�سادرة عن وزارة املالية حول الدين العام الداخلي واخلارجي باأن 
الدين العام بلغ احلدود الق�سوى امل�سموح بها دوليا وو�سل اإىل 59% من الناجت املحلي الإجمايل  
علما اأن قانون الدين العام ل ي�سمح بزيادة الدين عن 60% من الناجت املحلي الإجمايل.  وذلك 
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نهاية  يتحول يف  املوازنة  املزمن يف  فالعجز  الدولة،  موازنة  العامة يف  النفقات  اإنفالت  ب�سبب 
كل عام اإىل قرو�س ت�سكل م�سدرا لتفاقمها، على الرغم من تكلفتها الباهظة على القت�ساد 
نادي  دول  ديون  لت�سديد  اأُنفقت  التي  اخل�سخ�سة  اأموال  تتمكن  مل  عامة،  الأردين  واملجتمع 
باري�س يف تخفي�س املديونية، وو�سلت فوائد املديونية خالل ال�سنوات  بني 1999- 2010 حوايل 

3 مليارات دينار. 

ق�سايا الفقر والبطالة 
بها  التي متر  القت�سادي  الركود  ب�سبب حالة  ن�سبة بطالة وفقر مرتفعة  الأردن من   يعاين 
البالد، بحيث اأ�سبحت ت�سكل حوايل 14%، ويواجه العمال العديد من التحديات يف �سوق العمل 
فهم يتعر�سون للمناف�سة ال�سديدة من قبل العمالة الوافدة والالجئني ب�سبب احلرب ال�سورية، 

فالعمالة الوافدة ت�سكل حوايل �سعف العمال الأردنيني العاطلني عن العمل. 

نتيجة  والأ�سعار  الأجور  بني  الفجوة  تو�سيع  يف  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  تعومي  اأ�سهم  وقد 
امل�ستقات  اأ�سعار  حترير  قرار  �سدور  فبمجرد  التقديرات،  كل  يفوق  ب�سكل  الأ�سعار  انفالت 
النفطية �سهدت البالد موجات غري م�سبوقة يف ارتفاع الأ�سعار وو�سلت اإىل م�ستويات قيا�سية، 
وذلك لعدم وجود �سوابط تتحكم بالأ�سعار يف ظل حرية التجارة الداخلية واخلارجية، وارتفاع 

اأ�سعار امل�ستقات النفطية وتخلي الدولة عن دورها بحماية الأ�سعار.

الليربالية  نهج  هيمنة  ظل  يف  امل�ستحدثة  القوانني  منحتها  التي  القت�سادية  احلرية  اإن 
اجلديدة، ويف ظل تغييب دور فاعل ملنظمات املجتمع املدين وخا�سة النقابات العمالية، قد خلق 
حالة من عدم التوازن الجتماعي والحتقانات الجتماعية، حيث برزت  مظاهر غريبة ب�سكل 
وا�سع يف املجتمع الأردين من ا�ستخدام العنف يف مواجهة بع�س امل�ساكل �سكلت تعبريا عن ات�ساع 
الفقراء  بني  الهوة  ات�سعت  حيث  اخل�سخ�سة،  عمليات  بعد  ن�ساأت  التي  الجتماعية  الفجوات 
بني العا�سمة واملحافظات الأخرى، والتي  “التنموية”  والأغنياء من جهة كما ات�سعت الفجوة 
انتخابات  الذي طبق عرب  الالمركزية  نظام  ا�ستحداث  الآن حلها من خالل  حتاول احلكومة 

املحافظات هذا العام.

رفع الدعم عن ال�سلع
وزيادة اجلباية  العام  القطاع  اإىل جانب خ�سخ�سة  القا�سية  الدويل  البنك  لو�سفة  تنفيذا 
والكهرباء  املحروقات،  وخا�سة  الأ�سا�سية  ال�سلع  عن  الدعم  رفع  �سكل  الأردن،  يف  ال�سريبية 
واخلبز واأعالف املا�سية جزءا مهما من ال�سيا�سات القت�سادية للحكومات الأردنية املتعاقبة، 
الأردين  املالية  وزير  قدم  عام 2008  القاهرة  الذي عقد يف  الدعم  لق�سايا  الأول  اللقاء  ففي 
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اأنه  اآنذاك حمزة جرادات روؤية حكومته حول رفع الدعم عن ال�سلع وخا�سة املحروقات مبينا 
بني عامي 2004-2008، �سكل دعم ال�سلع الأ�سا�سية �سغطا على املوقف املايل للحكومة حيث 
ارتفعت ن�سبة فاتورة املحروقات من املوازنة اإىل من 12%- 22% من الناجت املحلي الجمايل مع 
ارتفاع �سعر النفط، فيما ارتفت كلفة ا�سترياد احلبوب مبختلف اأنواعها من %2.35 اإىل %3.6 
واأن هذا اأدى اإىل مزيد من الدعم احلكومي لهذه ال�سلع  مما رفع ن�سبة الدعم من 3.2% من 
الناجت املحلي الإجمايل اإىل 4.6%، وهذا اأي�سا رافقه رفع جزئي لأ�سعار املحروقات على طريق 
حترير اأ�سعار الوقود ب�سكل كامل، مما اأدى اإىل زيادة العجز يف املوازنة من  6،5% اإىل 11% اذا 
و�سل �سعر الربميل اإىل 100 دولر. ويقول اأن درا�سة م�سرتكة اأجرتها احلكومة و�سندوق النقد 
الدويل اأثبتت اأن اخلم�س الأقل دخال يف املجتمع ي�ستفيد من الدعم بن�سبة 8.9%، فيما اخلم�س 

الأكرث دخال ي�ستفيد منه بن�سبة %42.

الدعم  لرفع  ال�سلبية  الجتماعية  التاأثريات  ولأجل تاليف  اأن احلكومة  الوزير  درا�سة  وبينت 
الأ�سا�سية  الرواتب  رفع  خالل  من  الجتماعية  للحماية  �سبكة  بناء  على  تقوم  �سيا�سة  اأقرت 
ال�سنوي  للموظفني غري احلكوميني ممن يقل دخلهم  النقدي  والدفع  الت�سخم  وربطها مبعدل 
عن 1000 دينار وزيادة قيمة الإعانة املقدمة لالأفراد الذين ي�سملهم �سندوق امل�ساعدة الوطنية. 
كما ثبتت كال من �سعر اخلبز والكريو�سني وتعرفة الكهرباء �سمن �سريحة معينة وحافظت على 

دعم الأعالف واأعفت 13 �سلعة اأ�سا�سية من �سريبة املبيعات.

ورغم تطبيق كل و�سفات �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل من تو�سيع لقاعدة ال�سرائب 
ل  الدعم،  ورفع  احلكومية،  النفقات  يف  وتر�سيد  اخلا�س  للقطاع  وت�سهيالت  واخل�سخ�سة، 
زالت الأزمات القت�سادية تع�سف بالأردن، وبغ�س النظر عن اأو�ساع الأقطار العربية املجاورة 
كالعراق و�سوريا والتي عمقت من اأزمة الأردن بفعل تدفق الالجئني من هذين البلدين اإليها، 
فاإن الأردن كان �سيعاين من نف�س الأزمات القت�سادية، حيث اأن امل�ساعدات الدولية قد غطت 
اإىل  قدموا  الالجئني  من  هائلة  اأعدادا  اأن  اإىل  اإ�سافة  الالجئني  تدفق  عبء  من  كبرية  ن�سبة 

الأردن باأموال �سرفت يف القت�ساد الأردين اأو ا�سُتثمرت فيه.

على  العتماد  عن  يومًا  تتوقف  مل  وريعية  وظيفية  كدولة  ن�ساأته  يف  بنيوية  الأردن  اأزمة  اإن 
امل�ساعدات اخلارجية، باعتبار اأن الدعم املوجه لها هو دعم يحمل اأهدافا �سيا�سية ا�سرتاتيجية، 
وكما ي�سري تقرير املجل�س القت�سادي الجتماعي الأردين يف تقريره لعام 2016، فاإن الأردن 
�سيبقى حتت طائلة هذه امل�ساعدات نظرا لنق�س الأموال وتراكم الديون، اإن املجل�س هنا يو�سي 
الثمن  اأكرب من  �سيا�سي  ثمن  له  النهاية  الإ�ستبدال يف  بامل�ساعدات، وهذا  القرو�س  با�ستبدال 

الذي يدفع لقاء القرو�س.
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نقد داخلي خجول:
ي التقرير يو�سي بتخفيف  من خالل ا�ستعرا�س تقرير املجل�س جند اأن هناك مياًل لدى ُمعدنّ
كانت  اأنها  التقرير  اأكد  التي  ال�سيا�سة  هذه  ومراجعة  الأردن  يف  املتنامية  اخل�سخ�سة  نزعة 
�سيا�سة فا�سلة مل ت�ستطع اإخراج الأردن من اأزمته. فيما ل يقدم تقرير املجل�س اقرتاحات تخرج 
يدفع  اأن  تو�سياته  يف  التقرير  يحاول  اإمنا  عام  ب�سكل  القت�سادية  الليربالية  منهج  اإطار  عن 
الدولة للعودة اإىل التدخل القت�سادي لتجنب املخاطر التي و�سعت الدولة على حد الإفال�س، 
حيث طلب رئي�س الوزراء جندة الدول العربية اخلليجية، الأمر الذي يعني ا�سرتاطات �سيا�سية 
ُتدخل الأردن عميقا يف اللعبة ال�سيا�سية العنيفة الدائرة على حدوده ال�سرقية وال�سمالية، فيما 
اأية ميزة اقت�سادية  “وادي عربة” وح�سب كل املحللني القت�ساديني بخلق  مل ت�سهم  اتفاقية 

ا�ستفاد منها الأردن وميكن اأن حتدث نقلة نوعية اأو تغيريا ملمو�سا يف حياة الأردنيني.

تون�س 
متتد تون�س على م�ساحة 1150 كم مربع وبها حوايل 600 كم مربع من ال�سواطىء، ومواردها 
متنوعة من الزراعة اإىل التعدين اإىل ال�سياحة ، فيما تعترب الأمية فيها معدومة تقريبا،  وبها 
العرقي  امل�ستوى  على  املتجان�سني  ال�سكان  من  مليونا   15 يقارب  ما  اإطار  يف  �ساب،  جمتمع 
والطائفي، وتتمتع مب�ساحة ليربالية وا�سعة على م�ستوى احلريات يف الف�ساء الجتماعي والثقايف 

كجزء من اإرث العلمانية البورقيبية.

التون�سي من خملفات  القت�ساد  ال�ستقالل، هي حترير  بعد  الأوىل  البورقيبية  كانت مهمة 
الإ�ستعمار الفرن�سي عرب اإعطاء الدولة دورا كبريا يف الهيكلة واملبادرة القت�سادية، من خالل 
�سيا�سات التاأميم، وبناء راأ�سمالية دولة ت�سعى لإعادة ال�سيطرة على تراكم راأ�س املال املحلي، 

بالرتافق مع حداثة �سيا�سية وثقافية �سكلت منوذجا عربيا وا�سحا يف هذا املجال.

عام  بعد  التون�سي  القت�ساد  بنية  ت�سكيل  يف  دوره  العمالية  للنقابات  الكبري  للتاأثري  وكان 
1966 حتى عام 1971، حيث اأقرت احلكومة يومها حت�سني م�ستوى العي�س وتقليل العتماد على 
املتنامي لالحتاد  التاأثري  واأدى  قوية.   داخلية  اقت�سادية  �سوق  وخلق  الأموال اخلارجية  روؤو�س 
العام التون�سي لل�سغل بقيادة اأمينه العام اأحمد بن �سالح اإىل اتخاذ القت�ساد التون�سي منحًى 
ا�سرتاكيا، فمنذ �سنة 1961 �سرع امل�سوؤولون ال�سيا�سيون يف اتباع هذه ال�سيا�سة اجلديدة وتعزيز 
خطوتني  يف  اأ�سا�سا  ال�سيا�سة  هذه  ومتثلت  القت�ساد.  قطاعات  خمتلف  على  الدولة  �سيطرة 
رئي�سيتني هما تاأ�سي�س وزارة التخطيط واملالية من جهة واعتماد خمطط تنموي ع�سري 1962-
1971 اأ�سا�سه التقرير ال�سادر عن موؤمتر الإحتاد العام التون�سي لل�سغل املنعقد �سنة 1956 23 . 
historic-growth-trend-/10/04/2009/Sofiane Guerfalihttp://nawaat.org/portail   23
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لقد �سيطرت راأ�سمالية الدولة وقطاعها العام يف هذه الفرتة على ال�سناعة والتعدين والتجارة 
اخلارجية، وحكمت التجارة الداخلية بعملية دعم لل�سلع الأ�سا�سية، وربطت ذلك باأ�سكال اأخرى 

من احلماية الجتماعية.

انتهت جتربة راأ�سمالية الدولة بتوزير الهادي نويرة كوزير اأول يف تون�س عام 1970، وقد جاء 
نويرة لتنفيذ تو�سيات البنك الدويل بعد اأزمة اقت�سادية عانتها تون�س يف تلك الفرتة، حيث عمل 
على فتح الطرق اأمام القطاع اخلا�س وت�سهيل عمله، لكن دون اأن مي�س بالقطاع العام القائم، اأي 
اأن اخل�سخ�سة مل حتدث يف عهد نويرة اأو بورقيبة نف�سه والذي اتخذ منهجا حتديثيا للمجتمع، 
وظلت الأزمات تتفاقم لتبلغ ذروتها الأوىل عام 1986، اأي قبل اأن ينقلب بن علي على بورقيبة 
بعام واحد، هنا تدخل البنك الدويل مرة اأخرى وفر�س عام 1986 برناجما للتعديل الهيكلي 
بالكامل،  ليربايل  اقت�ساد  اإىل  دولة  راأ�سمالية  اقت�ساد  من  يتحول  بحيث  التون�سي  لالقت�ساد 

حيث توج ذلك عام 1996 من خالل “ال�سراكة الأورومتو�سطية”.

اأ�سمايل الليربايل خ�سخ�سة جزء هامنّ من القطاع العام ، »ا�ستحوذ  ل الرنّ تطلنّب هذا التحونّ
 6 اخل�سخ�سة)حوايل  قيمة  اإجمايل  من  ته  ح�سنّ بلغت  ي  الذنّ الأجنبي  الراأ�سمال  اأغلبها  على 
وق  يادة يف درجة تبعينّة القت�ساد املحلنّي لل�سنّ اآلف مليون دينار( بن�سبة 87%. كما تطلنّب ذلك الزنّ
ادرات وفق  العاملينّة، ومزيد من رهن النمونّ القت�سادي بال�ستثمار الأجنبي املبا�سر وبحيوينّة ال�سنّ
بعد  امل�سار ذروته يف عام 2008  بلغ هذا  وقد  ادرات.  ال�سنّ ه  ي جترنّ الذنّ النمونّ  اإيديولوجيا منط 

اد الأوروبي«24. ا�ستكمال اإقامة منطقة تبادل حرنّ مع �سوق الحتنّ

اأ�سمالينّة الليربالينّة يف املجالني الجتماعي  ولة اإىل الرنّ وتطلب النتقال من نظام راأ�سمالينّة الدنّ
عاية” بالتنّوازي مع تعزيز الن�ساط الأمني يف مواجهة تاأثريات  يا�سي، تفكيك اأجَنة “دولة الرنّ وال�سنّ

مود. ا زاد يف اإ�سعاف قدرات القت�ساد املحلنّي على ال�سنّ النكما�س القت�سادي العاملي، ممنّ

وقد اأو�سح ذلك البنك املركزي التون�سي عام 2008، ون�سره يف تقريره ل�سهر اأيلول من نف�س 
فقد  الأجنبي  الراأ�سمال  به  يتحكم  الذي  الت�سديري  القت�ساد  على  تعتمد  تون�س  ولأن  العام، 

ظهرت اله�سا�سة يف بنية القت�ساد اأمام الأزمة عند انخفا�س الطلب على �سادراتها.  

ف على القرتا�س  ا من نفقات احلكومة، يتوقنّ ا على م�ستوى التمويل اخلارجي فاإننّ جزءا هامنّ اأمنّ
�سات  املوؤ�سنّ لدى  وكذلك  الثنائينّة،  العالقات  اإطار  ويف  العاملينّة،  املالينّة  الأ�سواق  من  اخلارجي 
ولينّة والإقليمينّة. ولقد اأ�سيف اإىل هذه الو�سيلة منذ �سنة 1987 م�سدر اآخر يتمثنّل يف  املالينّة الدنّ
ولة التنّون�سينّة ب�سفة متوا�سلة اإىل القرتا�س اخلارجي �سواء لت�سديد  اخل�سخ�سة، حيث تلجاأ الدنّ

/2007-1962-of-tunisias-economy
2009 www.attariq.org،24   فتحي ال�ساخمي، تاأثريات الأزمة العاملية على اقت�ساد تون�س
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نوية. ومع اندلع الأزمة املالينّة العاملينّة �سهدت  اأو لتمويل ميزانيتها ال�سنّ ين اخلارجي  خدمة الدنّ
ة بالن�سبة لأقطار اجلنوب،  �سروط القرتا�س داخل الأ�سواق املالينّة العاملينّة تدهورا �سريحا خا�سنّ
وهو ما اعرتف به حمافظ البنك املركزي التنّون�سي: »لهذه الأ�سباب )تدهور �سروط القرتا�س( 
ه تون�س اإىل الأ�سواق املالينّة �سنة 2008، ولقد اقرتح البنك املركزي على احلكومة عدم  مل تتوجنّ
ه ثانية اإىل هذه الأ�سواق خالل 2009، والعمل على تعبئة املوارد املالينّة التنّي يتطلنّبها ميزان  التوجنّ

وق املحلينّة...« 25. ا داخل ال�سنّ ولة كلينّ الدنّ

اأن الإنكما�س و تاأثريات املديونية  ي�سري اإىل  “الثورة”  ويف قراءة اأخرى لفتحي ال�ساخمي بعد 
البنك  مع  تون�س  وَقعت  باأ�سهر  “الثورة”  فقبيل  “الثورة”،  هذه  اأ�سباب  اأهم  كانتا  اخلارجية 

الدويل اتفاقا يق�سي ب�سمان اأمريكي للقرو�س اخلارجية اإنقاذا للنظام من اأزمته.

تون�س والبنك الدويل:

بني  الفرتة  يف  القت�سادي  النمو  يف  للمحاكاة  كنموذج  تون�س  يظهر  اأن  الدويل  البنك  حاول 
الرقابة  ، ورفع  النفقات احلكومية  تقلي�س  ب�سروطه من  تون�س  التزمت  1987 - 2011، حيث 
على اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية وتنفيذ برامج اخل�سخ�سة، ورفع القيود التجارية على الب�سائع 
وروؤو�س الأموال، وي�سري اأحمد �سادق اإىل منو ظاهري ح�سل يف القت�ساد التون�سي  على امل�ستوى 
الكمي ولكن الأرقام الكلية كانت تخفي التباين يف م�ستويات الفقر بني املناطق والفوارق الهائلة 
يف دخول الأفراد26. فقد وقعت تون�س مع البنك الدويل بني هاتني ال�سنتني 9 اتفاقيات قرو�س، 
لل�سلع،  واإلغاء الدعم احلكومي  التق�سف،  التون�سي عرب �سيا�سة  اإعادة هيكلة القت�ساد  ب�سرط 
الهيكلة  اإعادة  اعمال  كل  ف�سلت  ذلك  ورغم  الجتماعية،  للحماية  متقدم  نظام  وجود  وعدم 
النا�سئة  البطالة  وزيادة  امل�ساواة  عدم  فجوة  تعميق  يف  �ساهمت  بل  ال�سامل،  النمو  حتقيق  يف 
عن تعطيل القطاعات النتاجية، حيث اأ�سبحت ال�سناعات التون�سية غري قادرة على مناف�سة 
الب�سائع امل�ستوردة والرخي�سة القادمة من ال�سني. واأدت اخل�سخ�سة اإىل احتكار الرثوة من 

قبل جماعة مقربة من النظام.

