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 مقدمة

ص الشعار الرئيس لالنتفاضة املصرية؛ 
ّ
، املشكالت عميقة «الغذاء والحرية والكرامة اإلنسانية»يلخ

الجذور في االقتصاد السياس ي السائد في املنطقة العربية. في العقدين املاضيين، كانت اإلصالحات 

ة التي بدأت بقوٍة في تطوير املنطقة، مشروعات اإلصالح االقتصادي هذه، االقتصادية الليبرالية الجديد

 كبيرة من نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
ً
والتنمية  GDPبمثل الخصخصة واقتصاد السوق الحر، قد زادت زيادة

 البشرية، بمثل حق التعليم والرعاية الصحية، وعلى الرغم من ذلك، برهنت على فشٍل في تحقيق التوزيع

العادل للدخل، وزيادة مستويات معيشة الفرد، وخفض حدة الفقر، فلم توصل األسواق املفتوحة إلى 

 من ذلك، اندمجت باالستبداد في داخل املنطقة
ً

 .اإلصالح االقتصادي والسياس ي؛ وبدال

بعد عقدين من اإلصالح االقتصادي، ومشروعات التكيف الهيكلي، والتنظيم العام للسلطة السياسية 

خب قليلة وعلى يديها، وأصبحت األسواق رأسمالية، -وبسهولة-االقتصادية، تالعبت بهم و 
ُ
لكنها كانت  ن

لم تتحّقق سيادة القانون والشفافية والحكم و معتمدة على املحاباة، وكانت غير تنافسية في طبيعتها، 

 .الرشيد، على نحٍو فاعل

ا تحدث قراءتها غالًبا، ولكن في الطريقة التي لم يحدث تطبيق القواعد الرسمية بصورٍة تعسفية، كم»

ن من النخب السياسية ونخب االقتصاد الخاص الحالية،  ...تضمن وتعزز  مصالح التحالف االجتماعي املكوَّ

مت اإلطار القانوني املؤسساتي
ّ
. نفذ الحكام العرب (1)«وهذا يعني: تلك الفئات االجتماعية التي رسمت ونظ

جديد لإلصالحات االقتصادية وفق منطق املحافظة على قوة النظام من خالل التحكم املشروع الليبرالي ال

 .في كل من السياسة واالقتصاد

في عملية تغييٍر تدريجي للمشروع التنموي في العالم العربي نحو الليبرالية الجديدة، دعت كل من 

عرفات الجمركية، وفتح األسواق، الحكومات العربية واملمولين الغربيين، إلى تدابير التقشف، وخفض الت

 لتقدم الحكم الرشيد، وسيادة القانون، والعملية الديمقراطية الحقيقية. لقد شهد 
ً
لكنها لم تكن متحمسة

 :العقدان املاضيان دينامياٍت جديدة في االقتصاد السياس ي للعالم العربي، ويمكن تلخيصها بما يأتي

 .واملحسوبيةإصالحات نيوليبرالية يرافقها الفساد   •

 .ارتفاع مستويات البطالة وزيادة حدة الفوارق االجتماعية  •

 .زيادة حاالت االحتجاجات االجتماعية  •

  

                                                           
(1) Oliver Schlumberger, “Structural Reform, Economic Order, and Development: Patrimonial Capitalism”, 

Review of International Political Economy, Vol. 15, No. 4, )2008:634( 
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ومن ثّم، فإن الدراسة تعود الى جذور املشكالت البنيوية داخل االقتصاد السياس ي للمنطقة، وتتناول 

عربية. ستحلل الدراسة موجة االنتفاضات الطرائق التي أدت فيها تلك الجذور إلى موجة االنتفاضات ال

العربية في ضوء تلك التحوالت الرئيسة الثالثة في املنطقة، ويمكن القول إنَّ الحكومات العربية الالحقة، 

 في مصر وتونس، لم تتصدَّ بصورة فاعلة
ً
التي أدت إلى موجة االنتفاضات العربية، من  للعوامل وخاصة

قتصادية املرتبطة بالنيوليبرالية والفساد، ولذلك فمزيد من االضطراب على مثل املشكالت االجتماعية واال

 وشك اجتياح املنطقة. 

 

 

 نعمة أم نقمة؟ اإلصالح النيوليبرالي في املنطقة:

 

 التحرير والتنمية االقتصادية

( في IMFلقد نفذت اإلصالحات االقتصادية الكلية برعاية كٍلّ من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي )

، وتتركز في (2)املنطقة منذ التسعينيات، وهذه التدابير، املعروفة على نطاٍق واسٍع من مثل إجماع واشنطن

عشرة مضمارات رئيسة، وهي: االنضباط املالي، وأولويات اإلنفاق العام، واإلصالحات الضريبية، والتحرير 

ألجنبي املباشر، والخصخصة، ورفع القيود، املالي، وتعويم أسعار الصرف، وتحرير التجارة، واالستثمار ا

في السنوات الالحقة، توصل إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد واشنطن، الذي أعطى  . (3)وحقوق امللكية

في العالم العربي، اتخذت التدابير لتحرير التجارة  األولوية للسياسات املناصرة للفقراء )بحسب كروغشتاد.

روضة على االستيراد، وتغيير الحماية الجمركية، وإزالة الحواجز ضد الخارجية، ورفع القيود املف

الصادرات، وكلها بالقوة، وخفض اإلنفاق الحكومي للحد من العجز الواسع في امليزانية في االقتصادات 

العربية من أواخر الثمانينيات، وكان دور الحكومة من شأنه أن يتوسع في إطار ما بعد إجماع واشنطن، 

                                                           

وثيقة طرحها جون وليامسون في نهاية الثمانينيات حول كيفية مواجهة الدول املتخلفة لفشلها االقتصادي بالتعاون ) )2( 

واإلصالح  مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهي مؤلفة من عشر نقاط أهمها: تحرير األسواق والخصخصة

 الضريبي، م(
(3) Erlend Krogstad, “The Post-Washington Consensus: Brand New Agenda or Old Wine in a New Bottle?”, 

Challenge, Vol. 50, No. 2, (2007). 
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وٍط على نحٍو ينسجم وعمل األسواق الحرة، ويشمل ذلك تشجيع القطاع الخاص، وتيسيره، لوضع شر 

 .(4) وذلك بتحرير االقتصاد، وخصخصة الشركات اململوكة للدولة

ّفض الدعم الحكومي لقطاع النقل في مصر، وبقيت االستثمارات العامة ثابتة عند 
ُ
على سبيل املثال، خ

 بالعقد االجتماعي السائد في املنطقة، (5)اإلجماليالناتج املحلي  في املئة من 11
ً
. كانت تلك الخطوات مضرة

وخاصة في البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض، من مثل مصر وتونس واملغرب واألردن واليمن، حيث 

ية في وفرت الحكومة الرفاهية االجتماعية واالقتصادية للمواطنين، في مقابل اإلبقاء على أنظمتها االستبداد

السلطة. الدعم الحكومي واملؤسسات العامة، كانا أساسان للمحافظة على الرفاه االقتصادي للطبقات 

الوسطى والدنيا، وعالوة على ذلك، قدمت املؤسسات الحكومية التوظيف ألبناء الطبقة الوسطى 

لعام، أصبح عدٌد كبير )التكنوقراط(، ومن هنا، مع سياسات التكيف الهيكلي الهادفة إلى الحد من القطاع ا

عاطلين عن العمل، وألقوا باللوم على الحكومة كونها سبب بطالتهم، ومن ناحيٍة أخرى،  من مؤيدي الحكومة

فإن الطبيعة االستبدادية للدولة لم تتغير، وكانت أماكن مشاركة املواطنين السياسية، غير منفتحٍة 

ّفذت
ُ
. لم تأخذ في الحسبان، سياسات التكيف الهيكلي التي للتكيف مع تدابير اإلصالح االقتصادية التي ن

 ينادي بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ديناميات االستبداد في املنطقة.

والسيطرة السياسية العليا على  في الدول العربية، يتميز النظام االقتصادي، بكثير من املخالفات

ور هذا عالقة تكافلية  .بين النظام ونخبة رجال األعمالاالقتصاد من خالل وسائل غير رسميٍة للتفاعل 
ّ
وُيط

بين الحكام السياسيين ورجال األعمال املهيمنين اجتماعًيا من خالل شبكات املحسوبية. في تلك األنظمة 

السياسية الحاكمة، ال تقييد لسيادة القانون ألن السلطة تمارسه بصورة غير رسمية، حيث يطور الحاكم 

ا عالقاٍت وثي
ً
قة مع نخبة من رجال األعمال والنخبة العسكرية واألمنية والبيروقراطية بالكامل، وينش ئ خط

لك النخب، نخبة رجال األعمال وخاصة تغامًضا بين الحكم الشخص ي وسيادة القانون، إضافة إلى 

، وتعّد (6)ون وإضعاف سيادة القان املخالفات هذا، بطريق دمج نظام الزبائنية الرأسمالية، ويطور شبكاتهم

مصر أهم مثاٍل على ذلك، حيث ارتبط التحرير االقتصادي والخصخصة بتعزيز العالقات بين الحكومة 

، ُيعفي 2005، الصادر في عام 8والحزب الحاكم ورجال األعمال، وعلى سبيل املثال، فقانون االستثمار رقم 

ضريبية، والجمركية واملناطق الحرة، حيث املستثمرين من لوائح جامدٍة تقدمها الدولة، ومن اإلعفاءات ال

                                                           
(4) Joya, Angela, “The Egyptian Revolution: Crisis of Neoliberalism and the Potential for Democratic Politics”, 

Review of African Political Economy, Vol. 38, No. 129, (2011), pp. 367-386 

انظر على سبيل املثال، دراسة البنك الدولي للبلد، مصر: التخفيف من وطأة الفقر من خالل التكيف الهيكلي، واشنطن  (5)

 .1991العاصمة، البنك الدولي، 

(6) Oliver Schlumberger, “Structural Reform, Economic Order, and Development: Patrimonial Capitalism”, 

Review of International Political Economy, Vol. 15, No. 4, )2008( 
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 من تحرير األسواق من سيطرة الدولة. ُوضعت الحكومة في 
ً

أدت هذه التدابير إلى احتكار السوق، بدال

 . (7) شراكٍة مع نخبة رجال األعمال الذين اختلسوا املوارد العامة

ات رجال األعمال الصاعدة في وهكذا، لّبت الدول العربية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لطبق

 . (8) مقابل هيمنتها السياسية، وبذلك طورت الدولة التشارك واملحسوبية ألنظمة الدولة الريعية

في البلدان املصدرة للنفط، من مثل اململكة العربية السعودية وقطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 

موذج الدولة الريعية. وتدعي بأن الدول التي تستطيع فإّن التفسير الرئيس لبنية السلطة املهيمنة هو ن

 على تأسيس شرعية األنظمة من خالل دورها في إعادة 
ٌ
الوصول إلى مصادر مختلفة من الريع قادرة

النفط في الخليج املصدر الرئيس للريع، وهكذا، على الرغم من األزمة املالية العاملية التي يعّد . (9)التوزيع

 على مواصلة تطورها السياس ي الساعي وراء الريع.  ضربت بلدان الخليج
ً
املصدرة للنفط، فإنها ما تزال قادرة

كانت الهيمنة واملحسوبية أساسيتان في ربط مختلف الفئات والطبقات االجتماعية مع جهاز الدولة، على 

لس التعاون الخليجي، سبيل املثال، فقد كان التجار األثرياء واملهنيون والرأسماليون في الخليج، وفي دول مج

رت هذه البلدان روابط قويٍة بين  يعتمدون اعتماًدا كبيًرا على النظام لزيادة ثروتهم وقوتهم، حيث طوَّ

 الرأسماليين الطموحين والروابط العائلية الحاكمة، من خالل العالقات التجارية والزواج.

املحلي اإلجمالي، مع غياب الضريبة تقريًبا وإضافة إلى ذلك؛ فإّن اإلنفاق الحكومي جزٌء مهّم من الناتج 

في دول مجلس التعاون الخليجي. على سبيل املثال، في الكويت، تشكل اإليرادات الضريبية أقل من واحد في 

 .(10)املئة من الناتج املحلي اإلجمالي، وفي املقابل، ال يشارك املواطنون في هيكلية الحكم في بلدانهم

 مصر وسورية والجزائر واملغرب واألردن واليمن وتونس، حيث ال  وفي بقية الدول العربية،
ً
وخاصة

  تمتلك ريوًعا كبيرة، لذلك كانت
ً
 لتنميتها، وكانت هذه الدول معتمدة

ً
عمليات تحريرها االقتصادي ضرورية

 على ريوٍع أقل موثوقية، مثل املساعدات الخارجية، وتحويالت املهاجرين واالستثمارات الخاصة، فهي دولٌ 

 للصدمات االقتصادية من الدول الريعية املصدرة للنفط. يتم إغراء األنظمة 
ً
ضعيفة، وأكثر عرضة

                                                           
(7) Nadia Farah, Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development, (Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2009(. 

(8) Mehran Kamrava, “Structural Impediments to Economic Globalization in the Middle East”, Middle East 

Policy, (Vol. 11, No. 4, 2004(, pp. 96-112. 

(9) Giacomo Luciani, “Resources, Revenues, and Authoritarianism in the Arab World: Beyond the Rentier 

State?”, in Rex Brynen et al. (eds.), Vol. 1, (Political Liberalization and Democratization in the Arab World, 

Boulder, CO, Lynne Rienner, 1995(, pp. 211-228. 

(10) Giacomo Luciani, “Resources, Revenues, and Authoritarianism in the Arab World: Beyond the Rentier 

State?”, in Rex Brynen et al. (eds.), Vol. 1, (Political Liberalization and Democratization in the Arab World, 

Boulder, CO, Lynne Rienner, 1995(, pp. 211-228. 
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االستبدادية في هذه البلدان لتتحكم بالحصة األكبر من الريوع، ألنَّ هذه األنظمة ال تستطيع الوصول إلى 

 على التدخل في تحرير االقتصاد من خالل ا
ٌ
لحوافز االقتصادية وتوزيع كثير من الثروة، ولكنها قادرة

 . (11)املحسوبية واالمتيازات االقتصادية على نخبة رجال األعمال

كان نظام املحسوبية والفساد والتبعية املتبادلة بين النخبة الحاكمة ونخبة رجال األعمال، أساًسا في 

ير االقتصاد، ولكن املحافظة على الطبيعة االستبدادية لتلك األنظمة، فالتحرير االقتصادي مهم في تطو 

التي كانت غير قادرٍة، وغير راغبة في لم شمل الطبقة  «املحسوبية الرأسمالية»تلك الدول طورت أنظمتها من 

لة كثيًرا، مع العدد الكبير من الشباب املستبعدين اجتماعًيا واقتصادًيا
ّ
واعتمدت تلك  ،(12)املتوسطة املتأك

 .(13)بل شرائح واسعة من املجتمع في منظمات النقابات الرسميةالدول اعتماًدا كبيًرا على الهيمنة من ق

االقتصادات العربية هي أيضا مشكلة من الوجهة البنيوية، ووفًقا لتقديرات البنك الدولي، فقد كان 

في  6.2( في املتوسط، حوالي MENAمعّدل النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا )

 ، وكان هذا الناتج املحلي اإلجمالي شديد التقلب. 2006و 2003ن عامي املئة سنوًيا بي

استند النمو في البلدان العربية بتزايد على االقتصادات املبنية على الخدمات املوجهة وعلى االستيراد، 

دول في املئة في ال 65في املئة في البلدان غير املنتجة للنفط، وأكثر من  50وكانت حصة الخدمات أعلى من 

املنتجة للنفط، جنًبا إلى جنب مع األردن ولبنان واملغرب. ازدهر هذا النوع من االقتصاد على حساب 

الزراعة والتصنيع، وتشارك مع اإلنتاج الصناعي. كان تفكيك التصنيع هو القاعدة وليس االستثناء على 

 .(14)مدى العقود األربعة املاضية في البلدان العربية معظمها

ر التحرير أيًضا التعريفات الجمركية والضرائب، متقيدة باملقاربة النيوليبرالية للتنمية. في قلصت تدابي

ضت معدالت الرسوم الجمركية من  -على سبيل املثال-مصر  ّفِّ
ُ
في املئة،  9إلى  2005في املئة في عام  14.6خ

                                                           
(11) Tom Pierre Najem, “State Power and Democratization in North Africa: Developments in Morocco, 

Algeria, Tunisia, and Libya”, in Amin Saikal and Albrecht Schnabel (eds.), Democratization in the Middle 

East: Experiences, Struggles, Challenges, (Tokyo: UN University Press, 2003(, pp. 183-201. 

(12) Robert Springborg, “The Precarious Economies of Arab Springs”, Survival, Vol. 53, No. 6, 

(Transparency International  , 2012(, pp. 85-104. 

http://www.transparency.org/regional_pages/africa_middle_east/ middle_east_and_north_africa_mena 

[last accessed: 7th March 2011]. 

(13) Mehran Kamrava, “Structural Impediments to Economic Globalization in the Middle East”, Vol. 11, No. 

4, (Middle East Policy, 2004), pp. 96-112. 

(14) UNDP, Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, 

(New York: UNDP, 2009). 
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لخفض ضرائب الدخل إضافة إلى إلغاء الرسوم اإلضافية ورسوم الخدمات جميعها، وصدر قانون جديد 

في املئة للضرائب على األفراد الذين  20في املئة، وفرضت سعًرا موّحًدا؛  50والضرائب الشخصية بنسبة 

$، ومن ناحيٍة أخرى، فإن املعدل األعلى للضرائب،  7000يصل دخلهم الشخص ي السنوي في املتوسط إلى 

العامة جميعها، ونتيجة هذا االتفاق غير العادل،  في املئة، ظلَّ مفروًضا على الشركات اململوكة  40وهو 

كان يتوجب تنفيذ الخصخصة بوتيرة أسرع، وهذا وضع الشركات العامة في شروٍط غير مواتية، وزاد من 

 .(15)خطر اإلفالس

كانت عملية الخصخصة مضرة في غياب الشفافية؛ والحكومة لم تفصح عن املعلومات املتعلقة بعملية 

. لقد همشت الدول (16)املؤسسات العامة معظمها بأسعاٍر منخفضة بصورة استثنائية البيع، حيث بيعت

العربية بشدة املناطق الريفية بعيًدا عن املشروعات التنموية العامة، حيث أهملت البنية التحتية 

اثنتين  والخدمات فيها، ما أدى إلى زيادة معدالت الفقر. على سبيل املثال، فإن عدد سكان الريف في سٍت من

في املئة، ولكن حصتها  53وعشرين دولة عربية، وهي األردن واليمن ومصر وسورية واملغرب وتونس، يقدر بـ 

 .في املئة 74من الفقر هي 

يشمل هذا ، (17)في تونس، بلغ الفقر في املناطق الريفية خمسة أضعاف الفقر في املناطق الحضرية

 من املجتمع في عملية 
ً
التنمية في العالم العربي، وُيستشف أيًضا من خالل النظرة الفشل شرائح مختلفة

 باملناطق األخرى من العالم.
ً
 العامة في مستوى التنمية في البلدان العربية، مقارنة

في السبعينيات، كان مستوى التنمية ونصيب الفرد من الدخل من الدول العربية، مساوًيا تقريًبا ملستوى 

، كان مستوى الدخل ونصيب الفرد في شرقي آسيا 2009دئ، وفي عام منطقة شرق آسيا واملحيط الها

 .واملحيط الهادئ أعلى بما يقارب الثلثين من مثيله في املنطقة العربية

وفًقا ملقدس ي، إن كان على املرء أن يقارن النمور اآلسيوية باملنطقة العربية، فالفرق في نصيب الفرد من 

 .الدخل أكثر من ضعفين ونصف

، والطلب على الطاقة من الصين وروسيا والهند والبرازيل م اليوم،
ً
ا تزال أسعار النفط والغاز مرتفعة

مذهٌل، ما يزيد من احتمال أال يحدث تغيير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في املستقبل 
                                                           
(15) Nadia Farah, Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development, (Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2009(. 

(16) Nadia Farah, Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development, (Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2009(. 