وي�سري الباحثون القت�ساديون اإىل ف�سل ذريع ل�سيا�سات �سندوق النقد يف تون�س التي اأُريد لها 
اأن تكون منوذجا، فاذا بها تثور على كل ال�سيا�سات ال�سابقة.  فقد بني وزير املالية يف عهد بن 
علي )حكيم بن حمودة (: » اإن �سيا�سات اإجماع وا�سنطن )برامج �سندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل( ت�سببت يف الإق�ساء ال�سيا�سي، وعدم الكفاءة القت�سادية، وزيادة عدم امل�ساواة. هذا 

الكوكتيل املتفجر قام بتغذية م�ساعر الإحباط والغ�سب وكان م�سدرا للثورات العربية«27.
25   نف�س امل�سدر

26  احمد �سادق، كيف دمر البنك الدويل اإقت�ساديات تون�س، احلوار املتمدن، ع 5175، 2016
27  نف�س امل�سدر
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ّر على �سيا�ساته ال�سابقة! ما بعد “الثورة” ال�سندوق ُي�سِ

اأ�سعلها عاطل عن العمل باإحراق نف�سه يف اأق�سى جنوب تون�س، احتجاجا  رغم الثورة التي 
على الفقر والبطالة، مل يغري �سندوق النقد الدويل من جوهر تو�سياته جتاه القت�ساد التون�سي، 
ي�سغل  كان  الذي  ليبتون  د.  حتدث  حيث  اجلوهر،  مت�س  ل  عليها  تعديالت  اإجراء  حاول  اإمنا 
لتنفيذ  الوقت  لقد حان   « الدويل عام 2012 وقال:  النقد  الأول ملدير �سندوق  النائب  من�سب 
الإ�سالحات التي ميكن اأن حتقق منوًا اأعلى واأكرث �سمول وتخلق فر�س عمل جديدة ملاليني من 
النا�س، �ستكون هناك حاجة ملعاجلة جيوب الفقر وتنفيذ �سيا�سات هادفة حلماية الفئات الأكرث 
امل�ساواة هي  الفقر وعدم  اأن معدلت  الفقر املنقحة  ال�سكان. حيث ت�سري تقديرات  �سعفا بني 
اأعلى مما ُذكر �سابقا. يف الوقت نف�سه، يجب حت�سني نوعية الإنفاق من خالل و�سع �سبكة اأمان 
اجتماعي حمكمة، وحتويل موارد امليزانية نحو ال�ستثمار يف البنية التحتية، والتعليم، وال�سحة، 

ن اآفاق النمو والنتائج الجتماعية«28. والتي يجب اأن حت�سنّ

لكن اتفاقية حكومة النه�سة عام 2012 مع �سندوق النقد الدويل ركزت يف مادتها الرابعة 
النفتاح  و�سرورة  النمو  حتقيق  بني  ربطت  حيث  الأعمال«  بيئة  على  »حت�سينات  اإدخال  على: 
والإقرتا�س احلكومي،  الأجنبي  الكبري مبا يف ذلك تدفقات ال�ستثمار  التمويل اخلارجي  على 
وال�سيطرة على فاتورة الأجور واحلد من الدعم احلكومي وبناء �سبكة اأمان اجتماعي وت�سجيع 

وتنمية القطاع اخلا�س واإ�سدار قانون ا�ستثمار جديد.29.

يف اأعقاب التفاق مع �سندوق النقد الدويل ويف اوائل عام 2013 احتجت اجلماهري التون�سية 
مع بداية تنفيذ احلكومة لتو�سيات وو�سفات �سندوق النقد الدويل، ل�سبب ارتفاع اأ�سعار ال�سلع 

الأ�سا�سية نتيجة رفع الدعم  اجلزئي اأو تخفي�سه، مما اأعاد البالد اإىل مرحلة ما قبل الثورة.

ول تزال الأزمة القت�سادية يف تون�س ت�ستفحل، ب�سبب التزام احلكومات املتعاقبة بو�سفات 
البنك الدويل، وغياب خطة تنموية وطنية ت�سجع الإنتاج املحلي، ويرى علي ال�سابي اأن هناك  
بعد  يوًما  احللول  تتقل�س  حيث  ت�ساعدي؛  منحًى  ذات  التون�سي  القت�ساد  يف  “اإخاللت 
على  يراهن  من  هناك  اأن  مبعنى  جديدة«.  حتديات  اأمام  الإ�سالحات  تنفيذ  تباطاأ  كلما  يوم 
»الإ�سالحات” التي يقرتحها �سندوق النقد وُيظهر اأن امل�سكلة هنا لي�ست بنيوية اإمنا هي تقنية!! 
تتعلق بالجراءات وال�سيا�سات الفرعية مثل ق�سية التوفيق بني الأداء القت�سادي البحت والُبعد 

الجتماعي ومعاجلة البطالة، وبناء القدرات املوؤ�س�سية30 .
 Robert Kubinec ، How foreign aid could hurt Tunisia’s transition to  28

/democracy، https://www.washingtonpost.com/news
29   احمد �سادق، م�سدر �سبق ذكره

www.aljazeera.net ،(2017-2011( 30   علي ال�سابي، حتديات القت�ساد التون�سي يف �سياق املرحلة النتقالية
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وبالنظر اإىل ما يطرحه ال�سابي جند اأنه مدافع عن �سيا�سات احلكومة التي تنفذ تو�سيات 
�سندوق النقد الدويل واأنه يرى يف عملية اإعادة الهيكلة و�سيلة خلروج تون�س من ماأزقها لكنه 
هذه  لتطبيق  الجتماعية  النعكا�سات  اإىل  ول  املديونية  لزيادة  ال�سلبية  الآثار  اإىل  يتطرق  ل 
ال�سيا�سة، بل اأنه يرى مثال يف برنامج »اأمل« الذي قدم للعاطلني عن العمل رواتب �سهرية ملدة 
املوازنة.  على  عبئا  وت�سكل  القت�سادي  بالنمو  ت�سر  اأعمال  ال�سلع  دعم  قرارات  اأو  اأ�سهر  �ستة 
فيقول : » اأن ال�سيا�سة القت�سادية الكلية، املعتمدة عام 2011، مل تكن لها معامل وا�سحة؛ اإذ 
كانت قائمة على �سيا�سات وبرامج اجتماعية مل يكن لها تاأثريات اإيجابية على النمو القت�سادي 
بقدر ما مثَّلت عبًئا اإ�سافيًّا على ميزانية الدولة كانت انعكا�ساته على املالية العمومية متوا�سلة 
اإىل حدِّ الآن مثل برنامج »اأمل« الذي مينح راتًبا �سهريًّا للعاطلني عن العمل اأ�سحاب ال�سهادات 
اإر�ساء  بدون  الأ�سا�سية  واملواد  العمومي  والنقل  املحروقات  نظام دعم  اأو احلفاظ على  العليا، 
نظام ا�ستهداف م�ستحقيه اإىل اأن ارتفعت ن�سبة الدعم من 2.4% من الناجت املحلي الإجمايل 
عام 2010 اإىل 4.5% عام 2011 مع الإ�سارة اإىل اأن 70% من الدعم على املحروقات ي�ستفيد 
للم�ستهلكني  كليًّا  موجه  غري  الدعم  هذا  واأن  ارتفاًعا  الأكرث  الدخل  اأ�سحاب  من   %20 منه 
النهائيني للمحروقات بل كذلك للعجز الناجم عن اإدارة ال�سركات العمومية النفطية واملنِتجة 

للمحروقات.31”  

ن�سائح �سندوق  تون�س، خارج  التنمية يف  الخفاق يف  لتجاوز  اآليات  يتم طرح  ل  الغالب  يف 
النقد او باجراء حت�سينات عليها ل اأكرث، حيث يرى معهد “كارنيغي” يف اإطار معاجلته لعملية 
لالإنتقال  ال�سلمية  والآلية  التعددي  النموذج  اأن احلفاظ على  تون�س،  الدميوقراطي يف  التحول 
لل�سلطة كما جرى بعد النتخابات الثانية، ل يتطلب مزيدا من الإ�سالح ال�سيا�سي فح�سب، ولكن 
وكما اأ�سار اأ�سبحت م�ساألة التنمية القت�سادية والتحولت القت�سادية الجتماعية هي احللقة 

املركزية يف اطار املعاجلات مل�ساألة التحول الدميقراطي.

 ويقول تقرير “كارنيغي”: »قدرت م�سادر حكومية يف دي�سمرب 2015 اأن القرو�س وامل�ساعدات 
التي تبلغ قيمتها 7 مليارات، قد و�سلت اإىل البالد منذ ثورة عام 2011، مع املزيد يف وقت لحق. 
وقد قدم قادة تون�س ما بعد الثورة التزامات الإ�سالح التي اأقرها املجتمع الدويل. ولكن على 
الرغم من هذا الدعم الوا�سع و التوافق البالغي وامل�ساعدة والإ�سالحات التي مل تتحقق بطرق 
مرئية بالن�سبة للمواطنني العاديني، وا�سلت تون�س تواجدهاعلى �سريحة الهبوط القت�سادي، 

مع التوترات الجتماعية، وال�سطرابات، والتطرف املت�ساعد.«32

31   نف�س امل�سدر
32  كارنيغي: التجربة التون�سينّة بني اخلطر والوعد…اإطار جديد لل�سراكة مع تون�س، 2016
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اأما ما يطرحه معهد كارنيغي لتجاوز الأزمة فهو ل يعدو حت�سينات على و�سفة �سندوق النقد 
مكافحة  فعاليتها،  وزيادة  اخلارجي  الدعم  عملية  تنظيم  البريوقراطية،  من  التخل�س  مثل: 

الف�ساد ... الخ .

املوازنة التون�سية
لعام 2017 من جانب احلكومة  التون�سية  املوزانة  اإن امل�سادقة على  تون�سيون  و�سف خرباء 
اجتماعيًا  احتقانًا  املوازنة  م�سروع  .33واأثار  واقعية  »غري  فر�سيات  على  مبنية  كانت  والربملان 
تع�سفية. البع�س  اعتربها  اإجراءات  ت�سمنه من  ما  ب�سبب  لعدة قطاعات،   واحتجاجات كبرية 

دينار )حوايل  مليار   32.4 بـ  ر  تقدنّ التي   ،2017 موازنة  التون�سية من خالل  احلكومة  وتطمح 
16 مليار دولر( حتقيق ن�سبة منو يف حدود 2.5%، وت�سجيل عجز يف املوازنة يف حدود %5.4، 

والو�سول اإىل دين عام يف حدود %63.8.

لعام  الدولة  “ميزانية  اأننّ  جبنون  ال�سادق  حممد  ال�ستثمار  يف  الإ�ست�ساري  واعترب 
 ،2016 عام  مبيزانية  مقارنة  حجمها  يف  ت�سخمت  فقد  التناق�سات.   عديد  جمعت   ،2017
اإجراءات  ت�سمنت  اأخرى  ناحية  ومن  اجلبائي،  ال�سغط  لزيادة  اإجراءات  وت�سمنت 
عديد  من  جبائية  �سرائب   ، وتفر�س  املعامل  وا�سحة  غري  باأنها  وو�سفها  تق�سفية«.  
متفاوتة. بن�سب  العمل،  واأرباب  وال�سيدلة،  والطب  كاملحاماة  القت�سادية   القطاعات 

وبني وزير املالية  اأن “التقلي�س يف عجز امليزانية ياأتي عن طريق تر�سيد الإنفاق وتوفري موارد 
 %7.5 بن�سبة  ال�ستثنائية  امل�ساهمة  مثل  اإقرارها  وقع  التي  الإجراءات  بع�س  عرب  اإ�سافية، 
ومثلهم  املر�سى،  الطبيب من  زوار  )تبني عدد  ف اجلبائي  املعرنّ واإقرار  املوؤ�س�سات،  اأرباح  من 

ن الظرف القت�سادي. ة مع حت�سنّ املحامني( بالن�سبة اإىل بع�س املهن احلرنّ

املحلي  نحو 40.3% من الناجت  عام 2010  العام يف  الدين  ن�سبة  بلغت  الدين،  م�ستوى  على 
الإجمايل لرتتفع اإىل حدود 52.7% يف عام 2015، وفق اإح�سائيات وزارة املالية التون�سية.

وبح�سب اإح�سائيات �سادرة عن البنك املركزي التون�سي، ارتفع العجز التجاري يف امليزانية 
التون�سية من 7.3% من الناجت املحلي الإجمايل عام 2011 اإىل 7.9% خالل ال�سهور الـ11 الأوىل 

من عام 2015. 34

http://xn--anadoluajans-d5b.gov.tr/ar  33
/14/1/2016/http://www.aljazeera.net/news/ebusiness  34
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املديونية املتزايدة
فاقم القر�س الأخري الذي ح�سلت عليه تون�س من �سندوق النقد الدويل بقيمة 2.8 مليار دولر، 
 املديونية التون�سية التي بلغت 30 مليار دولر �سنة 2016 لت�ستنزف 56% من الناجت املحلي اخلام. 
ويكمن خطر املديونية يف طبيعة الديون التون�سية وطرق توظيفها، حيث يتم ت�سديد خدمة الدين 
نفقات  لتغطية  القرو�س  اأموال  توجه  كما  والإ�ستثمارية.  التنموية  امل�ساريع  على ح�ساب متويل 

ف وهو ما ي�سع القت�ساد املحلي يف رحى القرو�س ال�ستهالكية.  ال�ستهالك والت�سرنّ

رفع الدعم �سحية �سروط الَدين!

التزاما بتعهداتها اأمام املقر�سني الدوليني قامت تون�س باإ�سدار  الت�سريعات الالزمة للت�سريح 
خمطط  واإعداد  املحروقات والكهرباء،  م�ستوى دعم  وخف�س  احلكومي  القطاع  ملوظفي  املبكر 
اأن تفتح احلكومة قريبا ملف دعم املواد الغذائية الأ�سا�سية  لهيكلة املوؤ�س�سات العامة، ويُنتظر 
غريها35. دون  ال�سعيفة  الطبقات  من  م�ستحقيه  نحو  الدعم  لتوجيه  جذرية  حلول   لإيجاد 
الفعل  ردة  من  حت�سبا  فيه  اخلو�س  ال�سابقة  احلكومات  جتنبت  خالفيا  الدعم مو�سوعا  �سكل 
قانون  بينما  بعد.  تتحقق  مل  والت�سغيل  بالتنمية  “الثورة”  مطالب  اأغلب  اأن  �سيما  ل  ال�سعبية، 
املالية للعام املقبل قد يحمل بع�س الجراءات يف هذا ال�ساأن، يف ظل تزايد ال�سغوط على املالية 

العمومية وعدم توفر املوارد الالزمة لتمويل ميزانية 2018.

اإن اخلطر املحيق بالثورة التون�سية هو عودة نظام بن علي بطبعة منقحة، “فالثورة” التون�سية 
يف خطر ل من احلالة ال�سيا�سية فقط بل من الو�سع القت�سادي يف تون�س، فاندلع “الثورة” 
الثورة  تعومي مطالب  الجتماعي، وعندما جرى  القت�سادي  الو�سع  التون�سية جاء على خلفية 
باجتاه احلريات الليربالية التي توجت بانتخابات ملرتني مل تتوقف ال�سطرابات الجتماعية يف 
بلد ل يعاين طائفية اأو م�ساكل اإثنية، وبالتايل كان التعبري الجتماعي القت�سادي هو العنوان، 
وهو ما مل تدركه النخبة احلاكمة حتى الآن. اإن ا�ستمرار احلكومة التون�سية بالن�سياع لو�سفات 
�سندوق النقد �سيوؤدي اإىل مزيد من الإ�سطرابات الجتماعية، هذه الإ�سطرابات، رمبا تنهي 

مرحلة من الثورة للدخول يف اأخرى اأو رمبا تعيد احلكم القمعي البولي�سي.

10/7/2017/https://www.alaraby.co.uk/economy  35
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م�سر
هيكلها  يف  النيوليربالية  تغلغل  على  املبحوثة  الدول  بني  الأمثل  النموذج  م�سر  ت�سكل 
ظل  يف  عاملي  �سيا�سي  ثقل  مركز  ت�سكل  كانت  التي  الكربى  العربية  الدولة  فهي  القت�سادي، 
ت�سكيلها لتحالف دول عدم النحياز وباتت اليوم دولة ملحقة يف النظام العاملي والعربي بفعل 
تدهور اأو�ساعها القت�سادية رغم كل وعود الرخاء التي ُوعدت بها بعد توقيعها لتفاقية كامب 

ديفيد، حيث �سكلت هذه الوعود م�سدر �سرعية التفاقية.

ومل�سر ق�سة تاريخية مع امل�ساعدات اخلارجية واملديونية منذ حفر قناة ال�سوي�س، حيث يرى 
الإجمايل،  املحلي  ناجتها  يف  فائ�س  توفر  ظل  يف  حتى  للديون  خ�سعت  م�سر  اأن  اأمني  جالل 
نظام  اعتمدت  التي  يوليو   23 ثورة  بعد  مت  اخلارجية  املديونية  ك�سر  اأن  اأي�سا  القول  وميكن 
راأ�سمالية الدولة واأجرت اإ�سالحات زراعية عدا عن تاأميم امل�سارف وال�سركات الكربى مما 
ولد تراكما راأ�سماليا اأُ�سيف اإىل الدخل الناجت عن ال�سيطرة امل�سرية على قناة ال�سوي�س والذي 
الإنتاجي يف  ال�ستثمار  تنموية، قامت على  راأ�سمايل داخلي حمل عبء عملية  تراكم  اإىل  اأدى 
الزراعة وال�سناعة واأعادت توزيع الرثوة مبا خلق طبقة متو�سطة وا�سعة، عدا عن خلق �سبكة 

حماية اجتماعية وجمانية التعليم وغري ذلك.

دعم ال�سلع يف م�سر
بداية  تعود  ال�سابق  حيث  القرن  منت�سف  منذ  الفقراء  دعم  نظام  فريد تطور  تتتبع �سلمى 
تقدمي الدعم من قبل احلكومة امل�سرية اإىل ال�سنوات التي تلت احلرب العاملية الأوىل، حيث 
تعاملت احلكومة مع ارتفاع اأ�سعار ال�سلع الغذائية با�سترياد كميات كبرية من القمح والدقيق من 

ا�سرتاليا، وقامت ببيعه يف منافذ حكومية باأ�سعار خمف�سة.

دعم  برنامج  بتطبيق  احلكومة  قامت   ،1941 عام  ومنذ  الثانية،  العاملية  احلرب  فرتة  ويف 
لكافة املواطنني، كاإجراء موؤقت لتخفيف حدة الآثار ال�سلبية للحرب على م�ستوى املعي�سة. وقد 
مت تطبيقه من خالل توفري بع�س ال�سلع والحتياجات الأ�سا�سية مثل ال�سكر، الكريو�سني، زيت 
الطعام، وال�ساي بنظام احل�س�س وذلك با�ستخدام نظام البطاقة التموينية لتوزيع املواد على 

امل�ستهلكني �سهريا ومبقدار حمدد لل�سخ�س الواحد يف الأ�سرة.