امج األمم املتحدة اإلنمائي استناًدا إلى بيانات تم تجميعها من البنك الدولي وتقارير تقييم الفقر في برنامج تقديرات برن (17)

 األمم املتحدة اإلنمائي، النتائج معتمدة على أساس خطوط الفقر القومية الدنيا. انظر:

Heba Al-Leithy, “‘Background Paper for UNDP Human Poverty Report: Characteristics of the Poor”, 2010 
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 من مثل تونس ومصر اللتين شهدتا املوجات األو (18)القريب
ً

ليات من ، ومن ناحية أخرى، فإن دوال

االنتفاضات في املنطقة، لم تتغير بنية اقتصادهما، وفي الواقع، فقد اتخذت تلك الدول تدابير بسيطة، منها 

زيادات األجور في القطاع العام، وبعض الدعم للحد من السخط االجتماعي، وتخفيف موجة الربيع العربي. 

م جنًبا إلى جنب مع الفوائد االجتماعية ودفعاٍت في اململكة العربية السعودية، زادت األجور في القطاع العا

مليار دوالر، وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، ازدادت الرواتب التقاعدية  130نقدية خيرية، بلغت تقريًبا 

للجيش، ومنح الرز والخبز مزيًدا من الدعم، إضافة إلى ذلك، وعدت حكومة اإلمارات العربية املتحدة بزيادٍة 

ت مصر تدابير طفيفة في (19) املشروعات في أجزاء مختلفة من البالد التي أهملت مدة طويلةفي عدد 
َّ
. سن

اإلصالح الضريبي بعد االنتفاضة، فزادت الحكومة الضريبة خمسة في املئة على األخماس العليا من 

ين يتقاضون في املئة فقط على األفراد الذ 20املجتمع، وهناك أيًضا مفاوضاٌت لتطبيق ضريبة الدخل 

 .دوالر وما فوق  9000

 على ذلك، بعد رفض الحكومة في تموز/ يوليو 
ً
قروًضا من صندوق النقد الدولي بسبب  2011وعالوة

لصندوق النقد الدولي  2012شروط الصندوق التي ال تحظى بشعبية، أذعنت مصر في كانون الثاني/ يناير 

 من تلك التي مليار دوالر، ومن  3وشروطه بما يخص قرًضا قيمته 
ً
املتوقع أن تكون الشروط أشد قسوة

 .(20) عرضت في تموز/ يوليو، بسبب ركود اقتصاد مصر ملدة عام

، 2011وتبادلت تونس محادثاٍت مكثفة مع املؤسسات الدولية لتعزيز اقتصادها، ففي أيار/ مايو  

يار دوالر لكٍل من تونس مل 20تقدمت مجموعة الدول الثماني املجتمعة في فرنسا بعرضها قرًضا بقيمة 

ومصر، حيث ستكون حصة مصر من هذا القرض هي حصة األسد، إضافة إلى قروض من دول الخليج 

العربية، ووعدت الواليات املتحدة أيًضا بمليار دوالٍر لتمويل مشروعات البنية التحتية، وخلق فرص 

ملنطقة العربية، بتطوير التجارة العمل، وتعمل على تطوير خططها لتأييد املشروعات االقتصادية في ا

 والشراكة االستثمارية بين الواليات املتحدة واملغرب واألردن ومصر وتونس.

                                                           
(18) Paul Salem, “The Arab State: Assisting or Obstructing Development?”, (Carnegie Paper, Carnegie 

Moscow Center, Carnegie Endowment for International Peace, July 2010(,  

http://carnegie.ru/publications/?fa=41275. 

(19) Arabic Knowledge@Wharton, “Arab Spring Undermines Support for Economic Liberalization”, 26th 

July 2011. http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/article.cfm?aricleid=2695 [last accessed: 12th 

January 2012]. 

(20) Bloomberg View, “Year Later, U.S. Can Nurture Arab Spring’s Economic Roots: View”, )14th January 

2012(, http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/year-later-u-s-must-nurture-arabspring-

uprsising-s-economic-roots-view.html [last accessed: 14th January 2012].  
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وفًقا لبلومبيرغ، تخطط تلك املشروعات لتوحيد نواظم االستثمار ومعامالت الحدود والتعريفات 

 .املشهد االقتصادي للمنطقة الجمركية. ومن ثّم، فإن النخبة الحاكمة، وخاصة في مصر، ال تفكر في تغيير

ونظًرا لهذا املد والجزر في القروض، وخاصة في حال مصر، فاملشهد االقتصادي العام في املنطقة ما 

يزال على حاله، مع املشروعات الليبرالية الجديدة نفسها من اقتصادات ما قبل الربيع، املبنّية على أساس 

م في عجز امليزانية. كانت تلك املشروعات تعج بالفساد، الخدمات، وخصخصة الشركات الحكومية، والتحك

 على توليد فرص العمل، حيث استفاد منها عدد قليل فقط من رجال األعمال،
ً
الذين كانوا  ولم تكن قادرة

، الذي تولى السلطة في هذه األثناء (SCAF)على عالقة مع النخبة الحاكمة. املجلس األعلى للقوات املسلحة 

ارك، لديه مصلحة في املحافظة على النظام االقتصادي الليبرالي الجديد الذي يستفيد منه بعد إطاحة مب

 مباشرة في الصناعات التحويلية والزراعة والبنية التحتية والسياحة، 
ً
، فالجيش مشارٌك مشاركة

ً
مباشرة

شف عن ويكتسب فوائد مباشرة من النظام االقتصادي قبل الربيع، فهو ال يدفع الضرائب، وال يك

. ومن ثّم، فإّن املحافظة على النظام االقتصادي الليبرالي الجديد مع الفوائد نفسها ستبقى (21)أصوله

املصلحة االستراتيجية للمجلس العسكري. ونتيجة ذلك، يلقي املجلس باللوم على الثوار لزيادة العنف في 

في املئة مع حلول كانون األول/  80لى الشوارع املصرية ما خفضَّ بدوره من عائدات السياحة بنسبة تزيد ع

 .، أي بعد عاٍم واحد تقريًبا من إطاحة مبارك2011ديسمبر عام 

ألقت الحكومة املؤقتة في مصر بالالئمة على الفساد في النظام السابق في زيادة الفجوة بين األغنياء 

 من إلقاء اللوم على الفساد وعلى االنقسام في ه
ً

يكل االقتصاد نفسه، بسبب تدني والفقراء اتساًعا، بدال

وهو رئيس حزب النهضة،  -مستويات املعيشة، وزيادة التفاوت في الدخل. في تونس، يستشهد راشد الغنوش ي

بأهمية االقتصاد القائم على  -الذي فاز بأغلبية املقاعد في البرملان املوقت، ويقود حالًيا االئتالف الحكومي

ه يضّر بتوليد فرص العملالخدمة في تطوير البالد، وتبين أ  .نَّ

التي ينادي بها حزب النهضة، هي تعويم الدينار التونس ي من أجل تسهيل  املهّمة إّن السياسة االقتصادية

 .(22)االستثمار األجنبي املباشر

ستخدم لتطوير برامج 
ُ
ووفًقا ملجلسها االقتصادي االستشاري، فإن املساعدات الخارجية يجب أن ت

وأن تستخدم املنتجات الزراعية لزيادة التبادل االقتصادي بين تونس واقتصادات شمال  البنية التحتية،

                                                           
(21) Joya, Angela, “The Egyptian Revolution: Crisis of Neoliberalism and the Potential for Democratic 

Politics”, Review of African Political Economy, Vol. 38, No. 129, (2011), pp. 367-386. 

(22) OnIslam, “Al-Nahda Wins Over Political Power through Economic Incentives”, (2011). 

http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/tunisia/134991-qq-------qq-.html 

(Arabic) [last accessed: 7th January 2012].  
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. في مقابلٍة مع صحيفة الحياة اليومية، قال إن التحدي الرئيس الذي يواجه (23)البحر األبيض املتوسط

بيئٍة  دي إلىتونس هو فساد النظام السابق، لذلك ثمة حاجة ملّحة لتطوير الشفافية، التي من شأنها أن تؤ 

، ومن ثّم، محاربة الفساد، وتطوير الزراعة وتعزيز (24)مساعدة لالستثمارات األجنبية املباشرة، وللسياحة

التي تنادي بها الحركات  أهمية، السياحة مصدًرا رئيًسا في الدخل، وهي السياسات االقتصادية األكثر

أو إعادة النظر في السياسات االقتصادية اإلسالمية في مصر وتونس. في مصر، ال وجود لسياسة تصنيع 

السابقة لتحقيق التنمية املستدامة، وتوزيع عادل للدخل. ويدعو الحزب السياس ي لجماعة اإلخوان 

املسلمون املصرية، حزب الحرية والعدالة إلى مشروعات التنمية االقتصادية نفسها، بمثل ما يدعو حزب 

رئيسة التي تعهد بها مع صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/ النهضة في تونس. وقد كانت املفاوضات ال

، معنية بمواصلة تطوير اقتصاد السوق والسياحة واالستثمارات األجنبية املباشرة، ولم تكن 2012يناير 

 .(25)مصر هناك أّي مفاوضاٍت بشأن التصنيع أو املشكالت املرتبطة بالسوق غير الرسمية في

 

 الحكم الرشيد

هة النظرية، دعا كلٌّ من اجتماع واشنطن وما بعد واشنطن إلى تدابير التكيف الهيكلي مع تعزيز من الوج

سيادة القانون والحكم الرشيد. ُصّنفت املشكالت مع هذا املشروع الليبرالي الجديد، وانتقدت بصورة 

وجنوب شرقي آسيا، ولكن في  واسعة في دوائر التنمية، وال سيما مع بداية األزمة املالية في أميركا الالتينية

. ليس الهدف من الفقرات اآلتية هو التركيز على املشكالت 2008األغلب مع األزمة املالية العاملية في عام 

ه، الّداعي إلى 
ّ
النيوليبرالية في حد ذاتها، وإنما تحليل فشل األنظمة العربية في التزام املشروع النيوليبرالي كل

انون. بدأت األنظمة العربية بالجوانب االقتصادية ملشروع الليبرالية الجديدة الحكم الرشيد وسيادة الق

 من إصالح األسواق، وحاولوا تطوير واجهة الحكم الرشيد وسيادة القانون؛ وفي 
ً

لترسيخ االستبداد، بدال

وهم القيام بذلك، فقد أضفوا الطابع املؤّسس ي بنجاح على االستبداد، وملدة عقود، ومع ذلك، فهذا ال

بالتحرر السياس ي والحكم الرشيد ال يمكن أن يصمد في وجه انتقاداٍت علنية أكبر من أي وقت مض ى 

لألنظمة العربية، وال سيما في البلدان ذات الدخل االقتصادي املنخفض واملتوسط بمثل تونس ومصر 

 .واليمن

                                                           
(23) Al-Saidi, interview on France24, )2012). http://www.france24.com/ar/20120102-%D8%AA% 

D9%88%D9%86%D8%B3 [last accessed: 12th January 2012]. 