اأ�سعار ال�سلع ونق�سها خا�سة بعد حرب 1967 ، قدمت  ويف منت�سف ال�ستينات ومع ارتفاع 
من  البداية  يف  الهدف  يكن  مل  ال�سلع،  من  حمدود  لعدد  التموينية  البطاقات  نظام  احلكومة 
النظام املقدم دعم اأ�سعار ال�سلع، بل توفري ال�سلع الأ�سا�سية للمواطنني كاإجراء ملواجهة النق�س 
يف هذه ال�سلع. وقد بلغ اإجمايل قيمة الدعم نحو 9 مليون جنيها م�سريا يف تلك الفرتة، وكان 
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الطعام،  زيت  الأرز،  وال�سكر،  القمح،  مثل  الأ�سا�سية  ال�سلع  من  عددا  ي�سمل  الدعم  برنامج 
ال�سابون، والكريو�سني، وبع�س املنتجات القطنية.

�سهدت فرتة ال�سبعينات تو�سعا يف حجم نظام الدعم وقيمته، فقد �سمل الدعم عددا اأكرب من 
ال�سلع بلغت 18 �سنفا منها الفول، والعد�س، والأ�سماك والدجاج واللحوم املجمدة واملاء، اإ�سافة 
اإىل ذلك �سمل الدعم الكهرباء، وخدمات النقل الداخلي، والبنزين، وا�ستهدف كافة املواطنني 
ولي�س حمدودي الدخل اأو الفقراء فقط، وبلغت قيمة الدعم يف عام 197020  مليون جنيها، كان 

اجلزء الأكرب منه خم�س�س للدعم الغذائي، والذي ا�ستحوذ على 75% من قيمته36.

هذا  امل�سري،  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  يف  كبري  حتول  جرى  النا�سر  عبد  جمال  وفاة  بعد 
التحول بداأ مع ما عرف ب�سيا�سة النفتاح القت�سادي، والذي �سمح للقطاع اخلا�س بالتجارة 
اتفاقية بني احلكومة  اأول  كانت  ال�سلع حتى  الدعم عن  يرفع  اأن  دون  الأ�سواق  املفتوحة وحرر 
امل�سرية و�سندوق النقد الدويل عام 1976 والتي طلبت اإعادة هيكلة القت�ساد امل�سري  ورفع 
اإىل  النا�س  خروج  اإىل  اأدى  وهذا  �سعرها،  لرتفاع  اأدى  مما  اأ�سا�سية  �سلع  عن  جزئيا  الدعم 
تراجع احلكومة عن  اإىل  واأدى ذلك  ثاين 1977.  كانون  و 19  �سعبي يف 18  ال�سوارع يف مترد 

قراراتها. لكن ذلك مل يوؤد اإىل تخليها عن �سيا�ستها القت�سادية اجلديدة.

وذلك لأن  الغذائية”،  ال�سلع  “باإ�سالح نظام دعم  العمل على ما �سمي  ويف عام 1982 بداأ 
احلكومة كانت ترى اأن حجم الدعم هو ال�سبب الرئي�سي يف العجز يف املوازنة العامة.

ولكن، بعد انتفا�سة 1977 قررت احلكومة العمل على ا�سرتاتيجية طويلة املدى متدرجًة يف 
يف  احلاد  بالتغري  يح�سون  املواطنني  يجعل  لن  التدريجي  التغيري  اأن  بافرتا�س  الدعم،  خف�س 
م�ستوى املعي�سة. ومنذ بداية الثمانينات بداأ العمل بتطبيق هذه اخلطة والتي �سملت عددا من 
الإجراءات منها تخفي�س تدريجي لعدد ال�سلع الغذائية املدعومة ، ففي عام 1980 كان نظام 
الدعم يغطي نحو 20 �سنفا، يف الفرتة ما بني 1990-1992 مت اإزالة الدعم عن ال�سمك والدجاج 
واللحوم املجمدة وال�ساي، والأرز. وبعام 97/1996 كان هناك اأربع اأ�سناف فقط مدعومة وهي 

العي�س البلدي، والدقيق البلدي، وال�سكر، وزيت الطعام.

كما خف�ست عدد الأ�سخا�س الذين ميلكون بطاقات التموين وامل�ستحقني للدعم الغذائي، يف 
عام 1981 ومرة اأخرى يف 1994 قام وزير التجارة والتموين بتقلي�س عدد حاملي البطاقات، 
كما قامت الوزارة يف عام 1989 بالتوقف عن ت�سجيل املواليد اجلدد يف نظام الدعم، وقد مت 

خف�س عدد امل�ستفيدين من 99% يف بداية الثمانينات اإىل 70% يف 1998.

http://revsoc.me/economy/sys-ldm-fy-msr ،36  �سلمى فريد
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وقامت وزارة التجارة والتموين بخف�س عدد امل�ستفيدين من خالل ت�سنيف بطاقات التموين 
الدخل،  حمدودي  وت�ستهدف  كامال  دعما  وت�ستحق  اخل�سراء  البطاقات  جمموعتني:  اإىل 
والبطاقات احلمراء وت�ستحق دعما جزئيا وتخ�س�س ل�سرائح املواطنني اأ�سحاب الدخل الأعلى 
مثل امل�ستثمرين اأ�سحاب املحال اأو الأرا�سي اأكرث من 10 اأفدنة. ورفعت ال�سعر تدريجيا للرغيف 

كما مت تخفي�س وزنه تدريجيا مع بقاء �سعره على ما هو.

لقد تقل�س دور الدولة بكل ما يعنيه من خروجها من عمليات ال�ستثمار املبا�سر يف ال�سناعة 
والزراعة، والكتفاء بتطوير البنية الأ�سا�سية، وحترير �سعر و�سوق ال�سرف، وخ�سخ�سة القطاع 

العام، وهي املالمح الرئي�سية لل�سيا�سات القت�سادية لعهد مبارك.

ويرى اأحمد ال�سيد النجار اأن  اجلانب الأعظم من ال�سيا�سات طلبتها اأو اأْملتها الدول الدائنة 
اأن كبل م�سر بديون خارجية هائلة بلغت نحو 50 مليار  و�سندوق النقد والبنك الدوليان بعد 
اإل مبقاي�سة  التخل�س منها  الدويل، ومل يتمكن من  البنك  بيانات  دولر يف عام 1988 ح�سب 
تلك الديون مبوقف احلكومة امل�سرية امل�سارك يف التحالف امل�ساد للعراق يف حرب عام 1991، 
واأي�سا بتطبيق اأغلب ما طلبته الدول الدائنة من �سيا�سات اقت�سادية وعلى راأ�سها بيع القطاع 
العام للراأ�سماليني املحليني والأجانب يف �سفقات فا�سدة ب�سورة مروعة يف غالبيتها ال�ساحقة، 

بغ�سِّ النظر عن مالئمة تلك ال�سيا�سات ملتطلبات التنمية يف م�سر37.

اأن  اإىل  العي�سوي  اإىل عبد اخلالق فاروق والهامي املريغني وابراهيم  اإ�سافة  النجار  وي�سري 
الغالبية  فاإن  القانون  لهذا  ونتيجة  لالأغنياء،  منحاز  نظام  م�سر  يف  اجلديد  ال�سرائب  نظام 
ال�ساحقة من ح�سيلة ال�سرائب تاأتي من الطبقة الو�سطى اأو من احلقوق العامة للفقراء، وهو 
ما يظهر وا�سحا يف امليزانيات العامة للدولة؛ حيث تاأتي الغالبية ال�ساحقة من الإيرادات العامة 
للدولة، ب�سورة اأ�سا�سية من الطبقة الو�سطى ب�سكل مبا�سر اأو من احلقوق واملوارد واملمتلكات 
املوارد  تلك  اأن  باعتبار  الو�سطى  والطبقة  للفقراء  منها  ال�ساحقة  الغالبية  تعود  التي  العامة 
والطبقة  الفقراء  اأن  اأي  امل�ساواة.  قدم  على  املواطنني  لكل  بالراأ�س  العامة، مملوكة  وامللكيات 
الو�سطى هم الذين ميولون الإنفاق العام يف غالبيته ال�ساحقة ليزدادوا بوؤ�ًسا بينما يزداد كبار 

الراأ�سماليني ثراًء.

37  احمد ال�سيد النجار: القت�ساد والفقر والتهمي�س كمح�سلة لل�سيا�سات القت�سادية العامة، بوابة املعرفة ، 2010
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البطالة و�سيا�سة الت�سغيل والدعم
اأدت التحولت يف �سيا�سة الت�سغيل يف م�سر لدى حتولها لتباع نظام القت�ساد احلر يف ع�سر 
اإىل ارتفاع معدل البطالة ب�سورة هائلة وبالذات بني خريجي النظام التعليمي العايل  مبارك 
اإفقاد جانب كبري من هذه  يعنيه ذلك من  تقليديا، مبا  الو�سطى  الطبقة  قلب  ي�سكلون  الذين 
الطبقة للقدرة على ك�سب العي�س بكرامة؛ حيث تخلت م�سر عن الإلتزام بتعيني خريجي النظام 
التعليمي عام 1984، ومل تخلق البيئة القت�سادية املنا�سبة خللق الوظائف الكافية للراغبني يف 
اأ�سواق  وجود  على  واعتمدت  والكبري،  والتعاوين  واملتو�سط  ال�سغري  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 
البطالة. م�سكلة  وحتل  امل�سرية  العمل  قوة  من  �سخمة  اأعداد  ت�ستوعب  واأجنبية  عربية   عمل 
عام  بعد  م�سر؛  يف  البطالة  اأزمة  انفجار  اإىل  اأدت  عدة  �سدمات  واجهت  ال�سيا�سة  تلك  لكن 
1986 حيث انهارت اأ�سعار النفط ، ومع توقف احلرب العراقية-الإيرانية وعودة عدد كبري من 
اجلنود العراقيني من اجلبهة، حدث انخفا�س يف اأعداد امل�سريني العاملني بالعراق، ورغم اأن 
الدولة تخلت عن �سمان الت�سغيل، اإل اأنها مل تتجه اإىل اإقرار نظام لإعانة العاطلني؛ حيث تدعي 

احلكومة دائما اأنه لي�ست لديها موارد لتقدمي اإعانات للعاطلني.

م�سمون �سيا�سة الدعم... من امل�ستفيد؟ 
والتحويالت  الدعم  خم�س�سات  �سخامة  عن  املوازنة  تقدمي  عند  احلكومة  عربت  طاملا 
الجتماعية، رغم اأن تلك املخ�س�سات ل ت�سكل �سوى جزء �سغري من حقوقهم يف اإيرادات املوارد 
الطبيعية وامل�سروعات العامة القدمية يف بالدهم، بافرتا�س اأن الدعم والتحويالت تذهب اإليهم 
وهو اأمر غري �سحيح يف الواقع. كما اأن م�سر من اأقل بلدان العامل تقدميا للدعم والتحويالت 
اأ�ساًل؛ حيث بلغ اإجمايل خم�س�سات الدعم والتحويالت يف املوازنة العامة للدولة للعام املايل 
2011/2010، نحو 115.92 مليار جنيه، توازي نحو 8.4% من الناجت املحلي الإجمايل املقدر 

للعام املايل املذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه38. 

لل�سنة  للدولة  العامة  املوازنة  م�سروع  عن  املالية،  وزارة  عن  ال�سادر  املايل  البيان  وي�سري 
جنيه،  مليار   67.7 اإىل  �سريتفع  البرتولية  املنتجات  دعم  اأن  اإىل   ،2011/2010 املالية 
وقدره  الكهرباء  دعم  اأ�سفنا  واإذا   ،2010/2009 عام  جنيه  مليار   57.1 بنحو  مقارنة 
ي�سل  الطاقة  دعم  خم�س�سات  اإجمايل  فاإن  املخ�س�سات،  هذه  اإىل  جنيه  مليار   6.3
يذهب  الطاقة  ملواد  الكبري  الدعم  وهذا   .2011/2010 موازنة  يف  جنيه  مليار   74 نحو  اإىل 
والأ�سمدة  والأ�سمنت  احلديد  �سركات  مالكي  من  الكبرية  الراأ�سمالية  اإىل  معظمه  يف 
والآلت  املعدات  اإىل  اإ�سافة  بكثافة،  للطاقة  امل�ستهلكة  ال�سركات  وكل  والألومنيوم 

38   نف�س امل�سدر
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العاملية. ال�سوق  باأ�سعار  اإنتاجها  تبيع  املدعومة  ال�سركات  فيما  واملخابز.  النقل   وو�سائل 
ويف الوقت الذي ارتفعت فيه خم�س�سات دعم املواد البرتولية املوجهة يف غالبيتها للراأ�سمالية 
التموينية  ال�سلع  دعم  خم�س�سات  تراجعت  الو�سطى،  الطبقة  من  العليا  وال�سرائح  الكبرية 
املوجهة للفقراء وغالبية الطبقة الو�سطى من 21.1 مليار جنيه يف ميزانية عام 2009/2008، 
عام  موازنة  م�سروع  يف  جنيه  مليار   13.6 اإىل   ،2010/2009 عام  جنيه  مليار   14.1 اإىل 

.2011/2010

يف  جنيه  مليارات   4 م�ستوى  عند  امل�سدرين  لكبار  ُيقدم  الذي  ال�سادرات  دعم  يتم  كما 
له  اإليه من عدم وجود قواعد وا�سحة  التي ُوجهت  النتقادات  موازنة 2011/2010، رغم كل 
ومن اأن حفنة من امل�سدرين اأ�سحاب النفوذ ال�سيا�سي وبع�س الراأ�سماليني هم من يح�سلون 
عليه. وباملقابل بلغت قيمة دعم تنمية ال�سعيد نحو 200 مليون جنيه، ودعم اإ�سكان حمدودي 
املزارعني  ودعم  جنيه،  مليون   421 نحو  ال�سحي  والتاأمني  الأدوية  ودعم  جنيه،  مليار  الدخل 
واحلا�سالت الزراعية نحو 2.2 مليار جنيه، وحت�سل الراأ�سمالية الزراعية على ق�سم كبري منه. 
اأي اأن الدعم الذي حت�سل عليه حفنة من امل�سدرين النافذين �سيا�سيا تزيد عن دعم الفالحني 
والأدوية والتاأمني ال�سحي واإ�سكان حمدودى الدخل وتنمية ال�سعيد، وهو نوع من التعدي الفظ 
الراأ�سمالية  الطبقة  ل�سالح  الو�سطى  والطبقة  للفقراء  والجتماعية  القت�سادية  على احلقوق 
ر الإنفاق العام لزيادة الأثرياء ثراًء، وزيادة الفقراء فقرًا. الكبرية، وهو ما يجعل احلكومة ُت�سخِّ

الجتماعية: والعدالة  واحلرية  “ثورة” العي�س 
�سكلت احلقوق القت�سادية والجتماعية وحماربة الف�ساد والدعوة للعدالة الجتماعية اأهم 
فهل ا�ستطاعت  دوافع ثورة 25 يناير، فقد كانت الأ�سباب ال�سابقة العوامل املحركة “للثورة”، 
“الثورة” اأن تغري من واقع امل�سريني اأم اأن ما ح�سل مل يكن �سوى عملية ا�ستبدال �سيا�سي مل 

يخرتق اجلدران ال�سميكة للدولة العميقة ونظامها القت�سادي الجتماعي؟

“للثورة”،  الأوىل  الأيام  منذ  التحرير  ميدان  فى  رفعت  التى  ال�سعارات  بني  من  كان  لقد 
فهل  التنمية،  مبعنى  اخلبز  �سعار  فهمنا  فاإذا  الجتماعية.  والعدالة  باخلبز  يتعلقان  �سعاران 
اأى  ذلك:  من  اأكرث  �سيئا  “الثورة”،  بعد  ما  عهد  فى  اقت�ساديا  فيه  املرغوب  يكون  اأن  ميكن 
اأن  الفور مبجرد  يظهر على  اأمني  يرى  كما  الختالف   ولكن  التوزيع؟  الناجت مع عدالة  تنمية 
يرتجم هذان الهدفان اإىل اإجراءات حمددة. فهل تف�سر العدالة الجتماعية مبعنى اإعادة توزيع 
الدخل، بفر�س �سرائب ت�ساعدية، وو�سع حد اأق�سى وحد اأدنى للدخول والأجور، )املحافظة 
على القطاع العام اأو تو�سيعه، وعدم امل�سا�س بالدعم اإل بالقدر الذى ت�سمح به درجة التقدم فى 
اإلغاء  اأو حتى  اأم �سوف تف�سر العدالة الجتماعية مبعنى ي�سمح بتخفي�س  اإدارة توزيع الدخل، 



  38  

الدعم بحجة »عدم و�سول الدعم اإىل م�ستحقيه«، ويف�سر البطالة باأنها نتيجة للك�سل فى البحث 
عن وظيفة. رغم توفر الوظائف، ويدعى اأن اأف�سل الطرق لتخفيف الفقر هو زيادة معدل منو 

الناجت القومى..اإلخ؟

 يرى جالل اأمني اأنه "بقيام ثورة 25 يناير 2011، مل ميكن غريبا اأن يحدث بع�س ال�سطرابات 
وانخفا�س  ال�ستثمار،  ومعدلت  وال�سياحة  الأمن  حالة  تدهور  ب�سبب  القت�سادية،  احلياة  فى 
اأن  نتوقع  اأو امل�سريني(، ولكننا مل نكن  الأجانب  الأموال من اخلارج )�سواء من  تدفق روؤو�س 

ي�ستمر التدهور فى حال القت�ساد حتى بعد انق�ساء عام كامل على الثورة"39. 

 وي�ساجل جالل اأمني باإن اآثار “ثورة يناير” على م�سار القت�ساد امل�سرى تنبع على الأرجح 
من ثالثة م�سادر:

الأول: اأثر الثورة على القوة القت�سادية )والحتكارية( لكبار اأرباب الأعمال امل�سريني، وعلى 
ما كان لهم قبل الثورة من ارتباط بال�سلطة ال�سيا�سية.

التى  القوى اخلارجية  وبني   ، بال�سلطة اجلديدة  الرتباط بني  الثورة على درجة  اأثر  الثانى: 
الأربعني عاما املا�سية، وعلى  امل�سار القت�سادى طوال  ُي�ستهان به فى حتديد  مار�ست دورا ل 
الأخ�س الوليات املتحدة و”اإ�سرائيل” واملوؤ�س�ستني املاليتني الدوليتني الكربيني: �سندوق النقد 

والبنك الدوىل.

الثالث: مدى جناح النظام اجلديد بعد “الثورة” فى اإطالق عقال قوى �سعبية وتقوية منظمات 
املجتمع املدنى التى تعرب عن م�سالح �سرائح اجتماعية مهمة، طال جتاهلها، ك�سغار املزارعني، 
وعمال وم�ستخدمى امل�سانع، و�سغار ومتو�سطى موظفى احلكومة، وخريجى اجلامعات، و�سغار 

امل�ستثمرين.

ومل ي�سدر من املم�سكني بال�سلطة فى الفرتة النتقالية ما يدل بو�سوح على �سيا�سة جديدة 
اإزاء القوى اخلارجية، اأو اإزاء القوى ال�سعبية التى قامت الثورة ل�ساحلها، بل التى قامت بالثورة 

نف�سها.

خالل فرتة حكم املجل�س الع�سكري، مل يتم تغيري اأي �سيء جوهري يف بنية القت�ساد امل�سري، 
النظام  يف  �سائدة  كانت  التي  النخبة  خارج  من  حكومة  يخرت  مل  الع�سكري  املجل�س  اأن  بل  ل 
اجتماعية خمتلفة،  لقطاعات  ن�سالت مطلبية  الفرتة  البالد خالل هذه  �سهدت  كما  ال�سابق، 
اأغلبها تعلق برفع احلد الأدنى لالأجور، و�سيا�سات الدعم وغريها، لكن احلكومة كانت تتعاطى 

39 جالل امني، ثورة 2011.. وم�سري القت�ساد امل�سرى، ال�سروق 2012/2/3
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الهيكل  يف  عميق  تغيري  اأي  اجراء  دون  ت�سكني  بعمليات  القطاعية  ال�سعبية  احلركات  هذه  مع 
برنامج موحد  تتفق على  الثورة مل  التي دعمت  ال�سيا�سية  القوى  فان  القت�سادي، عدا ذلك، 
املو�سوعة  على  القوى  بني  ال�سراع  وبات  ال�سيا�سية،  الأروقة  اإىل  امليدان  من  اخلطاب  وانتقل 
الإخوان  اأو�سلت  جديدة  وانتخابات  جديدا  د�ستورا  اجنبت  والتي  والد�ستورية  الدميقراطية 

امل�سلمني اإىل ال�سلطة.

مل تكن مدة عام من حكم الإخوان مل�سر كافية للحكم على �سيا�ستهم من خالل ما مار�سوا من 
�سلطة، لكن هذه الفرتة اأعطت موؤ�سرات على ا�ستمرار النهج القدمي )من راأ�سمالية ال�سيجار 
اإىل راأ�سمالية امل�سبحة( كما و�سفها حمدين �سباحي، ويرى ابراهيم العي�سوي اأن ال�سنة »التي 
حكم فيها حممد مر�سي �سهدت بع�س التح�سن يف عدد من املوؤ�سرات، مثل: ارتفاع معدل الدخار 
وانخفا�س عجز امليزان التجاري وازدياد فائ�س ميزان اخلدمات. كما �سهدت تراجًعا بدرجات 
متباينة يف عدد اآخر من املوؤ�سرات، لعل اأبرزها ازدياد الدين العام ب�سقيه املحلي واخلارجي. 
ومن املهم اإدراك اأن هذا الأداء مل يرتبط بقلة كفاءة مر�سي واحلكومات التي عهد اإليها باإدارة 
ا -وبدرجة كبرية- مبا  �سوؤون البالد وما اجنرنّ عنها من اأخطاء فح�سب، بل اإنها ارتبطت اأي�سً
و�سعه معار�سوه من عراقيل ومعوقات ل�ستهالك جهود احلكم واإهدار وقت الرئي�س واحلكومة 

يف معارك فرعية اأو مفتعلة«40.

ورغم ذلك مل يغري مر�سي من اجتاه ال�سيا�سة القت�سادية امل�سرية ب�سكل جذري، ومل يكن 
ميلك بديال يرتكز لروؤية خمتلفة، ل بل اأنه طلب قرو�سا من البنك الدويل حيث وافق �سندوق 
النقد على منح م�سر قر�سا بقيمة 4.8 مليار دولر. لكن مل تطل حياة حكم الإخوان امل�سلمني 
يونيو  ال�سيا�سية امل�سرية خالل عام واحد، بعد حركة 30  انتهت بخروجهم من احلياة  والتي 

.2013

مزيدا من الديون يف عهد ال�سي�سي:
كان  عما  خمتلفة  اقت�سادية  برامج  ال�سي�سي  اختارها  التي  احلكومات  تقدم  مل 
حركة  بعد  هائلة  اأموال  تدفق  برغم  هذا  الثورة،  قبل  ما  اأو  الخوان  ظل  يف  �سواء  �سائدا 
يناير  ثورة  بعد  ما  حكومات  »اإ�سرار  ا�ستمر  بل   م�سر،  اإىل  اخلليج  دول  من  يونيو   30
العقود  امتداد  على  عجزها،  وتنموية ثبت  اقت�سادية  ب�سيا�سات  التم�سك  على  جميًعا 
اقت�ساد  �سيا�سات  وهي  وتبعيتها،  تخلفها  من  البالد  اإخراج  عن  املا�سية،  الأربعة 
وا�سنطن«.41 توافق  اأو  اجلديدة  القت�سادية  بالليربالية  املعروفة  املفتوح،  احلر   ال�سوق 

40  ابراهيم العي�سوي، القت�ساد امل�سري وتفاقم الختاللت املزمنة، موقع املعرفة، اجلزيرة نت، 2017
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�سهًرا  بعد ما يقرب من 40  ولتفاقمها  امل�سري  القت�ساد  الهيكلية يف  تفاقم الختاللت  اأدى 
املحلي  العام  الدين  ت�سخم  منها:  �ستي،  �سلبية  اآثار  اإىل   2011 الثاين  يناير/كانون  ثورة  على 
واخلارجي؛ فقد ارتفع الدين العام املحلي: من 888 مليار جنيه يف نهاية يونيو/حزيران 2010 
بن�سبة 73.6% من الناجت املحلي الإجمايل اإىل تريليون و44 مليار جنيه يف نهاية يونيو/حزيران 
بن�سبة   2012 يونيو/حزيران  مليار جنيه يف  و238  تريليون  اإىل  ثم  منه  بن�سبة %76.2   2011
78.6%، وعندما ُعزل الرئي�س مر�سي كان الدين العام قد بلغ تريليوًنا و527 مليار جنيه بن�سبة 
87%، ومل يتوقف الدين العام عن الزدياد بعد حكم ال�سي�سي؛ فقد بلغ تريليوًنا و593 مليار جنيه 
 بن�سبة 77.7% يف �سبتمرب 2013، ثم تريليوًنا و652 مليار جنيه بن�سبة 80.6% يف دي�سمرب 2013.
بن�سبة 15.9% يف  مليار دولر  ارتفع من 33.7  فاإنه قد  العام اخلارجي،  بالدين  يتعلق  وفيما 
 ،2011 يونيو/حزيران  يف  من   %15.2 بن�سبة  دولر  مليار   35 نحو  اإىل   2010 يونيو/حزيران 
دولر  مليار   43.2 اإىل  ثم   ،2012 يونيو/حزيران  يف   %13.2 بن�سبة  دولر  مليار   34.4 واإىل 
م�ستواها  من  جًدا  قريب  اخلارجية  للمديونية  امل�ستوى  وهذا   .2013 يونيو  يف   %17.3 بن�سبة 
يف 1991/90 )42 مليار دولر( قبل اأن ينخف�س ب�سدة بعدها كمكافاأة مل�سر على م�ساهمتها 
مر�سي  حكم  �سنة  اأن  املالحظ  ومن  العراق.  �سد  اأمريكا  تزعمته  الذي  التحالف  قوات  مع 
 100 زيادة  مع  الدين اخلارجي،  اإجمايل  دولر يف  مليار  بلغت 8.8  زيادة �سخمة  �سهدت  قد 
من  وبالرغم  دولر(.   490 اإىل   390 )من  الدين  هذا  من  الفرد  ن�سيب  متو�سط  يف  دولر 
الدعم  الكبري الذي قدمه “الثالثي اخلليجي” عقب 30 يونيو فاإن الدين اخلارجي مل يتوقف 
منذ  م�ستواه  يتجاوز  ما  )وهو   2013 �سبتمرب/اأيلول  يف  دولر  مليار   47 بلغ  فقد  التزايد؛  عن 
ن�سيب  متو�سط  ارتفاع  مع  الدين،  اإجمايل  يف  دولر  مليار   4 حوايل  بزيادة  قرن(  ربع  نحو 
غري. لي�س  �سهور  ثالثة  يف  وذلك  دولر(،   533 اإىل   490 )من  دولر   43 بنحو  منه   الفرد 
 ويرى العي�سوي اأن التوجهات القت�سادية والجتماعية مل تختلف جوهرًيا �سواء يف حكم املجل�س 
التوجهات  التوجهات جميًعا على قطيعة مع  تنطوي هذه  ول  ال�سي�سي  اأو  الإخوان  اأو  الع�سكري 

القت�سادية والجتماعية لعهد مبارك، بل اإنها ا�ستمرار وامتداد لها. 

ال�سي�سي حيث تلقت عام 2013 م�ساعدة  لعب الدعم اخلليجي دورا مهما  يف دعم حكومة 
مبقدار 10.5 مليار دولر، موزعة على النحو التايل: 4.2 مليار دولر من الإمارات و3.6 مليار 
دولر من ال�سعودية و2.7 مليار دولر من الكويت، وقد ا�ستخدمت احلكومة اجلزء الأكرب من 
ى  تبقنّ ما  وا�ستخدمت  اللتزامات،  ببع�س  وللوفاء  الدولية  الحتياطيات  لدعم  امل�ساعدات  هذه 
اخلليج  حرب  منذ  املركزي  البنك  لدى  املالية  وزارة  بها  حتتفظ  التي  الوديعة  وكذلك  منها 
اأحمد  ذكره  ملا  ووفًقا  القت�ساد  لإنعا�س  برناجمني  اإعداد  مليار جنيه( يف   60 )نحو  يف1991 
جالل وزير املالية ال�سابق يف تقريره عن الأداء القت�سادي واملايل ال�سادر يف فرباير/�سباط 
2014، كان من املقرر اأن توجه اعتمادات هذه الربامج التن�سيطية لزيادة ال�ستثمارات يف البنية 
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الأ�سا�سية ولتح�سني خدمات ال�سحة ول�سداد املتاأخرات امل�ستحقة ل�سركات املقاولت ولالإنفاق 
تفلح  مل  وهكذا  والأطباء.  املعلمني  دخول  وزيادة  باحلكومة  العاملني  لأجور  الأدنى  احلد  على 
امل�ساعدات اخلليجية ول برامج التحفيز يف اإنعا�س القت�ساد، ومن ثم مل يكن لها الأثر املرجو يف 
تخفيف حدة التوترات الجتماعية وال�سيا�سية، بل اإن العقبات قد تزايدت اأمام عملية الإنعا�س 
الثالث من  منذ  والقانونية  والأمنية  ال�سيا�سية  الأو�ساع  ال�سديد يف  للرتدي  نتيجة  القت�سادي 

يوليو/متوز 2013. 

 املوازنة العامة:
تنفيذ  هي  يونيو   30 بعد  تعاقبت  التي  احلكومات  مهمة  اأن  املريغني  الهامي  الباحث  يرى 
رو�سته �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل. اأو ما يعرف بربنامج التثبيت و التكيف الهيكلي: 
وهو برنامج يدعي حماولة ت�سحيح الإختاللت الناجتة عن الإفراط يف الطلب الكلي املحلـي 
اأدوات ال�سيا�سة النقدية و املالية و  و اخلارجي على املديني الق�سري و املتو�سط بالرتكيز على 
التجاريـة و ال�سـتثمارية )اأ�سـعار الفائدة، تخفي�س قيمة العملة، ال�سرائب، فتح الأ�سواق للقطاع 
املحلي  اخلا�س  ال�ستثمار  ت�سـجيع  القت�سـادية،  الأن�سطة  يف  الدول  دور  تقلي�س  و  اخلا�س 

والأجنبي ...(. 

ذلك  و  املدفوعات:  ميزان  يف  العجز  تخفيف  على  تقوم  اأنها  يرى   2016 ملوازنة  نقده  ويف 
بتخفي�س قيمة العملة، اإلغاء الرقابة على ال�سرف الأجنبي اأو تقلي�سها اإىل اأدين م�ستوى، حترير 
اخلارجي، مكافحة  القرتا�س  �سروط  حت�سني   ، عليها  املفرو�سة  القيود  من  ال�سترياد  عملية 
الت�سخم عرب رفع �سعر الفائدة الدائنة و املدينة ، تخفي�س العجز احلا�سل يف املوازنة العامة 
للدولة عن طريق زيادة ال�سرائب و تقلي�س الإنفاق العام.  وت�سجيع ال�ستثمار اخلا�س املحلي 
اأو  تاأميم  عدم  �سمان  الأجنبي،  املال  راأ�س  ل�سالح  �سريبية  مزايا  مبنح   : ذلك  و  الأجنبي،  و 
و  العام  القطاع  منو  تقلي�س  اخلارج،  اإىل  الأرباح  حتويل  حرية  الأجنبي،  ال�ستثمار  م�سادرة 

ت�سجيع اآليات اخل�سخ�سة42.

مليار  اإيل 936  مليار جنيه يف 2016  املوازنة اجلديدة من 864.6  امل�سروفات يف  ارتفعت 
جنيه عام 2017. بذلك تكون م�سروفات املوازنة قد زادت بن�سبة 8% عن العام املا�سي . كما اأن 
الإيرادات احلكومية ت�سل اإيل 627 مليار جنيه مقابل 622.3 مليار جنيه اأي اأن الإيرادات تنمو 
باأقل من 1%. لذلك من الطبيعي يف ظل منو امل�سروفات بن�سبة 8% ومنو الإيرادات باأقل من %1 

تكون النتيجة زيادة عجز املوازنة العامة للدولة.

وعليه فقد ارتفع عجز املوازنة من 242.3 مليار جنيه يف عام 2016 اإىل 309 مليار جنيه 
http://www.el-tareeq.net  ،42   الهامي املريغني، املوازنة اجلديدة ومن يتحمل اأعباء الأزمة
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القطاع  املعتمدة على  والبنك  ال�سندوق  �سيا�سات  املائة ف�سل  للمرة  يوؤكد  ما  يف موازنة2017  
اخلا�س وحترير الأ�سواق وبيع الأ�سول املنتجة وفتح باب ال�سترياد بال �سوابط.

كما مت خف�س خم�س�سات الدعم و�سيا�سات احلماية الجتماعية من 231.1 مليار جنيه اإىل 
210 مليار وتخفي�س دعم املواد البرتولية والكهرباء . 

ارتفعت قيمة الديون من 2.4 تريليون جنيه عام 2015/2014 اإىل 2.9 تريليون جنيه عام 
2017. اأي انه نتيجة تطبيق هذه ال�سيا�سات زادت الديون املحلية واخلارجية 500 مليار جنيه، 
وارتفعت قيمة فوائد الديون من 244 مليار يف العام املا�سي متثل 28% من م�سروفات املوازنة 

اإىل 292 مليار متثل 31.2% من م�سروفات املوازنة اجلديدة .

عام  يف  جنيه  مليار   353.7 الكلية  ال�ستثمارات  بلغت  فقد  ال�ستثمارات  م�ستوي  على  اأما 
2015/2014 وقد و�سلت اإيل 531 مليار جنيه يف اخلطة واملوازنة اجلديدة تعتمد على القطاع 
القطاع  بيد  الكلية  ال�ستثمارات  اأي 55% من  اإيل 292 مليار جنيه  با�ستثمارات ت�سل  اخلا�س 

اخلا�س كا�ستمرار لنف�س ال�سيا�سات القدمية . و239 مليار جنيه ا�ستثمارات عامة. 

 ويرى املريغني اأن احلكومة قد خطت خطوة مهمة على طريق ال�ستثمار بزيادة الإ�ستثمارات 
احلكومية من 74.9 مليار جنيه يف العام املا�سي كانت متثل 8.7% من امل�سروفات اإيل 107 
زيادة  هو  للنظر  والالفت   . اجلديدة  املوازنة  يف  امل�سروفات  من   %11.4 متثل  جنيه  مليار 
ما  وهو  مليار   83.2 اإيل   2015/2014 يف  مليار   37.8 من  العامة  ال�سركات  يف  ال�ستثمارات 
ميكن اأن ي�سكل دفعة حقيقية للقطاع العام لو اأح�سن ا�ستخدامه ومل يتبدد على �سركات اخلربة 
ورفع  الإنتاج  اأ�ساليب  وحتديث  املاكينات  تطوير  اإىل  توجه  ومل  التطوير  ودرا�سات  الأجنبية 

القدرات التناف�سية ل�سركات القطاع العام 43. 

اإنتكا�س “الثورة”... م�سر تغرق يف الدين رغم امل�ساعدات:
ي�سري عبد اخلالق فاروق اإىل اأن الدين امل�سري الداخلي واخلارجي بلغ 2.5 تريليون جنيه، 
منها 70 مليار دولر ديونا خارجية، الأمر الذي ي�سري اإىل و�سول م�سر اإىل مرحلة اإفال�س44،  
بل  م�سر  تنمية  يف  ت�سهم  مل  والقرو�س  اخلارجية  امل�ساعدات  اأن  اإىل  الباحثني  كل  ي�سري  كما 
زادت من العجز وتراكم املديونية، حيث يعود ذلك اإىل غياب روؤية اقت�سادية اإنتاجية من جهة 
واملوارد،  املداخيل  قيا�س  على  ولي�س  لالقت�ساد  الكلية  املالية  املعاجلات  على  العتماد  واإىل 
ال�سلع، لأن ذلك  الدعم عن  اأن ترفع كل  الوا�سعة  الفجوة الجتماعية  اأمام  ت�ستطيع  فم�سر ل 
�سيخلق ا�سطرابات اجتماعية جديدة، لكن مع�سلتها يف اأن التحالف احلاكم يف م�سر هو بني 

43  الهامي املريغني،  م�سدر �سبق ذكره
http://www.el-tareeq.net/Article.aspx?Article ،44   عبد اخلالق فاروق
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كل  يوجه  التحالف  وهذا  العمال،  رجال  وكبار  التجاري  املال  وراأ�س  احلكومية  البريوقراطية 
اإىل  اأُزيحت  الجتماعية  والعدالة  واحلرية  العي�س  �سعار  رفعت  التي  فالثورة  مل�سلحته،  املوارد 
رجال  كبار  مع  م�ساحلات  متت  بل  ل  ال�سابق،  النظام  �سيا�سات  نف�س  ا�ستعادة  ومت  اخللف 
الأعمال الهاربني اإىل اخلارج اأو املوجودين يف ال�سجون، وهذا ي�سري اإىل اأن »الثورة« ف�سلت يف 
يوميا حتت  ُتخنق  الدميقراطية  فيما  والف�ساد م�ستمر  الإ�ستغالل م�ستمر  واأن  اأهدافها  حتقيق 

�سعار مواجهة الإرهاب وتنمية البالد التي مل تر حتى الآن تنمية حقيقية.
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الف�سل الثالث

فل�سطني وال�سرط ال�ستعماري
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كولونياليا،  �سرطا  تعي�س  اأنها  البحث يف  الأخرى مو�سع  الدول  املحتلة عن  فل�سطني  تختلف 
مبعنى اأنها ل تتوفر بها �سروط الدولة كاملة ال�سيادة والقادرة على التحكم مبواردها الطبيعية، 
ل بل اأنها، تعر�ست عام 1948 لفقدان 78% من اأرا�سيها والتي تتوفر فيها اأغلب املوارد �سواء 
كما  الأر�س،  باطن  يف  الرثوات  من  غريها  اأو  املوانئ  اأو  اخل�سبة  الزراعية  الأر�س  اأو  املياه 
تعر�ست بعد احتالل ما تبقى منها عام 1967 اإىل عملية ا�ستيطانية ممنهجة وحتكمًا احتالليًا 
الإكراه  موقع  من  »الإ�سرائيلي«  بال�سوق  الفل�سطيني  لل�سوق  اإحلاق  وعملية  واملعابر،  باملوارد 

ال�سامل اقت�ساديًا و�سيا�سيًا.