(24) Mohamed el Mikky Ahmed, “Al Ghannoushi to al-Hayat: The Syrian People Are Going to Succeed and 

the Tunisian-Libyan Unity Is Close”, (al-Hayat, 4th January 2012(, p. 9. 

 .2012عام  انظر: الشروق وتغطية املصري اليوم لزيارة صندوق النقد الدولي في كانون الثاني/ يناير (25)
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في ترتيٍب منخفض جًدا؛ فقد  ادائًم ، فالعالم العربي يقع (26)وفًقا ملؤشرات البنك الدولي للحكم الرشيد

ُصّنفت الحرية واملساءلة وسيادة القانون والشفافية في املنطقة العربية بأنها األسوأ أو ثاني أسوأ تصنيف 

ترتبط منظمات املجتمع املدني أساًسا بمؤشر )الحرية/ الرأي واملساءلة(، حيث احتل هذا   (27)في العالم

على الرغم من ازدياد منظمات املجتمع املدني في العدد،  (28)األسوأ في العالماملؤشر في العالم العربي، املوقع 

مت من جانب  130وتشير التقديرات إلى أنها وصلت إلى نحو  ألف منظمٍة في املنطقة جميعها، فقد اسُتخدِّ

ّحبت الدول العربية لعرقلة التحول الديمقراطي، وإلظهار ديمقراطية مزيفة أمام املجتمع الدولي، فقد ر 

 ذات االقتصادات املتوسطة والدنيا، بمنظمات املجتمع املدني، التي 
ً
الحكومات العربية دائًما، وخاصة

تشجع تعزيز الخدمات االجتماعية مللء الفجوة التي ال تستطيع الحكومة مألها في مجاالت التعليم والرعاية 

ي التي تشجع حقوق اإلنسان، أو تتبنى الصحية والخدمات، ومن ناحيٍة أخرى، فإّن منظمات املجتمع املدن

 إلى حٍد ما، بصفتها قوة انتقال نحو الديمقراطية في املنطقة 
ً
أيَّ خطاٍب سياس ي، ظلت غالًبا ضعيفة

 خطرة
ً
 .العربية، ألنها واجهت تدخالٍت حكومية شديدة وعدائية

ى، بقصد زيادة هيمنة لقد كانت األنظمة العربية تتدخل دائًما في نقابات العمال، والنقابات األخر 

ا، ويجب أن ينال موافقة  الحكومة على املجتمع، ولهذا فإّن تمويل منظمات املجتمع املدني مقيد جدًّ

. لدى وزراء الداخلية الحق في التحقيق مع موظفي منظمات املجتمع املدني، ورفض تأسيس 
ً

الحكومات أوال

نسان. على سبيل املثال، في قطاع غزة، على بعض املنظمات غير الحكومية، وال سيما منظمات حقوق اإل

منظمات املجتمع املدني أن تقّدم السيرة الذاتية الشخصية ألعضائها املؤسسين إلى وزارة الداخلية، وفي 

ة عن الجهات الفاعلة في املجتمع املدني، وال سيما املتطوعين في املنظمات 
ّ
األردن، تتحّرى قوات األمن بدق

 .(29)غير الحكومية

                                                           
هذه املؤشرات وفًقا للبنك الدولي هي: االستقرار السياس ي وفاعلية الحكومة واملشاركة واملساءلة وسيادة القانون  (26)

 والشفافية واالستجابة واإلنصاف.

(27) Daniel et al.Kaufmann, Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 

1996-2008, “World Bank Policy Research Working Paper Series”, No. 4978, )Washington: DC, World Bank, 

2009(.  

(28) Daniel et al.Kaufmann, Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators, 

1996-2008, “World Bank Policy Research Working Paper Series”, No. 4978, )Washington: DC, World 

Bank, 2009(. 
(29) Amy Hawthorne, “Middle Eastern Democracy: Is Civil Society the Answer?”, Carnegie Paper, No. 44, 

Carnegie Endowment for International Peace, (March 2004(,  

http://carnegieendowment.org/2004/03/01/middle-eastern-democracy-is-civil-society-answer/1l5. 
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دد في الدول العربية كلها تقريًبا املبادئ الدستورية والتشريع الرئيس وفق مبادئ الفصل بين تح

 .السلطات؛ السلطة القضائية والحريات الفردية، واملساواة أمام القانون 

ومع ذلك، فإن الفجوة واسعة بين املكتوب واملمارس، حيث تهيمن السلطة التنفيذية على الفروع 

ا، والحقوق املدنية األخرى للحكم في  البلدان العربية جميعها، ومجاالت مشاركة املواطنين محدودة جدًّ

شديدة القسر، السائدة في املنطقة. وحال الطوارئ  والسياسية مقيدة من جانب وكاالت االستخبارات

عت دور معمول بها في عدد من البلدان حتى اآلن، وكثير من الدول لديها قوانين مكافحة اإلرهاب التي وس

بوضع ميزانيتها  «القضاء املستقل»الحكومة ووكاالت االستخبارات. تسيطر السلطة التنفيذية أيًضا على 

 في تنفيذ القوانين، وُينظر إليها بأنها فرٌع (30)وتعيين القضاة
ً
. ومن ثّم، فإن السلطة القضائية ليست فاعلة

 بقدر آخر من فروع السلطة التنفيذية. وليست املؤسسات بمثل امل
ً
حاكم والقوانين والقضاء املستقل مهمة

شبكات املصالح التي تنتج الفساد. على سبيل املثال، في لبنان اعترف رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري 

إنجاز األمور ... لديك العالقات الصحيحة ... واعتماد مقاربٍة مرنة للحكم هي على قدم املساواة، »بأهمية 

 . (31)«من تطوير البيروقراطية ًيةأهم إن لم تكن أكثر

الفساد متجذر بعمق في البنية السياسية للدولة ... تطورت البنية التحتية املؤسسية للقطاع العام »

(. وفًقا ملنظمة 2011)الشفافية الدولية،  (32)«نتيجة محدودية الفرص املتاحة نسبًيا أمام مشاركة الجمهور 

، فإنَّ الدول العربية هي في املرتبة الدنيا في العالم، 2011لية عام الشفافية، ومؤشر مدركات الفساد الدو 

  182من أصل  182حيث تحتل الصومال التصنيف األسوأ، املرتبة 
ً
، 177يأتي السودان في املرتبة  .(33)بلدا

ورية في ، وس134، ولبنان في املرتبة 164، واليمن في املرتبة 168، وليبيا في املرتبة 175والعراق في املرتبة 

 .129املرتبة 

أّدى تطور مشروع الليبرالية الجديدة، وتنفيذه في املنطقة العربية لنمو الناتج املحلي اإلجمالي، ورأس 

املال البشري العالي على حساب الحكم الرشيد وسيادة القانون، ومن ثم، فاملشكالت االجتماعية املرتبطة 

                                                           
(30) Paul Salem, “The Arab State: Assisting or Obstructing Development?”, (Carnegie Paper, Carnegie 

Moscow Center, Carnegie Endowment for International Peace, July 2010(,  

http://carnegie.ru/publications/?fa=41275. 

(31) Reinoud Leenders, “Nobody Having Too Much to Answer For: Laissez-Faire, Networks, and Postwar 

Reconstruction in Lebanon”, in Steven Heydemann (ed.), Networks of Privilege in the Middle East: The 

Politics of Economic Reform Revisited, (New York, Palgrave Macmillan, 2004(. 

(32) UNDP, Human Development Indicators, )2011(, http://hdr.undp.org. 

 نيوزيلندا. 1، واألفضل هو رقم 183وفًقا ملؤشر مدركات الفساد، البلد األسوأ رتبة هو الصومال رقم  (33)
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ذت بالقوة؛ أهملت بمشروع اإلصالحات الليبرالية الجديدة التي ت ّ
فِّ
ُ
جلت في تدابير النقد والتقشف التي ن

 الجوانب االجتماعية والسياسية اإليجابية للحكم الرشيد، وسيادة القانون، في املنطقة على نطاٍق واسع. 

جنًبا إلى جنب مع الجهات املانحة الغربية من مثل الواليات املتحدة، وال -ال تنتقد املؤسسات الدولية 

الحكومات العربية لفشلها في دفع الحكم الرشيد، مادامت تلك  -نك الدولي وصندوق النقد الدوليسيما الب

بعيًدا وتحت السيطرة، وتفتح أسواقها أمام االستثمارات األجنبية املباشرة،  «اإلرهاب»الحكومات تحتجز 

 .وتصدر النفط إلى األسواق العاملية

 

 

 غياب املساواة، والبطالة

 الجتماعيونهاية العقد ا

 

 على البناء، اعتماًدا على رأس مالها البشري واملادي، وقلٍة من الصناعات 
ً
كانت الدول العربية قادرة

 على مواكبة التطور االقتصادي في دولٍة محايدة، 
ً
الثقيلة وخدماٍت وتصنيع بسيط، ولكنها لم تكن قادرة

ول إلى بنيٍة مسّيسة بعيدٍة عن كونها بنية وعلى العكس من ذلك، كانت بيروقراطية الدولة على وشك أن تتح

ا. في الهيكل اإلداري للنمور  تكنوقراطية، كما في حال النمور اآلسيوية، حيث دولهم متطورة تطّوًرا نموذجيًّ

 في سوق العمل والفالحين أو قطاعات األعمال بالتنمية، بخالف 
ً
اآلسيوية، لم تكن النخبة الحاكمة مدرجة

في حال البلدان العربية، كان استقرار النظام معتمًدا على العمال والفالحين؛ العمود . (34)نظرائهم العرب

الفقري لشرعية األنظمة، وفرت لهم األنظمة السلع والخدمات، وفرص العمل أيًضا في املراحل املبكرة من 

لعقد االجتماعي ات، كما في حال مصر عبد الناصر، وسورية األسد. كان اإلطار املهيمن من ايتنمية الستين

املطور في املنطقة، هو العقد الذي استقال فيه السكان بأنفسهم، لغياب الحرية السياسية مقابل توفير 

 -بعض الخدمات 
ً

والحصول على الرعاية الصحية العامة والتعليم، واإلعفاء من  -ملوظفي الدولة مثال

 الضريبة أو تخفيضها.

ية الثمانينيات، واجهت تلك البلدان متوسطة الدخل ومع ركود التنمية واإلنتاجية بحلول نها

ومنخفضته مشكالت خطرات، عندما اعتمدت التدابير االقتصادية الليبرالية الجديدة التي فرضها البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي. لقد وقع العقد االجتماعي السائد في املنطقة تحت الضغط منذ السبعينيات، 

                                                           
(34) Omar S. Dahi, “Understanding the Political Economy of the Arab Revolts”, No. 259, (Middle East Report, 

2011(, pp. 2-6. 
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من ذلك في التسعينيات، بسبب غياب قدرة الدولة املتزايدة في استمالة الشباب  ولكن الضغط تزايد أكثر

املتعلم إلى القطاع العام، القطاع الذي اعتاد أن يكون قطاًعا للخدمة املدنية براتٍب جيد نسبًيا، وكان بمنزلة 

على استيعاب األعداد آلية الحراك االجتماعي التصاعدي. وفي بلد تلو اآلخر، لم يعد القطاع العام قادًرا 

 .املتزايدة من الخريجين التي تقدمها نظم التعليم

لقد سببت تدابير التكيف الهيكلي في خفض كٍل من الدخل الحقيقي للموظفين الحكوميين، واإلنفاق 

الحكومي على الخدمات االجتماعية، ويقترن هذا بزيادة خصخصة الخدمات االجتماعية، من دون ضماناٍت 

وعية. صار من الصعب املحافظة على نظام اإلعانات املقدم في مجموعة من السلع األساسية كمّية أو ن

والثمانينيات. فاقم كلٌّ  بنطاق واسع، وأدى ذلك إلى أعمال شغب الخبز في عدد من البلدان في السبعينيات

لعدالة؛ من من نقص التغطية في الضمان االجتماعي الشامل، وتكافؤ فرص الحصول على املمتلكات، وا

. تكشف (35)االستبعادين االجتماعي واالقتصادي لقطاعات واسعة من الفقراء والطبقات الوسطى الدنيا

حال مصر أنَّ النسبة املئوية لدعم املواد الغذائية، والوقود من الناتج املحلي اإلجمالي، ارتفعت نتيجة 

 .(36)والكهرباء وخدمات االتصاالتازدياد في األسعار العاملية، حيث زادت الحكومة أسعار النقل 

إن البنية االقتصادية السائدة في املنطقة، املعتمدة على الليبرالية الجديدة، جنًبا إلى جنب مع ارتفاع 

عدد السكان، أدّيا إلى تمزٍق في البنية االجتماعية واالقتصادية في املنطقة، حيث لم يتمكن السوق من 

ن على العمل، وارتفعت معدالت العمر بنسبة أعلى من املتوقع في بقية امتصاص العدد املتزايد من القادري

 .املناطق النامية في العالم

إلى حوالى  1970عاًما في عام  52عاًما: من  20املتوقع زاد بمعدل  العمرعلى سبيل املثال، فإن متوسط 

، جنًبا إلى (37)فقط في أميركا الالتينيةعاًما  12في الدول العربية املتوسطية، مقارنة بـ  2007عاًما في عام  71

جنب مع ارتفاع معدل النمو السكاني، وزيادة في التعليم وفي مستويات محو األمية. على سبيل املثال، فإن 

، وفي قطر من 2010في املئة عام  66.4إلى  1990في املئة في عام  44.4معدالت محو األمية زادت في مصر من 

ارتفعت النسبة املئوية للمشاركين املتعلمين في السوق  .(38)في املئة خالل املدة نفسها 93،1في املئة إلى  75،6

. وعلى سبيل املثال، ارتفعت نسبة الحاصلين على تعليٍم عاٍل في 2005إلى عام  1970ارتفاًعا كبيًرا من عام 

                                                           
(35) Ray Bush, Economic Crisis and the Politics of Reform in Egypt, Boulder, (CO, Westview Press, 1999(. 

 Maye Kassem, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule, Boulder, (CO, Lynne Rienner, 

2004(.  

(36) Nadia Farah, Egypt’s Political Economy: Power Relations in Development, (Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2009(. 
(37) Omar S. Dahi, “Understanding the Political Economy of the Arab Revolts”, No. 259, (Middle East 

Report, 2011(, pp. 2-6. 
(38) UNDP, Human Development Indicators. 
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في املئة خالل هذه  30 إلى 20في املئة، وزادت نسبة الخريجين الجامعيين من  40في املئة إلى  20مصر من 

 .(39)املدة

ال تعني معدالت التعليم العالي مستويات عمالٍة أعلى؛ على العكس من ذلك في البلدان العربية معظمها، 

في املئة من  80فقد عنت فرص عمٍل أقل، ففي مصر، تبلغ نسبة املتعلمين تعليًما ما بعد الثانوي حوالة 

في املئة في  42في املئة في الجزائر، و 37.8في املئة، و 29.6غ نسبتهم العاطلين عن العمل، وفي املغرب، تبل

في املئة  15. على العكس من ذلك، انخفضت فرص العمل املتولدة في القطاع العام من الثلث إلى (40)تونس

ل، . ومن الواضح أن معّدالت معرفة القراءة والكتابة لم تترافق مع زيادة الفرص العم(41)خالل املدة نفسها

في املئة في منطقة الشرق األوسط، وهي أعلى  23حيث ارتفعت معدالت البطالة بين الشباب، لتصل إلى 

 إلى إنشاء 2009. ووفًقا لتقرير التنمية البشرية لعام (42)معدالت بطالة بين الشباب في العالم
ٌ
، ثمة حاجة

 .(43)العالم العربي لتقليل مشكلة البطالة في 2020مليون فرصة عمٍل بحلول عام  51حوالى 

القطاع الخاص، سّبَب تركيز  فيووفًقا للدراسات األخيرة، انخفضت حصة عمالة الطبقة املتوسطة 

القطاع الخاص على مجال السياحة، والخدمات والنقل، انشطاًرا في فرص العمل، سواء لذوي املهارات 

                                                           
(39) Assaad, Ragui, “Unemployment and Youth Insertion in the Labour Market in Egypt”, in Hanaa Kheir-El-

Din (ed.), The Egyptian Economy: Current Challenges and Future Prospects, Assaad, Ragui, 

“Unemployment and Youth Insertion in the Labour Market in Egypt”, in Hanaa Kheir-El-Din (ed.), The 

Egyptian Economy: Current Challenges and Future Prospects, (Cairo: The American University in Cairo 

Press, 2008), pp. 133-178. 
(40) World Bank, The Road Not Traveled: Education Reform in the Middle East and North Africa, MENA 

Development Report, Washington, DC, The World Bank, 2008. 

(41) Assaad, Ragui, “Unemployment and Youth Insertion in the Labour Market in Egypt”, in Hanaa Kheir-El-

Din (ed.), The Egyptian Economy: Current Challenges and Future Prospects, Assaad, Ragui, “Unemployment 

and Youth Insertion in the Labour Market in Egypt”, in Hanaa Kheir-El-Din (ed.), The Egyptian Economy: 

Current Challenges and Future Prospects, (Cairo: The American University in Cairo Press, 2008), pp. 133-

178. 

(42) ILO, Global Economic Trends of Youth: Special Issue on the Impact of Global Economic Crisis on Youth, 

Geneva, ILO, 2010, http://www.ilo.org. 

(43) UNDP, Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, 

(New York, UNDP, 2009). 
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. نتجت (44)ب مهاراٍت أعلى وأجًرا أعلىاملتدنية والوظائف منخفضة األجر، أم لذوي املهارات التي تتطل

ل الطبقة الوسطى؛ فمن الستينيات
ّ
حتى الثمانينيات، امتصت الوظائف  معدالت البطالة املرتفعة عن تأك

ل التوظيف 
ّ
 من تأك

ً
الحكومية معظم التكنوقراط من الطبقة املتوسطة، ولكن لم يحل القطاع الخاص بدال

السكان القادرين على  لخاص هي أقل بكثير من االرتفاع فيالحكومي. قدرة التوظيف لدى القطاع ا

في املئة خالل العقد املاض ي، ولكن القوى  5.5. في مصر، بقي التوظيف في القطاع العام بنسبة (45)العمل

 .(46) مليون في املدة نفسها 27إلى 17العاملة زادت من 

َعّد البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أدنى امل
ُ
في املئة في  1.7عدالت في املنطقة، بدًءا من ت

في املئة في البحرين. ومع ذلك، فإن معدل البطالة في اململكة العربية السعودية يقدر بحوالى  3.4الكويت إلى 

ثلث السكان في دول مجلس التعاون الخليجي دون ستة عشر عاًما، ومع النمو السكاني تصل  (47)في املئة 6.1

، حيث يبلغ معّدل النمو السكاني الوطني كله في دول مجلس التعاون 2007ي املئة في عام ف 7.2إلى حوالى 

على الرغم من أّن البطالة أقل في دول مجلس  .(48)في املئة، وهي من أعلى النسب في العالم 3.1الخليجي تقريًبا 

 في هذه املن
ٌ
 .طقةالتعاون الخليجي، لكّن البطالة بين الشباب املحليين هي مرتفعة

ر لها أن تكون  70في قطر، تبلغ معدالت البطالة ما يقرب من   .(49)في املئة 54في املئة، وفي البحرين يقدَّ

فاقتصادات دول مجلس  .ما يزال االنشطار في املنطقة في معدالت النمو، من دون توليد فرص العمل

ف، وليس لديها القدرة على  التعاون الخليجي تعتمد اعتماًدا رئيًسا على قطاع النفط، وهو رأسمال
ّ
مكث

                                                           
(44) Robert Springborg, “The Precarious Economies of Arab Springs, Survival, Vol. 53, No. 6, (Transparency 

International, 2012). http://www.transparency.org/regional_pages/africa_middle_east/ 

middle_east_and_north_africa_mena [last accessed: 7th March 2011]. 