فمنذ ت�سكلت فل�سطني كوحدة �سيا�سية واإدارية م�ستقلة عن الإمرباطورية العثمانية، وخا�سعة 
م�سروعا  الربيطانية  ال�ستعمارية  ال�سلطة  فيه  حتمي  نظام  الكولونيالية،  من  مزدوج  لنظام 
اقت�سادي  نظام  فل�سطني  يف  ين�ساأ  مل  ال�سهيوين،  امل�سروع  هو  معها  متخارج  اآخر  كولونياليا 
واقت�ساديا  �سيا�سيا  نظاما  ترعى  م�ستقلة  �سيا�سية  �سلطة  فل�سطني  يف  تن�ساأ  مل  كما  م�ستقل، 
العربية  الدول  مع  باملقارنة  الفل�سطيني  الواقع  فرادة  هي  هذه  اإن  بل  م�ستقال،  واجتماعيا 
الدول حققت  الأو�سط و�سمال افريقيا، فحتى هذه  ال�سرق  العربية يف  الدول  اأو باقي  املجاورة 
ا�ستقالل �سيا�سيا �سكليا، واإن كان تابعا على امل�ستوى القت�سادي بفعل التق�سيم الدويل للعمل، 
فيما ل ميكن احلديث هنا عن �سلطة �سيا�سية فل�سطينية  ذات طابع م�ستقل عن اتفاقات تقيد 
فعلها وادائها ال�سيا�سي، اإ�سافة اإىل جملة تقييدات على الأداء القت�سادي فيها، عدا عن اأنها 
غري م�سيطرة على معابرها اخلارجية، وتخ�سع لتحديدات كبرية على دخول وخروج الب�سائع 
والر�ساميل والأفراد اليها،  الأمر الذي يجعل من املقارنة مع الدول مو�سع البحث جمازفة كبرية 
على امل�ستوى املنهجي والواقعي اأي�سا، لذلك فاإننا هنا نفرت�س اأن ال�سلطة الفل�سطينية امل�سروطة 
باتفاقات »اأو�سلو« ومالحقها واأهمها هنا برتوكول »باري�س القت�سادي«، هي وحدة بحث لنظام 
اقت�سادي منقو�س ال�سيادة، ويحاول الت�سرف وفق الأ�س�س واملحددات ال�سالفة الذكر، وكاأنه 
اقت�سادية  وجمالت  ق�سايا  يف  »الإ�سرائيلية«  والتبعية  الإحلاق  نظام  اإطار  يف  متمايزة  وحدة 
حمورية، فيما لديه هام�س حمدود من الت�سرف يف ق�سايا فرعية. اإنها ت�سبه الولد الذي يحدد 
هذه  وفق  الولد  هذا  يت�سرف  فيما  حمدد  ومقدار  حمددة،  لفرتة  اليومي  امل�سروف  والده  له 

التحديدات ول ي�ستطيع جتاوزها.

حالة القت�ساد يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية
بتوقيع اتفاق »او�سلو« بني منظمة التحرير الفل�سطينية وحكومة الحتالل عام 1993، جرت 
عملية ترويج كربى عن فوائد التفاق باأنه �سيحول اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية اإىل �سنغافورة 
ال�سرق الأو�سط، واأن »ال�سالم �سيجلب الرخاء« و�سيك�سر معيقات التنمية، حتى جاء بروتوكول 
باري�س القت�سادي بعد توقيع التفاق مبا�سرة ليوؤكد هيمنة »ا�سرائيل« و�سروطها امل�ستمرة يف 
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كبح تطور القت�ساد الفل�سطيني، وباتت اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية حتت رحمة »عملية متويل 
ال�سالم« من خالل دعم الدول املانحة التي كان لالحتاد الوروبي ن�سيب الأ�سد فيها.

مبعنى اأن ال�سلطة الفل�سطينية قد قامت بدعم من »الدول املانحة« ومل تاأت مب�سروع تنموي 
»ا�سرائيل«  كانت  وفيما  دولة،  اإىل  املحدودة  ال�سلطة  حتول  اإمكانات  حول  التنظري  كل  رغم 
بناء  حتاول  الفل�سطينية  ال�سلطة  كانت  الأر�س،  على  ال�ستيطانية  الوقائع  فر�س  يف  م�ستمرة 
ال�سلطة  موؤ�س�سات  بناء  مبعنى  الفوقي!!  املوؤ�س�سي  البناء  مفهوم  خالل  من  وتعزيزها  �سلطتها 
واأجهزتها!، وهو ما مل ي�ستطع حتى الآن وقف نهب املوارد ول النتقال من حالة ال�سلطة املعتمدة 
على الريع اإىل ال�سلطة القادرة على مبا�سرة م�سروع تنموي حترري �سامل ي�سهم يف ال�ستقالل 

الوطني وي�سكل ركيزته الأ�سا�سية.

حتى ل ميكنا هنا القول اأن ال�سلطة الفل�سطينية ت�سيطر على ما هو مفرت�س اأن يكون كامل 
من  قل�ست  »او�سلو«  لتفاق  الالحقة  بالتفاقات  املحددة  �سلطاتها  اأن  بل  الغربية،  ال�سفة 
اأو ج(  اإمكانات ب�سط �سيادة ما يف خمتلف اجلوانب حتى يف املناطق امل�سنفة )اأ( ولي�س )ب 
حيث ال�سالحيات اأكرث تقلي�سا!! وبالتايل ل ميكن ملثل هذه ال�سلطة والإتفاقات التي ولدتها اأن 
تخلق اأفقا حترريا او تنمويا، ولذا، اإذا ما �سئنا ال�سري بهذا الإجتاه، ل بد هنا من جتاوز كل ما 

جاء به اإتفاق اأو�سلو، واملراكمة على فك الإرتباط مع الإحتالل ال�سهيوين �سيا�سيا واقت�ساديا.

ل تزخر الرا�سي الفل�سطينية باملوارد الطبيعية، او بالقدرات الإنتاجية، فاأغلب ناجتها املحلي 
هو من قطاع اخلدمات ومن دعم »الدول املانحة«، حيث ي�ساهم قطاع اخلدمات بحوايل %50 
من قيمة الناجت املحلي الإجمايل يليه قطاع النقل والتخزين بحوايل 17% ثم قطاع ال�سناعة  
املحلي  الناجت  من   %3 بحوايل  الزراعة  ت�ساهم  فيما   %8 بحوايل  والإن�ساءات   %14 بحوايل 
الإجمايل. اأما مبلغ الدين اخلارجي فهو 1،6 مليار دولر، 65% منه دين على احلكومة45، فيما 
�سهد ا�ستثمار الفل�سطينيني يف اخلارج منوا �ساحبه انخفا�س يف ا�ستثمار الأجانب يف فل�سطني، 

مبعنى اأن هناك في�س من راأ�س املال الفل�سطيني ي�ستثمر خارج القت�ساد الفل�سطيني!

يبلغ معدل الأجر اليومي للفل�سطيني 107 �سيكل بقيمة )31 دولر تقريبا(، فيما تبلغ ن�سبة 
البطالة حوايل 27%، وت�سكل الرواتب والأجور الن�سبة الأكرب من نفقات احلكومة، فيما قل�ست 

احلكومة عجز موازنتها بن�سبة 38% وهذا ناجت عن تو�سيع قاعدة ال�سريبة وت�سديد اجلباية.

يف هذا الإطار الكولونيايل يتعر�س القت�ساد الفل�سطيني لعملية تدمري منهجية، لي�س فقط 
خالل  من  اأي�سا  بل  املحلية،  املوارد  وا�ستغالل  اخلارجية  التجارة  على  التحديدات  خالل  من 
التي يتحرك فيها هذا الإقت�ساد عرب ا�ستمرار ال�ستيطان وم�سادرة  تقلي�س م�ساحة الأر�س 

45  اجلهاز املركزي لالح�ساء الفل�سطيني، الح�ساءات القت�سادية، رام اهلل، 2016



49  

الأر�س وال�سيطرة على موارد املياه وغريها من عوامل الإنتاج الرئي�سية.

الفل�سطيني هو  اأن القت�ساد  الفل�سطينية على  لل�سلطة  الأ�سا�سي  القانون  ورغم ذلك ين�س 
ال�سوق وفعلها،  اأي تدخل من احلكومة يف حركة  ال�سوق46، ودون  اقت�ساد حر حتكمه عالقات 

وعليه تقوم كل ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية على ا�سا�س هذا املبداأ.

قوانني  �سنت  قد  الفل�سطيني  الت�سريعي  باملجل�س  املمثلة  الت�سريعية  ال�سلطة  ان  نرى  هنا 
اقت�سادية خمتلفة توؤكد على هذا املبداأ، اأهمها قانون املوازنة العامة، وقانون ت�سجيع ال�ستثمار، 
وقانون امتالك الأجانب للعقارات يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية، وقوانني ال�سرائب املختلفة، 

وقانون الزراعة وغريها من القوانني التي حتكم الن�ساط القت�سادي.

اأو  التون�سية،  اأو  الأردنية  القوانني  وبني  بينها  كبريا  ت�سابها  جند  القوانني،  هذه  ومبراجعة 
النقد  �سندوق  لو�سفات  والأ�سا�سي  العميق  التاأثري  عن  الت�سابه  هذا  ويك�سف  امل�سرية،  حتى 
والبنك الدوليني، بحيث قامت الدول الأخرى بتعديل قوانينها للتالوؤم مع �سروط “املانحني”، 
مع البقاء على بع�س ال�سوابط التي متنع النفجار الجتماعي مثل ) الرفع التدريجي للدعم، 
واخل�سخ�سة التدريجية ملوارد القطاع العام النتاجية، اأو قطاعات اخلدمات(، فيما مل تكن 
اإنتاجي متلكه، بينما متت من  ال�سلطة الفل�سطينية بحاجة اإىل ذلك حيث ل يوجد قطاع عام 
البداية  تكن منذ  اأنها مل  املياه، حيث  وقطاع  والطاقة  الت�سالت  البداية خ�سخ�سة خدمات 
تابعة لل�سلطة، اإمنا جرى نقل �سالحيات اإدارتها من الحتالل اإىل ال�سلطة التي مل توؤممها بل 

تعاقدت مع القطاع اخلا�س املحلي لإدارتها )اأي خ�سخ�ستها(.

ويف جمال احلقوق القت�سادية والجتماعية، ل زالت ال�سلطة الفل�سطينية متخلفة عن دول 
البحث الأخرى، فحيث توجد هناك قوانني لل�سمان الجتماعي والتاأمني ال�سحي فاعلة رغم 
تخلفها وعدم كفاءتها  يف تلك البلدان، اإل اأنه ل توجد يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية حتى الآن 
مثل هذه القوانني �سوى قانون ال�سمان الجتماعي الذي مل يطبق حتى الآن والذي تعرتيه كثري 

من العيوب.

مل تعرف فل�سطني معنى ال�ستدانة واملعونات امل�سروطة اإل يف ظل قيام ال�سلطة الفل�سطينية 
وما متخ�س عنه من اتفاقيات فرعية اقت�سادية )بروتوكول باري�س(  على اإثر اتفاق “او�سلو”، 
من  مايل  بتدفق  باري�س  اتفاق  تنفيذ  عملية  ارتبطت  فقد  التفاقات،  من  وغريها  واأمنية 
با�ستمرار  م�سروطة  م�ساعدات  كانت  حيث  والقطاع،  ال�سفة  يف  للفل�سطينيني  “امل�ساعدات” 
الوليدة  ال�سلطة  فقط  امل�ساعدات  هذه  ت�سمل  مل  وتدعيمها،  تقويتها  ولأجل  “او�سلو”  عملية 

وجهازها فقط واإمنا تعدت ذلك اإىل دعم منظمات املجتمع املدين، وحتى القطاع اخلا�س.
46   املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني، القانون ال�سا�سي املعدل لعام 2005، 
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وحتى الآن ل ميكن احلديث عن اقت�ساد فل�سطيني م�ستقل اأو اأنه يقع يف اإطار التبعية املعتادة، 
اإمنا ميكن احلديث عن اقت�ساد يخ�سع ل�سروط غري اقت�سادية يف  العربية املجاورة،  كالدول 
�سريورته يف اإطار الحتالل الكولونيايل امل�سيطر على املنافذ اخلارجية والذي يتحكم حتى يف 
ال�سوق الداخلية، مبا ي�سمن لالحتالل اأرباحه الناجتة عن ا�ستهالك عال لب�سائعه يف ال�سوق 

الفل�سطينية.

اقت�سادية يف م�سار فعلها وهي  اأكرث منها  “اأمنية”  ل�سروط  الفل�سطينية تخ�سع  ال�سوق  اإن 
بالتايل �سوق غري حرة من اخلارج فيما تعتمد اقت�سادا حرا يف الداخل على م�ستوى التبادل!! 
�سواء  الحتالل  منهجية من  تدمري  لعملية  والطبيعية(  )الب�سرية  النتاجية  قواه  تخ�سع  بينما 
عرب ال�ستيطان وم�سادرة الأر�س اأو ال�سيطرة على املوارد الطبيعية و�سيا�سات القتل والت�سريد 

والإعتقال... اأو حتى اإعاقة امل�ساريع التنموية املختلفة...

وبالتايل ل ميكننا احلديث عن اقت�ساد تديره دولة بل عن اقت�ساد تتحكم فيه �سلطة احتالل، 
كافة  على  �سيادية  قوة  ت�سكل  اأن  ت�ستطيع  ل  ال�سالحيات  حمدودة  �سلطة  منه  يتاح  ما  وتدير 

مواردها.

الدويل  النقد  و�سندوق  املانحة  الدول  وبتوجيهات من  الفل�سطينية  ال�سلطة  ورغم حماولت 
مبادرات  وت�سجيع  اجلباية  ت�سجيع  عرب  املوازنة  دعم  يف  اخلارجية  امل�ساعدات  عن  ال�ستغناء 
اأن ال�سلطة يف تقديرنا �ستبقى معتمدة على هذه امل�ساعدات ما مل تتوجه  القطاع اخلا�س، ال 
نحو، الفكاك من بنية “اأو�سلو” �سيا�سيا واقت�ساديا باجلملة، واأن تنحو خيارا بديال، من خالل 
لل�سيطرة على  تنا�سل  واأن  وال�سناعة،  الزراعة  امل�سافة يف  للقيمة  املنتجة  القطاعات  ت�سجيع 
الأر�س واملياه واملوارد الطبيعية، كذلك وكما ذكر كثري من الباحثني، فانه يراد لأرا�سي ال�سلطة 
اإ�سافة لل�سيا�سات الحتاللية، وغياب  اأن تبقى حتت رحمة امل�ساعدات اخلارجية  الفل�سطينية 

التوجه الإنتاجي للحكومة.

حول دعم ال�سلع يف فل�سطني املحتلة
مل تعرف فل�سطني املحتلة اأي�سًا عملية دعم لل�سلع �سواء يف ظل الحتالل اأو يف ظل ال�سلطة 
الفل�سطينية، لكن موازنة ال�سلطة منذ البداية كانت مكفولة بالدعم اخلارجي املقدم على �سكل 
»هبات« من الدول »املانحة«، والتي حددت ح�س�س امل�ساركة فيها لكل دولة من الدول، ا�سافة 
اإىل م�ساعدات تاأتي من دول عربية ومنظمات دولية، فقد »التزمت الدول املانحة منذ موؤمتر 
املانحني يف مطلع اأكتوبر 93 بامل�ساعدة يف جعل ال�سالم حقيقة ملمو�سة، وترجمته يف امل�ساعدة 
واإعادة الأعمار، والإ�سهام يف خلق فر�س عمل، والبناء املوؤ�س�سي الفل�سطيني، وبالفعل فقد و�سل 
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اإىل مليار وحتى مليار ون�سف املليار دولر �سنويًا«47، ومن  الدعم الدويل لل�سلطة الفل�سطينية 
ناحية جمتمعية يعتقد خليل نخلة اأن “اإقامة “�سلطة اأو�سلو” التي ترفد بامل�ساعدات لي�ست �سوى 
حماولة لإعادة هند�سة املجتمع الفل�سطيني مبا ي�سمل تغيري القيم الثقافية ومفهوم القت�ساد 
بال�ستناد اإىل ال�ستهالك ولي�س الإنتاج. كما ي�سري اإىل طغيان وحتكم وكالت التمويل العابرة 
للحدود القومية” مثل البنك الدويل والوكالة الأمريكية للتنمية )Usaid( وغريها التي تعمل 
املواقف  اإىل  الطعام  من  الفل�سطينية  احلياة  جوانب  بكل  وتتحكم  املحتلة  الأرا�سي  يف  بقوة 
ال�سيا�سية.ول يربئ نخلة امل�ساعدات العربية اأي�سا من حماولة فر�س الأجندات ال�سيا�سية على 
الفل�سطينيني، معتربا اأن كل الأموال التي ت�سل فل�سطني باملطلق هي ذات اأبعاد وغايات �سيا�سية 

بالدرجة الأوىل.48

“اليد  اأن  اأن روؤية املانحني الظاهرة هي   يرى توفيق حداد  “فل�سطني املحدودة”  يف كتابه 
من  و�سيا�سي  مايل  بدعم  ال�سالم،  اإىل  والإ�سرائيليني  بالفل�سطينيني  �ستوؤدي  لل�سوق  اخلفية 
املجتمع الدويل وبرتتيبات منا�سبة49«. على هذا الأ�سا�س �سيغت برامج متويل ال�سالم ، وظهرت 
م�سطلحات مثل بناء ال�سالم وبناء الدولة، لتتحول فل�سطني من ق�سية حترر وطني من ال�سرط 
الغربية  والدول  املانحني  من  امل�ساركني  لكل  مربح  ا�ستثماري  م�سروع  اإىل  القائم  ال�ستعماري 
لتتخلق معايري جديدة تعادل مو�سوعيا امل�ساهمة يف �سركة حمدودة ت�سم م�ستثمرين حمليني 

ودوليني واإقليميني«50. 

مم م�سبقا ليف�سل من  ويرى حداد اأن احلكم الذاتي الذي ن�ساأ عن او�سلوا عام 1994 قد �سُ
لت�سل  تدريجيا  ذلك  وقف  ثم  الفل�سطينية  ال�سلطة  لأرا�سي  التمويل  تدفق  زيادة  البداية عرب 
ال�سعب  تطلعات  من  الأدنى  احلد  توفر  ل  حللول  جلوئها  خالله  من  تربر  ماأزق  اإىل  ال�سلطة 
الأر�س  يف  وتو�سعه  ال�ستيطان  جتاهل  قد  لفل�سطني  اخلارجي  التمويل  واأن  الفل�سطيني. 
كل  رعى  الذي  الدويل  البنك  بني  كما  التمويلية   التجربة  كل  ف�سل  اإىل  اأدى  ما  الفل�سطينية، 

التجربة.

لقد جتاهل التمويل الدويل ال�سرط ال�ستعماري وتعامل معه  بقدر ما ميكن العمل يف ظالله 
التجارة على  للتنمية  وحترير  العام حول قيادة القطاع اخلا�س  وبالتايل فقد �سحب منوذجه 
باري�س،  اتفاق  التجارة و�سعها  التحديدات على هذه  الفل�سطينية رغم وجود كثري من  احلالة 

47  هديل قزاز، فيضان التمويل..سدود التنسيق..وفرص الغرق يف دوامة الفساد الحالة الفلسطينية منوذجا، ورقة مقدمة إىل 

ورشة عمل ملكافحة الفساد، عامن 2006

48  خليل نخلة، فلسطني وطن للبيع، رام الله، مؤسسة روزا لوكسمبورغ، 2010

’,Toufic Haddad, Palestine Ltd: Neoliberalism and Nationalism in the Occupied Territory  49
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ورغم   ، العاملية  ال�سوق  يف  الإندماج  بل  للداخل  الإن�سحاب  عدم  هو  املانحني  �سرط  كان  لقد 
ذلك مل يكن الحتالل هو العامل الوحيد الذي اأف�سل التجربة، بل اأن طبيعة النخبة ال�سيا�سية 

والقت�سادية التي متاهت مع ا�سرتاطات املانح قد اأ�سهمت اإىل درجة كبرية يف هذا الف�سل51.

على  بناء  �سوى  يكون  لن  ال�ستعماري،  ال�سرط  من  خاليا  الفل�سطيني  للواقع  حتليل  اأي  اإن 
املقارنة مع م�سر  اإطار  فل�سطني يف  و�سع  فان  وبالتايل،  الواقع  تنايف هذا  م�سبقة  افرتا�سات 
ال�سرط  وهو  احلا�سم  العامل  تغييب  بفعل  كربى،  تاريخية  مغالطة  فيه  تون�س،  اأو  ااأاردن  اأو 
ال�ستعماري و�سيا�سات الحتالل يف و�سع حدود على ال�سوق التي يفرت�س �سمن النموذج املوحد 

اأن تكون حرة، مع اأن الواقع يخالف ذلك.

 لقد ن�سط التمويل الدويل يف فل�سطني التي مل يكن فيها قطاع اأعمال عام، ومل تكن هناك 
القت�ساد  فاإن  وبالتايل  باري�س،  اتفاق  يف  توليفها  اعادة  مت  التي  الحتالل،  �سيا�سات  �سوى 
الفل�سطيني مل يكن بحاجة لتلبية ال�سرط الأول باخل�سخ�سة، وقد قبلت النخبة ال�سيا�سية مبداأ 
التناق�س بني �سوق حرة  اأنها ل ت�سيطر على معابرها، حيث تولد  ال�سوق احلرة رغم  اقت�ساد 
داخليا، لكن غالفها اخلارجي يتم التحكم به من قوة الحتالل، هذا عدا عن حتكم الحتالل يف 
املوارد الداخلية كاملياه وغريها من املوارد و�سعيه لنهب اأكرب م�ساحة من الأر�س وقتل وت�سريد 
واعتقال الفل�سطيني، هذا التناق�س، مل يجد له حال يف امل�ساعدات الدولية لل�سلطة الفل�سطينية، 
لقد اأدرك البنك الدويل ذلك متاأخرا، فبعد انهماكه  يف التح�سري لتنفيذ خطة �سالم فيا�س 
حول اإعداد املوؤ�س�سات مبا يوؤهلها لإدارة دولة، تبني، اأن ذلك ل يكفي، حيث ل يوجد اقت�ساد 

لهذه الدولة!!

هل كان البنك الدويل بكل خربائه ل يدرك ذلك حقا؟! يرى خليل نخلة اأن يف ذلك ت�سليال 
كبريا، وهو يرى اأن كل التمويل الدويل جرى على قاعدة بيع فل�سطني، وخليل نخلة باحث عمل 

طويال لدى هذه املوؤ�س�سات الدولية.

كما يرى رجا خالدي اأن كل الفعل القت�سادي الذي يجري يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية هو 
فعل ل تنموي اذ ل يتم فيه ا�ستغالل املوارد املحلية، بينما يطغى قطاع اخلدمات ب�سكل �سبه كلي 

على القت�ساد الفل�سطيني، واأن التمويل الدويل مل ُيحدث اأية تنمية يف فل�سطني52.

لقد بني ف�سل النقيب خطر كل ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطينية التي قامت على اخل�سوع 
ملنطق النيوليربالية القت�سادية  يف ظل ال�سرط ال�ستعماري والتخلي عن روؤية بناء القت�ساد 

الوطني مبا يالئم ال�سرورات التحررية53.
ibd  51

52  رجا خالدي، امل�سار الالتنموي يف فل�سطني، ال�سفري ، 2017/2/13
53  ف�سل النقيب، اي تنمية نريد لفل�سطني، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر التنمية يف جامعة بريزيت، 2015
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هذا النقد لل�سيا�سات القت�سادية، مل يواجهه �سوى تربيرات اجرائية تقنية من قبل القائمني 
ال�ستعماري  ال�سرط   مع  يتعاملون  والذين  لها،  املوؤيدين  اأو  القت�سادية  ال�سيا�سات  ر�سم  على 

كقدر م�سلم به ويقبلون العمل يف اإطاره املفرو�س.

ما مينع انفجار الو�ساع الداخلية الفل�سطينية يف تقديرنا هو وجود الحتالل، رغم انه ميكن 
القول اأن النق�سام الذي ح�سل بعد 14 حزيران عام 2007 مل يكن �سوى الثمرة املرة لالعتماد 
على  حما�س  �سيطرة  ب�سبب  امل�ساعدات  اأوقفت  فحني  امل�سروطة،  اخلارجية  امل�ساعدات  على 
الدولية  امل�ساعدات  توقفت  الأغلبية،  للح�سول على  او�سلتها  ت�سريعية  انتخابات  بعد  احلكومة 
غزة،  فقر  مقابل  ال�سفة  برخاء  تعهدت  والتي  »انابولي�س«  مرحلة  اإىل  الفل�سطينيون  وانتقل 
وجلبت النيوليربالية باق�سى ح�سور لها اإىل اقت�ساد يعاين من حتديدات خارجية على �سوقه، 

فال ح�سلت تنمية يف ال�سفة ول ماتت غزة واذعنت لل�سرط ال�ستعماري.

والذي كان متوقعا  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأرا�سي  اأن النفجار الجتماعي يف  الأمر يبني  هذا 
نتيجة الف�ساد قد مت التعبري عنه عرب �سندوق القرتاع بانتخاب قوة موؤهلة لأن ت�سبح بديال 

لل�سلطة القائمة، لكن تداعيات ذلك اأدت اإىل الإنق�سام.

هنا تكمن اخل�سو�سية الفل�سطينية وهي يف تطبيق �سروط موحدة للمانحني على جمتمع حتت 
الحتالل، هذا يجعل من املقارنة مع دول عربية اأخرى �سري يف حقل من ال�سوك، كما اأنه ل يوجد 
مثال اآخر ي�سبه احلالة الفل�سطينية، �سوى جنوب افريقيا اإىل حد ما، والتي  حددت �سروطها 

م�سبقا لتلقي امل�ساعدات الدولية. 

املوازنة موؤ�سر على غياب الدعم
اأي بند من بنودها ي�سري اإىل  بتحليل موازنة ال�سلطة الفل�سطينية ل�سنوات متعاقبة، ل جند 
للنفقات  الأ�سا�سية  اأن احل�سيلة  للمجتمع، حيث جند  اأ�سكال دعم  اأو  املنتجات  اأو  لل�سلع  دعم 
هي رواتب واأجور للموظفني العاملني يف القطاع احلكومي، والتي تبلغ حوايل 66% من اإجمايل 
اليرادات، وحوايل ن�سف النفقات و�سايف الإقرا�س54، فيما ظهر وح�سب حتليل معهد ما�س نوع 
من الدعم الطاريء ملناطق مهددة مثل املناطف )ج(، والقد�س، غري اأن هذا الدعم ل ي�سكل 

قانونا، اأو بندا دائما يف قانون املوازنة.

خالل  من   %3.5 قدرها  منو  ن�سبة  الفل�سطينية  احلكومة  تتوقع   2017 لعام  موازنتها  يف 
القاعدة  وتو�سيع  الإ�سرائيلي،  الإحتالل  امل�ستحقات من  الناجتة عن حت�سيل  الإيرادات  زيادة 
ال�سريبية ، وعدم التوظيف يف القطاع احلكومي واإنهاء دعم الكهرباء ، فيما تتوقع خف�سا للعجز 

54   ما�س، حتليل ملوازنة 2016
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يف املوازنة العامة لي�سل اإىل حوايل 500 مليون دولر.

ومن املالحظ اأن كل فل�سفة املوازنة تقوم على التعامل املايل اأكرث من التاأ�سي�س على �سيا�سة 
بالو�سع  تتعلق  نفقات  تاأكلها  زالت  ل  التطويرية  النفقات  اأن  كما  جديدة،  تنموية  اقت�سادية 

الإداري احلكومي ولي�س يف توفري بنية حتتية لت�سهيل عملية ال�ستثمار.

والذي  اخلا�س،  للقطاع  الداخلي  الدين  بالتزامات  مثقلة  احلكومة  زالت  ل  ذلك  ورغم   
ي�ستهلك جزءا كبريا من النفقات حيث ت�سعى احلكومة للخال�س من هذا الدين.

وي�سري التحليل اإىل اأن الجتاه العام للموازنات منذ عام 2014 هو تقلي�س النفقات وزيادة 
اليرادات، هذا يعني اأن احلكومة ل تتجه نحو الإنفاق، بقدر ما تتجه نحو �سد العجز وتقلي�س 
املتعاقبة  حتليالته  يف  ما�س  معهد  ويحذر  املوازنة،  لدعم  اخلارجية  امل�سادر  على  العتماد 
ملوازنات 2014-2017، من الركود القت�سادي وزيادة البطالة وات�ساع فجوة الفقر نتيجة خف�س 
الإنفاق احلكومي، كما يبني اأن الزيادة يف املوازنة ت�ستهلك يف ارتفاع تكلفة فاتورة الرواتب دون 

وجود اأي تقدم جدي يف ال�ستثمار الإنتاجي.

البنك الدويل والقت�ساد الفل�سطيني:
يركز البنك الدويل و�سندوق النقد يف تو�سياته لالقت�ساد الفل�سطيني على تن�سيط القطاع 
الإنفاق  بتقلي�س  اأ�سا�س  ب�سكل  ويو�سي  للتنمية،  الأ�سا�س  املحرك  باعتبارة  ودعمه  اخلا�س 
اأن مكافحة الفقر تتطلب زيادة امل�ساعدات  احلكومي لأجل �سد العجز يف املوازنة، بينما يرى 
امل�ستوى  على  وامل�ساحلة  ال�سالم  غياب  »ن  يرى  فيما  الريادة  وتن�سيط  اخلريية،  الجتماعية 
اأن  ورغم  وغزة.  الغربية  ال�سفة  يف  م�ستدام  غري  اقت�سادي  و�سع  خلق  اإىل  اأدى  ال�سيا�سي 
على  القائم  النمو  ورفعت  احلكومة  متولها  التي  اخلدمات  من  زادت  قد  املانحني  م�ساعدات 
قابليته  عدم  اأثبت  هذا  النمو  منوذج  فاإن   ،2012 اإىل   2007 من  الفرتة  خالل  ال�ستهالك 
لال�ستمرار. ويف ال�سنوات الأخرية، تراجع دعم املانحني على نحو كبري. ومن املعروف بداهة 
اأن امل�ساعدات لي�س مبقدورها با�ستمرار التعوي�س عن عدم كفاية ال�ستثمارات اخلا�سة، تلك 
التي يقيدها على كلنّ حال �سعف ثقة امل�ستثمرين ب�سبب العراقيل القائمة وعدم حتقيق تقدم 

�سيا�سي كاف«55. 
ومع اإ�سارة ال�سندوق اإىل ارتفاع ن�سبة البطالة يف املجتمع الفل�سطيني اإل اأنه يطالب احلكومة 
مر�سد  وي�سري  لحقًا!،  البطالة  ن�سبة  ارتفاع  يعني  مما  العام!،  القطاع  يف  التعيينات  بوقف 
ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية تعليقا على بيان مندوبة البنك الدويل اإىل جلنة الرتباط  
اإىل ان “كافة التقارير ال�سابقة التي اأعطت “�سهادات”جهوزية للموؤ�س�سات والقت�ساد ما هي 

55   البنك الدويل املوقع اللكرتوين
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اإل حرب على ورق، وتعطى كر�سوة �سيا�سية من اأجل ا�ستمرار الربنامج احلكومي الذي اأثبت ف�سله 
مرارًا وتكرارًا، وي�ستمر تقرير �سندوق النقد الدويل يف احلديث عن منو 2010-2011 الذي بلغ 
�ساهم  “حقن”مالية  اأنها كانت جمرد  الالحقة  القت�سادية  الأحداث  اأثبتت  والتي   ،%11-10
انخفا�س  ومبجرد  الفرتة،  تلك  يف  لل�سلطة  اأعطيت  التي  الكبرية  امل�ساعدات  حجم  خلقها  يف 
امل�ساعدات فاإن هذا النمو املزمع �سرعان ما عاد بالنكما�س. ويرى املر�سد اأن هذا النمو الذي 
ب�سكل  �سيتوزع  لل�سندوق،  مر�س  غري  وهو   %5 �سيبلغ   2013 لعام  املتوقع  التقرير  عنه  حتدث 
غري عادل، ونظرة �سريعة على حجم ت�سخم الأ�سعار، وانخفا�س القيمة ال�سرائية ملعظم طبقة 

املوظفني يدرك اأن النمو ي�ستفيد منه بالأ�سا�س اأ�سحاب الرثوات الكبرية.56
ويطالب ال�سندوق ال�سلطة بالقيام باإ�سالحات هيكلية حيوية، ت�سمنت “اإ�سالحات”اإدارية 
واأمنية ومالية كبرية جدًا وافقت عليها حينها املوؤ�س�سات الدولية، وبل وتغنت بها، ويطالب ال�سندوق 
مبزيد من التقلي�س والتق�سف، وحتديدًا يف جمال الأجور والتغطيات ال�سحية احلكومية، مبا 
والجتماعي. القت�سادي  التهمي�س  خانة  يف  الفقراء  الفل�سطيني  املواطنني  من  املزيد   ي�سع 
 ويقيم املر�سد تقرير �سندوق النقد الدويل باأنه “يركز على التعامل مع القت�ساد الفل�سطيني 
كم�سكلة اإدارة موازنة وتقليل نفقات واأزمة متويل، وحت�سيل، ولكن اليجابية الوحيدة يف التقرير 
اأنه يوؤكد اأن كافة �سهادات “تقدير”املوؤ�س�سات الدولية ما هي اإل و�سفة تخريب م�ستمرة، واأن 
بناء  ملقومات  تدمريًا  اإل  يح�سد  لن  املوؤ�س�سات  لهذه  على  النماذج”القت�سادية  املعتمدين 

اقت�ساد وطني.«57

ل  الفل�سطينية،  ال�سلطة  اأرا�سي  يف  الدويل  النقد  و�سندوق  البنك  �سيا�سة  ان  نرى  هنا  من 
باعتباره  اخلا�س  للقطاع  ودعم  خ�سخ�سة،  �سيا�سات  تفر�س  وهي  الدعم،  عمليات  تنا�سر 
قائدا للتنمية، فيما رف�س البنك الدويل اإقرار قانون التاأمينات الجتماعية، ودفع باجتاه قانون 
لل�سمان الجتماعي قائم على مباديء نيوليربالية تخفف العبء عن القطاع اخلا�س، ومبا اأن 
�سيا�سة التمويل اخلارجي لل�سلطة ترتكز اإىل تقارير جلنة الرتباط التي تقع حتت تاأثري �سندوق 
اأو بناء نظام للحماية الجتماعية ل يقع �سمن الأولويات  النقد الدويل، فاإن �سيا�سات الدعم 

املتاحة.

�سيا�سة الدعم واحلقوق القت�سادية الجتماعية يف فل�سطني املحتلة
�سكلت �سيا�سة الدعم لل�سلع يف اقت�سادات كثري من الدول العربية ومبختلف الأ�سكال عنوانا 
اأ�سا�سيا يف �سيا�سات اقت�سادية اجتماعية، اختلفت اأهدافها فمن اعتبار دعم ال�سلع جزءا من 
�سكل  والذي  القت�سادي  النفتاح  قبل  ما  م�سر  يف  الو�سطى  والطبقة  الفقراء  على  التخفيف 
القائم  الداخلي  الراأ�سمايل  الرتكيم  وحماية  والغنياء  الفقراء  بني  الفجوة  لت�سييق  حماولة 

56   مر�سد ال�سيا�سات الجتماعية والقت�سادية
57   نف�س امل�سدر
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اجتماعية  �سوق  �سيا�سة  اإىل  الفرتة،  تلك  يف  الوطني58   لالقت�ساد  العام  القطاع  قيادة  على 
اعتمدها النظام البورقيبي يف تون�س وبهدف التخفيف على الفقراء اأي�سا، اإىل �سيا�سة الدعم 
التي اعتمدتها الأردن فقري املوارد واملعتمد اأ�سا�سا منذ ن�سوء الدولة الأردنية على امل�ساعدات 
اخلارجية، حيث �سكل دعم ال�سلع وخا�سة املحروقات والأعالف ومواد متوينية اأخرى، حماولة 
ل�سرت�ساء البنية ال�سيا�سية القائمة على بعد ع�سائري يف الغالب هذا من جهة ومن جهة اأخرى 
اقت�سادي  اأ�سا�سها  داخلية  الأردن ل�سطرابات  يتعر�س  ل  بحيث  للموارد  توزيع  اآلية  اإىل خلق 
اجتماعي59 هذا اإ�سافة اإىل ك�سب الولءات ال�سيا�سية خا�سة يف املجتمع ال�سرق اأردين وقبل اأن 

يتم احتالل ال�سفة الغربية التي كانت ت�سكل جزءا من اململكة قبل عام 1967.

وبغ�س النظر عما �سقناه �سابقا يف حتليل دواعي وتاأثريات الدعم لل�سلع يف هذه البلدان فاإن 
اأو جزئيا وبناء على و�سفات  ال�سلع �سواء كليا  ال�سائد اليوم هو عملية رفع الدعم عن  الجتاه 
لهذه  وامل�ساعدات  القرو�س  تقدمي  لأجل  الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  وا�سرتاطات 
واملواد  املحروقات  وخا�سة  ال�سلع  عن  كليا  اأو  جزئيا  الدعم  رفع  �سيا�سات  اأدت  فقد  الدول. 
التموينية الرئي�سية  اإىل هبات وا�سطرابات اجتماعية كما ح�سل يف هبة معان عام 1989 يف 
الأردن وهبة قف�سة عام 1984 وما بعدها يف تون�س، وقبلهما هبة 18، 19 يناير 1979 يف م�سر، 

عدا عن عديد ال�سرابات يف قطاعات خمتلفة يف هذه البلدان.

لقد ارتبط رفع الدعم عن ال�سلع ب�سيا�سات خ�سخ�سة، مل�ساريع القطاع العام النتاجية يف 
اإ�سافة اإىل التوجه اإىل خ�سخ�سة قطاعات خدمية اأخرى كانت احلكومة تقوم  هذه البلدان، 
بدور اأ�سا�سي فيها كالنقل واملوا�سالت وغريها،  هذه اخل�سخ�سة افرت�ست اأي�سا اإطالق حرية 

ال�سوق من جهة ورفع الدعم عن ال�سلع التي ينتجها امل�ستثمرون اجلدد60.

هنا ل ميكن احلديث عن دعم ال�سلع كحل وحيد لتمكني الفقراء من الو�سول اليها ب�سهولة، 
وقد ك�سفت الأبحاث اأن امل�ستفيد الأكرب من الدعم هم كبار الراأ�سماليني اإ�سافة اإىل ال�سرائح 
الأعلى من اأ�سحاب الدخول، نظرا لأن ا�ستهالكهم من هذه ال�سلع اأعلى مما ي�ستهلكه حمدودو 
الدخل والفقراء61، لكن ذلك ل يعني ترك الفقراء فري�سة لفو�سى ال�سوق والأ�سعار وتعوميها، 
حيث ي�سكل ذلك مزيدا من احلرمان، ول يكون احلل بتجريع عملية رفع الدعم للفقراء تدريجيا، 
بل اأن الأمر يتعلق باعادة توزيع املوارد وتغيري اآليات هذا التوزيع مبا يولد دخول ي�ستطيع الفقراء 

58 احمد ال�سيد النجار، انهيار القت�ساد يف ع�سر مبارك، القاهرة، مرييت، 2005
 The Impact of Foreign Aid on Jordanian Economic Development ،59  طريفة الفايز

 and Policy-Making
2010-2000

60  جورج قرم، م�سدر �سبق ذكره
61  اأمرية احمد، �سيا�سات الدعم واثرها على الداء القت�سادي، القاهرة، املركز امل�سري لدرا�سات ال�سيا�سات العامة، 2013
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فيها توفري هذه ال�سلع دون اأن ت�سكل عبئا على امل�سروف ال�سهري لأ�سرهم من جهة، ومن جهة 
اأخرى ان يرتافق ذلك مع �سبكة حماية اجتماعية متنع تدهور الطبقات املحرومة واملهم�سة اأكرث، 
وهو ما ل تهتم به و�سفات �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل و�سيا�سات النيوليربالية التي 

تعادي احلمائية بكل الأ�سكال، وتنادي دوما باإطالق العنان لقوانني ال�سوق62.