(45) Robert Springborg, “The Precarious Economies of Arab Springs, Survival, Vol. 53, No. 6, (Transparency 

International, 2012). http://www.transparency.org/regional_pages/africa_middle_east/ 

middle_east_and_north_africa_mena [last accessed: 7th March 2011]. 

(46) Robert Springborg, “The Precarious Economies of Arab Springs, Survival, Vol. 53, No. 6, (Transparency 

International, 2012). http://www.transparency.org/regional_pages/africa_middle_east/ 

middle_east_and_north_africa_mena [last accessed: 7th March 2011]. 

(47) UNDP, Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, 

(New York, UNDP, 2009). 

(48) Ibrahim Saif, and Joulan Abdul Khalek, “Youth in the Middle East and the Job Market”, International 

Economic Bulletin, Carnegie Endowment for International Peace, (2011). http://www.carnegie-

mec.org/publications/?fa=45851 [last accessed: 10th January 2012]. 

 .0112سيف استناًدا إلى قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية للعام  ميإبراهتلك الحسابات أجراها  (49)



 
 18 

 على ذلك، فقد أدى تذبذب أسعار النفط إلى مناخ استثماٍر 
ً
توليد مستويات عالية من العمالة. وعالوة

ضعيف في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل أقل. وهكذا، فإن القطاع الخاص 

 محدودة على توفير فرص ا
ً
 .لعمل بين مواطني دول مجلس التعاون غير النفطي، يمتلك قدرة

إضافة إلى ذلك، فالقطاع الخاص، الذي يتمتع بمستوياٍت عالية من الخصخصة في العقود السابقة، 

، ويعتمد على عالقات املحسوبية بين الدولة والشركات، ما يعوق استيعاب املوظفين
ٌ
ومن  .(50)هو متخلف

العرب، ومع ذلك فهم مهمشون للغاية، وال سيما في الواضح أن الشباب يشكلون كبرى شرائح السكان 

أسواق التوظيف، ويهّمشون أيًضا في املجال السياس ي، حيث األحزاب السياسية املهيمنة، وخاصة في تونس 

يكافئ »ومصر وسورية، تتألف من كبار رجال األعمال، واألفراد الذين كانوا على اتصاٍل مباشر بالحاكمين. 

قتصادي العالقات أكثر من املبادرة واالبتكار، ويعتمد على الجماعات الحاكمة منذ النظام السياس ي واال

 . [...] فترة طويلة

يدخل الشباب املجتمع، ويعاملون بقسوة: ارتفاع معدالت البطالة، وفرص قليلة للمشاركة السياسية، 

 قمعية قاسية، وبنى فوقية قمعية اجتماعًيا و 
ٌ
. وهكذا ليس للشباب (51)«ثقافًياوأمٌل ضئيل في التغيير، ودولة

مع السلطات لتأمين فرص  «عالقات»العاطلين عن العمل ذوي املستويات العالية من الرأسمال البشري 

 .العمل، أو تحقيق راتٍب الئٍق من القطاعين الخاص أو العام، لذا سيحبطون من النظام

خالل العقد املاض ي، فغياب املساواة في كان التفاوت في الدخل واالستبعاد االجتماعي في حال ارتفاٍع 

الثروة يتزايد، حيث تتركز كلٌّ من الثروة واألصول في أيدي قلٍة مختارة، فعلى سبيل املثال، أظهرت الدراسات 

(، تزايد عدم املساواة في الدخل في القطاع الصناعي MENAأنه في منطقة الشرق األوسط وشمالي أفريقيا )

 2002و 1999، فقد ارتفع ارتفاًعا كبيًرا بين عامي ومع ذلك منذ الستينيات،
ً

، وستكون مصر حاال

. ومن ثّم، ازداد عدد املواطنين املستائين من النظام الرأسمالي الذي يبنى على املحسوبية، (52)متطرفة

 .(53)واغتراب قطاعاٍت مختلفة من املجتمع

                                                           
(50) Ibrahim Saif, and Joulan Abdul Khalek, “Youth in the Middle East and the Job Market”, International 

Economic Bulletin, Carnegie Endowment for International Peace, (2011). http://www.carnegie-

mec.org/publications/?fa=45851 [last accessed: 10th January 2012]. 
(51) Paul Salem, “The Arab State: Assisting or Obstructing Development?”, (Carnegie Paper, Carnegie 

Moscow Center, Carnegie Endowment for International Peace, July 2010(, p15. 

 http://carnegie.ru/publications/?fa=41275. 
(52) Clement M. Henry and Robert Springborg, Globalization and the Politics of Development in the Middle 

East, 2nd ed., (Cambridge, Cambridge University Press, 2010). 

(53) UNDP, Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries, 

(New York, UNDP, 2009). 
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 عن قدرة السياسات تواجه البلدان في املرحلة االنتقالية، من مثل مصر وتونس مشك
ً

الت تطرح سؤاال

الجديدة على استيعاب الشباب املستبعدين بشدة، ومواطني الطبقة الوسطى في املضمارين االجتماعي 

والسياس ي. بعد مرور عام على إطاحة الرئيس مبارك، وزين العابدين بن علي، لم يتغير الكثير الستيعاب 

صادية والسياسية جميعها. وفي مصر، حيث تواجه املرحلة هذه الشرائح من املجتمع في املجاالت االقت

ب عدٌد قليٌل جًدا  تة، ولكن انُتخِّ
ّ
االنتقالية اضطرابات أكثر من تونس، لم ُيشَرك الشباب في الحكومة املوق

تة 
ّ
ت، في حين ما زال إقصاء الطبقة الوسطى واسع النطاق؛ فإن الحكومة املوق

ّ
من الشباب في البرملان املوق

ا لرفع مستوى وهي دم خياراٍت سياسية، من شأنها أن تزيد مستويات توظيف الشباب، لم تق
ً
ال تمتلك خطط

 االندماج االجتماعي في املناطق الريفية التي بدأت من زمن بعيد.

 

 أزمة االستبداد

مأسس االستبداد منذ مدة طويلة في املنطقة، خصوًصا بعد نهاية االستعمار، حيث سعت األنظمة إلى ت

طوير الشرعية من خالل تعبئة شرائح مختلفة من املواطنين ضد القلة املتحالفة مع القوى االستعمارية ت

رت تلك األنظمة نوًعا من النظام االستبدادي الشعبوي الذي بقَي على حاله مدة طالت أكثر  القديمة، وطوَّ

رائيل والواليات املتحدة، . حشدت األنظمة العربية باستمرار مجتمعاتها ضد إس(54)من نصف قرن منصرم

وقدمت حقوق إعادة التوزيع للفالحين والفقراء حتى الستينيات، وزادت هذه التدابير من شرعيتها في نظر 

؛ فسورية، على سبيل املثال، قدمت هذا الشرعية الشعبية حتى بداية االنتفاضة الشعبية في (55)مواطنيها

 . 2011آذار/ مارس 

أيًضا بالجيش والتوسع في بيروقراطية الدولة، وهيمنت األحزاب السياسية تعّززت األنظمة العربية 

السائدة على البنى االجتماعية املختلفة بمثل املدارس، والجامعات، والقرى، وعلى الجمعيات املختلفة 

نطقة ، كانت األنظمة االستبدادية في املHinnebuschأيًضا، بمثل نقابات العمال. ومن ثّم، وفًقا لـ هاينبوش 

 قادرة على السيطرة على مراكز القوى االجتماعية والبنيوية في املنطقة، بآليات عدة.

النخبة الحاكمة باعتماد ثقتهم في نظام الطوائف  من خالل سيطرة القادة الشخصانيين على  •

 املحدد، والقرابة أو الطبقات، زادت من املحسوبية.

                                                           
(54) Raymond Hinnebusch, “Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East: An 

Overview and Critique”, Democratization, Vol. 13, No. 13, 2006, pp. 373-395. 

(55) Raymond Hinnebusch, “Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East: An 

Overview and Critique”, Democratization, Vol. 13, No. 13, 2006, pp. 373-395. 
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فة في املنطقة مع حكمهم االستبدادي من خالل من خالل إشراك موالين من جماعات رئيسة مختل •

 توزيع الريوع واملحسوبية. 

من خالل تطوير األنظمة العربية أجهزة قمع قوية؛ فكان جهاز أمن الدولة ضرورًيا في قمع املعارضة  •

 .(56) واملحافظة على سلطة الدولة راسخة

 ب
ً
ما فيه الكفاية، وتغيرت عند أول شارٍة ومع ذلك، فإن كانت الطبيعة االستبدادية لألنظمة العربية مرنة

من التحرر االقتصادي، فعلى سبيل املثال، في املغرب، حّرر امللك الحسن الثاني املشهد السياس ي بفتح 

، وفي األردن وتونس 1977و 1976قنوات املشاركة لألحزاب السياسية في االنتخابات البرملانية لعامي 

عيد تنشيط النظام الحز 
ُ
 على االشتراك في االنتخابات البرملانية والجزائر، أ

ً
بي، وأصبحت األحزاب قادرة

، وفي (57)بحلول الثمانينيات، وفي الكويت، بدأ النظام السياس ي عملية التحرير/ اللبرلة بعد حرب الخليج

، شهدت الجزائر انتخاباٍت 1990، وفي عام 1989األردن، جرت أول انتخاباٍت برملانية حرة ونزيهة في عام 

(، ونتيجة ذلك، تبعتها حرٌب أهلية بين النظام FISحرة ونزيهة أدت إلى انتصار جبهة اإلنقاذ اإلسالمية )

 . (58)الحاكم الذي ال يريد االستسالم لهزيمته، وجبهة اإلنقاذ اإلسالمية، التي كانت قد فازت بتأييٍد شعبي

تشاؤٌم متزايد مع  ي التسعينيات،وأعقب التفاؤل الطفيف من التحرر السياس ي والتحول الديمقراطي ف

بداية األلفية الجديدة، ففي وقٍت مبكٍر من األلفية، لم يكن هناك نظاٌم عربّي قد أدخل الطابع الديمقراطي 

بصورة فاعلة، وبانتخاباٍت حرة ونزيهة ودورية، وعلى العكس من ذلك، ربحت األنظمة االستبدادية مزيًدا 

مجال األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني في الدول العربية  من األرض في املنطقة، حيث ازداد

جميعها، لكن عدم فاعليتها كان ناتًجا عن هيمنة النظام السياس ي االستبدادي. حرية اإلعالم والصحافة 

ت الدول العربية إجراءاٍت الجتثاث التحرر/ اللبرلة بعنوان
َّ
، ولكن مع تطبيق الرقابة الذاتية. سن

ٌ
 مسموحة

اإلرهابية على مركز التجارة  11/9الدولة من التجاوزات اإلسالمية، وعززت هجمات  «علمانية»الدفاع عن 

العاملي، االستبداد في املنطقة بمباركٍة من األنظمة الغربية، وخصوًصا الواليات املتحدة، بوصفها آلية دفاٍع 

 .ضد املد املتزايد لإلسالموية األصولية

                                                           
(56) Raymond Hinnebusch, “Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East: An 

Overview and Critique”, Democratization, Vol. 13, No. 13, 2006, pp. 373-395. 
(57) Ellen Lust, “Missing the Third Wave: Islam, Institutions, and Democracy in the Middle East”, Studies in 

Comparative International Development, No. 46, 2011, pp. 163-190.  

(58) Holger Albrecht and Oliver Schlumberger, “Waiting for Godot’: Regime Change without 

Democratization in the Middle East”, International Political Science Review, Vol. 25, No. 4, 2004, pp. 371-

392.   
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عطي جهاز أمن الدولة حق الوصول غير املقيد إلى وهكذا، كانت قوانين 
ُ
الصحافة أكثر عقاًبا، حيث أ

 
ً
. كان القمع (59)السلطة، وأطلقت يده إلكراه املواطنين، ونتيجة ذلك، أصبحت الحريات الفردية مقيدة

واالستبداد مستشريين، حيث يواجه املواطنون في الدول العربية معظمها زيادة الضغوط االجتماعية 

ر الديناميات االجتماعية واال قتصادية. االنهيار التدريجي في العقد االجتماعي املوجود من قبل، طوَّ

 والسياسية الجديدة في صورة االحتجاجات االجتماعية، التي طمحت أيًضا إلى قلب الدولة وتغييرها.

 

 زيادة معدل انتشار االحتجاجات االجتماعية

ل الطبقة الوسطى، ومستويات البطالة نظًرا لزيادة النمو السكاني، واالست
ّ
بعاد االجتماعي، وتأك

املرتفعة، والفساد على نطاٍق واسع في املنطقة، ازداد أيضا النشاط االجتماعي والتظاهرات ازدياًدا كبيًرا مع 

حلول فجر األلفية الجديدة، حيث شهدت كٍل من سورية ولبنان واليمن والكويت واململكة العربية 

لسطين ومصر واملغرب وتونس واألردن احتجاجاٍت في الشوارع من جانب جماعاٍت مختلفة. السعودية وف

ل 2002في الجزائر عام 
َّ
ع البربر مطالبين بحقهم في لغتهم، وفي هويٍة ثقافية، وفي اليمن، شك ، تجمَّ

 مشتركة ضد الفساد والحكم االستبدادي، وفي الكويت،
ً
حدثت  اإلسالميون واملعارضة اليسارية منظمة

حركٍة  ى، وكانت أول2004)كفى( في عام  تظاهرات ضد قوانين االنتخابات، وفي مصر، تأّسست حركة كفاية

لت جماعات املعارضة ائتالف الثامن عشر من تشرين 
َّ
طالبت بإنهاء حكم نظام مبارك، وفي تونس، شك

قوق املرأة، بعد النضال األول/ أكتوبر، وفي املغرب ظهر قانوٌن جديد لألحوال الشخصية، يوسع من ح

الطويل من مختلف الحركات النسائية، وفي دول الخليج، وخاصة في الكويت والبحرين، كانت التظاهرات 

واالحتجاجات السياسية أساًسا طبيعية، ففي البحرين، كانت تجري االحتجاجات السياسية مطالبة 

، فقد دعت 2005تيال رفيق الحريري في عام ، أما ثورة األرز، التي نشأت بعد اغ(60)بحقوق السكان الشيعة

 .إلى نهاية التدخل السوري في لبنان

                                                           
(59) Holger Albrecht and Oliver Schlumberger, “Waiting for Godot’: Regime Change without 

Democratization in the Middle East”, International Political Science Review, Vol. 25, No. 4, 2004, pp. 371-

392.   
(60) Holger Albrecht and Oliver Schlumberger, “Waiting for Godot’: Regime Change without 

Democratization in the Middle East”, International Political Science Review, Vol. 25, No. 4, 2004, pp. 371-

392.  
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احتجاًجا  945، وشهد املغرب (61)، نحو ألفِّ تظاهرٍة واعتصاٍم 2004و 1998شهدت مصر بين عامي 

للنقابات العمالية والناشطين الشباب، واملهنيين متظاهرين ضد البطالة، وارتفاع األسعار وتردي أحوال 

، وفي الجزائر، تظاهرت النقابات العمالية ضد سياسات النظام في الخصخصة وتردي أحوال (62)عيشةامل

، ضد شركة التعدين لتحسين 2008املعيشة للطبقة العاملة، وفي تونس، اندلعت احتجاجاٌت كبرى في عام 

 .(63)مستويات املعيشة ملوظفيها

 واقتصادية في طبيعتها، كانت االحتجاجات في مصر والجزائر وتونس واملغرب، ف
ً
ي معظمها، اجتماعية

وإلى حٍد كبير تم فصلها عن االحتجاجات السياسية ملدٍة طويلة. وكانت الحركات االجتماعية في مصر، 

 
ً
وخصوًصا املنظمات العمالية، أكثر نجاًحا في تحقيق مطالبها من األحزاب السياسية، ألنها كانت موجهة

حدودة، وكانت غيَر مهتمٍة بالسياسة، كما دعوا لتلبية بعض الحقوق نحو هدٍف معين، وذات مطالب م

 على التفاوض 
ً
االجتماعية واالقتصادية، ولم يتحّدوا بنية النظام االستبدادية القائمة، وهكذا كانت قادرة

 من ذلك، كان الدافع الرئيس هو العمال، الذين
ً

 والحصول على طلباتها. لم يكن لهذه الحركات زعيم. بدال

. تسامحت الحكومات العربية مع تلك األنواع (64)كفلوا بأن شريكهم في التفاوض هم املسؤولون الحكوميون 

 على املساومة بفاعليٍة مع املتظاهرين
ً
 .من االحتجاجات، وكانت قادرة

 2006ألف عامٍل في املحلة الكبرى، في عام  27مثاٌل مهّم على ذلك التسامح، هو تظاهرة ألكثر من 

على مكافأة راتب شهرين، وكان قد وعدهم بها منذ البداية رئيس الوزراء، تجاهلت الحكومة  للحصول 

التظاهرات األولى، ما أدى إلى اعتصاماٍت، وتوسع املطالب بزيادة األجور، والشروع في الحد األدنى لألجور، 

ل، وقّرر حل مجلس في هذه املرحلة، لم يمنع النظام املتظاهرين من التظاهر، ولكن تفاوض مع العما

. ووفًقا ملركز الدراسات االشتراكية، كانت أهمية هذه التظاهرات هي (65)اإلدارة، وتأليف مجلٍس جديد

التساهل في رد فعل السلطات. هنا كان امتناع النظام عن استخدام العنف ضد العمال أساًسا في القضاء 

                                                           
(61) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, “Protest Movements and Political Change in the Arab World”, 

Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, 2011, http://carnegieendowment.org 

/publications/? fa=view&id=42394 [last accessed: 4th March 2011]. 

(62) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, “Protest Movements and Political Change in the Arab World”. 
(63) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, “Protest Movements and Political Change in the Arab World”. 
(64) Fawzy, Sameh, “Demands and Political Movements in Egypt: A Comparative Critical Reading”, in Dina 

Shehata (ed.), The Return of Politics, (Cairo: Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, 2010(, pp. 

23-48 (Arabic). 

(65) Rabab Al-Mahdy, “Al-Mahala Workers: The Beginning of a New Labour Movement”, in Dina Shehata 

(ed.), The Return of Politics, (Cairo: Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, 2010(, pp. 50-62 

(Arabic).  
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ً
 على ذلك، فإن التغطية اإلعالمية الواسعة على مخاوف الناشطين في أي مكاٍن آخر من التظاهر، وعالوة

لتلك التظاهرات، زادت من إمكان انتشار انتصار العمال في مناطق أخرى داخل البلد، حيث فهم العمال 

والناشطون اآلخرون أهمية االعتصامات والتظاهرات، من أجل تحقيق املنافع االجتماعية 

تياجات االقتصادية، ال للفقراء والطبقة العاملة . أكدت هذه االحتجاجات على االح(66)واالقتصادية

 .فحسب، إنما للمهنيين من الطبقة املتوسطة أيًضا

أصبح املّد املتزايد في السياسة املثيرة للجدل جزًءا مهًما من حياة املواطنين اليومية في العالم العربي. 