هنا نحن اأمام دول ميكن القول اأنها حققت ا�ستقالل �سيا�سيا �سكليا ميكنها اإىل حد ما من 
فيما  الذاتي،  امل�ستوى  على  باأخرى  اأو  بطريقة  واإدارتها،  املحلية  واملوارد  امل�سادر  يف  التحكم 
بقوة  قرارها  يحكم  زال  ل  الالمتكايفء  التبادل  وعن  التطور  تفاوت  عن  النا�سيء  املو�سوعي 
الأمر الذي يجعلها تلهث نحو الفكاك من اأ�سر التخلف والتبعية، عرب �سيا�سات حتديثية تنتمي 
اإىل نف�س املدر�سة التي اأنتجت هذا التخلف وهي املدر�سة التحديثية الليربالية التي بررت حتى 

ال�ستعمار.

اأما نحن يف فل�سطني فاإن ال�سئلة الأبرز الذي تقف �ساخ�سة اأمام هذه احلالة هي: هل ما 
ينطبق على احلالت ال�سابقة ينطبق اأي�سا على فل�سطني؟ وهل عرفت فل�سطني �سيا�سات دعم 
ت�سبه التي عرفتها هذه الدول يف املا�سي؟ وما هي اأهم �سيا�سات الدعم ان وجدت واأ�سكالها؟ 
وهل ي�سكل الدعم حال للواقع القت�سادي املرتدي يف فل�سطني؟ واإذا مل يكن دعم ال�سلع حال، 
الدعم  اإىل حالة ميكن فيها ال�ستغناء عن �سيا�سة  للو�سول  تبنيها  التي يجب  فما هي احللول 

وعدم التورط فيها ما دامت الطبقات الأغنى هي املستفيد األكبر من ذلك؟

ما هي اأ�سكال الدعم التي عرفتها اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية؟
جتزم املقابلة التي اأجراها الباحث مع وزارة القت�ساد الفل�سطينية، اإىل اأنه ل يوجد هناك 
اأو غريها، واأن  اأو ال�سلع التموينية  اأي دعم لأية �سلعة يف ال�سوق، �سواء تعلق ذلك باملحروقات 
اأ�سعار ال�سلع يف ال�سوق غري حمددة مع وجود رقابة غري مبا�سرة على الأ�سعار يف بع�س الأحيان 
ال�سلع  بع�س  حول  ا�سرت�سادية  اأ�سعارا  تقدم  الوزارة  واأن  التموينية،  ال�سلع  جمال  يف  وخا�سة 
التموينية الأ�سا�سية يف ال�سوق كاخلبز وبع�س ال�سلع التموينية لكنها ل تفر�س �سعرا معينا، كما 
الدعم عن  اإىل غياب  ي�سري  لالأ�سعار63، هذا  الفاح�س  الرفع  على  يعاقب  بقانون  تتمتع  ل  اأنها 
ال�سلع، حيث اأنه وعرب التاريخ الفل�سطيني مل ت�سهد فل�سطني اأي قرار اأو قانون بدعم �سلع معينة 

�سواء كان ذلك يف عهد النتداب اأم يف ظل احلكمني الأردين وامل�سري اأم يف ظل الحتالل64 .
 the Principle of Conditionality as applied by the IMF and the ،62  طريفة الفايز

” ?World Bank
63  مقابلة مع وزارة القت�ساد الفل�سطينية، متوز 2017

64  رمبا ا�ستفاد قطاع غزة من الدعم امل�سري لل�سلع يف الفرتة ما بني 1952-1967، وهي ا�ستفادة ناجتة عن اعتماد القطاع على 
ال�سلع امل�سرية. يف حني ميكن القول ان بع�س القطاعات خا�سة تربية املوا�سي يف ال�سفة مت دعم اعالفها يف فرتات معينة من 

احلكم الأردين ويف �سنني اجلفاف.
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غري اأن ذلك، ل يعني غياب اأ�سكال غري مبا�سرة من الدعم، لي�س لل�سلع واإمنا للفئات الفقرية 
ومن اأفقر الفقراء الذين ل يحققون دخال يكفي ل�ستمرار حياتهم كب�سر، هذا ال�سكل من الدعم 
ارتبط مبوؤ�س�سات املجتمع املدين التي كانت قائمة كاجلمعيات اخلريية، اأو حتى بع�س الوكالت 

الجنبية التي كانت تقدم دعما اإما عينيا اأو نقديات للفئات املهم�سة65.

 كذلك تخ�س�س احلكومة جزء من موازنتها لدعم الأ�سر الفقرية مبقدار 530 مليون �سيكل 
وزارة  تقارير  ح�سب  والتي  للخارج  التحويالت  كلفة  عن  عدا   ،2017 عام  موازنة  يف  ورد  كما 

ال�سحة ت�سكل حوايل ثلث موازنة الوزارة.

منظمة التحرير الفل�سطينية كداعم:
املجتمع  يف  تاأثريها  زاد   ،1974 عام  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  الدويل  العرتاف  بعد 
الفل�سطيني يف ال�سفة والقطاع وخ�سو�سا بعد جناح موؤيديها يف النتخابات البلدية عام 1976، 
الأمر الذي دفع بها نحو توفري دعم لالرا�سي املحتلة لتاأكيد وتقوية تاأثريها يف خمتلف اأو�ساط 
التحرير  ومنظمة  الأردن  بني  تناف�س  هنا  جرى  وقد  والقطاع،  ال�سفة  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 
على دعم الرا�سي الفل�سطينية املحتلة، حتى مت التوافق عام 1979 وبعد اتفاقية كامب ديفيد 
وا�سدار موؤمتر القمة العربي يف بغداد قرارا بدعم الأرا�سي املحتلة على ت�سكيل اللجنة الأردنية 
عرب  املحتلة  الفل�سطينية  لالرا�سي  الدعم  تقدمي  على  عملت  والتي  امل�سرتكة،  الفل�سطينية 
الدعم كانت  اأ�سكال  اأهم  والبلديات،  والتعاونية  العايل واجلمعيات اخلريية  التعليم  موؤ�س�سات 
دعم التعليم العايل ودعم الإ�سكان والبلديات، وقد �سكل هذا الدعم عن�سرا مهما يف تطوير 
من  ا�ستفاد  كما  رمزية،  اجلامعات  ر�سوم  كانت  حيث  الطلبة  عن  العبء  وتخفيف  اجلامعات 

الدعم جمعيات اإ�سكان بنت �سواحي ا�سكانية على اطراف املدن66.

الأن�سطة  من  لكثري  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  دعم  �سكل  الأوىل  الإنتفا�سة  وخالل 
الجتماعية التي رافقت العمل الإنتفا�سي املبا�سر عن�سرا هاما يف اإدامة الإنتفا�سة، عدا عن 

اأ�سكال دعم اأخرى جلمعيات وجلان العمل الطوعي يف جمال الزراعة وال�سحة وغريها.

بعد  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  حتى  ق�سرية  غري  لفرتة  دام  والذي  الدعم  من  ال�سكل  هذا 
منة  الدعم  هذا  اأن  اعتبار  على  تعتمد  الدعم  حول  جديدة  ثقافة  بنى  بقليل   قبله  اأو  او�سلو، 
ولي�س حقا، كما اأن هذا الدعم مل ترافقه اأنظمة اأو اأعراف تنظمه وفق اأُ�سول ت�سمن العدالة 
65  يف ظل الحتالل وقبله ن�ساأت جمعيات خريية يف خمتلف حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة كانت تقدم اما م�ساعدات عينية 
لال�سر الفقرية او م�ساعدات نقدية، كما ن�ساأت بع�س املنظمات الجنبية مثل املانونايت وانري يف دعم املزارعني �سواء يف ا�ست�سالح 
الر�س او توفري البذور وال�ستال وغريها من و�سائل النتاج الزراعي، عدا عن فتح م�ساغل للخياطة او للتدريب على بع�س املهن يف 

اجلمعيات اخلريية.
66  جيفري اورون�سون، ال�سفة الغربية و�سيا�سة المر الواقع، بريوت، موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 1987
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والنزاهة، وبالتايل مل ير�سخ كموؤ�س�سة معربة عن حقوق اقت�سادية اجتماعية للمواطنني وذلك 
ب�سبب اعتبار الدعم عملية ك�سب للموالني من جهة ولأن املاأ�س�سة كانت �سبه م�ستحيلة يف ظل 

مالحقة الحتالل لهذا الدعم.

الدعم بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية:
تدير  تعد  ومل  لها،  مرجعية  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  باتت  الفل�سطينية  ال�سلطة  بقيام 
املنظمة  على ح�ساب  ال�سلطة  اأنه جرى متديد �سالحيات  بل  ل  مبا�سر،  ب�سكل  اليومية  الأمور 
يف  تعتمد  املنظمة  وباتت  املختلفة،  ال�سلطة  وموؤ�س�سات  بنى  ل�سالح  اخللف  اإىل  تراجعت  التي 
متويلها على ما ي�سل اإىل ال�سلطة من ريع، الأمر الذي دفعها اإىل التخلي اأو اأنها بحكم الواقع 
اجلديد تخلت عن �سيا�سات الدعم التي مار�ستها يف ال�سابق، وباتت ال�سلطة هي الأكرث حتكما 
باملوارد رغم اأن رئي�س ال�سلطة قد جمع بني رئا�ستها ورئا�سة اللجنة التنفيذية للمنظمة، الأمر 
الذي اأوجد تداخال حتى عام 2004 بني ما ي�سرف من الرئا�سة، حيث مل تدرج موازنة رئا�سة 
اللجنة التنفيذية اآنذاك �سمن موازنة ال�سلطة، كما مل يتم الف�ساح عن موازنة رئا�سة ال�سلطة 

الفل�سطينية.

و�سمن  املوارد،  بتوزيع  الرئي�س  املتحكم  هي  ال�سلطة  باتت  التمويلي  املنظمة  دور  وبرتاجع 
�سروط الدول املانحة والتي حاولت اكرث من مرة �سبط �سوء الت�سرف املايل لل�سلطة كما اأ�سار 

حول تقوية موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية67. تقرير “روكار”، 

مل ي�سدر قانون املوازنة العامة اإل اواخر عام 2004، كمنظم لإجراءات اإعداد املوازنة، حيث 
مت يف ال�سنوات ال�سابقة تقدمي موازنات دون قانون عام لإعدادهن ومت اأي�سا خالل تلك الفرتة  

اعتماد ال�سرف �سهريا وفق املوازنات ال�سابقة.

يف ظل هذه البيئة وان�سحاب الدور التمويلي للمنظمة، �سنحت الفر�سة لل�سلطة للتخلي عن 
التزامات كثرية منها الدعم املقدم للموؤ�س�سات اأو لق�سايا التعليم والإ�سكان، وغريه من اأ�سكال 
الدعم للزراعة وال�سناعة التي كانت منوطة بدائرة �سوؤون الأر�س املحتلة بعد انفكاك اللجنة 

الأردنية الفل�سطينية امل�سرتكة عام 1987، وبعد فك الرتباط الأردين بال�سفة.

هنا تغري املانحون للفل�سطينيني وجرى تاأطري الدعم اخلارجي عرب اإطار الدول املانحة ويف 
موؤ�س�سات  ودعم  ال�سلطة،  موؤ�س�سات  بناء  على  الرتكيز  مت  حيث  ال�سالم،  متويل  �سيا�سة  ظل 
املجتمع املدين احلقوقية اأو ذات التوجه القائم على التثقيف املدين واحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
ون�سر الدميقراطية، فيما اأُغفلت احلقوق القت�سادية والجتماعية، وتر�سخت يف هذه الأجواء 

67  هرني �سيغمان، تقوية موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية، رام اهلل الهيئة امل�ستقلة حلقوق الن�سان 1998
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�سيا�سة نيوليربالية، قائمة على التخلي عن دعم الفقراء اأو دعم قطاعات كانت تدعمها املنظمة 
مثل التعليم والإ�سكان والزراعة وغريها، واقت�سر الأمر على و�سائل الدعم اخلريي عرب وزارة 
وبعيدة  �ساملة  تنموية  فل�سفة  اأو  روؤية  اأية  املتعاقبة  احلكومات  تقدم  ومل  الجتماعية،  ال�سوؤون 
املدى، وكل ما قدمته من خطط مل تعدو كونها م�ساريع معدة لأجل اجتذاب التمويل من الدول 

املانحة.

خالل هذه الفرتة جرى توظيف اأعداد كبرية يف اجلهاز البريوقراطي احلكومي �سواء كان 
الت�سخم  من  تعاين  تزال  ول  الأجهزة  هذه  عانت  حيث  الأمنية،  اأم  املدنية  الأجهزة  يف  ذلك 
والبطالة املقنعة68، حيث ميكن اإعتبار الفائ�س يف القوى الب�سرية عن حاجة اجلهاز احلكومي 
�سواء  الكادرات  واإر�ساء  ال�سلطة من جهة،  نفوذ  تعزيز  اإىل  عملية دعم غري مبا�سرة، هدفت 

العائدة اأو من كانت يف الر�س املحتلة و�سمان ولئها للكيان اجلديد.

اعتربت  التي  تلك  اأو  اخلارج  يف  للعالج  الفردية  امل�ساعدات  اعتبار  ميكن  ذلك  عن  عدا 
)مكرمات رئا�سية!!( لالأفراد، �سكاًل غري مبا�سر من اأ�سكال الدعم. لكن كل الأ�سكال ال�سابقة 
والأحقية  الفر�س،  ت�ساوي  مبداأ  قائمة على  ينظمها كحقوق  قانوين  اإطار  اأو  نظام  مل يحكمها 
الجتماعية، بل ظلت هذه ال�سكال من الدعم اإىل جانب العمل اخلريي اأ�سكال اأولية تنم عن 

عدم نية ال�سلطة اجلديدة مبمار�سة دور يف احلماية الجتماعية للمواطنني.

القت�سادية  احلقوق  جمال  يف  ال�سابقة  الدول  عن  متخلفة  الفل�سطينية  ال�سلطة  تبقى  هنا 
والجتماعية وتنظيمها بقوانني ولوائح رغم اخللل الذي يعرتي اأي�سا هذه الأنظمة القائمة يف 

البلدان ال�سابقة الذكر.

لجراءات  بحاجة  لي�ست  اأنها  وهي  اإيجابية،  الأوىل  ميزتان  الفل�سطينية  احلالة  لدى  تتوفر 
والثانية  للدعم.  رفع  بعمليات  تتاأثر  لن  موازنتها  اأن  يعني  الذي  المر  ال�سلع،  عن  الدعم  رفع 
�سلبية، وهي غياب اأية �سبكة للحماية الجتماعية، اأو قوانني ترعى الفقراء، وبهذا فان الو�سع 
اخلا�س  القطاع  �سيطرة  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  �سافية  نيوليربالية  حالة  هو  الفل�سطيني 
�سوى  حكومي،   عام  قطاع  اأي  وغياب  معا  اآن  يف  واخلدمات  النتاج  �سوق  من  كل  على  التامة 

موؤ�س�سات احلكم.

اإن �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني الذي ي�سكل �سندوقا �سياديا لل�سلطة بات الآن يتبع منظمة 
القطاع اخلا�س، هذا  اأغلبه من  وامل�سكل يف  امل�ستقل،  اإدارته  الفل�سطينية وله جمل�س  التحرير 
يف  امل�ساركة  اإىل  ي�ستند  ما  بقدر  تنموية  خطة  دون  ا�ستثماري  ب�سكل  موارده  يدير  ال�سندوق 
الطاقة  وقطاع  اخلا�س  ال�سحي  القطاع  ويف  للت�سدير  املوجهة  الزراعة  يف  خمتلفة،  م�ساريع 

68  هرني �سيغمان، م�سدر �سبق ذكره
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وغريها من القطاعات القت�سادية التي �سبقه اإليها القطاع اخلا�س وبات ي�سعى لل�سراكة معه69.

لكننا ومن خالل مراجعة اأ�سول تاأ�سي�س ال�سندوق جند اأنه �سكل عملية حتويل لالحتكارات 
اآلت  ال�سلطة  قيام  فبعد  اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سلطة  فيها  تت�سارك  احتكارات  اإىل  التقليدية 
للحكومة،  تابعة  احتكارية  كموؤ�س�سات  ال�سلطة،  اإىل  املياه  وتوزيع  والكهرباء  الت�سال  قطاعات 
كما ان�ساأت ال�سلطة احتكاراتها احلكومية اجلديدة مثل �سركة اخلدمات التجارية التي هيمنت 
على �سوق ال�سترياد و�سركة البحر والتي �سغط املجل�س الت�سريعي الأول نحو حلها، وجاء تقرير 
مي�سيل روكار عام 1998 ليوؤكد على اأن جزءا من ال�سالح القت�سادي يتعلق باإنهاء الحتكار، 
القطاع  اإىل  تقليدي  ب�سكل  تديره  كانت  التي  احلكومة  من  الحتكار  نقل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
اخلا�س اأو اإىل ال�سراكة مع القطاع اخلا�س، لقد رفع ائتالف النزاهة وامل�سائلة �سوته مطالبا 
باعادة �سياغة اتفاقية احلكومة مع جمموعة الت�سالت و�سرورة ن�سر بنود التفاقية، حيث مل 

تقم احلكومة بذلك.

اأن املتحكم يف هذا القطاع  اإن الناظر اإىل القطاع امل�سريف وقطاع الت�سالت وغريه يرى   
قلة من  اأيدي  به على  بات متحكم  الفل�سطيني  ال�سوق  اأن  يعني،  الذي  الأمر  �سركات حمددة، 
ال�سركات وامل�سارف، فقد توالت خالل ال�سنوات املا�سية عمليات ت�سفية ودمج بنوك �سغرية 
التجارية  للتوكيالت  تر�سيم  القت�ساد عملية  وزارة  ومن خالل  كما جرى  الكربى،  البنوك  يف 
وتوؤثر على  بال�سعر  التحكم  اإىل  توؤدي  احتكار  اأمام عملية  الآن  اأننا  يعني  الذي  المر  للب�سائع 

دخول املواطنني وخياراتهم.

ومما �سبق ن�ستنتج:
منظمة  « من  كانت  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  �سبقت  التي  الدعم  �سيا�سات  كل  اإن 

التحرير وبطريقة غري منظمة اأو مبا�سرة.

هذا الدعم انتهى بقيام ال�سلطة الفل�سطينية امللتزمة باقت�ساد ال�سوق والتي ل تفر�س  «
حتديدات على ال�سوق.

اإن ال�سوق الفل�سطيني نف�سه يخ�سع لتحديدات ناجتة عن اتفاقات �سيا�سية، جعلت  «
القت�سادية  احلقوق  تلبي  �سيا�سات  تبني  جتاه  م�ستقل  غري  احلكومي  القرار  من 

الجتماعية.

اإن هناك ارتباط بني غياب الدعم لل�سلع، والعبء القت�سادي على الأ�سر نتيجة تدين  «
معدل الأجور يف ظل اأ�سعار مرتفعة.
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اجتماعية  « حماية  ت�سكل  ل  الجتماعية   ال�سوؤون  وزارة  تقدمها  التي  الإعانات  اإن 
م�ستدامة حتى لأفقر الفقراء.

اإن التزام وتوقيع ال�سلطة الفل�سطينية على كافة املواثيق والتفاقات الدولية يقت�سي  «
منها حتمل م�سوؤولية الإيفاء باحلقوق الإقت�سادية والإجتماعية للمواطن الفل�سطيني.

لي�س بال�سرورة اأن يكون هناك دعم لل�سلع، بل هناك �سرورة لتعديل موازنة ال�سلطة  «
باجتاه التحول نحو ت�سجيع ال�ستثمار الإنتاجي من جهة ورفع احلد الأدنى لالأجور، 

وبناء �سبكة اأمان اجتماعي مالئمة.

لل�سلطة  « القت�سادية  الجتماعية  ال�سيا�سات  يقت�سي حوارا جادا حول  كله  ذلك  اإن 
وهو ما ي�سعى هذا الف�سل لإثارته على امل�ستوى املحلي الوطني.
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الف�سل الرابع

هل حتققت �سعارات “الثورات”؟
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حني اندلعت الثورة يف تون�س كان املفجر الأ�سا�س فيها الو�سع القت�سادي الجتماعي ال�سعب 
الذي و�سل اإىل بطالة عالية دفعت �سابا متعطال لإحراق نف�سه، وحني جتمع ال�سباب امل�سري يف 
ميدان التحرير رفع �سعار »عي�س، حرية، عدالة اجتماعية« ، مبعنى اأنه قدم احلقوق القت�سادية 
على احلقوق املدنية وال�سيا�سية، وامتدت �سعارات الثورتني اإىل �سرورة حماكمة الفا�سدين عرب 
العدالة النتقالية، كما برزت بقوة التنظريات التي تدفع نحو اإعادة هيكلة القت�ساد مبا يوؤمن 
بال�سعارات  تون�س  يف  لالنتخابات  املر�سحني  برامج  عجت  لقد  البالد،  يف  الجتماعي  العدل 
واخلطط التي ت�سع الت�سحيح القت�سادي كاأولوية، ومبا ي�سمن حتقيق تنمية عادلة، قادرة على 
حل امل�ساكل التي يواجهها املجتمع يف هذين القطرين، فهل كانت جمريات ما بعد �سقوط رموز 

نظامي بن علي ومبارك ت�سري باجتاه حتقيق �سعارات ال�سباب الثائر؟

البعد  اقت�سادي اجتماعي، يف  والثاين  �سيا�سي،  الأول  بعدين  اإىل  تفكيك احلالة  هنا ميكن 
القائم،  الدولة  جهاز  تفكيك  على  القائمة  املهمة  ا�ستكمال  يف  الثورتني  اخفقت  ال�سيا�سي، 
ال�سعار القت�سادي  بال�ستمرار نحو حتقيق  تنادي  اأن  النظام دون  ب�سقوط رموز  اكتفت  حيث 
والد�ستوري  الدميقراطي  التحول  حمورها  �سيا�سية  عملية  يف  الثورتان  غرقت  بل  الجتماعي، 
غري املرتبط بالعدالة الجتماعية، وبهذا ا�ستعادت قوى الدولة العميقة اأنفا�سها واأعادت ترتيب 
�سفوفها، لتهجم مرة اأخرى من خالل النخراط يف اللعبة ال�سيا�سية التي مل حتظر على ركائز 
النظام ال�سابق امل�ساركة فيها، فكثري منهم اأعادوا �سياغة مواقعهم ونقلوا بنادقهم اإىل الكتف 

الأخرى لي�ستمروا يف امل�ساركة ال�سيا�سية، وقد جنحوا.

العام يف  املال  وناهبي  للفا�سدين  تتم حماكمات جدية  الجتماعي مل  القت�سادي  البعد  يف 
اإجراء م�ساحلات مع هوؤلء الفا�سدين  اآثرت  اإن احلكومات الوليدة بعد الثورة  البلدين، ل بل 
على قاعدة رد جزء من الأموال التي نهبوها، وكانت هناك كثري من املحاكم التي براأت اغلب 
وبع�سهم  البالد،  اإىل  عادوا  اخلارج  اإىل  هربوا  ممن  كثريا  اأن  بل  ل  البلدين،  يف  الفا�سدين 
ميار�س الن�ساط ال�سيا�سي ب�سكل وا�سح. هذا من جهة ومن جهة اأخرى مل يطراأ اأي تغيري على 
النظام القت�سادي القائم ول جرت هناك ت�سريعات جدية لتغيري جوهر التوجهات القت�سادية 
للنظامني ال�سابقني، ل بل اأن »الثورتني« وقعتا يف اأزمة اقت�سادية ا�سطرتهما لالذعان ل�سروط 

البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل واقرت�ست منهما!!

على ال�سعيد الجتماعي، مل تتح�سن اأو�ساع النا�س بعد »الثورتني« ل بل اإن احلراكات النقابية 
�سكلت عناوين بارزة بعد الثورة �سواء يف م�سر ام يف تون�س، فيما وقع البلدين يف حالة تراجع 

للنمو حتى بعد كل امل�ساعدات من الدول اخلليجية ودول اخرى!!
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بعد  ا�ستمرا م�ساحلهما  اأن ل خطر على  »الثورات«  بعد  ما  الداعمون حلكومات  اأدرك  هل 
تون�س  اإغراق  يف  وا�سحا  ذلك  بدا  رمبا  النهج؟  بنف�س  ال�ستمرار  ي�ستدعي  ذلك  واأن  الثورة، 

وم�سر باملال اخلليجي و�سرعة موافقة البنك الدويل على القرو�س املطلوبة.

اقت�سادي  برنامج  اتفاقها على  الثورة وعدم  ت�سرذم قوى  اأن  القول  الآخر، ميكن  املقام  يف 
اجتماعي هو الذي زج بها اإىل الكتفاء باللعبة الدميقراطية ال�سيا�سية على اأهميتها، فلم يكن 
عفوية  بثورات  ا�سبه  كان  حدث  ما  اإمنا  وا�سح،  برنامج  ذات  وزعامة  موحدة  قيادة  للثورتني 
تغيري  اأي  اإحداث  دون  ال�سيا�سي  النظام  رموز  با�سقاط  جزئيا  مطلبا  حققت  اأن  بعد  انطفاأت 
اإن خطاب احلقوق القت�سادية والجتماعية مل يكن متجذرا  وبنيتها،  الدولة  جذري يف طابع 
يف برنامج وا�سح له قيادته القادرة على تنفيذه، كما اأن طبيعة القوى الفاعلة يف الثورتني قد 
حددت ووجهت م�سار العملية كلها باجتاه الإم�ساك بال�سلطة اول، وبالتايل ركزت على ال�سيا�سي 

مع اأهميته ولكنها اأهملت ال�سق القت�سادي الجتماعي وم�سمونه.

املوؤمنني  امل�سلمني  والإخوان  ال�سلفيني  من  الدينية  الأ�سولية  هيمنة  اأن  اغفال  ميكن  ل  هنا 
بحرية ال�سوق، قد لعبت دورا اأ�سا�سيا يف تراجع هيمنة خطاب احلقوق القت�سادية والجتماعية 
يف هذه الثورات فحركة النه�سة والخوان وال�سلفيون ح�سدوا اغلبية مقاعد الربملانني التون�سي 
وامل�سري وا�ستطاعوا اأن يفر�سوا ممثليهم �سواء يف رئا�سة الدولة اأم يف احلكومة، وبالتايل فان 
ما �ساد هو نهج الليربالية القت�سادية بثوب ا�سويل ديني، فيما ظلت احلركات املدنية العلمانية 
على  الليربايل  والد�ستور  املدنية  الدولة  وخطاب  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  بخطاب  ماأ�سورة 
ح�ساب احلقوق القت�سادية والجتماعية وق�سايا العدالة الإجتماعية التي مل ت�سكل �سوى هام�س 
�سئيل لدى حركات يف الي�سار اأو ي�سار الو�سط ثبت انها هام�سية وغري قادرة على التفاق على 

بناء ج�سم موحد يعزز من قوتها.

اأما يف فل�سطني، فقد غيب الي�سار ق�سايا املجتمع القت�سادية الجتماعية وانهمك مبعار�سة 
�سيا�سية للحكومة، �سواء على �سعيد احلقوق ال�سيا�سية واملدنية اأم على �سعيد معاجلات احلكومة 
للتناق�سات مع الحتالل، واأخلى الي�سار دوره القت�سادي الجتماعي للمنظمات غري احلكومية 
التي نخرتها الليربالية رغم كل ما يقال عن الأ�سول الي�سارية ملوؤ�س�سي هذه املنظمات، والتي 
اأو  اأجندة م�سرتكة  اأكرث من كونها �ساغت  املعرو�سة عليها  التمويل  لتوجهات  بالغالب  ارتهنت 

طرحت اأجندتها اخلا�سة.

لي�س الأمر متعلق ب�سعف الي�سار فقط، بل الأمر متعلق اأكرث باأن الي�سار، مل يهتم بالفقراء 
ب�سعاراته  مكتفيا  وظل  ق�ساياهم  عن  وموؤثر  وملمو�س  عملي  ب�سكل  دافع  ول  واملهم�سني 

لها بخطط وبرامج عمل. ال�سرتاتيجية دون اأن يف�سَ
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خال�سة الدرا�سة:
النقد مل يعد حالة �سعبية  البنك الدويل و�سندوق  التنظري لدعم نظرة  اأن  مما تقدم يبدو 
حول  العاملي  الأدب  ت�سود  التي  النقد  حالة  اإن  املتقدمة،  الدول  يف  اأم  النامية  الدول  يف  �سواء 
الدول  من  ق�سدية  هناك  اأن  اأظهرت  قد   2008، عام  اأزمة  بعد  خا�سة  والنيوليربالية  العوملة 
نتاج  بثوب جديد هي  ال�ستعماري  النهج  امل�ساعدات �سرورة ل�ستمرار  واأن ما كتب حول كون 
قراءة واقعية للنتائج الكارثية لتدخالت هاتني املوؤ�س�ستني، واأن مفهوم ال"corpocracy" هو 
حقيقة، فيما مل يكن الدفاع عن منطق امل�ساعدات القائم �سوى دفاع عن تقنيات وتعلق بحالت 
وق�س�س جزئية لنجاحات مل تكن �ساملة وعامة، المر الذي ي�سري اإىل اأن احلالة العامة هي نقد 

موؤ�س�سات التمويل و�سيا�سات العوملة القت�سادية والنتائج الكارثية التي اأدت اإليها.

هذه  نقد  من  تنطلق  اأن  يجب  النيوليربالية  ال�سيا�سات  حول  اأخرى  مقاربات  اأية  فاإن  لذا 
اإننا نعي�س اليوم يف عامل انهكته حروب  اآثارها على املجتمعات وعلى العامل،  ال�سيا�سات وبيان 
�سديدة نقلتها الدول املتقدمة اإىل اأرا�سي الدول الفقرية، وذلك بحثا عن ا�ستمرار الهيمنة على 
تتجاوز  ولأجل جتنب هذه احلالة طرحت عدة حلول  اأ�سواقها،  واحتكار  الفقرية  الدول  موارد 
عرف  للكنزية  حتديثا  غدينز  انطوين  طرح  فحيث  النقد،  و�سندوق  الدويل  البنك  �سيا�سة 
اأخرى لتجاوز هيمنة النيوليربالية يف العامل �سواء عرب حتديث  بالطريق الثالث، تطرح افكار 
القت�سادية  احلقوق  خطاب  �سيادة  اأو  الجتماعي  ال�سوق  اقت�ساد  حول  الي�سارية  املفاهيم 

الجتماعية اإىل جانب خطاب احلقوق املدنية وال�سيا�سية كحٍد اأدنى.

اإن ذلك يحتاج عدا عن نقد ال�سيا�سات النيوليربالية التي �سكل ان�سحاب بريطانيا من الحتاد 
الوروبي ومن ثم �سعود ترامب اإىل احلكم ردة فعل نحو �سيا�سة حمائية لها غالفها ال�سوفيني 
والجتماعية،  القت�سادية  احلقوق  خطاب  ت�سييد  من  تنطلق  بديلة  نظرية  طرح  اإىل  القومي 
اإىل منطق موجه لالنتاج، مع فر�س  امل�ساعدات من منطق موجه لال�ستهالك  وحتويل منطق 

قيود على ت�سدير راأ�س املال املحلي املرتاكم يف البلدان ال�سعيفة اإىل خارج اأ�سواقها.

اأما يف فل�سطني فاإن الأ�سا�س الذي يجب اأن تنطلق منه الروؤية احلقيقية للم�ساعدات هو اإنهاء 
ال�سرط ال�ستعماري القائم من خالل ا�ستمرار الحتالل وال�ستيطان وال�سيطرة الحتاللية على 
املوارد الوطنية اأول، ومن ثم توجيه امل�ساعدات اإىل م�ساريع توؤدي اإىل مراكمة راأ�س مال وطني 
اإنتاجي ي�ستطيع اأن يوفرر مقومات ال�سمود ل�سعب يعاين من اأق�سى اأنواع الحتالل الكولونيايل، 
ومن منو طبقة اأو حتالف طبقي بني البريوقراطية احلكومية والقطاع اخلا�س وخ�سوع  الإثنني 
معا ل�سروط التمويل النيوليربايل وانتهاج هذا التحالف �سيا�سة اقت�سادية غري تنموية تقوم على 
تعزيز اجلباية العامة واخالء م�سوؤولية احلكومة عن قطاعات خدمية وحقوقية كثرية، يف ظل 
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حالة اإفقار متزايدة وانهيار كبري يف الطبقة املتو�سطة.

لل�سرط  خ�سوعها  هو  املقارنة  مو�سع  الدول  عن  متميزة  حالة  املحتلة  فل�سطني  يجعل  ما 
اغفال  دون  الفل�سطينية  احلالة  متايز  يف  البحث  �سرورة  يوؤكد  وهذا  الكولونيايل،  الحتاليل 
مو�سوع  الدول  مع  الفل�سطينية   ال�سلطة  تتبناها  التي  لل�سيا�سات  العام  املظهر  يف  للت�سابهات 

املقارنة.

خالل ا�ستعرا�س جتارب كل من احلالة الفل�سطينية وم�سر والأردن وتون�س، يف جمال دعم 
ال�سلع، والعتماد على امل�ساعدات اخلارجية جند:

اإل  ا�ستخدامها،  واأوجه  امل�ساعدات اخلارجية  ق�سايا  وجود عوامل م�سرتكة يف  رغم  اأوًل: 
اأن هناك فروقات بني هذه الدول يف التعامل مع دعم ال�سلع داخليا، فامل�سرتك ناجت عن انتهاج 
الدويل  النقد  �سندق  و�سعها  التي  وا�سنطن  ميثاق  و�سفات  على  قائمة  ليربالية  نيو  �سيا�سة 
يف  ف�سال  تظهر  ال�سيا�سة،  هذه  نتائج  لكن  بلد،  كل  ظروف  ح�سب  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ونفذتها 
مت  فيما  والأغنياء.  الفقراء  بني  الفجوة  وات�ساع  للف�ساد  ا�ست�سراًء  ُتظهر  كما  التنمية،  حتقيق 

تخليق طبقة اجتماعية كاملة ت�ستفيد من امل�ساعدات اخلارجية.

اذ مت  ب�سكل حقيقي،  املوازنة  العجز يف  �سد  امل�ساعدات اخلارجية يف  ت�سهم كل  ثانيًا: مل 
تغطية العجز يف الغالب من جيوب الفقراء عرب �سيا�سة رفع الدعم الكلي اأو اجلزئي عن ال�سلع، 

وتقلي�س اخلدمات الجتماعية، واطالق حرية ال�سوق اإ�سافة اإىل تو�سيع القاعدة ال�سريبية.

ثالثًا: مل ت�سهم الأو�ساع الأمنية يف هذه البلدان يف جذب ال�ستثمارات اخلارجية، بالعك�س، 
فان من نتائج »ثورات الربيع العربي« كان تقل�س ال�ستثمار �سواء الداخلي او اخلارجي، الأمر 

الذي اأ�سهم يف تراجع النمو القت�سادي والركود اأحيانا.

رابعًا: يف م�سر وتون�س، لعبت خ�سخ�سة القطاع العام دورا هاما يف تفكيك البنية الإنتاجية 
املحلية والعتماد على ال�سترياد من اخلارج، الأمر الذي اأ�سعف من تراكم الرثوة املحلية، كما 
اأو  العجز  �سد  يف  ت�سهم  مل  التي  اخل�سخ�سة،  عمليات  عن  نتجت  عديدة  ف�ساد  مظاهر  خلق 

املديونية.

اأ�سباب  فاإن  كولونيايل،  احتاليل  ظرف  حتت  تقع  التي  الفل�سطينية  احلالة  عدا  خام�سًا: 
ا�ستمرار  ب�سبب  تناٍم  يف  وهي  قائمة  زالت  ل  الأخرى  البلدان  يف  الجتماعية  ال�سطرابات 
الن�سيج  على  حتافظ  اخرى  �سيا�سات  اإىل  النتقال  وعدم  والنيوليربالية  الليربالية  ال�سيا�سات 

الجتماعي عرب حتقيق العدالة الإجتماعية.
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�ساد�سًا: ثبت اأن الدعم املوجه لل�سلع الأ�سا�سية ل ي�سكل عبئا كبريا على املوازنات يف هذه 
الدول، حيث مل ي�ستطع رفع الدعم وكل ال�سيا�سات النيوليربالية القا�سية بتقلي�س دور احلكومة 
يف القت�ساد واطالق يد ال�سوق يف �سد العجز! ول زالت هذه الدول ت�سعى ملزيد من القرتا�س 
ل�سد هذا العجز مما يثبت ف�سل ال�سيا�سات التي ترى يف دعم ال�سلع عبئا على املوازنة والقت�ساد 

الوطني.

�سيا�سات  يف  يكمن  احلل  بل  فر�سه،  اأو  الدعم  بقاء  يف  احلل  لي�س  ذلك،  رغم  �سابعًا: 
ت�سعى  التي  الجتماعي  الأمان  �سبكة  توفري  خالل  من  لها  الجتماعي  بالأثر  تاأخذ  اقت�سادية 
اعمال  جمرد  اإىل  حتويلها  اأو  منها  وجد  ما  تقوي�س  اإىل  النيوليربالية  القت�سادية  ال�سيا�سة 

خريية، ولي�س حقوقا اقت�سادية واجتماعية تفر�سها املواطنة.

ثامنًا: اإن ما اأظهرته حقائق البحث يف املجال ال�سابق تفرت�س من �سانع القرار اعادة النظر 
يف ال�سيا�سات القائمة، واذا كان �سانع القرار غري م�ستعد لإعادة النظر يف �سيا�ساته فاإن وظيفة 
ميكن  ل  ذلك  اإن  عادلة،  اجتماعية  اقت�سادية  �سيا�سات  لأجل  ي�سغط  اأن  هنا  املدين  املجتمع 
و�سيا�سات  القائم  الجتماعي  القت�سادي  ال�سيا�سي  للو�سع  �ساملة  نقدية  بروؤية  الت�سلح  دون 

احلكومات.

الدويل  البنك  �سيا�سات  ف�سل  اإىل  فقط  لي�س  ت�سري  التي  الدلئل  كل  ورغم  تا�سعًا: 
النيوليربالية، بل اإىل الآثار املدمرة لها، ل زال العامل بحاجة لرفع ال�سوت من اأجل �سيا�سات 
اقت�سادية كونية عادلة بعيدة عن حتكم املوؤ�س�سات التمويلية الدولية يف ذلك. اإن ذلك مرهون 
الجتماعية  العدالة  منطق  احلا�سل يف  التدهور  وقف  على  قادرة  عاملية  اجتماعية  كتلة  بخلق 
ممكنة  ولكنها  النيوليربالية،  فر�ستها  التي  احلائق  اأمام  �سهلة  لي�ست  مهمة  وهذه  العامل،  يف 

واأ�سحت حاجة ملحة.
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