م هذا الناشطين أنواًعا جديدة من الكفاح، وطرائق جديدة في تأط
َّ
ير مظلومياتهم، ومنافذ أكثر عل

للمواطنين ملالقاتهم، من خالل وسائل اإلعالم القديمة، ومن خالل مواقع الشبكات االجتماعية. بعد ذلك 

 في الجمع بين املطالب االجتماعية واالقتصادية 
ً
بعامين، كانت الحركات الشبابية في مصر واألردن، فاعلة

 على تعبئة الناس ضد
ً
. على سبيل املثال، في السادس من (67)األنظمة االستبدادية والسياسية، وقادرة

، دعت الحركة في مصر إلى إضراٍب عام تضامًنا مع عمال املحلة، حيث ظهر ناشطون 2008نيسان/ أبريل 

مختلفون، ومدونون في وسط القاهرة رابطين حقوق العمال بالعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص، وهذه 

 في الحكم الرشيد ونظام الحكم العناصر هي من صلب امل
ٌ
طالب االجتماعية واالقتصادية، ولكنها ضرورية

 .الديمقراطي

كانت االحتجاجات السياسية في البلدان متوسطة الدخل بمثل البحرين والكويت منتشره ومهّمة، لكنها 

ركة كفاية لم تكن ذوات نطاق واسع بمثل االحتجاجات االجتماعية واالقتصادية. على سبيل املثال، ح

ر التعبئة الجماهيرية، ربما ألن عنف الدولة  السياسية التي دعت إلى مراجعة شاملة لنظام مبارك، لم تطوَّ

ل تهديًدا مباشًرا 
ّ
ضد أتباع الحركات السياسية كان أقس ى من ذلك بكثير، نظًرا ألن الحركات السياسية تمث

 .لشرعية األنظمة وحكمها

د جهاز أمن الدولة من قبضته في البلدان في مواجهة الضغوط املتزايدة  من أجل اإلصالح والتغيير، شدَّ

ض على عدٍد كبير من الناشطين في سورية، وتحولت 2007العربية املختلفة، فعلى سبيل املثال، في عام  بِّ
ُ
، ق

ا إلى معسكر  ثورة األرز في لبنان، إلى انقساماٍت طائفية بين املعسكر املؤيد لسورية الذي تحولَّ فعليًّ

شباط/ فبراير،  14الشيعة، ويقوده حزب هللا، واالئتالف املناهض لسورية بقيادة سعد الحريري، وحركة 

                                                           
(66) Center for Socialist Studies, “A New Beginning for a New Era of Struggle”,  

http://www.esocialists.net/node/1496 (Arabic).  

(67) Marina Ottaway and Amr Hamzawy, “Protest Movements and Political Change in the Arab World”. 
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 سني إلى حد كبير. في الكويت، كانت االنتخابات البرملانية استعراضاٍت قبلية وشراء لألصوات، 
ٌ
وهي ائتالف

 .(68)من البالد بغضٍب وقوةوفي اليمن، واجهت سلطات الدولة التظاهرات في مناطق مختلفٍة 

لم يتوقف النضال االجتماعي عن الوجود، وعلى العكس من ذلك، بلغ ذروته في كانون األول/ ديسمبر 

، مع سير األحداث في سيدي بوزيد التونسية، التي أدت الحًقا إلى هرب بن علي إلى اململكة العربية 2010

لتعبئة االجتماعية والتظاهرات واالنتفاضات في بقية الدول وكانت هذه الحادثة حافًزا ملزيٍد من ا .السعودية

التجربة املبكرة  العربية، من مصر إلى اليمن وليبيا وسورية واألردن واملغرب والبحرين. استفادت تلك من

 .في الجمع بين دعوتهم لإلصالح االجتماعي واالقتصادي، واإلصالح السياس ي

على مطالب الشعوب باإلصالح، وال سيما في مصر وليبيا واليمن سخف األنظمة العربية الالحقة في الرد 

 .وسورية، أدى إلى مزيد من املنضّمين إلى التظاهرات التي دعت أيًضا إلى نهاية األنظمة الفردية

 من أن تتناقص تظاهرات العمال 
ً

بعد مرور عام على إطاحة الرئيس بن علي ومبارك، وبدال

تونس، العمال في مختلف املجاالت، من مثل التعدين والصناعات،  واالعتصامات، نجدها تزايدت. في

، حيث سنَّ االئتالف الحاكم القوانين التي من شأنها أن 2011اعتصام خالل العام  400ونّفذوا في أكثر من 

. في مصر، كانت (69)تقلص حق املتظاهرين، وذلك بسبب تأثير التظاهرات في األداء العام لالقتصاد التونس ي

ا متصاعًدا مع ازدياد تظاهرات العمال واملدونين والليبراليين والناشطين الح
ً
تة تعاني ضغط

ّ
كومة املوق

اليساريين، فقد تظاهر العمال وبدؤوا االعتصامات من أجل حقوقهم االجتماعية واالقتصادية، وأهداف 

 من محاولة محدودة. ومن هذا القبيل استجابة الحكومة التونسية، إذ ألقت باللوم على املت
ً

ظاهرين، بدال

تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية جديدة. وقد كان املدونون والناشطون يتظاهرون بانتظام لتنفيذ 

الحكم الرشيد، واملساواة، واإلجراءات القانونية الواجبة، وال سيما بعد زيادة انتهاكات حقوق اإلنسان ضد 

ام النوع الثاني من التظاهرات بالشعارات الشعبوية الناشطين من جانب املجلس العسكري. يواجه النظ

 .، ولديهم أجندات خارجية ضد أمن مصر«عمالء للحكومات الغربية»الجديدة التي تتهم الناشطين بأنهم 

 

                                                           
(68)Paul Salem, “The Arab State: Assisting or Obstructing Development?”, (Carnegie Paper, Carnegie 

Moscow Center, Carnegie Endowment for International Peace, July 2010(,  

http://carnegie.ru/publications/?fa=41275. 

(69) Bereq Bin, Khamis, “Workers’ Demonstrations Are Stopping the Wheel of Economic Performance in Vital 

Economic Fields and Constraining the Tunisian Economy”, 2012,  
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نظًرا لرد فعل النظام على كفاٍح شعبي في مختلف الدول العربية، وال سيما في مصر وتونس، فمن املرجح 

م الناشطون من خبرتهم السابقة في السياسة أن تستمر التظاهرات واال 
َّ
عتصامات واالنتفاضات، حيث تعل

ر أنظمة املرحلة االنتقالية كفاءتهم في الحكم، استمروا في الحكم بطريق   من أن تطوَّ
ً

املثيرة للجدل، وبدال

 من تطوير 
ً

مؤسساٍت فاعلة اللعبة السابقة، لعبة االستبداد املرن وحافظوا على سراٍب من االستقرار، بدال

 تحكمها اإلجراءات القانونية الواجبة، والحكم الرشيد واإلصالح االقتصادي الحقيقي.

 

 

 الخالصة

لم تكن الدراسات السابقة حول مرونة االستبداد )االستبداد السياس ي( في العالم العربي الذي ابتلع 

 على قراءة الديناميات االجتماعية املختلفة التي ظ
ً
ت تلك املنطقة قادرة هرت خالل العقد املاض ي. وقد حددَّ

الدراسات املشكالت التي يعانيها االقتصاد السياس ي في املنطقة، بمثل رأسمالية املحسوبية، والفساد، 

والزبائنية/ محاباة األقارب، والرأسمالية الوراثية، وعلى الرغم من ذلك، فإنها فشلت في ربط تلك املشكالت 

خط االجتماعي في العالم العربي. أهملت الديناميات الجديدة الخالفية التي باملوجة املتصاعدة من الس

 .نشأت في األلفية الجديدة إلى حد كبير في العلوم االجتماعية للمنطقة

ال يمكن أن ُيحلل االقتصاد السياس ي للمنطقة، وتأثيره في االنتفاضات األخيرة، من املنظور املؤسس ي 

الدولي، وتفاعلهما مع مؤسسات الحكم املختلفة، فهو يحتاج أيًضا إلى أن  لصندوق النقد الدولي، والبنك

 في ساحة دراسة االقتصاد السياس ي. الخالف الشعبي 
ً
بمثل -تكون ديناميات التظاهرات الشعبية حاضرة

أظهر فشل مشروع تطوير الليبرالية الجديدة، وال سيما في تنفيذها ضمن  -ما هو موضح في هذه الدراسة

 .قات االستبداديةالسيا

رت تدريجًيا مشروعها في التطوير االقتصادي من التسعينيات فصاعًدا  ومن الواضح أنَّ املنطقة قد غيَّ

نحو منظوٍر ليبرالي جديد. ومع ذلك، في القيام بذلك، أهملت كلٌّ من الحكومات العربية، واملمولين الغربيين 

العربية. فدافعوا عن تدابير التقشف، وخفض التعريفات  االضطرابات الشعبية التي كانت تغلي في الشوارع

الجمركية، وفتح األسواق، ولكن لم يكونوا متحمسين ملا يعنى بتنفيذ الحكم الرشيد وسيادة القانون 

والعمليات الديمقراطية الحقيقية. كان املانحون الغربيون راضين عن زيادة إمكان الوصول إلى األسواق 

تثمارات األجنبية املباشرة، وخفض التعريفات الجمركية جنًبا إلى جنب مع نخبتهم العربية من خالل االس

من رجال األعمال، وكان القادة العرب قانعين بأنهم اكتسبوا ثرواتهم من نظام رأسمالية املحاسيب، ومن 

ة في الوصول األنظمة العربي «نجاح»الناشئة. وكان كالهما مستهلكين ذاتيين في إظهار  «األسواق املفتوحة»

يبرالية الجديدة، وال سيما أنه من دون 
ّ
إلى نمٍو إجمالي الناتج املحلي، في حين أهملوا الدالالت السلبية لل

 .مؤسساٍت قوية يمكنها تنفيذ اإلجراءات القانونية الواجبة
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يبرالية لم تحّدد األنظمة العربية التي تواجه االنتفاضات الشعبية اليوم، املشكالت املترافقة مع الل

الجديدة في املنطقة، فهم ما يزالون يدعون بشكٍل ال ُيصدق إلى مشروع التنمية الليبرالي الجديد، ولكن 

 . «وضع حد للفساد»بتطور جديد لخطاٍب يدعو إلى 

ما تزال األنظمة العربية تدعو إلى اقتصاٍد مبنّي على الخدمات، وتلقي باللوم على الناشطين بوصفهم 

االقتصاد، ولم يأخذوا أّي خطواٍت إلنشاء مؤسسات تنميٍة قوية، وفصل السلطات، وال ألحقوا الضرر ب

سيما بالنسبة إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ولم يسنوا سياساٍت للتخفيف من حدة 

اد الفقر، وامتصاص األعداد الكبيرة من الداخلين في أسواق العمل، ونتيجة لذلك، فإن طبيعة االقتص

، وما تزال تدعو إلى 
ً
 من  «دولة مفترسة»السياس ي في املنطقة ما تزال هشة

ً
، لذلك، (70)«دولة تنمية»بدال

 من 
ً

 للبقاء في الحكم بديال
ً
فإن ديناميات الخالف والتعبئة الشعبية واالنتفاضات، هي أكثر عرضة

 .االستثناء
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